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نتایج و تحلیل
چکیده
ثِهٌظَر ثزرسی اثز کبرثزد هحلَلپبضی کلسین ٍ ثَر ثز خَاظ کوی تَت فزًگی ،آسهبيطی
ثِغَرت فبکتَريل در قبلت طزح کبهال تػبدفی در سِ تکزار اًجبم ضذ .تیوبرّب ضبهل چْبر
سطح کلسین (غفز 1/25 ٍ 0/75 ،0/25 ،در ّشار) اس هٌجغ ًیتزات کلسین ثِػٌَاى فبکتَر ٍ A
چْبر سطح ثَر (غفز 0/60 ٍ 0/40 ،0/20 ،در ّشار) اس هٌجغ اسیذ ثَريک ثِػٌَاى فبکتَر  Bدر
ًظز گزفتِ ضذًذ .غفتّبی کوی هبًٌذ طَل هیَُ ،قطز هیَُ ،تؼذاد هیَُ ،طَل ريطِ ،طَل
ثَتِ اًذاسُگیزی ضذًذً .تبيج ًطبى داد اثز ًیتزات کلسین ثز غفبت کلسین ثزگ ٍ هیَُ ،درغذ
ٍسى خطک هیَُ ،طَل هیَُ ٍ قطز هیَُ در سطح احتوبل يک درغذ هؼٌیدار ضذ .اثز اسیذ
ثَريک ثز غفبت ثَر ثزگ ٍ هیَُ ٍ قطز هیَُ در سطح احتوبل يک درغذ هؼٌیدار ضذ .اثز
هتقبثل ًیتزات کلسین ٍ ثَر ًیش ثز غفبت طَل ريطِ ،طَل ثَتِ ٍ تؼذاد هیَُ در سطح احتوبل
پٌج درغذ ٍ قطز هیَُ در سطح احتوبل يک درغذ هؼٌیدار ضذ.

مقدمه

کلسین يکی اس ػٌبغز ضزٍری گیبُ ٍ اس اجشای هْن تطکیل دٌّذُ تیغِ هیبًی (پکتبت کلسین) ،يؼٌی
ػبهل استحکبم ديَارُّبی سلَلی گیبُ ثَدُ ٍ ثذٍى کلسین کبفی هیَُ ًزم هیضَدً .طبًِّبی کوجَد
کلسین در گیبُ هؼوَل است ،اهب کوجَد ثِ ًذرت ًبضی اس ًبکبفی ثَدى ايي ػٌػز در خبک است .ايي
پذيذُ ثیطتز در ًتیجِ تحزک ًبقع کلسین در خبک کِ ًبضی اس ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ جزيبى تَدُای
ايي ػٌػز هیثبضذ ،ثٍِجَد هیآيذ .در ضزايط کوجَد کلسین در ثَتِ تَت فزًگی ،سَختگی ًَک
سبقِّبی رًٍذُ ديذُ هیضَد ٍ ثزگّب ثِغَرت تبخَردُ ٍ چیيخَردُ اس طَقِ خبرج هیضًَذًَ .ار
سَختِ (ًکزٍسُ) در ٍسط ثزگّبی کبهال رضذ کزدُ ٍجَد دارد ٍ هیَُّب ًزم ٍ ثذ رًگ هیضًَذ
(تقَی.)1383 ،
ثَر ًیش يکی اس ػٌبغز ضزٍری گیبُ هیثبضذ کِ ًقصّبی هختلفی هبًٌذ رٍيص داًِ گزدُ ٍ رضذ لَلِ
گزدُ ،جلَگیزی اس تخزيت ثبفتی ،تٌظین َّرهَىّبی گیبّی ٍ هتبثَلیسن اکسیي ٍ فٌَل ،تحول در
ثزاثز ثیوبریّب ٍ سزهب دارد .ػالئن کوجَد ايي ػٌػز در ثزگ ،ضبخِ ،هیَُ ٍ حتی ريطِ گیبُ هوکي
است هطبّذُ ضَد ).(Bergmann, 1992
اس طزفی ثِ دلیل فبغلِ ًسجتب سيبد هحل تَلیذ تب هػزف ٍ حول ٍ ًقل ًبهٌبست ،حذٍد  30تب 40
درغذ هیَُ تَت فزًگی در فبغلِ ثزداضت تب هػزف تلف هیگزدد .لذا ايي پژٍّص در راستبی ثْجَد
خَاظ کوی ٍ کیفی ٍ کبّص ضبيؼبت هیَُ تَت فزًگی ،در سطَح ثْیٌِ سبيز ػٌبغز ضزٍری گیبُ ٍ
ثب استفبدُ اس هحلَلپبضی دٍ ػٌػز کلسین ٍ ثَر اًجبم ضذ.

مىاد و روش ها
ضرایط اقلیوی هحل اجرای پژٍّص
ايي پژٍّص در هزکش تحقیقبت ٍ آهَسش کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی جٌَة استبى کزهبى،
ضْزستبى جیزفت اًجبم ضذ .ثزخی ٍيژگیّبی ايي هٌطقِ ضبهل؛ ارتفبع هتَسط  1100هتز اس
سطح دريب ،هیبًگیي ثبرًذگی سبلیبًِ  140هیلیهتز ،هیبًگیي رطَثت ًسجی حذٍد  55درغذ ٍ
ثیطیٌِ ٍ کویٌِ دهبيی ثِتزتیت ٍ 48 ،يک درجِ سبًتیگزاد هیثبضٌذ.
ًحَُی اجرای پژٍّص
ايي پژٍّص ثِغَرت فبکتَريل (دٍ فبکتَر) در قبلت طزح کبهال تػبدفی ٍ در سِ تکزار اًجبم
ضذ .تیوبرّب ضبهل چْبر سطح کلسین (غفز 1/25 ٍ 0/75 ،0/25 ،در ّشار) اس هٌجغ ًیتزات
کلسین ٍ چْبر سطح ثَر (غفز )0/60 ٍ 0/40 ،0/20 ،اس هٌجغ اسیذ ثَريک در ًظز گزفتِ
ضذًذ.
تیوبرّبی هَردًظز در هزحلِ قجل اس ظَْر گلّب ثِ فَاغل ّز  15رٍس يک ثبر اػوبل ضذًذ .در
طَل فػل کطت سبيز ػٌبغز غذايی ثز اسبس ًیبس گیبُ اس طزيق سیستن آثیبری قطزُای تبهیي
ضذًذ .ػٌبغز ثَر ٍ کلسین دٍ ثبر در طی فػل رضذ ،در پٌْک ثزگ ٍ هیَُ اًذاسُگیزی ضذًذ.
ّوچٌیي غفتّبی کوی هبًٌذ ػولکزد ،ارتفبع ثَتِ ،تؼذاد ثزگ ،طَل هیَُ ،قطز هیَُ ،هتَسط
ٍسى هیَُ ،تؼذاد هیَُ تطکیل ضذٍُ ،سى تز ٍ خطک هیٍَُ ،سى تز ٍ خطک ريطِ ،طَل ريطِ ٍ
سطح ثزگ اًذاسُگیزی ضذًذ.
ثِدلیل ثبال رفتي غلظتّبی هجوَع دٍ کَد ٍ احتوبل گیبُسَسیّ ،ز کذام اس فبکتَرّب ثب فبغلِ
سهبًی دٍ رٍس ،ثِ تؼذاد چْبر ثبر ٍ ثِ فبغلِ سهبًی  14رٍس يکثبر اػوبل گزديذ.
تجسیِ ٍ تحلیل دادُّا
دادُّبی ثِدست آهذُ ثب استفبدُ اس ًزمافشار  SASتجشيِ ٍاريبًس ضذُ ٍ هیبًگیيّب ثب رٍش
آسهَى چٌذ داهٌِای داًکي هقبيسِ ضذًذً .وَدارّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار  Excelرسن ضذًذ.

در جذٍل يک ًتبيج آًبلیش ٍاريبًس غفتّبی کوی هَرد ثزرسی آٍردُ ضذُ است
جدٍل  -1خالصِ ًتایج تجسیِ ٍاریاًس صفتّای هَرد بررسی
هتغیزّبی
هَرد ثزرسی

Df

ثَر ثزگ

ثَر هیَُ

کلسین
ثزگ

کلسین
هیَُ

طَل
ريطِ

تؼذاد
هیَُ

طَل هیَُ

قطز هیَُ

طَل ثَتِ

فبکتَر A
(کلسین)

3

305/71n.s

23/22 n.s

**

**

n.s

0/128

0/011

25/8

3/96n.s

**98/51

**29/04

n.s

فبکتَر B
(ثَر)

3

**21298/3

**

n.s

252/63

0/002

8/63n.s

22/05 n.s

**17/57

9/47 n.s

اثز هتقبثل
A*B
خطب

9

380/18 n.s

11/64 n.s

*22/45

10/58 n.s

**31/43

* 22/52

32

12/35

1/5

7/95

9/5

3/92

24/5

ضزيت
تغییزات C.V

n.s

0/0007

n.s

22/23

n.s

n.s

*

0/006

0/0013

51/08

205/19

27/3

0/004

0/0006

18/73

8/71

15/98

13/006

6/61

11/04

13/66

2/95

14/71

درغذ هبدُ
خطک هیَُ
**3/36
0/0009n.s
0/36n.s
0/362
7/03

اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی طَل ریطِ تَت فرًگی

اثزات اغلی دٍ فبکتَر کلسین ٍ ثَر رٍی طَل ريطِ هؼٌیدار ًطذ ،اهب اثز هتقبثل کلسین ٍ ثَر رٍی
طَل ريطِ در سطح احتوبل پٌج درغذ هؼٌیدار ضذ .هقبيسِ هیبًگیي غَرت گزفتِ حبکی اس ايي ثَد
کِ تزکیت تیوبرّبی ثَر 0/6در ّشار ٍ کلسین 0/25در ّشار ثبالتزيي طَل ريطِ (37/67سبًتیهتز) را
داضت .استفبدُ ّوشهبى اس تیوبر ثَر ٍ کلسین ًطبى هیدّذ کِ در تیوبر 1/25در ّشار کلسین ثب
افشايص هیشاى ثَر تب غلظت 0/4در ّشار طَل ريطِ رًٍذ افشايطی داضتِ ٍ ثؼذ اس آى ،افشايص هیشاى ثَر
ثبػث کبّص طَل ريطِ هیضَد.
اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی طَل بَتِ تَت فرًگی

اثزات اغلی دٍ فبکتَر کلسین ٍ ثَر رٍی طَل ثَتِ هؼٌیدار ًطذ ،اهب اثز هتقبثل کلسین ٍ ثَر رٍی
طَل ثَتِ در سطح احتوبل پٌج درغذ هؼٌیدار ضذ .هقبيسِ هیبًگیي غَرت گزفتِ حبکی اس ايي ثَد
کِ استفبدُ اس ثَر 0/2در ّشار ٍ کلسین 1/25در ّشار ثب هقذار  16سبًتیهتز ثبالتزيي طَل ثَتِ را
داضت .تزکیت تیوبرّبی ثَر (ضبّذ) ٍ کلسین 0/75در ّشار ،ثَر 0/4در ّشار ٍ کلسین 0/75در ّشار ٍ
ثَر 0/6در ّشار ٍ کلسین 0/25در ّشار کوتزيي طَل ثَتِ را داضتٌذ .سبيز تیوبرّب اختالف هؼٌیداری
ًذاضتٌذ.
اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی هیساى درصد هادُ خطک هیَُ تَت فرًگی

اثز فبکتَر کلسین ثز هیشاى درغذ هبدُ خطک هیَُ در سطح احتوبل يک درغذ هؼٌیدار ضذ.
ًتبيج هقبيسِ هیبًگیيّب ًطبى داد کِ تیوبر غلظت  1/25در ّشار کلسین ثب هقذار  9/18درغذ
ثبالتزيي ٍ تیوبر ضبّذ ثب هقذار  7/8درغذ کوتزيي هیشاى هبدُ خطک را داضتٌذ .اثز اغلی
فبکتَر ثَر ٍ اثز هتقبثل کلسین ٍ ثَر رٍی درغذ هبدُ خطک هؼٌیدار ًطذًذ .ايي ًتبيج ًطبى
هیدّذ کِ ثب افشايص غلظت کلسین ،درغذ هبدُ خطک افشايص يبفتِ است .ايي ًتبيج ثب پژٍّص
اًجبم ضذُ تَسط ضوس ٍ ّوکبراى ( )1388هطبثقت داضت.
اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی تعداد هیَُ تَت فرًگی

اثزات اغلی دٍ فبکتَر کلسین ٍ ثَر رٍی تؼذاد هیَُ هؼٌیدار ًطذ .اهب اثز هتقبثل ايي دٍ ػٌػز رٍی
تؼذاد هیَُ در سطح احتوبل پٌج درغذ هؼٌیدار ضذ .تزکیت تیوبرّبی ثَر  0/2در ّشار ٍ کلسین
 0/75در ّشار ثیطتزيي تبثیز را ثز تؼذاد هیَُ تَت فزًگی دارد .تزکیت تیوبرّبی ثَر ضبّذ× کلسین
 0/75در ّشار ،ثَر  0/2در ّشار × کلسین ضبّذ ٍ ثَر  0/2در ّشار × کلسین  1/25در ّشار دارای
کوتزيي تؼذاد هیَُ ثَدًذ.

نتیجه گیری
طجق ًتبيج ايي پژٍّص ،ثب افشايص هػزف کَد ثَر هیشاى ثَر ثزگ ٍ هیَُ ،افشايص يبفت ٍ افشايص
هػزف کَد ثَر ثبػث کبّص طَل ثَتِ ضذً .یتزات کلسین ثبػث افشايص هیشاى کلسین ثزگ ٍ هیَُ ٍ
درغذ هبدُ خطک هیَُ ضذ .استفبدُ ّوشهبى اس تیوبر ثَر ٍ کلسین ًطبى داد کِ در تیوبر  1/25در
ّشار کلسین ثب افشايص هیشاى ثَر تب غلظت  0/4در ّشار طَل ريطِ رًٍذ افشايطی داضتِ ٍ ثؼذ اس آى،
افشايص هیشاى ثَر ثبػث کبّص طَل ريطِ هیضَد.
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