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  هاي رشدي، بیوشیمیایی، زایشی و میزان عناصر پاشی سیلیس بر برخی ویژگیاثر محلول

  )Dendranthema×grandiflorum cv. Fellbacher Weinبرگی گل داوودي (

  

  2و میرحسن رسولی صدقیانی *1، زهره جبارزاده1پورهادي حاجی

  

  )19/5/1397 رش:یخ پذی؛ تار28/6/1396 افت:یخ دری(تار

DOI: 10.29252/ejgcst.9.2.1 

 
 

  چکیده

هاي رشدي و میزان عناصر برگی داوودي بود. پاشی سیلیکات کلسیم و سیلیکات سدیم بر ویژگیهدف از این پژوهش بررسی تأثیر محلول

و  در دو سطح (سیلیکات کلسیم و سیلیکات سدیم) منبع سیلیس فاکتور کامالً تصادفی با دوصورت فاکتوریل در قالب طرح این پژوهش به

 .شد تکرار انجام سه خاك و در کشت در محیط) گرم در لیترمیلی 200و  150 ،100 ،50 عنوان شاهد،صفر به( سطح پنج غلظت سیلیس در

ر گل، تعداد گل، پروتئین کل، قندهاي محلول و نیز غلظت عناصر برگـی  در پایان دوره رشد، وزن تر و خشک برگ، ساقه، گل و ریشه، قط

گیري شدند. نتایج نشان داد که با تغذیه برگی گیاه با سیلیس، وزن تر شامل نیتروژن، پتاسیم، فسفر، روي، منگنز، آهن، مس و سیلیس اندازه

محلول افزایش یافت، همچنین، غلظـت عناصـر برگـی گیـاه      و خشک برگ، ساقه، گل و ریشه، قطر گل، تعداد گل، پروتئین کل و قندهاي

گـرم در لیتـر   میلـی  150ویژه نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روي افزایش و مقادیر عناصر آهن، منگنز و مس کاهش یافـت. غلظـت   داوودي، به

، پتاسـیم، منگنـز، آهـن و مـس     هاي مورفولوژیک و زایشی و نیز جذب عناصـر نیتـروژن  هاي سدیم و کلسیم براي بهبود ویژگیسیلیکات

گرم در لیتـر  میلی 200ترین غلظت بود. ولی براي بهبود جذب عناصر روي و سیلیس، بهترین غلظت از هر دو نوع سیلیکات، غلظت مناسب

 .بود

  

  

  سیلیکات کلسیم، سیلیکات سدیم، ارتفاع گیاه، قطر گل، تعداد گل کلمات کلیدي:

  

  

  مقدمه

ــام علمــی  ــا ن ، Dendranthema×grandiflorumگــل داوودي ب

اسـت.   Asteraceaeعنوان یکی از گیاهان مهم زینتـی از تیـره   به

هـاي بریـدنی دنیـا و نیـز یکـی از      تـرین گـل  این گیـاه از مهـم  

  . )58( ترین گیاهان گلدانی و فضاي سبز استپُرفروش

. غلظـت  استسیلیس دومین عنصر فراوان موجود در خاك 

موالر اسـت و کمیـت ایـن    میلی 6/0تا  1/0آن در محلول خاك 

ــفر و     ــزیم، فس ــیم، منی ــد کلس ــري همانن ــد عناص ــر در ح عنص

  
  

  گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ارومیه .1

 گروه علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ارومیه. 2

 z.jabbarzadeh@urmia.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *



  ۱۳۹۸بهار / اول / شمارهدهمسال  /اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۳۰ 

  ).  16سولفور است (

در پژوهشی، افزودن سیلیس به محلول غذایی باعث افزایش 

گـراس خزنـده   هـا در بنـت  هـا و ریشـه  وزن تر و خشک بـرگ 

)Creeping Bentgrass ) و زویشـیا (Zoysia grass ) 32) شـد .(

گـرم در کیلـوگرم   میلـی  800اند کـه تیمـار   ها نشان دادهبررسی

وودي باعـث  صورت آمیختـه خـاکی در دا  متاسیلیکات پتاسیم به

افزایش تعداد گل، قطر گل آذین و وزن تر و خشک برگ، ساقه 

). در پژوهش دیگري، تیمار آفتابگردان زینتی بـا  7و ریشه شد (

پاشـی و آمیختـه   صورت محلولگرم در لیتر سیلیس بهمیلی 200

). در گیـاه همیشـه بهـار    26هـا را افـزایش داد (  خاکی، قطر گل

)Calendula officinalis L. تعداد گل در هر گلدان و قطر گل ،(

). در 3گرم در لیتر سـیلیس افـزایش یافـت (   میلی 100با کاربرد 

گرم در لیتر سـیلیکات سـدیم،   میلی 200تا  100ژربرا، با کاربرد 

). در 27دهی کاهش یافت (زمان رسیدن به آغازش جوانه و گل

گـرم در  میلـی  100پژوهش دیگري، سیلیکات سدیم با غلظـت  

پاشی برگی باعـث کـاهش تعـداد روز تـا     صورت محلولر بهلیت

). سـیلیکون در  66هـاي ارکیـد شـد (   آغازش جوانه و تعداد گل

هاي بریـده  پاشی در گلصورت محلولغلظت دو گرم در لیتر به

  ).  68ها شد (رُز باعث باز شدن زودهنگام گل

پتاسـیم   ،3O(CaSi(هاي کلسیم در پژوهشی، کاربرد سیلیکات

)3OiS2(K  و سدیم)3SiO2(Na  همراه با آب آبیاري سبب افزایش

میزان عناصر کلسیم، پتاسیم، فسفر، منیزیم و کاهش مقـادیر آهـن،   

). در پژوهشی در 55شده است ( هاي داووديبور و مس در برگ

مـوالر سـبب افـزایش    میلـی  25/1میـزان  بـه  ژربرا، تیمار سیلیکون

ربـرا شـد، درحـالی کـه در     هـاي ژ نیتروژن، کلسیم و پتاسیم برگ

). در آفتابگردان زینتـی، سـیلیس   53میزان منیزیم تأثیري نداشت (

گـرم در کیلـوگرم خـاك سـبب بهبـود جـذب       میلی 100میزان به

پتاسیم شد؛ اگرچه تأثیري بر جذب نیکل، مولیبدن و بور نداشـت  

گرم در لیتر سـیلیکات پتاسـیم   میلی 100تا  50پاشی ). محلول19(

یش غلظت فسفر و کاهش عناصري همانند منگنز، آهـن  سبب افزا

). 56) شـد ( Tagetes patulaهـاي گـل جعفـري (   و مس در برگ

پاشـی  صورت محلـول موالر سیلیس در ژربرا بهمیلی 25/1کاربرد 

  ).  27هاي گیاه شد (برگی باعث کاهش میزان آهن در برگ

ــر     ــی اث ــوص بررس ــی در خص ــات کم ــه تحقیق ــا ک از آنج

هاي گیاه داوودي وجـود دارد،  سیلیسیوم بر ویژگیپاشی محلول

پاشـی  محلـول تـأثیر  بنابراین، پژوهش حاضر بـا هـدف مطالعـه    

هـاي گونـاگون سـیلیس از دو منبـع متفـاوت بـر برخـی        غلظت

دهی، بیوشیمیایی و جذب عناصر مـاکرو  هاي رشدي، گلویژگی

   ریزي شد. داوودي پایه گل درو میکرو 

  

  ها مواد و روش

اسـتفاده   Fellbacher Weinین پژوهش، از گل داوودي رقم در ا

صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصـادفی بـا   شد. آزمایش به

دو تیمـار شـامل منبـع سـیلیس (سـیلیکات سـدیم و سـیلیکات        

 150، 100، 50عنوان شـاهد،  کلسیم) و غلظت سیلیس (صفر به

کـرار  گرم در لیتر) در محیط کشـت خـاك در سـه ت   میلی 200و

-دار شده (در هر گلدان دو قلمه ریشههاي ریشهانجام شد. قلمه

 12متـر و ارتفـاع   سـانتی  15هایی بـا قطـر دهانـه    دار) به گلدان

متر منتقل شدند. گیاهان در گلخانه تحـت شـرایط دمـایی    سانتی

درجـه سلسـیوس (شـب/روز) و بـا شـدت نـور        14/17حدود 

درصـد قـرار    70-65لوکس و رطوبـت نسـبی    4000تا  3000

پاشـی  گرفتند. یک ماه بعـد از اسـتقرار کامـل گیاهـان، محلـول     

 10مـدت  هاي سدیم و کلسیم به صورت هفتگـی، بـه  سیلیکات

  هفته، انجام گرفت.

هـاي  منظور بررسی اثر تیمار سیلیکات بـر برخـی ویژگـی   به

رویشی گیاهان مورد آزمایش، در پایان هفتـه یـازدهم، وزن تـر    

ورت تصادفی)، وزن تر ساقه (سـاقه اصـلی   صبرگ (پنج برگ به

هاي جانبی)، گل (یک گـل از هـر گیـاه) و ریشـه (کـل      و ساقه

گـرم)   0001/0کمـک تـرازوي دیجیتـالی (بـا دقـت      ریشـه) بـه  

ها (برگ، سـاقه،  گیري شد. جهت تعیین وزن خشک نمونهاندازه

ساعت در آون بـا دمـاي    72مدت ها بهگل و ریشه)، ابتدا نمونه

هـا  ن نمونهکردسلسیوس قرار گرفتند و پس از خارج  درجه 70

کمک ترازوي دیجیتـالی تعیـین شـد.    از آون، وزن خشک آنها به

ها توسط کـولیس دیجیتـال   ها شمارش شدند. قطر گلتعداد گل
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(No:Z, Model 22855) گیري شد.اندازه  

) 25براي تعیین قند محلول از روش ایریگوین و همکـاران ( 

اي تهیـه عصـاره گیـاهی جهـت تعیـین میـزان       استفاده شـد. بـر  

) اسـتفاده شـد. بـراي    28پروتئین، از روش کانگ و سالتیوینت (

) استفاده شد. 6تعیین میزان پروتئین محلول، از روش برادفورد (

هـا و  براي تعیین پـروتئین خـام در گیـاه، میـزان جـذب نمونـه      

ر در هاي استاندارد بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومت    محلول

نــانومتر قرائــت شــد و پــس از رســم منحنــی  595طــول مــوج 

گرم  100گرم در صورت میلیدست آمده، غلظت بهاستاندارد به

  وزن تر بیان شد.

یک هفته پس از عناصر در گیاه داوودي، براي تعیین غلظت 

هاي وسط گیـاه برداشـت   هاي قسمتپاشی، برگآخرین محلول

ـ     فسـفر  کجلـدال و   روشهشدند. تعیین غلظـت نیتـروژن کـل ب

وسـیله  بـه وانـادات)   یبـدات (رنـگ زرد مول  سنجیرنگ روشبه

نـانومتر   470) در طول مـوج  UV-2100دستگاه اسپکتروفتومتر (

) تعیـین  43سنجی (روش شعله). غلظت پتاسیم به49( انجام شد

روش جـذب اتمـی   گیري روي، آهن، مس و منگنز بهشد. اندازه

 با استفاده از روش یمگیري سیلیسازهاي صورت گرفت. اندشعله

بـا   سـنجی هضـم اتـوکالوي و رنـگ   ) و 15الیـوت و اشـنایدر (  

  انجام شد.  )45استفاده از روش نارایاناسوامی و پراکاش (

 مـورد  صـفات  میانگین مقایسه و واریانس تجزیه انجام براي

 بـا  هـا میـانگین  مقایسـه  .شـد  اسـتفاده  SAS افزارنرم از بررسی،

 پنجو  یک سطوح در دانکن ايچنددامنه آزمون روش از استفاده

 افـزار نـرم  از رسم نمودارهـا  براي همچنین، گرفت. انجام درصد

Excel شد استفاده.  

  

  نتایج و بحث

هـاي رشــدي و  تـأثیر منبـع و غلظــت سـیلیس بـر ویژگــی    

  بیوشیمیایی داوودي

جـز وزن  )، به2و  1هاي بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول

و خشک برگ و قطر گل که  اثرهاي اصلی منبع سـیلیس بـر   تر 

دار نشد، تمامی اثرهاي اصلی و متقابل منبع و غلظـت  آنها معنی

دهـی و  هاي رشدي، گـل بر ویژگی یک درصدسیلیس در سطح 

ذکر است که در مورد دار شدند. الزم بهنیز قندهاي محلول معنی

  .دار شدندپروتئین کل، فقط اثرهاي اصلی معنی

  

  وزن تر و خشک برگ  

هاي مربوط بـه کـاربرد سـیلیکات،    بر طبق نتایج مقایسه میانگین

گـرم)   255/0و  99/1ترتیب بیشترین وزن تر و خشک برگ (به

گرم در لیتر سـیلیکات کلسـیم مشـاهده شـد     میلی 200در تیمار 

اکسید ). سیلیکون با افزایش میزان کارایی فتوسنتز، دي3(جدول 

ادل، کلروفیل و میزان کربوهیدرات سـبب افـزایش   کربن قابل تب

) کـه احتمـاالً از ایـن    65و  9شـود ( تولیدات و ذخایر برگی می

شود. عالوه بـر  ها میطریق سبب افزایش وزن تر و خشک برگ

هـاي اپیـدرمی برگـی، سـبب     این، سیلیکون با رسوب در بافـت 

دنبال آن افـزایش وزن تـر و خشـک    افزایش ضخامت برگ و به

). سیلیکون با افزایش سطح برگ تأثیر مسـتقیمی در  36شود (می

افزایش وزن تر و خشک برگ دارد. سیلیکون با اثـر بـر جـذب    

نیتروژن و آسیمیالسیون کربن، وزن تر وخشک برگ را افـزایش  

). در این پژوهش، افزایش وزن تـر بـرگ داوودي در   2دهد (می

در گراس خزنـده   اثر کاربرد سیلیکات با نتایج سایر پژوهشگران

(Creepingben bentgrass)  و زویشیا(Zoysia grass)   و نیـز در

 ).32و  7داوودي تطابق دارد (

  

  وزن تر و خشک ساقه

هاي مربوط به اثر متقابل منبع و غلظت سیلیکات مقایسه میانگین

دهد که بیشترین وزن تـر و خشـک سـاقه مربـوط بـه      نشان می

گرم میلی 50ر سیلیکات کلسیم و گرم در لیتمیلی 200تیمارهاي 

  ). 3در لیتر سیلیکات سدیم بود (جدول 

خوبی با پکتـین و کلسـیم   هاي سلولی بهسیلیکون در دیواره

شود که این خود هاي ساقه ذخیره میدر ارتباط است و در بافت

). از آنجـا کـه   57شود (سبب افزایش وزن تر و خشک ساقه می

، قـدرت و ایسـتادگی سـاقه    سیلیکون سبب افزایش قطـر سـاقه  

دنبـال خواهـد   تبع این اثرها، افزایش وزن سـاقه را بـه  شود بهمی
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  هاي رشدي و هاي سدیم و کلسیم بر ویژگی. نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرهاي کاربرد سیلیکات1جدول 

  '’Fellbacher Weinبیوشیمیایی داوودي رقم 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

وزن تر 

  برگ

وزن خشک 

  برگ

وزن تر 

  ساقه

وزن خشک 

  ساقه

وزن تر 

  ریشه

وزن خشک 

  ریشه

قندهاي 

  محلول

پروتئین 

  کل

  ns012/0 ns012/0  **72/15  **748/0  **89/43  **021/0  **362/0  **48/25  1  منبع سیلیس

  66/18**  085/0**  07/1**  70/41**  63/15**  36/93**  002/0**  265/0**  4  غلظت سیلیس

  ns15/1  085/0**  039/0**  07/4**  73/20**  44/61**  003/0**  182/0**  4  غلظت ×منبع 

  44/1  005/0  003/0  108/0  01/0  417/0  0002/0  009/0  20  اشتباه آزمایشی

  47/18  66/6  17/4  58/2  49/2  80/3  93/6  34/6  ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی و بدون اختالف %5و  %1دار در سطوح ترتیب معنیبه nsو  *، **

  

 هاي هاي سدیم و کلسیم بر ویژگی. نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرهاي کاربرد سیلیکات2جدول 

  '’Fellbacher Weinدهی داوودي رقم گل

  تعداد گل  وزن خشک گل  وزن تر گل  قطر گل  درجه آزادي  منابع تغییرات

  ns99/54  **012/0 **007/0  **53/23  1  منبع سیلیس

  53/115**  011/0**  117/0**  38/485**  4  غلظت سیلیس

  46/60**  001/0**  003/0*  33/11**  4  غلظت ×منبع 

  66/0  00008/0  001/0  57/18  20  اشتباه آزمایشی

  12/10  07/7  88/6  79/10    ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی و بدون اختالف %5و  %1دار در سطوح ترتیب معنیبه nsو  *، **

  

اند کـه بـا افـزایش میـزان ظرفیـت      ها نشان دادهداشت. پژوهش

هـا،  فتوسنتزي، تعداد برگ، میزان کلروفیل، میـزان کربوهیـدارت  

قندهاي محلول کل و سایر عوامـل دیگـري کـه سـبب افـزایش      

تواننـد وزن سـاقه را در گیاهـان    شـوند مـی  عملکرد در گیاه می

افزایش دهند. مطابق پـژوهش حاضـر، در آفتـابگردان زینتـی و     

و  7ون سبب افـزایش وزن خشـک سـاقه شـد (    داوودي، سیلیک

26.(  

  

  وزن تر و خشک ریشه  

دهنده آن اسـت کـه در   ) نشان3ها (جدول نتایج مقایسه میانگین

محیط کشت خاك، بیشترین وزن تر و خشک ریشـه در غلظـت   

گرم در لیتـر سـیلیکات کلسـیم مشـاهده شـد. ولـی از       میلی 50

و خشـک ریشـه   گرم در لیتـر بـه بعـد وزن تـر     میلی 50غلظت 

  دار بودند. کاهش یافت؛ اگر چه این مقادیر نسبت به شاهد معنی

پاشی برگـی  افزودن سیلیکون به محیط رشد ریشه یا محلول

). در 37شـود ( هاي موئین مـی سبب افزایش سطح و میزان ریشه

هـا را  تـوان انتظـار افـزایش وزن تـر و خشـک ریشـه      نتیجه، می

کـه تحـت تیمـار سـیلیکون قـرار      داشت. عالوه بر این، گیاهانی 

طور کلـی میـزان   گرفتند میزان فتوسنتز، وزن تر برگ، ساقه و به

هاي هوایی بیشتري دارند. پس بـراي تعـادل و   عملکرد در اندام

تبـع آن کـارایی بیشـتري    ها نیز بـه عدم افت محصول باید ریشه

ــاران (   ــس و همک ــایج الک ــند. نت ــته باش ــاتوري و 34داش ) و ه

) نشـان داد کـه سـیلیکون نقـش مهمـی در رشـد       21همکاران (

ها از ریزوسـفر خـاك دارد.   طرف ریشهها و حرکت آب بهریشه
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 هاي رشدي و هاي سدیم و کلسیم بر ویژگیهاي مربوط به اثرهاي کاربرد سیلیکات. نتایج مقایسه میانگین3جدول 

  '’Fellbacher Weinبیوشیمیایی داوودي رقم 

قندهاي محلول 

(mg/g FW) 

وزن خشک 

 (g)ریشه 

وزن تر 

 (g)ریشه 

وزن خشک 

 (g)ساقه 

وزن تر 

 (g)ساقه 

وزن خشک 

 (g)برگ 

وزن تر 

 (g)برگ 

  غلظت سیلیکات

(mg/L)  

منبع 

  سیلیس

d92/0  f65/0  f11/8  g3/1  e2/11  abc24/0  c 34/1  0 

سیلیکات 

 کلسیم

d98/0 b70/1 a2/16  e83/2  b82/19  d151/0  d1/1  50 

d99/0 c50/1 b73/15  d63/4  c69/15  abc225/0  bc52/1  100 

d99/0 d37/1 bc34/15  c91/4  c02/17  abc24/0  b71/1  150 

cd06/1 d31/1 c41/14  a63/7  a73/24  a255/0  a99/1  200 

d92/0 f65/0 f11/8  g3/1  e2/11  abc24/0  c34/1  0 

 سیلیکات 

 سدیم

b37/1 a83/1 c71/14  a72/7  a06/24  abc238/0  b55/1  50 

bc19/1 b69/1 d82/12  f19/2  d78/14  bc207/0  bc49/1  100 

a50/1 c50/1 e46/11  b78/5  b08/19  c198/0  c4/1  150 

cd05/1 e28/1 e62/10  ef33/2  e94/12  ab246/0  b65/1  200  

 است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیدر هر ستون، حروف غیرمشابه نشان

  

کنـد.  ها افزایش پیدا مـی ه، میزان وزن تر و خشک ریشهدر نتیج

هـا بـا نتـایج سـایر     نتایج این پژوهش در افزایش وزن تر ریشـه 

گراس خزنده و زویشیاگراس و چمن باهایا پژوهشگران در بنت

(Paspalum notatum Flügge) ) 39و  32مطابقت داشت.(  

  

  قندهاي محلول

ت کـه بیشـترین میـزان    دهنـده آن اسـ  هـا نشـان  مقایسه میانگین

 150گرم در گرم وزن تـر) در تیمـار   میلی 5/1قندهاي محلول (

گرم در لیتر سیلیکات سدیم مشاهده شد و تیمار سـیلیکات  میلی

  ).3کلسیم تأثیري در افزایش قندهاي محلول نداشت (جدول 

نتایج سایر پژوهشگران نیز نشـان داده کـه سـیلیکون سـبب     

دست آمده در این ود که با نتایج بهشافزایش قندهاي محلول می

). سیلیکون، بر متابولیسم قندها 40و  35پژوهش مطابقت دارد (

و توزیع مـواد فتوسـنتزي در گیاهـان در حـال رشـد اثـر قابـل        

شود. سیلیکون، با افـزایش  توجهی داشته و سبب افزایش آنها می

و کنـد  ها، گیاه را از تخریب اکسیداتیو محافظت میکربوهیدرات

شـود. بیشـترین غلظـت    ها میسبب بقاي ساختار غشاي پروتیئن

سیلیکون در گیاه در جاهایی که بیشترین تبخیـر اسـت مشـاهده    

عنـوان  ). نتایج نشان داد که چندین اسـید آمینـه (بـه   22شود (می

مثال آالنین، آسپارتات، اورنیتین و ترئونین) و همچنین قنـدهاي  

ون در بـرنج تغییـرات عمـده    گلوکز و فروکتوز با تیمـار سـیلیک  

  نشان دادند. 

  

  پروتئین

دهد که هاي مربوط به کاربرد سیلیکات نشان میمقایسه میانگین

با افزایش میـزان سـیلیکات، میـزان پـروتئین موجـود در بافـت       

و  150هـاي  یابد. ولی بین غلظـت هاي داوودي افزایش میبرگ

پـروتئین،   گرم در لیتـر سـیلیکات، در افـزایش میـزان    میلی 200

ذکـر اسـت کـه تـأثیر     داري مشاهده نشـد. الزم بـه  تفاوت معنی

سیلیکات کلسیم بر افزایش میـزان پـروتئین بیشـتر از سـیلیکات     

  ).1سدیم بود (شکل 

تیمار سـیلیکون سـبب افـزایش لیگنـین، سـلولز و پـروتئین       

هـاي  توان گفـت کـه افـزایش فعالیـت آنـزیم     ). می60شود (می

هاي گیاهی در تنش الً مانع از تجزیه پروتئیناکسیدانی احتماآنتی



  ۱۳۹۸بهار / اول / شمارهدهمسال  /اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۳۴ 

  

  
  . اثرهاي اصلی نوع و غلظت سیلیکات بر میزان پروتئین داوودي در محیط کشت خاك. حروف 1شکل 

 است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیغیرمشابه نشان

  

شود. اگرچه نقش مفید سـیلیکون در جهـت رشـد و    خشکی می

هـاي  توسعه بسیاري از گیاهان ثابت شده اسـت، ولـی مکانیسـم   

انـد.  خـوبی درك نشـده  فیزیولوژیک و مولکولی آنهـا هنـوز بـه   

تازگی نشان داده شده کـه سـیلیکون در شـرایط بـدون تـنش      به

ها اشاره بـه  پژوهش را در برنج برقرار کند. C/Nتواند تعادل می

عنوان یک متابولیـت سـیگنالی دارنـد کـه     نقش مهم سیلیکون به

ها اسـت. همچنـین، یـک    قادر به تشویق انتقال مجدد اسید آمینه

ارتباط قوي بین غلظت سیلیکون و سطح ترکیبات همراه شده با 

و تعـداد آمینواسـید     (Isocitvate and 2- Oxoglutarate)تـنفس 

، گلوتـامین، اورنیتـین، ایزولوسـین، متیـونین و     (آالنین ، آرژنـین 

  ).  14والین) مشاهده شده است (

ــان   ــدیل جریـ ــی در تعـ ــش مهمـ ــیلیکون نقـ ــه سـ   تغذیـ

2- Oxoglutarate    کنـد  براي متابولیسم اسیدهاي آمینـه ایفـا مـی

). بر این اساس، افزایش ذخیره سـازي پـروتئین را بـا    59و  29(

). دلیـل دیگـري کـه    41ت (توان انتظار داشـ کاربرد سیلیکون می

شود براي افزایش میزان پروتئین در تیمار سیلیکون ذکر کـرد  می

هـا  این است که عنصر پتاسیم در تشکیل و ساخته شدن پروتئین

پاشـی  تـوان انتظـار داشـت کـه محلـول     نقش دارد. در نتیجه می

سیلیکون با اثر غیر مستقیم بـر افـزایش مقـدار پتاسـیم در گیـاه      

شـود. نتـایج تحقیقـات بهاروانـا و     ها مـی پروتئینسبب افزایش 

) در افزایش میزان پروتئین ناشی از تیمار سـیلیکون  5همکاران (

  گواه بر تأیید نتایج این پژوهش است.

  

  قطر گل

دهنده آن اسـت کـه در   ) نشان4ها (جدول نتایج مقایسه میانگین

متـر) در  میلـی  07/55هـا ( محیط کشت خاك بیشترین قطر گـل 

  گرم در لیتر سیلیکات سدیم مشاهده شد. میلی 200ت غلظ

طـرف  سیلیکون، با افزایش حرکـت آب و مـواد غـذایی بـه    

کنـد. از سـوي   ها، زمینه را براي رشد بیشتر آنها فراهم میسلول

انـد کـه سـیلیکون باعـث تحریـک      ها نشـان داده دیگر، پژوهش

  گرم در لیتر)سیلیکات (میلی غلظت

ی
میل

) 
ن

تئی
رو

پ
ر)

ن ت
وز

م 
گر

ر 
م ب

گر
  

  منبع سیلیکات 

ی
میل

) 
ن

تئی
رو

پ
ر)

ن ت
وز

م 
گر

ر 
م ب

گر
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  هاي هاي سدیم و کلسیم بر ویژگیربرد سیلیکاتهاي مربوط به اثرات کا. نتایج مقایسه میانگین4جدول 

 '’Fellbacher Weinدهی داوودي رقم گل

 تعداد گل
  وزن خشک گل

)g( 

  وزن تر گل

)g( 

  قطر گل

)mm( 

  غلظت سیلیکات

)mg/L(  
  منبع سیلیس

b66/5  ef096/0  e334/0  d71/25  0 

 سیلیکات کلسیم

b66/6  def104/0  e325/0  bcd9/35  50 

b66/5  d12/0  c035/0  ab45/44  100 

a12  a232/0  a649/0  ab06/46  150 

b6  b188/0  b589/0  bc65/40  200 

b33/5  f093/0  e32/0  cd25/30  0 

 سیلیکات سدیم

a12  f084/0  e216/0  cd27/37  50 

a33/10  de119/0  d429/0  bcd54/35  100 

a10  c161/0  a651/0  a71/52  150 

b7  d127/0  cd475/0  a07/55  200  

 است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیر هر ستون، حروف غیرمشابه نشاند

  

نیـز  سیتوکنین موجـود در شـاخه   شود که بیوسنتز سیتوکینین می

توان انتظار داشت . در نتیجه، میشودتوسعه جوانه گل میباعث 

ـ    هاي بزرگهاي بزرگتر داراي گلکه جوانه ود تـر نیـز خواهنـد ب

افزایش قطر گل با سیلیکات در ژربرا، اطلسـی و داوودي  . )38(

  ).44و  7، 4گزارش شده است (

  

  وزن تر گل 

هاي مربوط به اثر متقابل نوع و غلظت سیلیکات مقایسه میانگین

هـاي داوودي  دهد که وزن تر و خشک گل) نشان می4(جدول 

ترین وزن کند. بیشـ پاشی سیلیکات افزایش پیدا میبعد از محلول

گرم در لیتر سیلیکات میلی 150تر و خشک گل مربوط به تیمار 

 50کلسیم و سـیلیکات سـدیم بـود. همچنـین، بـین تیمارهـاي       

هاي سدیم و کلسیم با شـاهد تفـاوت   گرم در لیتر سیلیکاتمیلی

  داري در سطح پنج درصد وجود نداشت. معنی

وذ آب و ها براي نفهایی مانند کربوهیدارتوجود آسیمیالت

ــلول  ــعه س ــت (  توس ــاز اس ــا نی ــزان   24ه ــزایش می ــا اف ) و ب

هـا و در نتیجـه وزن تـر    ها، نفوذ آب، توسعه سلولکربوهیدارت

رود ). از سوي دیگر، احتمـال مـی  48یابد (ها افزایش میگلبرگ

خـاطر اثـر   هـا بـه  که افزایش در وزن تر و خشک گل و گلبـرگ 

ا و ذخـایر فتوسـنتزي   ها و قنـده سیلیکون بر میزان کربوهیدرات

هاي انجام شـده در مـورد داوودي، پائونیـا و    ). بررسی17باشد (

رُز نشان داده که سیلیکون باعث افزایش وزن تر و خشـک گـل   

شود، که با نتایج گرفته شده در این بررسی مطابقـت داشـت   می

  ).69و  68، 7(

  

  تعداد گل  

محیط کشت  ) نشان داد که در4ها (جدول نتایج مقایسه میانگین

گــرم در لیتــر میلــی 50خــاك، بیشــترین تعــداد گــل در تیمــار 

گـرم در لیتــر ســیلیکات کلســیم  میلــی 150سـیلیکات ســدیم و  

گـرم در لیتـر   میلی 150و  100مشاهده شد که البته با تیمارهاي 

  داري وجود نداشت.سیلیکات سدیم تفاوت معنی

ر مهـم  هـاي زینتـی بسـیا   هاي فراوان براي گیاهان با گلگل

ترین عوامل تحریـک توسـعه جوانـه جـانبی،     است. یکی از مهم

). وقتی که تعداد جوانـه گـل در   1سطح سیتوکنین شاخه است (
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 '’Fellbacher Weinهاي سدیم و کلسیم بر میزان عناصر برگی داوودي رقم . نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثر کاربرد سیلیکات5جدول 

  منابع

  تغییرات

  درجه

  ديآزا
  سیلیس  منگنز  مس  روي  آهن  فسفر  پتاسیم  نیتروژن

  ns002/0  **198/0  *325/0  **13/32845  **63/3433  **56/16  **30/306  **63/35845  1  منبع سیلیس

  20/304439**  49/4894**  63/89**  25/1632**  11/713404**  575/0**  10/1**  212/0**  4  غلظت سیلیس

  ns021/0  **636/0  ns67/10582  **79/371  **20/4  **85/6934  **46/5410  029/0**  4  غلظت× منبع 

  20/12  11/50  381/0  46/19  52/4759  051/0  017/0  004/0  20  اشتباه آزمایشی

  449/0  48/4  18/6  99/12  16/16  23/15  42/5  06/1    ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی و بدون اختالف %5و  %1دار در سطوح ترتیب معنیبه nsو  *، **

  

  
 بر میزان عنصر نیتروژن برگ داوودي.  . اثرهاي متقابل منبع و غلظت سیلیس در محیط کشت خاك2شکل 

  است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

 ها افزایش پیدا کرد، در نتیجه تعـداد گـل نیـز   اثر تیمار سیلیکات

ویژه که این گیاه از نظر ذخایر مـواد  افزایش پیدا خواهد کرد؛ به

فتوسنتزي غنی باشد، که همه ایـن شـرایط بهینـه توسـط تیمـار      

هـاي پژوهشـگران در مـورد    سیلیکون قابل انجام است. گزارش

همیشه بهار، اطلسـی ایرانـی و داوودي اثبـات کـرده کـه تیمـار       

شـود، کـه نتـایج گرفتـه     ها میسیلیکون باعث افزایش تعداد گل

و  4، 3شده در این پژوهش نیز همسو بـا ایـن تحقیقـات بـود (    

55.(  

  

  تأثیر منبع و غلظت سیلیس بر میزان عناصر برگی داوودي

جز نیتروژن برگ، )، به5بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول 

دار نشـد، تمـامی اثرهـاي    که اثر اصلی منبع سیلیس بر آن معنـی 

منبع و غلظت سیلیس بـر میـزان عناصـر برگـی      اصلی و متقابل

ذکر است که در مـورد پتاسـیم و   دار شدند. الزم بهداوودي معنی

  دار شدند.آهن، فقط اثرهاي اصلی معنی

  

  نیتروژن

درصـد) در   59/2در ایـن پـژوهش، بیشـترین میـزان نیتـروژن (     

گرم در لیتـر سـیلیکات کلسـیم مشـاهده شـد.      میلی 150غلظت 

هاي داوودي، با افزایش غلظت سیلیکات ن در برگمیزان نیتروژ

گـرم در  میلی 200گرم در لیتر افزایش و در غلظت میلی 150تا 

  ). 2لیتر کاهش جزئی نشان داد (شکل 

همانند سایر گیاهان، داوودي از مرحلـه کاشـت تـا مرحلـه     

). همچنین، براي تولید بیوماس 67دهی نیاز به نیتروژن دارد (گل

  گرم در لیتر)غلظت سیلیکات (میلی

د)
ص

در
) 

ژن
رو

نیت
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 سیلیس در محیط کشت خاك بر میزان عنصر پتاسیم برگ داوودي.  منبعسیلیس و ب) غلظت . اثرهاي اصلی الف) 3شکل 

  است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

هـاي داوودي بـه   موجـود در بـرگ   هـاي گیاهی و بیوسنتز آنزیم

، تشـکیل  3NH). سیلیکون سبب افـزایش  33نیتروژن نیاز است (

تـوان انتظـار داشـت کـه     شود. در نتیجه، میمی 2Nگره و تثبیت 

در شـرایطی  ها افزایش یابـد.  نیتروژن گیاه در اثر تیمار سیلیکات

سـیلیس جـذب آن را    ،که قابلیت دسترسـی نیتـرات کـم باشـد    

یابد. گیاه افزایش می مقدار نیترات در ،دهد. در نتیجهافزایش می

منظـور  بـه  ،اگر غلظـت نیتـرات در گیـاه کـافی باشـد      ،همچنین

پیشگیري از بـروز سـمیت، سـیلیس، تجمـع نیتـرات را کـاهش       

سیلیکون سبب افزایش سنتز نیتـروژن از آمینواسـیدها و   دهد. می

یتـروژن بـا   ). افـزایش ن 13شـود ( دار مـی دیگر ترکیبات نیتروژن

افزایش فسفر و پتاسیم رابطه مستقیم دارد. بنـابراین، بـا افـزایش    

رود نیتـروژن نیـز در اثـر تیمـار     مقادیر این عناصـر، انتظـار مـی   

). نتایج این بررسی بـا نتـایج سـاواس در    12سیلیس زیاد شود (

ژربرا که سـیلیکون سـبب افـزایش میـزان نیتـروژن شـده بـود،        

  ).52مطابقت دارد (

  

  یمپتاس

در این پژوهش، سیلیکات سدیم در افزایش میزان پتاسیم مؤثرتر 

گـرم در لیتـر   میلـی  150از سیلیکات کلسـیم بـود و در غلظـت    

درصد) مشـاهده   95/2سیلیکات بیشترین میزان پتاسیم در برگ (

هاي داوودي در هر دو منبـع سـیلیس   میزان پتاسیم در برگ شد.

زایش نشان داد و در غلظت گرم در لیتر سیلیکات افمیلی 150تا 

  ). 3گرم در لیتر اندکی کاهش یافت (شکل میلی 200

میزان نیاز بـه کلسـیم و پتاسـیم بسـته بـه گونـه در داوودي       

گـرم در   8/37-7/35گـرم در کیلـوگرم و    8/24-8/19ترتیب به

). نیاز به پتاسیم در داوودي زیاد بوده و وجود 7کیلوگرم است (

). کاربرد سیلیس 64ها ضروري است (آن براي رشد و رنگ گل

طور گسترده سبب کاهش کمبود مواد مغذي گیاهی، از جملـه  به

م
سی

تا
پ

 
د)

ص
در

)
  

م
سی

تا
پ

 
د)

ص
در

)
  

  گرم در لیتر)غلظت سیلیکات (میلی

  سیلیکات  منبع
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  . اثرهاي متقابل منبع و غلظت سیلیکات در محیط کشت خاك بر میزان عنصر فسفر برگ داوودي.4شکل 

  است. %1آزمون دانکن در سطح دار در دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

). مطالعـات نشـان داده کـه    42و  23شـود ( ، مـی K+کاهش کمبـود  

در آوندهاي چوبی دارد که در  K+اي در تجمع سیلیس نقش واسطه

شـود.  مـی  K+نهایت سبب کاهش سطح آبی گیاه در شرایط کمبـود  

تواند در اثـر  افزایش جذب پتاسیم در گیاهان تحت تأثیر سیلیس می

). هـر چنـد   11و  8تـوده باشـد (  ثیر سـیلیس در افـزایش زیسـت   تأ

 در مفیـدي  نقـش  سیلیسـیم  که کودهاي دهدمی نشان قبلی مطالعات

دارند. میزان تـأثیر سـیلیس بـر پتاسـیم      پتاسیم از ناشی جبران کمبود

بستگی به منبع استفاده شده نیز دارد و احتماالً علـت کـاهش میـزان    

لیتـر، بـه دلیـل غلظـت زیـاد کلسـیم و        گرم درمیلی 200پتاسیم در 

 واکنش رقابتی با دیگر عناصر شیمیایی، یعنی پتاسیم، باشد. افـزایش 

بـا   سـیلیس  احتمـاالً  که دهدمی سیلیس نشان کاربرد با غلظت پتاسیم

 غشـا توانسـته   عملکـرد  بهبـود  نتیجه در و  ATPaseفعالیت افزایش

 K/Naنسـبت  سـیلیس بـراي تشـویق     .دهد افزایش را پتاسیم جذب

) و نشـت یـونی را کـم کـرده و     31کنـد ( جذب سدیم را کـم مـی  

). نتـایج گرفتـه   47دهـد ( بنابراین میزان پتاسیم بافت را افزایش مـی 

دسـت آمـده از کـاربرد سـیلیس در     شده در این بررسی با نتـایج بـه  

). همچنـین، تیمـار   53و  19آفتابگردان زینتی و ژربرا مطـابق بـود (  

ب افزایش تجمع سیلیس (در بـرگ و ریشـه) و   سیلیس در آهار سب

  ).  61پتاسیم (در ساقه و برگ) شده است (

  

  فسفر

گـرم در گـرم   میلی 08/3در این پژوهش، بیشترین میزان فسفر (

گرم در لیتر سیلیکات کلسـیم  میلی 100وزن خشک) در غلظت 

مشاهده شد. درحالی که در تیمار شـاهد کمتـرین میـزان فسـفر     

  ). 4رصد) مشاهده شد (شکل د 177/0(

طـور قابـل تـوجهی کمتـر از     در داوودي، نیاز بـه فسـفر بـه   

). زمانی که سیلیس در غلظت مطلـوب باشـد   30نیتروژن است (

کنـد و زمـانی کـه غلظـت     در دسترس بودن فسـفر را زیـاد مـی   

دهـد ایـن   رود کاهش جذب فسفر رخ مـی سیلیس بسیار باال می

دل جـذب فسـفر را مـنعکس    نتایج، نقش سیلیس در حفـظ تعـا  

هـا  ). جذب مناسب فسفر موجب رشـد بهتـر ریشـه   62کند (می

شـود  رسد سبب جذب بهتر دیگـر عناصـر مـی   نظر میشده و به

). اثرهاي سـودمند سـیلیس بـراي تعـادل میـزان فسـفر بـه        50(

جاي فسفر یا به افـزایش در  جایگزین شدن بخشی از سیلیس به

شـود. در دسـترس بـودن    دسترس بودن فسـفر نسـبت داده مـی   

تواند با سطح منگنز و آهـن، وقتـی کـه غلظـت     داخلی فسفر می

فسفر در خـاك کـم اسـت، تحـت تـأثیر قـرار گیـرد. بنـابراین،         

سیلیس، در دسترس بودن فسفر را از طریق کاهش بیش از حـد  

دلیل اینکه سیلیسـیم بـا قـدرت    دهد. بهمنگنز و آهن افزایش می

شـود، لـذا سـبب    سـطحی مـی   بیشتري نسبت به فسفات جذب

شـود و بـدین ترتیـب تحـرك و قابلیـت      آزادسازي فسفات مـی 

). در پژوهشـی،  16یابـد ( استفاده آن براي گیاهـان افـزایش مـی   

تیمار سیلیکون سبب افزایش غلظت فسفر در برگ هاي جعفري 

شد وکاربرد سـیلیکون در آهـار سـبب القـاي مـاکزیمم جـذب       

  گرم در لیتر)غلظت سیلیکات (میلی

فر
س

ف
 

د)
ص
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)
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 . اثرهاي متقابل منبع و غلظت سیلیکات در محیط کشت خاك بر میزان عنصر روي برگ داوودي. 5شکل 

  است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

کلسیم و فسفر شده و بنابراین سبب تشویق رشـد هـر دو گیـاه    

گرفتـه شـده در ایـن بررسـی     ). این نتایج با نتایج 61و  56شد (

  همسو بود.  

  

  روي

میکروگـرم در   04/75در این پـژوهش، بیشـترین میـزان روي (   

گرم در لیتر سـیلیکات سـدیم مشـاهده    میلی 200گرم) در تیمار 

شد. تأثیر سـیلیکات سـدیم بـر افـزایش میـزان روي مـؤثرتر از       

  ).5(شکل  سیلیکات کلسیم بود

م دارند. سیلیس تجمع هفسفر و روي واکنش منفی نسبت به

هـاي گیـاهی کـاهش داده و از بـروز     سمی فسفر را درون سلول

 کنـد زیادي فسفر جلوگیري مـی  هاي عنصر روي ناشی ازکمبود

روي در محصـوالت  ). سیلیکون سـبب افـزایش تحمـل بـه    51(

 Cardaminopsis)مختلف کشاورزي از جمله لوبیا چشم بلبلی 

halleri)  با تشکیل فرمZn-silicate در پژوهشی، 46شود (می .(

هاي جعفـري  تیمار سیلیکات پتاسیم سبب افزایش روي در برگ

  ).56شد (

  

  منگنز

ترتیـب در  در این پژوهش، بیشترین و کمترین میـزان منگنـز بـه   

گـرم در  میلـی  150میکروگرم در گـرم) و   21/208تیمار شاهد (

 شـد میکروگرم در گرم) مشـاهده   97/125لیتر سیلیکات سدیم (

  ). 6(شکل 

هاي ها و افزایش آنزیمسیلیکون، با کاهش پراکسیداسیون لیپید

اکسـیدانی، سـبب کـاهش سـمیت منگنـز      اکسیدانی و غیرآنتیآنتی

 جذب زیر، احتمالی هايمکانیسم با کاربرد سیلیسیم ).54شود (می

   کاسـپاري  نـوار  سـازي ضـخیم  - 1 کنـد: می را مهار منگنز انتقال و

  چـوبی و  و محیطیـه  دایـره  بـه  انتقال در سدي عنوانبه آندودرم در

اپیدرم و  و اگزودرم سلولی آندودرم، دیواره در لیگنین نشینیته - 2

آنـدودرمی. منگنـز    هـاي لدیـواره سـلو   در سیلیسـیم  نشـینی ته نیز

هـا منتقـل شـده کـه     تواند به شاخهموجود در محیط رشد گیاه می

هـاي نکـروزه   توسـعه لکـه  میزان زیاد آن اغلب منجر به سمیت و 

شود. کاربرد سیلیکون سبب کاهش عالئم ها میاي روي برگقهوه

شود. دلیـل اثـر سـیلیکون بـر کـاهش      سمیت منگنز در گیاهان می

ها و مانع رسوب زیـاد در  سمیت منگنز، توزیع همگن آن در برگ

هـایی وجـود دارد کـه    ). گـزارش 10یک منطقـه خـاص اسـت (   

 )55) و داوودي (56ز در جعفـري ( سیلیکون سبب کـاهش منگنـ  

  شود که با نتایج حاصل شده در این بررسی مطابقت دارد.  می

  

  آهن

در اثرهاي اصلی غلظت، از  که داد نشان هامیانگین مقایسه نتایج

گـرم در لیتـر سـیلیکات، میـزان آهـن      میلـی  150تیمار شاهد تا 

ی گرم در لیتر، میـزان آهـن کمـ   میلی 200کاهش یافت. ولی در 

 100و  50هـاي  افزایش پیدا کـرد کـه البتـه نسـبت بـه غلظـت      

  گرم در لیتر)غلظت سیلیکات (میلی
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 . اثرهاي متقابل منبع و غلظت سیلیکات در محیط کشت خاك بر میزان عنصر منگنز برگ داوودي. 6شکل 

  است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

  

  
 سیلیکات در محیط کشت خاك بر میزان عنصر آهن برگ داوودي.  منبعسیلیکات و ب)  غلظت. اثرهاي اصلی الف) 7شکل 

  است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

داري در سـطح یـک   یلیکات تفـاوت معنـی  گرم در لیتر سـ میلی

درصد نداشت. منبع سیلیکات نیز بر میـزان جـذب آهـن تـأثیر     

  ).7داري داشت (شکل معنی

فرض بر این است که اضافه کردن سیلیس به محیط غـذایی  

از راه  کار ). این55شـود ( سبب افزایش قدرت اکسیداسیون مـی 

دین صورت شود. بمیانجام  ریشهگی افزایش قدرت اکسیدکنند

و تــی سخ میزان و همچنین حجم شود کهمــی سبب سیلیسیم که

ـــع اي در اندامه حفرات واقع( ایرانشیماي هلولهري دم نفوذپذیـ

محیط  بهري بیشت اکسیژن تا اندشده پر از هوا که هوایی و ریشه

 بهتـــی آهن و منگنز دو ظرفی شده و در نتیجه زیاد) برسد ریشه
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 . اثرهاي متقابل منبع و غلظت سیلیکات در محیط کشت خاك بر میزان عنصر مس برگ داوودي. 8شکل 

  است. %1دار در آزمون دانکن در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

ــی ظرفی آهن سه ــی چهار ظرفی و منگنزت حاللیت  شده و اکسیدت

احتمـــاالً بـــا افـــزایش  ). ســـیلیکون20یابد (مـــیآنها کاهش 

ها سبب کاهش غلظت اکسیداسیون منگنز و آهن در سطح ریشه

شود. سیلیکون با کاهش جریـان  ها میاین عناصر در داخل برگ

آپوالستی و کاهش اتصاالت فلزات سنگین سبب کاهش جـذب  

هاي این پژوهش در کاهش میـزان  شود. در اثبات بررسیآنها می

هایی وجـود دارد کـه   لیکات گزارشپاشی سیآهن در اثر محلول

  ) کاهش یافته بود.56) و جعفري (26میزان آهن در ژربرا (

  

  مس

ها نشان داد که میزان مس در مـاده خشـک   نتایج مقایسه میانگین

پاشی سیلیکات کـاهش یافـت و کمتـرین میـزان     برگی با محلول

 150میکروگـرم در گـرم وزن خشـک) در غلظـت      73/4مس (

تر سیلیکات سدیم و بیشترین آن در تیمـار شـاهد   گرم در لیمیلی

  ). 8مشاهده شد (شکل 

ــات ــی ترکیب ــی سیلیس ــدم ــی توانن ــاه، درون حت  از گی

 تبـدیل  از جمله مس، بـا  سنگین، و فلزات عناصر زاییمسمومیت

 در غیرمحلـول  ترکیبـات  این بکاهند. غیرمحلول، ترکیبات آنها به

ایجـاد   و سلول ولیسممتاب در آنها شرکت از و هکرد رسوب سلول

). احتماالً سیلیکون با تبـدیل  56شود (می ممانعت آن در اختالل

مس در داخل سلول بـه حالـت غیرمحلـول و بـا ایجـاد پیونـد       

مس در داخل بافت، سبب کاهش مقـدار آن در سـلول    -سیلیس

دلیـل موانـع   شود. ممکـن اسـت کـاهش جـذب عناصـر بـه      می

). نتـایج  36عنصـر باشـد (  آپوپالستی در برابر جذب شعاعی آن 

ها نشان داده که تیمار سـیلیکون سـبب کـاهش مقـادیر     پژوهش

) 56) و گـل جعفـري (  30)، آرابیدوپسـیس ( 53مس در ژربرا (

  شود که با نتایج این بررسی مطابقت دارد.می

  

  سیلیس

 66/1012و  66/411کمتـــرین و بیشـــترین میـــزان ســـیلیس (

هاي شـاهد  غلظت میکروگرم در گرم) در محیط کشت خاك در

  ).9گرم در لیتر سیلیکات کلسیم مشاهده شد (شکل میلی 200و 

بعد از جـذب سـیلیکون در گیـاه، از دسـت دادن آب طـی      

گیري سـیلیس آمـورف   تعرق توسط افزایش شدت نور، به شکل

کند. هاي اپیدرمی برگ کمک می(قابل جذب) هیدارته در سلول

ه و در شـبکه پیچیـده   هاي گیاهی رسوب کردسیلیکون در بافت

خوبی با کلسـیم در ارتبـاط   ها شرکت دارد و بهها و سلولزپکتین

ها تجمـع  توان انتظار داشت که سیلیکون در بافتاست. پس می

عـالوه بـر    .)18ها بیشتر خواهد بود (یافته و میزان آن در سلول

این، وقتی سـیلیس توسـط گیـاه جـذب شـد از طریـق تجزیـه        

هـاي  هاي آنزیمی شکسـته شـده و از بافـت   تبیولوژیک و فعالی

شـود. بـه همـین خـاطر، میـزان سـیلیس در       گیاهی خارج نمـی 
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 . اثرهاي متقابل منبع و غلظت سیلیکات در محیط کشت خاك بر میزان عنصر سیلیس برگ داوودي. 9شکل 

  است. %1آزمون دانکن در سطح  دار دردهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

ها نیز نتایج سایر پژوهش .هاي گیاهی افزایش خواهد یافتبافت

نشان داده که تیمار سیلیکون سبب افزایش مقدار سیلیس در اثـر  

  ).2شود (تیمار سیلیکون در داوودي می

  

  گیرينتیجه

گـرم در لیتـر   میلـی  150نتایج این پژوهش نشان داد که غلظـت  

هاي گل دیم و سیلیکات کلسیم براي برخی شاخصسیلیکات س

داوودي نظیر وزن تر و خشک بـرگ، گـل و ریشـه، قطـر گـل،      

تعــداد گــل و عناصــر نیتــروژن، پتاســیم، منگنــز، آهــن و مــس 

هـایی نظیـر وزن تـر و    ترین غلظت بود. بـراي شـاخص  مناسب

خشک ساقه، میزان پروتئین و عناصـر روي و سـیلیس، غلظـت    

هـاي سـدیم و کلسـیم بهتـرین     لیتر سـیلیکات  گرم درمیلی 200

 100تـرین غلظـت،   تیمار بود. براي میزان عنصر فسفر، مناسـب 

هاي سدیم و کلسیم بود. در مجمـوع،  گرم در لیتر سیلیکاتمیلی

هـاي رشـد و   هاي این پژوهش نشان داد که براي شـاخص یافته

دهی و هاي گلنموي داوودي، سیلیکات کلسیم و براي شاخص

قنــدهاي محلــول، ســیلیکات ســدیم قابــل توصــیه اســت.   نیــز

سیلیکات کلسیم باعث افـزایش میـزان عناصـر سـیلیس، فسـفر،      

نیتروژن و کاهش میزان آهن شد. در حالی که سـیلیکات سـدیم   

  .باعث افزایش پتاسیم و روي و کاهش منگنز شد
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Abstract 

This research was aimed at investigating the effects of foliar application of calcium silicate and sodium silicate on 
growth and biochemical characteristics and leaf elements of chrysanthemum. This study was conducted as a factorial 
with completely randomized design and silica source at two levels (calcium silicate and sodium silicate) and 
concentration of silica at five levels (0 (control), 50, 100, 150 and 200 mg/L) in soil medium, with three replications. At 
the end of the growth stage, fresh and dry weight of leaf, stem, flower and root, flower diameter, number of flowers, 
total protein content, soluble sugars and also leaf elements’ concentrations such as nitrogen, potassium, phosphorus, 
zinc, manganese, iron, copper and silicon were measured. Results showed that foliar fertilization of plant with silica 
caused to increase the fresh and dry weight of leaf, stem, flower and root, flower diameter, number of flowers, total 
protein content and soluble sugars. Also, concentrations of chrysanthemum leaf elements such as nitrogen, phosphorus, 
potassium and zinc were increased, but concentrations of iron, manganese and copper were decreased. The 
concentration of 150 mg/L sodium and calcium silicates was suitable for improving morphological and reproductive 
characteristics and also for improving adsorption of nitrogen, potassium, manganese, iron and copper. But, for 
improving the adsorption of zinc and silica, the best concentration of both silicates was 200 mg/L.. 
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