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بررسی اثر عصارة آویشن ( )Zataria multifloraدر کیفیت
شیمیایی سوریمی تولیدشده از ماهی کپور معمولی
( )Cyprinus carpioطی نگهداری در یخچال
 بهنام فرجامی :دانش  ،بارشناسة ارش ،فرآتر ،حص کس شیالغة دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران
 سیدولی حسینی :استاد ار گرو شیالت دانشددة منابع طبیعی دانشگا تهران

چکیده
در اهن پژت ش اثر قادهر ختثف عصارة آتهشن  2 0ت  4درص ،تزنة -یة) در بیایت شیییاهة س رهیة غهیوش ،از دا ة برد ر
عی لة طة ،س  15رتز نگه،ار 12 9 6 3 1 ،ت  )15در هخها  4±1درجل سانتةگدراد) بررسدة شد .،طدة دترة نگهد،ار ،بدو
فاصثل ز انة ر سو رتز هکبار آز ن ا ،شیییاهة از قبیل غی باربیت رهک اسی (TBA) ،ی ع باز ا ،نیترتژندة فدرار ) (TVB-Nت
 pHرت ،نی نو ا در سو غکرار ان اا ش .،نتاهج نشان داد بو یحان غی باربیت رهک اسدی ،در رتز دا ،پاهدانة در نی ندل شدا  ،بدو طد ر
عنةدار ،بیش از نی نو ا ،غییارش ،با عصارة آتهشن ب د .ی ع باز ا ،نیترتژنة فرار در نی نل شا  ،از رتز س ا غدا پاهدان دتر از
 ،از باکغر ب د ت در نی نو ا ،غییارش ،با عصارة  2درص ،آتهشن در رتز آخر بو  39/2یثةگرا نیترژن در  100گرا گ شت رسدی،
تلة در نی نو ا ،غییارش ،با عصارة  4درص ،آتهشن غا رتز آخر نگه،ار ،قابل قب ب د .ق،ار  pHدر غیداا طد دترة نگهد،ار ،در
نی نو ا ،شا  ،بو ط ر عنةدار ،بیش از نی نو ا ،غییارش ،با عصار ب د  .)p>0/05بر اساآ هافتو ا ،پژت ش اهدر شدخص
ش ،بو عصارة  4درص ،آتهشن ةغ ان ،بو نظ ر افحاهش ان،گار ،س رهیة در شراه نگه،ار ،ب غا ،س هخها استااد ش د.
واژگان کلیدی :س رهیة عصارة آتهشن بیایت شیییاهة ان،گار ،ا ة.

 ن هسن،ة سئ

غثان02632223044 :

Email: hosseinisv@ut.ac.ir
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آب آ از وشیق شایت

 .1مقدمه
وکاهی کسکوم وعمکولی (Cyprinus carpioد یککی از
وهمتشین واهیا یش م ی بک

کمام وکیم د صکی

ساینم آ تقشیباً بالغ بش  200هزام تن اسکت .از جملک
وشکالت واهی کسکوم وعمکولی بکو لجتکی وعکم
کاکی آ اسکت (Shevik-Lou, 1999د .عمک آ م
گو ککت ایککن آبککز

تولی ک وک ککویتی همچککو

سومیمیل عال ه بش تغییش دم وعکم بکو وک کولل
سب

ا کز د بکش امز

اقت کاد

ا کزایش سکشانم

و ککشف از وشیککق ککشاهمآ مد وک ککویت ج ی ک
وتاس

با ذا قم و شفکتت گا وی ود ( Sehgal and

Sehgal, 2002د .یش م
اقت اد
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واهی کسوم ب علکت صکش م

گو ت و مزة آ دم بیشتش کشومها از

اهمیت یژها بش ومدام است .از وش ی دی شل آبزیا
شآ مدههکا آ یککی از وهکمتکشین وتکابع تکیوین
یش تئین وومد نیاز جاوع ان

اسکتفاده از آ هکا نقکش

وهمی دم سالوت جواوکع و کشفکتتک ه دامد .از نظکش
تغ ی ا یش تئینها وکاهی از قابلیکت هضکم بکاییی
بش ومدامن

کیفیت آ ها با توج ب اسکی ها آویتکم

ش م بشابش با گو ت قشوز است .یش تئینها واهی
از نظش وساسیت نسبت ب تجزیم یش تئولیتیکی (دم اثش
آنزیمهاد امز ی وعادل یا وتی بیشتش از گو ت قشوز
دامن ک ب این تشتی

هضم آ ها ما تسهی ویکت .

تولی گو کت بکشخ ک ه بک دنبکال آ تهیکم
سومیمی یکی از م

هایی اسکت کک اوکش زه بکشا

ا زایش و شف این دست از واهیا ییشتهاد وکی کود.
سومیمی اژها ژایتی است ب گو کت بکشخ ک ة
وکاهی اوکالق وکی کود کک بک وشیکق وککانیکی
استخوا گیش

قسمت اعظم تشکی ها وکلول دم

ست و امج وکی کود

یش تئین ویو یبشی باقیوان ه قبک از انجمکاد بکا وکواد
ن ه امنک ه وخلکوط وککی کود (Lee, 1999د .البتک
سومیمی نیز شآ مدة و
ج ی

اسط انواع تولی ات ستتی

همینووم سوسیس واهی است .د نکتم وا ز

اهمیت دم تهیم وواد ام تولی سومیمی یکی وجم
دی ش قیمت امزا آ استل ک هش د

زیاد عش

نکت دمبامة واهی کسوم وعمولی ص ق ویکت  .از ایکن
م ل دستیابی بک تکتولکوژ تولیک
وتاس

سکشوای گک ام

ویتوان استفادة بهیت از این وتبع وهم ک ایی

ما ب دنبال دا ت با .
بکا توجک بک وضکشاتی همچکو سکشوا زایکی
ن ه امن ههکا

کیمیاییل همچتکین ا کزایش آگکاهی

وشدمل اوش زه ت وم وتفی از ا ز دنیها ستتز ب
ایی دم و شفکتتک گا ایجکاد ک ه اسکت

وواد

تمای ب ن ه امن هها وبیعی ب وتظوم ا زایش زوا
وان گام وواد

ایی ا زایش یا ت است ( Sakanaka

et al., 2005د .ب این تشتی ل ا یکشاً ع کامة گیاهکا
بشا ن ه ام وواد

ایی وکومد توجک قکشام گش تک

است .یکی از وهمتشین گیاهانی ک داما
آنتیاکسی انی

وصیات

ویکش بی قامبی ایا توجهی

است آ یشن است ک وکققا علت آ ما بک

جکود

تشکیبات تلی نظیش کام اکش لل تیمول پ ک سکیمن
نسبت دادهان (Holley and Patel, 2005د.
دم زویتککم بشمسککی اثککش ع ککامههککا وبیعککی دم
وان گام گو ت
بسیام

شآ مدههکا

کیالتی تکقیقکات

انجکام ک ه اسکت .دم تکقیقکی Etemadi

همکاما (2008د اثش آنتی باکتشیایی آنتکی اکسکی انی
ع ککامة مزوککام ما دم وانکک گام وککاهی قککزلآی
من ین کما دم دوا  2±1دمجم سانتی گکشاد بشمسکی
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نتیج گش تت ک ع کامة مزوکام وکیتوانک

کشدن

از استفاده اوسا

وی ود .بتابشاینل یژ هش وا کش

و ت وان گام واهی وومد آزوایش ما ا زایش دهک .

با این م یکشد ب دنبال تولی سومیمی کام از وکاهی

 Pezeshkهمکککاما (2011د اثککش آنتککیاکسککی انی

کسوم وعمولی بشمسی اثش لظتها وختلا ع امة

آنتیباکتشیایی ع امة ووسیش ما نیز دم وان گام واهی

آ یشن دم کیفیت یمیایی آ دم شایط ن ه ام دم

قزلآی من ینکما دم دوا  4±1دمجم سانتیگکشاد

یخچال (دوا  4±1دمجم سانتیگشادد است.

بشمسی کشدنک  .نتکایج یکژ هش آ هکا نشکا داد کک
ع ککامة ووسککیش داما

ککواص کک باکتشیککایی

آنتکککیاکسکککی انی اسکککت .همچتکککین Shabanpour

همکاما (2012د اثش ع امة آ یشن دم وان گام
قزلآی من ینکما

وم بست بت

یلم

ه دم أل دم

شایط یخچال ما بشمسی کشدن  .بش اسکا

نتکایج دم

این یژ هش ع کامة آ یشکن بک وتزلکم ن ه امنک ها
وبیعی دم تشکی

با م

ها

ومکشد

دم أل قادم ب ا زایش زوا وان گام

بست بت
یلم قکزلآی

من ینکما دم شایط یخچال بوده است.
سومیمی وعمویً ب صومت وتجمک ن هک ام
عش

وی کود کک دم ایکن والکت بک آ سکومیمی

وتجم ویگویت ل با توج ب وشکالتی کک دم هت کام
انجماد دم وک ول ایجکاد وکی کود (وانتک تغییکشات
با تید همچتین تغییشاتی ک دم زوا انجمادزدایکی دم
کیفیت وک ول ی ی ویآی ل دم ایکن یکژ هش سکعی
ک ب جا سومیمی وتجم سومیمی ام ب وتزلم
وادة یای بشا استفادهها آتی بشمسی ود .نظکش بک
آ ک کشایویش تکتتکتهکا دم سکومیمی کام اسکتفاده
نمی ون

از وش ی دی ش نظش ب نبود اوکا اسکتفادة

ز دهت ام از سومیمی امل ب ن هک ام کوتکاهوک ت
آ دم شایط سشد نیاز است .تکقیقات م
ک ب صومت تازه ( یشوتجم د عش

آبزیکانی

وی ون نشا

داد ک دم بتین شایطی نیز نیاز ب استفاده از بش کی
ن ه امن هها بشا ا زایش و ت وان گام آ ها یکیش

 .2مواد و روشها
 .1.2آزمونهای شیمیایی
آزوککو هککا تیوبامبیتومی ک

اسککی )(TBAل وجمککوع

بازها نیتش ژنی شام  pHدم م زهکا 1ل 3ل 6ل 9ل
 15 12م

نمون ها انجام

.

 .2.2عصارهگیری
یودم ک ه

بشا تهیم ع امه  30گشم آ یشن ش

دم  300ویلیلیتش آب وقطکش وخلکوط بک وک ت 20
دقیق دم دوا  95دمجم سانتیگشاد باقی وان ل یس از
آ وکلول یلتش ب وجم مسان ه
دمص تهی

تا ع کامة 10

 .سسس بکشا تیمامهکا ع کامة 4 2

دمص آ یشن آواده

.

 .3.2تهیة ماهی و تولید سوریمی
 10ع د واهی کسوم وعمولی ( 600±50گشمد از بکازام
واهی ش ی ککشج بک صکومت تکازه شیک ام

بک

آزوایش ک اه ککشآ م آبزیککا دانشککک ة وتککابع وبیعککی
دانش اه تهشا وتتق

 .یس از آ سشزنیل تخلیم اوعا

اوشال یوست کتیل یل سکاز
دست انجام

اسکتخوا گیکش بکا

 .یل ها با بشخگو ت (یکام

کزمد

د بام بکشخ ک ن  .بکشا تولیک سکومیمیل گو کت
بشخ ة واهی کسوم وعمولی س بام ست
تشتی

 .ب این

ک د د ع بکا آب وقطکش د عکم سکوم بکا آب
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ع کامة آ یشکن سکت کو

 0/3دمص وا

 .دم وشولم سوم ست و از آب وکا

ع کامة

آ یشن استفاده ک  .دم ایکن وشولک گو کت بک سک
قسمت وسا

ست و داده ک ( کاه ل

تقسیم

ست و با وکلول  2دمص آ یشکن

سکت کو

با وکلول  4دمص آ یشند (Lee, 1999د.

 Salihهمککاما
ایکن م

ل بش اسا

وقک ام

 10گشم از نمون با  35ویلیلیتکش اسکی یشکلشیک می
وخلوط

ب وکض قلیایی

وکلول اسی بومی

ازتم شام تقطیش زمدمنگ
وکلول با اسی سولفومی
یا ت ک اسی بومی
ب وبی هم ن

اسی وطکابق م

(1987د ان ازهگیش

 30دقیق از زوا جو ش وواد دم

ل این وخلوط هموژ

بالن اداو یا ت.
بکا بازهکا

 .عم تیتشاسکیو ایکن
 0/1نشوال تا جکایی اداوک

د بامه قشوز ود .بشا سکتجش

pHل  5گشم از نمون با  45ویلیلیتش آب وقطش وخلوط

 .4.2آزمایشهای شیمیایی
تیوبامبیتومی
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دم دوکا اتکاق نمونک هکا بکا

اسکتفاده از  pHوتکش (HANNA instruments, Italyد
(Sallam and Samejima, 2004د.

ان ازهگیش

 .5.2آزمونهای آماری

ب و ت  30دقیق

دم این یژ هش بشا تجزی

صا ی عبکوم داده

نشما زام  SPSSنسخم  17بکشا مسکم نمودامهکا از

 5 .ویلیلیتش از وکلول صاف ک ه بکا  5ویلکیلیتکش

 .آزوو کولمکوگش ف -اسکمیشنا

دم تامیکی باقی وان  .سسس از کا

لول ها آزوکایش دمدام وخلکوط

وعشف  TBAدم

 .لول ها دمدام دم ومام آب با دوکا  95دمجکم
سانتیگشاد ب و ت  30دقیق قشام گش تت

یس از آ

دم دوککا وکککیط سککشد کک ن  .سککسس بککا دسککت اه
اسسکتش تووتش ) (UV-2100 UNICO, USAوق ام
ج ب وکلول دم

لول ها دم وول ووج  532نانووتش

دم وقاب

اه

وکاسب

 .وجموع بازها

وبق م

 Jeonهمککاما (2002د سکتجش ک ل

ب ین تشتیک

ویکزا ایکن کا ص

وانک ه ک

نیتش ژنی کشام TVB-N

کک  10گکشم نمونک همکشاه بکا  2گکشم

اکسی وتیزیم  250ویلیلیتکش آب وقطکش دا ک بکالن
کل ال میخت
ا ا

ل سسس بت ع د یشل یش ا ب آ

 .سکسس بکالن بک دسکت اه صک

وشامت داده

 .دم انتها دسکت اه یک

 250ویلکککیلیتکککش نیکککز وکککا
اسی بومی

 %2قشام داده

بک آ
املکن وکایش

 25 CCوکلکککول

 .عم تقطیش تا گ کت

 Excelاستفاده

تکلی آوام دادهها از

بشا بشمسی نشوالبود دادهها بشا تعیین جود یا
نبود ا تالف وعتیدامل تجزی

امیکانس یک وش ک

آزوو بت داوت ا دانکن دم سطح اوتمال  5دمصک
بین وقادیش ب دست آو ه از هش ا ص دم زوکا هکا
.

وختلا انجام

 .3نتایج
با توج ب نمودام  1ویزا  TBAدم نمونم اه ب ووم
وعتیدام با گ ت زوا ا زایش یا ت .دم نمون هکا
تیمام کک ه بککا ع ککامة آ یشککن بککیشتککشیککن وقکک ام
تیوبامبیتومی

اسی بشابش با  2/91ویلیگشم والو آل هی

دم کیلوگشم گو کت بکود .دم م ز ا ل سکوم تفکا ت
ویزا تیوبامبیتومی

بین تیمامها وختلا وعتیدام نبود

(P<0/05د .دم م ز  15 12 6وق ام این ا ص دم
نمون ها

اه ب ووم وعتیدام بیش از نمونک هکا

تیمام ه با ع امة آ یشن بود (P>0/05د.
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نمودار  .1تغییرات  TBAدر روزهای مختلف نگهداری سوریمی تولیدشده از ماهی کپور معمولی و تیمارشده با غلظتهای  2 ،0و  4درصد
عصارة آویشن در دمای  4±1درجة سانتیگراد

نمودار  .2تغییرات  TVB-Nدر روزهای مختلف نگهداری سوریمی تولیدشده از ماهی کپور معمولی و تیمارشده با غلظتهای  2 ،0و 4
درصد عصارة آویشن در دمای  4±1درجة سانتیگراد

نتایج وشبوط ب بشمسی اثکش لظکتهکا وختلکا

بیشتشین وق ام یعتی  79/80ویلیگشم نیتش ژ دم 100

ع امة آ یشن (0ل  4 2دمص د دم وجمکوع بازهکا

گشم گو ت بود .وجمکوع بازهکا نیتش ژنکی کشام دم

نیتش ژنککی ککشام نشککا داد ککک ویککزا  TVB-Nدم

نمون ها تیمام ه با ع امة  2دمص آ یشن تکا م ز

نمون ها

اه با گ ت زوکا بک وکوم وعتکیدام

ا زایش یا ت (P>0/05د ب این تشتی

کک دم م ز ا ل

کمتشین وق ام بشابش بکا  11/2دم م ز آ کش ن هک ام

 12قاب قبول بکود دم م ز آ کش وقک ام آ بک 39/2
ویلیگشم نیتش ژ دم  100گشم گو ت مسی ل دم والی
ک ویزا این ا ص دم نمون ها تیمام ه با ع امة
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 4دمص آ یشن تا م ز آ ش بایتش از و وجاز نشک

ن ه ام وق ام  pHب ووم وعتیدام ا زایش یا کت

بیشتشین وق ام  TVB-Nدم نمون ها وشبوط بک ایکن

(P>0/05د ب گون ا ک ل دم م ز ا ل کمتشیکن دم

تیمام بشابش بکا  23/8ویلکیگکشم نیتکش ژ دم  100گکشم

م ز آ ش بیشتشین وق ام بکود .آنکالیز آوکام دادههکا

گو ت دم یایا د مة ن هک ام وشکاه ه ک  .وقک ام

نشا داد ک ویزا  pHدم همم م زهکا آزوکایش دم

وجمککوع بازهککا نیتش ژنککی ککشام دم همککم م زهککا
ن ه ام ب جز م ز ا ل دم نمون ها

اه نسبت بک

نمون ها

اه ب ووم وعتیدام بیش از نمون ها

تیمام ه بکا ع کامة آ یشکن بکود بک جکز م ز آ کش

نمون ک هککا تیمام ک ه بککا ع ککامة آ یشککن ب ک وککوم

ن ه ام ک بکین وقکادیش ویکان ین  pHدم تیمامهکا

وعتیدام بیشتش بود (نمودام 2د.

وختلا ا تالف وعتیدام وشاه ه نشک (P<0/05د.

بشمسی اثش لظتها وختلا ع امة آ یشن (0ل
 4 2دمص د دم ویکزا  pHسکومیمی تولی ک ه از
کسوم وعمولی نشکا داد کک دم نمونک هکا

کاه

کم تشین وق ام  pHنمونک هکا

کاه

تیمام کک ه بککا ع ککامه بکک تشتیکک

نمونک هکا
6/50 7/19

بیشتشین وق ام آ  7/83 8/01بود (نمودام 3د.

تیمام ک ه بککا ع ککامة  2دمصک آ یشککن وککی وک ت

نمودار  .3تغییرات  pHدر روزهای مختلف نگهداری سوریمی تولیدشده از ماهی کپور معمولی و تیمارشده با با غلظتهای  2 ،0و  4درصد
عصارة آویشن در دمای  4±1درجة سانتیگراد

وعکم

 .4بحث
ان ازهگیش تیوبامبیتومی

اسی

ا ص وتاسبی بشا

بکو وکی کود ( Ladikos and Lougovois,

1990; Dragoev et al., 1998د .دم م زها 6ل 12

تعیین ییشش ت اکسی اسیو بشبی تولیک تشکیبکات

 15وقکک ام  TBAدم نمونکک هککا

کشبونیلی اسکت .جکود بتکین تشکیبکاتی دم گو کت

وعتیدام بیش از نمونک هکا تیمام ک ه بکا ع کامة

واهی سب

تغییشات دم یژگیها وسی آ از جمل

ککاه بکک وککوم

آ یشن بود .بک وکوم کلکیل ویکزا ایکن کا ص دم

بررسة اثر عصارة آتهشن  )Zataria multifloraدر بیایت شیییاهة س رهیة غ لی،ش ،از ا ة بر ر عی لة ... )Cyprinus carpio
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تیمامها وختلا دم اکرش م زها ا زایش دم بش کی

دمص آ یشن تا یایکا د مة ن هک ام از وک قابک

م زها کاهش یا ت ک این نتکایج بکا نتکایج یکژ هش

قبککول تجککا ز نکککشد .نتککایج تکقیککق )et al. (2011

) Shabanpour et al., (2012دمبککامة اثککش ع ککامة

 Pezeshkدمبامة بشمسی اثش واص آنتکیاکسکی انی

آ یشن دم وان گام
وم بست بت

یلم واهی قزلآی من ینکمکا
ک ه دم کأل وطابقکت دامد .م نک

آنتککیباکتشیککایی ع ککامة ووسککیش دم زوککا وان ک گام
قزلآی نشا داد ک ویزا وجمکوع بازهکا نیتش ژنکی

ا زایشی ایکن کا ص بک دلیک تولیک آل هیک ها از

شام دم نمون ها تیمام ه با ع امة ووسیش تا یایکا

وک کککککویت ثانویکککککم واصککک ک از کسکککککت

د مة ن ه ام از وک قابک قبکول بکیشتکش نشک دم

هی م یشاکسی هاسکت .کککاهش ویکزا تیوبامبیتومیک

صومتی ک ویزا آ دم نمون ها

اسی دم بعضی از م زها ن ه ام ومکن اسکت بک

بایتش م ت ک دلی آ ما اثش ک باکتشیکایی ع کامة

اککتش بکین وکالو

دلی کاهش هی م یشاکسکی ها
آل هی با یش تئینهال اسی ها آویت

گلیکوژ با ک

اه از و وجاز

ووسیش دانستت  .از آ جا ک ا زایش ویزا  TVB-Nب
ووم عم ه دم اثش تجزیم باکتشیایی گو ت واهی ایجاد

ک ک باعککث کککاهش وق ک ام وککالو آل هی ک وککی ککود

وی ود بتابشاین دم یژ هش وا ش ا زایش ویزا ایکن

(Gomes et al., 2003د .وی یکژ هش )et al. (2008

ا ص دم نمونم اه نسبت ب نمونم تیمام ک ه بکا

 Shabanpourتغییشات کیفیت بشبی سکومیمی وکاهی

ع امة آ یشن ما ویتوا ب

اصیت ک باکتشیکایی

یتو اگ دم زوا ن ه ام ب صومت وتجم بشمسی

آ یشن نسبت دادل دم اقع اثش ومانعتکتت گی ع امة

 .نتایج یژ هش آ ها واکی از آ است ک وقکادیش

باکتش هکا کک یککی از اصکلیتکشین

تیوبامبیتومی

آ یشن دم م

اسی ِ ب دست آو ه دم وی دم یایا 6

عواو تشکی  TVB-Nدم گو ت استل از ا کزایش

واه ن ه ام دم دوا  -18دمجم سانتیگشاد هتوز هم

ایکن کا ص وکی د مة ن هک ام جلکوگیش ککشد.

قاب ی یش

استفاده واه بود.

وجمککوع بازهککا نیتش ژنککی ککشام از آوونیککاد
آوینها

شام تشکی

ه است .ایکن کا ص یک

ا ص یمیایی ویزا ساد

اها دمیایی است ک

اصیت

ویکش بی آ یشکن وشبکوط بک تشکیبکات

تلی ووجود دم آ است.
ویزا  pHعضکلم وکاهی زنک ه نزدیک
اسی یتم واهی یس از وشگ بش اسکا

 7اسکت.
ک ل گونک

بسککیام کککامبشد دامد .ا ککزایککش  TVB-Nب ک عالیککت

اکتومهکککا دی کککش از  6تکککا  7تغییکککش وکککیکتککک

باکتش ها ووجود دم گو کت همچتکین آنکزیمهکا

(Simeonidou et al., 1998د .دم ایکن تکقیکق نتکایج

ووجککود دم ککود گو ککت امتبککاط دامد ( Razavi

نشا داد ک دم همم م زها آزوایش ب جز م ز آ شل

Shirazi, 2001د .وبق گزام ها ووجود ویکزا 25

ک ا تالف بین وقادیش اسی یت دم تیمامها وختلکا

ویلیگشم نیتش ژ دم  100گشم بکایتشین سکطح وکومد

وعتیدام نبوده استل دم سایش م زها د مة ن ه ام

قبول بشا

 TVB-Nاسکت ( ;Gimenez et al., 2002

ویزا  pHدم نمون ها

اه ب ووم وعتیدام بیش

Arashisara et al., 2004د .دم وطالعم وا کشل ویکزا

از نمون ک هککا تیمام ک ه بککا ع ککامة آ یشککن بککود.

این ا ص دم نمونک هکا تیمام ک ه بکا ع کامة 4

کمتشبکود  pHدم نمونک هکا تیمام ک ه بکا ع کامة
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اصیت آنتی باکتشیکایی ع کامة

آ یشن ما ویتوا ب

آ یشن نسبت داد (Fan et al., 2009د.

دم این یژ هشل نمونک هکا تیمام ک ه بکا ع کامة 4
دمص آ یشن نسبت ب نمون ها تیمام ه با ع امة
نمونک هکا

کاه وانک گام بکیشتکش

دا تت  .ویزا  TBAدم تمام وکول د مة ن هک ام از
نمون ها

اه

بازها نیتش ژنی شام وشبوط ب نمونک هکا تیمکام 4
دمص تا م ز آ ش ن ه ام از و قاب قبول تجکا ز
نکشد .ا زایکش وقک ام  pH TVB-Nدم نمونک هکا

 .5نتیجهگیری

 2دمص

ثو نابع طبیعة اهران دترة  68شیارة  3پاهیح 1394

تیمام  2دمص کمتش بود .بتابشایکنل

ویتوا گفت با ا زایش لظت ع امه اوتمال کاهش
 TBAوی د مة ن ه ام

جود دامد .ویزا وجمکوع

اه نسبت ب نمون ها وشبوط بک تیمکام  4دمصک
ع امه ویتوان ب دلی

باکتشیایی نا کی

اصیت

از جود تشکیباتی وانتک تک هکا دم ع کامة آ یشکن
با  .با توج ب وجموع وطال

اما

ک ه وکیتکوا

استفاده از ع امة آ یشکن مال بک وتزلکم ن ه امنک ها
وبیعی دم ن ه ام کوتاهو ت سکومیمی کام وکاهی
کسوم وعمولیل ییشتهاد داد.
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