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جلبک دریایی 
از علف آبزی تا کود آلی

جلبک ها ساده ترین موجودات کلروفیل دار و اغلب آبزی هستند.  برای اولین 
بار لینه گیاه شناس، در سال 1754 این گیاهان را به نام آلجی معرفی کرد. در 
تقسیمات جهانی گیاهی این گروه 1800 جنس و 21000 گونه را شامل می شوند 
که بر اساس رنگدانه، مواد ذخیره ای، شکل کلروپالست، شکل ظاهری و تاژک 
طبقه بندی  شده و شاخه های متعددی را از جمله جلبک های سبز، جلبک های 
سبز- آبی، جلبک های سبز- زرد، جلبک های قرمز و جلبک های قهوه ای دربر می 
گیرند. از دیرباز تا کنون مهمترین نقش جلبک ها در طبیعت به فعالیت فتوسنتزی 
آنها مربوط بوده است. آنها با تولید اکسیژن و مواد آلی در اکوسیستم های آبی، سایر 

موجودات آبزی را حیات می بخشند. 
از این بین جلبک های قهوه ای به لحاظ خصوصیات و مواد ذخیره ای از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند. در بین جلبک های قهوه ای خانواده Fucaceae، آسکوفیلوم 
نودوزم )Ascophyllum nodosum( تنها گونه در جنس آسکوفیلوم است که به 
نامهای علف صخره، خزه نروژی، خزه گره دار، خزه پیچنده و خزه دریایی مشهور 
است. تا سال 1933 سوابق آسکوفیلوم نودوزم در کانادا شرقی در مناطق مشخص 
محدود می شد. این جلبک در سواحل آتالنتیس، شمال غربی اروپا )اسوالبورد تا 
پرتغال( شامل گرین لند و شمال شرقی آمریکای شمالی توسعه یافته است. در 

ساختار آسکوفیلوم نودوزم شاخه های برگی بلندی وجود دارد که کیسه های هوا 
تخم مرغی شکل )وزیکول( با فواصل منظم از هم روی آنها قرارگرفته اند. طول این 
شاخه های برگی می تواند به 2 متر هم برسد و اغلب توسط قالب به تخته سنگها 
و صخره ها می چسبند. چندین نوع شناور آزاد از این گونه شناسایی شده است که 
در پناهگاههای مختلفی از ورودی  خلیج تا نواحی پر جزر و مد  زندگی می کنند 
اما به ندرت در مناطق در معرض دید یافت می شوند. به طور کلی پراکندگی این 
نوع جلبک می تواند با میزان نمک، دما، خشکی، امواج و استرس محدود گردد. این 
علف دریایی کند رشد بوده و ظرفیت نگهداری آن 40 گرم وزن مرطوب در مترمربع 

است و می تواند برای 15-10 سال زنده بماند. 
با گذشت زمان و پیشرفت علم، جامعه بشری به ابعاد مفید فراوانی از این دسته 
موجودات زنده پی برد که جنبه های مثبت آنها را نه تنها برای اکوسیستم های 
آبی بلکه در صنایع مختلف مانند داروسازی، رنگ سازی، نساجی، درمان بسیاری 
از بیماریها، تحقیقات فضایی و مطالعات پژوهشی، تصفیه فاضالب های شهری و 

کشاورزی به اثبات می رساند. 
استفاده از جلبک های دریایی خصوصا آسکوفیلوم نودوزم تازه به عنوان محرک 
رشد طبیعی، عامل کالت کننده عناصر غذایی، اصالح کننده خاک، ، منبع عناصر 
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کم مصرف، تامین هورمونهای ضرورری گیاه در صنعت کشاورزی به شکل کود آلی 
از سال 1950 اولین بار در اروپا  آغاز شد زمانی که برای نخستین بار جلبک های 
قهوه ای توسط ساحل نشینان به طور مستقیم به عنوان کود مورد استفاده قرار 
گرفت. اما شوری باالی خاک، مقادیر زیاد شن و ماسه و روند کند تجزیه کود در 
زمین های کشاورزی ساحلی مانع بزرگی برای استفاده از این منبع مهم به شمار می 
رفت. این موانع باعث شد تا فرموالسیون های مناسبی از جلبک دریایی به صورت 

مایع و پودر تولید گردد. 
در میان انواع جلبک، آسکوفیلوم نودوزم مورد توجه بیشتری قرار گرفته 

است از آن جهت که قابلیت بقاء در درجه حرارتهای متغیر را 
دارا بوده و با تغییرات دمایی شدید از یخبندان در زمستان تا 

معتدل در انتهای تابستان سازگار شده است. شناور بودن 
در آبهای شور اعماق اقیانوسها و تحمل استرس ناشی از 

در معرض نور قرار گرفتن در اعماق کمتر این گیاه دریایی 
را وادار به تولید ترکیبات ضد استرس می کند تا با این 

استراتژی بقاء خود را تضمین نماید. همین امر این 
بی  ترکیب ضدتنش  به یک  را  جلبک دریایی 

رقیب تبدیل کرده است. از دیگر خصوصیات 
منحصر به فرد این جلبک این است که به 
را  خود  بیرونی  اپیدرم  پوست  مرتب  طور 
بازسازی می کند، پدیده ای که در سایر علف 
های دریایی دیده نشده است لذا بندهای آن 

می توانند برای چندین دهه دوام بیاورند.
مطالعات   Baardseth  1970 سال  در 
گسترده ای پیرامون اجزاء آلی و غیرآلی جلبک 
آسکوفیلوم نودوزم انجام داد که بیانگر وجود 
ریز  و  مغذی  درشت  ترکیبات  وسیع  طیف 
مغذی و همچنین هورمونهای طبیعی )اکسین، 
مانتیول،  بتائین،  سایتوکینین(،  جیبرلین، 
اسیدهای آلی، پلی ساکاریدها، اسیدهای آمینه 

و پروتئین ها بود. 
فوایدکاربرد جلبک ها در کشاورزی
-افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاه

زمان  تسریع  گرده،  تشکیل  فرآیند  -بهبود 
گلدهی و میوه دهی

هورمونهای  وجود  علت  به  باردهی  -افزایش 
ضروری گیاه

-بهبود صفات کمی و کیفی میوه
استرسهای  برابر  در  گیاه  مقاومت  -افزایش 

محیطی، آفات و بیماریها
و  آب  افزایش جذب  و  ریشه  -توسعه سیستم 

امالح معدنی
-استقرار سریع نشاء

-کاهش هزینه های تولید

یک تیر و چند نشان
بی تردید در پروسه فرآوری کود آلی از جلبک دریایی عوامل متعددی در تعیین 
از این جمله می توان به منشا جلبک دریایی، روش  کیفیت کود دخالت دارند 
برداشت، عمق و دمای محل جمع آوری و روش عصاره گیری  استخراج، فصل 

اشاره کرد. 
آسکومارین عصاره خالص جلبک دریایی Ascophyllum nodosum  است که 
توسط مدرن ترین فناوری استخراج جلبک های دریایی بدون مصرف مواد شیمیایی 
از بهترین منابع آبهای سرد شمال آتالنتیک تولید شده است. در این روش تمامی 
هورمون های گیاهی موجود در وزیکول های جلبک دریایی 
بدون هیچگونه تغییر همراه با شیره سلولی استخراج می 

گردد. 
آسکومارین حاوی بیش از 60 ماده غذایی پر مصرف، کم 
اسیدهای  آلی،  های  اسید  مصرف،  کم  بسیار  مصرف، 
آمینه، کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، آنزیم ها، 
ویتامین ها و محرک های رشد گیاهی می باشد 
که با تحریک رشد و گسترش سیستم ریشه ای 
موجب افزایش جوانه زنی و تقویت رشد اولیه 
صورت  به  استفاده  شرایط  در  ویژه  به  بذر 

بذرمال می گردد.
آسکومارین بنابر دارا بودن طیف وسیع ویتامین 
ها و اسیدهای آمینه آزاد، هیدرات های کربن 
و هورمونهای گیاهی، در بقاء گل و میوه، بهبود 
یکنواختی  حفظ  میوه،  بازارپسندی  و  کیفیت 
تشکیل  درصد  افزایش  و  میوه  اندازه  و  شکل 
افزایش  موجب  و  داشته  بسزایی  نقش  میوه 
سطح فتوسنتز و تولید کلروفیل در گیاه، افزایش 
مقاومت گیاه به تنش های گرما و سرما، بهبود 
خاصیت انبارداری میوه، افزایش میزان محصول و 
روغن موجود در دانه های روغنی، کاهش استرس 
ناشی از نشاء کاری و استقرار بهتر نشاء می گردد.

بتائین، گالیسین- بتائین و آمینو بوتیرات موجود 
در آسکومارین موجب افزایش کارایی فتوسنتز به 
ویژه در شرایط استرس های ناشی از شوری خاک 
و سرما می شود. سیتو کینین موجود در عصاره 
با تشکیل Xanthine، استرس های  این جلبک 
ناشی از عوامل غیر زنده را می کاهد. از سوی دیگر 
بتائین موجب حفظ تعادل اسمزی سلولها در برابر 
استرس های دمایی و شوری می شود. آسکومارین 
ترکیب  این  است   )Laminarin(المینارین حاوی 
ضمن تحریک پاسخ های دفاعی گیاه، یکی از تنظیم 
کننده های مهم رشد و تقویت کننده سیستم دفاعی 

گیاهان به شمار می رود.)ادامه دارد...(
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس
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