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 چکیذٌ

ثِ کپک آثی،  هیَُ اسقبم سیت صسد ٍ قشهض لجٌبى کلسین دس افضایص هقبٍهت کلشیذثِ هٌظَس ثشسسی تبثیش هحلَل پبضی 

ثش پبیِ ثلَک ّبی کبهل تػبدفی ثب سِ تکشاس تحت سطَح  دس صهبى ٍ هکبى اسپیلت پالتآصهبیطی ثِ غَست طشح کشتْبی 

ًتبیج حبغل اص تجضیِ ٍاسیبًس ًطبى داد ثیي سطَح هحلَل پبضی ٍ سقن اختالف  ،(ک دس ّضاس، دٍ دس ّضاسی،ضبّذهحلَل پبضی )

صهبى اختالف × سقن × صهبى ٍ اثش هتقبثل سِ جبًجِ هحلَل پبضی × ثیي صهبى، اثش هتقبثل  سقن  % 5ٍهؼٌی داس دس سطح احتوبل 

پبضی دٍ دس ّضاس کلسین . ثیطتشیي هقبٍهت ثِ ثیوبسی کپک آثی دس ضشایط هحلَل% ٍجَد داسد1هؼٌی داس دس سطح احتوبل 

 )کلشیذ کلسین(هطبّذُ گشدیذ.

 آثی، سیت هحلَل پبضی، کلسین، کپک: یکلمات کلیذ

 

 مقذمٍ .1

سیت یکی اص هْوتشیي هحػَالت کطبٍسصی دس دًیب ٍ ایشاى است. ثِ دلیل داضتي ٍیتبهیي، هَاد هؼذًی ٍ تشکیجبت آًتی 

. ًظش ثِ استفبدُ اص سیت ]1[اسیذاى ثخص هْوی اص سطین غزایی اًسبى سا تطکیل هی دّذ ٍ ثبیذ دس سجذ غزایی سٍصاًِ قشاس ثگیشد

دس توبم سبل، ًیبص ایي هحػَل ثِ اًجبسداسی اهشی اجتٌبة ًبپزیش است. ثؼذ اص ثشداضت هیَُ ٍ سجضیجبت، خسبست دس سطح ثبالیی 

قشاس داسد کِ ثستِ ثِ تکٌَلَطی هَسد استفبدُ دس ثستِ ثٌذی ٍ ضشایط اًجبسداسی هبًٌذ سطَثت ٍ دهب هتفبٍت است. ایي گًَِ 

ات اسبسب ثِ ٍسیلِ ػبهل قبسچی ثِ ٍجَد هی آیذ ٍ ایي ػَاهل ثِ ٍسیلِ صخن ّبیی کِ دس طَل اًجبسداسی، حولَ ًقل ٍ خسبس

هْوتشیي قبسچی کِ دس اًجبس سیت خسبست ٍاسد هی کٌذ ػبهل کپک .]2[فشآٍسی ثِ ٍجَد هی آیذ هحػَالت سا آلَدُ هی کٌذ 

ًَع سطین غزایی ساثطِ داسد اًسبى هػشف کٌٌذُ سا ثش آى داضتِ تب ثِ دًجبل اص آًجبییکِ سالهت اًسبى ثب .]6[آثی سیت است 

غزای ػبسی اص سوَم، تَکسیي ّب ٍ هیکشٍ اسگبًیسن ّبی هضش ثبضذ. دس ایي ثیي تغزیِ دسختبى قجل اص ثشداضت، ثِ تٌْبیی ٍ یب 

 .]5[خَاّذ داد  ای اص خَد ًطبىٌتشل ثیوبسی آیٌذُ اهیذٍاس کٌٌذُدس تلفیق ثب سبیش سٍش ّبی ک

 

 َامًاد ي ريش .2

اغلِ ثب  6اغلِ اص ایي دسختبى ثِ ػٌَاى ضبّذ ٍ  6سبلِ ثِ طَسی کِ  17اغلِ دسخت سیت  18دس ایي ثشسسی حذٍد 

ُ ٍ دادُ ّب ثشاسبس غلظت یک دس ّضاس ٍ ضص اغلِ ثبقی هبًذُ ثب غلظت دٍ دس ّضاس هحلَل پبضی خَاّذ ضذ دس ًظش گشفتِ ضذ

. قبسچ ػبهل ثیوبسی اص هیَُ ّبی آلَدُ سیت خبلع ضذُ ثش پبیِ ثلَک کبهل تػبدفی هَسد ثشسسی قشاس گشفتٌذ. طشح دٍ ثبس خشد

ّفتِ یکجبس جْت حفظ  3دسجِ سبًتیگشاد ًگْذاسی ٍ ّش  4دس دهبی  PDAّبی قبسچ سٍی هحیط ایِسبصی گشدیذ. ایي جذ

  11تب  7اسبصی هی ضًَذ. سَسپبًسیَى ػبهل ثیوبسی اص کطت خػَغیبت فیضیَلَطیکی ٍ ثیوبسی صایی ثِ سیت هبیِ صًی ٍ جذ
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ثَدُ ٍ سقن قشهض تْیِ گشدیذ. سیت ّبی هَسد استفبدُ دس ایي ثشسسی سیت صسد گلذى دلیطض  PDAسٍصُ اص سٍی هحیط کطت 

فَاغل هسبٍی ثب هیخ کِ اص ثبغبت استبى ارسثبیجبى غشثی تْیِ گشدیذًذ ٍ پس اص استشیل ًوَدى، ثش سٍی ّش سیت سِ چبّک ثِ 

 استشیل ثِ ػوق سِ هیلی هتش ایجبد گشدیذ.

سیت ّبی هبیِ صًی ضذُ ّش کذام ثطَس جذاگبًِ داخل یک ظشف یکجبس هػشف قشاس گشفتٌذ ٍ خَد ظشٍف ًیض داخل یک 

هِ پبش کیسِ پالستیکی قشاس دادُ ضذًذ. ثشای حفظ سطَثت داخل کیسِ دس ٌّگبم ًیبص چٌذ پبضص اص آة هقطش ثِ ٍسیلِ 

دستی ثِ داخل آى پبضیذُ ضذ. دس کل ایي ثشسسی غفبت دس صهبًْبی هتفبٍت اًذاصُ گیشی گشدیذ. سپس دادُ ّب ثب استفبدُ اص 

 هَسد ثشسسی قشاس گشفتٌذ. SPSSًشم افضاس آهبسی 

 

  وتایج ي بحث  .3

ْبی دٍ ثبس خشد ضذُ ثش پبیِ ًتبیج حبغل اص تجضیِ ٍاسیبًس تک هتغیشُ ػبهل تلقیح ثیوبسی کپک آثی ثشاسبس طشح کشت

سقن ٍ ×  ثیي ثلَک ّب، اثش هتقبثل هحلَلپبضیثلَک ّبی کبهل تػبدفی دس جذٍل صیش آهذُ است. ثِ طَسی کِ هطبّذُ هی ضَد 

صهبى اختالف هؼٌی داسی هطبّذُ ًگشدیذ. ثیي سطَحوحلَلپبضی ٍ سقن اختالف هؼٌی داس دس سطح ×  اثش هتقبثل هحلَلپبضی

 % هطبّذُ گشدیذ.1صهبى ٍ اثش هتقبثل سِ جبًجِ اختالف هؼٌی  داس دس سطح احتوبل  ×ثیي صهبى، اثش هتقبثل سقن % ٍ 5احتوبل 
 

 تجسیٍ ياریاوس برای کرت َای دي بار خرد ضذٌ برای بیماری کپک آبی -2جذيل 

 F هیبًگیي هشثؼبت دسجِ آصادی هجوَع هشثؼبت هٌبثغ تغییشات

 1.22n.s 2.75 2 5.517 ثلَک

 *7.19 89.39 2 178.79 سطَح هحلَل پبضی

  12.61 4 51.54 خطبی اغلی

   8 234.84 کشت اغلی

 *12.44 274.17 1 274.17 سقن

 2.18n.s 47.98 2 95.97 سقن× هحلَل پبضی 

  22.14 6 132.12 خطبی فشػی

   9 512.16 کشت فشػی

 **488.43 3331 3 9994.17 صهبى

 1.95n.s 13.29 6 79.73 صهبى× هحلَل پبضی 

 **16.5 112.76 3 338.29 صهبى× سقن 

 **5.9 41.24 6 241.45 صهبى× سقن × هحلَل پبضی 

  6.82 36 245.54 خطبی فشػی فشػی

   54 11899.18 کشت فشػی فشػی

   72 61126.25 کل

 غیش هؼٌی داس n.s% ٍ 1% ٍ 5*ٍ** ثِ تشتیت هؼٌی داس دس سطح احتوبل 

هؼٌی داس ضذى اثش هحلَل پبضی ٍ صهبى اًذاصُ گیشی ثیوبسی کپک آثی هقبیسِ هیبًگیي ثشای ایي هَلفِ ّب ثب تَجِ ثِ 

اًجبم گشدیذ. ثِ طَسی کِ هطبّذُ هی ضَد ػبهل ثیوبسی کپک آثی دس هحلَل پبضی ضبّذ ثیطتشیي هقذاس ٍ دس ضشایط هحلَل 

 هثجت هحلَل پبضی جْت کبّص ثیوبسی هزکَس هی ثبضذ کِ ّن دس ّضاس کوتشیي هقذاس سا ًطبى داد کِ ثیبًگش ًقص 2پبضی 
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ست. جذٍل دٍم ًطبًگش ایي است کِ ثیوبسی ا ]4[ى ٍ کًََی ٍ ّوکبسا ]3[ى ّوکبساثب ًتبیج ثذست آهذُ تَسط ثیگض ٍ ساستب

ثیوبسی دس سٍص کوتشیي هیضاى سا داساست کِ ًبضی اص پیطشفت  31سٍص ثیطتشیي هقذاس سا داساست ٍ دس صهبى  75هزکَس دس صهبى 

 سٍصّبی طی ضذُ هی ثبضذ
 

 ف اوذازٌ گیریمقایسٍ میاوگیه زمان َای مختل -4جذيل   مقایسٍ میاوگیه سطًح مختلف محلًل پاضی -3جذيل 

 ثیوبسی کپک آثی صهبى  ثیوبسی کپک آثی هحلَل پبضی

2 23.73 a  31 11.92 سٍص  a 

1 26.92  b  45 21.51 سٍص  b 

 c  29.51 سٍص b  61  27.21 ضبّذ

 d  42.89 سٍص 75   

 

 :دس ّضاس ٍ ضبّذ 2، دس ّضاس 1هقبیسِ هیبًگیي ٍ غفبت هَسد هطبلؼِ دس ضشایط هحلَل پبضی 

 2دس ّضاس،  1ًتبیج حبغل اص هقبیسِ هیبًگیي صهبى ّبی هختلف اًذاصُ گیشی ثیوبسی کپک آثی دس ضشایط هحلَل پبضی 

دس ّضاس دس صهبى  1ًطبى دادُ ضذُ است. ثشاسبس ًتبیج حبغلِ ثیوبسی کپک آثی دس هحلَل پبضی  5دس ّضاس ٍ ضبّذ دس جذٍل 

دس  2اس سا ًطبى داد. ثشاسبس ًتبیج حبغلِ ثیوبسی کپک آثی دس هحلَل پبضی سٍص ثیطتشیي هقذ 75سٍص کوتشیي ٍ دس صهبى  31

سٍص ثیطتشیي هقذاس سا ًطبى داد کِ هطبثِ ثب ًتیجِ ثذست آهذُ قجلی است. ًتبیج  75سٍص کوتشیي ٍ دس صهبى  31ّضاس دس صهبى 

ػذم هحلَل پبضی )ضبّذ( ًطبى داد  حبغل اص هقبیسِ هیبًگیي صهبى ّبی هختلف اًذاصُ گیشی ثیوبسی کپک آثی دس ضشایط

دس  1سٍص ثیطتشیي هقذاس سا ًطبى داد کِ هطبثِ ثب ًتبیج هحلَل پبضی  75سٍص کوتشیي ٍ دس صهبى  31ثیوبسی کپک آثی دس صهبى 

 دس ّضاس است. 2ّضاس ٍ 

 

 مقایسٍ میاوگیه زمان َای مختلف اوذازٌ گیری از وظر صفت بیماری کپک آبی -5جذيل 

 ضبّذ دٍ دس ّضاس ّضاس یک دس صهبى

 a 7.25  a 13.67  a 38.11 سٍص 31

 b 17.83  b 22.67  b 21.11 سٍص45

 c 28.11  c 28.83  c 31.67 سٍص 61

 d 41.83  d 43.67  d 43.17 سٍص75

 % هی ثبضذ )آصهَى داًکي(.5حشٍف غیش هطتشک دس ّش ستَى ًطبًگش اختالف هؼٌی داس دس سطح احتوبل 

 

   
 َسار در میًٌ سیب 2ي  1پاضی ريز در محلًل 75بررسی پیطرفت بیماری کپک آبی در طًل  -1ضکل
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: دس جذٍل صیش اسائِ ضذُ است. ّوبًطَس کِ هطبّذُ هی ضَد دس ضشایط مقایسٍ میاوگیه اثرات متقابل رقم در زمان

دس ضشایط ضبّذ ٍ سقن سیت سفیذ کوتشیي  سٍص ثیوبسی کپک آثی دس ثیطتشیي هقذاس ٍ 75استفبدُ اص سیت سفیذ ٍ صهبى 

 پیطشفت سا ًطبى داد.

 

 
  

ًطبى داد دس ضشایط هحلَل پبضی دٍ دس  مقایسٍ میاوگیه اثرات متقابل سٍ جاوبٍ محلًل پاضی در رقم در زمان:

سٍص ثؼذ اص  75ٍ  ّضاس ٍ دس سیت قشهض دس صهبى ضبّذ کوتشیي هقذاس ثیوبسی ٍ دس ضشایط ػذم هحلَل پبضی ٍ دس سقن سیت سفیذ

 الَدُ سبصی ثیطتشیي هقذاس ثیوبسی هطبّذُ گشدیذ کِ ًتبیج ثیبًگش کبسکشد هثجت هحلَل پبضی دس کبّص آلَدگی است. 
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 گیریوتیجٍ .4

ثشاسبس ًتبیج ثذست آهذُ هطبّذُ هی ضَد ثب اػوبل هحلَل پبضی تشکیجبت حبٍی کلسین قجل اص ثشداضت ثیوبسی کپک 

آثی کبّص چطوگیشی ًطبى داد دس ضوي ثب افضایص صهبى اًذاصُ گیشی ػبهل ثیوبسی هطبّذُ گشدیذ کِ ثیوبسی افضایص یبفتِ ثِ 

سٍص کوتشیي هیضاى سا  31هطبّذُ گشدیذ ٍ ایي دس حبلی است کِ دس صهبى سٍص ثیطتشیي هقذاس ثیوبسی  75طَسی کِ دس صهبى 

 ًطبى داد. لزا اػوبل هحلَل پبضی ثبػث افضایص هقبٍهت دس ثشاثش کپک آثی دس سیت هی گشدد. 

 

 :قذرداوی .5

غویوبًِ داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هلکبى دس اجشای ایي هقبلِ هسئَلیي هحتشم ّوکبسی دکتش هَسی اسضذ ٍ اص 

 ًوبین.سپبسگضاسی هی
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