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 چکیدٌ

تػبدفی ثب تیوبر  کبهالثِ غَرت فبکتَریل در قبلت طزح آسهبیطی ُ تزگیبُ  سًیخَاًِ ثزتبثیز کَد آّي ثِ هٌظَر ثزرسی 

تکزار اًدبم  3در  هیلی گزم در لیتز(5،15،35،45ّبی هختلف )غلظت کَد آّي )ًبًَ کالت آّي،سکَستزیي ٍ سَلفبت آّي( ٍ ثب

 ثجت ٍ ثزداری یبدداضت اس ثؼذ ثَدًذ ،چِسبقِ، ٍسى خطک چٍِسى خطک ریطِ، سًیخَاًِ  سزػت ثزرسی ضبهل: هَرد غفبت. ضذ

ثِ رٍش آسهَى داًکي  بت هیبًگیيدبم ضذ ٍ هقبیساً  Mstat-C ٍ تحلیل آهبری دادُ ّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار تدشیِ غفبت،

ٍخَد  غفبت هَرد ثزرسی ًظز اس داری هؼٌی اختالف تیوبرّب ثیيچِ کِ ثِ غیز اس ٍسى خطک ریطِ غَرت گزفت. ًتبیح ًطبى داد

 هیلی گزم در لیتز ًبًَ کالت آّي ٍخَد داضت. 35چِ در تیوبر ثیطتزیي ٍسى خطک ریطٍِ  ضتًذا

  

 کَدآّي، سًیتزُ، سزػت خَاًِ، پیص تیوبر ثذر :کلمات کلیدي
 

 مقدمٍ          

هتزاکن دارای ایي گیبُ ثب رضذ سیبد ٍ  ثبضذ.هی Alliaceaeسبلِ اس خبًَادُ گیبّی دٍ.Allium sp ثب ًبم ػلوی  تزُ ایزاًی     

 کٌذخوؼی یک سبقِ کَتبُ هدبسی را ایدبد هیپَضبًی داضتِ ٍ ثِ غَرت دستِّب در قسوت اثتذایی ّنّبیی است کِ غالف آىثزگ

ثیزی کِ ثز تزاکن أخبطز ت ثِ سًیهزحلِ خَاًِ ضًَذهیَر کلی در گیبّبًی کِ ثب ثذر تکثیز طِ ثثبضذ. تکثیز ایي گیبُ ثب ثذر هی .[8]

 در هَخَد ّبییَى. [9]کٌٌذُ استقزار هَفق گیبُ ٍ ػولکزد ًْبیی آى است سیزا تضویي است حسبس ٍ هْن ثسیبرّبى دارد گیب

 ثِ ٍ ضتِثیزی ًذاأسًی ػول کزدُ ٍ یب تًِبسدارًذُ خَاث یب ٍ کٌٌذُ تحزیک غَرت ثِ هزحلِ ایي در تَاًٌذهی سراػی آة یب خبک

ثـِ هقـذار کـن هَرد  هغذی ػٌبغزی ّستٌذ کِ ثِ هقذار کن هَرد ًیبس گیبّبى ّستٌذ ٍػٌبغز ریش کٌٌذ. ػول خٌثی غَرت

کٌٌذُ  رت کوجَد گـبّی ثـِ ػٌـَاى هحذٍدگذارًذ. ایي ػٌبغز در غَگیزًـذ اهـب آثـبر هْوـی ثـز خـبی هیاستفبدُ قـزار هـی

هقبدیز . [2]سبسد ّب را هطخع هیثِ کبرثزد آى طتزٍ ّویي اهز لشٍم تَخِ ثی کٌٌذهیخذة سبیز ػٌبغز غذایی ٍ رضذ ػول 

کوجَد ػٌبغز آّي، هٌگٌش ٍ رٍی . [1] ضَدهی هغذی ثِ هیشاى قبثل تَخْی سجت افـشایص اسـبًس ًؼٌـبعهٌبسـت اس ػٌبغـز ریـش

ٍش سبدُ ٍ کن ّشیٌِ تَاًذ ثِ ػٌَاى یک رتیوبر ثذر ثب ػٌبغز ریشهغذی هی. [6]است قلیبیی ثیطتز هحسَس  pH ّبیی ثبدر خبک

 571اًذ کِ ثیطتزیي ػولکزد داًِ سیزُ سجش ٍ ثزاثز گشارش کزدُ [7]هیزضکبری ٍ ّوکبراى  (.4) ثزای ثْجَد تغذیِ گیبُ ثبضذ

اسبس م ثب ثبکتزی ٍ ػٌبغز ریشهغذی تلقیح ضذُ ثَد. ثزأثِ غَرت تَکیلَگزم در ّکتبر ثِ تیوبری تؼلق داضت کِ در آى ثذر 

سًی ثذر ًخَد ٍ لَثیب ّبی کن ٍ هتَسط ػٌبغز ریشهغذی سزػت خَاًِتیوبر ثذر در غلظت پیص [5]ٍ ّوکبراى  گشارش خبًسَى

ّبی ثلجلی ثز اثز غلظتّچِ لَثیب چطنثلجلی را در هقبیسِ ثب ثذرّبی تیوبر ًطذُ ثْجَد ثخطیذ. در ّویي هطبلؼِ رضذ گیبچطن
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تَاًذ سهبى ثیي کبضت تب سجشضذى ثذر را قجل اس کبضت در داخل آة هقطز هی ِیویٌگ ثذر در هزحل. پزاهحذٍد ضذ B  ٍZnثبالی 

 .[3]سًی آى را ثْجَد دّذ کبّص ٍ سزػت خَاًِ

ّبی هزتجط ثب ثز رٍی ثزخی اس ضبخع کَد آّيّبی هختلف ثب ّذف اثز پیص تیوبر ثذر ثب غلظت تزُطزح تحقیقی رٍی گیبُ 

 اخزا ضذ تزُ سًی خَاًِ
 

 َايشمًاد ي ر .2

 ثز پبیِثِ غَرت فبکتَریل  اًدبم ضذ. آسهبیص 1393در سبل  اَّاس ایي آسهبیص در داًطکذُ کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی راهیي     

هیلی گزم در  15،35،45،ّبیغلظتثب سکَستزیي ٍ سَلفبت آّي ٍ  آّي، کالت ًبًَضبهل: تػبدفی ثب تیوبر کَد آّي  کبهال طزح

ثب قزار دادى در  ثبضذ.آّي خبلع هی %6سکَستزیي دارای  ٍ آّي خبلع %12ًبًَ کالت آّي دارای .ذتکزار اًدبم ض 3 در لیتز

کِ  ص اس ثذٍر تزُ ضبدگبى استفبدُ ضذثزای اًدبم آسهبی . ی آة حل گزدیذفزهَل هقبدیز هٌبست اس کَدّب در حدن هحبسجِ ضذُ

در طَل هذت خَاًِ سًی ثزای خلَگیزی اس خطک ضذى هحیط زفتٌذ. ّب قزار گػذد ثذر درٍى پتزی دیص 35ثزای ّز تیوبر تؼذاد 

سبػت ثؼذ اس کطت ثِ غَرت رٍساًِ  24رٍس یکجبر ثِ ّز پتزی دیص هقذاری آة اضبفِ ضذ. یبدداضت ثزداری پس اس  2کطت ّز 

رٍس یبدداضت ثزداری خَاًِ سًی ثِ غَرت ثبثت  6ثؼذ اس  اًدبم ضذ ٍ تؼذاد ثذرّبی خَاًِ سدُ ّز پتزی دیص یبدداضت گزدیذ.

ٍ هقبیسِ هیبًگیي ّب در  mstat-cگیزی ضذ.آًبلیش آهبری ثب ًزم افشار هیلی هتزی اًذاسُ کصخطچِ ثب چِ ٍ سبقِدرآهذ. طَل ریطِ

 آسهَى داًکي اًدبم ضذ. %5سطح 

 

 وتایج ي بحث .3

 غفبت هَرد ثزرسی ًظز اس داری هؼٌی اختالف تیوبرّب ثیيچِ یز اس ٍسى خطک ریطِبیح آًبلیش آهبری ًطبى داد کِ ثِ غًت     

چِ ي آّي ٍ سَلفبت آّي ثز ٍسى خطک ریطِی( اثز تیوبرّبی ًبًَکالت آّي ، سکَستز6، 5، 4، 3، 2، 1)ًوَدارّبی  ٍخَد ًذاضت

گزم در لیتز ًبًَ کالت آّي ٍخَد  هیلی 35یوبر چِ در تآٍردُ ضذُ است ًتبیح ًطبى داد ثیطتزیي ٍسى خطک ریطِ 2 در ًوَدار

ي آّي ) ثِ تزتیت یسکَستز 45ٍ  35، 15هیلی گزم( ٍ یب تیوبرّبی  12ًبًَ کالت آّي )  45چِ در تیوبر داضت. ٍسى خطک ریطِ

ِ ثِ چچِ ٍ ًسجت ٍسى خطک ریطِچِ، ٍسى خطک سبقٍِسى خطک ریطِداری ًذاضت. هیلی گزم( تفبٍت هؼٌی 14، 15، 15

آسهبیص در گیزًذ. سًی هَرد ثزرسی قزار هی ّبیی ّستٌذ کِ ثزای ثزرسی رضذ گیبّچِ در آسهبیطبت خَاًِچِ اس ضبخعسبقِ

ّبی دخبلت کٌٌذُ در دار ثَد ٍ گشارش ضذُ است آّي در فؼبل کزدى آًشینچِ هؼٌیحبضز تبثیز تیوبر آّي ثز ٍسى خطک ریطِ

چِ تغییز ًیبفت ب تَخِ ثِ ایٌکِ ًسجت ٍسى خطک سبقِ. ثثخػَظ در تٌفس ضزکت دارد احیب در گیبُ-سیستن اکسیذاسیَى

گزدد در ثبضذ. پیطٌْبد هیچِ هیچِ ًبضی اس تغییز ٍسى خطک ریطِچِ ثِ سبقِتغییز ًسجت ٍسى خطک ریطِ( 1)ًوَدار

 ر گیزد.ػولکزد گیبُ در هشرػِ هَرد ثزرسی قزا ّبی آّي ثز رضذ ٍآسهبیطبت ثؼذی اثز کَد
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 چٍسن خشک ریشٍيچٍ ي تاثیز کًد آَه بز يسن خشک ساقٍ -2ي  1ومًدار 

              

 
 سوی سوی ي درصد جًاوٍتاثیز کًد آَه بز ريود جًاوٍ -4ي  3ومًدار 

 

 
 

 چٍ يچٍ بٍ ساقٍتاثیز کًد آَه بز يسن خشک ریشٍ -6 ي 5ومًدار 

  سویمیاوگیه سمان جًاوٍ
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