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 . شدييکشٔثی ثش يبَذگبسي خشيب اَدبو آَتی ْبي پٕؽؼ اثش ثشسعی خٓت زبضش  يغبنؼّ:ٌذف

 

پٕؽؼ ايضٔنّ  دس داسچيٍ ٔ اعيذ فٕيبسيك اعبَظ افضٔدٌ ثب پٕؽؼ ايٍ .:مُاد َ رَش ٌب

يخچبل ٔيسيظ  َگٓذاسي ؽذ ٔاسصيبثي ييكشٔثي  دس ؽذِ خشيبي پٕؽؼ.ؽذ پشٔتئيٍ خهش تٓيّ

 .اَدبو پزيشفتpH كپك ٔيخًش ٔ،کم  ثبکتشيبيی ؽًبسػ ثش يؾتًم

 

پٕؽؼ ايضٔنّ پشٔتئيٍ خهش اثش  ٔ داسچيٍ اعبَظ کّ داد َؾبٌ يحوتب: وتبيج َ بحث

 . كپك ٔيخًشداؽتُذ،کم،، ٔ ثبکتشيبيی ؽًبسػ کبْؼ عيُشژيغتي لبثم يالزظّ اي دس

 

ْبي ايضٔنّ پشٔتئيٍ خهش  پٕؽؼ اص اعتفبدِ داد، َؾبٌ زبضش يغبنؼّ تبيح: وتيجً گيری کهی

فؼبنيت  ْغتُذاص  ؽذت لبدس داسچيٍ اعبَظ يبَُذ عجيؼی ثبکتشيبيی آَتی کيجبت تش ًْشاِ ثب

 .يبَذگبسي خشيب گشدَذ افضايؼ ييكشٔاسگبَيغى كبعتّ ٔ يٕخت

 

   مبوذگبري،خرمب،دارچيه، پُضص ايسَنً پرَتئيه خهر اسبوس : َاژي ٌبي كهيذي

 

 
 مقذمً
 ايُٓبعت اص تشكيجي ٔيب ،نيپيذي عبكبسيذي پشٔتئيُي،پهي يٕاد اص َبصک اليّ خٕساكي ْبي پٕؽؼ

 يسيظ،زفظ اص اكغيژٌ خزة كبْؼ عشيك اص تُفظ سعٕثت،كبْؼ افت دسفذ كبْؼ ثّ يُدش ْب نفبف.

 يسيظ ثب غزايي يبدِ ٔاَفؼبالت فؼم كبْؼ ثّ يُدش ديگش ػجبستي ثّ ؽَٕذ يي غزايي يبدِ اعتسکبو
 ػٕايم ثشاثش دس فشأسدِ اص زفبظت ٔثب ؽٕد يي فشأسي ٔ َگٓذاسي عي دس اعشافؼ

 ؽذٌ تش عٕالَي ركشؽذِ ػٕايم ثش ػالِٔ.اَذاصد يي تبخيش ثّ سا فغبد ٔييکشٔثي فيضيکي،ؽيًيبيي

 كُُذِ يقشف ثشاي سا آَب يسقٕالت دس ثشاق پٕؽؼ ٔايدبد پيشيٌ اَذاخت تبخيش ثّ يفيذ، ػًش

 دس سا كبسايي ثٓتشيٍ پشٔتئيٍ اص ؽذِ تؾکيم فيهًٓبي ييبٌ ايٍ  دس(6ٔ8)٬كُذ يي خزاة

 ثب ْٕا يؾتشک دسعغر سا فيهًٓب پبتيك آيفي پشٔتئيُٓبي آٌ دس كّ داسَذ ايٕنغيفبيشي عيغتًٓبي

 فيهًٓب ؽکم ثّ پشٔتئيٍ اص اعتفبدِ ثشاي ديگشي يضايبي ًْچُيٍ . دُْذ يي تؾکيم سٔغٍ آة يب ٔ آة

 ٔ اعت ؽيًيبيي تؼبيالت اَدبو ثشاي يختهفي يکبَٓبي داساي پشٔتئيُٓب . داسد ٔخٕد ٔپٕؽؾٓب

 خٕاؿ كشدٌ يُبعت ٔ ثٓجٕد ثشاي تٕاَذ يي كّ اعت خٕد آييُّ اعيذْبي يختهف گشْٔٓبي اص تبثؼي

 فيهًٓبي . ثخؾذ ثٓجٕد سا ٔپٕؽؾٓب فيهًٓب ثجبت تٕاَذ يي ؽيًيبيي تغييشات . سٔد ثکبس

 ٔ ْغتُذ عبكبسيذ پهي ثش يجُي خٕد ًْتبيبٌ اص پبيذاستش يؼًٕال ػشضي اتقبالت داساي پشٔتئيُي

 تجذيم لبثم پزيشٔ تخشيت صيغت پشٔتئيُي يُؾأ ثب پٕؽؾٓبي ٔ فيهًٓب (8 (داسَذ تشي عٕالَي ػًش

 اعتفبدِ كٕدْب دس َيتشٔژٌ يُجغ يك ػُٕاٌ ثّ ، ؽَٕذ يي تخشيت ايُٓب ٔلتي . ْغتُذ كٕد ثّ ؽذٌ

 يبفت عبيشتشكيجبت يُؾب ثب فيهًٓبي ٔ پٕؽؾٓب دس ٔ اعت تشكيجبت ايٍ يضايبي خضٔ كّ ؽَٕذ يي
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 نجُي يٕاد اص ثخقٕؿ پشٔتئيُٓب ْضى اص پظ كّ اعت ؽذٌ آؽکبس زبل دس ؽٕاْذي َٓبيتب ٔ ؽٕد ًَي
 فؾبس ضذ خٕاؿ ٔ ؽذِ ساديکبنٓب ثشدٌ ثيٍ اص ثّ ؽٕدكّ يُدش يي تٕنيذ صيغتي فؼبل پپتيذْبي

 .كُذ يي كًك عاليت زفظ ثّ كّ داسد خَٕي

 کشثٕکغی پٕؽؼ خٕساکی ثبکتشيبيی ضذ اثشثشسٔي   (1391)يغبنؼبت يدتجي سئييغي ًْٔكبساٌ

 ؽيشاصي اعبَظ آٔيؾٍاَگٕسَؾبٌ داد كّ  داَّ ػقبسِ ٔ ؽيشاصي اعبَظ آٔيؾٍ زبٔي عهٕنض يتيم
 يٕسد ْبي ثبکتشي ييضاٌ کبْؼ ثبػث داسي يؼُی عٕس ثّ اَگٕس داَّ ػقبسِ ثب فٕست تٕاو ثّ

دسًََّٕ ْبي يٕسد يغبنؼّ َغجت ثّ ؽبْذ كبْؼ يبفت كّ ثب  ييکشٔثی فغبد ٔ ؽذ يغبنؼّ

 (.8)َتبيح يب يغبثمت داسد

 پبييٍ زشاستٓبي دسخّاعتفذِ تٕاو  اص پٕؽؼ ٔ  (1389)ثش  عجك يبفتّ ْبي يشادي ٔثيُؼ

ثبػث كبْؼ ثبس ييكشٔثي َغجت ثّ دسخّ زشاست ْبي ثبالتشٔپٕؽؼ  يي ؽٕد كّ ثب َتبيح 

 (.7)ايٍ پژْٔؼ ًْخٕاَي داسد

ثب پٕؽؼ دْي يبْي لضل آالي سَگيٍ كًبٌ ثب اعبَظ داسچيٍ (1388)اخبق ًْٔكبساٌ

 کًتشي ثبکتشيبيی ؽًبسػ داسچيٍ اعبَظ-کيتٕصاٌ ثب پٕؽؾی ْبي ًََّٕٔكيتٕصاٌ دسيبفتُذ 

 (. 2)دادَذ سا َؾبٌ ثٓتشي ثبصداَذگی اثش ٔ داؽتُذ کيتٕصاٌ ثب پٕؽؾی ْبي ًََّٕ ثّ َغجت

 پشٔپيَٕيک، ٔ اعيذاعتيک زبٔي کيتٕصاَی فيهى (2000)ًْکبساٌ ٔكٕاتبسٔ دس يغبنؼّ  

 ثبصداؽتٍ عشيك اص گٕؽتی ْبي فشآٔسدِ يبَذگبسي افضايؼ يٕخت نٕسيک اعيذ ٔ عيُبيبنذْيذ

 (.5)گشديذS. liquefaciens  ٔ فؼبنيت ايُتشٔثبکتشْب

فؼبنيت  ضذ ييكشٔثي داسچيٍ سا دساستجبط ثبزضٕس (1995 )عبگبكٕچي ٔ َٔتكبيٌٕ 

عيُبيبنذئيذ داَغتُذكّ ثب انكتشَٔگبتيٕي ثبال دس عيغتى ْبي ثيٕنٕژيكي 

دخبنت كشدِ ٔ ثب تشكيجبت َيتشٔژٌ داس يبَُذ  (اَتمبل انكتشٌٔ)ييكشٔاسگبَيضو ْب 

پشٔتئيٍ ٔ اعيذ َٕكهئيك ٔاكُؼ يي دْذ ٔثّ ايٍ عشيك يبَغ سؽذ ييكشٔاسگبَيضو ْب يي 

 (..5)ؽٕد

ثيبٌ كشدَذ كّ ثب اعتفبدِ اصپٕؽؼ ژالتيٍ ثّ ًْشاِ   اعبَظ (1390)تمي صادِ ًْٔكبساٌ 

 ثب َتبيح ايٍ(.  3)داسچيٍ يي تٕاٌ اص سؽذ ثبكتشي ْب دس فيهّ تبصِ يبْي خهٕگيشي كشد

 کبْؼ ثب َيض تسميك آٌ دس.(12)  داؽت يغبثمت ( 2002ًْکبساٌ ٔ ؽُبعی تسميمبت اص زبفم َتبيح
 گشدد يی اعتُبد پبييٍ ْبي زشاست دسخّ ثبصداسَذِ اثش ثّ کّ يبفت کبْؼ کهی ؽًبسػ ييضاٌ ديب

 آٌ دس دسخّ زشاست افضايؼ ثب.(1)ييجبؽذ يغهت ايٍ کُُذِ تأييذ (1953)ؽبسپهض تسميمبت َتبيح
 افضايؼ يبفت َيض يخًشْب ٔ کپک ،سؽذ ديب

 

 
 مواد وروش ها 

 

اعبَظ ثّ سٔػ گٕيض ًْٔكبساٌ ٔ ثب اعتفبدِ اص % 4پٕؽؼ ايشٔنّ خهش : پٕؽؼ دْي خشيب

 ثّ تٓيّ گشديذ  دسفذ1 ٔ  1.5 ،0،0.5،1داسچيٍ ٔ اعيذ فٕيبسيک ثّ تشتيت دس يمبديش 

  تًبيی.ؽذَذ ٔس غٕعّ ؽذِ تٓيّ ْبي يسهٕل دس دليمّ 2 يذت ثّ ْبخشيبْب پٕؽؼ، ايدبد يُظٕس

 پٕؽؼ، ؽذٌ خؾك اص پظ  .گشديذَذ ْٕاخؾک يدبٔست دس ثُذي ثغتّ اص لجم ؽذِ داس پٕؽؼ ْبي ًََّٕ

 سٔي ًََّٕ ْب  60 ٔ  30 دسخّ َگٓذاسي ؽذَذ ٔدس فٕافم سٔصْبي  4ٔ25ًََّٕ ْب دس ديبي 

 .ٔ  ييكشٔثي اَدبو گشفت pH  اَذاصِ گيشيآصيٌٕ ْبي 
 

 pHاوذازي گيري - 3-3-1-2

  يسهٕل  عي عي آة يمغش،100دس پظ اص زم كشدٌ  .يي كُيى گشو اص ًََّٕ خشيب سا ٔصٌ 10

يمذاسي اص ايٍ يسهٕل فبف ؽذِ سا دسٌٔ ثؾش . ثذعت آيذِ سا اص كبغز فبفي يي گزساَيى

 ٔ عشػت ًْضٌ سا سٔي يتٕعظ تُظيى يي گزاسيى آٌ سا ثش سٔي ًْضٌ ٔ. يي سيضيى

 يتش سا كّ pHانكتشٔد .  يي كُيى، تب يسهٕل ثّ آسايي ٔ ثقٕست يكُٕاخت ثٓى ثخٕسد

 pH يتش، pHپظ اص ثبثت ؽذٌ  .  دسٌٔ ثؾش لشاس يي دْيى، كبنيجشِ ؽذ7ِ ٔ 4تٕعظ ثبفش 

 (.2ٔ11)يي خٕاَيى  (دسخّ زشاست يسيظ ) دسخّ عبَتيگشاد 25 دس زشاست ،يسهٕل سا
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 آزمُن ميكرَبي- 3-2-

سٔص  30 صيبَي دٔسِ دسدٔ  ٔ ٔيخچبل يسيظ ديبي دٔ دس ثى يضبفتي خشيبي ييكشٔثي خٕاؿ ثشسعي

 يٕسد ييكشٔثي پبسايتشْبي كهيّ ،ًََّٕ ْب ٔسٔد ُْگبو دس . اعت ؽذِ تكشاس عّ ٔدس سٔص60ٔ

 ديبي ٔ ديبي يسيظ دس َگٓذاسي اص پظ ٔ گشديذ آصيبيؼ َظش يٕسد ًََّٕ پژْٔؼ سٔي ايٍ دس آصيٌٕ

 فٕست ، ييكشٔثي آصيبيؾبت ؽبْذ تًبيي ٔ افهي  ْب ًََّٕ سٔي ثش سٔص صيبَي دٔسِ دسدٔ  يخچبل

 ؽشايظ دس ٔ ظشف اَتخبة ْش اص اتفبلي فٕست ثّ خشيب تؼذادي اثتذا آصيبيؼ، ادايّ ثشاي . گشفت

 اعتشيم چيُي ْبٌٔ دس ْغتّ ثذٌٔ خشيبْبي عپظ .تٕصيٍ گشديذ عپظ ٔ ؽذ خذا آَٓب ْغتّ عتشٌٔ

 فيضيٕنٕژي عشو سليك كُُذِ يسهٕل نيتش ييهي 225 ثّ خشيب\ًََّٕ  ايٍ اص گشو 25 خشدگشديذ،

سلت تب - ؽذ يُتمم
- 1

 10 ْبي سلت كشدٌ دسعت آٌ ثشاي اص ؽٕد زبفم10
-4

 ،10
-3

 ، 10
-2

 ؽذثشاي اعتفبدِ 

 سٔي ثش اعتشيم پت پي ثب عي عي1/0ثّ ييضاٌ ؽذِ عبختّ سلتٓبي اص يك ْش اص ييكشٔثٓب، ؽًبسػ

 دس گزاسي گشيخبَّ عبػت 48-24 اص پظ ٔ ؽذ دادِ كؾت عغسي ؽكم ثّ ٔ يُتمم S.P.C.A كؾت يسيظ

 گشفت لشاس ؽًبسػ يٕسد ؽًبس پشگُّ تٕعظ زبفهّ گشادپشگُّ ْبي عبَتي دسخّ 37 اَكٕثبتٕس

 اني 30 زبٔي كّ پهيتٓبي ثذيٍ َسٕ . گشديذ الذاو گشو ْش دس ثبكتشيٓب تؼذاد يسبعجّ ثّ َٔغجت

 ثبكتشي تؼذاد يسبعجّ ٔ ؽذَذ ؽًبسػ ، گؾتّ اَتخبة ْبي اعتبَذاسد پهيت ػُٕاٌ ثّ پشگُّ 300

  ؽذ اَدبو صيش ؽكم ثّ گشو ْش دس

 گشو ْش دس ثبکتشي يمذاس = يشثٕعّ سلت ػکظ ×تيپم دس  ؽًبسػ لبثم پشگُّ تؼذاد ٌياَگيو10×

  خشيب

 يبَُذ اعتشيم پت پي ثب نيتش  ييهي1/0 ييضاٌ  ؽذِ عبختّ سلتٓبي اص يك ْش اص يخًش، ٔ كپك ثشاي

 دس دادٌ لشاس سٔص 5 تب 3 اص  پظ ٔ ؽذ دادِ اَتمبل S.D.Aيسيظ  سٔي عغسي كؾت  ثقٕست ، لجم سٔػ

 اًا  دليك يسبعجّ َسِٕ كّ گشديذ ؽًبسػ زبفم پشگُّ ْبي ، گشاد دسخّ اعبَتي 25 اَكٕثبتٕس

 .(7)ثٕد  ييكشٔثي كهي ؽًبسػ يسبعجّ يبَُذ

 

دس ايٍ تسميك ثًُظٕس تدضيّ ٔتسهيم آيبسي ًََّٕ ْب ثّ فٕست :آمبري تحهيم َ تجسيً

فبكتٕسيم دس غبنت عشذ كبيال تقبدفي ثب عّ تكشاس اَدبو ؽذ ٔ دادِ ْبي يشثٕط ثّ 

يٕسد تدضيّ ٔتسهيم  Mstat ٔ   Spssؽبخـ ْبي يسبعجّ ؽذِ ثب اعتفبدِ اص َشو افضاسآيبسي 

 ثب آصيٌٕ چُذ دايُّ اي 05/0لشاس گشفت ٔ تسهيم ٔ يمبيغّ ييبَگيٍ دس عغر ازتًبل 

 .داَكٍ فٕست گشفت
 

 َتبيح ٔثسث

 آصيٌٕ ؽيًيبيي

 يؼُي PH تبثيش صيبٌ ثش ييضاٌ. دس ًََّٕ ْبي پٕؽؾي كًتش اصًََّٕ ؽبْذ ثٕدPHييضاٌ 

 :افضايؼ يي يبثذ ايٍ تغييشات يًكٍ ثّ ػهتPHداس ثٕد يب ثب گزؽت صيبٌ ييضاٌ 

تغييشات دس اعيذيتّ لبثم تيتش ثبؽذ كّ فؼبنيت اعيذ عيتشيك گهٕكٕصيذاص  سا افضايؼ 

 .يي دْذ

كبْؼ ييضاٌ اعيذ ثّ ػهت تجذيم ؽذٌ ثّ لُذ ٔ يقشف دس فشايُذ يتبثٕنيكي دس عي 

 سعيذگي
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 آصيٌٕ ييكشٔثي 

 ببر ببكتريبيي كم

 ثب ؽبْذ تيًبس دس افضايؼ ايٍ ٔ يبفت افضايؼ ثبکتشيبيی ثبس تيًبسْب ًّْ دس صيبٌ گزؽت ثب

ييضاٌ ثبس ثبكتشيبيي كم ثشاي ًّْ ًََّٕ ْبدس يسذٔدِ يدبص  .يبفت افضايؼ ثيؾتشي ؽذت

 يي سعذ 84/5ٔ11/5ثّ 60ايٍ ييضاٌ ثشاي ًََّٕ ْبي ؽبْذ ٔ پٕؽؼ خهش دس سٔص . يي ثبؽذ

كّ فشاتش اص زذ يدبص يي ثبؽذ ٔني ثشاي تيًبس پٕؽؼ زبٔي اعبَظ دس ًْيٍ سٔص كًتش 

اص زذ يدبص يي ثبؽذ كّ َؾبٌ دُْذِ تبثيش ضذ ييكشٔثي پٕؽؼ خهش  زبٔي اعبَظ داسچيٍ 

 .يي ثبؽذ

 ( دسفذ يٕاد ضذييكشثي5/1پٕؽؼ داساي  )تيًبسپُدى  کّ دْذ يی َؾبٌ تيًبسْب ثيٍ يمبيغّ

 تشکيت تشيٍ فشأاٌ عيُبيبنذْيذ .). p<0.05)اعت ثبکتشي سؽذ کبْؼ. دس اثش ثيؾتشيٍداساي 

 يٓى فُٕنی تشکيجبت چّ اگش .داسد ثباليی ثبکتشيبيی آَتی اثش کّ تشکيجی اعت، داسچيٍ اعبَظ

نيُبنٕل يبَُذ ديگشي
 1

 أخُٕل ٔ ،
2
 عيُبيبنذْيذ. َيض دس اعبَظ داسچيٍ ٔخٕد داسَذ غيشِ 

 ْب پشٔتئيٍ ثب کشثَٕيم گشِٔ اتقبل عشيك اص ازتًبال ثبؽذ ٔ يی ثبکتشيبيی خٕاؿ آَتی داساي

 ثّ فُٕنی تشکيجبت ػًم يکبَيضو .گيشد سايی دکشثٕکغيالص اعيذ آييُٕ فؼبنيت خهٕي ٔ کُذ يی ػًم
 َفٕرپزيشي ٔ افضايؼ يٕخت ٔ ًَٕدِ زغبط سا عهٕل فغفٕنيپيذي اليّ غؾبي دٔ کّ اعت فٕست ايٍ

 ؽَٕذ يی آييُّ اعيذْبي ٔ َٕکهئيک  اعيذْبي،ATP،آٍْ  يبَُذ) عهٕني داخم ضشٔسي اخضاي َؾت

 .ؽَٕذ .ثبکتشي يشگ يٕخت ٔ سعبَذِ آعيت ْب ثبکتشي آَضيًی عيغتى ثّ اعت يًکٍ ًْچُيٍ
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   كپك َمخمر 4-3-2

 60ٔسٔص25َتبيح َؾبٌ داد كّ ثيؾتشيٍ ييضاٌ كپك ٔيخًش يشثٕط ثّ تيًبس يك دس ديبي 

دسخّ  4ٔ كًتشيٍ ييضاٌ يشثٕط ثّ تيًبسثب ثيؾتشيٍ غهظت يٕاد ضذ ييكشٔثي دسديبي (8/3)

اص يمبيغّ عغر سؽذ يخًش دس تيًبسْبي يختهف ثب زذ يدبص اعتبَذاسد يؾخـ . اعت (12/2)

 سٔص لبثم َگٓذاسي ثٕدِ ايٍ دس 60گشديذخشيبي تيًبس ؽذِ دس ْش دٔديبي َگٓذاسي تب 

زبني اعت كّ ييضاٌ كپك ٔيخًش دس ًْيٍ صيبٌ دس تيًبس ؽبْذ اص زذ يدبص فشاتش يي 

اعتجبط يي ؽٕد ثب افضايؼ ديب ٔگزؽت صيبٌ سؽذ ًَٕٔ يخًشْب ()آَچّ اص ؽكم .سٔد

ايٍ ايش دليمب ثب يؾخقبت فيضيٕنٕژيكي يخًشْب يغبثمت داسد صيشا .افضايؼ يي يبثذ

 د سخّ عبَتي 35-47دسخّ عبَتي گشاد ٔ يبكضيًى25- 30ديبي اپتًيى سؽذ اكثش يخًشْب

 .گشاد يي ثبؽذ

 يٕسد ييکشٔاسگبَيغًٓبي .داسد َيبص خبفی ديبيی ؽشايظ ثّ خٕد سؽذ ثشاي ييکشٔاسگبَيغى ْش
 عبَتيگشاد، دسخّ 25  35 ديبي ثّ  (يخًش ٔ کپک ييکشٔثی، کم ؽًبسػ)ايٍ پژْٔؼ دس ثسث

 سؽذ ثشاي سا ؽشايظ عبَتيگشاد دسخّ (25  30 ) يسيظ ديبي دس َگٓذاسي .داسَذ ازتيبج

 ثبس ٔ ييکشٔاسگبَيغًٓب سؽذ ديب، ايٍ دس پظ .ييکُذ فشاْى ؽذِ رکش ييکشٔاسگبَيغًٓبي

 (2،10،11)يی يبثذ افضايؼ َٓبيی ييکشٔثی
 ايٍ ٔ داد َؾبٌ افضايؼ ثشسعی يٕسد ديبيی ؽشايظ دس ييکشٔاسگبَيغًٓب ييضاٌ صيبٌ، گزؽت ثب

 َگٓذاسي ؽشايظ ثب يؼُی داسي تفبٔت آيبسي َظش اص ثغٕسيکّ ثٕد ثيؾتش يسيظ ديبي دس افضايؼ
 ايٍ ٔنی .ؽٕد يی يخًش ٔ کپک ٔ ييکشٔثی تشاکى افضايؼ عجت يسيظ زشاست ٔالغ دس.داؽت يخچبل دس

 افضايؼ يخًش  ٔ کپک تشاکى يسيظ، ديبي دس َگٓذاسي ثب کّ اعت ثبسصتش يخًش ٔ کپک خقٕؿ دس يٕضٕع
 يبثذ يی کبْؼ يخچبل ديبي اص اعتفبدِ ثب ٔ يبثذ يی
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 گشاد عبَتی دسخّ 25ٔ 4ديبي دس يختهف َگٓذاسي سٔصْبي  دس تغييشات كپك ٔ يخًش:16-4ؽكم 

 

 
  دسخّ عب َتيگشاد4ٔ25 تست تبثيش تيًبس دس ديبي  تغييشات كپك ٔ يخًش - 17-4ؽكم

 

 

 

 

 

 ثبکتشيبيی َتبيح ثذعت آيذِ َؾبٌ داد كّ ثبس ييكشٔثي خشيب ؽبيم :وتيجً گيري كهي 

کم، كپك ٔيخًش دس اثش اعتفبدِ اص پٕؽؼ خٕساكي دس يمبيغّ ثب ًََّٕ ؽبْذ ثّ عٕس 

ثذيٍ فٕست كّ اعتفبدِ اص پٕؽؼ ايضٔنّ خهش ثّ فٕست .يؼُي داسي كبْؼ يبفتّ اعت

 ديبي دس ٔ يسيظ ديبي دس ييكشٔاسگبَيغًٓب سفتٍ ثيٍ اص ثّ يُدشتشكيجي ثب اعبَظ داسچيٍ  
. ييضاٌ ثبس ثبكتشيبيي كم ثشاي ًّْ ًََّٕ ْبدس يسذٔدِ يدبص يي ثبؽذ .ؽٕد يي يخچبل

 يي سعذ كّ فشاتش 84/5ٔ11/5ثّ 60ايٍ ييضاٌ ثشاي ًََّٕ ْبي ؽبْذ ٔ پٕؽؼ خهش دس سٔص 

اص زذ يدبص يي ثبؽذ ٔني ثشاي تيًبس پٕؽؼ زبٔي اعبَظ دس ًْيٍ سٔص كًتش اص زذ يدبص 

 يي ثبؽذ كّ َؾبٌ دُْذِ تبثيش ضذ ييكشٔثي پٕؽؼ خهش  زبٔي اعبَظ داسچيٍ يي ثبؽذ
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 يبْی يبَذگبسي افضايؼ دس ييکشٔثی آَتی ْبي پٕؽؼ اثش ،1391  ثٓبس،ًْٔكبساٌ،و ،اخبق -2

 (.9)34،غزايی فُبيغ ٔ ػهٕو  فقهُبيّ،کًبٌ سَگيٍ آالي لضل

  

 ژالتيٍ ًْشاِ اعبَظ داسچيٍ  پٕؽؼ  اثش،1391 ثٓبس ،سضبيي ، و،تمي صادِ اَذٔاسي-3

 عبل ثيغت ،يدهّ ػهًي ؽيالت ايشاٌ.کًبٌ دس ديبي يخچبل سَگيٍ آالي لضل يبْی ثشيبَذگبسي

  . (1)ٔ يكى  

 اعبَظ آٔيؾٍ زبٔي عهٕنض يتيم کشثٕکغی خٕساکی پُضص ببکتريبيی ضذ اثر،1391 ، و، رئيسی-4

 (2)6،آصيبيؾگبْی ػهٕو يدهّ،اَگٕس داَّ ػقبسِ ٔ ؽيشاصي

 ثبصسگبَي عبصيبٌ ٔصاست. ثُذي ثغتّ خشيب تٕعظ فبدسات استمبء ثشاي اخشايي ْبي تٕفيّ-5

تدبسي  ْبي كًك ايشاًَؼبَٔت تدبست تٕعؼّ

ثيٕپهيًشْبي  صيغت تخشيت پزيش ٔخٕساكي ،1388 ، صاْذي ، ٔ ي٬ انًبعي، ِ،.ة٬لُجش صادِ-6

 اَتؾبسات داَؾگبِ فُؼتي اييش ٬چبپ أل،دس ثغتّ ثُذي يٕاد غزايي ٔداسٔيي

 .521ٔ13:كجيش

 دس تيتبَيٕو اكغيذ دي ٔ َمشِ رسات َبَٕ اص اعتفبدِ تبثيش  ثشسعي،1389 ٬ثيُؼ ، و،ا ٬ يشادي-7

 عي آٌ ييكشٔثي تغييشات سٔي ثش يضبفتي خشيبي دسَگٓذاسي اعتفبدِ يٕسد اتيهُي پهي ثُذي ثغتّ

 52-45(:4)2ة ٬اعاليي آصاد داَؾگبِ ييكشٔثي فُبٔسي صيغت پژْٔؾي -ػهًي   يدهّ،يبِ 6
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