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Abstract
In this study, the Effect of Ecklonia maxima on
quantitative, qualitative and vase life of Lilium cv.
Brunello, experiment based on completely randomized
design with 5 treatments, 3 replication, each replication
contains 5 flowers, a total of 75 Lilium cut flowers was
performed. Treatments includes spray with Ecklonia
maxima 2, 4, 6 and 8 mg per liter and distilled water used
as a control. Quantitative and qualitative traits includes
bud and flower number, bud and stem length, stem
diameter, leaf number, N, K, P, Fe, Ca, Mg and vase life
were evaluated. The results showed that includes spray
with Ecklonia maxima 8 mg per liter treatment have a
greatest effect on improved bud number and length, stem
length and diameter, leaf number, N, K, Fe, Mg and vase
life, spray with Ecklonia maxima 8 mg per liter treatment
have a greatest effect on improved. P and Ca. flower
number in 3 concentrations 4, 6 and 8 mg per liter, have
a greatest. Also most postharvest flowers vase life with
16.0 days in spray with Ecklonia maxima 8 mg per liter
treatment and the lowest postharvest flowers vase life
with 5.3 days in the control treatme.
Keywords: Ecklonia maxima, Lilium, Vase life.
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چکیده
تحقیق حاضر جهت بررسی اثر عصاره جلبک دریایی

 کیفی و عمر پس از براشت گل، بر خصوصیات کمیmaxima

 به صورت طرح آماری کام ًالًال،Brunello ) رقمLilium spp.(لیلیوم
۷۵  در مجموع، شاخه گل۵  تکرار و هر تکرار حاوی۳ ، تیمار۵ تصادفی با
 تیمارها شامل محلولپاشی عصاره جلبک.شاخه گل بریده لیلیوم اجرا شد

 میلیگرم در لیتر و آب مقطر بعنوان تیمار۸  و۶ ،۴ ،۲ دریایی با غلظت
، طول غنچه، تعداد گل، صفات مورد ارزیابی شامل تعداد غنچه.شاهد بود
 منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم، ازت، تعداد برگ، قطر ساقه،طول ساقه
 نتایج نشان داد که تیمار محلولپاشی.لها بود
 و عمر پس از برداشت گ
یگرم در لیتر بیشترین تأثیر را بهبود صفات مورد
  میل۸ عصاره جلبک دریایی
، تعداد برگ، قطر ساقه، طول ساقه، طول غنچه،ارزیابی مانند تعداد غنچه
لها داشت و
  منیزیم برگ و عمر پس از برداشت گ، آهن، پتاسیم،میزان ازت
یگرم در لیتر بیشترین تأثیر را
  میل۶ تیمار محلولپاشی عصاره جلبک دریایی
 تعداد گل نیز در سه.بهبود صفاتی مانند میزان فسفر و کلسیم برگ داشت
 بیشترین عمر پس از برداشت.یگرم در لیتر بیشترین بود
  میل۸  و۶ ،۴ غلظت
یگرم در لیتر
  میل۸  روز در محلولپاشی عصاره جلبک دریایی16 /0 لها با
گ
. روز در تیمار شاهد بود5/3 و کمترین با
. عمر پس از برداشت، لیلیوم، عصاره جلبک دریایی:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
گلهای شاخه بریده یکی از عناصر مهم زندگی
شهری امروزی محسوب میشوند و با اهداف
مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند .صنعت پرورش
گلهای شاخه بریده یکی از شاخههای اصلی
کشاورزی نوین را تشکیل میدهد .یکی از معضالت
یباشد .با توجه
این صنعت ضایعات زیاد تولیدات م 
به ارزش و سودآوری این صنعت و نیز بهرهمندی
بیشتر از تولیدات آن ،کاهش ضایعات و افزایش طول
عمر گلها از اهمیت ویژهای برخوردار است .امروزه
تحقیقات بسیاری در زمینه فیزیولوژی پس از
لها به منظور افزایش ماندگاری و کاهش
برداشت گ 
ضایعات محصوالت این صنعت انجام میپذیرد
(ادریسی .) 388 1 ،لیلیوم از خانواده لیلیاسه یکی از
گلهای پیازی است ،که به طور گستردهای به
صورت شاخه بریده در بازارهای جهانی عرضه می-
شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی میباشد.
گل لیلیوم جز ده گل برتر شاخه بریده دنیا محسوب
میشود .لیلیوم یکی از گلهاي زینتی منحصر به فرد
پیازي است .در فرآیند تولید گل لیلیوم ،کیفیت گل
داراي اهمیت ویژهاي است که این کیفیت شامل رنگ
گل ،اندازه گل ،تعداد گل ،طول و قطر ساقه و عمر
پس از برداشت آن میباشد .عمر گلجایی لیلیومها
میتواند توسط فاكتورهاي مختلفی تحت تأثیر

قرارگیرد .عالئم عمدهاي كه عمر گلجایی گل آذین-
هاي بریدة لیلیوم را محدود میكند ،شامل ریزش و یا
باز نشدن جوانههاي گل ،زرد شدن برگها ،و

پژمردگی گلپوش كه گاهی اوقات با ریزش آن همراه
است .یکی دیگر از مشکالت پس از برداشت این

گل مسدود شدن سیستم آوندي و رشد باکتريها
میباشد ،که جذب آب را کاهش داده و با ایجاد تنش
آبی ،سبب پژمردگی اولیه برگ و گلها شده و در
نهایت عمر گلجایی گلهاي بریده را کاهش
یقهساره و کافی .) 1386 ،جلبکها به
یدهد(قاسم 
م
خاطر دارا بودن میزان باالی فیبر از یک طرف نقش
مهمی در نرمکردن بافت خاک و حفظ رطوبت و از
طرف دیگر به خاطر دارا بودن مواد معدنی و عناصر
کمیاب اهمیت دوچندانی دارند .مواد تنظیمکننده
موجود در عصاره جلبک دریایی مانند جیبرلینها،
اکسینها ،بتائینها ،بر طویل شدن سلول ،تمایزیابی
سلول و تقسیم سلول اثر میگذارند .کاربرد برگی
(محلولپاشی) عصاره جلبک دریایی موجب تحریک
فتوسنتز شده و منحر به تولید بهتر قند و نشاستهها
میشود ( .)Wajahatullah khan, 2009تحقیقات
کها در گیاهان زینتی
اندکی در مورد کاربرد جلب 
انجام شده است .برای مثال جهانی و همکاران در
سال  7931در پژوهشی کاربرد کود زیستی جلبک
دریایی و آزوال بر برخی صفات مورفولوژیک و
فیزیولوژیک گل اطلسی ،در قالب آزمایش فاکتوریل
بر طرح پایه کام ًالًال تصادفی در  3تکرار ،بررسی
نمودند که نتایج نشان داد که کاربرد کود زیستی
جلبک دریایی و آزوال به ترتیب به میزان  0/4و 25
گرم بر کیلوگرم خاک موجب بهبود صفات
مورفولوژیک و فیزیولوژیک اطلسی شد .بیشترین
وزن خشک اندام هوایی اطلسی با کاربرد کودهای
زیستی جلبک دریایی و آزوال به ترتیب به میزان 0/4
و  25گرم در کیلوگرم خاک به دست آمد .کاربرد
کود زیستی جلبک دریایی و آزوال به ترتیب به میزان

بررسی اثر عصاره جلبک دریایی31 ...

 0/4و  25گرم بر کیلوگرم خاک موجب افزایش

(4/3شاخه) ،حجم ريشه( 3/4سانتيمتر مکعب) و

رنگدانههای کلروفیل  aو کارتنوئید به ترتیب به

سطح برگ بوته( 55 / 65

يمتر مربع) گرديد.
سانت 

میزان  89 / 14و  86/ 71درصد در مقایسه با عدم

همچنين ،در اکثر صفات مورد مطالعه ،کاربرد 3

کاربرد کود زیستی شد .آغاز گلدهی با کاربرد سطوح

درصد کود مايع جلبک دريايي موثر واقع شد .در

 0/4و  25گرم در کیلوگرم خاک از کودهای زیستی

يکمپوست
کل ،کاربرد معادل  10تن در هکتار ورم 

جلبک دریایی و آزوال  27روز سریعتر از آغاز

به همراه  3درصد کود جلبک دريايي براي اکثر

گلدهی در مقایسه با عدم کاربرد کودهای زیستی بود.

صفات مانند وزن خشک گل و وزن خشک ساقه

بهطور کلی ،کاربرد کودهای زیستی جلبک دریایی و

بهترين نتيجه را به دنبال داشت(حیدری و همکاران،

آزوال به ترتیب به میزان  0/4و  25گرم بر کیلوگرم

 .)5931تحقیقات دیگری نیز در مورد سایر گیاهان

یتواند منجر به بهبود رویشی و زایشی گل
خاک م 

انجام شد از جمله در پژوهشی اثر محلولپاشی با

اطلسی ایرانی شود .همچنین به منظور بررسي اثر

عصاره جلبک دریایی در چهار غلظت صفر(شاهد )،

يکمپوست و کود مايع جلبک دريايي بر خواص
ورم 

یلیتر در لیتر بر رشد و عملکرد
 0/6 ،0/2و  1میل 

هميشهبهار ،آزمايشي به صورت

خیار گلخانهای رقم یلدا در شرایط گلخانهای مورد

فاکتوريل بر پايه طرح کام ًالًال تصادفي با سه تکرار در

ارزیابی قرارگرفت .نتایج حاصل از تجزیه واریانس

شهرستان ميانه انجام شد .در اين آزمايش ،فاکتور اول

تهای مختلف جلبک دریایی بر
تاثیر غلظ 

شامل کود ورميکمپوست در چهار سطح(صفر،5 ،

شاخصهای رشد رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا

 10و  51و  20تن در هکتار) به صورت افزودن به

نشان داد که جلبک دریایی بر شاخصهای ارتفاع

خاک گلدان و فاکتور دوم کود مايع جلبک دريايي در

گیاه ،تعداد میوه ،طول میوه ،قطر میوه ،سطح برگ و

چهار سطح(صفر 2 ،1 ،و  3درصد) به صورت

یداری داشت .اما تاثیری بر وزن
تعداد برگ اثر معن 

محلولپاشي روي شاخ و برگ بودند .صفات مورد

میوه نداشت .براساس نتایج به دست آمده،کاربرد

ارزيابي در اين آزمايش شامل وزن خشک برگ،

یلیتر در لیتر سبب
جلبک دریایی با غلظت  0/6میل 

ريشه و ساقه ،حجم ريشه ،شاخص محتواي

افزایش تعداد میوه و وزن میوه گردید ،در صورتی که

کلروفيل ،تعداد شاخسارههاي فرعي ،ارتفاع بوته،

بیشترین ارتفاع و تعداد برگ و طول و قطر میوه در

لدهي ،تعداد گل در هر
تعداد برگ ،طول دوره گ 

شاهد مشاهده گردید(عبدالهی و همکاران.)3931 ،

بوته ،قطر گل ،وزن خشک گل ،درصد نشت

همچنین به منظور بررسي اثر غلظت ،زمان و نحوهي

الکتروليت از برگ ،سطح برگ ،درصد و عملکرد

يه ا ي
مصرف عصارهي جلبک دريايي بر برخي ويژگ 

اسانس بودند .نتايج نشان داد که کاربرد

مرفولوژ کي

ريشه و اندام هوايي گياه گلرنگ ،اين

يکمپوست موجب افزايش در برخي صفات از
ورم 

آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايهي

يمتر) ،تعداد شاخه فرعي
جمله ارتفاع(  81/ 58سانت 

کام ًالًال تصادفي در سه تکرار در گلخانهي تحقيقاتي

مورفوفيزيولوژ کي
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اجرا شد .فاکتورهاي آزمايش شامل غلظتهاي

اثر عصاره جلبک دریایی  Ecklonia maximaبر

مصرف عصارهي جلبک دريايي در چهار سطح(عدم

خصوصیات کمی ،کیفی و عمر پس از براشت گل

مصرف و مصرف  1/5 ،1و  2ليتر در هکتار) ،مراحل

لیلیوم ،طراحی و اجرا گردید.

مصرف عصارهي جلبک دريايي در دو سطح (مصرف

فرآیند پژوهش

در مرحلهي رويشي و مصرف در مرحلهي زايشي) و
نحوهي کاربرد عصارهي جلبک دريايي در دو سطح
(کاربرد به صورت محلولپاشي برگي و کاربرد در
تهاي مصرف
خاک) بودند .نتايج نشان داد که غلظ 
عصارهي جلبک دريايي بر تمامي صفات اندازهگيري
شده در اين آزمايش اختالف معن 
يداري()p<0.01
داشت .زمانهاي مصرف عصارهي جلبک دريايي نيز
بر تمامي صفات اندازهگيري شده به غير از ارتفاع
اولين شاخه از سطح خاک اثر معنيداري نشان داد.
نحوهي مصرف عصارهي جلبک دريايي بر حجم
ريشه ،وزن خشک ريشه ،چگالي ريشه ،عملکرد
بيولوژ کي

غوزهي اصلي و ارتفاع اولين شاخه از

يدار بود .بر اساس نتايج به دست
سطح خاک معن 
آمده در بر همکنش غلظت و زمان مصرف عصارهي
جلبک دريايي بيشترين وزن خشک ريشه و چگالي
ريشه مربوط به مصرف دو ليتر در هکتار عصارهي
جلبک دريايي در مرحلهي رشد رويشي گياه بود.
مصرف  1/5ليتر در هکتار عصارهي جلبک دريايي
نسبت به عدم مصرف آن موجب اختالف 54 / 08
درصدي در عملکرد بيولوژ کي

کل شد .همچنين

مصرف عصارهي جلبک دريايي در مرحلهي زايشي
نسبت به مرحلهي رويشي گياه بيشترين مقدار
عملکرد بيولوژ کي

را به خود اختصاص داد که اين

تفاوت در حدود 20 /22

درصد بود(سیبی و

همکاران .)5931 ،بنابراین این آزمایش جهت ارزیابی

برای ارزیابی اثر عص ایرد کبلج هرا یی    

Ecklonia

 maximaبر خصوصیات کمی ،کیفی و عم زا سپ ر   
براشت   

گ  ل لیلی قر مو م        ،Brunelloآزمایش هب ی     

صورت طرح آم ماک یرا ًالًال اب یفداصت 

     ۵تیم ،را ۳

تکرار و هر تکرار حاوی  ۵شاخه گل ،در مجموع ۷۵
شاخه گ یل هدیرب ل لی رجا مو ا .دش  لماش اهرامیت
محلولپاشی عصاره جلبک دریایی با غلظت

     
۶ ،۴ ،۲

و  ۸میلیگرم در لیتر و آب مقطر بعنوان تیمار ش دها
له ،ا پ یپ لاقتنا زا س اا ااازه هب ا   
بود .جهت کشت گل ل
گلخانه ،پیازها در عمق  8تا  10س تنا یییمت کاخ یر   
گلدانهای پالستیکی  4لیت تهج .دندش تشک یر     
ضدعفونی پیازها به هر گلدان ح دود

 450میل ییی لیتر

محلول قارچکش رورال تی اس  1/5در  1000اضافه
شد .زمانی که ارتفاع گیاهان به حدود  40س تنا ییی متر
رسید ،از توری مخصوص پرورش لیلی ناونع هب مو    
قیم استفده گردید .سپس گلهای شاخه بریده لیلی مو
در این آزمایش ،از گلخانه تهیه و در شرایط مطل بو
و مناسب به آزمایشگاه منتقل گردید .این پ رد شهوژ
پ و زییا

س ناتسمز ال        7931در گلخان هه ه هش درگت   

ص فرگ ترو تتتت ت .در م مزآ ماجنا نامز تد ا ،شی         
می شیامزآ یامد نیگنا گگگگگگ گگاه  24درج ،دارگیتناس ه     
رطوبت نسبی  40 - 50درصد و سیکل نوری بص ترو
 12ساعت روشنایی و  12س کیرات تعا ی و 

تدش    

نور  51- 20میکرومول بر مت میظنت هیناث رد عبرم ر     
ل بری هب تهج مویلیل هد
شد .شاخههای گ 

لقادح      

بررسی اثر عصاره جلبک دریایی33 ...

رساندن خطای آزمایش ،مجددًاًا در آزمایشگاه از نظر

شاهد هم  2/3عدد ،بود .تیمار عصاره جلبک دریایی

طول ساقه و قطر تقریب ببی گ یدرگ تسدکی ل دند و 

یگرم در لیتر با  10 / 57سانتیمتر،
به غلظت  8میل 

نه یا
پس از برش ساقه به طول  40سانتیمتر در ارلن ن

بیشترین و تیمار شاهد با  9/ 20سانتیمتر ،کمترین

حاوی  500 CCآب مقطر قرارگرفتند و ه زور هس ر   

طول غنچه را داشتند .بیشترین و کمترین طول ساقه

یک مرتبه آب ارلنها تعویض گردید .ص دروم تاف   

به ترتیب در تیمار عصاره جلبک دریایی به غلظت 8

ارزیابی در این آزمایش شامل شمارش تعداد غنچه و

یگرم در لیتر(  71سانتیمتر) و شاهد(  54سانتیمتر)
میل 

گل ،طول غنچه و س گرب دادعت ،هقاس رطق ،هقا و    

یگرم
بود .تیمار عصاره جلبک دریایی به غلظت  8میل 

می زا رصانع ناز تت تت
ت ( ،)Sparks et al., 1996پتاسیممم

در لیتر با  7/30میلیمتر ،بیشترین و تیمار شاهد با

(،)Konrad Mengel, 1973فسفررر( Minocha et al.,

 5/ 07میلیمتر ،کمترین قطر ساقه را داشتند .بیشترین

 ،)2005آه نن ن( ،)Florence et al., 2002کلسی مم م

و کمترین تعداد برگ نیز به ترتیب در تیمار عصاره

( ،)Konrad Mengel, 1973منی میز ((( ( Konrad

یگرم در لیتر(  ) 75و
جلبک دریایی به غلظت  8میل 

 )Mengel, 1973و عمر پس از برداشت( Ferrante et

شاهد ( ) 48 /3بود .بیشترین ازت(  2/ 56درصد)،

لهای لیلوم بود .تجزیه و تحلیل دادهها
 )al., 2002گ 

یگرم در گرم
پتاسیم (  2/ 60درصد) ،آهن(  0/ 34میل 

نی سپ ز     

  

از ثب اد ت د هه هه رد شیامزآ زا لصاح یا    

وزن خشک) و منیزیم(  0/ 98درصد) برگ در تیمار

نرمافزار Excelتوسط نرمافزار آماری  SPSSانج و ما

یگرم در لیتر،
عصاره جلبک دریایی به غلظت  8میل 

    

بیشترین فسفر( 0/511درصد) و کلسیم(  1/ 23درصد)

دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی ش مسر .د   

برگ در تیمار عصاره جلبک دریایی به غلظت 6

نمودارها نیز با استفاده نرمافزار  Excelانجام گردید.

یگرم در لیتر و کمترین ازت برگ( 1/30درصد،)،
میل 

نتایج و بحث

پتاسیم(  ،)0/ 65فسفر( 0/ 08 1درصد) ،آهن( 0/ 21

مقایسه می داد نیگنا ههه  اب ا ا زا هدافتس آز دنچ نوم

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اثر تیمار بر
طول غنچه ،قطر ساقه و درصد فسفر در سطح  %5و
تعداد غنچه و گل ،طول ساقه ،تعداد برگ و میزان
عناصر ازت ،پتاسیم ،آهن ،کلسیم ،منیزیم و عمر پس
از برداشت( )Ferrante et al., 2002در سطح %1
یدار شد .بیشترین و کمترین تعداد غنچه به
معن 
ترتیب در تیمار عصاره جلبک دریایی به غلظت 8
یگرم در لیتر( )7و شاهد( )0/3بود .تعداد گل در
میل 
تمام غلظتهای عصاره جلبک دریایی برابر  4/7و در

یگرم در گرم وزن خشک) ،کلسیم(  0/ 33درصد)
میل 
و منیزیم(  0/ 91درصد) در تیمار شاهد بود .همچنین
لهای شاخه بریده
بیشترین عمر پس از برداشت گ 
لیلوم با  16روز در تیمار عصاره جلبک دریایی به
یگرم و کمترین با  5/3روز در تیمار
غلظت  8میل 
شاهد بود(نمودار .)1
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لهای شاخه بریده لیلیوم( )Lilium spp.رقم Brunello
نمودار  :1تغییرات عمر پس از برداشت گ 
Fig: The vase life variations of Lilium spp. cv. Brunello

نتایج حاصل از پژوهش با یافتههای جهانی و

ب و گر

همکاران( )7931در مورد تاثیر کاربرد کود زیستی

محلولپاشی عصاره جلب ییایرد ک     ۸میل یییگ رد مر

جلبک دریایی و آزوال بر برخی صفات مورفولوژیک

لیتر بود .بیشترین میزان فسفر و کلسیم برگ در تیمار

یمحمدی و اسدی
و فیزیولوژیک گل اطلسی ،قیوم 

محلولپاشی عصاره جلب ییایرد ک     ۶میل یییگ رد مر

یکمپوست
قارنه( )7931در مورد ارزیابی اثر کود ورم 

لیتر بود .بیشترین عمر پس از برداشت گلها با 16 /0

یهای کّمّمی و
و محلولپاشی جلبک دریایی بر ویژگ 

روز در محلو لل لپاش ییایرد کبلج هراصع ی          ۸

کیفی گیاه دارویی چایترش ،فرنیا و احیایی()5931

میلیگرم در لیتر و کمترین با  5/3روز در تیمار شاهد

در مورد تاثیر محلولپاشی اسید هیومیک و عصاره

بود.

جلبک دریایی بر عملکرد و کیفیت علوفه یونجه
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