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چکیده
تنش شوری از جمله تنشهای غیر زیستی بوده و نتایج حاصل از پژوهشها حاکی از نقش سیلیسیم در مقاوم نمودن
گیاهان به تنش شوری است .لذا جهت ارزیابی تأثیر سیلیسیم روی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی میخک ،آزمایشی با
سه سطح سیلیسیم (  50 ،0و  000میلیگرم در لیتر) و سه سطح کلرید سدیم (  80 ،0و  020میلیموالر) به صورت
فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دانشگاه گیالن انجام شد .کاربرد سیلیسیم به صورت اسپری برگی پس
از مرحلهی چهار برگی ،به مدت چهار هفته صورت پذیرفت .شاخصهای رویشی از جمله طول ،وزن تَر و خشک ریشه و اندام
هوایی و صفات فیزیولوژیکی مانند درصد نشت الکترولیتی و محتوی نسبی آب برگ ،در طول آزمایش اندازهگیری گردید .نتایج
نشان داد که شوری به طور چشم گیری وزن تَر و خشک و طول ریشه را کاهش داده که با کاربرد سیلیسیم  ،به طور معنی-
داری افزایش یافت ،ولی تأثیری روی طول اندام هوایی نداشته است .نشت الکترولیتی برگها در تنش شوری افزایش که با
کاربرد سیلیسیم کاهش یافت .محتوی نسبی آب برگها در شرایط شوری با کاربرد سیلیسیم افزایش چشمگیری داشته است.
با توجه به نتایج کسب شده میتوان استفاده از سیلیسیم را در شرایط تنش ،توصیه نمود.
واژههای کلیدی :سیلیسیم ،تنش شوری ،اسپری برگی ،آنتی اکسیدانها
مقدمه
جنس میخک ( )Dianthus caryophyllus L.از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است .بیش از  000گونه میخک در
اروپا ،آسیا ،آمریکای شمالی و آفریقای شمالی شناسایی شدهاند .این جنس در فلور گیاهشناسی ایران دارای  00گونه و 02
زیرگونه میباشد .این گیاهان به سرما مقاوم هستند و به عنوان گل بریدنی ،گلدانی و حاشیهای استفاده میشوند ( .)2از دیرباز
بومیان آمریکای شمالی از برگهای میخک به عنوان دارو در درمان جراحات و بیماریهای عفونی استفاده میکردند .امروزه با
شناسایی بسیاری از ترکیبات با خواص باالی دارویی ،از برگها ،ساقه و گل میخک در درمان بسیاری از بیماریها استفاده
میشود ( .)02از این رو موجبات کاربرد این گیاه در تولید دارو فراهم شده است ( .)0امروزه تنش شوری مهمترین تنش
غیرزیستی برای گیاهان است و مطالعات جدید نشان داده که سیلیسیم نقش بسیار مهمی در مقاومت گیاهان به تنشهای
محیطی از جمله تنش شوری دارد .در محلول خاک سیلیسیم به طور عمده به صورت اسید مونوسیلیسیک وجود دارد که حل-
پذیری آن در دمای  ،25˚Cدر حدود دو میلیمول در لیتر است ( .)6میزان سیلیسیم در پوستهی زمین بعد از آلومینیم قرار
دارد .بیش از  60تا  70درصد از سیلیسیم خاک به صورت کوارتز غیر محلول و کانیهای آلومینوسیلیکات ( )Al2SiO5است
که قابل استفاده برای گیاه نمیباشد .قابلیت استفادهی این عنصر برای گیاه به م قدار زیاد به چگونگی سرعت هوادیدگی این
کانیها بستگی دارد .شکل قابل استفادهی این عنصر برای گیاهان به صورت اسید مونوسیلیسیک است که در pH < 4.9
یونیزه میگردد .امّا در  pHبین  2تا  4حلّالیّت آن مستقل از  pHاست ( .)7اصوالً گیاهان سیلیسیم را به صورت اسید
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مونوسیلیسیک ( )Si(OH)4محلول در آب یا به صورت آنیون ( )Si-4جذب میکنند ( .)8از نظر تغذیهی گیاهی ،سیلیسیم
عنصری ضروری برای گیاهان محسوب نمیشود؛ در حالی که گیاه برنج به عنوان جمع کنندهی سیلیسیم شناخته شده است
( )09و با توجه به نقش آن در افزایش مادهی خشک و عملکرد میتواند به عنوان یک عنصر ضروری زراعی در نظر گرفته شود.
غلظت این عنصر در گیاه برنج بیش از عناصری نظیر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم است ( .)20میزان تحرک سیلیسم در داخل
گیاه زیاد نیست ( )4؛ به عالوه میزان آن در خاک به خاطر فرایند آبشویی ( )Leaching processکاهش پیدا میکند و این
دلیل تأمین مداوم آن در تمام مراحل رشدی گیاه (به خصوص مرحلهی رشد زایشی) است و به منظور تأمین سالمت گیاه
ضروری به نظر میرسد ( .)05سیلیسیم ممکن است در فعالیت های متابولیکی ،فیزیولوژیکی یا ساختاری گیاهانی که در
معرض تنش قرار گرفتهاند دخالت داشته باشد ( .)5محتوای نسبی آب برگ معیار مناسبی جهت بررسی وضعیت آبی گیاه
است .کاهش محتوای نسبی آب میتواند در نتیجهی کاهش دسترسی به آب در اثر افزایش پتانسیل اسمزی ناشی از وجود
نمک باشد .افزودن سیلیسیم به محلول غذایی ،با بهبود وضعیت آبی گیاه ،محتوای نسبی آب برگ را افزایش میدهد (.)9
اندازگیری نشت محلول از بافت گیاه یک روش برای تخمین سالمتی غشاء در رابطه با تنشهای محیطی ،رشد و نمو و
گوناگونی ژنتیکی است ( .)00فاطمی و همکاران ( )0077گزارش دادند که افزایش غلظت سیلیسیم در محلول غذایی ،وزن تَر
و خشک برگ و ریشه را در شرایط شوری به طور کامالً معنیداری افزایش داد ( .)0اگر چه تاکنون تحقیقات زیادی در مورد
تأثیر سیلیسیم روی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاهان مختلف تحت تنش شوری به عمل آمده ،امّا تا کنون
آزمایش جامعی در مورد اثر سیلیسیم بر خصوصیات رویشی و مرفولوژیکی میخک در شرایط شوری صورت نپذیرفته است.
مواد و روشها
این آزمایش زمستان  0040و بهار  0042در شاسی سرد ( )Cold frameدانشکدهی علوم کشاورزی دانشگاه گیالن به
اجرا درآمد .پس از تهیهی بذور میخکگلکاران ،بذور ضدعفونی و سپس در سینیهای دارای خاک معمولی کشت شدند .پس از
رشد نشاءها و رسیدن به مرحلهی  2-0برگی در مورخهی  20بهمن ماه  ،0040به گلدان در شاسی سرد انتقال یافتند .بعد از
استقرار گیاهچهها ،در هفته اول از سیلیکات سدیم ( )NaSiO3به عنوان منبع تأمین کننده سیلیسیم ،در سه سطح  50 ،0و
 000میلیگرم در لیتر به صورت محلول پاشی روی برگ گیاه و در هفتهی بعد همین عمل به همراه تیمار نمک کلرید سدیم
در سه سطح  80 ،0و  020میلی موالر (محلول در آب آبیاری) صورت گرفت .تیمار با سیلیکات سدیم به مدت  8روز یک بار
در طی سه مرحله به طول انجامید .در مجموع ،اِعمال تیمارها چهار هفته طول کشید ،که در هفتهی اول سیلیسیم به تنهایی
و در هفته ی دوم و سوم به همراه تیمار نمک کلرید سدیم و نهایتاً در هفتهی چهارم تیمار نمک به تنهایی به گیاهان داده شد.
ی ک هفته بعد از پایان اعمال تیمار و در هنگام گلدهی ،به وسیلهی متر ،طول اندام هوای اندازهگیری شد و برای اندازه گرفتن
طول ریشه ،با زدودن خاک گلدانها از اطراف ریشهها به وسیلهی غرقاب کردن آنها (ریشه به همراه خاک اطراف آن) ،طول
آنها نیز محاسبه شد .پس از پایان دورهی تیمار دهی ،برای به دست آوردن وزن تَر اندام هوایی و ریشهها ،نمونهها با ترازوی
حسا س دیجیتالی توزین گردیدند؛ سپس با قرار دادن نمونهها درون پاکتهای کاغذی ،آنها را داخل آون با دمای  85درجهی
سانتیگراد به مدت  97ساعت گذاشته شدند تا پس از سپری شدن دورهی مذکور ،برای محاسبهی وزن خشک ،با ترازوی
حساس دیجیتالی توزین شوند .محتوای نسبی آب برگ بر اساس روش ولر و همکاران ( )08اندازهگیری شد .ابتدا  0/296گرم
نمونه بافت تازهی میخک ( )Wfوزن شد و سپس به مدت  9ساعت در آب مقطر قرار گرفت ،پس از پایان این مدت دوباره
نمونه وزن شد ( )Wsسپس نمونهها در پاکتهایی درون آون در دمای  85درجهی سانتیگراد به مدت  29ساعت گذاشته
شدند تا کامالً خشک شوند ( )Wdو در پایان از رابطهی
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فرمول 0

محتوای نسبی آب برگ محاسبه گردید .جهت تعیین نشت الکترولیتی ( ،)ELاز برگهای تازه به وزن  0/296گرم
نمونهبرداری و در پتری قرار داده شدند و سپس  00میلیلیتر آب مقطر دی یونیزه به آنها اضافه شد و در دمای ثابت  25درجه
سانتیگراد قرار گرفتند .پس از  02ساعت هدایت الکتریکی اولیه محیط ( )EC1با استفاده از دستگاه  ECسنج مدل
 Milwaukee Mi 306اندازهگیری شد .سپس نمونهها در دمای  000درجه سانتیگراد به مدت 20دقیقه جوشانده شدند تا
بهطور کامل بافتها کشته شوند و همه الکترولیتها آزاد شود .سپس نمونهها تا دمای  25درجه سانتیگراد خنک شدند و
هدایت الکتریکی ثانویه ( )EC2اندازهگیری شد و در آخر میزان  ELبا استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (.)00
فرمول 2

دادههای حاصل از اندازهگیریهای فوق توسط نرمافزار آماری  SASتجزیه آماری و میانگینهای حاصل به روش  LSDبا
هم مقایسه شدند .نمودارها نیز در نرمافزار  Excelرسم گردید.
نتایج و بحث
اطالعات به دست آمده از آنالیز دادههای حاصل از تیمار میخک با سیلیسیم حاکی از آن است که کاربرد  50میلیگرم در
لیتر سیلیسیم در شوری  80میلیموالر بیشترین اثر روی طول اندام هوایی پس از شاهد را دارا میباشد؛ کمترین میزان رشد
در اثر استفاده از  000میلیگرم در لیتر سیلیسیم تحت تنش  020میلیموالر شوری رخ داد (جدول  .)0یو و همکاران
( )0444در آزمایشی که روی برنج انجام دادند مشاهده کردند سیلیسیم در شرایط غیر تنشی وزن خشک ساقه و ریشه را
افزایش داد .گیاهان تیمار شده با سیلیسم دارای برگهای کوتاهتری نسبت به گیاهان شاهد بودند ( .)04تیمار شاهد کوتاه-
ترین اندازه در مقایسه با دیگر تیمارها را از نظر طول ریشه داشت که این حاکی از اثر سیلیسیم در افزایش طول ریشه می-
باشد؛ بهترین تأثیر سیلیسیم با کاربرد  000میلیگرم در لیتر در شوری  80میلیموالر مشاهده میگردد که این خود گویای
متحمل کردن گیاه توسط عنصر سیلیسیم در شوری  80میلیموالر است ولی تأثیر آن در شوری  020میلیموالر کمتر به
چشم میخورد (جدول  .)0سان و همکاران ( )2005نشان دادند که تغذیهی بهینهی سیلیسیم سبب افزایش رشد و توسعهی
حجمی و وزنی ریشهها میشود که در نهایت ،سطح کل جذب کننده عناصر افزایش مییابد ( .)00تجزیهی دادهها در میخک
نشان میدهد که تقریباً تأثیر  000میلیگرم در لیتر سیلیسیم در هر سه سطح شوری یکسان بوده ،ولی مقدار  50میلیگرم در
لیتر از آن در هر سه سطح موجب افزایش وزن تَر اندام هوایی میخک گردیده است .ویلسون و همکاران ( )0444بیان داشتند
که سطح ویژه برگ و نسبت وزن خشک به وزن تر ( )Ratio of leaf dry mass to fresh massبه تغییرات محیطی حساس
میباشند ( .)07همواره کاربرد  50میلی گرم در لیتر سیلیسیم در هر سه سطح شوری نسبت به دیگر مقادیر سیلیسیم روی
وزن تَر ریشه مؤثرتر واقع گردیده است؛ با توجه به اینکه شاهد دارای حداقل وزن تَر است که این دادهها با یافتههای سان و
همکاران ( )2005مطابقت دارد (شکل .)0
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شکل  -0وزن تر ریشه میخک تحت تأثیر سیلیسیم و تنش شوری

سیلیسیم روی مادهی خشک اندام هوایی میخک بدون تنش شوری تأثیری ندارد .البته استعمال  50میلیگرم در لیتر
سیلیسیم در هر دو سطح  80و  020میلیموالر نمک از  000میلیگرم در لیتر آن ،در باال بردن مادهی خشک اندام هوایی
مؤثرتر واقع گردیده است .فاطمی و همکاران دریافتند که افزایش غلظت سیلیسیم در محلول غذایی ،وزن تَر و خشک برگ و
ریشه را در شرایط شوری به طور کامالً معنیداری افزایش داد ( .)0مقدار  50میلیگرم در لیتر سیلیسیم مؤثرتر از  000میلی-
گرم در لیتر از آن موجب ازدیاد مادهی خشک ریشهی میخک گردیده است .وشیدا و همکاران ( )0464گزارش کردند طی20
روز تیمار بوتههای خیار با سیلیسیم ،وزن خشک ریشه بین  20تا  59درصد در مقایسه با تیمار شاهد (فاقد سیلیسیم) افزایش
نشان داد (.)06
جدول  -0جدول تجزیهی واریانس برای صفتهای مرفولوژیکی مورد بررسی در میخک

میانگین مربعات
درجه طول اندام
آزادی هوایی

طول ریشه

وزن تَر
اندام هوایی

وزن تَر
ریشه

وزن خشک
اندام هوایی

وزن خشک
ریشه

سیلیسیم

2

59.59ns

07.20ns

0.77ns

**6.98

0.00ns

**0.07

شوری

2

*

70.09

ns

ns

**

ns

**

**

ns

منابع تغییرات

22.56

2.64

ns

8.06

ns

0.07

ns

0.08

ns

سیلیسیم × شوری

9

028

6.950

0.68

0.92

0.09

0.00

خطای آزمایشی

06

04.40

08.02

2.20

0.8

0.07

0.02

 * ،Nsو ** به ترتیب عدم معنیداری ،معنیدار شدن در سطح  0/5و  0/0درصد

کاربرد  50میلیگرم در لیتر سیلیسیم در سطح شوری صفر بیشترین تأثیر را روی میزان محتوی نسبی آب برگ داشته
است (شکل ،)2این در حالی است که همین مقدار در سطح شوری  80میلیموالر ،باعث افت بسیار شدید  RWCگردیده
است .محتوای نسبی آب برگ معیار مناسبی جهت بررسی وضعیت آبی گیاه است .کاهش محتوای نسبی آب میتواند در
نتیجهی کاهش دسترسی به آب در اثر افزایش پتانسیل اسمزی ناشی از وجود نمک باشد .افزودن سیلیسیم به محلول غذایی ،با
بهبود وضعیت آبی گیاه ،محتوای نسبی آب برگ را افزایش میدهد (.)9
860

اولین کنفرانس ملی
تنش شوری رد گیااهن و راه کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور
 22 - 22شهریور 2932

در سطح  80میلیموالر شوری ،تأثیر سیلیسیم در توقف نشت الکترولیتی سلولها به خوبی نمایان است و میزان آن با
افزایش دُز سیلیسیم رابطهی معکوسی دارد (شکل .)0کاربرد  50میلیگرم در لیتر سیلیسیم در سطح  020میلیموالر شوری،
در ممانعت از  ELسلولهای برگ میخک موفقتر به نظر میرسد .فاطمی و همکاران ( )0077گزارش دادند که اثر شوری بر
درصد نشت الکترولیتها معنیدار است ،به طوری که با افزایش سطوح کلرید سدیم درصد نشت الکترولیت افزایش یافت و با
افزایش غلظت سیلیسیم در محلول غذایی ،غلظت آن نیز در برگ افزایش مییابد ،ولی افزایش سطوح کلرید سدیم ،جذب آن را
کاهش میدهد ( .)0در شرایط شوری ،به دلیل پراکسیداسیون لیپیدها ،غشاء سلولها آسیب دیده و در نتیجه ،میزان
نفوذپذیری و نشت الکترولیتها افزایش مییابد (.)9

شکل  -2اثر سیلیسیم بر روی میزان  RWCبرگ میخک تحت تنش شوری

شکل  -0اثر سیلیسیم بر میزان نشت الکترولیت برگ میخک تحت تنش شوری
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Effects of silicon on growth and some physiological characteristics on increasing tolerance to
salt stress in carnation (Dianthus caryophyllus)
Hassan Dehghan, Hedayat Zakizadeh, Mahmood Ghasemnezhad

Abstract
Salinity is one of the environmental stresses, and it has been shown that silicon has a role in the
resistance of plants to salinity. Therefore, to evaluate the effect of silicon on physiological and
morphological characteristics of carnation, an experiment with three levels of silicon (0, 50 and 100
mg per liter) and three levels of sodium chloride (0, 70 and 120 mM) in a factorial based on
randomized complete block design was conducted at University of Guilan. Silicon was applied as
foliar spray during the four weeks after four-leaf stage. Vegetative characteristics including root and
shoot length and fresh and dry weight and physiological traits such as percentage of electrolyte
leakage (EL) and relative water content (RWC) were measured during the experiment. Results
showed that salinity significantly reduced root fresh and dry weight and length while they increased
with the use of silicon. Salinity increased EL in leaves while the use of silicon reduced it. RWC of
leaves was increased dramatically in salty conditions using silicon. In conclusion, the use of silicon
can be recommended in salt stress conditions.

869

