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 چکیدٌ

 ییاس ًظز هَاد غذاٍ  کٌذ رؽذ هی در عزاعز جْبى یهتعذد یغتیس یّب در هکبىاعت کِ  کغبلِی یبّیگیک خزفِ 

 بُیگ یثَه  تَدُ 22هقذار کلزفیل ثزگ در يییپضٍّؼ ثب ّذف تع يیا جْبى گٌجبًذُ ؽذُ اعت. یاقتصبد بّبىیگ غتیدر ل

 ًتبیج. اًجبم ؽذ تکزار 4ثِ عٌَاى تیوبر در  تَدُ 22ی ثبفدر قبلت عزح کبهال تصبد ؼیآسهب يیا .تگزفاًجبم خزفِ  ییدارٍ

( ٍلی هقبیغِ هیبًگیي تیوبرّب 1تَدُ خزفِ ًؾبى ًذاد )جذٍل 22داری را ثیي  جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ اختالف هعٌی

 يیتز ؼیث ثٌذی کزد. در چٌذ گزٍُ تقغین ّب را تَدُدرصذ  5ای داًکي در عغح  آسهَى چٌذ داهٌِ( ثِ رٍػ 2)جذٍل

 .هؾْذ ثَدٍ هتعلق ثِ ًَرآثبد ثِ تزتیت  لیهقذار کلزٍف تزیي کنٍ

 يیبًگیه غِیهقب ،بًظیٍار ِیتجش ،لیکلزٍفخزفِ،کلمات کلیدی: 
 

 مقدمٍ

 یبّیگًَِ گ 122ایي خبًَادُ اساعت.  Portulacaceaeاس خبًَادُ  یعضَ Portulaca oleracea یخزفِ ثب ًبم علو

 ثبؽذ هیدر جْبى  جیراعلف ّزس  يیثِ عٌَاى ّؾتوٍ  ؽبداة ّغتٌذ یّب ثَتِ یکِ اغلت دارااعت ؽذُ  لیتؾک ییدارٍ

ًبهغلَة  ظیاس ؽزا یبریٍ ثِ ثغ کٌذ یدر عزاعز جْبى رؽذ ه یهتعذد یغتیس ییبیجغزاف یّب خزفِ در هکبى بُیگ (.4)

ٍ  تبثغتبًِ، ًغجت ثِ عزهب حغبط  کغبلِیخزفِ  (.3) ثبؽذ یعبسگبر ه ییاد غذاکوجَد هَ ظیٍ ؽزا یؽَر ،کغبلیهبًٌذ خؾ

گیبُ دارٍیی  .ؽًَذ یهٌؾعت ه یٍ گَؽت یاصل ؾِیر کیکِ اس  ثبؽذ یه ذُیرًگ خَاث دار قزهش تب ثٌفؼ ّبی آة ای عبقِدار

سرد رًگ داؽتِ ٍ  ّبیِ گ ؽکَفّب در هحَر ثز گل ثبؽذ، هی ؽکل یهزغ تخن نیّبی ضخ ثزگ یی ثبّب عبقِخزفِ دارای 

( اّویت دارٍیی 3-            اهگبّبی ثبًَیِ )ًَرآدرًبلیي، دٍپبهیي ٍ  هتبثَلیت (.2)اًذ  رًگ بُیکِ ع کٌٌذ یه ذیثذرّبی ثبرٍر تَل

 ثزگ ٍ شیل(. آًب5ذ )ًکٌٌذُ خَى کبرثزد دار اکغیذاى ٍ تصفیِ ى ضذعزعبى، آًتیکِ ثِ عٌَااعت خزفِ دادُ  بُیثِ گ یفزاٍاً

پتبعین، فغفز،  ن،یعذ ،یکلغین، هٌیشین، آّي، هظ، رٍ ّب، زثَّیذراتعبقِ حضَر آة، هَاد لعبثی، پکتیي، پزٍتئیي، ک

اعیذ، ریجَفالٍیي،  )اگشالیک، عیٌبهیک، کبفئیک، هبلیک، عیتزیک(، تیبهیي، فزٍلیک علٌیَم، اعیذّبی ارگبًیک

 یغیهح غتیظ سیسهبى ثزداؽت ٍ ؽزا (. تفبٍت در ارقبم،1) دّذ یا ًؾبى هر C ،B ، A ٍEیّب اعیذ، ٍیتبهیي ًیکَتیٌیک

 لیکلزٍف هیشاىّذف اس ایي تحقیق ثزرعی  (.4خزفِ کوک کٌذ ) ییدارٍ بُیگ ِیتغذ یبیٍ هشا ییبیویؽ جبتیثِ تزک تَاًذ یه

 ثَد. هیشاى کلزٍفیلدُ اس ًظز ثِ هٌظَر اًتخبة ثْتزیي تَ در ایزاى (Portulaca oleraceaخزفِ )ثَهی تَدُ  22در  ثزگ

حبیش اّویت اعت چَى ثِ  خزفِ کِ ثِ عٌَاى عجشی ثِ کبر هی رٍدایي هغبلِ در کلزٍفیل ثزای فتَعٌتش ثْتز ًیبس اعت ٍ

ثْجَد خبصیت خَراکی آى کوک هی کٌذ. ثیي تَدُ ّبی هختلف اس ًظز هیشاى کلزٍفیل تفبٍت ٍجَد دارد ٍ ایي تفبٍت هی 

 ح ایي گیبُ ثِ کبر رٍد.تَاًذ ثزای اصال
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 َا مًاد ي ريش

تکزار  4ب ث در قبلت عزح کبهالً تصبدفی تَدُ ثَهی خزفِ 22در کلزفیل کل هقذار  یپضٍّؼ ثِ هٌظَر ثزرع يیا

)ؽبهل هؾْذ، ًْجٌذاى، ّوذاى، سًجبى، هزاغِ،  زاىیهختلف ا یخزفِ اس ًَاح بُیگ یتَدُ ثَه 22هغبلعِ  يیاًجبم ؽذ. در ا

آثبد،  پبرط ل،یؽْزکزد، اردث زجبى،یثَؽْز، ع ي،یًَرآثبد، ثٌذرعجبط، قشٍ ذ،یاقل زاس،یثَؽْز، ثْجْبى، ؽ بعَج،یکزج، 

)کَد( 1:)ؽي(1: )رط( 2ؽذ. کؾت ثذر در داخل گلذاى ثب ًغجت خبک  کؾتیلی اردثاصفْبى( در گلخبًِ داًؾگبُ هحقق 

عِ رٍس  سثعذ اهیشاى کن صَرت گزفت. ثبال ٍ در تعذاد  یبریآث ییاثتذا یّبدر رٍس ثذر یسً جَاًِ يیصَرت گزفت. در ح

 جْؾتیاٍل ارد وِیدر ً یثزگ ٍ چْبر یثزگ 2ّب عِ هزحلِ ٍ در هزاحل  عبسی در گلذاى تٌک بتیؽذ. عول لیتکو یسً جَاًِ

قزارگزفتٌذ. هقذارکلزٍفیل هَجَد در ثزگ  یهتز اس ّن هَرد ثزرع یعبًت 5ثَتِ ثِ فبصلِ  5در ّز گلذاى  هبُ اًجبم گزفت ٍ

عِ ّز گلذاى  گیزی هقذار کلزفیل در ثزای اًذاسُاًجبم ؽذ.  Spad-502هذل هتز کلزٍفیل بُگیبُ خزفِ ثب اعتفبدُ اس دعتگ

 گلذاى در ًظز گزفتِ ؽذ.  لیعِ عذد ثِ عٌَاى هقذار کلزٍف يیبًگیاًتخبة ؽذًذ ٍ هّز ثَتِ عِ ثزگ اس ٍ ثَتِ 
 

 بیج ٍ ثحثًت

( ٍلی هقبیغِ هیبًگیي 1تَدُ خزفِ ًؾبى ًذاد )جذٍل  22داری را ثیي  تجشیِ ٍاریبًظ اختالف هعٌیجذٍل ًتبیج 

اعبط  ثٌذی کزد. ثز ّب را در چٌذ گزٍُ تقغین تَدُدرصذ  5ای داًکي در عغح  آسهَى چٌذ داهٌِ( ثِ رٍػ 2تیوبرّب )جذٍل 

تزیي هقذار  ٍ کنتزیي هقذار کلزٍفیل هزثَط ثِ ًَرآثبد  کِ ثیؼگزفتٌذگزٍّقزار 4در  ّب تَدُ،هقذارکلزٍفیلهقبیغِ هیبًگیي 

ًَرآثبد ثب ؽیزاس،   تَدُ ثیي ٍ دثیلرهؾْذ ثب ّوذاى، ثَؽْز، ا تَدُ ثیيهقذار کلزٍفیل  هقبیغِ هیبًگیي .ثَدثزای هؾْذ 

ثٌذرعجبط، سًجبى،  عیزجبى، هزاغِ، ًْجٌذاى، ثْجْبى،ّبی  داری را ًؾبى داد.ثیي تَدُ آثبد اختالف هعٌی کزج ٍ پبرط قشٍیي،

ًتبیج هقبیغِ هیبًگیي ٍجَد ًذاؽت.,داری ثب یکذیگز  یبعَج، اقلیذ، اصفْبى، تْزاى ٍ ؽْزکزد اس لحبػ آهبری اختالف هعٌی

 (. 2 )جذٍل دارّغتٌذ هعٌی اختالف دارای ًظزآهبری اس ثبؽٌذ ًوی هؾبثِ حزٍف دارای کِ ّبیی ًؾبى داد هیبًگیي
 خرفٍ اٌیَای گ در تًدٌ لیمقدار کلريف اوسیيار ٍیتجز .1جديل 

 هٌبیع تغییزات درجِ آسادی هیبًگیي هزثعبت

6/119ns 19 تیوبر 
 اؽتجبُ 60 3.643

  
خرفٍ اٌیبرگ در گ لیمقدار کلريف هیاوگیم سٍیمقا .0جديل   

 تَدُ هیبًگیي تَدُ هیبًگیي

32.80bcd 31.275 ؽیزاسd هؾْذ 

32.425bcd 34.025 قشٍیيabcd زجبىیع  

34.10abcd 34.025 تْزاىabcd ِهزاغ 

34.575abc 34.525 ّوذاىabcd ًْجٌذاى 
33.48abcd 34.55 ؽْزکزدabcd ثْجْبى 

33.475abcd 35.65 اصفْبىab لیاردث  

33.675abcd 33.93 اقلیذabcd ٌذرعجبطث  

31.35cd آثبد پبرط  34.00abcd سًجبى 
36.20a ثبدًَرآ  34.85ab ثَؽْز 

32.375bcd 33.575 کزجabcd بعَجی  

 داری ثب یکذیگز ًذارًذ. ّبی ثب حزٍف هؾبثِ اس لحبػ آهبری اختالف هعٌی هیبًگیي
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