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ABSTRACT
Due to the importance of useful elements such as silicon in improving plant resistance to environmental and
biological stresses, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design in Hashtgerd city,
hydroponic greenhouse No. 256. Experimental factors included temperature at 4°C (stress temperature) and
25°C (optimum growth temperature) and application of silicon fertilizer from source of silicic acid at five
levels; 0, 500, 1000, 1500 and 2000 mg/kg with three replications, in total 30 pots. The measured traits included
the activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), antioxidant enzymes and the qualitative
characteristics of aloe vera consist of Mannose, Glucomannan and Aloin concentrations and the plant growth
characteristics including aloe vera gel and leaf weight, which were tested at 4°C as cold stress temperature and
25°C as the optimum growth temperature of the plant. The obtained results after applying cold stress showed
that the effect of silicon fertilizer levels applied on (SOD) and (CAT) and Glucomannan and Mannose activities
were significant at 1% level. It was also observed that the interaction of different concentrations of silicon
fertilizer and temperature stress is significant at 1% level on all compounds. For vegetative and biochemical
traits, the highest interaction was observed in treatment of 2000 mg/kg silicic asid fertilizer at 25°C. For
antioxidants, the highest interaction was found in treatment of 2000 mg/kg silicic acid and stress temperature
of 4°C. Therefore, the application of 2000 mg/kg pure silicon could have positive effects on the activity of
antioxidant enzymes and vegetative traits at normal temperature and a more favorable effect on biochemical
traits under temperature stress. Consequently, the silicium fertilizer can be applied as a useful and suitable
element in ncreasing the quantity and quality of aloe vera plant.
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تأثير سطوح مختلف سيليسيم از منبع سيليسيک اسيد بر بهبود صفات رويشی گياه دارويی آلوئه ورا
 Aloe vera L.تحت تنش سرما
سيد پيمان آذرفام* ،1حبيباهلل ناديان ،2عبداالمير معزی ،3علی غالمی
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.1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران.
 .3گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/2/18 :تاریخ بازنگری -1399/7/19 :تاریخ تصویب)1399/7/29 :

چکيده
با توجه به اهمیت عناصر مفیدی همچون سیلیسیم در بهبود مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و زیستی ،آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در شهرستان هشتگرد گلخانه هیدروپونیک شماره  2۵۶اجرا گردید .فاکتورهای
آزمایشی عبارت بودند از دما شامل دو دمای ( 4ocدمای تنش) و ( 2۵ocدمای مناسب) ،سطح مصرف کود سیلیسیم از
منبع سیلیسیکاسید شامل پنج سطح صفر 1۰۰۰ ،۵۰۰ ،و1۵۰۰و  2۰۰۰میلیگرم بر کیلوگرم و در سه تکرار و مجموعاً
 3۰گلدان .در این پژوهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز و خصوصیات کیفی گیاه آلوئه
ورا شامل غلظتهای منوز ،گلوکومانان ،آلوئین و خصوصیات رشد رویشی شامل وزن ژل و برگ گیاه آلوئه ورا اندازهگیری
شدند .نتایج بهدستآمده پس از اعمال تنش سرمایی ،نشان داد که اثر سطوح مصرفی سیلیسیم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز و گلگونان و منوز در سطح یک درصد معنیدار شد .همچنین اثر متقابل سطوح مختلف غلظت سیلیسیم
و تنش دمایی بر تمامی ترکیبات در سطح یک درصد معنیدار شد .برای صفات رویشی و بیوشیمیایی ،بیشترین اثر متقابل
در تیمار  2۰۰۰میلیگرم بر کیلوگرم و دمای شاهد  2۵ocو برای آنتیاکسیدانها در تیمار  2۰۰۰میلیگرم بر کیلوگرم
اسید سیلیسیک و تنش دمایی  4ocمشاهده شد .بنابراین مصرف سیلیسیم خالص در مقدار  2۰۰۰میلیگرم بر کیلوگرم
میتواند اثرات مثبتی بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و صفات رویشی در دمای نرمال و تأثیر مطلوبتری بر صفات
بیوشیمیایی در شرایط تنش دمایی داشته باشد .بنابراین میتوان از کود سیلیسیم بهعنوان یک عنصر مفید و مناسب در
افزایش کمیت و کیفیت گیاه آلوئه ورا استفاده کرد.
واژههای کليدی :سیلیسیم ،تنش دمایی ،صفات رویشی ،آنتیاکسیدان.

مقدمه
عنصر غذایی سیلیسیم باید بهعنوان یک عنصر ضروری برای
گیاهان عالی در نظر گرفته شود؛ زیرا گیاهان در شرایط عدم وجود
سیلیسیم در محیط ،تمایل به رشد غیرطبیعی از خود نشان
میدهند ،درحالیکه در حضور سیلیسیم رشد طبیعی دارند et
) .(Agarie al., 1992عالوه بر این هنگامیکه مقدار سیلیسیم در
خاک بسیار زیاد باشد برای گیاه سمیت ایجاد نمیکند (Epstein
) .1994; Ma et al., 2001بااینحال ،هماکنون مقدار آن در اغلب
خاکها محدودکننده نیست و محصوالت زراعی میتوانند با نرخ
بسیار بیشتر از سیستمهای طبیعی سیلیسیم را جذب کنند .مقدار
برداشت سیلیسیم از خاک توسط گیاه نیشکر  3۰۰کیلوگرم در
هکتار در سال ) (Meyer & Keeping., 2001و برنج  ۵۰۰کیلوگرم
* نویسنده مسئولsir.rezamalmir@yahoo.com :

در هکتار در سال ) (Makabe et al., 2009در مقایسه با  41تا ۶7
کیلوگرم در هکتار در سال برای جنگلهای استوایی Lucas et
 22 al., ) (1993; Alexandre et al., 1997تا  ۶7کیلوگرم در
هکتار در سال برای مراتع ایاالتمتحده )(Blecker et al., 2006
و  2.3تا  44کیلوگرم در هکتار در سال برای جنگلهای
معتدل ) Bartoli., 1985; Gerard et al., 2008; Cornelis et al.
 (2010است (Matichenkov & bocharnikova, 1997) .محاسبه
کردند که هرساله  21۰تا  24۰میلیون تن سیلیسیم از خاکهای
زیر کشت کشاورزی تخلیه میشود .گیاه آلوئه ورا با نام علمی
 Aloe vera. Lاز خانواده لیلیاسه ،گیاهی علفی ،چندساله ،بادوام،
دارای گونههای مختلف ،بدون ساقه و یا دارای ساقهای کوتاه،
برگهای ضخیم گوشتی با حاشیه کمی پیچوخم دار و دارای تیغ
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میباشد .این گیاه بومی آفریقای جنوبی و آمریکای التین میباشد.
گیاه آلوئه ورا حاوی کمپلکس از ترکیبات فعال و قوی است که از
آن جمله میتوان به ویتامینها ،آنزیمها ،مواد معدنی ،قند،
لیگنین ،ساپونین ،اسیدهای آمینه و چربی اشاره نمود (Surjushe
) .& Saple., 2008ازجمله مواد مؤثر موجود در گیاه آلوئه ورا
میتوان گلوکومانان ( ،)Glocomannnanآلویین (،)Aloein
آنتراکینون  ،)Anthraquinonآنترون ( ،)Anthronesاستیلیت
ماناز ( ،)Acetylated mannasامودین ماناز ( )Emodin Mannasو
لکتین ( .)Lectinاشاره کرد ) .(Surjushe & Saple., 2008گیاه
آلوئه ورا بهعنوان یک گیاه دارویی با کاربرد وسیع در بخش صنایع
دارویی ،آرایشی و بهداشتی شناختهشده است (Ni and Tizard,
) 2004گیاه آلوئه ورا حاوی مقادیر زیادی آنتیاکسیدان بسیار
قوی است .گیاه آلوئه ورا قارچکش ،باکتریکش و ویروسکش
بسیار قوی است .از گیاه آلوئه ورا در مبارزه با سرطان ،بیماری
ایدز ،بیماریهای پوستی ،سوختگی ،ناراحتی دستگاه گوارش،
تقویت اعصاب ،ضدافسردگی و تقویت قوای ذهنی استفاده میشود
) .(Reynolds., 2009عنصر سیلیسیم در کاهش تنشهای زیستی
مانند بیماریهای گیاهی و خسارت آفت و تنشهای غیر زیستی
مانند شوری ،خشکی ،سمیت آلومینیوم ،مسمومیت با فلزات
سنگین ،عدم تعادل مواد مغذی ،خوابیدگی یا ورس ،تابشهای
زیانآور ،درجه حرارت باال ،سرما و انجماد و زخمی شدن نقش
بسزایی دارد ( Richmond & Sussman., 2003; Ma & Yamaji.,
 .)2006; Liang et al., 2007; Kim et al., 2011مصرف
سیلیسیم میتواند با تأثیر بر روی سیستم آنتیاکسیدان گیاه
سبب افزایش مقاومت گیاه به تنش سرمایی و کاهش اثرات مخرب
سرما در گیاه شده و از طرفی در شرایط دمایی مناسب میتواند
باعث بهبود رشد و خواص دارویی گیاه آلوئه ورا گردد(Habibi, .
)2019

پژوهش حاضر به بررسی اثر سیلیسیم بر خصوصیات
رویشی برگ گیاه آلوئه ورا (وزنتر و خشک ،طول ،جرم حجمی،
وزن ژل و پوسته) و همچنین ویژگیهای کیفی گیاه شامل :غلظت
منوز ،غلظت گلوکومونان ،غلظت آلوئین و در نهایت اندازهگیری
آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز با هدف بررسی اثر
سیلیسیم بر مقاومت و تحمل گیاه آلوئه ورا به تنش سرمایی انجام
گرفت.

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو
تیمارشامل دما در دو سطح( 4oc ،بهعنوان دمای تنش سرمایی)
Anti Fog + UV

1

و ( 2۵ocبهعنوان دمای عادی و رشد بهینه) و مقدار سیلیسیم در
پنج سطح مصرفی ( 2۰۰۰ ،1۵۰۰ ،1۰۰۰ ،۰،۵۰۰میلیگرم بر
کیلوگرم) با سه تکرار جمعاً در  3۰گلدان در استان البرز شهرستان
هشتگرد مجتمع گلخانه شماره  2۵۶هیدروپونیک ،طراحی و اجرا
گردیده است .الزم به ذکر است سطوح مصرفی سیلیسیم بر اساس
تحقیقات پیشین محققان (Xu et al., 2015 & Cheng-Xiang
) et al., 2007انتخاب گردید .گلخانه با پوشش دوالیه از جنس
پالستیک ضد بخار و ضد اشعه ماورا بنفش 1دارای سیستم
گرمایشی بخاری گازسوز ،سیستم خنککننده فن و پد و
دریچههای کناری و سختی میباشد .گلخانه مجهز به سیستم
کنترل دما و رطوبت اتوماتیک است .این طرح در دو گلخانه با
دمای کنترلشده  4ocو  2۵ocانجام شد .بدین منظور نسبت به
انتخاب گلخانههای شماره یک و دو در کنار هم با موقعیت مکانی
یکسان ازلحاظ شرایط تابش خورشید و سایر شرایط محیطی
یکسان اقدام الزم صورت پذیرفت .اسید سیلیسیک مصرفی
ساخت شرکت  ETABANKترکیه به فرم منو سیلیسیکاسید
) (H4SiO4با مشخصات فنی CASNumber: 1343-98-2, EC
Number: 215-68-2, Pubchem substance ID: 24881977,
 Purity: 99%میباشد .برای تهیه فاکتورهای سطوح کود

سیلیسیم  2۰۰۰ ،1۵۰۰ ،1۰۰۰ ،۵۰۰میلیگرم بر کیلوگرم از
منبع اسید سیلیسیک به ترتیب مقدار  ۵/1 ،3/4 ،1/7و  ۶/8گرم
توسط ترازوی دیجیتال و با دقت یکصدم توزین و در بالون ژوژه
یک لیتری با آب مقطر به حجم رسانده شد.
بستر کشت هیدروپونیک مخلوطی از کوکوپیت و پرلیت به
نسبت وزنی  ۵۰درصد برای هرکدام که در گلدانهای شماره 1۰
به ابعاد  14×18سانتیمتر از جنس پلیاتیلن ،مخلوط و پر گردیده
است .در تمامی  ۶۰گلدان با بستر هیدروپونیک گیاه آلوئه ورا از
جنس و گونه ) Aloe barbadensis Mill. (= A. vera L.به طول
تقریبی  1۵تا  18سانتیمتر و دارای سه برگ اصلی ،کشت شد.
گلدانها برای خط انتقال آب آبیاری به فاصله  3۰سانتیمتر از
یکدیگر قرارگرفته و به کمک دو قطرهچکان 4 ،لیتر در ساعت
آبیاری شدند .طبق مرجع ) )Cavallini et al., 1991گونه Aloe
 barbadensis Mill.همان ) (A. vera L.میباشد .محلول غذایی
استفادهشده در سیستم هیدروپونیک بر اساس فرموالسیون
محلولهای هوگلند و ماسانتینی ) (Jones., 1997و راهنمای
کشت بدون خاک ،سازمان خواربار جهانی  FAOتهیه و شامل سه
استوک  A- B – Cمیباشد .استوک  ،Aحاوی عناصر ماکرو،
استوک  ،Bحاوی عناصر میکرو و استوک  ،Cحاوی کلسیم آهن
و تنظیمکننده  pHمحلول غذایی بود .استوک  A, Bصبح ساعت
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 1۰و استوک  Cدر عصر ساعت  17همراه با آب آبیاری به گلدانها
داده و مدتزمان آبیاری در صبح و عصر هرکدام به مدت نیم
ساعت بود .تعداد  1۵گلدان در گلخانه شماره یک و تعداد 1۵
گلدان در گلخانه شماره  2قرار داده شد .در ابتدای کاشت دمای
هر دو گلخانه روی  2۵ocتنظیم گردید .پس از گذشت دو ماه از
ال تصادفی ،اعمال
کشت و شمارهگذاری گلدانها بهصورت کام ً
تیمارهای کلی شامل منبع کودی و سطوح مصرفی انجام پذیرفت.
بدین منظور هر دوشنبه صبح پس از آبیاری صبحگاهی 2۰
میلیلیتر از تیمارهای تهیهشده بهصورت دستی به هر گلدان
اضافه گردید .پس از گذشت یک ماه از اعمال تیمار کودی
بهمنظور ایجاد تنش سرمایی ،تنظیمات دمایی گلخانه شماره  2بر
روی دمای  4ocتنظیم و تنش سرمایی آغاز گردید .بهمنظور
بررسی و مقایسه اثر تنش دمایی روی فعالیت سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز قبل از کاهش دما ،نمونهبرداری از برگهای
دوم انجام و جهت تعیین فعالیت به آزمایشگاه مرجع ارجاع گردید.
با توجه به پژوهشهای گذشته ;(Liang et al., 2007
) Karimzadeh et al., 2013فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
و کاتاالز پس از گذشت هفت روز از تنش سرمایی در گیاه کلزا و
 4روز در گیاه گندم افزایش و به حداکثر خود رسیده است.
) (Nayyar & Walia., 2003با بررسی برای گیاه چه های  14روزه
تحت تنش سرما ،مشاهده کردند که کاهش دما ،به  4ocباعث ۵۰
درصد تراوش یونی گردید .درحالیکه با تطابق با دمای پایین به
میزان  1۰ocبه مدت  ۶روز با کاهش تولید پراکسید هیدروژن
مواجه شده است .بدین منظور پس از گذشت هفت روز از اعمال
تنش سرمایی ،نمونهبرداری از برگ دوم انجام و جهت تعیین
فعالیت به آزمایشگاه مرجع ارسال گردید .بهمنظور بررسی
مؤلفههای رویشی و خواص دارویی پس از گذشت  9۰روز از اعمال
تیمارها ،از گلخانه شماره یک با دمای  2۵ocنمونهبرداری انجام و
به آزمایشگاه ارسال گردید .وزنتر برگ پس از برداشت نمونهها و
قبل از ارسال به آزمایشگاه با ترازوی دقیق دیجیتالی برحسب گرم
اندازهگیری شد .طول برگ بر اساس واحد سانتیمتر از انتهای
برگ محل دم برگ تا نوک سبز اندازهگیری شد .پوسته سبز برگ
پس از جداسازی از ژل توسط ترازوی دقیق اندازهگیری و بر اساس
واحد گرم قرائت گردید .برای اندازهگیری حجم برگ از استوانه
مدرج استفاده شد .بدینصورت که استوانه را تا حجم معین از آب
پرکرده سپس برگ گیاه بهطور کامل وارد آب میگردد .در اثر
وارد شدن برگ آلوئه ورا در استوانه مدرج حجم آب درون استوانه
باال آمده و پس از غوطهوری کامل آلوئهورا با افزایش آب در
استوانه مدرج و باال آمدن آب همراه است ).(Sojka., 1988
اختالف حجم آب اولیه و حجم پس از غوطهوری آلوئه ورا در آب

نشاندهنده حجم برگ میباشد .وزن حجمی با استفاده از حجم
برگ و وزن برگ و فرمول =m/v ρقابلمحاسبه میباشد .فعالیت
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز طبق دستورالعمل ژیانو پلیتسیس و
رایس ) ،(Ginnopolitis and Rice, 1977فعالیت آنزیم کاتاالز بر
اساس پروتکل چانس و ماهلی ))Chance et al., 1995
اندازهگیری شد .غلظت منوز بر اساس روش استاندارد فامارکوبه
 ،2۰۰3با استفاده از معرف آنترون و استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتری  UV-visibleو بر اساس واحد درصد غلظت منوز
در برگ مشخص شد .غلظت گلوکومانان ،بر اساس روش استاندارد
فارماکوپه  ،2۰۰3استفاده از معرف کونگورت و  ۰/1 NaOHنرمال
و تیتراسیون و در نهایت استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترUV-
visibleانجام و بر اساس واحد درصد غلظت گلوکومانان در برگ
گزارش شد .غلظت آلوئین موجود در پوسته سبز برگ آلوئه ورا بر
اساس استاندارد فارماکوپه  2۰۰3و مصرف منیزیم استات و
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  UVvisibleانجام و بر اساس
واحد درصد غلظت آلوئین در پوسته سبز برگ گزارش شد
).(Grindlay & Reynolds., 1986
تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  SASنسخه  9/3و نرمال
بودن دادهها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و بررسی کیفیت و
چگونگی روند تأثیرات عوامل مختلف آزمون ،مقایسه میانگینها
با استفاده از روش دانکن در سطح پنج درصد انجام پذیرفت.

نتايج و بحث
نتایج نشان میدهد اثر سطوح مصرفی غلظت سیلیسیم و دما پس
از اعمال تنش سرمایی  7روزه ،بر فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز در سطح  1درصد معنیدار بود (جدول .)1
اثرات متقابل سطح غلظت سیلیسیم و دما بر مقدار فعالیت هر دو
آنزیم در سطح  1درصد معنیدار گردید (جدول  .)1بهمنظور
بررسی کیفیت و چگونگی روند تأثیرات عوامل مختلف بر فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان ،آزمون مقایسه میانگینها انجام گردید.
نتایج اثرات متقابل در جدولهای ( 2تا  )4ارائهشده است.
جدول  -1نتايج تجزيه واريانس آنتیاکسيدانها
منبع تغییر
سطح غلظت
سیلیسیم
دما
سطح غلظت *دما
ضریب تغییرات
(درصد)

درجه آزادی

سوپراکسیدیسموتاز

کاتاالز

4

**82/۶8۰

**۰/۵۵97

1
4

**1327/1۶8
**۵7/187

**۰/43۵9
**۰/223۰

-

۰/8۶7

1/183

**و*  :معنیدار در سطح  1و  ۵درصد

اثرات متقابل دما × سطح غلظت سيليسيم

همانطور که در جدول تجزیه واریانس (جدول )1مشاهده شد،
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اعمال  7روز تنش سرمایی تأثیر قابلتوجهی بر مقدار فعالیتهای
آنتیاکسیدان داشت که احتماالً دلیل آن به نقش مثبت سیلیسیم
در مکانیزم القا مقاومت به گیاه در برابر تنش سرمایی باشد (Ma
).& Yamaji, 2006; Liang et al., 2007; Kim et al., 2011
اثرات متقابل دما و سطح غلظت معنیدار بوده و نتایج آن نشان
میدهد بیشترین مقدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مربوط به
تیمار تحت تنش سرمایی با غلظت  1۵۰۰و  2۰۰۰پی پی ام و
کمترین مربوط به تیمار دمای شاهد بدون اضافه کردن کود
سیلیسیم میباشد و اختالف بین بیشترین و کمترین مقادیر
آنتیاکسیدانها بر اساس آزمون دانکن در سطح  ۵درصد معنیدار
است .در هر دو تیمار تحت تنش و فاقد تنش ،بیشترین مقادیر
در غلظتهای باالی سیلیسیم مشاهده گردید و بهطورکلی
غلظتهای  ۵۰۰و  1۰۰۰پی پی ام حد وسط تیمار شاهد و
غلظتهای باالی سیلیسیم قرار گرفتند (جدول .)2
جدول  -2مقايسه ميانگينهای دما در سطح غلظت
دما

شاهد
 2۵درجه
سانتی گراد

تنش
 4درجه
سانتی گراد

سطح غلظت
()ppm

سوپراکسید دیسموتاز
()µmon/min

کاتاالز
()µmon/min

۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
2۰۰۰
۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
2۰۰۰

2۵/۵1d
27/19cd
27/89cd
28/18c
29/31c
28/8۶c
37/79b
38/87b
4۰/18a
4۰/41a

1/84bc
1/91bc
1/92bc
1/9۶b
2/24ab
1/۵9c
2/۰۶b
2/22ab
2/3۵ab
2/۵۰a

میانگینهای دارای حروف التین مشابه با یکدیگر اختالف معنیدار در سطح
احتمال خطای  ۵درصد ندارند.

بهطورکلی تنش سرما کوتاهمدت (پس از  7روز) باعث
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانها شده است .با افزایش
غلظت سیلیسیم فعالیت هر دو آنزیم افزایش یافت.
طبق گزارشها (Ma et al., 2001; Ma & Takahashi,
) ،2001; Hodson et al.t 2005غلظتهای بسیار باالی سیلیسیم
از لحاظ سمیت برای گیاه و یا خطر زیستمحیطی ،مشکلی را
ایجاد نمیکند و با افزایش مقدار سیلیسیم در خاک ،تمایل گیاه
به جذب بیشتر سیلیسیم افزایش مییابد .گونش و همکاران در
سال  (Gunes et al., 2008) 2۰۰8دریافتند که سیلیسیم بسته
به نوع گونه و رقم گیاه بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و
کاتاالز تأثیرگذار است .در پژوهش انجامشده با ایجاد تنش
سرمایی ،گیاه فعالیت آنتیاکسیدان خود را افزایش داده تا بتواند
تنش را خنثی یا به حداقل برساند .کاربرد تیمار سیلیسیم باعث
افزایش سیستم تدافعی گیاه از طریق افزایش سنتز بیشتر

آنتیاکسیدان شده است .دمای  4ocبهعنوان تنش سرمایی و
تیمارهای مختلف سیلیسیم توانستهاند سبب افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز و درنتیجه تعدیل اثرات تخریبی ناشی از
تنش گردد و این توانایی سیلیسیکاسید بهعلت  ،pH:3/۵فعال
بودن یون  H+و حاللیت زیاد آن در  pHاسیدی و قدرت جذب
منوسیلیسیک در  pHاسیدی میباشد(Liang et al., 2007) .
نشان دادند که فعالیت سوپراکسید دیسموتاز پس از گذشت 4
روز از تنش سرمایی در گیاه گندم افزایشیافته و به حداکثر
فعالیت خود رسیده است .امام و همکاران در سال 2۰13
)(Emam et al., 2013نشان دادند که فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز پس از  7روز از تنش سرمایی در کلزا به حداکثر فعالیت
رسیده است .در پژوهش انجامشده ،تنش سرمایی پس از  7روز
توانسته بر روی غلظت کاتاالز تأثیرگذار باشد که این امر
نشاندهنده افزایش فعالیت سیستم دفاعی و آنتیاکسیدانی گیاه
در مواجهه با شرایط تنش است .سیلیسیم بهعنوان یک عامل
تقویتکننده سیستم دفاعی توانسته نقش خود را با تأثیر بر
فعالیت کاتاالز ایفا کند .بدینصورت که قرار گرفتن گیاه در تنش
سرمایی و استفاده از تیمار سیلیسیم نسبت به شاهد تأثیر بیشتری
بر فعالیت کاتاالز داشت .در میان تنشهای مختلف غیرزنده ،تنش
سرمایی یکی از رایجترین عوامل محدودکننده رشد گیاه است
).(Adam & Murthy, 2014

قرار گرفتن کوتاهمدت گیاهان در تنش سرمایی ممکن است
تغییرات گذرا در آنها ایجاد کند ،اما آنها زنده میمانند .با اینحال
قرار گرفتن در معرض تنش سرمایی به مدت طوالنی باعث نکروزه،
پژمردگی و زردی و درنهایت منجر به مرگ گیاه میشود
).(Levitt., 1980
بهطورکلی تنش سرمای کوتاهمدت (پس از  7روز) باعث
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و
کاتاالز شد .با افزایش غلظت سیلیسیم فعالیت هر دو آنزیم
افزایش یافت .طبق گزارشها ( Brahma et al.,2020; Ma et al.,
 )2006; Hodson et al., 2005غلظتهای بسیار باالی سیلیسیم
ازلحاظ سمیت برای گیاه و یا خطر زیستمحیطی ،مشکلی را
ایجاد نمیکند و با افزایش مقدار سیلیسیم در خاک ،تمایل گیاه
به جذب بیشتر سیلیسیم افزایش مییابد(Gunes et al., 2008; .
) Joudmand & Hajiboland., 2019; Qian et al., 2019دریافتند
که سیلیسیم بسته به نوع گونه و رقم گیاه بر فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز تأثیرگذار است .در پژوهش
انجامشده با ایجاد تنش سرمایی ،گیاه فعالیت آنتیاکسیدان خود
را افزایش داده تا بتواند تنش را خنثی یا به حداقل برساند .کاربرد
تیمار سیلیسیم باعث افزایش سیستم تدافعی گیاه از طریق
افزایش سنتز بیشتر آنتیاکسیدان شده است .دمای  4 ocبهعنوان
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تنش سرمایی و تیمارهای مختلف سیلیسیم توانستهاند سبب
افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و درنتیجه تعدیل
اثرات تخریبی ناشی از تنش گردد .اسید سیلیسیک بهعلت دارا
بودن  pH:3/۵و فعال بودن یون  H+و حاللیت باالی آن در pH
اسیدی ،قدرت جذب منو سیلیسیک در  pHاسیدی را دارد .لیانگ
و همکاران ( )2۰۰8و کریم زاده و همکاران ( )2۰13نشان دادند
که فعالیت سوپراکسید دیسموتاز پس از گذشت  4و  7روز از
تنش سرمایی به ترتیب در دو گیاه گندم و کلزا افزایشیافته و به
حداکثر فعالیت خود رسید .در پژوهش انجامشده ،تنش سرمایی
پس از هفت روز توانسته بر غلظت کاتاالز تأثیرگذار باشد که این
امر نشاندهنده افزایش فعالیت سیستم دفاعی و آنتیاکسیدانی
گیاه در مواجهه با شرایط تنش است .سیلیسیم بهعنوان یک عامل
تقویتکننده سیستم دفاعی توانسته نقش خود را با تأثیر بر
فعالیت کاتاالز ایفا کند .بدینصورت که قرار گرفتن گیاه در تنش
سرمایی و استفاده از تیمار سیلیسیم نسبت به شاهد تأثیر بیشتری
بر فعالیت کاتاالز داشت.

میباشد .نتایج تجزیه واریانس برای صفت طول برگ نیز شبیه نتایج
وزن پوسته سبز برگ بود .در مورد وزن برگ ،اثر سطوح غلظت و اثر
دما در سطح  %1معنیدار میباشد .نتایج اثرات متقابل بیان میکند
که اثر متقابل دما در غلظت در سطح کمتر از  %1معنیدار است .در
مورد حجم برگ کلیه اثرات اصلی و اثرات متقابل دوگانه در سطح
کمتر از  %1معنیدار است (جدول .)3
اثرات متقابل دما × سطح غلظت سيليسيم

به دلیل تأثیر زیاد دمای محیط رشد ،بیشترین مقادیر ویژگیهای
رویشی گیاه در غلظتهای مربوط به دمای شاهد (  )2۵ocمشابه
میشود .بیشترین مقدار وزن ژل برگ ،مربوط به غلظت 2۰۰۰
پی پی ام سیلیسیم در دمای شاهد میباشد که دارای اختالف
معنیدار با سایر غلظت در این دما و دمای تنش دارد .غلظت
 1۵۰۰پی پی ام سیلیسیم در دما شاهد با  2۰۰۰پی پی ام و
 1۰۰۰پی پی ام در همین دما ،اختالف معنیدار وجود دارد
درحالیکه اختالف موجود بین غلظت  1۰۰۰پی پی ام با ۵۰۰
پی پی ام و  ۵۰۰پی پی ام با تیمار صفر پی پی ام معنیدار نیست.
در دمای پایین ( )4ocشدت تأثیر غلظت سیلیسیم نسبت به دمای
باال (  )2۵ocکمتر بوده بهطوریکه درمجموع بین غلظتهای
 1۰۰۰تا  2۰۰۰پی پی ام اختالف معنیداری به لحاظ ویژگیهای
رویشی وجود ندارد .تقریب ًا غلظتهای  ۵۰۰و صفر پی پی ام نیز
در یک گروه قرارگرفتهاند و بهطور میانگین به لحاظ صفات رویشی
اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند (جدول .)4

صفات رويشی گياه آلوئه ورا

اثرات اصلی فاکتورهاشامل غلظت سیلیسیم و دما ،همچنین اثرات
متقابل بین آنها ،بر روی صفت ژل برگ در سطح احتمال %1معنی
دار میباشد .عامل سطح غلظت و همچنین دما بهطور قابلتوجه و
معنیدار بر وزن پوسته سبز برگ گیاه تأثیر داشت .اثرات متقابل دما
×سطح غلظت (در سطح  )%1بر وزن پوسته سبز برگ معنیدار

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس صفات رويشی گياه آلوئه ورا
میانگین مربعات
منبع تغییر

درجه آزادی

وزن ژل ()gr

وزن پوسته
سبز ()gr

طول برگ
()cm

وزن برگ
()gr

حجم برگ
()cm3

وزن حجمی برگ
()gr/cm3

سطح غلظت سیلیسیم
دما
سطح غلظت *دما
)%( CV

4
1
4
____

**27۰
**433
**19۰
۰/72۰

**28
**7۵93
**7
۰/7۶۰

**37
**224
**2
1/339

**228
**۶78۶
**47
۰/441

**24۶
**1۰4
**777
1/2۶۰

**۰/3۰
**۰/۰۵
**۰/۰۶
۰/۶۵۵

 nsعدم معنیداری ** معنیدار در سطح  1درصد * معنیدار در سطح  5درصد
جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات متقابل دما و غلظت سيليسيم بر صفات رويشی گياه
دما
شاهد

تنش

سطح غلظت
()ppm

وزن ژل برگ
()gr

وزن پوسته سبز برگ
()gr

طول برگ
()cm

وزنتر برگ ()gr

حجم برگ
()cm3

جرم حجمی برگ
()gr/cm3

۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
2۰۰۰
۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
2۰۰۰

124/33d
127/۶7cd
129/83c
13۵/۰۰b
14۶/۶7a
22/۶7f
22/۶7f
23/83ef
24/۵۰e
24/۵۰e

1۶7/17b
1۶8/۵۰ab
171/83a
171/33a
171/83a
۶۶/۶7c
۶۶/83c
۶7/۰۰c
۶8/33ce
۶9/33e

۵2/۶7b
۵3/۵۰b
۵۵/17ab
۵7/۵۰a
۵7/۵۰a
41/33d
42/17d
43/۰۰cd
44/۵۰c
44/17c

292/۶7b
29۶/83b
299/۵۰ab
3۰4/۵۰ab
3۰8/83a
84/۶7d
8۶/۵۰d
87/83cd
88/83c
91/۰۰c

3۶3/۶7b
37۶/33b
383/33ab
4۰2/17a
42۰/17a
119/۰۰d
117/۶7d
124/33cd
131/17c
132/۵۰c

۰/8۰a
۰/79a
۰/78ab
۰/7۶b
۰/7۵c
۰/7۰d
۰/71d
۰/71d
۰/۶9dc
۰/۶8c
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نتایج مقایسه میانگینهای وزن ژل برگ در عاملهای
مختلف نشان میدهد در دمای  4ocوزن ژل برگ نسبت به دمای
 2۵ocبا کاهش محصول مواجه شده است که نشان از کاهش
فعالیت فتوسنتزی و کاهش تولید پلی ساکارید ها در دمای 4 oc
دارد .باال رفتن غلظت یون سیلیسیم باعث افزایش وزن ژل برگ
در گیاه آلوئه ورا شده است .در غلظت  1۰۰۰پی پی ام سیلییکون
هم قابلمشاهده میباشد ولی در سایر غلظتها اختالف میانگینها
مشاهده نشده است .بهطورکلی در ذخیره ژل برگ عامل گرما
بهعنوان پارامتر بسیار مهم شناختهشده بهطوریکه در دمای
پایین فعالیت گیاه به حداقل رسیده و بیشتر به مصرف پلی
ساکاریدهای داخلی و ذخیرهای تشویق شدهاند .نتایج مقایسه
میانگینها وزن پوسته سبز برگ نشاندهنده آن است که تنش
دمایی تأثیر زیادی بر روی وزن پوسته سبز برگ داشته است.
بهطوریکه اختالف وزن بین دمای پایین و باال بسیار زیاد است
بدین معنی که در دمای  2۵ocبه دلیل فعالیت باالتر و بیشتر گیاه
ایجاد شرایط مناسبتر فتوسنتزی و رشد رویشی گیاه ،وزن پوسته
سبز برگ بسیار بیشتر از دمای  4ocمیباشد .سطوح مصرفی کود
در غلظتهای  1۵۰۰،1۰۰۰و  2۰۰۰پی پی ام اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتهاند و بهعبارتدیگر دارای یک اثر بر
روی وزن پوسته سبز برگ میباشند ضمن آنکه این غلظتها
همگی نسبت به غلظت  ۵۰۰پی پی ام و نمونه شاهد تأثیر مثبت
داشتهاند .بر اساس جدول مقایسه میانگینها ،تنش دمایی و یا
شرایط دمایی رشد گیاه عامل بسیار مهمی در وزن پوسته سبز
برگ میباشد بدینصورت که در دمای باال  2۵ocبا توجه به
شرایط رشد و فعالیت گیاه وزن پوسته سبز برگ بسیار بیشتر از
دمای  4ocمیباشد .نتایج مقایسه میانگینها طول برگ
نشاندهنده آن است که در تنش دمایی ،با کاهش دما به 4oc
طول برگ رشد کمتری نسبت به دمای  2۵ocداشته است.
سیلیسیکاسید توانسته طول برگ تحت تأثیر قرار داده و باعث
افزایش طول برگ گردد .افزایش غلظت یون سیلیسیم تا 1۰۰۰
پی پی ام تأثیری بر طول برگ از خود نشان داده و هرکدام از
غلظتها دارای اختالف با یکدیگر میباشند .غلظت  1۵۰۰تا
 2۰۰۰پی پی ام دارای تأثیر یکسانی بر روی طول برگ از خود
نشان داده است .نتایج مقایسه میانگینهای وزنتر برگ
نشاندهنده تأثیر تنش دمایی بر روی وزنتر برگ است
بهطوریکه دمای  2۵ocبا ایجاد شرایط رشد بهتر توانسته اختالف
زیادی بر روی وزنتر برگ نسبت به دمای  4ocداشته باشند .در
بررسی اثرات متقابل غلظت یون سیلیسیم و دما ،فاکتور دما عامل
تعیینکننده ایجاد اثرات مثبت بوده است .غلظت  1۰۰۰پی پی

ام و  2۰۰۰پی پی ام تأثیر مثبتی بر این اثر متقابل داشته است.
در بررسی میانگینهای اندازهگیری شده بر روی حجم برگ تنش
دمایی عامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر حجم برگ بوده است.
درمجموع سیلیسیکاسید دارای اختالف جزیی و تأثیرگذار بر
روی حجم برگ میباشد .غلظت  1۵۰۰و  2۰۰۰پی پی ام
سیلیسیم بر پارامتر حجم برگ تأثیر مثبتی از خود نشان داده
است .در جدول تجزیه واریانس کلیه سطوح تیماری دما و سطوح
سیلیسیم دارای اثر معنیداری بر روی صفت وزن حجمی برگ از
خود نشان دادهاند .در مقایسه دمای  2۵ocو  ،4ocدما ی 2۵ oc
توانسته تأثیر بیشتری را نسبت به دمای  4ocاز خود نشان دهد.
بدین معنا که دمای  2۵ocبا ایجاد شرایط مناسب رشدی و بهبود
شرایط جذب و تأثیر عنصر سیلیسیم اثر بیشتری را داشته باشد.
با افزایش سطح تیمار تأثیر این سطح بر روی صفت جرم حجمی
نیز بیشتر شده بهطوریکه در دمای  2۵ocو  4ocسطح تیمار ۵
باالترین اثر را نشان داده است .دمای رشد  2۵ocبا ایجاد شرایط
رشدی بهتر توانسته تأثیر منابع را بهتر از دمای  4ocنشان دهد.
بهطور کلی تیمار یون سیلیسیم با تأثیر بر پارامترهای
آنتیاکسیدانها و ساخت مواد قندی و ایجاد شرایط مناسبتر
برای فتوسنتز و تنفس گیاه حتی در شرایط تنش سرمایی توانسته
تأثیر مستقیمی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه داشته باشد
بهطوریکه با کاهش پژمردگی و کاهش تنش سرمایی ،گیاه آلوئه
ورا به رشد خود ادامه داده بهطوریکه شاخصهای اندازهگیری
شده فیزیولوژیک در شرایط بهتری نسبت به شاهد قرار داشتند.
در شرایط درازمدت سرمایی گیاه پس از مدتی شروع به سازگاری
با شرایط جدید کرده بهطوریکه تیمار سیلیسیم در شرایط دمایی
 4ºCتوانسته با کنترل تنش سرمایی و ایجاد و تقویت سیستم
آنتیاکسیدان گیاه ،گیاه را از حالت پژمردگی رها کرده و درنتیجه
اعمال حیاتی گیاه ،با شرایط مطلوبتری نسبت به شاهد دنبال
شد که متعاقب آن بهبود شرایط و پارامترهای مرفولوژیک گیاه
بهدستآمده است .مدتزمان حدود سه ماه در سرمای حدود 4ºC
باعث کاهش چشمگیری در وزن ژل که همان ذخیره پلی
ساکاریدی میباشد .در این شرایط با کاهش پلی ساکارید ها گیاه
تالش و حرکت خود را معطوف تولید انرژی و اعمال حیاتی
میکند بهطوریکه زنده ماندن و تحمل سرما نسبت به ذخیره
پلی ساکارید ها در اولویت قرار دارد .باال رفتن غلظت یون
سیلیسیم باعث افزایش وزن ژل برگ در گیاه آلوئه ورا شده است.
بهطورکلی در ذخیره ژل برگ عامل گرما بهعنوان پارامتر بسیار
مهم شناختهشده بهطوریکه در دمای پایین فعالیت گیاه به
حداقل رسیده و بیشتر به مصرف پلی ساکارید های داخلی و
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ذخیرهای تشویق شدهاند .اثر مختلف درجه حرارت ،معنیدار بوده
بدین معنی که اختالف بین ژل برگ در دماهای مختلف بسیار
زیاد است .مقایسه میانگینها نشاندهنده آن است که تنش دمایی
تأثیر زیادی بر روی وزن پوسته سبز برگ داشته است .بهطوریکه
اختالف وزن بین دمای پایین و باال بسیار زیاد است بدین معنی
که در دمای  2۵ocبه دلیل فعالیت باالتر و بیشتر گیاه ایجاد
شرایط مناسبتر فتوسنتزی و رشد رویشی گیاه ،وزن پوسته سبز
برگ بسیار بیشتر از دمای  4ocمیباشد .سطوح مصرفی کود در
غلظتهای  1۵۰۰،1۰۰۰و  2۰۰۰میلیگرم بر کیلوگرم اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتهاند و بهعبارتدیگر دارای یک اثر بر
روی وزن پوسته سبز برگ میباشند ضمن آنکه این غلظتها
همگی نسبت به غلظت  ۵۰۰میلیگرم بر کیلوگرم و نمونه شاهد
تأثیر مثبت داشتهاند .بر اساس جدول مقایسه میانگینها ،تنش
دمایی و یا شرایط دمایی رشد گیاه عامل بسیار مهمی در وزن
پوسته سبز برگ میباشد بدینصورت که در دمای باال  2۵ocبا
توجه به شرایط رشد و فعالیت گیاه وزن پوسته سبز برگ بسیار
بیشتر از دمای  4ocمیباشد .مقایسه میانگینها نشاندهنده تأثیر
تنش دمایی بر روی وزنتر برگ است بهطوریکه دمای  2۵ocبا
ایجاد شرایط رشد بهتر توانسته اختالف زیادی بر روی وزنتر برگ
نسبت به دمای  4ocداشته باشند .در بررسی اثرات متقابل غلظت
یون سیلیسیم و دما ،فاکتور دما عامل تعیینکننده ایجاد اثرات
مثبت بوده است .غلظت  1۰۰۰و  2۰۰۰میلیگرم بر کیلوگرم
تأثیر مثبتی بر این اثر متقابل داشته است.
صفات بيوشيميايی

نتایج تجزیه واریانس ترکیبات گیاهی شامل گلوکومونان ،منوز و
الویین در جدول ( )۵ارائهشده است .اثر سطوح مختلف یون
سیلیسیم بر کلیه ترکیبات در سطح یک درصد معنیدار بود که
نشان از وجود اختالف بین سطوح مختلف سیلیسیم در
تأثیرگذاری بر مقدار ترکیبات مفید گیاه آلوئه ورا است.
جدول -5نتايج تجزيه واريانس برخی صفات بيوشيميايی
درجه آزادی منبع تغییر
سطح غلظت
دما
سطح کود در دما
ضریب تغییرات (درصد)

4
1
4
---

میانگین مربعات
گلوکومونان ()%

منوز ()%

آلوئین ()%

**۰/۰۰۰۶۵4
**۰/3824
**۰/۰۰۰381
2/27۶

**۰/۰429
**21/78۰
**۰/۰2۵32
1/1۶2

**۰/441
**۶9۵/۶41
**۰/۰941
۰/۵84

 nsعدم معنیداری ** معنیدار در سطح  1درصد * معنیدار در سطح 5
درصد

اثر دما بهعنوان یک فاکتور محیطی مهم نیز بهطور
معنیدار و قابلتوجه کلیه ترکیبات اندازهگیری شده در گیاه
آلوئه ورا را در سطح یک درصد تحت تأثیر قرار داده است .اثر

متقابل سطوح مختلف غلظت کود سیلیسیم و تنش دمایی در
سطح یک درصد بر کلیه ترکیبات معنیدار میباشد.
اثرات متقابل دما × سطح غلظت سيليسيم

در هر سه ترکیب ،بیشترین غلظت مربوط به دمای شاهد با غلظت
 2۰۰۰پی پی ام مشاهده گردید .اختالف بین غلظتهای متناظر
سیلیسیم در دمای باال و دمای پایین بسیار زیاد و کامالً معنیدار
بوده اما اختالف بین غلظتها با یکدیگر در هر دما بسیار کم
میباشد .در دمای نرمال یعنی  2۵ocتأثیر غلظتهای مختلف بر
این ترکیبات بهویژه در مورد منوز بیشتر بوده طوری که اختالف
بین غلظتهای مختلف معنیدار شده است .در گلوکومانان ،بین
غلظت  2۰۰۰و  ۵۰۰پی پی ام اختالف معنیدار است و
غلظتهای  1۰۰۰و  1۵۰۰حد وسط این دو قرار دارند .در مورد
آلوئین ،اختالف بین غلظت  ۵۰۰و شاهد ،همچنین  2۰۰۰و
 1۵۰۰با یکدیگر معنیدار نیست و غلظت  1۰۰۰حد وسط قرار
دارد (جدول .)۶
جدول  -6مقايسه ميانگينهای اثرات متقابل دما و غلظت سيليسيم بر
ترکيبات بيوشيميايی
دما ()oc

شاهد
 2۵درجه گراد

تنش
 4درجه سانتی
گراد

سطح غلظت ()ppm

گلوکومانان ()%

آلوئین
()%

۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
2۰۰۰

۰/38c
۰/41b
۰/41ab
۰/41ab
۰/42a

1۰/73 b
1۰/9۵ b
11/1۰ ab
11/28 a
11/4۵ a

۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
2۰۰۰

۰/24d
۰/24d
۰/2۵d
۰/2۵d
۰/2۵d

4/1۶ c
4/21 c
4/31 c
4/38 c
4/4۰c

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف التين مشابه با يکديگر اختالف
معنیدار ندارند.

ایجاد شرایط مناسب رشد در دمای  2۵ocو یون سیلیسیم
توانست بر روی غلظت گلوکومانان تأثیر مثبتی داشته باشد.
سیلیسیکاسید به دلیل داشتن فعالیت یونی زیاد  Siو داشتن pH
اسیدی میتواند در جذب بهتر عنصر سیلیسیم و تأثیرگذاری آن
بر غلظت گلوکومانان تأثیر مثبتی داشته باشد .سیلیسیم با تأثیر
بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاهان ازجمله فتوسنتز ،تنفس
میتواند شرایط تولید آنتیاکسیدانها و سایر مواد موجود در گیاه
را باالبرده و در نتیجه گیاه را از پژمردگی ناشی تنش سرمایی
محافظت نماید .منوز جزء پلی ساکارید های حلقوی با نام
آلدوهگزوز است که در فرآیند گلیکوسیلیشن پروتئینهای مختلف
در ساخت آنزیمها شرکت میکند .ین و همکاران (Yin et al.,
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)2013نشان دادند که افزودن سیلیسیم به سورگوم تحت تنش
شوری میتواند بهطور قابلتوجهی سطح ساکاروز و فروکتوز را
افزایش دهد .بررسی این پژوهش نشاندهنده آن است که در
شرایط دمایی سرد برای مدت  3ماه ،گیاه با شرایط موجود سازگار
شده و کلیه فرایندها و واکنشهای آن به حداقل میزان ممکن
رسیده است .در دمای  4ocگیاه از ذخایر پلی ساکارید همچون
منوز را مصرف کرده تا بتواند حداقل فتوسنتز و تنفس را داشته
باشد و زنده بماند .مصرف سیلیسیم در این شرایط توانسته بر روی
سیستم دفاعی تأثیرگذار بوده و تا حدودی اثر تنش را تعدیل کند
که این خود منجر به بهبود شرایط فتوسنتزی گیاه و درنهایت
تأثیر بر غلظت منوز در گیاه شده است .در شرایط دمایی ( )2۵oc
شرایط رشد مطلوب بوده و در نتیجه فعالیتهای بیولوژیک مانند
فتوسنتز و تنفس در حالت ایده آل بوده است .سیلیسیم با تأثیر
بر جذب آب ،بهبود متعادل عناصر غذایی در گیاه و کمک به
افزایش فتوسنتز توانسته بر غلظت منوز تأثیرگذار باشد .مطالعات
متعدد نشان داده است که سیلیسیم میتواند بر رشد و عملکرد
گیاه تأثیر مثبت داشته باشد ).)Ahmed & Khurshid, 2011
سیلیسیم معموالً به مقدار بهبود رشد و عملکرد گیاه بهویژه در
شرایط تنش اعمال شود ) .)Hattori et al., 2005بیل و همکاران
) (Biel et al., 2008نشان دادند که نقش حفاظتی سیلیسیم در
گیاهان ممکن است با تجمع اسیدهای پلی سیلیسیمیک در داخل
سلول در ارتباط باشد .سیلیسیم نقش بسیار مهمی در کاهش
تنشهای زیستی و غیر زیستی دارد (Richmond & Sussman.,
) .2003برخی گزارشها وجود دارند که نشان میدهند سیلیسیم
از طریق فرآیندهای دیگر مانند تجمع لیگنین ،ترکیبات فنل و
فیتوآلکسین ها میتواند مکانیسمهای دفاعی محافظتی از گیاه را
تقویت کند ) .(Epstein, 1994نتایج بهدست آمده در این پژوهش
نشان داده است که افزایش غلظت آنتراکینون و آلوئین میتواند
دلیل بر تجمع لیگنین و ترکیبات فنل به هنگام مصرف سیلیسیم
باشد .دمای  2۵ocبا ایجاد شرایط فتوسنتزی مناسب توانسته
مقادیر باالتری از مواد فنل آلوئین در گیاه تولید کند .سیلیسیم
بهعنوان یک عامل تجمع در دمای  2۵ocسبب باال رفتن غلظت
آلوئین نسبت به دمای  4ocشده است .سیلیسیم با تأثیر بر روی
عملکرد فتوسنتز گیاه آلوئه ورا نقش تأثیرگذار خود را بر روی
غلظت آلوئین نشان داده است .در دمای  4ocسیلیسیم با تحریک
سیستم دفاعی گیاه و افزایش توانایی گیاه در فتوسنتز توانسته
نسبت به شاهد دارای افزایش غلظت آلوئین باشد.
o
بهطور کلی ایجاد شرایط مناسب رشد در دمای  2۵ cو یون
سیلیسیم توانسته بر روی غلظت گلوکومانان تأثیر مثبتی داشته
باشد .سیلیسیکاسید به دلیل داشتن فعالیت یونی زیاد  Siو
داشتن  pHاسیدی میتواند در جذب عنصر سیلیسیم و

تأثیرگذاری آن بر غلظت گلوکومانان تأثیر مثبتی داشته باشد.
بررسی این پژوهش نشاندهنده آن است که در شرایط دمایی
سرد برای مدت  3ماه ،گیاه با شرایط موجود سازگار شده و کلیه
فرایندها و واکنشهای آن به حداقل میزان ممکن رسیده است.
در دمای  4ocگیاه از ذخایر پلی سا کارید همچون منوز را مصرف
کرده تا بتواند حداقل فتوسنتز و تنفس را داشته باشد و زنده
بماند .مصرف سیلیسیم در این شرایط توانسته بر روی سیستم
دفاعی تأثیرگذار بوده و تا حدودی اثر تنش را تعدیل کند که این
خود منجر به بهبود شرایط فتوسنتزی گیاه و درنهایت تأثیر بر
غلظت منوز در گیاه شده است .در شرایط دمایی متعادل ( )2۵oc
شرایط رشد مطلوب بوده و درنتیجه فعالیتهای بیولوژیک مانند
فتوسنتز و تنفس در حالت ایده آل بوده است .سیلیسیم با تأثیر
بر جذب آب ،بهبود تعادل عناصر غذایی در گیاه و کمک به افزایش
فتوسنتز توانسته بر غلظت منوز تأثیرگذار باشد .برخی گزارشها
وجود دارند که نشان میدهند سیلیسیم از طریق فرآیندهای دیگر
مانند تجمع لیگنین ،ترکیبات فنل و فیتوآلکسین ها میتواند
مکانیسمهای دفاعی محافظتی از گیاه را تقویت کند (Epstein,
) .1972نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داده است که
افزایش غلظت آنتراکینون و آلوئین میتواند دلیل بر تجمع لیگنین
و ترکیبات فنل به هنگام مصرف سیلیسیم باشد .دمای  2۵ocبا
ایجاد شرایط فتوسنتزی مناسب توانسته مقادیر باالتری از مواد
فنل آلوئین در گیاه تولید کند .سیلیسیم بهعنوان یک عامل تجمع
در دمای  2۵ocسبب باال رفتن غلظت آلوئین نسبت به دمای 4oc
شده است .سیلیسیم با تأثیر بر روی عملکرد فتوسنتز گیاه آلوئه
ورا نقش تأثیرگذار خود را بر روی غلظت آلوئین نشان داده است.
در دمای  4ocسیلیسیم با تحریک سیستم دفاعی گیاه و افزایش
توانایی گیاه در فتوسنتز توانسته نسبت به شاهد دارای افزایش
غلظت آلوئین باشد .در دمای  2۵ocشرایط رشدی و فتوسنتزی
گیاه آلوئه ورا در حالت ایدهآل بوده بهطوریکه تیمار سیلیسیم با
تأثیر بر روی این صفات غلظت بیشتری از این مواد بیوشیمیایی
را در گیاه آلوئه ورا سنتز و تولید کرده است.
بررسی همبستگی بين صفات اندازهگيری شده

بهطورکلی همبستگی بین صفات اندازهگیری شده در پایان فصل
رشد ،در دمای نرمال (شاهد) نسب به دمای تنش ( )4ocبیشتر و
معنیدارتر بودند درحالیکه در مورد همبستگی بین ترکیات
گیاهی عکس این قضیه اتفاق افتاد .در بین ترکیبات گیاهی
اندازهگیری شده در پایان فصل رشد ،بیشترین همبستگیها بین
گلوکومانان و منوز ( )۰/4۵و آلوئین با منوز ( )۰/71مشاهده شد.
بین کلیه صفات رویشی اندازهگیری شده با یکدیگر ،بهجز در مورد
چگالی برگ ،همبستگی ،مستقیم و معنیدار وجود دارد.
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همبستگی چگالی برگ با سایر ویژگیهای رویشی گیاه ،معکوس
میباشد .نتایج همبستگی بین صفات موردمطالعه نشان میدهد

که بین سایر صفات همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد فقط
رابطه وزن حجمی برگ با بقیه صفات رابطه منفی و معنیدار دارد.

جدول  -7همبستگی بين صفات اندازهگيری شده در پايان فصل رشد مربوط به دمای نرمال 25oc
گلوکومونان
()%
*۰/4۵
ns
۰/28
ns
۰/1۶

**۰/47

**۰/81

وزن پوسته سبز برگ ()gr

*۰/38

**۰/۶1

**۰/7۵

**۰/۶8

*۰/44

**۰/۶4

**۰/8۵

**۰/81

**۰/۶۵

منوز ()%
آلوئین ()%
وزن ژل ()gr

منوز
()%

آلوئین
()%

وزن ژل
()gr

وزن پوسته
سبز برگ ()gr

طول برگ
()cm

وزن برگ
()gr

حجم برگ
()cm3

**۰/71

طول برگ ()cm
وزن برگ ()gr
حجم برگ ()cm3

ns۰/22

**۰/71

**۰/9۰

**۰/79

**۰/73

**۰/89

*۰/34

**۰/۶4

**۰/93

**۰/83

**۰/7۶

**۰/89

**۰/9۶

وزن حجمی برگ ()gr/cm3

*۰/3۶-

*۰/42-

**۰/۶2-

**۰/48-

**۰/۵۵-

**۰/7۶-

**۰/7۰-

**۰/84-
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جدول  -8همبستگی بین صفات اندازهگیری شده در پایان فصل رشد مربوط به دمای محیط 4
oc

منوز ()%
آلوئین ()%
وزن ژل ()gr
وزن پوسته سبز برگ ()gr
طول برگ ()cm
وزن برگ ()gr
حجم برگ ()cm3
وزن حجمی برگ ()gr/cm3

گلوکومونان
()%
**۰/۶1
**۰/77
**۰/۶۵
**۰/۶2
**۰/۶8
**۰/7۶
**۰/72
**۰/۵3-

منوز
()%

آلوئین
()%

وزن ژل
()gr

وزن پوسته سبز
برگ ()gr

طول برگ
()cm

وزن برگ
()gr

حجم برگ
()cm3

**۰/88
**۰/94

**۰/9۰

**۰/۶2

**۰/7۶

**۰/۵8

**۰/77

**۰/89

**۰/8۰

**۰/۶9

**۰/8۶

**۰/94

**۰/94

**۰/۶9

**۰/89

**۰/91

**۰/9۵

**۰/94

**۰/7۰

**۰/89

**۰/9۶

**۰/8۰-

**۰/83-

**۰/71-

**۰/7۶-

**۰/7۵-

**۰/7۰-

**۰/84-
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نتيجهگيری
بهطورکلی میتوان گفت در زمان تنش دمایی ،گیاه با افزایش
آنزیمها میتواند تأثیر نامطلوب تنشهای سرمایی را تعدیل کند.
افزایش ناگهانی شدت فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و
کاتاالز در شرایط تنش سرمایی خود نشاندهنده تأثیر فعالیت
یون سیلیسیم بر آنزیمهای ذکرشده است؛ بنابراین استفاده از
کودها ی حاوی سیلیسیم قادر خواهد بود مقاومت گیاه به سرما را
افزایش دهد .در دمای  2۵ocو رشد بهینه گیاه تیمارهای کودی
توانستهاند بر غلطت وزن ژل برگ و وزن برگ نتیجه مثبتی داشته

که این امر نشاندهنده تأثیر سیلیسیم بر تغذیه متعادل و تأثیر
آن بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی است .آنچه مسلم است
استفاده از تیمارهای کودی حاوی سیلیسیم چه در زمان تنش
دمایی و چه در زمان رشد ایده آل گیاه تأثیر بسیار خوبی بر روی
حداکثر رشد فیزیولوژیک و بیولوژیکی از خود نشان داده است؛
بنابراین پیشنهاد میشود بهمنظور رشد بهینه گیاه آلوئه ورا از کود
سیلیسیم در برنامه غذایی گیاه استفاده گردد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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