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تاریخدریافت99/05/28:تاریخپذیرش 99/08/18:

چکیده
سیلیسیوم دومین عنصر رایج در خاك است که اثرات مفیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در افزایش تحمل به
تنشهای زنده و غیرزنده در گیاهان دارد .در این مطالعه ،فعالیت درون زیوهای سیلیکات سدیم و پتاسیم در مهار
 Rhizoctonia solaniدر گیاه باقال مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب
یک طرح کامالً تصادفی و اعمال سه تیمار شاهد ،دریافت نمک قبل و بعد از مایهزنی ،در سه تکرار در گلخانه اجرا شد.
محتوای کاتاالز ،پراکسیداز ،پلیفنول اکسیداز ،پرولین ،پروتئین کلوکربوهیدارت گیاه ،همچنین اسیدیته ( )pHو
هدایت الکتریکی خاك مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمایشها نشان داد که نمکهای سیلیسیوم با افزایش
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،پلیفنول اکسیداز و پروتئین کل باعث افزایش معنیدار تحمل باقال نسبت به R. solani
میشود و برعکس میزان پرولین کاهش مییابد .کاربرد نمکهای سیلیکاتی موجب کاهش بیماری از طریق کاهش
درصد استقرار در ریشه ،کاهش مرگ و میر گیاهان و کاهش پوسیدگی ریشهی گیاه باقال نسبت به شاهد شد .هیچکدام
از این نمکها تأثیری روی میزان کربوهیدرات گیاه pH ،و هدایت الکتریکی خاك نداشتند .با توجه به این شواهد
میتوان استنباط کرد که نقش نمکهای سیلیسیوم در افزایش تحمل به بیماری در باقال به دلیل افزایش فعالیت
آنزیمهای ضداکسایش بوده است.

کلیدواژهها :فعالیت ضد اکسایشی ،بیمارگر ریشه ،تنش زیستی ،سیلیکاتها

مقدمه

(.)Mills et al., 2004ازمیاننمکهایمعدنی،نحوهی

استفاده از نمکهای معدنی از جمله نمکهای

اثرگذاری سیلیکاتها درکاهش بیماریهای قارچی مورد

آمونیوم،آلومینیوم،سدیم،پتاسیم،مس،سیلیسیوموکلسیم

پژوهش قرار گرفته است.با اینحال هنوز مشخصنشده

از روشهای نسبتاً جدید مهار بیماریهای گیاهی و

است که نقش سیلیکاتها در مهار بیماریهای گیاهی

جایگزینی برای قارچکشهای آلی محسوب میشود

مربوطبهحفاظتهایمکانیکیفعالیاغیرفعالیامربوطبه

نمکهایسیلیسیومبرتغییراتفیزیولوژیکباقالیآلوده...
محمدیوهمکاران:تأثیر 
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هردواینهاست(Mohammadi and Mostowfizadeh-

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa ( Mirabolfathy

 .)Ghalamfarsa, 2018آزمایشها نشان داده که

)et al., 2018است .

وارهی
نمکهای سیلیسیوم موجب افزایش استحکام دی 


تواناینگونه

باتوجهبهتعددپژوهشهایانجامشدهمی

یاختهای گیاهان میشود.سیلیسیومنقشیمشابهلیگنیندارد

استنباط کرد که ترکیبات سیلیسیوم برای مدیریت مهار

که به عنوان جزئی از ساختار مقاوم برای فشردهسازی

بیمارگرهای گیاهی مؤثر باشد .در گیاهان تیمار شده با

دیوارههاییاختهایعملمیکند.وجوداینعنصردرگیاه

سیلیسیوم مقدار زیادی سیلیسیوم و ترکیبات فنولی در

موجب افقی شدن موقعیتبرگها وبهبود جذب نور در

میکنند
دیوارهییاختههای برگودریکنقطهتجمع پیدا  

فرایند فتوسنتز میشود .مقدار کلروفیل در برگهایی که
میزان سیلیسیوم آنها باالست  50درصد بیشتر از گیاهان
شاهداست.بنابرایناحتماالًبسیاریازاثراتمثبتسیلیسیوم
بر رشد گیاه به دلیل افزایش جذب کل انرژی از طریق
مناسب شدن موقعیت برگهاست ( Jones and
Handreck, 1967; Yoshida et al., 1969; Raven,

.)1983; Adatia and Besford, 1986
از نمکهای معدنی برای مهار برخی بیمارگرهای
گیاهی استفاده شده است .یکی از مؤثرترین گزارشهای
مرتبط با مهار بیماری  توسط نمکهای معدنی (عمدتاً
بیکربناتها ،سیلیکاتها) مربوط به مهار عامل بیماری

سفیدک پودری خیار ( Erysiphe cichoracearum

 )DC.با اثر گذاری  99درصد ،سفیدک پودری گندم
()Blumeria graminis f. sp. Tritici (DC) Speer.
و سفیدک پودری انگور ( Erysiphe necator
 )(Schwein) Burrill.است ( Deliopoulos et al.,

.)2010شاهددیگربرایمهاربیماریهایگیاهیبااستفاده

( .)Deliopoulos et al., 2010مشخص شده است که
اصالحوتغییرمیزانیونهایسیلیسیومدرخاکمیتوانددر
مهارچندینبیماریگیاهیمهمبهخصوصبیماریبالست
سیلیسیوممیتواندچندینبیماری

برنجمؤثرواقعشود .چون
برنج ( )Oryza sativa L.را تقریباً به اندازه قارچکشها
مهارکند ،امکاندارداستفادهازآندفعات ومقدارمصرف
قارچکشها را کاهش دهد (.)Datnoff et al., 2001
سیلیسیوم به طور کلی یک عنصر غذایی ضروری برای
گیاهان بهشمارنمیرود (.)Guntzer et al., 2011غلظت
سیلیسیوم درمحلولخاکبین 0/1تا  0/6میلیموالراست،
درحالیکهمعموالًاینمقداردربافتبیشترگیاهانتقریباً
یکدرصدوزنخشکآنهاست.جذبسیلیسیومبهوسیله
ریشهی گیاه به مقدار زیادی به گونهی گیاه و سازوکار
جذب و انتقال سیلیسیوم بستگی دارد ( Mohaghegh et

.)al., 2011بااینحالهنورضرورتسیلیسیومبرایرشدو
نموگیاهموردبحثاست .

از نمکهای معدنی (شامل بیکربناتها ،سیلیکاتها،

تأثیرسودمندسیلیسیوم،بهطورمستقیمیاغیرمستقیمو

فسفاتها ،فسفیتها ،سولفاتها و کلریدها) ،مهار

در شرایط تنشهای زیستی و غیرزیستی روی گیاهان

بیمارگرهای سپتوریایی گندم ( Septoria tritici

زراعیمختلفیمانندبرنج،یوالف(،)Avena sativa L.

 ،)Desm.بالست برنج )Magnaporthe grisea (TT

گندم ( ،)Tritichum aestivum L.خیار ( Cucumis

سیبزمینی

)sativus L.ونیشکر()Saccharum officinarum L.

( )Phytophthora infestans (Mont) de Bary.و

گزارششدهاست(.)Datnoff et al., 2001سیلیسیومدر

چندین گونهی دیگر از جنس Phytophthora

گیاهبرنجعالوهبرایجادمقاومتبهخوابیدگیوخشکی،

( )Deliopoulos et al., 2010مانند  P. pistaciae

باعثافزایشوزنخشکآنمیشود.درگیاهخیارنیزاین

Barr.

ME

) ،)Hebertبادزدگی
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ترکیبسببافزایشوزنخشکآنمیشود( Savant et

متعادلنگهمیدارد.کاتاالز،پراکسیداز،پلیفنولاکسیداز


.)al., 1997aهمچنینسیلیسیومرویبرخیازآنزیمهای

و سوپراکسید دیسموتاز ( )SODآنزیمهای ضداُکسایش

فتوسنتزبرنجوچمن()Poa sp.تأثیرمثبتدارد( Savant

هستند که در سمزدایی اکسیژنهای فعال شرکت دارند

.)et al., 1997bهمچنیناینعنصرمیتواندپیریبرگ

( .)Mohaghegh et al., 2011از طرفی میزان پروتئین

برنجراکاهشدهد( .)Savant et al., 1997b

کلگیاهوپرولیندرتنشهایغیرزیستیتحتتأثیرقرار

افزودنسیلیسیومبهمحلولغذاییگیاهانباعثکاهش

میگیرد( Claussen, 2005; Veeranagamallaiah et

غلظت سدیم (،)Bradbury and Ahmad, 1990

 .)al., 2008کربوهیدراتها نیز در حکم بلوکهای

افزایش رشد گیاه ( ;Hossain et al., 2002

سازندهی اساسی برای ساختن مواد شیمیایی دفاعی نظیر

 ،)Khoshgoftarmanesh et al., 2012اثرات مثبت بر

فیتوالکسینها،موادفنولیولیگنین هستندودرنتیجهمیزان


تولیدمثل گیاهی ( )Gali and Smith 1992و افزایش

آن درپاسخبهتنشهایزیستیوغیرزیستیتغییرخواهد

مقاومت مکانیکی ( ;Jones and Handreck, 1967

کرد (.)Vidhyasekaran and Kandasamy, 1972

Yoshida, et al., 1969; Raven, 1983; Adatia and

 )Besford, 1986میشود .سیلیسیوم همچنین بر جذب و
انتقال چندین عنصر کممصرف و پرمصرف اثر میگذارد
( Marschner et al., 1990; Khoshgoftarmanesh et

 )al., 2012و با تشکیل رسوب سیلیسیوم زیر کوتیکول،
تنشها از
تعرق گیاه کاهش مییابد و موجب مقاومت به  
جمله عوارض جانبی ناشی از غلظت بیش از حد فسفر و
فلزات سنگین (غلظت باالی منگنز و آلومینیوم) یا شوری
میشود( Williams and Vlamis, 1957; Horiguchi,
1988; Marschner et al., 1990; Ahmad et al.,
;1992; Iwasaki et al., 2002; Wang et al., 2004

بنابراین میزان این آنزیمها به همراه بررسی میزان پروتئین
کل و پرولین میتواند شاخصی قابل اعتماد برای بررسی
امکانوجودتنشهایفیزیولوژیکیدرگیاهباشد .
گیاه باقال ( )Visa faba L.با سطح کشت 36000
مترمربع در کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است
همچنیناستانگلستانباتولیدبیشاز 18000کیلوگرمدر
هکتار ،باالترین میزان تولید باقال در کشور را دارد
( )Sabbaghpour, 2004با این حال این گیاه به انواع
بیماریهای پوسیدگی ریشه و اندامهای هوایی حساس
است.قارچ  Rhizoctonia solani J.G. Kühnیکیاز
مهمترین عوامل مرگ گیاهچه ،پژمردگی و پوسیدگی

.)Khoshgoftarmanesh et al., 2012
گیاهاندرمعرضتنشهایزندهومحیطی گونههایی

ریشهی باقال است که از مناطق مختلفی گزارش شده و

ازاکسیژنفعالمانندرادیکالسوپراکسید(،)O2-پراکسید

بیماریزایی آن روی این گیاه به اثبات رسیده است

هیدروژن ( ،)H2O2رادیکال هیدروکسیل ( )OH-و

(.)Azimi et al., 2005باتوجهبهاهمیتبیماریزایی R.

اکسیژنمنفرد( )O2راتولیدمیکند( Mohaghegh et

 solaniروی گیاه باقال ،بررسی اثر کاربرد نمکهای

 .)al., 2011اکسیژنهای فعال به طور قابل مالحظهای به

سیلیسیوم(سیلیکاتسدیموپتاسیم)برفیزیولوژیگیاهاز

غشای سلولی و دیگر مولکولهای ضروری مانند

طریقتغییراتدرسطحبرخیمتابولیتهایزیستی،بهویژه

دانههای فتوسنتزی ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک و
رنگ 


آنزیمهای اُکسایشی ناشی از فعالیت  R. solaniدر این

چربیها آسیب میزند .سامانههای ضداُکسایش به طور

گیاه به درک بهتر سازوکار تأثیر کاربرد سیلیسیوم در

معمول میزان اکسیژن فعال را در سلول گیاهی در حد

شرایطتنشهایزیستیکمکخواهدکرد .

نمکهایسیلیسیومبرتغییراتفیزیولوژیکباقالیآلوده...
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مواد و روشها
جدایهی بیمارگر
جدایهی Dov1از  R. solaniمربوطبه AG4موجود


گیاهان ،گیاهچهها در هر گلدان به پنچ عدد کاهش داده
شد .برای مایهزنی گیاهان با ریزوکتونیا 30 ،گرم مایهی
قارچ کنار طوقهی گیاهان قرار داده شد ( Sabahi and

در مجموعهی بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی،

 .)Banihashemi, 2015

دانشگاهشیرازاستفادهشد .

تیمار با نمکهای سیلیسیوم

تهیه مایهی بیمارگر

در این قسمت از دو تیمار نمک قبل مایهزنی گیاه با

برای تهیه مایهی ریزوکتونیا 50 ،میلیگرم بذر گندم

بیمارگر و تیمار نمک بعد از مایهزنی گیاه با بیمارگر

درونارلنهای 250میلیلیتریریختهوباآبشستوشو

استفاده شد .تیمارها شامل گیاهان سالم ،گیاهان بیمار،

دادهشد.دانههایگندمبهمدتیکشبدرآبخیس

گیاهان سالم تیمار شده با نمکهای سیلیسیوم و گیاهان

شده،روزبعدآبروییخالیوسپسبذرهاباآبمقطر


آلودهتیمارشدهبانمکهایسیلیسیومبود.برایهریکاز

چندینبارشستوشوشد.ارلنهابهمدت20دقیقهدر121

حالتهای مختلف سه تکرار در نظر گرفته شد .در تیمار

درجهی سلسیوس (سه مرتبه ،یک روز در میان)

نمک قبل از مایهزنی ،گیاهان تا سه هفته پس از کشت

سترونسازیشدند.چهارتاپنجبلوک 0/5 × 0/5میلیمتر


تیمار شدند (ر.ک .ادامهی مطلب) و مایهزنی در انتهای

از حاشیهی پرگنهی سه روزه قارچ بیمارگر روی

هفتهی سوم انجام شد و یک هفته بعد نمونهبرداری از

محیطکشت عصارهی سیبزمینی-آگار (Potato  PDA


گیاهان انجام گرفت .در آزمایش  تیمار نمک بعد از

=  ،dextrose agarعصارهی  300گرم سیبزمینی خرد

مایهزنی ،گیاهانسههفتهایمایهزنیشدهوتاسههفتهپس


شده 20 ،گرم دکستروز و  15گرم آگار در لیتر) به این

از مایهزنی تیمار شدند (ر.ک .ادامهی مطلب) و نمونه

ارلنها اضافه و به مدت سه هفته در دمای اتاق نگهداری

بردارییکهفتهبعدازآخرینتیمارانجامگردید .

شد(.)Sabahi and Banihashemi, 2015دراینمدت

میلیلیتر
در هر دو تیمار گیاهان سه بار در هفته با   250

هردوروزیکمرتبهبهمنظورتوزیعیکنواختزادمایهی

(ظرفیتمزرعهایگلدانها)آبمقطرویکباردرهفتهباآب

بیمارگر در داخل ارلن و جلوگیری از منعقد شدن

مقطرحاویغلظت نیممیلیموالرسیلیکاتسدیم(حاوی10

محتویاتآن،تکاندادهشدند.

درصد سیلیسیوم) و غلظتهای دو میلیموالر برای سیلیکات

مایهزنی گیاه آزمونه

پتاسیم (با  13درصد سیلیسیوم) ،تیمار شدند

بذرهای باقال()Vicia faba L. cv. Barkatابتدا با

( ;Mostowfizadeh-Ghalamfarsa et al., 2017

محلول هیپوکلریتسدیم  0/5درصد به مدت پنج دقیقه

Mohammadi and Mostowfizadeh-Ghalamfarsa,
 .)2018

جوانهزنی در پارچهی ململ مرطوب و در انکوباتور 25

و

ضدعفونی سطحی شد ،بذرهای ضدعفونی شده ،برای
درجهیسلسیوسقراردادهشد.پسازجوانهزنی10،عدد
بذردرگلدانهاییککیلوگرمیحاویمخلوطخاکو
ماسهی ( )1:1سترون ،کاشته شد .گلدانها در گلخانه با

بیشینهی30وکمینهی20درجهیسلسیوسقرارگرفتهو
هفته ایدومرتبهآبیاریشدند.پسازسههفتهوبالغشدن

اندازهگیری

فاکتورهای

فیزیولوژیک

بیوشیمیایی
برایعصارهگیریازگیاه،ابتدا 0/5گرمازبافتبرگ،
بانیتروژنمایعپودرشد .دو میلیلیتر بافر استخراج(0/607
گرمتریس0/05،گرمپیویپی40،)PVP(1میلیلیترآب
1- Polyvinylpyrrolidone
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مقطر تا حجم نهایی  50میلیلیتر و   pH ،هشت) به آن

0/02موالر()pH =6/8درچهاردرجهیسلسیوسساییده

اضافه و مخلوط حاصل به خوبی در هاون چینی همگون

و عصارهگیری شد .عصارهی حاصل در  12000دور در

گردید .مخلوط همگون شده توسط کاغذ صافی واتمن

دقیقه در دو تا چهار درجهی سلسیوس به مدت  15دقیقه

شمارهدوصافشده،عصارهیبهدستآمده درریزلولهی

سانتریفیوژ شد و محلول رویی برای اندازهگیری فعالیت

اپندروفدرمنفی20درجهیسلسیوسنگهداریشد .

پلیفنول اکسیداز استفاده گردید .مخلوط واکنش شامل

برایاندازهگیریفعالیتآنزیمکاتاالزازروشدهیندسا
) Dhindsa et al., (1981استفاده شد .پنجاه میکرولیتر از

 100میکرولیتر از عصارهی آنزیمی 500 ،میکرولیتر
پراکسید هیدروژن پنج میلیموالر و  500میکرولیتر متیل
2

عصارهی استخراجی با یک میلیلیتر محلول اندازهگیری

کاتکول   0/02موالر در  1900میکرولیتر بافر فسفات

کاتاالز حاوی  50میلیمول بافر فسفات پتاسیم ()pH = 7و

پتاسیم با pH = 6/1بود.سپس جذب آنها در طول موج

 15میلیمول پراکسید هیدروژن ()H2O2مخلوط شد.سپس

410نانومترتوسطاسپکتروفتومتراندازهگیریشد .

جذب آن در طول موج  240نانومتر به مدت یک دقیقه وبا

برای استخراج و اندارهگیری پرولین از روش  Bates

فواصل 10ثانیه با اسپکتروفتومتر خوانده شد وبافرمولزیر

) (1973استفاده شد .برای اندازهگیری پرولین ،از معرف

محاسبه گردید ( =Cکاتاالز =A ،عدد خوانده شده از

نینهیدرین( 1/25گرمنینهیدرینحلشدهدرمخلوط30


اسپکتروفتومتر و=Xجواببهدستآمده) :

میلیلیتر اسید استیک خالص و  20میلیلیتر اسید فسفریک

C = (A ×1000) ÷ 39.2 = X× 2

برای اندازهگیری غلظت آنزیم پراکسیداز از روش
( Chance and Maehly (1955استفاده شد.
اندازهگیری بر اساس میزان اکسید شدن گوایکل 1توسط
این آنزیم انجامگرفت.بدینصورتکه  33میکرولیتر از
عصارهی برگگیاه با یک میلیلیتر از محلول پراکسیداز (
حاوی  13میلیمول گوایکول ،پنج میلیمول پراکسید
هیدروژن  و  50میلیمول بافر فسفات پتاسیم) مخلوط
نموده ،به مدت یک دقیقه و با فواصل  10ثانیه در طول
موج  470نانومتر جذب آن با اسپکتروفتومتر اندازهگیری
شد.میزانفعالیتپراکسیدازازفرمولزیربهدستمیآید
(= Pپراکسیداز=A،عددخواندهشدهازاسپکتروفتومترو
=Xجواببهدستآمده) :
P = (A× 1000) ÷ 26.6 = X × 2

برای سنجش فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز ازروش
) Ghanati et al. (2002استفادهشد.مقدار 0/2گرم از
بافت تازه برگ در نیتروژن مایع و در بافر پتاسیم فسفات
1- Guaiacol

ششموالر)استفادهشد.ازعصارهیگیاهیصافشده،دو
میلیلیتردریکلولهریختهوبهآندومیلیلیتراسیداستیکو
دومیلیلیترمعرفنینهیدریناضافهوسپسدر100درجهی
سلسیوسبهمدتیکساعتقراردادهشد.سپسبهمدت15
دقیقهدرحمامآبیخقراردادهشد.بههرلولهآزمایشمقدار
چهارمیلیلیترتولوئناضافه،بهمدت15تا20ثانیهبههمزده
شدتاکامالًیکنواخت شوند.بعد از 5دقیقه قرارگرفتندر
دمای محیط ،میزان جذب نوری لولهها با اسپکتروفتومتر در
طولموج 520نانومتراندازهگیریشد.دراینمدتدوفاز
روییوزیرینازهمجداشدند.فازروییحاوییکمپلکس
رنگی (قرمز) است که از آن با استفاده از فرمول زیر برای
تعیینغلظتپرولیناستفادهشد.دراینفرمولMعددخوانده
شدهتوسطاسپکتروفتومترT،حجمتولوئنمورداستفادهوW
وزنترنمونهیبرگیمورداستفادهاست :
پرولین(میکرومولبرگرموزنتر) =×1000

M × T ×W
115 / 5

2- Methylcatechol
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برای تعیین غلظت پروتئین از روش استاندارد

آنالیز آماری

) Bradford (1976استفاده شد .برای رسم منحنی

میزان متابولیتها در گیاه سالم ،گیاه بیمار ،گیاهان

استانداردازسرمآلبومنگاوی()BSAاستفادهشد.بدین

سالم تیمار شدهبانمکهای سیلیسیوم (سیلیکات سدیم و

صورت که  10میلیگرم سرم آلبومن گاوی در 10

پتاسیم) ،گیاهان آلوده تیمار شده با نمکهای سیلیسیوم

میلیلیترازبافراستخراجحلوغلظتهای 25،50و12/5


(قبل از مایهزنی) ،گیاهان آلوده تیمار شده با نمکهای

درصدساختهشد.درداخلهریکازلولههاپنجمیلیلیتر

سیلیسیوم(بعدازمایهزنی)اندازهگیریشد.اینآزمایشبه

معرف رنگی ( 0/01گرم کومازی برلیانت بلو در پنج

صورتفاکتوریل 3×3درقالبطرحکامالًتصادفیاجرا

میلیلیتر اتانول  96درصد حل و به آن  10میلیلیتر اسید


شد.فاکتوراولنمکسیلیکاتیبودکهسهسطحداشت،

فسفریک 85درصداضافهگردید.پسازهمزدن،حجم

سطح  نیم میلیموالر سیلیکات سدیم ،سطح دو میلیمول

نهاییباآبمقطربه 100میلیلیتررساندهشد)ریختهوبه

سیلیکات پتاسیم و یک سطح بدون استفاده از نمک

مدتدودقیقهدرورتکسبههمزدهشد.بعدازپنجدقیقه

سیلیکاتی بود .فاکتور دوم روش استفاده از نمکهای

میزانجذبنوریدرطولموج595نانومترخواندهشد .

سیلیکاتی بود که سه سطح داشت :استفاده از نمکهای

برای اندازهگیری مقدار قندهای محلول از روش

سیلیکاتیدرگیاهانسالم،استفادهازنمکهایسیلیکاتی


استاندارد ) Dubois et al. (1956استفاده شد .مقدار

در گیاهان بیمار پیش و پس از مایهزنی .کلیهی دادهها با

 0/1گرم از بافت خشک شدهی گیاه (در  80درجهی

نرمافزار )SAS Institute, 1999( SAS VER 9.1

سلسیوس)درونلولهفالکونریختهوبهآن 13میلیلیتر

واکاوی شد .مقایسهی میانگین با استفاده از آزمون چند

الکلاتیلیک 80درصداضافهشد.پسازسانتریفوژبه10

دامنهایدانکنودرسطحاحتمال5درصدانجامشد .

دقیقه در  5000دور در دقیقه ،رونشین به درون لولهی

اندازهگیری  pHو هدایت الکتریکی خاك

آزمایشانتقالدادهشد.مقدار 13میلیلیترالکلاتیلیک

مقدار  20گرم از خاک را در یک بشر 100

 80درصد اضافه و به مدت  10دقیقه در  5000دور در

میلیلیتری قرار و  50میلیلیتر آب مقطر به آن اضافه شد.

دقیقه سانتریفوژ شد.محلولرونشینبهمحلولقبلیاضافه

از این مخلوط برای اندازهگیری  pHوهدایت الکتریکی

شد.یکمیلی لیترازعصارهبایکمیلیلیترمحلولفنول

خاک استفاده شد .به منظور اندازهگیری  pHخاک این

پنج درصد مخلوط و پس از اضافه کردن پنج میلیلیتر

مخلوط به مدت  30دقیقه به طور متناوب در هر بار 10

اسید سولفوریک خالص ،با دستگاه لرزا همزده و روی

دقیقه به آرامی به هم زده شد .در نهایت با استفاده از
1

یخ قرار داده شد  .جذب نور توسط اسپکتروفتومتر در

دستگاه سنجش   ،pHمقدار  pHاندازهگیری گردید .به

طولموج 490نانومتراندازه گیریشد.برایمحاسبهقند

منظور اندازهگیری هدایت الکتریکی خاک ،مخلوط

از فرمول زیر استفاده شد .در این فرمول  Xعدد

اصلی  30دقیقهبهطورمتناوببههمزدهویک ساعتبه

اسپکتوفتومتروYمقدارقنداست .

حالتسکونقرارگرفت.سپسبااستفادهازیکدستگاه

Y=0/0914 X + 0/0683

تمامیاندازهگیریهاازبافتشاخسارهگیاهانجامشد .

2

سنجش هدایت الکتریکی  ،میزان هدایت الکتریکی
سوسپانسیون بالفاصله تعیین شد (.)Rhoades, 1996
1-pH meter
2-Conductometer
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اندازهگیری  pHو هدایت الکتریکی خاک پس از

به گیاهان سالم بدوننمک به صورت معنیداری افزایش

برداشت باقال در کلیهی تیمارهای سیلیکات سدیم و

پیداکردهاست.همچنینمشاهدهشدهاستکهمقداراین

سیلیکاتپتاسیمقبلوبعدازمایهزنیبا  Rhizoctonia

آنزیمهاوپروتئینکلدرگیاهانبیماریکهباغلظت 0/5

solaniصورتگرفت .

میلیموالرسیلیکاتسدیموغلظت 2میلیموالرسیلیکات

نتایج

پتاسیمتیمارشدهاندبهصورتمعنیدارینسبتبهگیاهان

نتایج این آزمایش نشان داد که مقدار آنزیم کاتاالز،

شاهد بیماری که نمک دریافت نکردهاند ،افزایش یافته

پراکسیداز ،پلیفنول اکسیداز و مقدار پروتئین کل در

است (شکل .)1

گیاهانبیماریکههیچگونهنمکیدریافتنکردهاندنسبت



شکل  -1اثر سیلیکات سدیم (0/5میلی موالر) و سیلیکات پتاسیم ( 2میلی موالر) بر تغییرات فیزیولوژیک باقالی مایهزنی شده با
 ،Rhizoctonia solani Dov1در تیمارهای قبل و بعد از مایهزنی در مقایسه با گیاهان سالم در شرایط گلخانه .حروف نامتشابه نشان
دهندهی تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن است.
Figure 1. The effect of sodium silicate (0.5 mM) and potassium silicate (2 mM) on physiological changes
in broad bean before and after inoculation with Rhizoctonia solani Dov1 compared with uninoculated
plants in greenhouse. Mean values at the column peaks followed by the same letter are not significantly
different at P ≤ 0.05 by Duncan’s test.



نمکهایسیلیسیومبرتغییراتفیزیولوژیکباقالیآلوده...
محمدیوهمکاران:تأثیر 

70

از طرفی مقدار پرولین  در گیاهان بیماری که

مقدار کربوهیدرات در گیاهان بیماری که هیچگونه

هیچ گونهنمکیدریافتنکرده اندنسبتبهگیاهانسالم

نمکیدریافتنکرده اندنسبتبهگیاهانسالمبدوننمک

بدون نمک به صورت معنی داری افزایش پیدا کرده

بهصورتمعنی داریافزایشپیداکردهاست.اماتفاوت

است .اما برخالف سایر آنزیم ها مشاهده شد که مقدار

معنی داریبینسایرتیمارهامشاهدهنشد(شکل .)1

پرولین در گیاهان بیماری که با غلظت  0/5میلیموالر

از طرفی مشخص شد که مقدار  pHبین تیمارهای

سیلیکات سدیم و غلظت  2میلی موالر سیلیکات پتاسیم

نمکهایسیلیکاتسدیموپتاسیمدرخاکمایهزنیشده


تیمار شده اند به صورت معنی داری نسبت به گیاهان

با  R. solaniتفاوت معنیداری نداشت (جدول .)1

شاهد بیماری که نمک دریافت نکرده اند ،کاهش یافته

همچنین هدایت الکتریکی این خاک بین تیمارهای

است(شکل.)1

هایسیلیکاتسدیموپتاسیمتفاوتمعنیدارینشان


نمک
نداد(جدول .)2


جدول  -1میزان  pHخاك پس از برداشت باقال در تیمارهای  0/5میلیموالر سیلیکات سدیم و  2میلیموالر سیلیکات پتاسیم قبل
و بعد از مایهزنی با Rhizoctonia solani
Table 1. Soil pH after harvesting broad bean in the treatments of 0.5 mM sodium silicate and 2 mM
potassium silicate before and after inoculation with Rhizoctonia solani
pH
)Salt (mM
Before Inoculation
After Inoculation
 -R
 +R
 -R
 +R




 Zero
7.83*a
7.81a
7.83a
7.79a

a

a

a

) Sodium silicate (0.5
7.89
7.86
7.89
7.79a

a

a

a

) Potassium silicate (2
7.92
8.07
7.92
7.99a
a
-R: healthy plants; +R: inoculated plants with R. solani; *: Standard error = 0.08. Values marked with the
same letters are not statistically different at P ≤ 0.05, according to the Duncan’s Multiple Range test.



جدول  -2هدایت الکتریکی خاك پس از برداشت باقال در تیمارهای  0/5میلیموالر سیلیکات سدیم و  2میلیموالر سیلیکات
پتاسیم قبل و بعد از مایهزنی با Rhizoctonia solani
Table 2. Soil electrical conductivity after harvesting broad bean in the treatments of 0.5 mM sodium
silicate and 2 mM potassium silicate before and after inoculation with Rhizoctonia solani
)Soil Electrical Conductivity (dS/m
)Salt (mM
Before Inoculation
After Inoculation
 -R
 +R
 -R
 +R




 Zero
0.72*a
0.81a
0.72a
0.91a

a
a

a

) Sodium silicate (0.5
0.80
0.73
0.80
0.73a

a

a

a

) Potassium silicate (2
0.85
0.81
0.85
0.75a
a
-R: healthy plants; +R: inoculated plants with R. solani; *: Standard error = 0.1. Values marked with the same
letters are not statistically different at P ≤ 0.05, according to the Duncan’s Multiple Range test.
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سطح هیدروژن پراکسید را در سلول گیاهی مهار کند

تأثیرسودمندسیلیسیوم،بهطورمستقیمیاغیرمستقیمو

(.)Khelifa et al., 2011گونههایاکسیژنفعالازجمله

در شرایط تنشهای زیستی و غیرزیستی روی گیاهان

پراکسید هیدروژن ،در پاسخ به حملهی بیمارگرها به

زراعی مختلفی گزارش شده است .با این حال هنوز

سرعتدرگیاهتولیدمیشود()Bolwell et al., 2002و

یونهای سیلیسیوم برایرشدو نمو گیاهو نقش
ضرورت  

ها،درهنگامحملهیبیمارگرهاآنزیم

برایازبینبردنآن

آن در دفاع گیاه ،مورد بحث است .بدین منظور محتوای

کاتاالز افزایش مییابد ( .)Cherif et al., 1994مقدار

کاتاالز،پراکسیداز،پلیفنولاکسیداز،پرولین،پروتئینکل

کاتاالز افزون بر تنشهای زیستی در اثر تنشهای

وکربوهیدارتگیاهوهمچنیناسیدیتهوهدایتالکتریکی

غیرزیستی نیز افزایش مییابد ،مثالً مشخص شده که در

خاکموردبررسیقرارگرفت.نتایجآزمایشهانشانداد

کلزا()Brassica napus L.تحت تنش شوری میزاناین

که نمکهای سیلیسیوم با افزایش فعالیت آنزیمهای

آنزیمافزایشیافتهاست( .)Abili and Zare, 2014

کاتاالز،پراکسیداز،پلیفنولاکسیدازوپروتئینکلباعث

در مطالعهی حاضر تنش گیاهان به بیماری موجب

افزایش مقاومت باقال نسبت به  R. solaniمیشود ،اما

افزایشآنزیمپراکسیدازشدهوبهکاربردنتیمارسیلیکات

میزان پرولین کاهش مییابد .هیچکدام از این نمکها

سدیم و سیلیکات پتاسیم در گیاهان تحت تنش بیمارگر

تأثیری روی میزان کربوهیدرات گیاه ،اسیدیته و هدایت

باعثافزایشمعنیداریدرفعالیتاینآنزیمگردید.این

الکتریکیخاکنداشتند.بنابراینمهاربیمارگردراثرتأثیر

موضوع نشان دهندهی افزایش این آنزیم تحت شرایط

مستقیمرویpHخاکنبودهاست.بررسیهایپیشیننشان

مذکور است و احتماالً از این طریق میتواند در کاهش

دادهکهغلظتهایمختلفسیلیکاتهایسدیموپتاسیمبه

مرگومیر ناشی از بیمارگر اثر داشته باشد .آنزیم

صورت تدریجی باعثافزایش میزان  pHمحیطکشتها و

پراکسیداز در قسمتهای مختلف سلول از جمله هسته،

در نتیجه کاهش میزان رشد بیمارگر میشود

میتوکندری ،ریبوزوم ،دیواره سلولی و غشای سلولی یافت

( ،)Mostowfizadeh-Ghalamfarsa et al., 2017اما

میشود .فعالیت پراکسیداز با مقاومت دربرابر بیماری در

احتماالًخاصیتقویبافریخاکازتغییر pHدرنتیجهی

گیاهان مرتبط است ( Hammerschmidt and Kuć,

افزودننمکهایمعدنیجلوگیریمیکند .

 .)1982

بهطورکلیدراینپژوهشگیاهانباقالییکهتوسط

پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی یا ،PRPs

قارچ  R. solaniمایهزنی شده و با نمکهای سیلیکاتی

پروتئینهایهستندکهتوسطگیاهدرمقابلعاملبیماریزا


تیمار شدهاند ،نسبت به گیاهانی که تنها با قارچ مایهزنی

تولید میشود و در فعال شدن سامانهی دفاعی فعال گیاه

اند،مقدارکاتاالزبیشتریتولیدکردند.اینموضوع

شده

نقش تعیینکنندهای دارند .این پروتئینها میتوانند باعث

نشان میدهد که مایهزنی با قارچ عامل بیماری به عنوان

محدودکردنگسترشبیمارگردرداخلگیاهشوند( Liu

یک تنش زندهی خارجی و تیمار گیاه با نمکهای

پروتئینهای

.)and Ekramoddoullah, 2006از جمله

سیلیکاتیموجبتحریکگیاهانبهفعالشدنیاافزایش

بیماریزایی ،می توان به پراکسیداز  خانواده

مرتبط با

سازوکارهایدفاعیرویگیاهباقالمیشود.اینسازوکار

( )PR-9اشاره کرد .دخالت آنزیم پراکسیداز در

در این مورد مربوط به فعالیت کاتاالز است که میتواند

واکنشهایدفاعیواثربازدارندگیآنرویرشدعوامل
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بیماریزا اثبات شده است ( ;Macko et al., 1968

) Cherif et al. (1994نشاندادندکه در خیار آلودهبه

 .)Lehrer, 1969

Pythiumultimum Trowو Py. aphanidermatum

ارزیابیفعالیتپراکسیدازنشاندادکه R. solaniبه

 (Edson) Fitzp.که با سیلیسیوم تیمار شده ،باعث

تنهایی باعث افزایش فعالیت این آنزیم و در نتیجه القای

عالسازی سازوکار دفاعی با افزایش فعالیت پلیفنول
ف 

مقاومت در گیاه باقال میشود .اما میزان این آنزیم از نظر

اکسیداز میشود.همچنینآنهانشاندادندکهمیزانآنزیم

آماری در تیمار سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم و

پلیفنول اکسیداز در گیاهان سالم تیمار شده با نمک و

بیمارگر به صورت توام نسبت به زمانی که فقط بیمارگر

گیاهانسالمیکهنمکدریافتنکردهاند،تفاوتینداشت.

وجود دارد ،از میزان باالتری برخوردار است .آنزیم

زنیشدهومایهزنینشدهمشاهده


اماتفاوتبینگیاهانمایه

پراکسیدازبادخالتدرمرحلهینهاییتولیدلیگنینموجب

شد که با مطالعهی حاضر مطابقت دارد .همانطور که از

افزایش مقاومت به بیماری میشود ( Murthy et al.,

نتایج بررسی میزان فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز قابل

 .)2014غدههای سیبزمینی مقاوم نسبت به ارقام حساس

مشاهده است ،القای فعالیت این آنزیم توسط R. solani

وقتیکهدرمعرضPhytophthora infestans de Bary

انجام گرفت .القای فعالیت پلیفنول اکسیداز به واسطهی

سرعتبیشتریرسوب

درآنهابا 

قرارمیگیرندلیگنین 


حملهیبیمارگرهادرگیاهانمختلفتکلپهایودولپهای


میکند ( .)Bekker, 2007این فرایند ممکن است منجر

گزارش شده است ( .)Chen et al., 2000در پژوهش

بهشکستقارچدررخنهکردنبهبافتسیبزمینیشود.

حاضرمیزانپلیفنولاکسیدازدرحضوربیمارگروپساز


بنابراین این احتمال وجود دارد که تیمار سیلیسیوم در

تیمار با سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم به صورت

حضوربیمارگرمنجربهتولیدمقداربیشترآنزیمپراکسیداز

معنیداری در قیاس با گیاهان بیماری که با R. solani

و در نتیجه رسوب مقدار بیشتری لیگنین در بافت گیاه

مایهزنیشدهبودندوهیچگونهنمکیدریافتنکرده بودند

باقال شود و از این راهها از نفوذ بیمارگر به بافت گیاه

افزایش یافت .ارتباط بین افزایش آنزیمهای دفاعی و

جلوگیریکند.ازطرفیمشخصشدهاستکهآنزیمهای

مقاومتبیشتربهعواملبیماریزاتوسطمحققاندیگرنیز


ضد اُکسایش کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز

گزارش شده است ( Raj et al., 2006; Van Loon,

بیشترین سهم را برای مقاومت به تنش در اثر حذف

 .)2007مقایسهی میزان فعالیت پلیفنول اکسیداز در

رادیکالهای آزاد اکسیژن در گیاهان بر عهده دارند

گیاهان بیمار بدون تیمار نمک و گیاهان بیماری که با

( .)Bergmann et al., 1999

نمکهای سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم تیمار شده

بسیاری از آنزیمها از جمله پلیفنول اکسیداز،

بودند،اختالفقابلتوجهیرانشانداد .

پراکسیداز،کیتینازومحتویاتفنولیدرارتباطبامقاومت

پلیفنول اکسیداز سبب اکسیده شدن پلیفنولها به

القاییسیستمیکهستند.نتایجپژوهشحاضرنشاندادکه

کینونها(ترکیباتضدمیکروبی)ولیگنینیشدندیوارهی

مقدار آنزیم پلیفنول اکسیداز در گیاهان بیماری که با

سلولیگیاهیطیآلودگیمیکروبیمیشود.همچنیندر

 R. solaniمایهزنیشدهبودندوهیچگونهنمکیدریافت

واکنشتدافعیوفوقحساسیتکهسببمقاومتبهقارچ

نکردهاند نسبت به گیاهان سالم بدون نمک به صورت

میشود،شرکتدارد(.)Kosuge, 1969; Retig, 1974

معنیداری افزایش پیدا کرد .همسو با مطالعهی حاضر،

گیاهانهموارهازطریقطیفوسیعیازترکیباتدفاعیدر
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برابر عوامل بیماریزا گیاهی و آفات مقاومت میکنند.

دادکهگیاهانبیماریکهنمکدریافتکردهانددرمقایسه

پراکسیدازوپلیفنولاکسیدازازجملهآنزیمهایمرتبطبا

با گیاهان بیمار بدون نمک مقدار پرولین به صورت

دفاع در برابر طیف وسیعی از عوامل بیماریزا گیاهی

معنیداریکاهشپیداکرد.سیلیسیومدرگوجهواسفناج


هستند.اینآنزیمهااُکسایشیهستندودرساختواستفاده

باعث کاهش چشمگیر مالوندیآلدئید ،نفوذپذیری غشا،

از اکسیژنهای فعال ،تشکیل لیگنین و دیگر فنولهای

پرولین و پراکسید هیدروژن میشود ( Hsieh et al.,

اکسیدشدهبهشکلسدهایدفاعیبرایاستحکامساختار

 .)2002همچنین گزارش شده است که استفاده از

سلولی دخیل هستند ( )Chen et al., 2000و آنزیم

سیلیکاتسدیمو سیلیکاتپتاسیمباعثکاهشپرولین در

پلیفنول اکسیداز ممکن از این طریق موجب کاهش


گلداوودیشدهاست( Hajipour and Jabbarzadeh,

خسارتناشیازبیمارگرهاشود .

.)2015دلیلکاهشپرولینایناستکهسیلیسیوم ،اثرات

از آنجایی که مقدار پرولین در گیاه به عنوان یک

تنش را کاهش و سازوکارهای سامانهی آنتیاکسیدانی را

شاخص تنش محسوب میشود میتوان گفت که در

درگیاهفعال میکند.بطورمثال،سیلیسیوممیتواندمقدار

تیمارهایکهمقداراینآمینواسیدکاهشپیداکرده،تنش

پراکسید هیدروژن و مالوندیآلدئید را کم کند که این

هم کمتر شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که در

موضوع متقابالًباعثکاهشپرولینمیشود ( Hajipour

گیاهانبیماریکههیچگونهنمکیدریافتنکردهاندنسبت

 .)and Jabbarzadeh, 2015

به گیاهان سالم بدون نمک مقدار پرولین به صورت

پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی در اثر حملهی

بررسیهانشاندادهاستکه

معنیداریافزایشیافتهاست.


بیمارگر یا تغذیهی حشرات ،زخم ،تنشهای محیطی و

میزان پرولینبرگ در گیاهان عالی در پاسخ به تنشهای

هورمونهایی ماننداتیلن و اسید سالیسیلیک در گیاه پدید

زیستیافزایشمییابد(; .)Fabro et al., 2004پرولیندر

میآیند و در مقاومت علیه بیمارگرها نقش دارند .این

بسیاریازگیاهاندراثرشرایطمختلفتنشهایمحیطی

پروتئینهابه 17خانوادهتقسیمبندیشدهاند ( Hacquard

مانند کمبود آب ،شوری ،دمای زیاد و شدت نور زیاد

 .)et al., 2016از طرفی سیلیسیوم در القای مولکولهای

تجمع پیدا میکند ( .)Claussen, 2005هر عاملی که

زیستی مانند پروتئینها دخالت دارد (.)Bekker, 2007

باعث کاهش پتانسیل آبی شود ،باعث تجمع پرولین می

نتایجپژوهشحاضرنشاندادکهپروتئینکلدرگیاهان

گردد( .)Kuznetsov and Shevyakova, 1999همسو

بیماری که توسط  R. solaniمایهزنی شده بودند و

بامطالعهی حاضر،نشاندادهشدهاستکهمقدارپرولین


هیچگونه نمکی دریافت نکردهاند نسبت به گیاهان سالم


در برگ گیاه گوجهی آلوده به Phytophthora

بدوننمکبهصورتمعنیداریافزایشپیداکردهاست.

nicotianae Breda de Haanافزایشمییابد( Grote

افزایشمیزانپروتئیندرگیاهاندرمعرضتنشنسبتبه

 .)et al., 2006به طور مشابه در درختان کاکائو

شاهد میتواند به این علت باشد که گیاهان نسبت به

با

تنشهای زیستی با تولید پروتئینهای مرتبط با بیمارهای


Phytophthora megakarya Brasier & MJ

گیاهی

میدهند

 Griffinپرولین در شرایط آلودگی ظاهر میشود

( .)Veeranagamallaiah et al., 2008نتایج این

(.)Djocgoue et al., 2011امانتایجاینآزمایشنشان

آزمایشنشاندادکهتیمارسیلیسیومدرگیاهانبیمارباعث

(L.

cacao

)Theobroma

آلوده

شده

و

پروتئینهای

دیگر

پاسخ
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افزایش معنیدار مقدار پروتئین کل در مقایسه با گیاهان

مانند مواد فنولی ،فیتوالکسینها و لیگنین محسوب میشوند.

بیماریبودکهسیلیسیومدریافتنکردهبودند .سیلیسیومبا

بنابراین کمیت و کیفیت قندها نقش مهمی در مقاومت به

افزایشپروتئینمحلولدرگندمباعثجبرانخسارتناشی

بیماریها بازی میکند (

Vidhyasekaran

ازتنشخشکیمیشود( Tale Ahmad and Haddad,


. )Kandasamy, 1972کربوهیدارتهای خاصی مثل

 .)2011همچنین اضافه کردن سیلیسیوم به محلول غذایی

ساکاروز ،گلوکز و گاالکتوز در بعضی از واکنش بیماری با

باعث افزایش پروتئین کل در ذرت تحت تنش کمآبی

مقاومتنسبتبهبیماریمرتبطهستند.نشاندادهشدهکهتغییر

میشود ( .)Moussa, 2006گزارش شده است که

سیلیسیوم در عملکرد آراِناِیِ پیک ( )mRNAو دیاِناِی
( )DNAنقش دارد و باعث اتصال آمینواسیدها به هم و
تشکیل پروتئینهای خاص میشود .سیلیسیوم بر میزان بیان
ژنوتغییربیانژناثرگذاراست( .)Abbas et al., 2015
بهنظرمیرسدکهافزایشدرمیزانپروتئینمحلولدر
تیمار سیلیسیوم در مقایسه با تیمار بدون سیلیسیوم به دلیل
سنتز پروتئینهای جدید و یا افزایش سطح پروتئینهای
مرتبطباسازگاریوتطابقگیاهبهشرایطبیماریاستکه
ازآنجملهمیتوانبهآنزیمهایضداُکسایش اشارهکرد
کهدرتیمارسیلیسیومبهمیزانزیادیافزایشپیداکردند .
نتایجپژوهشحاضرنشاندادکهمقدارکربوهیدراتدر
گیاهان بیمار که هیچگونه نمکی دریافت نکردهاند نسبت به
گیاهان سالم بدون نمک به صورت معنیداری افزایش پیدا
کرده است .اما هیچگونه تفاوتی بین گیاهان بیماری که
نمکهایسیلیکاتسدیموسیلیکاتپتاسیمتیمارشدهبودند،

نسبتبهشاهدبیمارمشاهدهنشد.بهاینمعنیکهیونسیلیسیوم
هیچگونه تأثیری بر مقدار تولید کربوهیدرات نداشته است.

مشخصشدهاستکهکربوهیدراتدربافتآواکادوآلودهبه

and

مقدار قند در برگها میتواند یک راه احتمالی برای مهار
بیماری باشد (Mohammadi and Mostowfizadeh-

.)Ghalamfarsa, 2018

نتیجهگیری
بهطورکلینتایجپژوهشحاضرنشاندادکهتیمار
با نمک های سیلیسیوم به احتمال زیاد با افزایش بیان
ژن های کاتاالز ،پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز تحت
تنش بیماری ناشی از  R. solaniو افزایش فعالیت
آنزیمهایضد اُکسایش  و کاهش محتوای رادیکالهای
آزاد در سلول ،مانع از خسارت اُکسایشی به سلول
گیاهی میشود .در نتیجه ی این کاهش تنش ،مقدار
پرولینهمدرگیاهانبیماریکهتیمارسیلیسیومدریافت
کرده اند کاهش پیدا میکند .همچنین سیلیسیوم باعث
افزا یش پروتئین کل شد که در مقاومت علیه بیمارگر
نقش دارد .در نتیجه یون های سیلیسیوم می توانند در
بهبود تحمل گیاه باقال نسبت به بیماریهای  ناشی از
 R.solaniنقشداشتهباشند .
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازاینپژوهش،پیشنهاد

 Phytophthora cinnamomi Randsافزایش مییابد

میشود که میزان تغییرات این متابولیتها روی سایر

( .)Bishop et al., 2002در گیاه باقال آلوده شده

هایطبیعیوچندساله هماندازهگیریشود.همچنین


میزبان

با (Sass & Magnus) Briosi & Cavara.

بهنظرمیرسدکهعالوهبراینمتابولیتهامیزانسوپراکسید

مقدار

دیسموتازومقدارفنولکلرا،کهازشاخصهایواکنشبه


کربوهیدراتکلافزایشپیداکردهاست ( Lobato et al.,

هایزیستیهستند،میتواناندازهگیریکرد.همچنین


تنش

 )2008که با آزمایش حاضر مطابقت دارد .کربوهیدراتها

آزمون تیمار نمکهای سیلیسیوم در محیط مزرعه به شکل

بلوکهایسازندهیاساسیبرایساختنموادشیمیاییدفاعی

کودشیمیاییممکناستیافتههایدقیقتریبهدستدهد.


lindemuthianum

Colletotrichum

نیز
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Abstract
Background and Objectives
Silicon is the most common soil element which has beneficial effects to enhance the
tolerance to biotic and abiotic stresses in plants. The addition of silicon to plant nutrient
solution decreases sodium concentration, increases plant growth, has positive effects on
plant reproduction, and increases mechanical resistance. Also, silicon affects absorption
and translocation of several macro- as well as micronutrient elements and imposes the
formation of precipitates under cuticle reduces plant transpiration, and causes resistance
to stresses such as side effects of excessive phosphorus and heavy metals (high
concentration of manganese and aluminum) or salinity. Furthermore, silicon salts can
significantly reduce the diseases in broad bean by reducing the percentage of root
colonization and plant death, as well as decreasing root rot compared to controls. Silicon
salts such as sodium and potassium silicate cause significant reduction in growth, asexual
organ reproduction, and dry weight of hyphae, and prevent cysts' germination in some
plant pathogens such as Phytophthora species. The application of silicon salts before and
after inoculation of sterilized soil with Phytophthora pistaciae significantly reduces the
disease by reducing the percentage of colonized roots and the broad bean's mortality. In
this study, in vivo activities of sodium and potassium silicate in controlling Rhizoctonia
solani were evaluated.
Material and Methods
Studying the effect of sodium silicate (0.5 mM) and potassium silicate (2 mM) to
increase the resistance of broad bean against R. solani a factorial experiment in a
completely randomized design with salt treatments before and after inoculation was
conducted. The level of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, proline, total protein,
and carbohydrates in plants, as well as pH and the electrical conductivity of soil were
examined.
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Results
The results showed that silicon salts might enhance broad bean resistance to R. solani by
increasing the level of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, and total protein and
decreasing proline. None of the salts had any effects on the level of the plants'
carbohydrate content and pH, and the electrical conductivity of soil. As a result,
controlling the pathogen is not directly affected by soil pH.
Discussion
Due to the results, it can be concluded that the role of silicon salts in promoting broad
been tolerance could be due to increasing the activities of the antioxidant enzymes which
in turn reduced the oxidative damages of reactive oxygen species produced under disease
stress.
Keywords: Antioxidant activity, Biotic stress, Root pathogen, Silicates

