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عملکرد و صفات بیوشیمیایی کدوی تلخ ()Momordica charantia L.
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 1گروه آموزشی علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
2گروه علوم باغبانی ،گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی ،ادویهای و عطری .دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
تاریخ پذیرش1317/1/17:

تاریخ دریافت1317/4/10 :

چکیده
به منظور بررسی اثر محلولپاشی عصاره جلبک بر رشد ،عملکرد و صفاا

بیوشفیمایی گیفاه کفدوی لف

(کارال) ،آزمایشی در سال  1931در قالب طرح بلوكهای کامل صادفی با  9کرار در مزرعه حقیقا ی دانشفگاه
بیرجند اجرا شد .یمارهای آزمایشی شامل چهار غلظت عصاره جلبک ( 9 ،1.1 ،0و  5.1میلیلیتفر بفر لیتفر) در
طی سه مرحله محلول پاشی (قبل از گلدهی ،زمان گلدهی و زمان شکیل میوه) بودند .نتایج نشان داد کفه اثفر
عصاره جلبک بر اجزا برگ معنیدار بود ،بطوریکه با افزایش غلظفت یمفار ،وزن فر و شفک و سفط بفرگ
افزایش یافت .عصاره جلبک عالوه بر اجزا برگ ،بر رنگیزههای آن (کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کفل و کار نوییفد)
نیز اثیر گذار بود .بیشترین میزان کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و کار نویید به ر یفب 2/12 ،11/09 ،1/66 ،5/77
میلیگرم برگرم وزن ر برگ در یمار  5/1میلیلیتر بر لیتر عصاره جلبک و کمترین میزان این صاا
مشاهده شد .همچنین نتایج ،نشاندهنده اثیر معنیدار عصاره جلبک برصاا

در شفاهد

کمفی بو فه بفود ،بفهطفوری کفه

بیشترین طول بو ه و عداد شا ههای جانبی در باال رین غلظت عصاره جلبک و کمترین آنها در شفاهد بدسفت
آمد .عصاره جلبک اجزا عملکرد (وزن ،طول و قطر میوه ،عداد میفوه در بو فه وعملکفرد محصفول) و صفاا
بیوشیمایی میوه (فعالیت آنتیاکسیدان و فنل کل) را نیز حت اثیر ود قفرار داد ،بطوریکفه بیشفترین عملکفرد
محصول( 5126کیلوگرم در هکتار) ،میزان فنول کل ( 8/75میلیگرم گالیک اسید در  100گرم مفاده شفک) و
فعالیت آنتیاکسیدانی ( 63/6درصد) در غلظت عصاره جلبک ( 5/1میلیلیتر بر لیتر) حاصل شد .بر اساس نتایج
این آزمایش ،به نظر میرسد ،استااده از غلظت  5/1میلیلیتر بر لیتر عصاره جلبک ،مفی وانفد نقفش مفوثری بفر
صاا

کمی و کیای گیاه کدوی ل داشته باشد.

واژههای کلیدی :عملکرد کیای ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،کارال ،میزان کلروفیل.

مقدمه

1

قدیم در طب سنتی استااده مفیشفود (

Crisan et al.,

Momordica

 )2008و کشففت آن عمففد اً در شففرآ آفریقففا ،آسففیا و

 charantia L.گیفاهی علافی ،یکسفاله ،زنفده ،بفاال

آمریکای جنوبی رایج است .امفروزه انفواعی از ارقفام

رونده و پر شاخ و برگ متعلف بفه فانوادد کفدوییان

وحشی و اهلی آن در مناط گرمسیری پراکنفده شفده

( ،)Cucurbitaceaeبومی آسیا میباشد که از زمانهای

است .اکنون هیچ منبعی در مورد وجفود آن در ایفران

کدوی ل یا کفارال بفا نفام علمفی

ارایففه نشففده اسففت .امففا ا یففراً ولیففد آن در منففاط
گرمسففیری کشففور هماننففد سیسففتان و بلوچسففتان،

*نویسنده مسئولmh.aminifard@birjand.ac.ir :
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( Heidari

جلبک دریایی به ازگی به عنوان محلفولپاشفی برگفی

هرمزگان و بوشهر ا حدی رواج یافته است

 .)and Mobasri-Moghadam, 2012کففففارانتین،

بفرای بسفیاری از محصفوال

از جملفه انفوا چمفن،

انسولین ،کوکوربو انوییفدها ،موموردسفین و لینولئیفک

غال  ،حبوبا  ،گلها و گونههای گیاهی اهمیت پیفدا

اسیدها از جمله مواد موجود در کدوی لف میباشفند

کفرده اسفت ( .)Thambiraj et al., 2012جلبفکهفای

( .)Harinantenaina et al., 2006کلیه اندامهفای گیفاه

دریایی به علت دارا بودن عناصفر مذفذی ماننفد از ،

از قبیل ریشفه ،سفاقه ،بفرگ و میفوه مصفرو دارویفی

فسار ،پتاسیم و بر ی از عناصر کممصرو مورد نیفاز

داشته و به دلیل داشتن آلکالویید موموردیسین ل مزه

گیاهان و همچنین مفوادی از قبیفل شفبههورمونهفای

مففیباشففند .میففوههففای ایففن گیففاه همچنففین غنففی از

رشد مانند سیتوکنین ،اکسین و آبسزیک اسید ،آلجنیک

ویتففامین ،Aویتففامین Cو آهففن بففوده و سرشففار از

اسید ،بتایین ،الیگوساکاریدها ،اسیدهای آمینه ،اسفترول

پلیپپتید ،انسولین و کارانتین میباشفد کفه در کفاهش

در بسیاری از مناط ساحلی به عنفوان کفود ارگانیفک

قند ون موثرند ( .)Tori-Hudson, 2007از میوههفای

مفورد اسفتااده قفرار مفیگیرنفد (

رسیده این گیاه برای درمان دیابت نفو  1و 2اسفتااده
میشود بطوریکه رکیبا

 .)2012حقیقفففا

Thambiraj et al.,

نشفففان داده اسفففت کفففه کفففارایی

شبهانسولین موجود در دانه

فرآوردههای حاصل از جلبفکهفای دریفایی بفه طفور

و میوه گیاه کارال در درمان دیابت نو  1و 2اثیر دارد

گستردهای در کشفاورزی مفورد اسفتقبال قفرار گرفتفه

( .)Choudhary et al., 2012همچنین میوه کارال دارای

مصرو

است .بهعنوان مثال می وان به بر ی از اثرا

اصیت ضدسفرطانی ،بفهویفژه سفرطان فون اسفت

عصاره جلبک (قهوهای از جنس  )Ascophyllumمانند

( .)Tori-Hudson, 2007در نظامهای کشاورزی پایدار،

افزایش ار اا بو ه ،عداد برگ ،رشد گیاه ،وسعه بهتر

هر گونه بهبود در نظامهای کشفاورزی بایفد منجفر بفه

ریشه و افزایش جفذب آب و امفالح معفدنی ،سفریع

افزایش ولید و کاهش اثر مخرب زیست محیطی شفود

زمان گلدهی و افزایش شکیل میوه ،ا یر در پیری و

که در نهایت موجب افزایش پایداری نظامها میگفردد.

ایجاد مقاومت بیشتر در برابر استرسهفای محیطفی از

یکی از این روشها ،استااده از محركهای بیولوژیفک

قبیفل شفکی ،شفوری و درجفه حفرار  ،اففزایش

میباشد که می وانفد اثفر کودهفای معفدنی را اففزایش

مقاومت گیاهان در برابر آفا

و بیماریهفا و اففزایش

دهد .در سفالهفای ا یفر اسفتااده از عصفاره جلبفک

کمیت و کیایت میفوه اشفاره نمفود( .

دریایی با وجه بفه وانفاییهفای آن بفرای اسفتااده در

 )2010; Shokouhifar, 2016با وجه به مطالفب ذکفر

کشاورزی ارگانیک و پایدار محبوبیت اصی بهدسفت

شده و کمبود اطالعا

در صوص اثر عصاره جلبفک

آورده اسفت ( .)Roth and Goyne, 2004بفر فالو

دریایی بر ویژگیهای رشد و نمو گیاه دارویفی کفدوی

کودهای شیمیایی ،عصفاره بفه دسفت آمفده از جلبفک

ل (کارال) ،هدو این آزمایش ،بررسی بر ی صفاا

دریایی از خریفب محفی زیسفت جلفوگیری نمفوده،

کمی و کیای گیاه کارال حت اثر محلول پاشی عصفاره

غیرسمی بوده و آلودگی طرناك برای انسان ،حیوانا

جلبک دریایی ( )Ascophyllum nodosumبود.

Sunarpi et al.,

و پرندگان ایجفاد نمفیکنفد (.)Del Poso et al., 2007
مواد فعال زیستی استخراج شفده از جلبفک دریفایی در
افزایش عملکرد کمفی و کیافی محصفوال

مواد و روشها

مختلف

این پژوهش در سال زراعی  1931در قالب طفرح

گزارش شده است .عصارههای مایع به دسفت آمفده از

بلوكهفای کامفل صفادفی بفا سفه کفرار در مزرعفه
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دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجراشد .یمارهای

پتاسیم) مورد استااده قرار گرفت .محلولپاشی عصاره

آزمایش شامل چهار غلظت عصفاره جلبفک (صفار،

جلبک بر اساس غلظتهای مختل

در سه نوبت قبل از

 9 ،1/1و  5/1میلیلیتر بر لیتر) بودند .قبفل از کشفت،

گلدهی ،زمان گلدهی و زمان شکیل میوه بفر گیاهفان

فیزیکفی و شفیمیایی فاك

اعمال شد .آبیاری به طور مر ب هر هات روز در طی

مزرعه از عم صار ا  90سفانتیمتری نمونفهبفرداری

دوره رشد گیاه انجام شد .همچنین وجین علف هفای

شد (جدول  .)1زمین آزمایشی با استااده از گچ ،ف

هرز و سلهشکنی در چند مرحلفه انجفام شفد .پفس از

کشی و بعد نهرها ایجاد شفدند .واحفدهای آزمایشفی

اعمال آ رین یمار و شفرو بفاردهی گیاهفان ،چهفار

جوی به طول چهار متفر ،فاصفله بفین

انتخاب و برداشت میوه در طی

جهت عیین صوصفیا

شامل دو ردی

ردی هفا سفه متفر ،فاصفله بو فهها روی ردیف

بو ه از وس هر کر

30

فصل رشد در چند چین انجام شد .در نهایت میوههای

مجفاور  1/1متفر و در

برداشت شده از هر بو ه فوزین و میفزان عملکفرد در

نمکاری کشت

بو ه و هکتار محاسبه گردید .برای اندازهگیری طول و

شد .عم کاشت بذرها  9سانتیمتر بود و در هر گفوده

قطر میوهها از کولیس و ف کفش اسفتااده شفد .در

چهار بذر کشفت شفد .زمفان کاشفت بفذرها ،اواسف

مرحله باردهی گیاهان ،نمونههای برگ و میوه هیه شد.

اردیبهشت  1931بود .بذرها پس از  7ا  10روز سفبز

انفدازهگیفری مقفادیر کلروفیفل  ،b ،aکلروفیفل کفل از

واکاری انجام شفد و

روش  )1376( Arnonانجففام گرفففت .جهففت عیففین

پس از قریباً  20روز عمل نک بو هها انجام شد و در

میزان مهار رادیکفال آزاد میفوه از روش انفدازهگیفری

هر محل یک بو ه نگه داشفته شفد .در ایفن پفژوهش،

کاهش ظرفیت رادیکالی و با کمفک -2،2دیفنیفل -1

کود عصاره جلبک دریایی ()Ascophyllum nodosum

پیکریل هیدرازیل ( )DPPHاستااده

گردید ( Turkmen

با نام جاری کامین آلگا (سا ت شفرکت اگری کنفو

 .)et al., 2005برای اندازهگیفری محتفوی فنفول میفوه

مفایع (حفاوی  16درصفد

کففدوی لف از روش گالیففک اسففید و معففرو فففولین

سفانتیمتر و فاصفله دو کفر
مجمو  20بو ه در هر کر

به صور

شدند و پس از چند روز عملیا

از کشور اسفپانیا) بصفور

سیوکالتو استااده شد (.)Sharifi et al., 2015

عصففاره جلبففک 7 ،درصففد مففاده آلففی و  2.1درصففد

جدول  :1خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش
بافت

هدایت الکتریکی

نیتروژن کل

پتاسیم قابل دسترس

فسار قابل دسترس

اك

(دسیزیمنس بر متر)

()%

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

لومی

9/1

0/06

220

20

pH
7/76

مواد آلی
()%
0/068

نتایج

آماری معنیداری با سایر غلظتهفای عصفاره داشفت

صفات رویشی گیاه :نتایج ارایه شفده حفاکی از فثثیر

(جدول  .)9همچنین در جدول آنالیز واریانس (جدول

معنیدار عصاره جلبک دریایی بر طول بو فه و عفداد

 )2سط برگ حت اثیر معنیدار عصاره جلبک قفرار

شا ههای جانبی بود (جدول  .)2مقایسفه میفانگینهفا

گرفت .نتفایج مقایسفه میفانگینهفا نشفان داد ،کفه در

نشان داد ،بیشترین طول بو فه ( 592/0سفانتی متفر) و

باال رین غلظت عصاره جلبک ( 5/1میلیلیتر بر لیتفر)،

عففداد شففا ههففای جففانبی ( 12عففدد) از غلظففت 5/1

بیشترین سط برگ ( 15/9سفانتیمتر مربفع) مشفاهده

میلیلیتر بر لیتر عصاره جلبک به دست آمد که ااو

شد که در مقایسه با شاهد  13/1درصد افزایش داشفته
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اسفت (جففدول  .)9همچنففین نتففایج جزیففه واریففانس

ر ( 1/03گرم) و وزن شک بفرگ ( 0/131گفرم) در

(جدول  )2نشان داد ،که وزن فر و شفک بفرگ در

باال رین غلظت محلولپاشی ( 5/1میلیلیتفر بفر لیتفر)

این آزمایش حت اثیر معنیدار عصفاره جلبفک قفرار

عصاره جلبک به دست آمد (جدول .)9

گرفتند .بر اساس نتایج مقایسه میانگین ،بیشفترین وزن
جدول  :2جزبه واریانس صاا
منابع ذییرا

درجه

کمی برگ کدوی ل (کارال) حت اثیر عصاره جلبک
عداد شا ههای

عداد میوه

جانبی

در بو ه
*6/18

وزن ر برگ

وزن شک برگ

سط برگ

طول بو ه

بلوك

2

0/00181 ns

0/00006 ns

5/96 ns

*2522/99

*1/08

عصاره جلبک

9

**0/057

**0/0019

**53/66

**1635/55

**10/08

**22/71

6

0/0099

0/000016

2/52

230/11

0/71

1/31

6/16

5/51

9/20

5/59

3/09

10/91

طا

آزادی

ضریب ذییرا

 ** ،nsو *به ر یب غیر معنیداری و معنیداری در سط احتمال یک و پنج درصد

جدول  :3جدول مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختل
عصاره جلبک

وزن ر برگ

وزن شک

عصاره جلبک بر صاا

سط برگ
2

کمی برگ کدوی ل (کارال)
عداد شا ههای

طول بو ه

عداد میوه

)(ml. L

()gr

برگ ()gr

( )cm

()cm

جانبی

در بو ه

0

0/81 c

0/152c

51/59 c

990/99c

8/00 c

10/66c

1/1

0/86bc

0/162b

56/00bc

970/99b

8/99bc

12/00bc

9

0/37b

0/176ab

58/66 b

520/00 ab

10/00b

15/00b

5/1

1/03a

0/131a

15/99 a

592/00 a

12/00a

17/00a

حروو مشابه در هر ستون ا تالو معنیداری در سط  1و  1درصد آزمون چند دامنهای دانکن ندارند

رنگیزههای برگ (کلروفیلل  ،b ،aکلروفیلل کلل و

غلظتهای مختل

کارتنوئید) :طب نتایج بهدست آمده از جدول جزیفه

کدو ل را حت اثیر قرار گرفت که در سط آماری

واریففانس (جففدول  )5ویژگففیهففای کیاففی بففرگ در

یک درصفد معنفیدار بفود (جفدول  .)5کار نوییفد بفا

عصاره جلبک اثیر معنفیداری در

عصاره جلبک دچار ذییرا ی شفد،

غلظتهای مختل

غلظتهای مختل

عصاره جلبفک ،میفزان کار نوییفد

سط احتمال یک درصد داشت (( )P≤0/01بر اساس

بهطوری که با افزایش مصرو آن میزان کار نویید نیفز

نتایج به دست آمده بیشترین میزان کلروفیفل 5/77( a

روندی افزایشی داشت .نتایج نشفان داد کفه بفاال رین

میلیگفرم برگفرم وزن فر بفرگ) ،کلروفیفل 1/66( b

میزان کار نویید ( 2/12میلیگرم بر گرم وزن ر بفرگ)

میلیگرم برگرم وزن ر برگ) و کلروفیل کفل (11/09

در غلظت  5/1میلیلیتر بفر لیتفر عصفاره جلبفک بفود

میلیگرم برگرم وزن ر برگ) ،از غلظت  5/1میلیلیتر

(جدول .)1

بر لیتر عصاره جلبک حاصل شد (جدول  .)1همچنین
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جدول  :4جزیه واریانس صاا

کیای برگ و میوه کدوی ل (کارال) حت اثیر عصاره جلبک

درجه

کلروفیلa

کلروفیلb

کلروفیل کل

کار نویید

آزادی

برگ

برگ

برگ

برگ

بلوك

2

0/12ns

* 0/66

0/29ns

0/025ns

0/ 26ns

عصاره جلبک

9

**

**

**

**

**

6

منابع ذییرا

طا
ضریب ذییرا

1/72

1/52

5/67

فنول میوه

0/19

1/13

فعالیت آنتی
اکسیدانی میوه
17/31ns
**

100/93

0/112

0/067

0/56

0/091

0/085

5/52

10/93

1/58

7/02

8/76

9/68

9/97

 ** ،nsو * به ر یب غیر معنیداری و معنیداری در سط احتمال یک و پنج درصد

جدول  :5مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختل
عصاره جلبک

کلروفیل

a

کلروفیل

b

کلروفیل کل
-1

کار نویید
-1

فنول میوه

فعالیت آنتی

()mg.g-1f.w

()mg.g f.w

()mg.g f.w

()mg.g f.w

()mg GAE/100g

اکسیدانی میوه ()%

0

9/09c

5/10c

8/10c

1/12c

7/27c

16/06c

1/1

9/96bc

5/95bc

3/11b

1/86bc

7/60bc

13/83bc

9

9/85b

5/81b

10/26ab

2/15b

7/31b

69/96b

5/1

5/77a

1/66a

11/09a

2/12a

8/75a

63/68a

)(ml. L

-1

عصاره جلبک بر صاا

کیای برگ و میوه کدوی ل (کارال)

حروو مشابه در هر ستون ا تالو معنیداری در سط  1و  1درصد آزمون چند دامنهای دانکن ندارند

صفات بیوشیمیایی میلوه (میلزان فنلول و فااییلت

صفات کمی میوه :نتایج جزیه واریانس ( )6وزن فر

آنتیاکسللیدانی) :نتففایج آمففاری حاصففل از جزیففه

و شک میوه نشان داد ،که بین غلظفتهفای عصفاره

واریانس (جدول ،)5بیانگر اثر معنیدار غلظت عصفاره

جلبففک در ایففن صففاا

آمففاری معنففیداری

جلبک در میزان فنول میوه کارال نسبت به یمار شفاهد

مشاهده شد ( .)P≤/01مقایسه میفانگین دادههفا نشفان

بود (( .)P≤0/01نتایج مقایسه میانگینها نشان داد ،کفه

داد ،که بیشترین وزن ر میوه رسیده ( 129/66گرم) و

بیشترین میزان فنول ( 8/75میلیگرم گالیفک اسفید در

وزن شک میوه رسیده ( 8/16گفرم) در غلظفت 5/1

 100گرم ماده شک) در یمار  5/1میلیلیتر بفر لیتفر

میلیلیتر بر لیتر عصاره جلبک بهدست آمد (جدول .)7

عصاره جلبفک حاصفل شفد کفه در مقایسفه بفا سفایر

همچنین نتایج جزیه واریانس (جدول  )6این صفاا

غلظتها افزایش داشت و کمترین میفزان ایفن صفات

حاکی از آن است که طول و قطر میفوه رسفیده حفت

( 7/27میلففیگففرم گالیففک اسففید در  100گففرم مففاده

ففاثیر معنیدارغلظففت عصففاره جلبففک قففرار گرفففت

شک) مربوط به غلظت شاهد بود (جفدول .)1نتفایج

( .)P≤0/01با افزایش غلظت عصفاره جلبفک طفول و

جزیه واریانس فعالیت آنتیاکسیدانی میفوه نشفان داد

قطر میوه رسیده نیز افزایش یافت .بیشترین طول میفوه

عصفاره جلبفک در ایفن

رسیده ( 20/79سانتیمتر) و قطر آن ( 65/59میلیمتر)

آماری معنیداری در سط یفک درصفد

مربوط به یمار  5/1میلیلیتر بر لیتر عصاره جلبک بود

مشاهده شد(جدول .)5مقایسه میفانگین دادههفا نشفان

(جدول  .)7همچنین وزن هزار دانفه و عفداد دانفه در

داد ،که بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی ( 63/68درصد)

میوه حت اثیر مصرو عصاره جلبک در سط آماری

در یمار  5/1میلیلیتر بر لیتر عصاره جلبک بفه دسفت

یففک درصففد معنففیدار شففد (جففدول  .)6غلظتهففای

که بین غلظتهفای مختلف
صات ااو

مختل

آمد ،که  1/2برابر غلظت شاهد بود (جدول .)1
56

اففاو

عصاره جلبک ایفن دو صفات را حفت فاثیر

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،25زمستان  / 7931صفحات26-66 :

قرار داد ،بهطوری که با افزایش غلظفت عصفاره ،وزن

عصاره جلبک به دست آمفد کفه در مقایسفه بفا سفایر

هزار دانه و عفداد دانفه در میفوه نیفز اففزایش یاففت.

غلظتها افزایش داشت و کمترین میفزان ایفن صفات

بیشترین وزن هزار دانه ( 182/19گفرم) و عفداد دانفه

( 2713/7کیلوگرم در هکتار) مربوط بفه شفاهد (عفدم

در میوه کارال ( 17عدد) از یمار  5/1میلیلیتر بر لیتفر

استااده از عصاره جلبک) بفود (جفدول  .)7همچنفین

عصاره جلبک بهدست آمد (جدول .)7

نتایج جزیه واریانس (جدول  )2نشفان داد کفه فاثیر

عملکرد و تالداد میلوه در بوتله :بفر اسفاس نتفایج

عصاره جلبک در سط یک درصد بر عفداد میفوه در

(جدول  )6عملکرد محصفول در سفط یفک درصفد

بو ه معنیدار بود .مقایسه میانگینها نشفان داد ،کفه بفا

حت فاثیر معنفیدار عصفاره جلبفک قفرار گرففت و

محلولپاشی عصاره ،عفداد میفوه در بو فه نسفبت بفه

ا تالو معنفیداری بفین یمارهفا وجفود داشفت ،بفه

شاهد افزایش داشت .بهطوری که بیشترین عداد میفوه

طففوریکففه ،بیشففترین عملکففرد محصففول (5126/9

در بو ه ( 17عدد) مربوط بفه غلظفت عصفاره جلبفک

کیلوگرم در هکتار) در غلظفت  5/1میلیلیتفر بفر لیتفر

( 5/1میلیلیتر بر لیتر) بود (جدول .)9

جدول  :6جزبه واریانس صاا

کمی میوه رسیده کدوی ل (کارال) حت اثیر عصاره جلبک

منابع

درجه

وزن ر

وزن شک

طول

قطر

ذییرا

آزادی

میوه

میوه

میوه

میوه

بلوك

2

5/30ns

0/01ns

1/56ns

6/06ns

*

عملکرد

وزن هزار

عداد دانه

محصول

دانه

در میوه

1179312/1

27/39ns

9/21ns

عصارهجلبک

9

**598/51

**1/53

**10/06

**126/85

**1823198/78

**131/91

**21/69

طا

6

29/92

0/066

0/96

6/96

118203/62

18/35

1/80

5/55

9/16

9/21

5/50

11/21

2/11

3/77

ضریب ذییرا

 ** ،nsو * به ر یب غیر معنیداری و معنیداری در سط احتمال یک و پنج درصد

جدول  :7مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختل
وزن شک

عصاره جلبک بر ویژگیهای کمی میوه رسیده کارال
قطر میوه

عملکرد

رسیده

محصول

()mm

()kg.ha

16/59c

53/16c

2713/7c

162/80c

11/10b

9111/6bc

171/66b

12/66bc

9790/1b

171/56ab

15/00b

5126/9a

182/19a

17/99a

عصاره جلبک

وزن ر میوه

()ml. L

رسیده ()gr

0

31/56c

6/10c

1/1

109/59bc

6/36bc

18/96 b

9

112/10b

7/96b

13/19ab

13/86ab

5/1

129/66a

8/16a

20/79a

65/59a

میوه رسیده
()gr

طول میوه
رسیده()cm

وزن هزار

عداد دانه

دانه ()gr

در میوه
11/00c

حروو مشابه در هر ستون ا تالو معنیداری در سط  1درصد آزمون چند دامنهای دانکن ندارند

میکرو و مواد نظیمکننده رشد مانند جیبرلین ،اکسینها

بحث
همانطور که نتایج نشان داد عصاره جلبک بفر وزن

و سیتوکنینها و آمینواسیدها ،پلی ساکاریدها و بتایینها

ففر و شففک بففرگ مففوثر بففود (جففدول  .)2در ایففن

در عصاره جلبک دریایی در طویل شدن سلولی ،رشفد

صفففوص  Chapmanو همکفففاران ( )1380عنفففوان

برگ ،افزایش طول میانگرهها ،کاهش اثر بر ی آفا و

هورمفونی و بر فی عناصفر مفاکرو،

بیماریهای گیاهی موثر میباشد .از این رو اسفتااده از

نمودند ،رکیبفا
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عصاره جلبک دریایی به علت وجود هورمونهای رشد

میانگین 78سانتیمتر و بیشترین عداد شا ه فرعفی بفا

و اثر آنها بر روند جذب و حرکت مواد مذذی در گیفاه

میانگین 9/1عدد از یمار مصفرو  2میلیلیتفر بفر لیتفر

موجب افزایش غلظت مواد مذذی در برگ شده کفه در
نهایت موجب افزایش وزن گیاه واهد شد (

عصاره در مرحله رویشی گیاه گلرن

بدست آمد (

et

 .(Sibi al., 2017به نظر مفیرسفد بفا اففزایش غلظفت

Sunarpi

مصرو عصاره جلبک و رشد و وسعه ریشههفا ،گیفاه

.)et al., 2010
مشابه نتایج این آزمایش ،محلولپاشفی بفا عصفاره

می واند از عناصر موجود در اك بهتر استااده نمایفد

جلبک بیشترین وزن شک برگ را در گوجفه فرنگفی

و در نتیجه موجب رشد اندامهای هوایی گیاه و افزایش

به ود ا تصاص داد ،در حالی که یمار شاهد نسفبت

عداد مریستمهای آغازنده شا ههای فرعفی نیفز روی

بفه بقیفه یمارهفا وزن شفک کمتفری را نشفان داد

ساقه گیاه شود ،این امر افزایش عداد شفا ه جفانبی را

( .)Boroumand et al., 2015سفط بفرگ کفارال بفه

نیز محق میسازد .همانطور که مشفاهده شفد عصفاره

عصاره جلبک نیفز واکفنش مثبتفی از فود نشفان داد

جلبک وانست عداد میوه در بو ه و عملکرد محصول

(جدول  .)2نتایج به دسفت آمفده از ایفن آزمفایش بفا

در هکتار را حت اثیر فود قفرار دهفد (جفدول.)6

نتایج  Boroumandو همکاران ( )2011مطابقت دارد،

مطالعففا

علمففی ثابففت کففرد کففه کففارایی

آنها بیان داشتند ،محلولپاشی بفا کفود حفاوی عصفاره

فرآوردههای حاصفل از جلبفکهفای دریفایی بفهطفور

جلبک (مارمارین) در مرحله یک مفاه پفس از نشفا و

گستردهای باعث افزایش ولید محصول در واحد سط

مختلف

برداشت دوم بر سط برگ گوجهفرنگی معنی دار شد

گردیده است به طور مثال به بر ی از اثفرا

بهطوری که کمترین سط برگ مربوط به یمار شفاهد

عصاره جلبکمانند افزایش گلفدهی و شفکیل میفوه،

بود .سط برگ یکی از مهمترین پارامترهایی است کفه

ا یر در پیری و افزایش کمیت و کیایت میوه می وان

برای مطالعه رشد همانندسازی و بسیاری از فرایندهای

اشاره نمفود ( .)Sunarpi et al., 2010همسفو بفا ایفن

زراعی و اکولوژیک از جمله فتوسفنتز ،عفرآ و بفیالن

پفژوهش Salamat Bakhsh ،و همکفاران ( )2012اثفر

انرژی محیطی مورد استااده قرار میگیرد و فتوسفنتز و

محلول پاشی عصاره جلبفک دریفایی براففزایش بسفیار

سفط بفرگ باشفند

محسوس عملکفرد دانفه در گیفاه کرچفک را گفزارش

( .)Mahlouji and Efyoni, 2005بررسی نتایج مربوط

نمودند .همچنین بر اساس مطالعفا

گرفتفه،

به اثیر عصاره جلبک بر طول بو ه و عداد شا ههای

بیشترین عملکرد با کفود آلفی حفاوی عصفاره جلبفک

جانبی کارال حاکی از اثیر معنیدار عصاره جلبفک بفر

دریایی در گوجهفرنگی به مقدار  98/7ن در هکتفار و

طول بو ه و عداد شا ههای جفانبی آن بفود (جفدول

بیشففترین عففداد میففوه در برداشففت دوم ( 26عففدد) و

 .)2مشفابه ایفن آزمفایش ،اسفتااده از عصفاره جلبفک

کمتففرین عملکففرد در یمففار شففاهد بدسففت آمففد

دریایی موجب افزایش ار اا بو ه ،عداد پنجفه و وزن

( .)Boroumand et al., 2015نتفایج پژوهشفگران بفر

ساقه بفرنج شفد ) .(Sunarpi et al.,2010در پژوهشفی

گیاه گلرن

نشان داد کفه عصفاره جلبفک در اففزایش

دیگر بر ی محققین اثر بسیار معنیدار عصاره جلبفک

مفاده شفک و عملکفرد بیولوژیفک کفل مفوثر بفود،

( )Ascophyllum nodosumبر صاا ی همچفون ار افا

بطوریکه مصرو 1/1میلیلیتر بر لیتفر عصفاره جلبفک

گیاه ،ار اا شا ه فرعی ،عداد شا ه جفانبی در گیفاه

نسفبت بفه عفدم مصفرو آن باعفث ا فتالو 15/08

عرآ می وانند فابعی از شفا

گلرنف

را گففزارش کردنففد کففه بیشففترین ار اففا بففا

صفور

درصدی در عملکرد بیولوژیک کل شفد (
56

مصفرو

Sibi et al.,

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،25زمستان  / 7931صفحات26-66 :

 .)2017از اینرو استااده از عصفاره جلبفک دریفایی بفه

اندامهای زایشی به وبی انتقال مفییابفد و در نهایفت

علت وجود هورمونهفای رشفد در آن و اثفر آنهفا بفر

موجب بزرگ شدن غوزهها و افزایش قطر آن میشفود

روند جذب و حرکفت مفواد مذفذی در گیفاه موجفب

که این امر با افزایش غلظفت مصفرو عصفاره جلبفک

افزایش غلظت مواد مذذی در برگ شده کفه در نهایفت

دریایی محق میشود .در سایر مطالعا

نیز بیان شده،

موجفب اففزایش عملکفرد و وزن گیفاه واهفد شفد

کود مارمارین حاوی عصاره جلبفک بیشفترین فاثیر را

( .)Sunarpi et al., 2010لذا با وجه به نتایج پفژوهش

در افزایش قطر بزرگ میفوه گوجفهفرنگفی در مرحلفه

انجام شفده عصفاره جلبفک جهفت اففزایش عملکفرد

شرو میوهدهی و قطر کوچک میوه در دومین مرحلفه

وصیه میشود .نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره

از برداشت به فود ا تصفاص داد (

جلبک اثیر معنیداری در وزن ر و شک میوه کارال

 .)al., 2015همچنین عصاره جلبک بر وزن هزار دانفه

هورمففونی و مففواد

و عداد دانه در میوه کارال اثر معنیداری داشت که بفا

نظیمکننده رشد مانند جیبرلین ،اکسینها و سیتوکنینها

افزایش غلظت عصاره هفر دو صفات اففزایش یافتنفد

در عصاره جلبک دریایی در ایجاد گل ،اففزایش انفدازه

(جففدول  .)7نتففایج مشففابهی کففه وس ف محققففین در

میوه ،کیایت میوه ،یکدست شدن میوهها ،موثر میباشد

گلرن ف

گففزارش شففده اسففت ،بیففانگر اثففر معنففیدار

( .)Blunden et al., 1972در مطالعهای استااده از کود

کودهای زیستی بر عداد دانه در غوزه و وزن هزار دانه

مارمارین باعث شفد کفه در دومفین مرحلفه برداشفت

میباشد ( .)Zafarian et al., 2012با وجفه بفه نتفایج

گوجهفرنگی بیشترین وزن ر میفوه و در برداشفت اول

مقایسه میانگینها ،عصاره جلبک بر رنگیزههای گیاه از

بیشترین وزن شک میفوه مربفوط بفه یمفار عصفاره

قبیل کلروفیفل  ،b ،aکلروفیفل کفل و کار نوییفد فاثیر

جلبک بود ،در حالی که کمترین وزن ر و شک میوه

معنیداری داشت بهطوری که منجفر بفه اففزایش ایفن

Boroumand et al.,

رنگیزهها در کارال گردید (جدول  .)1بر اسفاس نتفایج

 .)2015طب نتایج آزمایش (جدول )6طول و قطر میوه

 Sunarpiو همکاران ( ،)2010استااده از عصاره جلبک

رسیده کارال حت اثیر عصاره جلبفک قفرار گرففت،

دریایی به دلیل وجود آمینوبو یرا  ،گالیسفینبتفایین و

بهطوری که ،کاربرد عصاره فا  5/1میلیلیتفر بفر لیتفر

بتایین موجب حریفک فتوسفنتز و ولیفد بهتفر قنفد و

وانست طول و قطر میوه را افزایش دهد (جفدول .)7

نشاسته و در نهایت سبب افزایش میزان کلروفیل بفرگ

گرفتففه وسفف  Sibiو همکففاران

و سبزینه گیاه میشود که با نتایج این حقی مطابقفت

( )2017به نقش مثبت مصرو عصاره جلبک بفر قطفر

دارد Spinelli .و همکاران ( )2010نیز به نقفش مثبفت

اشفاره داشفت ،بفه طفوری کفه

عصاره جلبک دریایی در افزایش میفزان کلروفیفل و در

بیشترین قطر غفوزه اصفلی بفا میفانگین  2/9سفانتیمتر

نتیجه افزایش میزان آنتوسیانین در و

فرنگفی اشفاره

مربوط به یمار مصفرو دو میلیلیتفر بفر لیتفر عصفاره

داشتند .نتایج حاصل از این آزمایش (جدول  )5نشفان

عصففاره جلبففک بففود .همچنففین بففر اسففاس حقیقففا

داد ،عصاره جلبک اثیر معنیداری بفر میفزان فنفول و

داشففت (جففدول  .)6رکیبففا

مربفوط بفه یمفار شفاهد بفود (

پففژوهش صففور
غفوزه اصفلی گلرنف

صور

گرفته مشخ

Boroumand et

شد ،هرچفه رشفد ریشفههفای

فعالیت آنتیاکسیدانی میوه کفارال داشفت .مشفابه ایفن

گیاه بهتر باشد جذب آب و امالح معفدنی از فاك بفه

آزمایش Soleimani ،و همکاران ( )2016نشان دادنفد

مفی گیفرد ،در نتیجفه

که عصاره موجود در جلبفک دریفایی و غلظفت آنهفا،

ولید مواد فتوسنتزی از سمت انفدامهفای رویشفی بفه

اثیر معنیداری با احتمال  %31بفر روی درصفد مهفار

اندامهای هوایی بهتفر صفور
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رادیکفال آزاد  DPPHداشفتند .در ایفن حقیف بفرای

جلبک دریفایی دانسفت ( .)Cai et al., 2006محققفین

DPPH

بیان کردند که ماکروجلبکهای دریفایی (جلبفکهفای

استااده شد Zhang .و همکاران ( )2011بیفان داشفتند

قرمز ،قهفوه ای و سفبز) نیفز بفه عنفوان منفابع غنفی از

که DPPH ،یک رادیکال آزاد پایدار است که بفهطفور

آنتیاکسیدانهای مختلف

مثفل پلفیفنفول هسفتند کفه

گستردهای بهعنوان ابزاری جهت خمین مهار رادیکفال

می وانند نقش مهمی در پیشگیری از اکسیداسفیون بفه

آزاد وسف ضداکسفیدانها بفه کفار بفرده مفیشفود.

عمل آورند (.)Cho et al., 2011

بررسی اصیت آنتیاکسیدانی گیاهان از روش

فیتوالکسین از رکیبا

مهم موجود در عصاره جلبفک
نتیجهگیری نهایی

شفنا ته شفده کفه مفی فوان بفه آثفار ضفدسفرطانی و
آنتیاکسیدانی و نقش آنها در نثی کردن رادیکالهفای

بهطورکلی ،نتایج این حقی نشان داد کفه اسفتااده

نشان

از عصاره جلبک بهعنوان یفک نفو کفود بیولفوژیکی

میدهد که پلیسفاکاریدهای سفولاا ه در جلبفکهفای

می واند در بهبود ویژگیهای رشدی و عملکفرد گیفاه

دریایی قابلیت آنتیاکسیدانی قابفل مالحظفه ای دارنفد.

دارویففی کففدوی لف مففوثر باشففد و در بففین سففطوح

باعث القا پاس هفای دففاعی در گیاهفان

مصرفی ،غلظت  5/1لیتفر در هکتفار عصفاره جلبفک،

میشود .المینارین موجود در عصاره جلبک دریایی بفه

بیشففترین ففاثیر را در افففزایش صففاا

کمففی و کیاففی

دلیل حریک ولید نظیمکننده مهم رشفد و رکیبفا

کدوی ل داشت .لفذا بفهمنظفور کمیفل نتفایج ایفن

ضفففد قفففارچی فیتوالکسفففین و ولیفففد آنفففزیمهفففای

آزمففایش ،پیشففنهاد مففیشففود ففاثیر انففوا و غلظتهففای

هیدرولیزکننده مانند کیتیناز و گلوکاناز بر روی سیسفتم

مختل

عصاره جلبک در طی پژوهشهای چند سفاله

دفاعی گیاهان اثیر مثبتی میگذارد کفه در ایفن مفورد

بر عملکرد کمی و کیای کدوی ل بررسی شود.

آزاد اشاره کرد ( .)Zodape et al., 2001مطالعا

این رکیبا

می وان محافظت از گیاه را از نقشهفای مهفم عصفاره
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