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سبثیز سٙؼ دٔب ثز فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ  ٚعبخشٕبٖ سؾزیحی ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی

ٔزیٓ دی٘ٛذی٭٘ ،یز ٜخب٘دب٘ی  ٚفذیم ٝارثبثیبٖ
ٌز ٜٚسیغز ؽٙبعی ،دا٘ؾىذ ٜػّ ْٛسیغشی ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ سٟزاٖ ؽٕبَ ،سٟزاٖ ،ایزاٖ
(سبریخ دریبفز ،1393/03/13 :سبریخ دذیزػ ٟ٘بیی)1393/12/05 :

چىیذ:ٜ
ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی ثب ٘بْ ػّٕی  Astragalus fridaeاس سیز Fabaceae ٜاعز .ایٗ ٌیب ٜثٔٛی اعشبٖ عٕٙبٖ  ٚرٚیؾٍب ٜافّی آٖ رٚعشبی افشز ٚالغ در
ؽٕبَغزة عٕٙبٖ ٔی ثبؽذ و ٝدر حبَ حبضز در ِیغز ٌیبٞبٖ در ٔؼزك خغز ا٘مزاك لزار دارد .در ایٗ دضٞٚؼ سبثیز دٔب ثز ٔحشٛای
وزثٞٛیذرار ٔحّ ،َٛدزٚسئیٗ ٔحّ ٚ َٛفؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ (وبسبالس ،دزاوغیذاس ،آعىٛرثبر دزاوغیذاس  ٚعٛدز اوغیذ دیغٕٛسبس) ثزي
ٞبی ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی در ؽزایظ ٔخشّف فقّی (ثٟبر  ٚسبثغشبٖ  )1392ثزرعی ؽذٕٞ .چٙیٗ عبخشبر سؾزیحی ا٘ذاْٞبی ٛٞایی (ثزي  ٚدٔجزي) ایٗ
ٌیبٔ ٜغبِؼ ٝؽذ ٘شبیح ثزرعی ٞب ٘ؾبٖ داد و ٝعغح دزٚسئیٗ ٔ ٚیشاٖ وزثٞٛیذرار ٔحّٔ َٛزداد ٘غجز ث ٝاردیجٟؾز وبٞؼ یبفز أب سفبٚر ثیٗ
ٔیبٍ٘یٗٞب ٔؼٙیدار ٘جٛدٔ .یشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی وبسبال س ،دزاوغیذاس ،آعىٛرثبر دزاوغیذاس  ٚعٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس در ثزي ٞبی ٔزداد ٘غجز ثٝ
اردیجٟؾز افشایؼ ٔؼٙی داری را ٘ؾبٖ داد٘ذ .ثزای ٔغبِؼبر ثبفز ؽٙبعی اس رٚػ عّ – َٛثبفز ؽٙبعی ثب ثزػ ٌیزی دعشی  ٚرً٘ آٔیشی
ٔضبػف عجش ٔشیُ -وبرٔٗ ساخی اعشفبد ٜؽذ .ثزرعیٞبی سؾزیحی د ٔجزي  ٚثزي افشایؼ ٚعؼز ثبفز اعشحىبٔی فیجز ،ثبفز اعىّزا٘ؾیٓ  ٚآ٘ٚذ
چٛثی  ٚوبٞؼ سؼذاد رٚس٘ٞ ٝب را در ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔزداد ٔب٘ ٜغجز ث ٝاردیجٟؾز ٔب٘ ٜؾبٖ داد و ٝحبوی اس عبسٌبری ٌیب ٜثب سٙؼ ٌزٔب  ٚخؾىی ٔی -
ثبؽذ.
ٚاصٜٞبی وّیذیٌ ٌٖٛ :چی ،آ٘شیٓ آ٘شیاوغیذاٖ ،وزثٞٛیذرار ،سٙؼ ٌزٔب

ٔمذٔ:ٝ

دزاوٙؼ ٚعیغ سز ث ٝخبٚرٔیب٘ ،ٝآعیبی ٔزوشی ،آفزیمب  ٚارٚدب

ٌ ٖٛثشرٌشزیٗ عزدٌ ٜیبٞبٖ آ٘ٚذی ثب حذٚد  ٌٝ٘ٛ 3000یه عبِٝ

وؾیذٔ ٜیؽ٘ٛذ (ٔؼقٔٛی.)1379 ،

 ٚچٙذعبِ ٝدر  250ثخؼ ردٜثٙذی ؽذ ٜاعز ).(Podlech, 1998

اٌزچٔ ٝقزف ػٕذ ٌٖٛ ٜث ٝػٛٙاٖ ػّٛف ٝثزای دأٟب ٚ

ایٗ عزد ٜاس اػضبی لجیّ Galegeae ٝدر سیزٔ Fabaceae ٜیثبؽذ

حیٛا٘بر ٚحؾی ٔیثبؽذِٚ ،ی اس  ٌٝ٘ٛ 32آٖ ثزای ٔقبرف

(IRLC) Inverted Repeat

غذایی ،دارٚیی ،آرایؾی  ٚخب٘ؾیٙی ثزای چبی  ٚل ٜٟٛیب ثٝ

 Lacking Cladeسؼّك دارد .در حبَ حبضز در ایزاٖ حذٚد

ػٛٙاٖ ٔٙجغ فٕغٞبی ٌیبٞی اعشفبدٔ ٜیؽٛد .در خٙظ ٌٖٛ

 ٌٖٛ ٌٝ٘ٛ 804رٚیؼ دارد و ٝاس آٖ ٔیبٖ ٔ ٌٝ٘ٛ 527ؼبدَ

سزویجٟبی دارٚیی ٘ظیز دّی عبوبریذٞب ،عبد٘ٛیٗٞب  ٚسزویت

 %65ا٘ذٔیه ایزاٖ ٔ ٌٝ٘ٛ 277 ٚؾشزن ثب وؾٛرٞبی ٕٞغبیٝ

ٞبی عٕی ٔب٘ٙذ آِىبِٛئیذٞبی ایٙذٚسِٚیذیٗ  ٚسزویتٞبی

سزوی ،ٝػزاق ،افغب٘غشبٖ  ٚدبوغشبٖ ٔیثبؽٙذ و ٝثؼضی اس آٟ٘ب ثب

٘یشزٚآِیفبسیه  ٚعّٙیٚ ْٛخٛد دار٘ذ .اس ٌٖٞٛب ٔٛاد دارٚیی

) ٚ (Polhill, 1981ث ٝؽبخٝ
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حفبظز وٙٙذٞ ٜبی وجذیٛٔ ،اد ضذ ٚیزٚط  ٚثبوشزی ٛٔ ٚاد

 1392 )44±2اس چٟبر ثٛس ٝػالٔزٌذاری ؽذٚ ٜالغ در ٔٙغمٝ

ٔٛثز ثز ر ٌٟبی لّجی اعشخزاج ؽذ ٜاعز (ػیغ٘ٛذ ٕٞ ٚىبراٖ،

افشز(ؽٕبَ غزة اعشبٖ عٕٙبٖ) خٕغ آٚری ؽذ٘ذ .ثزيٞبی ٞز

 .) 1384سزویجٟبی آ٘شی اوغیذاٖ ثذعز آٔذ ٜاس ریؾ ٝاس وبٞؼ

ٕ٘ ٝ٘ٛدظ اس خذا ؽذٖ اس ٌیب ٜسٛسیٗ  ٚدر فٛیُ ثغش ٝثٙذی

ٔحشٛی ٌّیىٛصٖ وجذی خٌّٛیزی وزد ،ٜدزٚسئیٗ  ٚآِجٔٛیٗ وُ

ؽذ ٚ ٜعذظ در دٔبی  -20ºCفزیش ؽذ٘ذ سب ثزای عٙدؼ

عزْ را افشایؼ ٔیدٞذ .خذیذسزیٗ خٛاؿ دارٚیی ؽٙبخش ٝؽذٜ

دزٚسئیٗ  ٚآ٘شیٓ ٔٛرد اعشفبد ٜلزار ٌیز٘ذ .ثٙٔ ٝظٛر عٙدؼ

ٌٞ ٖٛب در سٔی ٝٙاثزار ضذ ایذسی  ٚضذ عزعب٘ی آٟ٘ب اعز وٝ

ٔیشاٖ وزثٞٛیذرار ٔحّ َٛسؼذادی اس ثزيٞب در دٔبی اسبق

در ایٗ راعشب سزویجٟبی وبعشب٘ٛعذزٔیٗ  ٚآعشزاٌبِٛسٚئیذ ٘ٛع دْٚ

خؾه ٌزدیذ.

ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفش ٝاعز ( .)Rios and Waterman,1997
ارسػ دارٚئی ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی سب و ٖٛٙثزرعی ٘ؾذ ٜاعز.

اعشخزاج ػقبرٌ ٜیبٞی خٟز عٙدؼ دزٚسئیٗ  ٚفؼبِیز
آ٘شیٕی :ثزای اعشخزاج دزٚسئیٗ ٌ 0/5زْ ٔبد ٜسز را در ٔ 5یّی

سٙؼٞبی ٔحیغی ٘ظیز ٌزٔب  ٚخؾىی ٔٙدز ث ٝافشایؼ

ِیشز ثبفز سزیظ ٌالیغیٗ عبییذ ٜؽذ سب ٔحِّٛی ٕٛٞصٖ ث ٝدعز

ٔیؽ٘ٛذ

آٔذ .ػُٕ عبییذٖ ثٔ ٝذر  10دلیم ٝدر ظزف یخ ا٘دبْ ؽذ

( . (Ashraf and Ali. 2008در ٌیبٞبٖ خبرٚة ٌٞٝ٘ٛبی فؼبَ

عذظ ػقبر ٜؽفبف رٚی آٖ را در ٖٚچٙذ ادٙذرف ریخشٚ ٝ

اوغیض٘ی سٛعظ چٙذیٗ آ٘شیٓ آ٘شی اوغیذاٖ ا٘دبْ ٔیٌیزد وٝ

سٛعظ عب٘شزیفٛص یخچبَ دار در  12000دٚر ثٔ ٝذر  10دلیمٝ

وبسبالس،

دردٔبی  4درخ ٝعب٘شیٌزاد ،عب٘شزیفٛص ؽذ .ػقبرٜٞب سب سٔبٖ

ٔیشاٖٞبی

ٟٔٓسزیٗ

فؼبَ

آٖٞب

اوغیضٖ

ؽبُٔ:

ٌّٛسبسیٖٛ

()ROS

اوغیذاس،

عٛدزاوغیذدیغٕٛسبس  ٚآعىٛرثبر دزاوغیذاس ٔیثبؽٙذ

ا٘دبْ آسٔبیؼ در فزیشر  - 20درخ ٝعب٘شیٌزاد ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ.

) .(Bakalova, et al. 2004ایٗ آ٘شیٓٞب اس غؾبءٞب در ٔمبثُ

عٙدؼ دزٚسئیٗ :ثزای عٙدؼ دزٚسئیٗ اس رٚػ Bradford

اثزار ٔخزة ٞ ROSب و ٝدر ثزاثز سٙؼٞبی غیز س٘ذ ٜسِٛیذ

( )1979اعشفبد ٜؽذ .ثٔ 100 ٝیىزِ ٚیشز ػقبر ٜدزٚسئیٗ5 ،

ٔیؽ٘ٛذ ٔحبفظز ٔیوٙٙذ ٛٔ ٚخت ٔمبٔٚز  ٚدبیذاری ٌیبٞبٖ

ٔیّیِیشز ٔحّ َٛثزاد فٛرد اضبف ٝؽذ ،عذظ چٙذ ثب٘یٚ ٝرسىظ

در ثزاثز سٙؼٞبی ٔحیغی ٔخشّف ٔیٌزد٘ذ (Bor et al.,

فٛرر ٌزفز  ٚدظ اس  10سب  15دلیم ٝخذة ٞز ٔٛرد در

2003; Mohamad khani and Heidari, 2007; Tan et al.,
) .2006اِجشٔ ٝمبٔٚز ٌیب ٜدر ثزاثز ا٘ٛاع سٙؼٞب ثغشٍی ث ٝسبثیز

٘ 595ب٘ٔٛشز در ثزاثز ؽبٞذ فبلذ ػقبر ،ٜثب دعشٍبٜ

دذیزی ثیؾشز عیغشٓ آ٘شی اوغیذا٘ی ٌیب ٜدارد (دی٘ٛذی ٚ
ٕٞىبراٖ .)1390
سیغشٍب ٜافّی ٌٌ ٌٖٛ ٝ٘ٛچی ٔحذٚد ث ٝحبؽیٔ ٝؼبدٖ
ٌچ ٔٙغم ٝافشز ؽٟزعشبٖ عزخٔ ٝیثبؽذ .ث ٝدِیُ ٌزٔبی ؽذیذ
 ٚخؾىغبِی در ایٗ ٔٙغم ،ٝایٗ ٌیب ٜیىی اس ٌٞٝ٘ٛبی در
ٔؼزك خغز ا٘مز اك ٔؼزفی ؽذ ٜاعزٞ .ذف اس ایٗ دضٞٚؼ
ثزرعی ٔیشاٖ عبسٌبری ٌیب ٜث ٝؽزایظ ٌزْ  ٚخؾه ٔیثبؽذ .ثٝ
ایٗ ٔٙظٛر ٔیشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شی اوغیذاٖ در ٌزٔشزیٗ
رٚسٞبی عبَ در ٔمبیغ ٝثب رٚسٞبی ٔؼشذَ ثزرعی ؽذ.

اعذىشزٚفشٔٛشز خٛا٘ذ ٜؽذ (ِ ِٝٛثال٘ه فبلذ ػقبر ٜثٛد  ٚثٝ
خبی ػقبرٔ 100 ٜیىزِ ٚیشز ثبفز اعشخزاج داؽز) .در ٟ٘بیز
غّظز دزٚسئیٗٞبی ٔد َٟٛثز اعبط ٔٙحٙی اعشب٘ذارد ثذعز
آٔذٔ .مذار دزٚسئیٗ وُ ث ٝفٛرر ٔیّیٌزْ ثز ٌزْ ٚسٖ سز
ثزي ٔحبعج ٝؽذ.
ا٘ذاسٌ ٜیزی فؼبِیز آ٘شیٓ وبسبالس :فؼبِیز آ٘شیٓ وبسبالس ثب
اعشفبد ٜاس رٚػ ٕٞ ٚ Pereiraىبراٖ ( )2002ثب ثزرعی ٔیشاٖ
وبٞؼ ٔمذار  H2O2ا٘ذاسٌٜیزی ؽذٔ 2/5 .یّی ِیشز ثبفز سزیظ
ٔ 6 ٚHClیىزِٚیشز ػقبر ٜآ٘شیٕی در حٕبْ یخ ثب ٔ ٓٞخّٛط
ؽذ ٚ ٜعذظ ث ٝآٖ ٔ 50یىزِٚیشز دزاوغیذ ٞیذرٚصٖ%0/1
افشٚد ٜؽذ .ثالفبفّ ٝػذد خذة ثب اعشفبد ٜاس دعشٍبٜ

ٔٛاد  ٚرٚػٞب:

اعذىشزٚفشٔٛشز  Shimadzo ،UV – 2101PCدر عٛٔ َٛج 240

ثزيٞبی ٘غجشب خٛاٖ ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی در اٚاعظ ٔبٜٞبی

٘ب٘ٔٛشز ثجز ٌزدیذٔ .یشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓ وبسبالس در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
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ٔخشّفی اس خّٕ ٝآ٘شی اوغیذأٖ ،حزوٟبی عیغشٓ ایٕٙی،

اردیجٟؾز ( دٔبی حذٚدٔ ٚ )25 ±2 ºCزداد ( دٔبی ºC

سبثیز سٙؼ دٔب ثز فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ  ٚعبخشٕبٖ سؾزیحی...
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ٔخشّف ثز اعبط فؼبِیز آ٘شیٓ در یه دلیم ٝدر ٞز ٔیّی ٌزْ

ثٔ ٝذر  15دلیم ٝلزار ٌزفز ،دظ اس ٌذؽز سٔبٖ ٔذوٛر ٚ

دزٚسئیٗ ٔحبعجٌ ٝزدیذ.

لغغ ٘ٛر خذة ٕ٘ٞٝ٘ٛب در ٘ 560ب٘ٔٛشز ثجز ٌزدیذٔ( .حَّٛ

دزاوغیذاس ثب اعشفبد ٜاس رٚػ  )1989( Kororiعٙدیذ ٜؽذ.

آسٔبیؼ در سبریىی لزار داؽز ٔ ٚحّ َٛوٙشزَ ٕٞب٘ٙذ ٕ٘ٝ٘ٛ

اثشذا ٔ 2یّی ِیشز ثبفز اعشبر ٔ 200 ٚیىزِٚیشز ٔحّ َٛثٙشیذیٗ

ٞبی حبٚی ػقبر ٜدزٚسئیٗ ثزي در ٔؼزك ٘ٛر لزار ٌزفز.

ٔ 200 ٚیىزِٚیشز دزاوغیذ ٞیذرٚصٖ را در حٕبْ یخ ٔخّٛط

دظ اس ٔحبعجٚ ٝاحذ آ٘شیٕی (ٞز ٚاحذ آ٘شیٓ ٔٛخت 50

وزد ٚ ٜثالفبفّ ٝدظ اس اضبف ٝؽذٖ ٔ 100یىزِٚیشز ػقبرٜ

درفذ ٕٔب٘ؼز احیبیی ٔ NBTیؽٛد) ،فؼبِیز آ٘شیٓ ثز اعبط

آ٘شیٕی ث ٝآٖ ،ػذد خذة ثب اعشفبد ٜاس دعشٍب ٜاعذىشزٚفشٔٛشز

ٚاحذ آ٘شیٕی در ٞز ٌزْ ٚسٖ سز ثزي ٔحبعج ٝؽذ.

در عٛٔ َٛج ٘ 530ب٘ٔٛشز ثجز ؽذٔ .یشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓ در

عٙدؼ لٙذٞبی ٔحّ :َٛثزای عٙدؼ لٙذٞبی ٔحّ َٛاس

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔخشّف ٔخشّف ثز اعبط فؼبِیز آ٘شیٓ در یه

رٚػ ف– ُٙعِٛفٛریه  )1978( Kochertاعشفبد ٜؽذ .ثزي

دلیم ٝدر ٞز ٔیّی ٌزْ دزٚسئیٗ ٔحبعجٌ ٝزدیذ.

ٞبی ٌیب ٜرا در آ ٖٚثب دٔبی  70درخ ٝخؾه وزد( ٜدر دٔبی

ا٘ذاسٌ ٜیزی فؼبِیز آ٘شیٓ آعىٛرثبر دزاوغیذاس :فؼبِیز

اسبق)  ٚدظ اس دٛدر وزدٖ ./1g ،آٖ را ثب  10 mlاسب٘٪80 َٛ

آ٘شیٓ آعىٛرثبر دزاوغیذاس ثب رٚػ  )1994( Asadaا٘ذاسٜ

ٔخّٛط  ٚثٔ ٝذر یه ٞفش ٝدر یخچبَ ٍٟ٘ذاری ؽذ ثؼذ اس

ٌیزی ؽذ .اثشذا ٔ 2یّی ِیشز ثبفز فغفبر سٟی ٝؽذ ٜرا ثب 200

ٌذؽز یه ٞفشٔ ٝحّ َٛرٚیی ثزای ا٘ذاسٌٜیزی ٔمذار لٙذٞبی

ٔیىزِ ٚیشز(ٔ 0/2یّی ِیشز) ٔحّ َٛاعیذ آعىٛرثیه ٔ 0/5یّی

ٔحّٛٔ َٛرد اعشفبد ٜلزار ٌزفزٔ 2ml .حّ َٛرا ثب  1mlفُٙ

ٔٛالر ٔخّٛط وزد ٜث ٝآٖ ٔ 200یىزِ ٚیشز دزاوغیذ ٞیذرٚصٖ

ٔ ٪5خّٛط وزدٚ ٜث ٝآٖ  5mlعِٛفٛریه اعیذ اضبف ٝؽذ ثؼذ

ٔیافشاییٓ .ایٗ ٔٛاد در حٕبْ یخ ثب ٔ ٓٞخّٛط ؽذ ٜثالفبفّٝ

اس  30دلیم ٝسٛعظ دعشٍب ٜاعذىشزٚفشٔٛشز  Jenway Genovaدر

ٔ 25یىزِٚیشز ػقبرٜٞبی ثزٌی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ث ٝآٖ افشٚد ٜؽذ ٜدظ

عٛٔ َٛج ٛٔ 485nmرد عٙدؼ لزار ٌزفز .عذظ ٔیشاٖ لٙذ

اس چٙذ ثب٘یٚ ٝرسىظ خذة ٕ٘ٞٝ٘ٛب در ٘ 290ب٘ٔ ٛشز خٛا٘ذٜ

ٞبی ٔحّ َٛػقبر ٜثزيٞب ثب اعشفبد ٜاس ٔٙحٙی اعشب٘ذارد

ؽذٔ .یشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓ آعىٛرثبر دز اوغیذاس در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی

ٔحبعج ٝؽذٔ .مذار لٙذٞبی ٔحّ َٛثزحغت ٔیّی ٌزْ در ٞز

ٔخشّف ثز اعبط فؼبِیز آ٘شیٓ در یه دلیم ٝدر ٞز ٔیّی ٌزْ

ٌزْ ٚسٖ خؾه ثزي ٔحبعج ٝؽذ.

دزٚسئیٗ ٔحبعجٌ ٝزدیذ.

سدشی ٚ ٝسحّیُ آٔبری :چٟبر ثٛس ٝث ٝعٛر سقبدفی در

ا٘ذاسٌٜیزی فؼبِیز آ٘شیٓ عٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس :فؼبِیز

ٔٙغم ٝا٘شخبة ٚػالٔزٌذاری ؽذ .ثزيٞبی ایٗ چٟبر ثٛس ٝثزای

آ٘شیٓ عٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس ثب اعشفبد ٜاس ٟٔبر احیبی ٘ٛری

ایٗ دضٞٚؼ اعشفبدٞ ٚ ٜز آسٔبیؼ دعز وٓ ثب  4ثبر سىزار ا٘دبْ

 NBTث ٝرٚػ  ٚ )1977( Ries ٚ Giannopolitiesدر عَٛ

ؽذ .سدشی ٚ ٝسحّیُ سٕبْ دادٜٞبی حبفُ اس آسٔبیؼٞبی

ٔٛج ٘ 560ب٘ٔ ٛشز عٙدیذ ٜؽذ .ث ٝایٗ سزسیت ؤ ٝشی٘ٛیٗ 13

ٔخشّف ثب اعشفبد ٜاس ٘زْ افشارسحّیُ آٔبری )ٚ SPSS (ver.16

ٔیّی ٔٛالر ٘( NBT،یشز ٚثّ ٛسشزاسِٚیٔ 75 )ْٛیىزٛٔٚالر ،

آ٘بِیش ٚاریب٘ظ ثب ثز٘بٔ (ANOVA) ٝا٘دبْ دذیزفز.

ٔ 0/1 EDTAیّی ٔٛالر  ،ریج ٛفالٚیٗ ٔ 2یىزٛٔ ٚالر را ٚسٖ

ثزرعی عبخشبر سؾزیحی ٌیب :ٜخٟز ثزػٌیزی دعشی،

وزد ٚ ٜحدٓ ٟ٘بیی را ث 150 ٝعیعی رعب٘ذیٓٔ .حَّٛ

ثزيٞب  ٚدٔجزيٞبی ٌیب Astragalus fridae ٜدر ٔخّٛط

ریجٛفالٚیٗ را ٔحّ َٛافّی اضبف ٝوزد ٜثالفبفّ ٝآسٔبیؼ را

اِىٌُّ -یغیزیٗ ()1:1سثجیز ؽذ .دظ اس سثجیز لغؼبر ثزي ٚ

ا٘دبْ دادیٓ .اس ایٗ ٔحّٔ 3 َٛیّی ِیشز در ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ

دٔجزي ،ثزػ دعشی ار آٖٞب سٟی ٚ ٝثزای ٔزاحُ ؽفبف عبسی

ریخش ٝؽذٔ 100 ،یىزِ ٚیشز ػقبرٜی ثزٌی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ،ث ٝآٖ

 ٚرً٘ آٔیشی آٔبد ٜؽذ٘ذ رً٘ آٔیشی ثب عجش ٔشیُ  -وبرٔٗ

افشٚد ٜؽذ ،عذظ ٕٝٞی ِِٞٝٛب ،در ٔؼزك ٘ٛر 5000 LUX

ساخی ا٘دبْ ؽذ.
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ا٘ذاسٌ ٜیزی فؼبِیز آ٘شیٓ دزاوغیذاس :فؼبِیز آ٘شیٓ
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ٔیشاٖ دزٚسئیٗ وُ  ٚوزثٞٛیذرار ٔحّ :َٛثز اعبط ٘شبیح ثٝ

اعزاف آ٘ٚذٞبی آثىؼ والٞهٞبی فیجز اعىّزا٘ؾیٕی ٔؾبٞذٜ

دعز آٔذٔ ٜؾبٞذ ٜؽذ ٔیشاٖ دزٚسئیٗ  ٚوزثٞٛیذرار ٔحَّٛ

ٔی ؽ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ در ایٗ ثخؼ ثذِیُ فؾزدٌی ثبفشی ثیؾشز

در ٕ٘ٔ ٝ٘ٛزداد ٘غجز ث ٝاردیجٟؾز وبٞؼ داؽش ٝاعز .أب

عَّٞٛبی دبرا٘ؾیٓ ث ٝحبِز اعفٙدی لزار دار٘ذ .فیجز ٚ

سفبٚر ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ ٝ٘ٛدر د ٚسٔبٖ ٔؼٙیدار ٘یغز (ؽىُ )1

اعىّزا٘ؾیٓ در ٔز ٔزداد ٔبٚ ٜعؼز ثیؾشزی داؽز(ؽىُ.)5
عبخشبر سؾزیحی دٔجزي :عبخشبر دٔجزي ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی اس

.
ٔیشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ :آ٘بِیش ٚاریب٘ظ دادٜ

خبرج سٛعظ یه ردیف عّ َٛادیذرٔی احبع ٝؽذ ٜاعز وٝ

ٞبی ٔزثٛط ث ٝفؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ در دٔ ٚبٜ

عغح آٖٞب وٛسیٙی ؽذ ٚ ٜدٛؽیذ ٜاس وزنٞبی غذٜای ٔیثبؽذ.

اردیجٟؾز ٔ ٚزداد ،سفبٚر ٔؼٙیداری در ٔیبٍ٘یٗ فؼبِیز آٖٞب

در سیز ادیذرْ یه ردیف عَّٞٛبی وال٘ؾیٓ ٔؾبٞذ ٜؽذٚ ٜ

را در دٔ ٚب٘ ٜؾبٖ داد .فؼبِیز ایٗ آ٘شیٓٞب در ٔزدادٔب٘ ٜغجز

در سیز وال٘ؾیٓ در ٘بحیٔ ٝیبٖ دٛعز ،دبرا٘ؾیٓ دٛعشی لزار

ث ٝاردیجٟؾز د ٚسب ع ٝثزاثز افشایؼ یبفز .ثٝعٛریى ٝفؼبِیز

دارد  ٚعذظ دعشٞٝبی آ٘ٚذی و ٝدرآٖٞب ثبفز آثىؼ در

وبسبالس در ٞز دلیم ٝدر ٞز ٔیّی ٌزْ دزٚسئیٗ اس  0/78ث،1/87 ٝ

خبرج  ٚثبفز چٛة ث ٝعٕز در ٖٚلزار ٌزفش ٝاعز  ٚدر

فؼبِیز دز اوغیذاس در ٞز دلیم ٝدر ٞز ٔیّی ٌزْ دزٚسئیٗ اس

اعزاف آ٘ٚذٞبی آثىؼ والٞهٞبی فیجزی ٔؾبٞذٔ ٜی ؽ٘ٛذ.

 21/12ث ،66/30 ٝفؼبِیز آعىٛرثبر دز اوغیذاس در ٞز دلیمٝ

در ٚعظ  ٓٞدبرا٘ؾیٓ ٔغش لزار داردٔ .مبیغ ٝعبخشٕبٖ سؾزیحی

در ٞز ٔیّی ٌزْ دزٚسئیٗ اس  6/15ث ٚ19 /30 ٝفؼبِیز عٛدز

دٔجزي در دٔ ٚبٔ ٜخشّف٘ ،ؾبٖ اس افشایؼ ٚعؼز ثبفزٞبی

اوغیذ دیغٕٛسبس ثزحغت ٚاحذ آ٘شیٕی در ٞز ٌزْ ٚسٖ سزثزي

چٛثی ؽذ ٜدر ٔزداد داؽز (ؽىُ .)6

اس  /50ث 1/05 ٝدر ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔزداد ٔب٘ ٜغجز ث ٝاردیجٟؾز ٔبٜ
افشایؼ داؽز (ؽىُ .)2

ثحث:

عبخشبر سؾزیحی ثزي :در عغح ٞز د ٚادیذرْ سثزیٗ ٚ

دضٞٚؼ حبضز وبٞؼ در ٔیشاٖ دزٚسئیٗ ٔحّ ٚ َٛافشایؼ در

سیزیٗ وزنٞبی غذٜایٔ ،حبفظ  ٚرٚس٘ٞٝب دیذٔ ٜیؽ٘ٛذ .در

فؼبِیز آ٘شیٓ وبسبالس ،دزاوغیذاس ،آعىٛرثبر دزاوغیذاس ٚ

ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی رٚس٘ ٝاس ٘ٛع  ٓٞعغح ثب ادیذرْ اعز .سیخ

عٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس را ٘ؾبٖ داد .ایٗ ٘شبیح ثب سحمیمبر أیٙی

رٚس٘ٞٝب اس ٘ٛع ٘بٔؾخـ عِّٛی ( ،Anomocyticسیخ آالِ)ٝ

ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ( )1378در ٔٛرد ثزرعی اثز سٙؼ وٓ آثی ثز ٘حٜٛ

ٔیثبؽٙذ .سیخ آ٘یشٚعیشیه ٘یش در ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛؾبٞذ ٜؽذ ِٚی

فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ در ٔزاحُ رؽذ سایؾی ٌیب ٜخٛ

سیخ إٓ٘ٛعیشیه غبِجیز داؽز (ؽىُ ٔ .)3شٚفیُ ث ٝؽىُ

ٕٞغٛیی ٘ؾبٖ ٔیدٞذ .أیٙی ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )1387ؾبٖ دادٜا٘ذ

ٔشمبرٖ ٘ ٚب ٍٕٗٞاعز ثغٛریو ٝدر فضبی ثیٗ د ٚادیذرْ

و ٝثب افشایؼ عٗ ٌیبٕٞ ٚ ٜچٙیٗ در اثز سٙؼ وٓ آثی ٔیشاٖ

عَّٞٛبی دبرا٘ؾیٓ ث ٝعٛر ٔشزاوٓ لزار دار٘ذ .دبرا٘ؾیٓ ٔشٚفیُ

دزٚسئیٗ ٔحّ َٛوُ وبٞؼ ٔییبثذ .عجك ثزرعی (1995) Saez

اس سیز ادیذرْ ؽزٚع ؽذٚ ٜدر عغح سثزیٗ ؽبُٔ د ٚسب عٝ

ثزرٚی ٌیب ٜرسٔبری ٔؾخـ ؽذ ٜاعز و ٝثؼضی اس سزویجبر

ردیف عَّٞٛبی وؾیذ ٜدبرا٘ؾیٓ ٘زدثب٘ی ( ،)P.pدر عغح

آِی سحز سبثیز فبوشٛرٞبی ٔحیغی سغییز ٔییبثذ .ثب سٛخ ٝثٝ

ٔیب٘ی اس ٘ٛع اعفٙدی ( ٚ )S.pدبرا٘ؾیٓ عغح سیزیٗ ٔ ٓٞب٘ٙذ

٘شبیح حبفُ اس ثزرعی ٔیشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذا٘ی

عغح سثزیٗ اس ٘ٛع ٘زدثب٘ی ٔیثبؽذ .دعشٞٝبی آ٘ٚذی سٛعظ

و ٝثیؾشزیٗ ٔمذار ثزای ایٗ سٔبٖ (ٔزداد ٔب )ٜثٛد ٜاعز ،وبٞؼ

غالف آ٘ٚذی احبع ٝؽذٜا٘ذ(ؽىُٙٔ .)2غم ٝرٌجزي افّی ٘یش

دزٚسئیٗ ٔیسٛا٘ذ ث ٝػّز افشایؼ ٔمذار آ٘شیٓٞب اس خّٕ ٝآ٘شیٓ

دارای ادیذرْ سثزیٗ  ٚسیزیٗ اعز و ٝثبفزٞبی دبرا٘ؾیٕی ٚ

ٞبی سدشی ٝوٙٙذ ٜلٙذٞب  ٚیب ث ٝدِیُ عٙشش دزٚسئیٗٞب  ٚدّی

ٞبدی را در ثزٌزفش ٝاعز .دعشٞٝبی آثىؼ ثشريسز  ٚثیؾشز

دذشیذٞبی در ٌیز در عیغشٓ دفبػی یبخش ٝدر ثزاثز سٙؼ ثبؽذ
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٘شبیح:

ٔؾبٞذ ٜؽذ ٚ ٜث ٝعٛر وبُٔ چٛة را در ثز ٌزفش ٝاعز ،در

سبثیز سٙؼ دٔب ثز فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ  ٚعبخشٕبٖ سؾزیحی...
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نمودارهای شکل
ؽىُ ٔ -1یبٍ٘یٗ ٔمذار دزٚسئیٗ ( ٚ (a) ) mg.mg -1 FWوزثٞ ٛیذرار ٔحّ (b) ( mg.g-1 D.W) َٛدرثزي ٌیبٜ
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ٌٌ ٖٛچی)(Bar = SE

ؽىُ  -2فؼبِیز وبسبالس ) ، (aدز اوغیذاس) ، (bآعىٛرثبر دز اوغیذاس ) (cدر ٞز ٔیّی ٌزْ دزٚسئیٗ در دلیم ٚ ٝعٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس ثز حغت
ٚاحذ آ٘شیٕی در ٞز ٌزْ ثزي ٌیبٌٖٛ ٜ

ٌچی )(Bar = SE

(.)Fediuc and Frdei‚ 2002

افشایؼ ٔؼٙیداری را در ٔزداد ٔب٘ ٜغجز ث ٝاردیجٟؾز ٔب ٜدارد.

در ٌیبٞبٖ دیؾزفش ٝخبرٚة ٌٞٝ٘ٛبی فؼبَ اوغیض٘ی اس

افشایؼ فؼبِیز ایٗ آ٘شیٓٞبٔ ،مبثُ سٙؼ ٘بؽی اس وٕجٛد آة در

چٙذیٗ آ٘شیٓ آ٘شیاوغیذاٖ سؾىیُ ؽذ ٜاعز وٟٓٔ ٝسزیٗ آٖٞب

ٌیبٞبٖ ٔخشّف ٘ظیز ٌٙذْ)(Neidzwiedz et al., 2004

ٚ

ؽبٌُّٔٛ :سبسی ٖٛدزاوغیذاس ،وبسبالس ،عٛدزاوغیذدیغٕٛسبس ٚ

چغٙذر لٙذ (ایّىبیی ٕٞ ٚىبراٖ٘ )1391 ،ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعز.

آعىٛرثبر دزاوغیذاس ٔیثبؽٙذ ؤ ٝیسٛا٘ٙذ ٞ ROSب را و ٝدر

فؼبِیز آ٘شیٓ وبسبالس در ٔزدادٔب ٜثیؼ اس دٚثزاثز فؼبِیز آٖ

ؽزایظ سٙؼ سِٛیذ ٔیؽ٘ٛذ اس ثیٗ ثجز٘ذ .ثٙبثزایٗ سٙؼ ٔٛخت

در اردیجؾز ٔب ٜثٛد .ایٗ ٘شبیح ثب سحمیمبر حذاد  ٚخالِی در

افشایؼ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ ٔیؽٛد٘ .شبیح حبفُ اس

ٔٛرد ثزرعی ٔیشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذا٘ز سحز سٙؼ

ایٗ سحمیك ٘ؾبٖ داد ؤ ٝیشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی ٔٛرد ثزرعی

وٕجٛد آة در الیٗٞبی خ( ٛحذاد  ٚخالِی ،)1388 ،فؼبِیز
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فٛلب٘ی اردیجٟؾز ٔب( ٜثشرٌٕٙبیی :D .) X1000ادیذرْ فٛلب٘ی ٔزداد ٔب( ٜثشرٌٕٙبیی . )X1000عّٕٞ َٛزا ،)C.C( ٜدبی ٝوزن (.)pb

ؽىُ -4ثزػ ػزضی ثزي ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی  :Aاردیجٟؾز ٔب( ٜثشرٌٕٙبییٔ :B )X100زداد ٔب( ٜثشرٌٕٙبیی  : h ) X100وزن :ad.ep ،ادیذرْ فٛلب٘ی،
 :ab.epادیذرْ سحشب٘ی :co ،وال٘ؾیٓ :phl ،آ٘ٚذ آثىؼ :xyl،آ٘ٚذ چٛة :P.p ،دبرا٘ؾیٓ ٘زدثب٘ی :S.p ،دبرا٘ؾیٓ اعفٙدی :cu ،وٛسیى :f ،َٛفیجزٚ
اعىّزا٘ؾیٓ.

آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذا٘ز سحز سٙؼ خؾىی در ٌیب
آراثیذٚدغیظ( ٚ )Jung, 2004سبثیز سٙؼ خؾىی ثز رٚی
فؼبِیز آ٘شیٓ وبسبالس در ٌٙذْ )ٔ )Celina et al., 2004غبثمز

دارد.
٘شبیح فؼبِیز آ٘شیٓ دزاوغیذاس ثب سحمیمبر ضزاثی ٚ
ٕٞىبرا٘ؼ در راثغ ٝثب ٘مؼ فیشیِٛٛصیىی  ٚسغییزار
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ؽىُ -3ادیذرْ ثزي ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی  : Aادیذرْ سحشب٘ی اردیجٟؾز ٔب( ٜثشرٌٕٙبی :B .)X400ادیذرْ سحشب٘ی ٔزداد ٔب( ٜثشرٌٕٙبیی :C (X400ادیذرْ

سبثیز سٙؼ دٔب ثز فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شیاوغیذاٖ  ٚعبخشٕبٖ سؾزیحی...

139

وزنٞبی غذٜای(( )hثشرٌٕٙبیی )× 1000

ؽىُ -6ثزػ ػزضی دٔجزي ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی :A .اردیجٟؾز ٔب( ٜثشرٌٕٙبییٔ :B .) X100زداد ٔب( ٜثشرٌٕٙبیی :h –)X100وزن :ep ،ادیذرْ:co ،
وال٘ؾیٓ :p ،دبرا٘ؾیٓ :phl ،آ٘ٚذ آثىؼ  :xylآ٘ٚذ چٛة :pi ،دبرا٘ؾیٓ ٔغش :F ،والٞه فیجزی

ثیٛؽیٕیبئی ؽؼ رلٓ سیش ٖٛدر ثزاثز سٙؼ خؾىی ٔغبثمز

)٘ .(Halliwell, 1982شبیح ایٗ دضٞٚؼ ثب سحمیمبر وجیزی ٚ

دارد .آٟ٘ب در ایٗ ثزرعی ٘ؾبٖ داد ٜا٘ذ و ٝسٙؼ خؾىی ٔٛخت

ٕٞىبراٖ ٘یز در ٔٛرد ثزرعی اثز سٙؼ خؾىی ثز دزٚسئیٗ ٚ

سدٕغ ٔؼٙیدار ٔیشاٖ آ٘شیٓ دزاوغیذاس در ثزي ٌیب ٜسیشٔ ٖٛی

عیغشٓ آ٘شیاوغیذا٘ی ٌیب ٜعیبٞذإ٘ٞ ٝغٔ ٛیثبؽذ (وجیزی ٚ

ؽٛد (ضزاثی ٕٞ ٚىبراٖ .)1389 ،در ٌشارػ دیٍز

ٕٞىبراٖ.)1392 ،

سٛعظ ٔ )2002( Tevini ٚ Egertؾبٞذ ٜؽذ ٜاعز و ٝدر دیبس

عٙشش  ٚفؼبِیز آ٘شیٓ عٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس ٘ؾبٖ دٙٞذٜ

وٞٛی  9رٚس دظ اس لغغ آثیبری فؼبِیز آ٘شیٓ دزاوغیذاس

اثزار ٔفیذ ایٗ آ٘شیٓ در وبٞؼ فذٔبر سٙؼ اوغیذاسی٘ ٛبؽی

افشایؼ ٔییبثذ.

اس سٙؼ خؾىی ٔیثبؽذ٘ .شبیح ثذعز آٔذ ٜثب ٘شبیح حبفُ اس

آ٘شیٓ آعىٛرثبر دزاوغیذاس ثب وٕه اعیذ آعىٛرثیه ثبػث

ثزرعی ففبر ٔٛرفِٛٛصیهٔ ،یشاٖ دزِٚیٗ  ٚفؼبِیز آ٘شیٓٞبی

حذف رادیىبَٞبی آساد اوغیضٖ ٔیؽٛد ،ثبال ثٛدٖ فؼبِیز ایٗ

آ٘شیاوغیذاٖ در ص٘ٛسیخٞبی ٘خٛد درؽزایظ سٙؼ

آ٘شیٓ ثٔ ٝؼٙی حذف ثیؾشز رادیىبَٞبی آساد اوغیضٖ  ٚدر ٘شیدٝ

خؾىی(اثزیؾٓچی ٕٞ ٚىبرأٖ )1391 ،غبثمز دارد.

وبٞؼ ٔزي عِّٛی  ٚافشایؼ ٔمبٔٚز ث ٝخؾىی اعز

٘شبیح حبضز ٘ؾبٖ داد ثب افشایؼ دٔبی ٔحیظ ٚعؼز ثبفز-
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ؽىُ -5سقبٚیزی اسدعشٞٝبی آ٘ٚذی  ٚوزنٞبی غذ ٜای در ثزي ٌیبٌ ٌٖٛ ٜچی در اردیجٟؾز  :Aغالف آ٘ٚذی(( )bsثشرٌٕٙبیی :Bٚ )×1000
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فزآیٙذ  ٚوبروزد ٌیبٞی ،خّذ  ،4ؽٕبر ،13 ٜعبَ 1394

اردیجٟؾز ٔب ٜوبٞؼ یبفش ٝاعز .رثیؼی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1391اثز

ع ٝثزاثز ثیؾشز اس اردیجٟؾز اعز .افشایؼ فؼبِیز ایٗ آ٘شیٓٞب

ػٛأُ الّیٕی (ؽزایظ ٔشرػ ٝثب آثیبری ٔٙبعت ٔ ٚحیظ عجیؼی)

٘ ٚیش وبٞؼ سؼذاد رٚس٘ٞٝب ٚافشایؼ ٚعؼز ثبفز ٞبی

را ثز ٚیضٌیٞبی سؾزیحی ثزي در خٕؼیزٞبی درٔ ٝٙدؽشی

اعشحىبٔی ؽبُٔ فیجز ،وال٘ؾیٓ  ٚچٛة در ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔزداد

ثزرعی ٕ٘ٛد٘ذ٘ .شبیح ایٗ سحمیمبر ٘ؾبٖ داد عبخشٕبٖ

ٔب٘ ٜغجز ث ٝاردیجٟؾز ٔب ٜعبسٌبری ٌٌ ٌٖٛ ٝ٘ٛچی ثٝ

سؾزیحی ثزي (ضخبٔز دبرا٘ؾیٓ ،ضخبٔز ثزي ،سؼذاد ٚ

ؽزایظ سٙؼ وٓ آثی  ٚدٔبی ثبال را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.

ع َٛرٚس٘ٞ ٝب) ٚاثغش ٝث ٝؽزایظ ٔحیغی اعز٘ .شبیح ثزرعی
عبخشٕبٖ سؾزیحی ثزي  ٚدٔجزي ثب سحمیمبر ارثبثیبٖ ٔ ٚمبّ٘ٛ
(ٕٞ )1388غٛیی دارد.

عذبعٍشاری:
اس ٕٞىبراٖ ثخؼ سٛٙع سیغشی ٌیبٞی عبسٔبٖ حفبظز ٔحیظ
سیغز ٘ ٚیش ادار ٜوُ حفبظز ٔحیظ سیغز اعشبٖ عٕٙبٖ ثٝ

٘شیدٌ ٝیزی:
٘شبیح حبضز ٘ؾبٖ داد فؼبِیز چٟبر آ٘شیٓ وبسبالس ،دزاوغیذاس،

ٔٙبثغ:

خبعز ٕٞىبری فٕیٕب٘ ٝؽبٖ در دیؾجزد ایٗ سحمیك سؾىز
ٚلذردا٘ی ٔی ٌزدد.

سِٛیذار ٌیبٞی.1-10 :2

اثزیؾٓچی ،حٌٙ ،.دؼّی ،ع ٚ .عبوٙی )1391( .ٜ ،ثزرعی

دی٘ٛذی ،.ْ ،دز٘ذٔ ،.ٜ ،ٜیزسأ )1390(.ْ ،مبیغ ٝسبثیز ٘ب٘ٛوالر

ففبر ٔٛرفِٛٛصیهٔ ،یشاٖ دزِٚیٗ  ٚفؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شی

آ ٗٞثب والر آ ٗٞثز دبرأشزٞبی رؽذ  ٚفؼبِیز آ٘شیٓٞبی

اوغیذاٖ در ص٘ٛسیخٞبی ٘خٛد )(Cicer arietinum L.

آ٘شی اوغیذاٖ ریحبٖ  ،Ocimum Basilicumسبسٜٞبی

درؽزایظ سٙؼ خؾىی٘ ،ؾزیة دضٞٚؼٞبی حجٛثبر ایزاٖ

ثیٛسىِٛٛٙصی89-99 :4

.17-30:2

رثیؼی ،.ْ ،ػقزی ،ی ،.ػجبط ػظیٕی ،ر ٚ .دٞمبٖ)1391(.ْ ،

ارثبثیبٖ ،ؿٔ ٚ .مبّ٘ )1388( .ْ ،ٛثزرعی ٘ٛع  ٚغّظز ثزخی

اثز ػٛأُ الّیٕی ثز ٚیضٌیٞبی سؾزیحی ثزي در

سیٕبرٞبی ٛٞرٔ٘ٛی در وؾز ثبفز ٌ ٝ٘ٛدر ٔؼزك خغز

خٕؼیزٞبی درٔ ٝٙدؽشی ،سیغز ؽٙبعی ٌیبٞی

ا٘مزاك ،فقّٙبٔ ٝسیغز ؽٙبعی سىٛیٙی .25-34 :2

.57-70 :13

أیٙی ،س ،.حذاد ،رٔ ٚ .زادی ،ف )1387(.ثزرعی اثزسٙؼ وٓ آثی

ضزاثی ،.ْ.ْ ،عالئی ،ع .عّیٕب٘ی ،ع ٚ .حذاد ،ر٘ )1389( .مؼ

ثز ٘ح ٜٛفؼبِیز آ٘شیٓٞبی ضذ اوغٙذ ٜدر ٔزاحُ رؽذ

فیشیِٛٛصیىی  ٚسغییزار ثیٛؽیٕیبئی ؽؼ رلٓ سیش ٖٛدر

سایؾی ٌیب ٜخ ،(Hordeum vulgare L.) ٛػّ ٚ ْٛفٖٛٙ

ثزاثز سٙؼ خؾىی٘ ،ؾزی ٝػّ ْٛثبغجبٖ (ػّ ٚ ْٛفٙبیغ

وؾبٚرسی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی .74-65: 46

وؾبٚرسی) .234-244 :2

ایّىبیی ،.ْ ،فزٚسػ ،ح ،.حجیجی ،د ،.عبِمب٘ی ،د.ف ،.رخجی ،ا،.

ػیغ٘ٛذ ،ح.رٔ ،.ذاح ػبرفی ،ح ٚ .سٛوُ افؾبری ،ر)1384( .

ػزٚج ٘یب ،ط ،.داٚٚدی فزد )1391( .ْ ،.ثزرعی

ثزرعی ؽىغشٗ خٛاة  ٚخٛا٘ ٝس٘ی ثذر در ٌٖٛ

خقٛفیبر ثیٛؽیٕیبیی ص٘ٛسیخٞبی ٔخشّف چغٙذر لٙذ

 ،Siligosusفقّٙب ٔ ٝدضٞٚؾی سحمیمبر ص٘شیه  ٚافالح

سحز ؽزایظ خؾىیٔ ،دّ ٝسراػز  ٚافالح ٘جبسبر:8

ٌیبٞبٖ ٔزسؼی  ٚخٍّٙی ایزاٖ .67-84 :1

87-99

وجیزی ،ر٘ ،.قیجی ،ف ٚ .فزح ثخؼ ،حٔ )1392( .غبِؼ ٝثزخی

حذاد ،ر.خالِی )1388( .ْ ،ثزرعی ٔیشاٖ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی آ٘شی

دبرأشزٞبی اوغیذاسی٘ ٛبؽی اس سٙؼ خؾىی در ٌیبٜ

اوغیذا٘ز سحز سٙؼ وٕجٛد آة در الیٗٞبی خ ،ٛفٙأٚری

عیبٞذا٘ ٝدر ؽزایظ وؾز ٞیذرٚد٘ٛیه ،فزایٙذ  ٚوبروزد
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ٞبی اعشحىبٔی افشایؼ ٚسؼذاد رٚس٘ٞ ٝب در ٔزداد ٔب٘ ٜغجز ثٝ

آعىٛرثبر دزاوغیذاس  ٚعٛدزاوغیذ دیغٕٛسبس در ٔزداد د ٚسب
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... عبخشٕبٖ سؾزیحیٚ ٖبی آ٘شیاوغیذاٞٓؼ دٔب ثز فؼبِیز آ٘شیٙسبثیز س
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