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 کیذٖ: چ

٘ب ِي تٛأذ ثٗ ػٕٛاْ را٘کبري  غٕي ضبزي دي اوطیذ ورثٓ در گٍخبٔٗ

ثراي کب٘ع زِبْ تٌٛیذ، ثٙجٛد لذرت رغذ ٚ ّ٘چٕیٓ افسایع کیفیت گیبٖ 

در ضبي  ظیکرثٓ ِس ذیاکط یغٍظت د عیثب تٛخٗ ثٗ افسا یثبغذ. از عرف

 ذیاکط ید عیافسا  ریتبث یزبضر ثٗ ِٕظٛر ثررض كیتسم ٕذٖ،یآ ی٘ب

( .Gomphrena globosa L) گً تکّٗ ایچٙبر کرثٕٗ  بٖیؾفبت گ یثر ثرخ کرثٓ

اضتفبدٖ غذٖ ػجبرت ثٛدٔذ  تیّبر٘بیأدبَ غذ.  یگٍخبٔٗ ا ظیدر غرا

دی  اَ یپ یپ 1353اَ ٚ  یپ یپ 733اَ )غب٘ذ(،  یپ یپ 383غٍظت  3از 

 کِٗیٍی ِٛالر در ضٗ تکرار  333ٚ  153، 3ٚ ضٗ ضغر غٛری  اکطیذ کرثٓ

 یکػبٚرزدر دأػکذٖ  یعرذ کبًِ تؿبدف اضپیٍیت پالت ثر پبیٗ ثٗ ؾٛرت

ٔتبیح ٔػبْ داد تیّبر  اخرا غذ. ضٗ تکرار درِػٙذ  یدأػگبٖ فردٚض

دی اکطیذ کرثٓ ٚ اثر ِتمبثً آْ ثب کٍریذ ضذیُ در ٘یچ یک از ضغٛذ 

ِٛرد ثررضی اختالف ِؼٕی داری ثر درؾذ ٔػت اٌکترٌٚیت ٔذاغت ٚ اثر 

% ِؼٕی دار غذ. در ِستٛای رعٛثت 5غٛری ٔیس در ضغر ازتّبي ضبدٖ 

ٔطجی اثرات ضبدٖ ٚ ِتمبثً غٛری ٚ دی اکطیذ کرثٓ ِؼٕی دار غذ 

(31/3>p) ٚ ثٗ عٛریکٗ غٛری ِیساْ ِستٛای رعٛثت ٔطجی را کب٘ع داد .

از عرفی دی اکطیذ کرثٓ ِٕدر ثٗ افسایع ِیبٔگیٓ ِمبدیر ؾفت فٛق غذ.  

غٛری ٚ دی اکطیذ کرثٓ ٚ ثرّ٘کٕع غٛری ٚ  اثر ضغٛذ ِتفبٚت

% ِؼٕی 1ٚ کٍرٚفیً کً در ضغر ازتّبي  aکرثٓ ٔیس ثر کٍرٚفیً  اکطیذ دی

پی پی اَ  733دار غذ. ثیػتریٓ ِمبدیر ِرثٛط ثٗ کٍرٚفیً کً در ضغر 

ِیٍی ِٛالر کٍریذ ضذیُ ثٗ ترتیت  153ٚ  3دی اکطیذ کرثٓ ٚ در ضغٛذ 

 غذ.ِػب٘ذٖ  69/3ٚ  72/3ثراثر 

 ، کٍرٚفیً کaً: دی اکطیذ کرثٓ، کٍرٚفیً کٍیذ ٚاژٖ

 

 مقدمه -1

یک  گبز کرثٕ ػتر  ٘بی ثی ظت  غٍ

اتّطفر کٗ خٛد ٔبغی از افسایع 

طیٍی ٚ  ٘بی ف ضٛخت  ضتفبدٖ از  ا

ِی  غذ  ِی ثب ٘ب  گً  ضٛزأذْ خٕ

کبرآیی  ثر  تی  ثر ِثج ٔذ ا تٛا

غٛا٘ذ  غذ.  غتٗ ثب ضٕتس دا فتٛ
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ِختٍف زبکی از آْ اضت کٗ غٍظت 

اکطیذ کرثٓ اتّطفر از زذٚد  دی

پییی پییی اَ لجییً از أمییالة  283

پی پی اَ در  373ؾٕؼتی ثٗ زذٚد 

زبي زبضر افسایع یبفتٗ اضت، ٚ 

ّ٘چٕبْ رٚ ثٗ افسایع اضت .پیع 

 1.8ثیٕي ِي غٛد ٘ر ضبٌٗ زیذٚد 

فسٚدٖ  ظت آْ ا ثر غٍ پي اَ  پي 

ٙبٔی  ؼبت خ فی ِغبٌ گردد. از عر

ثرداری از  ٙرٖ  کٗ ث ػبْ دادٖ  ٔ

ضیبي گشغیتٗ  45٘ب در عیی  یٓزِ

% از اراضییی 6ثبػییش غییٛر غییذْ 

دٔیب غذٖ اضت. ثٗ ػٕٛاْ ِثبي، 

ِیٍیْٛ  77در عی لرْ گشغتٗ از 

ٙب  ضتراٌیب تٕ ِیٓ در ا تبر ز ٘ک

ِیٍیْٛ ٘کتبر غٛر ثیٛد ٌٚیی  2

ضییبي  53غییٛد در  پیییع ثیٕییی ِی

ِیٍییْٛ  15آیٕذٖ ایٓ رلُ ثیٗ 

ِبر  ضبش آ ثر ا ضذ.  تبر ثر ٘ک

بٔی، ایراْ پص ِٛخٛد در ضغر خٙ

از چییییٓ، ٕ٘یییذ ٚ پبکطیییتبْ 

ثیػتریٓ درؾذ اراضی غٛر را ثٗ 

کبفی ٚ  ضت ) ؿبؼ دادٖ ا خٛد اخت

(. یىي از ػٛاِیً 1388ّ٘کبراْ، 

ػبٚرزي  ضؼٗ و فظ ٚ تٛ وٗ ز  ُٙ ِ

 را در ٔٛازي خػه ِسذٚد 

ضت.  ِي جٛد آة ا طئٍٗ وّ ضبزد، ِ

٘بي  تٛاْ از آة در ایٓ راضتب ِي

غیر  ٘بي ثب ویفیت پبییٓ یب آة

ٕب  یٓ تٕگ فغ ا ثراي ر ؼبرف  ِت

ٙرٖ  ْٕٛ ث ُ٘ او فت.  ٙرٖ گر ث

٘ییبي ثییب ویفیییت  ثییرداري از آة

پییبییٓ در ضییغر خٙییبٔي رٚ ثییٗ 

گیییري از  ازدیییبد اضییت. ثٙرٖ

خي از  آة ْٕٛ در ثر غٛر او ٘بي 

ىب،  ضرزِیٓ لبرٖ آِری ػه  ٘بي خ

ارٚپیییب، آضییییب، افریمیییب ٚ 

ثبغییذ.  الیبٔٛضیییٗ ِتییذاٚي ِي

ضي ػ ثرر مذِبتي ٔ ٘ذ  بْ ِي٘بي ِ د

یس ِي ٕبثغ ٔ یٓ ِ تٛاْ در  از ا

تٌٛیییذات وػییبٚرزي ثییٗ ِمیییبش 

جك  ثر ع ورد.  ضتفبدٖ  ضیغ ا ٚ

ثرآٚرد٘بي اٌٚیٗ وّیت ٚ ویفیت 

% از 13ِٕبثغ آة وػیٛر، زیذٚد 

ػٛر را  پشیر و یذ  ٕبثغ آة تدذ ِ

ٕبثغ آة غٛر  ِ ٌت  غٛر ٚ  ٘بي 

د٘ییذ، ضییّٓ ایٕىییٗ  تػییىیً ِي

٘بي آة غییٛر داخٍییي ٚ  دریبچییٗ

غ آة ػٛر ٘بي  ٕٛة و غّبي ٚ خ ٛر 

٘بي آثي آیٕذٖ وػٛر  ٔیس لبثٍیت

غٛٔذ ِسطٛة ِي . 

 عیثب افسا بٖیآٔچٗ ِطٍُ اضت گ

ظت د ط یغٍ کٕع ذیاک  ی٘ب کرثٓ ٚا

فبٚت ٘ذ  یِت ػبْ خٛا خٛد ٔ از 

٘ب در راثغٗ ثب  ٚاکٕع ٓیداد. ا

 ی٘ییب یژگیییػٍّکییرد، ٚ راتییییتغ

غذ، تغ یر ٔ ری  ی٘ب ذاَدر ٔطجت ا

ثٗ ر ٍف  جب ػٗیِخت ثٗ ػ رت ٚ 

ثٛد. گرید ٘ذ  ِٛاد خٛا ؿبؼ   اخت

فسایع دی چٗ ا طیذ اگر کرثٓ در  اک

گیب٘بْ ضٗ کرثٕٗ تأثیر ثیػتری 

ٔطییجت ثییٗ گیب٘ییبْ چٙبرکرثٕییٗ 

کرثٕٗ  دارد ٌٚی در گیب٘بْ چٙبر

یس ثی ثٛد.  ٔ ٘ذ    عيتأثیر ٔخٛا

ضي دبَ ثرر فسایع غذٖ أ ظت ا  غٍ

کرثٓ  طیذ  ختدی اک فسایع ِٛ   ا

ضٕتس ٔٗ در فتٛ ٕٗ ضٗ ٘بي گٛ   کرث

ٙبر ٚ ٕٗ چ یت ثٗ کرث  ثٗ ترت

 ٓیّ٘چٕی. غذ درؾذ 22 ٚ 37ِیساْ

فسا کرد گسارظ پٛرتر  ید عیا

  یثؼضیی در ظیِسیی کییرثٓ ذیاکطیی

٘بْیگ ٙبر ب ٕٗ چ   عٛر ثٗ ، کرث

  یرغذ ؾفبت ٚ فتٛضٕتس دار یِؼٕ

 ید عیافیییسا .داد عیافیییسا را

ط ٍف در کرثٓ ذیاک ٙبر ٘رز ػ   چ

Amaranthus retroflexus کرثٕٗ  ِٕدر 

. غذ ِٛصیث یدرؾذ 25 عیافسا ثٗ

یزراػیییی بٖیییییگ در Amaranthus 

Hypochondriacus  ید عیافیسا سیٔ 

 ثراثر، دٚ تب ظیِس کرثٓ ذیاکط

 را ثٛتٗ ٘ر ثرگ ضغر ٚ خػک ٚزْ

فسا ؼبت در  داد عیا ٍت ِغبٌ اغ

ِییٛرد اثییرات افییسایع غٍظییت 

طیذ دي طتُ او ثر اوٛضی ٘ب ي  ورثٓ 

ؼي ٔػبْ ِي ػي ٚ عجی وٗ  زرا ٘ذ  د

ورثٓ ِٛخت  اوطیذ افسایع غٍظت دي

غٛد )ثٛکر ٚ  تسریه رغذ گیبٖ ِي

(. ثٛرویییبرت ٚ 2335ّ٘کیییبراْ، 

(ثیییٗ ٔمیییً از 2334ّ٘ىیییبراْ )

ِٛریطییْٛ، ثیییبْ وردٔییذ وییٗ 

ورثٓ ِٛخت  اوطیذ افسایع غٍظت دي

ٔٗ ِي غٛٔذ  غٛد رٚز ثبز  تر  ٘ب وّ
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وب٘ع  ػش  خٛد ثب طئٍٗ  یٓ ِ وٗ ا

فسایع  تٕفص ثرگ ِبْ ا ٘ب ٚ ّ٘س

ردد. پبضخ گ آضیّیالضیْٛ ورثٓ ِي

گیب٘ییبْ ثییٗ افییسایع غٍظییت 

ورثٓ ِؼّییٛالب ثییر خییالف  اوطیییذ دي

O3پبضخ آٔٙب ثٗ ازْ ) ثبغذ  ( ِي

وب٘ع  ضٕتس،  فسایع فتٛ غبًِ ا  ٚ

٘ییب  اي، ّٔییٛ ثرگ ٘ییذایت رٚزٔییٗ

تر،  تر ٚ ضییٕگیٓ تییر، ضییخیُ ثسرگ

د٘ي، افسایع تغییر  افسایع غبخٗ

فسایع  ضبلٗ، ا ثٗ  ػٗ  طجت ری ٔ

رغییذ، وییب٘ع ٔػییت وییرثٓ از 

ٔذي در  ٛيضٍ غالف آٚ ؿٛؼ  ٘بي ِخ

ورثٕٗ ِثً ضٛرگَٛ گیب٘بْ چٙبر
1
 

ٚ افییسایع ِییٛاد ِتییبثٌٛیىي 

یٗ ِي ؼبت ٚارد  ثبٔٛ غذ. ِغبٌ ثب

(، ثییییر رٚی 2ٚ ّ٘کییییبراْ )

٘بی گٛٔٗ C3   ٚ C4 ثیبْ کرد کیٗ  

ثر  ضٕتس در ا فسایع فتٛ ٍت ا اغ

ورثٓ ِٛخت  اوطیذ افسایع غٍظت دي

یبٖ در  ٍی گ ػک ک فسایع ٚزْ خ ا

٘بی  گٛٔیییٗ C3 غیییذ، اِیییب در  

٘بی  گٛٔییٗ C4 تغییییری ِػییب٘ذٖ  

ػذ.  ّٗ گًٔ ّي  تک ٔبَ ػٍ ثب  اي 

.Gomphrena globosa L گیییییب٘ی  

 ٕٗ خبٔٛادٖ چٙبرکرث ٘بْ  از گیب

خرٚش تبج 
2
ثرگ  ضت. داراي  ٘بي  ا

. ایییٓ ٚ کییرد دار اضییت ذٖیکػیی

٘بیی ثٗ  ضبٌٗ ثٛدٖ ٚ گً گیبٖ یک

ثٗ رٔگ  ّٗ غٛأی،  غکً تک ٘بی ار

ضفیذ یب  دارد.  ؾٛرتی، زرد ٚ 

کٕیذ.  ایٕچ رغیذ ِی 18گیبٖ تب 

ِمییبَٚ ثییٗ گرِبضییت، ِمبِٚییت 

یبز  ػکی دارد ٚ ٔ ثٗ خ ضغی  ِتٛ

ٔٛر  ٔذارد. در  یبدی  ثٗ آة ز

غذ ِی ًِ ر ثٗ  کب مبَٚ  ٕذ. ِ ک

٘بی اضیذی، غٕی ٚ ٌِٛی اضت  خبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sorgum bicolor L. 
2 Amaranthaceae 

(. 1999)گیٍّیییبْ ٚ ّ٘کیییبراْ، 

گیٍّییبْ ٚ ّ٘کییبراْ ، گییسارظ 

ای در ارتجبط  کردٔذ ٘یچ ِغبٌؼٗ

غٛری ثب ِمبٚ ثٗ  یبٖ  یٓ گ ِت ا

ٕذ  ضت. ٘رچ ػذٖ ا گسارظ ٔ خبد 

ضت ث غذٖ ا ٔٛاع گسارظ  ضي از ا ؼ

تٛإٔذ ضغٛذ ثبالي  اي ِي گً تکّٗ

(.1ذ )ٕغٛري را تسًّ کٕ  

ثیییب تٛخیییٗ ثیییٗ افیییسایع 

٘بی  کرثٓ خییٛ در ضییبي اکطیییذ دی

آیٕییذٖ ٚ ضییرٚرت اضییتفبدٖ از 

فی، ٚ ُ٘ آة غٛر از عر ٕیٓ  ٘بی  چ

ثررضییی اثییر ِتمبثییً افییسایع 

کرثٓ در ثراثییر تییٕع  اکطیییذ دی

٘ذف  ثب  ضر   پژٚ٘ع زب غٛری، 

ارزیییبثی ِیییساْ ثٙجییٛد ؾییفبت 

ِٛرفٛفیسیٌٛٛژیییک ٚ ثیٛغیییّیک 

گیبٖ گً تکّٗ ای ثب افسایع دی 

اکطیذ کرثٓ در غرایظ تٕع غٛری 

 أدبَ غذ.

 ِٛاد ٚ رٚظ 

یٓ  طتبْ در  پژٚ٘عا ٙبر ٚ تبث ث

گٍخبٔیٗ تسمیمیبتي در  1389ضبي 

ٔػییگبٖ دأػییىذٖ وػییبٚرزي دا

پشیرفت. دبَ  ػٙذ أ ضي ِ   فردٚ

ایییٓ تسمیییك در لبٌییت آزِییبیع 

ثر پبیٗ عرذ وبًِ  اضپیٍت پالت

تیّبر تؿبدفي ثٗ اخرا در آِذ. 

ثیذْٚ  -1ضغر غیبًِ  3در  غٛری

تیٕع  -2(، ِیٍیی ِیٛالر 3) تٕع

تٕع  -3(، ِیٍی ِٛالر 153) ِتٛضظ

ِیٍی ِٛالر( اضیتفبدٖ  333غذیذ )

ط یدغذ.  ضتفبدٖ  کرثٓ ذیاک غذٖ ا

ثٗ  اَ یپ یپ 383غبًِ ضٗ ضغر  ٔیس

 1353ٚ  اَ یپ یپ 733ػٕٛاْ غب٘ذ، 

٘ب  ثٛد. اَ یپ یپ ؼذاد تکرار ت

در ٔظییر  3ایییٓ آزِییبیع ثییراي 

غذ. تٗ  دبَ  گرف ِذت أ عي  در 

غٕبیي  عٛي دٚرٖ رٚ ِبیع  یٓ آز ا

ضییبػت ٚ  8ضییبػت، تییبریىي  16

 53زذالً غذت ٔٛر ٔییس ثراثیر 

 تٕظیییُ گردیییذ. کیٍییٛ ٌییٛکص

ٍف دی تیّبر طیذ ٘بی ِخت کرثٓ  اک

در زیییر پالضییتیک ثییٗ ؾییٛرت 

خذاگبٔیییٗ عرازیییی ٚ غٍظیییت 
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کرثٓ تٛضیییظ ضیطیییتُ  اکطییییذ دی

ضتگبٖ دی زِبْ ثب د طیذ  ضٕح  اک

دُ  ثٗ ز خٗ  ثب تٛ ثً  تر پرتب ِ

٘ب  کرثٓ داخً اتبلک اکطیذ گبز دی

ثٗ طتُ  یٓ ضی غذ. ا تري  عٛر  کٕ

اتِٛبتیییک ػّییً کییردٖ ٚ ثییب 

ٔ ضٍٛي  یک  ضتفبدٖ از  ٛری در ا

غت خبِٛظ ٚ ثب افسایع غذت ٔٛر 

پص  ب٘بْیگغٛد.  در رٚز رٚغٓ ِی

از اضییتمرار داخییً گٍییذاْ ٚ 

 ّییبریّ٘سِییبْ ثییب اػّییبي ت

در ِرزٍٗ زذٚد غع  کرثٓ ذیاکط ید

لییرار  یتسییت تییٕع غییٛر یثرگیی

زبٚ ثب آة  ٕذ ٚ  مبد یگرفت  ریِ

ّک کٍر فبٚت از ٔ ثب  ُیضذ ذیِت

 یٍییییِ 333ٚ 153، 3 ی٘یییب غٍظت

 غذٔذ. یبریِٛالر، آث

ثییرگ یدرؾییذ ِمییذار آة ٔطییج
3
 

(RWC ثب اضیتفبدٖ از لغؼیبت )

٘بْیثرگ گ یّتریضبٔت کی ثب  ب

ِٛ ضتفبدٖ از فر ضجٗ  ریز يا ِسب

 غذ:

ٚزْ تیر در  –)ٚزْ خػک ×  133] 

 –اغییجبع( / )ٚزْ خػییک  ظغییرای

 RWCٚزْ تر([= )%( 

خٙییت تؼییییٓ پبیییذاري غػییب  

ضییٌٍٛٙبي ثرگییي ازغییبخؽ ٔػییت 

یت اٌىترٌٚ
4
غبثك  فٛق  ِ ِٛي  فر

 اضتفبدٖ گردیذ.

EL = (Ci/Cm ) ×100               
                            

      

ّٗ ای  گً تک یبٖ  تبزٖ در گ ثرگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Relative water content 
4 Electrolyte Leakage 

ثب لیچیي  گرَ را 25/3ثٗ ِیساْ 

یک  کبِالب  ٔرا در  کردٖ ٚآ خرد 

ِیٍي ٌیتیر آة  5٘بْٚ چیٕي ثب 

ضبییذٖ  غر  یً ٚ ِم جك رٚظ ٘ ٚ ع

ضتفبدٖ از  ثب ا کبراْ  ثظ ّ٘ رٚا

 زیر غٍظت کٍرٚفیً ثذضت آِذ. 

Chl a (g/ml) = ( 12.5 OD663 )  ( 2.55 

OD645 ) 

Chl b (g/ml) = ( 18.29 OD645 )  ( 2.58 

OD663) 

Chl (total) = Chl a + Chl b 

  ایییٓ ٘ییبي دادٖ آِییبري آٔییبٌیس

  MSTATCافیسار ٔرَ تٛضظ پژٚ٘ع

 رضُ ّٔٛدار ثب اضیتفبدٖ از  ٚ

EXCEL ٚٗطیییییبتِمبی وٍیییییی 

در  LSD آزِیْٛ تٛضظ ٘ب ِیبٔگیٓ

 .گردیذ أدبَ%  5ضغر ازتّبي 

 ٔتبیح ٚ ثسش: 

گً  یبٖ  ػبْ داد در گ تبیح ٔ ٔ

کرثٓ  طیذ  ّبر دی اک ّٗ ای تی تک

ٚ اثییر ِتمبثییً آْ ثییب کٍریییذ 

ِٛرد  ضغٛذ  یک از  ٘یچ  ضذیُ در 

ثررضییی اخییتالف ِؼٕییی داری ثییر 

غت ٚ  یت ٔذا ػت اٌکترٌٚ ؾذ ٔ در

یس در  غٛری ٔ ضبدٖ  ثر  ضغر ا

% ِؼٕیی دار غیذ. ثیٗ 5ازتّبي 

ضغٛذ  فسایع  ثب ا یت  یٓ ترت ا

ِیٍیی ِیٛالر  333ثیٗ  3غٛری از 

کٍرییییذ ضیییذیُ ِییییساْ ٔػیییت 

درؾییذ  82ثییٗ  72اٌکترٌٚیییت از 

افییسایع یبفییت. در ٚالییغ ٔػییت 

ضیت  یساْ آ یبٔگر ِ یت ث اٌکترٌٚ

دیییذگی غػییبی ضییٌٍٛی اضییت. در 

ثٗ  ضذیُ  یْٛ  طجت  تٕع ٔ غرایظ 

ذ. پتبضیییُ افییسایع ِییی یبثیی

افسایع یْٛ ٘بی ضذیُ ِٕدر ثٗ 

ِی  ضٌٍٛی  ػبی  یذگی غ ضیت د آ

 گردد.

ثرات  طجی ا ثت ٔ تٛای رعٛ در ِس

ضییبدٖ ٚ ِتمبثییً غییٛری ٚ دی 

اکطیییذ کییرثٓ ِؼٕییی دار غییذ 

(31/3>p) ثییٗ عٛریکییٗ غییٛری .
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طجی را  ثت ٔ تٛای رعٛ یساْ ِس ِ

طیذ  فی دی اک کب٘ع داد ٚ از عر

یبٔگیٓ  ثٗ افسایع ِ در  کرثٓ ِٕ

ف ؾفت  مبدیر  ضغٛذ ِ غذ. در  ٛق 

غب٘ذ  کرثٓ ٚ  طیذ  غب٘ذ دی اک

پی پیی اَ دی اکطییذ  733غٛری )

ِیٍییی ِییٛالر(  3کییرثٓ ٚ غییٛری 

درؾیذ  91ِستٛای رعٛثیت ٔطیجی 

کٗ در  ضت  زبٌی ا یٓ در  ثٛد. ا

ِیٍی ِیٛالر در دٚ ضیغر  333تٕع 

پی پی اَ دی اکطییذ  1353ٚ  733

کرثٓ ثٗ کّتریٓ ِیساْ خٛد ثٗ 

رضییذ. %  71ٚ  75ترتیت ثراثیر 

ثییب ثررضییی ثییرّ٘کٕع غییٛری ٚ 

ورثٓ در گیبٖ خٛ گسارظ  اوطیذ دي

 RWCکرد در غرایظ غب٘ذ ِیساْ 

% ثٛد ٌٚی در ثیػیتریٓ ضیغر 97

ِیٍیییی ِیییٛالر( در  243غیییٛری )

اَ )غب٘ذ(  پی پی 353ورثٓ  اوطیذ دي

% رضیذ. ایٓ در زبٌی اضت 85ثٗ 

ثب  غٛری  ضغر از  ّیٓ  کٗ در ٘

 733ب ورثٓ ت اوطیذ افسایع گبز دي

% 93ثییٗ  RWCاَ ِیییساْ  پییی پی

 رضیذ.

 ضبدٖ اتاثرکٗ  داد ٔػبْ حیٔتب

طیذ غٛری ٚ دی غبخؽ اک ثر   کرثٓ 

ثییٗ ترتیییت در ضییغر  ًیییکٍرٚف

دار  درؾیذ ِؼٕیی 1ٚ  5ازتّبي 

غٛری ٚ  فبٚت  ضغٛذ ِت ثر  ثٛد. ا

دی اکطیذ کرثٓ ٚ ثرّ٘کٕع غٛری 

کرثٓ ٔیس ثر کٍرٚفیً  اکطیذ ٚ دی

a ازتّبي  ٚ کٍرٚفیً کً در ضغر

% ِؼٕی دار غیذ. ضیّٓ ایٕکیٗ 1

ثر  ثٗ ا ثٛط  یبٔص ِر یٗ ٚار تدس

ضیییبدٖ دی اکطییییذ کیییرثٓ در 

ِؼٕی دار ٔػیذ ٚ در  bکٍرٚفیً 

ٚ کٍرٚفییً  aدٚ ؾفت کٍرٚفییً 

% اخیتالف 1کً در ضیغر ازتّیبي 

 ثیییبِؼٕیییی داری ٔػیییبْ داد. 

فسا یساْ غٛری، عیا  ًیکٍرٚف ِ

آثیبری ثب  کٗ یعٛر ثٗ. کُ غذ

 ِیییٛالری ٍییییِ 333آة زیییبٚی 

 را ًیییکٍرٚف غییبخؽ ُیذضییذیکٍر

 درؾیذ 18ثراثیر  غب٘ذ ثٗ ٔطجت

از عرفییی افییسایع  .داد کییب٘ع

ثٗ  در  کرثٓ ِٕ طیذ  ظت دی اک غٍ

یٓ  مبدیر ا یبٔگیٓ ِ فسایع ِ ا

ؾییفت غییذ، ثییٗ عٛریکییٗ ِیییساْ 

در تیّیییبر  91/27کٍرٚفییییً از 

 98/29غب٘ذ دی اکطیذ کیرثٓ ثیٗ 

پی پی اَ رضییذ.  1353در تیّبر 

ِیٍی ِٛالر کٍریذ ضیذیُ  333تٕع 

ٔیس ِیساْ کٍرٚفیً کً را ٔطجت 

ثب آة  یبری  تٕع )آث غب٘ذ  ثٗ 

درؾییذ کییب٘ع داد.  21ِمغییر( 

ثیػییتریٓ ِمییبدیر ِرثییٛط ثییٗ 

پیی پیی  733کٍرٚفیً کً در ضغر 

 3اَ دی اکطیذ کرثٓ ٚ در ضغٛذ 

ِیٍی ِٛالر کٍریذ ضذیُ ثٗ  153ٚ 

 69/3ٚ  72/3ترتیییییت ثراثییییر 

 ِػب٘ذٖ غذ.

صفات مقایسه میانگین اثرات متقابل دی اکسید کربن و شوری بر  -1جدول

 یگل تکمه ا کیولوژیزیف

 محتوای

رطوبت 

 نسبی

نشت 

الکترولی

 ت

 کلروفیل

 کل

کلروفی

 ل

b 

کلروفی

 ل

a 

شاخص 

کلروف

 یل

 شوری

(mM) 

دی 

 اکسیدکربن

(ppm) 

252/19 a 22/77 ab 91/2 c 82/0 c 79/9 d 5/92 a 0  

99/22 bc 99/75 ab 72/9 d 22/9 a 91/0 f 
28/28 

c 
950 083 

98/97 e 98/28 a 15/9 d 91/0 c 98/9 de 
18/29 

c 
900  

90/10 a 98/25 a 72/9 a 02/9 b 7/2 a 
28/90 

ab 
0  

59/25 ab 02/78 ab 81/9 a 02/9 b 87/2 a 
79/27 

bc 
950 033 

28/75 cd 79/29 a 22/9 d 59/0 c 98/9 e 
28/25 

c 
900  

82/27 ab 78/78 ab 85/2 c 87/0 c 17/9 c 9/92 a 0  
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18/29 ab 95/87 b 29/9 b 19/0 b 90/2 b 
29/99 

a 
950 0303 

09/79 d 29/77 ab 01/9 b 08/9 b 02/2 c 
89/28 

c 
900  

ِیبٔگیٓ ٘بیي وٗ در ٘ر ضتْٛ داراي زرٚف ِػترن ِي ثبغٕذ، ِغبثك          

 ارٔذاختالف ِؼٕي داري ٔذ LSD (p < 0.05) آزِْٛ
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. 

  Abstract 

Todays, carbon dioxide enrichment in greenhouses can be used as a strategy to reduce production 

time, improve plant growth and increase quality. However, the increased concentration of carbon 

dioxide in the coming years, in order to study the effect of increasing carbon dioxide on some 

characteristics glob Amaranth (Gomphrena globosa L.) was conducted in greenhouse conditions. 

The experiment was spilet plot based on randomized complete design with 3 level carbon dioxide 

(350, 700 and 1050ppm) and 3 level salinity (0, 150 and 300 mM) with 3 replications that done in 

Faculity of Agriculture in Ferdowsi University of Mashhad. Results showed CO2 enrichment and 

its interactions with salinity in none of the levels was no significant difference in electrolyt 

leakage. but effect of salinity was significant at 5% level. in relative water content Simple and 

interactive effects of salinity and carbon dioxide was significantly (01/0>p). salinity decreased 

relative water content (RWC) and CO2 enrichment led to increase in RWC. Effect of different 

levels of salinity and carbon dioxide and interaction between of this treatments was significant at 

1% level in chlorophyll a and total chlorophyll. Maximum values of total chlorophyll were 3.72 

and 3.69 Respectively in 700 ppm CO2 and 0 and 150 mM salinity. 

 

keywords: carbon dioxid, chlorophyll a, total chlorophyll 

 

 


