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ABSTRACT
Background and Objectives: Salinity stress is one of the factors that
reduced the growth and yield of crops. The response of C3 and C4 plants
to salinity stress and possible mitigation of the effects of this stress with
the application of silicon and nanosilicon may be different according to
the photosynthetic pathway of these plants. Therefore, this study was
conducted to compare the response of wheat as a C3 plant and sorghum as
a C4 plant to the effect of silicon and nanosilicon application on salinity
stress mitigation.
Materials and Methods: Two experiments were conducted in a
completely randomized design with factorial arrangement in pots filled
with soil at Sari University of Agriculture and Natural Resources in 2019.
The salinity factor was at two levels included 0 and 100 mM NaCl and the
silicon factor was at three levels included 0 and 2 mM potassium silicate
and 2 mM nanosilicon (SiO2)). Both forms of silicon were applied as
foliar application. Plant photosynthesis-related traits were measured after
13 days of treatments the next day the plants were harvested for growth
measurement and other biochemical assays.
Results: The results of this study showed that salinity caused a significant
reduction in fresh and dry weight of plants in both wheat and sorghum
plants. Application of silicon in wheat and application of nanosilicon in
sorghum caused a significant increase in fresh and dry weight of plants
under salinity. Application of silicon and nanosilicon had no significant
effect on stomatal conductance and transpiration of wheat and sorghum
plants under salinity. In wheat plants, silicon foliar application
significantly increased photosynthesis rate under salinity, but nanosilicon
had no significant effect. On the contrary in sorghum, the use of silicon
had no significant effect on the photosynthesis rate under salinity, but
nanosilicon increased the photosynthesis rate of sorghum plants. In
sorghum plant, under salinity conditions, the use of silicon and
nanosilicon reduced the amount of hydrogen peroxide contents by 21 and
30%, respectively, and the amount of lipid peroxidation by about 13 and
23%, respectively. However, the use of silicon and nanosilicon did not
indicated a significant effect on the content of hydrogen peroxide the
amount of lipid peroxidation wheat plants grown under saline condition.
The application of silicon in wheat plants increased 58% of the total fresh
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weight and 68% of the total dry weight of plants under salinity, although
the application of nanosilicon had no significant effect. The use of silicon
and nanosilicon increased the fresh and dry weight of sorghum plants
under salinity, but the additive effect was greater by application
nanosilicon, so that the total dry weight of sorghum plants under salinity
in nanosilicon treatment were 75% higher than plants without this
treatment.
Conclusion: This study showed that the use of silicon in wheat plants
under salinity improved photosynthesis and thus reduced the effects of
salinity on growth to some extent, but nanosilicon in this plant did not
have such an effect. Conversely, in sorghum plants under salinity, the use
of nanosilicon by reducing the amount of hydrogen peroxide and lipid
peroxidation, reduced the oxidative stress caused by salinity and increased
the photosynthesis rate of the plant, which led to more growth of plants
under salinity stress. Such cases were not observed with the use of silicon.
Cite this article: Zarooshan, Mahboobeh, Abdolzadeh, Ahmad, Sadeghipour, Hamid Reza,
Mehrabanjoubani, Pooyan. 2022. Effect of silicon and nano silicon application on wheat
(C3) and sorghum (C4) under salinity stress. Journal of Plant Production, 29 (1), 173-190.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/JOPP.2022.18995.2802
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :تنش شوری یکی از عواملی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را تهدید

مقاله کامل علمی -پژوهشی

میکند .پاسخ گیاهان  C3و  C4به تنش شوری و تخفیف احتمالی اثرات این تنش با کاربرد
سیلیکون و نانوسیلیکون در این گیاهان ممکن است متفاوت باشد .از اینرو این پژوهش با
هدف مقایسه پاسخ گندم به عنوان یک گیاه  C3و سورگوم به عنوان یک گیاه  ،C4به تأثیر

تاریخ دریافت1400/01/28 :

کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون بر تخفیف تنش شوری انجام شد.

تاریخ پذیرش1400/03/18 :

مواد و روشها :دو آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و به صورت فاکتوریل در گلدان در

تاریخ ویرایش1400/03/03 :

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  1398انجام شد .عامل شوری شامل
واژههای کلیدی:
تنش اکسیداتیو،
سیلیکون،
شوری،
صفات فتوسنتزی،
نانوسیلیکون

تیمارهای شوری شاهد (صفر میلیموالر) و  100میلیموالر کلرید سدیم و تیمارهای سیلیکون
شامل سیلیکون صفر 2 ،میلیموالر سیلیکات پتاسیم و  2میلیموالر نانوسیلیکون بود .هر دو
شکل سیلیکون به صورت برگپاشی مورد استفاده قرار گرفت .اندازهگیری صفات مرتبط با
فتوسنتز گیاهان پس از  13روز تیماردهی انجام شد و روز بعد گیاهان برای بررسی رشد و
سایر صفات بیوشمیایی برداشت شدند.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که شوری در هر دو گیاه گندم و سورگوم موجب کاهش
معنی دار وزن تر و خشک گیاهان شد .کاربرد سیلیکون در گندم و کاربرد نانوسیلیکون در
سورگوم موجب افزایش معنی دار وزن تر و خشک گیاهان تحت شوری شد .کاربرد سیلیکون
و نانوسیلیکون اثر معنیداری در میزان هدایت روزنهای و تعرق گیاهان گندم و سورگوم تحت
شوری نداشت .در گیاهان گندم ،محلولپاشی سیلیکون سبب افزایش معنیدار میزان فتوسنتز
تحت شوری شد ،ولی نانوسیلیکون اثر معنیداری نداشت .برعکس در سورگوم ،کاربرد
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سیلیکون اثر معنی داری در میزان فتوسنتز گیاهان تحت شوری نداشت ،ولی نانوسیلیکون سبب
افزایش فتوسنتز این گیاهان شد .در گیاه سورگوم در شرایط شوری استفاده از سیلیکون و
نانوسیلیکیون میزان پراکسیدهیدروژن را به ترتیب به میزان  21و  30درصد و میزان
پراکسیداسیون لیپید را بهترتیب در حدود  13و  23درصد کاهش دادند .هر چند کاربرد
سیلیکون و نانوسیلیکیون اثر معنیداری در میزان پراکسیدهیدروژن و پراکسیداسیون لیپید
گیاهان گندم تحت شوری نداشت .کاربرد سیلیکون در گیاه گندم موجب افزایش  58درصد
وزن تر کل و  68درصد خشک کل گیاهان تحت شوری شد ،هر چند کاربرد نانوسیلیکون اثر
معنی داری نداشت .استفاده از سیلیکون و نانوسیلیکون موجب افزایش وزن تر و خشک کل
گیاهان سورگوم تحت شوری شد ،ولی اثر افزایشی نانوسیلیکون بیشتر بود ،بهطوریکه وزن
خشک کل گیاهان سورگوم تحت شوری در تیمار نانوسیلیکون  75درصد بیشتر از گیاهان
فاقد این تیمار بود.
نتیجهگیری :این پژوهش نشان داد که استفاده از سیلیکون در گیاهان گندم تحت شوری
موجب بهبود فتوسنتز شده و از این طریق اثرات شوری در رشد را تا حدودی کاهش داد ،اما
نانوسیلیکون در این گیاه چنین اثری نداشت .برعکس در گیاهان سورگوم تحت شوری،
استفاده از نانوسیلیکون با کاهش میزان پراکسیدهیدروژن و پراکسیداسیون لیپید ،تنش
اکسیداتیو ناشی از شوری را کم و میزان فتوسنتز گیاه را زیاد کرد که موجب رشد بیشتر
گیاهان تحت تنش شوری شد .چنین مواردی با کاربرد سیلیکون مشاهده نشد.
استناد :زراوشان ،محبوبه ،عبدلزاده ،احمد ،صادقیپور ،حمیدرضا ،مهربان جوبنی ،پویان ( .)1401اثر کاربرد سیلیکون و نانوسییلکون بیر
برخی صفات گندم ( )C3و سورگوم ( )C4تحت تنش شوری .نشریه پژوهشهای تولید گیاهی.173-190 ،)1( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.18995.2802

© نویسندگان.

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

176

اثر کاربرد سیلیکون و نانوسیلکون بر برخی  / ...محبوبه زراوشان و همکاران

مقدمه
شوری یکی از شایعترین تنشهایی است که تولید

وارد میشود .در کلروپالست سلولهای غالف آوندی

گیاهان زراعی را در زمینهای خشک و نیمه خشک

فتولیز آب و به دنبال آن تولید اکسیژن صورت

تهدید میکند .تنش شوری در ابتدا ،با کاهش جذب

نمیگیرد که به کاهش عمل اکسیژناسیونی روبیسکو

آب ناشی از منفیتر شدن پتانسیل اسمزی خاک

کمک میکند .بنابراین ،گیاهان  C4تنفس نوری بسیار

موجب کاهش رشد میشود ،اما پس از آن سمیت

پایینی دارند و میزان تولید رادیکالهای آزاد تحت

عناصر غالب میشود ( .)11تنش اسمزی و انباشتگی

تنش کمتر است ( .)5مطالعات زیادی اثرات شوری

یونهای سمی موجب تغییرات فیزیولوژیک متنوعی

در گیاهان  C3یا  C4را بهصورت جداگانه بررسی

مانند افزایش موقتی  ،ABAکاهش رشد ،فتوسنتز و

کرده است ،هر چند در ارتباط با مقایسه همزمان

هدایت روزنهای ،اختالل در توانایی سمزدایی

این دو پژوهشهای اندکی وجود دارد .استپین و

گونههای فعال اکسیژن ( )ROSو تغییر در فعالیت

کولبوس ( )2005گزارش کردند که تحت شوری

آنزیمهای آنتیاکسیدان میشود ( .)32 ،28گیاهان

در گیاه  C4ذرت نسبت به گیاه گندم C3

مختلف آستانه تحمل شوری متفاوتی دارند و شیب

سرعت فتوسنتز و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

کاهش رشد گیاهان با افزایش شوری پس از آستانه

مانند سوپراکسید دیسموتاز بیشتر و پراکسیداسیون

تحمل نیز در گیاهان با یکدیگر فرق دارد ( .)32یکی

لیپید کمتر است ( .)39مقایسه دو گونه هالوفیت

از ویژگیهایی که ممکن است موجب تفاوت در

) Sesuvium portulacastrum (Aizoaceaeبا

پاسخ گیاهان به شوری شود C3 ،یا  C4روش

مسیر

فتوسنتزی  C3و Suaeda nudiflora

فتوسنتزی گیاه است .در گیاهان  C3با بسته شدن

) (Chenopodiaceaeدارای مسیر فتوسنتزی C4

روزنهها احتمال و کاهش ورود دی اکسید کربن داخل

نشان داد که پس از  90روز تیمار شوری،

برگ انجام تنفس نوری باال میرود که موجب

پراکسیداسیون لیپید در گونه  C3کمتر و میزان

هدررفت انرژی و کاهش تثبیت  CO2و کارآیی

کلروفیل بیشتر است ( .)16گزارش شده است که در

فتوسنتز میشود .به عالوه ،اندامکهای کلروپالست،

علفزارهای آرژانتین با افزایش شوری فراوانی

پراکسیزوم و میتوکندری که درگیر در تنفس نوری

گونههای  C4زیاد میشود (.)9

با آنزیم روبیسکو واکنش کرده و به چرخه کالوین

هستند ،به کانونهای اصلی تولید گونههای فعال

سیلیکون یکی از بهبوددهندههایی است که در

اکسیژن در سلول تبدیل میشوند که در نتیجه آن

تخفیف اثرات زیانبار تنش شوری استفاده میشود.

میزان رادیکالهای آزاد در گیاه افزایش مییابد (.)5

این عنصر در پوسته فراوان زمین است و از عناصر

برگ گیاهان  C4ساختار تشریحی ویژهای به نام کرانز

غیرضروری برای گیاهان عالی محسوب میشود ،با

دارد که در آن سلولهای غالف آوندی درشت دور

این وجود در رشد و نمو بهینه برخی از گونهها نقش

دستههای آوندی را احاطه کرده و خود توسط

اساسی دارد .نحوه جذب سیلیکون ،به گونه گیاهی و

سلولهای مزوفیل برگ احاطه شدهاند .تثبیت  CO2در

مقدار سیلیکون خاک بستگی دارد ( .)24در دهههای

سلولهای مزوفیل توسط آنزیم  PEPکربوکسیالز رخ

اخیر بهعلت خواص ویژه نانوذرات در مقایسه با

میدهد و دی اکسید کربن حاصل از اسیدهای آلی

ذرات غیرنانو ،بسیاری از کودهای نانو از جمله

چهارکربنه در سلولهای غالف آوندی تغلیظ شده و

نانوسیلیکون ( )nano-SiO2مورد استفاده قرار گرفته
177

نشريه پژوهشهاي تولید گیاهی ،دوره  ،29شماره 1401 ،1

است .کودهای نانو نسبت کودهای متدوال به آهستگی

آکواپورینها موجب بهبود توازن یونی و اسمزی در

و به شکل کنترل شدهای انتشار مییابد و مانع اتالف

گیاهان سورگوم تحت شوری شده و عوارض ناشی از

و هدررفت کود میشود ( .)37 ،1پژوهشهای زیادی

این تنش را بهبود میبخشد (.)34 ،22

نشان دادند که در گیاهان مختلف کاربرد سیلیکون و

شوری موجب کاهش صفات مرتبط با فتوسنتز و

نانوسیلیکون سبب تخفیف تنش شوری هم در گیاهان

افزایش تنش اکسیداتیو در گیاهان میشود و این

 C3و هم در گیاهان  C4شده است .کاربرد سیلیکون و

تغییرات ممکن است بسته به مسیر فتوسنتزی گیاهان

نانوسیلیکون در گیاهان  C3برنج ( ،)1کدو (،)37

 C3و  C4متفاوت باشد .از طرف دیگر گزارشها

گوجهفرنگی ( ،)12کلزا ( )13و پوکسینلیا ( )38و در

بیانگر اثرات مثبت سیلیکون و نانوسیلیکون در بهبود

گیاهان  C4ذرت ( )44و سورگوم ( ،)14اثرات زیانبار

تبادالت گازی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهان

شوری را بهبود بخشیدند.

تحت شوری است .بنابراین ،مقایسه همزمان اثرات

گندم ( )Triticum aestivum L.از گیاهان

سیلیکون و نانوسیلیکون در گونههای  C3و  C4تحت

زراعی و دارای مسیر فتوسنتزی  C3است که در تغذیه

شوری میتواند جالب باشد .این مطالعه با هدف

انسان نقش مهمی دارد ( .)32گزارشهای متعددی از

مقایسه اثرات کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون بر

کاهش اثرات شوری با تغذیه سیلیکون در گیاه گندم

تخفیف اثرات تنش شوری بر رشد و برخی صفات

وجود دارد .کاربرد سیلیکون در گندم تحت تنش

فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی مرتبط با فتوسنتز در

شوری  100میلیموالر ،موجب افزایش وزن خشک و

گیاه گندم به عنوان گیاه  C3و سورگوم به عنوان گیاه

میزان کلروفیل شد ( .)29 ،42در گیاهان گندم تحت

 C4انجام شد.

شوری میزان جذب سدیم افزایش و میزان جذب
پتاسیم کاهش یافت ،در حالیکه با افزودن سیلیکون،

مواد و روشها

غلظت سدیم کاهش و غلظت پتاسیم افزایش پیدا کرد

بذر گیاهان سورگوم ()Sorghum bicolor L.

و نسبت پتاسیم/سدیم زیاد و میزان پراکسیداسیون

رقم اسپیدفید و گندم ( )Triticum aestivum L.رقم

لیپید و نشت الکترولیتهای غشایی کم شد (.)40

احسان ،از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

همچنین گزارش شده است که تیمار با نانوسیلیکون

استان مازندران تهیه شده و در سال  1398در دانشگاه

در گیاهان گندم تحت تنش شوری ،ازدیاد وزن بخش

کشاورزی و منابع طبیعی ساری کشت شدند .که

هوایی و ریشه و میزان کلروفیل را سبب شد (.)29

ویژگیهای آنها در جدول  1نشان داده شده است.

سورگوم ( )Sorghum bicolor L.گیاه زراعی

بذرها پس از یک روز آبنوشی درون پارچه مرطوب،

مهم و دارای مسیر فتوسنتزی  C4است که در تغذیه

درون گلدانهایی از جنس پالستیک با دهانه 14

دام و طیور نقش مهمی دارد ( .)32استفاده از کود

سانتیمتر که با خاک زراعی دارای زهکش مناسب پر

سیلیکون در گیاهان سورگوم تحت تنش شوری،

شده بود (جدول  ،)2کاشته شدند .در ابتدا  6بذر در

موجب باال رفتن میزان وزن خشک ،افزایش فعالیت

هر گلدان کاشته شد و پس از جوانهزنی به  3گیاهچه

آنزیمهای آنتیاکسیدان ،شدت فتوسنتز ،تعرق و بازده

کاهش یافت .بهعلت نیاز باالی نوری و گرمایی

کوانتومی شد ( .)30همچنین سیلیکون با تاثیر بر
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گیاهان  ،C4گلدانهای محتوی سورگوم در اواخر

نانوسیلیکون (به مدت  5دقیقه اولتراسوند شده) ،با

خرداد ماه و تحت تابش نور خورشید با میانگین

افزودن توئین  0/5( 20درصد حجمی) به عنوان مویان

حداکثر دمای روزانه  39درجه سانتیگراد و دمای

تهیه شد ( .)33به علت خاصیت قلیایی سیلیکونpH ،

حداقل شب  20درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی

محلول با  0/1 HClموالر در  6/2تنظیم شد.

حدود  40درصد قرار گرفتند .با توجه به نیاز نوری و

تیمارهای سیلیکون و نانوسیلیکون به صورت

دمایی پایینتر رویش ،گیاهان گندم در مهرماه با دمای

محلولپاشی برگ ،یک روز قبل از اعمال تنش شوری

میانگین حداکثر دمای روزانه  20و حداقل شب 5

و به دنبال آن هر سه روز یک بار (کد  14کد

درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود  73درصد

زیداکس) انجام شد .اندازهگیری صفات مرتبط با

کاشته شدند .دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب

فتوسنتز  13روز پس از اعمال تیمارها انجام شد (کد

طرح بلوکهای کامل تصادفی و با  5تکرار اجرا شد.

 19کد زیداکس) و روز بعد گیاهان برداشت شدند.

تیمارهای شوری شامل شاهد و  100میلیموالر کلرید

پس از جدا نمودن دو بخش ریشه و بخش هوایی،

سدیم (در حدود  10دسیزیمنس بر متر) و تیمارهای

وزن تر هر یک جداگانه اندازهگیری شد .وزن خشک

سیلیکون شامل شاهد (فاقد سیلیکون) 2 ،میلیموالر

نیز پس از  48ساعت قرارگیری این بخشها در دمای

سیلیکات پتاسیم و  2میلیموالر دی اکسید سیلیسیوم

 75درجه سانتیگراد در اون اندازهگیری شد.

( )SiO2به شکل نانوسیلیکون (تهیه شده از شرکت

نمونههای تر اولین برگ گسترشیافته در فریزر -70

پیشگامان نانومواد ایران ،خراسان) بود که ویژگیهای

درجه سانتیگراد نگهداری شد و برای سنجش میزان

آن در جدول  3نشان داده شده است .تیمارهای

پروتئین محلول ،پراکسیداسیون لیپید ،پراکسیدهیدروژن

شوری با آبیاری هر روزه با آب شور ( 100میلیموالر

و سنجش میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز محلول

ک لرید سدیم) انجام شد .اولین تیمار شوری دو هفته

استفاده گردید.

پس از رشد گیاه در مرحله پنج برگی (کد 14

به منظور استخراج کلروفیل و کاروتنوئیدها مقدار

زیداکس) بهصورت تدریجی و در طی دو روز (در

 0/05گرم برگ با  2میلیلیتر استون  80درصد ()v/v

روز اول با آب شور  50میلیموالر و از روز دوم با

هموژن و سپس بهمدت  10دقیقه در g11000

آب شور  100میلیموالر) انجام شد تا از شوک

سانتریفوژ و در نهایت محلول باالیی به حجم 4

اسمزی جلوگیری شود .برای جلوگیری از تجمع

میلیلیتر رسانده و سپس جذب محلول در طول

نمک ،بعد از هر دو روز آبیاری با آب شور ،گلدانها

موجهای  663و  646و  470نانومتر با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر  BAUSH and LOMBمدل

با آب معمولی آبیاری شسته شدند ،به اندازهای که آب

 Milton Roy Companyثبت و مقادیر رنگیزهها بر

از زیر گلدان خارج شود و سپس مجدداً با آب شور

حسب میلیگرم بر گرم وزن تر محاسبه شد (.)21

آبیاری میشدند .محلول  2میلیموالر سیلیکون و
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جدول  -1برخی از ویژگیهای ارقام گندم و سورگوم مورد استفاده در این پژوهش.
Table 1. Some characteristics of sorghom and wheat varieties used in this experiment.
سورگوم علوفه ای رقم اسپید فیدSorghum bicolor (L.) Moench ،

گندم نان رقم احسانTriticum aestivum L. ،

یکساله ،ارتفاع تا  4متر ،ریشه افشان ولی گسترده با جذب آب وسیع

یکساله ،ارتفاع  90تا  110سانتیمتر ،ریشه کوتاه و افشان

Annual, height 4 m, roots are fiberous but widespread with
extensive water absorption

Annual, height 90 to 110 cm, roots short and fiberous

 ،C3بهاره ،ولی زمان کاشت در پاییز ،به شکل آبی کشت میشود

 ،C4زمان کاشت در بهار ،به شکل دیم و آبی کشت میشود

C3, spring type, planting time is autumn, cultured in the
form of irrigated cultivativation

C4, Planting time in spring, it is planted in the form of rainfed
and irrigated

عملکرد دانه  8-5تن در هکتار ،کشت در مناطق پست دریای خزر
بیشتر در مازندران و گلستان ،در تهیه نان استفاده میشود
Grain yield of 5-8 tons per hectare, cultivation in the
Caspian lowlands, mostly in Mazandaran and Golestan
provinces, used in bread preparation

عملکرد دانه  7تا  11تن در هکتار ،کشت در مناطق معتدل تا گرم و خشک
مانند جنوب خراسان و مازندران ،در تغذیه دام به شکل تر ،علوفه و سیلو
کاربرد دارد
Seed yield 7 to 11 tons per hectare, cultivation in temperate to
hot and dry areas such as South Khorasan, Mazandaran, It is
used in animal feed in wet form, fodder and silage

سنجش پراکسیدهیدروژن و مالون دیآلدهید طبق

گردید .بعد از گذشت یک ساعت شدت رنگ در

روش سرگیو و همکاران ( )1997انجام شد ( .)5برای

طول موج  390نانومتر خوانده شد و در مقایسه با

این منظور  0/05گرم از بافت تر با  2میلیلیتر محلول

استاندارد ،میزان پراکسید هیدروژن بهدست آمد .برای

تری کلرواستیک اسید  0/1درصد ساییده و سپس

سنجش مالون دیآلدهید از معرف تیوباربیتوریک

عصاره حاصل به مدت  20دقیقه در  13000دور

 0/5درصد تهیه شده در تریکلرواستیک اسید

سانتریفیوژ شد .برای سنجش پراکسید هیدروژن،

 20درصد استفاده شد .جذب مخلوط حاصل در

 500میکرولیتر از محلول فوقانی با  500میکرولیتر

 532 ،440و  600نانومتر خوانده شد .ضریب

بافر فسفات پتاسیم  10میلیموالر مخلوط شده و

خاموشی جهت اندازهگیری مالون دیآلدهید 155
-1

سپس  1میلیلیتر مخلوط یدید پتاسیم  1موالر حل

-1

شده در بافر فسفات  10میلیموالر به آن اضافه

نانومول بر گرم وزن تر محاسبه گردید.

 mM cmبود و در نهایت مقدار آن برحسب

جدول  -2برخی از ویژگیهای خاک مورد استفاده در این پژوهش.
Table 2. Some physical and chemical characteristics of soil used in this experiment.
pH

هدایت الکتریکی

کربن آلی

ظرفیت تبادل کاتیونی

)EC (dS m-1

)OC (%

)CEC (m.eq.100 g

)Clay (%

)Silt (%

)Sand (%

0.99

1.49

22.21

42.00

44.00

13.00

0.14

)Cu (mg kg-1

آهن

پتاسیم قابلجذب

فسفر قابلجذب

) Zn (mg kg

) Mn (mg kg

) Fe (mg kg

) K (mg kg

) P (mg kg

2.89

0.88

42.83

56.78

184.30

12.64

-1

روی

-1

شن

)N (%

7.51

مس

رس

سیلت

نیتروژن

-1

منگنز

-1
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جدول  -3ویژگیهای نانوسیلیکون استفاده شده در این پژوهش.
Table 3. Properties of Nano-Silicon particles used in this experiment.

ریختشناسی

رنگ

متوسط اندازه ذرات

مساحت سطح ویژه

درصد خلوص

چگالی

Morphology

Color

Average Particles Size

Special Surface area

Purity

Density

آمورف

سفید

Amorphous

white

20-30 nm

)180-600 (m2g-1

%99/98

)0/10 (g cm-3

برای سنجش مقدار پروتئین و فعالیت آنزیم

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و رسم نمودارها از

پراکسیداز محلول  0/1گرم از بافت تر برگ ،با استفاده

نرمافزار  Excelو  SASاستفاده شد .برای بررسی

میلیموالر با اسیدیته ،6/8

از بافر فسفات پتاسیم 100

معنیدار بودن اختالف میانگین دادهها از آزمون LSD

ساییده و سپس در  12000دور بهمدت  15دقیقه

استفاده شد.

سانتریفیوژ شد .از محلول رویی برای سنجش مقدار
پروتئین و فعالیت آنزیم استفاده شد ( .)23اندازهگیری

نتايج و بحث

پروتئین محلول به روش برادفورد در  595نانومتر و

تغییرات رشد :نتایج مقایسه میانگین صفات رشد در

برای نمودار استاندارد از آلبومین استفاده شد ()4

گیاهان مورد مطالعه نشان داد که در گیاه گندم ،کاربرد

فعالیت آنزیم پراکسیداز محلول با استفاده از روش

سیلیکون در گیاهان بدون تنش شوری موجب افزایش

کار و میسرا ( )1976صورت گرفت ( .)17مخلوط

وزن تر و خشک گیاهان شد ،اما نانوسیلیکون اثر

واکنش شامل بافر فسفات  25میلیموالر ،گایاکول

معنیدار نداشت .برعکس در سورگوم بدون تیمار

 20میلیموالر ،آب اکسیژنه  40میلیموالر و 100

شوری ،وزن تر و خشک گیاهان تیمار شده با

میکرولیتر عصاره آنزیمی بود .مقدار فعالیت آنزیم

نانوسیلیکون نسبت به گیاهان بدون تیمار سیلیکون

پراکسیداز محلول بر اساس تغییرات جذب تبدیل

بیشتر بود (شکل  ،1جدول  .)4با وجود اینکه

گایاکول به تتراگایاکول در  470نانومتر با ضریب

سیلیکون عنصری ضروری برای گیاه به شمار نمیآید،

خاموشی  mM-1cm-1 26/6در دقیقه اندازهگیری شد.

اما در ساختار دیواره سلولی ساقه و برگهای گیاهان

میزان فتوسنتز و تبادالت گازی با استفاده از

تیره گندم وارد میشود و موجب استحکام فیزیکی

دستگاه پرتابل فتوسنتز متر WALZ( GFS3000

آنها میگردد ( .)20 ،19مالی و همکاران بهبود رشد

آلمان) انجام گرفت .خوانش صفات ،در روز آفتابی و

و افزایش غلظت سیلیکون و پتاسیم را در گیاه گندم با

ساعت  11صبح انجام شد .به این شکل که برگ زنده

استفاده از تغذیه سیلیکون نشان دادند ( .)25یاواکومار

درون محفظه دستگاه قرار گرفت و پس از گذشت

و همکاران ( )2011بیان کردند که نانوسیلیکون باعث

چند دقیقه برای رسیدن به تعادل ،پارامترهای مربوطه

افزایش ارتفاع و عرض ساقه ،تعداد برگ و مقدار

ثبت شد .شدت فتوسنتز ،میزان تعرق و هدایت

سیلیسیم در گیاه ذرت شد (.)44

روزنهای به شکل مستقیم و میزان کارآیی مصرف

شوری در هر دو گیاه گندم و سورگوم موجب

آب از تقسیم شدت فتوسنتز بر میزان تعرق به دست

کاهش معنیدار وزن تر و خشک گیاهان شد .درصد

آمد.

کاهش وزن خشک گندم  36درصد و ذرت  38درصد
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بود (شکل  ،1جدول  .)4شوری با کاهش پتانسیل آب

و کلر و اختالل در جذب عناصر معدنی مانند پتاسیم،

و ایجاد شوک اسمزی مانع جذب آب توسط ریشه

منیزیم و کلسیم ،سبب تجمع یونهای سمی و کاهش

گیاه میشود و از طرف دیگر با ورود یونهای سدیم

رشد میشود ( 42 ،40 ،30و .)43
B

ن

Wheat

A

س

Sorghum

شکل  -1اثر شوری بر الف -گیاه گندم و ب  -سورگوم در حضور و فقدان سیلیکون و نانوسیلیکون.
Fig. 1. Effect of salinity, on Wheat (right) and sorghum (left) in the peresent or absent of Silicon and Naniosilicon.

در گندم ،تیمار سیلیکون موجب افزایش 58

گیاهان  C3دیگر مانند خیار و جو نیز تیمار سیلیکون

درصد وزن تر و  68درصد وزن خشک گیاهان تحت

موجب کاهش اثرات شوری در کاهش رشد گیاهان

شوری شد ،ولی نانوسیلیکون اثر معنیدار نداشت

شد ( .)38 ،13 ،20همچنین گزارش شده است که

(جدول  .)4در سورگوم هر دو تیمار سیلیکون و

تیمار با نانوسیلیکون در گیاهان گندم تحت تنش

نانوسیلیکون موجب افزایش وزن تر و خشک اندام

شوری ،ازدیاد وزن بخش هوایی و ریشه را سبب شد

هوایی گیاهان تحت شوری شد ،اما اثر افزایشی

( .)29علیرغم نتیجه مشابه تخفیف اثرات شوری در

نانوسیلیکون بیشتر بود به طوری که وزن خشک کل

رشد با کاربرد سیلیکون در گیاهان گندم و

گیاهان تحت شوری با تیمار نانوسیلیکون  75درصد

نانوسیلیکون در گیاهان سورگوم ،به نظر میرسد این

بیشتر از گیاهان فاقد این تیمار بود .تیمارهای

دو ماده در این گیاهان به شکل متفاوتی عمل میکند.

سیلیکون و نانوسیلیکون در وزن تر و خشک ریشه

تغییرات صفات فتوسنتزی :میزان کلروفیل  aدر گندم

گیاهان سورگوم تحت شوری اثر معنیدار نداشتند .به

کمتر از سورگوم بود ،اما این دو گیاه در کلروفیل  bو

نظر میرسد اثرات زیانبار ناشی از شوری در سورگوم

مجموع کاروتنوئیدها و گزانتوفیلها تفاوت معنیداری

با محلولپاشی نانوسیلیکون و در گندم با محلولپاشی

نداشتند .در گیاهان گندم رشد یافته در شرایط بدون

سیلیکون تخفیف مییابد .تخفیف صدمات شوری با

شوری استفاده از نانوسیلیکون و بهمیزان کمتر

کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون در گیاهان ذرت،

سیلیکون میزان کلروفیل  ،aکل و مجموع کاروتنوئیدها

سورگوم و برنج گزارش شده است ( .)44 ،14 ،1در

و گزانتوفیلها را کاهش داد (جدول  .)5برعکس در
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سورگوم کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون در فقدان

معنیداری در میزان هدایت روزنهای ،تعرق و فتوسنتز

شوری میزان کلروفیل  ،aکل و مجموع کاروتنوئیدها

نداشت ،در حالیکه در گیاهان سورگوم بدون شوری،

و گزانتوفیلها را افزایش داد و این افزایش در تیمار

سیلیکون میزان هدایت روزنهای و تعرق را نسبت به

نانوسیلیکون بیشتر بود (جدول  .)4کاهش میزان

گیاهان شاهد کاهش داد ،ولی کاهش آنها با

کلروفیل  aو کاروتنوئیدها در اثر کاربرد نانوسیلیکون

نانوسیلیکون معنیدار نبود (جدول  .)6همچنین ،در

باالی  200میلیگرم در لیتر در گیاه گندم گزارش شده

گیاهان سورگوم بدون تنش کاربرد سیلیکون و

است (.)18

نانوسیلیکون میزان فتوسنتز را نسبت به گیاهان شاهد

در گندم ،تنش شوری تغییر معنیداری در میزان

به صورت معنیداری کاهش داد .تجمع سیلیکون در

کلروفیلها ایجاد نکرد ،ولی مجموع کاروتنوئیدها و

برگ موجب ضخیمشدن کوتیکول و دیواره سلولهای

گزانتوفیلها را به شکل معنیداری افزایش داد .اما در

نگهبان روزنه و در نهایت سبب کاهش میزان تبخیر و

سورگوم ،تنش شوری موجب افزایش میزان تمام

تعرق در گیاه میگردد ( .)26در پژوهش مشابهی،

رنگدانههای شامل کلروفیل  aبه مقدار  100درصد،

برگپاشی سیلیکون و نیز نانوسیلیکون در گیاه

کلروفیل  bبه مقدار  80درصد و مجموع کاروتنوئیدها

سورگوم ،سبب کاهش تعرق و هدررفت آب و

و گزانتوفیلها  75درصد شد .افزایش معنیدار میزان

افزایش تبادالت گازی شد (.)6

کاروتنوئیدها در هر دو گیاه تحت تنش شوری مربوط

در فقدان سیلیکون ،شوری سبب کاهش معنیدار

به نقش آنتیاکسیدانی کاروتنوئیدها است .این

میزان هدایت روزنهای ،تعرق و فتوسنتز در هر دو گیاه

رنگیزهها بهعنوان گیرنده کمکی نور در فتوسنتز

گندم و سورگوم شد (جدول  .)6از این سه عامل تنها

فعالیت دارند و کلروفیل را در برابر اکسیداسیون نوری

اثر شوری در درصد کاهش فتوسنتز در گندم بیشتر

محافظت میکنند .عالوهبر این کاروتنوئیدها در چرخه

از سورگوم ( 73درصد نسبت به گیاهان فاقد شوری

گزانتوفیل با جلوگیری از اثرات زیانبار الکترونهای

در گندم در مقابل  20درصد در سورگوم) بود در

ناشی از رادیکالهای آزاد اکسیژن از تخریب کلروفیل

کاهش فتوسنتز در گیاهان تحت شوری احتماالً بهدلیل

جلوگیری میکنند ( .)36استفاده از سیلیکون و

کاهش هدایت روزنهای و بهدنبال آن کاهش

نانوسیلیکون در گیاهان گندم تحت تنش شوری اثر

فرآیندهای متابولیکی مرتبط با جذب کربن،

معنیداری در میزان کلروفیل  aو  bو مجموع

بازدارندگی ظرفیت فتوسنتزی و همچنین ممکن است

کاروتنوئیدها و گزانتوفیل ایجاد نکرد (جدول ،)4

به دلیل تغییر در ساختار کلروپالست باشد (.)15

در حالیکه در گیاهان سورگوم تحت تنش

در هر دو گیاه گندم و سورگوم تحت شوری،

شوری ،کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون میزان

کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون اثر معنیداری در

رنگدانههای فتوسنتزی را به صورت معنیداری کاهش

میزان هدایت روزنهای و تعرق نداشت .کاربرد

داد (جدول .)5

سیلیکون سبب افزایش معنیدار میزان فتوسنتز در

در گیاهان بدون تیمار شوری ،میزان هدایت

گیاهان گندم تحت شوری شد ،اما نانوسیلیکون اثر

روزنهای ،تعرق و فتوسنتز گیاه سورگوم بسیار بیشتر

معنیداری نداشت .برعکس در سورگوم ،کاربرد

از گندم بود .در گیاه سورگوم در گیاهان گندم بدون

سیلیکون اثر معنیداری در میزان فتوسنتز گیاهان تحت

تیمار شوری ،کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون اثر

شوری نداشت ،ولی نانوسیلیکون سبب افزایش
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فتوسنتز گیاهان تحت شوری شد (جدول  .)6استفاده

آب نسبی گیاهان فاقد تیمار شوری نداشتند ،تنها در

از کود سیلیکون در گیاهان سورگوم تحت تنش

سورگوم کاربرد نانوسیلیکون سبب کاهش درصد آب

شوری ،موجب باال رفتن میزان وزن خشک ،افزایش

نسبی گیاهان فاقد تیمار شوری شد .شوری اثر

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،شدت فتوسنتز ،تعرق

معنیداری در راندمان مصرف آب و درصد آب نسبی

و بازده کوانتومی شد ( .)30 ،10همچنین موامری و

گیاهان گندم نداشت .در سورگوم ،تنش شوری در

همکاران ( )2020بیان داشتند که افزودن نانوذرات

درصد آب نسبی اثر معنیدار نداشت ،اما سبب افزایش

مختلف مانند نانوسیلیکات پتاسیم به محلول غذایی گیاه

معنیدار راندمان مصرف آب شد .کاربرد سیلیکون چه

 Onobrychis sativaبهعنوان کود باعث نفوذ سریعتر

به شکل معدنی چه به شکل نانوسیلیکون اثر

و راحتتر به درون غشای سلولی ،افزایش مقاومت

معنیداری بر راندمان مصرف آب و درصد آب نسبی

بذور گیاهان در مقابل تنشهای محیطی ،افزایش

گیاهان سورگوم و گندم تحت شوری نداشتند ،فقط

جوانهزنی ،افزایش فتوسنتز و عملکرد میشود (.)27

در سورگوم کاربرد نانوسیلیکون سبب کاهش درصد
آب نسبی گیاهان تحت شوری شد (جدول .)6

کاربرد سیلیکون و نانوسیلیکون در گندم و
سورگوم اثر معنیداری راندمان مصرف آب و درصد

جدول  -4اثر سیلیکون و نانوسیلیکون بر وزن تر و خشک گیاهان گندم و سورگوم تحت تنش شوری.
Table 4. Effect of silicon and naniosilicon on fresh and dry weight of wheat and sorghum under salinity stress.
وزن خشک (گرم در بوته)

وزن تر (گرم بوته)

)Dry weight (g

)Fresh weight (g

گندم

سورگوم
Sorghum

کل

ریشه

Total

Root

سورگوم

Wheat

بخش
هوایی

کل

ریشه

Total

Root

Shoot

گندم

Sorghum

بخش
هوایی

کل

ریشه

Total

Root

Shoot

تیمارها

Wheat

بخش
هوایی

کل

ریشه

Total

Root

Shoot

Treatments

بخش
هوایی
Shoot

شوری صفر میلیموالر
0 mM Salinity
1.49b

0.38a

1.11b

0.93b

0.44b

0.49b

11.50b

4.83a

6.67b

7.13b

3.83b

3.30b

1.30b

0.29b

1.00b

1.63a

0.57a

1.05a

12.14b

4.23a

7.90a

11.48a

5.32a

6.16a

2.25a

0.35a

1.89a

0.81b

0.30c

0.50b

13.72a

4.95a

8.76a

6.83b

3.19bc

3.63b

شاهد
Control

سیلیکون
Si

نانو سیلیکون
NanoSi

شوری  100میلیموالر
100 mM Salinity
0.93c

0.34ab

0.58c

0.60c

0.25c

0.34c

6.60d

3.22b

d

3.38

c

4.34

c

2.41

c

1.92

شاهد
Control

1.02c

0.31ab

0.71c

1.01b

0.38b

0.63b

8.77c

4.32a

4.44c

6.90b

3.81b

3.09b

1.63b

0.34a

1.28b

0.62c

0.28c

0.34c

9.07c

4.46a

4.60c

4.31c

2.43c

1.88c

سیلیکون
Si

نانو سیلیکون
NanoSi

داده های هر ستون که حداقل در یک حرف با هم مشترک هستند ،با آزمون  LSDدر سطح  0/05معنیدار نیستند
Means followed by the same letter within each column are not significantly different according to a least significant
)difference (LSD) test (P<0.05
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Table 5. Comparison of means of photosynthetic pigments in response to salinity in present or absent of silicon
and nanosilicon in wheat and sorghum.
a کلروفیل
b کلروفیل
کلروفیل کل
کاروتنوئیدها
-1
-1
تیمارها
Chlorophyll a (µg g FW)
Chlorophyll b (µg g FW)
Total chlorophylls
Carotenoids (µg g-1 FW)
گندم
سورگوم
گندم
سورگوم
گندم
سورگوم
گندم
سورگوم
Treatments
Wheat

Sorghum

Wheat

Sorghum

Wheat

Sorghum

Wheat

Sorghum

شوری صفر میلیموالر
0 mM Salinity

شاهد

c

0.25a

0.20c

1.57a

0.85c

3.82b

3.39c

1.00b

0.86b

0.33a

0.26b

1.33a

1.13b

3.13b

4.18b

0.57b

0.88b

0.18a

0.26b

0.76b

1.14b

2.52c

4.29b

1.32

a

0.65

Control

سیلیکون
Si

نانو سیلیکون
NanoSi

 میلیموالر100 شوری
100 mM Salinity

شاهد

a

0.24a

0.38a

1.61a

1.60a

4.84a

5.96a

1.22a

0.91b

0.27a

0.30b

1.49a

1.22b

4.52a

4.73b

1.17a

0.93b

0.24a

0.30b

1.41a

1.23b

4.43a

4.36b

1.36

a

1.21

Control

سیلیکون
Si

نانو سیلیکون
NanoSi

 معنیدار نیستند0/05  در سطحLSD  با آزمون،داده های هر ستون که حداقل در یک حرف با هم مشترک هستند
Means followed by the same letter within each column are not significantly different according to a least significant
difference (LSD) test (P<0.05)

 مقایسه میانگین صفات فتوسنتزی گیاهان گندم و سورگوم در پاسخ به شوری در حضور و فقدان سیلیکون و نانوسیلیکون در-6 جدول
.گیاهان گندم و سورگوم
Table 6. Comparison of means of photosynthetic parameters in response to salinity in present or absent of
silicon and nanosilicon in wheat and sorghum.
هدایت روزنهای
فتوسنتز
کارایی مصرف آب
محتوی آب نسبی
تعرق
تیمار

Stomatal
conductance
(mmol m-2 s-1)

Transpiration
(mmol m-2 s-1)

Treatments

Photosynthesis
rate
(µmol m-2 s-1)

Water use efficiency
(mmol H2O m-2s-1
Mmol CO2)

Relative water
content
(%)

سورگوم

گندم

سورگوم

گندم

سورگوم

گندم

سورگوم

گندم

سورگوم

گندم

Sorghum

Wheat

Sorghum

Wheat

Sorghum

Wheat

Sorghum

Wheat

Sorghum

Wheat

شوری صفر میلیموالر
0 mM Salinity

شاهد

a

2.54a

298.26

2.66b

2.31a

3.18ab

2.21ab

4.70

a

a

16.84a

3.42a

0.003c

0.0013a

88.26a

86.75ab

182.29b

39.93a

11.98c

2.42ab

0.004bc

0.0010ab

90.19a

85.80b

232.42ab

42.16a

13.70abc

2.82ab

0.004bc

0.0012a

84.15b

88.00a

46.38

Control

سیلیکون
Si

نانو سیلیکون
NanoSi

 میلیموالر100 شوری
100 mM Salinity

شاهد

c

112.58

1.90b

1.84bc

2.31b

1.52c

2.30

b

1.29

c

b

13.54bc

0.94c

0.006ab

0.0008ab

87.88a

85.81b

81.97c

34.96ab

14.20abc

2.05b

0.007a

0.0010ab

89.59a

85.24b

99.01c

27.38b

15.61ab

1.14c

0.006ab

0.0007b

82.25b

85.44b

26.12

Control

سیلیکون
Si

نانو سیلیکون
NanoSi

 معنیدار نیستند0/05  در سطحLSD  با آزمون،داده های هر ستون که حداقل در یک حرف با هم مشترک هستند
Means followed by the same letter within each column are not significantly different according to a least significant
difference (LSD) test (P<0.05)
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تغییرات صفات زیست شیمیایی :کاربرد نانوسیلیکون

کمتر بود ( .)39در گیاهان گندم تیمارشده با تنش

سبب کاهش میزان پروتئین محلول در گیاهان گندم

شوری ،کاربرد سیلیکون اثری معنیداری بر فعالیت

فاقد تنش شوری شد ،اما سیلیکون اثر معنیدار

آنزیم پراکسیداز نداشت ،اما نانوسیلیکون در حدود 30

نداشت .میزان پروتئین محلول در گیاهان گندم تحت

درصد سبب افزایش فعالیت پراکسیداز محلول شد

تنش شوری و فاقد سیلیکون و نانوسیلیکون نسبت به

(شکل  2ب) .در گیاهان سورگوم تحت تنش شوری،

گیاهان شاهد در حدود  40درصد کاهش یافت (شکل

سیلیکون و نانوسیلیکون اثر معنیداری بر فعالیت

 2الف) .در گیاهان سورگوم ،کاربرد سیلیکون سبب

آنزیم نداشتند (شکل  2ب).

کاهش میزان پروتئین محلول در گیاهان فاقد تنش

در گندم نه سیلیکون و نه نانوسیلیکون در فقدان

شوری شد ،اما نانوسیلیکون در این شرایط اثر معنیدار

شوری اثر معنیداری در میزان پراکسید هیدروژن

نداشت .در گیاهان گندم تحت تنش شوری ،کاربرد

نداشتند ،درحالیکه در گیاهان سورگوم ،سیلیکون و

سیلیکون سبب افزایش در حدود دو برابری مقدار

با شدت بیشتر نانوسیلیکون در فقدان شوری سبب

پروتئینهای محلول شد ،اما کاربرد نانوسیلیکون باعث

کاهش معنیدار میزان پراکسید هیدروژن شد.

کاهش معنیدار میزان پروتئین محلول این گیاهان شد

شوری سبب افزایش معنیدار میزان پراکسید

(شکل  2الف) .شوری اثر معنیداری بر میزان پروتئین

هیدروژن در گیاهان گندم در هر سه تیمار سیلیکون

محلول در گیاه سورگوم در فقدان سیلیکون و

نسبت به گیاهان شاهد شد .در فقدان سیلیکون و

نانوسیلیکون نداشت .کاهش پروتئین محلول در

نانوسیلیکون ،تنش شوری اثر معنیداری بر میزان

رقمهای ذرت حساس به شوری ،تحت تنش شوری

پراکسیدهیدروژن گیاه سورگوم نداشت (شکل  2ج).

گزارش شده است ( .)3در گیاهان سورگوم تحت

در گندم سیلیکون و نانوسیلیکون اثر معنیداری در

تنش شوری ،کاربرد سیلیکون میزان پروتئینهای

میزان پراکسید هیدروژن گیاهان تحت شوری نداشتند،

محلول را در حدود  41درصد کاهش داد ،اما

در حالیکه در گیاهان سورگوم ،سیلیکون و با شدت

نانوسیلیکون اثر معنیدار نداشت (شکل  2الف).

بیشتر نانوسیلیکون در فقدان و حضور شوری سبب

در گیاهان گندم فاقد شوری ،کاربرد نانوسیلیکون

کاهش معنیدار میزان پراکسید هیدروژن شدند،

سبب کاهش فعالیت پراکسیداز محلول بخش هوایی

بهطوریکه در گیاه سورگوم در شرایط شوری استفاده

شد ،اما در سورگوم نه سیلیکون و نه نانوسیلیکون اثر

از سیلیکون به اندازه  21درصد و نانوسیلیکیون به

معنیداری نداشتند .تنش شوری در فقدان سیلیکون و

اندازه  30درصد میزان پراکسیدهیدروژن را کاهش

نانوسیلیکون اثر معنیداری در فعالیت پراکسیداز

دادند (شکل  2ج) .پراکسید هیدروژن نقش دوگانهای

محلول بخش هوایی در گندم نداشت .در سورگوم در

در گیاهان تحت تنش بازی میکند .اول اینکه

فقدان سیلیکون و نانوسیلیکون ،تنش شوری موجب

شاخصی از تولید رادیکال آزاد در گیاه است که میزان

افزایش معنیدار و در حدود  50درصد فعالیت

آن در گیاهان تحت تنش باال میرود .دوم اینکه

پراکسیداز محلول بخش هوایی شد (شکل  2ب) .این

یکی از مولکولهایی است که در مسیر مخابره دفاع

امر به ممکن است به توان پاالیش بیشتر تنش

سلولی فعال است و عمالً با افزایش پراکسید

اکسیداتیو در گیاه سورگوم مربوط باشد .مشابه این

هیدروژن ،فرآیند مرگ برنامهریزی شده سلولی آغاز

نتایج ،در گیاه  C3گندم نسبت به گیاه  C4ذرت ،میزان

میشود (.)9

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان تحت شوری بسیار
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سیلیکون و نانوسیلیکون در شرایط بدون تنش،

میزان پراکسیداسیون لیپید را در گیاه سورگوم کاهش

تغییر معنیداری در میزان پراکسیداسیون لیپید گندم و

داد (شکل  2د) .در گندم استفاده از سیلیکون و

سورگوم ایجاد نکرد .در گیاهان گندم ،شوری تنها

نانوسیلیکون موجب افزایش محتوی آب نسبی و

سبب افزایش اندک مقدار مالون دی آلدهید به عنوان

محتوای پتاسیم و کاهش نشت الکترولیتها از

شاخص پراکسیداسیون لیپید شد ،در حالیکه در

غشاهای زیستی ،سدیم درونی و میزان مالون

سورگوم ،تنش شوری در گیاهان فاقد سیلیکون و

دیآلدهید شده و بهبود رشد گیاه را سبب میشود

نانوسیلیکون ،موجب افزایش معنیدار و در حدود 50

( )25 ،2استفاده از نانوسیلیکون در گیاه سویا و باقال

درصد میزان پراکسیداسیون لیپید اندام هوایی شد

تحت تنش شوری ،با افزایش سیستم آنتیاکسیدانتی

(شکل  2د) .سیلیکون و نانوسیلیکون در گیاهان گندم

موجب کاهش اثرات نامطلوب شوری شد ( .)7در

تحت شوری ،تغییر معنیداری در میزان پراکسیداسیون

گیاه فلفل شیرین طی تنش شوری و در گیاه ذرت در

لیپید ایجاد نکردند ،در حالیکه کاربرد سیلیکون و

تنش ناشی از آرسنیک استفاده از نانوسیلیکون نسبت

نانوسیلیکون به ترتیب در حدود  13و  23درصد

به سیلیکون در کاهش تنش مؤثرتر بود (.)41
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شکل  -2اثرات تنش شوری ،سیلیکون و نانوسیلیکون بر میزان الف -فعالیت پراکسیداز محلول ،ب -پروتئین محلول ،ج -مالون
دیآلدئید و د -پراکسید هیدروژن بخش هوایی گیاهان گندم و سورگوم .میلههای روی هریک از ستونها نشاندهنده خطای استاندارد
است .دادههای هر گیاه به صورت مستقل که حداقل در یک حرف با هم مشترک هستند ،با آزمون  LSDدر سطح  0/05معنیدار نیستند.
Fig. 2. Effect of salinity on A- soluble peroxidase activity, B-soluble protein, C-malon dialdehyde and
D-peroxide hydrogen in wheat and sorghum in peresent or absent of silicon and nanosilicon.
bar=standard error. Means followed by the same letter are not significantly different according
to a least significant difference (LSD) test (P<0.05).
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شوری میزان پراکسیدهیدروژن و پراکسیداسیون لیپید

نتیجهگیري کلی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنش شوری

را کاهش داد که بیانگر کاهش تنش اکسیداتیو است و

میزان فتوسنتز و رشد را در هر دو تیپ فتوسنتزی

بنابراین میزان فتوسنتز گیاه افزایش یافت که موجب

 با کاربرد سیلیکون در گیاهان، در گندم.کاهش داد

 چنین.رشد بیشتر گیاهان تحت تنش شوری شد

 در میزان رنگیزهها تغییر معنیداری،تحت تنش شوری

 این نتایج.مواردی با کاربرد سیلیکون مشاهده نشد

 اما میزان فتوسنتز و پروتئینهای محلول،مشاهده نشد

آشکار می سازد که سیلیکون و نانو سیلیکون در این

افزایش و میزان تعرق و هدایت روزنهای کاهش یافت

دو گیاه اثرات متفاوت دارند که ممکن است به جذب

 بنابراین کاربرد.که رشد بیشتر را به دنبال داشت

و یا نحوه اثر این دو شکل سلیکون مربوط باشد و

سیلیکون در گندم با بهبود فتوسنتز اثرات زیانبار ناشی

.نیاز به بررسی بیشتر دارد

 اما،از شوری در رشد را تا حدودی کاهش داد

 کاربرد نانوسیلیکون در گیاهان تحت،در سورگوم

 برعکس.نانوسیلیکون در این گیاه چنین اثری نداشت
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