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 (.Cannabis sativa L)زر گیبُ ؽبّساًِ  ّبی رؽسپلَئیسی ثز ثزذی اس پبراهتزاثز القبی پلی
 

 *حکیوِ هٌقَریٍ  هْغب ثبقزی

 گزٍُ سیغت ؽٌبعی، زاًؾکسُ فلَم، زاًؾگبُ ؽْیس ثبٌّز کزهبى.

 (13/10/1393ًْبیی:  ، تبرید پذیزػ24/02/93)تبرید زریبفت:  

 

 

 :چکیسُ

بى ؽبّساًِ ثب عغح پلَئیسی هتفبٍت اس ًؾز ثزذی اس پبراهتزّبی رؽس ٍ تزکیجبت ثیَؽیویبیی هَرز ثزرعی قزار گزفتٌس. گیبّبى زر ایي هغبلقِ گیبّ

عیي ثسعت آهسًس. آًبلیش فلَعبیتَهتزی ثِ هٌؾَر تقییي عغح پلَئیس ٍ هیکغَپلَئیس حبفل اس آسهبیؼ قجلی هب ثب اعتفبزُ اس تیوبر کلؾیپلی

پلَئیس زر هقبیغِ ثب گیبّبى زیپلَئیس ثِ عَر هقٌی زاری افشایؼ ًتبیح ًؾبى زاز کِ ٍسى تز ریؾِ ٍ اًسام َّایی زر گیبّبى پلی ؽس. پلَئیسی اًدبم

یؼ ًؾبعتِ ٍ پزٍتئیي کل زر گیبّبى هیکغَپلَئیس زر هقبیغِ ثب گیبّبى تتزاپلَئیس ٍ زیپلَئیس افشا کٌٌسُ، قٌسّبی هحلَل،یبفت. هیشاى قٌسّبی احیب

زاری ًؾبى زاز. قٌس هحلَل ٍ زاری پیسا کزز. ّوچٌیي زر گیبّبى تتزاپلَئیس زر هقبیغِ ثب گیبّبى زیپلَئیس، پزٍتئیي کل ٍ ًؾبعتِ افشایؼ هقٌیهقٌی

َئیسی هتفبٍت، احیب کٌٌسُ زر ثزگ ٍ ریؾِ گیبّبى تتزاپلَییس کوتز اس زیپلَئیس ثَز. ًیوزخ پزٍتئیٌی ریؾِ ٍ اًسام َّایی گیبّبى ثب عغَح پل

کیلَ زالتَى زر  175ٍ  68 ی ٍ پزٍتئیي ّبیی ثب ٍسى هَلکَلیّبی ذبؿ، هثل رٍثیغکَ زر اًسام َّای تغییزات ٍاضحی را زر هیشاى ثیبى پزٍتئیي

 ریؾِ هؾبّسُ ؽس. ثٌبثزایي پلی پلَئیسی فالٍُ ثز اثزات هَرفَلَصیکی، رٍی ففبت ثیَؽیویبیی گیبُ ًیش تأثیز زاؽت. 

 

 کلیسی: تتزاپلَئیسی، هیکغَپلَئیسی، پزٍتئیي، قٌس. کلوبت

 

 هقسهِ:

ی اس ذبًَازُ  .Cannabis sativa Lؽبّساًِ ثب ًبم فلوی

Cannabaceae  زر افل ثَهی هٌبعق هقتسل آعیب اعت ٍ اکٌَى

ثِ هیشاى ٍعیقی زر توبم خْبى گغتززُ اعت. زر سیغتگبُ ّبی 

عتَایی تب تپِ ّبی هتٌَفی زر ًَاحی ّن عغح زریب زر هٌبعق ا

ت ؽبّساًِ ثِ زلیل اّویت ثلٌس ّیوبلیب رؽس هی کٌس. کبؽ

آى ثزای هقبرف گًَبگَى اس خولِ غذایی، زارٍیی ٍ  اقتقبزی

ؽَز، تبریرچِ ی عَالًی ی آى گزفتِ هیتَلیس فیجز کِ اس عبقِ

 .(Ware and Tawfik, 2005)زارز 

ّب، ثیٌَئیسؽبّساًِ تزکیجبت ثبًَیِ ی گًَبگًَی هبًٌس کبًب

ّب، آلکبلَئیسّب، لیگٌبًبهیسّب ٍ آهیسّبی فٌَلی تَلیس فالًٍٍَئیس

ایي گیبُ  .(Flores-Sanchez and Verpoorte, 2008b)کٌس هی

زر اٍایل قزى ًَسزّن زر ارٍپبی غزثی ثِ فٌَاى زارٍ ثزای 

زرهبى فزؿ، تؾٌح، رٍهبتیغن، هیگزى، آعن، زرز فقت عِ 

    .(Spencer, 2002)ٌبذتِ ؽس قلَ، ذغتگی ٍ ثیرَاثی ؽ

هست سهبى سیبزی اعت کِ پلی پلَئیسی کززى ثزذی هحقَالت 

ٍ تب حس  (Lewis, 1980; Zhang et al., 2003)ؽَز ارسؽوٌس اًدبم هی

ّبی عَزهٌس کوک کززُ سیبزی ثِ تَلیس هحقَالت ٍاخس ٍیضگی

 (Gu et al., 2003; Alishah and Bagherieh, 2008).  اعت 

هؾرـ گززیس کِ  Setaria tomentosa ٌَات هثبل، زرثِ ف

ّب حبٍی هیشاى سیبزی اس ًؾبعتِ، قٌسّبی هحلَل اتَتتزاپلَئیس

(. تغییز زر Shashi and Saehdeva, 1990کل ٍ لیپیس ّغتٌس )

ی  پزٍفبیل هتبثَلیت کِ زر اتَتتزا پلَئیسّب زر اثز تکثیز پبیِ

ّبی هتبثَلیکی  ًیغنی هکب زّس، ثز اعبط هساذلِ صًَهی رخ هی
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یکی  ز.ؽَ کٌٌس، تفغیز هی کِ ثیَعٌتش تزکیجبت اٍلیِ را تٌؾین هی

ّب زر گیبّبى زیپلَئیس ًغجت اس زالیل کن ثَزى هقسار هتبثَلیت

ّبی عبذتبری زر گیبّبى ثِ گیبّبى پلی پلَئیس، عزکَة صى

زیپلَئیس فٌَاى ؽسُ اعت، زر حبلی کِ زر گیبّبى پلی پلَئیس 

افشایؼ  (.Levy, 1976قت ثززاؽتِ ؽسُ اعت )ایي هوبً

ّبی ثبًَیِ ٍ افشایؼ سیتَزُ زر ًتیدِ ی القبی پلی هتبثَلیت

پلَئیسی ثزای ثقضی اس گیبّبى زارٍیی گشارػ ؽسُ اعت 

(Adaniya and Shira, 2001)اس زٍ  ،. یک هَخَز اتَپلی پلَئیس

 آیس. اس آًدب کِ ٍخَز هی ثزاثزؽسى صًَم زرٍى یک گًَِ ثِ

ی هضبفف ؽسگی هغتقین صًَهی ایدبز اتَپلی پلَئیسی زر ًتیدِ

ؽَز، صًَم پبیِ، ثبثت ثبقی هبًسُ ٍ هَاز صًتیکی زٍ یب چٌس هی

زر  هتبثَلیت هقسار ٍ آًشیوی فقبلیت ؽَز. ثٌبثزایي افشایؼثزاثز هی

ثز اعبط  .(Lavania, 2005)ثبؽس اتَپلی پلَئیس ّب قبثل اًتؾبر هی

تز غؾبی ّغتِ ای ثِ کزٍهبتیي، هٌدز پبییي یک فزضیِ، ًغجت

ای ؽسُ ٍ ثٌبثزایي ثِ ارتجبط ثیؾتز کزٍهبتیي ثب غؾبی ّغتِ

فقبلیت صى ٍ زر ًتیدِ رٍاثظ آثی، پبیِ ی َّرهًَی ٍ هیشاى 

زٍ ثزاثز  (.Levin, 2002)یبثس فتَعٌتش زر ّز علَل افشایؼ هی

ّبی تؾکیل کززى کزٍهَسٍم زیپلَئیس ثب اعتفبزُ اس ثبسزارًسُ

ثبؽس. ایي تزکیجبت ؽیویبیی خْؼ زٍک هیتَسی اهکبى پذیز هی

سا، هیتَس را ثب خلَگیزی اس پلیوزیشاعیَى هیکزٍتَثَل ٍ 

ّب عی فبس آًبفبس هرتل هی ثٌبثزایي هْبخزت قغجی کزٍهَسٍم

ارسػ ٍ اّویت گیبّبى پلی پلَئیس زر کؾبٍرسی ًؾبى  عبسز.

 . (lewis, 1980)زازُ ؽسُ اعت 

ّبی ّسف اس اخزای ایي عزح، ثزرعی ثزذی ار پبراهتز

ؽیویبیی هبًٌس قٌس کل، ًؾبعتِ، پزٍتئیي ٍ علَلش ٍ تغییز آًْب ثب 

 ثبؽس.افشایؼ عغح پلَئیسی زر گیبُ ؽبّساًِ هی

 

 ّب:هَاز ٍ رٍػ

گیبّبًی کِ زر ایي آسهبیؼ هَرز اعتفبزُ قزار گزفتٌس، گیبّبًی 

یق ثَعیلِ تیوبرّبی هرتلف ثَزًس کِ زر فبس اٍل ایي تحق

عیي تیوبر ؽسُ ثَزًس. عغح پلَئیسی ایي گیبّبى ثَعیلِ کلؾی

آًبلیش فلَعبیتَهتزی تقییي ؽس ٍ ثز اعبط ًتبیح ثسعت آهسُ 

گیبّبى ثِ عِ گزٍُ زیپلَئیس، هیکغَپلَئیس )کِ صًَم آًْب 

 75زیپلَئیس ٍ تتزاپلَئیس ثَز( ٍ تتزاپلَئیس تقغین ؽسًس. گیبّبى 

ّبی هَرز ًؾز اعتفبزُ ؽسًس. ثزگ عَم خْت اًدبم آًبلیش رٍسُ

 گیبّبى زر آًبلیشّبی ثیَؽیویبیی هَرز اعتفبزُ قزار گزفت.  

تز اًسام َّایی ٍ ریؾِ گیبّبى تتزاپلَئیس ٍ  ی ٍسى هقبیغِ

ٍسى اًسام َّایی ٍ  تز گیبّبى، ی ٍسى ثزای هقبیغِزیپلَئیس: 

ِث زقت ٍسى  001/0ثب زقت ْب ثغَر خساگبًِ ثب تزاسٍ ی آً ریؾِ

 گززیس.

ٍ احیب کٌٌسُ:   (TSC)اًساسُ گیزی هقسار قٌسّبی هحلَل

هحتَای قٌس هحلَل ثب اعتفبزُ اس هقزف آًتزٍى ٍ ثز اعبط 

ّبی احیب تقییي گززیس. عٌدؼ هیشاى قٌسRoe  (1195 )رٍػ 

فزٍکتَس( ثزگ ٍ ریؾِ زر گیبّبى ٍ  ی ) اس قجیل گلَکشکٌٌسُ

کغَپلَئیس ٍ تتزاپلَئیس ذبلـ اس رٍػ عَهَگی زیپلَئیس، هی

ی هحبعجِ هقسار قٌس اس ثزا. (Somogy,1952)اعتفبزُ ؽس 

 ی اعتبًسارز گلَکش اعتفبزُ ؽس.هٌحٌ

: ثِ هٌؾَر حذف عبیز قٌس اعترزاج ٍ اًساسُ گیزی ًؾبعتِ

عی عی اتبًَل عبئیسُ ؽس ٍ  5گزم ثبفت تز ثزگ زر  5/0ّب، 

زرخِ قزار  70آة گزم ثب زهبی  زقیقِ زر حوبم 10ثِ هست 

گزفت. هحلَل حبفل عبًتزیفیَص ؽس ٍ هحلَل رٍیی زٍر 

زرفس ؽغتِ ؽس؛ ایي  80ریرتِ ؽس. رعَة حبفل ثب اتبًَل 

فول عِ ثبر تکزار ؽس. رعَة حبفل ثِ ذَثی ذؾک گززیس 

 52هیلی لیتز پزکلزیک اعیس  5/6هیلی لیتز آة ٍ  5ٍ ثِ آى 

ج ًؾبعتِ زر زهبی ففززرخِ ٍ زرفس اضبفِ گززیس. اعترزا

زقیقِ اًدبم ؽس. هحلَل حبفل عبًتزیفیَص ؽس ٍ  20ثِ هست 

هیلی لیتز اس هحلَل رٍیی  2/0هحلَل رٍیی ًگِ زاؽتِ ؽس. 

ثززاؽتِ ؽس ٍ ثب آة هقغز ثِ حدن یک هیلی لیتز رعبًسُ ؽس. 

ّب ثِ  هیلی لیتز هقزف آًتزٍى ثِ ّز لَلِ اضبفِ ؽس ٍ ًوًَِ 4

ّب ثِ  ِ زر حوبم آة خَػ قزار گزفتٌس. لَلِزقیق 8هست 

ّبی رًگ عجش تیزُ تب  عزفت عزز ؽسًس ٍ ؽست خذة ًوًَِ

ًبًَهتز ذَاًسُ ؽس. هقسار گلَکش ًوًَِ ثب  630عجش رٍؽي زر 

اعتفبزُ اس هٌحٌی اعتبًسارز گلَکش ثِ زعت آهس ٍ ثزای تقییي 

ضزة ؽس  9/0هقسار ًؾبعتِ فسز ثسعت آهسُ زر فبکتَر 

(Thayumanavan and Sadasivam, 1984) . 

اعترزاج ٍ اًساسُ گیزی : اعترزاج ٍ اًساسُ گیزی علَلش
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اًدبم ؽس. ثِ  Updegroff (1969)علَلش ثب اعتفبزُ اس رٍػ 

هیلی لیتز هقزف  3ّبی آسهبیؼ  یک گزم ثبفت تز ثزگ زر لَلِ

زقیقِ زر حوبم  30ّب ثِ هست اعتیک/ ًیتزیک اضبفِ ؽس ٍ لَلِ

ّب عزز زرخِ عبًتیگزاز قزار گزفتٌس. لَلِ 100ثب زهبی  آة زاك

زقیقِ عبًتزیفیَص ؽسًس. هحلَل  20تب  15ؽس ٍ عپظ ثِ هست 

رٍیی زٍر ریرتِ ؽس. رعَة ثب آة هقغز ؽغتؾَ زازُ ؽس. ثِ 

زرفس اضبفِ ؽس ٍ  67هیلی لیتز اعیس عَلفَریک  10ًوًَِ  ّز

هیلی لیتز  ثِ هست یک عبفت زر زهبی هحیظ قزار گزفت. یک

هیلی لیتز رعبًسُ ؽس. ثِ  100هحلَل رٍیی ثب آة هقغز ثِ  اس

هیلی لیتز هقزف  10یک هیلی لیتز اس ایي هحلَل رقیق ؽسُ 

 10ّب ثِ هست  آًتزٍى اضبفِ ؽس ٍ کبهأل هرلَط گززیس. لَلِ

زقیقِ زر حوبم آة خَػ قزار گزفتٌس. پظ اس عزز ؽسى لَلِ 

 هتز ذَاًسُ ؽس. ًبًَ 630ّب زر  ّب، خذة ًوًَِ

: ثِ هٌؾَرعٌدؼ پزٍتئیي کل اًساسُ گیزی پزٍتئیي کل

ثزگ ٍ ریؾِ زر گیبّبى زیپلَئیس، هیکغَپلَئیس ٍتتزاپلَئیس 

 . (Bradford, 1976)ذبلـ اس رٍػ ثزازفَرز اعتفبزُ ؽس 

ٍ ریؾِ ثب الکتزٍفَرس  ّبی ثزگ عٌدؼ کیفی پزٍتئیي

زر  SDS_PAGEثزای اًدبم الکتزٍفَرس اس تکٌیک فوَزی: 

 عیغتن ثبفزی ًبپیَعتِ اعتفبزُ ؽس.

: زرفس صل ثبالیی )صل هتزاکن ی صل آگبرس رٍػ تْیِ

زرفس  5/12زرفس ٍ صل پبییٌی )صل تفکیک کٌٌسُ(  5کٌٌسُ( 

ی پزٍتئیي  هیکزٍلیتز اس فقبرُ 15هٌبعت تؾریـ زازُ ؽس. 

ی گیبّبى ؽبّس، ؽیوز )ؽیوز  اعترزاج ؽسُ اس ثزگ ٍ ریؾِ

س ّز زٍ یب چٌس علَل زیپلَئیس ٍ تتزاپلَئیس هی ثبؽس ٍ هتؾکل ا

ّبی هیَسی، ازغبم ّغتِ ای یب هوکي اعت ثِ فلت ثی ًؾوی

علَلی ٍ یب حتی فزایٌس ّبی آهیَتیک )ًبٌّدبری هیتَسی( 

هیکزٍلیتز  5ایدبز ؽَز.(، تیوبر ٍ پزٍتئیي اعتبًسارز )هبرکز( ثب 

 4تبهزکبپتَ اتبًَل، گزم ث SDS ،2گزم  92/0ثبفز ًوًَِ )ؽبهل 

هیلی لیتز هحلَل  2گزم تزیظ ٍ  3/0هیلی لیتزگلیغزٍل، 

هرلَط  (pH;8/6هیلی لیتز ) 20زرفس زر حدن  1ثزهَفٌل ثلَ 

زقیقِ زر حوبم آة خَػ  5گززیس. ایي هرلَط ِث هست 

گذاؽتِ ؽس. زر ایي حبلت پزٍتئیٌْب ثِ زلیل ٍخَز زٍ 

فیس ثبس ؽسُ، سیزٍاحس عَل هزکبپتَاتبًَل اسهحل پیًَسّبی زی

ؽًَس. قجل اس  هتقل هی SDSگززًس ٍ ثِ  ْب اسّن خسا هیّبی آً

ّب  ّبی پزٍتئیٌی، هقسار پزٍتئیي هَخَز زر فقبرُ تشریق فقبرُ

تزیي هقسار  ای کِ زارای کن هَاسًِ ؽس. ثِ ایي هٌؾَر ًوًَِ

پزٍتئیي اعت، تقییي گززیس ٍ ثزای آى حدوی هتٌبعت ثب چبلِ 

ای ثب  ّب ثِ گًَِ لیتز( زر ًؾز گزفتِ ؽس ٍ ثقیِ ًوًَِهیکزٍ 24)

ثبفز اعترزاج رقیق ؽس کِ اس ًؾز هقسار پزٍتئیي ثب آى یکغبى 

هیکزٍلیتز پزٍتئیي  20ثبؽس. ثسیي تزتیت زرٍى ّز چبّک 

ٍلت ثزای صل  100  ؽس. اس ؽست خزیبى (load)ثبرگیزی 

هیشی، صل ثِ فَقبًی ٍ تحتبًی اعتفبزُ ؽس. زر پبیبى ثزای رًگ آ

زقیقِ زر رًگ غلیؼ کَهبعی ثزلیبًت ثلَ ٍ ثز رٍی  60هست 

 لزساًٌسُ قزار گزفت. 

ی هحلَل رًگ ثز صل،  : ثِ هٌؾَر تْیِهحلَل رًگ ثز صل

زرفس  95هیلی لیتز هتبًَل  30هیلی لیتز اعتیک اعیس ثب  10

هیلی لیتز  100هرلَط گززیس ٍ حدن هحلَل ثب آة هقغز ثِ 

 عبفت زر هحلَل قزار گزفت. 24ثِ هست  رعبًسُ ؽس. صل

تقبزفی  ایي تحقیق زر قبلت عزح کبهالً تدشیِ آهبری:

تکزار اًدبم ؽس. اس ًزم  3اًدبم ؽس. هزاحل هرتلف آسهبیؼ ثب 

ثزای رعن  Excelثزای آًبلیش آهبری ٍ اس ًزم افشار  SPSSافشار 

هَى ّب ثب اعتفبزُ اس آسًوَزارّب اعتفبزُ ؽس. اذتالف هیبًگیي

ثزرعی ؽس. ثزای توبم  ˂0P/ 05چٌس زاهٌِ ای زاًکي زر عغح 

 هحبعجِ ؽس.  (SD)زازُ ّب هیبًگیي ٍ اًحزاف هقیبر

 

 :ًتبیح

هقبیغِ ثب  ٍسى تز ریؾِ ٍ اًسام َّایی زر گیبُ تتزاپلَئیس زر

 79/1ٍ  43/1گیبُ زیپلَئیس افشایؼ هقٌی زاری ثِ تزتیت 

یکغَپلَئیس ثیؾتزیي گیبّبى ه (.1ثزاثزی ًؾبى زاز )خسٍل

افشایؼ را زر ٍسى تز ریؾِ ٍ اًسام َّایی ًؾبى زازًس. ّوچٌیي 

 هؾرـ ؽس کِ ایي افشایؼ زر اًسام َّایی ثیؾتز اس ریؾِ ثَز.

زر اغلت تحقیقبتی  ًتبیح حبفل اس آًبلیشّبی ثیَؽیویبیی:

کِ زر هَرز گیبّبى پلی پلَئیسی اًدبم ؽسُ اعت تٌْب تغییزات 

َرز ثزرعی قزار گزفتِ اعت ٍ کوتز تغییزات هَرفَلَصیکی ه

ثیَؽیویبیی گیبُ کِ ًؾبى زٌّسُ تغییزات زر هتبثَلیغن گیبُ 

 ّغتٌس ثزرعی ؽسُ اعت. ثِ ّویي زلیل ثزای زرک ثْتز اثزات 
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 اعت. SE±تکزار  3َئیس ذبلـ ؽبّساًِ. هقبزیز هیبًگیي زر گیبّبى زیپلَئیس، هیکغَپلَئیس ٍ تتزاپل ٍسى تز ریؾِ ٍ اًسام َّاییهقبیغِ  -1 خسٍل

 .ثز اعبط آسهَى زاًکي تفبٍت هقٌی زار زارًس P≤0.05هیبًگیي ّبیی کِ ثب حزٍف هتفبٍت ًؾبى زازُ ؽسُ اًس زر عغح 

هَرفَلَصیکی ٍ  ذقَفیبت

 عیتَلَصیکی ثزرعی ؽسُ
 تتزاپلَئیس هیکغَپلَئیس زیپلَئیس

(g)  تز اًسام َّایی ٍسى  1877/0±837/5 c
 5349/0±23/14 a 48124/0±4780/10 b 

(g) 353/5±17026/0  تز ریؾِ ٍسى  c
 1503/0±756/8 a 44165/0±669/7 b

 

 

       
عتبًسارز ی اذغب±تکزار 3یبًگیي هّب  زر گیبُ ؽبّساًِ. زازُ (b)ٍ قٌسّبی احیبکٌٌسُ a) (اثز عغح پلَئیسی ثز هقسار قٌسّبی هحلَل  -1ؽکل

 زرفس اًدبم ؽس. 95ی هیبًگیي تیوبرّب ثز اعبط آسهَى زاًکي ٍ ثب حسٍز اعویٌبى ثبؽٌس. هقبیغِ یه

 

پلَئیسی ثز هتبثَلیغن گیبُ پبراهتزّبی ثیَؽیوی گیبُ ًیش 

 هَرز ثزرعی قزار گزفت. 

ثز اعبط ًتبیح ایي تحقیق، هیشاى قٌسّبی هحلَل ثزگ 

زرفسی( را  45قٌی زاری )گیبّبى تتزاپلَئیس ذبلـ کبّؼ ه

ًغجت ثِ گیبّبى زیپلَئیس ًؾبى زاز. اهب هحتَای قٌس هحلَل زر 

ثزگ گیبّبى هیکغَپلَئیس افشایؼ قبثل تَخْی )حسٍزأ زٍ 

ثزاثزی( را ًؾبى زاز. رًٍس کبّؼ قٌس ّبی هحلَل زر ریؾِ ثب 

ثزگ هؾبثِ ثَز، ثِ ًحَی کِ هیشاى قٌس زر ریؾِ ی گیبّبى 

زرفسی را  41قبیغِ ثب گیبّبى زیپلَئیس کبّؼ تتزاپلَئیس زر ه

ًؾبى زاز. ثیؾتزیي هحتَای قٌس زر ثزگ ٍ ریؾِ ی گیبّبى 

 (.a 1-هیکغَپلَئیس هؾبّسُ ؽس )ؽکل

زاری ثز هیشاى قٌس  یسی زر ؽبّساًِ، اثز هقٌیتتزاپلَئالقبی 

احیبکٌٌسُ زر ایي گیبُ زاؽت، ثِ عَری کِ هیشاى ایي تزکیجبت 

ٍ  14/24گیبّبى تتزاپلَئیس ثِ تزتیت کبّؼ  ی زر ثزگ ٍ ریؾِ

ّبی زیپلَئیس ًؾبى زاز، زر  زرفسی را ًغجت ثِ ًوًَِ 75/15

حبلی کِ ریؾِ ٍ ثزگ گیبّبى هیکغَپلَئیس افشایؼ هقٌی زاری 

زر هیشاى قٌس احیب کٌٌسُ زر هقبیغِ ثب گیبّبى زیپلَئیس ٍ 

احیب (. تغییزات زر قٌسّبی b1-تتزاپلَئیس ًؾبى زازًس )ؽکل

 کٌٌسُ هؾبثِ تغییزات هؾبّسُ ؽسُ زر قٌس کل ثَز.

زر گیبّبى هیکغَپلَئیس ٍ گیبّبى تتزاپلَئیس  هیشاى ًؾبعتِ

 37/1ٍ  2ًغجت ثِ گیبّبى ؽبّس ثِ تزتیت افشایؼ هقٌی زار 

 (.a-2ثزاثزی را ًؾبى زاز )ؽکل

پلی پلَئیسی ؽسى گیبُ اثز ؽسیسی ثز هقسار علَلش گیبُ 

علَلش زر گیبّبى هیکغَپلَئیس ٍگیبّبى  ًؾبى زاز. هحتَای

تتزاپلَئیس ثِ تزتیت ًغجت ثِ گیبّبى زیپلَئیس کبّؼ هقٌی زار 

زرفسی را ًؾبى زاز. ّوچٌیي گیبّبى تتزاپلَئیس  80ٍ  53

ی زیگز  تزیي هیشاى علَلش زر هقبیغِ ثب زٍ ًوًَِ زارای کن

 (.b -2ثَزًس )ؽکل 

پلَئیس ًغجت ثِ هیشاى پزٍتئیي کل زر ثزگ گیبّبى هیکغَ

گیبّبى تتزاپلَئیس ٍ گیبّبى زیپلَئیس ثیؾتزیي افشایؼ را ًؾبى 

زاز. هقسار پزٍتئیي زر ثزگ گیبّبى تتزاپلَئیس افشایؼ زٍ ثزاثزی 

را ًغجت ثِ گیبّبى زیپلَئیس ًؾبى زاز. هحتَای پزٍتئیي ریؾِ، 
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ی ذغب±تکزار 3یبًگیي هّب  زر گیبُ ؽبّساًِ. زازُ  (c)ٍ هقسارپزٍتئیي کل  (b)هقسارعلَلش عبقِ،  (a)اثز عغح پلَئیسی ثز هقسار ًؾبعتِ  -2ؽکل

 .زرفس اًدبم ؽس 95ی هیبًگیي تیوبرّب ثز اعبط آسهَى زاًکي ٍ ثب حسٍز اعویٌبى ثبؽٌس. هقبیغِ یهاعتبًسارز 

 

 
ثزگ ، (C)ثزگ زیپلَئیس  ،(B)ثزگ تتزاپلَئیس  ،(A)ٍ ریؾِ. اعتبًسارز ّبی ثزگ ّبی الکتزٍفَرسی پزٍتئیيتأثیز پلی پلَئیسی ثز ثبًس -3ؽکل

 .(G)ی هیکغَپلَئی زریؾِ ،(F)ز ریؾِ ی زیپلَئی، (E)ریؾِ ی تتزاپلَئیس  ، (D)هیکغَپلَئیس

 

تفبٍت هقٌی زاری ثیي عغَح پلَئیسی هرتلف ًؾبى ًساز 

 (.c -2)ؽکل 

یؾِ ی ًتبیح حبفل اسثزرعی کیفی پزٍتئیي ّبی ثزگ ٍ ر

گیبّبى تتزاپلَئیس، زیپلَئیس ٍ هیکغَپلَئیس، ًؾبى زاز کِ زر 

ثزگ ٍ ریؾِ ی گیبُ تتزاپلَئیس ثبًس هَلکَلی خسیسی ثب ٍسى 

کیلَزالتَى اضبفِ ؽسُ اعت. ثبًسی ثب ٍسى  68هَلکَلی 

کیلَ زالتَى زر ثزگ گیبّبى پلی پلَئیس ٍ ریؾِ  175هَلکَلی 

زیپلَئیس، پز رًگ تز ؽبّز ؽسُ ی تتزاپلَئیس زر هقبیغِ ثب گیبُ 

کیلَزالتَى زر ثزگ گیبُ  55اعت. ّوچٌیي ثبًسی ثب ٍسى 

زیپلَئیس زر هقبیغِ ثب ثزگ گیبُ تتزاپلَئیس ٍ هیکغَپلَئیس 

کیلَزالتًَی زر ثزگ  43(. یک ثبًس 3پزرًگ تز اعت )ؽکل 

گیبّبى زیپلَئیس ٍ هیکغَپلَئیس ثغیبر پزرًگ تز اس ثزگ گیبُ 
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هؾبّسُ ؽس. ایي ثبًس احتوبال هزثَط ثِ سیز ٍاحس تتزاپلَئیس 

 ثشرگ رٍثیغکَ اعت.

 

 :ثحث

هغبلقِ رٍی گیبّبى پلی پلَئیس ٍ هقبیغِ آًْب ثب گیبّبى زیپلَئیس 

اس خْبت هرتلفی حبئش اّویت اعت. ّز چٌس کِ زر اکثز هَارز 

ذقَفیبت هفیس ایي گیبّبى گشارػ ؽسُ اعت، ٍلی ثْتز 

َلیس گیبّبى پلی پلَئیس ٍ اعتفبزُ اس اعت قجل اس تَفیِ ثِ ت

آًْب، توبم تغییزات آًْب ًغجت ثِ گیبُ زیپلَئیس هَرز ثزرعی 

قزار گیزز. هغبلقِ حبضز قغوتی اس ًتبیح کبر تحقیقبتی اًدبم 

ؽسُ رٍی تغییزات ایدبز ؽسُ ثَعیلِ پلی پلَئیسی القب ؽسُ 

تَعظ کلؾی عیي زر گیبُ پز اّویت ؽبّساًِ اعت. زر 

ؾبت قجلی هؾبّسُ ؽسُ اعت کِ تیوبر گیبّبى ثب کلؾی آسهبی

عیي هٌدز ثِ ایدبز گیبّبى تتزاپلَئیس ٍ هیکغَپلَئیس هی ؽَز 

؛ عبری ذبًی ٍ 1390)هلک سازُ ؽفبرٍزی ٍ ّوکبراى، 

(. زلیل ایدبز گیبّبى هیکغَپلَئیس ایي اعت کِ 1389ّوکبراى، 

بر کلؾی تقسازی اس علَل ّبی هزیغتن اًتْبیی تحت تبثیز تیو

عیي پلی پلَئیسی ًوی ؽًَس ٍ زر ًتیدِ ثبفتْبی تؾکیل ؽسُ 

اس ایي هزیغتن ّب زارای علَلْبی زیپلَئیس ٍ تتزاپلَئیس ّغتٌس. 

اگزچِ ثِ عَر کلی ًوی تَاى اثزات فیشیَلَصیکی پلی پلَئیسی 

را پیؼ ثیٌی کزز ٍ هقوَأل ًتبیح ذبؿ گًَِ ّغتٌس، ٍلی زٍ 

هی زر یک گیبُ، تقساز صى ّب را ثزاثز کززى تقساز کزٍهَسٍ

افشایؼ هی زّس ٍ هٌدز ثِ تغییزاتی زر فقبلیت آًشین ٍ تٌَؿ 

ایشٍآًشین ّب هی ؽَز. ایي اهز هی تَاًس ثز هغیزّبی ثیَعٌتش 

   .(Tanksley and Orton, 1986)هتبثَلیت ّب هؤثز ثبؽس 

زر تحقیق قجلی هب، تَلیس گیبّبى تتزاپلَئیس ذبلـ ٍ گیبّبى 

پلَئیس ثب زرفس سًسُ هبًی قبثل تَخِ ثب تیوبر کلؾی هیکغَ

زرفس اهکبى پذیز ؽس )چبح ًؾسُ( کِ  1/0زرفس ٍ  2/0عیي 

هی تَاًس سهیٌِ راثزای تَلیس گیبّبى تزیپلَئیس کِ هوکي اعت 

 هحقَالت فزاٍاى تزی زاؽتِ ثبؽٌس ایدبز کٌس. 

تز اًسام َّایی ٍ ریؾِ گیبّبى تتزاپلَئیس ٍ  ی ٍسى هقبیغِ

: پیبهس ثالفقل القبی تتزاپلَئیسی افشایؼ اًساسُ ی زیپلَئیس

هتبثَلیغن ٍ عزفت  ت. ایي اهز هی تَاًس ثغَر ثبلقَُعلَلی اع

رؽس را زر پلی پلَئیس ّب ثِ فلت سهبى ّوبًٌس عبسی عَالًی 

. افشایؼ سیتَزُ زر  (Bennett and leitch, 2005)تز کبّؼ زّس

زلیل افشایؼ تقساز ؽبذغبر گیبّبى پلی پلَئیس هی تَاًس ثِ 

سایی ٍ افشایؼ عغح ثزگ زر ایي گیبّبى ثبؽس. زر فیي ثِ فسم 

تغییز عغح پلَئیسی ریؾِ ثب القبی پلی پلَئیسی زر تحقیق 

حبضز، افشایؼ ٍسى ریؾِ ی گیبّبى تتزاپلَئیس هتٌبعت ثب 

افشایؼ ٍسى اًسام َّایی ثَز کِ ًؾبى زٌّسُ تبثیز اًسام َّایی 

 .ثز ریؾِ اعت

ٍ احیب کٌٌسُ ٍ   (TSC)اًساسُ گیزی هقسار قٌسّبی هحلَل

: ًتبیح ًؾبى زاز کِ هقسار قٌس ّبی احیب کٌٌسُ ٍ قٌس ًؾبعتِ

ّبی هحلَل زر ثزگ گیبّبى تتزاپلَئیس کبّؼ هی یبثس. اس آًدب 

کِ ًتبیح قجلی فسم تغییز هقسار کلزٍفیل ٍ افشایؼ عغح ثزگ 

یي هی تَاى ًتیدِ گزفت را ًؾبى هی زّس )چبح ًؾسُ(، ثٌبثزا

کِ کبّؼ هقسار قٌس ّب هوکي اعت ثِ زلیل اعتفبزُ اس 

عَثغتزای هَرز ًیبس زر هغیزّبی زیگز یب کبّؼ فقبلیت یب 

هقسار آًشین ّبی زرگیز زر ثیَعٌتش قٌس ّب ثبؽس کِ ثبیس ثزای 

زعتیبثی ثِ ًتبیح ثْتز هَرز ثزرعی قزار گیزز. اس عزفی 

ثزگ گیبّبى تتزاپلَئیس ًؾبى زٌّسُ  الکتزٍفَرس پزٍتئیي ّبی

کبّؼ هقسار آًشین رٍثیغکَ ٍ زر ًتیدِ زلیلی زیگز ثزای 

کبّؼ هقسار قٌسّب زر گیبُ اعت. اس عزفی هقسار ًؾبعتِ زر 

ثزگ افشایؼ ًؾبى زاز کِ هی تَاًس ًؾبى زٌّسُ آؽفتگی ّبیی 

  زر هتبثَلیغن قٌسّب تحت ایي ؽزایظ ثبؽس.

کل زر گیبّبى تتزاپلَئیس ٍ افشایؼ هقسار پزٍتئیي 

هیکغَپلَئیس زر ًتیدِ ی تغییز عغح پلَئیسی ٍ تقساز 

هی ثبؽس کِ ثبفث افشایؼ عٌتش پزٍتئیي  DNAرًٍَؽت ّبی 

 .(omezzine et al., 2012)ّب هی ؽَز 

زر ایي پضٍّؼ، پلی :اعترزاج ٍ اًساسُ گیزی علَلش

زرفسی زر هیشاى علَلش  53پلَئیسی ؽسى هٌدز ثِ کبّؼ 

گززیس )چبح ًؾسُ( زرگیبّبى پلی پلَئیس زر هقبیغِ ثب گیبّبى 

زیپلَئیس، ثِ زلیل افشایؼ حدن علَل ّب ٍ کبّؼ ًغجت عغح 

ثِ حدن ثبفت ّب، کبّؼ هقسار علَلش کِ تزکیت افلی زیَارُ 

علَلی را تؾکیل هی زّس قبثل پیؼ ثیٌی اعت. زر ایي راثغِ 

هؾبّسُ ًؾس. کبّؼ گشارؽی زر هَرز عبیز گیبّبى پلی پلَئیس 
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هقسار علَلش هَرز ًیبس گیبُ هی تَاًس اثزات قبثل تَخْی زر 

هغیزّبی هتبثَلیغوی گیبُ ثگذارز ٍ عَثغتزای السم را ثزای 

  .(Lee et al., 2011)عٌتش ثیؾتز تزکیجبت زیگز فزاّن کٌس 

ّبی ثزگ  ٍ ریؾِ ثب الکتزٍفَرس  عٌدؼ کیفی پزٍتئیي

بیل پزٍتئیي کل ؽبّساًِ ثزرعی : زر ایي پضٍّؼ، پزٍففوَزی

ؽس. تب حسٍزی ایي اهکبى ٍخَز زارز کِ ثز اعبط تغییزات 

کوی پزٍتئیي کِ ثز رٍی صل آگبرس قبثل هؾبّسُ ّغتٌس، 

تغییزات هثجت ٍ هٌفی ثیبى ثزذی اس پزٍتئیي ّبی ذبؿ را زر 

عغَح پلَئیسی هرتلف هَرز ثزرعی قزار زاز. پزٍفبیل 

 ٍ ٍاریتِ ّبی ًیلَفز پیچپزٍتئیي کل زر گًَِ ّب 

(Pragati et al., 2013) ثبقال ،(Ling and Assman, 1992)  ،

ٍ  (Pan et al., 2013)تزثچِ  ، (El-Sahhar et al., 2013)گَى

، ثِ ذَثی آسهبیؼ ؽس ٍ پبعد (Kharazian, 2008)هبزر گٌسم 

ّبی هؾبثْی هؾبّسُ گززیس. ثقضی تحقیقبت ثیبى ثیؾتز توبهی 

را زر تتزاپلَئیس گشارػ کززًس، اهب زر اکثزیت آًْب  پزٍتئیي ّب

تفبٍت ّبی افلی زر کویت پزٍتئیي ّبی ثیبى ؽسُ زر زٍ 

. تحقیقبت ثغیبری ًؾبى (Nakai, 1977)عغح پلَئیسی ثَز 

زازُ اعت کِ ثب القبی پلی پلَئیسی، فقبلیت آًشیوی زر ّز 

ی ٍاحس پزٍتئیٌی تحت تأثیز قزار هی گیزز. ّوچٌیي زر ثقض

گًَِ ّب پزٍتئیي کل ثیؼ اس زٍ ثزاثز افشایؼ یبفتِ 

 .  (Tanksley and Orton, 1986)اعت

 

 گیزی کلی: ًتیدِ
زر گیبّبى تتزاپلَئیس ؽبّساًِ زر هقبیغِ ثب گیبّبى زیپلَئیس، 

کبّؼ هحتَای قٌس ّبی هحلَل ٍ احیب کٌٌسُ زر ثزگ ٍ ریؾِ 

علَل ّب  هؾبّسُ ؽس ٍ هیشاى ًؾبعتِ ثزگ افشایؼ ٍ علَلش

کبّؼ یبفت، زر حبلی کِ هیشاى پزٍتئیي تب زٍ ثزاثز افشایؼ 

ًؾبى زاز. زر ایي ثیي، گیبّبى هیکغَپلَئیسی تفبٍت 

چؾوگیزی را ًؾبى زازًس ثِ ًحَی کِ هیشاى قٌس ّبی هحلَل 

ٍ احیب کٌٌسُ، پزٍتئیي زر ثزگ ٍ ریؾِ ی آًْب ًغجت ثِ 

ا ًؾبى زاز. ّوچٌیي تتزاپلَئیس ٍ زیپلَئیس افشایؼ هقٌی زاری ر

هیشاى ًؾبعتِ ًیش زر هقبیغِ ثب زٍ عغح پلَئیسی زیگز افشایؼ 

هقسار را ًؾبى زاز. اس ایي رٍ، ثزرعی زقیق تز هغیز هتبثَلیکی 

گیبّبى هیکغَپلَئیس ثزای ؽٌبعبیی ثیؾتز ایي گیبُ ارسؽوٌس اس 

لحبػ زارٍیی ٍ اقتقبزی ثْتز اعت زر ثزًبهِ ی ثِ ًضازی قزار 

ّوچٌیي، ثب تَخِ ثِ ایي اهز، هی تَاى زر گیبُ ؽبّساًِ، گیزز. 

هیکغَپلَئیس را اس تتزاپلَئیس ذبلـ اس لحبػ ذقَفیبت ثیَ 

 ؽیویبیی ًیش هدشا ًوَز.
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