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چکیدُ
ّدف اس ایي آسهبیؼ ثزرعی اثز تٌؼ دهبی ثبال ٍ پبییي ثز تغییزات رؽد ،فتَعنٌتش ٍ فعبلینت آًتنیاوغنیداًی
گَخِفزًگی در هزحلِ رؽد رٍیؾی ثَد .گیبّبى رؽد وزدُ در عیغتن ّیدرٍپًَیه تحت تنأثیز تنٌؼ دهنبیی
 10 ٍ 40درخِ عبًتیگزاد ثِهدت  24عبعت لزار گزفتٌد ٍ ثب گیبّبى ؽنبّد در دهنبی گلنبًنِ  25±2درخنِ
عبًتیگزاد همبیغِ ؽدًدّ .وِ گیبّبى پظ اس اعوبل تٌؼ ثِ گلنبًِ ثب ؽزایط ثْیٌِ هٌتمل ؽدًد ٍ پظ اس 10
رٍس دٍثبرُ فبوتَرّبی رؽد ثزرعی ؽدً .تبیح همبیغِای ثیي ایي عِ دهب ًؾبى داد وِ ثیؾتزیي هینشاى ٍسى تنز
ؽبخغبرُ در تیوبر ؽبّد هؾبّدُ ؽد .در ؽزایط تٌؼ دهبی ثبال 56/7 ،درفد وبّؼ ٍسى تز ًغجت ثنِ تیونبر
ؽبّد ٍ در تٌؼ دهبی پبییي  65/3درفد وبّؼ هؾبّدُ ؽدٍ .سى تز ریؾِ ًیش ثِطَر هؾبثْی در تیوبر ؽبّد
ثیؾتزیي هیشاى ثَد ٍ تٌؼ گزهبیی 45 ،درفد ٍ تٌؼ عزهبیی 64/6 ،درفد وبّؼ را ًغجت ثِ ؽنزایط دهنبی
ثْیٌِ ًؾبى داد .حدن ریؾِ ثب اعوبل تنٌؼ گزهنبیی ٍ عنزهبیی ونبّؼ هعٌنیداری ًؾنبى داد ٍ هینشاى ًنز
فتَعٌتش در ؽزایط هعوَلی گلنبًِ ثیؾتزیي هیشاى ٍ در ؽزایط تنٌؼ گزهنبیی ووتنزیي هینشاى را ًؾنبى داد.
ثِطَرولی هیتَاى ثیبى وزد وِ تٌؼ دهبیی در ایي هطبلعِ فنفبت رؽندی ٍ فتَعنٌتشی را ثیؾنتز اس فنفبت
آًتیاوغیداًی تحت تأثیز لزار داد.
ٍاشُّای کلیدی :آًتیاوغیداى ،تعزق ،فٌل ،ولزٍفیلّ ،دایت رٍسًِای.

هقدهِ
ٍاصُ تٌؼ ثیبًگز آثبر فؾبر ٍ ثبر ًبؽی اس تأثیز عَاهل
خبرخی (عبهلّبی تٌؼ) رٍی هَخَدات سًدُ اعنت
وِ هٌدز ثِ اختالل در عَختٍعبس یب وبّؼ رؽد ٍ
ًوَ هیؽَد .در ثغیبری اس هنَارد تنٌؼ ثنب در ً نز
گزفتي رؽد ٍ ینب فزآیٌندّبی آعیویالعنیَى اٍلینِ
(خننذة عٌبفننز ٍ دیاوغننید وننزثي) اًننداسُگیننزی
هیؽَد ( .)Karami, 2013یىی اس عَاهنل تنٌؼسا
هؤثز ثز رؽد ٍ ًوَ گیبّنبى ،تنٌؼ دهبّنبی ثنبال ینب
پبییي اعت (.)Karami, 2013

دهب اس هْنتزیي عَاهنل تعینیيوٌٌندُ پنزاوٌؼ
گیبّبى اعت .ثِطَریونِ ونبّؼ ًبگْنبًی دهنب ینب
تننٌؼ عننزهب اس عَاهننل هحدٍدوٌٌنندُ رؽنند آىّننب
هحغننَة هننیؽننَد (.)Zhao-Shi et al., 2007
ٍاوٌؼ علَلی گیبّبى در همبثلِ ثنب عنزهب ؽنبهل اس
دعتدادى فؾبر تَرصعنبًظ ،ثنزّن خنَردى تعنبدل
غؾبی عیتَپالعویٍ ،سیىَلِؽدى ،ونبّؼ خزینبى
عیتَپالعوی ٍ اختالل ولی در اًداههّب هنیثبؽند
( .)Zhao-Shi et al., 2007تٌؼ عزهبیی یىنی اس
هْنتزیي تٌؼّبی غیزسیغتی اعت ونِ حغبعنیت
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یب پبیداری گیبُ در ثزاثز ایي تٌؼ ثغتِ ثِ ًَع گینبُ،
رلن ،هَرفَلَصی ثبفت ٍ عبیز خقَفنیبت عنلَلی ٍ
ّوچٌیي ؽزایط ٍلَع عنزهب اس ً نز هندت ،سهنبى ٍ
ؽدت عزهب هتفبٍت اعت ونِ ونبّؼ عولىنزد ٍ در
ًْبیت هزي گیبّبى را ثِدًجبل دارد ( Heidarvand
 .)& Maali Amiri, 2010دهنبی پنبییي یىنی اس
عَاهل هحدٍد وٌٌدُی رؽد ٍ پزاوٌؼ گیبّبى ثَدُ
ٍ ویفیت ٍ وویت تَلید گیبّبى را تحت تنأثیز لنزار
هیدّد ( .)Xin et al., 2007رٍیبرٍیی ثنب دهبّنبی
پبییي (ففز تب  12درخِ عبًتیگزاد) در طَل فقنل
رؽد ثزای گیبّبى هعوَل اعنت ٍ نٌنیي ؽنزایطی
هیتَاًد ایدبد تٌؼ ًوَدُ ٍ ثز عولىزد گیبّبى تأثیز
ثگذارد (.)Yan et al., 2005
تننٌؼ عننزهب عننجت تغییننز در عننبختبر غؾننب ،
پزٍتئیيّب ٍ افشایؼ هنَاد هحلنَل عنوی هنیؽنَد
( .)Mahajan & Tuteja, 2006گیبّنننبى ثنننب
عننبسٍوبرّبی هتعننددی ثننِ تننٌؼّننب پبعننخ دادُ ٍ
ثٌننبثزایي درخننِّننبی هتفننبٍتی اس تحوننل را ًؾننبى
هیدٌّد ( .)Xin & Browse, 2000ایني اخنتالف
فزاٍاى در ثیي گیبّبى در سهیٌِی تحول ثِ دهبّنبی
هنتلف اس پبعخ ٍعیع در عنطَ دینَارُی عنلَلی،
غؾبی علَلی ،اًنداههّنب ،ریشهَلىنَلّنب ،درؽنت
هَلىَلّب ٍ در ًْبیت ثیبى هتفبٍت صىّنبی هنزتجط
هٌؾأ هیگیزد (.)Filippi et al., 2007
ثْتزیي دهنبی عنبسگبری در گیبّنبى اس گًَنِای
ثِگًَِای دیگز ٍ حتی درٍى یه گًَِ ثغتِ ثِ تٌَع
صًتیىی ٍ هَرفَلنَصیىی صًَتین ّنب هتفنبٍت اعنت
( .)Badea & Basu, 2009فتَعنٌتش خنش اٍلنیي
فزآیٌدّبیی اعت وِ در گیبّنبى عنبلی تحنت تنأثیز
دهبی پبییي لزار هیگیزد .ثنِطنَریونِ ایني تنٌؼ
ثبعث عدم تعبدل ثیي ًَر دریبفتی ٍ فتَعنٌتش ؽندُ
وِ احتوبل ایدبد تٌؼ اوغیداتیَ ًبؽنی اس افنشایؼ
تَلید رادیىبلّنبی فعنبل اوغنیضى را ثنبال هنیثنزد
( .)Zhao-Shi et al., 2007تٌؼ عزهب ثب تأثیز ثنز

ثنؼّبی هنتلف فتَعنٌتش ،اس خولنِ تٌ نین لطنز
هٌبفنذ رٍسًنِّنب ،فعبلینت عیغنتن فتَعنٌتش ٍ II ،I
فعبلیت آًشینّبی عیىل وبلَیي ،تثجینت دیاوغنید
وننزثي را ثننب هؾننىل هَاخننِ عننبختِ ٍ ثننب تنزیننت
رًگیشُّبی فتَعٌتشی ٍ افشایؼ تَلید وبرٍتٌَئیندّب
ولننزٍس (سرد ثزگننی) در گیبّننبى را ثبعننث ؽنندُ ٍ در
ًْبیت فزآیٌد فتَعٌتش را ونبّؼ هنیدّند (Zhao-
 .)Shi et al., 2007; Cakmak 2005فتَعیغنتن
ً IIمؼ هْوی در پبعخ فتَعٌتشی گیبّبى ثِ تنٌؼ
دهبی پنبییي ایفنب هنیوٌند (.)Toth et al., 2007
فتَعننٌتش ٍ تننٌفظ هحقننَالت ثبغجننبًی ،اس خولننِ
گَخِفزًگی ( )Solanum lycopersicum L.تحت
تأثیز تٌؼّبی دهبیی ثبال ٍ پبییي لنزار هنیگینزد ٍ
عولىزد آى وبّؼ هییبثند ( Hasanuzzaman et
 .)al., 2012اس طزفی ًنِتٌْنب دهنبی پنبییي ثبعنث
ایدبد تٌؼ در گیبّبى هیؽَد ،دهبی ثبالتز اس دهنبی
هطلَة ًیش ثبعنث اثنزات هٌفنی در گینبُ هنیؽنَد.
ثٌبثزایي دهبی ثبال ًیش یىنی اس عَاهنل هحدٍدوٌٌندُ
تَلید هحقَل ثَدُ ٍ ثبعث تحزینه رینشػ غٌچنِ،
گل ،هیَُ ٍ در ًْبیت هَخت ونبّؼ هینشاى تَلیند
داًِ ٍ هیَُ هنیگنزدد (.)Reddy & Karni, 2007
وننبّؼ تَلینند هحقننَل در ٌّگننبم تننٌؼ گزهننب در
ثغیبری اس گیبّبى ً ینز فلفنل ()Capsicum spp.
هؾنبّدُ ؽندُ اعنت (.)Reddy & Karni, 2007
گشارػ ؽدُ اعت وبّؼ تؾىیل هیَُ در دهبی ثبال
در گیبُ گَخِفزًگی ثنِدلینل ونبّؼ ارعنبل هنَاد
فتَعنٌتشی ثنِ خَاًنِ گنل اعنت ( Firon et al.,
ّ .)2007وچٌیي گشارػ ؽدُ تنٌؼ گزهنب هَخنت
تحزیننه ریننشػ اًنندامّننبی تَلینندهثلی ٍ وننبّؼ
هحقَل در گیبّی هثنل گَخنِفزًگنی هنیؽنَد ٍ
ظزفیننت خَاًننِّننبی گننل را ثننزای خننذة هننَاد
فتَعٌتشی ثِ ؽدت وبّؼ هیدّد ( Firon et al.,
 .)2007تٌؼ گزهب ثبعث المبی تغییزات فیشیَلَصیه
هتعننددی در گیبّننبى هننیگننزدد وننِ یىننی اس اینني
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اثز تٌؼ دهبی ثبال ٍ پبییي ثز تغییزات رؽد ،فتَعٌتش ٍ فعبلیت آًتیاوغیداًی گَخِفزًگی در هزحلِ رؽد رٍیؾی

تغییزات فیشیَلَصینه ،عنٌتش پنزٍتئیيّنبی ؽنَن
گزهبیی اعت (.)Piterkova et al., 2013
ثب تَخِ ثِ ثزرعی هٌنبثع اًدنبم ؽندُ تحمیمنبت
ووتزی ًغجت ثِ ثمیِ تٌؼّب در خقَؿ اثز تنٌؼ
دهبی ثبال ٍ دهبی پبییي ثز رٍی ؽبخـّبی رؽدی،
فتَعٌتشی ٍ فعبلیت آًتنیاوغنیداًی گَخنِفزًگنی
فَرت گزفتِ اعت .ثٌبثزایي ّندف اس ایني آسهنبیؼ
ثزرعی ایي ؽبخـّب در ؽزایط تٌؼ دهبی ثبالتز اس
حد هطلَة ٍ تنٌؼ دهنبی پنبییي در هزحلنِ رؽند
رٍیؾی گَخِفزًگنی تحنت ؽنزایط وٌتنزلؽندُ ٍ
دلیك گلنبًِای ٍ هحیط وؾت ّیدرٍپًَیه ثَد.
هَاد ٍ رٍشّا
ثننِهٌ ننَر ثزرعننی اثننزات تننٌؼّننبی دهننبیی ثننز
خقَفیبت رؽندی ٍ فتَعنٌتشی گَخنِفزًگنی در
هحیط وؾت ّیدرٍپًَیه آسهنبیؼ ونبهالا تقنبدفی
ثب عِ تىزار اًدبم ؽد .آسهبیؼ در ؽنزایط هحیطنی
وٌتنزلؽنندُ گلنبًننِ داًؾنگبُ فننٌعتی افننفْبى ثننب
هیبًگیي دهبی رٍساًِ  21/25درخِ عبًتیگزاد اًدبم
ؽننندً .ؾنننبّبی گَخنننِفزًگنننی ( Solanum
 )lycopersicom L.در هنلَطی اس پیت ٍ پزالینت
 1:1حدوی پزٍرػ دادُ ؽدًد .گیبّچنِّنبی 3-4
ثزگی ،ثنِ عیغنتن آثىؾنت ّونزاُ ثنب ّنَا رعنبًی
اتَهبتیه تَعط پو ّنَا (ّنز عنبعت  15دلیمنِ)
هٌتمل ؽدًد .ایي ؽزایط ثب تدزثِ نٌد ثبر آسهنبیؼ
ثِدعت آهد.ووتز اس ایي هیشاى ،ثبعنث تَْینِ ونن ٍ
هؾبّدُ پضهزدگی ٍ ثیؾتز اس ایي هیشاى ثبعث آعیت
دیدى ریؾِّبی گیبُ هیؽد .عنط هحلنَل غنذایی
در داخل ظنزٍف ثنِهینشاى ثبثنت ًگنِداؽنتِ ؽند.
ثننِهٌ ننَر خلننَگیزی اس ًفننَن ًننَر ٍ رؽنند ًىننزدى
خلجننهّننب درٍى ظننزٍف هحتننَای هحلننَل غننذایی،
اطزاف ظزٍف ثب پالعتیه هؾنىی خننین پَؽنبًدُ
ؽد .تزویت هحلَل غذایی ثز حغنت هیلنیگنزم در
لیتنز ثننِ اینني لنزار ثننَدً :یتننزٍصى ،70 :فغننفز،50 :

پتبعین ،20 :ولغنین ،20 :هٌینشین ،50 :آّني،2/8 :
هٌگٌنننش ،0/8 :رٍی ،0/3 :هنننظ ،0/3 :ثنننزٍ 0/6 :
هَلیجدىً .0/05 :ؾب ّب ثِهندت  10رٍس در عیغنتن
آثىؾت رؽد وزدًد ٍ عپظ تٌؼ دهبیی اعوبل ؽد.
ثِطَریوِ ثِهدت  24عبعت ،عنِ تىنزار در دهنبی
 40درخِ عبًتیگزاد ،عِ تىزار در دهبی  10درخنِ
عبًتیگنزاد ٍ عنِ تىنزار در دهنبی گلنبًنِ 25±2
ًگْداری ؽدًد .ایي دهبّنب ثنز اعنبط ایدنبد تنٌؼ
گزهبیی ٍ عزهبیی ثزای گیبُ اًتنبة ؽدًد .نزا ونِ
دهبی گلنبًنِّنبی پنزٍرػ عنجشی در ایني داهٌنِ
دهبیی لزار دارد ٍ ثبعث تٌؼ هیؽَد .خْت اعونبل
تٌؼ دهبی ثبال ٍ پبییي ،گیبّچِّب ثِ اًىَثبتَر هدل
 EYELA LTI-1000 SDهٌتمل ؽدًد .ثالفبفنلِ
ثعد اس اعونبل تنٌؼ ،ثزرعنی فبوتَرّنبی رؽندی ٍ
فتَعٌتشی اًدبم ؽد.
اًداسُگیزی فنفبت فتَعنٌتشی اس خولنِ هینشاى
فتَعننٌتش در ٍاحنند عننط ثننزي (هیىزٍهننَل دی
اوغننیدوزثي ثننز هتزهزثننع در ثبًیننِ) ،هیننشاى تعننزق
(هیىزٍهَل دی اوغیدوزثي ثز هتزهزثنع در ثبًینِ)،
هینشاى دهنبی ثنزي (درخنِ عنبًتیگنزاد) ٍ هینشاى
دیاوغید وزثي درٍى رٍسًِای (هیلیهَل ثنز هنَل)
تَعط دعتگبُ پزتبثل عٌدؼ فتَعنٌتش ( Li-Cor,
 )Li-3000, USAاًدبم ؽد .ثِ ایي هٌ َر لغنوت
هیبًی ثزيّبی ثبلغ در داخل هحف ِ ؽیؾِای لنزار
گزفتّ .دایت هشٍفیلی (هیلیهَل دیاوغنیدونزثي
در هتزهزثع در ثبًیِ) اس تمغنینونزدى فتَعنٌتش ثنِ
غل ت دیاوغیدوزثي درٍى رٍسًِای ثِدعنت آهند.
ثننِهٌ ننَر تعیننیي وننبرایی هقننزف آة فتَعننٌتشی
(هیىزٍهَل دیاوغیدوزثي ثنز هنَل  )H2Oهینشاى
فتَعٌتش ثِ ّدایت رٍسًِای تمغین ؽد ( Doshi et
 .)al., 2008وبرایی هقزف آة فتَعٌتشی ؽبخقی
اعت وِ هیشاى فتَعٌتش ثنِاسای ّنز ٍاحند ّندایت
رٍسًِای ٍ تعزق را ًؾبى هیدّند .تعنداد عنِ ثنزي
هؾبثِ اس ّز گینبُ اًتننبة ٍ ثنب اعنتفبدُ اس دعنتگبُ
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( SPADهنندل  )Minolta-502هیننشاى ولزٍفیننل
ثزي اًداسُگیزی ؽد.
خْنت تعینیي همندار ًغنجی آة ثبفنت RWC
( )Relative Water Contentث نِطننَر تقننبدفی
ثزيّبی تبسُ گیبُ اًتنبة ٍ ثِ اًداسُ یه عبًتیهتز
خدا ٍ ٍسى ؽد ( )WIایي لطعبت ثزي در آة همطنز
در هحل تبریه در دهبی نْنبر درخنِ عنبًتیگنزاد
لزار دادُ ؽد ٍ پظ اس  24عنبعت دٍثنبرُ ٍسى ؽند
( ٍ )Wfعپظ ٍسى خؾنه ایني لطعنبت را پنظ اس
لزار دادى در آٍى ثنب دهنبی  60درخنِ عنبًتیگنزاد
ثِهدت  24عبعت اًداسُگیزی ؽد ( Prasad et al.,
 .)2008اس راثطِ  1خْت هحبعجِ همندار ًغنجی آة
ثبفت پظ اس اعوبل تٌؼ ( W1هیشاى رطَثت ًغنجی
تٌؼ) ٍ پظ اس پبیبى آسهنبیؼ ( W2رطَثنت ًغنجی
ًْننبیی) اعننتفبدُ ؽنند ( Mohsenzadeh et al.,
.)2006
RWC= W1/W2×100
راثطِ ()1
خْننت تعیننیي همنندار آة حف ن ؽنندُ در گیننبُ
()Excised Leaf Water Retention; ELWR
ثِ رٍػ  )1982( McCaig ٍ Clarkeدر دٍ سهنبى
پظ اس اعوبل تٌؼ ٍ در پبیبى آسهبیؼ عول ؽد.
راثطِ ()2
ELWR= (1 -[(FW-WW)/FW])×100
وِ در ایي راثطِ ٍ :FWسى ثنزي تنبسُ ٍ :WW

ٍسى ثزي پظ اس پٌح عبعت خندا ؽندى اس گینبُ در
دهبی آسهبیؾگبُ هنیثبؽند ( Clarke & McCaig,
.)1982
ثزای تعییي ؽبخـ ثجبت غؾب ( Membrane
ً MSI )Stability Indexیش اس ّز تیوبر  0/1گنزم
ثزي خدا ؽد؛ یهثبر تَعط آة هعوَلی ،عنپظ دٍ
ثبر تَعط آة همطز ؽغتِ ؽد؛ در لَلِ آسهبیؼ لزار
دادُ ؽد ٍ ثِهیشاى ثبثت آة همطز ثِ ّز ودام اخبفِ
ؽد .عپظ ،در حوبم آة گنزم در دهنبی  40درخنِ
عننبًتیگننزاد ثننِهنندت  30دلیمننِ لننزار دادُ ؽنند
( .)Sairam & Srivastava, 2002تَعط  ECهتز

ّدایت الىتزیىی اٍلیِ اًداسُگیزی ؽد ( .)C1دٍثنبرُ
ثِ لَلِّب ثبس گزداًدُ ؽد ٍ آة همطز ثِهیشاى ثنبثتی
رینتِ ٍ ثِهندت  10دلیمنِ در دهنبی  100درخنِ
عبًتیگزاد در حوبم آة گزم لزار دادُ ٍ  ECثبًَینِ
اًداسُگیزی ؽد ( .)C2در ًْبیت همدار آة حف ؽدُ
تَعننط راثطننِ  3هحبعننجِ گزدینند ( & Sairam
:)Srivastava, 2002
MSI= [1- (C1/C2)] × 100
راثطِ ()3
عپظ گیبّبى ثِ ؽزایط گلنبًِای هٌتملؽندُ ٍ
پظ اس  10رٍس دٍثنبرُ فبوتَرّنبی رؽندی در گینبُ
اًداسُگیزی ؽد.
فاکتَرّای اًدازُگیرری ضردُ  11رٍز پر

از

اعوال تٌص
ثالفبفلِ پظ اس خبرجوزدى گینبُ اس ظنزٍف وؾنت،
حدن ریؾِ ثِ رٍػ تغیینز حدونی آة ثنز حغنت
هیلیلیتز ثزآٍرد گزدید .ثزای اًنداسُگینزی ٍسى تنز
ریؾِ ٍ ؽبخغبرُ ،ثَتِّب ثب اعىبلپل اس هحنل طَلنِ
خدا ؽدُ ٍ ٍسى تز ّز لغوت خداگبًِ ثب تنزاسٍ ٍسى
ؽد ٍ یبدداؽت گزدید .عپظ ثِهٌ َر اًنداسُگینزی
ٍسى خؾننه ریؾننِّننب ٍ ؽبخغننبرُّننب ،خداگبًننِ در
پبوتّبی وبغنذی لنزار دادُ ؽندًد ٍ ثنِهندت 48
عبعت در دهبی  70درخِ عبًتیگزاد در خؾهوني
لزار گزفتٌد ٍ پظ اس طی ایي هدت ٍسى خؾنه ثنب
تزاسٍ اًداسُگیزی ٍ یبدداؽت گزدید.
ثننب تَخننِ ثننِ تأوینند اینني پننضٍّؼ ثننز ظزفیننت
آًتننیاوغننیداًی ،ثننزای اًننداسُگیننزی ظزفینننت
آًتیاوغیداًی ول در دٍ هزحلِ ،یىی ثالفبفلِ ثعند
اس اعوبل تٌؼ (آًتیاوغیداى تٌؼ) ٍ دٍهی پنظ اس
گذؽت  10رٍس اس اعوبل تٌؼ (آًتیاوغیداى ًْبیی)
اًداسُگیزی ؽدًد .ثزای ایي هٌ َر  0/1هیلیلیتنز اس
عقبرُ گیبّی پظ اس اعتنزاج اًداسُگیزی ؽد (0/2
گزم پَدر ثزي ٍ اًدامّبی َّایی گَخِفزًگنی را ثنب
دٍ هیلیلیتز هتبًَل  80درفد هنلَط وزدُ ٍ نْنبر
عبعت ثب هگٌت ثِّن خنَردُ ،فنبف ؽند ٍ عنپظ
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اثز تٌؼ دهبی ثبال ٍ پبییي ثز تغییزات رؽد ،فتَعٌتش ٍ فعبلیت آًتیاوغیداًی گَخِفزًگی در هزحلِ رؽد رٍیؾی

تَعط دعتگبُ اعنپىتزٍفتَهتز ثنب طنَل هنَج 517
پَدر رٍی فبفی را ثنب  10ثزاثنز حدنن پنَدر نْنبر
ًبًَهتز ٍ اس طزیك راثطِ  4اًداسُگیزی ؽد ( Oktay
عبعت دٍثبرُ ثنِّنن خنَردُ ٍ فنبف ؽند .هحلنَل
.)et al., 2003
حبفل عقبرُ گیبّی اعنت) .هینشاى آًتنیاوغنیداى
ODوٌتزل ً OD/وًَِ  OD -وٌتزل ; درفد هوبًعت وٌٌدگی آًتیاوغیداى
راثطِ ()4
هعٌننیداری ثننیي تیوننبر تننٌؼ گزهننبیی ٍ عننزهبیی
وِ در ایي فزهَل  ODؽبهل عندد اًنداسُگینزی
هؾبّدُ ًؾد ٍ تٌؼ گزهبیی  45درفد ونبّؼ ٍسى
ؽدُ تَعط دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتز هنیثبؽندOD .
ریؾِ ٍ تٌؼ عزهبیی  64/6درفد وبّؼ را ًغنجت
وٌتزل OD ،حالل هیثبؽد وِ هتبًَل اعت.
ثِ ؽزایط دهنبی ثْیٌنِ ًؾنبى داد (خندٍلٍ .)1سى
فٌل ثزي در دٍ سهبى ،یىی پظ اس اعونبل تنٌؼ
خؾه ؽبخغبرُ تحت تأثیز تٌؼ گزهبیی ٍ عزهبیی
(فٌل تٌؼ) ٍ یىی پظ اس پبینبى آسهنبیؼ ٍ  10رٍس
لزار ًگزفت (خدٍلٍ .)1سى خؾه ریؾنِ در تیونبر
پظ اس اعوبل تٌؼ (فٌل ًْنبیی) اًنداسُگینزی ؽند.
ؽبّد ثیؾتزیي هیشاى ٍ در تٌؼ عنزهبیی ووتنزیي
ثِدلیل ایٌىِ فٌنل ًینش هبًٌند آًتنیاوغنیداى لبثنل
هیشاى را ًؾبى داد ،ثِطَریوِ  65/6درفند ًغنجت
تأوینند ثننَد ،در دٍ سهننبى اًننداسُگیننزی ؽنند .ثننزای
ثِ ؽبّد وبّؼ داؽت (خدٍل .)1
اًننداسُگیننزی فٌننل ثننزي  0/5هیلننیلیتننز اس عقننبرُ
حدن ریؾِ ثب اعونبل تنٌؼ گزهنبیی ٍ عنزهبیی
اعتنزاخی را ثب  2/5هیلیلیتز اس هعنزف فنَلیي ٍ دٍ
وبّؼ هعٌی داری ًؾبى داد .ثِطَریونِ ثیؾنتزیي
هیلیلیتز اس هحلَل وزثٌبتعدین  7/5درفد هنلَط
هیشاى حدن ریؾِ در تیوبر ؽبّد هؾبّدُ ؽند ٍ در
وزدُ ٍ عپظ خذة ووپلىظ تؾىیلؽدُ در طنَل
ثمیِ تیوبرّب تفبٍت هعٌیداری هؾبّدُ ًؾد.
هَج ً 765بًَهتز اًداسُگیزی ؽد (.)Raven, 2003
هیشاى ًز فتَعٌتش در ؽزایط هعونَلی گلنبًنِ
هیشاى فٌل ول را ثب رعن هٌحٌنی اعنتبًدارد تَعنط
ثیؾتزیي هیشاى ٍ در ؽزایط تٌؼ گزهنبیی ووتنزیي
اعید گبلینه در غل نتّنبی 45 ،30 ،10 ،8 ،4 ،2
هیشاى  63/5درفد وبّؼ را ًؾبى داد .تیونبر تنٌؼ
پیپیام در طَل هنَج ً 765نبًَهتز ،هحبعنجِ ؽند
گزهبیی ٍ عزهبیی تفبٍت هعٌیداری را ًؾنبى دادًند
(.)Raven, 2003
(خدٍلّ .)2دایت رٍسًِای تحنت تنأثیز تنٌؼ لنزار
تدشیِ آهبری دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهنبری
ًگزفت ٍ در هیشاى دیاوغیدوزثي درٍى رٍسًِای در
 ٍ Statistix 8همبیغِ هیبًگیيّب ثنب وونه آسهنَى
ؽزایط تٌؼ گزهنبیی افنشایؼ ٍ در تنٌؼ عنزهبیی
 )P<0.05( LSDاًدبم گزفت.
تفبٍتی ثب ؽبّد ًداؽت (خدٍل .)2هیشاى ولزٍفینل ٍ
هیشاى تعزق در ؽزایط دهبی هعونَلی ٍ تنٌؼّنبی
ًتایج
گزهننبیی ٍ عننزهبیی تفننبٍت هعٌننیداری ًداؽننت ٍ
ًتبیح همبیغِ هیبًگیي دادُّب ًؾبى داد وِ ثیؾتزیي
ووتزیي هیشاى ولزٍفیل در تیوبر ؽبّد هؾبّدُ ؽد
هیشاى ٍسى تز ؽبخغبرُ در تیوبر ؽبّد هؾبّدُ ؽد.
(خدٍل ّ .)2ندایت هشٍفیلنی در اثنز تنٌؼ دهنبیی
در حبلیوِ ثیي دٍ تیوبر تٌؼ گزهب ٍ عنزهب تفنبٍت
وبّؼ یبفت ٍ تیوبر ؽبّد ثبالتزیي ٍ در تیوبر تٌؼ
هعٌی داری هؾبّدُ ًؾد .در ؽزایط تٌؼ دهبی ثبال،
گزهننبیی ووتننزیي هیننشاى را ًؾننبى داد (خنندٍل .)2
 56/7درفد وبّؼ ٍسى تز ًغجت ثِ تیوبر ؽنبّد ٍ
ثیؾتزیي هیشاى دهبی ثزي در ؽزایط تٌؼ گزهنبیی
در تٌؼ دهبی پبییي  65/3درفد
ٍ عزهبیی هؾبّدُ ؽند .علنیرغنن اینيونِ تفنبٍت
وبّؼ هؾبّدُ ؽد (خدٍل .)1ثِطَر هؾبثِ ٍسى تز
هعٌیداری ثیي تنٌؼ گزهنبیی ٍ عنزهبیی هؾنبّدُ
ریؾِ در تیوبر ؽبّد ثیؾتزیي هینشاى ثنَد ٍ تفنبٍت
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ًؾد اهب دهبی ثزي در تیوبر ؽبّد ًغجت ثنِ تنٌؼ
گزهبیی ثِهیشاى  3درفد وبّؼ ًؾبى داد .ثیؾتزیي
هیشاى ونبرایی هقنزف آة فتَعنٌتشی ثنزای تیونبر

ؽبّد ثجت گزدید ٍ در تیوبرّنبی تنٌؼ گزهنبیی ٍ
عزهبیی وبّؼ یبفت (خدٍل.)2

جدٍل  -1اثر تٌصّای دهایی بر فاکتَرّای رضدی گَجِفرًگی در پایاى آزهایص
تیوبر

ٍسى تز عبلِ
(گزم)

ٍسى تز ریؾِ
(گزم)

ٍسى خؾه عبلِ
(گزم)

ٍسى خؾه ریؾِ
(گزم)

حدن ریؾِ
(هیلیلیتز)

دهبی ثْیٌِ (ؽبّد)
تٌؼ گزهبیی
تٌؼ عزهبیی

4/62a
2/00b
1/60b

2/80a
1/54b
0/99b

10/58a
20/23a
30/19a

0/16a
0/08ab
0 /06b

2/5a
1/5b
1/0b

حزٍف یىغبى در ّز عتَى عط هعٌیداری هؾبثْی را تَعط آسهَى حدالل اختالف هعٌیدار (ً )LSDؾبى هیدٌّد.

جدٍل  -2اثر تٌصّای دهایی بر فاکتَرّای فتَسٌتسی گَجِفرًگی در هرحلِ تٌص
ًز
فتَعٌتش
(هیىزٍهَل
ثز هتزهزثع
ثز ثبًیِ)

ّدایت
رٍسًِای
(هیلیهَل
دیاوغیدوزثي
ثز هتزهزثع ثز
ثبًیِ)

دیاوغیدوزثي
درٍى
رٍسًِای
(هیىزٍهَل)

هیشاى
ولزٍفیل

دهبی ثْیٌِ
(ؽبّد)

10/79a

0/16a

332b

21/3a

4/38a

تٌؼ گزهبیی
تٌؼ عزهبیی

3/93c
5/27b

0/08a
0/12a

341a
333b

24/8a
32/2a

3/36a
4/44a

تیوبر

وبرایی هقزف
آة فتَعٌتشی
(هیىزٍهَل
دیاوغیدوزثي
ثز هَل آة)

تعزق
(هیلیهَل)

ّدایت
هشٍفیلی
(هیلیهَل
ثز هتزهزثع
ثز ثبًیِ)

دهبی
ثزي

0/032a

31/1b

3/13a

0/011c
0/015b

32/2 a
32/1a

1/17b
1/18b

حزٍف یىغبى در ّز عتَى عط هعٌیداری هؾبثْی را تَعط آسهَى حدالل اختالف هعٌیدار (ً )LSDؾبى هیدٌّد.

ثیؾتزیي ؽبخـ پبیداری غؾب در تیونبر تنٌؼ
گزهبیی ٍ ووتزیي هیشاى آى ،در تیوبر تٌؼ عزهبیی
هؾبّدُ ؽد .تفبٍت هعٌی داری ثیي دٍ تیوبر ؽنبّد
ٍ تٌؼ عزهبیی هؾبّدُ ًؾد (خدٍل .)3
هیشاى رطَثنتًغنجی در ؽنزایط دهنبیی ثْیٌنِ
ثیؾتزیي هیشاى ٍ در تٌؼ گزهبیی ووتزیي هیشاى را
داؽت .ثِطَریوِ تیوبر گزهبیی  47درفند ونبّؼ
رطَثتًغنجی ًغنجت ثنِ ؽنبّد ًؾنبى داد .هینشاى
رطَثننتًغننجی ًْننبیی در ؽننزایط تننٌؼ عننزهبیی
ثیؾتزیي هیشاى را داؽت .علیرغن ایيوِ ثیي تیونبر
ؽننبّد ٍ تیوننبر تننٌؼ گزهننبیی تفننبٍت هعٌننیداری
هؾبّدُ ًؾدٍ ،لی تٌؼ عزهبیی  31/8درفد ثیؾتز
اس دٍ تیوبر دیگز افشایؼ در هیشاى رطَثنتًغنجی را

ًؾبى داد (خدٍل .)3
هیشاى تغییزات آة در ثزي خدا ؽدُ در ؽنزایط
تٌؼ در ّیچودام اس تیوبرّب هعٌیدار ًجَد .تغییزات
آة در هزحلِ ًْبیی ًیش ثنیي تیونبر ؽنبّد ٍ تیونبر
تنٌؼ گزهنبیی تفنبٍتی دیندُ ًؾند ٍ ّنز دٍ تیونبر
ثیؾتزیي هیشاى را ًؾبى دادًد ٍ تیوبر تٌؼ عزهبیی
ووتزیي هیشاى یعٌی  22/4درفند ونبّؼ را ًؾنبى
داد (خدٍل .)3
فعبلیت آًتی اوغیداًی در هزحلِ تٌؼ در تیونبر
عزهبیی ثیؾتزیي ٍ در تیوبر گزهبیی ووتزیي هیشاى
هؾننبّدُ ؽنند .تیوننبر تننٌؼ گزهننبیی  17/2درفنند
وبّؼ در هیشاى آًتیاوغنیداى را ًغنجت ثنِ تنٌؼ
عنننزهبیی ًؾنننبى داد .در فنننَرتیونننِ هینننشاى
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آًتیاوغیداى هزحلِ ًْبیی تفبٍت هعٌی داری را ثیي
عِ تیوبر ؽبّد ،تٌؼ گزهبیی ٍ تٌؼ عزهبیی ًؾبى
ًننداد (خنندٍل  .)4هحتننَای فٌننل در ّننیچ ونندام اس

هزاحل اًداسُگیزی تفبٍت هعٌیداری را ًؾنبى ًنداد
(خدٍل .)4

جدٍل  -3اثر تٌصّای دهایی بر ضاخص پایداری ،هیساى رطَبتًسبی ٍ تغییرات آب برگ جداضدُ در
گَجِفرًگی پ
تیوبر

از اعوال تٌص† ٍ در پایاى

آزهایص††

ؽبخـ
پبیداری غؾب تٌؼ
(درفد)

هیشاى
رطَثتًغجی
تٌؼ
(درفد)

هیشاى
رطَثتًغجی
ًْبیی
(درفد)

همدار آة حف ؽدُ
در ثزي در هزحلِ
تٌؼ (درفد)

همدار آة
حف ؽدُ در ثزي
در هزحلِ
ًْبیی (درفد)

82/36b

60/76a

34/10b

67/95a

80/20a

84/20a
81/50b

32/20c
39/60b

34/00b
50/00a

69/75a
70/00a

82/45a
62/20b

دهبی ثْیٌِ
(ؽبّد)
تٌؼ گزهبیی
تٌؼ عزهبیی

حزٍف یىغبى در ّز عتَى عط هعٌیداری هؾبثْی را تَعط آسهَى حدالل اختالف هعٌیدار (ً )LSDؾبى هیدٌّد.
† هیشاى رطَثتًغجی تٌؼ ٍ همدار آة حف ؽدُ در ثزي تٌؼ ثالفبفلِ پظ اس اعوبل تٌؼ اًداسُگیزی ؽد.
†† هیشاى رطَثتًغجی ًْبیی ٍ همدار آة حف ؽدُ در ثزي ًْبیی  10رٍس پظ اس اعوبل تٌؼ (پبیبى آسهبیؼ) اًداسُگیزی ؽد.

جدٍل  -4اثر تٌصّای دهایی بر فاکتَرّای آًتیاکسیداى ٍ فٌل پ

از اعوال تٌص† ٍ پایاى

آزهایص††

تیوبر

آًتیاوغیداى تٌؼ
(هیىزٍهَل)

آًتیاوغیداى ًْبیی
(هیىزٍهَل)

فٌل تٌؼ
(هیلیگزم ثز گزم)

فٌل ًْبیی
(هیلیگزم ثز گزم)

دهبی ثْیٌِ (ؽبّد)

67/52b

78/03a

0/73a

0/74a

تٌؼ گزهبیی

55/90c

83/50a

0/73a

0/71a

تٌؼ عزهبیی

71/40a

77/16a

0/73a

0/73a

حزٍف یىغبى در ّز عتَى عط هعٌیداری هؾبثْی را تَعط آسهَى حدالل اختالف هعٌیدار (ً )LSDؾبى هیدٌّد.
† هیشاى رطَثتًغجی تٌؼ ٍ همدار آة حف ؽدُ در ثزي تٌؼ ثالفبفلِ پظ اس اعوبل تٌؼ اًداسُگیزی ؽد.
†† هیشاى رطَثتًغجی ًْبیی ٍ همدار آة حف ؽدُ در ثزي ًْبیی  10رٍس پظ اس اعوبل تٌؼ (پبیبى آسهبیؼ) اًداسُگیزی ؽد.

بحث
ّ ٍ Brownوىبراى ( )2003ثیبى وزدًد ونِ تنٌؼ
دهبیی ٍ تٌؼ رطَثتی اس عَاهل هْن تغیینز ٍ تٌنَع
هینننشاى ثزداؽنننت هحقنننَل وتنننبى ( Linum
ّ )usitatissimum L.غنننننتٌدٍ Haghighi .
ّوىبراى ( )2014اظْنبر داؽنتٌد ونِ هینشاى رؽند
ؽبخغبرُ گَخِفزًگی در ؽزایط تٌؼ دهبیی ثنبال ٍ
پبییي وبّؼ پیدا هیوٌد .هحممنیي گنشارػ دادًند
وِ گَخِفزًگی تحت تٌؼ عزهب ٍ گزهب ثنب ونبّؼ

رؽد ٍ هحقَل ّوزاُ ؽدُ وِ ایي هَخَع ثنِدلینل
ونبّؼ هینشاى فتَعنٌتش هنیثبؽند ( Kai & Iba,
.)2014
در گشارؽی دیگز ًؾبى دادُ ؽد وِ تٌؼ دهنبی
ثبال ( ٍ 30یب  40درخِ عنبًتیگنزاد) ثبعنث ونبّؼ
رؽد ٍ هحقَلدّی عَرگَم ( Sorghun bicolor
 )L.هیؽَد .خوي ایيوِ اظْبر داؽنتٌد ونِ تنٌؼ
دهبی ثبال ثبعث وبّؼ ٍسى خؾه ثزي ٍ ٍسى ونل
ؽبخغبرُ هیؽَد .اثز تٌؼ عزهب ثنز ونبّؼ هینشاى
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رؽد گیبُ اس ٍاخ تزیي پبعخّبی گیبّنبى ثنِ عنزهب
هیثبؽد ( .)Djanaguiraman et al., 2010ثبثنت
ؽنندُ اعننت وْ نَسى خؾننه ریؾننِ ٍ عننبلِ ثننزًح
( )Oryza sativa L.تحننت تننٌؼ عننزهب ثننِطننَر
هعٌیداری وبّؼ هی یبثد ونِ ایني ونبّؼ ٍسى در
ارلبم هنتلف هتفبٍت هیثبؽد (Ghorbani et al.,
) .2009ثِطَر هؾبثِ در ایي تحمینك تنٌؼ دهنبیی
پبییي ٍ ثبال ثبعث وبّؼ رؽد در ؽنبخـّنبی ٍسى
تز عبلٍِ ،سى تز ریؾنٍِ ،سى خؾنه عنبلِ ٍ حدنن
ریؾننِ ؽنند ٍ تننٌؼ عننزهبیی ٍسى خؾننه ریؾننِ را
ثِهیشاى  65/6درفند ونبّؼ داد .در ایني پنضٍّؼ
ثیؾننتزیي هیننشاى ٍسى خؾننه ریؾننِ در ؽننبّد ٍ
ووتزیي هیشاى ٍسى خؾه در تنٌؼ عنزهبیی ثجنت
گزدید .هحممیي اظْبر داؽتٌد وِ تنٌؼ دهنبی ثنبال
ثیؾننتزیي اثننز را رٍی فتَعننٌتشّ ،نندایت رٍسًننِای،
تجبدالت گبسی رٍسًِ ،تجنینز ٍ تعنزق دارد ( & Kai

.)Iba, 2014
ثبرستزیي عىظالعول گیبّبى حغنبط ثنِ تنٌؼ
دهبی پبییي ،وبّؼ هینشاى فتَعنٌتش اعنت ونِ در
ؽزایط ًَر هتَعط ًیش هٌدز ثِ اخنتالل در فعبلینت
فتَعیغتن  IIهیؽَد .در ًتیدنِ هٌدنز ثنِ ونبّؼ
هتبثَلیغن وزثي ٍ وبّؼ اًتمبل الىتزٍى در نزخنِ
ًَری هیؽَد ( .)Yadeghari et al., 2008وبّؼ
ًبگْبًی فتَعٌتش در ثزيّبی عَرگَم طنی ثزرعنی
ّ ٍ Prasadوىبراى ( )2008در تنٌؼ عنزهبیی 10
درخِ عبًتیگنزاد ثنِهندت  2/5رٍس هؾنبّدُ ؽندُ
اعتّ ٍ Haghighi .وىنبراى (ً )2014ینش ونبّؼ
فتَعٌتش گَخِفزًگی در ؽزایط تٌؼ دهنبیی ثنبال ٍ
پبییي را گشارػ وزدُ اًدً .ؾبى دادُ ؽدُ وِ تنٌؼ
دهبی ثبال ( ٍ 30ینب  40درخنِ عنبًتیگنزاد) ثبعنث
وبّؼ فعبلیت فتَؽیویبیی ٍ فتَعیغتن  ٍ IIالجتنِ
وننبّؼ هیننشاى فتَعننٌتش در عننَرگَم هننیؽننَد
( .)Djanaguiraman et al., 2010دهبی ثزگی وِ
در ؽزایط تٌؼ خؾنىی لنزار دارد ثیؾنتز اس دهنبی

ثزگی اعت وِ در ؽزایط عبدی لزار دارد .در ًتیدنِ
اینني ثننزيّننب دارای فتَعننٌتش ووتننزی ّغننتٌد
(ً .)Siddique et al., 2000تنبیح حبفنل اس ایني
آسهبیؼ ثزای اٍلیيثبر ایي هَخنَع را ًینش در تنٌؼ
دهبی ثبال ٍ پبییي ًؾبى داد .ثِطَریوِ تٌؼ ثبعنث
افشایؼ دهبی ثزي ٍ در ًتیدِ وبّؼ فتَعٌتش ؽد.
لذا هیتَاى ًتیدِ گزفت ونِ ونبّؼ ؽنبخـّنبی
رؽدی در گَخِفزًگی تحت تأثیز تٌؼ دهبی ثنبال ٍ
پبییي در اثز افشایؼ دهبی ثزي ،ونبّؼ فتَعنٌتش ٍ
در ًتیدننِ وننبّؼ هیننشاى آعیویالعننیَى ٍ رؽنند
هیثبؽد.
هیشاى ّدایت رٍسًِای تحت تأثیز تنٌؼ دهنبیی
ثزرعننی ًؾنندُ اعننت ٍلننی در آسهبیؾننی ثننز رٍی
آفتبثگزداى ( )Helianthus annuus L.وبّؼ 70
درفدی در هیشاى ّدایت رٍسًِای گیبُ  45رٍس پظ
اس اعوبل ؽَری گشارػ ؽندُ اعنت .اگزننِ ،در آى
پننضٍّؼ اخننتالف هعٌننیداری در فننبوتَر ّنندایت
رٍسًِای ثنز اثنز تنٌؼّنبی گزهنبیی ٍ عنزهبیی در
گَخِفزًگی هؾبّدُ ًؾند (.)Rivell et al., 2010
هیشاى دیاوغیدوزثي درٍى رٍسًنِای ثنز اثنز تنٌؼ
عزهبیی ٍ ّوچٌیي در دهبی ثْیٌِ وبّؼ داؽنت ٍ
در ؽننزایط تننٌؼ دهننبی ثننبال ثیؾننتزیي هیننشاى
دیاوغیدوزثي درٍى رٍسًِای هؾبّدُ ؽند .هینشاى
عط ولزٍفیل ثزيّبی عَرگَم در تٌؼ عنزهبیی
 10درخننِ عننبًتیگننزاد ثننِهنندت  2/5رٍس ،تغییننز
هعٌننیداری را ًؾننبى ًنندادُ ٍ تٌْننب هیننشاى لتئننیي،
ساًتَفیل ٍ ثتبونبرٍتي ونبّؼ داؽنت ( Prasad et
.)al., 2008
در گشارؽی دیگز ثیبى ؽندُ ونِ تحنت ؽنزایط
تٌؼ خؾنىی هینشاى ولزٍفینل  b ٍ aثنِ ووتنزیي
هیشاى هیرعد (ّ .)Saranga et al., 2004وچٌیي
ثیبى ؽدُ وِ ثزای هحقَالتی وِ تٌؼ گزهب ثز رٍی
آىّننب اثننز هحدٍدوٌٌنندُ دارد ،اًننداسُگیننزی هیننشاى
ولزٍفیننل رٍػ هفینندی اعننت .نننزا وننِ ولزٍفیننل
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ًؾبىدٌّدُ هیشاى آعنیت ثنِ فتَعیغنتن  IIاعنت
(ّ ٍ Mohsenzadeh .)Hall, 2004وىنننننبراى
( )2006ثیبى وزدًد وِ وبّؼ در هینشاى ولزٍفینل
در ؽزایط تٌؼ خؾىی در گیبُ آفتبثگزداى هیتَاًد
در اثز تنزیت ولزٍپالعت تَعنط گًَنِّنبی فعنبل
اوغیضى ایدبد ؽدُ ثبؽند .هحممنیي دیگنز گنشارػ
وزدًد وِ گیبُ ثزًح تحنت تنٌؼ عنزهب ثنب ونبّؼ
هیشاى ولزٍفیل ّوزاُ ثَد وِ ثبعنث ونبّؼ رؽند ٍ
عولىزد گیبُ هنیؽنَد ( .)Hasibi et al., 2007در
حبلیونِ در پنضٍّؼ هنب اخنتالف هعٌنیداری ثنیي
ّیچودام اس تیوبرّبی تٌؾی هؾبّدُ ًؾند .ثنًِ نز
هیرعد ایي اختالف در ًتبیح هؾبّدُ ؽدُ ثنِ ًنَع
گیبُ ٍ هیشاى اعوبل تٌؼ هزثَط هیؽنَد .ثنِعنالٍُ
ایيوِ گیبّبى هنتلف ًغجت ثِ تٌؼّب پبعنخّنبی
هتفبٍتی را ثزحغت ثیبى صىّبی هتفبٍتؾنبى ًؾنبى
هیدٌّد .تغییزات تعزق طی تٌؼ خؾنىی ثزرعنی
ؽدُ اعت ٍ هؾنـؽدُ وِ ثبسدّی تجنیز ٍ تعنزق
تحت ؽنزایط تنٌؼ خؾنىی ثیؾنتز اس ؽنزایط آة
وبفی اعنت .ایني اهنز هنیتَاًند ًبؽنی اس اعنتفبدُ
حننداوثز آة تَعننط گیننبُ ثبؽنند ( Siddique et
ٍ .)al.,2000لی ًتبیح ایي آسهنبیؼ ًؾنبى داد طنی
تٌؼ دهبیی تعزق در گَخِفزًگی تغییز هعٌنیداری
ًداؽت وِ ایي ثًِ ز هنیرعند ثنِدلینل تفنبٍت در
حغبعیت یب پبیداری گیبُ در ثزاثز ًَع تٌؼ ثبؽند ٍ
ثغتِ ثِ گیبُ هتفبٍت اعت.
وننبرآیی هقننزف آة در تننٌؼ خؾننىی عولىننزد
گیبّبى سراعنی تحنت تنٌؼ را ثْجنَد هنیثنؾند ٍ
ثِعٌَاى یه ففت هطلَة ثنزای ایدنبد تحونل ثنِ
خؾىی در گیبّبى در هطبلعبت هند ً نز هنیثبؽند.
گیبّبًی وِ اس وبرآیی هقزف آة ثنبالتزی ثزخنَردار
ّغتٌد ثِ اسای هقنزف آة ووتنز ،تَلیند ثیؾنتزی
دارًد ( .)Blum, 2005در ؽزایط تنٌؼ فتَعنٌتش ٍ
وبرایی هقزف آة فتَعٌتشی ارلبم همنبٍم ثیؾنتز اس
ارلبم حغنبط اعنت .ونبّؼ فتَعنٌتش ثنب افنشایؼ

وبرایی هقزف آة فتَعٌتشی تحنت تنٌؼ خؾنىی
ّوزاُ ثَد .ایي وبّؼ را هیتَاى ثِ ًمقنبى ّندایت
رٍسًِای ًغجت داد وِ تحت تٌؼ حدٍد  90درفند
وبّؼ یبفت ( .)Siosemarde et al., 2004در ایي
پننضٍّؼ تننٌؼ دهننبیی تفننبٍت هعٌننیداری را ثننیي
تیوبرّبی عزهب ٍ گزهبیی در ایي ففت ًؾبى ًنداد ٍ
ثیؾتزیي وبرایی هقزف آة فتَعنٌتشی هزثنَط ثنِ
تیوبر ؽبّد ثَد .ثًِ ز هیرعد وِ تفبٍت در ونبرایی
هقزف آة فتَعنٌتشی در پبعنخ ثنِ ؽنزایط تنٌؼ
دهبیی ثِ دلیل تفبٍت در عنط دینَارُی عنلَلی ٍ
غؾبی علَلی اًداههّب ثبؽد.
ثْزُگیزی اس تعییي ًؾت الىتزٍلیتّب ٍ هحبعجِ
ؽننبخـ پبیننداری غؾننب یىننی اس پزوننبرثزدتزیي
ًؾننبًگزّبیی اعننت وننِ ثننزای تنوننیي هیننشاى اثننز
فزآیٌدّبی تنزیتگنز غؾنب در ثبفنتّنبی گینبّی
تحت تأثیز عَاهل ًبهغبعد هحیطنی هنَرد اعنتفبدُ
لزار هیگینزد ( .)Azizpour et al., 2010ونبّؼ
هیشاى ؽنبخـ پبینداری غؾنب تحنت تنأثیز تنٌؼ
خؾىی ًیش در هطبلعبت اًدبم گزفتِ ثز رٍی گیبّبى
هنتلنف ً یننز غننالت ( Baczekkwinta et al.,
ً ٍ )2006نَد ( )Jain et al., 2006گنشارػ ؽندُ
اعت .در تأیید ایي ًتیدِ ،تٌؼ دهبی پبییي ،وبّؼ
 1درفدی را ًغجت ثِ ؽزایط ثْیٌِ ًؾنبى دادّ .نز
نٌد وِ تنٌؼ دهنبی ثنبال ثبعنث افنشایؼ ؽنبخـ
پبیداری غؾب ثِهیشاى  2/18درفد ًغجت ثِ ؽزایط
ثْیٌِ ؽد وِ هوىي اعنت ثنِدلینل تفنبٍت در ًنَع
تٌؼّبی اعوبلی ٍ ّوچٌیي پبعخ هنتلف گینبُ ثنِ
ؽزایط تٌؼّب ثبؽد.
در همبیغنِ ثنیي تنٌؼّنبی غیزسیغنتی تنٌؼ
خؾىی هیشاى رطَثنت ًغنجی را ونبّؼ هنیدّند.
هیشاى آة ثزي در ؽنزایط تنٌؼ خؾنىی ووتنز اس
ثزيّبی هعوَل اعنت (.)Siddique et al., 2000
تٌؼ دهبی ثبال ًیش هبًٌد تٌؼ خؾىی ثبعث وبّؼ
هیشاى رطَثتًغجی ثِ هزٍر سهنبى ؽند ٍلنی تنٌؼ
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عزهبیی نٌیي اثزی ًداؽت .ثِطنَریونِ در پبینبى
آسهبیؼ رطَثت ًغجی را افشایؼ داد وِ ثب تَخِ ثنِ
وبّؼ تجنیز ٍ تعزق در دهبی پنبییي لبثنل تَخینِ
اعت.
طی ًتبیح تٌؼ رطَثتی ثز رٍی غنالت ،گنشارػ
ؽد وِ همدار آة حف ؽندُ در ثنزي خندا ؽندُ اس
گیبّبى ایني خنبًَادُ افنشایؼ یبفنت .در همبثنل ،در
آسهبیؼ حبخز ،ثیي تیوبرّب ثعند اس تنٌؼ در همندار
آة حف ؽدُ در ثزي تفنبٍت هعٌنیداری هؾنبّدُ
ًؾد وِ هوىي اعت ثنِدلینل تفنبٍت در حغبعنیت
گًَِ ،رلن ٍ هَرفَلَصی گیبُ در ٍاوٌؼ ثِ تنٌؼّنب
ثبؽدٍ .لی ایي اًداسُگیزی در هزحلِ ًْبیی ثیؾتزیي
هیشاى را در تٌؼ گزهنبیی ثنِ ّونزاُ دهنبی ثْیٌنِ
ًؾبى داد ٍ در تٌؼ دهنبی پنبییي ووتنزیي هینشاى
هؾننبّدُ ؽنند ( .)Lobnanijoghshshi, 2007در
گشارؽی هؾبثِ ًؾبى دادُ ؽد وِ تنٌؼ دهنبی ثنبال
( ٍ 30یب  40درخِ عبًتیگزاد) ثبعث وبّؼ فعبلیت
آًشینّبی آًتیاوغیداًی عَرگَم هیؽنَد ونِ ایني
ونننبّؼ ثنننِخنننبطز ونننبّؼ آعیویالعننننیَى
هنیثبؽند ) .(Djanaguiraman et al., 2010در
تأیید آى ًتبیح ،در ایي آسهبیؼ ًیش وِ ثز رٍی تٌؼ
دهبیی اًدبم گزفت تفنبٍت هعٌنیداری ثنیي هینشاى
فعبلیت آًتنیاوغنیداًی را ثعند اس تنٌؼ ًؾنبى داد.
ثِطَریوِ ثعند اس تنٌؼ ثیؾنتزیي هینشاى فعبلینت
آًتیوغیداًی را تنٌؼ عنزهبیی ٍ ووتنزیي هینشاى
فعبلیت آًتیاوغیداًی را تٌؼ گزهنبیی ًؾنبى داد ٍ
الجتِ ثعد اس گذؽت  10رٍس اس تنٌؼ ٍ ثبسگؾنت ثنِ
ؽزایط ثْیٌِ تفبٍت هعٌیداری ثیي تیوبرّبی تنٌؼ
هؾبّدُ ًؾد.
ثزرعی تغییزات فٌل ول ًؾبى داد وِ ثب افشایؼ
عط تٌؼ خؾىی ثِ طنَر هعٌنیداری همندار فٌنل
ول در ثزيّب وبعتِ ؽد .در عنیتسهیٌنی ؽنیزیي
(ً )Ipomoea batatas L.یش وبّؼ تزویجبت فٌلی

در اثز تٌؼ خؾىی گشارػ ؽدُ اعت ( Lin et al.,

 .)2006در خننبًَادُ غننالت ،تننٌؼ خؾننىی ثبعننث
افشایؼ همدار تَلید تزویجبت فٌلی در ارلبم حغنبط
ؽد ،اهنب در ارلنبم همنبٍم ایني تغیینزات ًنبنیش ثنَد
( .)Hura et al., 2007ثزرعننی رٍی اوننبلیپتَط
(ً )Eucalyptus spp.ؾنبى داد ونِ تحنت ؽنزایط
تٌؼ آثی تزویجبت فٌلی در درخت افشایؼ هنییبثند
( .)Schwambach et al., 2008ثننزخالف اینني
ًتیدننِ در ثزرعننی وننِ رٍی فٌننل گَخننِفزًگننی در
ٍاوٌؼ ثِ تٌؼ دهبیی اًدبم ؽد ،تفبٍت هعٌنیداری
در هیشاى فٌل در ّیچ یه اس تیوبرّبی تٌؼ دهبیی
هؾبّدُ ًؾد .ثِعالٍُ اینيونِ ثعند اس اًنداسُگینزی
ًْبیی ًیش تفبٍت هعٌیداری در هیشاى فٌنل هؾنبّدُ
ًؾد وِ ثًِ ز هیرعد ثِدلیل پبعخّبی ٍعیع گیبُ
در عطَ هنتلف اًداههّب ،ریش هَلىَلّب ،درؽنت
هَلىَلّب ٍ در ًْبیت ثیبى هتفبٍت صىّنبی هنزتجط
ثبؽد.
ًتیجِگیری کلی
ثِطَرولی هیتَاى ًتیدِ گزفت وِ تٌؼ دهبی ثنبال
ٍ پبییي ثز ففبت ٍسى تز عبلٍِ ،سى خؾنه ریؾنِ،
حدننن ریؾننٍِ ،سى تننز ریؾننِ ،وننبرآیی هقننزف آة
فتَعننٌتشی ًغننجت ثننِ دیگننز فبوتَرّننبی هننَرد
اًداسُگیزی اثز داؽت ٍ ثز ففبت ٍسى خؾه عنبلِ،
ّنندایت رٍسًننِای ،ولزٍفیننل ،تعننزق ،همنندار آة
حفنن ؽننندُ در ثنننزيّنننبی خداؽننندُ اس گینننبُ،
آًتیاوغیداى ًْبیی ٍ فٌل اثنزی ًداؽنت .اس طزفنی
ثًِ نز هنیرعند تنٌؼ دهنبی ثنبال ثنز فنفبت دی
اوغیدوزثي درٍى رٍسًِای ٍ ؽبخـ پبیداری غؾنب
وبهالا اثز افشایؾی ٍ تنٌؼ دهنبی پنبییي ثنز فنفبت
هیشاى رطَثت ًغجی ٍ آًتیاوغیداى تٌؼ اثنز ثنبرس
فشآیٌدُای را ًؾبى داد.
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