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گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق پستی3995 :
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

اثر عصاره جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisبندرعباس و جلبک سبز رشته ای ()Spirogyra sp.
رودخانه سیرچ استان کرمان بر روی خصوصیات رشدی گیاه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت .در
آزمایش پرایمینگ بذور در پتری دیش ،عصاره آب گرم جلبک سبز ساحل بندرعباس
) ،(Chaetomorpha gracilisجلبک سبز رشتهای ) (Spirogyra sp.رودخانه سیرچ ،کود عصاره
جلبکهای دریایی ،آّب مقطر ،بذور کنترل ،اسید سالیسیلیک و اسید اسکوربیک برای آزمایش جوانه زنی
استفاده شدند .آنالیز مقایسه میانگین برای صفت درصد جوانه زنی مشخص نمود که بیشترین درصد
جوانه زنی مربوط به پیش تیمار عصاره جلبک های دریایی ،عصاره جلبک سبز رشته ای )(Spirogyra sp.
و تیمار عصاره آبی جلبک سبز  Chaetomorpha gracilisساحل بندرعباس بودند .بیشترین طول
ساقهچه و ریشهچه را گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی جلبک سبز ساحل بندرعباس و عصاره آبی
جلبک دریایی داشتند .در آزمایش دوم ،تاثیر عصاره جلبک بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی ،تیمارهای
عصاره آبی جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisساحل بندرعباس ،جلبک سبز رشته ای
) (Spirogyra sp.رودخانه سیرچ ،کود عصاره جلبک های دریایی ،آّب مقطر و کود مایع در شرایط گلخانه
استفاده شدند .تیمارهای عصاره آبی ماکرو جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisبندرعباس ،عصاره
جلبک های دریایی و کود مایع بیشترین اثر مثبت را بر روی صفات عرض برگ ،طول ساقه چه ،طول
ریشه چه و میزان کلروفیل برگ داشتند.

تاریخچه مقاله:
دریافت94/12/09 :
اصالح95/02/09 :
پذیرش95/02/22 :
کلمات کلیدی:

جلبک سبز
عصاره
جوانه زنی
گوجه فرنگی

مقدمـه
جلبکهای تازه منبع غنی از ترکیبات فعال بیولوژیکی هستند  .این ترکیبات زیستی بر جوانه زنی و رشد گیاه مؤثر می باشند .به
طوریکه ،امروزه کودهای زیستی جلبکی به طور گسترده در جهان جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان استفاده می شوند .ترکیبات
فعال زیستی موجود در عصاره جلبک های سبز ،همه واکنش های فیزیولوژیکی که منجر به رشد مناسب گیاه می شوند را افزایش
می دهد ) Fouly .(Faheed and Fattah, 2008و همکاران ( )1992و  ،)2001( Mahmoodطی مطالعات خود مشاهده کردند که
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اثر عصاره ماکروجلبکی بر خصوصیات رشدی نشاهای گوجه فرنگی
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جلبکهای سبز دارای درصد باالیی از درشت مغذی ها و مقادیر قابل مالحظه ای از ریز مغذی و اسیدهای آمینه می باشند .طی
این مطالعات نقش عصاره جلبک های سبز به عنوان محرک زیستی در بهبود کشاورزی اثبات گردیده است.

هدف از این تحقیق ،مطالعه اثر عصاره جلبک های سبز روی جوانه زنی بذر در شرایط آزمایشگاهی و رشد رویشی نشائ گوجه
فرنگی در گلخانه می باشد.
مواد و روشها
جلبکهای مورد استفاده

جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisاز خانواده  Cladophoralesبه عنوان عمده ترین ماکروجلبک در شهرستان بندر عباس
( ،)Nejatkhah-Manavi, 2016جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp.) 1رودخانه سیرچ استان کرمان ،نمونه تجاری عصاره
جلبکهای دریایی 100% 2محلول در آب و کود مایع جلبکی ( )Liquid kelp foliarبه عنوان تحریک کننده رشد مورد استفاده
قرار گرفتند .بذور گوجه فرنگی توده محلی میناب به عنوان گیاه زراعی مورد استفاده قرار گرفت.
عصاره آب گرم

جلبک های سبز در دی ماه سال  1393از رویشگاه رودخانه سیرچ با مشخصات  57/46و  30/37درجه طول و عرض جغرافیایی و
ساحل سورو بندرعباس با مشخصات  56/2394و  27/1614درجه طول و عرض جغرافیایی جمع آوری شدند و بعد از انتقال به
آزمایشگاه زیست شناسی دریایی دانشگاه هرمزگان ،هر کدام از جلبک ها از آلودگی های جزیی و سایر جلبک های همراه پاکسازی
شدند .بعد از شناسایی ،ن مونه های پاکسازی شده در سایه خشک و در نهایت آسیاب گردیدند .سپس 10 ،گرم از هر جلبک در
 200میلی لیتر آب مقطر به مدت  12دقیقه جوشانیده و عصاره آن فیلتر شد .به منظور تولید عصاره خشک ،عصاره تغلیظ شده
حاصل از مرحله قبل در دمای  25درجه سانتیگراد و در سایه هوادهی گردید .در نهایت عصاره خشک حاصل جمع آوری و برای
اعمال تیمارها مورد استفاده قرار گرفت.
آزمایش پرایمینگ بذور گوجه فرنگی در پتری دیش

برای این منظور تیمارهای عصاره آبی جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisجمع آوری شده از ساحل بندرعباس ،جلبک سبز
رشته ای ) (Spirogyra sp.رودخانه سیرچ استان کرمان هر کدام با دو غلظت  0/0001و  ، 0/00001عصاره جلبک های دریایی

Filamentous green alga
Seaweed Gold
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استان هرمزگان با موقعیت جغرافیایی ویژه در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از پتانسیل باالیی جهت استفاده از منابع
غنی جلبک های سبز برخوردار است .به عالوه ،خصوصیات آب و هوایی این استان (نیمه گرمسیری) و نقش آن در تامین
محصوالت کشاورزی خارج فصلی در کشور ،آن را ویژه نموده است .این استان با تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار تن
محصول خارج از فصل رتبه دوم کشور را پس از استان بوشهر (دیگر استان نوار ساحلی خلیج فارس) به خود اختصاص داده است.
هرمزگان نقش مهمی در تنظیم بازار محصوالتی مانند گوجه فرنگی ،خیار ،انواع فلفل ،پیاز ،سبزی ،کدو ،سیب زمینی ،بادمجان و
هندوانه در فصل های پائیز ،زمستان و بهار دارد .گوجه فرنگی ) (Lycopersicon esculentum Mill.یکی از مهمترین محصوالت
سبزی و صیفی از نظر اقتصادی در سطح دنیا میباشد ) .(FAO, 2015کشت گوجهفرنگی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده
و در سالهای اخیر کشت گلخانهای این محصول رشد فزایندهای داشته است.

اثر عصاره ماکرو جلبک های سبز...

شریفی سیرچی

آزمایش تاثیر عصاره جلبک بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی

تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل :عصاره آبی جلبک سبز ) (Chaetomropha gracilisاز ساحل بندرعباس ،جلبک
سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.رودخانه سیرچ استان کرمان هر کدام با دو غلظت  0/001و  ، 0/0001عصاره جلبک های دریایی
)( (Seaweed Goldenکود تجاری) با غلظت ( 0/0001به عنوان کنترل مثبت) ،آّب مقطر (به عنوان کنترل) و کود مایع
) (Liquid kelp foliarبا غلظت ( 0/0001کنترل مثبت) بودند .به منظور بررسی اثر این تیمارها بر رشد رویشی گیاهچه گوجه
فرنگی ،تیمارها طی سه مرحله بعد از توسعه برگهای لپه ای با فاصله  5روز اسپری گردیدند.
تعداد دو بذر با فاصله  2سانتی متر در عمق  1سانتی متری خاک در گلدان هایی با  7سانتی متر دهانه و  8سانتی متر عمق
کشت گردیدند .خاک گلدان ها شامل خاک شنی و

کوکوپیت بود .در زمان  30روز بعد از کاشت ،صفاتی نظیر طول ساقهچه،

طول ریشه چه ،میزان کلروفیل و عرض برگ مورد ارزیابی قرار گرفتند.
اندازه گیری کلروفیل برگ

برای اندازه گیری کلروفیل ،مقدار  0/1گرم از بافت تر برگ گیاه با  5میلی لیتر استون  80درصد مخلوط شدد .مخلدوط بده دسدت
آمده به مدت  15دقیقه با سرعت  g10000سانتریفیوژ گردید و در نهایت عصاره استونی شفاف را جدا کرده و حجم آن با استون
 80درصد به  20میلی لیتر رسید .انداره گیدری کلروفیدل بدا اسدتفاده از روش اسدپکتروفتومتری و در دو طدول مدوج  645و 663
نانومتر و برای کارتنوئید در طول موج  470نانومتر انجام گرفت .برای تعیین مقدار کلروفیلهای  aو  bو کلروفیل کل از فرمولهای
زیر استفاده شد.
Ch a = (0.0127 A663 – 0.00269 A645) V/W
Ch b = (0.0229 A645 – 0.00468 A663) V/W
Ch T= Ch a+ Ch b

که در روابط فوق  A 645و  A 663به ترتیب جذب نور در طول موجهای 645و  663میباشد V ،حجم استون به لیتر و  Wوزن برگ
عصاره گیری شده به گرم است با استفاده از فرمولهای فوق مقدار کلروفیل بر اساس میلی گرم در لیتر محاسبه و در نهایت مقدار
کلروفیل بر اساس میلی گرم کلروفیل به ازای یک کیلوگرم وزن تر گیاه محاسبه گردید.
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(کود تجاری) با غلظت ( 0/0001به عنوان کنترل مثبت) ،آّب مقطر (به عنوان کنترل) ،بذور بدون پرایمینگ (کنترل) ،اسید
سالیسیلیک  1mMو اسید اسکوربیک  1 mMمورد استفاده قرار گرفتند.
بذور گوجه فرنگی یکنواخت با سایز متوسط انتخاب گردیدند .بذور با هیپوکلریت سدیم  0/6%برای مدت  10ثانیه ضدعفونی
گردیدند .سپس ،با آب مقطر استریل سه مرتبه شستشو و خشک گردیدند .بذور ضد عفونی شده به مدت  30ساعت در هر کدام از
پیش تیمار ها (محرک های زیستی) ق رار داده شدند .سپس ،جمع آوری و خشک گردیدند و تا زمان کشت در دمای  20درجه
سانتی گراد نگهداری شدند .تعداد  10عدد بذر ضدعفونی شده در هر پتری دیش  9سانتی متری حاوی  1الیه کاغذ واتمن 3
میلیمتری با فاصله قرار داده شدند و  5میلی لیتر آب مقطر استریل جهت تامین رطوبت مورد نیاز برای جوانه زنی بذور در هر
پتری دیش ریخته شد .پتری دیش ها در دمای  20درجه سانتی گراد در تاریکی تا زمان جوانه زنی نگهداری شدند .هشت روز بعد
از کاشت ،صفات درصد جوانه زنی ،طول ریشه چه و طول ساقه چه مورد ارزیابی قرار گرفت.
این آزمایش بر پایه طرح کامالً تصادفی با  9تیمار و  4تکرار انجام گردید .آنالیز آماری ،تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزارهای
 MSTAT-Cو  EXCELصورت گرفت.
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این آزمایش بر پایه طرح کامالً تصادفی با  7تیمار و  4تکرار انجام گردید .آنالیز آماری ،تجزیه و تحلیل دادهها به کمک
نرمافزارهای  MSTAT-Cو  EXCELصورت گرفت.
نتایـج

جدول  . 1تجزیه واریانس داده های صفات درصد جوانه زنی ،طول ریشه چه و طول ساقه چه بر اساس طرح کامالً تصادفی ،** .نشان دهنده وجود اختالف
معنی دار در سطح احتمال  ،CV .1%ضریب تغییرات
منابع تغییر

درجه آزادی

تیمار

8
27
35

خطا
کل

میانگین واریانس صفت

میانگین واریانس صفت

میانگین واریانس صفت

درصد جوانه زنی

طول ریشه چه

طول ساقه چه

**181/465
7/380
CV=2/98

**6/97
0/019
CV=3/72

**1/702
0/009
CV=3/34

مقایسه میانگین برای صفت درصد جوانه زنی مشخص نمود که بیشترین درصدهای جوانه زنی 98/25 ، 98/50و  97/50به ترتیب
مربوط به پیش تیمار عصاره جلبک های دریایی (کود تجاری) در غلظت  0/0001و پیش تیمار عصاره جلبک سبز رشته ای
) (Spirogyra sp.سیرچ در غلظت های  0/0001و  0/00001بودند و این تیمارها به طور مشترک در کالس  aقرار گرفتند .این
در حالی بود که میانگین های درصد جوانه زنی برای پیش تیمار عصاره آبی جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisساحل
بندرعباس  92و  91/50برای دو غلظت  0/0001و  0/00001بودند که به طور مشترک در کالس  bقرار گرفتند .پیش تیمارهای
هیدرو پرایمینگ ،اسید اسکوربیک و اسید سالیسیلیک نیز تاثیر کمتری نسبت به پیش تیمارهای عصاره جلبکی بر روی درصد
جوانه زنی داشتند .کمترین مقدار درصدجوانه زنی مربوط به گیاهان کنترل بود که میانگینی برابر  80/75داشتند و در کالس d
قرار گرفت.
مقایسه میانگین برای صفت طول ریشه چه مشخص نمو د که بیشترین طول ریشه چه را گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی
جلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisساحل بندر عباس در غلظت  0/0001و عصاره آبی جلبک دریایی (کود تجاری) به ترتیب
 4/575و  4/525سانتی متر داشتند و مشترکاً در کالس  aقرار گرفتند .گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی جلبک سبز ساحل
بندرعباس در غلظت  0/00001میانگین طول ریشه چه ای برابر  4/3سانتی متر داشتند و در کالس  bقرار گرفت .گیاهان پیش
تیمار شده با آب و اسید اسکوربیک به ترتیب با میانگین های طول ریشه چه  3/35و  2/825به ترتیب در کالس های  cو  dقرار
گرفتند .گیاهان کنترل ،پیش تیمار شده با عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ در غلظت های  0/0001و
 0/00001درکالس  eقرار گرفتند .کمترین طول ریشه چه  1/35سانتی متر ،مربوط به گیاهان پیش تیمار شده با اسید سالیسیک
بود که در کالس  fقرار گرفتند.
مقایسه میانگین برای صفت طول ساقه چه مشخص نمود که بیشترین طول ساقه چه را گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی
جلبک سبز ) )Chaetomorpha gracilisدر غلظت  0/0001و عصاره آبی جلبک دریایی (کود تجاری) به ترتیب  3/5و  3/45سانتی
متر داشتند و مشترکاً در کالس  aقرار گرفتند .گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی جلبک  Chaetomorpha gracilisدر غلظت
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های صفت های در صد جوانه زنی ،طول ریشه چه و طول ساقه چه مشخص نمود که بین
تیمارها برای هر سه صفت در سطح احتمال  1%اختالف معنی دار وجود دارد (جدول  .)1مقایسه میانگین تیمارها در مورد صفات
مختلف با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  5%صورت پذیرفت (جدول .)2

اثر عصاره ماکرو جلبک های سبز...
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جدول  . 2مقایسه میانگین تیمارها در مورد صفات مختلف با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  .5%حروف متفاوت انگلیسی ،نشان
دهنده وجود اختالف معنی دار بین میانگین تیمارها می باشد.
تیمار

صفت

صفت

صفت

درصد جوانه زنی

طول ریشه چه )(cm

طول ساقه چه )(cm

کنترل (بدون پیش تیمار)

80/75 d

e

هیدرو پرایمینگ

82/50cd

3/35c

2/975c

پیش تیمار اسید سالیسیلیک 1mM

92/75b

1/35f

2/525d

پیش تیمار اسید اسکوربیک 1mM

85/50c

2/825d

1/925e

پیش تیمار عصاره جلبک دریایی (کنترل مثبت)
0/0001

98/50a

4/525a

3/45a

پیش تیمار عصاره آبی جلبک
) (Chaetomorpha gracilisساحل
بندرعباس 0/0001

92b

4/575a

3/5a

پیش تیمار عصاره آبی جلبک
) (Chaetomorpha gracilisساحل
بندرعباس 0/00001

91/50b

4/3b

3/3b

پیش تیمار عصاره آبی جلبک )(Spirogyra sp.
رودخانه سیرچ 0/0001

98/25a

1/650e

2/45d

پیش تیمار عصاره آبی جلبک )(Spirogyra sp.
رودخانه سیرچ 0/00001

97/50a

1/775e

3/025c

1/85

f

1/70

آزمایشهای گلخانه ای

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های صفت های طول ریشه چه ،طول ساقه چه ،عرض برگ و میزان کلروفیل مشخص نمود که
بین تیمارها برای هرکدام از چهار صفت مورد مطالعه در سطح احتمال  1%اختالف معنی دار وجود دارد (جدول  .)3مقایسه
میانگین تیمارها در مورد صفات مختلف با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  5%صورت پذیرفت (جدول .)4
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 0/00001میانگین طول ساقه چه برابر  3/3سانتی متر داشتند و در کالس  bقرار گرفت .گیاهان تیمار شده با عصاره آبی جلبک
سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ در غلظت  0/00001و آب به ترتیب ،طول ساقه چه ای برابر با  3/025و  2/975داشتند که
مشترکاً در کالس  cقرار گرفتند .گیاهان پیش تیمار شده با اسید سالیسیلیک و عصاره آبی جلبک سبز رشته ای )(Spirogyra sp.
سیرچ در غلظت  0/0001به ترتیب ،طول ساقه چهای برابر با  2/525و  2/450داشتند که مشترکاً در کالس  dقرار گرفتند .گیاهان
تی مار شده با اسید اسکوربیک از لحاظ طول ساقه چه در کالس  eقرار گرفتند .کمترین طول ساقه چه  1/7سانتی متر ،مربوط به
گیاهان کنترل بود که در کالس  fقرار گرفتند.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

جدول  . 3تجزیه واریانس داده های صفات طول ریشه چه ،طول ساقه چه ،عرض برگ و میزان کلروفیل بر اساس طرح کامالً تصادفی ،** .نشان دهنده وجود
اختالف معنی دار در سطح احتمال  ،CV .1%ضریب تغییرات

تیمار

6
21
27

خطا
کل

صفت عرض برگ

**60/825
2/667
CV=10/03

واریانس صفت

واریانس صفت

صفت میزان

طول ریشه چه

طول ساقه چه

کلروفیل

**55/984
1/524
CV=9/89

**

0/690
0/098
CV=3/34

**

0/012
0/00014
CV=4/9

مقایسات میانگین با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن برای صفت عرض برگ مشخص نمود که تیمارهای عصاره آبی
ماکروجلبک سبز بندرعباس  ،0/001عصاره جلبک های دریایی )( (Seaweed Goldenکود تجاری) با غلظت  0/0001و کود مایع
) (Liquid kelp foliarبا غلظت ( 0/0001کنترل مثبت) بیشترین اثر مثبت را بر روی این صفت داشتند (جدول  )4و به ترتیب با
عرض برگ  19/33 ،21/667و  19میلیمتر در کالس  aقرار گرفتند .هرچند که دو تیمار عصاره آبی ماکروجلبک سبز بندرعباس
 0/001و کود مایع ) (Liquid kelp foliarبه لحاظ واریانس داده بیشتر در کالس  abقرار گرفتند .تیمار عصاره آبی ماکرو جلبک
سبز بندرعباس با غلظت  0/0001نیز اثر نسبتاً مطلوبی بر روی صفت عرض برگ داشت که با  18میلیمتر عرض در کالس  bقرار
گرفت .تیمار عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ در غلظت های  0/001و  0/0001سبب عرض برگ به ترتیب 15
و  12میلیمتر شدند که به ترتیب در کالس های  cو  dقرار گرفتند .گیاهان کنترل با پایین ترین عرض برگ  9میلیمتر در آخرین
کالس ،e ،قرار گرفتند.
مقایسات میانگین بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن برای صفت طول ساقه چه مشخص نمود که اسپری نمودن گیاهچه ها با
عصاره جلبک های دریایی )( (Seaweed Goldenکود تجاری) با غلظت  0/0001سبب تولید بلندترین ساقچه ها با طولی برابر با
 4/833سانتی متر شد و در کالس  aقرار گرفتند (جدول  .) 4گیاهان تیمار شده با عصاره جلبک سبز رشته ای )(Spirogyra sp.
سیرچ در غلظت  0/001با طول ساقه چه  4/567سانتی متر در کالس  abقرار گرفتند .اسپری نمودن گیاهچه ها با تیمارهای
عصاره آبی ماکرو جلبک سبز بندرعباس  0/001و  0/0001به ترتیب سبب تولید ساقچه هایی با طولی برابر با  4/35و  4/40سانتی
متر شد که در کالس  abcقرار گرفتند .پایین ترین طول س افه چه مربوط به گیاهان کنترل بود که با دارا بودن طولی برابر با 3/4
سانتی متر در کالس  dقرار داشتند
مقایسه میانگین برای صفت طول ریشه چه مشخص نمود که بیشترین طول ریشهچه مربوط به گیاهچه های اسپری شده با عصاره
آبی ماکروجلبک سبز بندرعباس با غلظت  0/001و عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ در غلظت های 0/001
بود که به ترتیب با طولی برابر با  16و  15/667سانتی متر در کالس  aقرار داشتند .گیاهچه های اسپری شده با کود مایع
) (Liquid kelp foliarبا غلظت ( 0/0001کنترل مثبت) طولی برابر با  14/667سانتی متر داشتند و در کالس  abقرار گرفتند
گیاهچه های اسپری شده با عصاره آبی ماکرو جلبک سبز بندرعباس با غلظت  0/0001با طولی برابر  13/331سانتی متر در کالس
 bcقرار داشتند .تیمار عصاره جلبک های دریایی )( (Seaweed Goldenکود تجاری) با غلظت  0/0001سبب تولید ریشه چه هایی
با طول  12/333سانتی متر شد که کالس  cرا به خود اختصاص دادند .گیاهان کنترل طول ریشه چه ای برابر  3/33سانتی متر
داشتند که در کالس  dقرار گرفتند.
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منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین واریانس

میانگین

میانگین

میانگین واریانس

اثر عصاره ماکرو جلبک های سبز...

شریفی سیرچی

جدول  . 4مقایسه میانگین تیمارها در مورد صفات مختلف با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  .5%حروف متفاوت انگلیسی ،نشان
دهنده وجود اختالف معنی دار بین میانگین تیمارها می باشد.

تیمار

صفت

صفت

صفت

عرض برگ mm

طول ریشه چه cm

طول ساقه چه cm

میزان کلروفیل کل
mg g1 FW

9e

3/33d

3/4d

1/ 2 C

19/33ab

12/333c

4/83a

2/86 a

19 ab

14/667ab

3/9 cd

2/76 a

کنترل (اسپری با آب)
عصاره جلبک دریایی (کنترل
مثبت) 0/001

صفت

کود مایع ) (Liquid kelp foliarبا
غلظت 0/0001
عصاره آبی جلبک
 Chaetomorpha gracilisساحل

a

a

16

21/667

abc

4/35

a

2/38

بندرعباس 0/001
عصاره آبی جلبک
 Chaetomorpha gracilisساحل

b

18

bc

13/33

abc

4/40

b

2/19

بندرعباس 0/0001
عصاره آبی جلبک Spirogyra sp.

رودخانه سیرچ 0/001
عصاره آبی جلبک Spirogyra sp.

رودخانه سیرچ 0/0001

15c

15/667a

4/567ab

1/80 b

12 d

12c

4/267abc

1/54 c

بحث
همانگونه که در نتایج مالحظه شد ،در بررسی های آزمایشگاهی کلیه تیمارهای عصاره جلبکی ،اعم از عصاره جلبک های دریایی
)( (Seaweed Goldenکود تجاری) ،عصاره آبی ماکروجلبک سبز بندرعباس و عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ
اثر مثبت در سه صفت مورد مطالعه ،درصد جوانه زنی ،طول ساقه چه و طول ریشه چه ،داشتند هر چند که اثر عصاره آبی
ماکروجلبک سبز ) (Chaetomorpha gracilisبندرعباس و عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ بر صفت در صد
جوانه زنی مقدار کمی کمتر از عصاره جلبک های دریایی )( (Seaweed Goldenکود تجاری) بود .اما در دو صفت طول ساقه چه و
طول ریشه چه ،پیش تیمار عصاره آبی ماکرو جلبک سبز بندرعباس موثرترین تیمار بود .عالوه بر این ،در این سری از آزمایشات
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آزمون چند دامنه ای مقایسات میانگین دانکن بر روی داده های حاصل از اندازه گیری میزان کلروفیل کل مشخص نمود که
بیشترین میزان کلروفیل کل  2/78 ،2/86و  2/38میلی گرم در گرم وزن تازه به ترتیب مربوط به اسپری نمودن تیمارهای عصاره
جلبک های دریایی )( (Seaweed Goldenکود تجاری) با غلظت  ،0/0001کود مایع ) (Liquid kelp foliarبا غلظت 0/0001
(کنترل مثبت) و عصاره آبی ماکرو جلبک سبز بندرعباس با غلظت  0/001بود که مشترکاً در کالس  aقرار گرفتند (جدول .)4
تیمارهای عصاره آبی ماکروجلبک سبز بندرعباس با غلظت  0/0001و عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ در
غلظت  0/001به ترتیب با دارا بودن 2/19و  1/80میلی گرم کلروفیل کل در گرم وزن تازه مشترکا ً در کالس  bواقع شدند.
گیاهان کنترل با میزان کلروفیل کل  1/20میلی گرم کمترین مقدار کلروفیل کل در گرم وزن تازه را نشان دادند و در کالس c
واقع شدند.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

هردو گونه جلبک در دوز کم

) (v/vسبب بهبود جوانه زنی ،افزایش تعداد برگ و وزن میوه در هر سه گیاه شد .به طور مشابهی

عصاره  40 %جلبک  Gracilaria verrucosaخصوصیات رشدی را در گیاه کنجد بهبود بخشیده و غلظت  100 %اثر کمتری داشت
) .(Gandhimaniyan et al., 2010همچنین  Hernandez-Herreraو همکاران ( ،)2013گزارش نمودند که عصاره جلبک های
دریایی  Ulva lactucaو  Padina gymnosporaدر غلظت کم  0/2 %به عنوان محرک زیستی شاخص جوانه زنی را افزایش ،زمان
جوانه زنی را کاهش ،طول ریشه چه و ساقه چه را افزایش داده است .در تحقیقی دیگر ،استفاده از عصاره جلبک قهوه ای
 Ascophyllum nodosumبه عنوان کود زیستی در غلظت باالی  0/17 %سبب افزایش معنی دار طول ساقه ،ریشه و قطر ساقه
انگور شد ) Haider .(Popescu and Popescu, 2014و همکاران ( ،)2012گزارش نمودند که استفاده از عصاره جلبکی پریمو 3به
عنوان محرک زیستی ارگانیک بر روی گیاه سیب زمینی سبب بهبود معنی دار رشد گیاه ،عملکرد و کیفیت غده شده است.
همچنین ،مقادیر مواد جامد محلول ،پروتئین و نیتروژن غده ها را افزایش داد .عالوه براین ،کاربرد عصاره جلبکی  Sargassumدر
غلظت  0/75%به صورت محلول پاشی بر روی گیاهچه های  45روزه گیاه لوبیای هندی سبب افزایش معنی دار تعداد غالف ها در
بوته ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه شد ).(Raja and Geetha, 2015
در نهایت متذکر می گردد که کودهای جلبکی دارای مواد معدنی مناسب ،کربوهیدراتها و هورمونهایی مثل اکسین و سیتوکنین
و اسیدهای آمینه می باشند و عموماً در دوز پایین استفاده می شوند .تولید کودهای جلبکی نیاز به داشتن امکانات و وسایل
پیشرفته ندارد لذا شرکت های بومی کشورهای در حال توسعه قادر به ساخت این نوع کودهای بیولوژیک می باشند .در نتیجه
هزینه تهیه این کود بسیار پایین تر از کودهای شیمیایی است .امروزه ،در کشورهای در حال توسعه دارای سواحل دریایی ،به جای
استفاده از دوزهای باالی کودهای شیمیایی که خطرات زیست محیطی گسترده ای دارند کودهای جلبکی ارگانیک توصیه میشود.
منابـع
Faheed, F.A., Fattah, Z., Abd, E.l. 2008. Effect of Chlorella vulgaris as biofertilizer on growth parameters
and metabolic aspect of Lettuc plant. Journal of Agriculture and Social Science. D4(4): 165-169.
FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations). 2015. http://faostat.fao.org.
Primo
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غلظت  0/0001عصاره آبی جلبک های هدف موثرترین بود .در آزمایشات گلخانه ای نیز عصاره آبی جلبک سبز ساحل بندرعباس
در غلظت  0/001موثرترین تیمار حتی نسبت به دو کود تجاری ،عصاره جلبک های دریایی ) (Seaweed Goldenو کود مایع
) ،(Liquid kelp foliarدر صفات عرض برگ ،طول ساقه چه و طول ریشه چه بود .این تیمار همچنین اثر مطلوبی بر روی صفت
میزان کلروفیل نسبت به کنترل و عصاره جلبک سبز رشته ای ) (Spirogyra sp.سیرچ داشت .برتری عصاره جلبک سبز بندرعباس
نسبت به عصاره جلبک سبز رشته ای سیرچ ،عالوه بر متفاوت بودن جنس و گونه ،احتماالً مربوط به محیط مغذی تر و دریافت
بیشتر نور خورشید جلبک سبز بندرعباس در ساحل خلیج فارس می باشد .نتایج این تحقیق موید تحقیقات محققین مختلف در
نشان دادن ظرفیت باالی عصاره های جلبکی چه از لحاظ محرک های زیستی و چه از نظر کود زیستی میباشد Gupta .در سال
 ،1966اثر عصاره جلبک را بر روی صفات جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه های برنج بررسی نمود و اثر مثبت این عصاره را
بر خصوصیات مورد مطالعه ،به حضور ترکیبات فعال زیستی در عصاره ربط داد .در تحقیقی دیگر محققین اثر عصاره جلبک سبز
 Spirogyra jugalisرا بر روی صفت جوانه زنی گیاه گوجه فرنگی بررسی نمودند .نتایج نشان داد که تیمار عصاره آب گرم و آب
سرد هر دو باعث تسریع جوانه زنی و افزایش طول ساقه چه و ریشه چه شدند ) Rao .(Mahadik and Jadhav, 2015و Chatterjee
( ،)2014اثر کود مایع جلبک های دریایی  Gracilaria textorriو ( Hypnea musciformisعصاره آب گرم) را بر روی صفات جوانه
زنی بذر ،تعداد برگ و وزن میوه گیاهان بادمجان ،فلفل و گوجه فرنگی بررسی نمودند .آنها مالحظه نمودند کود مایع حاصل از
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