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  خالصه    

ثِ هٌظَض ثطضؾی تبثیط ههطف ًبًَ کَز ضٍی ٍ ؾَلفبت ضٍی ثط ثطذی اظ ذهَنیبت فیعیَلَغیکی  ثیَقیویبیی گلطًگ    

ّبی کبهل تهبزفی ثب ؾِ تکطاض ثلَک ّبی ذطز قسُ زض قبلت ططحزض قطایط تٌف ذكکی زض  آظهبیكی ثِ نَضت کطت

ّبی انلی قبهل ؾِ ؾطح اجطا گطزیس. کطت 1333قبتی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍضاهیي زض ؾبل ظضاعی زض هعضعِ تحقی

ّبی فطعی قبهل زّی ٍ کطتقطع آثیبضی زض هطحلِ ؾبقِ -3قطع آثیبضی زض هطحلِ گلسّی  -2ثسٍى آثیبضی  -1آثیبضی 

زاضی ضا ثطای عیِ ٍاضیبًؽ اذتالف هعٌیؾِ ؾطح قبّس، ًبًَ کَز ضٍی ٍ ؾَلفبت ضٍی زض ًظط گطفتِ قسًس. ًتبیج تج

زاض ًجَز. توبم نفبت زض ؾطَح تٌف ذكکی ٍ تیوبض کَزی ًكبى زاز. ثب ایي ٍجَز اثط هتقبثل ثطای ّیچ اظ نفبت هعٌی

ثب تَجِ ثِ ًتبیج هقبیؿِ هیبًگیي زض قطایط تٌف ذكکی اثط ًبًَ کَز ضٍی ثط آًعین پطاکؿیساظ، هیعاى کطٍفیل، هیعاى 

 زاض ًكبى زاز. افعایف هعٌیپطٍلیي 

 ًبًَ کَز ضٍی، آًعین پطاکؿیساظ، کلطٍفیل، پطٍلیي گلطًگ.  کلوات کلیذی:

 
 

 هقذهه 

گیبّی ضٍغٌی اظ تیطُ کبؾٌی اؾت کِ زاًِ ّابی آى زض ناٌعت ضٍغاي      .Carthamus tinctorius Lگلطًگ  ثب ًبم علوی   

کكی ٍتغصیِ پطًسگبى اؾتفبزُ هی قَز. گل ّبی ظضز ٍ قطهع ایي گیبُ ًیع جْت تَلیس ضًگ طجیعای ههابضف زاضٍیای ٍ ناٌبیع     

هكکالت ٍ هؿبئل کكبٍضظی غصایی ٍ زض نٌعت ضًگؿبظی هَضز اؾتفبزُ قطاض هی گیطز. فٌبٍضی ًبًَ ثِ عٌَاى علن پیكتبظ زض ضفع 

ثِ ذَثی جبیگبُ ذَز ضا زض علَم کكبٍضظی ٍ نٌبیع ٍاثؿتِ ثِ آى ثِ اثجبت ضؾبًسُ اؾت. زض هَضز اؾتفبزُ اظ کَزّب زض اهط ثْجاَز  

تَلیسات کكبٍضظی ًیع ایي تکٌَلَغی ثِ کوک هی آیس. اؾتفبزُ اظ کَزّبی قیویبیی ٍ آلی اهطٍظُ ثِ عٌَاى عَاهل جاسا ًكاسًی   

اًتقبل کن اقبضُ ًواَز. اظ هعبیات آى ّاب ًیاع      کكبٍضظی هططح هی ثبقس. اظ هعایبی ایي کَزّب هی تَاى ثِ تبثیط ؾطیع ٍ ّعیٌِاظ 

قؿتكَی ذبک، تبثیط ثط ؾبذتوبى ذبک زض طَالًی هست ٍ تبهیي عٌبنط پط ههطف قبثل شکط اؾت. ّن اکٌَى ًابًَتکٌَلَغی ثاب   

آیس. ًبًَ کَزّب ثِ نَضت کبهل جصة گیبُ قسُ ٍ ثِ ذَثی ًیبظّاب ٍ   ي هكکالت ثِ کبض هیاضائِ ًبًَ کَزّب جْت هطتفع کطزى ای

کوجَز ّبی غصایی ضا ضفع هی کٌس. زاًكوٌساى هَفق قسُ اًس ًبًَ کَزّبی هحتَی ًابًَ شضات ؾیلیؿای ٍ پَزضّابی کطیؿاتبلی     

ب قسُ ٍ ثبعث ایجبز قبثلیات کٌتاطل ٍ پراف آّؿاتِ     ؾطاهیک ظئَلیت تَلیس ًوبیٌس. ایي کَزّب ؾجت ثْجَز تبثیط ٍ کبضایی کَزّ

ًیتطٍغى ٍ تطکیجبت فؿفطزاض هَجَز زض کَزّب قسُ ٍ قبزضًس فؿفط ٍ ًیتطٍغى هَجاَز زض ّاَا ضا جاصة ًواَزُ ٍ ثاب آة تطکیات       

افعایف هیاعاى   ًوبیٌس ٍ آى ضا زض زؾتطؼ گیبُ قطاض زٌّس. ثِ عالٍُ ایي هَاز هی تَاًٌس ؾجت افعایف هیعاى تَلیسات ٍ زض ًْبیت

ثبظزّی هحهَالت هی قًَس. ایي کَزّب ایي هعیت ضا زاضًس کِ ثب اؾتفبزُ اظ تغییط یًَی ؾجت جساؾبظی ٍ حصف ؾاوَم هٌتكاط   

تحقیقبت اًجبم قسُ ثط ضٍی ًبًَ کَز آلی زض هقبیؿِ ثب کَزّبی قیویبیی ضایاج هاَضز اؾاتفبزُ زض هاعاض       قسُ زض هحیط قًَس.

ز آلی ثبعث افعایف تَلیس کوی ٍ کیفی هحهاَالت ظضاعای های گاطزز ٍ ّو ٌایي اظ ططیاق جاصة ٍ        ًكبى هی زّس کِ ًبًَ کَ
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قکؿت آالیٌسُ ّبی هحیط اظ جولِ زی اکؿیس کطثي، اظت ٍ ًیتطیت ٍ تبثیط عٌبنط ضیعهغصی هَجاَز زض ایاي کاَز ثاط  طذاِ      

 یف زٌّسُ اکؿیػى هحیط ثط  طذِ ظیؿتی ٍ تٌفؿی گیبّبى هی تَاًس عالٍُ ثط افعایف هحهَالت ظضاعی، ثِ عٌَاى عبهل افعا

 

ؾالهتی هحیط ظیؿت ًیع اثطات ثِ ؾعایی زاقتِ ثبقس. ّو ٌیي ایي ًَ  کَز عٌبنط زیگطی هبًٌس گَگطز، هٌگٌع  ٍ ًیاع فلاعات   

ی ضیع هغصی هبًٌس آّي ٍ ضٍی ضا حول هی ًوبیس کِ کبهال ؾبظگبض ثب هحیط ظیؿت هی ثبقاس ٍ عاالٍُ ثاط افاعایف تطکیجابت آلا      

ذبک، هحلَل آّي ٍ ؾبیط هیکطٍالوٌت ّب ضا ثِ فطم ّبی قبثل زؾتطؼ ٍ هفیس ثطای گیبُ تجسیل هی کٌس. ثاب تَجاِ ثاِ افاعایف     

کبضایی عولکطز زض هحهَالت ظضاعی ٍ اثطات هثجت ظیؿت هحیطی، تحقیق زض ایي ظهیٌِ اهطی ضطٍضی ثِ ًظط هی ضؾاس، ثاطای   

هَضَعی کِ حبئع اّویت اؾت حهَل زضآهس کبفی ثِ ذهَل زض ثیي کكبٍضظاى کن پبیساضی زض کكبٍضظی اٍلیي ٍ اؾبؾی تطیي 

 زضآهس اؾت. ثْبی اؾتفبزُ اظ ًبًَ کَز ثِ گًَِ ای اؾت کِ زضآهس کكبٍضظاى ثب ثِ کبض گیطی ایي ًَ  کَز پٌچ ثطاثط هی گطزز.  

پبضاهتطّبی هَضفَفیعیَلَغیک، ثیَقیویبئی ٍ  تبکٌَى تحقیقی هجٌی ثط هقبیؿِ ًبًَکَز ضٍی ٍ کَز ضٍی قیویبیی ٍ تبثیط آى ثط

ثِ ّویي هٌظَض زض ایي تحقیق اثط هحلَل پبقی ًبًَکَز ضٍی  تعییي هٌبؾجتطیي ًَ  کَز زض گیبُ گلطًگ نَضت ًگطفتِ اؾت.

 زض هقبیؿِ ثب کَز ضٍی قیویبیی زض قطایط هرتلف کن آثی ٍ آثیبضی هعوَل هَضز زض قطایط آة ٍ َّایی قْطؾتبى ٍضاهیي

 هَضز ثطضؾی قطاض گطفت.
 

 هاهواد و روش 

زض هعضعِ تحقیقبتی زاًكکسُ کكبٍضظی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس قْط ٍضاهیي ثِ اجطا زض  1333ایي آظهبیف زضؾبل ظضاعی   

م قس. تکطاض اًجب 3آهس.ایي آظهبیف ثِ نَضتکطت ّبی یکجبض ذطز قسُ )اؾپلیت پالت( ثب ططح پبیِ ثلَک ّبی کبهل تهبزفی زض 

عبهل انلی قطع آثیبضی قبهل قطع آثیبضی زض هطحلِ ؾبقِ زّی، قطع آثیبضی زض هطحلِ گلسّی ٍ عسم قطع آثیبضی )قبّس( ٍ 

عبهل فطعی قبهل اًَا  هرتلف کَز ضٍی قبهل کَز ضٍی قیویبیی )ؾَلفبت ضٍی(، ًبًَکَز ضٍی ٍ ّو ٌیي عسم اؾتفبزُ اظ 

كکی )قطع آثیبضی زض هطاحل هصکَض( اظ ؾیؿتن آثیبضی قططُ ای ثب قیطکٌتطل کَز )قبّس( ثَز. ثِ هٌظَض اعوبل تٌف ذ

اذتهبنی ثطای ّط کطت اؾتفبزُ قس. هحلَلپبقی اًَا  کَز زض زٍ هطحلِ اًجبم قس، هطحلِ اٍل آغبظ ضٍیف ثطگ ّبی حقیقی ٍ 

وبض کَزی ثِ تطتیت تیوبض کَزی ًبًَ هطحلِ زٍم، زٍّفتِ پؽ اظ هحلَلپبقی هطحلِ اٍل. زض هطحلِ اٍل هحلَلپبقی ثطای ّط تی

گطم کَز ثطای ّط کطت انلی اؾتفبزُ گطزیس ٍ زض هطحلِ زٍم هحلَلپبقی  120گطم ًبًَکَز ضٍی ٍ تیوبض ضٍی قیویبیی  200

گطم کَز ثطای ّط ّطکطت  240گطم ًبًَکَز ضٍی ٍ تیوبض ضٍی قیویبیی  400ثطای ّط تیوبض کَزی ثِ تطتیت تیوبض کَزی ًبًَ 

ثبض ٍ حجن  3اؾتفبزُ گطزیس. هحلَل پبقی زض ؾبعبت پبیبًی ضٍظ )عهط( ثب اؾتفبزُ اظ هحلَل پبـ زقیق زؾتی ثب فكبض  انلی

ذهَنیبت هَضزاضظیبثی لیتط زض ّکتبض ثِ نَضت کبهالً یکٌَاذت ثط ضٍی ثَتِ ّبی هَضز ًظط اًجبم پصیطفت.   11هحلَل پبقی 

اًجبم  3ًؿرِ  SAS. تجعیِ ٍاضیبًؽ زازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض هیعاى کلطٍفیل پطٍلیي ٍآًعین پطاکؿیساظ،  عجبضت ثَزًس اظ :

اؾتفبزُ  Excel   % ٍ ثطای ضؾن ًوَزاضّب اظ ًطم افعاض 35قس. ثطای اًجبم هقبیؿبت هیبًگیي اظ ضٍـ زاًکي زض ؾطح اطویٌبى 

 گطزیس.

 

 نتایج و بحث 

کِ هكبثِ ؾبیط زضنس ًكبى زاز  5تٌف ذكکی ثط اؾبؼ آظهَى زاًکي زض ؾطح  ًتبیج حبنل اظ هقبیؿِ هیبًگیي ؾطَح  

زاضی ٍجَز زاضز ثِ گیطی قسُ ًیع ثیي هطاحل اعوبل تٌف ذكکی اذتالف هعٌینفبت ظضاعی اظ ًظط نفبت فیعیَلَغیکی اًساظُ

قطایط عسم اعوبل تٌف ًؿجت ثِ ثطگ زض a  ٍ bّبی ثِ زؾت آهسُ تٌْب نفت هحتَی کلطٍفیل طَضی کِ ثب تَجِ ثِ هیبًگیي

ّب یااکی اظ عَاهاال کلیااسی زض تعایایي هحتَای کلطٍفایل ثطگ(. 1ؾبیط ؾطَح تٌف اظ هقبزیط ثبالتطی ثطذَضزاض ثَز )جسٍل 

(. افعایف تٌف ذكکی زض هطحلِ  2005ضٍز )ؾؿٌجی ٍ ّوکبضاى، قوبض هیؾطعاات فتَؾااٌتع ٍ تَلاایس هاابزُ ذكک ثِ

(. ًتبیج حبل اظ هقبیؿِ هیبًگیي ًكبى زاز کِ 1310ثبعث کبّف هیعاى کلطٍفیل هی گطزز )ًَضهٌس ٍّوکبضاى، ضقس ضٍیكی 



 

 3  
 

ضؾس کِ زّی ضخ زازُ اؾت. ثٌبثطایي ضقن ثِ ًظط هیثیكتطیي تغییط زض هیعاى هحتَی کلطفیل زض هطحلِ تٌف زض فبظ ؾبقِ

 ّبی تجوع پطٍلیي یکی اظ ضٍـثط فعبلیت فتَؾٌتعی گیبُ زاقتِ ثبقس. تَاًس تبثیط فطاٍاًی کبّف هٌبثع آثی زض ایي هطحلِ هی

 

؛ لٍَیت، 1331ضٍز )ٍَّا ٍ ّوکبضاى، ّب تَؾط گیبّبى ثکبض هیهتبثَلیکی اؾت کِ زض پبؾد ثِ تٌف ذكکی ٍ یب ؾبیط تٌف

ّبی کٌٌسُ ضازیکبل ةای اظت، جبضٍّبیی هبًٌس ایجبز تطکیت اؾوعی، تطکیت شذیطُ(. پطٍلیي تجوع یبفتِ ًقف1310

-عْسُ زاضز کِ زض ًْبیت هَجت ؾبظـ ٍ تحول زض ثطاثط تٌف ذكکی هی ّیسضٍکؿیل ٍ تٌظین پتبًؿیل اکؿیساؾیَى ضا ثِ

قَز ٍ زض ؾبظٍکبضّبی ّبیی اؾت کِ ثِ ٍؾیلِ تٌف ذكکی زضگیبّبى القب هیتطیي پبؾدتغییطهحتَای پطٍلیي یکی اظ ضایجقَز. 

ثبقس. زض هطبلعِ حبضط ًیع هیعاى پطٍلیي زض قطایط تٌف ًؿجت ثِ قطایط عسم اعوبل تٌف ثیكتط ل هیثطزثبضی ثِ تٌف زذی

زّی هكبّسُ قس، کِ ایي ًتبیج ثب ًتبیج حبنل اظ هطبلعِ ثبثبئیبى ٍ ثَز ٍ ثبالتطیي هقساض آى زض قطایط تٌف زض هطحلِ ؾبقِ

تَاًس ثب ؾطعت ثیكتطی ثِ قٌبؾبئی  ّب، هیثِ کوک آًعین ثطضؾی اثطات تٌف ذكکی( هطبثقت ًكبى زاز. 1330ّوکبضاى )

اکؿیساى  ّبی آًتیّبی هحیطی ٍ تغییطات غلظت آًعین ّبی هقبٍم یک گیبُ هٌجط قَز،  طاکِ ضاثطة قَی زض تحول ثِ تٌف پبیِ

تَاى  ثبقس، لصا هی ّب هیغىای زض ؾلَلْب تحت کٌتطل  ایٌکِ ؾٌتع ّط هبزُ زض گیبّبى فتَؾٌتع کٌٌسُ ٍجَز زاضز ٍ ثب عٌبیت ثِ 

ّبی هقبٍم ثِ ذكکی  تَلیس پبیِ  ثب قٌبؾبئی غًْبی هؿئَل ؾٌتع ایي هَاز ٍ اًتقبل آى ثِ گیبّبى زیگط، ثب ؾطعت ثیكتطی ثِ

زّی هكبّسُ قس. هكرم قسُ پطزاذت. زض هطبلعِ حبضط ثیكتطیي هیعاى آًعین پطکؿیساظ زض قطایط تٌف زض هطحلِ ؾبقِ

ّبی تَاًس ثِ ٍاؾطِ ثطٍظ تٌفطاکؿیس ّیسضٍغى زض ؾطح ؾلَلی ظیبى آٍض اؾت. افعایف هیعاى ایي تطکیت هیاؾت کِ تجوع پ

 (. 2001هحیطی اظ جولِ کن آثی ثبقس. ًتبیج هب ًیع زض ایي ضاثطِ ثب ؾبیط هطبلعبت هطبثقت ًكبى زاز )التبثیگیَت ٍ ّوکبضاى، 

کِ اظ ًظط هیعاى زضنس  ًكبى زاز  5بؼ آظهَى زاًکي ثِ تطتیت زض ؾطح ًتبیج حبنل اظ هقبیؿِ هیبًگیي ؾطَح کَزی ثط اؾ

زاضی ٍجَز زاضز. هكبثِ ؾبیط نفبت اؾتفبزُ پطٍلیي، هحتَی کلطٍفیل ثطگ ٍ آًعین پطٍکؿیساظ ثیي ؾطَح کَزی اذتالف هعٌی

َز ضٍی ؾجت ثْجَز فعبلیت اظ ًبًَ کَز ضٍی ؾجت افعایف هحتَی کلطٍفیل ثطگ ٍ پطٍلیي قس. ّو ٌیي اؾتفبزُ اظ ًبًَ ک

ثب (. 2آًعیوی زض قطایط تٌف گطزیس ثِ طَضی کِ کوتطیي هیعاى آًعین پطٍکؿیساظ زض ؾطح ًبًَ کَز ضٍی هكبّسُ قس )جسٍل

ّب ٍاؾیسّبی ًَکلئیک ؾجت آؾیت اکؿیساتیَ ثِ لیپیسّبی غكبیی، پطٍتئیي (ROS)ّبی اکؿیػى فعبل تَجِ ثِ ایٌکِ گًَِ

ضًٍس قبهل کبض هیّبی اکؿیػى فعبل ثِاکؿیساًی هرتلفی کِ زض گیبّبى جْت جبضٍة کطزى گًَِآًتی گطزًس، تطکیجبتهی

اکؿیساًی قبهل ؾَپطاکؿیس زیؿوَتبظ، کبتبالظ، پطاکؿیساظ ّبی آًتیآؾکَضثبت، گلَتبتیَى، آلفب تَکَفطٍل ٍ کبضٍتٌَئیسّب ٍ آًعین

ظزایی کٌٌسُ ّبی ؾنٍ افعایف ثیبى آًعین ROS. تٌف ذكکی ثبعث تجوع ثبقٌسآؾکَضثبت هی -ّبی  طذِ گلَتبتیَىٍ آًعین

ROS قَز. کبّف آؾیت اکؿیساتیَ اظ ططیق جبضٍة کطزى هیROS یک اؾتطاتػی هْن زض گیبّبى ثطای تحول تٌف اؾت ،

هطثَط ثِ تیوبض ًبًَ کَز  (. زض ایي ثطضؾی ًیع کوتطیي ٍ ثیكتطیي هیعاى آًعین پطاکؿیساظ ًیع ثِ تطتیت2003) بٍظ ٍ ّوکبضاى، 

ضٍی ٍ تیوبض قبّس ثَز. هكرم قسُ اؾت کِ تٌف ذكکی زض هطحلِ گلسّی ثبعث کبّف هحتَای کلطٍفیل ثطگ زض ثؿیبضی 

( گعاضـ کطزًس کِ تٌف قسیس ذكکی ثِ طَض هتَؾط ثبعث کبّف حسٍز 1311قَز. علی هحوسی ٍ ّوکبضاى )اظ گیبّبى هی

قَز ٍ ّو ٌیي هكرم قسُ اؾت کِ زٍام فتَؾٌتع ٍ حفظ غلظت کلطٍفی تحت هیهحتَای کلطٍفیل ثطگ پط ن  20%

کٌس، ثٌبثطایي اؾتفبزُ اظ ّبی فیعیَلَغیکی تحول ذكکی اؾت ٍ ثِ ثجبت فتَؾٌتع کوک هیقطایط تٌف اظ جولِ قبذم

ِ زض ثَتِ کوک ًوبیس. اظ تَاًس ثِ ثْجَز فتَؾٌتع ٍ زض ًتیجِ ثِ حفظ عولکطز زاًکَزّبی ظیؿتی تحت قطایط تٌف ذكکی هی

ثطگ هطثَط ثِ تیوبض ًبًَ کَز ضٍی ثَزُ اؾت. ثِ  a  ٍbایٌطٍ ًتبیج هطبلعِ حبضط ًكبى زاز کِ ثیكتطیي هیعاى هحتَی کلطٍفیل 

طَض کلی ًتبیج حبنل اظ هقبیؿِ هیبًگیي نفبت زض ؾطَح هرتلف کَزی ًكبى زاز کِ اؾتفبزُ اظ ًبًَ کَز ضٍی زض هقبیؿِ ثب 

گیبُ تَاًس ؾجت ثْجَز ذهَنیبت ضقسی ٍ ّو ٌیي ؾبظٍکبضّبی فیعیَلَغیک ٍ ثیَقیویبئی  کَز قیویبیی ؾَلفبت ضٍی هی

 گلطًگ تحت قطایط تٌف ذكکی قَز.
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  هقایسه هیانگین صفات در ضرایط تنص خطکی در گلرنگ -1جذول 

 تٌف زض هطحلِ گلسّی عسم تٌف نفت

 تٌف زض هطحلِ 

 ؾبقِ زّی

 32/60c 42/60b 43/80a هحتَی پطٍلیي )هیکطٍگطم ثط گطم ٍظى تط ثطگ(

 0/136a 0/128b 0/114c )هیلی گطم ثط گطم ثبفت تط ثطگ( aهحتَی کلطٍفیل 

 0/0095a 0/0091b 0/0079c )هیلی گطم ثط گطم ثبفت تط ثطگ( bهحتَی کلطٍفیل

 6/02c 8/91b 10/26a آًعین پطاکؿیساظ )هیکطٍ هَل ثط گطم ٍظى تط ثطگ(

 ثبقٌس.زضنس هی 5زاض زض ؾطح احتوبل حطٍف هكتطک زض ّط ضزیف ًكبى زٌّسُ عسم اذتالف هعٌی

 

 هقایسه هیانگین صفات در سطوح هختلف تیوار کودی در گلرنگ -2جذول 

 ؾَلفبت ضٍی ًبًَکَز ضٍی قبّس نفت

 36/89bc 46/65a 399/9b هحتَی پطٍلیي )هیکطٍگطم ثط گطم ٍظى تط ثطگ(

 0/0826c 0/0902a 0/0847bc )هیلی گطم ثط گطم ثبفت تط ثطگ( aهحتَی کلطٍفیل 

 0/046b 0/050a 0/044b )هیلی گطم ثط گطم ثبفت تط ثطگ( bهحتَی کلطٍفیل

 6/25c 11/36a 9/17bc آًعین پطاکؿیساظ )هیکطٍ هَل ثط گطم ٍظى تط ثطگ(

 ثبقٌس.زضنس هی 5زاض زض ؾطح احتوبل حطٍف هكتطک زض ّط ضزیف ًكبى زٌّسُ عسم اذتالف هعٌی
 

 ًتیجِ گیطی 

 تَاًس ثبعث ثْجَز عولکطز           ثِ طَض کلی ًتبیج ایي آظهبیف ًكبى زاز کِ ههطف ًبًَ کَز ضٍی زض قطایط تٌف ذكکی هی

 زاًِ ٍ  اجعای عولکطز گلطًگ قَز.
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