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بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه
ملیحه سادات ظریفمعظم ، 1حمیدرضا مرادی
تاریخ دریافت98/4/7 :

2

تاریخ پذیرش89/2/22 :

چکیده
کمبود منابع آب و خشکسالی باعث شده است که استفاده از آبهای نامتعارف به صورت گزینهای قابل اامل محلبا باشلد از
سویی کشور ایبان با دریای خزر مبز مشتبک آبی دارد .از اینرو پژوهش حاضب بهمنظور ببرسی اثب انش شوری آب دریای خزر
روی جوانهزنی طول وزن نسبت  K+/Na+و مقدار  Ca2+در دو گونه علوفهای انجام شد .گونههای انتخلاب شلده شلام شلبدر
( )berseem cloverو یونجه ( )hamedanian alfalfaبوده است .گونهها احت ااثیب غلظتهای مختلفی از آب دریای خزر شلام
( I0شاهد) ( I1اناوب آب معمولی و آب دریای خزر) و ( I2آب دریای خزر) قبار گبفتند .استفاده از انشهای شوری اثلب معنلی-
داری روی صفات شبدر و یونجه داشت .ایمار  I1باعث افزایش نسبی وزن یونجله شلد وللی در مجملو افلزایش شلوری باعلث
کاهش جوانهزنی طول وزن نسبت  K+/Na+و  Ca2+در دو گونه شبدر و یونجه شد .نتایج حاصله استفاده از آب دریای خلزر
ببای آبیاری را اائید نکبد.
کلمات کلیدی :خصوصیات رشد ،دریای خزر ،شبدر ،شوری ،یونجه.

. 1دانش آموخته کارشناسی ارشد گبوه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه اببیت مدرس پست الکتبونیکzarif_info@yahoo.com :
 2استادیار گبوه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه اببیت مدرس پست الکتبونیکMorady5hr@yahoo.com :
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مانند آب زهکشها آب دریا و فاضالب استفاده کبد

مقدمه
آب منشاء حیات بوده و زیببنای اوسعه پایدار جوامع
بشبی را اشکی میدهد .آب همچون سایب نعمتهای
الهی نقش دوگانهای دارد .از سویی بارشهای سی آسا
باعث ایجاد سی و خسارتهای مالی و جانی میشود و از
سویی دیگب کمبود آن نیز باعث ویبانی و اغیب اساسی
اکوسیستمها میشود .خشکسالی از مهمابین بالیای
طبیعی بوده ) (Eisensee & Strömberg, 2007و جزء
شبایط طبیعی اقلیمی میباشد که امکان روی دادن آن در
هب منحقه با خصوصیّات آب و هوایی مختلف وجود دارد
( .)Karabörk,2009خشکسالی بب کشور ایبان با اوجّه به
موقعیّت جغبافیایی آن و قبار گبفتن روی کمببند پبفشار
بیابانی خسارتهای مضاعف درپی دارد .همچنین در کلیّه
جوامع امبوزی افزایش جمعیت و اقاضای رو به رشد
مصبف آب فشار سنگینی بب منابع آب وارد میشود .ببای
مقابله با اثبات سوء عوام یاد شده ببنامهریزی مدیبیت و
ارائه راهکارهای مناسب در بهبهببداری از منابع آب الزامی
میباشد در غیب این صورت منابع آبی روبه قهقبا رفته و
باعث ببوز بحبان و حتی مشکالت سیاسی در سحوا بین-
المللی میشود .بنابباین در وهله اول آبهایی با کیفیّت
مناسب باید به مصارف شبب اختصاص یابد و ببای سایب
مصارف همچون کشاورزی از آبهایی با کیفیّت پاییناب

(Beltrá,1999),(Ghadir et al,2001),(Katerji et al,
) .2000کشور ایبان مبز مشتبک آبی با دریای خزر دارد و

سه استان گیالن مازندران و گلستان با این منبع عظیم
آبی همجوار میباشند .مقدار شوری دریای خزر پاییناب از
دریاهای آزاد و اقیانوسها است (بایبامی و همکاران )1832
( ،دردیپور . )2831 ،میانگین نمک دریای خزر حدود
 18میلیگبم در لیتب است حالآنکه در دریاهای آزاد و
اقیانوسها حدود  84-54میلیگبم در لیتب میباشد.
محابق جدول  .1دریای خزر کمتبین مقدار  Cl-و  Na+و
بیشابین مقدار  Ca2+و  So42-را در مقایسه با سایب
دریاهای آزاد دارد که خود باعث ایجاد خسارت کمتبی به
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک میشود (Ghadiri et
) ،al, 2006بنابباین استفاده از آب دریای خزر ببای
مصارف کشاورزی بهعنوان گزینهای قاب اام محبا است.
این احقیق امکان استفاده از آب دریای خزر در شبایط
بحبانی همچون کمآبی و خشکسالی ببای مصارف
کشاورزی مورد اوجه قبار داده است .در این راستا و ببای
ببرسی مقدّماای امکان استفاده از آب دریای خزر ببای
آبیاری ببخی خصوصیّات دو گونه گیاهی شبدر و یونجه
مورد ببرسی قبار گبفتند.

جدول( :)1مقایسه درصد امالح بین دریای خزر و دریاهای آزاد و اقیانوسها
نو نمک
NaCl
MgSO4
MgCl2, MgBr2
CaCO3
KCl
CaSO4

درصد نمک در دریای خزر
22/2
28/2
5/45
1/25
1/21
2/92

مواد و روش ها
آزمایشهای مورد نظب در گلدانهای پالستیکی در محوطه
دانشکده منلابع طبیعلی و عللوم دریلایی دانشلگاه اببیلت
مدرس واقع در شهبسلتان نلور اسلتان مازنلدران صلورت
گبفت .گونههلای انتخلاب شلده شلام شلبدر ( berssem
) (hamedanian alfalfaاز
 )cloverو یونجللللله
محصوالت علوفهای رایج شهبستان نور بوده و با مباجعه به
اداره جهاد کشاورزی این شهبستان اهیّه شدند .آزمایشها
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درصد نمک در دریاهای آزاد و اقیانوسها
13/8
2/5
9/55
0/21
1/29
8/98

بهصورت طبا کامال اصادفی در  4اکبار طباحی شد و سه
ایمار آبیاری شلام  :آب معملولی بله عنلوان شلاهد ()I0
انللاوب آب معمللولی و آب دریلا (( )I1بللهصللورت یللکبللار
درمیان) و آب دریا ( )I2انتخاب شدند .بذرهای اهیّه شلده
در اواخب فبوردین  1831در گلدانهای پالسلتیکی کشلت
شدند (شک  .)1آبیاری قب از جوانه زنی هب روز و بعلد از
استقبار جوانهها هب دو روز یکبار صورت گبفت.
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شکل ( :)1نمایی از گیاهان کشت شده

در ایبماه هنگامی که حدود  %14گیاهان به گ نشستند
هب کدام بهصورت کام از خاک درآورده شده و با آب
مقحّب شسته شدند .طول و وزن اب اندام هوایی و ریشه
گیاهان هب دو گونه اندازهگیبی شد .سپس نمونهها در آون
با دمای  10درجه سانتیگباد اا زمان ثابت شدن وزنشان
قبار داده و بعد از آن مجددا وزن شدند .ببای اعین یون-
های  Na+ K+و  Ca2+پس از پودر کبدن 1گبم از هب
نمونه وزن و پس از خاکستب نمودن اوسط اسید
کلبیدریک  0/1نبمال هضم ) (Endo et al, 2007و یون-
های مورد نظب اوسط دستگاه جذب اامی (Philips, PU-
) 9400اندازه گیبی شدند .ببای ببرسی و آنالیز آماری ابتدا
اطّالعات بهدست آمده در نبمافزار  Excel 2003بهصورت
بانک اطّالعاای ذخیبه شد .سپس ببای ببرسی نتایج اجزیه
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واریانسها از نبمافزار  SPSS17و ببای مقایسه میانگینها
از آزمون دانکن استفاده شد (Snedecor & Cochran,
).1980

بحث
جوانه زنی
انشهای شوری اعمال شده روی درصد جوانهزنی شبدر و
یونجه اثب معنیدار داشت (جدول  .)2افزایش سحح شوری
باعث کاهش درصد جوانهزنی در گونههای شلبدر و یونجله
شد .استفاده انحصاری آب دریا در گونه شبدر جوانهزنی را
مخت و آن را از بین ببد (شک .)2
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جدول ( :)2میانگین مربعات حاصل از آنالیز تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی یونجه ( )hamedanian alfalfaو شبدر ( )berseem cloverتحت تاثیر سه تیمار عمال شده
گونه یونجه
SOV

df
جوانهزنی

طول اندام هوایی

طول ریشه

ایمار

2

***4020/19

***25515/34

***19135/92

خحا

9

210/82

1012/85

1858/12

وزن اب اندام هوایی

وزن اب ریشه

وزن خشک اندام هوایی

وزن خشک ریشه

ایمار

2

***11/10

***21/83

***23/32

***28/09

خحا

9

4/2

8/39

0/88

0/99

نسبت  K+/Na+اندام هوایی

نسبت  K+/Na+ریشه

 Ca2+اندام هوایی

 Ca2+ریشه

ایمار

2

***525/19

***53/21

***58/13

**84/99

خحا

2

1/134

0/04

2/5

2/49

SOV

df

گونه شبدر
جوانهزنی

طول اندام هوایی

طول ریشه

ایمار

2

***534/02

***11535/92

***13002/221

خحا

9

52/19

122/48

221/4

وزن اب اندام هوایی

وزن اب ریشه

وزن خشک اندام هوایی

وزن خشک ریشه

ایمار

2

**139/43

***11/25

**11/25

***4/19

خحا

9

20/24

9/14

9/14

0/14

نسبت  K+/Na+اندام هوایی

نسبت  K+/Na+ریشه

 Ca2+اندام هوایی

 Ca2+ریشه

ایمار

2

***280/49

***1/31

**200025/3

***12002822/8

خحا

2

1/21

0/51

14280/04

5120494/3

یافتههای حاص با نتایج بهدست آمده از احقیقات (قولب عحا و همکاران  )1831روی شبدر ببسیم و ) (Song et al. 2008روی
گونه  Suaedaو (حسینی و رضوانیمقدم  )1834روی اسفبزه محابقت دارد.
** *** = معنیداری بهابایب در سحح  0/01و 0/001
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آب دریا ()I2

شاهد ()I0

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

100

a

a
b

b

50

درصد جوانه زنی

75

25

c
c

0
یونجه
1

 2شبدر

شکل ( .:)2درصد جوانهزنی دو گونه شبدر و یونجه
حروف التین نشاندهنده سطوح تفاوت معنیدار آماری در سطح  %89میباشد

انش شوری اثب چندجانبهای روی گیاهلان زراعلی دارد از
جمله :کاهش پتانسی اسمزی محلول خاک اولیلد یلون-
های سلمی و بلبهم زدن اعلادل ملواد مغلذّی (زمانیلان و
همکاران  .)1838بنابباین شوری میاواند باعث نامتعلادل
کبدن رشد گیاهان زراعی در مباحل اولیله رویلش شلده
جوانهزنلی را کلاهش داده و یلا مختل نمایلد ( Qu et al,
 )2007و ).(Munns et al, 2006
آب دریا ()I2

شاهد ()I0

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

a

طول اندام هوایی و ریشه
طول ریشله و انلدام هلوایی شلبدر و یونجله احلت الاثیب
ایمارهای اعمال شده دارای افلاوت معنلیدار بلوده اسلت
(جدول  )2بیشابین طول ریشه و اندام هلوایی در گونله-
های ملورد محالعله در ایملار ( I0شلاهد) مشلاهده شلد و
افزایش شوری باعث کاهش طول ریشه و انلدام هلوایی در
گونه شبدر و گونه یونجه شد (شک .)8
آب دریا ()I2

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

a

140

a

a

طول شبدر
()mm

b

b

b

200
150
100

c

طول یونجه
()mm

b
70

شاهد ()I0

c
50

c

c

ریشه
1

اندام2هوایی

0

اندام هوایی
2

1ریشه

0

شکل ( :)3طول اندام هوایی و ریشه دو گونه شبدر و یونجه
حروف التین نشاندهنده سطوح تفاوت معنیدار آماری در سطح  %89میباشد

محالعات انجام شده روی یونجه اوسط (Safarnejad et al,
) 1996و شبدر اوسط (گالشی و سلطانی )2832 ،نشان
داد که افزایش سحح شوری باعث کاهش طول گیاهان
مورد محالعه شده است .رشد و گستبش سلول احت ااثیب
مستقیم جذب آب اوسط بافت و دیواره سلولی کنتبل
میشود ) .(Crammer & Bowman, 1993از سویی امالا
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موجود در آب یا خاک باعث کاهش پتانسی آب در محیط
ریشه شده و جذب آب اوسط ریشه را کاهش میدهد
) .(Mauromicale & Licandro, 2002کاهش جذب آب
اوسط ریشه خود باعث کاهش رشد سلولی کاهش سبعت
اقسیم سلولی کاهش رشد ابعاد سلول و کاهش رشد گیاه
میشود ).(Jamil et al, 2007
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وزن تر و خشک اندام هوایی ریشه
افاوت معنیداری میان ایمارهلای محالعلاای در وزن الب و
خشک گونههای شبدر و یونجه مشلاهده شلد (جلدول .)2
در گونه شبدر ایمار آبیاری متناوب بلا آب معملولی و آب
دریا ( )I1باعث کاهش وزن اب و خشک اندامهای این گیلاه
آب دریا ()I2

شاهد ()I0

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

آب دریا ()I2

a
وزن تر شبدر
()mg

700

c
هوایی
اندام 2

b

0

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

آب دریا ()I2

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

800

b
b

اندام 2
هوایی

400

1
ریشه

a

وزن تر یونجه
()mg

ab

0

700

a

500

a

400
300

a

a

600

وزن خشک یونجه
()mg

a

شاهد ()I0

a

1600
1200

0

1
ریشه

a
a

250

c
اندام2هوایی

شاهد ()I0

500

b

c
ریشه
1

750

وزن خشک شبدر
()mg

1400

b

شاهد ()I0

a

b

آب دریا ()I2

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

a

a

c

شد (شک  .)5حالآنکه ایمار  I1در مقایسله بلا ایملار I0
باعث افزایش نسبی وزن اندامها در گونه یونجه شد .ایملار
 I2وزن گونلله شللبدر را بللهصللورت معنللیدار کللاهش داد
(شک .)5

200
100
ریشه
1

اندام2هوایی

0

شکل ( :)4وزن تر و خشک اندامهام شبدر و یونجه
حروف التین نشاندهنده سطوح تفاوت معنیدار آماری در سطح  %89میباشد

نتایج حاص با یافتههای ) (Okcu et al, 2007روی نخود
و (قولب عحا و همکاران  )1831روی شبدر محابقت دارد.
 Na+جزء مواد مغذی گیاه محسوب نمیشود اما در ببخی
گونهها با کمبود یون  K+در دستبس اضافه کبدن کمی
 Na+به محیط کشت میاواند رشد را افزایش دهد .بدین
ابایب شوری در غلظت پائین میاواند محبک رشد باشد
 .(Jian-kang, 2001) (Flowers & Läuchli, 1983),در
ببخی گونههای دیگب نیز شوری باعث افزایش انبژی
مصبفی ببای کاهش اثب انش شوری که خود باعث کاهش
درصد کببنگیبی و فتوسنتز در سحح ببگ میشود می-
گبدد .این امب باعث آسیب دیدن سلولهای رویشی شده
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متابولیسم آنها را محدود

(Hung & Redman.,

1995),(El-Shintinway, 2000),(Munns & Tester,
) .2008و اعداد آنها را نیز کم میکند & (Munns

).Termaat, 1986
نسبت K+/Na+
اجزیه واریانس نتایج آنالیز شیمیایی شبدر و یونجه حلاکی
از افللاوت آمللاری میللان ایمارهللای اللنش شللوری بللود
(جدول .)2ننایج حاصله نشان داد که شوری باعث کلاهش
چشمگیب نسبت  K+/Na+در اندامهلای هلوایی و ریشله دو
گونه مورد محالعه در مقایسله بلا ایملار شلاهد ( )I0شلده
است (شک .)4
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تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

آب دریا ()I2

آب دریا ()I2

شاهد ()I0

a

a

+

18

+

2اندام هوایی

نسبت  K /Naدر شبدر

b

b

24

a
b

0

1ریشه

b

b

12
6

b

اندام هوایی
2

+

b

5

a

+

10

30

نسبت  K /Naدر یونجه

15

b

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

20

شاهد ()I0

0

1ریشه

شکل ( :)9نسبت  K+/Na+اندامهای شبدر و یونجه
حروف التین نشاندهنده سطوح تفاوت معنیدار آماری در سطح  %89میباشد

 )2006بنابباین  K+از سلولهای ریشه ریزش میکند
.(Ashraf, and Orooj, 2006) (Gadallah. 1999),

نتایج حاصله با یافتههای (گالشی و سلحانی )1831
محابقت دارد .آنها بیان نمودند که افزایش شوری باعث
کاهش نسبت  K+/Na+در بافتهای گونه شبدر شده است.
 Na+میاواند در شبایط شور جانشین  K+شود جذب
 Na+باعث ببهم زدن جذب سایب عناصب غذائی به خصوص
+
 Kمیشود ( )Gramer et al, 1986و ( Wang et al,

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

آب دریا ()I2

غلظت یون Ca2+
اجزیه واریانس نتایج بهدست آمده از غلظت یون  Ca2+در
اندامهای گونه شبدر و گونه یونجه اغییبات معنلیداری را
نشان میدهد (جدول .)2

آب دریا ()I2

شاهد ()I0

شاهد ()I0

تناوب آب معمولی و آب دریا ()I1

a

a

12000

++

b

b
c

غلظت  Caدر شبدر
()mg/g

a

b

2500

c
اندام2هوایی

5000

1
ریشه

0

b
b
اندام 2
هوایی

b
1
ریشه

4000

++

7500

a
8000

غلظت  Caدر یونجه
()mg/g

10000

0

شکل ( :)2غلظت  Ca2+بافتی در اندامهای شبدر و یونجه
حروف التین نشاندهنده سطوح تفاوت معنیدار آماری در سطح  %89میباشد

مقایسه میانگینها حاکی از آن بود که در هب دو گونه
بیشابین امبکز  Ca2+بافتی در ایمار  I0وجود داشته
است (شک  .)2نتایج بهدست آمده با یافتههای حاصله
ازمحالعه روی  recurvumاوسط ) (Khan et .al, 2000و
چند نمونه گیاهان داروئی اوسط (Ashraf & Orooj,
) 2006محابقت دارد .جذب  Ca2+در ریشه ببخالف جذب
 Na+شدیدا انتخابی است .فعالیت یون  Na+در محیط
+
ریشه اوانایی انتخاب  Ca2را ضعیف میکند ( Maathuis,
.)2006
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نتیجهگیری
احقیق حاضب با هدف ببرسی امکان استفاده از آب دریای
خزر ببای آّبیاری دو گونه علوفهای شبدر و یونجه صورت
گبفت .از جمله مهمابین خصوصیات گیاهان زراعی ببای
اعین عملکبد کمّی گیاهان زندهمانی وزن اب و خشک آن-
(پوراقی و همکاران )1835
ها میباشد
)(,(Khalesro et al, 2006قببانی جاوید و همکاران
 .)1834نتایج بهدست آمده نشان داد که رقم شبدر مورد
آزمایش در مقاب شوری بسیار حساس میباشد .شبدر در
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ببابب ایمار آب دریا ( )I2مقاوم نبوده و جوانهزنی در
گلدانهای محالعاای دیده نشد .سایب صفات رویشی و
شیمیایی این رقم شبدر در ببابب ایمار  I1کاهش چشمگیب
داشته است .نتایج ذکب شده حاکی از اوان پائین شبدر
ببسیم در ببابب انش شوری و شبایط ذکب شده دارد .رقم
یونجه مورد آزمایش در ببابب انش شوری نتایج متفاوای از
خود نشان داد .در مبحله جوانهزنی که اولین مبحله
استقبار گیاه است شوری باعث کاهش معنیدار جوانهزنی
شد .اثب ایمار  I2روی یونجه جوانهزنی را به میزان قاب
مالحظهای کاهش داد اما ببخالف شبدر باعث عدم جوانه-
زنی یونجه نشد که نشان میدهد رقم یونجه همدانی
نسبتا مقاوماب از شبدر ببسیم است .ایمار  I1باعث افزایش
نسبی وزن رقم یونجه شد ولی با درنظب گبفتن اینکه
جوانهزنی را کاهش داد استفاده جایگزینی از این ایمار
ببای آبیاری احتیاج به محالعات اکمیلی دارد .بهطور کی
ناسازگاری محض بین گیاهان و شوری وجود ندارد .مساله

اصلی مببوط به گیاهان زراعی است که ببای اهدافی غیب از
احم به شوری انتخاب شدهاند .از اینرو باید به ببرسی
ژنوایپها و رقمهای مختلف یک گونه و همچنین گونه-
های دیگب که سازگار با شبایط منحقه باشند پبداخت
) (Kingsbury & Epstein, 1986و اثبات انش شوری را
روی آنها نیز ببرسی کبد .ببای نتیجهگیبی صحیح و
کام الزم است مشابه این آزمایش در مناطق دیگب سال-
های متفاوت و شبایط مزرعهای نیز انجام شود .اوجّه به
این نکته ضبوری است که درکنار استفاده از آبهایی با
کیفیّت پائین همچون آب دریای خزر باید به حفظ و ثبات
کیفیّت خاک نیز اوجّه الزم را مبذول داشت .در این راستا
باید از روشهای صحیح مدیبیتی همچون اصفیه زهکشی
مناسب مزار و افزایش سحح دانش فنی کارببان استفاده
کبد ( .)Ghadiri et al, 2006عالوه بب خصوصیات خاک
باید مسائلی همچون اثبات بیوزیست محیحی را نیز
ببرسی و مد نظب قبار داد.
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Studying the possibility of using the Caspian Seawater for alfalfa and
breseem irrigation
Abstract
Shortage potable water resource and through cause that uses unusual water is as choice
considerable. Iran has border water with Caspian Sea. So, an experiment was conducted to
assess the effect of salt stress, Caspian Sea, on germination, length, weigh, K+/Na+ ratio, and
Ca++ in a two farm crops. Selected plants were including berseem clover and hamedanian
alfalfa. Plants salinized with varying concentrations of Caspian Sea, i.e. I0 (control), I1
(periodic control and Caspian Seawater), and I2 (Caspian Seawater). Use salinity stress
signified difference on quality alfalfa and breseem. I1 treatment caused increasing alfalfa
weight relatively, overaaall Increasing salt level generally caused decreasing germination,
length, weight, K+/Na+ ratio, and Ca++. The results don̉̉t support irrigation by Caspian
Seawater.
Keyword: Alfalfa, Breseem, Caspian Sea, Growth Attributes, Salinity.
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