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Abstract
Algae are the most important plant growth stimulants due to their high content of
minerals, amino acids, vitamins and growth regulators such as auxin, cytokinin and
gibberellin. Use of these stimuli in crops can improve rooting, yield, photosynthetic
capacity and their resistance to pathogens. Application of algae (mainly seaweeds)
against various plant diseases including bacterial, fungal, viral and nematode diseases as
well as pests has been proven. Seaweeds are used as a powder or extract mixed with
soil, or foliar spray to control of plant diseases. They are usually involved in controlling
plant pathogens by inducing plant resistance, antagonistic activity by induced activity of
other microorganisms, and enhancing plant growth. In general, seaweeds can be applied
as biofertilizers, biostimulators and soil amendments in integrated plant diseases
management programs.
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علی اصغر دهقان  ،رضا قادری
بخش گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
پذیرش2922/29/29 :

دریافت2922/26/29 :

واژگان کلیدی :بیماریMeloidogyne ، Xanthomonas ،Enteromorpha ، Macroalgae،

مقدمه
مدیریت بیمارگرهای گیاهی بهویژه بیمارگرهای خاکزاد از جمله نماتدهای انگل گیاهی به دلیل پیچیده بودن
فرآیند آن به طور فزایندهای به استفاده از سموم شیمیایی وابسته بوده است ( .) Baloch et al. 2013از
طرف دیگر در سالهای اخیر به دلیل بروز برخی مشکالت از قبیل اثرات مخرب زیست محیطی ،باقیمانده
سموم در محصوالت کشاورزی و بروز مقاومت ،پژوهشهای زیادی برای یافتن روشهای جایگزین و متناسب با
کشاورزی پایدار صورت گرفته است ( .) Ngala et al. 2016یکی از روشهای مؤثر و ایمن در کنترل
بیمارگرهای گیاهی ،استفاده از جلبکها و بهویژه جلبکهای دریایی میباشد .این جلبکها انواع متابولیتهای
ثانویه از قبیل فالنوییدها ،آلکالوئیدها ،ساپونینها ،فنولها ،ترپنوئیدها و تاننها را دارا هستند ( Hamouda
 .)and El-Ansary 2013تاکنون بیشتر مطالعههای صورت گرفته در رابطه با کاربرد جلبکها در زمینههای
پزشکی بوده و البته در حوزه کشاورزی نیز بسیار امیدبخش بوده و به تدریج مورد توجه قرار گرفتهاند.
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دهقان ع ا ،قادری ر ( )2922کاربرد جلبکهای دریایی در مدیریت بیماریهای گیاهی .دانش بیماریشناسی
DOI: 10.2982/PPS.9.1.101.
گیاهی .262-262 :)2(2
چکیده
جلبکهای دریایی به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مواد معدنی ،اسیدهای آمینه ،ویتامینها و
تنظیمکنندههای رشد همانند اکسین ،سیتوکینین و جیبرلین از مهمترین محرکهای رشد گیاهان محسوب
میشوند .استفاده از این محرکها در گیاهان زراعی موجب افزایش ریشهزایی ،بهبود عملکرد ،افزایش فعالیت
فتوسنتزی و مقاومت در برابر بیمارگرها میشود .کاربرد جلبکهای دریایی بر علیه بیماریهای مختلف گیاهی
شامل بیماریهای باکتریایی ،قارچی ،ویروسی و نماتدی و همچنین آفتها به اثبات رسیده است .این جلبکها
به صورت پودر مخلوط با خاک ،عصاره و یا محلولپاشی برگ برای مبارزه با بیماریهای گیاهی استفاده
میشوند .جلبکهای دریایی معموالً از طریق القای مقاومت در گیاه ،خاصیت تعارضی بهواسطه افزایش فعالیت
ریزجانداران دیگر و افزایش رشد گیاه ،در مدیریت بیمارگرهای گیاهی نقش دارند .به طور کلی ،در برنامههای
مدیریت تلفیقی بیماریها ،جلبکهای دریایی قابلیت کاربرد به عنوان میکربکش ،کود زیستی ،محرک زیستی
و تقویتکننده خاک را دارا هستند.
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-9اهمیت جلبکهای دریایی در کشاورزی
جلبکهای دریایی به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مواد معدنی ،اسیدهای آمینه ،ویتامینها و تنظیم
کنندههای رشد همانند اکسین ،سیتوکینین و جیبرلین از مهمترین محرکهای رشد گیاهان محسوب
میشوند ( .) Senn 1987استفاده از این محرکها در گیاهان زراعی موجب افزایش ریشهزایی ،بهبود عملکرد،
افزایش فعالیت فتوسنتزی و مقاومت در برابر بیمارگرهای مختلف از جمله قارچها ،باکتریها و ویروسها
میشود ( .) Sharma et al. 2014به عالوه این ترکیبات باعث افزایش قابلیت جذب مواد غذایی ،ظرفیت
نگهداری آب ،آنتیاکسیدانها ،متابولیسم و تولید کلروفیل در گیاهان میشوند (.) Khan et al. 2009
-9اهمیت جلبکهای دریایی در مدیریت بیماریهای گیاهی
کاربرد مؤثر جلبکهای دریایی و عصارههای آنها بر علیه بیماریهای مختلف گیاهی تاکنون شامل بیماریهای
باکتریایی ،قارچی ،ویروسی و نماتدی و همچنین آفات به اثبات رسیده است .این جلبکها به صورت پودر
مخلوط با خاک ،عصاره و یا محلولپاشی برگ برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده میشوند
( .) Paracer et al. 1987, Hamed et al. 2018جلبکهای دریایی و عصارههای آنها به خودی خود سطح
قابل قبولی از کنترل را فراهم نمیآورند ،بلکه معمو ًال از طریق القای مقاومت در گیاه ،خاصیت تعارضی
بهواسطه افزایش فعالیت ریزجانداران دیگر و افزایش رشد گیاه ،در مدیریت بیمارگرهای گیاهی نقش دارند
(.) Wu et al. 1998
 -2-9تاثیر جلبکهای دریایی بر بیماریهای باکتریایی
خاصیت ضدباکتریایی جلبکهای دریایی عمدتاً به دلیل وجود گروههای مختلف اسیدهای چرب زیستفعال
میباشد ( .) Ibraheem et al. 2017خاصیت ضدباکتریایی اسیدهای چرب غالب (اسیدهای پالمتیک) جدا
شده از جلبک سبز  Enteromorpha flexuosaعلیه باکتری بیماریزای گیاهی Xanthomonas oryzae
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-2پراکنش و زیستگاه جلبکها
جلبکها جانداران شبه گیاه هستند که ساختمان درونی سادهای داشته و معمو ًال در مناطق ساحلی یافت
میشوند .به طور کلی جلبکها به دو گروه ریزجلبکها ( )Microalgaeو درشتجلبکها یا جلبکهای
دریایی ( )Macroalgae or seaweedsتقسیم میشوند .گروه دوم خود شامل انواع جلبکهای سبز
( ،)Chlorophytaقهوهای ( ،)Phaeophytaقرمز ( ،)Rhodophytaطالیی ( )Chrysophytaو سبز-آبی
( )Cyanophytaاست ( .) Hamed et al. 2018, Sohrabipour and Rabiei 2017جلبکهای دریایی به
عنوان تولیدکنندگان اصلی اکوسیستمهای آبی در دریاها و اقیانوسها که  22درصد سطح زمین را در
برمیگیرند از اهمیت باالیی در محیط زیست برخوردار هستند .سواحل جنوبی ایران با داشتن مرزهای
گسترده با آبهای خلیج فارس و دریای عمان از ظرفیت زیستی ارزشمندی از جمله جلبکهای دریایی
برخوردار است .با بررسیهای صورت گرفته در سالهای اخیر ،بالغ بر  942گونه از انواع جلبکها در سواحل
دریایی جنوب کشور شناسایی شده که شامل  202گونه جلبک قرمز 22 ،گونه جلبک سبز 26 ،گونه جلبک
قهوهای 28 ،گونه جلبک سبز-آبی و شش گونه دیاتومه است (.) Sohrabipour and Rabiei 2017
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پژوهشهای بسیاری نشان میدهد که جلبکهای دریایی قادرند در کشاورزی ارگانیک در نقش روشی سازگار
با محیط زیست و جایگزین سموم شیمیایی عمل نمایند (.) Hamed et al. 2018
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 -9-9تاثیر جلبکهای دریایی بر بیماریهای ویروسی
بسیاری از ترکیبات ضدویروسی شامل پروتیینها ،پلیساکاریدها ،آلکالوئیدها ،فالنوییدها و پلیفنولها در
جلبکها کشف شده است ( .) Zhao et al. 2017پلیساکاریدها بهویژه پلیساکاریدهای سولفاته حاصل از
جلبکهای قهوهای با مسدود کردن جذب ویروس ایکس سیبزمینی توسط غشای سلولی نقش بهسزایی در
کاهش آلودگی سیبزمینی به این ویروس دارند .گفته میشود که این ترکیبات با اشغال کردن گیرندههای
ویروس در سطح سلول ،مانع از اتصال ویروس به میزبان و جذب آن میگردند
( .) Feldman et al. 1999, Pardee et al. 2004در خصوص جلبکهای قرمز دریایی ،کاپا/بتا
کاراژینانهای استخراج شده از  Tichocarpus crinitusباعث سرکوب ویروس موازییک توتون ) (TMVدر
توتون شده است (.) Nagorskaia et al. 2008
-4-9کاربرد جلبکهای دریایی در مدیریت نماتدهای انگل گیاهی
جلبکهای دریایی در حکم منابع مهم نماتدکش مطرح هستند ( ) Hamed et al. 2018و بیشتر بررسیهای
صورت گرفته در مورد تاثیر آنها بر نماتدهای غده ریشه بوده است .سمیت جلبکهای دریایی برای این
نماتدها تا حدودی برابر با سمیت نماتدکش کاربوفوران در شرایط گلخانه و مزرعه بوده است ( Sultana et
 .)al. 2012سیتوکنینها-2 ،آمینوسیلیکوپروپان -2-اسید کربوکسیلیک و پیشسازهای بیوسنتز اتیلن در
جلبکهای دریایی وجود دارند و میتوانند مقاومت گیاهان نسبت به نماتدهای غده ریشه را بهبود بخشند.
اصالح خاک توسط جلبک قهوهای  Spatoglossum schroederiدر غلظتهای  6/8و یک درصد به طور
قابل توجهی سبب کاهش آلودگی ریشه گوجهفرنگی به نماتدهای ،Meloidogyne incognita
 M. javanicaو  M. arenariaمیشود ( .) Paracer et al. 1987مایهزنی خاک با محرکهای زیستی از
جمله جلبکهای دریایی توانسته است نفوذ ،تهاجم و دوام الروهای سن دوم نماتدهای  M. javanicaو
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 -9-9تاثیر جلبکهای دریایی بر بیماریهای قارچی
نقش جلبکهای دریایی در محافظت از گیاهان در برابر طیف وسیعی از بیمارگرهای قارچی به اثبات رسیده
است ( .)Hamed et al. 2018ترکیبات فنولی ،فالونوییدها ،پلیساکاریدها و کربوهیدراتهای ذخیرهای از
جمله مانیتول و مانوز جلبکها نقش مهمی در ذخیرهسازی کربن و انرژی ،تنظیم کوآنزیمها ،تنظیم فشار
اسمزی و افزایش مقاومت کلی گیاه در برابر قارچها دارند (.) Hernandez-Herrera et al. 2014a, 2014b
همچنین جلبکها با القای مسیرهای دفاعی گیاه از جمله اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در مقاومت
گیاه علیه بیماریهای قارچی نقش دارند ( .) Ramkissoon et al. 2017به طور مثال القای مقاومت گیاه
انگور توسط جلبکها در برابر بیماریهای کپک خاکستری و سفیدک کرکی نشان داده شده است ( Aziz et
 .)al. 2003عالوه بر این جلبکها میتوانند در سرکوب مستقیم طیف وسیعی از بیمارگرهای قارچی دخیل
باشند (.) Galal et al. 2011, Baloch et al. 2013

] [ DOI: 10.29252/pps.9.1.101

 pv. oryzaeعامل سوختگی نواری برنج ثابت شده است ( .) Kumar et al. 2008عصاره استونی و اتانولی
حاصل از گونههای مختلف جلبکهای قهوهای روی طیف وسیعی از باکتریهای بیمارگر گیاهی مانند
 Pectobacterium carotovorumو  Pseudomonas syringaeو همچنین باکتری بیماریزای
انسانی  Escherichia coliمؤثر بوده است (.) Kumar et al. 2008, Borbón et al. 2012
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نتیجهگیری
جلبکها ،بهویژه جلبکهای دریایی منابع زیستی بسیار مهمی در ابعاد مختلف زمینههای کشاورزی محسوب
میشوند .جلبکهای دریایی با تولید مجموعهای وسیع از ترکیبات زیستی فعال باعث از بین رفتن بسیاری از
بیمارگرهای گیاهی میشوند .تأثیرجلبکهای دریایی بر بیماریهای گیاهی بهواسطه القای مقاومت گیاه،
خاصیت تعارضی ناشی از فعالیت سایر ریزجانداران و تأثیر مستقیم در رشد گیاه میباشد .همچنین این
جلبکها ممکن است موجب تحریک ریزجانداران مفید و متعارض بیمارگرها در خاک شوند و رشد آنها بر
میزان تجمع بیمارگرهای خاکزاد تأثیر بگذارد .به طور کلی ،در برنامههای مدیریت تلفیقی بیماریهای گیاهی،
جلبکهای دریایی قابلیت کاربرد به عنوان میکربکش ،کود زیستی ،محرک زیستی و تقویتکننده خاک را
دارا هستند .بنابرابن کاربرد جلبکهای دریایی و مشتقات حاصل از آنها ،گامی مهم در راستای کشاورزی
ارگانیک و پایدار محسوب میشود.
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 M. incognitaرا در گوجهفرنگی کاهش دهد ( .) Wu et al. 1998مخلوط کردن خاک با پودر حاصل از
Melanothamnus
جلبکهای دریایی  Polycladia indica ،Spatoglossum variabileو
 afaqhusainiiبه طور قابل مالحظهای آلودگی گیاه هندوانه و بادنجان را به  M. incognitaکاهش میدهد
( .) Baloch et al. 2013عصارههای دو جلبک قهوهای  Ascophyllum nodosumو Ecklonia maxima
روی نماتدهای  M. chitwoodiو  M. haplaنشان داد که در معرض قرار گرفتن کیسههای ژالتینی تخم این
نماتدها در عصارههای قلیایی  86و  266درصدی حاصل از این جلبکها به طور معنیداری درصد تفریخ
نهایی تخمهای آنها را کاهش میدهد .به عالوه الروهای سن دوم این نماتدها تمایل کمتری به تغذیه از
ریشههای گوجهفرنگی آغشته به  A. nodosumداشتند ( .) Ngala et al. 2016جلبکهای سبز-آبی
 Anabaena oryzaeو  Scenedesmus obliquusطیف گستردهای از متابولیتهای ثانویه از جمله پپتیدها،
آلکالوییدها ،استامید ،هگزامتیل ،اکسیم متوکسی فنیل ،فنولها و دیگر ترکیبات را رهاسازی میکنند که برای
نماتدهای غده ریشه سمی هستند (.) Hamouda and El-Ansary 2013
بررسیهای دیگری نیز در مورد تأثیر جلبکهای دریایی بر سایر نماتدهای انگل گیاهی صورت گرفته است .در
پژوهشی مشخص شد که مخلوط کردن یک گرم پودر جلبک سبز  Chlorella vulgarisبا خاک گلدان ،اثر
تحریککننده قوی بر افزایش رشد قلمههای انگور دارد و همچنین دارای اثر مهارکننده روی نماتد انگل
سطحی  Xiphinema indexاست ( .) Bileva 2013در پژوهشی دیگر نشان داده شد که عصاره آلکالوییدی
جلبک قهوهای  A. nodosumمیتواند موجب کاهش معنیدار تعداد نماتدها و افزایش وزن نهالهای مرکبات
آلوده به نماتد  Radopholus similisدر مقایسه با نهالهای شاهد شود ( .) Radwan et al. 2012همچنین
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موجب کاهش تولیدمثل نماتد  Pratylenchus zeaeروی ریشه ذرت شده است ( De Waele and
.)Jordaan 1988
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