
13955بهار ، نهم، شماره بیست و هشتمسال - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

مرفولوژیک هايویژگیي جلبک دریایی بر برخی ي مصرف عصارهاثر غلظت، زمان و نحوه

ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ

3احمد نظامیو 2*، حمیدرضا خزاعی1محمد سیبی

. ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهدزراعت و اصالح نباتات، گروهدانشجوي دکتري) 1
.مشهد، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی الح نباتات، گروه زراعت و اصاد تاس) 3و 2

H.khazaie@um.ac.ir: مسئولنویسنده* 

31/04/94: تاریخ پذیرش02/02/94: تاریخ دریافت

چکیده

ک ریشه و اندام هوایی مرفولوژیهايویژگیبر برخی ي جلبک دریاییي مصرف عصارهبه منظور بررسی اثر غلظت، زمان و نحوه

ي تحقیقاتی ي کامالً تصادفی در سه تکرار در گلخانهفاکتوریل در قالب طرح پایهصورتبهآزمایش این 1393در سال ،گیاه گلرنگ

در ي جلبک دریایی ههاي مصرف عصارظتآزمایش شامل غلفاکتورهاي. زي دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شدي کشاوردانشکده

ي مصرف در مرحله(در دو سطح ي جلبک دریایی، مراحل مصرف عصاره)لیتر در هکتار2و 1،5/1و مصرفعدم مصرف(چهار سطح 

برگی و پاشیمحلولصورتبهکاربرد (ي جلبک دریایی در دو سطح عصارهکاربردي و نحوه)ي زایشیرویشی و مصرف در مرحله

گیري شده در این ي جلبک دریایی بر تمامی صفات اندازههاي مصرف عصارهنتایج نشان داد که غلظت.بودند)خاكدر کاربرد 

ري شده به غیر از گیاندازهبر تمامی صفات ي جلبک دریایی نیزهاي مصرف عصارهزمان. داشت) >01/0p(داري آزمایش اختالف معنی

وزن خشک ریشه، حجم ریشه، ي جلبک دریایی بر ي مصرف عصارهنحوه. نشان دادداري ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك اثر معنی

بردر آمده دستبهبر اساس نتایج . دار بودي اصلی و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك معنیملکرد بیولوژیک غوزهع،چگالی ریشه

مربوط به مصرف دو لیتر در هکتار لی ریشهو چگاوزن خشک ریشهین تربیشي جلبک دریایی و زمان مصرف عصارهغلظتهمکنش

نسبت به عدم مصرف ي جلبک دریاییلیتر در هکتار عصاره5/1مصرف. ي رشد رویشی گیاه بودي جلبک دریایی در مرحلهعصاره

ت زایشی نسبيي جلبک دریایی در مرحلهمصرف عصارهچنینهم.شددر عملکرد بیولوژیک کل درصدي 08/54باعث اختالف آن 

.درصد بود22/20را به خود اختصاص داد که این تفاوت در حدود عملکرد بیولوژیکین مقدار تربیشگیاهي رویشیبه مرحله

.نسبت ریشه به اندام هواییوچگالی ریشه، عملکرد بیولوژیک: کلیديهاي واژه
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مقدمه

Carthamus tinctorius(گلرنگ L.(به عنوان آن، پروتئین و الیاف خام در بذرروغنبااليبا دارا بودن مقادیر

منبع غنی از مواد معدنی چون عناصر روي، مس، منگنز و آهن، این گیاهبذور چنینهم. شودگیاهی ارزشمند محسوب می

Velasco(باشد هاي آلفا، بتا و گاما میهایی از قبیل تیامین و بتاکاروتن و توکوفرولویتامین et al., یکی از). 2005

هاي قوي و سالم در طول دوران رشد گیاه ي گلرنگ و رسیدن به عملکرد باال، داشتن بوتهکارهاي مدیریتی در مزرعهراه

گیاه انتخاب و اعمال گردد ي مناسبی در دوران نموها و تغذیهباشد که براي دستیابی به این مهم باید ژنوتیپمی

)Xinghong and Congming, 2005.(کشاورزي باید منجر به هاي نظامکشاورزي پایدار، هر گونه بهبود در هايدر نظام

یکی از این . گرددمیهاي نظاممخرب زیست محیطی شود که در نهایت موجب افزایش پایداري اثر افزایش تولید و کاهش 

هاي اخیر استفاده در سال.افزایش دهدراتواند اثر کودهاي معدنیباشد که میهاي بیولوژیک میها استفاده از محركروش

دستبهه در کشاورزي ارگانیک و پایدار محبوبیت خاصی دهاي آن براي استفاي جلبک دریایی با توجه به تواناییاز عصاره

آمده از جلبک دریایی از تخریب دستبهي عصاره،بر خالف کودهاي شیمیایی). Roth and Goyne, 2004(آورده است 

Del(کند موده، غیر سمی بوده و آلودگی خطرناك براي انسان، حیوانات و پرندگان ایجاد نمیمحیط زیست جلوگیري ن

Poso et al., سر جهان در سرامواد فعال زیستی استخراج شده از جلبک دریایی در محصوالت کشاورزي و باغی ). 2007

کیفی محصوالت مختلف گزارش شده است افزایش عملکرد کمی وویژه بهها مفید آناثر و بسیاري از شوداستفاده می

)Craigie, 2011 .(پاشی برگی براي بسیاري از آمده از جلبک دریایی به تازگی به عنوان محلولدستبههاي مایع عصاره

ي جلبک دریایی عصاره. هاي گیاهی اهمیت پیدا کرده استها و گونهمحصوالت از جمله انواع چمن، غالت، حبوبات، گل

اسید هاي رشد مانند سیتوکنین، اکسین و آبسزیکها، هورمونمغذي اصلی و فرعی، اسیدهاي آمینه، ویتامینحاوي مواد

Erulan(باشد می et al., 2009; Thambiraj et al., بر هاي مختلف مفید کاربرد جلبک دریایی در غلظتاثر ). 2012

Fischer(باقی مانده است ي عمل هنوز ناشناختهمحصوالت به اثبات رسیده است ولی نحوه et al., چه چنان).1998

اي و مراحل مختلف فاز ریشههاي نظامبسیار مثبتی بر گسترش اثر از مواد غذایی در دسترس بوته باشد، یمقادیر مناسب

قابل ي جلبک دریایی اثرعصارهپاشی محلولنتایج محققان نشان داد که ).1391میرزاخانی، (زایشی بوته خواهد داشت 

داشتي انواع مختلف گیاهان از جمله، توت فرنگی، کلزاي زمستانه و کاج ساحلی توجهی بر توسعه و رشد ریشه

)MacDonald et al., 2012; Jannin et al., 2013; Alam et al., یک فاکتور جلبک دریاییي عصارهغلظت). 2013

Ecklonia(1لپاكکي جلبک دریایی عصارهستفاده از ادر آزمایشی. شودبسیار مهم در اثرگذاري آن محسوب می

1 Kelpak
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maxima(ها شد هاي موجود در قلمهدرخت کاج موجب افزایش تعداد ریشهروي)Atzmon and Van Staden, 1994.(

هاي جانبی، تراکم طول ریشه و نسبت ریشه به اندام اصلی، تعداد ریشهيبیان داشتند گیاهانی که طول ریشهگران پژوهش

نشان مساعد محیطیشرایط ناهوایی باالتري دارند نسبت به گیاهانی که این ویژگی را ندارند، مقاومت و تحمل بیشتري به 

Singh(دهندمی et al., بسیار اثر،کودهاي زیستی نیتروژنه و فسفرهعنوان شد که گیاه گلرنگبر در آزمایشی. )2005

وزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد روغن ي فرعی، تعداد غداري بر تعداد شاخهمعنی

ي فرعی در ي فرعی، تعداد شاخهصفاتی چون ارتفاع گیاه، ارتفاع اولین شاخه).1390ظفریان و همکاران، (نددانه داشت

گلرنگ يصفات مؤثر بر عملکرد دانهترینگیاه، قطر غوزه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه از مهم

Camas(شود داري بین عملکرد گلرنگ با این صفات دیده میباشند، زیرا همبستگی معنیمی et al., 2007; Choulwar

et al., هاي گیاهی ي خشک و تسهیم آن به اندامهاي مختلف از نظر تجمع مادهاین در حالی است که ژنوتیپ).2005

Koutroubas(دهند ي با هم نشان میهاي زیادتفاوت et al., ي جلبک دریایی در پژوهشی استفاده از عصاره).2004

Sunarpi(ي برنج شد موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد پنجه، وزن ساقه و ریشه et al., با توجه به ). 2010

این هدفگیاه گلرنگ، رشد و نموهايویژگیایی بر ي جلبک دریعصارهاثر کمبود اطالعات در خصوصمطالب ذکر شده و 

ي غلظت، زمان و نحوهاثر هاي زیرزمینی و هوایی گیاه گلرنگ تحت مرفولوژیکی اندامهايویژگیبررسی برخی ،آزمایش

.بودي جلبک دریایی مصرف عصاره

مواد و روش ها

بر برخی Ascophyllum nodosumیاییي جلبک دري مصرف عصارهبه منظور بررسی اثر غلظت، زمان و نحوه

ي فاکتوریل در قالب طرح پایهصورتبه، آزمایشی 1393سال مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ در هايویژگی

عوامل آزمایش .ي کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شدي تحقیقاتی دانشکدهکامالً تصادفی در سه تکرار در گلخانه

= D3یک لیتر در هکتار، = D2، )شاهد(عدم مصرف = D1در چهار سطحي جلبک دریاییهاي مصرف عصارهلظتشامل غ

ي مرحلهدرمصرف= T1در دو سطح ي جلبک دریاییلیتر در هکتار، مراحل مصرف عصارهD4 =2لیتر در هکتار و 5/1

صورتبهمصرف = U1در دو سطح ریاییي جلبک دعصارهمصرفي ي زایشی و نحوهمرحلهمصرف در = T2رویشی و 

گلدان هر مورد نظر بر اساسهاي غلظت.ندبود)خاك مصرف(ي گیاهمصرف در پاي ریشه= U2پاشی برگی و محلول

ي زایشی، زمان مرحلهواشت گیاهدو زمان سه و شش هفته بعد از کدر ي رویشی مرحله.محاسبه، تبدیل و اعمال گردید

ي تحقیقات اصالح سسهؤرقم گیاه گلرنگ مورد استفاده در این آزمایش با نام گلدشت، از م. گرفته شددهی بوته در نظرگل

.ي جلبک دریایی مصرف شده در این آزمایش با نام تجاري وکوزیم مایع بودعصاره. نهال و بذر کرج تهیه گردیديو تهیه



8هاي مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگیژگیي جلبک دریایی بر برخی وي مصرف عصارهاثر غلظت، زمان و نحوه

هاي مورد استفاده در گلدان. اختصاص داده شدگلدان سهر عدد بود که به هر تیما48هاي استفاده شده گلدانتعداد کل 

شسته شده به کامالًي نرم و ماسهمتر، حاوي خاك زراعیسانتی20و ارتفاع 22اي شکل با قطر این آزمایش استوانه

1ي رابطهاز گلدان اي هر ي جلبک دریایی سطح دایرههاي مختلف عصارهبراي اعمال غلظت. در نظر گرفته شد1:1نسبت 

:ي جلبک دریایی اعمال گردیدمحاسبه و سطوح مربوط به غلظت عصاره

) متر مربعسانتی(مساحت هر گلدان = r2π:1رابطه 

.بودگلدان ي برابر با شعاع دهانهrو 14/3برابر با πکه در آن 

بی گیاه بر اساس ظرفیت زراعی به پاشی و خاك مصرف ابتدا نیاز آمحلولصورتبهي جلبک دریایی براي اعمال عصاره

هاي در نظر گرفته شده در مقدار آب سپس غلظت. )Klute, 1986؛ 1381صالحی، (روش صفحات فشاري برآورد گردید 

گرفت که اي انجام میپاشی میزان پاشش به اندازهاعمال شد، که در محلولحل و روي گیاهگلدان براي هر آمدهدستبه

در روش خاك مصرف نیز . کردها به طرف پایین ریزش پیدا میخیس شده و قطرات محلول از برگها کامالًتمام برگ

2ي درصد رطوبت در ظرفیت زراعی از رابطه.شداضافه میي گیاهي جلبک دریایی به پاي ریشهمقدار آب حاوي عصاره

:)1381صالحی، (آمد دستبه

درصد رطوبت در ظرفیت زراعی= } )وزن خاك تر- وزن خاك خشک /(وزن خاك خشک{×2:100رابطه 

میزان . شش کیلوگرم بودمحاسبه شود که در این آزمایش گلدان هر در روش صفحات فشاري ابتدا باید وزن خاك 

و براي شش بودگرم خاك خشک 100که به ازاي آمددستبهدرصد25آمده از دستگاه صفحات فشاري دستبه

در زمان کاشت در هر . سی آب در حالت ظرفیت زراعی محاسبه شدسی1500میزان ،نگلداکیلوگرم خاك خشک هر 

تر بود تر و قويبوته که سالمیکو بعد از استقرار گیاهان، متر قرار داده شد سانتیپنجپنج عدد بذر به عمق گلدان 

و بعد از آن باریکگیاهان هر چهار روز آبیاري گیاهان از روز کاشت تا زمان استقرار.نگهداري و مابقی گیاهان حذف شدند

ها از بوتهدهی بود و زمان برداشت گیاهان یک هفته بعد از گل.انجام گرفتباریکي رشد هر هفت روز تا پایان مرحله

ریشه، وزن خشک ریشه، چگالی ریشه، نسبت ریشه به اندام هوایی، ارتفاع حجمصفاتسپس.جدا شدندگلدان سطح 

ي اصلی و عملکرد بیولوژیک ي اصلی، عملکرد بیولوژیک غوزهي فرعی، قطر غوزهاز سطح خاك، تعداد شاخهاولین شاخه

کامل و با رعایت حداقل آسیب طوربههاگیري پارامترهاي مربوط به ریشه تمامی ریشهجهت اندازه.تعیین شدندکل 

درون تشتک پر از آب جداگانه خیسانده شد تا گلدان ر هابتدابدین منظور. دیدگی با استفاده از آب جاري شسته شدند

براي . با استفاده از آب شسته شدقرار داده شد و ها روي الک ریز سپس ریشه،هاي اطراف ریشه نرم شده و جدا گرددخاك

وي دقیق ساعت با تراز48گراد به مدت ي سانتیدرجه75تعیین وزن خشک ریشه پس از قرار دادن ریشه در آون با دماي 
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حجم ریشه از طریق اختالف حجم ایجاد شده پس از قرار دادن ریشه در حجم مشخصی از . توزین و ثبت شد) گرم001/0(

اده شد ي زیر استفبه منظور تعیین چگالی ریشه از رابطه.لیتر محاسبه گردیدمیلی1/0ي مدرج با دقت آب درون استوانه

:)1389گنجعلی و همکاران، (

)متر مکعبگرم بر سانتی(چگالی ریشه ) = گرم(وزن خشک ریشه ÷ ) مکعبمترسانتی(حجم ریشه :3رابطه 

. شداستفاده ي تقسیم وزن خشک ریشه بر وزن خشک اندام هوایی و جهت تعیین نسبت ریشه به اندام هوایی از رابطه

در سطح احتمال پنج درصد LSDافزار با آزمون ها نیز توسط این نرم ، میانگینSASافزار ها با نرمي دادهپس از تجزیه

.استفاده شدExcelي مقایسه شدند و براي رسم نمودارها از صفحه گسترده

نتایج و بحث

حجم ریشه

چنینهمي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهي غلظت، زمان و نحوهسادهاثر ) >01/0p(دار معنیاثر حجم ریشه تحت 

ي جلبک ي مصرف عصارهي غلظت و نحوهاثر دوگانه. ي جلبک دریایی قرار گرفتمصرف عصارهي غلظت و زمان اثر دوگانه

اثرمعنی داري تحت طوربهي جلبک دریایی حجم ریشه را ي مصرف عصارهي زمان و نحوهاثر دوگانهچنینهمدریایی و 

داري روي حجم ک دریایی نتوانست اثر معنیي جلبي عصارهي استفادهي غلظت، زمان و نحوهگانهسهاثر ولی . قرار داد

).1جدول(ریشه داشته باشد 

ي مصرف تحت غلظت، زمان و نحوهتجزیه واریانس صفات مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ: 1جدول
ي جلبک دریاییعصاره

ns، * باشنددار در سطوح احتمال پنج و یک درصد میدار و اختالف معنیترتیب بیانگر عدم اختالف معنیبه**: و.

این دو عامل قرار اثر ي جلبک دریایی نشان داد که حجم ریشه تحت ي مصرف عصارهي زمان و نحوهدوگانهاثر نتایج 

صورتبهي رشد رویشی گیاه ي جلبک دریایی در مرحلهحجم ریشه مربوط به مصرف عصارهین تربیشه کطوريبهگرفت 

میانگین مربعات
درجه 
آزادي عملکرد منابع تغییرات

بیولوژیک   
کل

عملکرد 
ک  بیولوژی

ي اصلیغوزه

قطر  
ي غوزه

اصلی

تعداد 
ي شاخه

فرعی

ارتفاع اولین 
شاخه از 

سطح زمین

نسبت        
ریشه به       

اندام  هوایی

چگالی    
ریشه

وزن     
خشک   

ریشه

حجم 
ریشه

95/23 ** 31/0 ** 37/0 ** 35/4 ** 91/1395 ** 056/0 ** 002/0 ** 55/6 ** 35/12 ** 3 غلظت مصرف
64/19 ** 34/0 ** 82/0 ** 02/1 * 08/4 n.s 109/0 ** 0004/0 ** 82/1 ** 02/20 ** 1 زمان مصرف

15/1 n.s 24/0 ** 012/0 n.s 18/0 n.s 52/93 * 001/0 n.s 000052/0 ** 288/0 ** 02/11 ** 1 ي مصرفنحوه
36/1 n.s 036/0 * 071/0 n.s 409/0 n.s 66/140 ** 007/0 ** 000057/0 ** 252/0 ** 85/3 ** 3 زمان مصرف× غلظت مصرف
26/0 n.s 099/0 ** 096/0 n.s 24/0 n.s 24/23 n.s 001/0 n.s 000004/0 n.s 023/0 * 40/1 * 3 ي مصرفنحوه×  غلظت مصرف
035/0 n.s 009/0 n.s 12/0 n.s 52/0 n.s 68/229 ** 0000002/0 n.s 000001/0 n.s 003/0 n.s 68/1 * 1 ي مصرفنحوه× فزمان مصر
44/0 n.s 007/0 n.s 13/0 n.s 02/0 n.s 96/350 ** 001/0 n.s 000004/0 n.s 011/0 n.s 52/0 n.s 3 ي مصرفنحوه× زمان مصرف× غلظت مصرف
52/0 009/0 057/0 25/0 98/14 0006/0 0000028/0 008/0 39/0 32 خطا
44/10 86/11 32/11 02/17 16/8 82/10 49/5 42/5 17/1 )درصد(ضریب تغییرات
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ي زایشی گیاه ي جلبک دریایی در مرحلهین حجم ریشه نیز از تیمار مصرف عصارهترکم. ي گیاه بودمصرف در پاي ریشه

بود درصد28/4حجم ریشه در حدود ترین مقدار کمین و تربیشآمد که این اختالف بین دستبهپاشی محلولصورتبه

ه در کطوريبهي جلبک دریایی اثر بسزایی در حجم ریشه دارند ي مصرف عصارهرسد که زمان و نحوهبه نظر می).1شکل(

ي زایشی گیاه و مصرف در پاي ریشه توانسته است نسبت به مرحلهصورتبهي استفاده ي رشد رویشی گیاه و نحوهمرحله

ها شده هاي گیاه گلرنگ شود و همین امر موجب افزایش حجم ریشهي ریشهموجب توسعهپاشیمحلولصورتبهاستفاده 

فرنگیي جلبک دریایی روي حجم ریشه در گیاه گوجهنیز اثر استفاده از عصاره) Van Staden)1992و Crouch.است

ریشه در کل حجم اثر مثبتی بري جلبک دریایی عصارهگزارش شده است که استفاده از چنینهم.را مثبت ارزیابی کردند

ي اثر مثبت محققان در زمینهکه با نتایج دیگرشد ها داشته است و موجب افزایش آندرختان نوئل نوروژي و انگور 

,Calvo(ي سایر گیاهان همسو بودي جلبک دریایی بر رشد ریشهعصاره et al., 2014; Arioli, et al., 2015; Slavik,

2005; Mancuso, et al. 2006.(

T1T2
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U1                                                         U2

نحوه مصرف عصاره جلبک دریایی بر حجم ریشهدوگانه زمان و اثر مقایسه میانگین :1شکل
پاشیمحلول= U :(U1(ي جلبک دریایی ي مصرف عصارهمرحله زایشی، نحوه= T2مرحله رویشی، = T1): T(ي جلبک دریایی زمان مصرف عصاره

).خاك مصرف(ي گیاه مصرف در پاي ریشه= U2برگی، 
وزن خشک ریشه

ي ي عصارهي استفادهغلظت، زمان و نحوهاثر که وزن خشک ریشه تحت نشان داد1جدولنتایج تجزیه واریانس

ي جلبک دریایی قرار گرفت و در سطح آماري یک درصد غلظت و زمان مصرف عصارهبرهمکنشچنینهمجلبک دریایی و 

قرار دهد راثي جلبک دریایی نیز توانست وزن خشک ریشه را تحت ي مصرف عصارهغلظت و نحوهبرهمکنش. دار شدمعنی

ي ي عصارهي استفادهغلظت، زمان و نحوهبرهمکنشي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهزمان و نحوهبرهمکنشولی 

ي غلظت و زمان مصرف عصارهبرهمکنشدر بین ). 1جدول(داري نداشتند وزن خشک ریشه اثر معنیبر جلبک دریایی 

ه با کطوريبههاي مختلف رشدي قرار گرفت مصرف در زمانافزایش غلظت اثر جلبک دریایی، وزن خشک ریشه تحت 

ي رشد رویشی نسبت به تیمار عدم مصرف آن، وزن خشک ي جلبک دریایی در مرحلهمصرف دو لیتر در هکتار عصاره
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ي جلبک ي رشد زایشی گیاه، با مصرف دو لیتر در هکتار عصارهدرصد افزایش نشان داد، ولی در مرحله200ریشه حدود 

مراحل که با علم بر این). 2شکل(درصد نسبت به عدم مصرف آن افزایش داشت 26/192ریایی، وزن خشک ریشه حدودد

هاي متفاوتی را واکنش) رویشی و زایشی(کدام از مراحل نمو گیاه رشد و نموي گیاهان نیازهاي غذایی متفاوتی دارند و هر

ي جلبک ر اساس نتایج این آزمایش مصرف دو لیتر در هکتار عصارهب. دهندهاي رشد نشان میبه مواد غذایی و محرك

ي رشد رویشی و زایشی گیاه موجب افزایش وزن خشک ریشه شده است ولی مصرف این مقدار از دریایی در دو مرحله

ر به نظ. ي زایشی داشته استدرصدي با مرحله84/7ي رشد رویشی اختالفی حدود دریایی در مرحلهي جلبک عصاره

هاي حاصله از ي رشد رویشی گیاه و با توجه به دادهي جلبک دریایی در مرحلهرسد با افزایش غلظت مصرف عصارهمی

ي گیاه در خاك به خوبی صورت گرفته و در نهایت افزایش وزن گستردگی ریشهنتیجه گرفت که توانطول ریشه می

77/29ي جلبک دریایی موجب افزایش رنج استفاده از عصارهگیاه ببر در پژوهشی .خشک ریشه را به دنبال داشته است

,Sunarpi(درصدي وزن ریشه شد  et al., 2010.(
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ریشهوزن خشکمصرف عصاره جلبک دریایی بر زمان غلظت و دوگانه اثر مقایسه میانگین :2شکل
مصرف = D4لیتر در هکتار، 5/1مصرف = D3مصرف یک لیتر در هکتار، = D2، )عدم مصرف(شاهد = D1): D(ي جلبک دریایی غلظت مصرف عصاره

.مرحله زایشی= T2مرحله رویشی، = T :(T1(ي جلبک دریایی لیتر در هکتار، زمان مصرف عصاره2

چگالی ریشه

ي جلبک غلظت و زمان مصرف عصارهبرهمکنشچنینهمي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهغلظت، زمان و نحوه

داري بر میزان ي تیمارهاي آزمایشی اثر معنیگانهدوگانه و سهاثر قرار داد ولی سایر اثردریایی میزان چگالی ریشه را تحت 

داشت کهیي جلبک دریایی چگالی ریشه روندي افزایشبا افزایش غلظت مصرف عصاره).1جدول(چگالی ریشه نداشتند 

ین چگالی تربیشه کطوريبهي جلبک دریایی نیز توانست تغییراتی را در چگالی ریشه ایجاد نماید هاي مصرف عصارهزمان

ي ي جلبک دریایی در مرحلهمتر مکعب از تیمار مصرف دو لیتر در هکتار عصارهسانتیگرم بر053/0ریشه با میانگین 
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ي ي جلبک دریایی و مرحلهریشه نیز متعلق به تیمار عدم مصرف عصارهین چگالیترکم. آمددستبهرشد رویشی گیاه 

رسد که هرچه چگالی ریشه افزایش یابد به نظر می).3شکل(متر مکعب بود گرم بر سانتی014/0زایشی گیاه با متوسط 

ولی پیدا کند که این ي خوبی در خاك داشته است و توانسته در خاك گستردگی قابل قبریشه رشد و توسعهیعنی در واقع 

و وزن خشک ریشه نشان حجمهاي حاصله از طور که دادههمان. باط مستقیم داردتگیاه نیز ارموضوع با مراحل رشد و نمو

اي خود را در خاك توسعه دهد و همین امر موجب ریشههاي نظامتواند ي رشد رویشی، گیاه بهتر میدهند، در مرحلهمی

آمده از این دستبهي آن شود؛ که بر اساس نتایج یشهشد بهتر گیاه گلرنگ و افزایش وزن خشک رجذب بهتر و در نهایت ر

.بوده است) حدود چهار برابر(درصد 55/278ین چگالی ریشه ترکمین و تربیشآزمایش اختالف بین 
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ریشهچگالیزمان مصرف عصاره جلبک دریایی بر غلظت و دوگانه اثر یانگین مقایسه م: 3شکل 
مصرف = D4لیتر در هکتار، 5/1مصرف = D3مصرف یک لیتر در هکتار، = D2، )عدم مصرف(شاهد = D1): D(ي جلبک دریایی غلظت مصرف عصاره

.مرحله زایشی= T2مرحله رویشی، = T :(T1(ي جلبک دریایی لیتر در هکتار، زمان مصرف عصاره2

نسبت ریشه به اندام هوایی

غلظت و برهمکنشچنینهمغلظت، زمان مصرف واثر که نسبت ریشه به اندام هوایی تحت نشان داد 1نتایج جدول

ي ي مصرف عصارهي نحوهدار بود ولی اثر سادهي جلبک دریایی در سطح آماري یک درصد معنیزمان مصرف عصاره

نسبت ریشه به اندام هوایی بر داري را ي تیمارهاي آزمایشی اختالف معنیگانهو سهدوگانهبرهمکنشیر جلبک دریایی و سا

ي جلبک دریایی قرار گرفت غلظت و زمان مصرف عصارهاثر برهمکنشنسبت ریشه به اندام هوایی تحت .نداشتند

. این نسبت دچار تغییراتی شد،گیاهمختلف نموي هاي ي جلبک دریایی در زمانکه با افزایش غلظت مصرف عصارهيطوربه

ي جلبک ین نسبت ریشه به اندام هوایی مربوط به تیمار مصرف دو لیتر در هکتار عصارهتربیشي رویشی گیاه در مرحله

ي زایشی گیاه حالی است که در مرحلهاین در. درصد اختالف داشت07/88دریایی بود که با تیمار عدم مصرف آن حدود

م هوایی با تیمار عدم درصدي نسبت ریشه به اندا19/108ي جلبک دریایی موجب اختالف رف دو لیتر در هکتار عصارهمص
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ها تر آنتر هستند در نتیجه سریعها به منبع رطوبت و مواد غذایی نزدیکبا توجه به این که ریشه).4شکل(مصرف آن شد 

ي جلبک دریایی نیز این امر با افزایش غلظت مصرف عصارهدهند، کهقال میهاي هوایی گیاه انترا جذب نموده و به اندام

ها انتقال ها را که افزایش یافته است به ریشههاي هوایی نیز مواد فتوسنتزي ساخته شده در برگانداممتقابالً اتفاق افتاده و 

حال . شودک ریشه به اندام هوایی میها و افزایش نسبت وزن خشو همین موضوع باعث افزایش وزن خشک ریشهدهندمی

تر ي رشدي طوالنیاگر این افزایش غلظت در مراحل رشد رویشی گیاه اتفاق بیافتد گیاه نیز به دلیل داشتن فرصت و دوره

ها انتقال دهد و موجب هاي هوایی را توسعه داده و در نتیجه این مواد را به ریشهتواند اندامي زایشی مینسبت به مرحله

. شودتوسعه و گستردگی ریشه در خاك گردد که در نهایت موجب افزایش نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی می

ي تشکیل گیاه نخود عنوان کردند که نسبت ریشه به اندام هوایی تا مرحلهبر در یک بررسی ) 1389(گنجعلی و همکاران 

ي جلبک دریایی استفاده شده است در تیمارهایی که از عصارهدر پژوهش دیگري اظهار داشتند که . ها افزایش یافتغالف

).Nelson and Van Staden, 1984(افزایشی داشته است رونديساقهنسبت وزن ریشه به 
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به اندام هواییریشهنسبت زمان مصرف عصاره جلبک دریایی بر غلظت و دوگانه اثر مقایسه میانگین : 4شکل 
مصرف = D4لیتر در هکتار، 5/1مصرف = D3مصرف یک لیتر در هکتار، = D2، )عدم مصرف(شاهد = D1): D(ي جلبک دریایی غلظت مصرف عصاره

.مرحله زایشی= T2مرحله رویشی، = T :(T1(دریایی ي جلبک لیتر در هکتار، زمان مصرف عصاره2

ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك

غلظت و زمان برهمکنشي جلبک دریایی، دار غلظت مصرف عصارهمعنیاثر ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك تحت 

ي ظت، زمان و نحوهغلبرهمکنشچنینهمي جلبک دریایی، ي مصرف عصارهي جلبک دریایی، زمان و نحوهمصرف عصاره

غلظت و برهمکنشي جلبک دریایی و ي زمان مصرف عصارهولی اثر ساده،گرفتقرار لبک دریایی جي مصرف عصاره

با ).1جدول(داري روي ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك نداشتند ي جلبک دریایی اختالف معنیي مصرف عصارهنحوه

پاشی و استفاده در محلولصورتبههاي مختلف رشدي گیاه گلرنگ در زماني جلبک دریایی افزایش غلظت مصرف عصاره
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ین ارتفاع اولین شاخه از سطح تربیشکه يطوربهي گیاه ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك دچار تغییراتی شد پاي ریشه

استفاده در صورتبهگیاه ي رویشیمتر از تیمار مصرف دو لیتر در هکتار در زمان مرحلهسانتی16/78خاك با میانگین 

متر سانتی50/33ین ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك نیز با میانگین ترپایین. آمددستبه) خاك مصرف(ي گیاه پاي ریشه

شکل(پاشی حاصل شد محلولصورتبهي رشد رویشی گیاه و ي جلبک دریایی در زمان مرحلهاز تیمار عدم مصرف عصاره

ین شاخه از سطح خاك براي برداشت مکانیزه با وارد شدن ماشین آالت مدرن برداشت اهمیت صفت ارتفاع اول).5

هرچه ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك افزایش پیدا کند عمق کانوپی ). 1391سیبی و همکاران، (کند ي پیدا میتربیش

از نور خورشید بهره تربیشتوانند میینی نیزپایهاي شود و در نتیجه برگمیکاهش یافته و باعث نفوذ بهتر نور در کانوپی

در این . ي گیاه بهتر صورت گیرد در نتیجه گیاه از رشد بهتري برخوردار استهرچه تغذیه). 1375، نژادشاملو(بگیرند 

يافزایشی بوده که با مصرف عصارهصورتبهي جلبک دریایی روند رشدي گیاه آزمایش نیز با افزایش غلظت مصرف عصاره

اي گیاه بهتر بوده و ي رویشی شرایط تغذیهمرحلهپاشی برگی در ي گیاه نسبت به محلولجلبک دریایی در پاي ریشه

شود که ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك افزایش شود و این باعث میهاي فرعی در ارتفاع باالتري از ساقه تشکیل میشاخه
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مصرف عصاره جلبک دریاییو نحوهزمانغلظت، گانه سهاثر مقایسه میانگین : 5شکل 
ارتفاع اولین شاخه از سطح خاكبر 

مصرف = D4لیتر در هکتار، 5/1مصرف = D3مصرف یک لیتر در هکتار، = D2، )عدم مصرف(شاهد = D1): D(ي جلبک دریایی غلظت مصرف عصاره
): U(ي جلبک دریایی ي مصرف عصارهمرحله زایشی، نحوه= T2مرحله رویشی، = T1): T(ي جلبک دریایی لیتر در هکتار، زمان مصرف عصاره2

U1 =برگی، پاشیمحلولU2 =ك مصرفخا(ي گیاه مصرف در پاي ریشه.(
ي فرعیتعداد شاخه

زمان مصرف اثر ي جلبک دریایی در سطح آماري یک درصد و تحت غلظت مصرف عصارهاثر ي فرعی تحت تعداد شاخه

ي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهي نحوهدار شد ولی اثر سادهي جلبک دریایی در سطح آماري پنج درصد معنیعصاره

تعداد ).1جدول(ي فرعی نداشتند تعداد شاخهبر داري مارهاي آزمایشی اختالف معنیي تیگانهدوگانه و سهبرهمکنش
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آن تعداد که با افزایش مصرفيطوربهي جلبک دریایی قرار گرفت مصرف عصارههاي سطوح غلظتاثر ي فرعی تحت شاخه

جلبک دریایی يیتر در هکتار عصارهل5/1ي فرعی از تیمار مصرف ین تعداد شاخهتربیش. ي فرعی نیز افزایش یافتشاخه

ي جلبک دریایی الزم به ذکر است که این مقدار با تیمار مصرف دو لیتر در هکتار عصاره. آمددستبهعدد 50/3با میانگین 

ي عدد از تیمار عدم مصرف عصاره41/2ي فرعی نیز با متوسط ین تعداد شاخهترکم. از نظر آماري در یک گروه قرار گرفتند

داري نداشتند ي جلبک دریایی اختالف معنیلیتر در هکتار عصاره5/1آمد که با تیمار مصرف دستبهجلبک دریایی 

ها از لحاظ ي بهتر ریشهي جلبک دریایی و رشد و توسعهرسد با افزایش غلظت مصرف عصارهبه نظر می).2جدول(

هاي هوایی ك استفاده نموده و در نتیجه موجب رشد بهتر انداماي، گیاه بهتر توانسته است از عناصر موجود در خاتغذیه

تربیشي گلرنگ هاي فرعی نیز روي ساقهي شاخههاي آغازندههمین امر باعث شده است که تعداد مریستم. گیاه شود

گلرنگ هم سو گیاهبر ) 1391(ي فرعی شود که این نتایج با نتایج میرزاخانی تشکیل شود و موجب افزایش در تعداد شاخه

سیم و پتاسولفاتعدد از تیمار 1/5ي گیاه گلرنگ با ین تعداد شاخه در بوتهتربیشدر تحقیقی بین تیمارهاي کودي، . بود

).1390تدین، (آمد دستبهعدد از تیمار شاهد 5/4ین آن با ترکم

کرد بیولوژیک کل گیاه گلرنگ، ي اصلی و عملي فرعی، قطر غوزهاصلی تعداد شاخهاثر مقایسه میانگین : 2جدول
ي جلبک دریاییتحت غلظت و زمان مصرف عصاره

)گرم در تک بوته(عملکرد بیولوژیک کل )مترسانتی(قطر غوزه ي اصلی تعداد شاخه ي فرعیتیمار
)D(غلظت مصرف 

D1 = 41/2)عدم مصرف(شاهد b88/1 c38/5 c

D2 = 41/2لیتر در هکتار1مصرف b09/2 b19/6 b

D3 = 50/3لیتر در هکتار5/1مصرف a16/2 ab29/8 a

D4 = 41/3لیتر در هکتار2مصرف a31/2 a02/8 a

)T(زمان مصرف
T1 =08/3مرحله رویشی a98/1 b33/6 b

T2 =79/2مرحله زایشی a24/2 a61/7 a

.داري ندارندپنج درصد اختالف معنیاحتمالدر سطح LSDهاي با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون میانگین

ي اصلیقطر غوزه

ي دار غلظت و زمان مصرف عصارهمعنیاثر ي اصلی تحت نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از آن است که قطر غوزه

مایشی ي تیمارهاي آزگانهدوگانه و سهبرهمکنشي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهجلبک دریایی قرار گرفت ولی نحوه

ي ي جلبک دریایی قطر غوزههاي مصرف عصارهبا افزایش غلظت). 1جدول(ندداشتني اصلی قطر غوزهبر داري اثر معنی

متر مربوط به تیمار مصرف دو لیتر در هکتار سانتی31/2ي اصلی با میانگین ین قطر غوزهتربیش. اصلی نیز افزایش یافت

ي اصلی نیز ین قطر غوزهترکم. داري نداشتلیتر در هکتار اختالف معنی5/1ر مصرف ي جلبک دریایی بود که با تیماعصاره
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هاي گیاه هرچه رشد ریشه).2جدول(متر بود سانتی88/1ي جلبک دریایی با میانگین متعلق به تیمار عدم مصرف عصاره

کند و هاي گیاه انتقال پیدا میسایر اندامبهتر باشد در نتیجه جذب آب و امالح معدنی نیز از خاك بهتر صورت گرفته و به 

جلبک دریایی يي قوي و رشد مناسبی برخوردار خواهد بود که با افزایش غلظت مصرف عصارهبه تبع آن گیاه نیز از بنیه

ا از ههاي گیاه بهتر بوده به تناسب آن نیز سایر اندامه هر چه رشد ریشهکطوريبهدر این تحقیق این مهم حاصل شده است 

هاي مواد فتوسنتزي از سمت انداماند و تولید و انتقال هاي فرعی نیز از رشد بهتري برخوردار بودهها و شاخهقبیل برگ

ي ها و افزایش قطر غوزهغوزهگ شدن رهاي زایشی به خوبی صورت گرفته است که در نهایت موجب بزرویشی به اندام

ي جلبک دریایی این افزایش غلظت مصرف عصارهدر واقع . کند، شده استمیاصلی که نقش مهمی در عملکرد نهایی ایفا 

ي جلبک هاي مصرف عصارهدر بین زمان.درصدي با تیمار عدم مصرف آن داشته باشد87/22موجب شد که اختالف 

24/2ه برابر با ي زایشی گیاه کي جلبک دریایی در مرحلهي اصلی از تیمار مصرف عصارهین قطر غوزهتربیشدریایی نیز 

ي رشد رویشی ي جلبک دریایی در مرحلهدرصدي با تیمار مصرف عصاره13/13آمد که اختالف دستبهمتر بود سانتی

با . گیردي مناسب قرار میبسیاري از عوامل از جمله تغذیهاثر هاي رشد و نموي گیاه تحت زمان).2جدول(گیاه داشت 

ین سطح خود قرار تربیشها در که برگ،)دهیگل(ي زایشی گیاه رسد اگر در مرحلهر میتوجه به نتایج این آزمایش به نظ

یی مصرف اي جلبک دریاگر عصاره،منتقل کنند) هاغوزه(هاي زایشی ي به اندامتربیشتوانند مواد فتوسنتزي دارند و می

مواد فتوسنتزي تولیدي توسط چنینهمشده، ها جذب شود این مهم تحقق پیدا نموده و امالح مورد نیاز که توسط ریشه

.شودي رویشی گیاه میها نسبت به دورههاي اصلی گیاه انتقال پیدا نموده و موجب افزایش قطر آنها به غوزهبرگ

ي اصلیعملکرد بیولوژیک غوزه

اثر اصلی تحت يآمده از جدول تجزیه واریانس صفات مشاهده شد که عملکرد بیولوژیک غوزهدستبهطبق نتایج 

ي مصرف غلظت و نحوهبرهمکنشچنینهمي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهي غلظت، زمان و نحوهسادهاثر دار یمعن

ي ي جلبک دریایی نیز عملکرد بیولوژیک غوزهغلظت و زمان مصرف عصارهبرهمکنش. ي جلبک دریایی قرار گرفتعصاره

ي جلبک ي مصرف عصارهزمان و نحوهبرهمکنشدار شد ولی ري پنج درصد معنیقرار داد و در سطح آمااثراصلی را تحت 

داري بر عملکرد بیولوژیک ي جلبک دریایی نتوانست اثر معنیي عصارهي استفادهغلظت، زمان و نحوهبرهمکنشدریایی و 

دریایی تغییراتی در ي جلبک برهم کنش غلظت و زمان مصرف عصارهاثر تحت ).1جدول(ي اصلی داشته باشد غوزه

از تیمار ي اصلی ین عملکرد بیولوژیک غوزهتربیشآمده دستبهبر اساس نتایج . ي اصلی ایجاد شدعملکرد بیولوژیک غوزه

75/69ي زایشی حاصل شد که با تیمار عدم مصرف آن حدود ي جلبک دریایی در مرحلهمصرف دو لیتر در هکتار عصاره

عملکرد بیولوژیک ي جلبک دریاییي رویشی گیاه با مصرف دو لیتر در هکتار عصارهدر مرحلهدرصد اختالف نشان داد ولی 



139517بهار ، نهم، شماره بیست و هشتمسال - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

ي اصلی در عملکرد بیولوژیک غوزه). 6شکل(درصد اختالف داشت 18/46ي اصلی با تیمار عدم مصرف آن حدود غوزه

درصدي با 85/63ي گیاه اختالف یشهاستفاده در پاي رصورتبهي جلبک دریایی تیمار مصرف دو لیتر در هکتار عصاره

پاشی محلولصورتبهي جلبک دریایی از عصاره) دو لیتر در هکتار(تیمار عدم مصرف آن داشت ولی مصرف همین مقدار 

بر ). 7شکل(ي اصلی نسبت به تیمار عدم مصرف آن شد درصدي عملکرد بیولوژیک غوزه86/52برگی موجب اختالف 

ي استفاده در پاي ریشه(خاك مصرف صورتبهي جلبک دریایی ن نتیجه گرفت که مصرف عصارهتوااساس این نتایج می

.ي اصلی گلرنگ داشته استپاشی برگی در افزایش عملکرد بیولوژیک غوزهي نسبت به محلولتربیشموفقیت ) گیاه
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عملکرد بیولوژیک غوزه اصلیزمان مصرف عصاره جلبک دریایی بر غلظت و دوگانه اثر ه میانگین مقایس: 6شکل 
مصرف = D4لیتر در هکتار، 5/1مصرف = D3مصرف یک لیتر در هکتار، = D2، )عدم مصرف(شاهد = D1): D(ي جلبک دریایی غلظت مصرف عصاره

.مرحله زایشی= T2مرحله رویشی، = T:(T1(ي جلبک دریایی لیتر در هکتار، زمان مصرف عصاره2
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عملکرد بیولوژیک غوزه اصلیمصرف عصاره جلبک دریایی بر نحوهغلظت و دوگانه اثر مقایسه میانگین : 7شکل 
مصرف = D4لیتر در هکتار، 5/1مصرف = D3رف یک لیتر در هکتار، مص= D2، )عدم مصرف(شاهد = D1): D(ي جلبک دریایی غلظت مصرف عصاره

).خاك مصرف(ي گیاه مصرف در پاي ریشه= U2برگی، پاشیمحلول= U1): U(ي جلبک دریایی ي مصرف عصارهلیتر در هکتار، نحوه2
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عملکرد بیولوژیک کل

قرار داد و در سطح آماري اثررا تحت ي جلبک دریایی و زمان مصرف آن عملکرد بیولوژیک کل غلظت مصرف عصاره

ي تیمارهاي آزمایشی گانهسهدوگانه وبرهمکنشي جلبک دریایی و ي مصرف عصارهدار بودند ولی نحوهیک درصد معنی

ي هاي مختلف عصارهعملکرد بیولوژیک کل با غلظت). 1جدول(عملکرد بیولوژیک کل نداشتند بر داري را اختالف معنی

بر اساس . که با افزایش مصرف آن عملکرد بیولوژیک نیز روندي افزایشی داشتيطوربهدچار تغییراتی شد، جلبک دریایی

مصرفباشد که درصد می08/54ین مقدار عملکرد بیولوژیک در حدود ترکمین و تربیشآمده تفاوت بین دستبهنتایج 

جدول(اوتی نسبت به تیمار عدم مصرف آن شده است ي جلبک دریایی باعث ایجاد چنین تفلیتر در هکتار عصاره5/1

ي که مصرف عصارهيطوربهداري بر عملکرد بیولوژیک کل داشت معنیاثر ي جلبک دریایی نیز زمان مصرف عصاره). 2

ین مقدار را به خود اختصاص داد که این تفاوت در تربیشي رویشی ي زایشی نسبت به مرحلهجلبک دریایی در مرحله

هرچه رشد و نمو گیاه در طول دوران رشدي خود مطلوب باشد گیاه از گستردگی ). 2جدول(درصد بود 22/20حدود 

محصوالت فتوسنتزي چنینهمغلظت مواد مغذي و اثر وزن گیاه در دوران رشد و نمو تحت . مناسبی برخوردار خواهد بود

ها هاي رشد در آن و اثر آنلبک دریایی به علت وجود هورموني جرو استفاده از عصارهاز این. باشدمیتولید شده در گیاه

موجب افزایش بر روند جذب و حرکت مواد مغذي در گیاه موجب افزایش غلظت مواد مغذي در برگ شده که در نهایت

Sunarpi(وزن گیاه خواهد شد  et al., و گیاه گلرنگ منجر به حداکثر رشد بر کود زیستی اثر در یک پژوهش ). 2010

در تحقیقی اظهار داشت که عملکرد ) 1390(تدین).Norrie and Keathley, 2006(ي خشک کل شد افزایش ماده

.داري را نشان دادبیولوژیک بین ارقام مورد آزمایش گیاه گلرنگ در تیمارهاي کودي اعمال شده تفاوت معنی

گیرينتیجه

جداگانه طوربهي مصرف آن هر کدام بک دریایی، زمان و نحوهي جلهاي عصارهنتایج این بررسی نشان داد که غلظت

صفات مربوط ،ه با افزایش غلظت مصرفکطوريبهداري داشتند گیري شده در این پژوهش اثر معنیبر اکثر صفات اندازه

د عمل نموده ي جلبک دریایی مانند یک محرك رشرسد که عصارهبه نظر می. داشتندافزایش هاي هوایی به ریشه و اندام

شود که بهبود در رشد ریشه، بر قرار داده و موجب افزایش گستردگی و رشد بهتر آن میاثر و رشد ریشه را در ابتدا تحت 

ي در این آزمایش در مرحله. ها شده استي آنهاي هوایی گیاه گلرنگ نیز اثر مثبت گذاشته و موجب افزایش توسعهاندام

اي و صفات مرفولوژیکی ارتفاع اولین شاخه از سطح خاك، تعداد ز جمله صفات ریشهارشد رویشی تعدادي از صفات 

لیتر در 2و 5/1مصرف . ي جلبک دریایی به خوبی رشد نمودندتحت مصرف عصارهي اصلیي فرعی و قطر غوزهشاخه

داري با هم نداشتند ولی ي جلبک دریایی در اکثر صفات در یک گروه آماري قرار گرفتند و اختالف معنیهکتار عصاره
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ي رشد نسبت به مصرف آن در مرحلهدرصدي عملکرد بیولوژیک08/54ي زایشی موجب افزایش مصرف آن در مرحله

مواد فتوسنتزي تربیشها و تولید و انتقال برگبر تواند به دلیل اثر تحریک کنندگی این ماده رویشی گیاه شد و این می

الزم به ذکر است که . تواند تغییراتی را در رشد گیاه ایجاد نمایدي مصرف این ماده نیز میوهنح. باشد) هاغوزه(به مخزن 

ي جلبک دریایی و تواند تمامی جوانب و مکانیسم عمل عصارهبه تنهایی نمیبه دلیل یک ساله بودن، این آزمایش نتایج

ي گلرنگ در کشور صورت پارامترهاي ریشهبر کمی که تحقیقات اثر آن بر گیاه گلرنگ را نشان دهد و با توجه به این

بررسی شده است در نتیجه نیاز به ترکمگیاه گلرنگ و سایر گیاهان بر ي جلبک دریایی گرفته و اثر استفاده از عصاره

.باشدي در این زمینه میتربیشتحقیقات 
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