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Abstract
For study the effect of silisum spray in rosa flowers,
experiment in a completely randomized design with 7
treatments included 3 replications and each replications
with 3 pots were conducted. Treatments include sodium
silicate, calcium silicate and potassium silicate, each with
two levels of 25 and 50 ppm and the pot was considered
as control without spraying. Pots, two times in the first
week of spraying was conducted on the same basis.
Morphological traits such as flower fresh weight, flower
dry weight, flower diameter, stem diameter and flowers
stem lenght were evaluated. The results showed that the
treatment of CaSi 50 ppm had the greatest effect on
correction the traits. Result at 1% statistical level had
significant effect.
Keywords: Calcium Silicate, Longevity, Potassium
Silicate, Rose, Sodium Silicate
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چکیده
   

زر لگ ر،  میسیلیس د هب شیامزآ

برای مطالعه تأثیر محلولپاشی ترکیبات

صورت طرح آماری کام ًال
 تکرار و هر تکرار حا یو3 ، تیمار7 ًال تصادفی با

3

     میدس تاکیلیس لماش  ا و میسلک ت،  تیمارها کیلیس.گلدان انجام گردید
یگ تیل رد مر رر ررر و گل اد ننن
 میلی ی05  و52

سیلیکات پتاسیم هرکدام با دو س حط

2  محلولپاشی گلدانها.بدون محلولپاشی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد
 صفات مورفولوژیکی گیاه.بار در هفته اول در پایههای یکسان انجام گردید
     

لگ ر ا هقاس عافترا و هق، ل ط س رطق،  وزن خشک گ ق،مانند وزن تر گل

05 د ن هک داد ناش س رامیت یییییی یییییییلیکات کلس می. گلدهنده ارزیابی گردی  جیاتن
و تشاد یبایزرا دروم

میلیگرم در لیتر بیشترین تأثیر را در بهبود ص تاف
.یدار شدند
  معن%1 نتایج در سطح
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مقدمه و کلیات

کاهش دهد که جهت رفع ای  دیاب لکشم ن از یاهدوک     

رز با نام علمی  Rosa hybridaمتعلق وناخ هب ا لگ هد    

سیلیس دار اس فتسا .دومن هدافت ا زا هد ا رب اهدوک نی ای      

سرخیان  Rosaceaeمیباشد .این تیره دارای ب شی
جنس و  2000گون و یفلع ه

100

زا

وچ ب  .تسا ی ا ا رثک ر ماق       

امروزی به صورت گزینش ،دورگگی یژولونکتویب و یر   
از گونههای مختلف حاصل شدهاند .گیاهان خانواده رزاسه
علفی ،درختچهای و درختی هستند .برگها متناوب ،گاهی
لهای
مرکب ،گوشوارهدار ،اغلب ب گ ،لصتم گربمد ه لللل لللل
منظم ،ناجور گلپوش و بههه ن ترد

پر مچ ها اغلب در حاشیه قرارگرفته ،زبرین یا میانی هستند.
گها یا متعدد
پر مچ ها اغلب دو تا چهار برابر تعداد کاسبر 
و بندرت فقط  1تا  5تایی هستند .برچهها مساوی با دو یا
چهارتایی ،جدا یا متصل ،حف لگ روحم ،رقعم هر
خامهای ،تخمک دوتایی ،به ن ترد

   
   

 ییاتدنچ ی ،ددعتم ا     

واژگون و میوه خشک یا دولآ تشوگ      است ((کا و یف
قاسمیقهساره 84 31 ،؛ خلیق ،ی

یباشددد .اما
عنصر فراوان در سطح زمین (  7/ 27درصد) م 
تابه حال به عنوان عنصر ضروری ب هتخانش ناهایگ یار    
نشده است ،زیرا بیشترین گیاهان میتوانند حت دوبن رد ی   
این عنصر چرخه زندگی خود را کامل نمایند .سیلیسیم با
رسوب در دیواره سلولی و تشکیل الیه سلولز  -سیلیس سسیم
و پیوند با کلسیم و پکتین از طرفی مانن بجوم میسلک د    
افزایش استحکام دیواره س رد هایگ لمحت و یلول بر ابر     
تخریب سلولی ناشی از عوامل بیماریزا میشود و از طرف
دیگر بر خالف کلسیم ،تحرک زیادی در گیاه دارد .لذا به
عنوان یک عنصر مکمل در پرورش گیاهان مختلف م درو
   

برگها ،غلظت کلروفیل در واح تیفیک و گرب حطس د    
کها  ینغ  ا یلیس ز س       
محص د شقن لو ا خ رتشیب .در ا کککککککک 
سیلیس در دس سرت

افزایش مقاومت مکانیکی ،حالت

یگ در د شهاک سرو دصرد    .
ساقه میدهد که موجب می ی
دبای   

یافته و نفوذ نور به داخل سایه انداز بوتههاا اف شیاز

   

و ث وو واقبی .) 376 1 ،تحقیقا وم رد یدععتم ت ر ک د ا دربر         
    

ترکیبات مختلف سیلس  یتنیز ناهایگ رد می ا جن ا هدش م

است از جمله بیات و همکاران در سال  1931اثر سیلیسیم
ب  ر ر صخ و دش و  یکیژولویزیف تایص ا سلط ی یسررب      

       

نمودند.
ًال تصادفی با
آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کام ًال
چهار سطح سیلیسیم (  100،50،0و  150میلیگرم در لیتر)
محلولپاشی برگی و هر دو هفته یکبار تا هلحرم زا لبق     
گلدهی در گلخانه انجام شد .صفات مورد ارزیا لماش یب   
وزن تر ،وزن خشک ،قطر ساقه و غیره ب  جیاتن .دو ن ناش    
داد ک فتسا ه ا  هد ا یلیس ز سی  م دددد دددر غلظ تتت های     05و 100
 14و  9درص و د

س بیترت هب ار یهدلگ تعر        

نازیم     

فتوسنتز و حداکثر کارایی فتوسیس زفا ار مت ا اد شی د و 
مرحله  8- 10برگی ب بیترت ه   

رد   

 9و  14درص ناهایگ زا د   

مرحله  4 -6برگی بیشتر بود .نتایج بدست
تحقی د ناشن ق اد  هدافتسا هک ا میسیلیس ز

نیا زا هدمآ    

یصوصخ ا تتتتتتتتتتتتت

رشدی و فیزیولوژیکی اطلسی را بهبود بخشید .موذنپ رو
و همکاران در سال  93 31به منظ رب رو ر دربراک رثا یس     

توجه قرارگرفته است .سیلیسیم در بهب شیازفا ،دشر دو   

میباشد ،اما کشتهای مکرر بجوم    

و گرب هب ار یدومع   

طی دو مرحله رش  د ( ( 4-6و  8- 10برگ تروص هب )ی   

 .) 1374سیلیس سسیم دوم نی

فتوسنتز ،کاهش میزان تبخیر و تع قر  ،زفا  ا ماکحتسا شی

یباش لیس .د ی لد هب س ییی ی یییییل
دیواره سلولی گیاهان مؤثررر می ی

یشود (مع نالدراز
نهایت ًاًا موجب بهترین عملکرد در گیاه م 

گها و 
گها ربلگ  ،گگ گگ
بشقابی شکل یا پیالهای شکل ،کاس رب گ گ

کی

گیاهان در برابر آفات ،افزایش مقاومت به ورس ،استحکام

لذا گیاه میتواند میزان فتوس هک دهد ماجنا یرتشیب زتن

جنهن ،گربلگ نودب     

سه برابر تعداد کاسبرگها یا متعدد و ب ات کی تردن ه

حداکثر تولید نیاز بوده و همچنین در کاهش آسیبپذیری

یشودد ،س حوط
م مم 

 هایگ بذج لباق و رررر رررررا ب طقن ه هه هههای

سیلیسیم در افزایش مقاومت در برابر ت شن

هایگ یروش    

داروی خرس ی الگر       ،l.Echinaceapurpureaآزماهب شی     
ًال تصادفی با  3تک رار
صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ًال
به اجرا نمودن رثا شیامزآ نیا رد .د ات    

 4س حط

شنت

شوری ( 5 ،5/2 ،0و  5/7دسیزیمنس ب و )رتم ر تارثا   

کهای سیلیسیم بر7 ...
تأثیر محلولپاشی نم 

سیلیسیم (نانو سیلیس) به صورت محلولپاشی در  4سطح
فیک ی    

( ) 6،28 1 0،4، ppmبر برخی شاخصها و یمک ی

در گیاهان تحت

یلو ،تفای شهاک یروش لیس ی میس       

موجب افزایش فعالیت این آنزیمها گردید .شوری موجب

گیاه سرخارگل مورد بررسی قرارگرف شیامزآ جیاتن .ت   

لها یئونتراک  ،دها و لیفوتنازگ      ،
کا یفورلک نازیم شه لللللل ل

نشان داد ،کاربرد سیلیسیم موجب افزایش ط ضرع و لو

پ یئتور نن نها ولحم ی ل یوتحم و شیازفا ار  دیسکارپ

روزنه ،محتوای کلروفیل ،تعداد گل و کاهش تراکم روزنه

هیدروژن و پراکسیداسیون لیپی اد شهاک ار د د ینچمه  .ن    

     

نسبت به نمون  .دش دهاش ه در م یروش هکیلاح و بج

         

میزان نشت الکترولیتها از غشاهای زیستی برگ گیاهان

کاهش طول و عرض روزنه ،کلروفیل ،تعداد گ نامز و ل   

تحت شوری نسبت به شا زفا ده ااااایش یاف هکیلاحرد ،ت   

شروع گلدهی گیاه شد و افزایش تع دحاو رد هنزور داد    

سیلیسیم موجب کاهش میزان نشت الکترولیتها اشغ زا    

    

گردید .این نتایج نشان داد که تیمار سیلیسیم ب رد هژیو ه   

سطح را در پ .تشاد ی
 93 31برای بررسی اث تار

لاس رد ناراکمه و ییافصریم

صهای
خاش یور میسیلیس صصص صصص

سطح  0/ 75میلی موالر با شیازفا میدس نازیم شهاک      

رشد گل آهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح

فعالیت آنزیمها تنآ ی یی ییی اکس شنت شهاک بجوم نادی    

بلوکهای کامل تصادفی با  2عامل در  8تیمار و  3تک رار

اکسیداتیو شد که در کاهش پراکسیداسیون لیپی و د نشت

انجام گرفت .عامل اول ،غلظت سیلیسیم در چها حطس ر

الکترولیتها منعکس است .در نتیجه رشد گیاها تحت ن

شامل (  0،50،100،150میلیگ ،مود لماع و )رتیل رب مر     

شوری با کاربرد سیلیکون افزایش یافت.

روش کاربرد در دو سطح شامل محلولپاشی و خاکی بود.

فرآیند پژوهش

نتایج نشان داد که تیمار  150میلی گرم برلیتر سیلیسیم به

پژوهش در گلخانهای تجا تسرهش رد یر ا اج ن ج رد دور   

روش خاکی ،بیشترین تأثیر را ب دعت ر اد یهدلگ ات زور      

ًال تصادفی با  7تیمار3،
زمستان  94 31انجام شد .طرح کام ًال

تعداد گل ،میزان دوام گل روی بوت دعت ،ه اد خاش  ههه هههههای
جانبی داشته است .همچنین در تیمار

تکرار و هر تکرار حا یو

یگ رب مر   
 100میلی ی

لیتر سیلیسیم به روش خاکی بیشترین میزان قطر اولین گل
و گلهای جانبی ثبت گردید .عزیزی و همکاران در سال
 ، 94 31مطالعهای با هدف بررسی تأثیر سیلیسیم در افزایش
تحمل به شوری گیاه علف برهنئی انجام دادند .آزمایش به
ًال تصادفی و با دو عامل شوری شامل دو
صورت طرح کام ًال
سطح  0و  100میلیموالر کلریدسدیم و سیلیس لماش می   
سدیم بود که به محلول هوگلند اضافه شد .شوری موجب
کاهش رشد گیاهان شد و تغذیه سیلیسیم به ویژه در تیمار
 0/ 75میلیموالر موجب بهبود رشد و اف شیاز

وزن تررر و

خشک کل گیاهان گردید .تیمار ش زفا بجوم یرو ااااااایش
یون سدیم و کاهش یونهای پتاسیم ،آهن و کلسیم بخش
هوایی گیاهان ش قم میسیلیس رامیت اما ،د د س را د می را    

  

کاهش و میزان آه زفا ار ن ا اد شی د یزنآ تیلاعف  .مممممممممهای
پراکسیداز محلول ،پراکسیداز دیوارهای و پلی فنل اکسیداز

 3گیا عومجم رد ،ه

اجرا شد .تیمارها شامل سیلیکات سدیم ،سیلیکات کلسیم
و سیلیکات پتاسیم هر کدام با دو سطح  52و  05میلیگرم
در لیتر و گلدان بدون محلولپاشی به عنوان شاهد در نظر
گرفته شد .محلولپاشی گل اد نننها  2با رد لوا هتفه رد ر   
پایههای یکسان انجام گردید .صفات مورد ارزیابی شامل:
وزن تر گل :در این آزمایش وزن تر در روز معین توسط
ترازوی دیجیتا تقد اب یل   

سه سطح  0/ 75 ،0و  1/5میلیموالر به صورت س تاکیلی

 63گل ناد

 %1ت نیزو

گردی یید ( Clicle,

.)2002
وزن خشک گل ::در ای رد کشخ نزو شیامزآ ن
معین پ زا س

 72سا تع

یامد رد یریگرارق    

سانتیگراد ،توسط ترازوی دیجیتا تقد اب یل   

زور    
 60درجه

 %1ت نیزو

گردید (.)Clicle, 2002
قطرگل :قطر گل با استفاده از کولیس اندازهگی و دش یر
نتایج حاصل برحسب سانتیمتر بیان شد.
قطر ساقه :قط  اب هقاس ر ا  هدافتس ا رد سیلوک ز   

    3نقطه

اندازهگیری شد و میانگین آنها برحسب سانتیمتر بیان شد.
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خمی هقاس یگد  : ::::خمی فتسا اب هقاس یگد ا  هد ا هلاقن ز           

اطالعات مورد نظر پس از ان زاد ه هگی دراو یر  Excelش .د
سپس آنالیز دادهها توسط نرمافزار آما یر

اندازهگیری و برحسب درجه بیان گردید.

مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزم  دنچ نو د نما ههه ههههی

ارتفاع ساقه گلدهنده :ارتفاع ب هدنهدلگ هقاس ه کمک     
طک کاخ حطس زا ش تا ،هایگ تمسق نیرتدنلب       
خ طط 

 SPSSانجا و م

       

اندازهگیری گردید.

دانک حطس رد ن    

 %1و  %5ارزیا یدرگ یب د مسر یارب    .

     

نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

جدول  :1تجزیه واریانس

Table 1: Analysis of variance
میانگین مایعات
درجه

وزن تر

وزن

آزادی

گل

خشک گل

تیمار

6

**351/428

**14/013

اشتباه آزمایشی

منبع تغییرات

ضریب تغییرات
()%

قطرگل

قطرساقه

**11/368

**98/490

خمیدگی

ارتفاع ساقه

ساقه

گلدهنده

**0/210

**294/853

---

0/197

0/024

0/028

0/004

0/003

0/178

---

12/09

12/97

11/52

12/31

4/80

11/02

یدار
** ns،*،به ترتیب ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant

وزن تر گل :اثر تیمار در غلظتهای مختل رد یرامیت ف   
سطح  %1معنیدار میباشد .تیمار  controlدر گ ور ههبن ید
دانکن از نظر آماری تفاوت معنیداری را با سایر تیمارها

یدهد .تیمار  sica50ppmبا  1میلیمت و نیرتشیب ،ر
نش ان م 
تیمار  controlبا  0/25میلیمتر کمترین قطر ساقه را دارند.
خمیدگی ساقه :اثر تیمار در غلظتهای مختل یرامیت ف   

نشان میدهد .تیمار  sica50ppmبا  05/83گرم ،بیش نیرت

در س حط

و تیمار  controlبا  30 / 89گ نیرتمک ،مر    وزن تررر گ ار ل

یداری را با
گروهبندی دانکن از نظر آما نعم توافت یر ییی ییی

دارند.

سا اهرامیت ری نننن نشام ن یییی یده رامیت .د       controlبا   ،9/ 59

تهای مختلف تیما یر
وزن خشک گل :اثر تیمار در غلظ 
در س حط

بیش و نیرت

یباش رامیت .د       controlدر
یدار م یی 
 %1معن یی 

یداری را با
گروهبندی دانکن از نظر آما نعم توافت یر ییی ییی

یدار م یی 
 %1معن یی 
یباش امیت .د رررر رر  controlدر

رامیت       sica50ppmبا     0/ 92درج نیرتمک ،ه     

خمیدگی ساقه را دارد.
ارتفاع ساقه گلدهنده :اثر تیمار در غلظ تتتها فلتخم ی   

یده رامیت .د     sica50ppmبا 6/ 23
سایر تیمارها نشان می ی

تیماری در سطح  %1معنیدار میباش رامیت .د     controlدر

گرم ،بیشترین و تیمار  controlبا  2/ 54گرم ،کمترین وزن

یداری را با
گروهبندی دانکن از نظر آما نعم توافت یر ییی ییی

خشک را دارند.

سایر تیمارها نشان میدهد .تیمار  sica50ppmبا 55 /22

قطر گل :اثر تیما ظلغ رد ر تتتتتها رد یرامیت فلتخم ی

سانتیمتر ،بیش رامیت و نیرت     controlبا  83/ 36سا ،رتمیتن

  

کمترین ارتفاع ساقه گلدهنده را دارند.

سطح  %1معنیدار میباشد .تیمار  controlدر گرههبن ید
دانکن از نظر آماری تفاوت معنیداری را با سایر تیمارها
یده رامیت .د       sica50ppmبا     7/ 71سا ،رتمیتن   
نشا م ن یییی 
بیشترین و تیمار  controlبا  4/ 67سانتیمتر ،کمت ق نیر طر   
گل را دارند.
قطر ساقه :اثر تیمار در غلظ تتتها رد یرامیت فلتخم ی

  

سطح  %1معنیدار میباشد .تیمار  controlدر گرههبن ید
دانکن از نظر آماری تفاوت معنیداری را با سایر تیمارها

نمودار  :1تغییرات وزن تر گل

Table 1: Changes flower fresh weight

کهای سیلیسیم بر9 ...
تأثیر محلولپاشی نم 

یافتههای این پژوهش مطابق با نکوئی و همکاران () 94 31
پیرامون اثر استفاده از سیلیسیم ب تاکیلیس تروص ود ه   
پتاسیم و نانوسیلیس ب یصوصخ ر ا زیف ت ی لو و لگ یکیژ

   

ژربرا ،حسنوند و همکاران ( ) 93 31پیرامون محلولللپاشی
کودها ان ی ن لیسو یسی هلحرم رد میسلکونان و م پپپپپپپپ پ پپپ یش از
نمودار  :2تغییرات وزن خشک گل

Table 2: Changes flower dry weight

برداشت میخک و عباسنژاد و همکاران ( ) 93 31پیرام نو
بررسی اثرات سیلیسیم روی شاخصهای رشد گل آها ،ر
مطابق یگ .تشاد تا ار سیلیس ،ناه تروص هب

        

اسیدمونوسیلیسیک محلول در آب یا به ص ترو

      
نوینآ    si

جذب میکند .انتقال آن در گیاها وچ دنوآ نورد زا ن بی    
میباشد ،بنابراین توزیع آن در شاخه و برگها و اندامهای
یشود .در
هوایی ،بوسیلهی میزان تعرق در اندامها ،تعیین م 
نمودار  :3تغییرات قطر گل

Table 3: Changes flower diameter

وا سیلیس تظلغ نیرتشیب عق

هایگ رد

در حم لللللللللللل لهایی   

مشاهده میگردد ک ار ریخبت نیرتشیب ه دا یلیس .دنر س      
میتواند در سلولها .دبای عمجت زین هنزور نابهگن ی       
دیوارههای سلولهای بشره بوسیله الیههای محکم سیلیس
آغشته میشوند و در برابر از دست

 بآ نتفر ب لیسو ههه ههههی

یش لیس نینچمه .دنو یسیم    
تعرق کوتیکولی محافظت می ی
موجب جذب بهتر آب از ریشه شده و با عملکرد مثبت بر
نمودار  :4تغییرات قطر ساقه

Table 4: Changes stem diameter

عملکرد روزنهها و کنترل تعریق دوبهب بجوم قرعت و     
وزن تر و خشک میگردد .سیلیسیم با رس وید رد بو ا هر   
سلولی و تشکیل الیه سلولز-سیلیسیم و پیوند با کلس و می
پکتین از طرفی مانند کلسیم موجب افزایش دیواره سلولی
یگردد.
و درنتیجه ساقه و کاهش خمیدگی ساقه م 
نتیجهگیری کلی
ًال تصادفی با  7تیما ،ر
آزمایش به صورت طرح آماری کام ًال

نمودار  :5تغییرات خمیدگی ساقه

Table 5: Changes stem bending

 3تکرار و هر تکرار حاوی  3گلدان انجا اهرامیت .دش م    
شاسلک تاکیلیس ،میدس تاکیلیس لم ی و م

تاکیلیس

        

یگ و رتیل رد مر
پتاسیم هر کدام با  2سطح  52و  05میلی ی
گلدان بدون محلولپاشی به عنوان کنت هتفرگ رظن رد لر    
شد .محلولپاشی گلدانها  2بار در هفته اول در پایههای
یکسان انجام گردید .صفات مورفولوژیکی گیاه مانند وزن
تر گل ،وزن خشک گل ،قطر گل ،قطر ساقه و ارتفاع ساقه
نمودار  :6تغییرات ارتفاع ساقه گلدهنده

Table 6: Changes flower stem high

گلدهنده ارزیابی گردید .نتایج نشان داد که تیمار سیلیکات

 01فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره نهم ،شماره سوم و چهارم3931 ،

کلسیم  05میلیگ نیرتشیب رتیل رد مر     تأثثیر را در بهب دو
یدار
صفات مورد ارزیابی داشت و نتایج در سطح  %1معنی ی
شدند.
منابع
 -1قشنگ ،ا .دانائی ،ا .1393 .بررسی تأثیر محلولللپاشی
غلظ تتت ها س و میسلک فلتخم ی ی نازیم رب میسیل             
ماندگاری و خمیدگی ساقهی ژربرا .س شیامه نیمو
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اطلسی ایرانی .نشریه عل مو
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یهای
تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی ی
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س لی ی یلیسونان ،میساتپ تاک س رب میسلکدیرلک و            
تهای پتاسیم ،کلسیم و منی  ،میز شش شششاخص می ناز
غلظ 
کلروفیل و تعداد گلچه لیلیوم آسیایی ر مق

،Brunello

تهای گلخانهای ،سال چهارم ،شماره
علوم و فنون کش 
چهاردهم.

7-Arnon,DI.,1949.Copper enzymes in isolated
chloroplasts. Polyphenoloxidase in vulgaris.
plant physical., 24(1):1-15
8-Celiecel,F.G and M.S.2002. Postharvest handling
of stock (Matthiola incana). Hort.Sci. 37:144147.
9-Dole,J.M.and F.H,Wilkins. 1944.Floriculture,
Principles and species.Prentice Hal. 613P
10-Ezhilmathi,K.,singh,V.,
Arora,
P
and
R.K,sariram.2007. Effect of 5-sulfocalicylic
acid on antioxidant in relation to vase life of
gladiolus cut flower. Plant Growth Regul.
51:99-108.

