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چکیده
 این پژوهش برای مطالعه اثر تغذیه.کیفیت و ماندگاری گلها تا حدود زیادی به پایداری ساقه و پتانسیل آنتیاکسیدانی بستگی دارد
) و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت در مراحلGerbera jamesonii Bolus.( سیلیسیوم و تیمار سالیسیلیکاسید بر کیفیت گل ژربرا
 آزمایش اول. به صورت کشت بدون خاک در قالب دو آزمایش فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد،پس از برداشت
. میکروموالر بود211  و111 ،( صفرSA) ( و سالیسیلیکاسیدSi)  میلیموالر سیلیسیوم21  و11 ،شامل محلولپاشی قبل از برداشت صفر
 میکروموالر پس از برداشت انجام011  و211 ،در آزمایش دوم تیمار سیلیکاتپتاسیم همانند آزمایش اول و تیمار سالیسیلیکاسید صفر
) وp≤1/111( ) ولی سیلیسیومp≤1/10(  نتایج نشان داد که طول شاخه گل تحت تأثیر تغذیه سیلیسیوم تاحدودی کاهش یافت.شد
) درp≤1/111(  سالیسیلیکاسید باعث تقویت بیوسنتز لیگنینها.) موجب افزایش تعداد گل شدندp≤1/10( محلولپاشی سالیسیلیکاسید

) گردید ولی افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز تحتp≤1/111(  مصرف سیلیسیوم موجب ماندگاری بیشتر گلها.ساقه گردید
 این نتایج نشان داد که تغذیه سیلیسیوم و کاربرد سالیسیلیکاسید.) بودp≤1/111( (SA) تأثیر تیمار بعد از برداشت سالیسیلیکاسید
.یتواند کیفیت و ماندگاری گل بریده ژربرا را بهبود بخشد
 م

. لیگنینها، کیفیت گل، کشت بدون خاک، ماندگاری گل، تغذیه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The quality and vase-life of cut flowers are highly dependent on stability of stems and antioxidant potential. This
experiment was conducted as two factorial experiments in a randomized complete block design to study the effect of
silicon fertilization and salicylic acid on quality of the gerbera (Gerbera jamesonii Bolus.) cut flowers in soilless
culture and postharvest activity of antioxidant enzymes. First experiment was foliar application of 0, 10 and 20 mM
of silicon as potassium silicate and 0, 100 and 200 mM of salicylic acid (SA) before harvest. In the second
experiment pre-harvest silicon supplementations were similar to the first experiment and post-harvest treatments with
0, 200, 400 µM of salicylic acid were done. Flower stems length in winter and spring seasons, decreased by silicon
nutrition (P≤0.05), but number of flowers increased by silicon supplementation (p≤0.001) and salicylic acid foliar
application (p≤0.05). SA treatments increased lignin biosynthesis (p≤0.001). Silicon supplementation increased the
vase life of cut flowers (p≤0.001), but activity of catalase and peroxidase were increased as affected by postharvest
SA treatments (p≤0.001). These results suggest that silicon and salicylic acid applications could improve the quality
and vase life of cut flowers in gerbera.
Keywords: Flower quality, Lignin, Nutrition, Soilless culture, Vase life.
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مقدمه
در ایران از حدود  0055هکتار کشت گلخانهای گل و
گیاهان زینتی 1155 ،هکتار به تولید گلهای گلهای
شاخه بریده اختصاص یافته است ( Azadi & Ploeg,
 .)2016گل ژربرا با حدود یک میلیارد شاخه فروش
جهانی در حراجی گل هلند ،رتبه چهارم عرضه از
لحاظ تعداد شاخه و با  %0/7از کل گردش مالی رتبه
پنجم را در بین گلهای شاخه بریده دارد ( CBI
 .)Trade Statistics, 2016یکی از مهمترین مشکالت
پس از برداشت ژربرا ،خمیدگی ساقه و دمگل است.
گل ژربرا یک گل نسبتا سنگین محسوب میشود و
معموال در زمان برداشت ،بسته به قطر گلآذین
کالپرک (کاپیتول) در حدود  15-19گرم وزن دارد
( .)Perik et al., 2012; Ferrante et al., 2007ساقه
ژربرا در زمان برداشت ،دارای یک حفره بزرگ مرکزی
است .لذا توخالیبودن ساقه ،عاملی برای مستعد بودن
آن نسبت به خمیدگی است که عالوه بر ایجاد
ضایعات ،باعث ایجاد تنش و همچنین اختالل در
جذب آب میشود (.)Perik et al., 2012
محلولهای مورد استفاده در کشتهای هیدروپونیک
فاقد سلیسیوم میباشند و حتی در کشتهای
گلخانهای در خاک هم بهدلیل تبخیر و تعرق کمتر
نسبت به فضای باز ،جذب و انتقال عناصری مانند
سیلیسیوم محدودتر است (.)Barakatain et al., 2013
سیلیسیوم تنها عنصری است که حتی در غلظتهای
نسبتا باال ،باعث صدمه و مشکل برای گیاه نمیشود
) .(Ma et al., 2001سیلیسیوم باعث کاهش بسیاری از
تنشهای زنده و غیرزنده مثل تنشهای شیمیایی
(نمکها ،فلزات سمی ،عدم تعادل تغذیهای و  )...و
تنشهای فیزیکی (غرقابی ،خشکی ،تابش شدید،
دمای باال و یخزدگی و نور ماورایبنفش) میشود .در
برخی از محصوالت گلخانهای مانند گیاهان تیره
کدوییان و رزها این عنصر در بخش دیواره سلولی گیاه
سبب افزایش مقاومت آن به خسارت انواع آفات و
بیماریها و کاهش تبخیر از سطح گیاه میگردد
( Epstein, 1994; Ma & Takahashi, 2002; Ma,
 .)2004اثر سیلیسیوم بر فعالیتهای آنتیاکسیدانی و
انواع آنزیمهای مرتبط در شرایط شوری در مورد

محصوالتی مثل خیار ( )Zhu et al., 2004و
گوجهفرنگی (Al Aghabary et al., 2005; Romero-

 )Aranda et al., 2006نیز گزارش شده است .چنین
تصور میشود که  Siاحتماال ساختار ،یکپارچگی و
عملکرد غشای پالسمایی را از طریق پراکسیداسیون
وابسته به تنش در لیپیدهای غشای سلولی تحت تأثیر
قرار میدهد ( ;Liang et al., 2003, 2005a, 2006
 .)Liang, 1999گزارش شده است که مصرف برگی
سیلیسیوم باعث تحریک فعالیت سوپراکسید دیسموتاز
در تنش خشکی بنتگراس ،تأثیر در نسبت اسیدهای
چرب غیر اشباع در گلیکولیپیدها و فسفولیپیدها در
توتفرنگی و تحریک فعالیت کیتیناز در خیار پس
ازحمله قارچ پیتیوم میگردد (.)Liang et al., 2005b
سیلیسیوم در هر قسمت از گیاهان انباشتگر
سیلیسیوم از جمله داخل یا بین سلولها بهعنوان بخشی
از دیواره سلول به فرم اجزای بیشکل حاوی ترکیبات
سیلیسی بنام فایتولیت 1قابلانباشت است .از مزایای
بافتهای استحکامی حاوی سیلیسیوم ،تراکم باالتر آنها
نسبت به لیگنین و سلولز و نیز عدم امکان متحرکشدن
مجدد مواد بعد از انباشت ،محدود کردن انعطاف بافت و
عدم امکان ایجاد ترکیبات پیچیده و یا ترکیب با مواد آلی
است (.)Cooke & Leishman, 2011
نقش بعضی از فرمهای سیلیسیوم در استحکام
دیواره سلولی ،از طریق اتصال عرضی عنوان گردیده
است ( .)He et al., 2013سیلیسیوم احتماال میتواند
به شکل یک ترکیب شبه استری از اسید سیلیسیک
( )R1-O-Si-O-R2به اجزای دیواره سلولی تغییر یابد.
عالوه بر این ،بهنظر میرسد سیلیسیوم غلظت و
متابولیسم پلیفنولها در دیوارههای سلول آوند چوبی
را تحت تأثیر قرار میدهد ).(Broadley et al., 2012
سالیسیلیک اسـید ) (SAیا اسید اورتوهیدروکـسی
بنزوئیـک با فرمول شیمیایی  HOC6H4COOHیک
ترکیب فنولی ساده است که از طریق دکربوکسیالسیون
ترانسسینامات (یک محصول از مسیر فنیلپروپانوئید)
تولید میگردد .در محیط زنده ،اسید سالیسیلیک
( )SAبه فرم استر متیل یا گلوکز و یا متصل به گلوکز
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یا آمینو اسید یافت میشود .فرم اتصالیافته و یا
استری  SAاز این نظر اهمیت دارد که همانند دیگر
مواد هورمونی ،فرمهای ذخیرهای غیرفعال محسوب
میشوند و امکان تغییر میزان انتشار به فرم اسید آزاد
یک مکانیسم مهم و قابل کنترل آنی برای تنظیم
میزان فعالیت بیولوژیکی آنهاست ( Osborne & Mc
 .)Manus, 2005سالیسیلیکاسید یک جزء اصلی در
بین سیگنالهای رشد نیز محسوب میشود و در مسیر
سنتز منولیگنول و شکلگیری دیواره سلولی ثانوی
نقش دارد ) .(Gallego-Giraldo et al., 2011بهبود
تحمل به تنش نیز معموال به افزایش فعالیتهای
سیستم آنتیاکسیدانی در گیاهان مربوط میشود
) .(Yildirim et al., 2008سالیسیلیک اسید ) (SAبا
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و بهبود روابط آبی در
گلهای شاخه بریده باعث افزایش ماندگاری گل
میگردد ( .)Alaey et al., 2011در رز و زنبق رشتی و
میخک افزایش فعالیت لیپوکسیژناز ( )LOXو
پراکسیداز ( )PODباعث افزایش کیفیت و عمر گل
گردیده است ( ;Panavas & Rubinstein, 1998
.Gerailoo & Ghasemnezhad, 2011; Nazari delju
 .)et al., 2012سالیسیلیکاسید موجب افزایش فعالیت
آنتیاکسیدانی ،آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ) (PALو
تجمع ترکیبات فنلی ناشی از فعالیت آن میشود .با
این حال ،اثر تحریکی  SAبه غلظت و مدت زمان تأثیر
آن بستگی دارد ( .)Dong et al., 2010تجمع لیگنین
بهعنوان یک ترکیب فنلی نیز ارتباط مستقیم با
فعالیت این آنزیمها دارد (.)Wang et al., 2016
هدف از این تحقیق ،مطالعه واکنش گل ژربرا به
کاربرد سیلیسیوم و سالیسیلیکاسید در کشت بدون
خاک برای کاهش ضایعات گل ژربرا بود .مهمترین
عارضه در پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا،
خمیدگی ساقه در ناحیه زیر گلآذین است .یکی از
دالیل عارضه خمیدگی ،عدم استحکام و مقاومت ساقۀ
گلدهنده و تشکیل لیگنینها در دیوارههای سلولی
بهویژه دیوارة ثانوی میباشد (.)Vanholme et al., 2010
لذا تأثیر هر دو عامل  Siو  SAدر تشکیل لیگنینها و
بافت ساقه و همچنین شاخصهای کیفیت و پیری گل
مطالعه گردید .از سوی دیگر فرض بر این بود که
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استفاده از سالیسیلیکاسید بتواند باعث تغییر در
الگوی پیری و فعالیتهای آنزیمی مرتبط با پیری گل
گردد.
مواد و روشها
این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده ملی گل
و گیاهان زینتی ) (33°52’N, 50°25’Eاجرا گردید.
ابتدا گیاهچههای سه برگی حاصل از کشت بافت ژربرا
( )Gerbera jamesonii Bolus.از رقم شاخه بریده
" "tropic blendدر گلدانهای پالستیکی  4لیتری و
در بستر  %05کوکوپیت و  %05پرلیت کشت شدند.
تراکم کاشت  1گلدان در متر مربع بود .میانگین
رطوبت نسبی روزانه  %44/1و  %11/4در شب و
میانگین دمای روز و شب بهترتیب  04/0و 11/4درجه
سانتیگراد بود .هر گلدان با یک نازل مجزا و از طریق
تانکر محلول غذایی مجهز به پمپ الکتریکی ،بهصورت
خودکار و با استفاده از تایمر بهمدت  0دقیقه در هر
نوبت و بسته به فصل و درجه حرارت با  005تا 055
میلیلیتر محلول (جدول  )1در طول روز آبیاری شد
(.)Haghani et al., 2014
جدول  .1ترکیبات شیمیایی محلول غذایی
Table 1. Chemical Compounds of nutrient Solution
M
30
7.5
6
1.3
25
0.7

Microelements
Fe
Mn
Zn
Cu
B
Mo

mM
5.5
6.5
2.5
0.25
11.5
2.8
1.5

Macroelements
K
Ca
Mg
)N (NH4
)N (NO3
S
P

در تهیه محلول غذایی ،نیتروژن از منبع
نیتراتکلسیم (کلسینیت)  Ca(NO3)2.2H2Oو
سولفاتآمونیوم ( ،))NH4)2SO4فسفر از اسید فسفریک
( 10 )H3PO4درصد ،پتاسیم از نیتراتپتاسیم و
سولفاتپتاسیم ( ،)K2SO4منیزیم از سولفاتمنیزیم
( ،)MgSO4.7H2Oکلسیم از نیتراتکلسیم (کلسینیت) و
سولفاتکلسیم ( ،)CaSO4.2H2Oمس از سولفاتمس
( ،)CuSO4.5H2Oبور از اسیدبوریک ( ،)H3BO3آهن از
منبع کالت آهن ( ،)Fe-EDDHA, 6% Feمولیبدن از
مولیبداتسدیم ( ،)Na2MoO4.2H2Oمنگنز از
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سولفاتمنگنز ( )MnSO4.H2Oو روی از منبع
سولفاتروی ( )ZnSO4.7H2Oتأمین گردیدندpH .
محلول غذایی  0/4و هدایت الکتریکی آن در حد
 1/1-1/0دسیزیمنس بر متر تنظیم شد.
بخش اول آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  3تیمار و سه تکرار بود.
برای هر تکرار  7گلدان در نظر گرفته شد .فاکتور اول
شامل :محلولپاشی سیلیکاتپتاسیم با سه سطح صفر،
15و  05میلیموالر سیلیسیوم ()Liang et al., 2005
بود .با در نظر گرفتن زمان الزم از شکلگیری جوانه
گل تا برداشت آن ،تیمار تغذیه سیلیسیوم از  1هفته
قبل از برداشت گل شروع و بهصورت هفتگی تکرار
شد .حجم محلول برای هر بوته و در هر نوبت 05
میلیلیتر بود و کل سطح برگها خیس گردید .فاکتور
دوم شامل :محلولپاشی سالیسیلیکاسید با سه سطح
صفر 155 ،و  055میکروموالر دو هفته قبل از برداشت
بود .برای تهیه محلول سالیسیلیکاسید ابتدا این ماده
در مقداری الکلاتیلیک  75درصد حل شد و سپس
بهمقدار مورد نظر رقیق گردید .برداشت گل برای
اندازهگیری طول و قطر شاخه ،قطر و تعداد گل و
مقدار لیگنین در ساقه از  150روز پس از کاشت نشا
در گلدان انجام شد .برداشت همزمان با هفته هشتم
محلولپاشی سیلیسیوم و هفته دوم محلولپاشی
سالیسیلیکاسید بود.
اندازهگیری لیگنینها

در گلهای برداشتشده در بخش اول آزمایش ،مقدار
لیگنینهای ساقه بهروش کالسون اندازهگیری شد.
گلها در مرحله کامال باز چیده و به آزمایشگاه منتقل
گردیدند .پس از خشککردن در آون با دمای 75
درجه سانتیگراد5/0 ،گرم پودر ساقه خشکشده و
الکشده به  40میلیلیتر استون افزوده و پس از 1
ساعت استخراج و خشک شد .نمونهها با اسید
سولفوریک هموژن و سپس اتوکالو گردیدند.
نمونههای هیدرولیزشده بعد از فیلتر در محیط خأل در
آون با دمای  150درجه سانتیگراد خشک شد و وزن
گردید ).(Rogers et al., 2005

بررسی تشکیل لیگنینها به روش هیستوشیمیایی

رنگآمیزی با افزودن اسیدکلریدریک  4نرمال و تشکیل
1
فلوروگلوسینول  -هیدروکلراید  %1انجام شد ( Rogers et
 .)al., 2005; Yamamoto et al., 2012عکس با استفاده
از میکروسکوپ ( )Leica, Wetzlarو استریومیکروسکوپ
( )Axiom diagnosticتهیه گردید.
بخش دوم آزمایش برای مطالعه تأثیر تغذیه قبل از
برداشت سیلیسیوم و تیمار پس از برداشت
سالیسیلیکاسید بهصورت استفاده در محلول نگهداری
گل برای ارزیابی ویژگیهای پس از برداشت گل انجام
شد .در این آزمایش فاکتور اول شامل تیمارهای
محلولپاشی قبل از برداشت سیلیکاتپتاسیم با سه
سطح همانند آزمایش اول و تیمار پس از برداشت
سالیسیلیکاسید با سه سطح صفر 055 ،و 455
میکروموالر با حجم محلول  055میلیلیتر بهصورت
فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و سه
تکرار بود و برای هر واحد آزمایشی  0شاخه گل درنظر
گرفته شد و با توجه به تفاوت جزئی طول شاخهها
تحت تأثیر مصرف سیلیسیوم ،بلوکبندی براساس
طول شاخه گل انجام گردید.
گلها پس از برداشت و انتقال به آزمایشگاه به
منظور پاکسازی آلودگیهای انتهای ساقه بهمدت 15
ثانیه در محلول  15درصد هیپوکلریتسدیم ضدعفونی
گردیدند .این آزمایش در شرایط استاندارد (دمای
 05±0درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  45±0درصد،
طول روز  10ساعت و شدت نور  10میکرو مول بر متر
مربع بر ثانیه توسط المپهای فلورسنت) اجرا گردید.
به تمامی تیمارها  %0ساکاروز برای تامین کربوهیدرات
اضافه شد.
اندازهگیری پایداری غشای سلولی گلبرگ

یک گرم از قطعات گلبرگ به ابعاد یک سانتیمتر مربع
از هر تیمار در روز ششم بعد از برداشت گل بریده و
مقدار  10میلیلیتر آب مقطر دو بار تقطیرشده به آن
اضافه گردید .هدایت الکتریکی پس از  04ساعت در
دمای اتاق روی شیکر ( (EC1و مجددا پس از 95

1. Phloroglucinol– HCl
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دقیقه اتوکالو در دمای  101درجه سانتیگراد و فشار
یک اتمسفر اندازهگیری شد ( .(EC2میزان پایداری
غشا از طریق رابطه زیر محاسبه گردید
(:)Prochazkova et al., 2001
=)1- [EC1 / EC2](*100پایداری غشا
استخراج آنزیمها

تهیه بافر فسفات  05میلیموالر با  pHبرابر  7با نمک
پتاسیم دیهیدروژن-فسفات ( )KH2PO4و پتاسیم
مونو هیدروژن فسفات ( )K2HPO4بههمراه  PVPPو
 Na-EDTAانجام شد .سپس  5/0گرم از پودر گلبرگ
آسیابشده در نیتروژن مایع به میکروتیوبهای 0
میلیلیتری منتقل شد و با افزودن یک میلیلیتر از
بافر استخراج ،نخست ورتکسشده و سپس بهمدت 10
دقیقه با دور  14555 rpmدر دمای  4درجه
سانتیگراد ،سانتریفیوژ شدند .عصاره رویی دوباره
بهمدت  15دقیقه با دور  14555 rpmدر دمای 4

درجه سانتیگراد ،سانتریفیوژ شد ( & Beauchamp
 .)Fridovich, 1971از این عصاره برای سنجش فعالیت
آنزیمهای پراکسیداز ،و کاتاالز استفاده شد.
سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز )(EC 1.11.1.6

).(POD

برای سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم  PODاز روش
 (2010) Ferreira et al.استفاده گردید .ابتدا دو بافر
مورد نیاز شامل محلول بافر آباکسیژنه (000 )H2O2
میلیموالر و بافر گایاکول  40میلیموالر تهیه
گردیدند .سپس بافر  H2O2و گایاکول با هم مخلوط
گردید و به آن  15میکرولیتر عصاره آنزیمی اضافه و
منحنی جذب در طول موج  475نانومتر با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Spectronic, genesis
 UV/VISقرائت شد .در محلول شاهد بهجای عصاره
آنزیمی 15 ،میکرولیتر از بافر فسفات  05میلیموالر
( )pH=7استفاده شد .فعالیت آنزیمی با استفاده از
فرمول قانون بیر المبرت و با ضریب خاموشی گایاکول
پراکسیداز  04/4µM-1c-1mمحاسبه شد و فعالیت
آنزیم در نهایت برحسب  Ug-1 FW min-1محاسبه
شد.
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سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ((EC 1.11.1.7) )CAT

).(CAT

فعالیت این آنزیم بهروش
با اندکی تغییرات مورد سنجش قرار گرفت .ابتدا دو
بافر مورد نیاز شامل محلول بافرفسفات  00میلیموالر
و با  pHبرابر  7و بافر اندازهگیری حاوی بافر
پتاسیمفسفات 5/1EDTA ،میلیموالر و 15 H2O2
میلی موالر تهیه گردیدند.
سنجش فعالیت آنزیم در مدت زمان  1دقیقه و در
طول موج  045نانومتر توسط اسپکتروفتومتر انجام شد،
فعالیت آنزیمی باضریب خاموشی  45µM-1c-1mمحاسبه
شد .و فعالیت آنزیم در نهایت بر حسب واحد در گرم وزن
تر در دقیقه ) (Ug-1 FW min-1بیان گردید.
(1957) Chance & Maehly

تعیین طول عمر گل

برای اندازهگیری طول عمر پس از برداشت گل معیار
پیری گلها خمیدگی بدون بازگشت ساقه گل و یا
پژمژدگی یا لوله شدن یک سوم از گلبرگها بود.
دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار SAS
( )SAS institute; 9.1تجزیه و مقایسه میانگینها نیز
با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطوح
احتمال  0درصد انجام شد .ضرایب همبستگی برای
صفات بر اساس روش پیرسون محاسبه گردید.
نتایج و بحث
طول ساقه گل تحت تأثیر تغذیه سیلیسیوم قرار گرفت
و بهخصوص تیمار  15میلیموالر سیلیسیوم تاحدودی
باعث کاهش ارتفاع شاخه گل گردید ()p≤5/50
(شکل  1و جدول  )0ولی تیمار محلولپاشی
سالیسیلیکاسید و اثر متقابل آن با سیلیسیوم تفاوت
معنیداری در طول ساقه گل ایجاد نکرد .در نتایج
مشابهی ،مصرف سیلیسیوم بهمنظور افزایش مقاومت
مکانیکی ساقه گلآذین گل صد تومانی نشان داد که
در غلظت  055میکروگرم بر میلیلیتر سیلیسیوم
بهعنوان مؤثرترین تیمار ،شاخصهای مورفولوژیکی

گیاه مرتبط از جمله وزن تر و قطر ساقه گل آذین،
وزن تر و قطر گل همه بهجز ارتفاع بوته افزایش یافت
( .)Zhao et al., 2013در آهار نیز تیمار هفتگی با
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سیلیکاتپتاسیم باعث کاهش ارتفاع بوتهها شد
( .)Kamenidou et al., 2009در آزمایش دیگری بنت
قنسولهای تغذیهشده با  05پیپیام سیلیس
) (K2SiO4هرچند کمی کوتاهتر از گیاهان تیمارنشده
بودند ولی ارتفاع یکنواختتری داشتند
( .)Leatherwood & Mattson, 2010در گل لیلیوم
نیز گزارش گردیده است که طول و قطر ساقه گل و
اندازه جوانه تحت تأثیر تیمار سالیسیلیکاسید قرار
گرفت ( .)Hajizadeh & Aliloo, 2013ضعف ساقه
ژربرا میتواند مربوط به عدم نمو کافی دیواره سلولی
در بافت ساقه باشد که در زمان برداشت گل هنوز در
مرحله رشد طولی است ( .)Van Doorn, 2012اتصال
اسیدسیلیسیک به اجزای فنولی و کربوهیدراتهای
شکلگیری کمپلکسهای مختلف

دیواره سلولی موجب
فنول کربوهیدراتها میشود .رسوب  Siدر گیاهان عالی
است با همکاری مشترک  Siو لیگنین صورت میگیرد
( .)Dragišić Maksimović et al., 2007براساس خواص
فیزیکی و شیمیایی سیلیسیوم ،ارتباط آن با شبکههای
دیواره سلولی بهصورت تأثیر بر ارتفاع بوته ،مقاومت
مکانیکی و تولید زیستتوده منعکس میگردد ( Zhang et
 .)al., 2015بهنظر میرسد سیلیسیوم با اتصال به اجزای
ساختمانی دیواره سلولی تاحدوی خاصیت ارتجاعی و
قابلیت انبساط سلولی را کاهش دهد و از این طریق
موجب کاهش طول ساقه میگردد.
قطر ساقه (دمگل) تحت تأثیر تیمارهای تغذیه ،Si
محلولپاشی  SAو اثر متقابل آنها قرار نگرفت
(جدول .)0قطر ساقهها با تعداد گل در بوته همبستگی
مثبت و معنیداری داشت (جدول  )4و با افزایش قطر
ساقه گل ،وزنتر آنها نیز افزایش معنیدار نشان داد
(داده ها نمایش داده نشده) .بر اساس گزارش Moyer
 (2008) et al.تیمار سیلیسیوم بهتنهایی تأثیری بر
قطر ساقه ژربرا نداشت .از سوی دیگر گزارش گردیده
است که تغذیه ژربرا با سیلیسیوم باعث افزایش قطر
شاخه گلها و نسبت گلهای درجه یک تولیدی
میشود ).(Savvas et al., 2002
تغذیه سیلیسیوم و محلولپاشی سالیسیلیکاسید
قبل از برداشت و اثر متقابل آنها نتوانست تغییر
معنیداری در قطر غنچهها قبل از شکوفایی و

همچنین قطر گلها ایجاد کنند (جدول  .)0برخالف
نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،گزارش گردیده است
که کاربرد سیلیکاتپتاسیم ( ،05 ،5یا  155میلیگرم
بر لیتر) در داودی ارتفاع بوته ،قطر ساقه و تعداد شاخه
را بهطور قابلتوجهی نسبت به شاهد افزایش داد.
عالوه بر این مصرف  05و  155میلیگرم در لیتر
سیلیس در محلول غذایی تعداد و اندازه گل را بهطور
قابلتوجهی افزایش داد ،ولی هنگامی که گیاهان با
سیلیسیوم تیمار شدند ضایعات نکروتیک در برگهای
مسنتر ،در آغاز مرحله گلدهی ظاهر شد ( Sivanesan
 .)et al., 2013در گل صد تومانی نیز مصرف
سیلیسیوم باعث افزایش قطر گل گردید ( Zhao et al.,
 .)2013احتماال تغذیه سیلیسیوم اثر مستقیمی روی
قطر ساقه یا گل ندارد و در برخی موارد ممکن است
بهدلیل اثر تحریکی و غیر مستقیم بر رشد و بسته به
نوع گیاه بتواند قطر ساقه یا گل را نیز بهطور
معنیداری افزایش دهد.

تعداد گل در بوته در طول دوره سه ماهه اسفند تا
اردیبهشت ماه ارزیابی شد .تعداد گل بهطور
معنیداری تحت تأثیر تغذیه سیلیسیوم افزایش یافت
( .)p≤5/551سالیسیلیکاسید نیز باعث افزایش
معنیدار تعداد شاخه گل در سطح احتمال  %0گردید
(جدول  .)0مقایسه میانگینها نشان داد که غلظت 05
میلیموالر سیلیسیوم نسبت به دو غلظت دیگر آن اثر
معنیداری در افزایش تعداد گل داشت .در مورد
محلولپاشی سالیسیلیکاسید نیز بیشترین تعداد گل
مربوط به باالترین غلظت آن بود و بین دو غلظت دیگر
اختالف معنیداری وجود نداشت .اثر متقابل
سالیسیلیکاسید و سیلیسیوم تأثیر معنیداری بر
تعداد گل نداشت .تغذیه سلیسیوم برای کشت رز در
شرایط کشت بدون خاک باعث افزایش و تحریک رشد
رویشی و بهبود کیفیت گل گردید ولی تعداد گل در
بوته ،طول شاخه و میانگین وزن گل با مصرف آن
افزایش نیافت ( .)Savvas et al., 2007مشابه این
گزارش در مورد اثر متقابل بین شوری کلریدسدیم و
تغذیه سیلیسیوم در ژربرا نیز گزارش گردیده است
) .(Savvas et al., 2002اثر فیزیولوژیکی سیلیسیوم
گاهی بهدلیل ایجاد برگهای تیرهتر ،افزایش فعالیت
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فیزیولوژیکی در گیاه باشد که با تغییرات در دیواره
سلول و یا افزایش مقاومت برگ و سفتی آن باعث
ایستایی بهتر برگ و دریافت بهتر و بیشتر نور گردد
 اثر مثبت سالیسیلیکاسید بر.)Savvas et al., 2002(
افزایش و بهبود برخی شاخصهای رشد از جمله تعداد
شاخه در بوته نیز احتماال بهدلیل تأثیر مثبت آن بر
.کارایی فتوسنتز و افزایش ماده خشک در گیاه بود

 فعالیت بیشتر در خیار) و به%05( آنزیم روبیسکو
 این تاخیر در پیری.تاخیر انداختن پیری برگها است
ممکن است مربوط به اثر سیلیسیوم در متابولیسم و
انتقال هورمونهای گیاهی نظیر سایتوکنینها باشد
 اثر مثبت و تحریکی.(Savvas et al., 2002)
سیلیسیوم در رشد گاهی نیز ممکن است بهصورت
غیرمستقیم و از طریق تغییرات مورفولوژیکی و

 مقایسه میانگینها و تجزیه واریانس صفات آزمایش اول.0 جدول
Table 2. Means comparison and analysis of variance for traits in first experiment
Source of Variance

df

Block
2
Si
2
SA
2
Si × SA
4
Error
16
CV (%)
Potassium silicate (mM Si) Salicylic acid (M)
0
0
100
200
0
10
100
200
0
20
100
200

Stem length
(cm)
1.356 ns
8.083*
0.435 ns
3.358ns
1.557
3.531
37.21a ±1.020
36.24ab ±0.462
35.64b ±0.509
34.12c ±0.926
33.89c ±0.517
35.50b ±0.599
34.01c ±0.691
35.90b ±0.683
35.50b ±0.814

Mean Square
Flower diameter Stem diameter
(cm)
(mm)
0.0674 ns
0.056 ns
0.171 ns
0.014 ns
0.1775 ns
0.042 ns
0.2336 ns
0.193 ns
2.0694
0.193
3.153
5.651
Mean±SE
11.48 ±0.240 7.65 ±0.425
11.22 ±0.150 7.88 ±0.136
11.16 ±0.193 7.69 ±0.104
11.07 ±0.094 7.51 ±0.238
11.56 ±0.244 8.00 ±0.253
11.48 ±0.162 7.87 ±0.081
11.56 ±0.245 7.96 ±0.332
11.90 ±0.273 7.53 ±0.271
11.21 ±0.143 7.96 ±0.115

Flower/plant
(3 months period)
0.1074 ns
4.9459***
1.5857*
0.3213 ns
0.321
6.743
7.483d
7.827cd
8.070c
7.800cd
8.247c
8.537bc
8.987b
8.663bc
10.040a

±0.289
±0.189
±0.260
±0.280
±0.211
±0.332
±0.192
±0.622
±0.220

Lignin
(% of DW)
0.438 ns
0.269 ns
3.759***
0.158 ns
0.341
11.827
4.123c ±0.149
5.450a ±0.308
4.647b ±0.220
4.330bc ±0.376
5.383a ±0.431
5.323a ±0.433
4.200bc ±0.376
5.570a ±0.159
5.413a ±0.457

. بدون اختالفns  درصد و5/1  و1 ،0  اختالف معنیدار در سطح احتمال:*** ،** ،*
 برای میانگینهای صفات فاقد اختالف معنیدار در جدول تجزیه. میباشد%0 حروف غیر مشابه نشانه اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح احتمال
. حروفی استفاده نشده است،واریانس
*, **, ***: Significant at 5, 1, 0.1% probability level, and ns= non significant, respectively.
Different letters indicate significant differences using Duncan’s multiple range test at P= 0.05 level. For non significant averages in variance analysis
table, have not used any letters.

 مقایسه میانگینها و تجزیه واریانس صفات آزمایش دوم.9 جدول
Table 3. Means comparison and analysis of variance for traits in second experiment
Source

df

Block
Si
SA
Si × SA
Error
CV (%)
Potassium silicate (mM Si)

2
2
2
4
16

0
10
20

Salicylic acid (M)
0
100
200
0
100
200
0
100
200

Vase life
(day)
0.560 ns
6.725 *
15.262**
0.347 ns
1.677
7.396
14.10c
15.53bc
17.43ab
14.86bc
15.80bc
17.24ab
16.25b
17.33ab
18.33a

±0.56
±0.41
±0.47
±0.77
±0.26
±1.13
±0.94
±0.92
±0.52

Mean Square
Cell membrane stability
POD
(%)
(U.mg-1.min-1)
ns
13.938
0.0004 ns
5.803 ns
0.0007 ns
103.101***
0.0053***
20.112 *
0.0003 ns
6.006
0.0003
2.953
10.360
Mean±SE
74.91d
±2.76
0.149 ±0.006
84.19b
±0.88
0.170 ±0.011
87.07a
±1.38
0.205 ±0.015
81.11c
±0.91
0.156 ±0.003
84.21b
±0.86
0.191 ±0.011
85.32ab
±1.92
0.188 ±0.015
81.50c
±0.64
0.130 ±0.004
83.90b
±0.55
0.169 ±0.009
84.57b
±2.10
0.187 ±0.012

CAT
(U.mg-1.min-1)
0.002 ns
0.0065 ns
0.0386***
0.0095 ns
0.0043
18.583
0.258
0.382
0.331
0.326
0.373
0.425
0.271
0.329
0.490

±0.038
±0.030
±0.022
±0.061
±0.026
±0.044
±0.026
±0.038
±0.031

. بدون اختالفns  درصد و5/1  و1 ،0  اختالف معنیدار در سطح احتمال:*** ،** ،*
 برای میانگینهای صفات فاقد اختالف معنیدار در جدول تجزیه. میباشد%0 حروف غیر مشابه نشانه اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح احتمال
. حروفی استفاده نشده است،واریانس
*, **, ***: Significant at 5, 1, 0.1% probability level, and ns= non significant, respectively.
Different letters indicate significant differences using Duncan’s multiple range test at P= 0.05 level. For non significant averages in variance analysis
table, have not used any letters.
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مقدار لیگنینها در بافت ساقه تحت تأثیر
محلولپاشی قبل از برداشت  SAافزایش یافت

( )p≤5/51ولی تأثیر سیلیسیوم و نیز اثر متقابل آن با
 SAبر مقدار لیگنین معنیدار نبود (جدول  .)0بین
غلظتهای  155و  055میکروموالر محلولپاشی SA
تفاوتی از نظر مقدار لیگنینها وجود نداشت ولی با
اختالف معنیداری مقدار لیگنینهای بیشتری نسبت
به تیمارهای بدون  SAداشتند .ضعف ژربرا میتواند
مربوط به عدم نمو کافی دیواره سلولی در بافت ساقه
باشد که در زمان برداشت گل هنوز در مرحله رشد
طولی است ) .(Van Doorn, 2012دیواره ثانویه سلول
عمدتا از سه کربوهیدرات سلولز ،لیگنینها و
همیسلولزها تشکیل شده است ( Gallego-Giraldo et

 .)al., 2011سیلیسیوم بهطور متفاوتی بر ویژگی سه

آید .این روش شبیه به واکنش فورموز پیشنهادی برای
عنصر بور است ،با این تفاوت که مواد معدنی
سیلیکاتها و یون سیلیکات بسیار گستردهتر و
4
راحتتر در دسترس هستند .افزودن پلیالهای

آلیفاتیک (مولکولهای شبهقند) به محلولهای آبی
سیلیکات منجر به تشکیل غلظت باالیی از
کمپلکسهای پلیاوالت 0پایدار حاوی پنج یا شش اتم
سیلیسیوم کوردینهشده میگردد .مشاهده سهولت
اتصال سیلیسیوم به پلیالها برای تشکیل
کمپلکسهای چند بنیانی 4سیلیکات راهحل اساسی در
ارتباط با درک نقش بیوشیمیایی سیلیسیوم در
دیوارههای سلولی و ترکیبات حاوی پیوند  Si-O-Cدر

طبیعت بود (.)He et al., 2013
در این مطالعه میزان لیگنین با درصد وزن خشک
ساقه همبستگی داشت (* .)r=5/441تیمار
سالیسیلیکاسید موجب افزایش درصد ماده خشک بافت
ساقه شد (دادهها نمایش داده نشده) و احتماال این
افزایش ماده خشک بیشتر مربوط به مواد دیواره سلولی
بود .بررسی هیستوشیمیایی لیگنینها در بافت ساقه گل
نیز نشان داد که سالیسیلیکاسید باعث افزایش میزان
لیگنین در اطراف دستههای آوندی و آوند چوبی در ساقه
گردید (شکل  .)1تغذیه سیلیسیوم همراه با محلولپاشی
سالیسیلیکاسید همچنین توانست تا حدود زیادی از
حجم حفره میانی ساقه بهخصوص در نیمه پایینی بافت
ساقه و قسمت زیر گل بکاهد (شکل .)0
براساس نتایج آزمایش دوم ،فعالیت آنزیم پراکسیداز
کامال تحت تأثیر تیمار بعد از برداشت  SAیعنی قرار
دادن گلها داخل این محلول بود (( )p≤5/551جدول.)9
بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمارهای  055و
 455میکروموالر پس از برداشت سالیسیلیکاسید و با
اختالف معنیداری بیش از تیمارهای بدون  SAبود.
تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز با آنزیم کاتاالز کامال
هماهنگ و دارای همبستگی مثبت و معنیدار بود
(جدول  .)0با افزایش فعالیت این آنزیم پایداری غشای
سلولی نیز افزایش یافت (جدول .)0

1. Cellulose crystallinity
2. Rhamonogalacturonan II
3. Formose reaction

4. Polyol
5.Polyolate
6. Hypervalent

پلیمر اصلی دیوارسلولی ،از جمله بر تبلور سلولز،1
میزان جایگزینی آرابینوز /زایالن و نسبت سیناپیل
الکل در لیگنینهای استخراجی تأثیرگذار است
( .)Zhang et al., 2015مطالعه محلهای رسوب  Siدر
دیوارههای سلولی نشاندهنده ارتباط آن با قندهای
محلول و اجزای پروتئینی و همچنین اتصال
کوواالنسی به مواد آلی در دیوارههای سلول است.
پیشنهاد شده است که  Siمیتواند برای برخی از
موارد ،از جمله استحکام ساختاری ،جایگزین کربن
شود و  Siیک جایگزین با صرف انرژی کمتر اما بدون
قابلیت انتقال مجدد در مقایسه با سنتز لیگنین و
سلولز ،بهخصوص تحت شرایط محدودیت رشد یا تنش
باشد (.)Vulavala et al., 2016
در میان عناصر معدنی در دیوارههای سلولی ،بور
( )Bو  Siباعث حفظ استحکام فیزیکی ساختار دیواره
سلول میشوند .بور در دولپهایها عمدتا نقش حفظ
یکپارچگی دیواره سلول را داراست و با پلیساکارید
رامنوگلوکان 0IIدر پکتین پیوند کوواالنسی برقرار
میکند ) .(Broadley et al., 2012یافتههای جدید
نشان داده که ترکیبات سیلیکات کربوهیدراتها نیز
میتواند خود به خود توسط واکنش فورموز 9بهوجود
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100 µM SA

Control

 برشهای طولی (عکسهای باال) و دستههای آوندی در مقطع عرضی (عکسهای پایین) قسمت میانی ساقه ژربرا تحت.1 شکل
 نواحی قرمز نشانه وجود و تراکم لیگنینهاست که با استفاده از.) در مقایسه با شاهد (سمت راستSA تأثیر محلولپاشی
.فلوروگلوسینول هیدروکلراید رنگآمیزی گردیده است
Figure 1. The longitudinal sections (above) and vascular bundles in the cross section (bottom) in the middle part of
SA treated gerbera stem, compared with the control (right). The red area indicates the presence and concentration of
lignin which is stained with phloroglucinol hydrochloride.

 مقایسه برش طولی ساقه ژربرا از نظر طول حفره خالی ساقه (خطوط افقی) و کیفیت بافت قسمت زیر گل و اندازه طول ساقه.0 شکل
Figure 2. Comparison of stem length and stem cavity size (horizontal lines), and texture quality of the flowers scape

 ضرایب همبستگی صفات (بهروش پیرسون) برای آزمایش اول.4 جدول
Table 4. Pearson correlation coefficients for first experiment
Stem length Flower diameter Stem diameter
Flower/plant
Lignin
Stem fresh weight
(cm)
(cm)
(mm)
(3 months period) (% of DW)
(g)
Stem length (cm)
1
Flower diameter (cm)
0.1583 ns
1
Stem diameter (mm)
-0.146 ns
0.1203 ns
1
Flower/plant (3 months period) -0.1126 ns
0.1069 ns
0.4096**
1
Lignin (% of DW)
0.1651 ns
0.1475 ns
-0.018 ns
0.2305 ns
1
Stem fresh weight (g)
0.0306 ns
0.0363 ns
0.7725***
0.4743*
0.1248 ns
1

. بدون اختالفns  درصد و5/1  و1 ،0  اختالف معنیدار در سطح احتمال:ns  *** و،** ،*
*, **, ***, ns: Significance respectively at 0.05, 0.01 and 0.001 levels and non-Significant, respectively.

ادریسی و همکاران :تأثیر سیلیسیوم و سالیسیلیکاسید بر تشکیل لیگنینها و ...

14

جدول  .0ضرایب همبستگی صفات (بهروش پیرسون) برای آزمایش دوم
Table 5. Pearson correlation coefficients for second Experiment
)CAT (U.mg-1.min-1

)POD (U.mg-1.min-1

)Cell membrane stability (%

1

1
*0.461

1
*0.411
*0.401

)Vase life (day
1
*0.458
0.3739 ns
*0.399

)Vase life (day
)Cell membrane stability (%
)POD (U.mg-1.min-1
)CAT (U.mg-1.min-1

* *** ،** ،و  :nsاختالف معنیدار در سطح احتمال  1 ،0و  5/1درصد و  nsبدون اختالف.
*, **, ***, ns: Significance respectively at 0.05, 0.01 and 0.001 levels and non-Significant, respectively.

فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمارهای  055و 455
میکروموالر پس از برداشت سالیسیلیکاسید بیشتر و
از لحاظ آماری متفاوت با تیمارهای بدون  SAبود .و از
این نظر رفتاری کامال مشابه آنزیم پراکسیداز داشت.
افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز با افزایش پایداری غشای
پالسمایی (جدول  )0و ماندگاری گل (جدول  )0همراه
بود .در رز رقم  Hot ladyتیمار سیلیسیوم بر درصد
نشت یونی و میزان مالوندیآلدئید اثر معنیدار داشت
و باعث افزایش نشت یونی و مالوندیآلدئید نسبت به
شاهد گردید ( .)Reezi, 2010گونههای فعال اکسیژن
) (ROSمانند  O2-و  H2O2و یا ) (OH-باعث تخریب
پروتئینها ،چربیها و اسیدهای نوکلئیک شده و منجر
به پیری میشوند ) .(Arora et al., 2002اثر سیلیسیوم
بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان تحت تأثیر زمان و
نوع گونه گیاه متفاوت است (.)Zhu & Gong, 2014
در مورد تغذیه سیلیسیوم بهنظر میرسد که اثر
آنتیاکسیدانی آن در شرایط تنش و بیماری مشهودتر

است .عالوه براین ممکن است اثر آن به نوع ترکیب
حاوی سیلیسیوم و نیز غلظت آن مربوط باشد .افزایش
فعالیت پراکسیداز و در ملونهای تیمارشده با
سیلیکاتسدیم مشاهده شده ،اما این نتیجه در تیمار
با اکسید سیلیسیوم تأیید نشده است ( Guo et al.,
 .)2007سیلیسیوم تأثیر منفی بر فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانت نشان نداد.
نشت یونی و پایداری غشای سلولی

پایداری غشای سلولی و نشت یونی بهطور معنیداری
تحت تأثیر تیمار پس از برداشت  )p≤5/551( SAو نیز
اثر متقابل آن با سیلیسیوم ( )p≤5/50بود (جدول  .)9در
تیمارهای دارای  SAدر مقایسه با تیمارهای بدون SA
پایداری غشای سلولی بهطور معنیداری باالتر بود.

پیری گلبرگ معموال زوال مورفولوژیکی،
بیوشیمیایی و بیوفیزیکی همراه با کاهش مقدار
پروتئین ،افزایش فعالیت آنزیمهای پروتئاز و کاهش
سیالیت لیپیدهای غشای سلولی است ( Arora et al.,
 .)2002گزارش گردیده است که برخی اثرات مثبت
 SAحتی در گیاهان تحت تنش ممکن است مربوط به
القای واکنش آنتیاکسیدانی و نقش حفاظتی غشای
پالسمایی توسط این ترکیب باشد که موجب افزایش
تحمل گیاه به آسیب مربوط میشود ( Yildirim et al.,
 .)2009افزایش پایداری غشا موجب افزایش ماندگاری
گل گردید (جدول  .)0در این مطالعه تغذیه قبل از
برداشت سیلیسیوم اثر معنیداری بر پایداری غشای
سلولی بعد از برداشت نداشت.
عمر پس از برداشت گل

عمر پس از برداشت گلها کامال تحت تأثیر تغذیه
سیلیسیوم بود (( )p≤5/50جدول  .)9استفاده از
سالیسیلیکاسید نیز برای نگهداری گل باعث افزایش
ماندگاری بیشتر گلها گردید ( .)p≤5/51اما اثر
متقابل دو عامل معنیدار نبود .با افزایش غلظت
سیلیسیوم عمر پس از برداشت گلها افزایش یافت و
بیشترین عمر گلها مربوط به باالترین غلظت آن بود.
همچنین عمر پس از برداشت گلها با تیمار 455
میکرو موالر  SAبهطور معنیداری بیشتر از دو غلظت
دیگر آن بود .استفاده از تیمار پس از برداشت
سیلیسیوم و استیل سالیسیلیکاسید موجب افزایش
ماندگاری و کاهش میزان مالوندیآلدئید و نفوذپذیری
غشای سلولی و فعالیت آنزیم  ACCاکسیداز در رز شاخه
بریده گردیده است ( .)Kazemi et al., 2012تغذیه ژربرا
با سیلیسیوم در ارقام مختلف باعث افزایش ماندگاری گل
و کاهش تعداد گلهای با خمیدگیگردن میگردد
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تقویت بیوسنتز لیگنینها بهویژه در اطراف دستههای
 عملکرد تعداد گل.آوندی و آوند چوبی در ساقه گردید
در بوته تحت تأثیر باالترین غلظتهای تغذیه
سیلیسیوم و محلولپاشی سالیسیلیکاسید افزایش
 فعالیت بیشتر آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز.یافت
 با افزایش پایداریSA تحت تأثیر تیمار بعد از برداشت
.غشای سلولی و عمر پس از برداشت گلها همراه بود
در مجموع بهنظر میرسد که سالیسیلیکاسید در کنار
تغذیه سیلیسیوم با بهبود خصوصیات کیفی ساقه و
 بهعنوان عامل فعالسازی آنزیمهای ضدSA گل و نیز
پیری پس از برداشت گل هر دو باعث افزایش
.ماندگاری پس از برداشت گل گردیدند

 کمبود آب.)Ritcher, 2001; Savvas et al., 2002(
باعث خمیدگی یا شکستن ساقه شده و عمر گل قبل
SA  گزارش گردیده که تیمار.از موعد خاتمه مییابد
موجب افزایش پتانسیل آب و محتوای نسبی آب برگ
 میتواند تبخیر و تعرق راSA  محلولپاشی.میشود
کاهش و مقاومت انتشار روزنه برگ در گیاهان را
.)Romero-Aranda et al., 2006( افزایش دهد
نتیجهگیری کلی

کیفیت ساقه بهعنوان مهمترین ضعف گل ژربرا کامال
تحت تأثیر تیمارهای تغذیه سیلیسیوم و محلولپاشی
 سالیسیلیکاسید باعث.سالیسیلیکاسید بهبود یافت
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