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ABSTRACT
Element efficiency is one of the most important characteristics of different plant cultivars for managing
nutrition and fertilizer application in plants. This study was carried out to investigate the efficiency of silicon
in different maize cultivars in a calcareous soil under greenhouse conditions. Treatments included five maize
cultivars (single crosses 400 (ksc400), 410 (ksc410), 704 (ksc704), 705 (ksc705), 706 (ksc706)) and two silicon
levels (0 and 100 mg silicon in 1 kg soil from potassium silicate source), which was performed in a factorial
arrangement based on a completely randomized design. After eight weeks of vegetative period, plants harvested
and factors such as shoot and root dry weight, leaf area, root volume and surface area and plant silicon uptake
were measured. Efficiency element indices including adsorption and consumption efficiency of silicon and
silicon efficiency of different cultivars were calculated. Among cultivars, ksc706 with 14.54 g yield, root weight
of 6.7 g, leaf area of 173700 mm2 and root area of 185185 mm2 had the best results in terms of morphological
characteristics and ksc410 cultivar with yield of 10.03 g, root weight of 5.25 g, leaf area of 2147900 mm2 and
root area of 136284 mm2 showed the lowest desirable characteristics, compared to the control treatment. Yield
increase of cultivars compared to the control treatment were: ksc400 (20.7%), ksc706 (17.8%), ksc410 (9.2%),
ksc704 (8.9%) and ksc705 (4.8%). The highest silicon uptake efficiency was in ksc706 cultivar (85.7%) and
the lowest in ksc704 (58.9%), and the highest silicon consumption efficiency was in ksc705 (12.52%) and the
lowest in ksc400 (5.44%). With regard of increasing the area of root system in the treatment containing silicon
compared to the control, and the effects of silicon on the uptake and transfer of more nutrients from the soil to
the shoots, an increase in plant yield is evident. Accordingly, it is suggested to consider the development of
planting the effective element plants with the aim of managing input consumption, soil fertility and sustainable
agricultural goals.
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سيليسيمکارايی ارقام مختلف ذرت در يک خاک آهکی
2

فاطمه پرويزنيا ،1بابک متشرع زاده* ،1حسين ميرسيدحسينی ،1سيد مجيد موسوی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/11/4 :تاریخ بازنگری -1399/11/29 :تاریخ تصویب)1400/1/18 :

چکيده
عنصرکارایی از مهمترین ویژگیهای ارقام مختلف گیاهی برای مدیریت تغذیه و مصرف کود در گیاهان است .این پژوهش
با هدف بررسی سیلیسیمکارایی ارقام مختلف ذرت در یک خاک آهکی تحت شرایط گلخانهای طراحی و اجرا شد .تیمارها
شامل پنج رقم ذرت (سینگلکراسهای ))ksc706( 706 ،)ksc705( 705 ،)ksc704( 704 ،)ksc410( 410 ،)ksc400( 400
و دو سطح سیلیسیم (صفر و  100میلیگرم سیلیسیم بر کیلوگرم خاک از منبع سیلیکات پتاسیم) بود ،که به صورت
آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامﻼً تصادفی اجرا گردید .پس از گذشت هشت هفته از دوره رویشی ،گیاهان برداشت و
فاکتورهایی نظیر وزن خشک اندام هوایی و ریشه ،سطح برگ ،حجم و سطح ریشه و مقدار جذب سیلیسیم گیاه اندازهگیری
شد .شاخصهای عنصرکارایی شامل کارایی جذب و مصرف سیلیسیم ارقام مختلف محاسبه گردید .در بین ارقام تیمار
 ksc706با عملکرد  14/54 gو وزن ریشه  6/7 gو سطح برگ  173700 mm2و سطح ریشه  185185 mm2از لحاظ
خصوصیات مورفولوژیکی بهترین نتایج را داشت و رقم  ksc410نیز با عملکرد  10/03 gو وزن ریشه  5/25 gو سطح برگ
 147900mm2و سطح ریشه  136284 mm2کمترین خصوصیات مطلوب را نسبت به تیمار شاهد نشان داد .افزایش عملکرد
ارقام نسبت به تیمار شاهد به صورت )%8/9( ksc704 ،)%9/2( ksc410 ،)%17/8( ksc706 ،)%20/7( ksc400 :و ksc705
( )%4/8بود .بیشترین کارایی جذب سیلیسیم در رقم  )%85/7( ksc706و کمترین آن در  ،)%58/9( ksc704و بیشترین
کارایی مصرف سیلیسیم در  )%12/52( ksc705و کمترین در  )%5/44( ksc400بود .با توجه به افزایش سطح سیستم
ریشهای در تیمار حاوی سیلیسیم نسبت به شاهد ،و اثرات سیلیسیم بر جذب و انتقال بیشتر عناصر غذایی از خاک به اندام
هوایی ،افزایش عملکرد گیاه مشهود است .برایناساس ،توصیه میشود توسعه کاشت گیاهان عنصرکارا با هدف مدیریت
مصرف نهادهها ،حاصلخیزی خاک و اهداف کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کليدی :سیلیسیم ،سیلیسیمکارا ،جذب ،کارایی جذب ،ارقام ذرت.

مقدمه
نیاز روزافزون بشر برای تولید محصوالت کشاورزی ،لزوم استفاده
از راهکارهای افزایش تولید در واحد سطح را افزایش داده است
( .)Singh et al., 2020طبق تعریف اپستین و بلوم (،)2005
سیلیسیم عنصری شبهضروری برای گیاهان عالی است .از آنجا که
رشد رویشی و تولید دانه برای تعدادی از گیاهان زراعی (برنج،
نیشکر ،گندم ،گوجهفرنگی و خیار) و غیرزراعی (دماسبیان و
فاالریس) بدون تغذیه سیلیسیمی نشانههای کمبود نظیر لکه-
مردگی و پژمردگی در گیاه ظاهر میگردد ( ;Singh et al., 2005
 .)Abro et al., 2009سیلیسیم برای رشد این گیاهان ضروری
میباشد .بهطورکلی مصرف سیلیسیم از دو طریق بر رشد و نمو
گیاهان اثر دارد .نخست ،بهبود تغذیه سیلیسیم موجب تقویت
سیستم حفاظتی گیاه در شرایط نامساعد محیطی ،بیماری و
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( Gomaa et al., 2020; Mousavi et al.,

حشرات میگردد
 ،)2018از طرفی تیمار سیلیسیم فعال از نظر ژئوشیمیایی سبب
بهبود وضعیت آب در خاک ،بهبود ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی
خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی برای گیاه شده و
از این طریق حاصلخیزی خاک را باال میبرد ( Beerling et al.,
 .)2018; Caubet et al., 2020امروزه توانایی ژنوتیﭗهای مختلف
گیاهی در جذب و مصرف عناصر غذایی ،توسط دانشمندان
بسیاری مورد توجه قرار گرفته است که تفاوت کارایی آنها در
استفاده از عناصر غذایی ( )Nutrient efficiencyبه خاطر جذب
بوسیله ریشهها ( )Acquisitionیا مصرف توسط گیاه
( )Utilizationو یا هر دو متﺄثر میشود ،که اهمیت نسبی این
استراتژیها بسته به نوع عنصر و نوع گونه گیاه میتواند متفاوت
باشد (Marschner and Römheld 1998; Galindo et al.,
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 .)2020بر همین اساس ارقام سیلیسیمکارا ارقامی هستند که می-
توانند هم در شرایط کوددهی مناسب و هم در شرایط کمبود
باالترین مقدار جذب سیلیسیم و عملکرد را داشته باشند،
تحقیقات بسیاری از محققین افزایش بازده تولید در محصوالت
مهمی مانند گندم و سورگوم تغذیه شده با سطوح مختلف
سیلیسیم نشان میدهد ( Ranjbar et al., 2019; Rezakhani et
.)al., 2019
سطح بحرانی سیلیسیم در خاک بسته به خصوصیات خاک
و نوع عصارهگیر متفاوت بوده و در خاکهای آهکی با عصارهگیر
استات سدیم -اسید استیک  80میلیگرم بر کیلوگرم خاک و در
خاک اسیدی در کشت برنج  38-60میلیگرم بر کیلوگرم خاک
گزارش شده است ).(Narayanaswamy and Prakash, 2009
تمامی گیاهانی که در خاک میرویند در بافتهای خود دارای
سیلیسیم میباشند اما تفاوت گستردهای در مقدار سیلیسیم در
بافتهای سطحی در بین گونهها و ژنوتیﭗهای مختلف گیاهان
وجود دارد .تجزیه بافت انواع مختلف گیاهان نشان داد که غلظت
سیلسیم بسته به نوع گیاه ،از یک تا  100گرم سیلیسیم در هر
کیلوگرم وزن خشک متغیر است .مقایسه این مقادیر با عناصری
مانند فسفر ،نیتروژن ،کلسیم و سایر عناصر نشان میدهد که
سیلیسیم در مقادیر معادل عناصر پرمصرف در گیاهان وجود دارد
( .)Ma and Yamaji, 2008درحالیکه بسیاری از گیاهان توانایی
جذب سیلیسیم را دارند ،تجمع در گیاهان عالی بسیار متفاوت
است؛ بنابراین ،گیاهان بر اساس مقدار سیلیسیم شاخ و برگ
طبقهبندی میشوند .این گیاهان به سه دسته تقسیم میشوند که
بیشتر از ده درصد ،یک الی سه درصد و کمتر از یک درصد
سیلیسیم را جذب میکنند که به ترتیب به عنوان انباشتگر،
متوسط و کم انباشتگر طبقهبندی میشوند .جذب سیلیسیم
توسط گیاهان انباشتگر ( Oryza sativaو  ) Zea maysو متوسط
انباشتگر ( Benincase hispidaو  )Helianthus annuusهر دو
به صورت غیر فعال و فعال صورت میگیرد (.)Ma et al., 2007
محققین ،انتخاب ارقام کارا را یک متغیر مکمل و حتی جایگزین
برای مصرف کودها در کشاورزی بیانکردند .ویژگی عنصرکارا
بودن تحت تاثیر دو مولفه ژنتیک و عوامل محیطی است .از عوامل
محیطی میتوان به نقش ریشه و تارهای کشنده در تفاوت ارقام
کارا اشاره کرد .برای جذب مواد مغذی ،ترشحات و تراوشات ریشه
در ریزوسفر تغییراتی در  ،pHپتانسیل احیا و آزادسازی ترکیبات
با وزن مولکولی کم ایجاد میکند که از اهمیت باالیی برخوردار
است (.)Marschner and Römheld, 1998
شناسایی پاسخ ارقام مختلف گیاهی به عناصر ضروری و
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پرمصرف ،گام اولیه برای توصیه کودی و مدیریت مصرف نهاده-
های کشاورزی بشمار میرود .این تحقیق با هدف سیلیسیمکارایی
ارقام مختلف ذرت تحت شرایط گلخانهای اجرا شد.

مواد و روشها
این تحقیق در سال  1398در محل گلخانه تحقیقاتی گروه علوم
و مهندسی خاک دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح
کامﻼً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .فاکتور اول شامل تیمار
سیلیسیم در دو سطح صفر ( )Si-و صد میلیگرم سیلیسیم بر
کیلوگرم خاک ( ، )Si+از منبع سیلیکات پتاسیم بود ( Rezakhani
 )et al., 2019که سـطح دوم به تیمارهای دارای سیلیسیم اضافه
گردید ،فاکتور دوم شامل پنج رقم ذرت تجاری شاملksc400 :
) ksc705 ،ksc704 ،ksc410 (Taha) ،(Dehghanو  ksc706که
از ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺻﻼح ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر ﮐﺸﻮر تﻬیﻪ شد .خاک مورد نیاز برای
کشت گلخانهای با سیلیسیم کمتر از حد بحرانی  90میلیگرم
سیلیسیم در کیلوگرم خاک از مزرعه پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج با عرض جغرافیایی N
" 35°48´22و طول جغرافیایی  50°57´16" Eو با ارتفاع
1293متر از سطح دریا نمونهبرداری شد .خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک مورد نظر از جمله :واکنش خاک ( )pHو قابلیت
هدایت الکتریکی ( )ECعصاره اشباع خاک ( ، )Swift,1996بافت
خاک به روش هیدرومتری ( )Bouyoucos, 1962و رطوبت
ظرفیت مزرعه ( )FCبه روش گلدانی ( ،)Swift, 1996مشخص و
نتایج آن در جدول ( )1ارائه شده است .سیلیسیم قابل استخراج
خاک با اسیداستیک  0/5موالر ( Narayanaswamy and
 ، )Prakash, 2009نیتروژن کل خاک ( ،)Swift, 1996درصد کربن
آلی خاک ( ،)Nelson and Sommers, 1996فسفر قابل جذب
( ،)Olsen and Sommers, 1982پتاسیم قابل جذب ( Bremner,
 ،)1996کربنات کلسیم معادل ( )Loeppert and Suarez, 1996و
مقدار قابل جذب روی ،مس ،منگنز و آهن نیز به روش استخراج
با  )Sparks, 1996( DTPAاندازهگیری شد که نتایج آن در جدول
( )1آمده است .جهت اضافه کردن کود سیلیسیم به خاک با تیمار
100میلیگرم سیلیسیم درکیلوگرم خاک ،با توجه به وزن خاک
داخل گلدان (سه و نیم کیلوگرم) مقدار کود مورد نظر محاسبه و
به الیههای خاک اسپری شده و سپس خوب مخلوط گردید جهت
یکسان شدن شرایط گلدانها مقدار پتاسیم اضافه شده به گلدانها
را محاسبه به سایر گلدانهای بدون تیمار سیلیسیم نیز ،محلول
پتاسیم از نمک پتاسیم کلرید داده شد .همچنین عناصر غذایی
مورد نیاز در خاک به محیط کشت بر اساس آزمون خاک اضافه
شد ( .)Malakouti and Tehrani, 1999جهت همگن شدن به
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شدن کامل و یک دست شدن کود با خاک مجدداً خاکها خشک
و در داخل گلدان مخلوط شد (.)Ranjbar et al., 2019

مدت سه هفته در اتاق انکوباسیون گروه علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تهران قرار گرفت ،سپس مجدداً جهت اطمینان از مخلوط

جدول  -1خصوصيات مهم فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده در آزمايش
pH

EC
)(dS/m

8/27

1/74

کربنات کلسیم
معادل()%
13/40

لوم

فسفر قابل جذب
()mg/kg
7/90

پتاسیم قابل جذب
()mg/kg
120/00

آهن
()mg/kg
4/74

روی
()mg/kg
0/94

18/60

سیلیسیم
()mg/kg
52/12

نیتروژنکل
()%
0/07

مس
()mg/kg
1/39

منگنز
()mg/kg
6/70

کربن آلی
()%
0/55

FC

کﻼس بافت خاک

بعد از کشت بذرها و جوانهزنی بعد از گذشت  15روز در هر
گلدان دو گیاهچه ذرت نگهداری شد .طی دوره رشد ،گلدانها با
آب مقطر دیونیزه آبیاری و با توزین ،رطوبت آنها به روش وزنی،
در حد ظرفیت زراعی ( )FCنگه داشته شد .درجه حرارت روزانه
و شبانه گلخانه به ترتیب  25و  20درجه سانتیگراد و دوره نوری
16ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی ،با شدت نور 14000
لوکس و رطوبت نسبی  ،%60در نظر گرفته شد .بعد از گذشت
دوره رشد هشت هفتهای و در انتهای دوره رشد رویشی ،به منظور
بررسی عملکرد ماده خشک گیاهان و مقایسه سیلیسیمکارایی
آنها با یکدیگر ،ریشه و اندام هوایی گیاهان برداشت شده و
شاخصهایی نظیر وزن خشک اندام هوایی و ریشه ،سیلیسیم-
کارآیی شاخساره ،غلظت و مقدار سیلیسیم در ریشه و اندام هوایی
و کارایی جذب ( )Acquisitionو مصرف ( )Utilizationسیلیسیم
در اندام هوایی و ریشه و همینطور غلظت و جذب پتاسیم گیاه
اندازهگیری گردید .برای تعیین شاخصهای مورد نظر از روابط
جدول ( )2استفاده شد.

()%

برای اندازهگیری وزن خشک اندام هوایی و ریشهها پس از
شسته شدن آنها با آب مقطر در آون تهویهدار با دمای  70درجه
سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک گردید و جهت انجام تجزیه
گیاه آسیاب شدند .برای تجزیههای شیمیایی به روش
اکسیداسیون خشک ،ابتدا یک گرم از ماده خشک گیاهی در دمای
 550درجه سانتیگراد در کوره الکتریکی قرار گرفت و سپس
خاکستر حاصل در  20میلیلیتر اسیدکلریدریک یک نرمال حل
و پس از عبور از کاغذ صافی مناسب با آب مقطر به حجم 100
میلیلیتر رسانده شد .محاسبه غلظت سیلیسیم در اندام هوایی از
روش رنگسنجی آمینومولیبدات آبی استفاده شد ،به این صورت
که پس از تهیه عصاره نمونه مورد نظر غلظت سیلیسیم در آن با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  650نانومتر
اندازهگیری شد ( .)Elliot and Snyder, 1991در پایان ،دادههای
به دست آمده توسط نرمافزارهای  SASو  EXCELو آزمون
مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد مورد
مقایسه و بررسی قرار گرفت.

جدول  -2روابط مربوط به شاخصهای سيليسيمکارآيی
منبع

فرمول محاسبه

نام اختصاری

Ranjbar et al., 2019

(SDW(−Si)⁄SDW(+Si)) × 100

SSE

Ranjbar et al., 2019

(TSS(−Si)⁄TSS(+Si)) × 100

SACE

Ranjbar et al., 2019

(SDW⁄TSS) × 100

SUTE

Ranjbar et al., 2019

SACE × SUTE

CSE

Farshadfar and Sutka, 2002

{1 − (Ys/Yp)}/SI
̅s/Y
)̅p
1 − (Y

SSI
SI

Farshadfar and Sutka, 2002

̅p)2
(Yp. Ys)/(Y

STI

Farshadfar and Sutka, 2002

کمیت
شاخص سیلیسیمکارایی در اندام هوایی
شاخص کارایی جذب سیلیسیم
شاخص کارایی مصرف سیلیسیم
شاخص کارایی محاسبه شده سیلیسیم
شاخص حساسیت به تنش
شدت تنش
شاخص تحمل به تنش

 =TSSکل سيليسيم جذب شده در اندام هوايی و
 =SDWماده خشک توليدی در شرايط عدم کاربرد ( )Si-سيليسيم شرايط کاربرد سيليسيم ()Si+

نتايج
پاسخهای رشدی گياه

نتایج تجزیه واریانس مربوط به تمامی صفات مورد بررسی در
جدول ( )3نشان داده شدهاست .دادههای این جدول نشان می
دهد که کاربرد سیلیسیم ،رقم ذرت و اثر متقابل آنها بر وزن

خشک اندام هوایی و ریشه ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،حجم و سطح
ریشه و همینطور بر میزان سبزینگی گیاه در سطح احتمال یک
درصد معنیدار شد .همانطور که در شکل (-1الف) مشاهده می
شود ،نتایج نشان داد وزن خشک اندام هوایی ارقام به صورت:
ksc704 ، )%9/2( ksc410 ، )%17/8( ksc706 ،)%20/7( ksc400

(علمی – پژوهشی)
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( )%8/9و  )%4/8( ksc705نسبت به تیمار شاهد افزایش داشته
است .با توجه به شکل (-1ب) هم به طور متوسط بیشترین مقدار
وزن خشک ریشه در بین ارقام مختلف ذرت در تیمارهای حاوی
سیلیسیم مربوط به  6/67( ksc706گرم) و کمترین آن مربوط به
رقم  5/25( ksc410گرم) است و بیشترین مقدار افزایش نسبت به
تیمار شاهد در رقم  )%25/2( ksc705و کمترین آن در ksc410
( )%1/9مشاهده شد .در شکل (-1پ) نتایج مربوط به ارتفاع اندام

هوایی آمده است ،بیشترین ارتفاع بوته در ارقام حاوی سیلیسیم بود
که بیشترین مقدار مربوط به رقم  ksc706با  601/67 mmو سپس
به ترتیب ،)571/67 mm( ksc704 ،)581/67 mm( ksc705
 )556/67 mm( ksc400و در نهایت  )540/67 mm( ksc410می-
باشد .بیشترین درصد افزایش نیز مربوط به رقم )%9/06( ksc706
و کمترین مقدار مربوط به  )%0/12( ksc410میباشد که افزایش
چشمگیری نسبت به تیمار شاهد نداشته است.

جدول  -3تجزيه واريانس اثر ارقام ذرت و تيمار سيليسيم بر شاخصهای رشدی در گياه ذرت.

میانگین مربعات
منبع تغییرات
سطوح سیلیسیم
ارقام ذرت
سطوح سیلیسیم * ارقام ذرت
خطا
ضریب تغییرات

درجه
آزادی

وزن خشک
اندام هوایی

ارتفاع بوته

سطح برگ

قطرساقه

1
4
4
20

**13/57
**12/76
**0/838
0/062
2/14

**35/64
**11/32
**5/91
0/106
0/582

**346171/69
**78691/83
**39066/52
7344/79
5/98

**0/075
**0/112
**0/006
0/001
2/44

میانگین مربعات
منبع تغییرات
سطوح سیلیسیم
ارقام ذرت
سطوح سیلیسیم * ارقام ذرت
خطا
ضریب تغییرات

درجه
آزادی

وزن خشک
ریشه

حجم ریشه

سطح ریشه

شاخص
کلروفیل برگ

1
4
4
20

**2/95
**1/10
**0/359
0/033
3/21

**300/83
**161/45
**44/08
5/10
6/04

**357432/09
**158075/67
**23139/32
3684/13
3/94

**7/26
**28/73
**9/05
0/196
1/14

عالمت ** نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  * ،0/01معنیدار بودن در سطح  ns ،0/05غير معنیدار بودن دادههاست.

در شکل (-1ت) مشاهده میشود با کاربرد سیلیسیم بیشترین
مقدار قطر ساقه ذرت در تیمار ( ksc706قطر 17/27 mm :و %10/76
افزایش قطر نسبت به تیمار شاهد) به عنوان تیمار برتر مشاهده شد.
کمترین مقدار نیز در رقم ( ksc410قطر 12/84 mm :و %2/07
افزایش قطر نسبت به تیمار شاهد) بود .مقایسه میانگین نتایج نشان
میدهد با وجود افزایش در مقدار سطح برگ در ارقام مختلف در
تیمارهای حاوی سیلیسیم رقم  ksc410تغییر چندانی از نظر مقدار
سطح برگ ندارد .اما در بقیه ارقام با افزایش مقدار سطح برگ در
تیمارهای حاوی سیلیسیم نسبت به تیمار شاهد خود افزایش عملکرد
داشتند و بیشترین افزایش سطح برگ مربوط به  ksc400با %32/6
افزایش نسبت به تیمار شاهد خود بود؛ همچنین مقایسه میانگینها
نشان میدهد شاخص سبزینگی با کاربرد سیلیسیم ،در رقم ksc706
افزایش ( )%6/37و در ارقام سینگلکراس  410 ،704 ، 705کاهش
و در رقم سینگلکراس  400تغییری نداشت (شکل -1ث و ج).
بیشترین مقدار حجم ریشه مربوط به تیمار حاوی سیلیسیم رقم

 )46000 mm3( ksc706است اما بیشترین افزایش حجم نسبت به
تیمار شاهد در ارقام  )%44/58( ksc704و )%38/89( ksc400
مشاهده میشود (شکل -1ح) ،با این حال در رقم  ksc410حجم
ریشه در هر دو سطوح سیلیسیم صفر و  100میلیگرم درکیلوگرم
خاک تغییر چندانی ندارد .مقایسه میانگینهای مساحت سطح ریشه
ارقام ذرت نشان میدهد که رقم  ksc706بیشترین مقدار مساحت
سطح ریشه ( )185185/5 mm2و بیشترین درصد افزایش سطح
ریشه نسبت به تیمار شاهد مربوط به  ksc704با  %26/20افزایش
بود .رقم ( ksc410با  %0/98افزایش نسبت به تیمار شاهد) نیز ،از نظر
آماری در بدترین گروه قرار گرفت (شکل -1چ).
سيليسيم کارايی ارقام ذرت

نتایج جدول ( )4نشان میدهد اثرات اصلی و متقابل ارقام ذرت و
سطوح سیلیسیم برغلظت و مقدار جذب سیلیسیم در اندام هوایی
و ریشه در سطح احتمال  p<0/01معنیدار است .بیشترین غلظت
سیلیسیم در اندام هوایی در بین تیمارهای حاوی سیلیسیم و به
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ترتیب برای ارقام به صورت > ksc410 > ksc706 > ksc400

حداقل  %59افزایش کارایی جذب در ارقام مختلف مشاهده می-

 ksc705 > ksc704از نظر غلظت سیلیسیم بودند .در ریشه نیز

شود .کارایی مصرف سیلیسیم تفاوت معنیداری در سطح احتمال

بیشترین درصد غلظت به ترتیب در ارقام > ksc706 > ksc400

 p<0/01داشت .مقایسه نتایج نشان داد بیشترین کارایی مصرف

 ksc705 > ksc704 > ksc410مشاهده شد .در اندام هوایی میزان

سیلیسیم درتیمار شاهد (شکل -2پ) در ارقام به ترتیب ksc705

جذب سیلیسیم ارقام به صورت،)%69/87( ksc704 :

ksc705

(،)%6/99( ksc410 ،)%10/89( kc704 ،)%12/52

( )%22/74( ksc400 ،)%29/40( ksc410 ،)%56/49و

ksc706

( )%5/64و  )%5/44( ksc706بود .در تیمار حاوی سیلیسیم

ksc400

( )%16/62نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت؛ در ریشه نیز

(شکل -2ت) نیز کارایی مصرف سیلیسیم در رقم

،)%92/21( ksc410 ،)%137( ksc705 ،)%141/7( ksc704

()%5/70( ksc706 ،)%5/90( ksc410 ،)%6/98( kc704 ،)%8/39

 )%77/7( ksc706و  )%39/48( ksc400نسبت به تیمارهای شاهد

و  )%5/35( ksc400بود .این نتایج به خوبی نشان میدهد با وجود

افزایش داشته است .در بین تیمارها رقم  ksc706بیشترین میزان

بیشتر بودن مقدار سیلیسیم در ارقام  ksc706و  ksc400بیشترین

جذب سیلیسیم را در هر دو تیمار شاهد و حاوی سیلیسیم در

کارایی مصرف سیلیسیم را ندارند .با توجه به شکل ( -2ث و ج)

اندام هوایی را داراست و رقم  ksc705کمترین مقدار را دارد .در

در تیمار شاهد بیشترین کارایی محاسبه شده سیلیسیم در رقم

توانایی ژنوتیﭗهای مختلف در جذب عناصر قطعا تفاوت در

 ksc705و سپس  ksc704و  ksc410مشاهده شد و در نهایت

عملکرد ریشه نیز تﺄثیرگذار است .بیشترین جذب سیلیسیم از

 ksc706و  ksc400کمترین مقدار کارایی مصرف را دارند .این

خاک در رقم  ksc706دیده میشود و ارقام بعدی با تفاوتهای

درحالیست که در تیمار حاوی سیلیسیم بیشترین کارایی محاسبه

اندکی در گروههای دیگر قرار گرفتند در بین تیمارهای شاهد نیز

شده سیلیسیم به ترتیب در ارقام ،)%800/69( ksc705

بیشترین مقدار به  ksc706و کمترین مقدار به  ksc705تعلق دارد.

()%483/87( ksc706 ،)%540/33( ksc410 ،)%642/16

تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،تیمار سیلیسیم و ارقام ذرت و

و  )%443/60( ksc400بود .مشاهده میشود با افزایش سطح

اثر متقابل آنها بر تمامی شاخصهای مربوط به سیلیسیمکارایی

سیلیسیم خاک کارایی سیلیسیم در گیاه دچار تغییر شده و در
(،)%536/49

kc704

ارقام در سطح احتمال p <0/01معنیدار است (جدول  .)5با توجه

ksc705

به مقایسه میانگین نتایج ،سیلیسیمکارایی در ارقام مختلف ذرت،

( )%436/85( ksc400 ،)%456/52و  )%412( ksc704نسبت به

ارقام  ksc705و  ksc704و  ksc410در یک گروه آماری و در

تیمار شاهد خود افزایش یا کاهش داشتند .بیشترین میزان

باالترین سطح از نظر پاسخ به کاربرد کود سیلیسیم قرار دارند و

حساسیت به تنش سیلیسیم مربوط به  ksc706و  ksc400بوده و

ارقام  ksc706و  ksc400نیز ،در گروه دوم قرار میگیرند (شکل-2

ارقام  ksc705و  ksc704و  ksc410از حساسیت کمتری نسبت

الف) .بهطورکلی ،ارقام ذرت با کاربرد سیلیسیم افزایش عملکرد

به کمبود سیلیسیم برخوردار بودند .همچنین نتایج نشان داد

بین  4تا  %20را نشان میدهند .تفاوت افزایش عملکرد در بین

بیشترین مقدار شاخص مقاومت به تنش به ترتیب مربوط به

ارقام حاوی سیلیسیم در حدود  %15تغییرکرد که نشان از تفاوت

 ksc410 > ksc400 > ksc704 > ksc705 > ksc706بوده است.

بین ارقام در جذب و متﺄثر شدن از سیلیسیم است .مطابق شکل

که با مقایسه عملکرد گیاه در شرایط کمبود سیلیسیم همخوانی

( -2ب) ارقام = ksc705 > ksc410 > ksc400 > ksc706

داشته و نشان میدهد ارقام از نظر افزایش عملکرد در شرایط

 ksc704بیشترین مقدار را در کارایی جذب داشتند .رقم ksc706

کمبود رفتارهای متفاوتی نشان میدهند و رقم  ksc706با توجه

با  %85/75کارایی جذب و رقم  ksc704با  %59کارایی جذب به

به کارا بودن آن در هردو شرایط کمبود و بدون کمبود بهترین

ترتیب بیشترین و کمترین کارایی جذب را نشان میدهند و می-

رقم از لحاظ عنصرکارایی و حساسترین رقم به نبود سیلیسیم در

توان استنباط کرد با مصرف سیلیسیم نسبت به تیمار شاهد

محلول غذایی است (شکل  -2چ و ح).

ksc706

(،)%489/07

ksc705

ksc410

(علمی – پژوهشی)
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ksc704

ksc410

ksc400

4
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0
ksc706

ksc705

c

ksc705

ksc706

ksc410

ksc704

ksc400

ارقام ذرت

پ
g fg

15

ef

10
5

قطر ساقه (ميلی متر)

e d

cd

de a

e c

d b

f f

de d

0
ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706

ارقام ذرت

ارقام ذرت

a

c a

ksc706

ksc705

ksc704

f

d d

e

40
30
20

bc

شاخص سبزینگی برگ

50

a c

ث

10

ksc 706

b
c

ksc 705

0
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b
c
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b b

20000
17500
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0

b
d

ksc 410

سطح برگ (ميلی متر مربع)

ج

720
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400
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0

طول بوته (ميلی متر)

a

20

b d

10
0

ت
b

f e

e

5

ارقام ذرت

d bc

c

15

(گرم در گلدان)

bc

de b
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6

a

c b

d c

20

وزن خشک اندام هوایی

a

a

8

de cd
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وزن خشک ریشه (گرم در گلدان)

ب

الف
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ksc400
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b
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d d

ksc 410

d

200000
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150000
125000
100000
75000
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شکل  -1مقايسه اثرات متقابل ارقام ذرت و تيمار سيليسيم بر الف) وزن خشک اندام هوايی (گرم در گلدان) ب) وزن خشک ريشه (گرم در گلدان)
پ) ارتفاع بوته (ميلیمتر) ت) قطر ساقه (ميلیمتر) ث) سطح برگ (ميلیمتر مربع) ج) شاخص سبزينگی برگ چ) سطح ريشه (ميلیمترمربع) ح) حجم ريشه
(ميلیمتر مکعب) .با استفاده از آزمون مقايسات ميانگين دانکن ( ،)α=0/05اثرات با حروف مشترک دارای تفاوت معنیداری از نظر آماری نمیباشند.

سطح ريشه (ميلی متر مربع)

چ
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جدول  -4الف) تجزيه واريانس اثر ارقام ذرت و تيمار سيليسيم بر غلظت و مقدار جذب سيليسيم در گياه .ب) ميانگين غلظت و جذب سيليسيم و غلظت
پتاسيم ارقام ذرت در تيمار شاهد ) (Si-و حاوی سيليسيم )(Si+

(الف)
میانگین مربعات
درجه غلظت سیلیسیم

جذب سیلیسیم اندام جذب سیلیسیم

غلظت

غلظت پتاسیم

غلظت پتاسیم

اندام هوایی()%

ریشه()%

**17752/19

**25246/96

**0/97

**1/61

**13831/32

**8810/89

**12/08

**0/92

**733/94

**0/29

**0/063

0/007

0/001

2/10

2/34

سیلیسیم هوایی (میلیگرم بر ریشه(میلیگرم بر

منبع تغییرات

آزادی

اندام هوایی()%

سطوح سیلیسیم

1

**0/42

**5/12

ارقام ذرت

4

**0/83

**1/86

سطوح سیلیسیم * ارقام ذرت

4

**0/079

**0/075

**310/46

خطا

20

0/001

0/001

26/67

22/13

2/63

1/52

3/02

4/90

ضریب تغییرات

گلدان)

ریشه( )%گلدان)

(ب)
غلظت سیلیسیم غلظت سیلیسیم ریشه
اندام هوایی ()%
رقم

)(Si-

)(Si+

()%

جذب سیلیسیم اندام
هوایی (میلیگرم بر

جذب سیلیسیم ریشه غلظت پتاسیم اندام
(میلیگرم بر گلدان)

گلدان)

غلظت پتاسیم
ریشه ()%

هوایی ()%

)(Si-

)(Si+

)(Si-

)(Si+

)(Si-

)(Si+

)(Si-

)(Si+

)(Si-

)(Si+

ksc400

1/83

1/89

1/56

2/06

185/25

227/38

81/84

114/16

3/66

4/7

1/30

1/68

ksc410

1/43

1/69

0/91

1/72

131/43

170/07

47/05

90/43

3/30

4/07

0/71

1/22

Ksc704

0/91

1/43

0/79

1/74

101/26

172/01

93/42

103/77

3/45

4/52

1/20

1/98

Ksc705

0/79

1/19

0/86

1/64

98/05

153/44

46/11

109/28

3/66

5/27

1/79

2/01

Ksc706

1/75

1/77

1/99

3/09

218/67

255/02

116/22

206/61

3/8

5/65

1/72

2/151

جدول  -5تجزيه واريانس سيليسيم کارايی و شاخصهای مربوط به آن در ارقام مختلف

میانگین مربعات
ﻣنبع تغییرات

درجﻪ آزادی

ﺳیلیﺴیم ﮐﺎرایی

ﮐﺎرایی جﺬب
ﺳیلیﺴیم

ﮐﺎرایی ﻣصرف
ﺳیلیﺴیم ()-Si

ﮐﺎرایی ﻣصرف ﺳیلیﺴیم
()+Si

تیمﺎر

4

**0/008

**0/018

**2199/1

**261/5

خطﺎ

8

0/001

0/001

9/60

0/15

3/19

4/51

4/16

0/94

ضریب تغییرات

ﻣیﺎﻧگین ﻣرﺑعﺎت
ﻣنبع تغییرات

درجﻪ آزادی

ﮐﺎرایی ﻣحﺎﺳبﻪ
شده ()-Si

ﮐﺎرایی ﻣحﺎﺳبﻪ
شده ( )+Si

شﺎخص حﺴﺎﺳیت
ﺑﻪ تنش

شﺎخص تحمل ﺑﻪ تنش

تیمﺎر

4

**299/8

**56/7

**0/556

**0/143

خطﺎ

8

1/99

1/28

0/054

0/001

3/80

5/40

26/63

2/76

ضریب تغییرات

عالمت ** نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  * ،0/01معنیدار بودن در سطح  ns ،0/05غير معنیدار بودن دادههاست = )-Si( .تيمار
بدون سيلسيم و ( = )+Siتيمارحاوی سيليسيم است.

(علمی – پژوهشی)
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الف

ب

c

ksc 705

ksc 704

ksc 410

کارآیی جذب سیلیسیم ()%

ksc 706

c

a

100
75
50
25
0

ksc 400

a

a

b

b

ksc 705

ksc 706

ارقام ذرت

ksc 410

ksc 704
ارقام ذرت

سیلیسیم

کارآیی مصرف )(%) (+Si

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706

c

d

ارقام ذرت

bc

c

c

a

سیلیسیم

b
d

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706
ارقام ذرت

ارقام ذرت

چ
b

e

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706
ارقام ذرت

سیلیسیم

d

a
b

b

b

سیلیسیم

c

شاخص تحمل به تنش

ح

1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

a

1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706
ارقام ذرت

شکل  -2مقايسه اثرات متقابل ارقام ذرت و تيمار سيليسيم بر الف) سيليسيمکارآيی ب) کارآيی جذب  Siپ) کارآيی مصرف  Siدر تيمار شاهد ت) کارآيی
مصرف  Siدر تيمار حاوی  Siث) کارآيی محاسبه شده  Siدر تيمار شاهد ج) کارآيی محاسبه شده  Siدر تيمار حاوی  Siچ) شاخص حساسيت به تنش  Siح)
شاخص تحمل به تنش  Siبا استفاده از آزمون مقايسات ميانگين دانکن ( ،)α=0/05اثرات با حروف مشترک دارای تفاوت معنیداری از نظر آماری نمیباشند.

بحث
نتایج صفات مورفولوژیکی در ارقام حاوی سیلیسیم نسبت به تیمار
شاهد افزایش مطلوبی در عملکرد گیاه را نشان داد .عملکرد ماده
خشک در رقم  ksc706و  ksc705نسبت به سایر ارقام بیشتر بود.
با توجه به نتایج ماده خشک ریشه نیز به راحتی میتوان استدالل
کرد با افزایش غلظت سیلیسیم در ریشه توسعه و عملکرد ریشه

نیز افزایش یافته است که در نتیجه آن وزن خشک اندام هوایی
نیز افزایش یافته است .نتایج تحقیقات گذشته ،افزایش وزن تر و
خشک اندام هوایی و ریشه را در گیاهان تحت تنش را نیز ،گزارش
کردند ( Dehghanipoodeh et al., 2016; Mali and Aery,
 .)2009نقش سیلیسیم در تولید زیست توده بیشتر از طریق
افزایش عملکرد و پارامترهای رشدی و همچنین افزایش فراهمی

شاخص حساسیت به تنش

a

c

d

سیلیسیم

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706

کارآیی محاسبه شده )(%)(+Si

ج

600
500
400
300
200
100
0

ث

1000
800
600
400
200
0

کارآیی محاسبه شده )(%)(-Si

b

d

ksc 400 ksc 410 ksc 704 ksc 705 ksc 706

ارقام ذرت

a

b

سیلیسیم

c

c

d

10
8
6
4
2
0

a

15
12.5
10
7.5
5
2.5
0

کارآیی مصرف )(%) (-Si

a

ksc 400

پ

ت

b

سیلیسیم کارآیی ()%

a

b

ab

100
95
90
85
80
75
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سایر عناصر برای گیاهان و تعدیل کمبود سایر مواد غذایی ،نتایج
ﻼ منطقی میباشد که توسط بسیاری از محققان بیان شده
کام ً
است (.)Ahmad et al., 2013, Korndorfer et al., 2004
کاربرد سیلیسیم ،ارتفاع بوته را در ارقام ذرت بهبود بخشید،
از دالیل این امر میتوان به نقش سیلیسیم در استحکام دیواره
سلولی و بخصوص نشت در منافذ خالی موجود در اندام هوایی و
درنتیجه بر افراشتگی گیاه و کشیدگی و بزرگ شدن سلولها
اشاره کرد که حتی در شرایط تنش هم در سایر پژوهشها به آن
اشاره شده است (.)Semina et al., 2020; Chen et al., 2016
نتایج پژوهشهای سایر محققین حاکی از آن است تغذیه
سیلیسیم در حد مناسب و بهینه با ایجاد کمپلکسهای پیچیده
با ترکیبات دیواره سلول ،در استحکام و اندازه منافذ دیواره و نیز
رشد قطری و طولی سلولها ،میتواند نقش اساسی داشته باشد
( ،)Khoshgoftarmanesh, 2010همینطور افزایش قطر گیاهان را
میتوان در رابطه با افزایش مقدار لیگنین آنان دانست .در پژوهشی
بر روی گیاهان دولپهای کاربرد اسید سیلیسیک دارای قدرت
قویتری در ترکیب شدن با ترکیبات آلی پلیهیدروکسیل ،که در
سنتز لیگنین شرکت میکنند ،بوده است (.)Fawe et al., 2001
افزایش سطح برگ در ارقام مختلف ذرت نسبت به تیمار
شاهد خود به خوبی نشاندهنده اثر سیلیسیم بر توسعه برگها
است .کاربرد سیلیسیم از چند طریق بر مقدار سطح برگ گیاهان
موثر است .سیلیسیم موجب افزایش عملکرد و زیست توده گیاهان
میشود ( .)Oliveir et al., 2020; Malmir et al., 2017بطورکلی
از طریق رسوب سیلیسیم در پهنای برگ استحکام و ضخامت برگ
افزایش و با افزایش استحکام ساقه موجب برافراشته ماندن برگها
و به تعویق انداختن پیری برگها میشود .این ایستادگی عمودی
برگها و مقاومت مکانیکی موجب تنظیم کردن مواد مغذی و
حرکت آب درون گیاه میشود ( .)Helaly et al., 2017تجمع مواد
حاصل از فتوسنتز در گیاه ،تقسیم و رشد سلولهای گیاه را تحت
تﺄثیر قرار میدهد و باعﺚ بهبود ویژگیهای مورفولوژیک و
فیزیولوژیک میشود .این امر در نهایت منجر به افزایش اندامهای
رویشی نظیر تعداد برگ و سطح برگ میشود در تیمارهای حاوی
سیلیسیم توسعه اندام هوایی نشان بر تاثیرات مستقیم و غیر
مستقیم سیلیسیم بر فعالیت گیاه بوده است اما در برخی تیمارها
شاخص سبزینگی تغییر چندانی نسبت به تیمار شاهد نداشت و
یا کاهش یافت که میتواند به دلیل کاهش سرعت جابجایی
ترکیبات در اندامهای تولید مثلی باشد ( Sirisuntornlak et al.,
.)2019
اگرچه اثر سیلیسیم بر رشد ریشه همچنان مورد بحﺚ است
و اثرات متفاوتی از کاربرد سیلیسیم بر رشد ریشه مشاهده شده

است ،با اینحال گزارشاتی مبنی بر اثر مثبت تغذیه سیلیسیم بر
وزن خشک ریشه ارائه شده است .مورفولوژی و ساختار ریشه
عوامل مهمی در جذب کارآمد سیلیسیم و سایر عناصرغذایی در
خاک و همچنین آمادهسازی گیاهان به شرایط کمبود آب و مواد
غذایی در خاک میباشند .تغییرات مورفولوژی ریشه از طریق
افزایش حجم خاک در دسترس ریشه یا افزایش سطوح جذب-
کننده ،افزایش ترشحات ریشهای و همچنین افزایش وزن یا طول
ریشه باعﺚ افزایش جذب عناصرغذایی از جمله سیلیسیم و بهبود
شرایط تغذیهای گیاه میشود ( ;Dehghanipoodeh et al., 2016
 .)Ma and Yamaji, 2006نتایج بسیاری از تحقیقات بر روی اثر
سیلیسیم بر گیاه ذرت ،افزایش عملکرد را ناشی از ،افزایش جذب
از محلول خاک و تحرک بیشتر عناصر در شیره گیاه و افزایش
میزان فتوسنتز و تبادالت گازی دانستند (.)Amin et al., 2018
به طور کلی با افزایش جذب عناصر از خاک و افزایش سرعت
انتقال عناصر به اندام هوایی و تبادالت گازی بیشتر گیاه زیست
توده بیشتری تولید کرده و عملکرد وزن خشک اندام هوایی و
ریشه گیاه افزایش میباشد .سازوکارهای دقیق ناشی از تﺄثیر
سیلیسیم در گیاهان هنوز ناشناخته است اما به نظر میرسد
بیشترین اثر آن مربوط به تﺄثیرات آن بر بیان ژنهای تولید و
انتقال آنزیمها و ترکیبات فتوسنتزی باشد.
غلظت سیلیسیم در گیاهان مختلف متفاوت بوده و در موارد
زیادی مقدار آن بیش از مقدار عناصر پرمصرف همچون فسفر،
کلسیم ،پتاسیم ،و یا نیتروژن بوده است ،و این تفاوت ناشی از
تفات بین ژنوتیﭗها و گونههای گیاهی در فرایند جذب و تجمع
سیلیسیم است .عﻼوه بر این سیلیسیم در بعضی گونهها از
مسیرهای جذب فعال و وابسته به انرژی نیز در گیاه منتقل می-
شود و این نشان از نیاز گیاه به جذب آن دارد ( Sahebi et al.,
 .)2015ﺑﻪ ﻧظر ﻣیرﺳد در تیمﺎر شﺎهد ﺑیﺸترین انتقال سیلیسیم در
رقم  ksc410و کمترین مقدار آن در ارقام  ksc705و ksc706
باشد .اما در تیمار حاوی سیلیسیم بیشترین میزان انتقال مربوط
به ارقام  ksc400و  ksc410و سپس  ksc704و  ksc705و درنهایت
رقم  ksc706میباشد .تفاوتهای موجود در ارقام مختلف از نظر
غلظت و جذب سیلسیم و انتقال آن به اندام هوایی میتواند مربوط
به شرایط فیزیولوژی ارقام و همینطور ترشحات ریشه آنها باشد.
ارقام مختلف از نظر ویژگیهای جذب متفاوت بوده و در نتیجه
غلظت عناصر در بافتهای مختلف ارقام متفاوت بوده و تﺄثیرات
متفاوتی بر سایر ویژگیهای گیاه خواهد گذاشت .ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ﻧتﺎیج
عملکرد گیﺎه در حضﻮر ﺳیلیﺴیم و عدم حضﻮر آن ﻣیتﻮان گفت هرچﻪ
یک رقم از ﻧظر جﺬب یک عنصر ﮐﺎرآﻣدتر و دارای عملکرد ﺑیﺸتر ﺑﺎشد
ﻧﺴبت ﺑﻪ ﮐمبﻮد آن عنصر ﻧیز حﺴﺎستر و دچﺎر تنش ﻣیشﻮد .نتایج
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بیشتر از محلول خاک و در نهایت افزایش فتوسنتز و عملکرد در
 ارقامی هستند که درksc400  وksc706  دو رقم.گیاه میشود
ksc410 هردو تیمار کاراتر بوده و عملکرد بیشتری دارند و سه رقم
 نیز با نتایج مشابه از نظر سیلیسیم کاراییksc705  وksc704 و
، باتوجه به شاخص جذب و مصرف سیلیسیم.در یک گروه هستند
شاخص حساسیت و تحمل به تنش سیلیسیم و همینطور عملکرد
 سیلیسیمکاراترین رقم از میان ارقام انتخابksc706 گیاه رقم
 لذا جذب سیلیسیم در گیاهان به میزان زیادی وابسته.شده بود
.به نوع گیاه و ژنتیک رقم آن میباشد

تحقیقات بر روی گیاهان و ارقام مختلف حاکی از آن است که
 گندم و ذرت،فرایند جذب سیلیسیم در گیاهانی همچون برنج
مشابه است و تنها در مقدار جذب سیلیسیم متفاوت هستند و
همینطور در فرایند انتقال نیز چون سیلیسیم بصورت محلول در
 انتقال آن به اندام هوایی تا حد بسیاری تابع،گیاه انتقال مییابد
میزان تبخیر و تعرق گیاه بوده که آن هم بسته به نوع گیاه و رقم
.)Leng et al., 2009; Ranjbar et al., 2019( آن متفاوت میباشد

""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

سیلیسیم از طریق افزایش مساحت سطح ریشه موجب جذب
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