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 چکیده

 کطثَکؿی ثیي گبهب آؾیل، اًتقبل ٍاکٌف کِ هی ثبقس تطاًؿلطاظ آًعین ّبی ، خعء( (EC 2.3.3.13 هیکطٍثی گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین 

 ًتیدِ زض ٍ کٌس هی اتبلیعک ضا پطٍتئیي ّب زض لیعیي آهیي اپؿیلَى گطٍُ خولِ اظ اٍل ًَع آهیي ّبی ٍ گلَتبهیي آهیٌِ اؾیس آهیس

 هی پیًَسّبیی چٌیي  ٍ هی قَز ثبال هَلکَلی ٍظى ثب پلیوطّبیی تكکیل هَخت هَلکَلی ثیي ٍ زضٍى کَاالًؿی ػطضی پیًَسّبی

هیکطٍثی  گلَتبهیٌبظ تطاًؽ ثطضؾی کبضثطزّبی آًعین زض ًتیدِ ّسف اظ ایي ضٍـ .کٌٌس انالح ضا ّب پطٍتئیي ػولکطز ٍ ؾبذتبض تَاًٌس

 گلَتبهیٌبظ تطاًؽ هی قَز ؾیٌطظیؽ کبّف ٍ ٍیؿکَظیتِ غل، اؾتحکبم اكعایف کِ هَخت هی ثبقس هبؾت تَلیس زض لجٌیبت، نٌؼت

 هَثط آى ٍاکٌف ثط ًیع ؾبظی هبؾت قیط حطاضتی تیوبض ٍ پطٍتئیي ؾبظی ؿٌی ترویط، عَل زضpH  اكت ثط ػالٍُ کِ اؾت آًعیوی

 یرچبل ؾبًتطیلیَغ زض ٍ تَظیي ؾبًتطیلیَغ لَلِ ّبی زض هبؾت ًوًَِ اظ گطم 30 تقطیجب یؽ،ؾیٌطظ تؼییي ضایةزض ایي تحقیق  .اؾت

 ٍ  اثط ؿلظت ،ؾیٌطظیؽ زضنسؾپؽ  تَظیي ٍ ًوًَِ، اظ قسُ خسا ؾطم  .گطزیس ؾبًتطیلیَغ C 4°زهبی  زض زقیقِ 10 هست ثِ زاض

 7 تب 6 ثِ تطتیت ایي آًعین كؼبلیت ثْیٌِ ٍ زهبیpH  کط اؾت کِقبثل ش. ًگْساضی هَضز ثطضؾی قطاض گطكت ظهبى ٍ آًعین ؿلظت هتقبثل

ٍ 50°C هؼٌی ؾیٌطظیؽ ثط هیعاى ًگْساضی ظهبى ٍ آًعین ؿلظت هتقبثل اثطٍ   ؿلظت هرتلق هقبزیط ثیطًكبًسٌّسُ تأًتبیح  .هی ثبقس 

 شضات قجکِ اًساظُ کبّف هَخت پطٍتئیي ظًدیطُ ّبی ثیي ػطضی اتهبالت ثطقطاضی ثب گلَتبهیٌبظ تطاًؽ. زهی ثبـ (p ≤ 0.05)زاض 

 ثب ثکبضگیطی ایي آًعین زض ههطف .زگطزی  ؾیٌطظیؽ کبّف ثِ هٌدط ًْبیت زض ٍ هحهَل زض پطٍتئیي ّب یکٌَاذت تَظیغ ٍ پطٍتئیٌی

 ، ثسلیلضوي آًکِ ثبػث حلظ کیلیت ثبكت هحهَل هی قَز  چطثی ثسٍى هبؾت هرهَنب چطثی، یب ثسٍى چطة کن لجٌی هحهَالت

 .کبّف ههطف چطثی هی تَاًس ًقف هْوی زض ؾالهت زاقتِ ثبقس 

 

 حطاضتی گلَتبهیٌبظ، ؾیٌطظیؽ، تیوبض تطاًؽآًعین  :کلوبت کلیدی
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 هقدهه

 کطثَکؿی ثیي گبهب آؾیل، اًتقبل ٍاکٌف کِ هی ثبقس تطاًؿلطاظ آًعین ّبی ، خعء( (EC 2.3.3.13 هیکطٍثی گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین

 ًتیدِ زض ٍ کٌس هی کبتبلیع ضا پطٍتئیي ّب زض لیعیي آهیي اپؿیلَى گطٍُ خولِ اظ اٍل ًَع آهیي ّبی ٍ گلَتبهیي ُآهیي اؾیس آهیس

 هی پیًَسّبیی چٌیي  ٍ هی قَز ثبال هَلکَلی ٍظى ثب پلیوطّبیی تكکیل هَخت هَلکَلی ثیي ٍ زضٍى کَاالًؿی ػطضی پیًَسّبی

 40000 هَلکَلی ٍظى ثب آًعین هًََهطی یک هیکطٍثی گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین . کٌٌس حانال ضا ّب پطٍتئیي ػولکطز ٍ ؾبذتبض تَاًٌس

 MTG. هی ثبقس C°50 ٍ 7 تب 6 ثِ تطتیت آى كؼبلیت ثْیٌِ زهبی ٍ pH اؾت پلی پپتیسی ظًدیطُ یک زض اؾیسآهیٌِ 331 ٍ زالتَى

 ثکبض آى ؾبذتوبى زض آهیٌِ اؾیس 730 تؼساز هی ثبقس ٍ کیلَ زالتَى  90 هَلکَلی ٍظى زاضای ذطگَـ ٍ اًؿبى ثسى زض قسُ ؾبذتِ

 ایعٍالکتطیک pH  ٍ زالتَى 77000 هَلکَلی ٍظى زاضای Physarum polycephalum کپک اظ حبنل MTGحبلیکِ  زض اؾت ، ضكتِ

 زض ٍ الکتطیکی، ضاؾت، ثب هتلبٍت ّن ثب آهیٌِ ّبی اؾیس ًَع ٍ تَالی هرتلق ّبیMTG زض ایي کِ  ثسلیل. هی ثبقس  1/6 هؼبزل

 ذَضزگی تب 4 زاضای پطٍتئیٌی ی ظًدیطُ ّط ؾبذتبض هرتلق ّبی MTG . ثَز ذَاّس ّن هتلبٍت ثب آًْب ًیع ایعٍالکتطیک pH  ًتیدِ

 كؼبلیت ثطای کِ زاضز ٍخَز ؾیؿتئیي آهیٌِ اؾیس MTG  زض آًعین. ػسز هی ضؾس 818 ثِ هَلکَل زض ّب تبذَضزگی کلٍ  هی ثبقس

 آًعیوی حبنل اظ کجس ذَک کِ MTG ثطذالف ّب، هیکطٍاضگبًیؿن اظ حبنل کجس اظ حبنل MTG اؾت ضطٍضی آى کبتبلیتیکی

 کٍَاالًت ّبی ثبًس ٍ کٌس یم کبتبلیع ضا تطاًؿلطاظ كطایٌس آؾیل  MTG .ثبقس هی کلؿین یَى ثِ ٍاثؿتِ اؾت، ؿیط کلؿین ثِ ٍاثؿتِ

 هی زیگط پطٍتئیي اظ ٍ گلَتبهیي پطٍتئیي یک اظ الیعیي ثیي ػطضی اتهبالت اهلـ ّب پیًَس ایي. ًوبیس هی ایدبز ّب پطٍتئیي ثیي

حبنل  پطٍتئیي ای تـصیِ اضظـ زض کبّكی پیًَس ّیچ ایي ایدبز ثب ٍ اؾت پپتیس زی ّبی پیًَس ؾبیط هكبثِ حبنل، پیًَس .ثبقس

 ثیؽ N ٍN هكتقبت تكکیل ّوچٌیي ثبػث .زاضز ّب آهیي تثجیت ٍ زآهیٌبؾیَى زض هْوی ًقف MTG  .]2،1 [ آیس ًوی ثَخَز

 کٌس هی ایدبز ّب پطٍتئیي ثیي کِ ّبیی پیًَس ٍ، اؾت ّتطٍخیٌَؼ آًعیوی MTG . قَز هی ّب پپتیس ٍ ّب پطٍتئیي ثیي گلَتبهیل

 كطایٌس زض اؾتلبزُ هَضز ثبالی ّبی ككبض زض MTG. قَز هی آة ًگْساضی ظطكیت ٍ حطاضتی پبیساضی اكعایف هقبٍم، غل تَلیس ثبػث

 ػولکطزی ّبی ٍیػگی ٍ کطزى کق اهَلؿیلیکبؾیَى، حاللیت، ثْجَز ثبػث ّوچٌیي ٍ هبًس هی ثبقی تـییط ثسٍى ؿصایی هَاز ّبی

ضٍقْبی  ثط حاضج ضٍـ ّبی اظ پطٍتئیي ّب انالح زض آًعیوی ضٍـ ّبی گصقتِ، ؾبل زُ عی .قَز هی ؿصایی ّبی كطاٍضزُ زیگط

 اظ هَاز ؿصایی گًَِ آیب ایٌکِ اهکبى ثبظ، ٍ اؾیس هبًٌس قیویبیی هَاز اظ اؾتلبزُ زلیل ثِ قیویبیی ضٍـ ّبی زض. هی ثبقس قیویبیی

 اظ ًبقی هَاز ؾوی تَلیس آًعیوی ضٍقْبی زض ٍلی زاضز ٍخَز قًَس، اًؿبى ثطای ههطف ؿیطقبثل ٍ قًَس ذبضج ؿصایی هَاز زضخِ

 هبؾت هرهَنب چطثی، یب ثسٍى چطة کن لجٌی هحهَالت ههطف ثِ ایلتن اذیط ی زِّ زٍ زض. هی ضؾس حساقل ثِ قیویبیی ضٍقْبی

 کٌٌسگبى ههطف .اؾت یبكتِ چكوگیطی اكعایف ثِ عَض اًؿبى، ؾالهتی ثط اضبكی چطثی اظ ًبقی ؾَء تبثیطات زلیل ثِ چطثی، ثسٍى

 اكعٍزى یب ٍ قیط چطثی ثسٍى اهسج هَاز کل اكعایف هیعاى  .هی علجٌس چطة پط هحهَالت ثب هكبثِ کیلیت ثب ضا چطثی کن هحهَالت

 کن هبؾت ثبكت ثْجَز خْت کِ ّؿتٌس هتؼبضكی ٍ ّبی هؼوَل ضٍـ قیط، ثِ کٌٌسُ پبیساض ػٌَاى ثِ ؾٌتتیک یب عجیؼی ّبی نوؾ

 اؾتم ثب هكبثِ خبهس هَاز هیعاى ثِ ضؾیسى ثطای ّب اكعٍزًی ایي ًیبظ اظ هَضز هقبزیط . اًس قسُ کبضگطكتِ ثِ ؾیٌطظیؽ کبّف ٍ چطة

 4،3 [ قَز هبؾت زض قٌی ثبكت ایدبز ٍ ًگْساضی زٍضُ عَل زض اؾیس اظ حس ثیف تَلیس ًبهغلَة، عؼن ثطٍظ هَخت تَاًس هی پطچطة،

 قسُ ٍاقغ تَخِ هَضز ثؿیبض اذیط ّبی ؾبل زض چطة کن هبؾت زض ثبكت هغلَة ثِ زؾتیبثی خْت خبیگعیي ضٍقْبی ثطضؾی لصا. ]

 اظ گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین تَؾظ پطٍتئیٌی ظًدیطُ ّبی ثیي ػطضی ثطقطاضی اتهبالت ثب هبؾت لغ ثؼسی ؾِ قجکِ پبیساضی .اؾت

 زض گلَتبهیٌبظ تطاًؽ کبضثطز ثیكتطیي .هی ثبقس لجٌی كطاٍضزُ ّبی تَلیس ضایح زض هكکالت اظ خلَگیطی زض هَثط ٍ ًَیي ضٍـ ّبی

 گلَتبهیٌبظ تطاًؽ.  هی قَز ؾیٌطظیؽ کبّف ٍ ٍیؿکَظیتِ غل، کبماؾتح اكعایف کِ هَخت هی ثبقس هبؾت تَلیس زض لجٌیبت، نٌؼت

 هَثط آى ٍاکٌف ثط ًیع ؾبظی هبؾت قیط حطاضتی تیوبض ٍ پطٍتئیي ؾبظی ؿٌی ترویط، عَل زضpH  اكت ثط ػالٍُ کِ اؾت آًعیوی
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 پطٍتئیي ّبی حبلی کِ ضز .اؾت ثیهیکطٍ گلَتبهیٌبظ تطاًؽ ثطای ؾَثؿتطا ثْتطیي ؾسین کبظئیٌبت پطٍتئیي ّبی قیط، هیبى زض .اؾت

. ]6،5[ ؾَثؿتطای ضؼیلی ّؿتٌس قًَس، آًکِ زًبتَضُ هگط ؾطهی
 

  :دریبیی هبی فزآورده در MTGکبربزد 

 هطثَعِ آظهبیكبت .تاؼ هَثط آى هکبًیکی ذهَنیبت ٍ حاللیت ضٍی MTG ثَؾیلِ هبّی پَؾت غالتیي زض هرتلق اتهبالت ایدبز

 زض ّب كیلن حاللیت آًعین، ایي اكعٍزى اثط زض .قَز هی اًدبم (EDC) کطثَزیویس 3 اتیل 1 ثب كتِیب تـییط قیویبیی ّبی كیلن ثَؾیلِ

pH 3  ٍ6 هٌدط اهط ایي .کٌس هی پیسا اكعایف هبّی پَؾت غالتیي زض پطٍتئیٌی ثبًسّبی ٍ اتهبالتٍ  یبكتِ کبّف %30 ثِ %100 اظ 

 ذویط ) ؾَضیوی ّبی كطآٍضزُ تَلیس ثب ؿصایی نٌبیغ زض MTG  اظ اؾتلبزُ. گطزز هی هبّی ّبی كطآٍضزُ ثبكت اؾتحکبم ثْجَز ثِ

 هی ایلب هبّی پطٍتئیي اظ غل ثؿتي یب تكکیل هطحلِ زض ضا ذَز هلیس ًقف MTG. قس آؿبظ غاپي زض (هبّی کیک) کَهبثبکٍَ  (هبّی

 كؼبل ؿیط ٍ زًبتَضُ کبهال MTG  آًعین زازى، ثربض ٍ پرتي ػول اظ ثؼس .قَز هی ثبكت اؾتحکبم ٍ االؾتیؿیتِ كعایفا ثبػث ٍ کٌس

. ًوَز کٌتطل آًعین ایي کوک ثب حسٍزی تب تَاى هی ضا اًدوبز یب اؾتطلیعاؾیَى اظ ًبقی تـییطات. هبًس ًوی ثبقی ؿصا زضٍ  قَز هی

 

  :گوشتی هبی فزآورده در MTG کبربزد 
 MTGزضًتیدِ ٍ کٌس هی ایدبز ضا ّبیی پلیوط ٍ زازُ پیًَس یکسیگط ثِ اؾت هیَظیي ٍ اکتیي قبهل کِ ضا گَقت ّبی پطٍتئیي 

 هطؽ ؾَؾیؽ اظ حبنل غل هثبل، ثطای .یبثس هی ثْجَز هحهَل ثبكتٍ  آهسُ ثسؾت پطٍتئیي اظ یکٌَاذتٍ  یکسؾت قجکِ ثب هحهَلی

 ٍیػگی MTG . آٍضز ؾتثس ذَک ؾَؾیؽ ثب هكبثِ کیلیت ثب هطؽ ؾَؾیؽ تَاى هی MTG  گیطی کبض ثِ ثب ٍلی ثبقس، هی ضؼیق

 ٍ ؾلتی اكعایف ثبػث MTG  اكعٍزى هقساض ظیبزی .ثركس هی ثْجَز ضا ؾَؾیؽ ثبكت ی االؾیتِ ٍ اؾتحکبم ًظیط كیعیکی ّبی

ٍ  ثبال زهبّبی ثِ قسُ، تَلیس ّبی ؾَؾیؽ آًعین، ایي اظ نحیح ی اؾتلبزُ نَضت زض  .قَز هی هحهَل ثبكت ی االؾتیؿیتِ کبّف

 ّبی ٍیػگی ثب خسیس ّبی پطٍتئیي ایدبز ثب ٍ ًوَزُ، قطکت گَقت ؾبذتوبى تدسیس زض ّوچٌیيMTG . قًَس هی هقبٍم اًدوبز

 ّبی پطٍتئیي ضؾَة ٍ تدوغ ثَؾیلِ MTG  زض کل  .کٌس هی تطهین ضا قسُ ترطیت ّبی ثبكت ، كطز ثِ هٌحهط ػولکطزی

. ]7[ ثركس هی اؾتحکبم پطٍتئیٌی ّبی ثبًس ثِ هیَكیجطیالض،

 

  :اسپبگتی و تولید پبستب در MTGد کبربز
 گٌسم آضز ًَع زٍ ضٍی ثط آظهبیكبت ایي .اؾت قسُ اًدبم ظیبزی آظهبیكبت ًَزل، ضئَلَغیکی ّبی ٍیػگی ثط MTGاثط  ثطضؾی ثطای

 ذهَنیبت زاز ًكبى ًتبیح .ثَز( gr/kg)20-5 گٌسم زٍ ّط ثِ قسُ اضبكِ MTG  هقساض .گطكت ضؼیق اًدبم ٍ قَی

 الکتطًٍی هیکطٍؾکَح آظهَى ظ ا حبنل ًتبیح. یبثس هی ثْجَز آًعین ایي اكعٍزى ثب ظزُ ًوکٍ  ذكک ًَزل ...( ذتی،ٍکكف،ؼ)ثبكتی

 ثب یبثس هی اكعایف تبظُ ًَزل قسضتٍ  یبكتِ ثْجَز (الیعیي -گلَتبهیي ) اتهبالت تكکیل ثب ذكک ًَزل كیعیکی ذهَنیبت زاز ًكبى

 زض هثجت تـییط ثبػث قَز هی کبتبلیع MTG ٍؾیلِ ثِ کِ یپطٍتئیي اتهبالت کٌف ثطّن ٍتي،گل پطٍتئیي زض لیعیي کن هقبزیط ٍخَز

 قَی گٌسم آضز ثِ ًؿجت پبییي قسضت گلَتي ثب گٌسم آضز .گطزز هی هحهَل کیلی پبضاهتطّبی ٍزیگط ؾبذتبض ضئَلَغیکی، ّبی ٍیػگی

 هی اكعایف ضا آى ٍیؿکَاالؾتیؿیتِ قسُ ٍیػگی تي گٌسمگلَ زض ثؼسی ؾِ قجکِ تكکیل ثبػثMTG . زاضًس ًیبظ ثیكتطیMTG  ثِ

 ثبكت قسى ؾرت. ثبقس هی ًكسُ تیوبض اًَاع ثِ ًؿجت ثیكتطی ؾرتیٍ  ثبالتط پرت اًطغی زاضای MTG ثب قسُ تیوبض پبؾتبی. زّس

 ایي ثب قسُ تیوبض هحهَالت پرت کیلیت ، کل زضٍ  قَز هی پرت ضبیؼبت کبّف ًتیدِ زضٍ  آى اظ ًكبؾتِ ذطٍج ػسم ثبػث ًَزل

. گطزز هی هكبّسُ ٍضَح ثِ پبؾتبٍ  ًَزل هحهَالت هبًی اًجبض ػوط اكعایف آًعین، ایي اكعٍزى اثط زض ػالٍُ ثِ .یبثس هی اكعایف آًعین

 

 :در نبىMTG  کبربزد
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 ٍاحسّبی ظیط.  زقَ هی گلیبزیي هقبزیط اكعایف ٍ گلَثیي ٍ آلجَهیي ّبی پطٍتئیي اخعای کبّف ثبػث ًبى ذویط زض MTGحضَض 

 اثط ػول، ایي ٍ زّس هی ایٌکِ زلیل ثِ . کٌٌس هی پیسا اتهبل یکسیگط ثِ MTGثَؾیلِ  (HMW-GS)ثبال  هَلکَلی ٍظى ثب گلَتٌیي

 ثب MTG. ثبقس هی ثبال ٍظى هَلکَلی ثب گلَتٌیي ٍاحسّبی ظیط اتهبل زلیل ثِ MTG هلیس اثطات .زاضز هحهَل کیلیت ثط هلیسی

 ثب قسُ تْیِ ًبى کیلیت MTGزض اثط اكعٍزى . گطزز هی ًیع زیسُ آؾیت ًسمگ ّبی زاًِ تطهین ثبػث پطٍتئیٌی اتهبل ذبنیت زاقتي

 آضز ثِ ًؿجت قَی آضزّبی ثطای زٌّسگی ثْجَز اثطات ٍاقغ زض .یبثس هی ثْجَز ثیكتط ، قَی آضز ثب قس تْیِ ًبى ثِ ًؿجت ضؼیق، آضز

 اؾت ضطٍضی ثٌبثطایي زاضز، گٌسم آضز ًَع زٍ ّط ضٍی ثطاثطات ظیبى آٍضی  MTGاكعٍزى  االتط،ة ؾغَح زض .ثبقس هی کوتط ضؼیق ّبی

 MTG اظ اؾتلبزُ ثب . قَز ایدبز ًبى هـع زض ؾرتی هقساض ٍ کوتطیي ًبى حدن ثیكتطیي تب قَز ظزُ ترویي آًعین هقساض اپیتون کِ

 ٍؾیلِ ثِ کٍَاالًؿی اتهبالت تكکیل  .قَز هی ایدبز آًعین تط پبییي ؾغَح (90')کَتبُ  ّبی ظهبى زض حتی ًبى کیلیت اكعایف

MTG کبّف ثبػث ٍ ًوَزُ، قطکت پرت كطهَل زض تَاًس هی آًعین اظ کوی هقساض کِ زّس هی ًكبى کَتبُ ایٌکَثبؾیَى ظهبى زض 

. قَز نٌؼت ًبًَایی زض MTG اظ اؾتلبزُ ی ّعیٌِ
 

 :در فزآورده هبی لبنی MTGکبربزد 

 آًعین ایي ضؼیلی ثطای ای ؾَؾجتط (پٌیط آة) قیط ؾطم ّبی پطٍتئیي ٍلی MTGكؼبلیت  ثطای هٌبؾجی ثؿیبض ثتطایؾَؼ کبظئیي،

 احیبء ػَاهل ّوطاُ ثِ زقیقِ 60ثِ هست  C 55° زض زهبیMTG  آًعین حضَض زض قسُ تَلیس ّبی غل قسى ای ذبهِ پبیساضی .ّؿتٌس

 ثبًسّبی تكکیل ثسلیل چطثی، ثسٍى  قیط یب م ؾسی کبظئیٌبت هبًٌس ّبیی ٍلؿیَىام ٍ ّب ؾَؾپبًؿیَى ، تیَتطیتَل زی هثل کٌٌسُ

 هبؾت ًَع ایي اظ حبنل غل ٍ اؾتحکبم ،کبّف زضهبؾت ضا ؾیٌطؾیؽ ّوچٌیي MTG. یبثس هی ثْجَز قیط ّبی پطٍتئیي زض هتٌَع

 اظ (Glu- lys)  ثبًس تكکیل .یبثس هی کبّف تسضیح ثِ هبؾت قکؿتي قسضت ، اؾتحکبم ثیكتطیي ثِ ضؾیسى اظ ثؼس . یبثس هی اكعایف

 ثبًسّبیٍ  کبّف کبظئیي β ٍ α ّبی ثبًس قَز، هی ثِ قیط اضبكِ MTGٍقتی  . کٌس هی خلَگیطی غل زض ًبهٌبؾت ی قجکِ تكکیل

 هَلکَلی ظىٍ کِ پٌیط آة ّبی پطٍتئیي ٍ کبظئیي kثبًسّبی  MTG  حضَض زض ػالٍُ ثِ .ز ى یبة هی اكعایف ثبال هَلکَلی ٍظى ثب

 پطٍتئیي .ثبقس هی MTG  ثب قسُ تیوبض قیط زض انلی اتهبل کبظئیي  βثٌبثطایي. ًكسًس ظبّط ، زاضًس کبظئیي β  ٍ αثِ ًؿجت کوی

 MTG کوک ثِ هبؾت زضتَلیس .زٌّس هی ًكبى ذَز اظ هٌبؾجی کٌٌسگی ٍ اهَلؿیَى قسى ای غلِ ّبی ٍیػگی MTG حبٍی ّبی
 ، ثبكت اؾتحکبم اكعایف ثبػث MTG. آٍضز ثسؾت تط هؿتحکن ثبكت ثب هبؾتیٍ  ًوَز اؾتلبزُ کوتط قکخ هبزُ ثب قیطی اظ تَاى هی

 حسی تب آًعین هقساض اكعایف ثب غل اؾتحکبم ای، زلوِ هبؾت هَضز زض .قَز ی م هبؾت زض آة ظطكیت ًگْساضیٍ  ٍیؿکَظیتِ ثْجَز

 .یبثس هی اكعایف ٍیؿکَظیتِ MTGایف اكع ثب ًیع، ظزُ ّن هبؾت زض .یبثس کبّف هی ؾپؽٍ  اكعایف

 
 :در هبست MTG استفبده اس 

 10 هست ثِ زاض یرچبل ؾبًتطیلیَغ زض ٍ قس تَظیي ؾبًتطیلیَغ لَلِ ّبی زض هبؾت ًوًَِ اظ گطم 30 تقطیجب ؾیٌطظیؽ، تؼییي ثطای

 کِ زاز ًتبیح ًكبى .قس هحبؾجِ یٌطظیؽؼ زضنس ٍ تَظیي گطزیس ًوًَِ، اظ قسُ خسا ؾطم  .گطزیس ؾبًتطیلیَغ C 4°زهبی  زض زقیقِ

 تطاًؽ. ثَز (p ≤ 0.05)زاض  هؼٌی ؾیٌطظیؽ هیعاى ثط ًگْساضی ظهبى ٍ آًعین ؿلظت هتقبثل اثط ٍ آًعین ؿلظت هرتلق هقبزیط تبثیط

پطٍتئیي  کٌَاذتی تَظیغ ٍ پطٍتئیٌی شضات قجکِ اًساظُ کبّف هَخت پطٍتئیي ظًدیطُ ّبی ثیي ػطضی اتهبالت ثطقطاضی ثب گلَتبهیٌبظ

 قسُ تیوبض هبؾت ًوًَِ ّبی زض کطزًس گعاضـقبًلی ٍ ّوکبضاى  .قَز هی ؾیٌطظیؽ کبّف ثِ هٌدط ًْبیت زض ٍ قسُ هحهَل زض ّب

 حتوبال ا کِ هی قَز هكبّسُ پطٍتئیٌی قجکِ زض کوتط ٍ ترلرل ثَزُ تط هٌظن ٍ یکٌَاذت تط پطٍتئیي ّب تَظیغ گلَتبهیٌبظ، تطاًؽ ثب

 ؾیٌطظیؽ کبّف هَخت ًْبیت زض کِ ثبقس قیط پطٍتئیي ّبی گلَتبهیٌبظ ثیي تطاًؽ تَؾظ قسُ کبتبلیع ػطضی اتهبالت ثِ هطثَط

 قبّس ًوًَِ ّبی ثِ ًؿجت گلَتبهیٌبظ تطاًؽ ثب قسُ تیوبض هبؾت زض ًوًَِ ّبی ضا ؾیٌطظیؽ کبّفكبضًؽ ٍ ّوکبضاى  .هی قَز

 ثِ هطثَط گلَتبهیٌبظ تطاًؽ ثب قسُ تیوبض هبؾت غل اؾتحکبم اكعایف کِ زازًس ًكبى کَیؿت ٍ كبضگیوٌس ّوچٌیي  .کطزًس گعاضـ

 .یبثس هی کبّف ؾیٌطظیؽ آى، هتؼبقت کِ هی ثبقس پطٍتئیٌی قجکِ هٌظن تَظیغ ٍ اًساظُ شضات کبّف
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سینزسیس  پالت کنتور نوودار :1شکل 

 

ؾیٌطظیؽ  تـییطات آًعین، ٍاحس 2/1اظ  کوتط زیطهقب زض. اؾت هكرم ؾیٌطظیؽ پالت کٌتَض ًوَزاض اظ ّوبى عَضی کِ

 اؾت هْن آًچِ ٍ اؾت ًکطزُ هؼٌی زاضی تـییط ٍ ثَزُ ثبثت ًؿجتب ضًٍس زاضای ًگْساضی زٍضاى عی زض ظهبى گصقت ثب

 آًعین هقساض اكعایف ثب ٍلی .هی یبثس کبّف هبؾت ًوًَِ ّبی ؾیٌطظیؽ هیعاى آًعین، اكعایف ثب کِ هی ثبقس آًعین هقساض

 زض ظیطا آًعین .هی یبثس اكعایف ظهبى گصقت ثب ؾیٌطظیؽ ٍ هی قَز آقکبض ًگْساضی ظهبى تبثیطٍاحس  2/1 اظ ثیف ثِ

ظهبى  گصقت ثب زضًتیدِ کٌس، كؼبلیت ًوی تَاًس ٍ هی اكتس زام ثِ قسُ تكکیل قجکِ زض هستی اظ پؽ ًگْساضی عَل

 تطهَكیلَؼ حتی اؾتطپتَکَکَؼ ٍ ثَلگبضیکَؼ ٍثبؾیلَؼالکت ًگْساضی عی زض .هی یبثس اكعایف ثِ تسضیح ؾیٌطظیؽ

 کبّف ضا  pHٍ اكعایف ضا اؾیسیتِ ٍ کٌٌس هی تَلیس الکتیک اؾیس الکتَظ، ثب ترویط ٍ ّؿتٌس كؼبل ّن یرچبل زهبی زض

 ئیٌبتکبظ هیعاى اكعایف .ًساقت ًوًَِ ّب قیویبیی ٍیػگی ّبی ثط تبثیط هؼٌی زاضی گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین. هی زٌّس

 کطزى ثبًس ظطكیت تكسیس ثبػث قسُ زضحقیقت پطٍتئیي اكعٍزُ. گطزیس ًوًَِ ّب زض ضعَثت زضنس اكعایف هَخت ؾسین،

 ًوًَِ ضعَثت هیعاى ّوچٌیي. اؾت اكعایف یبكتِ ّب ًوًَِ ضعَثت هیعاى آى ًتیدِ زض کِ قسُ کبظئیي هبتطیکؽ زض آة

. یبكت کبّف ظهبى گصقت ثب ّب
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پبسخ  سطح روش توسط آهده دست به ربیتج هدل: 2شکل 

 ثط .قس تكریم زازُ هٌبؾت هغبلؼِ هَضز هتـیطّبی ثیي اضتجبط پبؾد ؾغح ضٍـ تَؾظ آهسُ زؾت ثِ تدطثی هسل ثِ تَخِ ثب

 هَخت اهب هبؾت ًساقت قیویبیی ذَال ثط زاضی هؼٌی تبثیط هیکطٍثی گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین ؿلظت اكعایف حبنلِ ًتبیح اؾبؼ

 ّوعزُ هبؾت تْیِ هَكقیت زض ثب هیکطٍثی گلَتبهیٌبظ تطاًؽ آًعین اظ هی تَاى لصا .گطزیس هبؾت ًوًَِ ّبی ؾیٌطظیؽ زضنس ـکبُ

قیط،  پطٍتئیي گطم آًعین زض حس ٍا 42/1زض  ثْیٌِ قطایظ هغبلؼِ، هَضز قبذم ّبی ثِ تَخِ ثب . ثطز ثْطُ پطٍثیَتیک چطة ثسٍى

 .زاز ثسؾت ضا هغلَثیت ثیكتطیب ًگْساضی ضٍظ 15ؾسین ٍ  کبظئیٌبت زضنس 47/0

 

 :UFدر پنیز MTG  استفبده اس
زقیقِ زض زضخِ  60ٍ  30ّوعهبى ثب ضًیي زض زٍ هست ظهبى اًکَثبؾیَى  MTG، تبثیط اكعٍزى  UFثط ضٍی پٌیط زض ثطضؾی زیگطی

هَضز هغبلؼِ قطاض  45ٍ  30، 1،15ظّبی ثط ضٍی ٍیػگی ّبی كیعیکَقیویبیی، ثبكتی ٍ حؿی پٌیط كطاپبالیكی عی ضٍ C°38حطاضت 

عی ضٍظّبی  MTG. ٍاحس ثِ اظای ّط لیتط قیط هَضز اؾتلبزُ قطاض گطكت 45ٍ  30، 15آًعین تطاًؽ گلَتبهیٌبظ زض ؾِ ؿلظت . گطكت

لق ًؿجت ضعَثت ثِ پطٍتئیي ًیع زض تیوبضّبی هرت. اٍل ضؾیسى ؾجت اكعایف ؾغح پطٍتئیي ٍ تٌف زض ًقغِ گؿیرتگی پٌیط قس

ثب گصقت ظهبى اكعایف هیعاى ضعَثت،کبّف ؾغح پطٍتئیي، کبّف تٌف زض ًقغِ گؿیرتگی ٍ . ًؿجت ثِ ًوًَِ قبّس کبّف یبكت

زقیقِ ؾجت تبثیط ثیكتط آًعین  60زقیقِ ثِ  30اكعایف هست ظهبى اًکَثبؾیَى اظ . زضًتیدِ کبّف ًوًَِ ّبی تیوبض قسُ هكبّسُ قس

ثِ اظای ّط لیتط قیط زض ظهبى اًکَثبؾیَى  15زض ؿلظت  MTG اكعٍزى. ثبكتی ٍ حؿی پٌیط قس ثط ضٍی ذهَنیبت كیعیکَقیویبیی،

ؿلظت ّبی ثبالی آًعین زض ّط زٍ ظهبى . زقیقِ ؾجت ایدبز ثبكتی هؿتحکن ثب پصیطـ کلی ثبالی پٌیط كطاپبالیكی قس 60ٍ  30

.  اًکَثبؾیَى ؾجت اكعایف ثیف اظ حس ؾلتی ٍ کبّف پصیطـ کلی قس

: جه گیزینتی

ٍاکٌف ّبی آًعیوی ٍ اؾتلبزُ اظ آًعین ثطای ثْجَز ذهَنیبت ػولکطزی ٍ ثبكتی هَاز ؿصایی اظ ضاُ ّبی ایوي، ثسٍى ایدبز هَاز 

اظ ایي ضٍ زض ؾبل ّبی اذیط هحققیي ثط ضٍی ثْجَز ذهَنیبت ػولکطزی پطٍتئیي ّبی . خْف ظا ٍ هَاز قیویبیی هضط هی ثبقس

 پطٍتئیي تكکیل ثِ هٌدط ز تَاى هی قَی، پطٍتئیٌی اتهبالت ایدبز ثب  MTGآًعین  .ظین ّب، هتوطکع قسُ اًسؿصایی ثب ااؾتلبزُ اظ آى

 ّبی ٍیػگیٍ  کطزى کق ، اهَلؿیلیکبؾیَى حاللیت، ثْجَز ثب آًعین ایي . قَز كطزی هٌحهط ثِ ای تـصیِ ّبی ٍیػگی ثب خسیس ّبی

 زاضز ای ػوسُ ًقف ؿیطٍُ  ؿالت گَقت، لجٌی، ّبی كطاٍضزُ خولِ اظ ؿصایی التهحهَ اظ کیلیت ثؿیبضی ثْجَز زض زیگط، ػولکطزی

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 

 هلیس ًقف ثِ تَاى هی زاضز، هیکطٍثی هٌكب آًعین ایي کِ خبیی آى اظ.  قَز ٍاقغ هلیس ًیع  ؿصاّبی كطاؾَزهٌس تَلیس زض تَاًس هی ٍ

 .ًوَز كطاّن ّب هیکطٍاضگبًیؿن اظ آًعین ایي اجاؾترط هٌظَض ثِ هٌبؾجی ثؿتطٍ  ثطز پی ؿصا زض نٌؼت ّب هیکطٍاضگبًیؿن
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