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مقدمه
رگذاریثاتمسائلنیترمهمازیطیمحعوامل

پراکنشویاهیگجوامعساختاريریگشکلدر
نیبارتباطشناختو استهیناحهردرهاآن
بهترتیریمددریطیمحعواملواهانیگ

,Burke(بودخواهدرگذاریتاثهاستمیاکوس

ترینباارزشازیکیآبیهاياکوسیستم.)2001
. استحیاتهاي چرخهدرعناصرترینحیاتیو

Azollaهايسرخس آبزي با برگنوعی
نیمه ،معتدلکوچک و شناور و بومی مناطق

Sweet and(استگرمسیري گرمسیري و 

Hills, 1971( يزارهایشالآبسطحيروبرو
وهارودخانه،هاکانالکوچک،ياستخرهابرنج،
ی ومصل(کندیمرشدمرطوبهاي لجن
متعددهاي گزارشاساسبر.)1372،یاضیقره

طیدرAzollaهايگونهتودهزیستمیزان
رسدمیاولیهمقداربرابردوبهروز5تا2

هاي بسیار مهاجم شناختهو به عنوان علف
;Lumpkin and Plucknett, 1982(اندشده

Sculthorpe, 1985; Zimmerman, 1985;

Taghi-Ganji et al., 2005.( مواردگرچه
کهداردوجودAzollaبرايمتعدديمصرف

برايغیرمستقیمومستقیمصورتبهکدامهر
باال،رشدسرعتلیدلبه.استمفیدانسان

اتیعملبهازینعدمسطح،واحددرانبوهدیتول

ریسابامخلوطوهمزمانکشتامکانکاشت،
همزیستی با جلبک برنج،ماننداهانیگ

Anabaena ،شیافزاونیپروتئازبودنیغن
دهشباعثکیارگانییغذامواديبراتقاضا
خشکتازه،صورتبهAzollaسرخستااست 

سبزکوددام،خوراكعنوانبهشدهلویسایو
خاكيبارورشیافزايبرایستیزکودو

Van Hove and(ردیگقراراستفادهمورد

Lejeune, 2002; Bocchi and
Malgioglio, 2010; Sadeghi et al.,

سبزکودعنوانبهAzollaتا کنون .)2013
بامبو،کشتدرخاكيبارورشیافزايبرا

-Teckle(ده استشاستفادهبرنجوگندم

Haimanot, 1995 .(دریافتند پژوهشگران
Azollaآب،ينگهدارتیظرفشیافزاباعث

ومیکلسم،یپتاس،رفسف،تروژنینی،آلکربن
,Singh and Singh(شود میخاك میزیمن

1990; Ram et al., 1994; Teckle-
Haimanot, 1995; Kannaiyan et al.,

1997; Sharma et al., 1999 .(نیهمچن
راهرزيهاعلفرشدAzollaکهشدمشاهده

,.Krock et al(کندمیکنترلدر مزارع برنج 

1991; Biswas et al., 2005 .(هاي سالدر
باالییغذاارزشلیدلبهAzollaریاخ

،داردکهباالییپروتئینو بتاکاروتنمانند
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تاسکردهجلبخودبهراياریبستوجه
)Cagauan and Pullin, 1994 .( همچنین

به عنوان کود Azollaتوده زیستاستفاده از 
زیستی یا به عنوان غذاي مکمل براي حیوانات 

دلیل وجود پروتئین، فیبر ه بزيآبزي و خاک
توصیه شده است،خام و محتواي مواد معدنی

)Costa et al., 1999 .( ویاسالمرجبی
ارزشوباتیترکيروبر) 1394(نهمکارا

تاالبدریپرورشویوحشAzollaییغذا
رطوبت،میزانبررسیبهودکردنمطالعهیانزل

چربی، خاکستر و همچنین ترکیب پروتئین،
بهپرورشیووحشیAzollaچرب هاي اسید

داموانسانبرايآنايکاربرد تغذیهمنظور
نشان داد که ها نتایج مطالعه آن. پرداختند

درAzollaتوانایی خاکستر که بهمیزان
آهن، مس و منگنز پتاسیم،سازي فسفر،ذخیره

دو داري درپروتئین تفاوت معنیمرتبط است و
اگر . و پرورشی نداشتوحشیAzollaشکل 

ازتريمناسباز سطحوحشیAzollaچه
بود چربی نسبت به آزوال پرورشی برخوردار

همچنین ). 1394،همکارانویاسالمرجبی (
دادنشان) 1395(سرزارعویباباخانمطالعات
Azollaباتیترکاستخراجيبراتواندمی

عالوه بر این، از .باشدمناسبیدانیاکسیآنت
به عنوان تصفیه کننده زیستی در Azollaگیاه 

حذف عناصر سنگین مانند آهن، مس، کروم، 
هاي آلوده و کادمیم، نیکل، سرب و روي از آب

هاي خاكاصالحبرايهمچنین وهافاضالب
;Jain et  al., 1989(استاستفاده شده شور

Cohen-Shoel et al., 2002; Taghi-Ganji
et al., 2005; Arora et al., 2006; Raja et

al., 2012 .(
Azollaمطالعه اثر عوامل محیطی بر رشد 

نشان داد که دماي هوا از عوامل مهم در رشد و 
استهاي آبی در اکوسیستمAzollaپویایی 

)Kannaiyan and Somporn, 1989( . به
درجه 4و کمتر از 30که دماي باالتر از طوري
Azollaتوده زیستگراد منجر به کاهش سانتی

,.Serag et al., 2000; Liu et al(د شومی

2008; Fernandez-Zamudio et al.,

اي بر روي همچنین در مطالعه).2010
افزایش شدمشخص Azollaمختلف هاي گونه

تولیدآنتوسیانین و کاهش تولیددما با افزایش 
,Zimmerman(و تجمع کلروفیل همراه بود 

رطوبت نسبی هوا از دیگر عوامل موثر . )1985
که به طوري. استAzollaبر رشد و تکثیر 

درصد منجر به 60تر از هواي پایینرطوبت 
شود میAzollaخشک و شکننده شدن 

)Bocchi and Malgioglio, 2010(.Azolla

کندرشد10تا5/3نیبpHدرتواندمی
ومطلوبرشد.)1372،یاضیقرهی ومصل(
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رابطهتواندمیAzollaتوده زیستدیتول
کم عمقو باشدداشتهنیزآبعمقباکینزد
در نتیجه ،شدهAzollaرشدباعث کاهشآب
دهدمیکاهشراآنتوده زیستدیتول
).(Biswas et al., 2005

AzollaگونهAzollaهاي گونهانیمدر

filiculoides Lam.نیترعیشاازیکی
Barreto(از جمله ایران است یجهانمهاجمان

et al., 2000; Delnavaz and Ataei, 2009(
ايهستمیاکوسازياریبسگذشتهسالچنددرو

توسطیشمالبخشدرویژهبهرانیادريآبز
. آبزي مورد تهاجم بوده استسرخسنیا

Sadeghi به بررسی ) 2013(و همکارانش
محیطی بر برخی عوامل زیستجامعی از اثرات 

A. filiculoidesرشد گونه  Lam. در بندر
حرارت در این مطالعه درجه . انزلی پرداختند
گراد و متوسط درجه سانتی16مطلوب حدود 

Azollaرشد بهینه برايدرصد 80رطوبت 

به نقش مثبتها همچنین آن. گزارش شد
نیترات و ارتوفسفات دو نوع ماده مهم ايتغذیه

Sadeghi et(اشاره داشتندAzollaبر رشد 

al., 2013(.
اثر ی حاضر به منظور بررسمطالعه در 
تیهدا،pHمانندآبییایمیشيهاشاخص

برمحلولژنیاکسوي شوری،کیالکتر

در دو رنگ سبز و قرمز درAzollaفیزیولوژي
آبی کانالشاملهاي متفاوت آبی زیستگاه
ودر منطقه اجاکسرزاریشالزار،یشالاطراف 

عزیزك که هر سه منطقه در حومه تاالب
.شدشهرستان بابلسر قرار دارند، انجام

هاو روشمواد 
راتییتغیبررسومطالعهمنظوربه

Azollaآبزيسرخسیکیولوژیزیف

filiculoides (Lam.)،سهازيبردارنمونه
وزاریشالآبی راکد اطراف کانالشاملمنطقه

عزیزك که تاالبوطق اجاکسرادر منزاریشال
هر سه منطقه در حومه شهرستان بابلسر قرار 

تکرار4درمنطقههرآبنمونههمراهبهدارند
به طور همزمان در قرمزوسبزو در دو رنگ 

ظهر12تا 10در ساعات بین 1395مرداد 
گراد درجه سانتی4و سپس در دماي شدانجام
آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی دانشگاه به 

آبباشستشوازپس. منتقل شدمازندران 
نمونههرتروزن،یسطحآبگرفتنومقطر

آوري شد،متر جمع1متر در 1که از پالت 
ازيتعدادسپس. گیري قرار گرفتمورد اندازه

مانندییهاشاخصنییتعيبراهانمونه
وaلیکلروف(يفتوسنتزهايرنگدانهن،یپروتئ

bدردازیپراکسونیانیآنتوس،)دیئکاروتنوو
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.گرفتقرارگراد سانتیدرجه-80يدما
مادهسنجشيبراهانمونهازيتعدادنیهمچن
آوندرنیتروژن و فسفر کل ،یاهیگخشک

)Memertدرجه80يدمابا) ، آلمان
.گرفتقرارساعت24به مدت گراد سانتی

تیهدا،pHهاي شاخصگیري اندازهبراي 
از دستگاه محلولژنیاکسوي شور،یکیالکتر

استفاده ) تایوان، AZ، 8603(متر پرتابل مولتی
، هااین شاخصبه منظور سنجش .شد

تکرار از داخل 4آب از هر منطقه در هاي نمونه
ق عماز Azollaها و دقیقا از محل رشد پالت

آوري و به آزمایشگاه جمعيمترسانتی20
سپس با قرار دادن الکترود دستگاه . منتقل شد

متر در داخل نمونه آب و تنظیم دستگاه مولتی
ی کیالکترتیهدا، pH، میزان شاخصبراي هر 

ژنیاکسودقیقه 2ي پس از گذشت شورو
دقیقه از طریق 10پس از گذشت محلول

.                                                                                                                            نمایشگر دستگاه خوانده شد

خشکمادهسنجش
سرخسخشکمادهمیزانگیرياندازهيبرا

Azolla،به ترازوبانمونهخشکوتروزنابتدا
وزنبرخشکوزنمیتقسازسپس. دست آمد

محاسبه خشکمادهزانیم100درضربتر،
). Mertens et al., 2004(شد

دیکاروتنوئوbوaهايلیکلروفسنجش
ازگرمهريازابههارنگدانهاستخراجيبرا
درصد 80استونتریلیلیم10ازیبرگنمونه

بهیبرقهمزنبانمونهسپس. شداستفاده
کاغذازاستفادهباهمگن وهیثان50مدت

بزرگ هاي براي حذف نمونه1شماره واتمن
آزمایش قرار داده هاي برگی صاف و در لوله

از تاثیر نور بر محلول جلوگیريبراي. شد
آزمایش با فویل هاي ، لولههمگن شده
ها براي حذف نمونه. شدندپوشاندهآلومینیومی 

دقیقه با دور 20ریز برگی به مدت قطعات
g3000 سانتریفیوژ)Z206A ،Hermle ،

با دستگاه هاآنجذب و شدند) آلمان
)چین،SP-2100،Spectrum(اسپکتروفتومتر
نانومتر 663و 646، 470هاي در طول موج

و Chl(a(کلروفیلمیزان سپس . شدخوانده
bو کاروتنوئید)Crt(درگرم بر حسب میلی

3تا 1هاي رابطهگرم وزن تر گیاه با استفاده از 
.)Lichtenthaler, 1987(محاسبه شد

: 1رابطه 
Chla=[12.7(A663)–2.69(A645)]×[V/(1000×W)]

A : جذب؛V : ؛)لیترمیلی(حجم حاللW: وزن تر نمونه
.)گرممیلی(گیاهی 

: 2رابطه 
Chlb=[12.7(A663)–4.78(A645)]×[V/(1000×W)]
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A : جذب؛V : ؛ )لیترمیلی(حجم حاللW : وزن تر نمونه
).گرممیلی(گیاهی 

: 3رابطه 
Crt=[7.60(A663)–1.49(A510)]×[V/(1000×W)]

A : جذب؛V : ؛ )لیترمیلی(حجم حاللW : وزن تر نمونه
).گرممیلی(گیاهی 

کلنیتروژنسنجش
به روش کجلدال گیاهنیتروژنسنجش

میلی لیتر 100پس از اضافه کردن. انجام شد
گرم اسید 6اسید سولفوریک غلیظ و 

گرم نمونه خشک و پودر 3/0سالیسیلیک به 
280-300تا 70-80از هاشده گیاهی، نمونه

و به محض ندحرارت داده شدگراد درجه سانتی
قطره آب 5مشاهده بخارات سفید با افزودن 

در نهایت با . اکسیژنه عمل هضم انجام شد
در استفاده از محلول استاندارد میزان نیتروژن

گرم بر گرم وزن تر نمونه گیاهی بر حسب میلی
).Page, 1986(محاسبه شد

کل فسفرسنجش
هاي نمونهپس از سوزاندن یک گرم از  

5-6به مدت Azollaخشک برگ پودر شده 
گراد سانتیدرجه 550ساعت در کوره با دماي 

5چند قطره آب مقطر و کردنو اضافه 
تا هانرمال،  نمونه2اسیدکلریدریک لیتر میلی

حرارت داده گراد سانتیدرجه 70- 80دماي 

حجمبهمقطرآبباهانمونهسپس.ندشد
به دست عصاره .انده شدندرسلیتر میلی50

پس.شدصاف1شمارهواتمنکاغذباآمده
آمونیم (معرف بارتن لیتر میلی1از افزودن 

وانادات، آمونیم مولیبدات، اسید نیتریک غلیظ 
از عصاره گیاهی و لیتر میلی1به ) و آب مقطر

حجمبهمقطرآبباهانمونهزرد،رنگظهور
جذبسپس.شدندرساندهلیترمیلی5

محلول با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 
غلظتنهایتدر.شدخواندهنانومتر470

بر KH2PO4فسفر بر اساس منحنی استاندارد 
بر گرم وزن تر محاسبه شد گرم میلیحسب 

)Chapman and Pratt, 1961.(

نیانیآنتوسسنجش
ازاستفادهبانیانیآنتوسزانیمسنجش

صورت)2003(همکارانشوMasukasuروش
هريازابهنیانیآنتوساستخراجيبرا. گرفت

حاوي لومتانلیتر میلی3،نمونهازگرم2/0
HCl%1شدنهمگنازپسوشداستفاده
استفادهباحاصلعصاره،یبرقهمزنباکامل

دورباسپس. شدصاف1شماره واتمنکاغذاز
g6000شدوژیفیسانترقهیدق25مدتبه .

لولهدروندشدصافییروهايلمحلوسپس 
درویکیتاردرشبکیمدتبهياشهیش
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سپس. تندگرفقرارگراد سانتیدرجه4يدما
بانانومتر550موجطولدرهاآنجذب

غلظت.شديریگاندازهاسپکتروفتومتردستگاه
بر حسب میکرومول بر گرم ) Ant(نیانیآنتوس

شدمحاسبه4رابطه ازاستفادهبا وزن تر 
)Masukasu et al., 2003(.

:4رابطه 
Ant = [(A550 / 3300) × 1000] / 0.6

نیپروتئسنجش
روشازاستفادهبانیپروتئزانیمسنجش
Bradford)1976 (براي. گرفتصورت

بهنمونهوزنبامطابقابتدا نیپروتئسنجش
لیتر میلی10،یاهیگتازهنمونهگرمهريازا

موالر1/0میپتاسفسفاتاستخراجبافر
صافبه دست آمده پس از عصاره.شداستفاده

25مدتهب1شماره کاغذ واتمنبانشد
قسمتی . شدوژیفیسانترg16000دورباقهیدق
فعالیت سنجشه به دست آمده براي عصاراز 

گراد درجه سانتی-80آنزیمی جدا و در دماي 
سنجشنگهداري شد و قسمتی دیگر براي 

مورد استفاده قرار گرفت که به آن نیپروتئ
ه شد و پس افزودبردفوردمعرفلیتر میلی4/0
بانیپروتئجذبقه،یدق10زمانگذشتاز

نانومتر595موجطولدراسپکتروفتومتر

8دماي درشیآزمامراحلیتمام(شدنییتع
غلظتزانیم). شدانجامگراد سانتیدرجه
گرممیلیحسببریاهیگهايبافتدرنیپروتئ

یمنحنازاستفادهبااهیگتروزنگرمبر
محاسبه(BSA)سرم آلبومین گاوي استاندارد

.شد

دازیپراکسفعالیت آنزیم سنجش
عصاره، دازیپراکسبراي تعیین فعالیت آنزیم 

درg1200دورباابتداشدهيجداسازگیاهی
درجه4يدمادرقهیدق15زمانمدت

ازتریکرولیم600.شدوژیفیسانترگراد سانتی
معرفتریکرولیم80همراهبهینیپروتئمحلول

لیتر میلی2گایاکل به تریکرولیم220(اکلیگا
درصد اضافه شده و سپس با آب مقطر 1اتانول 

2,120،)رسانده شدلیتر میلی100به حجم 
1/0فسفاتمیپتاساستخراجبافرلیتر میلی
بیترکژنهیاکسآبتریکرولیم200وموالر

باجذبزانیمقهیدق1پس از گذشت وشد
470موجطولدراسپکتروفتومتردستگاه
,Nakano and Asada(شدخواندهنانومتر

1981(.

آماريتحلیل
آزمون ازتیمارها،میانگینمقایسهبراي

One-way(طرفه یکتحلیل واریانس
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ANOVA(سطحدرتوکیآزمونپسو
. شداستفاده) P>01/0(درصد99%اطمینان 

افزار آمارينرمطریقازهادادهتحلیلوتجزیه
SPSS رسمبراي و انجام شد 16نسخه

Microsoft Officeافزارنرمازنمودارها

Excel . شداستفاده2007

نتایج
درآبییایمیشفیزیکويهاشاخصمطالعه

قرمزوسبزAzollaآبیرشدطیمحسههر
مناطقهمهدرpHمحدودهکهدادنشان
تفاوتنتایج نشان داد که .بود7- 8حدود

نیبزاریشالدرpHزانیمدريداریمعن
. نشدمشاهدهقرمزوسبزAzollaرشدمناطق

در منطقه رشد آبی pHکه میزان در حالی
Azolla قرمز از نظر آماري اندکی بیشتر از

سبز در هر دو منطقه Azollaمنطقه رشد آبی 
یکیالکترتیهدا). 1جدول (کانال و تاالب بود 

يطوره ب،بودگریدمناطقازشتریبزاریشالدر
برابردوبایتقرآنیکیالکترتیهدازانیمکه

. بودکانال منطقهبرابر 3/1و تاالبمنطقه
هدایت زانیمدرداري معنیتفاوتهمچنین 
قرمزوسبزAzollaرشدمناطقنیبالکتریکی

جدول (نشدمشاهدهو تاالب زاریشالدر منطقه 
دار معنیبه طور يشورزانیمنیشتریب). 1

زانیمنتایج نشان داد که.بودزاریشالبهمربوط
درقرمزوسبزAzollaرشدهمنطقدريشور

در . نداشتداري معنیتفاوتزاریشالمنطقه
رشدهمنطقنیبيشورتفاوت میزانحالی که 

Azollaدار معنیکانالمنطقهدرقرمزوسبز
ژنیاکسزانیمیبررساز. )1جدول (بود

زانیمنیکمترکهافتیدرتوانیممحلول
و زاریشالمنطقهبهمربوطمحلولژنیاکس

. بودمناطقریساازکمتردرصد 50حدود
مناطقنیبمحلولژنیاکسزانیمنیهمچن
مختلفمناطقدرقرمزوسبزAzollaرشد

).1جدول(ندادنشانداري معنیتفاوت
منطقهسههردراهیگخشکمادهدرصد 

يداراقرمزAzollaکهدادنشانمطالعهمورد
بهنسبتاز نظر آماري يشتریبخشکماده

Azollaکهدادنشانجینتانیهمچنبود،سبز
درقرمزوسبزAzollaخشکمادهنیبتفاوت
خشکمادهتفاوتازشتریبکانالمنطقه

Azollaو تاالب زاریشالمناطقدرقرمزوسبز
).1شکل(بود
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سبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaهاي رشد آبی در محیطهاي فیزیکو شیمیاییشاخصمیزان :1جدول 
)انحراف معیار±میانگین(بردارينمونه

تاالبشالیزارکانالAzollaرنگ
pH24/7سبز ± 03/0 d77/7 ± 12/0 a48/7 ± 04/0 b

34/7قرمز ± 02/0 c74/7 ± 04/0 a75/7 ± 04/0 a

هدایت الکتریکی 
)ds/m(

46/1سبز ± 01/0 c02/2 ± 01/0 a19/1 ± 01/0 d

72/1قرمز ± 00/0 b04/2 ± 01/0 a11/1 ± 02/0 d

82/0سبز)ppt(شوري ± 01/0 b01/1 ± 01/0 a66/0 ± 01/0 c

50/0قرمز ± 01/0 d10/1 ± 01/0 a65/0 ± 01/0 c

اکسیژن محلول
)Lmg/(

6/3سبز ± 2/0 b6/2 ± 1/0 c4/4 ± 2/0 a

1/4قرمز ± 2/0 a1/2 ± 6/0 c2/4 ± 2/0 a

سبز و قرمز نشان دهنده وجود اختالف Azollaفیزیکوشیمیایی در هر دو نوع حروف غیرمشترك براي هر شاخص
).P>01/0(دار است معنی

).انحراف معیار±میانگین (برداريسبز و قرمز در مناطق مختلف نمونهAzollaدرصد ماده خشک :1شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیستونغیرمشترك بر روي حروف
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50/0قرمز ± 01/0 d10/1 ± 01/0 a65/0 ± 01/0 c

اکسیژن محلول
)Lmg/(

6/3سبز ± 2/0 b6/2 ± 1/0 c4/4 ± 2/0 a

1/4قرمز ± 2/0 a1/2 ± 6/0 c2/4 ± 2/0 a

سبز و قرمز نشان دهنده وجود اختالف Azollaفیزیکوشیمیایی در هر دو نوع حروف غیرمشترك براي هر شاخص
).P>01/0(دار است معنی

).انحراف معیار±میانگین (برداريسبز و قرمز در مناطق مختلف نمونهAzollaدرصد ماده خشک :1شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیستونغیرمشترك بر روي حروف
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)ds/m(

46/1سبز ± 01/0 c02/2 ± 01/0 a19/1 ± 01/0 d

72/1قرمز ± 00/0 b04/2 ± 01/0 a11/1 ± 02/0 d
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سبز و قرمز نشان دهنده وجود اختالف Azollaفیزیکوشیمیایی در هر دو نوع حروف غیرمشترك براي هر شاخص
).P>01/0(دار است معنی

).انحراف معیار±میانگین (برداريسبز و قرمز در مناطق مختلف نمونهAzollaدرصد ماده خشک :1شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیستونغیرمشترك بر روي حروف
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زانیمسنجش ازبه دست آمدهجینتا
درbوaلیکلروفزانیمکهدادنشانکلروفیل

وکانالمناطقازیکلطوربهزاریشالمنطقه
دريشورزانیمشیافزاباکهبودشتریبتاالب

لیکلروفهمانند. داشتمطابقتزاریشالمنطقه
aوb،زاریشالمنطقهدرنیزدهایکاروتنوئزانیم
داري معنیبه طور تاالبوکانالمناطقاز
منطقهدريشورزانیمشیافزاباکهبودشتریب

منطقهدرنیهمچن. داشتمطابقتزاریشال

سبزAzollaدرbوaلیکلروفزانیمزاریشال
Azollaازشتریبدرصد20و15بیترتبه

در حالی که .بوددار معنیيآمارنظرازوقرمز
درقرمزوسبزAzollaنیبدیکاروتنوئزانیم

. ندادنشانداري را معنیتفاوتشالیزار منطقه
ومنطقهسههردرbبهaلیکلروفنسبت
هردرقرمزوسبزAzollaنیبنیهمچن
تفاوتيآمارنظرازوبود کسانیمنطقه
).2شکل(نشدمشاهدههاآننیبداري معنی

انحراف±میانگین(بردارينمونهمختلفمناطقدرقرمزوسبزAzollaفتوسنتزيهايرنگدانهمیزان:2شکل
.کاروتنوئیدمیزان ) د. bبه aنسبت کلروفیل ) ج. bمیزان کلروفیل ) ب. aکلروفیلمیزان) الف.)معیار

).P>01/0(دار است نشان دهنده وجود اختالف معنیهابر روي ستونغیرمشترك حروف
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زانیمسنجش ازبه دست آمدهجینتا
درbوaلیکلروفزانیمکهدادنشانکلروفیل

وکانالمناطقازیکلطوربهزاریشالمنطقه
دريشورزانیمشیافزاباکهبودشتریبتاالب

لیکلروفهمانند. داشتمطابقتزاریشالمنطقه
aوb،زاریشالمنطقهدرنیزدهایکاروتنوئزانیم
داري معنیبه طور تاالبوکانالمناطقاز
منطقهدريشورزانیمشیافزاباکهبودشتریب

منطقهدرنیهمچن. داشتمطابقتزاریشال

سبزAzollaدرbوaلیکلروفزانیمزاریشال
Azollaازشتریبدرصد20و15بیترتبه

در حالی که .بوددار معنیيآمارنظرازوقرمز
درقرمزوسبزAzollaنیبدیکاروتنوئزانیم

. ندادنشانداري را معنیتفاوتشالیزار منطقه
ومنطقهسههردرbبهaلیکلروفنسبت
هردرقرمزوسبزAzollaنیبنیهمچن
تفاوتيآمارنظرازوبود کسانیمنطقه
).2شکل(نشدمشاهدههاآننیبداري معنی

انحراف±میانگین(بردارينمونهمختلفمناطقدرقرمزوسبزAzollaفتوسنتزيهايرنگدانهمیزان:2شکل
.کاروتنوئیدمیزان ) د. bبه aنسبت کلروفیل ) ج. bمیزان کلروفیل ) ب. aکلروفیلمیزان) الف.)معیار

).P>01/0(دار است نشان دهنده وجود اختالف معنیهابر روي ستونغیرمشترك حروف
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زانیمسنجش ازبه دست آمدهجینتا
درbوaلیکلروفزانیمکهدادنشانکلروفیل

وکانالمناطقازیکلطوربهزاریشالمنطقه
دريشورزانیمشیافزاباکهبودشتریبتاالب

لیکلروفهمانند. داشتمطابقتزاریشالمنطقه
aوb،زاریشالمنطقهدرنیزدهایکاروتنوئزانیم
داري معنیبه طور تاالبوکانالمناطقاز
منطقهدريشورزانیمشیافزاباکهبودشتریب

منطقهدرنیهمچن. داشتمطابقتزاریشال

سبزAzollaدرbوaلیکلروفزانیمزاریشال
Azollaازشتریبدرصد20و15بیترتبه

در حالی که .بوددار معنیيآمارنظرازوقرمز
درقرمزوسبزAzollaنیبدیکاروتنوئزانیم

. ندادنشانداري را معنیتفاوتشالیزار منطقه
ومنطقهسههردرbبهaلیکلروفنسبت
هردرقرمزوسبزAzollaنیبنیهمچن
تفاوتيآمارنظرازوبود کسانیمنطقه
).2شکل(نشدمشاهدههاآننیبداري معنی

انحراف±میانگین(بردارينمونهمختلفمناطقدرقرمزوسبزAzollaفتوسنتزيهايرنگدانهمیزان:2شکل
.کاروتنوئیدمیزان ) د. bبه aنسبت کلروفیل ) ج. bمیزان کلروفیل ) ب. aکلروفیلمیزان) الف.)معیار

).P>01/0(دار است نشان دهنده وجود اختالف معنیهابر روي ستونغیرمشترك حروف



]89[1397،)4(6:آبزیانبیوتکنولوژيوفیزیولوژيAzollaدردازیپراکسآنزیمفعالیتونیپروتئ،هارنگدانهبرزیستگاهتاثیر

درنیتروژن کلزانیمنتایج نشان داد که 
Azollaاز نظر آماري مناطقتمامدرقرمز

میزان نیتروژن کل .بودسبزAzollaازباالتر
قرمز مناطق کانال، شالیزار و تاالب Azollaدر 

هاي Azollaدرصد از 10و 11، 11به ترتیب 
همچنین ). 3شکل(سبز این مناطق بیشتر بود 

که توان دریافت با توجه به نمودار فسفر می
قرمز هر منطقه هاي Azollaمیزان فسفر در 

از نظر سبز همان منطقه Azollaنسبت به 
Azollaان فسفر کل در میز. استبیشتر آماري 

قرمز مناطق کانال، شالیزار و تاالب به ترتیب 

هاي سبز این Azollaدرصد از 33و 6، 14
Azollaمیزان فسفر کل در . مناطق بیشتر بود

درصد بیشتر از 30مناطق کانال و تاالب، سبز 
تاالب منطقه سبزAzollaمیزان فسفر کل در 

).3شکل (بود 
تمامدرقرمزAzollaدرنیانیآنتوسزانیم

. بودسبزAzollaازباالتراز نظر آماري مناطق
طوربهو کاروتنوئید،a ،bکلروفیل همانند

سبزوقرمزAzollaدرنیانیآنتوسزانیمیکل
دوازباالترشالیزار از نظر آماريمنطقهدر

).4شکل(بودگریدمنطقه

حراف ان±میانگین (. برداريدر مناطق مختلف نمونهسبز و قرمز Azollaمیزان مواد معدنی در :3شکل
ها نشان دهنده غیرمشترك بر روي ستونحروف. میزان فسفر کل)ب. میزان نیتروژن کل) الف). معیار

).P>01/0(دار است وجود اختالف معنی
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درنیتروژن کلزانیمنتایج نشان داد که 
Azollaاز نظر آماري مناطقتمامدرقرمز

میزان نیتروژن کل .بودسبزAzollaازباالتر
قرمز مناطق کانال، شالیزار و تاالب Azollaدر 

هاي Azollaدرصد از 10و 11، 11به ترتیب 
همچنین ). 3شکل(سبز این مناطق بیشتر بود 

که توان دریافت با توجه به نمودار فسفر می
قرمز هر منطقه هاي Azollaمیزان فسفر در 

از نظر سبز همان منطقه Azollaنسبت به 
Azollaان فسفر کل در میز. استبیشتر آماري 

قرمز مناطق کانال، شالیزار و تاالب به ترتیب 

هاي سبز این Azollaدرصد از 33و 6، 14
Azollaمیزان فسفر کل در . مناطق بیشتر بود

درصد بیشتر از 30مناطق کانال و تاالب، سبز 
تاالب منطقه سبزAzollaمیزان فسفر کل در 

).3شکل (بود 
تمامدرقرمزAzollaدرنیانیآنتوسزانیم

. بودسبزAzollaازباالتراز نظر آماري مناطق
طوربهو کاروتنوئید،a ،bکلروفیل همانند

سبزوقرمزAzollaدرنیانیآنتوسزانیمیکل
دوازباالترشالیزار از نظر آماريمنطقهدر

).4شکل(بودگریدمنطقه

حراف ان±میانگین (. برداريدر مناطق مختلف نمونهسبز و قرمز Azollaمیزان مواد معدنی در :3شکل
ها نشان دهنده غیرمشترك بر روي ستونحروف. میزان فسفر کل)ب. میزان نیتروژن کل) الف). معیار

).P>01/0(دار است وجود اختالف معنی
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درنیتروژن کلزانیمنتایج نشان داد که 
Azollaاز نظر آماري مناطقتمامدرقرمز

میزان نیتروژن کل .بودسبزAzollaازباالتر
قرمز مناطق کانال، شالیزار و تاالب Azollaدر 

هاي Azollaدرصد از 10و 11، 11به ترتیب 
همچنین ). 3شکل(سبز این مناطق بیشتر بود 

که توان دریافت با توجه به نمودار فسفر می
قرمز هر منطقه هاي Azollaمیزان فسفر در 

از نظر سبز همان منطقه Azollaنسبت به 
Azollaان فسفر کل در میز. استبیشتر آماري 

قرمز مناطق کانال، شالیزار و تاالب به ترتیب 

هاي سبز این Azollaدرصد از 33و 6، 14
Azollaمیزان فسفر کل در . مناطق بیشتر بود

درصد بیشتر از 30مناطق کانال و تاالب، سبز 
تاالب منطقه سبزAzollaمیزان فسفر کل در 

).3شکل (بود 
تمامدرقرمزAzollaدرنیانیآنتوسزانیم

. بودسبزAzollaازباالتراز نظر آماري مناطق
طوربهو کاروتنوئید،a ،bکلروفیل همانند

سبزوقرمزAzollaدرنیانیآنتوسزانیمیکل
دوازباالترشالیزار از نظر آماريمنطقهدر

).4شکل(بودگریدمنطقه

حراف ان±میانگین (. برداريدر مناطق مختلف نمونهسبز و قرمز Azollaمیزان مواد معدنی در :3شکل
ها نشان دهنده غیرمشترك بر روي ستونحروف. میزان فسفر کل)ب. میزان نیتروژن کل) الف). معیار

).P>01/0(دار است وجود اختالف معنی
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). انحراف معیار±میانگین (برداريدر مناطق مختلف نمونهقرمزوسبزAzollaنیانیآنتوسمیزان:4شکل
.)P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیغیرمشترك بر روي ستونحروف

حاضر،مطالعهدرشدهانجامشیآزماطبق
منطقهبهمربوطنیپروتئزانیمنیشتریب

منطقهبهمربوطزینآننیکمتروشالیزار  
يهاAzollaنیبمنطقهسههردر. کانال بود

دردار معنیتفاوتيآمارنظرازقرمزوسبز
هردروشتداوجوددرصد1احتمالسطح

از قرمزAzollaدرنیپروتئزانیممنطقهسه
.)5شکل(بودسبزAzollaازشتریبآمارينظر

فعالیت آنزیم پراکسیدازنتایج نشان داد که
مساوي یا مناطقتمامدرقرمزAzollaدر

میآنزتیفعالزانیم. بودسبزAzollaازباالتر
،شالیزارمنطقهدرقرمزAzollaدردازیپراکس

دازیپراکسمیآنزتیفعالازشتریببرابر5/1و 5
تاالبوکانالمنطقهقرمزAzollaدرترتیببه

میآنزتیفعالزانیمدرتفاوتنیشتریب. بود
بهمربوطقرمزوسبزAzollaنیبدازیپراکس
تاالب منطقهدرکانال و شالیزار بود و منطقه

تفاوتيآمارنظرازقرمزوسبزAzollaنیب
).6شکل(شتنداوجودداري معنی
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). انحراف معیار±میانگین (برداريدر مناطق مختلف نمونهقرمزوسبزAzollaنیانیآنتوسمیزان:4شکل
.)P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیغیرمشترك بر روي ستونحروف

حاضر،مطالعهدرشدهانجامشیآزماطبق
منطقهبهمربوطنیپروتئزانیمنیشتریب

منطقهبهمربوطزینآننیکمتروشالیزار  
يهاAzollaنیبمنطقهسههردر. کانال بود

دردار معنیتفاوتيآمارنظرازقرمزوسبز
هردروشتداوجوددرصد1احتمالسطح

از قرمزAzollaدرنیپروتئزانیممنطقهسه
.)5شکل(بودسبزAzollaازشتریبآمارينظر

فعالیت آنزیم پراکسیدازنتایج نشان داد که
مساوي یا مناطقتمامدرقرمزAzollaدر

میآنزتیفعالزانیم. بودسبزAzollaازباالتر
،شالیزارمنطقهدرقرمزAzollaدردازیپراکس

دازیپراکسمیآنزتیفعالازشتریببرابر5/1و 5
تاالبوکانالمنطقهقرمزAzollaدرترتیببه

میآنزتیفعالزانیمدرتفاوتنیشتریب. بود
بهمربوطقرمزوسبزAzollaنیبدازیپراکس
تاالب منطقهدرکانال و شالیزار بود و منطقه

تفاوتيآمارنظرازقرمزوسبزAzollaنیب
).6شکل(شتنداوجودداري معنی
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). انحراف معیار±میانگین (برداريدر مناطق مختلف نمونهقرمزوسبزAzollaنیانیآنتوسمیزان:4شکل
.)P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیغیرمشترك بر روي ستونحروف

حاضر،مطالعهدرشدهانجامشیآزماطبق
منطقهبهمربوطنیپروتئزانیمنیشتریب

منطقهبهمربوطزینآننیکمتروشالیزار  
يهاAzollaنیبمنطقهسههردر. کانال بود

دردار معنیتفاوتيآمارنظرازقرمزوسبز
هردروشتداوجوددرصد1احتمالسطح

از قرمزAzollaدرنیپروتئزانیممنطقهسه
.)5شکل(بودسبزAzollaازشتریبآمارينظر

فعالیت آنزیم پراکسیدازنتایج نشان داد که
مساوي یا مناطقتمامدرقرمزAzollaدر

میآنزتیفعالزانیم. بودسبزAzollaازباالتر
،شالیزارمنطقهدرقرمزAzollaدردازیپراکس

دازیپراکسمیآنزتیفعالازشتریببرابر5/1و 5
تاالبوکانالمنطقهقرمزAzollaدرترتیببه

میآنزتیفعالزانیمدرتفاوتنیشتریب. بود
بهمربوطقرمزوسبزAzollaنیبدازیپراکس
تاالب منطقهدرکانال و شالیزار بود و منطقه

تفاوتيآمارنظرازقرمزوسبزAzollaنیب
).6شکل(شتنداوجودداري معنی
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). انحراف معیار±میانگین (برداري نمونهسبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaمیزان پروتئین : 5شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیغیرمشترك بر روي ستونحروف

±میانگین (برداري نمونهسبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaمیزان فعالیت آنزیم پراکسیداز : 6شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشترك بر روي ستون). انحراف معیار
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). انحراف معیار±میانگین (برداري نمونهسبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaمیزان پروتئین : 5شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیغیرمشترك بر روي ستونحروف

±میانگین (برداري نمونهسبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaمیزان فعالیت آنزیم پراکسیداز : 6شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشترك بر روي ستون). انحراف معیار
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). انحراف معیار±میانگین (برداري نمونهسبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaمیزان پروتئین : 5شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیغیرمشترك بر روي ستونحروف

±میانگین (برداري نمونهسبز و قرمز در مناطق مختلف Azollaمیزان فعالیت آنزیم پراکسیداز : 6شکل
).P>01/0(دار است ها نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف غیرمشترك بر روي ستون). انحراف معیار
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بحث
يهاطور مداوم در معرض تنشبهیاهانگ

، شوريین،عناصر سنگمانندغیرزندهمحیطی
و البايهااشعه ماورا بنفش و درجه حرارت

زنده مانند يهاتنشینو همچنیینپا
Amini(یرند گمیقرار گیاهخوارانوهاپاتوژن

and Ehsanpour, 2004 .(هاي تنشبهپاسخ
ورشدهمرحلاه،یگنوعبهیبستگمحیطی

آنشدتوتنشنوعنیهمچنویاهیگهتوسع
,.Oliveiral et al(دارد یسممکان). 2013

بهیاهـان،در گمحیطیهاي تحمل تنش
و ییزیولوژیـکفیوشـیمیایی،بینـدهايفرآ

Azolla. استمرتبطمختلفشناختیریخت

اما،داردرا10تا5/3نیبpHدررشدییتوانا
7تا5/4ها آنمطلوبرشديبراpHنیبهتر
نیادرمهمعناصرهمهتقریبا کهاست

Serag et(هستنداهیگدسترسدرمحدوده

al., Azollaکهدادنشانحاضرمطالعه).2000

pH7در تمام مناطق مورد بررسی در محدوده 
pHاز نظر دار معنیاندكرشد یافت و تفاوت 

هاي متفاوت آبی و همچنین زیستگاهنیبدر 
درقرمزوسبزهاي Azollaرشدمناطقنیب

بر pHنشان دهنده تاثیر اندك هر منطقه
نیشتریب.بودAzollaیفیزیولوژیکهايشاخص

منطقهبهمربوطیکیالکترتیهدامقدار

شیافزاازیناشتواندمیکهبودشالیزار 
کربناتودیسولفد،یکلرمانندمختلفهاي ونی

يکودهامیمستقکردناضافهواسطهبه
کمواسطهبهالبتهباشد،کشاورزيمختلف

یابیراهایوآبینسبریتبخآب،انیجربودن
نیز مجاورهاي رودخانهازمحلولهاي نمک

یابد میافزایش شالیزار ی کیالکترتیهدامیزان 
بیترتنیهمبه). 1396،همکارانوعباسپور(

منطقهدر یکیالکترتیهداحاضرمطالعهدر 
.بودگریدمناطقازشتریباز نظر آماري شالیزار
کیعنوانبهآبدرمحلولژنیاکسشاخص

اهانیگیزندگطیشرابارابطهدرمهمشاخص 
درمحلولژنیاکس. کندمیدایپتیاهميآبز
بهویبارندگزانیمکاهشدما،شیافزاباآب
کاهشآب،درامالحزانیمشیافزاآنتبع
در). 1396،همکارانوعباسپور(یابدمی

میزان دار معنینیز کاهش حاضرمطالعه
با افزایش شالیزار  منطقهدراکسیژن محلول 

درمیزان هدایت الکتریکی و شوري دار معنی
دیگر، همراهمناطقبهنسبتشالیزار  منطقه

مادهدرصدکهدادنشانحاضر مطالعه.بود
موردمناطقتمامدرقرمزAzollaخشک
متفاوتطیشرابدون در نظر گرفتنمطالعه

داري معنیبه طور اه،یگرشدطیمحیآب
مادهشیافزاواقعدر. بودسبزAzollaازشتریب
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و يفتوسنتزبهینهتیفعالگیاه با خشک
در گیاه همراه است تروژنینمناسبتیتثب

)Pabby et al., 2003 .(شیافزان،یابرعالوه
افزایشباعثتواندمیفسفریانباشتگوجذب
تحریکوگیاهتوسطیتروژنکربن و نتجمع
فسفر. )Chen et al., 2010(شودگیاهرشد

متابولیکی ازفرآیندهايبراي انجام بسیاري از
نیازمندي باالیی بهکهنیتروژنتثبیتجمله

.استدارد، ضروريATPانرژي به صورت 
جذب و تجمع فسفر،نتیجه افزایشدربنابراین
شودمیتحریکگیاهدرنیتروژنتثبیت

)Ahern et al., 2008 .(که درطوريهمان
وفسفربااليدار معنییانباشتگحاضرمطالعه

AzollaبهنسبتقرمزAzollaدرتروژنین

دریافتندپژوهشگران). 3شکل (دیده شد سبز
وآنزیم نیتروژنازفعالیتفسفريکه کودهاي

نیتروژنازکنندهتقویتهاي آنزیمفعالیت
گیاهدررا) گلوتاماتکنندهتولیدهاي آنزیم(

دادافزایشداريمعنیطوربه) Vicia(ماشک
ونیتروژنافزایش تثبیتباعثو بدین ترتیب

Andrew and(شدماشکرشدنتیجهدر

Johnson, 1976.(
هدایتزانیمکهشالیزار منطقهدر

ازباالتراز نظر آماري ي نسبیشورالکتریکی و 
زانیم،بودمطالعهموردمناطقریسا

شیافزا)bوaلیکلروف(يفتوسنتزهايرنگدانه
شرایط ازياریبسدرچهاگر. )2شکل (افتی

هاي رنگدانهشوريی مانند افزایش میزان تنش
گونهبهبستهیول،یابدمیکاهش يفتوسنتز

Wang(شـدمشـاهدهزینیشیافزاآثاریاهیگ

et al., 2001 .(هاي بررسینتایجGrataniو
درداد کهنشان2000در سالهمکاران

برگشوري ضخامتمناطق تحت تنش
ضخیم،هاي برگدیگرطرفازویافتافزایش

که این داشتندبیشتريفتوسنتزيپتانسیل
مسئله به نوبه خود مستلزم افزایش میزان 

bو aفتوسنتزي از قبیل کلروفیل هاي رنگدانه

شوري،باالترسطوحدرگر،یدیطرفاز. است
با وجودوابدیمیکاهشدایشدبرگسطح
هايونیتوسطلیکلروفهاي مولکولبیتخر
علتبهکلروفیلزانیمافزایشاحتماالم،یسد
واحددرماندهیباقهاي مولکولغلظتشیافزا

).Asch et al., 2000(است برگسطح
زیندهایکاروتنوئزانیم،bوaلیکلروفهمانند

در هر دویکلطوربهشالیزار منطقهدر
Azollaباکهبودگریدمنطقهدوازشتریب

هدایت الکتریکی، افزایش نسبیزانیمشیافزا
مطابقتشالیزار منطقهدريشورامالح و 

ازبزرگیگروهکاروتنوئیدها). 2شکل (داشت
توسطکههستندایزوپرونوئیدهاي مولکول
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ازبسیاريوفتوسنتزيهاي اندامتمامی
شوندمیساختهغیرفتوسنتزيهاي اندام

)Andrew et al., 2008 (تیاهمبهتوجهبا
اهیگاحتماالد،یکاروتنوئرنگدانهیحفاظتنقش

طیشرابرابردردیکاروتنوئزانیمشیافزابا
مقاومتخودازشدهایجاداکسیداتیوتنش
).Prochazkova et al., 2001(دادنشان
رنگدانهعنوانبهکاروتنوئیدهاکهاینبرعالوه

اکسیدانآنتیعنوانبهد،نکنمیعملکمکی
هستندثرومنیزنوريیبازدارندگازحفاظتدر
غشاهايتیالیسرويبرمثبتریثاتباو
درغشاريینفوذپذکاهشباعث،ديیالکوئیت

دهایالکوئیتدرژنیاکسفعالهاي گونهبرابر
Misra et(دشونمی al., 2006.(

يدیفالونوئباتیترکازیگروههانیانیآنتوس
قرمز،هايرنگجادیامسئولکههستند

مختلفهايبخشدریآبوبنفش،یصورت
بهنیانیآنتوس).Fisel, 1965(هستنداهانیگ

درقرمزرنگجادیاعواملازیکیعنوان
Azollaکهدادنشانحاضرمطالعه . استقرمز
رشدقرمزهاي Azollaدرنیانیآنتوسرنگدانه

ازشتریبمطالعهموردمنطقهسههردرافتهی
.بودسبزهاي Azollaدرنیانیآنتوسزانیم

باالترشوريمیزانکهشالیزارمنطقهدراگرچه
Azollaنوعدوهردرآنتوسانینمیزانبود،

تنشبررسیدر.افزایش یافتقرمزوسبز
وحشیفرنگیتوتگیاهبرگرويبرشوري

)Garriga et al., 2014( ،زمینیسیب
)Watkinson et al., 2006 (و گیاهCistus

clusii)Hernandez et al., 2004 (افزایش
کهاستشدهگزارشباالشوريدرآنتوسیانین

آنتوسیانین. داردمطابقتحاضرمطالعه نتایجبا
تنهانهکهاست اکسیدانیآنتیترکیباتازیکی

تولیدازبلکهبرد،میبینازراآزادهايرادیکال
گیاهان.کندمیجلوگیريگیاهدرها آنبیشتر

هايالیهدرآنتوسیانینتجمعوتولیدبا
تنشاثرکاهشباعثتوانندمیاپیدرمی

).Hare and Cress, 2007(شونداکسیداتیو
هايپروتئینتولیدباعثاستممکنهاتنش
هاي پروتئین. شوندمختلفگیاهاندرمتعددي

تنشی شدیدشرایطدرگیاهدریافتهتجمع
نقشایفاياسمزيفشارتنظیمدراستممکن
به عنوان منبعی از نیتروژنکهاینیاوکنند

.)Ashraf and Harris, 2004(عمل کنند 
پروتئین هم در جو مقاوم به تولیدفزایش ا

که در معرضشوري، آفتابگردان، برنج و ارزن
گزارش شده شوري قرار گرفته بودند،تنش
حاضر مطالعه در ). Uma et al., 1995(است

رشد Azollaنیز میزان پروتئین در هر دو 
که میزان هدایت شالیزار یافته در منطقه 
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باالتر از داري معنیالکتریکی و شوري به طور 
دو منطقه کانال و تاالب بود، مشاهده شد 

دادنشان1997در سالImsande). 5شکل (
ریتاثتحتایسوگیاه درنیپروتئتولیدکه

قرارنیتروژنوفسفرم،یپتاسماننديعناصر
مقدارعناصرنیاازنهیبهاستفادهودارد
شیافزا. دهدمیشیافزارايارهیذخنیپروتئ
هردر قرمزAzollaدرنیپروتئتولیددار معنی

سبزAzollaبهنسبتمورد مطالعه منطقهسه
و نیتروژنباالتر تجمعلیدلبهنیز احتماال

سبزAzollaبهنسبتقرمزAzollaدرفسفر 
).3شکل (بود 

کهکردندگزارش)1386(همکارانويبز
آزاديهاکالیراددیتولسببتواندمیيشور
دازیپراکسدروژنیهد،یسوپراکسمانندژنیاکس

. شودسلولدرونلیدروکسیهيهاکالیرادو
قیطرازرايادیزخسارتباتیترکنیا

يدهایاسوهانیپروتئ،هایچربونیداسیاکس
دازهایپراکس. کنندمیواردسلولبهکینوکلئ
داراویداتیاکستنشطیشرادررایمهمنقش

ویداتیاکسهاي بیآسکاهشمسئولوهستند
کردنیخنثقیطرازییپالسمايغشابر

Shinde and(هستنددیپراکسهاي کالیراد

Thakur, 2015.( حاضر نیز فعالیت مطالعه در
کاهش تنش برايآنزیم پراکسیداز احتماال 

برداشت شده از Azollaدر هر دو اکسیداتیو
دار معنیمنطقه زمین کشاورزي، افزایش 

.داشت
، aتوان گفت میزان کلروفیل میدر مجموع 

b و کاروتنوئید، پروتئین، آنتوسیانین و فعالیت
سبز و قرمز Azollaآنزیم پراکسیداز در هر دو 

در منطقه زمین کشاورزي با شرایط نسبتا 
هدایت الکتریکی و دار معنیافزایش (تنشی 
)محلولاکسیژنمیزاندارمعنیکاهشوشوري

هاي Azollaباالتر از داري معنیطور به 
. برداشت شده از منطقه کانال و تاالب بود

فسفر ،گرچه میزان درصد ماده خشک، نیتروژن
ن و فعالیت آنزیم یکل، پروتئین، آنتوسیان

قرمز در هر سه منطقه Azollaپراکسیداز در 
باالتر از داري معنیمورد مطالعه به طور 

Azolla مسئله حکایت سبز بود و احتماال این
قرمز به جذب عناصر Azollaباالتر از توانایی

Azollaترکیبات آلی نسبت به تولیدضروري و 

. سبز دارد



1397، )4(6: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیانجانباز فوتمی و همکاران         ]96[

منابع

سازي بهینه. 1395.و سرزارع، ا. باباخانی آ
اکسیدانی گیاه آزوال استخراج ترکیبات آنتی

Azolla filiculoides . فصلنامه علوم و فنون
.117-130): 1(5شیالت، 

عباسیو.ننژادمهدي،.محیدري،.صبزي
برشوريمختلفسطوحبررسی.1386.ف

هايآنزیمفعالیتواسمزيهايتنظیم کننده
فنونوعلوم. سورگومرقمدوآنتی اکسیدان

.9-17): 46(12طبیعی، منابع وشالیزاري

، .رعصاره، .گوارسته موخر، .هرجبی اسالمی
مقایسه ترکیبات و . 1394. مخوانساري

) Azolla filiculoides(ارزش غذایی آزوال 

نشریه توسعه آبزي پروري،.وحشی و پرورشی
9)2 :(56-45.

و. عماشینچیان،.ح.ا جاوید،.معباسپور
خصوصیات مطالعه برخی . 1396.احبیبی

فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و 
بررسی روابط آماري بین خصوصیات یاد 

محیطتکنولوژيوعلومفصلنامه.شده
.1- 15:)3(19زیست،

تاثیر کشت . 1372. یاضی بو قره. مصلی ص
گزارش طرح . هاآزوال بر روي ثبات خاکدانه

پژوهشی مصوب در شوراي پژوهشی دانشگاه 
.1- 15: 9گیالن، 

Ahern K.S., Ahern C.R. and Udy
J.W. 2008. In situ field experiment
shows Lyngbya majuscula
(cyanobacterium) growth stimulated
by added iron, phosphorus and
nitrogen. Harmful Algae, 7(4):
389–404.

Amini F. and Ehsanpour A.A. 2004.
Selection of salt tolerant cell lines
from cell suspension cultures of
alfalfa (Medicago sativa). Iranian
International Journal of Science,
5(2): 145–150.

Andrew C.S. and Johnson A.D.
1976. Effect of calcium, pH and
nitrogen on the growth and
chemical composition of some
tropical and temperate pasture
legumes. II. Chemical composition
(calcium, nitrogen, potassium,

magnesium, sodium and
phosphorus). Australian Journal of
Agricultural Research, 27(5): 625–
636.

Andrew J.S., Moreau H., Kuntz M.,
Pagny G., Lin C., Tanksley S.
and McCarthy J. 2008. An
investigation of carotenoid
biosynthesis in Coffea canephora
and Coffea arabica. Journal of
Plant Physiology, 165: 1087–1106.

Arora A., Sexana S. and Sharma
D.K. 2006. Tolerance of
phytoaccumulation of chromium
by three Azolla species. World
Journal of Microbiology and
Biotechnology, 22: 97–100.

Asch F., Dingkuhn M. and
Droffling K. 2000. Salinity



]97[1397،)4(6:آبزیانبیوتکنولوژيوفیزیولوژيAzollaدردازیپراکسآنزیمفعالیتونیپروتئ،هارنگدانهبرزیستگاهتاثیر

increases CO2 assimilation but
reduces growth in field growth
irrigated rice. Plant and Soil, 218:
1–10.

Ashraf M. and Harris P.J.C. 2004.
Potential biochemical indicators of
salinity tolerance in plants. Plant
Science, 166(1): 3–16.

Barreto R., Charudattan A.,
Pomella A. and Hanada R. 2000.
Biological control of neotropical
aquatic weeds with fungi. Crop
Protection, 19: 697–703.

Biswas M., Parveen S., Shimozawa
H. and Nakagoshi N. 2005.
Effects of Azolla species on weed
emergence in a rice paddy
ecosystem. Weed Biology and
Management, 5: 176–183.

Bocchi S. and Malgioglio A. 2010.
Azolla-Anabaena as a biofertilizer
for rice paddy fields in the Po
Valley, a temperate rice area in
northern Italy. International
Journal of Agronomy, 2010: 1–5
(152158).

Bradford M.M. 1976. A rapid and
sensitive method for the
quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the
principle of protein-dye
binding. Analytical
biochemistry, 72(1-2): 248–254.

Burke A. 2001. Classification and
ordination of plant communities of
the Naukluft Mountains, Namibia.
Journal of Vegetation Science,
12(1): 53–60.

Cagauan A.G. and Pullin R.S.V.
1994. Azolla in aquaculture: Past,
present and future. P: 104–130. In:
Muir J.F. and Roberts R.J. (Eds.).
Recent Advances in Aquaculture,
Blackwell Science Ltd, Oxford.

Chapman H.D. and Pratt F.P. 1961.
Ammonium vandate-molybdate
method for determination of
phosphorus. P: 184–203. Chapman
H.D. and Pratt F.P. (Eds.).
Methods of analysis for soils,
plants and water. California
University, USA.

Chen W., Hou Z., Wu L., Liang Y.
and Wei C. 2010. Effects of
salinity and nitrogen on cotton
growth in arid environment. Plant
and Soil, 326(1-2): 61–73.

Cohen-Shoel N., Barkay Z., Ilzycer
D., Gilath I. and Tel O.R. 2002.
Bio-filtration of toxic elements by
Azolla biomass. Water, Air and
Soil Pollution, 135: 93–104.

Costa M.L., Santos M.C.R. and
Carrapico F. 1999. Biomass
characterization of A. filiculoides
grown in natural ecosystems and
wastewater. Hydrobiologia, 415:
323–327.

Delnavaz B. and Ataei A. 2009.
Alien and exotic Azolla in
northern Iran. African Journal of
Biotechnology, 8: 187–190.

Fernandez-Zamudio R., Garcia-
Murilloa P. and Cirujano S. 2010.
Germination characteristics and
sporeling success of A. filiculoides



1397، )4(6: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیانجانباز فوتمی و همکاران         ]98[

Lam. an aquatic invasive fern, in a
Mediterranean temporary wetland.
Aquatic Botany, 93: 89–92.

Fisel J. 1965. Kampferol, quercetin
und isorhamnetin aus grunen
blattern von Ginkgo biloba L.
Naturwissenschaften, 52(21): 592–
592.

Garriga M., Jorge B., Retamales S.,
Bravo P., Caligari D. and
Gustavo A. 2014. Chlorophyll,
anthocyanin, and gas exchange
changes assessed by spectro-
radiometry in Fragaria chiloensis
under salt stress. Journal of
Integrative Plant Biology, 56:
505–512.

Gratani L., Crescente M.A. and
Petruzzi M. 2000. Relationship
between leaf life-span and
photosynthetic activity of Quercus
ilex in polluted urban areas (Rome).
Environmental Pollution, 110(1):
19–28.

Hare P.D. and Cress W.A. 2007.
Metabolic implications of stress-
induced accumulation in plants.
Plant Growth Regulation, 21: 79–
103.

Hernandez I., Alegre L. and Munne-
Bosch S. 2004. Drought-induced
changes in flavonoids and other
low molecular weight antioxidants
in Cistus clusii grown under
Mediterranean field conditions.
Tree Physiology, 24(11): 1303–
1311.

Imsande J. 1997. Nitrogen deficiency
during soybean pod fill and
increase plant biomass by rapid N2

fixation. European Journal of
Agronomy, 8: 1–11.

Jain S.K., Vasudevan P. and Jha
N.K. 1989. Removal of some
heavy metals from polluted water
by aquatic plants: Studies on
duckweed and water valvet.
Biological Wastes, 28: 115–126.

Kannaiyan S. and Somporn C.
1989. Effect of high temperature
on growth, nitrogen fixation, and
chlorophyll content of five species
of Azolla-Anabaena symbiosis.
Biology and Fertility Soils, 7:
168–172.

Kannaiyan S., Arun S.J., Kumari
S.M.P. and Hall D.O. 1997.
Immobilized cyanobacteria A.
azollae- A symbiont of Azolla as a
biofertilizer for rice crops. Journal
of Applied Phycology, 7: 1–9.

Krock T., Alkamper J. and Watanabe
I. 1991. Azolla contribution to
weed control in rice cultivation.
Pl. Journal of Research and
Development, 34: 117–129.

Lichtenthaler H.K. 1987. Chlorophylls
and carotenoids: Pigments of
photosynthetic biomembranes.
Methods in Enzymology, 148:
350–382.

Liu X., Min C., Xia-Shi L. and
Chungchu L. 2008. Research on
some functions of Azolla in



]99[1397،)4(6:آبزیانبیوتکنولوژيوفیزیولوژيAzollaدردازیپراکسآنزیمفعالیتونیپروتئ،هارنگدانهبرزیستگاهتاثیر

CELSS system. Acta Astronautica,
63: 1061–1066.

Lumpkin T.A. and Plucknett D.L.
1982. Azolla as a Green Manure:
Use and Management in Crop
Production. Westview Press, USA.
230P.

Masukasu H., Karin O. and Kyoto
H. 2003. Enhancement of
anthocyanin biosynthesis by sugar
in radish (Raphanus sativus)
Hypocotyls, 548–560.

Mertens D.R., Bolton K. and
Jorgensen M. 2004. Measure dry
matter routinely using a food
dehydrator. P: 49–52. In: Madison
W.I. (Ed.). US Dairy Forage
Research Summary. IACUC, USA.

Misra A.N., Latowski D. and Strzalka
K. 2006. The xanthophyll cycle
activity in kidney bean and
cabbage leaves under salinity
stress. Russian Journal of Plant
Physiology, 53(1): 102–109.

Nakano Y. and Asada K. 1981.
Hydrogen peroxide is scavenged
by ascorbate-specific peroxidase
in spinach chloroplasts. Plant and
Cell Physiology, 22(5): 867–880.

Oliveiral V.P., Marques E.C.,
Lacerda C.F., Prisco J.T. and
Gomes Filho E. 2013.
Physiological and biochemical
characteristics of Sorghum bicolor
and Sorghum sudanense subjected
to salt stress in two stages of
development. African Journal of

Agricultural Research, 8 (8): 660–
670.

Pabby A., Prasanna R. and Singh
P.K. 2003. Azolla-Anabaena
symbiosis from traditional
agriculture to biotechnology.
Indian Journal of Biotechnology,
2: 26–37.

Page A. 1986. Methods of soil analysis.
Part 2. Chemical and microbiological
properties. Soil Science Society of
America, USA. 1188 P.

Prochazkova D., Sairam R.K.,
Srivastava G.C. and Singh D.V.
2001. Oxidative stress and
antioxidant activity as the basis of
senescence in maize leaves. Plant
Science, 161: 765–771.

Raja W., Rathaur P., John S.A. and
Ramteke P.W. 2012. Azolla: An
aquatic pteridophyte with great
potential. International Journal of
Biological Sciences, 2(2): 68–72.

Ram H., Krishna R. and Naidu
M.V.S. 1994. Effect of Azolla on
soil properties and yield of
mungbean (Vigna radiata).
Journal of the Indian Society of
Soil Science, 42: 385–387.

Sadeghi R., Zarkami R.,
Sabetraftar K. and Van Damme
P. 2013. Application of genetic
algorithm and greedy stepwise to
select input variables in
classification tree models for the
prediction of habitat requirements
of Azolla filiculoides (Lam.) in



1397، )4(6: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیانجانباز فوتمی و همکاران         ]100[

Anzali wetland, Iran. Ecological
Modelling, 251: 44–53.

Sculthorpe C.D. 1985. The Biology of
Aquatic Vascular Plants. Edward
Arnold, London. 610P.

Serag M.S., El-Hakeem A., Badway
M. and Mousa M.A. 2000. On
the ecology of A. filiculoides Lam.
in Damietta District, Egypt.
Limnologica, 30: 73–81.

Sharma M.P., Singh R. and Singh
R. 1999. Effect of Azolla on wheat
(Triticum aestivum) yield and soil
properties. Indian Journal of
Agricultural Science, 69: 55–57.

Shinde B.P. and Thakur J. 2015.
Influence of arbuscular mycorrhizal
fungi on chlorophyll, proteins,
proline and total carbohydrates
content of the pea plant under
water stress condition.
International Journal of Current
Microbiology and Applied
Sciences, 4(1): 809–821.

Singh A.L. and Singh P.K. 1990.
Intercropping of Azolla bio
fertilizer with rice at different crop
geometry. Tropical Agriculture,
67: 350–354.

Sweet A. and Hills L.V. 1971. A
study of Azolla pinnata R. Brown.
American Fern Journal, 61(1): 1–13.

Taghi-Ganji M., Khosravi M. and
Rakhshaee R. 2005. Biosorption
of Pb (2I), Cd (2I), Cu (2I) and Zn
(II) from the wastewater by treated
A. filiculoides with H2O2/MgCl2.
International Journal of

Environmental Science and
Technology, 14: 265–271.

Teckle-Haimanot E.V.D. 1995.
Comparison of Azolla mexicana
and N and P fertilization on paddy
taro (Colocasia esculenta) yield.
Tropical Agriculture, 72: 70–72.

Uma S., Prasad T.G. and Kumar
M.U. 1995. Genetic variability in
recovery growth and synthesis of
stress proteins in response to
polyethylene glycol and salt stress
in finger millet. Annals of Botany,
76(1): 43–49.

Van Hove C. and Lejeune A. 2002.
The Azolla-Anabaena symbiosis.
Biology and Environment, 102:
23–26.

Wang D., Shannon M.C. and Grieve
C.M. 2001. Salinity reduces
radiation absorption and use
efficiency in soybean. Field Crops
Research, 69: 267–277.

Watkinson J.I., Hendricks L.,
Sioson A.A., Vasquez-Robinet
C., Stromberg V., Heath L.S.
and Grene R. 2006. Accessions
of Solanum tuberosum ssp.
andigena show differences in
photosynthetic recovery after
drought stress as reflected in gene
expression profiles. Plant Science,
171(6): 745–758.

Zimmerman W.J. 1985. Biomass and
pigment production in three
isolates of Azolla. II. Response to
light and temperature stress.
Annals of Botany, 56: 701–709.



Aquatic Physiology and Biotechnology

Vol. 6, No. 4, Winter 2019

The effect of different aquatic habitats on photosynthetic
and non-photosynthetic pigments, protein and peroxidase

enzyme activity in Azolla filiculoides Lam.

Mahsa Janbaz Footmi1, Tahereh Sadat Aghajanzadeh2*, Naser Jafari3

Accepted: June 2018Received: January 2018

Abstract
The growth and development of aquatic plants depends to environmental

factors such as light, temperature, dissolved oxygen, pH, organic and mineral
materials. The purpose of this study was to investigate some physiological
responses of Azolla filiculoides Lam. to the pH, electrical conductivity, salinity
and dissolved oxygen in different aquatic habitats of Babolsar city. Azolla in
green and red colors was collected from the canal around the rice field and rice
field in Ojaksar area and Azizak wetland in four replicates and transferred to the
laboratory. The study of water parameters showed the pH level among the
habitats was slightly but significantly different and the rice field had
significantly higher electrical conductivity, salinity and lower soluble oxygen
content than the other habitats. The results showed the content of pigments,
protein and peroxidase activity in both Azolla collected from rice field were
significantly higher than those of other two habitats. Although the percentage of
dry matter, protein, anthocyanin, total nitrogen and phosphorus content of red
Azolla in all tree habitats were significantly higher than the green Azolla and it
seems the red Azolla has probably a higher ability to absorb the essential
elements and synthesize organic compounds than the green Azolla.
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