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Background and Objectives: The idea of returning to nature and using 

less fertilizers and pesticides, and increasing people's tendency to use 

organic products has caused more attention to the use of biofertilizers. 

Products of natural origin, such as seaweed extract are used as a stimulator 
of the growth and development of agricultural and horticultural plants. 

Seaweed extracts contain a wide variety of plant growth-promoting 

substances such as auxins, cytokinins, betaines, gibberellins, and organic 

substances, including amino acids, macronutrients, and trace elements that 

improve crop yield and quality. The aim of this study was to investigate the 

effect of different extraction methods of two red seaweed species: 

Gracilaria corticata and Acanthophora spiciferais on growth, 

physiological indices and fruit yield of Ecballium elaterium. 

 

Materials and Methods: This experiment was carried out as a completely 

randomized design with four replications in the research greenhouse of 
University of Zanjan during 2020. Experimental treatments included as 5 

extraction methods (ME: microwave extract with aqueous solvent, OE: 

autoclave extract with aqueous solvent, BE: extract extracted by boiling 

with distilled water, NE: extract extracted with liquid nitrogen, EE: soaked 

extract in ethanol) and a control sample (C: (foliar application with distilled 

water)). During the growth stage, the number of leaves, the number of male 

and female flowers and the number of fruits were measured. At the end of 

the growing season, number of lateral branches, plant height and lateral 

branch length, leaf area index, fresh and dry weight of shoots, fresh and dry 

weight of fruit and fruit yield, root length and diameter and root sub-

branches, root volume and area, total chlorophyll, carotenoids, total phenol 

and total flavonoids contents were measured. 
 

Results: The results showed that foliar application of seaweed extracts had 

significant effects (P<0.01) on all traits. The treatment of plants with 

extract extracted by aqueous solvent in autoclave method increased 43.6% 

plant height, 59.4% lateral branch length, 58.3% shoot fresh weight, 71.7% 

shoot dry weight, 70.5% root length and 80.7% root volume. Also, the 

plants foliar sprayed with extract extracted by aqueous solvent had the 

higher number of male flowers (65.7%), number of female flowers 

(39.5%), fruit number (41.6%), fruit fresh weight (20.2%), fruit dry weight 
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(32.8%), fruit yield (55.6%) and flavonoids content (66.9%) compared to 

control plants. The highest leaf area index with increasing 42.9 and 41.5%, 

root diameter (57 and 53.4%), root area (78.3 and 73.9%), total chlorophyll 

(45.8 and 45.2%), carotenoids (69.3 and 71%) and total phenol contents 

(42.6 and 43.2) was observed in plants treated with the extract resulted of 

autoclave and microwave method, respectively compared to control plants.  

 

Conclusion: According to the results, all methods of extracting red 

seaweed extract had positive effect on the growth, physiological traits and 
fruit yield of watercress. But, newer methods (autoclave, microwave) had 

better effect than traditional methods (boiling, liquid nitrogen, and 

ethanol), and extracts of these methods had more growth hormones, 

organic compounds and nutrients. Therefore, autoclave and microwave 

methods are proposed to extract seaweed extract. Also, these results 

showed that the red seaweeds Gracilaria (Gracilaria corticata) and 

Acanthophora (Acanthophora spicifera) are suitable biofertilizer for plant 

production. 
 

Cite this article: Saedi, Fariba, Barzegar, Taher, Nikbakht, Jaefar, Ghahremani, Zahra. 2022. 
Investigation the effect of two red seaweed species on growth, physiological indices and 

fruit yield of Ecballium elaterium under the influence of extraction method. Journal of Plant 

Production, 29 (3), 69-88.  
 

                                     © The Author(s).                                    DOI: 10.22069/JOPP.2022.19335.2852 

                                         Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 

 

 

 

  

 



 همکارانو  فریبا ساعدی... /  های رشدی بررسی اثر دو گونه جلبک دریایی قرمز بر شاخص

 

71 

 

 توليد گياهیهای  پژوهشنشریه 
 2322-2050شاپا چاپی:   
 2322-2778شاپا آنالین:  

 

 

های رشدی، فیزیولوژیکی و  بررسی اثر دو گونه جلبک دریایی قرمز بر شاخص

 گیری ثیر روش عصارهأت پران تحت عملکرد میوه خیار آب

 
 4، زهرا قهرمانی3، جعفر نیکبخت2*، طاهر برزگر1فریبا ساعدی

 
 saedi.f@znu.ac.ir. رایانامه: دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 1

 tbarzegar@znu.ac.ir. رایانامه: دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، . نویسنده مسئول، 2

 nikbakht.jaefar@znu.ac.ir. رایانامه: گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 3

 z.ghahremani@znu.ac.ir. رایانامه: گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 4

 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 

 

 05/05/1400 :افتیدر خیتار

 31/05/1400: ویرایش خیتار

 15/06/1400: رشیپذ خیتار

 

 

  های کلیدی: واژه

 رشد رویشی، 

 روش استخراج، 

 فالونوئید، 

 ، های ماده گل

   میوه

 

تر از کودها و سموم شیمیایی و تمایل  استفاده کمایده بازگشت به طبیعت و  سابقه و هدف:

تر به استفاده از کودهای زیستی  فزاینده مردم به استفاده از محصوالت ارگانیک سبب توجه بیش

طبیعی مانند عصاره جلبک دریایی به عنوان محرک رشد و نمو  أمحصوالت با منش شده است.

ای از های دریایی حاوی طیف گستردهکجلب شود. عصارهعی و باغی استفاده میگیاهان زرا

 ها و مواد ها، جیبرلینها، بتائینها، سیتوکینین کننده رشد گیاهان مانند اکسین مواد تقویت

 چنین جمله اسیدهای آمینه، عناصر مغذی بزرگ و عناصر کمیاب هستند که عملکرد  مآلی و ه

های ثیر روشأوهش بررسی تبخشند. هدف از انجام این پژو کیفیت محصول را بهبود می

و  Gracilaria corticataمختلف استخراج عصاره دو گونه جلبک دریایی قرمز 

Acanthophora spiciferais پران های رشدی، فیزیولوژیکی و عملکردی خیار آببر شاخص

(Ecballium elaterium L..بود ) 
 

تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان  صورت طرح کامالً : این آزمایش بهها مواد و روش

انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل  پران در چهار تکرار بر روی گیاه خیار آب 1399در سال 

: عصاره استخراجی OE: عصاره استخراجی مایکروویو با حالل آبی، MEپنج روش استخراج )

: عصاره NEدن با آب مقطر، : عصاره استخراج شده با روش جوشانBEاتوکالو با حالل آبی، 

 : عصاره خیسانده شده در اتانول( و یک نمونه شاهد EEاستخراج شده با ازت مایع، 

(Cبود. در طول دور رشد تعداد برگ، تعداد گل نر و ماده و تعداد : محلول )پاشی با آب مقطر

های و طول شاخه گیری شد. در پایان دوره رشد تعداد شاخه جانبی، ارتفاع بوتهها اندازه میوه

جانبی، شاخص سطح کل برگ، وزن تر و خشک شاخساره، وزن تر و خشک میوه و عملکرد 
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میوه، طول و قطر ریشه و انشعابات فرعی ریشه، حجم و سطح ریشه، کلروفیل کل، کارتنوئید، 

 گیری شد.فنل کل و فالونوئید کل آن اندازه
 

ر سطح یک درصد های جلبکی در همه صفات دعصاره پاشینتایج نشان داد اثر محلول ها: یافته

 6/43گیاهان با عصاره استخراج شده با حالل آبی در اتوکالو باعث افزایش تیمار  دار شد.معنی

درصد  7/71تر شاخساره،  درصد وزن 3/58د طول شاخه جانبی، درص 4/59درصد ارتفاع بوته، 

در مقایسه با گیاهان  درصد حجم ریشه 7/80درصد طول ریشه،  5/70، وزن خشک شاخساره

تعداد گل  ،استخراج شده با حالل آبیعصاره پاشی شده با چنین گیاهان محلول. همشاهد گردید

 2/20) ، وزن تر(درصد 6/41) ، تعداد میوه(درصد 5/39) ، تعداد گل ماده(درصد 7/65) نر

 فالونوئید میوهمحتوای ، و (درصد 6/55) میوهمیوه، عملکرد  (درصد 8/32) خشک و (درصد

ترین شاخص سطح برگ با افزایش  بیش .داشتندنسبت به گیاهان شاهد تری  بیش (درصد 9/66)

درصد(،  9/73و  3/78درصد(، سطح ریشه ) 4/53و  57درصد، قطر ریشه ) 5/41و  9/42

 2/43و  6/42درصد( و فنل کل ) 71و  3/69درصد(، کارتنوئید ) 2/45و  8/45کلروفیل کل )

های اتوکالو و مایکروویو نسبت درصد( به ترتیب در گیاهان تیمار شده با عصاره حاصل از روش

  به گیاهان شاهد مشاهده شد.
 

ر ثیر مثبت بأهای قرمز تهای استخراج عصاره جلبک: با توجه به نتایج، همه روشگیری نتیجه

های اما به طور کلی روشپران داشتند. و عملکرد میوه خیار آب رشد، صفات فیزیولوژیکی

ثیر أهای سنتی )جوشاندن، ازت مایع، اتانول( تجدیدتر )اتوکالو، مایکروویو( نسبت به روش

های رشد، ترکیبات آلی و عناصر غذایی ها، هورمونبهتری داشتند و عصاره حاصل از این روش

ها اره جلبکهای اتوکالو و مایکروویو جهت استخراج عصتری داشتند. بنابراین روش بیش

گراسیالریا های قرمز جلبک عصاره که دادندچنین این نتایج نشان  گردد. همپیشنهاد می

(Gracilaria corticata( و اکانتوفورا )Acanthophora spicifera ) کود زیستی مناسب

 باشند. میبرای تولید گیاهان 
 

های رشدی،  بررسی اثر دو گونه جلبک دریایی قرمز بر شاخص(. 1401)زهرا ، قهرمانی، جعفر نیکبخت،، طاهر برزگر،، فریبا ساعدی،: استناد

 .69-88(، 3) 29، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . گیری ثیر روش عصارهأت فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت

                  DOI: 10.22069/JOPP.2022.19335.2852 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

 Ecballium elaterium (L.)پران )گیاه خیار آب

A. Rich ) متعلق به تیره Cucurbitaceae بوده و

بومی مناطق معتدل آسیا، شمال آفریقا و اروپا است 

و  I ،E ،D ،Lهای این گیاه حاوی کوکوربیتاسین(. 1)

R های شناخته شده (؛ که این مولکول2باشد )می

مانند  داروییهای ای از فعالیتگسترده دارای طیف

اکسیدانی و فعالیت ضد التهابی، ضدسرطانی و آنتی

 ( هستند. 3ضد میکروبی )

های رسیدن به کشاورزی پایدار، یکی از راه

. انواعی از کودهای استفاده از کودهای زیستی است

زیستی با منشأ باکتری، قارچ، جلبک و یا دیگر 

جهان قابل تولید است که موجودات خاکزی در 

ها قابل جذب نمودن عناصر عمل تمامی آن سازوکار

های مورد یکی از نهاده (.4) غذایی توسط گیاه است

استفاده در کشاورزی ارگانیک، استفاده از عصاره 

تواند جایگزین مناسبی جلبک دریایی است که می

 (.5باشد )برای کودهای شیمیایی صنعتی 

ترین منابع پایدار های دریایی یکی از مهمجلبک

های آیند. عصارهبا پتانسیل صنعتی به حساب می

ها شامل ترکیبات دست آمده از جلبک هب

ها، اسیدهای چرب اشباع نشده ساکاریدی، پروتئین پلی

(PUFA رنگدانه ،)ها، مواد نها، ویتامیها، پلی فنلها

( و Naو  K ،Mg ،Caمعدنی )به عنوان مثال 

خاک یا  های رشد گیاه هستند که با افزودن بههورمون

و  N ،Pچون  عناصری همپاشی سبب جبران لمحلو

K (.6شود )در خاک و گیاه می 

شناسایی و ایزوله کردن  مرحلهترین اولین و مهم

باشد که ترکیبات زیست فعال، مرحله استخراج می

روش واحدی برای ترکیبات مختلف به عنوان  معموالً

ها انتخاب حالل (. معموال7ًاستاندارد وجود ندارد )

د، برای استخراج با توجه به هدفی که وجود دار

شیمیایی ماده، -یفیزیکطبیعت ترکیبات، خصوصیات 

شود قابل دسترس بودن مواد و تجهیزات انجام می

های استخراج متنوعی برای به دست آوردن (. روش8)

ها  فعال و به حداکثر رساندن خروج آن ترکیبات زیست

، (، به عنوان مثال9از مواد گیاهی معرفی شده است )

(، استخراج با 10استخراج با کمک مایکروویو )

(، 12(، استخراج به کمک آنزیم )11سوکسله )

کلرومتان  استخراج با متانول، نفت اتر، اتیل استات، دی

( و استخراج با کمک امواج التراسونیک 13و بوتانول )

های دریایی به دلیل داشتن  (. در خصوص جلبک14)

یابد، دیواره سلولی پیچیده، کارایی استخراج کاهش می

قرار  pHتأثیر ترکیب حالل، دما، زمان و  زیرا تحت

(. در پژوهشی از سه روش استخراج 15گیرند )می

مایکروویو، رفالکس ساده و التراسوند؛ برای تهیه 

ای سارگوسوم استفاده شد که در عصاره جلبک قهوه

این بین استخراج به کمک مایکروویو عملکرد بهتری 

لوپز و  در مطالعه (.16نسبت به سایر تیمارها داشت )

های متفاوت )آب، ثیر حاللأ(، ت2018همکاران )

، آب/ متانول( بر ترکیبات فنلی یک اتانول، متانول

گونه جلبک بررسی شد و نتایج نشان داد آب باالترین 

اکسیدانی و فنل کل را دارا بود و حالل خاصیت آنتی

آب/متانول نیز بعد از آن باالترین ترکیبات فنلی را 

(. عصاره آبی جلبکی سارگوسوم اختالف 17داشت )

های متانولی، اتانولی و استن در داری با عصارهمعنی

استخراج ترکیبات فنل کل داشت و در کل عصاره آبی 

های الکلی در استخراج ترکیبات جلبکی بهتر از عصاره

هام و همکاران (. قاسمی م18فنلی موفق بودند )

ی با دو روش مایکروویو و پژوهش( در 2018)

درصد، اقدام به تهیه عصاره  98خیساندن در اتانول 

جلبکی آزوال کردند، نتایج نشان داد که عصاره حاصل 

از مایکروویو از لحاظ ترکیبات موجود در عصاره 

 (.19) تر از عصاره اتانولی بودبسیار غنی
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( Gracilaria corticataگراسیالریا )های جلبک

( متعلق Acanthophora spiciferaisو اکانتوفورا )

 ( هستندRhodophyceae) های قرمزبه خانواده جلبک

حالل و روشی که درصد باالتری از  قطعاً(. 20)

خارج کند های گیاهی فعال را از سلول ترکیبات زیست

تری نیز در رشد و توسعه گیاه خواهد  ثیر بیشأت

پران از لحاظ ارزش داشت. از طرف دیگر، خیار آب

سفانه أباشد که متاهمیت می دارایدارویی بسیار 

زیادی روی آن انجام نشده است؛ به  های پژوهش

 هدف از این پژوهش، استخراج عصارههمین دلیل 

ف و بررسی اثرات های مختلروشهای قرمز با جلبک

پران های رویشی و زایشی گیاه خیار آببر شاخصآن 

 است.

 

 ها مواد و روش

به منظور بررسی اثر عصاره استخراج شده به 

های مختلف دو گونه جلبک قرمز، آزمایش روش

 دفی با شش تیمار و تصا صورت طرح کامالً به

 در  1399بهار و تابستان سال  چهار تکرار در

 گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه 

 های دریایی قرمز . جلبکزنجان انجام شد

( و اکانتوفورا Gracilaria corticataگراسیالریا )

(Acanthophora spicifera از بانک جلبک ایران )

های فارس( در )شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک

تیمارهای آزمایش شامل عصاره شیراز تهیه شد. 

(، 21تخراج شده توسط مایکروویو با حالل آبی )اس

عصاره استخراج شده به کمک اتوکالو با حالل آبی 

(، عصاره استخراج شده با روش جوشاندن با آب 22)

(، 24ت مایع )(، عصاره استخراجی توسط از23مقطر )

های یک لیتر عصاره خیسانده شده در اتانول با غلظت

 ( و شاهد )بدون تیمار( بود. 25در هکتار )

از دشت مغان، شهر  پرانابتدا، بذرهای خیار آب

حاوی بستر ماسه،  بذرها در گلدان آباد تهیه شد.پارس

در  2:1:2دامی پوسیده و خاک باغچه به نسبت  کود

o گلخانه )دمای
C 2± 25 روز و o

C 2±19  شب با

درصد( کشت شد. تیمار  70-60رطوبت نسبی 

ها در چهار مرحله شامل مرحله  پاشی عصارهمحلول

چهار برگی حقیقی )استقرار کامل گیاهچه(، مرحله 

از  زایی جانبی، مرحله آغاز گلدهی و مرحله بعد شاخه

که هر مرحله با  تشکیل اولین میوه انجام شد، طوری

ها آماده و روی نسبت یک لیتر در هکتار محلول

 پاشی شدند.گیاهان محلول

ها جلبکهای جلبک: نحوه استخراج و تهیه عصاره

پس از شستشو با آب شیرین و حذف شن و ماسه در 

های خشک شده در آسیاب سایه خشک شدند. نمونه

 Lion Steel Industrial Electric Mill)الکتریکی 

2Kgهای جلبکی از ( آسیاب شدند. برای تهیه عصاره

پودر دو  پنج روش استخراج عصاره استفاده شد.

با هم ترکیب  1:1خشک شده به نسبت وزنی  جلبک

رد استخراج مو،  لشکستن سلوشد و با پنج روش 

ها دست آمده با این روشهای بهقرار گرفت. عصاره

درصد )استوک اصلی( در نظر  100به عنوان غلظت 

پاشی بوته از استوک گرفته شدند و برای محلول

 های یک لیتر در هکتار تهیه شد.  اصلی، غلظت

در این روش  دن:کراستخراج به روش اتوکالو  -1

پودر جلبکی )گراسیالریا و اکانتوفورا( با گرم  100

سربسته یک در ظرف آزمایشگاهی  1:1نسبت وزنی 

لیتری ریخته شد و با آب مقطر به عنوان حالل به 

 15ت به مدروش ین در انمونهها حجم رسانده شد. 

 OT-032-Autoclave steamو )توکالدر اقیقه د

sterilizeر  فشاگراد و درجه سانتی 120ی ما( در د

 (. 22ار گرفتند )قربار  5/1

پودر : نمونه اج ماکروویوموروش ااستخراج به  -2

تهیه شد و در یک ظرف  1:1جلبکی با نسبت وزنی 

 یک لیتری با آب مقطر به عنوان حالل به 
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 حجم رسانده شد؛ سپس در مایکروویو خانگی 

(- ME3410W. Sumsung  )ت پنج به مدمالزی

 2450گراد و درجه سانتی 100)با تولید دمای قیقه د

MHz  (، و با این 21گرفت ) ارقر وات( 400و قدرت

 روش عصاره از بقایای گیاهی جدا شد.

گرم پودر جلبک با  100ابتدا  روش جوشاندن: -3

با آب مقطر مخلوط شد و به حجم  1:1نسبت وزنی 

دقیقه روی  30یک لیتر رسانده شد. سپس به مدت 

. محلول شیکر قرار گرفت و بعد درون بالن ریخته شد

 100دقیقه روی هیتر تحت دمای  30حاصل به مدت 

گراد قرار گرفت. عصاره جوشانده شده درجه سانتی

دقیقه در دمای اتاق سرد شد. سپس با  30-20پس از 

کاغذ صافی واتمن شماره یک فیلتر شد و پس از 

دقیقه( و  10به مدت  rpm 3000سانتریفیوژ )دور 

یخچال نگهداری شد  جدا کردن فاز باالیی محلول در

(26 .) 

گرم پودر  100: استخراج به روش ازت مایع -4

وسیله ترازو با  به 1:1جلبک ترکیبی با نسبت وزنی 

چینی ریخته شد؛   گرم وزن شد و در هاون 01/0دقت 

سپس به آرامی ازت مایع به پودر جلبک اضافه گردید 

نمودن ازت مایع، پودر جلبک با زمان با اضافه  و هم

های خورد خورد و سابیده شد. نمونه دسته هاون کامالً

شده با ازت مایع توسط آب مقطر به حجم یک لیتر 

رسانده شد. پس از این مرحله نمونه در دمای اتاق  

ساعت قرار گرفته  24گراد( به مدت درجه سانتی 25)

سلین انجام و در نهایت مراحل فیلتراسیون با پارچه مو

 (.10شد )

درصد به نسبت  80اتانول استخراج با الکل اتانول:  -5

)ترکیب  گرم پودر جلبک 100روی  1:  5حجمی وزنی 

ساعت  24( ریخته شد. محلول حاصل 1:1جلبکی 

انجام شد.  شیک شد سپس با پارچه موسلین فیلتراسیون

حاصل در  حذف حالل، عصارهمنظور   در مرحله بعد به

 Labrator 40002/4003دستگاه روتاری )مدل 

control  ساخت شرکت هایدولف آلمان( تحت

عملیات تقطیر در خأل قرار گرفت. در این مرحله از 

گراد استفاده شد تا میزان درجه سانتی 35دمای 

ها و اسیدهای آمینه به حداقل  پذیری پروتئین آسیب

های  های غلیظ شده به پیلترهبرسد. در نهایت عصا

 35ماری در دمای  ای منتقل شدند و روی بن شیشه

مانده حالل نیز حذف شود.  درجه قرار گرفتند تا باقی

مقطر تا حجم یک های غلیظ شده با آب  سپس عصاره

ای منتقل شدند و تا  به ظرف شیشه لیتر رقیق شدند و

گراد زمان استفاده در دمای چهار درجه سانتی

 (. 23گهداری شد )ن

های فوق، ها با روشبعد از استخراج عصاره

گیری های زیر اندازهترکیبات جلبکی طبق روش

گرم پودر جلبک با یک  3/0شدند. ترکیبات پروتئینی: 

لیتر اسید قرص کاتالیست هضم و هفت میلی

سولفوریک مخلوط گردید. سپس به بلوک هضم 

  تدریج تاانتقال یافته و به مدت دو ساعت، دما به

گراد افزایش یافت. سپس نمونه درجه سانتی 400

هضم شده در دستگاه میکروکجلدال اتوماتیک مدل 

Tecator Kjeltec Auto 1030 Analyzer  ،سوئد

قرار گرفت و درصد نیتروژن خوانده شد. برای 

محاسبه درصد پروتئین، مقدار نیتروژن کل هر نمونه 

(. چربی خام: یک گرم 27ضرب شد( ) 25/6در عدد 

پودر جلبک درون کاغذ صافی و سپس فنجان دستگاه 

سوئیس قرار  Foss soxtec 2050سوکسله اتوماتیک 

وسیله حالل هگزان نرمال و اعمال حرارت،  رفتند. بهگ

(. کربوهیدرات:  28چربی استخراج و محاسبه شد )

سولفوریک اسید تعیین شد. مخلوط  -با روش فنل

لیتر فنل ک میلیلیتر نمونه، یواکنش شامل یک میلی

لیتر اسید سولفوریک غلیظ بود  ، پنج میلیپنج درصد

دقیقه انکوبه شدند. عدد  30که در دمای اتاق به مدت 

عنوان  نانومتر خوانده شد و از گلوکز به 490جذب در 

(. آمینو اسید کل: یک لوله 29استاندارد استفاده شد )
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لیتر نمونه خنثی شده با  آزمایش حاوی یک میلی

NAOH 1/0 تیل قرمز و با استفاده از نشانگر م نرمال

دقیقه  20لیتر معرف نین هیدرین به مدت و یک میلی

لیتر جوشانده شد. سپس به لوله آزمایش یک میلی

آب مقطر با  محلول رقیق سازی حاوی پروپانول و

نانومتر انجام  570جذب در  .اضافه شد 1: 1نسبت 

شد و غلظت اسیدهای آمینه از نمودار استاندارد 

گرم وزن تر محاسبه شد  گرم برحسب میلی لوسین بر

 این عناصر  (. عناصر ماکرو و میکرو:30)

اده خشک )به روش گرم در صد گرم مبر حسب میلی

A.A.S (Atomic absorption spectroscopy)  با

رکت )ساخت ش کارگیری دستگاه جذب اتمی هب

با هضم ( Spectr AA-200 مدل Varianآمریکایی 

نیتریک و آب اکسیژنه در دستگاه ها توسط اسید نمونه

 MILESTONE، )ساخت شرکت ایتالیایی ایکروویوم

ها به دستگاه جذب مونه( و تزریق نETHOSمدل 

ای استاندارد، رسم منحنی هاتمی، تهیه محلول

دست آوردن میزان جذب نور عناصر  هکالیبراسیون و ب

منظور  به های رشد:(. هورمون31ها تعیین شد )نمونه

 10ن اکسین، نیم گرم جلبک در گیری میزا اندازه

  از ساییده  سدرصد جوشانده و پ 80لیتر اتانول  میلی

لیتر  مقدار دو میلیشدن، از کاغذ صافی عبور داده شد. 

های  از عصاره لیتر کی به یک میلیمعرف سالکوفس

عرف سالکوفسکی، م همنظور تهی بهحاصل اضافه شد. 

 50موالر با  5/0فری  ول کلریدلیتر محل یک میلی

 زده وط و هم درصد مخل 35اسید  لیتر پرکلریک یمیل

 40دقیقه در حمام آبی  15مدت  ها به شد؛ سپس لوله

گراد قرار گرفتند تا واکنش کامل و  سانتی هدرج 50ا ت

ر شود. حضور اکسین در عصاره با رنگ صورتی آشکا

 530ول موج ها در ط در پایان، میزان جذب نمونه

مدل  UV/Vis) پکتروفتومترنانومتر با دستگاه اس

WPA S2100, UK )دار خوانده شد. مقIAA 

ها با استفاده از منحنی استاندارد و بر  موجود در نمونه

نیم  (. هورمون سایتوکنین:32) دحسب درصد بیان ش

لیتر محلول استخراج میلی 15جلبک تر را با  گرم

)متانول: کلروفرم: آمونیوم هیدروکسید با نسبت 

( مخلوط و در هاون ساییده شد. به 5: 3:12حجمی 

لیتر آب مقطر اضافه محلول همگن حاصل، شش میلی

شد و در ادامه فاز کلروفرم دور ریخته شد و فاز آبی 

رفت. در ادامه فاز برای تبخیر متانول روی هیتر قرار گ

تنظیم گردید. سپس مقدار چهار  pH 7آبی روی 

لیتر اتیلن استات به فاز آبی اضافه شد. فاز اتیلن میلی

متر منتقل و سانتی 15استات به یک پتری دیش با قطر 

روی هیتر قرار داده شد تا به طور کامل تبخیر گردد. 

وی مانده ر این کار سه مرتبه تکرار شد. محتوای باقی

یک نرمال شستشو و  NAOHلیتر  پتری را با یک میلی

به اپندورف انتقال داده شد. برای سنجش از 

نانومتر استفاده شد.  260اسپکتروفتومتر با طول موج 

از روی منحنی استاندارد میزان هورمون ها محاسبه و 

(. هورمون 33در نهایت برحسب درصد اعالم شد )

گرم  5/0گیری میزان جیبرلین،  منظور اندازه یبرلین: بهج

انول مطلق لیتر ات بافت تر جلبک در دو و نیم میلی

دقیقه در  15مدت  حاصل به هساییده شد. عصار

دقیقه سانتریفیوژ و سپس یک قطره  در دور 12000

اضافه شد. موالر( به محلول  1/0اسید ) کلریدریک

 10)دکانتور( منتقل، کننده محلول حاصل به قیف جدا

مدت دو دقیقه  استات به آن اضافه و به لیتر اتیل میلی

لیتر بافر  میلی 10خوبی تکان داده شد؛ سپس  به

از   به آن اضافه شد. پس 4/7 هسدیم با اسیدیت فسفات

تکان دوباره و تشکیل دو فاز، فاز رنگی دور ریخته 

و سه موالر(  7/3اسید ) لیتر کلریدریک  شد و سه میلی

( به سه 4/7 هسدیم )اسیدیت لیتر بافر فسفات میلی

ول ها در ط لیتر از فاز آبی اضافه و جذب نمونه میلی

پکتروفتومتر خوانده شد نانومتر با دستگاه اس 254موج 

منظور تعیین میزان جیبرلین، منحنی استاندارد  (. به34)

لوم جیبرلین تهیه شد و در های مع با استفاده از غلظت

 حسب درصد بیان شد. نهایت بر
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های  جلبک 1:1های استخراج شده از مخلوط با نسبت  های رشد موجود در عصاره غلظت ترکیبات مغذی، عناصر و هورمون -1 جدول

 . A. spiciferaو  G. corticataدریایی قرمز 
Table 1. Concentrations of nutrients, elements and growth hormones in extracts extracted from the 1:1 ratio 

mixture of red seaweed G. corticata and A. spicifera.  

 اتانول
Ethanol 

 ازت مایع
Liquid Nitrogen 

 جوشاندن
Boiling 

 مایکروویو
Microwave 

 اتوکالو
Autoclave 

  

3.2 5.4 6.2 5.9 6.8 
 چربی خام

Fat 

 ترکیبات آلی
Organic Composition 

(g.100g
-1

DW) 

10.2 9.7 10.3 16.5 18.4 
 کربوهیدرات

Carbohydrate 

20.5 18.1 22.1 25.6 23.1 
 پروتئین
Protein 

97.2 88.5 95.2 118.6 125.7 
 آمینواسید کل

Total Amino acid 

15.9 19.8 22.9 23.2 27.1 Cu 

 عناصر میکرو
Micro Elements 
(mg 100g

-1
DW) 

13.2 16.3 18.8 17.8 19.5 Mn 

134.3 110.1 123.1 140.9 132.2 Zn 

203.3 221.7 234 283.3 274 Fe 

1143.3 1241.1 1124.7 1306.1 1465.5 N 

 عناصر ماکرو
Macro Elements 

(mg 100g
-1

DW) 

287.2 216.7 251.3 450.1 421 P 

1021.4 997.2 1208.6 1427.2 1386.5 K 

1232.1 873.3 1032.9 1119.7 1128.1 Mg 

1436.2 1765.7 2134 2151 2549.8 Na 

11.3 11.6 13.1 14.1 14.9 IAA 
 های رشدهورمون

Growth Hormones 

(mg L
-1

) 

21.3 20.6 24.6 26.9 27.7 CK 

12.2 11.9 11.8 15 14.1 GA 

 

: یو فیزیولوژیک شناسی ریختگیری صفات  اندازه

تعداد برگ، تعداد گل نر و ماده و تعداد میوه در طی 

دوره رشد شمارش شدند. در پایان دوره رشد تعداد 

های جانبی با شاخه جانبی، ارتفاع بوته و طول شاخه

ها با گیری شدند. طول و قطر میوهکش اندازهخط

( و وزن تر میوه با 150-1112کولیس دیجیتال )مدل 

گرم اندازه گرفته شد. برای  01/0ترازوی دیجیتال 

محاسبه شاخص سطح کل برگ؛ از هر بوته شش برگ 

های مشخص انتخاب شد و بعد به طور یکسان از گره

  Image Jافزار از اسکن با دستگاه اسکنر با نرم

زن خشک بعد از شاخص سطح برگ محاسبه شد. و

 65ساعت در دمای  48قرار گرفتن در آون به مدت 

گیری دست آمد. برای اندازه هگراد بدرجه سانتی

گرم از برگ در میلی 500 کلروفیل کل و کارتنوئید،

درصد هموژن شد و بعد از  80لیتر استون پنج میلی

دور در دقیقه و دمای  13000سانتریفیوژ با سرعت 

دقیقه، مایع رویی  15گراد به مدت چهار درجه سانتی

لیتر میلی 10درصد به  80برداشته و حجم آن با استن 

رسانده شد. سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر میزان 

و  6/663، 6/646، 663 هایجذب نور در طول موج
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نانومتر مشخص شد و با استفاده از روابط زیر  470

رم وزن گرم بر گهای فتوسنتزی برحسب میلیرنگدانه

 (. 35تر محاسبه شد )

سنجی با گیری فالونوئید کل با روش رنگاندازه

گرم برگ تازه با پنج  5/0آلومینیوم کلرید انجام شد. 

ساییده شد،  درصد در هاون کامالً 80لیتر متانول میلی

دور در دقیقه به مدت  8000عصاره حاصل با سرعت 

لیتر از محلول دقیقه سانتریفیوژ شد. یک میلی 20

 0-100 هایهای استاندارد )غلظترویی و محلول

 4/4گرم در لیتر کوئرسیتین در متانول مطلق( با میلی

میکرولیتر  300لیتر آب مقطر رقیق شد سپس میلی

میکرولیتر آلومینیوم  300، صددر 10سدیم نیتریت 

لیتر سدیم هیدروکسید کلرید پنج درصد و چهار میلی

یک نرمال به محلول اضافه شد و شدت جذب در 

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومترخوانده  510طول موج 

شد. برای رسم نمودار استاندارد از کوئرسیتین استفاده 

 100گرم در شد و محتوای فالونوئید برحسب میلی

 (. 4گرم وزن تر بیان شد )

گیری فنل کل، یک گرم بافت گیاه تر با برای اندازه

ساییده شد و این  درصد کامالً 80لیتر استون میلی 10

 ترکیب به مدت یک ساعت در شرایط تاریکی نگه

 3500دقیقه با دور  10داشته شد. سپس به مدت 

یکرولیتر از عصاره باالیی و م 50 سانتریفیوژ شد.

گرم در میلی 0-100هایهای استاندارد )غلظتمحلول

میکرولیتر آب  450لیتر گالیک اسید در آب مقطر( با 

 5/2درصد و  5/7لیتر کربنات سدیم مقطر، دو میلی

 15درصد( مخلوط شدند.  1/0لیتر معرف فولین )میلی

 اد قرارگردرجه سانتی 45ماری در دمای  دقیقه در بن

داده شد، سپس در دمای اتاق سرد شد و در طول موج 

نانومتر با اسپکتروفتومتر خوانده شد. برای رسم  765

نمودار استاندارد از گالیک اسید استفاده شد و میزان 

گرم وزن تر بیان 100گرم در حسب میلی فنل کل بر

 (.36شد )

ها چنین در پایان دوره شد، طول و قطر ریشه هم

(، وزن تر ریشه 150-1112با کولیس دیجیتال )مدل 

گرم و حجم ریشه بر حسب  01/0با ترازوی دیجیتال 

لیتر اندازه گرفته شد و تعداد انشعابات فرعی  میلی

زیر  رابطهریشه شمارش شد. سطح ریشه با 

 (:    37)اتکینسون( محاسبه شد )

 

π  ×)سطح ریشه 2حجم ریشه = ×)طول ریشه    5/0
 (1)     

 

  افزار های به دست آمده با استفاده از نرمداده

SAS 9.2  تجزیه و تحلیل شده و مقایسه 9نسخه ،

ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج میانگین

درصد صورت گرفت. برای ترسیم نمودارها از 

 استفاده شد. افزار اکسل نرم

 

 نتایج و بحث

طبق نتایج ارتفاع بوته، تعداد و طول شاخه جانبی: 

ها بر ارتفاع بوته، تعداد تجزیه واریانس، اثر عصاره

شاخه جانبی و طول شاخه جانبی در سطح یک درصد 

ترین میزان ارتفاع بوته  (. بیش2دار شد )جدول معنی

( و 75/10جانبی )متر(، تعداد شاخه سانتی 25/32)

متر( مربوط به سانتی 37/17طول شاخه جانبی )

ترین میزان  عصاره تهیه شده به روش اتوکالو و کم

متر(، تعداد شاخه جانبی سانتی 75/18ارتفاع بوته )

متر( در گیاهان سانتی 7( و طول شاخه جانبی )75/3)

 (. 3شاهد مشاهده شد )جدول 

های عصاره تر ثیر بیشأیکی از دالیل برای ت

استخراج شده با حالل آبی این است که آب یک 

کند که در آن ترکیبات قطبی ایجاد می محیط کامالً

ها ها و قندهای محلول، هورموناسیدهای آلی، پروتئین

و بسیاری از عناصر در آن به راحتی حل شده و 

های شکسته با غلظت براساس شیب غلظتی، از سلول

شوند تر سرازیر می غلظت کم باالتر به محیط آبی با
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(. برهمکنش مستقیم امواج مایکروویو با آب 38)

موجود در گیاه سبب افزایش استخراج عصاره شد. 

عناصر ریزمغذی برای رشد طبیعی گیاهان مورد نیاز 

هستند و عالوه بر شرکت در ساختار بعضی از 

شیمیایی   زیستهای نشها، در بسیاری از واکاندامک

 های ثیر عصارهأت گران پژوهش(. 39گیاه دخالت دارند )

های رشد گیاه را به جلبک دریایی بر افزایش شاخص

ثر در رشد به صورت ؤتجمع مواد فعال زیستی م

های مربوطه یا  کننده ژن ثیرگذار در تنظیمأمستقیم یا ت

(. نتایج 16اند )نسبت دادهممانعت از تخریب کلروفیل 

با نتایج گزارش شده در مورد ذرت،  پژوهشاین 

 (.40خوانی دارد )فرنگی نیز هم فرنگی و گوجه توت

طبق نتایج تجزیه وزن تر و خشک شاخساره: 

های جلبکی بر وزن تر و خشک واریانس، اثر عصاره

دار شد )جدول شاخساره در سطح یک درصد معنی

گرم( و  09/94ه )ترین میزان وزن تر شاخسار (. بیش2

گرم( در گیاهان تیمار  63/11) وزن خشک شاخساره

شده با عصاره استخراج شده به روش اتوکالو، 

گرم(  29/3گرم( و خشک ) 23/39ترین وزن تر ) کم

 (. 2در گیاهان شاهد حاصل شد )جدول 

ترکیبات هورمونی سایتوکنین، جیبرلین و اکسین 

ها به عنوان کود سبب موجود در عصاره جلبک

(. 41گردد )افزایش رشد و تولید در گیاهان می

ها ممکن وسیله جیبرلین تغییرپذیری میزان رشد به

افزایش در سطح مؤثر برگ، تحریک دلیل  هاست ب

ها یا تغییر میزان فتوسنتز، افزایش فعالیت برخی آنزیم

در توزیع مواد فتوسنتزی و یا اثر مشارکتی این موارد 

ها با تحریک فعالیت برخی باشد؛ و از طرفی جیبرلین

ها به های پروتئاز موجب تبدیل پروتئینآنزیم

ساز اکسین پیش اسیدهای آمینه ازجمله تریپتوفان که

شوند. بنابراین برخی اثر خود را به صورت است، می

(؛ از 42کنند )غیرمستقیم از طریق اکسین نیز اعمال می

اعالم کردند سطح بیان  گران پژوهشطرفی گروهی از 

های درگیر در بیوسنتز اکسین، جیبرلین و ژن

گیاهان تیمار شده با عصاره جلبک سایتوکنین در 

پرست و همکاران  (. حق43دریایی بسیار باالتر بود )

پاشی عصاره جلبکی، ( گزارش نمودند محلول2012)

های جانبی، داری در افزایش تعداد ساقهتأثیر معنی

 (.44های نخود داشت )ارتفاع بوته و وزن خشک بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد شاخص سطح برگ: 

ثیر تیمارهای جلبکی بر شاخص سطح برگ أکه ت

(. مشاهده شد که همه 2دار شد )جدول معنی

جز روش استخراج با اتانول،  ههای استخراج ب روش

اثرات تقریبا مشابهی داشتند و همه در یک گروه 

 .(3 آماری قرار گرفتند )جدول

های استخراج شده به نوع اثرات این عصاره

ترکیبات استخراج شده، میزان هر یک از ترکیبات 

استخراج شده و نسبت مواد استخراجی به یکدیگر 

های رویشی گیاه (. افزایش در ویژگی32بستگی دارد )

ممکن است به خاطر عناصر پرمصرفی باشد که در 

دریایی وجود دارند، میزان عناصر عصاره جلبک 

پرمصرفی که در عصاره جلبک دریایی وجود دارد 

نقش بسیار مهمی در تغذیه گیاهان دارند، مانند 

نیتروژن، پتاسیم و فسفر که برای رشد و توسعه گیاه 

فر های بسیمی(. اساس یافته40بسیار ضروری هستند )

 پاشی عصاره جلبکمحلول( 2016و همکاران )

دریایی، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و 

( را افزایش داد Vigna radiataعملکرد دانه ماش )

های (. طبق نتایج جدول یک، میزان هورمون45)

اکسین و سایتوکنین و مواد مغذی در عصاره استخراج 

 تر بود. شده به روش اتوکالو بیش
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: طبق نتایج تجزیه واریانس، تعداد گل نر و گل ماده

های نر و ماده های جلبکی بر تعداد گلاثر عصاره

دار شد پران در سطح یک درصد معنیخیار آب

های نر و ماده ترین تعداد گل (. بیش2)جدول 

ترین  عدد و کم 12و  97ترتیب در تیمار اتوکالو با  به

تعداد گل نر و ماده به ترتیب در نمونه شاهد با تعداد 

 (. 3 عدد دیده شد )جدول 25/7و 25/32

ای گیاه با افزایش رشد و بهبود شرایط تغذیه

منجر به افزایش سطح برگ و  سیستم ریشه، توسعه

های آسیمیالسیون گیاه و در نتیجه افزایش تعداد گل

تر میوه  شود که نهایتاً منجر به تولید بیشنر و ماده می

انجام شده،  های پژوهشگردد. بر اساس نتایج می

نقش مهمی در  ی گیاهیها مغذی و هورمون عناصر ریز

ارور در های برشد زایشی گیاه و افزایش تعداد گل

(. عصاره جلبک دریایی نیز حاوی مواد 46گیاه دارد )

تواند بر مغذی و معدنی بسیاری است که می

فرآیندهای رشدی و نمو گیاه از جمله تبدیل تعداد 

ای تر به میوه در گیاهان اثر مثبت و فزاینده گل بیش

(. عصاره جلبک دریایی باعث گلدهی 6داشته باشد )

فرنگی، فلفل و زودرس در محصوالتی چون گوجه

دیگر  گران پژوهش(، طبق نتایج 43لوبیا شد )

های جلبکی باعث افزایش تعداد پاشی عصاره محلول

 ( شد.44گل و غالف در بوته نخود )

تعداد میوه، وزن تر و خشک میوه، عملکرد میوه: 

طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر تیمارها بر تعداد میوه و 

دار وزن تر و خشک میوه در سطح یک درصد معنی

ترین تعداد میوه در اثر کاربرد  (. بیش2شد )جدول 

عدد( و  12عصاره جلبکی استخراج شده با اتوکالو )

عدد(،  7ر تیمار شاهد با )ترین تعداد میوه نیز د کم

گرم( و وزن خشک  65/7ترین مقدار وزن تر ) بیش

گرم در  87/90ترین عملکرد میوه ) گرم( و بیش 73/0)

باشد، البته تیمار بوته( مربوط به تیمار اتوکالو می

ثیر یکسان أاز لحاظ ت اتوکالو و مایکروویو تقریباً

(. 3بودند و در یک گروه آماری جای گرفتند )جدول 

در هر دو صفت تیمارهای جوشاندن و ازت مایع 

ثیرات یکسانی داشتند و در یک گروه آماری قرار أت

 (. 3)جدول  گرفتند

بر اساس نتایج، عصاره حاصل از روش استخراج 

های ماده، باعث افزایش اتوکالو با افزایش تعداد گل

گیری از سبوس تعداد میوه گردید. در پژوهشی عصاره

به عنوان حالل و دستگاه اتوکالو، افزایش  برنج با آب

 دما سبب افزایش میزان استخراج ترکیبات موجود در

استخراج شده  سبوس برنج شد به طوری که عصاره

گراد دارای درصد ماده درجه سانتی 120با دمای 

ن و چربی باالتری به نسبت خشک، خاکستر، پروتئی

گراد درجه سانتی 100استخراج شده در دمای  عصاره

ی پاشی برگی کود جلبک دریایی ط(. محلول47است )

دازه، زایش انفرنگی، باعث اف رشد رویشی گیاه توت

د و این افزایش وشطول، قطر، وزن و عملکرد میوه می

 چون اکسین، های رشدی هم کننده ور تنظیمبه حض

ین، کینتین و زآتین در عصاره جلبک دریایی رلجیب

 (.48ده است )نسبت داده ش

طول، قطر و انشعابات فرعی ریشه و حجم و سطح 

های طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر عصارهریشه: 

جلبکی بر صفات طول و قطر ریشه، انشعابات فرعی، 

دار نیحجم و سطح ریشه در سطح یک درصد مع

 72/153ترین طول ریشه ) (. بیش4شدند )جدول 

( مربوط به تیمار 14متر( و تعداد ریشه جانبی )سانتی

ترین قطر ریشه  جلبکی استخراج شده با اتوکالو، بیش

متر( و میلی 9/21هم مربوط به تیمارهای اتوکالو )

ترین حجم ریشه  متر(، بیشمیلی 18/20) مایکروویو

ترین  لیتر( مربوط به تیمار اتوکالو و کممیلی 07/64)
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لیتر( و در نهایت میلی 30/12شاهد ) مربوط به تیمار

ترین سطح ریشه مربوط به تیمارهای اتوکالو  بیش

 21/301متر مربع( و مایکروویو )سانتی 88/361)

ترین آن مربوط به نمونه شاهد  متر مربع( و کمسانتی

 (. 5متر مربع( بود )جدول سانتی 58/78)

های استفاده از کود جلبک از جمله سودمندی

ها، تر ریشه دریایی در کشاورزی، رشد و گسترش بیش

تر بذرها، افزایش توان و  زنی بهتر و سریعجوانه

زنده و غیرزنده و  هایمقاومت گیاهان در مقابل تنش

(. اگر 46باشد )ها میافزایش کمیت و کیفیت میوه

مقدار مناسبی از مواد غذایی در اختیار گیاه قرار بگیرد، 

و مراحل مختلف  بسیار خوبی بر توسعه ریشه تأثیر

(. بذرهای گیاه 49دوره زایشی بوته خواهد گذاشت )

( که با عصاره Hordeum vulgareزراعی جو )

آغشته شده بودند، نسبت به بذرهای جلبک دریایی 

زنی و طول  آغشته شده با جیبرلین و شاهد، جوانه

های ( پژوهش39تری داشتند ) چه بیشچه وساقهریشه

لبک پاشی عصاره جدیگر نشان دادند که محلول

گیاهانی مانند کلزای  دریایی بر توسعه و رشد ریشه

توجهی  ثیر قابلأفرنگی تو توت زمستانه، کاج ساحلی

 (. 50داشت )

 
 ( و اکانتوفورا G. corticataهای قرمز گراسیالریا )های مختلف استخراج ترکیبات جلبکثیر روشأتجزیه واریانس ت -4جدول 

(A. spiciferais بر صفات ریشه و )پرانفیزیولوژیکی خیار آب . 
Table 4. Variance analysis of different methods of extracting compounds of red seaweed Gracylaria (G. corticata) 

and Acanthophora (A. spiciferais) and its effect on root and physiological parameters of Ecballium elaterium. 

 تغییراتمنابع 
S.O.V 

درجه 

 آزادی
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وئی
الون

ف
 T
o
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استخراج 
Extraction 

Method 
5 5507.592

** 
86.635

** 
53.741

** 
1569.629

** 
43152.319

** 
15.612

** 
13.734

** 
145.300

** 
13.764

** 

 خطا
Error 

18 159.209 5.023 2.125 25.500 607.134 0.830 0.201 6.463 0.286 

 )درصد( ضریب تغییرات
CV% 

12.28 14.10 14.63 13.40 11.05 10.16 8.08 7.91 5.46 

 درصد 1داری در سطح احتمال معنی **
** Significant at 1% of probability levels 
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 ( و اکانتوفورا G. corticataهای قرمز گراسیالریا )های مختلف استخراج ترکیبات جلبکروش مقایسه میانگین -5 جدول

(A. spiciferaisو ت )پران فیزیولوژیک خیار آبثیر آن بر پارامترهای ریشه و أ . 
Table 5. Comparison mean of effect of different methods of extracting the compounds of red seaweed Gracylaria 

(G. corticata) and Acanthophora (A. spiciferais) on root and physiological parameters of Ecballium elaterium. 

 تیمارها

Treatments 

طول 

 ریشه
Root 

Length 
(cm) 

 قطر ریشه
Root 

Diameter 
(mm) 

 انشعابات فرعی
Root 

Subdivisions 

حجم 

 ریشه
Root 

Volume 
(mlit) 

سطح 

 ریشه
Root 

Level 
(cm

2
) 

 کلروفیل کل
Total 

Chlorophyll 
(mg g

-1
FW) 

 کارتنوئید
Cartonoid 

(mg g
-

1
FW) 

 فنل کل
Total 

Phenol 
(mg 100g

-1
 

FW) 

 فالونوئید کل
Total 

Flavonoids 
(mg 100g

-

1
FW) 

 اتوکالو
Autoclave 

153.72 
a
 21.90 a

 14.00 
a
 64.07 

a
 361.88 

a
 10.91 

a
 6.69 

ab 37.98 
a 21.59 a 

 مایکروویو
Microwave 

124.39 
b
 20.18 

a
 13.75 

ab
 55.16 b

 301.21 
a
 10.77 

a 7.09 
a 38.38 

a 10.50 
b 

 جوشاندن
Boiling 

113.92 b
 16.73 b

 11.75 
b
 42.59 c

 257.04 
c
 9.69 

ab 6.35 
b 31.23 b 10.53 

b 

 نیتروژن مایع
Liquid 

nitrogen 
93.13 c

 13.61 
b
 8.00 

c
 28.94 d

 187.77 
d
 9.11 b 6.11 b 31.92 b 8.96 c 

 اتانول
Ethanol 

85.89 
c
 13.50 b

 6.25 
c
 23.00 d

 150.33 
e
 7.35 

c 4.98 
c 31.28 

b 9.06 
c 

 شاهد
Control 

45.16 d
 9.40 

c
 6.00 c

 12.30 
e
 78.58 

f
 5.91 d 2.05 d 21.80 

c 7.13 
d 

 باشنددرصد آزمون دانکن می 5سطح دار در های با حروف مشترک بدون اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Columns with similar letter (s) are not significantly different (P≤0.05) using Duncan’s multiple range test 

 

طبق نتایج تجزیه واریانس، کلروفیل کل و کارتنوئید: 

های کلروفیل و های جلبکی بر رنگیزهثیر عصارهأت

 دار شدند )جدولکارتنوئید در سطح یک درصد معنی

ترین میزان  که بیش ها نشان داد(. مقایسه میانگین4

گرم بر میلی 91/10کلروفیل کل در تیمار اتوکالو )

گرم بر گرم میلی 77/10گرم وزن تر( و مایکروویو )

ترین میزان کارتنوئید در تیمار  وزن تر(، و بیش

گرم بر گرم وزن تر( دیده شد میلی 69/6مایکروویو )

 (. 5)جدول 

های فتوسنتزی و تولید اهمیت عناصر در فعالیت

واضح است؛ عنصر روی در  های گیاهی کامالًزهرنگی

های رشد و انجام فتوسنتز، عنصر بر در تولید هورمون

د تقسیم سلولی و آهن در تشکیل کلروفیل نقش دارن

، اسیدهای آمینه و (. از طرف دیگر وجود بتائین39)

سایر مواد فعال درعصاره جلبکی از تخریب کلروفیل 

چنین  جلوگیری می کند، عصاره جلبک دریایی هم

کلروفیل الزم  ساختحاوی منیزیم است که برای 

پاشی عصاره نشان داد محلول ها پژوهش(. 51است )

جلبکی باعث افزایش شاخص کلروفیل در اسفناج و 

ک پاشی عصاره جلب( شد؛ از طرفی محلول52یشکر )ن

های ث جلوگیری از کاهش شدید رنگیزهباعدریایی 

و کلروفیل کل b ، کلروفیل aمانند کلروفیل  نتزیفتوس

ان در اثر تنش خشکی شد، از طرف دیگر در گیاه ریح

پاشی شده با ترین مقدار کارتنوئید در گیاه محلول بیش

دست  هغلظت دو گرم در لیتر عصاره جلبک دریایی ب

  (. در پژوهشی دیگر عصاره جلبک دریایی53)آمد 

A. nodosum  باعث افزیش کلروفیل کل در

 (. 54فرنگی در شرایط تنش خشکی شد ) گوجه
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طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر فنل و فالونوئید کل: 

های شهای جلبکی استخراج شده با روعصاره

مختلف بر فنل و فالونوئید کل در سطح یک درصد 

ترین میزان فنل کل  (. بیش4دار شد )جدول معنی

 38/38مربوط به تیمار استخراج با مایکروویو )

 98/37گرم وزن تر( و اتوکالو ) 100گرم بر  میلی

ترین میزان  گرم وزن تر( و بیش 100گرم بر میلی

تیمار استخراج شده با فالونوئید کل نیز مربوط به 

گرم وزن تر( بود که  100گرم بر میلی 59/12اتوکالو )

ترین فنل  در باالترین گروه آماری قرار گرفت و کم

گرم وزن تر( و  100گرم بر میلی 80/21کل )

گرم وزن تر(  100گرم بر میلی 13/7فالونوئید کل )

 (.5های شاهد بودند )جدول مربوط به نمونه

( و همیشه 17دیگر روی لوبیا ) گران پژوهشنتایج 

های جلبکی ( نشان داد که استعمال عصاره55بهار )

باعث افزایش ترکیبات فنلی و فالونوئیدی در گیاهان 

له افزایش دسترسی به أمورد بررسی شد؛ دلیل این مس

ت واسطه در سنتز ترکیبات فنلی، مواد مغذی و ترکیا

کننده در این  های مشارکتافزایش فعالیت آنزیم

فعالیت )فنیل آالنین آمونیا لیاز و چالکون سنتتاز( 

پاشی با عصاره جلبکی در خیار سبب باشد. محلول می

و ظرفیت  Cتوجه فنل کل، ویتامین  افزایش قابل

فرنگی (، از طرفی دیگر در توت56اکسیدان شد ) آنتی

افزایش یافت  ها و فنل کلوت میزان آنتوسیانینو ت

(57.) 

 

 گيری نتيجه

طبق مطالعات پیشین که در این راستا انجام گرفته 

است ارائه یک روش و یک حالل مناسب و یکسان 

های برای استخراج ترکیبات زیستی و طبیعی از جلبک

ثیر أپذیر نیست. در این پژوهش نیز تدریایی امکان

های قرمز دریایی های مختلف استخراج جلبکروش

های اثرات متفاوتی از خود نشان دادند و روش

های  )اتوکالو و مایکروویو( نسبت به روش جدیدتر

سنتی )جوشاندن، ازت مایع و اتانول( درصد استخراج 

های رشد باالتری ترکیبات آلی، عناصر و هورمون

ترین تاثیر را در پارامترهای رشدی،  داشتند و بیش

های فتوسنتزی، عملکرد شاخساره و میوه، رنگدانه

اکسیدانی خیار  سطح و چگالی ریشه و ترکیبات آنتی

پران داشتند. آب که حاللی سازگار با اکثر ترکیبات  آب

باشد در نقش خود نسبت به اتانول بسیار زیستی می

عمل کرد، به راحتی ترکیبات شکسته شده در اثر قوی 

دما و فشار را در خود حل نمود و مانع تغییر ساختار 

 این ترکیبات شد.
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