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 (اصفْبى)گرٍُ علَم داهی، داًؽکذُ کؽبٍرزی، داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ خَراظگبى 
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 چکیذٌ

 اکعایذاًی ظارم  ّبی ایوًََلَشیکی ٍ فعبلیت تابم آًیای  ثِ هٌظَر ثررظی تبثیر پَدر اًذام َّایی گیبُ رزهبری ٍ عصبرُ آى ثر پبظخ 

 5جیارُ آزهبیؽای ٍ    7در قبلت طرح کبهالً تصبدفی ثاب   308قطعِ جَجِ گَؼیی ظَیِ راض  420ّبی گَؼیی،  تعذادخَى جَجِ

ثیَتیک فالٍفعفَلیپَل، از جیرُ ّبی آزهبیؽی ؼبهل ؼبّذ، آًیی. رٍز  پرٍرغ یبفیٌذ 42جَجِ در ّر تکرار، ثِ هذت  12تکرار ٍ 

ًیابی  ًؽابى داد کاِ    . درصاذ ثاَد  5/0ٍ  25/0درصذ ٍ عصبرُ رزهبری ثب ظاطَح   7/0ٍ  3/0، پَدر رزهبری در ظطَح Eٍییبهیي 

ّبی لٌفبٍی از جولِ ثَرض فبثریعیَض ٍ طحابل ٍ ّونٌایي تعاذاد لٌفَظایت،     افسٍدى پَدر ٍ عصبرُ رزهبری ثر ٍزى ًعجی اًذام

 شى لیِ ٍیرٍض ًیَکبظل ٍ آًفاَنًسا ٍ ًیاس آًیای   ثبدی ععیبر آًیی. داری ًذاؼتهًََظیت ٍ ًعجت ّیرٍفیل ثِ لٌفَظیت اثر هعٌی

داری اکعیذاًی ظرم ثِ طَر هعٌیگلجَل قرهس گَظفٌذی تحت تبثیر افسٍدى پَدر ٍ عصبرُ رزهبری قرار ًگرفت اهب فعبلیت تبم آًیی'

(01/0>p) ًیبی  ایي آزهبیػ ًؽبى هی. تحت تبثیر پَدر رزهبری قرار گرفت   ِ -ثْجاَد پبظاخ آًیای    دّذ کِ گیبُ رزهابری هٌرار ثا

 .ّبی گَؼیی ؼذاکعیذاًی ظرم خَى جَجِ

 ّبی گَؼییاکعیذاًی، جَجِّبی ایوًََلَشیکی، فعبلیت تبم آًییپَدر ٍ عصبرُ رزهبری، پبظخ: َای کلیذیياسٌ

 مقذمٍ

ِ  ّب ثِ عٌَاى یک عبهل هحرک رؼذ ٍ ضذ ثبکیریبیی ثِ دلیل ثبقی هبًذى در نؼِ ٍ ثیَتیکاظیفبدُ از آًیی ّابی هاابٍم   ایرابد ظاَی

ّبی گیابّی ثاِ دلیال    عصبرُ. ّب، هَاد هَثرُ گیبّی از جولِ رزهبری اظتیکی از ایي جبیگسیي(. 2000ثبرتَى، )هوٌَع ؼذُ اظت 

(. 1992ؼاْیذی ٍ ٍاًبظاًَذارا،   )اکعیذاًی اظات  ؼبى دارای خبصیت آًییّبی ّیذرٍکعیل در ترکیجبت فٌَلیداؼیي حضَر گرٍُ

کَایٌیي اظت کِ ثار  رُ گیبُ رزهبری ؼبهل کبرًَزٍل، کبرًَزیک اظیذ، کبفئیک اظیذ، رٍزهبدیَل، رٍزهبًَل ٍ رٍزهبریترکیجبت هَث

یعابر ٍ ّوکابراى   (. 1996فراًکال ٍ ّوکابراى،   )گااارد  تَلیذات ٍ ظالهیی طیَر ثِ ٍظیلِ تثجیت هیکرٍفلَر طجیعی رٍدُ اثر های 

عاالٍُ ثارایي،   . آلذّیذ ٍ کبّػ گلَتبتیَى کجذ ؼذی هٌرر ثِ افسایػ  هاذار هبلَى دیگسارغ کردًذ کِ اظیفبدُ از رزهبر( 2011)

ّبی لٌفبٍی طحبل ٍ ثَرض در پرًذگبى تغایِ ؼذُ ثب ثرگ رزهبری در هابیعِ ًؽبى دادًذ کِ ٍزى ًعجی اًذام( 2008)غسال ٍ علی 

 .ثب گرٍُ ؼبّذ افسایػ یبفت

 َامًاد ي ريش

 12تکارار ٍ   5تیوابر ٍ   7در قبلت طرح کبهالً تصبدفی ثاب   308قطعِ جَجِ گَؼیی یک رٍزُ ظَیِ راض  420از در ایي آزهبیػ 

، پاَدر رزهابری در   Eثیَتیک فالٍفعفَلیپَل، ٍییبهیي جیرُ ّبی آزهبیؽی ؼبهل ؼبّذ، آًیی. جَجِ قطعِ در ّر تکرار اظیفبدُ ؼذ

. رٍز ثِ پرًذگبى تغایاِ ؼاذًذ   42درصذ جیرُ ثَد کِ ثِ هذت  5/0ٍ  25/0درصذ ٍ عصبرُ رزهبری در ظطَح 7/0ٍ  3/0ظطَح 

  32شى گلجَل قرهس خَى گَظفٌذ تسریق ؼذُ ٍ در ظي لییر آًییهیلی 1رٍزگی هیساى  27شى گلجَل قرهس گَظفٌذی در ظي آًیی



 

 

در . گیاری ؼاذ  ٌبظیَى اًذازُثذی ثبدی ثب رٍغ ّوبگلَتیّب خَى از طریق ظیبّرگ ٍریذ ثبلی گرفیِ ؼذُ ٍ تییر آًییرٍزگی ًوًَِ

ّبی ظرم رٍزگی ًوًَِ 32رٍزگی ٍیرٍض دٍگبًِ ثیوبری ًیَکبظل ٍ آًفَنًسا ثِ صَرت زیرجلذی تسریق ؼذًذ ٍ دز ظي  9ظي 

رٍزگای، دٍ   42ثارایي، در ظاي   عاالٍُ . ثبدی تعییي ؼذاز ظیبّرگ ٍریذ ثبلی گرفیِ ؼذ ٍ ثب رٍغ هْبر ّوبگلَتیٌبظیَى تییر آًیی

اکعیذاًی ظرم ثاب دظایگبُ اظاپکیَفیَهیر،    َجِ خرٍض ثصَرت تصبدفی اًیخبة ٍ پط از خًَگیری هیساى فعبلیت تبم آًییقطعِ ج

 SASّب ثب ًرم افسار آهابری  ظپط دادُ. ّب لٌفبٍی ثر حعت درصذی از ٍزى زًذُ پرًذُ هحبظجِ ؼذٍزى ًعجی اًذام. تعییي گردیذ

 .قرار گرفت در قبلت طرح کبهالً تصبدفی هَرد آًبلیس

 وتايج ي بحث

ّابی لٌفابٍی ّوناَى    داری ثر ٍزى ًعجی اًذامؼَد، افسٍدى پَدر ٍ عصبرُ رزهبری اثر هعٌیهؽبّذُ هی 1ّوبًطَر کِ در جذٍل 

-گسارغ کردًذ کِ ٍزى ًعجی اًاذام ( 2011)در تَافق ثب ًیبی  ایي پصٍّػ، خبلیق ٍ ّوکبراى . ثَرض فبثریعیَض ٍ طحبل ًذاؼت

تعاذاد ّیرٍفیال، لٌفَظایت ٍ ًعاجت     .ی از جولِ ثَرض فبثریعیَض ٍ طحبل تحت تبثیر افسٍدى رزهبری قارار ًگرفات  ّبی لٌفبٍ

ّونٌایي افاسٍدى پاَدر ٍ    (. 2جاذٍل  )داری تحت تبثیر پَدر ٍ عصبرُ رزهبری قارار ًگرفات   ّیرٍفیل ثِ لٌفَظیت ثِ طَر هعٌی

شى گلجَل قرهس گَظفٌذی ًذاؼات  یرٍض ثیوبری ًیَکبظل ٍ آًفَنًسا ٍ آًییثبدی علیِ ٍداری ثر عیبر آًییعصبرُ رزهبری اثر هعٌی

ِ ( ظبل)ّبی خبلیق ٍ ّوکبراىًیبی  ایي پصٍّػ ثب یبفیِ(. 3جذٍل ) ّابی  کِ هؽبّذُ کردًذ افسٍدى عصبرُ رزهبری ثِ جیرُ جَجا

ًیس دریبفیٌذ کِ هکول کاردى  ( 2008)ل ٍ علی ثبدی علیِ ٍیرٍض ثیوبری ًیَکبظل را افسایػ داد، هیفبٍت ثَد غساگَؼیی عیبر آًیی

پَدر ٍ عصبرُ گیبُ رزهابری فعبلیات    .ثبدی علیِ گلجَل قرهس گَظفٌذی ؼذّبی رزهبری در جیرُ غاایی ظجت ثْجَد عیبر آًییثرگ

ایي اهر احیوابنً   .افسایػ یبفت( p<05/0)داری ّبی گَؼیی را در هابیعِ ثب گرٍُ ؼبّذ ثِ طَر هعٌیاکعیذاًی ظرم جَجِتبم آًیی

(. 1996فراًکال ٍ ّوکابراى،   )اکعیذاًی ًبؼی از هَاد هَثرُ گیبّی از جولِ کبرًَزیل ٍ کبفئیک اظایذ اظات   ثِ دلیل خبصیت آًیی

 .ًیس ًؽبى دادًذ کِ پَدر رزهبری فعبلیت آًسین ظَپر اکعیذ دیعوَتبز را افسایػ داد( 2011)هؽبثِ ثب ایي پصٍّػ یعبر ٍ ّوکبراى 
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-َای لىفايی در جًجٍبیًتیک بز يسن وسبی اوذامي آوتی Eتاثیز سطًح مختلف پًدر ي عصارٌ رسماری، ييتامیه : 1جذيل 

 (بزحسب درصذی اس يسن سوذٌ)َای گًشتی 

 حیرُ ّبی آزهبیؽی
ثَرض 

 )%(فبثریعیَض 
 )%(طحبل 

 109/0 218/0 ؼبّذ

 121/0 203/0 ثیَتیکآًیی

 E 180/0 095/0ٍییبهیي 

 117/0 216/0 پَدر رزهبری% 3/0

 107/0 198/0 پَدر رزهبری% 7/0

عصبرُ % 25/0

 رزهبری
207/0 131/0 

عصبرُ % 5/0

 رزهبری
204/0 107/0 

 NS NS احیوبنت

SEM
1

 005/0 003/0 

در َای سفیذ خًن بیًتیک بز جمعیت گلبًلي آوتی Eتاثیز سطًح مختلف پًدر ي عصارٌ رسماری، ييتامیه : 2جذيل 

 َای گًشتیجًجٍ

 )%(لٌفَظیت  )%(ّیرٍفیل  جیرُ ّبی آزهبیؽی
ًعجت ّیرٍفیل ثِ 

 لٌفَظیت

 17/0 4/83 3/14 ؼبّذ

 19/0 5/82 0/16 ثیَتیکآًیی

 E 3/14 1/84 17/0ٍییبهیي 

 19/0 0/82 9/15 پَدر رزهبری% 3/0

 18/0 9/82 3/15 پَدر رزهبری% 7/0

عصبرُ % 25/0

 رزهبری
7/14 6/83 17/0 

عصبرُ % 5/0

 رزهبری
7/14 8/83 17/0 

 NS NS NS احیوبنت

1
SEM 39/0 44/0 005/0 



 

 

 

-بادی ي فعالیت تام آوتیبیًتیک بز عیار آوتیي آوتی Eتاثیز سطًح مختلف پًدر ي عصارٌ رسماری، ييتامیه : 3جذيل 

 َای گًشتیاکسیذاوی سزم در جًجٍ

 تیوبرّبی آزهبیؽی
ٍیرٍض 

 ًیَکبظل

 ٍیرٍض

 آًفَنًسا
SRBC
1

 
اکعیذاًی فعبلیت تبم آًیی

 (هیلی هَل ثر لییر)ظرم 

 c44/0 0/6 5/7 0/5 ؼبّذ

 bc52/0 5/7 8/5 6/6 ثیَتیکآًیی

 E 9/3 0/5 7/6 b65/0ٍییبهیي 

 bc55/0 0/6 4/7 8/5 پَدر رزهبری% 3/0

 a99/0 1/7 0/6 1/6 پَدر رزهبری% 7/0

عصبرُ % 25/0

 رزهبری
3/3 7/5 6/7 a96/0 

عصبرُ % 5/0

 رزهبری
4/5 3/6 5/5 bc51/0 

 ** NS NS NS احیوبنت

2
SEM 27/0 23/0 21/0 02/0 

 


