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  چكيده
در از جمله اثرات اصلي اين عنصر افزايش مقاومت و سختي . سيليكون قادر است كه مقاومت را در گياهان عالي افزايش دهد       
مورد بررسي قرار  Borago officinalis در گياه آلومينيومي اثرات مخرّبش سيليكون را در متعادل سازي ما نق. گياهي است يبافت ها
، سيليكات سديم تري از ( تيمار سيليكون  د،برگي رسي 7گياه مورد نظر را در شرايط گلخانه اي كشت داديم و وقتي به مرحلة . داديم

Na2(SiO2)3   ( تيمار آلومينيوم سپس گياه را در معرض . ميلي موالر آغازنموديم 2و 5/1، 1، 5/0، 0غلظت ؛  5را با ) از كلريد آلومينيوم
سپس اثر اين دو عنصر را بر برخي پارامترهاي . قرار داديم ،ميلي موالر 60و  40، 20، 0غلظت؛  4با  ،)  AlCl3*6H2O ،آبدار

نتايج نشان  .، پرولين و پروتئين بررسي كرديم)لدئيد هاآلدهيد و سايرآلون دما( چربي ها  ونپراكسيداسي: فيزيولوژيكي و بيوشيميايي مانند
اين تركيبات در مقدار سيليكون با كاهش  .را با درجات متفاوتي افزايش داده است اين تركيباتآلومينيوم به طور اختصاصي مقدار  داد كه

   .استمقاوت آنها را  افزايش داده  و بدين ترتيب داشته محفوظ نگه  شكل و ساختار سلولي را ،استرستأثيرگياهان تحت 
  سيليكون، آلومينيوم، گاوزبان دارويي،  مالون د آلدئيد، پرولين، پروتئين  :واژگان كليدي

  مقدمه
كشت (هدف از اين تحقيق اين است كه نقش سيليكون را بر كاهش اثرات منفي آلومينيوم در گاوزبان، كه به صورت هيدروپونيك

با وجود اينكه  .بپردازيماهميت استعمال كود سيليس در خاك هاي اسيدي بيان و به  رشد داده شده است، بررسي نماييم )بدون خاك
ليانگ و همكاران، (سيليكون جزء عناصر ضروري گياه نبوده، اما به عنوان غذاي مفيد مهمي براي رشد گياهان تشخيص داده شده است

د، نمو، عملكرد و مقاومت در برابر بيماري ها در گونه هاي متنوعي از گياهان مشاهده شده اثرات مفيد اين عنصر بر رش .)2001
اما در مورد ). 2002ما و تاكاهاشي، ( اثرات اين عنصر در شرايط استرس زا بيشتر به چشم مي خورد .)2006ما و ياماجي، (است

راي جانوران و سالمتي انسان خطرناك باشد؛ زيرا اين عنصر در تجمع اين عنصر در گياهان ممكن است ب ؛آلومينيوم بايد گفت كه 
سميت آلومينيومي در خاك هاي بسيار اسيدي فاكتور مهم محدود كنندة  .)2008رافيا و سهريش، (زنجيره هاي غذايي وارد مي شود

   .را متعادل نمايدسيليكون در گونه هاي متنوعي از گياهان قادر است كه اثرات سميت اين عنصر . رشد گياهي است
  مواد و روش ها

بذرهايي با  .رشد داده شدند گلخانه اياز مركز تحقيقات جهاد كشاورزي اصفهان تهيه و در شرايط گاوزبان داروئي دانه هاي گياه 
 بذر 14. منتقل شدند ه،بود) ورميكوليت(پالستيكي كه حاوي پرليت هاي گلدان به انتخاب و  ،شدن ، پس از ضدعفونيسايزهاي مشابه

وقتي گياه به  .شد دادهمحلول غذايي نيز هر سه روز يك بار  پس از يك هفته آبياري با آب مقطر، .در هر گلدان با نايلون پوشيده شد
بعد از به وجود  .آغاز نموديم ،ميلي موالر 2و 5/1، 1، 5/0، 0 غلظت؛ 5را با  )Na 2(SiO2)3 از(برگي رسيد تيمار سيليكون 7مرحلة 
، 20، 0غلظت؛  4با آلومينيوم . را شروع نموديم)  AlCl3*6H2O از( برگ ديگر، تيمار سيليكون را قطع و تيمار آلومينيوم 4- 5آمدن 

داده ها در محيط آزمايشگاه،گردآوري و پارامترهاي  .گروه تقسيم شدند 20بدين منظور گياهان به   .استعمال شد ،ميلي موالر 60و  40
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داده ها و در پايان اندازه گيري هاي استاندارد مطابق با روش  ،)اكسيداسيون چربي ها، مقدار پرولين و پروتئينپر(بيوشيميايي مورد نظر
   .مقادير از سه تكرار در نظر گرفته شدند .شدند آناليز ”MSTAT-C“و SPSSبا نرم افزار كامپيوتري

   نتايج و بحث
كه استرس  گفتمي توان مقايسه شده اند؛  5%ميانگين داده ها در سطح احتمال  كه در آنزير با توجه به داده هاي نمودارهاي        

  را افزايش و استحكام و عمل غشا را تحت تأثير قرار داده  ، مقدار پرولين و پروتئينآلومينيومي در اين گياه پراكسيداسيون چربي ها
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Aluminum concentration(mM) 

تغييرات : سومنمودار  ،) E=00/1( هاتغييرات ساير آلدهيدها در برگ : دومنمودار ،  ) E=009/0( لدهيد در برگ هاتغييرات مالون د آ: اولنمودار  
گياه در برگ هاي ) E=067/1(تغييرات پروتئين: پنجمنمودار ، ) E=010/0( تغييرات پرولين در ريشه ها: چهارمنمودار ،در برگ  ) E=007/0(پرولين
  . در نظر گرفته شده اند 5%و در سطح احتمال مقادير از سه تكرار ) در هنگام حضور يا عدم حضورسيليكون(آلومينيوميهنگام استرس  ،گاوزبان
كاهش پراكسيداسيون چربي ها در گياهان تيمار شده با سيليكون و آلومينيوم نشان دهندة تقويت مكانيسم هاي مقاومتي در اين . است

در . مقاومتي آنها را به فاكتورهاي استرسي، مانند استرس آلومينيومي نشان مي دهد ن مكانيسمتجمع پرولين در گياها. گياهان است
نشان مي ) 4(و) 3(نتايج نمودارهاي .مقايسه با گروه شاهد، مقدار پرولين در برگ ها و ريشه هاي تمام تيمارها، افزايش پيدا كرده بود

  كه اين فاكتورها  فاكتورهاي رونويسي مي گردد  موجب توليد   سيليكون، آلومينيوم در غياب  گياهان تحت تأثير استرس، در : دهد كه
احتماالٌ سيليكون از  .نموده و موجب تجمع پرولين در شرايط تنش مي شودفعال   توليد پروتئين هاي آنزيمي دخيل در سنتز پرولين را

 5/0در گياهان تحت تأثير استرس استعمال . ين در گياه مي شودطريق تأثيرگذاري بر فعاليت همين آنزيم ها موجب كاهش غلظت پرول
ميلي موالر اين عنصر مقدار اين ماده را  2و  5/1ميلي موالر سيليكون باعث افزايش مقدار پروتئين شده است در حالي كه استعمال 1و 

ين طريق باعث افزايش پروتئين كل مي را تحريك نموده و از ا mRNAبه نظر مي رسد آلومينيوم در سلول سنتز . كاهش داده است
الزم به يادآوري است كه . ،معني دار بودند 5%اختالف بين ميانگين تيمارها در اغلب داده هاي به دست آمده، در سطح احتمال . گردد

قت دارد و از آنجايي كه مطاب ،به تنهاييهر كدام  ،تيمارهاي آلومينيوم و سيليكون بارةنتايج مورد نظر با نتايج تحقيقات انجام شده در
  .اثر متقابل اين دو عنصر به ندرت بررسي شده است، نتايج مورد نظر در اين زمينه منحصر به فرد مي باشد

  نتيجه گيري كلي
 بنابرنتايج به دست آمده، گياهاني كه با. اين مقاله به نقش هاي  مهمي كه سيليكون در زيست شناسي گياهان دارد، اشاره مي كند     

سيليكون تيمار شده بودند از سميت آلومينيومي حفاظت شده بودند و هنچنين رشد بهتري داشتند كه اين امر احتماالٌ نقش سيليكون را 
سرانجام مي توان گفت كه . را تحمل كرده اند، آشكار مي كند) يون هاي سمي(در افزايش مقاوت گياهاني كه استرس محيطي 

غشاي سلولي را كاهش داده و شكل و ساختار سلولي  آسيب پذيرياسترس آلومينيومي در گياه گاوزبان  سيليكون به منظور مقابله با
  . محفوظ نگه داشته استرا
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Abstract  
     Silicon (Si) is known to increase tolerance in higher plants. The beneficial effects of Si are 
mainly associated with its high deposition in plant tissue enhancing their strength and rigidity. We 
investigated the role of Si in alleviating Aluminum stress in Borago officinalis. Borago was  grown 
in housegreen condition. When the seventh leaves was be apeared, plants was treated with five 
levels of Si: 0, 0.5, 1,1/5 and 2 mM Si (as sodium trisilicate, Na2(sio2)3) .Then plants treated with 
four  levels of Al3+: 0, 20, 40 and 60 mM Al3+ (as AlCl3*6H2O). Then the effects of Silicon and Al 
were investigated on some physiological and biochemical parameters such as: lipid peroxidation 
(malondialdehyde (MDA) and other aldehydes), proline, protein which were measured. The results 
indicated that Al3+ significantly increased MDA, other aldehydes, proline content  and protein in 
Borage with varying degrees. Silicon partially offset the negative impacts and increased tolerance of 
Borage to Al stress.  
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