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 خالصِ

اعت وِ ّبی هحیغی تٌؼاس  یىی ،ؼ ؽَریتٌؾْبی هحیغی ثِ ٍیضُ تٌ ؽَری یىی اس هؾىالت هْن در هشارع جْبى اعت.

ؽَد. وبّؼ اراضی لبثل وؾت، افشایؼ تمبضب ثزای عجت وبّؼ لبثل تَجِ ػولىزد هحقَالت وؾبٍرسی در عزتبعز جْبى هی

ّب ٍ یب تبهیي عالهت جبهؼِ ٍ ثمبء اس هَارد ثغیبر هْوی اعت هحقَالت گیبّی ثِ خقَؿ گیبّبى دارٍیی ثزای درهبى ثیوبری

تَعؼِ پبیذار در ثخؼ وؾبٍرسی هَرد تَجِ لزار دارد. ثذیي هٌظَر آسهبیؾی جْت ثزرعی اثز تٌؼ ؽَری ثز رٍی ثزخی  وِ در

در لبلت عزح وبهل تقبدفی ثب دٍ ( ثِ فَرت فبوتَریل Echium amoenumففبت هَرفَلَصیه ٍ فیشیَلَصیه گبٍسثبى ایزاًی )

دعی سیوٌظ ثز هتز(  12ٍ  9، 6، 3، 0هیلی هَالر( ٍ عذین ولزیذ ) 10ٍ  0)ولغین ولزایذ  ایجبد وٌٌذُ ؽَری اس هٌبثغ ػبهل

در عی ایي آسهبیؼ ففبت هحتَای آة ًغجی  .ثب عِ تىزار در گلخبًِ داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ هحمك اردثیلی اًجبم گزفت

ًتبیج حبفل اس . ؽذاسُ گیزی ( ٍ هیشاى ػٌبفز عذین ٍ پتبعین اًذSPAD-502(، هیشاى ثیَهبط، ولزٍفیل ًغجی )RWCثزي )

یبثذ ٍ ّوچٌیي تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد وِ ثب افشایؼ عغح ؽَری هیشاى ثیَهبط وبّؼ ٍ هیشاى تجوغ عذین افشایؼ هی

 .ؽذّبی ثبال اثز ثْجَد دٌّذگی داؽت ٍ ثبػث افشایؼ هیشاى ایي ففبت در ؽَری RWC  ٍSPADتیوبر ولغین ثز رٍی ففبت 
 

 رٍاثظ آثی ، ثیَهظؽَری، گبٍسثبى ایزاًی،  تٌؼ: کلوات کلیذی
 

 

 هقذهِ

ؽَد افشٍدُ هیدر جْبى اعت. عبالًِ هیلیَى ّب تي ًوه اس عزیك آثیبری ثِ هشارع هشارع ؽَری یىی اس هؾىالت هْن 

ثبػث  ؽَد. تٌؼ ؽَریهی وبهل ّب در علَل ٍ گیبُای اس آؽفتگی(. ؽَری ثبػث عیف گغتزد2012ٍُ ّوىبراى،  )ویٌگَعجبری

، تغییز در ٍضؼیت آة ثبفتْبی هؼذًیتؼذادی اس فزآیٌذّبی هضز ؽبهل اثزات عوی یَى عذین ٍ یَى ولز، اختالل در تغذیِ 

(. اًجبؽت هذاٍم ًوه در خبوْبی سیز وؾت در 2009 ثبجی ٍ ّوىبراى.،ؽَد )گیبّی ٍ تٌؾْبی ثبًَیِ هبًٌذ تٌؼ اوغیذاتیَ هی

(. وبّؼ رؽذ گیبّبى تحت تٌؼ 1994دّذ )ساثَلَوظ ا اّویت تٌؼ ؽَری را افشایؼ هیًتیجِ آثیبری ٍ گزم ؽذى آة ٍ َّ

 ثبؽذ )ػجذل ، ثبسدُ فتَعٌتش ٍ تخقیـ وزثي هیی گیبٍُضؼیت آثثْجَد ّبی فیشیَلَصیه اس جولِ ی پبعخؽَری در ًتیجِ
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ی آى تأثیز آة لبثل در دعتزط هٌجز تیجٍِ در ً (. تأثیز ؽَری رٍی پتبًغیل اعوشی گیبّبى ٍ خبن2007جلیل ٍ ّوىبراى، 

ؽَد. ػالٍُ ثز ایي، جذة ثیؼ اس حذ عذین ٍ ولز هوىي اعت ثبػث جذة هحذٍد، ثِ هحذٍد وزدى جذة آة در گیبّبى هی

(. 1995؛ هبرؽٌز 1990ٍ تَسیغ هَاد هؼذًی، ّوچٌیي ػذم تؼبدل هَاد غذایی در گیبّبى ؽَد )الئَچلی ٍ اپغیتیي،  ًتمبلا

ّب ٍ یب تبهیي راضی لبثل وؾت، افشایؼ تمبضب ثزای هحقَالت گیبّی ثِ خقَؿ گیبّبى دارٍیی ثزای درهبى ثیوبریوبّؼ ا

وبرّبی عالهت جبهؼِ ٍ ثمبء اس هَارد ثغیبر هْوی اعت وِ در تَعؼِ پبیذار در ثخؼ وؾبٍرسی هَرد تَجِ لزار دارد. یىی اس راُ

ّبی ی گیبّی همبٍم ٍ ثِ ػجبرت دیگز ّبلَفیت اّلی ؽذُ اعت. اس آى جبیی وِ گًَِّبهمبثلِ ثب پذیذُ ؽَری اعتفبدُ اس گًَِ

ّبی تحول ثِ ؽَری در گیبّبى هختلف ّبی سیبدی ثب ّن دارًذ هغبلؼِ درثبرُ هىبًیشمگیبّی اس ًظز پبعخ ثِ ؽَری تفبٍت

 (Echium amoenumگبٍسثبى )اعت.  ّبی هتحول ثِ ؽَریضزٍری اعت ٍ یه ؽزط هْن ثزای ثْزُ ثزداری پبیذار اس گًَِ
ثبؽذ. ایي گًَِ یىی اس گیبّبى دارٍیی ارسؽوٌذ اعت وِ ثِ فَرت هی Boraginaceaeگیبّی دٍ عبلِ یب پبیب ٍ هتؼلك ثِ تیزُ 

ثخؼ ٍ (. گلجزي گل گبٍسثبى ثِ ػٌَاى همَی، آرام1389هٌبعك وؾَر پزاوٌؼ دارد )رهضبًی ٍ ّوىبراى، ثزخی خَدرٍ در 

ؽَد ٍ ّوچٌیي ثِ ػٌَاى درهبى ثزای عزفِ، درد گلَ ٍ عیٌِ پْلَ در عت عٌتی ؽٌبختِ ؽذُ اعت )لبعوی عتفبدُ هیهؼزق ا

دّذ وِ ایي گیبُ دارای اثزات ضذ افغزدگی (. ّوچٌیي تحمیمبت جذیذ ًؾبى هی2005؛ هْزثبًی ٍ ّوىبراى، 2003ٍّوىبراى، 

( 2000( ٍ تحزیه عیغتن ایوٌی ثذى )اهیز غفزاى ٍّوىبراى 2006اى، (، ضذ درد )حیذری ٍ ّوىبر2003)ؽبّی ٍ ّوىبراى، 

ایی اس فزآیٌذّبی هَرفَلَصیه، فیشیَلَصیه، رؽذی ٍ فزآیٌذّبی علَلی هغزح پبعخ گیبُ ثِ تٌؼ ؽَری ثب هجوَػِ ثبؽذ.هی

 (.2001ٍ ّبعگبٍا  2004)فلَئَرط ؽَدهی

 ّا:هَاد ٍ رٍش

یظ گلخبًِ ثِ فَرت فبوتَریل در لبلت عزح وبهل تقبدفی ثب عِ تىزار اجزا گزدیذ در ؽزا 94-1393ایي آسهبیؼ در عبل 

NaCl(0 ،3 ،6 ،9  ٍ12 ds/mفبوتَر اٍل ؽبهل پٌج عغح ؽَری 
هیلی  CaCl2(0  ٍ10( ٍ فبوتَر دٍم ؽبهل دٍعغح 1-

ثزگی ثِ ٍعیلِ  6-5بى تب هزحلِ ٍ ّز یه رٍس در هیّبی گلذاًی در ثغتز هبعِ وؾت گزدیذ. در داخل ویغِثذٍر  .ثَدهَالر( 

هحلَل َّگلٌذ آثیبری گزدیذًذ. عپظ تیوبرّبی ؽَری ثِ تذریج اس ووتزیي عغح ؽَری ؽزٍع ٍ تب رعیذى ثِ عغح ؽَری 

 ثزداری اًجبم یبفت. هَرد ًظز اداهِ یبفت یه ّفتِ پظ اس اػوبل تٌؼ ًوًَِ

عبًتی هتز تْیِ ٍ ثزای تؼییي  5/0ػذد دیغه ثزي ثب لغز  10د اس جَاًتزیي ثزي ثبلغ در ّز ثَتِ تؼذا :RWCاًذازُ گیری 

در آة تبریىی  ٍ در عبػت در دهبی اتبق  24ّب ثِ هذت پظ اس تَسیي توبهی ًوًَِ .(FW)ؽذ ّب، ثالفبفلِ تَسیي ٍست تز ًوًَِ

 70عبػت در دهبی  24ذت ّب ثِ ه(. عپظ ًوTWًَِهمغز غَعِ ٍر گزدیذ. ٍ پظ اس آى ٍسى اؽجبع آًْب اًذاسُ گیزی ؽذ )

 (.DWدرجِ عبًتی گزاد در آٍى ٍ تب رعیذى ثِ ٍسى ثبثت خؾىبًذُ ؽذُ ٍ ٍسى خؾه آًْب تؼییي گزدیذ )

 
RWC(%)=[(FW-DW)/(TW-DW)]*100 (Schonfeld etal. 1988) 

عبػت در  48 ّب اًتخبة ٍ ثِ هذتیه ّفتِ پظ اس اػوبل تٌؼ ؽَری ًوًَِ برگْا:غلظت سذین، پتاسین  گیریاًذازُ

درجِ عبًتی گزاد در آٍى لزار دادُ ؽذ. ثبفتْبی خؾه ؽذُ پظ اس پَدر ؽذى داخل ّبٍى چیٌی ثِ جْت تْیِ  72دهبی 

( یه ًزهبل اضبفِ HClاعیذ ولزیذریه ) 10ccار دادُ ؽذ عپظ ثز رٍی ّز ًوًَِ زدرجِ ل 550خبوغتز در وَرُ ثب دهبی 

 ي حجبة ، هحلَل ثب اعتفبدُ اس وبغذ فبفی، فبف ٍ در ثبلي ریختِ ؽذ. در ًْبیت حجن گزدیذ ٍ ثؼذ اس جَؽبًذى ٍ هؾبّذُ اٍلی

هیشاى رعبًذُ ؽذ. ثؼذ اس وبلیجزُ وزدى دعتگبُ فلین فتَهتز ثب هحلَلْبی اعتبًذارد در ًْبیت  cc 100ثبلي ثَعیلِ آة همغز ثِ 

 (.1388 ،پتبعین ثذعت آهذ )درٍیؾی ٍ ّوىبراى ٍ عذین
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اس لغوت  SPAD-502در هزحلِ گیبّچِ یه ّفتِ ثؼذ اس اػوبل تٌؼ ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ ولزٍفیل هتز هذل  :لهیساى کلرٍفی

گیزی ٍ هیبًگیي آًْب ثِ ػٌَاى هیشاى ولزٍفیل ثزي ثجت گزدیذ. ایي دعتگبُ هیبًی ثزگْبی جَاى ٍ تَعؼِ یبفتِ عِ هزتجِ اًذاسُ

( هیشاى nm 600-500( ٍ در هحذٍد ًَر لزهش )nm 500-400هحذٍد ًَر آثی )گیزی عیف جذثی در ثِ عَر خَدوبر ثب اًذاسُ

 (.2004 ،وٌذ )دٍعبلشعزًب ٍ ّوىبراىولزٍفیل را ثِ فَرت غیز تخزیجی تؼییي هی

عبػت خؾه گزدیذ ٍ عپظ هجوَع ٍسى خؾه  48گزاد ثِ هذت درجِ عبًتی 72ًوًَِ ّب در دهبی  گیری بیَهاس:اًذازُ

 (. 2007گیزی گزدیذ )تَول ٍ پبن ًیت، ثبؽذ اًذاسُثیَهبط هی ُوِ ًؾبى دٌّذیی ریؾِ ٍ اًذام َّا

 درفذ( در هحیظ ًزم افشار  5)در عغح احتوبل  LSDٍ آسهًَْبی  Proc GLMّب ثب اعتفبدُ اس دعتَر تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

SAS گزفتاًجبم. 

 ًتایج ٍ بحث

ٍ ولغین ولزایذ تبثیز هؼٌی داری ثز رٍی هیشاى پتبعین در برّبی ؽَری ودّذ وِ تیًتبیج حبفل اس تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى هی

ٍ ّوبى داری داؽتٌذ ( عغَح ؽَری ثز هیشاى عذین تبثیز هؼٌی1گبٍسثبى ًذاؽت. ّوچٌیي عجك جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ )جذٍل

سیوٌظ ثز هتز ثِ تزتیت ثب  دعی 12ٍ  9، 6( در عغَح ؽَری C 1عَر وِ در ًوَدار همبیغبت هیبًگیي ًؾبى دادُ ؽذُ )ؽىل 

دعی سیوٌظ ثز هتز ثِ  3ٍ  0( ثبالتزیي هیشاى عذین ٍ در عغَح ؽَری ppm)667/37ٍ  633/45، 633/49ّبی هیبًگیي

دّذ وِ ثب افشایؼ ؽذت ( ووتزیي هیشاى عذین را داؽت. ایي ًتبیج ًؾبى هیppm) 117/10ٍ  05/16ّبی تزتیت ثب هیبًگیي

ثز رٍی  1391ّبی هحوذ خبًی ٍ ّوىبراى یبثذ ٍ ایي ًتبیج ثب ثزرعیؽَری هیشاى تجوغ عذین در ثخؼ َّایی گیبُ افشایؼ هی

-ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ غلغت سیبد عذین در اًذام َّایی داهٌِ 2003ّوچٌیي تغتز ٍ ّوىبراى  گیبُ ؽٌجلیلِ هغبثمت دارد.

ُ را هَجت ؽذُ ٍ عویت احتوبلی ًبؽی اس تجوغ ثیؼ اس حذ ایي یَى در اًذام گیبّی ٍ ای اس هؾىالت اعوشی ٍ هتبثَلیه گیب

وبّؼ تَلیذ هبدُ خؾه را ثِ دًجبل خَاّذ داؽت. عجك جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ اثز هتمبثل ثیي عغَح ؽَری ٍ ولغین ولزایذ 

( عغَح B 1هیبًگیي اًجبم ؽذُ )ؽىل  اًذ ٍ ثز اعبط همبیغبتدار در ففت هحتَای آة ًغجی ثزي ًؾبى دادُتفبٍت هؼٌی

درفذ  858/56هیلی هَالر ولغین ولزایذ ثبالتزیي هیشاى هحتَای آة ًغجی را ثب هیبًگیي 10دعی سیوٌظ ثز هتز ٍ  12ؽَری 

دعی سیوٌظ ثز هتز ٍ  9ثبؽذ. عغَح ؽَری درفذ رتجِ دٍم را دارا هی 279/52ثبؽٌذ ٍ ثؼذ اس آى ؽبّذ ثب هیبًگیي دارا هی

 ثبؽٌذ.%دارا هی789/22ز هیلی هَالر ولغین ولزایذ ووتزیي هیشاى هحتَای آة ًغجی را ثب هیبًگیي فف
 اثر تٌص ضَری بر رٍی برخی صفات هَرفَلَشیک ٍ فیسیَلَشیک گاٍزباى ایراًیتجسیِ ٍاریاًس  -1جذٍل 

 هیبًگیي هزثؼبت  

هٌبثغ 

 تغییزات
 ثیَهبط K Na RWC SPAD درجِ آسادی

 ؽَری

 ولزایذ ولغین

ؽَری * 

 ولغین ولزایذ

 خغب

4 

1 

4 

20 

4188/501ns 

348/894ns 

5438/178ns 

822/469 

051/1893* 

908/280ns 

267/281ns 

458/194 

81/501* 

7398 /0 ns 

42/316* 

65/2016 

2166/38ns 

932/205* 

5158/71* 

9113/22 

7846/1* 

1498/0ns 

36027/0ns 

67041/0 

CV - 4886/30 8241/43 8118/25 6294/12 6618/20 
 غیز هؼٌی داری  ns( ٍ P≤0.05درفذ ) 5* هؼٌی داری در عغح احتوبل 
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 12یبثذ ٍ ایٌىِ ؽَری ایي ًتبیج حبوی اس آى اعت وِ ثب افشایؼ عغَح ؽَری هیشاى هحتَای آة ًغجی ثزي وبّؼ هی

تَاًذ ثِ دلیل اعتفبدُ تلفیمی ولغین یدّذ هدعی سیوٌظ ثز هتز ثبالتزیي هیشاى هحتَای آة ًغجی را ثؼذ اس ؽبّذ ًؾبى هی

(  2012ؽَلی) دّذ. ایي ًتبیج ثب ًتبیج ولزایذ ثبؽذ وِ ایي اثز ثْجَد ثخؾی ولغین را در اثزات هٌفی تٌؼ ؽَری را ًؾبى هی

ؽَری ٍ هغبثمت دارد وِ ثیبى وزدُ اعت در خبوْبی ؽَر، اعتفبدُ اس هیشاى ثبالی یَى ولغین هٌجز ثِ افشایؼ تحول گیبُ ثِ 

دار ًؾبى دادُ اعت ؽَد در عغَح ؽَری هختلف تفبٍت هؼٌیؽَد. هیشاى ثیَهبط ًیش ّوبى عَر وِ هؾبّذُ هیػولىزد آى هی

تزتیت ثب دعی سیوٌظ ثز هتز ثِ 6ٍ  3( ثیؾتزیي هیشاى ثیَهبط هزثَط ثِ ؽَری 1Dٍ عجك ًتبیج همبیغبت هیبًگیي )ؽىل

 1557/3دعی سیوٌظ ثز هتز ثب هیبًگیي 9ثبؽذ ٍ ووتزیي هیشاى آى هزثَط ثِ ؽَری گزم هی 3987/4ٍ  5220/4ّبی هیبًگیي

هغبثمت دارد  ثز عجك ایي ثزرعی هیشاى ثیَهبط ثب افشایؼ  1392ّبی وبفی ٍ ّوىبراى ثبؽذ، وِ ایي ًتبیج ثب ثزرعیگزم هی

 عغح تٌؼ ؽَری در گیبُ وَؽیب وبّؼ یبفت. 

 

 

 
 .LSD (p≤0.05)ي بر اساس آزهَى هقایسات هیاًگی .1ضکل

 ثبؽٌذ.دار ًویّبی دارای حذالل یه حزف هؾبثِ دارای تفبٍت هؼٌیدر ّز ًوَدار عتَى 

 

ًیش در اثزات هتمبل ثیي تیوبر ؽَری ٍ ولغین ولزایذ تفبٍت  SPADگیزی ؽذُ تَعظ دعتگبُ هیشاى ولزٍفیل اًذاسُ

( ثِ تزتیت ثیؾتزیي هیشاى ولزٍفیل هزثَط ثِ عغَح 1Aاًجبم ؽذُ )ؽىل  دار ًؾبى دادًذ، وِ عجك همبیغبت هیبًگیيهؼٌی

دعی سیوٌظ ثز هتز ٍ ففز هیلی هَالر ولغین ولزایذ ٍ  3هیلی هَالر ولغین ولزایذ ٍ  10دعی سیوٌظ ثز هتز ٍ  9ؽَری 

 3ولزایذ ٍ ؽبّذ ٍ ؽَری هیلی هَالر ولغین  10دعی سیوٌظ ثز هتز ٍ  12هیلی هَالر ولغین ولزایذ ٍ  10عغح ففز ًوه ٍ 

 ثبؽذ ٍ ووتزیي هی8/39ٍ  9/39، 067/40، 933/40، 4/41، 033/43ّبی هیلی هَالر ولغین ولزایذ ثِ تزتیت ثب هیبًگیي 10ثب 
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ثبؽذ، وِ ًتبیج حبفل ثب هی4/27دعی سیوٌظ ثز هتز ٍ ففز هیلی هَالر ولغین ولزایذ ثب هیبًگیي 9هیشاى ولزٍفیل در ؽَری 

هغبثمت دارد ثِ ایي تزتیت وِ اعتفبدُ تلفیمی اس ولغین ثبػث ثْجَد اثزات هضز تٌؼ  1392بی وبفی ٍ ّوىبراى ّثزرعی

تَاى ؽَری ؽذُ ٍ ثبػث افشایؼ هیشاى ًغجی ولزٍفیل در ؽَرّبی ثبال ؽذُ اعت. ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ هی

تَاى اس آى ثزای افشایؼ همبٍهت ٍ تحول ثبؽذ ٍ هیت هضز ؽَری هیًتیجِ گزفت وِ ولغین یه ػٌقز ثْجَد دٌّذُ اثزا

 گیبّبى ثِ ؽَری اعتفبدُ ًوَد.
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