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  Sorghum bicolor (L.) Moench) سورگومی زنهای جوانهتاثیر تنش شوری بر ویژگیارزیابی 
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 1عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی سراوان، ایران

 2دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 3*باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران 
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 چکیده

 باشد. كشاورزيمي زنده غير و زنده محيطي هايتنش تاثير تحت دنيا مناطق از بسياري در گياهان رشد

به  گياهي از نظر تحملهاي گونهارزیابي گيرد. بنابراین مي انجام كمتر بازده و هزینه بيشتر با صرف نقاط این در

ي نزبر این اساس تاثير تنش شوري بر جوانه .توسعه بسيار ضروري است جهتقبل از كاشت در سطح وسيع شوري 

پي دانشگاه اسپکتروسکو آزمایشگاه ژنتيک مولکولي ودر ، تکرار چهارقالب طرح كامال تصادفي با بذر گياه سورگوم در 

بودند، این تيمارها با  ميلي موالر 055، 005، 055، 005، 055، 05( ،شاهد)صفر ،شوري . تيمارهايزابل اجرا شد

 همطالعهاي مورد شاخص باعث كاهش همهتهيه گردید. نتایج نشان داد كه تنش شوري  كلرید سدیماستفاده از 

بيشترین درصد و سرعت  داد كهنتایج نشان . شد)طول ریشه و ساقه، وزن خشک و درصد و سرعت جوانه زني( 

از ميزان رشد  ميلي موالر(055)بيش از  و با افزایش غلظت شوري)بدون شوري( رخ داد  ر شاهدزني در تيماجوانه

چه سورگوم كاسته شد. به طور كلي نتایج این تحقيق نمایانگر تاثير باالي شوري در كاهش صفات چه و ریشهساقه

ا رتوان گياه سورگوم )طول ریشه و ساقه، وزن خشک و درصد و سرعت جوانه زني( است. بنابراین نمي مورد بررسي

 باالیي نسبت به شوري دانست.بسيار به عنوان گياه با تحمل 

 کلریدسدیم. زنی،جوانه ،، تنش شوریکلیدی: سورگوم واژه های
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 مقدمه

 باشد كه... ميوشوري، سرما  خشکي، نظير محيطي هايتنش تاثير تحت دنيا مناطق از بسياري در گياهان رشد

در قاره آسيا بعد از شوروي سابق، چين، . گيردمي انجام كمتر بازده و بيشتر هزینه با صرف نقاط آن در كشاورزي

 (. Anonymous, 0550) هندوستان و پاكستان بيشترین سطح خاک هاي شور به ایران تعلق دارد

 قليائيت و شوري مشکل دچار مختلف درجات به كه باشدمي هکتار ميليون 0/44شورحدود اراضي وسعت ایران، در

-پيش در هاآن نقش و محيطي هايتنش اثر بررسيBanaei et al, 0550). .0030محوالتي و همکاران، ) هستند

 شور هايدرخاک یافته رشد گياهان زراعي. است ضروري بسيار زراعي محصوالت عملکرد رشد و ارزیابي و بيني

 مواجه رشد سرعت كاهش با نتيجه در و آبي كم ،تنش از درجاتي با شوري اسمزي خواص دليل به است ممکن

 آسيب یوني سميت اثر در گياهي هايسلول گياه، درون به نمک يزیاد مقادیر ورود با است ممکن همچنين ،شوند

 و رشد و شده مختل خاک از معدني عناصر برخي جذب بسا چه و(، Greenway and Munns, 0395) ببينند

 در گرفتن قرار دليل به ایران، كشور .( Munns,0552)گردد تضعيف غذایي عناصر فقر دليل به زراعي گياه عملکرد

 دچار پيوسته (جهاني ميانگين سوم یک حدود در)كم بارندگي ميانگين بودن دارا و خشکنيمه و خشک منطقه

كم  و شوري به مقاوم ارقام و گياهان استفاده از رو این از .است بوده متناوب و مداوم هايخشکسالي و آبي كم تنش

 مناطق شور كم و شور هايزمين در هکتاري عملکرد افزایش و برداريبهره در مؤثر روشهاي مهمترین از یکي آبي

 شور هايخاک از برداريبهره(. Ashraf and McNeilly, 0391)شودمي محسوب جهان خشک نيمه و خشک

 شوري مساله .انددانسته زراعي گياهان شوري به متحمل ارقام و به زراعي مدیریتي هايبرنامه تلفيق گرو در را جهان

 (. Taylor et al, 0310)است مطرح دنيا در سورگوم كشت مورد مناطق اغلب در

 (Andropogunaceae)یک گياه یکساله از خانواده غالت و قبيله (Sorghum bicolor (L) Moench) سورگوم

 تقسيم براساس گياه اینتحقيقات نشان مي دهد،  است.ترین گياهاني است كه مورد استفاده بشر بوده از قدیمي

(. Maas and Hoffman, 0311)گيردمي قرار متحمل نيمه كالس در ،شوري تنش به مقاومت در گياهان بندي

 معرفي خشکي به مقاوم زراعي شاخص گياهان عنوان به كه است شده سبب گياه این مورفولوژیکي خصوصيات

 در سورگوم شده انتخاب هايالین احتماالً كه كردند بيان  Sunseri et al, 0550(. Francois et al, 0394)شود

 و نهدا توليد براي كهي است گياهانجمله  سورگوم از. دهند نشان شوري به بيشتري مقاومت خشک نيمه مناطق

 در شور خاكهاي احياء آنهابراي از توانمي و باشندمي مناسب خشک نيمه و خشک مناطق هايتابستان در علوفه

 دارد اهميت گياه زندگي مراحل تمام در تنش به مقاومت كلي طور به(. Evans, 0552)نمود استفاده فاریاب زراعت

 درصد و ميزان به كيفي و كمي نظر از عملکرد كه آنجا از ت.اس زني جوانه مرحله مرحله، اولين كه است بدیهي و

 است مهمي و حساس مرحله گياه، زني جوانه مرحله بنابراین ،باشدمي وابسته آن یکنواختي چنين هم و شدن سبز

 به زیادي ميزان به امر این .نماید ایفا مهمي نقش توليد فرآیند در هاگياهچه مطلوب استقرار با تواندمي كه
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 مورد باال بنيه با بذوري هدف این به دستيابي براي و دارد بستگي بذر فيزیولوژیکي و بيوشيميایي ساختارهاي

 بذر بنيه و قدرت ميدهد، تأثيرقرار تحت را گياه رشد كه بذر كيفي هايجنبه مهمترین از یکي زیرا ،باشندنيازمي

 كاهش باعث ...و دما شوري، آبي، كم تنش قبيل از محيطي هايتنش(. 0092رو و آقا عليخاني، )خالصباشدمي

 راستا همين در. گردندمي عملکرد افت موجب نتيجه در و مزرعه پوشش یکنواختي غير گياهچه، ضعف زني،جوانه

 بسيار خشک نيمه و شور، خشک مناطق براي ویژه به بيشتر مقاومت با هايگونه تعيين جهت هایيآزمایش انجام

 توانست خواهد ،دهد نشان بيشتري مقاومت مرحله این در بتواند كه رقمي هر و گياه هر اصوالً و باشدمي اهميت حائز

 گياهان انتخاب رد رو این از .كند توليد سطح واحد در كافي تراكم و بگذارد سر پشت موفقتر را رویش اول دوره

 ارزیابي كه جا آن از .باشد نظر مد همواره شدن وسبز زني جوانه مرحله خالل در ویژه به آنها مقاومت باید زراعي

 یک از نهایي عملکرد ارزیابي اساس بر و ايمزرعه شرایط در شوري و خشکي به تحمل براي كالسيک و معمول هاي

 زراعي عمليات و اقليم خاكي، ازجمله عوامل يمتعدد كنترل قابل غير عوامل تأثير تحت دیگر سوي از و برزمان سو

بنابراین ضروري است كه در رابطه با دامنه بردباري گياهان به تنش هاي شوري  (.Netondo et al, 0554)اشندبمي

 ضرورتهمچنين  (. 0030و خشکي به ویژه در مراحل اوليه رشد و نمو مطالعاتي صورت گيرد)سليماني و رشيدفر، 

 العملعکس دقيق نسبتاً و ارزیابي سریع امکان ه،شد كنترل شرایط تحت آزمایشگاهي روش یک از استفاده با دارد

و لزوم شناسایي مقاوت  اهميت گياه سورگومباتوجه به (. Belkhodja et al, 0334)گردد فراهم تنش به گياهان

 سعي تحقيق این درگونه هاي گياهي به تنشهاي محيطي از جمله شوري جهت استفاده حداكثري از اراضي شور، 

با توجه   شوري بررسي گردد. مختلف سطوح به گياه این هايگياهچه اوليه رشد و زنيجوانه العمل عکس است شده

 Francois) ميلي موالر گزارش شده بود 25ستانه تحمل شوري براي سورگوم حدود آبه اینکه در مطالعات پيشين 

et al. 0394) ميلي موالر براي مطالعه تحمل به شوري سورگوم استفاده  25-055محدوده شوري ، در این مطالعه از

 شد.
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 مواد و روشها 

 طریقه انجام آزمایش -0

، 055، 005، 055، 05) شاهد ( ،صفر ،، در سطوح شوريتکرار چهاردر قالب طرح كامال تصادفي با  تحقيقاین 

هاي . پروژه مورد نظر در محل آزمایشگاه(Netondo et al, 0554)ميلي موالر كلرید سدیم طراحي گردید 055، 005

( دانشگاه زابل ر)بيوسنتمولکولي واسپکتروسکوپي وابسته به مجتمع زیست پژوهشي علوم سلولي و مولکوليژنتيک 

 ي درزن از لحاظ جوانه . واز مركز تحقيقات كشاورزي سيستان تهيه گردید بذور آزمایشبه مورد اجرا گذاشته شد و 

 سطوح مختلف شوري مورد برسي قرار گرفت. 

 استریل ظروف مورد استفاده  -0

ذ ، به همراه كاغاستریل شد . بدین ترتيب كه بعد از اطمينان از تميز بودن ظروفظروف قبل از انجام آزمایش 

اتمسفر  0/0دقيقه و تحت فشار  00درجه سانتيگراد به مدت  000، در اتوكالو و بادماي هاي آمادهصافي و محلول

 .شداستریل 

 استریل بذور  -0

. بذور مورد گردید، اقدام به استریل سطحي بذور مورد استفاده ها و استریل ظروفبعد از آماده سازي محلول

به مدت  %32، انتخاب شده بودند را ابتدا جهت ضد عفوني در الکل عدد 00استفاده در هر تکرار آزمایش را به تعداد 

درصد به مدت یک دقيقه و با الخره در محلول  05(تکسوای)ثانيه و بعد از آن در محلول هيپوكلرید سدیم 05

 و در نهایت شستشوي آنها توسط آب مقطر انجام گردید .  گرفتدر هزار به مدت یک دقيقه قرار  0بنوميل 

 طریقه آماده سازي محيط كشت  -4

( كه سانتي متر 0/0اع سانتي متر و ارتف 3به قطر )هایيدیشي، بذور در داخل پتربعد از انجام عمل ضد عفوني

از تيمارهاي مورد آزمایش ده و هر پتري به عنوان یک تکرار حاوي دو عدد كاغذ واتمن شماره یک بودند گذاشته ش

ليتر براي بذور كوچک از محلول داراي ميلي 0تر و ي بذور درشتليتر براميلي 0، سپس به مقدار در نظر گرفته شد

، سپس پتري ور نبوده، به طوري كه بذرها در محلول غوطهدیش ریختههر پتريسطوح شوري مورد آزمایش داخل 

، و هر زمان كه محيط روز قرار داده شدند 05درجه سانتيگراد به مدت  00تور با دماي ثابت باها داخل انکودیش

 ها به اندازه مساوي محلول اضافه شد. ، به تکراركشت نياز به محلول داشت
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 بذور جوانه زده شمارش  -0

( و طول RL0) چه. طول ریشه، تا روز نهم شمارش گردیدتعداد بذور جوانه زده یک روز در ميان در ساعت مقرر

 رشمارش در روز نهم متوقف شد و در روز دهم دیگر هيچ افزایشي د .گيري شدنيز در روز نهم اندازه( 0PL)چهساقه

 ميلي متر و 0شدند كه طول ریشه چه در آنها برابر بذوري جوانه زده تلقي مي .تعداد بذور جوانه زده مشاهده نشد

 . یا بيشتر از آن بود

 

 

 اندازه گیری صفات 

 زني  درصدجوانه -0

 .( از تقسيم تعداد نهایي بذور جوانه زده بر تعداد بذور كشت شده بدست مي آید0GPدرصد جوانه زني ) 

 

 سرعت جوانه زني  -0

بدین صورت كه از همان . شود( برحسب نسبي بذور در روز به طریقه زیر محاسبه مي4GR) زني سرعت جوانه

هاي ظاهر شده رابه . معموال تعداد جوانهكنند، تعداد جوانه هاي ظاهر شده را حساب مياندروز كه بذور كشت شده

 هاي. معموال تعداد جوانهكنندمشخص ميزني را ها سرعت جوانهروز شمارش تقسيم مي كنند و مجموع خارج قسمت

. فرمول كندزني را مشخص ميها سرعت جوانهكنند و مجموع خارج قسمتظاهر شده را به روز شمارش تقسيم مي

    زني مورد استفاده قرار مي گيرد :جهت بدست آوردن سرعت جوانه 0320ارائه شده توسط ماگوئير در سال 

1 2 1

1 2

( ) ( 1)
... n n n

n n

x x x x x x
y y y y

  
                 = سرعت جوانه زني 

                                                           
1 Radicle length 
2 Plumule length 

 
9Germination percentage 

9Germination rata 
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كه در آن 
nx  درصد بذور جوانه زده در شمارشn  ام و

ny  تعداد روز از ابتداي كشت تا زمان شمارشn   ام مي

 باشد . 

 

 (.0093)آناقلي و همکاران، البته خالصه فرمول فوق به صورت زیر مي باشد

                                                                 

 یعني :          

             1 2 n

1 2 n

x x x
...

y y y
   =  سرعت جوانه زني 

   چهطول ریشه-0

. هدف ما هاي فرعي استچهشود كه خود داراي ریشهچه از قسمت پایين بذر تا انتها را شامل ميطول ریشه

 شد . گيري ميریشه اصلي بود كه باید اندازه فقط

 چه طول ساقه-4

 رد . گيها را شامل مي شود كه البته این اندازه گيري برگ را در بر نمياز قسمت باالي خروج جوانه تا زیر برگ

 اي دانکن انجام شد. مقایسه ميانگين به روش آزمون چند دامنهو  SASاز نرم افزار ها با استفاده تجزیه آماري داده

 

 

 

 

 نتایج و بحث 
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داري تحت تاثير شوري قرار صفات گياهي بطرز معني گياه سورگومنتایج تجزیه واریانس نشان داد كه در 

گونه مورد  چهچه و طول ریشهطول ساقه، وزن خشک، زنيدرصد جوانه(. افزایش مقادیر شوري 0)جدول گرفت

 (.0)جدول مطالعه را كاهش داده است

 

 (: تجزیه واریانس اثرات مقادیر مختلف شوري بر روي خصوصيات گياه سورگوم.0جدول )

   میانگین مربعات

 طول ریشه چه طول ساقه چه وزن خشک درصد جوانه سرعت جوانه
درجه 

 ازادي

منابع 

 تغيير

 تيمار 2 005/203549 450/400090 5/54091 0012/0000 000/00052

 خطا 00 4/009530 0/090004 5/55539 35/40901 02/05993

02/01433 00/02340 00/55013 09/59002 00/40034  
ضریب 

 تغييرات

 نتيجه  ** ** ** ** **

**   درصد 0معني دار در سطح احتمال  

 در سطوح مختلف شوریطول ریشه چه 

در سطح احتمال   چهوجود اختالف معني دار در طول ریشهمقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف شوري بطور كلي 

موالر نسبت به شاهد  05به طوري كه در  ،باشدچه سورگوم به شوري حساس ميریشهدهد. را نشان ميیک درصد 

 055موالر تفاوت معني دار نمي باشد، اما با افزایش شدت تنش از  055و  05چه نصف شده است. بين طول ریشه

موالر تفاوت  055و  005، 055، 005بعد از ان در سطوح شوري طول ریشه چه به شدت كاهش یافت  اما  005به 

معني داري مشاهده نشد، در كل روند كاهشي در طول ریشه چه مشاهده شد به طوري كه بيشترین طول در شاهد 

در (، 0090رو و آقاعليخاني)در مطالعه خالص. (0.شکل 0)جدولموالر مشاهده شد 055و كمترین آن در سطح 

 شوري اثر در چهریشه طول كاهش .یافتند كاهش درصد 91شاهد تيمار به چهریشه طول dS/m 2 /01 سطح تنش 

  .(0095)رجبي،است شده نيزگزارشگندم  در
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 .تيمارهاي مختلف از نظر صفات مورد ارزیابي در آزمایش تنش شوري مقایسه ميانگين(:0) جدول

ریشه جهطول  طول ساقه چه وزن خشک درصد جوانه سرعت جوانه  سطوح شوري 

001090a 15a 040. a 0510a 0410a شاهد 

001309a 03ab 030. b 0910b 00 B 05 موالر  

001090 a 20a 01. bc 00110bc 0510b 055 موالر  

001350b 40bc 000. cd 00100c 0110C 005 موالر  

001500b 00cd 591. de 1100d 4100C 055 موالر  

051000b 09cd 505. e 0de 0110C 005 موالر  

41959 b 01d 505. e 0110e 0110c 055 موالر  

دهد.را نشان مي 50/5حروف غير مشترک اختالف معني دار از نظر آماري در سطح كمتر از   

 

 

 .چه سورگومتاثير سطوح مختلف شوري بر ميانگين طول ریشه -0شکل

 چه در سطوح مختلف شوریطول ساقه

چه در سطح احتمال یک درصد بين تيمارهاي داري در طول ساقهحاكي از تفاوت معني بررسي مقایسه ميانگين

مختلف شوري مي باشد به طوري كه با افزایش سطوح شوري طول ساقه چه روند كاهشي فاحشي مشاهده شد، به 
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چه  درصد، كاهش در طول ساقه 34و  11، 43موالر نسبت به شاهد به ترتيب  055و  055، 055طوري كه در 

چه اینکه، شوري در مراحل طویل شدن محور هچه و ساقمشاهده شد. توضيح علت احتمالي كاهش رشد ریشه

چه بذرها باعث آسيب دیدن غشاءهاي سلولي، بویژه غشاي سيتوپالسمي و در نتيجه آن افزایش چه و ساقهریشه

(، 0090رو و آقاعليخاني)خالص (.0شکل  .0گردد)جدولمي Na+به وسيله  Ca+تراوایي غشاءها به علت جایگزیني

 كاهش درصد   90 به شاهد تيمار به نسبت چهساقه طول dS/m 2/01 در سطح تنشبه این نتيجه رسيدند كه، 

 شوري را مشاهده كرد. در اثر چهساقه طول در گياه گندم كاهش، (0095یافت. رجبي)

  

 

 

 

 چه سورگوم.شوري بر ميانگين طول ساقهتاثير سطوح مختلف  -0شکل

 

 وزن خشک در سطوح مختلف شوری

 055یابد به طوري كه باالترین وزن در شاهد و كمترین آن در وزن خشک با افزایش غلظت نمک كاهش مي

 و 05دهد كه بين تيمارهاي ها با استفاده از آزمون دانکن نشان ميميلي بار مشاهده مي شود. مقایسات ميانگين
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در گروه دیگري قرار  005،055در یک گروه و 055، 005همچنين تيمارهاي  ،باشدتفاوت معني دار نمي  055

 شوري تنش سطح (، بيانگر این مطلب است، كه از0090رو و آقاعليخاني)مطالعه خالص (.0.شکل 0گرفتند)جدول

 -MPa 9/5 طوري كه در سطح تنش نسبتیابد. به داري كاهش مي معني طور به چهریشه خشک وزن باال به بار 4

  .است درصد 95 شاهد تيمار بهنسبت  كاهشاین 

 

 .تاثير سطوح مختلف شوري بر ميانگين وزن خشک گياه سورگوم -0شکل

 در سطوح مختلف شوریدرصد جوانه زنی 

سه سطح زني در . درصد جوانه این صفت نيز در سطح احتمال یک درصد داراي اختالف معني دار مي باشند

ميلي موالر  005و  055، 005بين تيمارهاي گرفتند. ميلي موالر در یک گروه قرار  055و  05غلظت نمک ، و شاهد

، با بررسي تحمل شوري سيزده Chauhan et al(0500)  (.4.شکل 0)جدولنيز تفاوت معني داري مشاهده نشد

گياهچه در همه ي ارقام كاهش یافت كه موید رقم سورگوم گزارش كردند كه با افزایش شوري جوانه زني و رشد 

 نتایج نحقيق حاضر است. 

 درصد و سرعت صفت دو بر تنش شوري سطوح تأثيردهد نشان مي (،0092)رو و آقا عليخانيمطالعه خالص

شوري از طریق افزایش فشار اسمزي و باطبع كاهش جذب آب توسط  .بود ر دا معني بسيار زني گياه سورگوم جوانه

)زینلي و بذرها و همچنين از طریق اثرات سمي یونهاي سدیم و كلر جوانه زني را تحت تاثير قرار مي دهد

  (.0090همکاران،
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 .زني گياه سورگومتاثير سطوح مختلف شوري بر درصد جوانه -4شکل

 در سطوح مختلف شوریجوانه زنی  سرعت

باشند به طوري كه با دار ميداراي اختالف معنيصفات در سطح احتمال یک درصد كه دهد نتایج نشان مي

د كه دهها با استفاده از آزمون دانکن نشان ميشود. مقایسات ميانگينمشاهده ميافزایش غلظت نمک روند كاهشي 

 055و  005، 055، 005ميلي موالر تفاوت معني داري وجود ندارد، همچنين تيمارهاي  055و  05بين شاهد، 

شوري با ایجاد سه عامل اصلي شامل كاهش پتانسيل اسمزي  (.0.شکل 0)جدولک گروه قرار گرفتندميلي موالر در ی

بر اساس نتایج محلول، توليد یون هاي سمي و تغيير در تعادل عناصر غذایي جوانه زني گياه را كاهش مي دهد. 

 مشاهده متر بر زیمنس دسي 0 و صفر هاي شوري در زني سورگوم جوانه باالترین سرعت (،0093و همکاران) اقلينآ

 .شد

 درجه افزایش با و گردید مشاهده زني جوانه سرعت در محسوسي كاهش متر بر زیمنس دسي 05 شوري در

 كاهش یکنواختي سرعت با یباً تقر آن از پس و نداشت چنداني تغيير كاهش این متر بر زیمنس دسي 00 تا شوري

 مشاهده نيز Francois et al(0391) آزمایش در ي شور تنش علت به سورگوم جوانه زني سرعت در تاخير كرد. پيدا
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 عنوان شوري، تنش اثر در سورگوم ارقام زنيجوانه تفاوت سرعت به اشاره ضمن نيزMaas et al(0392) گردید. 

نتایج دهد، كا با مي نشان را متفاوتي هاي مقاومت شوري تنش به نيز مختلف رشدي مراحل در گياه این كه كردند

هاي تشکيل دهنده محلول فاكتور اساسي در كاهش درصد جوانه زني هستند غلظت نمک یون ما همخواني دارند.

زني كمتر خواهد بود. در غلظت هاي كم یا متوسط، كاهش پتانسيل كه هر چه این غلظت بيشتر باشد درصد جوانه

، سميت یوني و در پي آن با افزایش جذب یون اسمزي عامل محدود كننده جوانه زني است ليکن در غلظت هاي باال

ها به خصوص كلرید سدیم و عدم تعادل بين عناصر غذایي از عوامل مهم ایجاد  اختالل و كاهش درصد جوانه زني 

 (.  0090محسوب مي شود)ماشي و گالشي، 

 

 

 .زني گياه سورگومتاثير سطوح مختلف شوري بر ميانگين سرعت جوانه -0شکل

 (0505)Siti Aishah et al  دسيزیمنس بر متر( بر ارقام سورگوم  00و  5، 0، 05بررسي اثر تنش شوري )، با

 زني و زني، سرعت جوانه داري روي صفات درصد جوانه اي گزارش كردند كه سطوح مختلف شوري اثر معني علوفه

 ترین و جنجال برانگيزترین مشکلبرجسته از شوري یکي .كه با نتایج ما همخواني دارد زني داشت شاخص جوانه

ي تقریبا بيست درصد از اراض ،طبيعي در سراسر دنيا با آن سروكار دارندمدیران منابع است كه بسياري از محيطي

ایران كشوري است كه داراي . جهان تحت تنش شوري قرار دارندسطح  كشاورزي و پنجاه درصد اراضي مرتعي در
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كيلومتر مربع( از عرصه كشور كه در منطقه  054955درصد )معادل 0/00و حدود  مناطق وسيع شور و بياباني است

این اراضي  با این وجود(. 0030اسمعيلي و همکاران، خشک و نيمه خشک قرار دارد، داراي خاک شور و قليایي است)

هستند  باالیيارزش  توان گياهان شورپسند را كه دارايپتانسيل باالیي در توليد علوفه و كشت گياهان دارند و مي

هاي شيميایي براي كاهش شوري آب و خاک از نظر هزینه و زمان روش(Sherif, 0553). كاشتدر این مناطق 

ر تبرداري اقتصاديهاي دیگري براي بهرهاز این رو بایستي روش ..(0030اسمعيلي و همکاران، اقتصادي ندارد ) هتوجي

ميزان مقاومت گياهان به شوري و مقایسه آنها با هم امکان چنين  شناخت كامل از از اراضي شور جستجو كرد.

توان به عنوان منابع تغذیه انساني، صنایع سازد. تعداد زیادي از گياهان شورپسند را ميبرداري را فراهم ميبهره

ان تحمل به گياهان شورپسند از نظر ميز (Glenn et al, 0335). فيبري، توليد علوفه، ارزش دارویي استفاده كرد

 Houle) ددار شوري بسيار متفاوت هستند و ميزان توليدات آنها بستگي به خصوصيات فردي آنها تحت تنش شوري

et al, 0550) هاي مختلف و كاهش درصد و سرعت رشد گياه . نتایج این تحقيق نشان دهنده كاهش رشد اندام

 هايمحيط در زده جوانه بذورقضيه این باشد كه، باشد، شاید علت این سورگوم مورد بررسي تحت تنش شوي مي

 هايبافت ظهور بر شوري زا مواد سایر از بيشتر سدیم كلرید و كوتاه تري هستند هايچهریشه و هاچهساقه داراي شور

همچنين از دالیل دیگر كاهش رشد سورگوم در این تحقيق را (. Katergi et al, 0334دارد) باز دارنده جنيني اثر

 Greenwayشود)مي سميت ميزان افزایش كه سبب اثر شوري بر زنيجوانه محيط در آب پتانسيل كاهشتوان به مي

and Munns, 0395 .)سنتز متفاوت الگوي شامل شوري شرایط تحت آب تنش متقابل العمل عکس مهمترین 

 براي كافي آب وجود. باشدمي زني-جوانه درصد و سرعت كاهش و جنيني بافتهاي ظهور تأخيرانداختن به پروتئينها،

 مي حداقل به را یوني سميت آب چون كند،مي جلوگيري هافرآیند این انجام از زیادي حد تا هاگياهچه و بذرها

. گرددمي هاگياهچه رشد كاهش سبب امر این یابد وكاهش مي شوري اثر بر آميالز -آلفا فعاليت دیگر سوي رساند. از

ميلي موالر  055مشخص مي شود كه گياه سورگوم تا شوري  ،تري به نتایج این مطالعه نگاه شوداگر با دید جزئي 

ميلي موالر( 055بدون اختالف معني دار با تيمار شاهد روند مناسبي دارد ولي با بيشتر شدن ميزان شوري)بيشتر از 

شوري در  منفيتحقيق نمایانگر تاثير به طور كلي نتایج این تاثير منفي در جوانه زني سورگوم مشاهده مي شود.  

در تيمارهاي با بيش  كاهش فاكتورهاي مورد بررسي)طول ریشه و ساقه، وزن خشک و درصد و سرعت جوانه زني(

بت به باالیي نسبسيار توان گياه سورگوم را به عنوان گياه با تحمل بنابراین نمي ميلي موالر شوري است.055 از 

شود در صورت كشت و كار سورگوم در مناطق با آب و خاک شور نتایج تحقيق حاضر پيشنهاد مي شوري دانست. 

 لحاظ گردد.
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Abstract 

Plants growth in many parts of the world are influenced by biotic and abiotic environmental 

stresses. Agriculture in these area is done with higher costs and lower efficiency. Therefore, 

assessment of plant species is so necessary in terms of salt tolerance prior to planting in large-

scale for development. In this regard, salinity stress on germination of Sorghum bicolor was 

carried out in a completely randomized design with four replications at molecular genetics 

and spectroscopy laboratory. Salinity treatments include zero (control), 005, 055, 005, 055, 

005 and 055 mm, which were provided using Sodium Chloride. The results shown that 

salinity stress has reduced all studied traits (root and peduncle length, dry weight, and 

percentage and rate of germination). The results indicated that the highest percentage and 

rate of germination was recorded in the control treatment (without salinity) and by increased 

amount of salinity (055mm<), growth of peduncle and root was decreased in Sorghum 

bicolor. Generally, results of this study reveal high impact of salinity to reduce studied traits 

(root and peduncle length, dry weight, and percentage and rate of germination). Therefore, 

Sorghum bicolor cannot be considered as a plant with very high tolerance against salinity. 

Keywords: Sorghum bicolor, salinity stress, germination, Sodium Chloride. 
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