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چکیده 

وٝ اس ٔحقٛالت فزػی ٔزاتغ ٚ خٍُٙ ٞب ٔی ثبؽس ٚ زارٚیی، چٙس عبِٝ ٌیبٞی (   .Allium altissimum Regel)ٔٛعیز 
ثب تٛخٝ ثٝ ذٛزرٚ ثٛزٖ ایٗ ٌیبٜ ٚ احتٕبَ ٔٛاخٝ ؽسٖ ثب وٕجٛز ػٙبفز غذایی . زر رٚیؾٍبٞبی عجیؼی ٚ ٔزتفغ رؽس ٔی وٙس

اس إٞیت ٚیضٞبی ثزذٛرزار ٚ ٘یش اعتحقبَ اس رٚیؾٍب ٞبی  عجیؼی ٚ ا٘مزاك آٖ، تؼییٗ ٘یبس غذایی ٚ تزاوٓ ٔٙبعت ٌیبٜ 
تحمیك ثٝ ٔٙظٛر ثزرعی اثز عغٛح ٔرتّف وٛز فغفز ٚ تزاوٓ ٞبی ٔرتّف وبؽت ثز ػّٕىزز ٚ  ثسیٗ خٟت ایٗ. اعت

ٔدتٕغ  تحمیمبتی  ٔشرػٝ زر تىزار عٝ ثب تقبزفی وبٔالً لبِت زر فبوتٛریُ عزح ثٝ فٛرت سازآٚری ٌیبٜ ٔٛعیز آسٔبیؾی
  (350، 250، 150، 0) عغح وٛز فغفز  چٟبر ؽبُٔ آسٔبیؼ تیٕبرٞبی .ؽس ا٘دبْ 1392عبَ  زر آٔٛسػ ػبِی ؽیزٚاٖ 

افشایؼ وٛز ٘تبیح ثسعت آٔسٜ ٘ؾبٖ زاز وٝ . ثٛتٝ زر ٔتز ٔزثغ ثٛز٘س( 40،  30،  20)ٚ تزاوٓ زر عٝ عغح  زر ٞىتبر ویٌّٛزْ 
. یبفتوبٞؼ ( ذؾه ٚتز) ػّٕىزز پیبس یؼ تزاوٓ افشاثب  .زاؽت ػّٕىزز تز ٚ ذؾه پیبس تبثیز ٔؼٙی زاری زر افشایؼ فغفز  

ٚ ( تٗ زر ٞىتبر 350)ٚ ٘یش  ثیؾتزیٗ ػّٕىزز زا٘ٝ ٘یش ٔزثٛط ثٝ عغح چٟبرْ وٛز فغفز  ( ذؾه ٚ تز) ثیؾتزیٗ ػّٕىزز پیبس
ٚسٖ  لغز ٚ. ٌزْ زر ٔتز ٔزثغ ثسعت آٔس 79/52ٚ   46/375ٚ 9/1356  ، ثٝ تزتیت(ثٛتٝ زر ٔتز ٔزثغ 20)عغح اَٚ تزاوٓ 

ٕٞچٙیٗ ثیؾتزیٗ ٔمسار ؽبذـ ثززاؽت غسٜ،  .پیبس ذٛاٞزی ٚ ٔبزری ٘یش ثب افشایؼ وٛز فغفز ٚ وبٞؼ تزاوٓ افشایؼ یبفت
ثٝ عٛروّی ثٝ . ٚ ٚسٖ ٞشار زا٘ٝ زر تیٕبر چٟبرْ فغفز ٚ تیٕبر اَٚ تزاوٓ ٔؾبٞسٜ ؽس ارتفبع ٌیبٜ، زرفس تِٛیس پیبس ذٛاٞزی 

سایؼ وٛز ٚ زر زعتزط لزارٌزفتٗ ٔٛاز غسایی ثیؾتز ثزای ٌیبٜ عجت افشایؼ  سازآٚری  ٘ظز ٔی رعس ثب وبٞؼ تزاوٓ ٚ اف
. ٚػّٕىزز پیبس ٔٛعیز ٔی ؽٛز
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مقدمه

ٔٛاز ؽفبثرؼ ، ثٝ عٛر ٚعیؼی اعتفبزٜ اس زیزثبس، ا٘غبٖ ٚاثغتٝ  ثٝ ٌیبٞبٖ زارٚیی ثٛزٜ ٚ اس آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ افّی 
. ٔی وزز٘س تب آ٘ىٝ پظ اس ثٝ ثبسار آٔسٖ زارٚٞبی ؽیٕیبیی اعتفبزٜ اس ٔٛاز عجیؼی ٔذوٛر ثٝ  عٛر چؾٍٕیزی وبٞؼ یبفت 

 ِٚی زر عبَ ٞبی اذیز ،  آؽٙبیی ػّٕی ٚ ثٙیبزی ا٘غبٖ ثب ذٛاؿ ٚ آثبر ٔفیس ٔٛاز زارٚیی عجیؼی سٔیٙٝ اعتفبزٜ ی رٚسافشٖٚ
ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زر ػْٕٛ وؾٛر ٞبی پیؾزفتٝ ، ٔزاوش تحمیمبتی ذبؿ ٌیبٞبٖ زارٚیی تبعیظ . اس آٟ٘ب را فزاٞٓ آٚرزٜ اعت 

ٌیبٞبٖ زارٚیی ٚ ٔؼغز ؽبُٔ ٌزٜٚ ٟٕٔی اس ٌیبٞبٖ ٔٛرز ثٟزٜ ثززاری ا٘غبٖ ٔحغٛة ٔی ؽٛ٘س ، زر حبَ  .[1] ٌؾتٝ اعت


