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تبريخ دريبفت هقبلِ1390/05/16 :
تبريخ پذيزش هقبلِ1390/7/20 :
ًَع هقبلِ:
هَضَع:

هقذهِ ٍ ّذف :گي بُ ـهخبؽ ا يشاًهي ( )Papaver bracteatum Lindl.اص هبًَادُ دبدبٍساػهِ ٍ يىهي اص گي بّهبى
داسٍ يي هْن هي ثبؿذ وِ ؿبهل ا يضٍويٌَليي آلىبلَ ييه ذّب اػهز .ا يضٍوي ٌهَليي آلىبلَ ييه ذّب يه ه گهشٍُ هـهخق اص
هشبثَليز ّب ی ثبًَ يِ سيشُ دبدبٍساػِ ّؼشٌذ .اص جولِ آلىبلَ يي ذّب ی گي بُ ـخبؽ ا يشاًي وذييي ٍ سجب ييي هي ثبؿذ وِ
ثِ كَسر ٍػيؼي ثِ ػجت َاف داسٍ يي هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشًذ .ثٌبثشا يي سؼيي ي همهذاس ا يهي آلىبلَ ييه ذّب دس
گي بّبى هٌبعك هخشلف ا ي شاى ضشٍس ی اػز .ثِ هٌظَس سؼييي ثْششيي سٍيـگبُ عجيؼي گًَِ هزوَس وِ ثيـششيي غلظز
وذ ييي ٍ سجبي يي سا سَليذ ًوبيذً ،وًَِ گيبُ اص ًمبط هخشلف سٍيـگبّي آى جوغ آٍسی گشديذ.
رٍش تحقيق :ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ وشٍهبسَگشافي هب يغ ثب وبسآ يي ثهب (  ) HPLCهٌحٌهي اػهشبًذاسد ثهب حضهَس دٍ



آلىبلَ يي ذ فَق (وذ ييي ٍ سجبئيي) سشػي ن گشد ي ذ ٍ اػشخشاج آلىبلَ يي ذ ی اص ًوًَِ ّب اًجبم ٍ سَػظ دػشگبُ HPLC



سؼييي همذاس گشد ي ذ.



ًتبيج ٍ بحث :همذاس دسكذ وذيي ي دس وذؼَل ـه دس هٌغمِ صًجبى ،دلَس ،جبدُ چبلَع ،ػي بُ ثي ـِ ٍ هبصًهذساى
ثِ سشسيت  ٍ 0/004 ٍ 0/004 ، 0/003 ، 0/001، 0/002همذاس دسكذ سجب يي ي ثِ سشسيت ٍ 0/61 ،0/34 ،0/31 ، 0/06
 3/3ثِ دػز آهذ .غلظز ًمبط هخشلف ثشا ی وذ ييي اص  0/001سب  ٍ 0/004ثشا ی سجب ييي اص  0/06سب  3/3دسكذ هشغيهش
ثَد .گي بُ جوغ آٍس ی ؿذُ دس هٌغمِ صًجبى ثب سش يي دسكذ وذ ييي ٍ سجب ييي سا داساػز ( 3/34دسكذ).



تَصيِ کبربزدي/صٌعتي :وذؼَل جوؼيز ّب ی ـخبؽ هشؼلك ثِ هٌغمهِ صًجهبى ا يه شاى داسا ی همهبد يش ثيـهشش ی
سجب ييي ٍ وذ ييي هي ثبؿذ وِ داسا ی وبسثشدّب ی داسٍ يي فشاٍاًي ّؼشٌذ؛ ثٌبثشا يي جوؼيز جوغ آٍس ی ؿذُ اص صًجبى ثب
ّذف اػشخشاج وذ ييي ٍ سجب يي ي هَسد هلشف كٌب ي غ داسٍ يي سَكيِ هي ؿَد.

 1هقذهِ 

اگشچِ ػاللِهٌذی ٍ سَجِ ثِ ايي گيبّبى هفيذ دس ػبلّهبی گزؿهشِ
ًبچيض ثَد ٍلي َؽثخشبًِ ا يشاً هَسد سَجِ ٍ ػٌبيهز ثيـهششی لهشاس

گيبّبى داسٍئي دس عَل سبسيخ ّويـهِ ثهب اًؼهبى لشاثهز بكهي

گشفشِ اػز .گيبّبى هَاد ؿيويبيي هخشلفي سا دس ديَاسُ ػهلَلي هَد

داؿشِاًذ ٍ آثبس داسٍيي ٍ هَاسد اػشفبدُ آى ثش ّيچوغ دَؿيذُ ًيؼز.

جوغ هي وٌٌذ وِ ايي هَاد سا هي سَاى ثِ دٍ دػشِ ولي سمؼين ثٌذی
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وشد .دػشِ اٍل ههَادی وهِ دس ًشيجهِ هشبثَليؼهن اٍليهِ گيهبُ سَليهذ

وِ دس ايي سٍؽ همذاس هلشف ًوًَِ ثؼيبس ون هيثبؿذ ( 25هيليگشم)

هيؿًَذ ًظيش دشٍسئيي ّب ،چشثي ّب ٍ وشثَّيذسارّب ،دػشِ دٍم هَاد

وِ ديگش ًيبص ثِ كشف ٍلز صيهبد ثهشای سيوهبس وهشدى ًوًَهِّهب ًجهَد

ًبؿي اص هشبثَليؼن ثبًَيِ ًظيش سشويهت ّهبی فٌَليهه ،سشدٌَئيهذّب ٍ

).(Schulz et al., 2004

آلىبلَئيذّب ،ايي سشويتّب ثِ ًظش ًوهيسػهٌذ وهِ دس فؼبليهز حيهبسي

دس سحميك ديگشی ،دٌج آلىبلَييذ دس سيـِ ٍ وذؼهَل ػهِ گًَهِ

گيبّبى ًمؾ اػبػي ثهبصی وٌٌهذ اههب ًمهؾ ثؼهيبس هْوهي دس ثمهب ٍ

Papaver bracteatum, P. oriental and P. psodo ( Oxytone

ػبصگبسی گيبّبى ايفب هي وٌٌذ (لبػوي .)1388 ،ايي سشويجبر ثِ عَس

 )orientalسا ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ وشٍهبسَگشافي ثب وبسآيي ثهب ههَسد

گؼششدُ دس كٌبيغ غزايي ٍ داسٍيهي ههَسد هلهشف لهشاس ههي گيشًهذ.

سجضيِ لشاس دادًذ وِ دسكذ سجبييي وذؼَل ثشاوشِ سَم سا  2/15گضاسؽ

سىغ ،وذؼَل ،داًِ ٍ سيـِ گيبُ ـخبؽ ايشاًهي يهب ؿهمبيك وجيهش

ًوَدًذ ًوًَِ ّبی جوغ آٍسی ؿذُ اص ايشاى ثَد ).)Milo et al.,1988

( )Papaver bracteatum Lindl.اص ههبًَادُ دبدبٍساػههِ حههبٍی

ثهب سَجهِ ثهب ايهيوهِ ثيـهشش ثشسػهي ّهبی اًجهبم ؿهذُ ثههش سٍی

آلىبلَئيذّبيي ّنچَى سجهبييي ٍ ثهِ همهذاس ًهبچيض وهذييي ههيثبؿهذ

گًَِ ّبی ديگش دبدبٍس ثَدُ اػز .لزا ّذف اص ايي ثشسػي اًذاصُ گيهشی

).(Sharghi & Lalezari,1967; Kuppers et al.,1976

وذييي ٍ سجبييي اص وذؼَل گًَهِ ـهخبؽ ايشاًهي يهب ؿهمبيك وجيهش
( )Papaver bracteatum Lindl.جوغ آٍسی ؿهذُ اص چٌهذ هٌغمهِ

سٍؽّبی وشٍهبسَگشافي هخشلفي جْز اًذاصُ گيهشی ٍ ؿٌبػهبيي
سشويت ّب ٍجَد داسد وِ يىي اص هْوششيي آىّب وشٍهبسَگشافي هبيغ ثهب
وبسآيي ثهب اػهز .دس وشٍههبسَگشافي ههبيغ ثهب وهبسآيي ثهب اغلهت اص
ػشَىّبی دش ؿذُ ثب رسار سيض ػبوي اػشفبدُ ههي ؿهَد .ثهِ ّوهيي

هخشلف ثِ سٍؽ وشٍهبسَگشافي هبيغ ثب وبسآيي ثب ثَدُ اػز.

 2هَاد ٍ رٍشّب
 .1-2جوع آٍري ٍ شٌبسبئي گيبُ

ػلز ػغح ثيـششی اص فبص ػبوي دس ػشَى دس هؼشم اجضا ًوًَهِ لهشاس

ًوًَِّبی گيبّي ـخبؽ ايشاًي اص دٌج هٌغمِ هخشلف ٍ اص ّهش

هيگيشد ٍ دس ًشيجِ ثبصدُ جذاػبصی اص ايهي سٍؽ اص ػهبيش سٍؽّهبی

سٍيـههگبُ ػههِ ًوًَههِ جوههغ آٍسی ٍ سَػههظ ثخههؾ گيههبُ ؿٌبػههي

وشٍهبسَگشافي ثيـشش اػز.
دسيه ثشسػي ثهِ سٍؽ وشٍههبسَگشافي گهبصی ثهب دسىشهَس جشههي

دظٍّـىذُ گيبّبى داسٍيي جْهبد داًـهگبّي ؿٌبػهبيي ؿهذً .وًَهِ

وهذييي سا دس وذؼهَل گيهبُ ؿٌبػهبيي وشدًهذ ٍ همهذاس آى سا حهذٍد

چبلَع ثب وذ ّشثهبسيَهي  ،IMPH212ػهيبُ ثيـهِ ،IMPH1556

 0/004دسكههذ گههضاسؽ وشدًههذ ) .(Kuppers et al.,1976سجههبييي

هبصًذساى  ،IMPH1557دلَس  ٍ IMPH1558صًجبى .IMPH1559

هٌغمِ هْبثبد ايشاى سا ثهِ سٍؽ  TLCجذاػهبصی ٍ سؼيهيي همهذاس ثهب

گيبّبى اص هٌغمِ صًجبى (ثب ػشم ؿوبلي  36دسجِ ٍ  35دليمهِ

دػههههشگبُ اػههههذىششٍفشَهششی  IR ٍ NMRؿٌبػههههبيي وشدًههههذ

ٍ  16/5ثبًيِ ٍ ثب عَل ؿشلي  48دسجِ ٍ  39دليمِ ٍ  12/4ثبًيِ) اص

) 4791,ilazelaL(.ثب اًذاصُ گيشی سجهبييي هَجهَد دس وذؼهَلّهبی

اسسفبع  2100هششی ،هبصًذساى هٌغمِدل وٌذٍاى (ثب ػشم ؿوبلي 36

ـخبؽ غشة ايشاى ثب سٍؽ اػشخشاج ثهب ثٌهضى ٍ سٍؽ اػهشخشاج ثهب

دسجِ ٍ  40دليمِ ٍ 57/6ثبًيهِ ٍ ثهب عهَل ؿهشلي  51دسجهِ ٍ 49

ولشٍفشم ٍ ػذغ اًذاصُ گيشی ثب دػشگبُ اػذىششٍػىَدي  UVاص دَدس

دليمِ ٍ  20/6ثبًيِ) اسسفبع  3059هششی ،جهبدُ چهبلَع (ثهب ػهشم

ًشم ،سيض ٍ دسؿز اص وذؼَل ًشبيج هشفبٍسي ثِ دػز آٍسدًهذ وهِ سٍؽ

ؿوبلي  36دسجِ ٍ  10دليمِ ٍ 53/7ثبًيِ ٍ ثب عَل  51دسجهِ ٍ 19

اػشخشاج ثب ولشٍفشم اص دَدس ًشم دسكذ سجبئيي آى سا سهب  4/17گهضاسؽ

دليمِ ٍ 8/1ثبًيِ) اص اسسفبع  2527هششی ،ػيبُ يـِ (ثب ػشم ؿوبلي

دادًذ ).(Rostam et al.,1976

 36دسجِ ٍ  10دليمِ ٍ 53/7ثبًيِ ٍ ثب عَل  51دسجِ ٍ  19دليمِ ٍ

دس سحميمي ثِ سٍؽ اػذىششٍػىَدي هبدٍى لشهض  1ثب اػهشفبدُ اص

8/1ثبًيِ) اص اسسفبع  2537هشش ٍ دلَس (ثب ػهشم  35ؿهوبلي دسجهِ ٍ

اػذىششٍػهىَدي  NIR-FT-Ramanاًجهبم ؿهذ ثهِ عهَس ّهنصههبى

 52دليمِ ٍ 18/85ثبًيِ ٍ ثهب عهَل ؿهشلي  52دسجهِ ٍ  4دليمهِ ٍ

آلىبلَييذّبی هْن گيبُ ـخبؽ سا ؿٌبػبيي ٍ سؼييي همذاس وشدًهذ،

 53/7ثبًيِ) دس اسسفبع  2300هششی جوغ آٍسی ؿذًذ.

04

دارٍّبي گيبّي ،ػبل دٍم ،ؿوبسُی ( /1ثْبس  ،)1390كفحِ  39سب 43

ليشش ولشٍفشم ػول اػشخشاج اًجهبم ؿهذ ٍ فهبص ولشٍفشههي دس هشف

ٍ .2-2سبيل ٍ هَاد هَرد ًيبس
اػهشبًذاسد وهذئيي فَلىهب ،1اػهشبًذاسد سجهبئيي اص ؿهشوز ػهيگوب

ديگشی جوغ آٍسی ؿذ ٍ فبص آثي سا هجذداً دٍ هشسجِ ثب  10هيلي ليشهش

آلذسيچ ٍ 2هشهبًَل  ،HPLCولشٍفهشم ٍ ػهذين ػهَلفبر اًيذسيهذ اص

ولشٍفشم اػشخشاج ٍ جوغآٍسی ؿذ .ثشای آةگيشی اص فبص آلي حبكل،

ؿشوز هشن 3سْيِ ؿذًذ.

ػذين ػَلفبر ثذٍى آة افضٍدُ ٍ اص وبغهز كهبفي ػجهَس دادُ ؿهذ ٍ
هجذداً حالل ثب دػشگبُ سٍسبسی سجخيش ؿذ ٍ ػلبسُ ـه ؿذُ سا دس

 .3-2آهبدُ سبسي گيبُ ٍ عوليبت استخزاج

 5هيلي ليشش هشبًَل بلق حل وشدُ ٍ اص فيلشش ػشػشًگي ػجَس دادُ

وذؼَل سػيذُ اص هٌبعك هزوَس جوغ آٍسی ٍ ثزس آى سخليِ ؿذ

ٍ ثِ دػشگبُ وشٍهبسَگشافي هبيغ ثب وبسآيي ثب سضسيك ؿذ (غفبسصادگبى

ٍ ثِ هذر چٌذ سٍص دس ػبيِ ٍ ثِ دٍس اص ًَس هؼشمين َسؿيذ ـه

ٍ ّنوبساى. )1389 ،

ؿذ .وذؼَل ـه ؿذُ آػيبة ٍ ثِ ؿىل دَدس دس آٍسدُ ؿذ .ثهشای

 .4-2تْيِ هحلَل ّبي استبًذارد

اًجبم اػشخشاج همذاس يهه گهشم اص وذؼهَل دهَدس ؿهذُ سا ثهِ دلهز

دس ايي ثشسػي غلظزّبی  1/00 ٍ 0/500 ،0/250 ،0/125هيلهي

 0/001گشم ٍصى وشدُ ٍ ثِ دا ل اسلي  250هيلي ليشهش اًشمهبل دادُ
ؿذ .ػذغ ثِ ثبلَى هزوَس  5هيلهي ليشهش آهًَيهبن  25دسكهذ25 ،
هيلي ليشش هشبًَل ٍ  75هيلي ليشش ولشٍفشم اضهبفِ وهشدُ ٍ دسة آىسا
هحىن ثؼشِ ٍ ثِ هذر  30دليمهِ دس دػهشگبُ اٍلششاػهًَيه (اههَاج
هبفَق كَر ثب فشوبًغ ثب سش اص ّ 2000شسض لشاس گشفز) سب وهِ ايهي

گشم دس هيلي ليشش اص ّش وذام اص اػشبًذاسدّبی وذئيي ٍ سجهبئيي سْيهِ
ؿذ .ػذغ ّش وذام اص ًوًَِ ّب ػِ ثبس ثِ دػشگبُ سضسيهك گشديهذ ٍ ثهب
سَجهههِ ثهههِ غلظهههز ٍ اسسفهههبع ديهههه دٍ هٌحٌهههي وبليجشاػهههيَى
( ًوَداس  )2 ٍ 1سػن گشديذ.
نمودار استاندارد تبایین

y = 8E-10x + 0.0168

ػول ثبػه سؼهشيغ ٍ ثْجهَد ػوهل اػهشخشاج گهشدد (غفبسصادگهبى ٍ

R 2 = 0.9999
1.2

ّنوبساى. )1389 ،

1

ػذغ ػلبسُ حبكلِ اص دٌجِ ٍ وبغز كبفي ػجَس دادُ ؿذ ٍ ثشای

0.6

0.5

ؿؼشـَی اسلي ٍ وبغز كبفي ٍ دٌجِ  10هيلي ليشش ولشٍفشم ثِ اسلهي

0.25

افضٍدُ ؿذ ٍ ؿؼشـَ اًجبم گشفز .ػلبسُ حبكل ثب دػهشگبُ سٍسهبسی

1.2E+09 1.4E+09

1E+09

دس دهبی  40دسجِ ػبًشي گشاد ـه گشديذ .ثِ سػَثبر ثبليهبًهذُ

8E+08

6E+08

4E+08

0.4
0.2

0.125

غلظت استاندارد

1
0.8

0
0

2E+08

مساحت زیر پیک

دا ل ثبلي  25هيلي ليشش ولشٍفشم ٍ  10هيلي ليشش اػيذ ػهَلفَسيه
ًوَدار  .1هٌحٌي وبليجشاػيَى سجبييي

يه ًشهبل اضبفِ ؿذ ٍ ثِ ووه دػشگبُ اٍلششاػًَيه سوبهي سػَثبر
حل ؿذ .اػيذی وشدى هحيظ ثبػ

هي ؿَد سب آلىبلَييذّب ثِ ؿىل

منحنی استاندارد کدیین

ًوىي ٍ ثبسداس دس آيٌذ ٍ دس اثش اػشخشاج ههبيغ – ههبيغ ثهِ فهبص آثهي

y = 4E-09x + 0.0057
R 2 = 0.9999

هٌشمل ؿًَذ .هحلَل آثي – آلي حبكل ثِ يه دوبًشَس هٌشمل گشديذ

1.2

1

ٍ دوبًشَس ثِ هذر  10دليمِ سّب ؿذ سب دٍ فبص هجهضا سـهىيل ؿهَد،

0.6

0.5

دغ اص اػشخشاج هبيغ – هبيغ فبصولشٍفشهي دٍس سيخشِ ؿذ .ثب اػشفبدُ

0.25

اصآهًَيبن  pH;10-11سٌظين ٍ هَجت لليبيي ؿذى فبص آثي گشديهذ

250000000

سب آلىبلَييذّب ثِ ؿىل ثهبص آصاد دسآيٌهذ ٍ دس هشحلهِ ثؼهذ اػهشخشاج

200000000

150000000

100000000

0.125

50000000

مساحت زیر پیک

هبيغ -هبيغ ثِ فبص ولشٍفشهي هٌشمل ؿًَذ .ػذغ ثب افضٍدى  25هيلهي
ًوَدار  .2هٌحٌي وبليجشاػيَى وذييي
Fluka
Sigma-Aldrich
Merck

1
2
3
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0.4
0.2
0
0

غلظت استاندارد

1
0.8
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 .5-2هشخصبت دستگبُHPLC 

ؿشايظ هحيغي لشاس هي گيشد ٍ دس هشاحل ًوَی ٍ ؿشايظ هحيغهي

ثشای سجضيِ ًوًَِ ّب اص سٍؽ وشٍهبسَگشافي هبيغ ثب وهبسآيي ثهب

داسای ًَػبى ّؼشٌذ .عجك هـبّذار ٍ همبيؼبر ايي سحميك ثِ ًظش

اػشفبدُ گشديذ .ػلز ايي اًشخبة ػولىشد ثب  ،دلز َة ٍ ػبصگبسی

هي سػذ ؿشايظ هحيظ دس سغييشار آلىبلَييذّبی هَجَد دس وذؼَل

ايي سٍؽ دس اًجبم اًذاصُ گيشی ّبی ووي اػز .دػهشگبُ  HPLCاص

جوغ آٍسی ؿذُ اص هٌبعك هخشلهف سهأثيش گزاؿهشِ ثبؿهذ ٍ ؿهشايظ

ًهَع  Knauerثهب ػهشَى ( CN )4/9×250هجْهض ثهِ دوهخ ههذل

هحيغي هشفبٍر دس همذاس وذييي ٍ سجبييي سأثيش گزاس ثَدُ اػز .ثهِ

 ٍ K-1001دسىشَس UVهذل  K-2501هي ثبؿهذ .ثشًبههِ وهبس ايهي

عَسی وِ سٌَع هيبًگيي دسكذ سشويجبر وذئيي ٍ سجهبئيي دس ًوًَهِ

دػشگبُ ثِ ايي ًحَ سٌظين گشديذ وِ ػهشػز فهبص حبههل ثهش سٍی 2

ّبی ثِدػز آهذُ اص هٌبعك هخشلف وـهَس سا دس جهذٍل ؿهوبسُ 1

هيلي ليشش دس دليمِ ٍ عَل هَج دسىشهَس سٍی ً 254هبًَهشش ٍ حجهن

هـبّذُ هي وٌيذ .هيبًگيي دسكذ وذئيي (ًوَداس ؿوبسُ  ٍ ) 1همذاس

سضسيك ًوًَِ  50هيىشٍليشش سٌظين ؿذ .فبص هشحشن آهًَيهَم اػهشبر

دسكذ سجبئيي (ًوَداس ؿوبسُ  ) 2سشػين ؿذ.

100هيلههي هههَ س ،دی اوؼههبى ،اػههشًَيششيل ٍ هشههبًَل ثههِ ًؼههجز

ًشبيج ايي سحميك ًـبى داد اگش وذئيي ثهِ سٌْهبيي دس ًوًَهِ ّهب

( )40:50:50:860ثب  pH = 5/6اًشخبة ؿذ.

ثشسػي ؿَد ثيـششيي همذاس وذئيي ( 0/004دسكهذ) هخهشق ًوًَهِ

غههبی ثههيي آصهههبيؾ ثههشای سوههبم اًههذاصُ گيههشی ووشههش اص %5

جوغ آٍسی ؿذُ اص ؿْشّبی صًجبى ٍ دلَس ٍ ثيـششيي همهذاس سجهبئيي

هيثبؿذ .ثٌبثشايي كحز ٍ سىشاس دزيشی سٍؽ لبثل سبييذ اػز.

( 3/3دسكههذ) هشثههَط ثههِ ًوًَههِ جوههغ آٍسی ؿههذُ اص ؿههْش صًجههبى

 .6-2تجشيِ ٍ تحليل آهبري

هيثبؿٌذ.

ثِ هٌظَس ثشسػي همهذاس وهذييي ٍ سجهبييي دس گيهبُ ههزوَس ،دس

ووششيي همذاس وذئيي ( 0/001دسكذ) ثِ ًوًَِ جوغ آٍسی ؿذُ

هٌبعك هخشلف هَسد آصهبيؾ ،سجضيِ ٍاسيبًغ يهه عشفهِ ٍ همبيؼهِ

اص ػيبُ ثيـِ ٍ ووششيي همذاس سجبئيي ( 0/06دسكذ) ثِ ًوًَهِ جوهغ

هيبًگيي آىّب ثب ػِ سىشاس ٍ ثش اػبع آصهَى حذالل سفبٍر هؼٌي داس

آٍسی ؿذُ اص هٌغمِ هبصًهذساى ا شلهبف داؿهز .ايهي سغييهشار دس

( )FLSDاًجبم ؿذ .آصهَى هزوَس دس ػغح احشوبل يهه دسكهذ ثهب

هيضاى آلىبلَييذّب دس هٌبعك هخشلف هي سَاًذ ًبؿي اص سهأثيش ػَاههل

اػشفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی ) SPSS (Ver.17هَسد اسصيبثي لشاس گشفز.

هخشلف طًشيىي ،اوَلَطيىي ،جغشافيبيي ،الليوهي ٍ هبوي ثبؿهذ .ثهب

ً 3تبيج ٍ بحث

سَجِ ثِ ًشبيج ثِ دػز آهذُ ثِ احشوبل صيبد اسسفبع سأثيش ثؼهضايي ثهش
سَليههههذ آلىبلَييههههذّب دس ايههههي گيههههبُ داسد )لبػههههوي.(1388 ،

گيبّبى ثِ هحشن ّبی هحيغي دبػخ هي دٌّذ ٍ هشبثَليزّبی

همذاسآلىبلَييذّبی سَليذ ؿذُ دس ايي گيهبُ ثهب اسسفهبع ساثغهِ ػىهغ

ثبًَيِ داسای ًمؾ وليذی دس ثش ّن وهٌؾ ثهيي گيهبُ ٍ هحيغـهبى

داسد.

ّؼشٌذ ٍ هغبثك ًشبيج ثؼهيبسی اص سحميمهبر ،آلىبلَييهذّب اص جولهِ
هشبثَليزّبی ثبًَيِ ای ّؼشٌذ وِ هؼيش ثيَػٌشض آىّب سحهز سهأثيش

جذٍل  .1هيبًگيي سشويجبر وذئيي ٍ سجبئيي دس ًوًَِّبی ثِ دػز آهذُ اص هٌبعك هخشلف وـَس
ًوًَِ

*

*

هبسًذراى

پلَر

سيبُ بيشِ

سًجبى

جبدُ چبلَس

هيهههب ًگهههيي
دسكذ وذئيي

0/00199±0/000141

0/00098±0/00015

0/0039±0/00015

0/0039±0/00046

0/00299 ±0/000151

هيهههههههبًگيي
دسكذ سجبئيي

0/0599±0/0036

0/309±0/0170

0/609±0/0196

3/299±0/110

0/339±0/0081

هيبًگيي  ±اًحشاف هؼيبس
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 ًتيجِ گيزي4
ٍ سجضيِ سگشػيًَي داسای ساثغِ هؼٌي داسی ثيي هجوَع وذييي

 ثْيٌههِ ػههبصی.1389 .ع. ؽ،ُ سضههبصاد،. ص، وذ ههذا،. م،ّوههذاًي

 ًوًَهِ ّهبی جوهغ.سجبييي ٍ اسسفبع سٍيـگبُ آىّب سا ًـبى هي دّهذ

.سٍؽ اػشخشاج هبدُ اٍليهِ داسٍيهي ّيَػهيي اص گيهبُ ثهزسالجٌج

 دس،آٍسی ؿذُ اص هٌغمِ صًجبى ٍ دلَس دس همبيؼِ ثب ديگهش ًوًَهِ ّهب

.95-87 :9 ،فللٌبهِ گيبّبى داسٍيي

.اسسفبػبر دبيييسش جوغ آٍسی ٍ دسكذ سجبئيي ٍ وذييي ثيـششی داسًذ

.) گيبّبى داسٍيي ٍ هؼغش (ؿهٌب ز ٍاثهشار آىّهب.1388 . ع،لبػوي

دس ايي هغبلؼِ ثِ سٍؿٌي ًـبى هي دّذ وِ ًوًَِ صًجبى هٌجغ َثي

.ِ كفح560 .اًشـبسار داًـگبُ آصاد اػالهي

.ثشای سْيِ آلىبلَئيذّبی هَسد ًظش هي ثبؿذ
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