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 ِخالص

 20ٍ  15، 10، 5/7، 5)ؽابّذ،،   0عی اثزات آللَپبتیک غلظت ّبی هختلف ػصبرُ آثی تلخِ)ثِ هٌظَر ثزر

در عابل  فبکتَریل در قبلت طزح ثلاَ  تصابدفی در هشرػاِ     ای ثِ صَرت آسهبیؼّبی هشرػِثزرعیدرصذ، در 

هتاز ثاَد.    4×2اًجبم گزفت. فبکتَرّبی هَرد ثزرعی ًَع گیبُ ٍ غلظت ػصبرُ ثاَد. اثؼابد کازت ّاب      93-1392

ثزگی اًجبم گزفت. عِ ّفتِ پظ اس عن پبؽای اس   3در ّکتبر ثَد. عن پبؽی در هزحلِ  180تزاکن کبؽت گٌذم 

ّازس ٍ گیابُ   هتز ثزای تؼییي صفبت هزثاَ  ثاِ ػلاف    1×0.5ّز ٍاحذ آسهبیؾی یک ٍاحذ ًوًَِ ثزداری ثِ طَل 

ی ایااي صاافبت ثزرعاای ؽاابّذ رٍ % ػصاابرُ ٍ تیواابر20، ٍ 15، 10ّاابی سراػاای ثزداؽاات ؽااذ ٍ اثااز غلظاات 

ّبی هختلف ػصبرُ آثی تلخِ رٍی ػولکزد گٌذم هَرد ثزرعی قازار  فصل سراػی تبثیز غلظتگزدیذ.ّوچٌیي در 

دار  تبثیز ػصبرُ آثی تلخِ ثز صفبت ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد عٌجلِ ٍ ػولکزد گٌذم اس لحبظ آهبری غیزهؼٌی گزفت.

  ّؼ ایي صفبت ًذاؽت.هؾبّذُ ؽذ ٍ ػصبرُ تلخِ تبثیزی ثز کب

 آللَپبتی، ػلف ّزس تلخِ ، ػصبرُ آثیکلوات کلیذی: 

 

 هقذهِ
ثبؽذ. ثزای جلَگیزی اس  آلَدگی خب  ٍ هٌبثغ آة یکی اس هؾکالت ػوذُ اعتفبدُ اس تزکیجبت ؽیویبیی در کٌتزل ػلف ّبی ّزس هی

در اثز هصزف ػلفکؼ ّب ٍ ًیاش کان کازدى    گغتزػ هقبٍهت ػلف ّبی ّزس ٍ ّوچٌیي کبّؼ هؾکالت سیغت هحیطی ایجبد ؽذُ 

ّبی ثیَلَصیک ٍ سراػی در کٌابر رٍػ ّابی ؽایویبیی اعاتفبدُ      هبًٌذ اعتفبدُ اس رٍػ ّشیٌِ ّبی تَلیذ ثبیذ اس اعتزاتضی جبیگشیي

 کزد. یکی اس رٍػ ّبی ثیَلَصیک، اعتفبدُ اس خبصیت دگزآعیت گیبّبى ػلیِ گیبّبى دیگز اعت.

اثزات هفیذ یب هضز هغتقین ٍ ی غیز هغتقین یک گیبُ ثاز گیبّابى دیگاز کاِ اس طزیاق آساد کازدى        آللَ پبتی ػجبرت اعت اس

،.در ایي پذیذُ هَلکَلْی فؼبل ثیَلَصیک تَعط گیبّبى در حبل رؽذ یاب ثقبیابی   1تزکیجبت ؽیویبیی در هحیط رؽذ اًجبم هی ؽَد)

کٌٌذ ٍ ثِ طَر هغتقین ٍ یب غیز هغتقین ثز رؽذ ٍ ًوَ ثَتاِ ّابی   کِ هوکي اعت ثِ ًَثِ خَد تغییز ؽکلز پیذا آًْب تَلیذ هی ؽَد 

 ،.3ّوبى گًَِ یب گًَِ ّبی دیگز تبثیز ثگذارًذ)

،.تلخِ گیبّی ػلفای ٍ  2ایي اثزات هوکي اعت ثبسدارًذُ ٍ یب تحزیک کٌٌذُ ثبؽٌذ کِ ایي اهز ثِ غلظت تزکیجبت ثغتگی دارد)

،، یکی اس هاَاد ثغایبر آللَپبتیاک    2003اعتزفیلذ  ٍ ّوکبراى ) ُ ای تکثیز هی یبثذ.چٌذعبلِ اعت کِ ثِ ٍعیلِ ثذر ٍ ریؾِ ّبی غذ

ثٌشٍفالٍى)آلفبًفتَفالٍى، ؽٌبعبیی کزدًذ کِ تَعط ریؾِ تلخِ تَلیذ هی ؽَد. هیلَر ٍ ّیلاذ    8ٍ  7هَجَد در ػصبرُ ریؾِ تلخِ را 
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ثِ صَرت اًتخبثی ثبػث اس ثیي رفتي ثؼضی اس گًَاِ ّاب کاِ     ،، گشارػ کزدًذ کِ هَاد آللَؽیویبیی هَجَد در ػلف ّزس تلخ2006ِ)

 تلخِ در آى ّب غبلت اعت، هی ؽَد.

ایي تحقیق ثِ هٌظَر تبثیز ػصبرُ آثی تلخِ ثز ػولکزد گٌذم در کٌتزل تؼاذادی اس ػلفْابی ّازس در ؽازایط هشرػاِ صاَرت       

 گزفت.

 

 ًتایج ٍبحث

دار ت ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد عٌجلِ ٍ ػولکازد گٌاذم اس لحابظ آهابری غیزهؼٌای     ،، تبثیز ػصبرُ آثی تلخِ ثز صفب1ثب تَجِ ثِ جذٍل )

 هؾبّذُ ؽذ ٍ ػصبرُ تلخِ تبثیزی ثز کبّؼ ایي صفبت ًذاؽت.

 
 ّای هختلف عصارُ آبی تلخِ بر ٍزى ّسارداًِ، تعذاد سٌبلِ ٍ عولکرد کل گٌذم در شرایط هسرعِتجسیِ ٍاریاًس اثر غلظت 1جذٍل 

  هیبًگیي هزثؼبت   

 ػولکزد تؼذاد عٌجلِ ٍسى ّشار داًِ  هٌبثغ تغییزات

 2/4n.s 14n.s 9/7n.s 3 غلظت ػصبرُ

 103 188 5/3 8 خطب

c.v  48 2/38 33 

n.s  ٍ** درصذ. 5ٍ  1دار ٍ هؼٌی دار در عطح احتوبل ٍ * ثِ تزتیت غیزهؼٌی 

 

ّبی هختلف ػصبرُ تلخِ در کبّؼ ٍسى ّشارداًِ، تؼذاد عٌجلِ در ثَتاِ  ّب ًیش ًؾبى داد کِ ثیي غلظتجذٍل هقبیغِ هیبًگیي

 ،.2داری هؾبّذُ ًؾذ )جذٍلٍ ػولکزد کل گٌذم ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ اس ًطز آهبری اختالف هؼٌی

 
 

کرد گٌذم در ّای هختلف عصارُ آبی تلخِ بر درصذ کاّش ٍزى ّسارداًِ، تعذاد سٌبلِ ٍ عولهقایسِ هیاًگیي تاثیر  غلظت  -2جذٍل 

 شرایط هسرعِ

 %20 %15 %10 صفت ػولکزد

 0a 2a 0a ٍسى ّشار داًِ

 1/1a 4/0a 4/0a تؼذاد عٌجلِ

 0a 2/3a 2/0a ػولکزد

 

 داری ًذارًذ.% ثب ّن اختالف هؼٌی5هیبًگیي ّبیی کِ در یک حزف التیي هؾتز  ّغتٌذ اس لحبظ آهبری در عطح احتوبل 
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تَاًٌذ تبثیز ؽذیذی را ثاز ایاي   ثبؽذ ٍ تزکیجبت آللَپبتیک هیهزحلِ ثِ تزکیجبت آللَپبتیک هیتزیي ای حغبطچِهزحلِ گیبُ

تز اس عایلي  چِ گٌذم کنتبثیزات هٌفی ػصبرُ آثی تلخِ ثز گیبُثذعت آهذُ ،. ثب تَجِ ثِ ًتبیج 2004هزحلِ داؽتِ ثبؽٌذ )الخطیت، 

هؾبّذُ ؽذ کِ هقبٍهت گٌذم ثِ ػصبرُ تلخاِ ًغاجت ثاِ عایلي ثیؾاتز       ایچٌیي در صفبت هَرد ثزرعی در آسهبیؼ هشرػِثَد. ّن

 ّزس جلَگیزی ثِ ػول آٍرد.  چِ عیلي در ؽزایط هشرػِ تب حذٍدی اس رؽذ ایي ػلفتَاى ثب کبرثزد ػصبرُ در هزحلِ گیبُاعت. لذا هی

 ًتیجِ گیزی کلی

لکزد گٌذم ًذاؽات. ثاب تَجاِ ثاِ ًتابیج ثذعات آهاذُ        ػصبرُ تلخِ تبثیزی ثز کبّؼ صفبت ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد عٌجلِ ٍ ػو

هقبٍهت گٌذم ثِ ػصبرُ تلخِ ثیؾتز اعت.ػصبرُ تلخِ ثِ لحبظ کٌتزل  تبثیزات هٌفی ػصبرُ آثی تلخِ ثز گیبُ چِ گٌذم کن تز اعت.

 ػلفْبی ّزس هشارع گٌذم ثبػث افشایؼ ػولکزد گٌذم هی ؽَد. 

کؼ قَی در کٌتزل ػلاف ّازس عایلي در    پتبًغیل آللَپبتی ثبالیی اعت، ثِ ػٌَاى ػلف ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبصلِ گیبُ تلخِ کِ دارای

 .قبثل تَصیِ اعت هشارع گٌذم
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