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 خالصه

ؽَد، آلَهیٌیَم ثِ کِ خبک در ًتیجِ فزآیٌذّبی عجیعی یب فعبلیت اًغبًی اعیذی هیسهبًی

Alکبتیَى عِ ظزفیتی قبثل حل، 
تزیي فبکتَر هحذٍد گزدد. عویت آلَهیٌیَم ثِ عٌَاى اصلی، تجذیل هی+3

ّبی سراعی درصذ سهیي 40ّبی اعیذی ؽٌبختِ ؽذُ کِ اهزٍسُ در حذٍد خبککٌٌذُ تَلیذ گیبُ در 

خؾک عبقِ، هیشاى  ٍتز  ثبؽذ. ثِ هٌظَر ارسیبثی اثز عویت آلَهیٌیَم ثز عَل عبقِ،  ٍسىعبس هیهؾکل

عولکزد ثیَلَصیک در هزحلِ گیبّچِ گٌذم دٍرٍم آسهبیؾی ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت عزح  ٍ کلزٍفیل

صًَتیپ  40تکزار ثِ صَرت آة کؾت یب ّیذرٍپًَیک صَرت گزفت. در ایي آسهبیؼ  3تصبدفی در کبهال 

هیکزٍ هَالر هَرد هغبلعِ قزار  160ٍ  80گٌذم دٍرٍم در عِ عغح تٌؼ ؽبهل ؽبّذ، تیوبر آلَهیٌیَم 

یَم ثز دار داؽت. تبثیز تٌؼ آلَهیًٌتبیج ًؾبى داد کِ عغَح تٌؼ ثز توبهی صفبت تبثیز هعٌی گزفت.

در  داًکيّب ثِ رٍػ هیشاى عَل عبقِ، ٍسى خؾک عبقِ ٍ عولکزد ثیَلَصیک یکغبى ًجَد. هقبیغِ هیبًگیي

اس لحبػ صفت عَل عبقِ  34ٍ  24درصذ صَرت گزفت ٍ ًتبیج ًؾبى داد کِ صًَتیپ  احتوبل پٌجعغح 

ٍ اس لحبػ  داؽتبًگیي را ثیؾتزیي هی 18ثیؾتزیي هیبًگیي را ًؾبى داد. اس لحبػ ٍسى خؾک عبقِ صًَتیپ 

 ثیؾتزیي هیبًگیي را داؽتٌذ.  18صًَتیپ عولکزد ثیَلَصیک  

 

 عویت آلَهیٌیَم، کؾت ّیذرٍپًَیک، گٌذم دٍرٍمکلمات کلیذی: 

 

 

 مقذمه 

Alپذیز ٍ یَى ّبیی ثب اعیذیتِ ثبال ثِ ؽکل اًحاللتزیي عٌبصز هَجَد در خبک اعت کِ در خبکآلَهیٌین یکی اس فزاٍاى
+3 

Alکبتیَى آلَهیٌیَم  .]1[ گذارددرآهذُ، اس عزیق ریؾِ جذة ؽذُ ٍ ثذیي تزتیت ثز رؽذ گیبّبى تبثیز هی
ّبی در غلظت +3

ّبی ّبیی ثزای رؽذ در خبکّبی گیبّی دارای هکبًیغنهیکزٍهَالر ثزای ثغیبری اس گیبّبى عوی اعت. عیف ٍعیعی اس گًَِ

Alّبی عوی اعیذی ّغتٌذ کِ در آى غلظت
تَاًذ ثبعث هحذٍدیت رؽذ گیبُ ؽَد. اعیذّبی آلی ًقؼ اصلی را در ایي هی +3
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کٌٌذ. ثزخی اس گیبّبى ثب اًتؾبر اعیذّبی آلی ؽالتِ کٌٌذُ آلَهیٌیَم اثزات عوی ّبی هقبٍهت ثِ آلَهیٌیَم ایفب هیهکبًیغن

 خبک هَرد اعتفبدُ قزار گیزد ٍ در ًتیجِ  pHافشایؼ تَاًذ ثزای ای هیاگزچِ آّک تب اًذاسُ ثزًذ.آى در ریشٍعفز را اس ثیي هی

ثبؽذ. هؤثزتزیي ّن ثزای هحیظ سیغت هضز هی غلظت آلَهیٌیَم کبّؼ یبثذ، ٍلی ایي عول ّن ّشیٌِ عٌگیي دارد ٍ

ّبی ّبی اعیذی ؽٌبعبیی ٍ کؾت ارقبم ٍ صًَتیپ ثزداری اس خبک اعتزاتضی ثزای کبّؼ خغزات عویت آلَهیٌیَم ٍ ثْزُ 

بی هقبثلِ ثب عویت ّتَاًذ یکی اس راُتحول ثِ آلَهیٌیَم اعت. در ایي راعتب ؽٌبعبیی ارقبم هتحول ثِ آلَهیٌیَم هیه

عویت آلَهیٌیَم ثب تغییزات فبحؾی ّبی عویت آلَهیٌیَم ثِ عبدگی قبثل ؽٌبعبیی ًیغتٌذ. ًؾبًِ. ]3 ٍ 2 [ آلَهیٌیَم ثبؽذ

ّبی عجش تیزُ ٍ ثلَغ دیزرط، گی، ثزگّبى عالین ثزگی هبًٌذ کوجَد فغفز )کَتَلِدر گیب  .در هَرفَلَصی ریؾِ ّوزاُ اعت

رعذ، عویت آلَهیٌیَم، ّب( اعت. در ثعضی هَارد ثِ ًظز هیّب، سردی ٍ هزگ ثزگّب ٍ رگجزگّب، ثزگارغَاًی ؽذى عبقِ

 [ّب(ٍ هتالؽی ؽذى ًقبط رؽذی یب دهجزگّبی جَاى ای ؽذى ثزگکوجَد کلغین یب کبّؼ  اًتقبل کلغین را القب کٌذ )لَلِ

4[. 

 

 مًاد ي ريش ها

-ّبی هزثَط ثِ صًَتیپ صًَتیپ هختلف گٌذم دٍرٍم اس ًظز تحول آلَهیٌیَم هَرد هغبلعِ قزار گزفتٌذ. داًِ 40در ایي هغبلعِ 

ثعذ ثِ عَر کبهل  حجوی( اعتزیل ؽذًذ ٍ-درصذ )ٍسًی 3دقیقِ در ّیپَکلزیت عذین  5ّبی هختلف گٌذم دٍرٍم ثِ هذت 

گزاد ٍ  درجِ عبًتی 7عبعت در  84در آة هقغز ؽغتؾَ دادُ ؽذُ ٍ در فیلتز کبغذی هزعَة گذاؽتِ ؽذًذ. در اثتذا ثِ هذت 

ّب اًتخبة ٍ ثِ ّبی هؾبثِ آىاعبط عَل ریؾِّب ثزگزاد قزار گزفتٌذ. جَاًِ درجِ عبًتی 24عبعت در  36پظ اس آى ثِ هذت 

Alهیکزٍهَالر  160ٍ  80ة در یک هحلَل هَاد غذایی َّادار )هحلَل َّگلٌذ( حبٍی یک قبة ؽٌبٍر در آ
 pH  7/4ثب   +3

ًگْذاری  pH 5/6ّبی ؽبّذ در هحلَل غذایی ثذٍى آلَهیٌیَم ٍ ثب هٌتقل ؽذًذ ٍ ثِ صَرت ّیذرٍپًَیک کؾت ؽذًذ. جَاًِ

گیزی ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.  ّب اًذاسُِ ؽذًذ. دُ رٍس ثعذ اس کؾت، خصَصیبت ریؾِ ٍ اًذام َّایی در گیبّچ

 تکزار اًجبم گزفتٌذ. 3ّبی کبهل تصبدفی ثب  در قبلت عزح ثلَک فبکتَریلآسهبیؼ ثِ صَرت 

 

 وتايج ي بحث 

تٌؼ  × دار داؽتٌذ. اثز هتقبثل صًَتیپًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ عغَح تٌؼ آلَهیٌیَم در ّوِ صفبت اختالف هعٌی 

ایي اهز ثیبًگز آًغت کِ رًٍذ تغییزات  .(2)جذٍل  ؽذدار هعٌی ثِ غیز اس ٍسى تز ریؾِ ٍ هحتَای کلزٍفیل ثزای ّوِ صفبت

ثِ عجبرت  .ّب اس لحبػ صفبت عَل عبقِ، ٍسى خؾک عبقِ ٍ عولکزد ثیَلَصیک در عغَح تٌؼ یکغبى ًیغتثیي صًَتیپ

ضزیت  ثیؾتزیي .ّبی هختلف در هَرد ایي صفبت داؽتِ اعتٍی صًَتیپدیگز، ؽزایظ هحیغی هختلف اثزّبی هتفبٍتی ر

ثَد.  ٍسى خؾک عبقِدرصذ( هزثَط ثِ  76/4هقذار آى ) کوتزیيٍ درصذ( هزثَط ثِ هحتَای کلزٍفیل  65/27تغییزات )

 80یوبر ثب غلظت (. در ت1)ؽکل  را در عغح ؽبّذ ًؾبى دادًذ عبقِکوتزیي هیبًگیي عَل  25ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ  34صًَتیپ 

 160را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت  عبقِکوتزیي هیبًگیي عَل  11ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ  34هیکزٍ هَالر آلَهیٌیَم صًَتیپ 

(. در عغح ؽبّذ صًَتیپ 1)ؽکل  کوتزیي هیبًگیي عَل ریؾِ را داؽتٌذ 6ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ  34ٍ  24هیکزٍ هَالر صًَتیپ 

 18هیکزٍ هَالر صًَتیپ  80را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت  عبقِکوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک  17ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ  40

 18هیکزٍهَالر صًَتیپ  160را داؽتٌذ ٍ در تیوبر ثب غلظت  عبقِکوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک  17ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ 

 ثیؾتزیي ٍ  38(. در تیوبر ؽبّذ صًَتیپ 2 )ؽکل را ًؾبى دادًذ عبقِکوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک  11ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ 
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ثیؾتزیي ٍ صًَتیپ  18هیکزٍ هَالر صًَتیپ  80را داؽتٌذ. در تیوبر ثب غلظت عولکزد ثیَلَصیک کوتزیي هیبًگیي  17صًَتیپ 

 23َتیپ ثیؾتزیي ٍ صً 18 هیکزٍهَالر صًَتیپ 160را ًؾبى دادًذ ٍ در تیوبر ثب غلظت  عولکزد ثیَلَصیککوتزیي هیبًگیي  11

 (. 3)ؽکل  را داؽتٌذ عولکزد ثیَلَصیککوتزیي هیبًگیي 
 

 تزکیبات محلًل غذايی هًگلىذ با وصف غلظت-1جذيل 

 (µM) غلظت ًبم هبدُ ؽیویبیی ؽوبرُ (µM) غلظت ًبم هبدُ ؽیویبیی ؽوبرُ

1 Ca(NO3)2 2500 6 H3BO3 23 

2 KNO3 300 7 MnSO4 5 

3 MgSO4 1500 8 ZnSO4 4/0 

4 KH2PO4 1700 9 CuSO4 2/0 

5 FeSO4 50 10 H2MoO4 1/0 

 
 های گىذم ديريم در شزايط سمیت آلًمیىیًمتجشيه يارياوس صفات مًرد بزرسی در صوًتیپ -2جذيل 

   هیبًگیي هزثعبت

عولکزد 

 ثیَلَصیک

هحتَای 

 کلزٍفیل

ٍسى خؾک 

 عبقِ

ٍسى تز 

 عبقِ

درجِ  عَل عبقِ

 آسادی

 هٌبثع تغییزات

009/0 **
 465/2410 **

 009/0 **
 031/0 **

 685/159 **
 تٌؼ 2 

004/0 **
 433/147 **

 005/0 **
 029/0 **

 584/68 **
 صًَتیپ 39 

002/0 **
 955/66 ns

 002/0 **
 008/0 ns

 357/18 **
 تٌؼ*صًَتیپ 78 

001/0  324/63  001/0  006/0  633/12  خغب 240 

50/5  65/27  76/4  98/8  38/23  ضزیت تغییزات  

)%( 
nsدرصذ. 1ٍ  5دار در عغح احتوبل دار ٍ هعٌی،* ٍ** ثِ تزتیت غیز هعٌی 

 

 

 
 (55/5LSD=717/5) سطح شاهذ ي سطًح تىش آلًمیىیًم درهای مختلف گىذم ديريم میاوگیه طًل ساقه صوًتیپ -1شکل 
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 آلًمیىیًم ح تىشهای مختلف گىذم ديريم در سطح شاهذ ي سطًمیاوگیه يسن خشک ساقه صوًتیپ -2شکل

(55550/5=55/5LSD) 
 

 
 های مختلف گىذم ديريم در سطح شاهذ ي سطًح تىش آلًمیىیًممیاوگیه عملکزد بیًلًصيک صوًتیپ -3شکل

(55550/5=55/5LSD) 

 
 گیزیوتیجه

ختلف هتفبٍت ّبی هگیزی ؽذُ گٌذم دٍرٍم ثغتِ ثِ صًَتیپًؾبى داد کِ تبثیز تٌؼ آلَهیٌیَم ثز رٍی صفبت اًذاسُ  ًتبیج

 18. اس لحبػ ٍسى خؾک عبقِ صًَتیپ ًذاس لحبػ صفت عَل عبقِ ثیؾتزیي هیبًگیي را ًؾبى داد 34ٍ  24ثَد. صًَتیپ 

  را داؽتٌذ. ثشرگتزیي هیبًگیي  18ثیؾتزیي هیبًگیي را ًؾبى داد ٍ اس لحبػ عولکزد ثیَلَصیک صًَتیپ 
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