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 خالصه

 تحت تٙؼ وبدٔیْٛ ارٚپبیی ٌبٚسثبٖ تأثیز ٞیذرٚپزایٕیًٙ ثذرٞبی ثزرعی ٔٙظٛر ثٝ حبضز تحمیك

تىزار در دا٘ؾٍبٜ ٔحمك اردثیّی در  عٝ ثب تصبدفی وبٔال پبیٝ لبِت طزح در فبوتٛریُ آسٔبیؼ صٛرت ثٝ

صفز )ؽبٞذ، عطح )چٟبر یٕیًٙ در زاؽبُٔ ٔذت سٔبٖ ٞیذرٚپ یآسٔبیؾ تیٕبرٞبی. ٌزدیذ اجزا 1393عبَ 

1P ،)12 (2P) ،24 (3P) ،48 (4P) )عطح )صفز چٟبر در وبدٔیْٛ تٙؼ ٚ ،عبػت (،1 ؽبٞذS) ،10 (2S ،)

50 (3S ،)100 (4S )درصذ ٔیبٍ٘یٗ وٕتزیٗ  ٘ؾبٖ داد وٝٞب  دادٜ ٘تبیجثٛد. آة(  ِیتز در ٌزْ ٔیّی

ثیؾتزیٗ  (4P)عبػت  48ثذٚر پیؼ تیٕبر ؽذٜ ثٝ ٔذت  ثذعت آٔذ. 4S، تحت تٙؼ 1Pس٘ی در ثذٚر  جٛا٘ٝ

ثیؾتزیٗ عزػت . ٘ذاؽتٙذ 3Pداری ثب ثذٚر  ٘ؾبٖ داد٘ذ وٝ اختالف ٔؼٙی 1Sس٘ی را در تیٕبر  درصذ جٛا٘ٝ

س٘ی ثذٚر  ، عزػت جٛا2S  ٚ3Sٝ٘ثذعت آٔذ. در ؽزایط تٙؼ  1Sتیٕبر تحت  4Pس٘ی در ثذٚر جٛا٘ٝ

ٞبی پیؼ تیٕبر آثی اختالف  ری ثیؾتز اس ثذٚر ؽبٞذ ثٛد، أب ثیٗ ٔذتدا ؽذٜ ثٝ طٛر ٔؼٙی ٞیذرٚپزایٓ

ٔؾبٞذٜ ؽذ. ثب افشایؼ  4Sؽزایط تٙؼ  تحت 1Pدر ثذٚر وٕتزیٗ طَٛ ٌیبٞچٝ داری ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ.  ٔؼٙی

، 3P  ٚ4Pداری ٘ؾبٖ ٘ذاد. ٕٞچٙیٗ، در ثذٚر  وبٞؼ ٔؼٙی 2Pثذٚر  ٞبی حبصُ اس ؽذت تٙؼ، طَٛ ٌیبٞچٝ

 . ٘جٛددار  ٔؼٙی 3S  ٚ4Sدر ؽزایط تٙؼ ؽذیذ  ٞب ٞچٝوبٞؼ طَٛ ٌیب

 

 ٌیبٞچٝطَٛ ، س٘یٞیذرٚپزایٕیًٙ، جٛا٘ٝ تٙؼ وبدٔیْٛ، سثبٖ، ٌبٚثذٚر  :کلیدی کلمات

 
 مقدمه

تٛاٖ ثٝ ٌُ  ٞب ٔی ٞبی ٔتؼذدی اعت وٝ اس جّٕٝ آٖ ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ اعت وٝ دارای جٙظ  Boraginaceaeٌُ ٌبٚسثبٖ ٌیبٞی اس تیزٜ

ضذ  ،سثبٖ اس دیزثبس ثٝ ػٙٛاٖ آراْ ثخؼ، ٔؼزق ٞبی ٌبٚ  ٌّجزياؽبرٜ وزد.  .Borago officinalis L ٚپبیی ثب ٘بْ ػّٕیٌبٚسثبٖ ار

 .[1]ٚ اػصبة در طت عٙتی ایزاٖ ٔٛرد اعتفبدٜ ثٛدٜ اعت  تمٛیت لّت ،آٚرٕٞچٙیٗ ادرار ،عزفٝ ٚ اِتٟبثبت ریٝ
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 ٚعیّٝ ثٝ جذة ٚ خبن در تجٕغ صٛرت در وٝ ثبؽٙذ ٔی خبن جّٕٝ اس سیغت ٔحیط آالیٙذٜ ٔٙبثغ اس عٍٙیٗ فّشات

 یىی اسوبدٔیْٛ  .[3] وٙٙذ ٔی ایجبد ، جب٘ٛراٖ ٚ ا٘غبٌٖیبٞبٖ در را ٞبیی ٔغٕٛٔیت ٚ ؽٛ٘ذ ٔی ٚارد غذایی ٞبی س٘جیزٜ ثٝ ٌیبٜ

عٕیت آٖ ثیؾتز اس وزدٜ ٚ  د در ٌیبٞبٖ تٙؼ اوغیذاتیٛ ایجبوٝ أزٚسٜ ثغیبر ٔٛرد تٛجٝ لزار ٌزفتٝ، سیزا  اعت عٍٙیٗ فّشات

 عٛپزاوغیذ، ٔب٘ٙذ فؼبَ اوغیضٖ ٔختّف تِٛیذ ا٘ٛاع ٘بؽی اسٌیبٞبٖ  ایٗ ػٙصز درعٕیت . اعتعبیز فّشات عٍٙیٗ 

ٞبی ٔختّف  ٞبی غؾبیی، فزایٙذ ٞبی فؼبَ ٔؼٕٛال ثب ایجبد آعیت ایٗ اوغیضٖذ. ثبؽ ٔی ٞیذرٚوغیُ رادیىبَ ٚ پزاوغیذٞیذرٚصٖ

ٚ در ؽٛد  ٔیٞب جذة  ثٝ راحتی اس طزیك ریؾٝ حالِیت ثبالیی در آة داؽتٝ ٚ ایٗ ػٙصز. [6] وٙذ ختالَ ٔیعِّٛی را دچبر ا

ٞبی  در ثیٗ رٚػ [ 10ٚ 12] ثب تٛجٝ ثٝ ٔطبِؼبت ا٘جبْ ؽذٜ  .[8] ٌذارد ٔیٔٙفی  زیبثت ٌیبٞبٖ ػّٕىزد ٚ ٕ٘ٛ ٚ رؽذ ثز٘تیجٝ 

آة خبِص ٚ ثذٖٚ  ثذٚر ثب ،رٚػایٗ در اعتفبدٜ اس ٞیذرٚپزایٕیًٙ اعت.  تزیٗ تىٙیه، تزیٗ ٚ ارساٖ ، عبدٜٔختّف پزایٕیًٙ

چٝ اس ثذر  ، أب ریؾٝس٘ی تحزیه ؽذٜٞبی ٔتبثِٛیىی جٛا٘ٝ فؼبِیت ، ثطٛری وٝؽٛدیبیی تیٕبر ٔیٕی ؽیاعتفبدٜ اس ٞیچ ٔبدٜ

 ٚ ؽذٖ عجش س٘ی، جٛا٘ٝ ثٟجٛد ٔٛجت آة، ثزای جذة السْ ٔذت وبٞؼ طزیك اس ثذر آثی تیٕبر پیؼ[ 11]ؽٛد  خبرج ٕ٘ی

  .[9] ؽٛد ٔی در دأٙٝ ٚعیؼی اس ؽزایط ٔحیطی ٞب ٌیبٞچٝ ٚ ٔطّٛة اعتمزار عزیغ

اس  فّشات عٍٙیٗ ٞبی آِٛدٜ ثٝ خبنسراػی در دارٚیی ٚ ٔب٘ٙذ عبیز ٌیبٞبٖ  ٌبٚسثبٖأزٚسٜ وؾت  ایٗ وٝثب تٛجٝ ثٝ  

س٘ی، عجش ؽذٖ ٚ اعتمزار ٌیبٞچٝ ٔؾبٞذٜ ٌزدیذٜ اعت  ر ٔزاحُ جٛا٘ٝتبثیزات ٔٙفی ایٗ ػٙصز دلزار ٌزفتٝ ٚ  جّٕٝ وبدٔیْٛ

 ٌبٚسثبٖ ٔٛرد ٔطبِؼٝ لزار ٌیزد. ٚ رؽذ ٌیبٞچٝ  ثٙبثزایٗ، در ایٗ پضٚٞؼ وٛؽؼ ؽذٜ تب تبثیز پیؼ تیٕبر آثی ثذر، ثز جٛا٘ٝ[ 12]

 

 هامواد و روش

 آسٔبیؾی، تحت تٙؼ وبدٔیْٛ ٞب ٚ رؽذ ٌیبٞچٝ س٘یا٘ٝجٛ ٞبیؽبخص ثز ٌبٚ سثبٖ ثذر آثی تیٕبرپیؼ اثز ثزرعی ثٝ ٔٙظٛر

 1393عبَ  در اردثیّی ٔحمك دا٘ؾٍبٜآسٔبیؾٍبٜ تىِٙٛٛصی ثذر  در تىزار عٝ ثب تصبدفی طزح وبٔالً یپبیٝ ثز صٛرت فبوتٛریُٝ ث

 درصذ ثٝ ػٙٛاٖ ؽبٞذ 10یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثب رطٛثت حذٚد ؽذ. اثتذا ثذٚر ٌبٚ سثبٖ ارٚپبیی ثٝ چٟبر لغٕت ٔغبٚی تمغیٓ ؽذٜ ٚ  اجزا

(1P در داخُ ویغٝ پالعتیىی در دٔبی )عٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دیٍز در ا٘ىٛثبتٛری ثب  ٌزاد در یخچبَ ٍٟ٘ذاری ؽذ. عب٘تیدرجٝ  5تب  3

( عبػت در داخُ آة ٔمطز خیغب٘ذٜ ؽذ٘ذ. عپظ ثذٚر 4P) 24 (3P ٚ )48(، 2P) 12درجٝ عب٘تی ٌزاد ثٝ ٔذت ٞبی  10دٔبی 

 ػذد 25 اس ٞز تیٕبر ٚ تىزار، س٘ی، جٛا٘ٝآسٖٔٛ جٟت ا٘جبْ حیط آسٔبیؾٍبٜ پٟٗ ٌزدیذ تب خؾه ؽٛ٘ذ. پیؼ تیٕبر ؽذٜ در ٔ

ثزای اػٕبَ عطٛح تٙؼ  یبفت. ا٘تمبَ صبفی ٞبی حبٚی دٚ الیٝ وبغذدیؼپتزیرٚی  ،وؼ ثٙٛٔیُلبرچثب ضذػفٛ٘ی ؽذٜ  ثذر

ٞبی ٔٛرد ٘ظز ثٝ  ِیتز اس ٔحَّٛ ٔیّی 4ٌزْ در ِیتز( ٔمذار  یّیٔ 10 (2S) ،50 (3S) ،100 (4S)(، 1Sآة ٔمطز، وبدٔیْٛ )صفز )

 صٛرت ثٝ سدٜ تؼذاد ثذٚر جٛا٘ٝ.ؽذ ٔٙتمُ ٌزاد درجٝ عب٘تی 20دٔبی ثب یصرٔیٙبتٛر ثٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ عپظاضبفٝ ؽذ.  دیؼ پتزیٞز 

س٘ی ثذرٞب در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ.  جٛا٘ٝ ٔتز ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبری ثزای ٔیّی 2ظٟٛر ریؾٝ چٝ ثٝ ا٘ذاسٜ  .ٌزدیذ ؽٕبرػ رٚس10 تب رٚسا٘ٝ

س٘ی اس ثزای تؼییٗ عزػت جٛا٘ٝس٘ی آٟ٘ب تؼییٗ ٌزدیذ.  ٘زٔبَ ٚ درصذ جٛا٘ٝ ٞبی ٘زٔبَ ٚ غیز تؼذاد جٛا٘ٝ ،در پبیبٖ آسٔبیؼ

ٚ  ٌزدیذ جذا رتىزا ٚ تیٕبر ٞز اس ٘زٔبَ ٞبیٌیبٞچٝ ،(رٚس 10) س٘یجٛا٘ٝ آسٖٔٛ پبیبٖ در اعتفبدٜ ؽذ. [5] ٔؼبدِٝ اِیظ ٚ راثزتش

  SASآٔبری افشار اعتفبدٜ اس ٘زْ ثب آسٔبیؼ ایٗ اس حبصُ ٞبیدادٌٜیزی ٌزدیذ.  وؼ ا٘ذاسٜ خط سٞب ثب اعتفبدٜ ا چٝٞطَٛ ٌیب

 ا٘جبْ درصذ 5احتٕبَ عطح در دا٘ىٗ ای دأٙٝ چٙذ اس آسٖٔٛ اعتفبدٜ ثب ٞب دادٜٔیبٍ٘یٗ ٔمبیغٝ ٚ آٔبری لزار ٌزفت تجشیٝ ٔٛرد

 .ؽذ
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 و تحث  نتایج

تحت  یدارٔؼٙیس٘ی ٚ طَٛ ٌیبٞچٝ ثٝ طٛر  س٘ی، عزػت جٛا٘ٝ درصذ جٛا٘ٝوٝ  داد٘ؾبٖ    ٞب اس تجشیٝ ٚاریب٘ظ دادٜ حبصُ ٘تبیج

ٔیبٍ٘یٗ درصذ (. ≥01/0pلزار ٌزفت )تٙؼ وبدٔیْٛ × اثز ٔتمبثُ پیؼ تیٕبر آثی  ٚ ٘یش تٙؼ عطٛح ،تبثیز پیؼ تیٕبر آثی

س٘ی  طٛری وٝ وٕتزیٗ درصذ جٛا٘ٝ ثٝ داری وبٞؼ یبفت. طٛر ٔؼٙی ، ثب افشایؼ ؽذت تٙؼ وبدٔیْٛ ثٝ(1P)ؽبٞذ  س٘ی ثذٚر جٛا٘ٝ

ثب افشایؼ ؽذت تٙؼ وبدٔیْٛ، در ثذٚر پیؼ تیٕبر ؽذٜ،  وٝ حبِی در ثذعت آٔذ. 4S)ثذٚر ؽبٞذ(، تحت تٙؼ  1Pدر ثذٚر 

ٞبی پیؼ تیٕبر آثی اختالف  در ایٗ ؽزایط، ثیٗ ٔذتأب،  ثذعت آٔذ.داری ثیؾتز اس ثذٚر ؽبٞذ  طٛر ٔؼٙی س٘ی ثٝ درصذ جٛا٘ٝ

 1Sس٘ی را در تیٕبر  ثیؾتزیٗ درصذ جٛا٘ٝ (4P)عبػت  48ثذٚر پیؼ تیٕبر ؽذٜ ثٝ ٔذت (. 1داری ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ )ؽىُ ٔؼٙی

 ٕٞىبراٖ ٚ بیب٘تیٞبی تبٔ ایٗ ٘تبیج ثب یبفتٝ (.1٘ذاؽتٙذ )ؽىُ 3Pداری ثب ثذٚر  ٘ؾبٖ داد٘ذ وٝ اختالف ٔؼٙی)ؽزایط ٘زٔبَ( 

ؽزایط ثذٖٚ عبػت تحت  48در ثذٚر ٞیذرٚپزایٕیًٙ ؽذٜ ثٝ ٔذت س٘ی عزػت جٛا٘ٝثیؾتزیٗ وٙذ.  ٔطبثمت ٔی( 2011)

داری ثیؾتز اس ثذٚر ؽبٞذ  س٘ی ثذٚر پیؼ تیٕبر ؽذٜ ثٝ طٛر ٔؼٙی جٛا٘ٝعزػت ، 2S  ٚ3Sدر ؽزایط تٙؼ ثذعت آٔذ.  (1Sتٙؼ)

ثز  [2]در پضٚٞؾی وٝ ا٘صبری ٚ ٕٞىبراٖ (. 1داری ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ )ؽىُ اختالف ٔؼٙی آثی برٞبی پیؼ تیٕ ثٛد، أب ثیٗ ٔذت

حتی تحت  س٘یٞبی جٛا٘ٝٔٛجت افشایؼ ؽبخص ثذر ٔؾخص ؽذ وٝ اعتفبدٜ اس پزایٕیًٙ ،رٚی چبٚدار وٛٞی ا٘جبْ داد٘ذ

ٔزثٛط ثٝ ثذٚر ؾتزیٗ طَٛ ٌیبٞچٝ ثیدر ؽزایط ثذٖٚ تٙؼ،  ،دٞذ٘ؾبٖ ٔی 2ؽىُ ؽٛد. ٕٞب٘طٛر وٝ ٔی ٞبی ٔحیطی تٙؼ

تیٕبر  ثب ٚجٛد ایٗ وٝ ثذٚر ثذٖٚ پیؼ. (2)ؽىُ عبػت تفبٚت آٔبری ٘ذاؽت 48 ؽذٜ ثٝ ٔذت ٞیذرٚپزایٓثذٚر وٝ ثب ؽبٞذ ثٛد 

ایٗ ثذٚر، ثٝ  ٞبی حبصُ اس ٞبی طٛیّی ٞغتٙذ، أب ثب افشایؼ ؽذت تٙؼ وبدٔیْٛ، طَٛ ٌیبٞچٝ در ؽزایط ٘زٔبَ، دارای ٌیبٞچٝ

ٌزْ در ِیتز وبدٔیْٛ( در ثذٚر ٔیّی 100) 4S. ثطٛری وٝ، وٕتزیٗ طَٛ ٌیبٞچٝ در ؽزایط تٙؼ یبفتداری وبٞؼ  ٛر ٔؼٙیط

 ٚ ویزاٖ ثّجّی، چؾٓ [ رٚی ِٛثیب4أزجی ] ٚ البرٚثب تٛعط ؽذٜ ا٘جبْ پضٚٞؼ در(. 2( ٔؾبٞذٜ ؽذ )ؽى1Pُتیٕبر )ثذٖٚ پیؼ

 لزار وبدٔیْٛ فّش تبثیز تحت ؽذت ثٝ ٞب ٌیبٞچٝ ٚ رؽذ س٘یجٛا٘ٝ وٝ ؽذ ٔؾخص ٘یش وبدٔیْٛ اثز تحت ػذط رٚی [7ؽبٞیٗ ]

ثذٚر  ٞبی حبصُ اس ثب افشایؼ ؽذت تٙؼ، طَٛ ٌیبٞچٝ .یبثذٔی ؽزایط افشایؼ ایٗ در غیزطجیؼی ٞبیٌیبٞچٝ تؼذاد ٚ ٌزفتٝ

عبػت،  48ٚ  24تیٕبر ؽذٜ ثٝ ٔذت  داری ٘ؾبٖ ٘ذاد. ٕٞچٙیٗ، در ثذٚر پیؼ عبػت وبٞؼ ٔؼٙی 12تیٕبر ؽذٜ ثٝ ٔذت  پیؼ

س٘ی ٚ رؽذ تٙؼ وبدٔیْٛ ٔٛجت وبٞؼ جٛا٘ٝ(. 2)ؽىُ٘جٛد دار  ٔؼٙی 3S  ٚ4Sوبٞؼ طَٛ ٌیبٞچٝ در ؽزایط تٙؼ ؽذیذ 

( ثطٛری وٝ تبثیز ٞیذرٚپزایٕیًٙ در 1ٚ2ٞبی  ٌیبٞچٝ ؽذٜ ِٚی ٞیذرٚ پزایٕیًٙ ایٗ اثز را تب حذی ثٟجٛد ثخؾیذٜ اعت )ؽىُ

 (. 1ٚ2ٞبی  س٘ی ٚ طَٛ ٌیبٞچٝ لبثُ ٔالحظٝ اعت )ؽىُ ( در صفبت درصذ جٛا3S  ٚ4Sٝ٘یذ وبدٔیْٛ )ؽزایط تٙؼ ؽذ
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 تحت تنص کادمیوم اروپایی گاوستانسنی تذور  سنی و سزػت جوانه درصد جوانهتاثیز مدت سمان هیدروپزایمینگ تز  -1ضکل

P1 ،P2 ،P3 ،:P4  ،ساػت و  41،24،12ته تزتیة تذور پیص تیمار ضده ته مدت صفزS1 ،S2 ،S3،S4  تزتیة غلظت  کادمیوم در سطح  ته

 میلی گزم در لیتز آب 11، 111،51صفز، 

 
 

 
 تحت تنص کادمیوم اروپایی گاوستانهای حاصل اس تذور  طول گیاهچهتاثیز مدت سمان هیدروپزایمینگ تز  -2ضکل

P1 ،P2 ،P3 ،:P4  ،ساػت و  41،24،12ته تزتیة تذور پیص تیمار ضده ته مدت صفزS1 ،S2 ،S3،S4   ،میلی گزم  11، 111،51ته تزتیة غلظت  کادمیوم در سطح صفز

 در لیتز آب
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 نتیجه گیزی کلی

ٞبی حبصُ اس ثذٚر  س٘ی ٚ طَٛ ٌیبٞچٝوٝ تٙؼ وبدٔیْٛ ٔٛجت وبٞؼ درصذ ٚ عزػت جٛا٘ٝ داد ایٗ پضٚٞؼ ٘ؾبٖ ٘تبیج

ٌیبٞچٝ ٌبٚ  رؽذ ٚ س٘یجٛا٘ٝ خصٛصیبت ٔختّف تحت تٙؼ وبدٔیْٛ ٞبیسٔبٖ در ثذر تیٕبر آثیؽٛد. پیؼ ٌبٚسثبٖ ارٚپبیی ٔی

ٌیبٞچٝ تحت تٙؼ  طَٛ ٚ س٘ی افشایؼ درصذجٛا٘ٝ ثبػث ثذر تیٕبر آثیپیؼ وٝ طٛری ثٝ سثبٖ ارٚپبیی را ثٟجٛد ثخؾیذٜ اعت،

( در ایٗ صفبت لبثُ ٔالحظٝ 3S  ٚ4Sثطٛری وٝ تبثیز ٞیذرٚپزایٕیًٙ در ؽزایط تٙؼ ؽذیذ وبدٔیْٛ ) وبدٔیْٛ ؽذٜ اعت.

 اعت.
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