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 چکیذُ

ٔحَّٛ پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ثز ػٙبفز غذایی ٔٛخٛد در ٔحیظ ٚ  در ٔحیظ وؾت وٕپٛعتوبرثزد ٕٞشٔبٖ ٚرٔی عیثٝ ٔٙظٛر ثزر   

تىزار در ٌّخب٘ٝ  3یه آسٔبیؼ ٌّذا٘ی ثٝ فٛرت فبوتٛریُ در لبِت عزح وبٔالً تقبدفی ثب  رلٓ یّذا خیبر ٌّخب٘ٝ ای وؾت ٚ ثزي

-حبٚی درفذٞبی ٔختّف ٚرٔی وؾت  ثغتزٞبیؽبُٔ در ایٗ آسٔبیؼ دا٘ؾٍبٜ ٔحمك اردثیّی ؽذ. فبوتٛرٞبی ٔٛرد ثزرعی 

اثز ٔیّی ٔٛالر ثٛد. ٘تبیح ٘ؾبٖ داد وٝ  5/1ٚ 1، 5/0ففز، غّظت ٞبی ٔختّف پٛتزیغیٗ ٚ  درفذ( 60ٚ 40، 20وٕپٛعت )ففز، 

-دعت آٔذ. ٔحَّٛثٝ درفذ ٔؼٙبدار 1وٕپٛعت ثز است، فغفز، پتبعیٓ، وّغیٓ ٚ عذیٓ در عغح احتٕبَ درفذٞبی ٔختّف ٚرٔی

درفذ ٔؼٙبدار   5درفذ ٚ ثزای است در عغح 1پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ثز رٚی ؽبخغبرٜ ٌیبٜ ٘یش ثز ػٙبفز فغفز ٚ وّغیٓ در عغح 

-داری اس ٘ظز آٔبری ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ. اثز ٔتمبثُ درفذٞبی ٔختّف ٚرٔیچٙیٗ ثزای پتبعیٓ ٚ عذیٓ اختالف ٔؼٙیثذعت آٔذ. ٞٓ

دار ثٛد. ٚ ثزای ػٙبفز است ٚ وّغیٓ درفذ ٔؼٙی 1ی ثب پٛتزیغیٗ ثز ػٙبفز فغفز، پتبعیٓ ٚ عذیٓ  در عغح پبؽوٕپٛعت ٚ ٔحَّٛ

 .درفذ ٔؼٙبدار ثٝ دعت آٔذ 5ر عغح د

 ٔحیظ وؾتپبؽی، ، ٔحَّٛپٛتزیغیٗ  :کلوات کلیذی

 

 هقذهِ

اعت ایدبد وزدٜ غت ٔحیغی ثغیبری ٞبی وؾبٚرسی ٔؾىالت سیبی ؽیٕیبیی در سٔیٟٗدر چٙذ دٞٝ اخیز ٔقزف ٟ٘بدٞ     

وؾبٚرسی پبیذار ثز پبیٝ ٔقزف وٛدٞبی سیغتی ثب ٞذف حذف یب تمّیُ چؾٍٕیز در ٔقزف ٟ٘بدٜ ٞبی (.1380)فبِح راعتیٗ، 

 (.1390آیذ)وبؽب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ، ثٝ ؽٕبر ٔی تحُ ٔغّٛة خٟت غّجٝ ثز ایٗ ٔؾىالؽیٕیبیی ، یه راٜ

ٌیبٞبٖ ٔٛرد وؾت خٛد ثب اعتفبدٜ اس وٛدٞبی آِی )ثمبیبی ٌیبٞی ٚ حیٛا٘ی(  وٕجٛد ٔٛاد غذاییثؾز اس دیز ٍٞٙبْ ثٝ فىز خجزاٖ 

أب چٖٛ تِٛیذ ٔمبدیز سیبد ایٗ وٛدٞب ثٝ آعب٘ی ٕٔىٗ ٘جٛدٜ ٚ ا٘غبٖ لبدر ثٝ وٙتزَ ٔؾىالت ثٟذاؽتی آٖ ٘جٛد ثٝ ٘غُ  ،ثٛدٜ اعت

سیغت ٔحیغی ٚ تغییز ثبفت ؽیٕیبیی، فیشیىی ٚ سیغتی خبن ٞب ٚ دْٚ وٛدٞب یؼٙی وٛدٞبی ؽیٕیبیی رٚی آٚرد أب آعیت ٞبی 

ایٟٙب دالیُ ٟٔٓ ثبسٌؾت ثٝ وٛدٞبی آِی ثب تغییزاتی در لبِت وؾبٚرسی  .ٔؾىالت ثٟذاؽتی ثؾز را ثٝ فىز خبیٍشیٙی دیٍز ا٘ذاخت
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وٕپٛعت، وٛدٞبی حیٛا٘ی، وٛدٞبی ثزای ثبرٚری خبن دروؾبٚرسی ارٌب٘یه اس ٚرٔی. (1384)رٔضب٘یبٖ،  آِی یب ارٌب٘یه ثٛدٜ اعت

 . ؽٛدٞبی ثیِٛٛصیه ٘یش اعتفبدٜ ٔیآِی ٚ وٛد

اٖ ثزای تجذیُ ٞبی خبوی ٚ ریش خب٘ذاروٕپٛعت اس وزْٚرٔی یه وّٕٝ التیٗ ثٝ ٔؼٙی وزْ اعت ٚ در فزایٙذ تِٛیذ ٚرٔی    

وٕپٛعت ٘بٔیذٜ ؽٛد وٝ  ٚرٔیب ثٛی خبن اعتفبدٜ ٔیٞبی عیبٞزً٘ ٚ غٙی اس ٔٛاد غذایی ٔٛرد ٘یبس ٌیبٞبٖ ثٜضبیؼبت آِی ثٝ ٔبد

ٞبی خبوی اعت وٝ اس ٘ظز ٔٛاد غذایی ٔٛرد ٘یبس ٌیبٞبٖ غٙی ٚ ثٝ ٞبی خبوی ٔحقَٛ خب٘جی عجیؼی وزْؽٛد. فضٛالت وزْٔی

ٞبی وؾت حیظوٕپٛعت ثٝ خبن ٚ ٔافشٚدٖ ٚرٔی (.1998تٛا٘ذ ثٝ وبر رٚد )اعٕیت، ػٙٛاٖ ثٟتزیٗ ٔبدٜ افالح وٙٙذٜ خبن ٔی

ؽٛد. ثیؾتزیٗ پبعخ ٌیبٜ سٔب٘ی حبفُ ٌّذا٘ی ثبػث ثٟجٛد خٛا٘ٝ س٘ی ثذر، افشایؼ رؽذ ٘ؾبء ٚ ثٟجٛد رؽذ ٚ ثبرٚری وّی ٌیبٞبٖ ٔی

وٕپٛعت ٕٔىٗ اعت ثب ٞب را تؾىیُ دٞذ ٚ افشایؼ ثیؾتز ٚرٔیوٕپٛعت تٟٙب درفذ وٕی اس وُ حدٓ ٌّذاٖؽٛد وٝ ٚرٔیٔی

 ٞغتٙذ ٌیبٞی رؽذ عجیؼی ٞبیٜوٙٙذ تٙظیٓ اس خذیذ ٌزٜٚ یه ٘یش ٞبآٔیٗپّی (.2001بؽذ )اتیٝ ٚ ٕٞىبراٖ، افشایؼ رؽذ ٕٞزاٜ ٘ج

ٕٞىبراٖ،  ٚ )تبً٘ دار٘ذ. ٘مؼ ٚ ٕ٘ٛ رؽذ ٞبیفزایٙذ اس ثغیبری در ٚ ؽٛ٘ذٔی ؽٙبختٝ ٞبی ٌیبٞیٞٛرٖٔٛ ثؼٙٛاٖ أزٚسٜ وٝ

ؽٛد ایٗ تزویجبت ٞبی آساد ٔزثٛط ٔیتٙؼ ثٝ تبثیز آٟ٘ب در خٌّٛیزی اس رادیىبَ ٞب ثؼٙٛاٖ تزویجبت ضذآٔیٗاثز دیٍز پّی (.2004

آیٙذ ٚ ثٝ دِیُ داؽتٗ ثبرٞبی ٔثجت ثؼٙٛاٖ دٞٙذٜ اِىتزٖٚ ٚ ایدبد وٙٙذٜ وٕپّىظ ثب  تزویجبت دارای رادیىبَ آساد ثٝ حغبة ٔی

 (.1389)ػجذاِّٟی ٚ ٕٞىبراٖ، وٙٙذ ؽٛ٘ذ خٌّٛیزی ٔیٞب ٔیدر ٘تیدٝ اس تدٕغ ایٗ تزویجبت ٔضز وٝ ثبػث ایدبد تٙؼ در عَّٛ

ٞبی ٔحیغی اس خّٕٝ ؽٛری ٔٙؼىظ آٔیٗ ٞب در ٔٛاخٟٝ ثب تٙؼدر عی چٙذ عبَ اخیز ٔحممیٗ تٛخٝ خٛد را را ثز رٚی ٘مؼ پّی

  (2014)چزیغتٛس ٚ ٕٞىبراٖ، وزد٘ذ

ٕٞچٖٛ ثیؾتزیٗ عغح سیز وؾت ٚ تِٛیذ خیبر در ایزاٖ عت. یىی اس اػضبی تیزٜ وذٚئیبٖ ا Cucumis Sativusخیبر ثب ٘بْ ػّٕی     

ٞبی اخیز وؾت ٚ تِٛیذ ٌیزد. ِٚی در عبَدر ٞٛای آساد ٚ ؽزایظ الّیٕی ثغیبر ٔتفبٚت ٚ ٌبٞی ٘ٝ چٙذاٖ ٔغّٛثی ا٘دبْ ٔیٌذؽتٝ 

در خبن ٞبی ؽٛر دارای  خیبر ٌّخب٘ٝ ای دارای ریؾٝ عغحی ثٛدٜ ٚ (1387ای ٘یش ٔؼَٕٛ ؽذٜ اعت)حغٙذخت، خیبرٞبی ٌّخب٘ٝ

ػٙبفز غذایی وٕپٛعت ثز تبثیز ٚرٔی (. اس ایٗ رٚ ثٝ ٔٙظٛر ثزرعی1388رؽذ وٓ ثٛدٜ ٚ ػّٕىزد آٖ وبٞؼ ٔی یبثذ )ٌُ خٛؽىبْ، 

تؼییٗ ٔیشاٖ تبثیزٌذاری پٛتزیغیٗ ثز رٚی ٚ  تؼییٗ غّظت ثٟیٙٝ پٛتزیغیٗ ثٝ ٔٙظٛر ٔحَّٛ پبؽی، خیبر ٌّخب٘ٝ ای رلٓ یّذا

پٛتزیغیٗ را رٚی ٌیبٜ ٔحَّٛ پبؽی  یه ٔبٜ ثؼذ اس وؾت وٕپٛعتؾت ؽذٜ در ثغتزٞبی حبٚی درفذٞبی ٔختّف ٚرٔیٌیبٞبٖ و

 وزدیٓ.

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

تىزار، ثٝ  3ثٝ فٛرت فبوتٛریُ در لبِت عزح وبٔالً تقبدفی ثب  1393، ثٟبر ٚ تبثغتبٖ 1392اٚاخز سٔغتبٖ ایٗ آسٔبیؼ در     

رٚس  خیغب٘ذٜ ؽذٜ ٚ عپظ  3٘ٝ اخزا ؽذ.در ایٗ آسٔبیؼ ثٝ ٔٙظٛر تِٛیذ ٘ؾب، ثذرٞب لجُ اس وبؽت ثٝ ٔذت فٛرت ٌّذا٘ی ٚ در ٌّخب

ٞبی ٞبی وٛچه ثٝ اتبلهٌّذاٖ ثٝ ٔٙظٛر تِٛیذ ٘ؾبٞبی ثبویفیت در ٌّذاٖ ٞبی وٛچه ٔحتٛی پیت ٔبط ٚ پزالیت وؾت ؽذ٘ذ

ثزٌی رعیذ٘ذ ثٝ ٌّذاٖ  3-4ٚ ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ ٔزحّٝ مُ ؽذ٘ذ ِٛوظ ٔٙت12000ٌزاد ٚ ؽذت ٘ٛردرخٝ عب٘تی 28وؾت ثب دٔبی 

ٞب لجُ اس ا٘تمبَ ٘ؾبٞب ٔٛرد تدشیٝ لزار خبن ٌّذاٖ وٕپٛعت ا٘تمبَ یبفتٙذ.درفذ حدٕی ٚرٔی 60ٚ  40، 20، 0ٞبی ثشري حبٚی 

ثغتز تٕبْ تىزارٞبی ٞز تیٕبر ( ا٘دبْ ٌزفت. ثٝ ایٗ فٛرت وٝ اثتذا 1392-ثزداری اس خبن لجُ اس وؾت )اعفٙذ ٔبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزفت.

وٝ وبٔالً ثب یىذیٍز ٔخّٛط ؽذ٘ذ یه ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٞز تیٕبر ثزداؽتٝ ؽذ ٚ در آسٔبیؾٍبٜ خبن دا٘ؾٍبٜ ٔحمك تٟیٝ ٌزدیذ ٚ پظ اس ایٗ

خب٘ٝ ٞب در داخُ ٌّچیذٔبٖ ٌّذاٖآٔذٜ اعت.  1وٕپٛعت ٔٛرد اعتفبدٜ در خذَٚ ٞبی خبن ٚ ٚرٔیٚیضٌی اردثیّی آ٘بِیش ٌزدیذ. 
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ٔتز در عب٘تی 55ٞب در ردیف ٔتز ٚ فبفّٝ ثٛتٝعب٘تی 85ثٝ فٛرت ردیفی ٚ وبٔالً تقبدفی ثٛد ثٝ عٛری وٝ فبفّٝ ثیٗ ردیف ٞب 

ٚ  1، 5/0ؽبُٔ )ؽبٞذ(،  پٛتزیغیٗ ٔختّف ٞبیب غّظتٞبی ثشري،ٌیبٜ ث ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ. دٚ ٞفتٝ پظ اس ا٘تمبَ ٘ؾبٞب ثٝ ٌّذاٖ

 پبؽی ؽذٜ ٚ ایٗ ػُٕ ٞز دٚ ٞفتٝ یىجبر تىزار ؽذ.ٔیّی ٔٛالر ٔحَّٛ  5/1

در عی ٔزاحُ رؽذ، ػّٕیبت داؽت اس خّٕٝ آثیبری، حذف ػّف ٞبی ٞزس، ٔجبرسٜ ثب آفبت، ٞذایت ٌیبٞبٖ ثٝ فٛرت ػٕٛدی ثٝ     

 ٞبی خب٘جی ا٘دبْ ؽذ.ٚعیّٝ ریغٕبٖ ٚ حذف ؽبخٝ

( 1982( ٚفغفز)اِٚغٗ ٚ عبٔزس، 2001)خٛ٘ش،عذیٓ، وّغیٓ، یٓاست، پتبع غّظت اس خّٕٝی یٚیضٌی ٞبدر پبیبٖ فقُ رؽذ   . 

تدشیٝ ؽذ. ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثب اعتفبدٜ اس آسٖٔٛ  SAS. دادٜ ٞبی حبفُ اس آسٔبیؼ ثٝ ٚعیّٝ ٘زْ افشار ٘ذٌیزی ؽذا٘ذاسٜ

 درفذ ا٘دبْ ؽذ. 5ٚ در عغح احتٕبَ ای دا٘ىٗ چٙذدأٙٝ
 ز کشتتجشیِ عٌاصز غذایی هَجَد در بست -1جذٍل 

 
 ًتایج ٍ بحث 

( ٘ؾبٖ داد وٝ اثز درفذٞبی ٔختّف 2)خذَٚ وٕپٛعت ثز ػٙبفز ٔٛخٛد درٌیبٜٔیٞبی حبفُ اس تبثیز ٚرتدشیٝ ٚاریب٘ظ دادٜ    

پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ثز دعت آٔذ. ٔحَّٛدرفذ ٔؼٙبدار ثٝ 1وٕپٛعت ثز است، فغفز، پتبعیٓ، وّغیٓ ٚ عذیٓ در عغح احتٕبَ ٚرٔی

چٙیٗ درفذ ٔؼٙبدار ثذعت آٔذ. ٞٓ  5درفذ ٚ ثزای است در عغح 1برٜ ٌیبٜ ٘یش ثز ػٙبفز فغفز ٚ وّغیٓ در عغح رٚی ؽبخغ

پبؽی ثب وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛداری اس ٘ظز آٔبری ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ. اثز ٔتمبثُ درفذٞبی ٔختّف ٚرٔیثزای پتبعیٓ ٚ عذیٓ اختالف ٔؼٙی

درفذ ٔؼٙبدار  5دار ثٛد. ٚ ثزای ػٙبفز است ٚ وّغیٓ در عغح درفذ ٔؼٙی 1غح در ع یٗ ثز ػٙبفز فغفز، پتبعیٓ ٚ عذیٓپٛتزیغ

 ثٝ دعت آٔذ.

 است

پبؽی وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛثبالتزیٗ ٔمذار است ٔزثٛط ثٝ تیٕبر خبن ثذٖٚ ٚرٔی ٘ؾبٖ داد وٝ (3ٞب )خذَٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ    

وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛ درفذ ٚرٔی 20ٚ  60در ٔحیظ ٞبی وؾت حبٚی  تزیٗ ٔیشاٖ استوٓ ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد.ٔیّی 5/0ؽذٜ ثب 

-وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛدرفذ ٚرٔی 40چٙیٗ ٔحیظ وؾت حبٚی ٔٛالر پٛتزیغیٗ ٚ ٞٓٔیّی 1ٚ  5/0پبؽی ؽذٜ ثب آة ٔمغز)ؽبٞذ(، 

-ت فبلذ ٚرٔیداری ثب ٔحیظ وؾٔیّی ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثذعت آٔذ وٝ اختالف ٔؼٙی 5/1ٚ 1پبؽی ؽذٜ ثب آة ٔمغز) ؽبٞذ(، 

( ٌشارػ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ خذة ٚ رٞبعبسی ٘یتزٚصٖ 2003) 1ؽت ٚ ٕٞىبراٖ ٘ذاؽت.  پبؽی ؽذٜ ثب آة ٔمغز)ؽبٞذ(وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛ

ٌیزد وٝ دِیُ آٖ ؽبیذ وبٞؼ غّظت ٘یتزات در وٕپٛعت وٙذتز اس عبیز وٛدٞبی آِی فٛرت ٔیتٛعظ تزویجبت ٞٛٔٛعی ٚرٔی
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در اختیبر آٖ لزار ٌزفتٝ  ٌیبٜ ٛری وٝ ٘یتزٚصٖ ثٝ فٛرت تذریدی در ٔزاحُ ٔختّف رؽذیعفٛرت ٔقزف ایٗ وٛد آِی ثٛد ثٝ

پبؽی ثب پٛتزیغیٗ افشایؼ ( ٘ؾبٖ داد٘ذ وٝ ٔح2008َّٛ( ٚ ٞٓ چٙیٗ اِتٟبثی ٚ ٕٞىبراٖ )2009اعت. ػجذاِؼشیش ٚ ٕٞىبراٖ )

یح ایٗ آسٔبیؼ ٔجٙی ثز افشایؼ ٔیشاٖ است در ثزي ٌیبٞبٖ داری در ٔیشاٖ است ثزي ٘غجت ثٝ ؽبٞذ ٘ؾبٖ داد. ایٗ ٘تبیح ثب ٘تبٔؼٙی

 ٔحَّٛ پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ٔغبثمت دارد.

 فغفز

-درفذ ٚرٔی 60٘ؾبٖ داد وٝ ثبالتزیٗ ٔمذار فغفز ٔزثٛط ثٝ تیٕبر ٔحیظ وؾت حبٚی  (3ٞب )خذَٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ    

 وٕپٛعت ٚدرفذ ٚرٔی 20ٗ ٔیشاٖ فغفز در ٔحیظ ٞبی وؾت حبٚی تزیپبؽی ؽذٜ ثب آة ٔمغز)ؽبٞذ( ثٛد. وٓوٕپٛعت ٚ ٔحَّٛ

ٔٛالر پٛتزیغیٗ ٔؾبٞذٜ ؽذ. ٚرٚد ٔٛاد آِی ثٝ خبن ثبػث افشایؼ ػٙبفز غذایی خبن ٚ لبثّیت ٔیّی 1ٚ  5/0ٔحَّٛ پبؽی ؽذٜ ثب

دٞذؽتی سادٜ ٕٚٞىبراٖ  (.2،2003ٚ ٕٞىبرا1ٖ )وبراٚاوبٞب تٛعظ ٌیبٜ، افشایؼ تؼبدَ ٘یتزٚص٘ی ٚ وبرایی خذة فغفز ؽذخذة آٖ

ای افشایؼ % ٔقزف ؽذ ٔیشاٖ فغفز ٘ؾبء فّفُ د25ِٕٝ( در تحمیمبت خٛد پی ثزد٘ذ وٝ سٔب٘ی وٝ وٛد ٚرٔی وٕپٛعت 1389)

پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ثز رٚی ثزي ٌیبٜ ریحبٖ عجت افشایؼ ٔیشاٖ فغفز در ثزي ایٗ ٌیبٜ ( ٘ؾبٖ داد وٝ ٔح2010َّٛایٕبٖ) یبفت.

ٚ  ٞبیی ٔب٘ٙذ فغفز ؽٛد.تٛا٘ذ ٔٙدز ثٝ افشایؼ خذة یٖٛٞب ٔیافشایؼ ٔٛاد لٙذی ثزای تٙظیٓ اعٕشی در ریؾٝٓ چٙیٗ ؽٛد. ٞٔی

وٕپٛعت افشایؼ درفذ ٚرٔی 60فغفز در ٔحیظ ٞبی حبٚی  یبثذثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔٛاد لٙذی در ٌیبٜ در ٍٞٙبْ تٙؼ افشایؼ ٔی

 یبفت. 

 پتبعیٓ

وٕپٛعت ٚ ثبالتزیٗ ٔمذار پتبعیٓ ٔزثٛط ثٝ تیٕبر ٔحیظ ٞبی وؾت فبلذ ٚرٔی٘ؾبٖ داد وٝ  (3ٞب )خذَٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ

ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد ٚ وٓ تزیٗ ٔمذار پتبعیٓ ٔیّی 1وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛ پبؽی ؽذٜ ثب درفذ ٚرٔی  20،40ٚ60ٔحیظ وؾت حبٚی 

( ثب 2009ػجذاِؼشیش ٚ ٕٞىبراٖ)پبؽی ؽذٜ ثب آة ٔمغز ثٛد. وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛٔیدرفذ ٚر 60ٔزثٛط ثٝ ٔحیظ وؾت حبٚی 

پٛتزیغیٗ عجت افشایؼ ٔؼٙی داری در ٔیشاٖ ػٙبفز ٔٛخٛد در ٌیبٜ اس  پبؽی ثبٔتٛخٝ ؽذ٘ذ وٝ ٔحَّٛآسٔبیؾی ثز رٚی ٌُ ٌالیُ 

Kخذة ٚ ا٘تمبَ ٞبی ٔحیغی ٔختّف ٔب٘ٙذ ؽٛری، خؾىی ٚ فّشات عٍٙیٗ اس تٙؼ خّٕٝ پتبعیٓ ؽذ.
در ٌیبٞبٖ خٌّٛیزی  +

ٞبی پیؾیٗ ٘ؾبٖ دادٜ اعت وٝ آٔٛ٘یْٛ ٚ اعت. ٕٞچٙیٗ پضٚٞؼ درنوزدٜ ٚ إٞیت پتبعیٓ در وبٞؼ عٕیت عذیٓ ثیؾتز لبثُ 

در ٘تیدٝ پٛتزیغیٗ ثب افشایؼ خذة پتبعیٓ ثزي عجت  (.2008ٛیٗ، وعذیٓ ٘مؼ ثبسدار٘ذٜ ثز ٔیشاٖ خذة پتبعیٓ دار٘ذ )ؽجبال ٚ 

 ٞبی غیز س٘ذٜ اس خّٕٝ ؽٛری ٔی ؽٛد.ٔمبٚٔت ٌیبٜ در ثزاثز تٙؼ

 وّغیٓ

-درفذ ٚرٔی 40ثبالتزیٗ ٔمذاروّغیٓ ٔزثٛط ثٝ تیٕبر ٔحیظ ٞبی وؾت حبٚی ٘ؾبٖ داد وٝ  (3ٞب )خذَٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ

ٔیشاٖ وّغیٓ ٔزثٛط ثٝ ٔحیظ وؾت تزیٗ ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد. ٚوٓٔیّی 5/0وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛ پبؽی ؽذٜ ثب آة ٔمغز)ؽبٞذ( ٚ 

تٙؼ افشایؼ غّظت وّغیٓ در ٌیبٜ در ؽزایظ  ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد.ٔیّی 5/1پبؽی ثب وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛدرفذ ٚرٔی 60حبٚی 

وٝ (. ٔؾخـ ؽذٜ اعت 1379)فزسا٘ٝ،  وٙذای ثزای خذة ثیؾتز آٖ فزف ٕ٘ی، ٌیبٜ ٞشیٙٝعجیؼی اتفبق افتبدٜ ٚ در ؽزایظ 

ABAٓپبؽی ثب ٔحَّٛ(. 2000ؽٛد )عب٘ذرس ٚ ٕٞىبراٖ.،عغح وّغیٓ درٖٚ عِّٛی ٔی ثی، ؽٛری ٚ عزٔب ٔٙدز ثٝ افشایؼآ ، و

تٛاٖ چٙیٗ ػٙٛاٖ وزد ٔی وٕپٛعت عجت افشایؼ ٔیشاٖ وّغیٓ ؽذ.درفذ ٚرٔی 60ٚ  40پٛتزعیٗ در ٔحیظ ٞبی وؾت حبٚی 

                                                           
1. Caravaca et al. 
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ٞبی ءخذة ایٗ ػٙقز را تحت ؽزایظ تٙؼ داؽتٝ ٚ ثٝ ایٗ عزیك اس غؾب وٝ ٔیشاٖ وّغیٓ آٟ٘ب افشایؼ یبفتٝ تٛا٘بیی تیٕبرٞبیی وٝ

 . وٙٙذٔحبفظت ٔیؽٛری خبن ٞبی ٘بؽی اس عِّٛی در ثزاثز آعیت

 

 ٓعذی

وٕپٛعت ٚ درفذ ٚرٔی 60ٔزثٛط ثٝ  ٔحیظ وؾت حبٚی عذیٓ ثبالتزیٗ ٔمذارداد وٝ  ( ٘ؾب3ٖٞب )خذَٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ    

وٕپٛعت پبؽی ثب پٛتزیغیٗ در ٔحیظ وؾت ثب درفذ ثبالی ٚرٔیٚ ثب ٔحَّٛٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد. ٔیّی 5/1ب پبؽی ؽذٜ ثٔحَّٛ

پبؽی ؽذٜ ثب وٕپٛعت ٚ ٔحَّٛدرفذ ٚرٔی 40تزیٗ ٔیشاٖ عذیٓ در  ٔحیظ وؾت حبٚی وٓ ٔمذار عذیٓ وبٞؼ ٔی یبثذ.

ٚ ثزای  بفتٝیؼتمذ٘ذ وٝ در ٍٞٙبْ تٙؼ، ٔیشاٖ عذیٓ افشایؼ ( 2000ٔثٛ٘زت ٚ ٕٞىبراٖ  )ٔیّی ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثذعت آٔذ 5/0

، افشایؼ ٔٛلتی تٙؼ ثیؾتز ٌیبٞبٖ ٔمبْٚ ثٝ  ٕ٘بیذ.خٌّٛیزی اس عٕیت آٖ، ٌیبٜ عؼی در خزٚج ٚ یب ثٝ ٚاوٛئُ فزعتبدٖ آٖ ٔی

، آثبدؽزیف ثزد )حیذریتز ٔیٞبی ثزای خذة ٕ٘ه اس ٔحَّٛ آپٛپالعت ثبالعذیٓ در آپٛپالعت را اس عزیك افشایؼ ٔمذار آة عَّٛ

1379) 
 تجشیِ ٍاریاًس تأثیز تیوارّای هختلف بز هیشاى عٌاصز در گیاُ - 2جذٍل

   ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت      درخٝ آسادی ٔٙبثغ تغییزات

 عذیٓ وّغیٓ پتبعیٓ فغفز است  

 ns401/0 **000038/0 **047/0 0015/0** 622/5** 3 وٕپٛعتٚرٔی

 ns513/0 **000032/0 ns 013/0 00032/0** 334/2* 3 پٛتزیغیٗ

 058/0** 000019/0** 931/1** 00031/0** 927/1* 9 وٕپٛعت* پٛتزیغیٗٚرٔی

 016/0 000001/0 0/ 286 000006/0 727/0 32 اؽتجبٜ آسٔبیؾی

 52/29 78/10 99/27 361/6 94/15  ضزیت تغییزات
 ٚ * ،** ns غیزٔؼٙی دار% ٚ 5%، 1: ثٝ تزتیت ٔؼٙی دار در عغح 
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 ًتیجِ گیزی

ای  ٘ؾبٖ داد وٝ خیبر ٌّخب٘ٝثزي  ، فغفز، پتبعیٓ، عذیٓ ٚ وّغیٓوٕپٛعت ٚ پٛتزیغیٗ ثز درفذ استاثزات ٔتمبثُ  ٚرٔی    

پبؽی ایٗ ٌیبٞبٖ ثب پٛتزیغیٗ عجت افشایؼ خذة ایٗ وٕپٛعت وبٞؼ یبفت أب ٔحَّٛٞبی ثذٖٚ ٚرٔیدر ٔحیظدرفذ است ثزي 

پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ایٗ وٕپٛعت خذة ػٙقز است وبٞؼ یبفت ِٚی ثب ٔحَّٛٞبی ثذٖٚ ٚرٔیذ. ثٝ عٛری وٝ در ٔحیظػٙقز ٌزدی

وٕپٛعت ٚ وبٞؼ خذة تب حذٚدی ثزعزف ٌزدیذ ثٝ عٛری وٝ ثبالتزیٗ ٔیشاٖ خذة ایٗ ػٙقز در تیٕبر ٔحیظ وؾت ثذٖٚ ٚرٔی

وٕپٛعت خذة ایٗ آٔذ. ٚ در ٔحیظ ٞبی حبٚی درفذ ٞبی ثبالی ٚرٔیٔٛالر پٛتزیغیٗ ثذعت ٔیّی 1پبؽی ؽذٜ ثب غّظت ٔحَّٛ
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پبؽی ثب پٛتزیغیٗ ٘یش تبثیزی ثز خذة آٖ ٘ذاؽت ٚ ؽبیذ ٕٞیٗ ٔٛضٛع عجت وبٞؼ رؽذ ػٙقز ؽذیذا وبٞؼ یبفت وٝ ٔحَّٛ

ٔؾبٞذٜ ؽذ وٝ ثب وٕپٛعت درفذ ٚرٔی 40ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ فغفز در ٔحیظ ٞبی حبٚی  رٚیؾی در ایٗ تیٕبر وٛدی ٌزدیذٜ اعت.

-ٔمبدیز پتبعیٓ ٘یش در ٔحیظ .وٕپٛعت ٔغبثمت داردٞبی حبٚی ٚرٔی٘تبیح پیؾیٗ ٔجٙی ثز افشایؼ خذة فغفز در ٌیبٜ در ٔحیظ

ٔٛالر ٔمذار پتبعیٓ را در ٌیبٜ افشایؼ داد وٝ ٘ؾبٖ ٔیّی 1پبؽی ثب غّظت ٞبی وٕپٛعت افشایؼ یبفت. ِٚی ٔحَّٛٞبی حبٚی ٚرٔی

ٞبی چٙیٗ پتبعیٓ در ٔحیظ وؾت حبٚی درفذؽذٖ اثزات تٙؼ تٛعظ پٛتزیغیٗ در ایٗ غّظت ثٛدٜ اعت. ٞٓ دٞٙذٜ ثزعزف

پبؽی ؽذٜ ثٛد٘ذ وبٞؼ یبفت وٝ ایٗ ٘تیدٝ ٚخٛد تٙؼ در ایٗ ٔحیظ را ثٝ اثجبت ٔی وٕپٛعت وٝ ثب آة ٔمغز ٔحَّٛثبالی ٚرٔی

ٛعت افشایؼ یبفت ثٝ عٛری وٝ ثبالتزیٗ ٔمذار وّغیٓ در ایٗ ثغتز وٕپدرفذ ٚرٔی 40ٞبی حبٚی ٔیشاٖ وّغیٓ در ٔحیظ .رعب٘ذ

وٕپٛعت ٚ درفذ ٚرٔی 60تزیٗ ٔمذار وّغیٓ در ٔحیظ وؾت حبٚی ٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد وٓٔیّی 1ٚ 5/0ٚ ٔحَّٛ پبؽی ثب 

ذار وّغیٓ را در ٌیبٜ افشایؼ داد ٔٛالر ٔمٔیّی 1ٚ  5/0ٞبی پبؽی ثب غّظتٔٛالر پٛتزیغیٗ ثٛد ِٚی ٔحَّٛٔیّی 5/1پبؽی ثب ٔحَّٛ

 وٕپٛعت ٚ ٔحیظٞبی ثبالی ٚرٔیٞبی حبٚی درفذؽٛد. ٔمذار عذیٓ در ٔحیظوٝ ٘ٛػی ٚاوٙؼ دفبػی در ثزاثز تٙؼ ٔحغٛة ٔی

  پبؽی پٛتزیغیٗ وبٞؼ یبفت وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ تخفیف اثز تٙؼ تٛعظ ایٗ ٔبدٜ اعت .وٕپٛعت ثب ٔحَّٛثذٖٚ ٚرٔی
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