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 چكيذه

سيايسزززيز ازه ازززا دهنزززود درنزززده رزززایی    یزززا ا ی   .افزززسایح مالتزززوان گا انزززا ا ی از ارزززداي کشزززاورزی  ایزززدار اسززز   

در ایززت  القيززر ايززر سيايسززز دززر رشززد    .در درادززر دي اریهززا واسززترم رززای مالززي  ميگززردد   مقاومزز   اسزز  کززا دافززي افززسایح   

مياززی گززر  دززر ويتززر مززورد دررسززی  ززرار گرفزز   ززا ایززت          155و  5220205220يز در مقززادیر سيايسزز. گيززاه خيززار دررسززی شززد   

در شززاخ  سزز ب دززرس سيايسززيز دافززي     .فرضززيا يادزز  شززود و دهتززریت سزز ب سيايسززيز دززر ف اشززرد گيززاه مشزز   شززود         

دززر ويتززر  مياززی گززر    155وزن خشززگ گيززاه را افززسایح داد کززا ميززسان  ي ززار    .افززسایح سزز ب دززرس نسززن  دززا  ي ززار شززارد شززد    

امززا در مقززدار کاروفيزز  اخززالي مینززی دار ی دززيت  ي ززار شززارد و مقززادیر دززاای سيايسززيز            .داد ديشززتر مقززادیر را نشززان مززی   

 .مشارده نشد

 سيليسيم،سطح برگ،وزن تر ،كلروفيل5 كلمات كليذی

Abstract 

    Increasing product of greenhouse is one of the important goal for industrial 

agriculture .Some research shown Si can improve  growth of plant .We use 5 level 

of Si (0,25.50,75,100 mg/L)  in nutrient solution .Si can increase leaf area and 100 

mg has a more effect on this factor .On the other hand this level of Si increase dry 

weight of cucumber plant but it has no significant effect on wet weight.   
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 مقذمه

سززيايد در گيارززان  يززره گنززد  2    . سيايسززيز دینززوان  دومززيت فنتززر از والززاد فراوانززی در  وسززتا زمززيت  مززی داشززد        

هگزززت و د  اسزززو  دینزززوان فنتزززر ضزززروری  حدزززور دارد و  در دو وضزززا ای رزززا هزززس فنا زززر ضزززروری دالسزززا     

دیززد .ان اسززيد ميناشززد فززر   ادزز  هزز   آن  وسزز  گيارززان منززو سززيايش      (.1442اح ززد و ر شززاران   .) ن ززی آیززد 

از هزز   ریشززا ای مونوسززيايشان اسززيد از رریززر مسززير آونززدرا دسزز   درگهززا انتقززات مززی یادززد و و در دافتهزززای             

در شزززيره گيزززاری  دزززا افززسایح مقزززدار سيايسزززيز مونوسززيايشان اسزززيد  اي ریزززسه ميشزززود   . ا يززدرمی  ج زززي مزززی یادززد  

آ   2در  یزززداد متتزززاون2  ريدرا زززا شزززده   آمري2ده زززراه مووشووهزززای    SiO2ودشزززش  ا زززات زیسززز  سزززاختی 2  

سيايسززيز دززا نتززوي در دیززواره سززاووی دززا سززاووس و شتززيت  رکيززو شززده و از اکسيداسززيون  ردززی رززای  شززا            .اسزز 

و   ریزززو دیزززواره سزززاوت هازززوگيری  مزززی کنزززد وسزززنو افزززسایح اسزززتالشا  دیزززواره در شزززرای   زززنح شزززوری       

 .ميشود

 ج زززي  Sio2 سيايسزززيز در درگهزززا دزززا  زززورن.رزززا ميشزززوداسزززتتاده از سيايسزززيز دافزززي افزززسایح سززز ب دزززرس   

ميادزززد کزززا ایزززت از سزززيايد 2دسزززيار آددوسززز  اسززز  و دزززا هززز   آ  سززز ب دزززرس افزززسایح ميادزززد و ور زززيت امزززر 

دززرس را در حاوزز  افقززی نگهززداری مززی کنززد و امشززان اسززتتاده       .منجززر دززا ر زز  ن ززگ در سزز ب وسززيیتری ميشززود     

 . دهينا از نور را فرارز ميشند

گزززسارر کزززرد اسزززتی ات سيايسزززيز در گيزززاه کزززارو ي  2دافزززي افزززسایح وزن    1332 شزززاران در سزززات  يوسززز  و ر

  . ر و خشگ د ح روایی گياه نال   نح اير مینی دار دارد

 مواد و روش ها
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دزز ر انت ززا  شززده ر ززز نسززيز دززود      .درایززت  القيززر در گا انززا  القيقززا ی دانشززگاه خوراسززگان  ززورن گرفزز           

مالازززوت  ززز ایی . در زززد حج زززی کشززز  شزززد  05-05يززز  کوکو يززز  دزززا نسزززن   و در گازززدان رزززای حزززاوی  رو 

 رکينزززی از مالازززوت  ززز ایی فزززارو دزززرای فنا زززر  رمتزززري و مالازززوت مورگزززان دزززرای فنا زززر کزززز       ) يشزززنهادی 

دسززی زی ززند دززر متززر ناشززی از افززسودن ن ززگ سززيايشان سززدیز و دیززد          3مالاززوت  زز ایی     EC   دززود(متززري

ميازززی گزززر  درويتزززر دزززرای آديزززاری روزانزززا مزززورد اسزززتتاده  زززرار     155و 5220205220ن زززگ ریزززا  و در رزززر  ي زززار  

از سززا دززرس  ززنجز 2  .دیززد از دو مززاه وزن  ززر وخشززگ دو ززا انززداه گيززری شززد    .رززر  ي ززار  هززار  شززرار داشزز   .گرفزز 

 .ز ورتتز دید از هوانا انتهایی2 س ب درس ومقدار کاروفي   وس   الني تر و استون اندازه گيری شدشش

 

 نتایج و بحث

دززا مقایسززا نتززای  ددسزز  آمززده از مقایسززا ميززانگيت رززا در دززرس رتززتز دززا افززسایح سززيايد سزز ب دززرس افززسایح              

اشززز  و در ن ونزززا شزززارد ک تزززریت ميازززی گزززر  ديشزززتریت سززز ب دزززرس را د 155 يزززدا کزززرد ایزززت افزززسایح در سززز ب 

  .اختالي مینی داری مشارده نشد 20و  205 20مقدار دود در مقادیر 

                                               

 

اسزززتتاده از سيايسزززيز دافزززي افزززسایح سززز ب دزززرس رزززا . در درگهزززای ششزززز و زززنجز ر زززيت رونزززد مشزززارده ميشزززود

 ج ززي ميادززد کززا ایززت فززر  از سززيايد 2دسززيار آددوسزز  اسزز  و دززا         Sio2 سيايسززيز در درگهززا دززا  ززورن  .ميشززود

دززرس را .هزز   آ  سزز ب دززرس افززسایح ميادززد و ور ززيت امززر منجززر دززا ر زز  ن ززگ در سزز ب وسززيیتری ميشززود          

 .در حاو  افقی نگهداری می کند و امشان استتاده دهينا از نور را فرارز ميشند

اثرسيليسيم بر شاخص سطح برگ هفتم -1نمودار   
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ن  دزززا  ي زززار فا زززد سزززيايد افزززسایح داشززز  در مقایسزززا دزززا  ميازززی گزززر   نسززز 155وزن خشزززگ دو زززا در  ي زززار   

 .وزن  ر دو ا کا کارح را نشان می داد

 

 

 

در .مقایسزززا مقزززدار کاروفيززز  نشزززان داد کزززا اسزززتی ات سيايسزززيز دافزززي افزززسایح مقزززدار کاروفيززز  کززز  شزززده         

  ي اررای داا ر سيايد اختالفی دا  ي ار شارد مشارده ن ی شود
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يززر دززرن  و  يارززان دیگززر نظ در  ایززان  و ززيا مززی شززود دززرای  القيززر ايززر سيايسززيز دززر رشززد گيارززان از گ        

 .ی سيايد  نيس سودمند خوارد دود حاو دیگر ن گ رایانت ا  .استتاده شودهو 
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