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ياصٌ َبی کلیذی :آسد ویٛٙآ  ،خلٛكیبت سئِٛٛطیىی  ٚحؼی ،ػفتی ثبفت٘ ،بٖ ثبٌت
مقذمٍ

إٞیت ٚیظ ٜای ثشخٛسداساػت.افضایؾ دا٘ؾ ٔلشف وٙٙذٜ
دس ٔٛسد ٔٛاد غزایی  ٚاثشات آٖ دس ػالٔت ػجت افضایؾ
تٛػؼ ٝثبصاس ٔلشف ٔٛاد غزایی اكّی ٌشدیذ ٜاػت .غزاٞبی
اكّی ٘ ٝتٟٙب ثبیذ اص ٘ظش ٔٛاد ٔغزی غٙی ثبؿذ ثّى ٝثبیؼتی
حبٚی اخضاء ثیِٛٛطیه فؼبَ ٘یض ثبؿذ و ٝایٗ اخضا ٔی تٛا٘ذ
ث ٝثٟجٛد ػالٔت  ٚسفب ٚ ٜوبٞؾ خغش اثتال ث ٝثیٕبسی وٕه
ؿبیب٘ی ٕ٘بیذ .ثٙبثشایٗ اػتفبد ٜاص ٔحلٛالت فشاػٛدٔٙذ ثٝ
ٔٙظٛس غٙی ػبصی ٔحلٛالت غزایی تٛكیٔ ٝی ؿٛد (.)1
إٞیت تشویجبت ؿیٕیبیی داٌ٘ٙ ٝذْ دس ٘ ّٝٞٚخؼت ث ٝػّت
إٞیت غزایی داٌ٘ٙ ٝذْ دس تغزی ٝا٘ؼبٖ  ٚد ْٚآٖ و ٝأىبٖ

غالت ؿبُٔ ٌشٞٚی اص ٌیبٞبٖ ٔی ثبؿٙذ و ٝػغح صیش
وـت ثشخی اص آٟ٘ب دس د٘یب ثیؾ اص ػبیش ٌیبٞبٖ صساػی ٔی
ثبؿذ  ٚدا٘ ٝایٗ ٌش ٜٚاص ٌیبٞبٖ ثشای تغزی ٝاوثش ٔشدْ
خٟبٖ ثٔ ٝلشف ٔی سػذ.دس ٔیبٖ غالت ٌٙذْ ثٔ ٝمذاس صیبد
 ٚدس ػغح ٘ؼجتبً صیبدی اص صٔیٟٙبی صساػتی ٔٙبعك ٔختّف
خٟبٖ وـت ٔی ٌشددٌٙ.ذْ اص ٘ظش تغزیٔ ٝشدْ خٟبٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ خٙجٞ ٝبی التلبدی داسای اسصؽ ثیـتشی ثٛدٚ ٜ
دسٔمبْ ثبالتشی لشاس داسد  ٚػبال٘٘ ٝؼجت ث ٝافضایؾ تِٛیذ آٖ
تٛخ ٝصیبدی ٔی ؿٛد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اسصیبثی ویفیت ٌٙذْ اص
29

جلد  -14شماره -3پاییز 1398

تبثیش خبیٍضیٙی آسد ٌٙذْ ثب آسد ویٛٙآ ثب ٘ؼجت ٞبی  20،15،10،5،0دسكذ (ٚص٘یٚ /ص٘ی) ثش خلٛكیبت سئِٛٛطیىی خٕیش٘بٖ
ثبٌت ؿبُٔ آصٔ ٖٛفبسیٌٛٙشاف (ٔیضاٖ خزة آة ،صٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیش ،صٔبٖ پبیذاسی ،دسخ٘ ٝشْ ؿذٖ خٕیش)  ٚآصٔ ٖٛاوؼتٙؼٌٛشاف
(ا٘شطی ٔلشفیٔ ،مبٔٚت ث ٝوـؾ ،لبثّیت وـؾ  ٚػذد ٘ؼجت)ثشسػی ؿذ٘ .تبیح ٘ـبٖ داد ثب افضٚدٖ آسد ویٛٙآ خزة آة ث ٝعٛس
وبٔال ٔؼٙی داسی ) (p<0.01افضایؾ ی بفت .آسد خبیٍضیٗ ؿذ ٜدس آصٔ ٖٛفبسیٌٛٙشاف صٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیش  ٚصٔبٖ پبیذاسی خٕیش سا
افضایؾ  ٚدسخ٘ ٝشْ ؿذٖ خٕیش پغ اص  12 ٚ 10دلیم ٝاثتذا افضایؾ ػپغ ثب افشٚدٖ دسكذ ثبالی آسد ویٛٙآ ث ٝعٛس ٘بچیض وبٞؾ
ٔی یبثذ .دس آصٔ ٖٛاوؼتٙؼٌٛشاف ثب افضٚدٖ آسد ویٛٙآ ا٘شطی خٕیش ٘ؼجت ث ٕٝ٘ٛ٘ ٝؿبٞذ وبٞؾ یبفت ٔ ٚمبٔٚت ث ٝوـؾ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٞبی حبٚی  5دسكذ آسد ویٛٙا ثیـتش اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی حبٚی  10دسكذ آسدویٛٙآ ثٛد.ث ٝعٛس وّی افضٚدٖ آسد ویٛٙا تب ػغح 5دسكذ ٔی
تٛا٘ذ دس تِٛیذ ٘بٖ ثبٌت ،خٟت ثٟجٛد ویفیت ٘بٖ ثبٌت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیذٌ

یوسف خان و همکاران

ویفیت آسد تِٛیذی خٟت تبٔیٗ ٘یبص ثبصاس ٕ٘بیٙذ .یىی اص
سٚؽٞبی اكالح آسد ثشای تِٛیذ ٘بٖ فب٘تضی اػتفبد ٜاص ثٟجٛد
دٙٞذٞب ٔی ثبؿذ  ٚث ٝدِیُ ٌشایؾ ٔلشف وٙٙذ ٜث ٝػٕت
ٔلشف وبالی اسٌب٘یه ثٟتش اػت اص ٔٛاد عجیؼی ثشای ثٟجٛد
خٛاف سئِٛٛطیىی آسد اػتفبدٌ ٜشدد .ثذیٗ س ٚیىی اص
ٕٟٔتشیٗ خبیٍضیٗ ٞب آسد ویٛٙا ٔی ثبؿذ .ویٛٙا ؤ ٝؼٕٛال
ث ٝػٛٙاٖ یه ٔبدٜغزایی فٛق اِؼبد ٜاص آٖ یبد ٔیؿٛد ثٝ
خبعش ٚخٛد ٔضایبی ثؼیبس دس ٔیبٖ افشاد ٔحجٛة ؿذ ٜاػت.
ویٛٙا ػشؿبس اص پشٚتئیٗ ،فیجش ٚ ٚیتبٔیٗٞب ٛٔ ٚاد ٔؼذ٘ی
ٔختّف اػت .ایٗ ٔبدٕٞ ٜچٙیٗ ػبسی اص ٌّٛتٗ اػت  ٚثشای
افشادی و ٝاص سطیٓ غزایی فبلذ ٌّٛتٗ اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ثیـتش
تٛكیٔ ٝیؿٛد .ویٛٙا اغّت ث ٝػٛٙاٖ خبیٍضیٗ ثش٘ح اػتفبدٜ
ٔیؿٛد  ٚث ٝػٛٙاٖ یه دا٘ٔ ٝحؼٛة ٔیٌشدد .غالف صسد
سً٘ آٖ دا٘ٝی ٌیبٞی ث٘ ٝبْ  Chenopodium quinoaاػت
و ٝثٔٛی پش ٚثٛد ٚ ٜثب چغٙذس ،ثشي چغٙذس  ٚاػفٙبج ٔشتجظ
اػت .ویٛٙا صٔب٘ی و ٝپختٔ ٝیؿٛد ٘شْ  ٚوشوی اػت ٚ
داسای عؼٓ خٛؿٕضٜای اػتٔ .یتٛاٖ اص ویٛٙا دس ػبخت
آسد ،غالت  ٚغزاٞبی دیٍشی ٕٞچ ٖٛپبػتب ٘ ٚبٖ اػتفبدٜ
وشد .ویٛٙا اص پش ،ٚثِٛیٛی  ٚؿیّی ٔیآیذ .ایٗ ٔبد ٜدس وٜٛ
ٞبی آ٘ذ ٔیسٚیذ  ٚثشای ٞضاساٖ ػبَ خض ٚغزاٞبی اكّی
ٔشدْ ثٔٛی آٖ ٔٙغم ٝثٛد ٜاػت .ویٛٙا تمشیجب ٚ ٌٝ٘ٛ 120
ٛ٘ 1800ع داسد .دا٘ٞٝبی آٖ ٔیتٛا٘ذ ػیب ،ٜلشٔض ،ػفیذ،
ثٙفؾ ،كٛستی  ،صسد ،خبوؼتشی٘ ،بس٘دی یب ػجض ثبؿذ .ثب
ایٙىٛ٘ ٝع ػفیذ سً٘ آٖ ٔض ٜثٟتشی داسد ،ویٛٙای لشٔض سً٘
ٔٛاد ٔغزی ثیـتشی داسد ویٛٙا ٔٙجغ غٙی  ٚػبِی اص
پشٚتئیٗ ،فیجش ،آٔ ،ٗٞغ ،تیبٔیٗ ٚ ٚیتبٔیٗ  B6اػت.ایٗ
ٔبدٕٞ ٜچٙیٗ ٔٙجغ ثؼیبس خٛثی اص ٔٙیضیٓ ،فؼفشٍٙٙٔ ،ض ٚ
فٛالت ٔیثبؿذٙٔ .جغ خٛة ثذاٖ ٔؼٙبػت وٞ ٝش ٚػذٜ
غزایی اص ویٛٙا ٔیتٛا٘ذ حذالُ د ٜدسكذ اص اسصؽ غزایی
سٚصا٘ ٝفشد سا تبٔیٗ وٙذ ،دس حبِیىٙٔ ٝجغ ػبِی ثذاٖ
ٔؼٙبػت وٞ ٝش ٚػذ ٜغزایی اص ویٛٙا ٔیتٛا٘ذحذالُ ثیؼت
دسكذ اص ٔٛاد ٔغزی ٔٛسد ٘یبص ثذٖ سا فشا ٓٞآٚسد ( .)2ویٛٙا
ثشای ایٙى ٝتٟٙب ٌیبٞی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ پشٚتئیٗ وبُٔ ثذٖ
سا تبٔیٗ وٙذ  ٚتٕبٔی آٔیٛٙاػیذٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای حفظ
تؼبدَ ػالٔتی ثذٖ سا فشا ٓٞآٚسد ثؼیبس ٔـٟٛس اػت.
آٔیٛٙاػیذٞبی ضشٚسی یىی اص ٔٛاسدی اػت و ٝثذٖ ٕ٘ی

اػتفبد ٜآٖ دس دأپشٚسی  ٚكٙؼت ٔی ثبؿذ ،ایٗ تشویجبت
ؿیٕیبیی ٌٙذْ ػٕٔٛب ؿبُٔ پشٚتئیٗ ٞب ،وشثٞٛیذسات ٞب،
چشثی ٞبٛٔ ،اد ٔؼذ٘ی ٚ ٚیتبٔیٗ ٞب ٔی ثبؿٙذٌّٛ .تٗ وٝ
ٔ ٟٓتشیٗ ٔبد ٜپشٚتئیٙی اػت اص ٌّیبدیٗ ٌّٛ ٚتٙیٗ وٞ ٝش
د ٚدس آة غیش ٔحّ ٚ َٛدس آة ٕ٘ه ٔحّٔ َٛی ثبؿٙذ
تـىیُ ؿذ ٜاػت .حذٚد  80دسكذ پشٚتئیٗ داٌ٘ٙ ٝذْ اص دٚ
ٔبد ٜفٛق تـىیُ یبفت ٚ ٝحذٚد  14تب  15دسكذ ٚصٖ وُ
داٌ٘ٙ ٝذْ سا ػجٛع تـىیُ داد ٜو ٝپغ اص آػیبة وشدٖ دس
دأپشٚسی ٘ ٚب٘ٛایی ٞب ٔٛسد ٔلشف داسد .اسصؽ ٘ب٘ٛایی ٌٙذْ
یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ خٛاف ٔـخق وٙٙذ ٜوٕیت  ٚویفیت
آسد حبكُ اص داٌ٘ٙ ٝذْ ثٛد ٚ ٜثؼتٍی ثٔ ٝمذاس ٌّٛتٗ
ٔٛخٛد دس دا٘ ٝداسد .وشثٞٛیذسات ٞبی ٌٙذْ ؿبُٔ ٘ـبػت،ٝ
ػِّٛض  ٚلٙذٞبی ٔختّف ٔی ثبؿذ .لؼٕت اػظٓ داٌ٘ٙ ٝذْ ٚ
ث ٝخلٛف ثخؾ آ٘ذٚػپشْ سا ٘ـبػت ٝتـىیُ ٔی دٞذ.
ٔیضاٖ ٘ـبػتٌٙ ٝذْ ثؼتٍی ث ٝػٛأُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اص خّٕٝ
ؿشایظ آة ٛٞ ٚایی ،خٛاف سلٓ  ٚدسخ ٝاػتخشاج  ٚغیشٜ
داسد .ػِّٛض ثیـتش دس پٛػت ٝدا٘ ٚ ٝلؼٕت آِشٚ ٖٚخٛد داسد
 ٚغیش لبثُ ٞضٓ ٔی ثبؿذ .لٙذ ٔٛخٛد دس داٌ٘ٙ ٝذْ ثیـتش
دس لؼٕت آ٘ذٚػپشْ ٚخٛد داسد ٔ ٚمذاس آٖ ث ٝیه تب دٚ
دسكذ ٔی سػذ ٟٓٔ .تشیٗ لٙذ ٞبی ٌٙذْ ػجبستٙذ اصٌّٛ :وض،
فشٚوتٛصٔ ،بِتٛص ،ػٛوشٚص ،سافیٛٙص ّٔ ٚیجیٛصٔ .مذاس ایٗ ٔبدٜ
دس لؼٕت ٞبی ٔختّف داٌ٘ٙ ٝذْ یىؼبٖ ٘یؼت  ٚدس
ٌیبٞه دا٘ ٝثیـتش ٚخٛد داسدٔ .مذاس وّی آٖ حذٚد دٚ
دسكذ اػت و ٝحبٚی ٚیتبٔیٗ ٔ Eی ثبؿذ .ایٗ ٔٛاد ؿبُٔ
ٔٛاد ٔشوت اص لجیُ أالح  ٚػٙبكش ٔؼذ٘ی اػت  ٚدس تٕبْ
لؼٕت ٞبی دا٘ ٝث ٝعٛس ثشاثش  ٚیىؼبٖ پشاوٙذ٘ ٜجٛد ٜثّىٝ
دس ػجٛع ٌ ٚیبٞه صیبدتش اص آ٘ذٚػپشْ اػت ٟٓٔ .تشیٗ
ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٔٛخٛد دس داٌ٘ٙ ٝذْ ػجبستٙذ اص  :پتبػیٓ ،فؼفش،
وّؼیٓ ،آٌٌٛ ،ٗٞشدٙٔ ،یضیٓ ،وّش ،ػذیٓٔ ،غٍٙٙٔ ،ض  ٚیذ.
ایٗ ٔٛاد ؿبُٔ تشویجبت آِی ٔی ثبؿذ و ٝدس ثبفت ٞبی ثذٖ
اػٕبَ حیبتی ٔ ،ٟٓحؼبع  ٚث ٝخلٛكی سا ا٘دبْ داد ٜثٝ
عٛسی و ٝثذٚ ٖٚخٛد آٖ ٞب ٚاوٙؾ حیبتی ػّٞ َٛب  ٚادأٝ
ص٘ذٌی ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد  ٚدس اثش وٕجٛد یب فمذاٖ آٖ ٞب
ػٛاسضی دس ثذٖ ا٘ؼبٖ  ٚحیٛا٘بت ظبٞش ٔی ٌشدد (.)1
وٕجٛد ٌٙذْ خبسخی  ٚتِٛیذ آسد ٘بٔغّٛة ثب خٛاف ضؼیف
سئِٛٛطیىی پبییٗ ػجت ؿذ ٜاػت وبسخب٘ٞ ٝب ػؼی دس ثٟجٛد
30

تاثیر استفاده از ...

31

جلد  -14شماره -3پاییز 1398

تٛا٘ذ خٛد آٖ سا تِٛیذ وٙذ  ٚپشٚتئیٗ وبُٔ حبٚی
تٕبٔی ایٗ آٔی ٛٙاػیذٞبی ضشٚسی اػت .ثش اػبع ٔٛػؼٝ
ّٔی ػالٔت  9آٔی ٛٙاػیذ ضشٚسی ٚخٛد داسد و ٝؿبُٔ
ٞیؼتیذیٗ ،ایضِٛٚػیِٗٛ ،ػیِٗ ،یضیٗٔ ،تی٘ٛیٗ ،فٙیُ
آال٘یٗ  ،تشئ٘ٛیٗ ،تشیپتٛفبٖ ٚ ٚاِیٗ اػت .ثش خالف ػبیش
غالت ،ویٛٙا ٔٙجغ خٛثی اص ِیضیٗ اػت .ویٛٙا  ٚػبیش غالت
ػجٛعداس ٕٞچٙیٗ حبٚی  25دسكذ پشٚتئیٗ ثیـتشی
٘ؼجت ث ٝغالت تلفی ٝؿذٞ ٜؼتٙذ . .پشٚتئیٗ ویٛٙا غٙی اص
اػیذٞبی آٔیِ ٝٙیضیٗٔ ،تی٘ٛیٗ  ٚتشئ٘ٛیٗ اػت و ٝایٗ
اػیذٞبی آٔی ،ٝٙدس ثؼیبسی اص غبِت اص خٌّٕٙ ٝذْ ث ٝػٛٙاٖ
ٕٟٔتشیٗ غّ ٝدس تِٛیذ ٔحلٛالت ٘ب٘ٛاییٔ ،حذٚد وٙٙذٜ
ٞؼتٙذ ٕٞچٙیٗ ویٛٙا ٔٙجؼی ػشؿبس اص فیجشٛٔ ،اد ٔؼذ٘ی
٘ظیش وّؼیٓ ،آ ،ٗٞسٚی ٙٔ ٚیضیٓ اػت  ٚغٙی اص ٚیتبٔیٗ E
 ٚتشویجبت ضذ اوؼبیـی ٔی ثبؿذ ( .)1غزایی فبلذ ٌّٛتٗ
ثشای افشاد ٔجتال ث ٝثیٕبسی ػّیبن  ٚػذْ تحُٕ ٌّٛتٗ
ؿذیذ تٛكیٔ ٝیؿٛد .اٌشچ ٝخبٔؼ ٝدا٘ـٕٙذاٖ ٛٙٞص دس
حبَ ثحث ثش سٚی ٔضایبی سطیٓ غزایی فبلذ ٌّٛتٗ ثشای
افشادػبِٓ ٞؼتٙذ ،افشاد صیبدی ث ٝایٗ سطیٓ سٚی آٚسدٜا٘ذ.
ػبیت  Medical News Todayتخٕیٗ ٔیص٘ذ و ٝتمشیجب
ٔ 1/6یّی٘ ٖٛفش اص سطیٓ غزایی ثذٌّٛ ٖٚتٗ پیشٚی ٔیوٙٙذ
ثذ ٖٚایٙىٔ ٝجتال ث ٝایٗ ثیٕبسیٞب ثبؿٙذ .افشادی و ٝاص ایٗ
٘ٛع سطیٓ پیشٚی ٔیوٙٙذٕٔ ،ىٗ اػت دس دسیبفت تٕبٔی
ٔٛاد ٔغزی ضشٚسی خٛد ثٔ ٝـىُ ثیبفتٙذٔ .بیٛوّیٙیه ،
آ ،ٗٞوّؼیٓ ،فیجش ،تیبٔیٗ ،سیجٛفالٚیٗ٘ ،یبػیٗ  ٚفٛالت سا
ث ٝػٛٙاٖ ٔٛاد ٔغزی و ٝدس سطیٓ غزایی فبلذ ٌّٛتٗ ٚخٛد
٘ذاسد سا ِیؼت ٔیوٙذ .اص آ٘دبیی و ٝویٛٙا ث ٝعٛس عجیؼی
فبلذ ٌّٛتٗ اػت ٔیتٛا٘ذ ثٟتشیٗ ٌضی ٝٙثشای سطیٓ غزایی
فبلذ ٌّٛتٗ ثبؿذ .ثش اػبع ٔغبِؼٝای و ٝدس دا٘ـٍب ٜوّٕجیب
ا٘دبْ ؿذ ٜاػت ،اسصؽ تغزیٝای ایٗ سطیٓ ثب افضٚدٖ ٔٛادی
ٕٞچ ٖٛویٛٙا  ٚیب خٛی د ٚػش ثؼیبس ثٟجٛد ٔییبثذ .ؿبیذ
ٟٔٓتشیٗ  ٚلبثُ تٛخٝتشیٗ تغییشات پشٚتئیٗ ( ٌ 20/6شْ دس
ٔمبثُ ٌ 11شْ) ،آٔ 18/4( ٗٞیّیٍشْ دس ٔمبثُ ٔ 1/4یّی
ٌشْ)  ،وّؼیٓ( ٔ 182یّی ٌشْ دس ٔمبثُ ٔ 0یّی ٌشْ) ٚ
فیجش(ٌ 12/7شْ دس ٔمبثُ ٌ 5شْ) ثٛد ٜاػت .دسیه ٔغبِؼٝ
دیٍش ٔحممبٖ دسیبفتٝا٘ذ و ٝاضبف ٝوشدٖ ویٛٙا یب ٌٙذْ ػیبٜ
ثٔ ٝحلٛالت ػبسی اص ٌّٛتٗ ،ث ٝعٛس لبثُ تٛخٟی ٔحتٛای

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

پّی ف َٛٙآٖ سا افضایؾ داد ٜاػتٔ .حلٛالتی و ٝاص ویٛٙا یب
ٌٙذْ ػیب ٜایدبد ؿذٜا٘ذ حبٚی آ٘تی اوؼیذاٖ ثیـتشی
٘ؼجت ثٔ ٝحلٛالت ثذٌّٛ ٖٚتٗ دیٍش ٞؼتٙذ .پّی فَٞٛٙب
ٔٛاد ؿیٕیبیی ٞؼتٙذ و ٝاص ػَّٞٛب ٛٔ ٚاد ؿیٕیبیی ثذٖ دس
ٔمبثُ آػیتٞبی حبكُ اص سادیىبَٞبی آصاد ٔحبفظت ٔی
وٙٙذ .سادیىبَٞبی آصاد اتٓٞبی فؼبِی ٞؼتٙذ و ٝثبػث ایدبد
آػیت ث ٝثبفتٞبی ثذٖ ٔیؿ٘ٛذٌ .یب ٜویٛٙا لبثّیت سؿذ دس
اساضی ؿٛس  ٚثب ویفیت ٘بٔٙبػت سا داسدحذالُ اص ٞش ٞىتبس
ٔضسػ ٝویٛٙا  5/2تٗ تِٛیذ ٔحل َٛثشداؿت ٔیؿٛد ؤ ٝی
تٛا٘ذ خبیٍضیٗ خٛثی ثشای ٔحلٛالت پشآةثش ثبؿذ  ٚاص ٘ظش
التلبدی ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝاػت.
لؼٕتی اص وشثٞٛیذسات ٔٛخٛد دس ویٛٙا اص فیجش اػت.
ثذٖ آ٘ضیٓ ٞبی الصْ خٟت ؿىؼتٗ فیجش سا ٘ذاسد ثٙبثشایٗ
ٞیچ وبِشی ث ٝسطیٓ غزایی اضبفٕ٘ ٝی وٙذ .ث ٝخبی تِٛیذ
ا٘شطی ،فیجش اص سٚد ٜػجٛس ٔی وٙذ ٔ ٚحیظ سٚد ٜسا تٕیض ٔی
وٙذٕٞ ،ب٘غٛس و ٝفیجش حشوت ٔی وٙذ ٔٛاد غزایی ٔضش سا
ثشداؿت ٚ ٝثبػث ٔی ؿٛد تب فؼبِیت سٚدٙٔ ٜظٓ ؿٛدٞ .ضٓ
وشثٞٛیذسات ث ٝثذٖ ا٘شطی ٔی دٞذ .عجك تحمیمبت ا٘دبْ
ؿذ ٜسطیٓ غزایی آٔشیىب دس ػبَ  ،2010ثشای ٞش 1000
وبِشی ٔٛخٛد دس سطیٓ غزایی ثٌ 14 ٝشْ فیجش ٘یبص داسیذ وٝ
اٌش سطیٓ غزایی  2000وبِشی داؿت ٝثبؿیذ ثٌ 28 ٝشْ فیجش
ٔی سػذ .ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ سطیٓ غزایی  2000وبِشی٘ ،لف
پیٕب٘ ٝویٛٙا پخت ٝؿذ٘ ٜضدیه ث 10 ٝدسكذ فیجش سٚصا٘ٝ
(ٌ 2/6شْ) سا تبٔیٗ ٔی وٙذ.
ویٛٙا ٔیتٛا٘ذ ث ٝدِیُ اسصؽ غزایی ثبال دس ػجذ تغزیٝ
خب٘ٛاس اص إٞیت ٚیظ ٞبی ثشخٛسداس ثٛدٔ ٚ ٜی تٛا٘ذخبیٍضیٗ
ثش٘ح ؿٛد.آسد ویٛٙا داسای خٛاف ٚیظ ٜای اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ
تبثیشاتی دس خٛاف سئِٛٛطیىی اص خّٕ ٝصٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیش ،
ٔمبٔٚت خٕیش ٔ ،یضاٖ حدٓ خٕیش ٔ ،یضاٖ خزة آة تٛػظ
خٕیش  ،ثبفت ٘بٖ  ٚپخؾ یىٛٙاخت ػّٞ َٛبی ٌبصی ایدبد
وٙذٞ .ذف اص ایٗ تحمیك ٔؼشفی دا٘ ٝویٛٙا ثؼٛٙاٖ ٔٙجؼی ٘ٛ
 ٚاس صؿٕٙذ غزایی دس وـٛس اػت ؤ ٝی تٛاٖ اص آٖ ثشای
غٙی ػبصی آسد  ٚثٟجٛد خٛاف سئِٛٛطیىی ٘بٟ٘بی ثبٌت
اػتفبدٕٛ٘ ٜد ِزا ثب ا٘دبْ تحمیمبت ثیـتش سٚی آٖ ٔی تٛاٖ
ث٘ ٝتبیح سضبیت ثخـی دس صٔی ٝٙكٙبیغ غزایی دػت پیذا
(.)2
وشد

یوسف خان و همکاران

ٔمذاس پشٚتئیٗ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ وّذاَ ث ٝؿٕبس،46-12 ٜ
ٔمذاس چشثی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔلٛة ٌّٛ ٚ 30-10تٗ ثب
اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔلٛة  38-11تؼییٗ ٌشدیذ (.)3

مًاد ي ريش َب
مًاد

آسد ثب خبوؼتش ، % 55سعٛثت ،% 14/1پشٚتئیٗ ،% 11/1
ٌّٛتٗ ٔشعٛة  ،% 26اص وبسخب٘ ٝاسد ػتبس ٜوشداٖ
(ٔشتضٛی) تٟی ٝؿذ.
ویٛٙآ (ٛٔ )Chenopodium quinoa Willd.سد اػتفبدٜ
دس ایٗ تحمیك تٟی ٝؿذ ٜاص ؿشوت پخؾ ٔٛاد غزایی
 INCASثّظیه ثب خلٛكیبت سعٛثت  ،% 11/8خبوؼتش
 ،% 1/2پشٚتئیٗ  ،% 12/3چشثی  ،% 3/7تٟی ٚ ٝثؼت ٝآٖ تب
صٔبٖ اػتفبد ٜدس دٔبی  25دسخ ٝػّؼیٛع ٍٟ٘ذاسی ؿذ.
ٔخٕش خـه  ٚفؼبَ ػبوبسٔٚبیؼض ػشٚیؼی ٝاص ؿشوت ایشاٖ
ٔالع تٟی ٝؿذٔ .حِّٟٛبی ؿیٕیبیی اص ؿشوت ٔشن تٟی ٚ ٝتب
سٚص آصٔبیؾ دس دٔبی اتبق  ٚدٚس اص ٘ٛس  ٚػبیش ػٛأُ ٍٟ٘ذاسی
ؿذ ٚیظٌیٟبی آسد ؿبُٔ ٔمذاس خبوؼتش ،فیجش ،ػذد صِٙی ٚ
ؿبخلٟبی فبسیٌٛٙشافی ؿبُٔ خزة آة ،ثجبت خٕیش  ٚػذد
ویفی تیٕبسٞبی آسد ثش اػبع سٚؽ ٞبی AACCتؼییٗ ؿذ
(.)1
ثشای تٟی٘ ٝبٖ ثبٌت آسد ٌٙذْ ،ؿىشٕ٘ ،% 2ه ،% 2
ٔخٕش  ،% 2ثٟجٛد دٙٞذ٘ ٜبٖ ٚ ،% 3ص٘ی آسد ٔ ٚمذاس آة الصْ
(تؼییٗ ؿذ ٜتٛػظ دػتٍب ٜفبسیٌٛٙشاف)ٕٞ .شا ٜثب
 20،15،10،5،0دسكذ آسد ویٛٙا دس ٔخّٛط وٗ (ٔذَ 1565
 HRػبخت ؿشوت فیّیپغ ّٙٞذ) ثب ٔ ٓٞخّٛط ؿذ٘ذ،
ػپغ خٕیش فٛق سا ثٔ ٝذت  8دلیم ٝثش سٚی ٔیض دس دٔبی
اتبق ( )25°Cثٙٔ ٝظٛس ا٘دبْ تخٕیش اِٚی ٝلشاس داد ٜؿذ.
ػپغ ث ٝچب٘ٞ ٝبی ٌ 180شٔی تمؼیٓ  ٚثٔ ٝذت  5دلیمٝ
اػتشاحت داد ٜؿذ دس ٔشحّ ٝثؼذی چب٘ٞ ٝب ث ٝكٛست ِِٝٛ
ای دس آٔذٚ ٜثٔ ٝذت  45دلیم ٝداخُ اتبق تخٕیش ثب دٔبی
( ٚ )28°Cثخبس  % 80تخٕیش ٟ٘بیی ؿذ٘ذ .دسٟ٘بیت ٘یض پخت
ثٔ ٝذت  12دلیم ٝدس فش ثب دٔبی ( )230°Cا٘دبْ ؿذ٘ .بٖ
ٞبی حبكُ پغ اص ػشد ؿذٖ دس ویؼٞ ٝبی پّی اتیّٙی
ثؼت ٝثٙذی ؿذ٘ذ (.)3

آسمبیطبت رئًلًصیکی خمیز

ٚیظٌی ٞبی سئِٛٛطیىی خٕیشٞبی آسد ؿبٞذ  ٚتیٕبسٞبی
 20،15،10،5تٛػظ دػتٍب ٜفبسیٌٛٙشاف  ٚاوؼتٙؼٌٛشاف
ثشاثٙذس ٚث ٝتشتیتٔ ،غبثك ثب سٚؽ  AACCؿٕبسٞ ٜبی -21
 54-10 ٚ 54تؼییٗ ؿذ٘ذ (.)4،3
تجشیٍ ي تحلیل آمبری

دس ایٗ تحمیك تدضی ٚ ٝتحّیُ ٚاسیب٘غ دادٞ ٜبی
حبكُ اص آصٔٞ ٖٛبی فیضیىٛؿیٕیبیی ثب وٕه ٘شْ افضاس
٘SPSSؼخٔ ٚ 18 ٝمبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ ٞب ثب اػتفبد ٜاص آصٖٔٛ
چٙذ دأ ٝٙای دا٘ىٗ ( دس ػغح  ٚ )%95دس لبِت عشح پبیٝ
وبٔالً تلبدفی كٛست پزیشفتٕٞ .چٙیٗ وّیٕٛ٘ ٝداسٞب ٘یض
ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس Excel 2003سػٓ ٌشدیذ٘ذ (.)2
وتبیج ي بحث

ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی آصٔ ٖٛفبسیٌٛٙشاف خبیٍضیٙی
ػغٛح ٔختّف آسد ویٛٙآ ػجت افضایؾ خزة آة فبسیٌٛٙشاف
آسد ٌٙذْ ؿذ ٚ ٜثب ثبالتش سفتٗ ػغٛح خبیٍضیٙی ،خزة آة
ثیـتش ٔی ؿٛد ث ٝعٛسی و ٝدسكذ خزة آة اص  56/3دس
ٕ٘ ٝ٘ٛؿبٞذ ث 58 ،57/7 ،57/3 ،56/9 ٝث ٝتشتیت دس تیٕبس
ٞبی ٔ 20،15،10،5ی سػذ  ٚثیٗ تیٕبسٞبی ٔختّف اص ٘ظش
آٔبسی اختالف ٔؼٙی داسی ٚخٛد داسد ( .)P<0.05خٕیشٞبیی
و ٝخزة آة صیبدتش داس٘ذ ٔٙبػت تش  ٚاص ٘ظش التلبدی ٔمشٖٚ
ث ٝكشف ٝتش ٔی ثبؿٙذ (.)1
افضایؾ خزة آة ػجت ثشٚص تغییشاتی دس ٔحلٟ٘ َٛبیی
ٔی ؿٛد و ٝػجبستٙذ اص:
-1افضایؾ صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی ثب ٔشعٛة ٍٟ٘ذاؿتٗ ٘بٖ
-2وبٞؾ ٘ؼجی اص دػت سفتٗ سعٛثت فشآٚسد ٜدسحیٗ پخت
اص دیٍش ٘تبیح حبكّ ٝاص ٔٙحٙی فبسیٌٛٙشاف ٔی تٛاٖ ثٝ
تغییشات پبسأتشٞبی سئِٛٛطیىی ٘ظیش صٔبٖ ٌؼتشؽ خٕیش
ٚصٔبٖ ٔمبٔٚت خٕیش ثب افضٚدٖ آسد ویٛٙآ ؿذ ،ٜاؿبس ٜوشد
(.)2

ارسیببی خصًصیبت فیشیکًضیمیبیی آردَب

ٔمذاس سعٛثت ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ آ ٖٚث ٝؿٕبس،44-16 ٜ
ٔمذاس خبوؼتش ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ پبی ٝث ٝؿٕبس،08-01 ٜ
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تاثیر استفاده از ...

اػت  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس ٘ ،)%10( T3ضدیه
تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%5(T2ی ثبؿذ.

وتبیج آسمًن فبریىًگزاف ومًوٍ َبی خمیز ببگت
جذة آة خمیز در رطًبت %14

ثب تٛخ ٝث ٝؿىُ  1و ٝاص آصٔ ٖٛدا٘ىٗ ٘تید ٝؿذ ٜاػت
 ٚاثش تیٕبس ثش خزة آة خٕیش دس  %14سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔی
تٛاٖ ٌفت :اثش تیٕبس وبٔال ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ (.)p<0.01
ٔیبٍ٘یٗ خزة آة خٕیش دس سعٛثت  ٕٝٞ %14تیٕبسٞب
اص ؿبٞذ ثیـتش اػت ٕٞچٙیٗ ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ثٝ
تیٕبس  ٚ )%20(T5وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس ؿبٞذ
اػت ٘ضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%5(T2ی ثبؿذ.

سمبن پبیذاری خمیز

ثب تٛخ ٝث ٝؿىُ ( )3-4و ٝاص آصٔ ٖٛدا٘ىٗ ٘تید ٝؿذٜ
اػت  ٚاثش تیٕبس ثش صٔبٖ پبیذاسی خٕیش سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔی
تٛاٖ ٌفت :اثش تیٕبسٞب ٔؼٙی داس ٕ٘ی ثبؿذ(.) p>0.05
ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ صٔبٖ پبیذاسی خٕیش ٔشثٛط ث ٝتیٕبس
 ٚ )%20(T5وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس  )%5(T2اػت
ٕٞچٙیٗ ٘ضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%5(T2ی
ثبؿذ.

سمبن تًسعٍ خمیز

خذ - 1 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ دسكذ خزة آة . %14
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

4

a

1/888

Sig.
**0/000

217/885

)a.R Squared=0.989(Adjusted R Squared=0.984
59

b

58.5
57.5

d

جذب آب %14

e

57

%
ج ذب آب 14

c

58

56.5
56
T5

T4

T3

T2

)T1(Control

58.56

58.3

57.83

57.13

56.66

تیمارها

ؿىُ  - 1تغییشات دسكذ خزة آة دس سعٛثت %14تیٕبسٞبی ٔختّف.

33

55.5
جذب آب %14
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ٔغبثك خذ ،4-4 َٚاص ٘ظش دسخ٘ ٝشْ ؿذٖ  ، FUاثش
تیٕبس ٔؼٙی داس ٕ٘ی ثبؿذ ( .) p>0.05ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ
دسخ٘ ٝشْ ؿذٖ خٕیش پغ اص  10دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس
(1ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس  )%20(T5اػت
٘ضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%10(T3ی ثبؿذ.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

ثب تٛخ ٝث ٝؿىُ ( )2-4و ٝاص آصٔ ٖٛدا٘ىٗ ٘تید ٝؿذ ٜاػت
 ٚاثش تیٕبس ثش صٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیش سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔی تٛاٖ
ٌفت اثش تیٕبسٞب ٔؼٙی داس ٕ٘ی ثبؿذ (ٔ .) p>0.05یبٍ٘یٗ
صٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیش تیٕبس T3اص تٕبٔی تیٕبس ٞب وٕتش
اػت ٕٞ.چٙیٗ ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس )%20(T5

درجٍ وزم ضذن خمیز پس اس  11دقیقٍ

یوسف خان و همکاران

خذ-2-4 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ صٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیش ثش حؼت دلیم.ٝ

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

a

دسخ ٝآصادی
4

ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
0/076

Sig.

F

0/122

2/375

ns

)a.R Squared=0.487(Adjusted R Squared=0.282
2

ab
ab

ab

زمان توسعه خمیر (دقیقه)

ab

1.5

زمان توسعه خمیر

1
0.5

T5

T4

T3

T2

)T1(Control

1.76

1.7

1.36

1.56

1.5

0
زمان توسعه خمیر

تیمارها

ؿىُ  -2صٔبٖ تٛػؼ ٝخٕیشتیٕبسٞبی ٔختّف.
خذ - 3 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ صٔبٖ پبیذاسی خٕیش ثش حؼت دلیم.ٝ
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی
ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

0/298

4

Sig.
0/254

1/578

ns

)a.R Squared=0.387(Adjusted R Squared=0.142
8
7
5

زمان پای داری(دقیقه)

4
a

a

a

a

a

3
2

زمان پای داری(دقیقه)

6

1
T5

T4

T3

T2

)T1(Control

2.3

1.96

1.83

1.46

1.66

0
زمان پایداری (دقیقه)

تیمارها

ؿىُ  - 3صٔبٖ پبیذاسی تیٕبسٞبی ٔختّف.
خذ - 4 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ دسخ٘ ٝشْ ؿذٖ  FUپغ اص د ٜدلیم.ٝ
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی
ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

289/000

4

2/599

Sig.
0/101ns

)a.R Squared=0.510(Adjusted R Squared=0.314
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تاثیر استفاده از ...

ab

a

ab

ab

a

150

درجه نرم ش دن پس از 10دقیقه

100
50

T5

T4

T3

T2

T1(Contro
)l

122

140.33

144.33

136.33

147

0

درجه نرم ش دن پس از 10دقیقه FU

200

درجه نرم شدن پس از 10
دقیقه

تیمارها

ؿىُ  - 4تغییشات دسخ٘ ٝشْ ؿذٖ پغ اص د ٜدلیم ٝتیٕبسٞبی ٔختّف.

آسمًن اکستىسًگزاف ومًوٍ َبی خمیز ببگت

خذ ،7 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ا٘شطی ٘ cm2/min135ـبٖ
داد اثش تیٕبسٞب وبٔال ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ ( .)p<0.01ثیـتشیٗ
ٔیبٍ٘یٗ ا٘شطی ٔلشفی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ثبٌت پغ اص 135
دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس ( T1ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط
ث ٝتیٕبس  )%20(T5اػت ٘ضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس
ٔ )%5(T2ی ثبؿذ (ؿىُ .)7
مقبيمت بٍ کطص ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس 45

خذ ،5 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ا٘شطی ٘ cm2/min45ـبٖ داد
اثش تیٕبس وبٔال ٔؼٙی داسٔی ثبؿذ ( .)p<0.01ثیـتشیٗ
ٔیبٍ٘یٗ ا٘شطی ٔلشفی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ثبٌت پغ اص 45
دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس (T1ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط
ث ٝتیٕبس  )%20(T5اػت ٘ ٚضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس
ٔ )%5(T2ی ثبؿذ (ؿىُ .)5

دقیقٍ

خذ ،8 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ 45
٘ BU/minـبٖ داد اثش تیٕبسٞب ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ
( .)p<0.05ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
خٕیش ثبٌت پغ اص  45دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس ٚ)%10( T2
وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس (T1ؿبٞذ) اػت ٘ضدیه
تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%20(T5ی ثبؿذ (ؿىُ .)8

اوزصی مصزفی ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس 01دقیقٍ

خذ ،6 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ا٘شطی٘ cm2/min90ـبٖ داد
اثش تیٕبسٞب وبٔال ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ ( .)p<0.01ثیـتشیٗ
ٔیبٍ٘یٗ ا٘شطی ٔلشفی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ثبٌت پغ اص90
دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس (T1ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط

مقبيمت بٍ کطص ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس 01

دقیقٍ

35
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اوزصی مصزفی ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس  45دقیقٍ

اوزصی مصزفی ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس 135دقیقٍ

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تـبثیش ٞیذسٚوّٛئیذٞبی ٔختّف ثش ٔـخـلبت
اوؼتٙـؼٌٛشافی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی آسد ثؼذ اص ٌزؿـت  135دلیمـٝ
اػـتشاحت آ٘بِیض ؿذ ٜاػت .اص دػتٍب ٜاوؼتٙؼٌٛشاف ثشای
تؼییٗ لبثّیت وـؾ خٕیش یب ث ٝػجبست دیٍش لبثّیت وؾ آٔذٖ
خٕیش دس اثش ٘یشٚی ٚاسد ٜث ٝآٖ تب حذ پبس ٜؿـذٖ ٔ ٚمبٔٚت دس
ثشاثـش وــؾ ٘ ٚـؼجت ایـٗ د ٚثـ ٝیىـذیٍش اػتفبدٔ ٜی ؿـٛد.
تشویجـی ٔتؼـبدَ اص ٔمبٔٚـت خـٛة  ٚوـؾ پزیشی ٔغّٛة،
ٔـخلبت یه ٕ٘ ٝ٘ٛخٕیش ٔٙبػت ٔی ثبؿذ.

ث ٝتیٕبس  )%20(T5اػت ٘ ٚضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس
ٔ )%5(T2ی ثبؿذ (ؿىُ .)6

یوسف خان و همکاران

تیٕبس ( T1ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس
 )%20(T5اػت ٘ ٚضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس )%5(T2
ٔی ثبؿذ (ؿىُ .)11

خذ ،9 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ 90
٘ BU/minـبٖ داد اثش تیٕبسٞب ٔؼٙی داس ٕ٘ی ثبؿذ
( .)p>0.05ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
خٕیش ثبٌت پغ اص  90دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس ٚ )%5( T2
وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس  )%20( T5اػت ٘ضدیه
تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%15(T3ی ثبؿذ (ؿىُ .)9

قببلیت کطص ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس  01دقیقٍ

خذ 12 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ لبثّیت وـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
خٕیش ثبٌت پغ اص  90دلیم٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝاثش تیٕبس
ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ ( .)p<0.05ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ لبثّیت
وـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ثبٌت پغ اص  90دلیمٔ ٝشثٛط ثٝ
تیٕبس  ٚ)%10(T3وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس )%20(T5
اػت ٘ ٚضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%10( T3یثبؿذ
(ؿىُ .)12

مقبيمت بٍ کطص ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس 135

دقیقٍ

خذ 10 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ 135
٘BU/minـبٖ ٔی دٞذ و ٝاثش تیٕبس وبٔال ٔؼٙی داس ٔی
ثبؿذ ( .)p<0/01ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٞبی خٕیش ثبٌت پغ اص  135دلیمٔ ٝشثٛط ث ٝتیٕبس T1
(ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتیٕبس  )%20( T5اػت
٘ضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس ٔ )%5( T2ی ثبؿذ (ؿىُ
.)10

قببلیت کطص ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس 135

دقیقٍ

خذ ،13 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ لبثّیت وـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
خٕیش ثبٌت پغ اص  135دلیم٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝاثش تیٕبس
وبٔال ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ ( .)p<0.01ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ
لبثّیت وـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ثبٌت پغ اص  135دلیمٝ
ٔشثٛط ث ٝتیٕبس (T1ؿبٞذ)  ٚوٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ثٝ
تیٕبس  )%20(T5اػت ٘ ٚضدیه تشیٗ تیٕبس ث ٝؿبٞذ تیٕبس
ٔ )%5(T2ی ثبؿذ (ؿىُ .)13

قببلیت کطص ومًوٍ َبی خمیز ببگت پس اس  45دقیقٍ

خذ ،11 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ لبثّیت وـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
خٕیش ثبٌت پغ اص  45دلیم٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝاثش تیٕبس
وبٔال ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ (.)p<0.01ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ لبثّیت
وـؾ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ثبٌت پغ اص  45دلیمٔ ٝشثٛط ثٝ

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

خذ - 5 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ ا٘شطی .cm2/min 45
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت

دسخ ٝآصادی

856/933

4

F
57/129

Sig.
**

0/000

a.R Squared=0.958(Adjusted R Squared=0.941).
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تاثیر استفاده از ...

100

a

60

d

Energy45

Energy45 cm2/min

c

c

b

80

40
20
T5

T4

T3

43

58

64

T2

)T1(Control
T2

75.33

88

0

Energy45

تیماره ا

ؿىُ  - 5تغییشات ا٘شطی  45ثش حؼت تیٕبسٞبی ٔختّف. cm2/min

ٔٙبثغ تغییشات

ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت

دسخ ٝآصادی

580/100

4

F
20/050

b

100
80
60
40
20

T5

T4

T3

T2

)T1(Control

52

62

71.66

74.66

89

Energy90 cm2/min

c

0/000

0
Energy90

تیمارها

ؿىُ  - 6تغییشات ا٘شطی 90ثش حؼت تیٕبسٞبی ٔختّف. cm2/min

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

خذ - 7 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ ا٘شطی .cm2/min 135

دسخ ٝآصادی
4

ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
862/433

37

F
36/544

Sig.
**

0/000

)a.R Squared=0.936(Adjusted R Squared=0.910
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Energy90

b

**

a.R Squared=0.889(Adjusted R Squared=0.845).

a
b

Sig.
فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تیٕبس

خذ - 6 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ ا٘شطی . cm2/min 90

یوسف خان و همکاران

a
b

b

c

80
60

d

Energy135

Energy 135 cm2/min

100

40
20
T5

T4

T3

T2

)T1(Control

44.33

58.66

70

75.66

89

0
Energy135

تیمارها
2

ؿىُ  - 7تغییشات ا٘شطی  135ثش حؼت تیٕبسٞبی ٔختّف .cm /min

خذ - 8 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ .BU/min 45
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

2169/833

4

Sig.
*0/024

4/558

a.R Squared=0.646(Adjusted R Squared=0.504).

مقاومت به کشش BU/min 45
ab

a

a

a

T5

T4

T3

T2

T1(Control

327.66

354.33

360

369.33

303.66

ab

400
300
200
100
0

مقاومت به کش ش BU/min 45

500

مقاومت به کشش 45
BU/min

تیمارها

ؿىُ  - 8تغییشات ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ  45تیٕبسٞبی ٔختّف.BU/min
خذ - 9 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ .BU/min 90
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی
ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

2689/933

4

1/533

Sig.
0/266

ns

)a.R Squared=0.380(Adjusted R Squared=0.132

38

تاثیر استفاده از ...

مقاومت به کشش 90
a

a

)T1(Control
522.66

T5

T4

T3

T2

462

507.33

522.66

541

a

500
400
300
200

مقاومت به کشش 90

a

a

600

100
0
مقاومت به کشش 90

تیمارها

ؿىُ  -9تغییشات ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ  90تیٕبسٞبی ٔختّف.BU/min

4

15/143

a.R Squared=0.858(Adjusted R Squared=0.802).

مقاومت به کشش BU/min 135

b

c

a

a

a

600
400
200

T5

T4

T3

T2

T1(Contro

415

478

551.33

557

566.66

0

مقاومت به کشش BU/min 135

800

مقاومت به کشش 135
BU/min

تیمارها

ؿىُ  - 10تغییشات ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ  135تیٕبسٞبی ٔختّف .BU/min

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

خذ - 11 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ پبیذاسی .mm/min 45

دسخ ٝآصادی
4

ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
1501/733

39

F

82/513

Sig.
**

0/000

a.R Squared=0.971(Adjusted R Squared=0.959).
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تیٕبس

12834/567

**0/000

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

خذ - 10 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ .BU/min 135
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی
ٔٙبثغ تغییشات

Sig.

یوسف خان و همکاران

200

پایداری 45

e

d

b

c

100
50

پای داریmm/min 45

a
150

0
T5

T4

T3

T2

)T1(Control

99.33

108.66

120

130

157.33

پایداری 45

تیمارها

ؿىُ  - 11تغییشات لبثّیت وـؾ (پبیذاسی)  45تیٕبسٞبی ٔختّف.mm/min

ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

خذ - 12 َٚتدضیٚ ٝاسیب٘غ پبیذاسی .mm/min 90
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت

دسخ ٝآصادی

640/433

4

Sig.

F
*

0/030

4/180

a.R Squared=0.626(Adjusted R Squared=0.476).

160

abc

ab

ab

ab

120
100
80

پایداری 90

60

پایداریmm/min 90

a

140

40
20
T5

T4

T3

T2

)T1(Control

89

94.66

123.33

106

117.66

0
پایداری 90

تیمارها

ؿىُ  - 12تغییشات لبثّیت وـؾ (پبیذاسی)  90تیٕبسٞبی ٔختّف.mm/min
خذ - 13 َٚآ٘بِیض ٚاسیب٘غ پبیذاسی .mm/min 135
F
ٔیبٍ٘یٗ ٔشثؼبت
دسخ ٝآصادی
ٔٙبثغ تغییشات
تیٕبس

505/767

4

16/386

Sig.
**0/000

a.R Squared=0.868(Adjusted R Squared=0.815).

40

تاثیر استفاده از ...

100

پایداری mm/min 135
50

T5

T4

T3

T2

T1(Contr
)ol

83

98.33

102.66

106.66

118.66

پایداریmm/min 135

b

b

c

b

a

150

0

پایداری 135
mm/min

تیمارها

ؿىُ  - 13تغییشات لبثّیت وـؾ (پبیذاسی)  135تیٕبسٞبی ٔختّف. mm/min

بحث

بزرسی وتبیج آسمًن فبریىًگزاف ي اکستىسًگزاف

جذة آة

یىی اص ػٛأُ ٔٛثش دس افضایؾ خزة آة وبٞؾ سعٛثت
ٔی ثبؿذ آسد ویٛٙآ سعٛثت وٕتشی ٘ؼجت ث ٝآسد ٌٙذْ داسد
ٕٞچٙیٗ ویٛٙآ داسای ٔیضاٖ ثبالیی اص فیجش ٔی ثبؿذ و ٝثٝ
خٛدی خٛد خبرة سعٛثت ٞؼتٙذ ثٙبثشایٗ ثب افضایؾ دسكذ
ویٛٙآ ٔی تٛاٖ خزة آة سا دس آسد ٌٙذْ افضایؾ داد ( .)5ثب
آصٔبیؾ ٞبی فبسیٌٛٙشاف ٔـخق ؿذ و ٝافضٚدٖ یب
خبیٍضیٙی آسد ویٛٙآ ث ٝخبی آسد ٌٙذْ اثش ٔثجت ثش خزة
آة دس ٌ 500شْ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕیش ٘بٖ ثبٌت داسد  ٚدس تٕبْ
تیٕبس ٞب ا ٔیضاٖ خزة آة افضایؾ ٔی یبثذ .لبدسی ٚ
ٕٞىبساٖ ( )1395دسیبفتٙذ ،ث ٝدِیُ وبٞؾ سعٛثت پغ اص
اختالط ویٛٙآ ثب آسد ٌٙذْ خزة آة خٕیش ٘بٖ ثب افضایؾ
دسكذ آسد ویٛٙآ افضایؾ ٔی یبثذ (ٚ Milanovic .)1
ٕٞىبساٖ ( )2014دسیبفتٙذ ثب افضایؾ آسد ویٛٙآ اص  5تب 30
دسكذ ،خزة آة خٕیش ٘بٖ افضایؾ ٔی یبثذ٘ .تبیح حبكُ اص
ایٗ تحمیك ٘ـبٖ داد ثب افضایؾ دسكذ ویٛٙآ ٔیضاٖ خزة
آة افضایؾ ٔی یبثذ (.)6

مقبيمت بٍ کطص خمیز وبن ببگت پس اس  01 ،45ي
 135دقیقٍ

غّ ٝویٛٙآ داسای ٔحتٛای ٔٛاد ٔؼذ٘ی وُ ( 3/4دسكذ)
ثبالتش اص ٌٙذْ ( 1/8دسكذ)  ٚػبیش غالت ٔی ثبؿذ چٙب٘چٝ
ٔمبیؼ ٝای ثیٗ ٌٙذْ  ٚویٛٙآ كٛست ٌیشدٔ ،ـخق ٔی
ٌشدد و ٝویٛٙآ ث ٝػّت ثشخٛسداسی اص ٔمبدیش ثبالی وّؼیٓ،
ٔٙیضیٓ ،فؼفش ،آ ،ٗٞپتبػیٓ  ٚسٚی ٘ؼجت ث ٝػبیشیٗ دس
خبیٍب ٜثشتشی لشاس داسدٚ .خٛد ٔٛاد ٔؼذ٘ی حبٚی یٞ ٖٛبی
فّضی ثبػث افضایؾ ٔمبٔٚت خٕیش ٔی ؿٛد ٕٞ ٚچٙیٗ یٖٛ
ٞبی فّضی ثب اوؼیذاػیٌ ٖٛشٞ ٜٚبی ػِٛفیذسیُ ٔٙدش ثٝ
تـىیُ پی٘ٛذ دی ػِٛفیذ  ٚافضایؾ اػتحىبْ خٕیش ٔی
ٌشدد .ثٙبثشایٗ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ دس خٕیش افضایؾ ٔی یبثذ
أب صٔب٘ی و ٝغّظت یٞ ٖٛب دس ٚاوٙؾ افضایؾ یبثٙذ ثب ثشٓٞ

بزرسی وتبیج آسمًن اکستىسًگزاف ومًوٍ َبی خمیز

وبن ببگت

اوزصی خمیز وبن ببگت پس اس  01 ،45ي  135دقیقٍ
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پشٚتئیٗ ٞب ا٘شطی الصْ ثشای تـىیُ خٕیش سا فشا ٔ ٓٞی
وٙذ دس ویٛٙآ آ٘ضیٓ ٞبی ٌش ٜٚپشٚتئِٛجتیىی ٚخٛد داسد وٝ
ٔی تٛا٘ذ ث ٝتدضی ٝپشٚتئیٗ ٞب وٕه وٙذ  ٚثبػث وبٞؾ
ا٘شطی ٔلشفی آسد خٟت تـىیُ خٕیش ٔی ؿٛد و ٝثب
افضایؾ آسد ویٛٙآ ا٘شطی وبٞؾ یبفتٕ٘ ٚ ٝی تٛا٘ذ ٚاوٙؾ
ٞبی تـىیُ ؿجىٌّٛ ٝتٙی سا ث ٝخٛثی ا٘دبْ دٞذ (.)7
ٕٞ ٚ Wangىبساٖ ( )2014دسیبفتٙذ ،ا٘شطی ٔلشفی ٘بٖ ثب
افضایؾ آسد ویٛٙآ اص  0تب  30دسكذ ،وبٞؾ ٔی یبثذ ٘تبیح
حبكُ اص ایٗ تحمیك ٘ـبٖ داد ا٘شطی ٔلشفی خٟت تـىیُ
خٕیش ثب افضایؾ آسد ویٛٙآ وبٞؾ ٔی یبثذ (.)8

یوسف خان و همکاران

دسكذ ثبال آسد ویٛٙا ػجت وبٞؾ لبثّیت وـؾ ٔی ٌشدد
(.)2

صدٖ تؼبدَ ی٘ٛی ٔ ٚمبٔٚت ث ٝوـؾ خٕیش ٘بٖ ثبٌت وبٞؾ
ٔی یبثذ (.)7
ٕٞ ٚ Jacobsenىبساٖ ( )2010دسیبفتٙذ لبثّیت وـؾ،
حدٓ  ٚوـؾ  ٚتخّخُ ٘بٖ ثب افضایؾ آسد ویٛٙآ اص  0تب 10
دسكذ ،اثتذا افضایؾ  ٚػپغ وبٞؾ ٔی یبثذ٘ .تبیح حبكُ اص
ایٗ تحمیك ٘ـبٖ داد ،افضٚدٖ دسكذ وٓ آسد ویٛٙآ دس آسد
ٔیتٛا٘ذ ػجت افضایؾ ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ ٘ ٚیض افضٚدٖ دسكذ
ثبالیی اص آسد ویٛٙا دس آسد ٔی تٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ٔمبٔٚت ثٝ
وـؾ ٌشدد (.)9

وتیجٍ گیزی کلی

أشٚصٔ ٜلشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد غزایی إٞیت ثیـتشی ثٝ
ویفیت  ٚػالٔت ٔٛاد غزایی ٔی دٙٞذ ثٙبثشایٗ تمبضبی
صیبدی ثشای تِٛیذ ٔحلٛالت غزایی ػبِٓ  ٚوٓ وبِشی ٚخٛد
داسد .ثٙبثشایٗ ثب ثٟجٛد اسصؽ غزایی ٘بٖ ثبٌت اص عشیك
خبیٍضیٙی ثخـی اص آسد ٌٙذْ ثب ػبیش ٔٙبثغ ٌیبٞی ثب اسصؽ
تغزی ٝای ثبال ٘ظیش آسد ویٛٙآ ٔی تٛاٖ ٔحلِٛی ػبِٓ تش ثٝ
ثبصاس ػشضٕٛ٘ ٝد٘ .تبیح حبكُ ٘ـبٖ داد و ٝثب افضایؾ دسكذ
خبیٍضیٙی خزة آة ،صٔبٖ تٛػؼٚ ٝپبیذاسی خٕیش افضایؾ،
دسخ٘ ٝشْ ؿذٖ  ٚا٘شطی وبٞؾ  ٚاػتفبد ٜاص ػغٛح پبییٗ ٚ
ػغٛح ثبال آسد ویٛٙآ ث ٝتشتیت ٔٛخت افضایؾ  ٚوبٞؾ
ٔمبٔٚت ث ٝوـؾ خٕیش ؿذ ٕٞچٙیٗ پغ اص یه سٚص اص
صٔبٖ تِٛیذ اػتفبد ٜاص ػغٛح پبییٗ آسد ویٛٙآ ٔٛخت وبٞؾ
ػفتی  ٚػغٛح ثبال ٔٛخت افضایؾ ػفتی ثبفت ٘بٖ ثبٌت
ٌشدیذ .دس ٔٛسد ٚیظٌی ٞبی حؼی ،اػتفبد ٜاص ػغٛح پبییٗ
آسد ویٛٙآ ٔٛخت ثٟجٛد ٚیظٌی ٞبی حؼی ٘بٖ ثبٌت ٘ؼجت
ث ٝتیٕبس ؿبٞذ ٌشدیذ.ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدػت آٔذ ٜدس ایٗ
پشٚطٔ ٜی تٛاٖ تیٕبس  5( T2دسكذ آسد ویٛٙا) سا ث ٝػٛٙاٖ
تیٕبس ثشتش ٘تبیح تحمیك اػالْ ٕ٘ٛد.

قببلیت کطص خمیز وبن ببگت پس اس  01 ،45ي 135

دقیقٍ

ویٛٙآ و ٝداسای ٔمبدیش ا٘ذوی اص ٟٔبسوٙٙذٞ ٜبی آ٘ضیٓ
تشیپؼیٗ  ٚآ٘ضیٓ ٞبی ٌش ٜٚپشٚتئِٛیتیىی ٔی ثبؿذ .دس ٚالغ
ایٗ ٟٔبسوٙٙذٞ ٜب ثب تدضی ٝپشٚتئیٗ ٞبیی ٔب٘ٙذ ٌّیبدیٗ وٝ
ػجت افضایؾ لبثّیت وـؾ ٔی ؿٛدٔ ،یضاٖ وـؾ پزیشی
خٕیش سا وبٞؾ ٔی دٙٞذ ( .)8اص ػٛی دیٍش ٕ٘ه ٞبی
ٔؼذ٘ی اص عشیك یٞ ٖٛب ثب ایدبد لٛاْ  ٚاػتحىبْ دس خٕیش
ٔمبٔٚت سا افضایؾ داد ٚ ٜوـؾ پزیشی سا دس آسد وبٞؾ ٔی
دٙٞذ (.)10
ٕٞ ٚ Davoudiىبساٖ ( )2012دسیبفتٙذ ،لبثّیت وـؾ
 ٚػختی ٘بٖ ثب افضایؾ آسد ویٛٙآ اص  0تب  20دسكذ ،وبٞؾ
ٔی یبثذ (٘ .) 2تبیح حبكُ اص ایٗ تحمیك ٘ـبٖ داد دسكذ وٓ
آسد ویٛٙآ تبثیشی ثش سٚی لبثّیت وـؾ ٘ذاؿت ،ٝثب ایٗ حبَ

تقذیز ي تطکز

اص ٔشوض تحمیمبت فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ تِٛیذ غزای ػبِٓ،
ٚاحذ ٚسأیٗ-پیـٛا لذسدا٘ی ٔی ؿٛد.
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