
 

1 
 

 

هسارع  خاك از جداشدُ ّای باسیلَستَسط ّا کربَّیدراتبرخی از تَاًایی تجسیِ بررسی 

 زعفراى

 
 اسواعیل صالحی*1، هجید جاهیاالحودی2 ٍ عباس هحودی3

 1- داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ اگزٍاوَلَصی داًؾىذُ وؾبٍرسی ثیزخٌذ

 2- داًؾیبر گزٍُ سراػت اصالش ًجبتبت داًؾىذُ وؾبٍرسی ثیزخٌذ

 3- اعتبدیبر گزٍُ گیبُپشؽىی داًؾىذُ وؾبٍرسی ثیزخٌذ

 esmail65salehi@gmail.comًَیغٌذُ هغئَل *

 

 

 خالصِ

. در خیزُ غذایی ، هٌجغ رًٍذ یهثزای هَخَدات سًذُ هٌجغ اصلی اًزصی ثِ ؽوبر  ّب یذراتوزثَّ

گیبّی عبختِ ؽذُ ٍ ثِ ػٌَاى هٌجغ اًزصی تَعط  ّبی یبختِ یلٍِع ثِاصلی وزثَّیذرات ًؾبعتِ اعت وِ 

علَالس، ثب تَلیذ ٍ فؼبلیت آًشیوی  ّبتؼذادی اس ثبوتزیهَخَدات ّتزٍتزٍف هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد. 

گزدًذ.ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی فؼبلیت آى ثِ گلَوش هی یلٍ تجذوزثَّیذارت هَخت تدشیِ آلفب آهیالس ٍ پىتیٌبس 

ذ. گزفتٌّبی خذاعبسی ؽذُ اس خبن سػفزاى  هَرد آسهَى لزار ؽزایط آسهبیؾگبّی ثبوتزیّب در ایي آًشین

آسهَى یح ثزرعی ًؾبى داد وِ بثبوتزی خذاعبسی ؽذُ اس خبن سػفزاى اعتفبدُ ؽذ. ًت 18در ایي آسهَى اس 

ذُ علَلش ّبی رٍؽي هؾبّذُ ؽذ ٍ دارای آًشین تدشیِ وٌٌخذایِ ّبلِ 2در اطزاف علَلشی،  دتدشیِ هَا

ّبی رٍؽي در خذایِ، ّبلِ 13ًؾبعتِ در اطزاف  شدر آسهَى ّیذرٍلی هبثمی فبلذ ایي آًشین ثَدًذ. ثَدًذ ٍ

 4ّب داری آًشین آلفب آهیالس ثَدًذ. در آسهَى تدشیِ پىتیي سهیٌِ آثی هطیط وؾت هؾبّذُ ؽذ ٍ ایي خذایِ

 ّبی عیت سهیٌی ؽذًذ ٍ دارای آًشین پىتیٌبس ثَدًذ.ػث پَعیذگی ًزم ثزػبخذایِ ث

 

 ، ًؾبعتِ، ریشٍعفزآهیالس-αکلوات کلیدی:

 

 

 هقدهِ

آهیالسّب، هَخت ؽٌبعبیی هیىزٍارگبًیغن ّبیی ثب فؼـبلـیـت -αدر عبل ّبی اخیز، تَاًبیی هیىزٍارگبًیـغـن ّـب در تـَلـیـذ 

پبیـیـي ٍ دعـت ٍرسی صًتیىی آعبى تز هیىزٍارگبًیغن ّب، اعتفبدُ اس آى ّـب در ثب تَخِ ثِ لیوت . (3ٍ 1) آهیلَلیتیه ؽذُ اعت

-αآهیالسّب ثغیبر هٌبعت هی ثبؽذ. هطبلؼبت ًؾـبى دادُ اعت وِ ثیؾتز ثبوتزی ّب ٍ لبرذ ّبی رؽتِ ای ثِ دلیل تَلیـذ   α - تَلیذ

آهیالسّبی تدشیِ وٌٌذُ ًؾبعتِ اس خٌظ ثبعـیـلـَط  یيتز هْن. اهـزٍسُ (1) آهیالس لبدر ثِ تدشیِ گغتزدُ ًؾبعتِ هی ثبؽٌذ

در  .اعت  علَلی گیبّبىعلَلش فزاٍاى تزیي ثیَپلیوز در ثیَعفز ٍ یىى اس هْن تزیي اخشا عبختبرى دیَارُ  (.4) اعتخزاج ؽذُ اعت
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ثب تَخِ ثِ وبرثزدّبى .  دیَارُ علَلى گیبّبى هیىزٍفیجزیل ّبى علَلش در هبتزیىغى ضبٍى ّوى علَلش ّب ٍ پىتیي لزار دارد

فشایٌذُ آًشین علَالس در صٌؼت ٍ ًمؼ لبثل تَخِ هیىزٍارگبًیغن ّب در تَلیذ علَالس ٍ تدشیِ هَاد علَلشى، ثِ هٌظَر تَلیذ آًشین 

 .ؽزایط تَلیذ ایي آًشین، ثِ خذاعبسى ٍ ثزرعى فؼبلیت هیىزٍارگبًیغن ّبى علَلَلیتیه پزداختِ ؽذُ اعت علَالس ٍ ثْیٌِ عبسى

ًیش  سػفزاى ٍاس ریشٍعفز  ، علَالس ٍ پىتیٌبسآهیـالس-αیذوٌٌذُتَلّبی ّذف اس ایـي پـضٍّـؼ خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ثبعیلَط (.5)

 َد.ایي آًشین ّب ثارسیبثی تَلـیـذ ٍ فـؼـبلـیـت 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

ّبی گیبّی داًؾىذُ وؾبٍرسی ثیزخٌذ صَرت گزفت. اثتذا اس خبن هشارع سػفزاى ثیوبری یؾگبُدر آسهب 93-94ایي تطمیك در عبل 

ًؾبعتِ ثِ هطیط وؾت پبیِ  ثزای اًدبم تغت ّیذرٍلیش ّب،ص عبسی ثبوتزیل. پظ اس خبثزداری صَرت گزفتًوًَِهٌطمِ گل فزیش 

دلیمِ در داخل  15درخِ عبًتی گزاد ٍ ثِ هذت  121درصذ ًؾبعتِ ضالل در آة اضبفِ ؽذ ٍ پظ اس اتَوالٍ در دهبی 2/0همذار 

عبػتِ( خذایِ ّب ثِ  24ّبی ثبوتزی تبسُ وؾت ؽذُ )عبػت اس ولٌی 24ریختِ ؽذ پظ اس  پالعتیىیّبی اعتزیل دیؼپتزی

رٍس لزار دادُ ؽذ. پظ اس وؾت ٍ اًىَثبعیَى  3ثِ هذت عبًتی گزاد درخِ  28ًذ ٍ در داخل اًىَثبتَر در دهبی هطیط تلمیص ؽذ

ّبی رٍؽي در اطزاف ّب همذاری هطلَل لَگَل ثِ عطص پتزی اضبفِ ؽذ . در صَرتی وِ در سهیٌِ آثی هطیط وؾت ّبلِثبوتزی

اس  یهَاد علَلشتدشیِ ّبی آلفب آهیالس ثَدًذ. در تغت ّب دارای فؼبلیتیّب ثبوتزی هؾبّذُ ؽَد هؤیذ ایي اعت وِ ثبوتزولٌی

 یلاعتزّبی % هبدُ علَلشی وزثَوغی هتیل علَلش اعتفبدُ ؽذ. پظ اس اتَوالٍ هطیط در داخل پتزی دیؼ1هطیط وؾت پبیِ + 

ای وؾت ّب ثِ صَرت ًمطِعبػتِ(  خذایِ 24ّبی ثبوتزی تبسُ وؾت ؽذُ )وؾت عبػت اس ولٌی 24ریختِ ؽذ ٍ ثؼذ اس  یىیپالعت

 1/0ّب عطص وؾت اثتذا ثب هطلَل گزاد لزار دادُ ؽذ. پظ اس رؽذ وبهل ثبوتزیدرخِ عبًتی 28دادُ ؽذ ٍ در اًىَثبتَر در دهبی 

همذاری ووی هطلَل یه هَالر دلیمِ غزلبة ؽذ ٍ پظ اس ضذف آى اس عطص وؾت دٍثبرُ  15ِ هذت د ثوبًگَردرصذ 

ّبی ثبوتزی ًؾبى دٌّذُ ّبی رٍؽي اطزاف ولٌیدلیمِ ریختِ ؽذ . در صَرت هؾبّذُ ؽذى ّبلِ 15اعیذولزیذریه ثِ هذت 

ّبی دیؼپىتیي اثتذا پتزیی تدشیِ ّوسٌیي ثزای اًدبم تغت تَعط ثبوتزی هَرد آسهَى هی ثبؽذ.  لذرت ّیذرٍلیش هَاد علَلشی

عبػت در داخل آٍى لزار دادُ ؽذ تب اعتزیل ؽذًذ. عپظ عیت سهیٌی را ثزػ دادُ ٍ در داخل ّز پتزی اس  2ای ثِ هذت ؽیؾِ

ای وؾت ّب ثِ  صَرت ًمطِعبػتِ( در هزوش  ثزػ 24ّبی ثبوتزی تبسُ وؾت ؽذُ )اؽتِ ٍ ولٌیذّبی عیت سهیٌی گایي ثزػ

ثبؽذ. در ایي عبػت در صَرت لِ ؽذى عیت سهیٌی ًؾبًِ هثجت ثَدى تغت هی 24 دادُ ؽذ ٍ در دهبی اتبق لزار دادُ ؽذ. ثؼذ اس

عبػت هَخت  24ّبی عیت سهیٌی در طی ّبیی وِ ضبٍی آًشین پىتَلتیه ثبؽٌذ در هطل رؽذ خَد در عطص ثزػآسهَى ثبوتزی

 ؽًَذ. ّب هیّبی ًزم ثزػپَعیذگی

 

 ًتایج ٍ بحث

خذایِ ّبلِ رٍؽي هؾبّذُ ؽذ ٍ در گزٍُ هثجت لزار 13ذرٍلیش ًؾبعتِ در اطزاف یّب ًؾبى داد وِ در ًّتبیح ثزرعی ایي آسهَى

ّبی رٍؽي خذایِ ّبلِ 2. در هطبلؼِ تغت تدشیِ هَاد علَلشی در اطزاف (1)ؽىل ّب هٌفی تلمی ؽذًذگزفتٌذ ٍ ثمیِ خذایِ

 4 يتغت تدشیِ پىتی در ثزرعیگزٍُ هٌفی لزار گزفتٌذ. ّوسٌیي هؾبّذُ ؽذ ٍ در گزٍُ هثجت لزار گزفتٌذ ٍ ثمیِ خذایِ ّب در 

ُ آًشین لزار گزفتٌذ ٍ هثجت تلمی ؽذًذ ٍ ثمیِ هٌفی تلمی ّبی تَلیذ وٌٌذّب ؽذًذ ٍ در گزٍُ خذایِخذایِ عجت لِ ؽذى ثزػ

 (1)ؽىل ؽذًذ

 

 

 

 . بِ ترتیب از چپ بِ راست، ّیدرٍلیس ًشاستِ ٍ تجسیِ پکتیي1شکل
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 تّای پکتیٌاز، آلفا آهیالز ٍ سلَالز ٍ عالهی تَلید آًسینسیِ کربَّیدرات )عالهت )+( ًشاى دٌّدُججدٍل ًتایج ت -1

 باشد(ّا هیی عدم تَلید ایي آًسینًشاى دٌّدُ( –)

 

-ّب ؽذًذ ٍ در گزٍُ خذایِعجت لِ ؽذى ثزػ 15ٍ  13، 12، 4ّبی در تغت تدشیِ پىتیي، خذایِ (،1ثب تَخِ ثِ خذٍل )

تغییزی  18ٍ  17، 16، 14، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1ّبی خذایُِ آًشین لزار گزفتٌذ ٍ هثجت تلمی ؽذًذ ٍ ّبی تَلیذ وٌٌذ

، 5، 4، 3، 2، 1ّبی در گزٍُ هٌفی لزار گزفتٌذ. در تغت ّیذرٍلیش ًؾبعتِ، در اطزاف خذایِ ًىزدًذ ٍدر ثبفت عیت سهیٌی ایدبد 

در گزٍُ هثجت لزار گزفتٌذ در  ثَدًذ ٍیالس ّبی رٍؽي هؾبّذُ ؽذ ٍ دارای آًشین آلفب آهّبلِ 17ٍ  14، 13،  10، 9، 8، 7، 6

ّیر تغییزی هؾبّذُ ًؾذ ٍ فبلذ ایي آًشین ثَدًذ ٍ در گزٍُ هٌفی لزار  18ٍ  16، 15، 12،11ّبی وِ در اطزاف ایشٍلِصَرتی

ی تَلیذ ذُّبی رٍؽي هؾبّذُ ؽذ ٍ ًؾبى دٌّّبلِ 15ٍ  7ی گزفتٌذ. ّوسٌیي در تغت تدشیِ هَاد علَلشی، در اطزاف دٍ خذایِ

ّیر تغییزی هؾبّذُ ًؾذ ٍ در  18ٍ  17، 16، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5 ،4 ،3، 2، 1ّبی، در خذایِآًشین علَالس ثَد ٍ 

 گزٍُ هٌفی لزار گزفتٌذ.

. ّبی هَخَد در ًبضیِ ریشٍعفز در افشایؼ رؽذ گیبّبى ثِ اثجبت رعیذُ اعتدر پضٍّؼ ّبی هختلف اثزات هفیذ ثبعیلَط 

خٌظ ٍ گًَِ هی ثبؽذ . ثبوتزی ّبی هَخَد در ایي خٌظ ثِ دلیل تزؽص آًشین ّبی هختلف ٍ  30دارای ثیؼ اس  خبًَادُ ثبعیالعِ

 .(2) تؾىیل اعپَر در خبن ٍ هَاد غذایی، اس اّویت ثبالیی ثزخَردار هی ثبؽٌذ

 

 ًتیجِ گیری

ثبؽذ هی تَاى زٌیي هی ٍ پىتیٌبس ٍ علَالس  آهیالس- αتزؽص آًشین، لبدر ثِ سػفزاىاس آى خبیی وِ عَیِ خذاعبسی ؽذُ اس خبن  

 بؽٌذ.ًتیدِ گزفت وِ ایي عَیِ هی تـَاًـذ در صٌؼت ٍ وؾبٍرسی اّویت لبثل تَخْی داؽتِ ث
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