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  چکیده

لیتـر در لیتـر بـر رشـد و     میلـی  1و 6/0، 2/0 ،)شـاهد (صفر در این پژوهش اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی در چهار غلظت     
هـاي مختلـف   از تجزیه واریانس تاثیر غلظت نتایج حاصل .اي مورد ارزیابی قرار گرفتاي رقم یلدا در شرایط گلخانهعملکرد خیار گلخانه

هاي ارتفاع گیاه، تعداد میـوه،  اي رقم یلدا نشان داد که جلبک دریایی بر شاخصرویشی خیار گلخانهرشد هاي جلبک دریایی بر شاخص
 ،تـایج بـه دسـت آمـده    براسـاس ن  .نداشـت وزن میوه  تاثیري براما . داشتداري معنیاثر طول میوه، قطر میوه، سطح برگ و تعداد برگ 

که بیشترین ارتفاع و تعداد گردید در صورتی و وزن میوه تر در لیتر سبب افزایش تعداد میوهیمیلی ل 6/0غلظت  کاربرد جلبک دریایی با
 .در شاهد مشاهده گردید برگ و طول میوه و قطر میوه

  
 . حلول پاشیکاري ارگانیک، رقم یلدا، عصاره، مجلبک دریایی، سبزي: هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

به منظور تولید محصوالت کشاورزي در پاسخ به تقاضاي روزافزون در کشاورزي ارگانیک که اساس آن بـر مـدیریت صـحیح خـاك و        
شود که در تغذیه گیاهان، تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاك حفظ شده ودر تغذیه اي عمل میمحیط رشد گیاه استوار است، به گونه

کشاورزي، به جاي استفاده از کود شیمیایی از کودهاي طبیعی نظیرخاك برگ ، جلبک و کودهاي حیوانی و بیولـوژیکی اسـتفاده   خاك 
  .)7(شود

سال قبل از میالد مسیح توسط ژاپنی ها مطرح بـوده   700با اینکه استفاده از جلبک دریایی به عنوان یک منبع غذایی براي انسان از    
بـا تولیـد کودهـاي    . میالدي توسط انگلیسی ها مورد استفاده قرار گرفـت   12ن یک نهاده کشاورزي، اولین بار در قرن است، اما به عنوا

قرن بیستم عالقه به تولید محصول سـالم   60و  50هاي ها به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه در دههشیمیایی، به تدریج مصرف آن
امروزه استفاده از جلبـک دریـایی در کشـورهایی ماننـد     . به سوي این ماده با ارزش جلب شود و ارگانیک باعث شد دوباره توجه همگان

-محصـول هـاي زراعـی و بـاغی مـورد اسـتفاده قـرار مـی        رومانی، انگلستان، فرانسه ، ژاپن و چین به مقدار بسیار زیـادي بـراي تولیـد    
روي گیاهان نشان داده اسـت کـه کـاربرد عصـاره جلبـک دریـایی در       پژوهش انجام شده بر تاثیر کاربرد عصاره جلبک دریایی .)4(گیرد

  .)6و4(شودتنژیدگی بذور، بهبود رشد گیاه، افزایش عملکرد و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاي زنده و غیر زنده می
عصاره جلبک دریایی به عنـوان  ، پژوهش حاضر به منظور تعیین غلظت بهینه از میاییکودهاي شیمصرف با توجه به پیامدهاي ناشی از 

  .گرفتگلخانه اي صورت انیک و محرك افزایش رشد خیار در کشت یک ماده ارگ
  

  هامواد و روش
-تیمارهاي آزمایشی شامل غلظت.قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شددر  92درنیمه دوم سال  این پژوهش   

هفته پس از انتقال نشا بـه گلـدان و هـر دو هفتـه یکبـار       3شروع محلول پاشی . میلی لیتر در لیتر بود 1و 6/0، 2/0، )شاهد(هاي صفر 
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تهیـه   خـاك مـورد مطالعـه از   . انجام شد درجه سانتیگراد 22± 4آزمایش بصورت گلدانی و در گلخانه با دماي .نوبت انجام شد شبراي ش
. انـدازه گیـري شـد   خاك بـه آب   2به  1ل اشباع و هدایت الکتریکی در عصاره در گpHشامل ) 1جدول (هاي اولیه آن  برخی ویژگی. شد

 شـرکت  تمحصـوال  یلـدا بـراي ایـن تحقیـق و از     رقـم  خیـار ) F1(بـذر هیبریـد   ). 11(بافت خاك بـه روش هیـدرومتریتعیین گردیـد    
سـپس در   پارچه مرطـوب خیسـانده و  روز در درون  3به مدت خیار بذر  ،براي تهیه نشا. انتخاب شدهلند  )(RIJK ZWAANرکزوان

هفته پس از کاشت و بعد از خـروج اولـین   نشاها دو. پرلیت کاشته شد% 40و  ماس پیت% 60از  مخلوطیدرون سینی هاي کشت حاوي 
  . پوست منتقل شدندمورمی ک% 20برگ حقیقی به گلدان هاي 

ــا نــام تجــاري      تریــد کــورپ محصــول شــرکت )Phylgreen Vega(فیلگیــرین وگــا در ایــن پــژوهش از عصــاره جلبــک دریــایی ب
)TRADECORP( درصــد وزنــی  1/1ایــن کــود حــاوي . اســتفاده شــد اســپانیا)w/w (منیــزیم )Mgo(12 ، آمینــو اســیدهاي آزاد 

که به روش اسـتخراج سـرد    Ascophyllumnodosum عصاره خالص جلبک دریایی(SW و  w/wدرصد  3) N(نیتروژن ،w/wدرصد
  .می باشد )بدست آمده است

، تعـداد  A.M.300با دستگاه سطح سنج مدل  سطح برگ و تعداد گره در انتهاي دوره، هاارتفاع بوته :هاي مورد ارزیابی شاملویژگی   
هـا بـه   اي کـه میـوه  هـا در مرحلـه  براي ارزیابی هاي مربوط به میوه ، برداشت میوه. میوه، قطر میوه، طول میوه، وزن میوه و عملکرد بود

  .انجام شد ،زه بازار پسندانه رسیدنداندا
  .صورت گرفت %5در سطح احتمال و با استفاده از آزمون دانکن  هامیانگینمقایسه و SAS وسیله نرم افزار تجزیه داده ها    

  خصوصیات خاك 
بـه  نسبتاً قلیایی هاي باشد و جزو خاكمی  1EC( 05/2dS/m(و هدایت الکتریکی 35/7) گل اشباع( pHخاك مورد آزمایش داراي    

  . آیدحساب می
  

  نتایج و بحث
اي رقم یلدا نشـان داد کـه   هاي رویشی خیار گلخانههاي مختلف جلبک دریایی بر شاخصنتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر غلظت    

امـا  . داري نشـان داد ختالف معنیهاي ارتفاع گیاه، تعداد میوه، طول میوه، قطر میوه، سطح برگ و تعداد برگ اجلبک دریایی بر شاخص
  ).1جدول (شاخص وزن میوه تحت تاثیر قرار نگرفت 

  
  اي رقم یلداهاي رشد رویشی خیار گلخانههاي مختلف جلبک دریایی بر شاخصتجزیه واریانس غلظت - 1جدول 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

        میانگین مربعات                      
  تعداد برگ  سطح برگ  قطر میوه  طول میوه  وزن میوه  میوهتعداد   ارتفاع گیاه

  ns7/1 **273  **37  **63  **37  168**  1029**  3  تیمار
اشتباه 

  آزمایشی
12  1/1  37/0  56/0  96/1  41/0  1/1  79/0  

ضریب 
  تغییرات

  53/1  66/4  42/3  71/1  52/2  28/5  9/4  

 دارو غیرمعنی % 5، %1به ترتیب معنی دار در سطح : nsو * ، **

  
  
  
  

                                                             
١ Electerical Conductivity 

 

 



 

٣ 
 

  اي رقم یلداهاي رویشی خیار گلخانههاي مختلف جلبک دریایی بر شاخصمقایسه میانگین غلظت - 2جدول 
میلی (غلظت 

  )لیتر در لیتر
  تعداد برگ  سطح برگ  قطر میوه  طول میوه  وزن میوه  تعداد میوه  ارتفاع گیاه

0  a88  d6 b3/21  a91  a29  b18 a21  

2/0  b72 c7/9 b5/21  b78 b23  a23 a19 

6/0  c61 a5/20 a8/22  c72 b24  a22 b17 

1  d50 b16 ab9/21  d84 b23  c14 c14 

  .براساس آزمون دانکن ندارند%5باشند، اختالف معنی داري در سطح هایی که داراي حروف مشترك میمیانگین

  
  و تعداد برگ ارتفاع گیاه

را  و تعـداد بـرگ   ترین ارتفـاع شاهد نسبت به بقیه تیمارها بیشتیمار نشان دادکه ) 1جدول (ها یسه میانگین دادهامقنتایج حاصل از    
نتـایج  از این پـژوهش، بـا    نتایج حاصل. است )میلی لیتر در لیتر 1( ترین درصد جلبک دریاییکمترین ارتفاع ساقه مربوط به باال .داشت

باالي جلبک دریایی را گزارش کردند، همخوانی  که کاهش ارتفاع بوته گوجه فرنگی در غلظت هاي) 1391(تحقیق جوانمردي و آزادي 
  .دارد

  تعداد میوه
میلی لیتر در لیتر عصـاره جلبـک دریـایی باعـث تشـکیل       6/0کاربرد نشان دادکه ) 2جدول (ها نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده   

به نظر می رسد که جلبک دریـایی  . داشتها را  بیشترین ارتفاعکمترین تعداد میوه و شاهد  تیمار در حالی که شد میوه تعداد بیشترین
در گذشـته گـزارش    .)1جـدول  ( شـود مـی  قایسه با شاهددر م کاهش ارتفاع و افزایش تعداد میوه سبب لیتر در لیترمیلی 6/0تا غلظت 

اي شده است که کاربرد عصاره جلبک دریایی باعث افزایش گلدهی و تشکیل میوه در بسـیاري از گیاهـان از جملـه محصـوالت گلخانـه     
در بسیاري از گیاهان میزان عملکرد وابسته به تعداد گل هاي بالغ است که آن هـم بـه نوبـه خـود تحـت تـاثیر مرحلـه        . )6و5( شودمی

عصاره جلبک دریایی بلوغ گیاه را جلو انداخته در نتیجه در طی یک فصل زراعـی تعـداد میـوه و عملکـرد در     . قرار می گیردنمویی گیاه 
میلـی   6/0ژوهش همسو بوده به طوري کـه غلظـت   که این نتایج با نتایج بدست آمده در این پ .)9(مقایسه با گیاهان شاهد بیشتر است

  .سبب افزایش تعداد میوه گردید محسوسی به طور لیتر در لیتر
  سطح برگ

 بیشتري نسبت به بقیـه تیمارهـا بـود    سطح برگداراي  میلی لیتر در لیتر 2/0غلظت که  نشان داد هامقایسه میانگیننتایج حاصل از    
  . )1جدول (

  ها، طول و قطر میوهوزن
شـد  .... باعث افزایش عملکرد و بهبود رشد گیاه در تیمار عصاره جلبک دریایی ها نشان داد که کاربرد نتایج حاصل از مقایسه میانگین   

ترکیبات هورمـونی نظیـر سـایتوکنین هـا،      توان به وجوددر توجیه این افزایش می. درصد افزایش داشت... که در مقایسه با تیمار شاهد 
بیشـترین وزن   .)8(. شـود مـی  افزایش عملکرد و بهبود رشـد گیـاه  سبب در عصاره جلبک دریایی اشاره کرد که ها اکسین ها و جیبرلین
  ).2جدول (و قطر میوه مربوط به شاهد بود طول بیشترین  میلی لیتر در لیتر و 6/0میوه مربوط به تیمار 

  
  نتیجه گیري

میلی لیتر در لیتـر   6/0 در غلظت و وزن میوه تعداد میوهافزایش  نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گیري کرد که توجه بهبا    
هاي موجود از نظر جـنس و گونـه   از آنجا که تفاوت .شاهد حاصل شدتیمار در و افزایش ارتفاع گیاه، طول میوه، قطر میوه و تعداد برگ 

هـاي مشـاهده   فـاوت تلذا تواند در میزان تاثیرگذاري بر فاکتورهاي رویشی و زایشی گیاهان موثر باشد، میجلبک دریایی مورد استفاده 
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محلول پاشی یـا  (نحوه کاربرد  ،هاي بکار رفتهتفاوت غلظت توان بهرا می سایر پژوهشگرانشده بین نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج 
  .)4( ربط دادمنشا گیاهشناسی عصاره جلبک دریایی مورد استفاده و نیز ) خاك مصرفی
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