ارزّاةی پعاکؽْط ٍْطرهژن ،پعهلْو ،نالُن دیآلطئْط ه فُالْت آىغّمٍای آىتی اکؽْطان
در ده گْاً دارهّی ؿُّط ) (Anethum graveolens L.ه گـيْغ ( )Coriandrum sativum L.در
ؿعاّه تيؾ ؿُری
2

نسهط اؼهاَْلپُر دَعنی* ،1انْط ُّىؽی
َ 1نُ ٍْات َلهی داىـگاً دَعم

2دکتعي تضككی فْغُّلُژي گْاٍان زراَی ،داىـگاً تَعان

چکْطً
تسقْق زامع ةا ٍطف ارزّاةی نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن ،پعهلْو ،نالُن دیآلطئْط ه فُالْت آىغّمٍاای آىتایاکؽاْطان ده گْااً دارهّای
ؿُّط ه گـيْغ تست تيؾ ؿُری در گلضاىٌ داىـکطً کـاهرزی ه نياةٍ وتُْی داىـگاً تَعان اىذام ؿط .آزناّؾ ةكاُرت فاکتُرّال ه
در قالب وعح ةلُک کانل تكادفی در ؼٌ تکعار ادعا گعدّط .تْهارٍای آزناّـی َتارت از ؼٌ ؼىر تيؾ ؿاُري ؿاانل ؿااٍط (ةاطهن
تيؾ) 06،ه  126نْلِ نُالر ىهک کلعّط ؼطّم ه ده گْاً دارهّی ؿُّط ه گـايْغ ةاُد .قا ات ناُرد ارزّااةی ؿاانل رلٌات پعاکؽاْط
ٍْطرهژن ،نالُن دیآلطئْط ،پعهلْو ه فُالْت آىغّمٍای آىتیاکؽْطان ؼُپعاکؽْطدّؽهُْتاز ،کاتاالز ه گاّاکُل پعاکؽْطاز ةُد .ىتاّخ ةاٌ-
دؼت آنطً ىـان دٍيطً اجعات افغاّيطً تيؾ ؿُری ةع نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن ،نالُن دیآلطئْط ه پعهلْو ةُد .ةٌ ىسُی کٌ ةا افاغاّؾ
ؿطت تيؾ ؿُری رلٌت آىَا ةٌ نْغان قاةل نالزٌٌ ای در ٍع ده گْاً دارهّی افغاّؾ ّافت .نْغان اّو افغاّؾ در رّـاٌٍاا ه در گْااً
ؿُّط ةْـتع ةُد کٌ زاکی از زؽاؼْت ةاالتع اّو گْاً ةٌ تيؾ ؿُری نیةاؿطٍ .هچيْو تيؾ ؿُری نُدب افغاّؾ فُالْت آىغّمٍاای
آىتیاکؽْطان گعدّط .فُالْت ٍع ؼٌ آىغّم نُرد ارزّاةی در رّـٌ ةاالتع از اىطام ٍُاّی ةُد .در گْاً ؿُّط فُالْت آىغّم کاتاالز ةاٌ نعاتاب
ةاالتع از گـيْغ ةُد .ةا اّو زال ده گْاً نُرد ارزّاةی ةٌ لساظ ؼىر فُالْت آىغّم ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز ه پعاکؽْطاز ت اهت چيطاىی را
ةا ّکطّگع ىـان ىطادىط.
کلهات کلیدی :پراکسیداز ،پرولیه ،سوپراکسید دیسمیوتاز ،شوری ،شوید ،گشنیس ،مالون دیآلدئید
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نقطنٌ

ّکی از پاؼاشٍاای ةُْؿاْهْاّی گْاٍاان در ةعاةاع تايؾ

ؿُری ةٌ َيُان ّکی از ؿاُّتعّو تيؾٍای نسْىی ةا

ؿُری تذهٍ ناُاد نسلاُل ؼاازگار ىٌْاع پاعهلْو اؼات

نسطهد ىهُدن رؿط ه ىهُ گْاً ،تُلْط نُفقْت آنْغ

(2004

 .)Flowers,ىقااؾ اّااو نااُاد در ؼاالُلَ ،ااالهً ةااع

نسكُالت زراَی را ةٌ نضاوعً اىطاصتٌ اؼت ه ّکی از

دصالت در تيٌْم اؼهغی ؼلُل ،نهاىُت از تُلْط رادّکال

چالؾ ٍای نَم دَت تُلْط نسكُالت زراَی ةٌ هّژً در

آزاد ،دارهب کعدن گُىٌٍاای فُاال اکؽاْژن ،ز اًات از

کـُرٍاّی اؼت کٌ کـاهرزی از وعّق آةْاری اىذام نی-

ّکپارچگی رـا ه جتات پعهتئْوٍا اؼت

.)Flowers,

گْعد ( .)Netodo et al., 2004رؿط گْاٍان در ؿعاّه تيؾ

َالهً ةع اّو ،پعهلْو تعکْتات ؼلُلی را از آؼْب ىاؿای از

ؿُری ةٌ دلْل کاٍؾ پتاىؽْل آب در نسْه رّـٌ ه

ٍطررفت آب نسافٌت نیکياط .افاغاّؾ رلٌات پاعهلْو،

تاجْع هّژً ُّنٍا در فعاّيطٍای نتاةُلْکی کاٍؾ نیّاةط

فعاهان تعّو ه َهُنی تعّو پاؼاضی اؼات کاٌ ةاٌ نسال

(.)Netodo et al., 2004

اّذاد تيؾ نـاٍطً نی ؿُد .ةٌ َيُان نحال ةعرؼی تايؾ

ؿُری ٍهاىيط دّگع تيؾٍای نسْىی ؼتب تُلْط

رهی گْاااً فل اال ىـااان داد کااٌ نقااطار پااعهلْو در گْاااً

گُىٌٍای فُال اکؽْژن ىٌْع پعاکؽْط ٍْطرهژن،

افغاّؾ ّافت (.)Gao et al., 2008

ؼُپعاکؽْط ه رادّکال ٍْطرکؽْل ؿطً ه تيؾ

انعزً تياُع گؽاتعدگی تسقْقاات اىذاام ؿاطً در زنْياٌ

.)Dat

گْاٍان دارهّی ةاٌ زاطی زّااد اؼات کاٌ ىهایتاُان ةاٌ

آؼْب رؼاىطن ةٌ ؼاصتارٍای رـاّی ،پعهتئْوٍا،

قعازت ؼىر پْـعفتٍای َلهی در اّو زنْيٌ را نسطهد

اؼْطٍای ىُکلئْک ه کلعهفْل از َُارض تيؾ

در زُزًٍاای صاقای کاعد .در ؼاالٍاای اصْاع کاارةعد

اکؽْطاؼُْىی اؼت .نالُن ديآلطئْط نسكُل

گْاٍاان دارهّاای ةاا تُدااٌ ةااٌ َاُارض ه ٍغّيااٌ کهتااع ه

پعاکؽْطاؼُْن اؼْطٍاي چعب اؿتاع ىـطً در

ؼازگاری ةْهاران ةاٌ اّاو دارهٍاا ه ٍهچياْو ةاٌ لسااظ

فؽ ُلْپْطٍا اؼت .از نْغان پعاکؽْطاؼُْن لْپْط ةٌ

اجعٍای داىتی ؿياصتٌ ؿاطً دارهٍاای ؼايتتْک افاغاّؾ

َيُان ىـاىٌ رادّکال آزاد ننع ةعاي رـاء ؼلُلِ تست

ّافتٌ اؼت .ؿُّط ه گـيْغ از اّو دؼات گْاٍاان دارهّای

ؿعاّه تيؾ در تسقْقات نضتلف اؼت ادً ؿطً اؼت

ٍؽتيط کاٌ تعکْتاات ه ناُاد ناُجعً اّاو گْاٍاان ناُارد

(.)Azevedo et al. 2006

کارةعدی نتُطدی در قياٍّ دارهّای ه راظاّی دارد کاٌ از

گْاٍان ةعای کاؼاتو از اجاعات نضاعب گُىاٌٍاای فُاال

دهلٌ نی تُان ةاٌ صاُاص ماط اؼپاؼام ه درد گـايْغ ه

اکؽْژن ؼازهکارٍای نت اهتی دارىط کٌ از دهلٌ آىَا نای-

درنان تكلّب ؿعاّْو ه ىارازتیٍاي ق عاهي تُؼه ؿُّط

تُان ةٌ ؼْؽتم دفاع آىتی اکؽْطان آىغّهی ه رْع آىغّهی

اؿاارً داؿات (

اؿااارً کااعد .آىااغّمٍااای آىتاای اکؽااْطان ىٌْااع کاتاااالز،

.)2007

ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز ه گاّاکُل پعاکؽْطاز در پاکؽاازی

ةياةعاّو ةا تُدٌ ةٌ نىالاب نىاعح ؿاطً ،ه ةاا تُداٌ ةاٌ

Kumar et

افغاّؾ رهزافغهن زنْوٍای ؿُر ه تاجْع تايؾ ؿاُری ةاع

 .)al.,گْاٍاىی کٌ ؼْؽتم آىتیاکؽْطاىی کارآنطتعی

پارانتعٍای فْغُّلُژّکی ٍاطف از اىذاام پاژهٍؾ زاماع،

دارىط ةَتع نیتُاىيط در ةعاةاع تايؾٍاای نسْىای ىٌْاع

ارزّاةی تاجْع تيؾ ؿُری ةع ؿاصكٌٍای آؼاْب ىاؿای از

ؿُری نقاهنت کييط (.)Nunez et al., 2003

ؿُری ه ىْغ فُالْت آىغّم ٍای آىتایاکؽاْطان در ؿاعاّه

اکؽْطاؼُْىی گْاً را ةٌ دىتال دارد

(et al., 2000

رادّکالٍای آزاد اکؽْژن در ؼلُل ىقؾ دارىط(
2009

تيؾ ةُد.

(2004

Majnoun Hosseini and Twelve Imams,

ارزّاةی پعاکؽْط ٍْطرهژن ،پعهلْو ،نالُن دیآلطئْط ه فُالْت آىغّمٍای آىتیاکؽْطان در ده گْاً دارهّی ؿُّط ه گـيْغ در ؿعاّه تيؾ 60 /

نُاد ه رهشٍا

وعحّ ،ک پْؾ آزناّؾ دَات تُْاْو قاًُ ىانْاٌ اىذاام

تسقْااق زامااع ةااا ٍااطف ارزّاااةی نْااغان پااعهلْو،

ؿطً ه قًُ ىانٌْ  166درقط نـاٍطً گعدّاط .تُاطاد پايخ

پعاکؽْطٍْطرهژن ه نالُن دیآلطئْط ه ىْغ فُالْت آىاغّم-

ةظر ؿُّط ه گـيْغ ةع اؼاس تْهارٍای نُرد ارزّاةی پاػ

ٍای آىتایاکؽاْطاىی کاتااالز ،ؼُپعاکؽاْط دّؽاهُْتاز ه

از مااطَ ُىی در گلااطانٍااای ؼا الی ةااا قىااع دٍاىااٌ 25

گاّاکُل پعاکؽْطاز ده گْاً دارهّی گـيْغ ه ؿاُّط تسات

ؼاىتینتع ه ارت اع  36ؼاىتینتاع ةاا هزن تقعّتای 1549

تاايؾ ؿااُری ةااٌ قااُرت آزنااُن گلضاىااٌای در گلضاىااٌ

گعم کـت گعدّط .صااک نُرد اؼت ادً ةعای ادعای وعح از

داىـکطً کـاهرزی ه نياةٍ وتُْی داىـگاً تَعان در ةَاار

نغرَااٌ تسقْقاااتی داىـااکطً کـاااهرزی ه نياااةٍ وتُْاای

 1355ادعا گعدّط .آزناّؾ ةٌ قُرت فاکتُرّال در قالاب

داىـکاً تَعان هاقٍ در ؿَعؼتان کعج تٌَْ گعدّط .ؿُری

وعح ةلاُک کانال تكاادفی در ؼاٌ تکاعار اداعا گعدّاط.

صاک نظکُر ةعاةع  1/20دؼی زّهيػ ةع نتع ،ةافت صااک

تْهارٍای آزناّـی َتارت از ؼٌ ؼىر تيؾ ؿُري ؿانل

نتُؼه تا ؼتک (لُنی ؿايی) ه نْاغان فؽا ع ه پتاؼاْم

ؿاٍط (ةطهن تيؾ) 06 ،ه  126نْلِناُالر ىهاک کلعّاط

صاک ةٌ تعتْب ةعاةع  6ه  256پیپایام ةاُد (داطهل .)1

ؼطّم ه ده گْاً دارهّی گـيْغ ه ؿُّط ةُد .تْهار ؿاُری

پْؾ از ادعای آزناّؾ صاک نُرد اؼت ادً ةعای پع کعدن

از وعّق آب آةْاری اَهال گعدّط.

گلطانٍا اؼتعّل گعدّط.

ةظر نُرد ىْاز ةعای ادعای آزناّؾ (تُلْط ؼاال  )1354از
نُؼؽٌ پاکان ةظر اق َان تٌَْ گعدّط ه پاْؾ از اداعای

ةافت صاک
ىهُىٌ صاک
نغرٌَ

لُنی ؿيی

دطهل  -1صكُقْات فْغّکی ه ؿْهْاّی صاک نُرد اؼت ادً در آزناّؾ
قطرت
ؿُری
ازت کل
کعةو آلی
ىگَطاری آب
pH
()ds/m
(درقط)
31

1/20

4/3

1/11

6/10

فؽ ع قاةل
دظب
()ppm

پتاؼْم قاةل
دظب
()ppm

6

256

پػ از اؼتقعار کانل ،ةُتٌٍا تيک ؿطً ه ؼٌ ةُتاٌ در ٍاع

ةٌ نيٌُر تُقف هاکيؾ ،ىهُىٌٍا ؼعٍّ ةٌ ًعف نستاُي

گلطان ز ي ؿط .ةا رؼْطن روُةت صااک ةاٌ  56درقاط

آب ه ّش اىتقال دادً ؿطىط (ةٌ نطت  26دقْقٌ) ه ةٌ ٍاع

ًعفْت زراَی،آةْاری گْاٍان نىاةق ةٌ تْهارٍای ؿاُری

ىهُىٌ  4نْلِلْتع تُلُئو امافٌ ؿطً ه نضلُط گعدّطىاط.

ةٌ قُرت دؼتی قُرت گعفت .گْاٍان در گلضاىٌ زّع ىاُر

دظب ةضؾ رهِّ در وُل نُج  926ىاىُنتع ةطؼت آنط

وتُْی ةا نْاىگْو دنای گلضاىٌ در رهز زاطهد  29درداٌ

)(Bates et al.,1973

ؼاىتیگعاد ه در ؿب در زطهد  14دردٌ ؼاىتیگعاد رؿاط
کعدىط .گْاٍان رؿط کعدً در پاّان نعزلاٌ رهّـای ةىاُر
کانل از صاک صارج ؿطىط.
ةعای ؼيذؾ نْغان پعهلْو  2نْلِلْتع از َكاارً اىاطام
ٍُاِّ ه رّـاٌ تاازً گْااً در اؼاْط ؼُل ُؼالْؽاْلْ 3
درقط پػ از قاف ؿطن ةٌ ٍهعاً  2نْلِلْتع نُعف ىْو
ٍْطرّو ه  2نْلِلْتع اؼْط اؼتْ صاالف در ّا لُلاٌ
آزناّؾ نضلُط ؿطً ه ةٌ نطت  1ؼاَت دُؿاىْطً ؿط.

نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن ةاا اؼات ادً از رهش الکؽاطُّا ه
ٍهکاران ( )Alexieva et al., 2001ةع اؼاس ه اکيؾ

H2 O2

ةا ّطّط پتاؼْم ( )KIتُْاْو گعدّاط .در اّاو رهش966 ،
نْلیگعم از ةافت تازً اىطام ٍُاّی ه رّـٌ در  9نْلیلْتاع
 6/1 TCAدرقط در زهاام آب ّاش ؼااّْطً ؿاطَ .كاارً
زاقل ةٌ نطت  19دقْقٌ در  12666gؼاىتعّ ُْز گعدّط.
ؼپػ ةٌ  6/9نْلی لْتع از نسلُل رهّی 6/9 ،نْلای لْتاع
ةافع فؽ ات پتاؼْم  16نْلای ناُالر ه اؼاْطّتٌ  4/9ه 1
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نْلی لْتع ّطّطپتاؼْم ّک نُالر اماافٌ گعدّاط .نضلاُط

ه رّـٌ ةٌ قُرت دطاگاىٌ در ىْتعهژن ناٍّ ؼائْطً ؿاط ه

هاکيؾ ةٌ نطت ّک ؼاَت در تارّکی در دنای اتاق قاعار

در  2/9نْلی لْتع ةافع فؽ ات ؼطّم  29نْلای ناُالر ةاا

گعفت دظب ىهُىٌ ٍا ىْاغ در  366ىااىُنتع اىاطازًگْاعی

اؼْطّتٌ َ 0/5كارً گْعی ؿط .نضلُط ٍهگو زاقال در

ؿط.

 19666دهر در دقْقٌ ،ةاٌ ناطت  19دقْقاٌ در دناای 4

پعاکؽْطاؼُْ لْپْاطی رـااء ةاع اؼااس رهش اؼاتُارت ه

دردٌ ؼاىتی گعاد ؼاىتعّ ُْژ ؿطً ه ؼپػ نسلُل رهئای

ةُلی( )Stewart and Bewley, 1980اىطازًگْعی ؿاط .ةاطّو

ةعای ؼيذؾ فُالْت آىغّم کاتاالز اؼت ادً ؿط .ةاا اماافٌ

نيٌُر  6/9گعم از ةافت تازً اىاطام ٍاُاّی ه رّـاٌ در 16

ىهُدن آب اکؽْژىٌ ةا رلٌت  16نْلایناُالر ،تذغّاٌ آب

نْلی لْتع از نسلُل  6/1درقط تاعی کلعهاؼاتْک اؼاْط

اکؽْژىٌ ةا کاٍؾ دظب ىُر در وُل نُج  246ىاىُنتع ةاٌ

ٍهاُژن ه ةاٌ ناطت  16دقْقاٌ در19666 gؼااىتعّ ُْز

نطت ّک دقْقٌ پْگْعی ؿطً ه فُالْات آىغّهای ةاٌ ازای

گعدّطد 2 .نْلیلْتع از نسلُل رهّی زاقل ةا  4نْلیلْتع

تغْْعات دظب ةع نْلیگاعم پاعهتئْو در دقْقاٌ نساؼاتٌ

از نسلُل  26درقط تعی کلعهاؼتْک اؼاْط نستاُی 6/9

ؿط.

درقط تُْةارةْتُرّک نضلُط ؿاط .کهاپلکػ زاقال ةاٌ

ؼاايذؾ فُالْاات ؼُپعاکؽااْط دّؽااهُْتاز ةااٌ رهش

نطت  36دقْقٌ در دنای  69دردٌ ؼاىتیگعاد ىگَطاری ه

گْاااىُپُلْتْػ ه راس

)Giannopolitis

ؼپػ ةٌ زهام آب ؼعد نيتقل ؿط .ىهُىاٌٍاا نذاطدا ةاٌ

اىذام ؿط .ةعای ةعرؼی فُالْت آىغّهی  6/9گاعم از ةافات

نطت  16دقْقاٌ در  16666gؼااىتعّ ُْژ ؿاطىط .داطب

تازً از اىطام ٍُاّی ه رّـٌ ةٌ قُرت دطاگاىٌ در ىْتاعهژن

ىهُىٌٍا در وُل نُج  932ه  066ىاىُنتع جتات گعدّاط ه

ناٍّ ؼائْطً ؿط ه در  3نْلی لْتع ةافع  HEPES-KOHةا

نْغان پعاکؽْط ؿطن لْپْطٍا ةا اؼات ادً از اصاتالف ةاْو

اؼْطّتٌ  4/5زاهی  6/1 EDTAنْلی نُالر َكارًگْاعی

وُل نُج ٍای دظةی ه معّب صانُؿای 199نْکعهناُل

ؿطٍ .هگو زاقل در  19666دهر در دقْقٌ ةٌ نطت 19

در ؼاىتینتع ةٌ دؼت آنط.

دقْقٌ در دنای  4دردٌ ؼااىتی گاعاد ؼااىتعّ ُژ ؿاط ه

ةعای اؼتضعاج پعهتئْو از ةافع تعّػ گلْؽْو ةا اؼاْطّتٌ

نسلُل رهئی ةعای ؼيذؾ فُالْت ؼُپعاکؽْطدّؽاهُْتاز

 5/3اؼت ادً ؿط .ىهُىٌٍاای گْااٍی پاػ از ةعداؿات در

نُرد اؼت ادً قعار گعفت .نضلُط هاکيؾ ؿاانل

دنای ق ع دردٌ ؼاىتیگعاد ةا ةافع ٍهُژن ؿاط ه ؼاپػ

 96 KOHنْلینُالر ةافع فؽ ات ةا اؼاْطّتٌ  4/5زااهی

در دنای  4دردٌ ؼاىتی گاعاد ةاٌ ناطت ّاک ؼااَت در

 6/1 EDTAنْلی نُالر ،کعةيات ؼطّم  96نْلی نُالر ةاا

 26666دهر دقْقٌ ؼاىتعّ ُژ گعدّط.

اؼاااْطّتٌ  ،16/2ال – رّتاااُفالهّو  12نْلااای ناااُالر،

ةااعای اىااطازًگْااعی پااعهتئْو ىهُىااٌٍااا از رهش ةعدفااُرد

ىْتعهةلُتتعازهلْااااُم  49نْکعهنااااُالر ،رّتااااُفالهّو 1

 )Bradford,اؼت ادً ؿاط 6/1 .نْلای لْتاع َكاارً

نْکعهنُالر ه  266نْکعهلْتع َكاارً آىغّهای ةاُد .ناُاد

پعهتئْيی ةا  9نْلی لْتع نُعف ةعدفُرد نضلُط ه ةٌ نطت

فُق دَت دلُگْعی از ى ُذ ىُر ه آراز هاکايؾ در لُلاٌ-

 19دقْقٌ در دنای آزناّـگاً ةاقی ناىاط ه ؼاپػ داظب

ٍای آزناّؾ پُؿؾدار نضلاُط ؿاط .ؼاپػ هاکايؾ ةاا

آن ةا دؼتگاً اؼپکتعهفتُنتع در وُل ناُج  969ىااىُنتع

امافٌ ىهُدن َكارً آىغّهی آرااز گعدّاط .در اّاو زالات

اىطازًگْعی ؿط ه ةع اؼاس نيسيی اؼاتاىطارد رؼام ؿاطً

پُؿؾ رهی لُلٌٍا ةعداؿتٌ ؿط ه ىهُىٌٍاا ةاٌ ناطت 19

(1976

(and Ries, 1977

HEPES-

رلٌت پعهتئْو نساؼتٌ گعدّط.

دقْقٌ در نُعض ىُر النا

ؼيذؾ فُالْت آىغّم کاتاالز ةٌ رهش کک نک ه ٍُرؼت

ؿطىط ه پػ از اّو نطت دظب آىَا در واُل ناُج 906

 )Cakmakاىذاام ؿاط .ةاعای ؼايذؾ

ىاىُنتع ةا اؼت ادً از دؼتگاً اؼپکتعهفتُنتع قعائات ؿاط.

فُالْت آىغّم کاتاالز  6/9 ،گعم از ةافت تازً از اىطام ٍُاّی

ٍهچيْو از ّک لُلٌ آزناّؾ زااهی نضلاُط هاکايؾ ةاٌ

(and Horst, 1991

فلُرؼايت  19هات قاعار دادً

ارزّاةی پعاکؽْط ٍْطرهژن ،پعهلْو ،نالُن دیآلطئْط ه فُالْت آىغّمٍای آىتیاکؽْطان در ده گْاً دارهّی ؿُّط ه گـيْغ در ؿعاّه تيؾ 65 /

دغء َكاارً آىغّهای ةاٌ َياُان ؿااٍط اؼات ادً گعدّاط.

فُالْت آىغّهی ةا افغهدن نقادّع نياؼب از َكارً آىغّهای

فُالْت آىغّهای ةاٌ ازای تغْْاعات داظب ةاع نْلایگاعم

ةٌ نضلاُط ةاافع ،گاّااکُل ةاا رلٌات  25نْلای ناُالر ه

پعهتئْو در دقْقٌ ةْان ؿط.

پعاکؽْط ٍْطرهژن ةا رلٌت  9نْلی ناُالر کاٌ در کاُت

ؼايذؾ فُالْاات گاّاااکُل پعاکؽااْطاز ةااٌ رهش قياااتی ه

دؼتگاً اؼپکتعهفتُنتع رّضتٌ ؿطً ةُد ،آراز گعدّاط ه ةاٌ

ٍهکاران ( )Ghanati et al., 2002اىذام ؿط .ةاعای ةعرؼای

نطت ّاک دقْقاٌ تغْْاعات داظب در واُل ناُج 446

فُالْت گاّاکُل پعاکؽْطاز 6/9گعم از ةافات تاازً از اىاطام

ىاىُنتع صُاىطً ؿط .فُالْت آىغّهی ةٌ ازای تغْْعات دظب

ٍُاّی ه رّـٌ ةٌ قُرت دطاگاىٌ در ىْتعهژن ناٍّ ؼائْطً

ةع نْلیگعم پعهتئْو در دقْقٌ ةْان ؿط.

ؿط ه در ةافع فؽ ات پتاؼْم  6/62ناُالر ه اؼاْطّتٌ 0/5

تذغٌّ تسلْل دادًٍای زاقال از اىاطازًگْاعی قا ات ةاا

در دنای  4دردٌ ؼاىتی گعاد َكارًگْعی ؿاطً ه ؼاپػ

اؼت ادً از ىعم افغار  )SAS Institute Inc., 1997( SASاىذام

نضلااُط ٍهگااو زاقاال در  12666دهر در دنااای 4-2

گعدّط .قتل از تذغٌّ هارّاىػ دادًٍا فاعض ىعناال ةاُدن

دردٌ ؼاىتی گعاد ةٌ نطت  19دقْقٌ ؼااىتعّ ُْژ ؿاطً ه

آىَا ةعرؼی ؿط .ةاعای ىعناال ةاُدن دادًٍاا از ىاعم افاغار

نسلُل رهئی دَت اىطازگْعی گاّاکُل پعاکؽاْطاز ناُرد

 MINTABاؼت ادً گعدّط .نقاّؽٌ نْاىگْو ٍع قا ت ةاٌ

اؼت ادً قعار گعفت.

کهک آزنُن چياط دنياٌای داىکاو در ؼاىر ازتهاال 9
درقط اىذام ؿط.

ىتاّخ ه ةسث
ىتاّخ ةٌ دؼت آنطً ةْاىگع ىقاؾ ناُجع تايؾ ؿاُری ةاع

ؿط .در رّـٌ ٍا ىْغ افغاّؾ نْغان پعاکؽْط ٍْاطرهژن ةاا

نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن ،نْغان نالُن دیآلطئْط ه رلٌت

تـااطّط تاايؾ ؿااُری در ٍااع ده گْاااً نااظکُر نـاااٍطً

پعهلْو ه ىْغ نْاغان فُالْات آىاغّمٍاای آىتای اکؽاْطان

گعدّط .ؿطت افاغاّؾ پعاکؽاْط ٍْاطرهژن در رّـاٌ ٍاا

گاّاکُل پعاکؽْطاز ،کاتااالز ،ؼُپعاکؽْطدّؽاهُتاز در ده

ىؽتت ةٌ اىطام ٍُاّی ةْـاتع ةاُد ه از لسااظ اّاو قا ت

گْاً دارهّی گـيْغ ه ؿُّط ةُد .اَهال تْهارٍاای ؿاُری

اصتالف نْان ده گْاً در ؼىر تيؾ ؿُری ؿطّط نُيای

در اّو تسقْاق ،نيذاع ةاٌ افاغاّؾ نُيایدار کلْاٌ اّاو

دار گعدّط .رّـٌ ؿُّط در ؿعاّه تايؾ ؿاُری ؿاطّط از

ؿاصفٍا کٌ ىهادٍای از ؿطت آؼْب گْاً ه تُان دفاَی

پعاکؽْط ٍْطرهژن ةاالتعی ةعصُردار ةُد.

در ؿعاّه تيؾ نی ةاؿيط گعدّط.
ةعرؼی ىتاّخ زاقلٌ ىـان داد کٌ ةْو ؼىُح تيؾ ؿُری
اصتالف نُيیداری در ؼىر ازتهال  1درقاط ةاٌ لسااظ
نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن تُلْط ؿطً هدُد داؿت (داطهل
.)2
ٍهغنان ةا اَهال تيؾ ؿُری نْاغان پعاکؽاْط ٍْاطرهژن
اىطام ٍُاّی گْاٍان ةٌ ىسُ چـهگْعی افغاّؾ ّافت ه ةاٌ
ةاالتعّو نْغان صُد در تيؾ ؿُری ؿاطّط رؼاْط(دطهل
 .)3اّو رهىط افغاّـی در گْااً ؿاُّط ىؽاتت ةاٌ گـايْغ
ةاالتع ةُد ه ةْـتعّو رلٌت پعاکؽْط ٍْاطرهژن در اىاطام
ٍُاّی اّو گْاً در ؼىر ؿُری  126نْلی ناُالر زاقال
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دطهل  -2تذغٌّ هارّاىػ ( نْاىگْو نعةُات) اجع ؿُری ةع نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن ،پعهلْو ،نالُن دی آلطئْط ه فُالْت آىغّمٍای آىتیاکؽْطان ده گْاً
دارهّی ؿُّط ه گـيْغ
صىای
ؿُری × گْاً
گْاً
ؿُری
تکعار
ق ات نُرد ارزّاةی
معّب تغْْعات
آزناّـی
(درقط)
2
1
دردٌ آزادی
4
2
2
*
**
**
**
5/32
6/43
6/540
16/644
31/299
10/345
ىـت ُّىی اىطام ٍُاّی
9/6
6/63
* 6/093
**5/345
**14/634
* 11/530
ىـت ُّىی رّـٌ
14/29
6/44
* 6/694
**35/590
**11/450
** 22/164
پعهلْو اىطام ٍُاّی
12/24
6/9
* 6/043
**21/610
**15/632
* 20/543
پعهلْو رّـٌ
**
**
**
0/24
6/125
6/966
5/694
3/593
*30/353
نالُن دی آلطئْط اىطام ٍُاّی
19/45
6/04
* 6/024
**11/6444
**4/443
** 23/504
نالُن دی آلطئْط رّـٌ
**
**
**
*
12/34
2/40
6/943
0/599
11/943
6/321
فُالْت کاتاالز اىطام ٍُاّی
6/09
1/44
6/463 ns
14/062 ns
**4/590
**2/504
فُالْت کاتاالز رّـٌ
4/3
1/24
* 4/546
*24/250
**4/496
* 0/404
فُالْت ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز اىطام
ٍُاّی
11/44
1/35
6/694 ns
4/590 ns
**15/44
** 13/604
فُالْت ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز رّـٌ
9/54
1/10
* 2/69
*6/049
**2/549
** 2/504
فُالْت گاّاکُل پعاکؽْطازاىطام ٍُاّی
*
*
**
*
5/94
1/63
1/644
14/693
11/694
15/442
فُالْت گاّاکُل پعاکؽْطازرّـٌ
* ه ** ةٌ تعتْب نُيی دار در ؼىر ازتهال  9ه  1درقط ه  nsرْع نُيی دار.

دطهل  -3اجع تيؾ ؿُری رلٌت پعهلْو ،نالُن دی آلطئْط ه پعاکؽْط ٍْطرهژن ده گْاً دارهّی ؿُّط ه گـيْغ
تْهار

ؿاٍط

رّـٌ

اىطام ٍُاّی

رّـٌ

اىطام ٍُاّی

رّـٌ

ؿُّط

3/54e

2/00b

3/22e

1/45c

6/90c

6/32d

گـيْغ

2/04d

2/95b

2/09f

1/32c

6/45c

6/15e

4/45b

3/21b

9/54c

3/0b

6/59b

6/04b

3/11d

2/6b

4/14d

2/59b

6/46b

6/30c

14/52a

9/04a

5/43a

4/63a

1/22a

6/69a

0/26c

9/94a

0/40b

4/04a

6/54b

6/90b

گـيْغ

ؿااااااُری ؿُّط
ؿطّط

(نْکعهگعم ةع گعم هزن تع)

(ىاىُنُل ةع گعم هزن تع)

(نْکعهنُل ةع گعم هزن صـک)
اىطام ٍُاّی

ؿااااااُری ؿُّط
نتُؼه

پعهلْو

نالُن دی آلطئْط

پعاکؽْط ٍْطرهژن

گـيْغ

ةعای ٍع ق ت زعهف رْعنـاةٌ ىـاىگع اصتالف نُيی دار در ؼىر ازتهال  9درقط ةعاؼاس آزنُن داىکو نیةاؿط.

ةىُر کلی پعاکؽْط ٍْطرهژن ّکی از فعم ٍای فُال

تيؾ َهل نیکيط

اکؽْژن نیةاؿط کٌ در ؿعاّه َادی ةٌ َيُان نسكُل

زناىی کٌ تُادل ةْو تُلْط ه زظف پعاکؽْط ٍْطرهژن

فعَی نؽْعٍای نضتلف نتاةُلْکی در نکانٍای نضتلف

تُؼه َانل نسْىی نتضاقم ٍهاىيط تيؾ ؿُری ةعٍم

 .)Weisanyپعاکؽْط

زدً ؿُد ،نْغان پعاکؽْط ٍْطرهژن درهن ؼلُلی ةٌ

ٍْطرهژن در رلٌتٍای پاّْو ةٌ هؼْلٌ ؼْؽتم آىتی

قُرت ىاگَاىی افغاّؾ ّافتٌ ه ؼاصتار هکارکعدٍای اقلی

اکؽْطان گْاً ؼم زداّی نیؿُد ه زتی ةٌ َيُان نُلکُل

ؼلُل دچار اصتالل نی ؿُد.

ؼلُل تُلْط نیؿُد

(et al., 2012

ىاقل ؼْگيال در ؼْؽتمٍای دفاَی گْاٍان در ةعاةع

(and Turkan, 2005

 .)Dermiralانا
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ةع اؼاس ىتااّخ ةاٌ دؼات آناطً در اّاو تسقْاق رلٌات

( .)Huang et al., 2005تذهٍ چـهگْع پعهلْو در ةؽْاري

پعهلْو در ٍع ده گْاً دارهّی ناُرد ارزّااةی تسات تايؾ

از اىُاع تيؾٍا ناىيط تيؾ ؿُري ىاؿِ از افغاّؾ ؼيتغ ه

ؿُری افغاّؾ ّافت (دطهل  .)2اَهال اهلْو ؼىر ؿُری

کاٍؾ تضعّب پعهلْو نِةاؿط کٌ اّو نُمُع در ةْـتع

نُدب افغاّؾ قاةل تُدٌ پعهلْو در رّـٌ ؿاُّط ىؽاتت

گْاٍان ةٌ اجتات رؼْطً اؼت

ةٌ تْهار ؿاٍط (َطم ؿُری) گعدّط(دطهل  .)3اّاو رهىاط

گغارش کعدىط کٌ فُالْت آىغّمٍاي پعهلْو

افغاّـی ةا تـطّط تيؾ ؿُری در گْاً ؿُّط تطاهم ّافات.

کعةُکؽْالت  -Δ′کعةُکؽْالت ؼيتتاز ه ردهکتاز کٌ

ةعصالف ؿُّط ،تيؾ ؿُری نالّم تاجْع چيطاىی ةع نْغان

نؽئُل ةُْؼيتغ پعهلْو ٍؽتيط در ؿعاّه تيـِ افغاّؾ

پعهلْو رّـٌ گـيْغ ىطاؿت ه لظا اصتالف نُيیداری ةْو

نِّاةط ،در زالِ کٌ فُالْت آىغّم پعهلْو دٍْطرهژىاز کٌ

ؼىر اهل ؿُری ه تْهار ؿاٍط ةٌ لساظ ق ت ناظکُر در

نؽئُل

نِّاةط

گْاً گـايْغ نـااٍطً ىگعدّاط .اّاو در زاالی اؼات کاٌ

(.)Katsuharaet al., 2005

تـطّط تيؾ ؿُری ه افغاّؾ رلٌت ىهک ةٌ  126نْلی-

ىتاّخ زاقل از اّو تسقْق افغاّؾ نُيیدار رلٌت ناالُن

نُالر نْاغان پاعهلْو رّـاٌ گـايْغ را ةاٌ نْاغان قاةال

دی آلطئْط در رّـٌ ه اىاطام ٍاُاّی ٍاع ده گْااً دارهّای

تُدَی افغاّؾ داد .اصتالف رلٌت پعهلْو رّـٌ ده گْااً

نُرد ارزّاةی را ىـان داد (دطهل  .)2افغاّؾ رلٌت نالُن

ؿُّط ه گـيْغ در ؼىر ؿُری  06ه  126نْلای ناُالر

دیآلطئْط ىـان دٍيطً افغاّؾ پعاکؽْطاؼُْن لْپْاطٍای

ةااٌ لساااظ آناااری در ؼااىر ازتهااال  9درقااط نُياایدار

رـا در ؼاىُح ةااالی تايؾ نایةاؿاط (

گعدّط.

 .)2012ةعرؼی رلٌت نالُن دیآلطئْط ةافت گْاٍی ةْاىگع

ةعرؼی اجعات ؼىُح تيؾ ةع نْغان پاعهلْو اىاطام ٍاُاّی

نْغان تضعّب رـا ؼلُلی اؼت .زّع ا اّاو تعکْاب تسات

گـيْغ ه ؿاُّط ىـاان داد کاٌ ةاْو ؼاىر ؿااٍط (َاطم

تأجْع تضعّب ه پعاکؽْطً ؿطن رـا ؼلُ لی آزاد نایؿاُد

ؿُری) ه ؼىر ؿُری  06نْلی ناُالر ةاٌ لسااظ آنااری

( .)Weisany et al., 2012ةا تُدٌ ةٌ ىتاّخ ةٌ دؼت آنطً ةا

اصتالف نُيی داری هداُد ىطاؿات (داطهل  .)2نقاّؽاٌ

اَهال تيؾ ؿُری ةٌ هّژً ؼىر ؿُری  126نْلیناُالر

نْاىگْو دادً ٍا ةْاىگع افغاّؾ نْاغان پاعهلْو در ؿاعاّه

نْغان نالُن دی آلطئْط در اىطام ٍُاّی ه رّـاٌ گـايْغ ه

تيؾ ؿاطّط ؿاُری در اىاطام ٍاُاّی ٍاع ده گْااً ناُرد

ؿُّط ىؽتت ةٌ تْهار ؿاٍط ةٌ نْان چـاهگْعی افاغاّؾ

ارزّاةی ةُد (داطهل  .)3اصاتالف ده گْااً در ٍْچْاک از

ّافت (دطهل  .)3در ٍع ده گْاً نْغان ناالُن دی الطئْاط

ؼىُح تيؾ ةٌ لساظ نْاغان پاعهلْو نُيایدار ىگعدّاط.

در رّـٌ ةٌ نعاتب از اىطام ٍُاّی ةاالتع ةاُد کاٌ زااکی از

ازتهاال افغاّؾ ةْـتع پعهلْو در رّـاٌ ىؽاتت ةاٌ اىاطام

زؽاؼْت ةاالتع رـاٍای ؼلُلی رّـٌ ةٌ ؿُری ىؽتت ةٌ

ٍُاّی ةْاىگع اّو نىلب اؼت کٌ رّـٌ نقاهنات ةْـاتعی

اىطام ٍُاّی نی ةاؿط .ةاالتعّو نْغان نالُن دی الطئْط در

از صُد ىـان نی دٍط چعاکٌ اىطام رّـٌ ةٌ وُر نؽاتقْم

رّـٌ ؿاُّط در ؿاعاّه تايؾ ؿاُری ؿاطّط ه کهتاعّو

در نُعض تيؾ ؿُری قعار دارد.

نْغان آن در اىطام ٍُاّی گـيْغ ؿاٍط (َاطم ؿاُری) ةاٌ

ؼيذؾ نْغان پعهلْو نُْار نَهِ ةعاي تـضْف

دؼت آنطٍ .ع چيط اصتالف نْغان نالُن دی آلطئْط اىاطام

Katsuharaet al.,

ٍُاّی گـيْغ ةا اىطام ٍُاّی ؿُّط در ٍْچْاک از ؼاىُح

نقاهنت گْاً ةٌ تيؾ ؿُري اؼت (

تضعّب

پعهلْو

(et al., 2007

اؼت،

کاٍؾ

. )Koca
5-

Weisany et al.,

 .)2005پعهلْو در تيٌْم اؼهغي گْاً ىقؾ دارد .در

تايؾ نُيای دار ىگعدّاط .ناالُن ديآلطئْاط نسكاُل

ةؽْاري از گْاٍان در ؿعاّه ىانؽاَط نْغان پعهلْو

پعاکؽْطاؼااُْن اؼااْطٍاي چااعب اؿااتاع ىـااطً در
(et al., 2009

-

 .)Kumarاز نْااغان

افغاّؾ نِّاةط ه ىقؾ ىگَطارىطً اؼهغي را در وِ تيؾ

فؽا ُلْپْطٍا اؼاات

اّ ا ىهُدً ه ةاَث دعّان ّافتو آب ةٌ درهن گْاً نِؿُد

پعاکؽْطاؼُْن لْپْط ةٌ َيُان ىـااىٌ رادّکاال آزاد نناع
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ةعاي رـاء ؼلُلِ تست ؿعاّه تيؾ در تسقْقات نضتلف

چـهگْعی در اىطام ٍُاّی ه رّـاٌ ٍاع ده گْااً افاغاّؾ

.)Dermiral

ّافت (دطهل  .)4نْغان اّو افغاّؾ در رّـٌ ٍا ه ةٌ هّژً

اؼ ات ادً ؿااطً اؼاات

(and Turkan, 2005

ةياةعاّو نالُن دیآلطئْط نیتُاىط ةٌ َياُان ّا نُاعف

در ؿعاّه تيؾ ؿُری نالّام ةاٌ نعاتاب ةااالتع از اىاطام

ةعاي ةعرؼِ نْغان قطنات رـاء در ؿعاّه تايؾ ناُرد

ٍُاّی ةُد .ةع اؼاس نقاّؽٌ نْاىگْو دادًٍا فُالْت آىغّم

اؼت ادً قعار گْعد .

کاتاالز در اىطام ٍُاّی ؿُّط ىؽتت ةٌ گـايْغ ةااالتع ةاُد.

در تسقْااق زامااع فُالْاات آىااغّمٍااای آىتاایاکؽااْطاىی

اّو در زالی اؼت کٌ ؼاىر فُالْات آىاغّم ؼُپعاکؽاْط

ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز ،کاتااالز ه گاّااکُل پعاکؽاْطاز در

دّؽهُْتاز در اىطام ٍُاّی ده گْاً تيَاا در ؼاىر ؿاُری

ؿعاّه تيؾ ؿُری در ده گْاً دارهّی گـايْغ ه ؿاُّط ه

 126نْلی نُالر نُيیدار گعدّط .رهىاط تغْْاعات فُالْات

در ده ةضؾ اىطام ٍُاّی ه رّـٌ نُرد ةعرؼی قعار گعفت.

ٍع ده آىغّم نُرد ارزّاةی در ةافت رّـٌ ٍع ده گْاً نـاةٌ

ةع اؼاس ىتاّخ ةٌ دؼت آناطً ةاا افاغاّؾ درداٌ ؿاُری

ةُد ه از اّو لساظ اصتالف نُيی داری نـاٍطً ىگعدّط.

فُالْت آىغّمٍای ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز ه کاتاالز ةٌ ىساُ
دطهل  -4اجع تيؾ ؿُری رهی فُالْت آىغّمٍای ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز ،کاتاالز ه گاّاکُل پعاکؽْطاز ده گْاً دارهّی ؿُّط هگـيْغ
پعاکؽْطاز
کاتاالز
ؼُپعاکؽْط دّؽهُْتاز
(هازط آىغّهی ةع نْلیگعم
(هازط آىغّهی ةع نْلیگعم
(هازط آىغّهی ةع نْلیگعم
تْهار
پعهتئْو در دقْقٌ)
پعهتئْو در دقْقٌ)
پعهتئْو در دقْقٌ)
اىطام ٍُاّی
رّـٌ
اىطام ٍُاّی
رّـٌ
اىطام ٍُاّی
رّـٌ
6/00d
6/53d
6/03c
6/50c
2/1d
3/31c
ؿُّط
ؿاٍط
6/43d
6/95e
6/31d
6/49c
1/62d
3/10c
گـيْغ
1/1e
1/34c
6/50b
1/49b
3/34c
9/29b
ؿُّط
ؿُری
نتُؼه
6/91e
6/64d
6/4c
1/23b
3/12c
9/2b
گـيْغ
2/24a
3/24a
1/10a
1/60a
0/02a
4/53a
ؿُّط
ؿُری
ؿطّط
1/43b
1/59b
6/62b
1/5a
4/35b
4/99a
گـيْغ
ةعای ٍع ق ت زعهف رْعنـاةٌ ىـاىگع اصتالف نُيی دار در ؼىر ازتهال  9درقط ةعاؼاس آزنُن داىکو نیةاؿط.

کاتاالز ( )Harinasut el al., 2003اقلیتاعّو آىاغّم نَاار

گااغارش ؿااطً اؼاات (

کييااطً پعاکؽااْط ٍْااطرهژن ه از نَهتااعّو آىااغّمٍااای

.)2002

آىتی اکؽْطان در گْاٍان نسؽُب نیؿُد ه تيؾ ؿاُری

تيؾ ؿاُری افاغاّؾ نُيایدار فُالْات آىاغّم گاّااکُل

در ةؽْاری از گْاٍان نُدب افغاّؾ فُالْت آىغّم کاتااالز

پعاکؽْطاز اىطام ٍُاّی ؿُّط را ةٌ ٍهاعاً داؿات (داطهل

گعدّطً اؼت کٌ اّو ىتْذٌ در تسقْق زامع در ارتتاط ةاا

 .)2اّو در زالی اؼت کاٌ رهىاط افاغاّؾ فُالْات آىاغّم

فُالْت کاتاالز اىطام ٍُاّی ه رّـاٌ نـااٍطً گعدّاط .ةااال

گاّاکُل پعاکؽْطاز اىطام ٍاُاّی در گْااً گـايْغ چياطان

ةُدن فُالْت کاتاالز اىطام ٍُاّی در نقاّؽٌ ةا رّـٌ ؿااّط

نسؽُس ىتُد ه اصتالف نُيیدار ؼاىُح تايؾ تيَاا در

ةااع اجااع کاااٍؾ فتُؼاايتغ گْاااً ه تذهااٍ نْااغان ةْـااتع

ؼىر ؿُری  126نْلی نُالر نُيای دار گعدّاط .ارزّااةی

پعاکؽْط ٍْاطرهژن در نقاّؽاٌ ةاا رّـاٌ ةاؿاط .افاغاّؾ

فُالْت آىغّم گاّاکُل پعاکؽْطاز در رّـٌ ةْااىگع افاغاّؾ

فُالْت آىغّمٍای آىتیاکؽْطان در ؿعاّه تيؾ نیتُاىاط

نُيیدار فُالْت آىاغّم ٍهگاام ةاا افاغاّؾ ؼاىر تايؾ

ةٌ َيُان ؿاصكی ةعای افغاّؾ تُلْاط رادّکاالٍاای آزاد

ؿُری در ٍع ده گْاً ناُرد ارزّااةی ةاُدٍ .عچياط ؼاىر

اکؽْژن در ىٌاع گعفتاٌ ؿاُدٍ .عچياط در پاارًای ناُارد

فُالْت آىغّم در ٍع ده گْااً در رّـاٌٍاا ةااالتع از اىاطام

کاٍؾ فُالْت آىغّمٍای آىتیاکؽاْطان در ؿاعاّه تايؾ

ٍُاّی ةُد .آىغّم گاّاکُل پعاکؽاْطاز گْااٍی در فُالْات

Bhattacharjee and Mukherjee,
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 در اّو نْان.ىْغ آىغّمٍای ؼْؽتم دفاَی گْاً گعدّط

ٍای نتاةُلْکی ىٌْع پاؼش ةٌ تيؾٍای رْعزّؽتی ىقاؾ

نْغان آؼْب هارد ؿطً ةٌ رّـٌٍا ةاالتع از اىطام ٍُاّی ةُد

 ّکااای از ىقاااؾٍاااای.)Molazem

کٌ نیتُاىط ةٌ دلْل آن نُادٌَ نؽتقْم رّـٌٍا ةا ؿعاّه

 نـارکت در ؼْؽتم دفاَی ؼلُل ه ؼمزداّای،پعاکؽْطاز

 نىاةق ىتاّخ زاقل ؿطً گْاً ؿُّط از.تيؾزا ةاؿط

اکؽااْژنٍااای هاکاايؾگااع اؼاات کااٌ نُدااب زااظف آب

.زؽاؼْت ةاالتعی ىؽتت ةٌ گْاً گـيْغ ةعصُردار ةُد

 گاّااکُل.اکؽْژىٌ تُلْطی تُؼه َُانل تيؾزا نیگاعدد

ٍهچيْو کاراّی ىؽتی ةاالتع آىغّمٍای آىتیاکؽْطان در

پعاکؽْطازدر نقاّؽٌ ةا کاتاالز نْل تعکْتی ةْـتعی ةاعای

اّو گْاً ىؽتت ةٌ گـيْغ نـاٍطً گعدّط کٌ ىـاىگع

 ةاال ةاُدن.)Mittler,

آنادگی ةاالتع گْاً ؿُّط ةعای نقاةلٌ ةا آؼْبٍای ىاؿی از

نْغان فُالْت پعاکؽْطازی گْااً نهکاو اؼات ةاا نْاغان
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Evaluation of hydrogen peroxide, proline, malondialdehyde and
antioxidant enzymes activity in two medicinal plants (Anethum graveolens
L.) and coriander (Coriandrum sativum L.) under salt stress conditions
Abstract
The present study was carried out to evaluate the amount of hydrogen peroxide, proline,
malondialdehyde and antioxidant enzymes activity of two medicinal plants. Coriander and dill plants
were subjected to salinity stress in greenhouse of Faculty of Agriculture and Natural Resources,
University of Tehran. The experiment was a factorial based on randomized complete block design
with three replications. The treatments consisted of three levels of salt stress including control (no
stress), 60 and 120 millimolar sodium chloride salt, and two medicinal plants (coriander and dill). The
evaluated traits included the concentration of hydrogen peroxide, malondialdehyde, proline and
antioxidant activity of superoxide dismutase, catalase and guaiac peroxidase. The results show that
salinity stress increases the amount of hydrogen peroxide, malondialdehyde and proline. With
increasing salinity stress, their concentration increased significantly in both medicinal plants. The
increase in the roots and dill plants was higher, indicating higher sensitivity of this plant to salinity
stress. Also, salinity stress increased the activity of antioxidant enzymes. The activity of all three
enzymes evaluated in the root was higher than the shoots. In the dill plant, the activity of the catalase
enzyme was much higher than the coriander. However, the two evaluated plants did not differ
significantly in terms of the level of activity of the superoxide dismutase and peroxidase enzymes.
Keywords: Coriander, Dill, Dismutase superoxide, Malondialdehyde, Peroxidase, Proline, Salinity

