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 خالصٍ

ريس  3ي  2، 1ثاٍ ماذت    C32° ريس، تیمابر  14ي  7ثاٍ ماذت    C30°تیمبر گزمبیی مختلف )تیمابر  7اثز  در ایه پضيَؼ،

سایی گابمتی در کؾات   سایی ي ريیبنتیمبر گزمبیی( ثز ريی کبلًطريس( ثٍ َمزاٌ تیمبر ؽبَذ )فبقذ پیؼ 1ثٍ مذت  C35° يتیمبر

اوجاب  ؽاذ. وتابیا لبصا  اس      ثب عاٍ ترازار   آسمبیؼ در قبلت طزح کبمال تصبدفی اريپبیی مًرد ثزرعی قزار گزفت.ثغبک گبيسثبن 

داری اس لحاب  الااب    اختالف آمبری معىی تیمبرَبی گزمبیی اعمبل ؽذٌمختلف وؾبن داد کٍ ثیه  پیؼ تیمبرَبی گزمبییاعمبل 

 14ثٍ ماذت   C30° گزمبیی در پیؼ تیمبر ساییثیؾتزیه وزخ کبلًطدر کؾت ثغبک گبيسثبن اريپبیی يجًد دارد. ي ريیبن کبلًط

ريس  3ثاٍ ماذت    C32° ٌ ؽذ در لبلی کٍ ثیؾتزیه میبوگیه تعذاد ريیبن ثٍ اسای َز ثغبک در پایؼ تیمابر گزمابیی   ريس مؾبَذ

 .ثذعت آمذ

 سایی گبمتیسایی، ريیبنکؾت ثغبک، کبلًطتیمبر گزمبیی،  کلمات کلیذی:

 

 مقذمٍ

َب ي  ی اصاللی، کبَؼ َشیىٍ تز ؽذن ديرٌ آيری سیغتی، مًجت کًتبٌ َبی کالعیک ثٍ وضادی گیبَی ثب فه امزيسٌ تلفیق ريػ

تًاوىذ ثٍ عىًان یک اثشار مُم َبی َبپلًئیذی میريػ .[3]َبی اصاللی گزدیذٌ اعت  لجم کبر ي ویش افشایؼ راوذمبن ثزوبمٍ

درمیبن گیبَبن داريیی، گبيسثبن اريپبیی ثب وب   .[2]کبر گزفتٍ ؽًوذ ٍ بن داريیی ثَبی اصاللی گیبَجُت پیؾجزد ثزوبمٍ

ثزای ای ثزخًردار اعت. ثٍ دلی  دارا ثًدن مًاد مؤثزٌ ي خًاؿ داريیی فزايان اس جبیگبٌ يیضٌ  .Borago officinalis Lعلمی

گزدد کٍ اس )کؾت ثغبک ي میرزيعپًر( اعتفبدٌ می آوذريصوشتًلیذ گیبَبن َبپلًییذ اس عٍ ريػ صیىًصوش، لذف کزيمًسيمی ي 

َبی  کؾت ثغبک عجبرت اعت اس جذا ومًدن ثغبک .ثبؽذمیبن آوُب ريػ کؾت ثغبک ريؽی ثغیبر کبرآمذ، کم َشیىٍ ي عبدٌ می

در یک محیط غذایی َب  ای ثبؽىذ يکؾت آن ی تک َغتٍ کٍ میرزيعپًرَب در مزللٍ َبی وبرط ي ثبس وؾذٌ، ثٍ طًری جًان اس گ 

ای کٍ میرزيعپًرَب در اثز اعتفبدٌ اس تزکیجبت محیط کؾت، یری اس دي مغیز وُبیی را اوتخبة کزدٌ ي در وُبیت  مىبعت ثٍ گًوٍ

ی  ی گزدٌ سایی در داوٍ در ایه میبن تىؼ دمبیی، ثٍ عىًان یک تیمبر مؤثز جُت الابی ريیبن .[1]ی َبپلًئیذ تًلیذ کىىذ  گیبَچٍ

سایی سایی ي ريیبنثزرعی اثز پیؼ تیمبر گزمبیی ثز کبلًطاس ایه ري ایه پضيَؼ ثب َذف  .[4] تًععٍ مطزح ؽذٌ اعت در لبل

 اوجب  گزفت.گبمتی در کؾت ثغبک گیبٌ گبيسثبن اريپبیی 
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 َامًاد ي ريش

ٍ  ياریتٍ محلی گبيسثبن اريپابیی  ثذيردر داوؾرذٌ کؾبيرسی داوؾگبٌ ثًعلی عیىب اوجب  ؽذ.  1393در عبل ایه پضيَؼ   در گلخبوا

-َبی وؾرفتٍ در اواذاسٌ گ در ثغتز مىبعت کؾت گزدیذوذ ي پظ اس ؽؼ َفتٍ گزيٌ سراعت ي اصالح وجبتبت ثب فتًپزیًد طجیعی 

اوتُابیی(  ای میبوی تب دارای مزللٍ میرزيعپًری مىبعت )تک َغتٍالف( -1)ؽر  َبیی يی ثغبکبلمتزی کٍ میلی 7ي  5َبی 

دقیاٍ ضذعفًوی ؽذوذ ي در وُبیت  10درصذ ثٍ مذت  5/2ثًدوذ اس گیبٌ مبدری جذا ؽذٌ ي در آسمبیؾگبٌ تًعط َیپًکلزیذعذیم 

ی پزچم جذاعابسی   اس میلٍثٍ کمک پىظ اعتزی  َب جُت کؾت ثغبک، ثغبک مزتجٍ ثب آة ماطزاعتزی ، ؽغتؾً دادٌ ؽذوذ. 3

 B5َبی جُت کؾت ثغبک، محیط کؾت تلفیای ومکگزفتىذ. محیط کؾت مًرد اعتفبدٌ  ر ي ثٍ آرامی ثز ريی محیط کؾت قزا

گاز  در   30، آمیىًپاًریه  گز  در لیتز ًَرمًن ثىشی میلی 1 ،گز  در لیتز ًَرمًن تًفًردیمیلی 2 ثٍ َمزاٌ NlNَبیي يیتبمیه

 ريس در دمابی  14ي  7ثٍ مذت  کؾت ؽذٌ،َبی  گز  در لیتز آگبر ثًد. ثٍ مىظًر اعمبل پیؼ تیمبر گزمبیی، ثغبک 8لیتز مبلتًس ي 

°C30،  ريس در دمبی  3ي  2، 1ثٍ مذت°C32  در دمابی   ريس 1ي ثٍ مذت°C35        در اورًثابتًر وگُاذاری ؽاذوذ. پاظ اس اتماب

-ريس کابلًط  10-12در وُبیت پظ اس گذؽات   ؽذوذ. مىتا َبی لبيی ثغبک ثٍ اتبقک رؽذ  ی دیؼَبی تعییه ؽذٌ، پتز سمبن

سایی ي َبی مزثًط ثٍ کبلًطثز ريی محیط کؾت الاب ؽذوذ. در ایه سمبن دادٌج( -1)ؽر  َب ي ريیبن ة(-1)ؽر   ساَبی ريیبن

ثاٍ  عاذد ثغابک    15لابيی   َز پتزی دیؼر اوجب  ي ترزا 3ثب آسمبیؼ در قبلت طزح کبمال تصبدفی گیزی ؽذوذ. سایی اوذاسٌريیبن

 صًرت گزفت. SPSS 16.0َب ثٍ کمک وز  افشار تجشیٍ ي تحلی  دادٌ عىًان یک ترزار در وظز گزفتٍ ؽذ.

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 وتایج ي بحث

 1وتبیا تجشیٍ ياریبوظ اثز پیؼ تیمبرَبی گزمبیی مختلف، ثز صفبت مًرد ثزرعی در کؾت ثغبک گبيسثبن اريپبیی در جذيل 

ثزای  01/0عطح در تیمبرَبی گزمبییبعمبل ؽذٌ  دار ثیه پیؼوؾبن دادٌ ؽذٌ اعت. ایه وتبیا ثیبوگز يجًد تفبيت آمبری معىی

 (.1)جذيل ثبؽذمیبوگیه تعذاد ريیبن ثٍ اسای َز ثغبک می ي سایی صفبت درصذ کبلًط

 

 

 

 

 ب ج الف

گبيسثبن اريپبیی لبيی میرزيعپًرَبی مىبعت در . )الف( ثغبک زایی گامتی در کطت بساک گايزبان اريپاییزایی ي ريیانکالًس -1ضکل 

تؾری  ؽذٌ ثز ريی  گبيسثبن اريپبیی )ج( ريیبن  سای ثٍ دعت آمذٌ اس کؾت ثغبک ای میبوی ي اوتُبیی، )ة( کبلًط ريیبن ی تک َغتٍ مزللٍ

 ثبؽذ(.ثغبک گبيسثبن اريپبیی میسا در کؾت ی ريیبن الاب ؽذٌ ثز ريی کبلًط ريیبن سا  )فلؼ قزمش روگ وؾبن دَىذٌريیبن کبلًط
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 تجسیٍ ياریاوس اثر پیص تیمارَایی گرمایی مختلف بر صفات مًرد مطالعٍ در کطت بساک گايزبان اريپایی -1جذيل 

 مىجع تغییز

 میبوگیه مزثعبت

َبی  درصذ کبلًط ساییدرصذ کبلًط درجٍ آسادی

 سا ريیبن

میبوگیه تعذاد ريیبن ثٍ اسای 

 َز ثغبک

 006/0** 488/63** 402/760** 6 پیؼ تیمبرگزمبیی

 002/0    820/14    800/50   14 خطبی آسمبیؾی

 دَذ.را وؾبن می 01/0دار در عطح  ** اختالف آمبری معىی

 
سایی ي میبوگیه تعذاد ريیبن ثٍ اسای َاز ثغابک وؾابن    درصذ کبلًطَب ثزای صفبت وتبیا لبص  اس مابیغٍ میبوگیه دادٌ

درصذ ثاًد.   11/71سایی ريس ثب وزخ کبلًط 14ثٍ مذت  C 30°سایی، مزثًط ثٍ پیؼ تیمبر گزمبیی داد کٍ ثیؾتزیه درصذ کبلًط

ٍ  C35°تیمابر گزمابیی  درصذ ي پایؼ  44/24سایی ویش ثٍ تیمبر ؽبَذ ثٍ میشان  کمتزیه درصذ کبلًط ريس ثاٍ میاشان    1ماذت   ثا

ريس  3ثاٍ ماذت    C32° (. ثیؾتزیه میبوگیه تعذاد ريیبن ثٍ اسای َز ثغبک ویش مزثًط ثٍ تیمبر2درصذ تعلق یبفت )ؽر  88/28

تیمبر گزمابیی  ؽبَذ ي پیؼ  ثبؽذ. کمتزیه میبوگیه تعذاد ريیبن ثٍ اسای َز ثغبک ویش ثٍ تیمبر( می13/0)ثب میبوگیه تعذاد ريیبن 

°C35 ( ي تیمبر گزمبیی0ريس )ثب میبوگیه تعذاد ريیبن  1ٍ مذت ث°C30   ريس ي  14ريس ي  7ثٍ ماذت°C32    2ريس ي  1ثاٍ ماذت 

 (.3( تعلق یبفت )ؽر  02/0ريس )ثب میبوگیه تعذاد ريیبن 

  
مقایسٍ میاوگیه اثر پیص تیمارَای گرماایی مختلاف بار     -2ضکل 

 درصذ کالًس زایی در کطت بساک گايزبان اريپایی
مقایسٍ میاوگیه اثر پیص تیمارَای گرمایی مختلف بر  -3ضکل 

کطت بساک گايزبان میاوگیه تًلیذ ريیان بٍ ازای َر بساک در 

 اريپایی
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 گیریوتیجٍ

-امب کبلًط يجًد داردريس  14ثٍ مذت  C30°سایی در پیؼ تیمبر گزمبییوتبیا ایه پضيَؼ وؾبن داد کٍ ثیؾتزیه وزخ کبلًط

میبوگیه تعذاد ريیبن  های ؽذٌ ي پظ اس مذت سمبن کًتبَی اس ثیه رفتىذ، ثٍ طًری کٍ ثیؾتزیثذعت آمذٌ ثٍ عزعت قًٌُ َبی

َبی صًرت گزفتٍ تًعط وًمیشي ي . در پضيَؼريس ثٍ دعت آمذ 3ثٍ مذت  C32°ثٍ اسای َز ثغبک در پیؼ تیمبر گزمبیی

 4مذت ثٍ  C35°در(Hepatica nobilis)ی گیبٌ داريیی َپبتیربکؾت ؽذٌَبی تیمبر گزمبیی ثغبک( ویش پیؼ2004َمربران )

-C35°َبی ثزاعیرب، تیمبر درجٍ لزارت ثبال ثٍ مذت کًتبٌ) . َمچىیه در گًوٍ[5]سایی را ایجبد ومًدريس ثیؾتزیه میشان ريیبن

 .[4]سایی تغییز داد  ی میرزيعپًرَب را ثٍ عمت ريیبن ، مغیز تًععC25ٍ°َب ثٍ دمبی  ( قج  اس اوتابل ریش ومًو30ٍ
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