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چکیده
گوارگیاهژنوتیپ3فیتوشیمیاییخصوصیاتبرآبیاريمختلفيهارژیموکشتتاریخاثربررسیمنظوربهپژوهشاین

تیمار4اصلی،عاملعنوانبهکشتتاریختیمار2باتصادفیکاملبلوكطرحقالبدرشدهخردباردويهاکرتطرحصورتبه
اتانولیعصارهبذر،برداشتازبعدشد.انجامتکرار3درفرعی-فرعیعاملعنوانبهژنوتیپ3وفرعیعاملعنوانبهآبیاريرژیم
ویسکوزیتهوپروتئیندرصد)،DPPH(یاکسیدانآنتیرفیتظتانن،فنول،میزانشاملفیتوشیمیاییيهاشاخصمهمترینوگردیدتهیه

سطحدريدارمعنیاثرفیتوشیمیاییصفاتتمامیرويبرآبیاريمختلفيهارژیموکشتتاریخکهدادنشانجنتای.شدگیرياندازه
درصد.گرفتقرارآبیاريلفتمخيهارژیموکشتتاریختأثیرتحت(گاالکتومانان)صمغدرصدوبذرروتئینپدرصد.داشت1%

باايمرحله4آبیاريرژیمدردومکشتتاریخمتقابلاثراتتیماررامیزانبیشترینکهبودهمتغیر%28-8/33ازگاالکتومانان
ویاکسیدانآنتیظرفیتمیزانبیشترین)RGC-1066(سومژنوتیپبررسی،مورديهاژنوتیپبیندر.داداختصاصخودبه8/33%

وجودهاژنوتیپبینيدارمعنیتفاوتبررسی،موردخصوصیاتسایرمورددراست.دادهاختصاصخودبهراصمغپروتئیندرصد
خصوصیاتنظرازتیمارهابهترینايمرحله4آبیاريرژیموRGC-1066مردادماه)،(اوایلدومکشتتاریخمجموع،در.نداشت

مثبتصمغویسکوزیتهوپروتئیندرصدنظراز،مطالعهموردمنطقهدرگوارکاشتکهدادنشانمطالعهایننتایجبودند.بررسیمورد
گیرد.قرارزراعیبرنامهدردتوانمیآنکاشتتوسعهوشودمیارزیابی

Cyamopsis(گوار:کلیديهايواژه tetragonoloba L.(،تاریخ کشت،DPPH،ویسکوزیته،اکسیدانآنتی،صمغ.

مقدمه
Cyamopsisعلمیاسمباگوار tetragonoloba L.

نکهیادلیل به.باشدمیبقوالتخانوادهازسالهیکیاهیگ

صورتبهساقهبهبرگاتصالمحلدرگلهاوهاغالف
clusterبه،شوندمیداریپدیتجمع beanمشهورزین
Abidi(است et al., یخشکبهمتحملگیاهاین.)2015
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)گرادسانتیدرجه50(حداکثرباالدماهايدروبوده
بهیزراعکممراقبتوفیضعيهاخاكدردتوانمی
Pathak(شودبذردهیلهحمرواردوکندرشدیخوب &

Roy, خوبیبهخشکنیمهمناطقدرگوار.)2015
درمترمکعب3000تا 2200حدودویافتهيسازگار
Gresta(داردنیازآبهکتار et al., ازگواربذر.)2013

و)%27- 30(آندوسپرم)،%30- 33(پوستهقسمت3
Murwan(استشدهتشکیل)%43- 47(جنین &

Abdalla, راگوارکنجالهپوسته،وجنینترکیب.)2008
گواربذر.باشدمیپروتئینازغنیکهدهندمیتشکیل

آندوسپرمازکهباشدمیگاالکتومانانصمغازمهمیمنبع
ايژلهشکلبهآب،درشدنحلباوشدهاستخراجگیاه

درگوارکهاستشدهباعثویژگیهمین.آیددرمی
Pathak(باشدداشتهمتنوعیهاياستفادهمختلفصنایع

& Roy, صمغازتن150000ازبیشسالیانه.)2015
گیردمیقراراستفادهموردمختلفصنایعدرگوار

)NIAM, درگوارصمغازهاییفرآوردههمچنین.)2014
وچاقیکردنبرطرف،خونقندکاهشوزن،کاهش

Sharma(شودمیمصرفاشتهاییکم et al., 2011(.
اثراتدارايگواربذرپودرازشدهتهیهاتانولیعصاره

Badr(باشدمیسرطانیضد et al., عصاره.)2014
خواصدارايمختلف،يهاغلظتدرگواراتانولی

Kobeasy(باشدمیپایینیاکسیدانیآنتی et al., 2011(.
Sharifگواربذرکهکردندبیان )2014(همکارانو
پتاسیم،آهن،شاملمعدنیموادزیاديمقدارحاوي
وMudgil.باشدمیهاویتامینسایرومسکلسیم،

درگوارصمغکهکردند گزارش)2014(همکاران
بهنسبتکمتريویسکوزیته%1ازکمتريهاغلظت
انجام تحقیقیشینهپبربنادارد.آن%1باالييهاغلظت

وکشتتاریخاثربررسیمورد دراطالعاتیتاکنون،شده
وی فیزیکيهاویژگیبرآبیاريمختلفيهارژیم

دفهبنابرایناست.نشدهگزارشایراندرگوارشیمیایی
شیمیاییوی فیزیکخصوصیاتبررسیمطالعه،ایناز

پروتئین،تانن،اکسیدان،آنتیظرفیتفنول،(درصد

صمغوبذردرمعدنیموادمیزانو)…وویسکوزیته
کشتتاریخوآبیاريمختلفيهارژیمشرایطدر گوار

.باشدمیگوارگیاهژنوتیپ3رويبر

هاروشومواد
RGC1031 ،RGCژنوتیپسهابتدا و936

RGC1066راجستانایالتکشاورزيتحقیقاتمرکزاز
استان- شهردرهشهرستاندر.شدتهیههندوستانکشور
عرضوقهیدق27ودرجه47ییایجغرافطولباایالم

ایدرسطحازارتفاعوقهیدق8ودرجه37ییایجغراف
طرحصورتبهآزمایشاین.شدانجامآزمایشمتر630
کاملبلوكطرحقالبدرشدهخردباردويهاکرت

اولکاشتتاریخدودرمترمربع)25کرت(هرتصادفی
دودرتکرار3بامرداد)5(دومکشتتاریخوتیر)5(

عنوانبهکاشتتاریخ.گردیدانجام1395و1394سال
بعدآبیاري:مرحله(یکشامل:آبیاريدوراصلی،عامل

وشدنکاشتهاز(بعدآبیاريمرحلهدو)،بذرهاکاشتاز
شدنکاشتهاز(بعدآبیاريمرحلهسهگلدهی)،ازقبل

چهاروغالف)تشکیلهنگام وگلدهیازقبل،بذرها
گلدهی،ازقبل،بذرهاشدنکاشتهاز(بعدآبیاريمرحله

عاملعنوانبهبستن)دانهزمانوغالفتشکیلهنگام 
درفرعی- فرعیعاملعنوانبهژنوتیپتعدادوفرعی

متريیسانت50فواصلدربذرهاسپسشد.گرفتهنظر
شدند.کاشتههافیرديرومتريیسانت8وهافیردنیب

ازمرحلههردرشد.انجامغرقابیصورتبهآبیاري
گیرياندازهازپسکرت،هربهوروديآبمیزانآبیاري،

آبمیزانگردید.محاسبهآبیاريزمانمدتوآبدبی
ظرفیتنقطهدررطوبتدرصداحتسابباگیاهبهمصرفی
وریشهعمق،آبیاريازقبلخاكرطوبتدرصدزراعی،

هردرنیازموردآبحجمآمد.دستبآبیاريزمانمدت
هرمساحتدرضربمصرفیآبمیزانطریقازکرت
وجینعملآنگاه شد.محاسبهمترمکعببرحسبکرت
شد.انجامدستیهرزهايعلف
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اتانولیعصارهتهیهوگواربذرازصمغسازيجدا
روشبراساسگواربذرازصمغجداسازي

Sabahelkheirگردید.انجام)2012(همکارانو
دادهقرارآبدرساعت7مدتبهبذرهاابتداکهترتیببدین

هايبخشتاشدهدادهمالشدستبابذرهاسپسشدند.
جداآنهاصمغوجنینپوسته،سپس،شوندجداآنمختلف

)2013(همکارانوSunilروشازعصاره،تهیهبرايشد.
عصارهوشدهودرپگواربذرازگرم50قدارمشد.استفاده
خیس روشبهگیريعصارهروشازاستفادهباآنالکلی
برايهگزانومتانولیاتانولی،هايحاللاز.شدتهیهکردن 

شد.استفادهگواربذرپودرالکلیعصارهتهیه

فنولیهايترکیبگیرياندازه
همکارانوMiliauskasروشازمنظوراینبراي

محلولازcc1کهصورتاینبهشد.استفاده)2004(
-Folin(شیوکاتینفولینمعرفcc5باکوئرستین

Ciocateae(وشدترکیبشده،رقیق10به1نسبتبهکه
ازcc4میزاندقیقه،10ازبعدگردید.انکوبهاتاقدمايدر

اضافهآنبه)لیترمیلی/گرممیلی75(سدیمکربناتمحلول
نگهاتاقدمايدرساعتیکحدودحاصلترکیبشد.

ازاستفادهباآنگاه.انجام شودالزميهاواکنشتاشدداشته
طولدرآنجذبمیزان)UV-Vis(وفتومترراسپکتدستگاه

فنولیهايترکیبمیزان.شدگیرياندازهنانومتر765موج
محلولگرممیلیبرحسبکوئرستینمحلولبرابر صورتبه

شد.گزارشعصارهگرمکوئرستین/

تاننمیزانگیرياندازه
شدهانجام)1978(همکارانوPriceروشازاستفادهبا
وزنرابذرپودرنمونهازگرم2/0کهصورتاینبهاست.
3:1نسبتبهآبواستون(حجمی/حجمی)%70دروکرده
دورباسانتریفیوژدرحاصلنمونهسپسگردید.حل

تاشدهدادهقراردقیقه5مدتبهدقیقهدر2000
بادوباره باقیماندهموادشوند.جداشده،رسوبهايقسمت
محلولبابعديمرحلهدرشدند.استخراج%70استون

باآبیفاز.شدندتبدیلهمازجدافازدوبهکلریدسدیم
لیترمیلی2میزانسپس.گردیداستخراج%70استون

استخراجمرتبه3وشدهاضافهفوقمحلولبهمقطرآب
ازاستفادهبامایعفازازحاللازییاثرها.انجام گردید

ازاستفادهباآنگاهگردید.حذف)خألدر(تقطیرروتاري
طولدرآنجذبمیزانUV-Visوفتومترراسپکتدستگاه

.شدگیرياندازهنانومتر765موج

اکسیدانآنتیمیزانگیرياندازه
رادیکالمهاراندازيبهروشازاستفادهبا

برمبناي،)DPPH(هیدرازیلپیکریل- 2- فنیلدي- 1و1
وKolevaروشبراساس،عصارهدهیهیدروژنتوانایی

ابتداشد.گیرياندازهDPPHمیزان،)2002(همکاران
تهیهگواربذرپودريهاعصارهازمختلفیيهاغلظت

لیتردرگرم025/0مقدارآنهاازیک هربهسپسشد،
بهآنگاه شد.اضافههیدرازیلپیکریل- 2فنیل،دي- 1و1

نگهتاریکمحیطدرواتاقدمايدردقیقه30مدت
باکه طوريبهشد.تهیهنیزblankنمونهشدند.داشته

نانومتر517موجطولدروفتومترراسپکتازاستفاده
کوئرستینمحلولشد.گیرياندازهآنDPPHمیزان

درصدگرفت.قراراستفادهمورداستانداردنمونهعنوانبه
زیرفرمولکمکبهعصارههر)I%(آزادرادیکالمهار

شد:محاسبه

I%=(A control-A sample)/ A control×100

رطوبتوچربیخاکستر،،پروتئینمیزانگیرياندازه
ضربباپروتئیندرصدوکجدالروشباکلنیتروژن

,AOAC(آمددستب25/6درحاصلنیتروژندرصدکردن

کورهدرنمونهسوختنازاستفادهباخاکسترمیزان.)1983
مدتبهدرجه500دمايدرغیرمستقیمحرارتبا

ازگرم5ابتداکهصورتاینبهشد.محاسبهساعت12
قرارزماناتمامازبعدوشددادهقرارکورهداخلدرنمونه

تفاوتگردید.محاسبهآنوزندوباره کوره،داخلدرگرفتن
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درصدشد.گرفتهنظردرخاکستروزنعنوانبهحاصل
دمايدرنمونهگذاشتنواولیهرطوبتتوزینبانیزرطوبت

محاسبهآمده،دستبوزناختالفمحاسبهودرجه105
بدینسوکسله،دستگاهازاستفادهباچربیمیزانشد.

استخراجلولهدرونبذرپودرنمونهازگرم3کهصورت
دقیقه10مدتبهحاللداخلدرنمونهسپس،گرفتقرار
چربیدرصدمیزان،حاللکردنخارجازبعدشد.دادهقرار

,AOAC(شدمحاسبه 1984(.

هاهدداوتحلیلتجزیه
افزازنرمازاستفادهباشدهبرداريیادداشتيهاداده
SPSSايدامنهچندآزمونازاستفادهبامیانگینمقایسهو
است.انجام شده%1سطحدردانکن

نتایج
الکلیعصارهازفیتوشیمیایی،صفاتآنالیزبراي
تاریخکهدادنشانهادادهآنالیزنتایجشد.استفادهاتانولی
صفاتتمامیرويبرآبیارييهارژیموکشت

يدارمعنیتفاوت%1سطحدربررسیموردفیتوشیمیایی
یاکسیدانآنتیظرفیتمیزان).1(جدولدهندمینشان

تیمارهاکلیهدردومواولکشتتاریخدرمیانگینطوربه
میان در).1(شکلاستبوده%43و%08/37ترتیببه

)RGC-1066(سومژنوتیپبررسی،مورديهاژنوتیپ
پروتئیندرصدویاکسیدانآنتیظرفیتمیزانبیشترین

سایرمورددراست.دادهاختصاصخودبهراصمغ
بینيدارمعنیتفاوتبررسی،موردخصوصیات

متقابلاثراتتیماردوهمچنینندارد.وجودهاژنوتیپ

ژنوتیپوايمرحله4آبیاريرژیم×دومکشتتاریخ
میزانبیشترین،ايمرحله3آبیاريرژیم×سوم
جدولبراساسدادند.اختصاصخودبهرااکسیدانآنتی

برآبیاريمختلفيهارژیموکشتتاریخ،هادادهآنالیز
% 1سطحدرفنولمیزانوتانندرصدصفتروي
تیمارهايدرتاننمیزان).1(جدولبودنددارمعنی

میزانهمچنیناست.بودهمتغیر%8/1- 98/2ازمختلف،
گرم)دراسیدگالیکگرممیلی(17/2- 4/3بینتامفنول
،شودمیمشاهده1شکلدرکههمانطوراست.بوده

وفنولدرصداول،کشتتاریخبهنسبتدومکشتتاریخ
کشتتاریخاست.دادهاختصاصخودبهرابیشتريتانن

فیبر،چربی،خاکستر،صفاتمورددرآبیاريرژیمو
است.شدهدارمعنی% 1سطحدربذرپروتئینورطوبت

درصد پروتئین و صمغ (گاالکتومانان)
درصد پروتئین بذر تحت تأثیر تاریخ کشت و 

% 1هاي مختلف آبیاري قرار گرفته و در سطح رژیم
ها، تاریخ کشت دار شده است. در مجموع کلیه عاملمعنی

%) را به خود 36دوم بیشترین میزان درصد پروتئین (
اختصاص داده است، اما در مورد صفت درصد صمغ، 

هاي هاي آبیاري و اثرات متقابل رژیمتاریخ کشت، رژیم
داري نشان %، معنی1تاریخ کشت در سطح × آبیاري 

). درصد صمغ در کلیه تیمارها از 2دهند (جدول می
غیر بوده که بیشترین میزان را عامل اثر متقابل % مت28- 33

% به 8/33اي با مرحله4رژیم آبیاري × تاریخ کشت دوم 
).2خود اختصاص داده است (شکل 



تجزیه واریانس خصوصیات فیتوشیمیایی گوار-1جدول 

درجهتغییراتمنابع
آزادي

DPPH

(%)
کلفنول

(%)
تانن
(%)

خاکستر
(%)

چربی
(%)

فیبر
(%)

رطوبت
(%)

پروتئین
(%)

278/268/174/1058/263/0942/020/034/1تکرار
6/128**8/11**30/1**2/151**56/52**7/11**3/17**72/74**1کشتتاریخ

214/2409/2489/092/1452/0006/1088/024/1خطاي
2/1885**5/5643**08/8**2/3978**5/2675**7/264**77/189**2/20803**3آبیاريرژیم

49/1736/14**05/1798/0**59/7**77/1127/419/2**3آبیاري×کشتتاریخ 
663/344/3889/0130/4965/096/001/1445/0تکرار×آبیاري

39/4235/1**66/21056/0748/0010/4857/097/0**2ژنوتیپ
72/1056/0**2317/0257/0430/0607/0913/1951/0ژنوتیپ×کشتتاریخ 

88/5656/0**38/807/304/1**53/4912/0967/0**6ژنوتیپ×آبیاري
619/1055/1452/09/1721/196/0532/037/0آبیاري×ژنوتیپ×کشتتاریخ 

3443/6166/0095/0024/0014/08/4081/0239/2کلخطاي
26/662/2048/178/1269/1133/2269/751/6-(%)تغییراتضریب

دانکنآزمون%1سطحدرداريمعنی:**



تجزیه واریانس صفات بررسی شده در صمغ گوار-2جدول 

درجهمنابع تغییرات
آزادي

گاالکتومانان
(%)

حاللیت
(%)

ویسکوزیته
(%)

رطوبت
(%)

پروتئین
(%)

خاکستر
(%)

2093/04/247/019/103/135/0تکرار
7/91553/0**9/20190/0**14/16**9/135**1تاریخ کشت

2653/0311/0054/0074/003/125/0خطاي تاریخ کشت
9/508**151/5**3/5591**2/1043**2/1468**1/40632**3رژیم آبیاري

46/14227/0**17/1723/2003/3190/0**3آبیاري×تاریخ کشت 
58/3085/0**2093/007/485/219/2ژنوتیپ

649/106/155/364/2616/0تکرار×آبیاري 
221/1163/0004/074/1119/0ژنوتیپ×تاریخ کشت

85/987/2**28/9**697/177/257/5ژنوتیپ×آبیاري 
6106/155/1626/0896/0896/047/2آبیاري×ژنوتیپ×تاریخ کشت

34042/1024/035/5036/0013/0008/0خطا
02/588/378/807/836/1077/12-ضریب تغییرات (%)

%1سطحدراريدمعنی:**
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درموجودمعدنیموادمیزانوحاللیتدرصدویسکوزیته،
گواربذروصمغ

دروداشتهتأثیرمعدنیموادکلیهبرآبیارييهارژیم
درآبیارييهارژیممتقابلاثراست.بودهدارمعنی%1سطح
رويو)بذر(مسوآهنمعدنیموادمورددرکشتتاریخ

اثراست.شدهدارمعنی%1سطحدر)گوارصمغ(آهنو
بذردرآهنعناصرمورددرآبیاريرژیم×ژنوتیپمتقابل

است.شدهدارمعنی%1سطحدرگوارصمغدررويوگوار

ورطوبتصمغ،پروتئیندرصدحاللیت،ویسکوزیته،
گوارصمغشیمیاییوفیزیکیخواصمهمترینازخاکستر
ویسکوزیتهمیزانبیشترین،ايمرحله3آبیاريرژیمهستند.

).3(شکلدادنشانخوداز%5/0غلظتدررا )38%(
وکشتتاریخوسیلههبنیزشدن)(هیدراتهحاللیتدرصد
میزاناست.شدهدارمعنی%1سطحدرآبیارييهارژیم

متقابلاثراتوآبیارييهارژیموسیلههبنیزبذررطوبت
است.شدهدارمعنی%1سطحدرژنوتیپ×آبیارييهارژیم

مقایسه میانگین دو تاریخ کشت بر خصوصیات فیتوشیمیایی بذر گوار-1شکل
آنهاست.بیندانکنآزمون%1احتمالسطحدردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانمشابه،حروف

D1:اول،کشتتاریخD2:دومکشتتاریخ

فیتوشیمیایی بذر گوارهاي مختلف آبیاري در تاریخ کشت بر خصوصیات اثرات متقابل رژیم-2شکل 
آنهاست.بیندانکنآزمون%1احتمالسطحدردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانمشابه،حروف

I1:اي،مرحلهیکآبیاريI2:ايمرحلهدوآبیاري ،I3:اي،مرحله3آبیاريI4:؛ايمرحله4آبیاريD1:اول،کشتتاریخD2:دومکشتتاریخ
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)باشدپاسکال می(ویسکوزیته برحسب میلی% 5/0میزان ویسکوزیته صمغ گوار در غلظت -3شکل

بحث
درفیتوشیمیاییهايیبکترمقادیردرموجودهايتفاوت

سازيآمادهنحوهدلیل بهگوناگون،گیريعصارههايروش
مشخصمطالعهایندر.استاستخراجهايروشوهانمونه

درصدخراجاستعلتبهاتانولیالکلیعصارهکهشد
هاعصارهسایربهنسبتبهترينتایجثرهؤمموادازبیشتري

)2013(همکارانوSunilنتیجهبااینکهدادنشانخوداز
فیتوشیمیاییهايبررسیبراياتانولالکلیعصارهازکه

)،Rimsi)2014و Savitaدارد.مطابقتکردند،استفاده
؛ کردندگیرياندازهDPPHروشبارااکسیدانیآنتیظرفیت

عصاره،غلظتنسبتبهبا توجه DPPHمیزان
تهیهباهمچنینآنان است.شدهگزارش% 68/51- 03/59

ارگواربذرفنولیهايترکیبمیزاناتانولی،عصاره
بذراتانولیعصارهگرممیلیدراسیدگالیکمیکروگرم29

درگواربذرپودرازحاصلعصارهالبته .کردندگزارش
یاکسیدانآنتیظرفیتدارايکهمحصوالتیسایربامقایسه
%8/1- 9/2،تحقیقایندرتانننمیزااست.کمتر،هستند

گزارشکه)2014(همکارانوBadrنتایجباکهاستبوده
گرمدرگرممیلی85/2گواربذرهاي درتاننمیزانکردند 

درفنلیهايترکیبغلظتافزایشبا.داردمطابقت،باشدمی
هیدروکسیلهايگروهتعدادشافزایدلیلبهاحتماالًگیاه،

بههیدروژناهداياحتمالواکنش،محیطدرموجود

عصارهمهارکنندگیقدرتآندنبالبهوآزادرادیکال
ظرفیتبینشدهمشاهدهتفاوتکهطوريبهیابد.میافزایش

مقداردراوتتفبهتوانمیراعصارهاکسیدانیآنتی
Bai(دادنسبتآنفنلیهايترکیب et al., 2010(.

Kobeasyفنولمیزانکهکردندبیان)2011(همکارانو
گرممیلی76/3گواربذرپودرازشدهتهیهعصارهدر
ر،بذپروتئینمیزانکهکردند گزارشهمچنینآنان .باشدمی
%3/10فیبرو6/3خاکستر،94/2بذرچربی،5/25%

مطابقتتحقیقایندرآمدهبدستنتیجهباکهاستبوده
مطالعهدر)2012(همکارانوSabahelkheir.دارد

فیتوشیمیاییهايترکیبآنالیزسودان،کشوردرگوارواریته3
پروتئین:کردندبیانصورتاینبهراگوارصمغدرموجود

،%5/0-9/0چربی،%7/4- 7/8رطوبت،5/3%- 5/5
باآمدهبدستنتایجکه%4/1- 2فیبرو%5/0- 3/1خاکستر

میزان،مثالعنوان بهدارد.مطابقتتحقیقاینازحاصلنتایج
گزارشهجنتیازکهاست %11-16مطالعهایندرفیبردرصد

Kobeasyو)2012(همکارانوSabahelkheirتوسطشده

.باشدمیبیشتر)2011(همکارانو

خاکسترورطوبتفیبر،،گاالکتومانان،پروتئیندرصد
بذرپروتئیندرصدمورد درآمدهدستبنتیجهبراساس

میانگینطوربهکهاستشدهمشخص(صمغ)،گاالکتومانانو
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تاریخبهنسبتدومکشتتاریخدرصفت،دواینمیزان
)Lakshimi)2012نتیجهبااینکهاستبیشتراولکشت

هفتهدرشدهکاشتهگیاهانکردندگزارشکه(داردمطابقت
آندرادرآگوستماهدومهفتهبهنسبتجواليماهدوم

.)دارندبیشتريپروتئیندرصدهندوستان،کشورپرادش
%30-31بینمطالعهایندرآمدهبدستپروتئینمیزان
که)2006(همکارانوKaysنتیجهبااینکهاستبوده

بینگواربذرهاي خامپروتئینمیزانکردندگزارش
همکارانوBadrدارد.مطابقت،باشدمی6/30-9/2%
اینگواربذرهاي ازفیتوشیمیاییهايبررسیدر)2014(

فیبر،%25/33پروتئینمیزانکهاندکردهگزارشراجنتای
درآمدهدستبنتایج% است.32/3چربیمیزانو06/11%
مورددراماکمترپروتئیندرصدصفتمورددر،تحقیقاین
،%31(پروتئینباشدمیمقداراینازبیشتردیگرصفتدو

هايترکیبچنینداشتنبا).%6/3چربیمیزانو%16فیبر
هاماهیغذاییجیرهعنوانبهدتوانمیگوارکنجالهارزشمندي،

برنامطلوبیاثرگونههیچوگیردقراراستفادهموردماکیانو
Kobeasy(باشدنداشتهآنهارشدروي et al., 2011( .

SortinoوFabio)2007(روتئینپمیزانکهکردند گزارش
%5/31و%6/30ترتیببهدومواولکشتتاریخدودرخام
میزانکهکردندبیان)2013(همکارانوGrestaاست.بوده

%24- 36بینشدهبرداشتبذرهاي خامپروتئیندرصد
دارد.مطابقتتحقیقایندرحاصلنتایجباکهاستبوده

کنندهتعیینگوار،بذردرموجودگاالکتومانانمیزان
صمغمقدارهرچهالبته .باشدمیگواراقتصاديارزش

نیزآناقتصاديارزشباشد،بیشترگواربذر(گاالکتومانان)
درصدبررسیدر)Lakshimi)2012یابد.میافزایش

کهکردعنوانمختلفکشتتاریخدودرگاالکتومانان
جواليماهاولهفتهکشتتاریخدرشدهبرداشتبذرهاي 

درصددارايآگوست،ماهدومهفتهکشتتاریخبهنسبت
ایندرآمدهدستبنتیجهبااینکهاست بیشتريصمغ

درصدمیزانافزایشایندلیلدارد.مطابقتتحقیق
فصلایندرهواییوآبمناسبشرایطو گاالکتومانان

.استشدهعنوان

فیبردرصد
Elsheikh وIbrahim)1999(چندینبررسیدر

گزارشآنبذردرموجودفیبربررسیبرايگوارواریته
آنخشکوزن%8/7- 8/8بینفیبردرصدمیزانکهکردند 

مقداراینازمطالعه،ایندرشدهحاصلنتیجهکهاستبوده
گواربذرهاي درموجودفیبر).%11- 16(باشدمیبیشتر

درموجودگلوکان- بتامانند فیبريهايترکیبسایرهمانند
دردارد.هاانسانسالمتیرويبرمفیدياثرهاي غالت
قندکاهشهمچنینوگلیسریدهاتريوکلسترولکاهش
Chandalia(استثرؤمبسیارخون et al., گزارش.)2000
هايترکیبفیبر،درصدمیزانافزایشباکهاستشده

آمدهبدستنتیجهخالفاینکهیابدمیکاهشبذرپروتئینی
Battilana(باشدمیتحقیقایندر et al., 2001.(

Badrمیزانکهکردند گزارش)،2014(همکارانو
%53/4و%10ترتیببهبذرخاکسترورطوبتدرصد

البته دارد.مطابقتتحقیقاینازحاصلنتیجهباکهباشدمی
دهندهنشانباشد،بیشتربذرخاکستردرصدمیزانچقدرهر
میزاننظراز.باشدمیمعدنیموادازغنیبذرکهاستاین

را%74-2/76دامنهآمدهبدستنتایجگوار،صمغحاللیت
ازآنحاللیتمیزانبهتوجهباگوارصمغ.دهندمینشان
درتفاوتوشودمیبنديدستهتههیدرانیمههايصمغدسته
موردهايواریتهژنتیکیتنوععلتبه،حاللیتمیزان

Eldirany(باشدمیبررسی et al., 2015.(

گوارصمغویسکوزیته
اساسبرگوارصمغبنديدرجهوبازدهیشاخص

Whistler(شودمیمشخصآنسکوزیتهیو & Hymowitz,

شدنهیدراتهگوار،يهاویژگیمهمترینازیکی).1979
.باشدمیباالسکوزیتهیوتولیدوگرموسردآبدرسریع

کمترشدنهیدراتهمیزاناین،%1ازکمتريهاغلظتدر
نیونیوتقوانیناز،%1ازباالتريهاغلظتدرولیاست

Mudgil(کندمیتبعیت et al., مطالعهایندر.)2014
باگوار،صمغ%1ازکمتريهاغلظتدرکهشدمشخص
ازویابدمیکاهشسکوزیتهیومیزانبرشی،سرعتافزایش
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هايصمغدستهدروکردهتبعیتنیوغیرنیوتقوانین
بااینکه،گیردمیقرار)pseudo-classic(سودوکالسیک

)2008(همکارانوZhangتوسطشدهگزارشنتایج
گزارش)Abhilash)2010و Venugopalدارد.مطابقت
و5/0،1،2ازبعدگوارصمغسکوزیتهیومیزانکهکردند 

2000و4000،3300،3000ترتیببهساعت24
.باشدمیپوازسانتی
توانمیتحقیقاینهايیافتهازکلیگیرينتیجهعنوان به

شرایطدرشدهکاشتهگوارگیاهکهکرداستنباطچنیناین
داشتننظرازشهر)درهشهرستان-(ایالمایرانهواییوآب

ویاکسیدانآنتیرفیتظ(فنول،فیتوشیمیاییخصوصیات
داراي)…وحاللیت(ویسکوزیته،فیزیکیخواصو)…

دارايگیاهایناینکهبهتوجهبا.باشدمیمطلوبیوضعیت
،باشدمیآبیکمشرایطبهملتحموبودهکوتاهرشدطول
درتکمیلیمطالعاتانجامازپسدتوانمیرو ازاین
بنابراین گیرد.قرارتابستانهکشتدرزراعیهايبرنامه

هايروشرويبرآیندهمطالعاتدرشودمیپیشنهاد
گیاهایندیگرهايواریتهوآبینیازمیزانآبیاري،
.شودانجامتکمیلیهايآزمایش
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Abstract
This research was aimed to investigate the effects of sowing date and irrigation regimes on

phytochemical attributes of guar genotypes. The study was conducted in a split-split plot
randomized block design including two sowing dates (15th and 30th July), four irrigation
regimes, and three genotypes with three replication for two seasons (2015 and 2016). The seeds
were harvested and ethanolic extraction was prepared to analyze physicochemical traits such as
antioxidant activity, phenol, tannin, protein, viscosity, galactomannan content, etc. The results
showed that there were significant differences (P≤0.01%) between sowing date and irrigation
regimes in case of phytochemical traits, seed protein, galactomannan content, and minerals. The
range of galactomannan content was 28-33%, where the maximum galactomannan level
(33.8%) was recorded for the interaction of late sowing date × four- stage irrigation schedule.
Among the genotypes studied, the third genotype (RGC-1066) had the highest antioxidant
activity and gum protein percentage. There is no significant difference among the genotypes for
other characteristics. Late sowing date, G3 (RGC-1066) and four-stage irrigation schedule
during growth cycle were the best treatments. The results of this study showed that guar
planting in the study area is positively evaluated in terms of mineral materials, protein content,
and gum viscosity; therefore, its development can be recommended in the agronomic program.

Keywords: Cyamopsis tetragonoloba L., sowing date, DPPH, galactomannan, antioxidant,
viscosity.


