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 :چکیذه

ثِ هٌظَس ثشسػی اثش افضٍدى ثبکتشی الکتَثبػیلَع پالًتبسٍم ٍ اػیذ پشٍپیًَیک ٍ تعییي ػغح هٌبػت افضٍدى آًْب ثِ ػیالط علَفِ 

 3ٍ ( هیلیگشم دس ّش کیلَگشم هبدُ خـک 5ٍ  5/2صفش، )ػغح ثبکتشی  3ؿبهل   3×3کبهل ًیـکش، آصهبیـی ثِ سٍؽ فبکتَسیل 

. تکشاس اًجبم گشفت 5تیوبس ٍ  9دس قبلت عشح کبهالً تصبدفی ثب ( دسصذ هبدُ خـک 1ٍ  5/0صفش، ) ػغح اػیذ پشٍپیًَیک 

ػیالط ًیـکش ثب (3)دسصذ  5/0ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى اػیذ ثِ ًؼجت (2)، (ؿبّذ)ػیالط ًیـکش ثذٍى افضٍدًی(1:)تیوبسّب ؿبهل

ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى (5)هیلیگشم دس کیلَگشم  5/2ضاى ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هی(4)دسصذ  1افضٍدى اػیذ ثِ ًؼجت 

هیلیگشم ٍ اػیذ ثِ  5/2ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى (6)دسصذ،  5/0هیلیگشم ٍ اػیذ ثِ ًؼجت  5/2ثبکتشی ثِ هیضاى 

هیلیگشم ٍ  5ى ثبکتشی ثِ هیضاى  ػیالط ًیـکش ثب افضٍد(8)هیلیگشم  5ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى ( 7)دسصذ،  1ًؼجت 

ثش اػبع ًتبیج ثِ . دسصذ 1هیلیگشم ٍاػیذ ثِ ًؼجت  5ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى (9)دسصذ،  5/0اػیذ ثِ ًؼجت 

هشثَط ثِ   pHپبییي تشیي (. >05/0P)اختالف هعٌی داسی ٍجَد داؿت  pHدػت آهذُ ثیي تیوبسّبی هختلف اص ًظش هقبدیش 

کبّؾ هعٌی داسی ًؼجت  6افضایؾ هعٌی داس ٍ تیوبس  3ٍ  2اص ًظش دسصذ هبدُ خـک ػیالطّب، تیوبسّبی . ثَد 26/4ثشاثش  9تیوبس 

(. <05/0P)ثیي توبهی تیوبسّب اص ًظش دسصذ پشٍتئیي خبم اختالف هعٌی داسی هـبّذُ ًـذ(. >05/0P)ثِ ؿبّذ ًـبى دادًذ

 5هی تَاى ًتیجِ گشفت افضٍدى (. >05/0P)هـبّذُ ؿذ  3ٍ  2س تیوبسّبی ثیـتشیي دسصذ کشثَّیذساتْبی هحلَل دس آة د

 .ثبعث ثْجَد تخویش دس ػیالط علَفۀ ًیـکش هی ؿَد( 9تیوبس)دسصذ 1هیلیگشم ثبکتشی ٍ اػیذ پشٍپیًَیک ثِ ًؼجت 

 علَفِ ًیـکش، اػیذ پشٍپیًَیک، ثبکتشی الکتَثبػیلَع پالًتبسٍم، اسصؽ غزایی ػیالط :واژه های کلیذی

 

 :مقذمه
دس هیبى سٍؽ ّبی هختلف رخیشُ ػبصی هحصَالت علَفِ ای، ػیلَ کشدى هضایبی فشاٍاًی داسد کِ داهذاساى هی تَاًٌذ ثشای دام 

 کشثَّیذسات َّاصی، ثی ؿشایظ تحت ٍ اػیذالکتیک هَلذ ّبی شیثبکت فعبلیت اثش دس سٍؽ، ایي دس. ّبی خَد اص آى اػتفبدُ کٌٌذ

هحبفظت  هیکشٍثی فؼبد اصسا  علَفِ ، pHثب کبّؾ  ٍؿذُ  تجذیل (الکتیک اػیذ عوذتبً)آلی اػیذّبی ثِ علَفِ آة دس هحلَل ّبی

 هی ؿَدثبکتشیْبی تَلیذ کٌٌذُ اػیذالکتیک  تَػظافضٍدى هَاد ثِ علَفِ ػیلَ ؿذُ ثبعث فشاّن ًوَدى ؿشایظ تخویش ثْتش . هی کٌذ

جْت جلَگیشی اص . ثِ ًحَی کِ ثتَاًٌذ هیکشٍاٍسگبًیضهْبی غبلت سا تـکیل دادُ ٍ دس ًْبیت کیفیت هَاد ػیلَیی حفظ گشدد

ٍدًیْبی هختلف اص فؼبد صٍدٌّگبم علَفِ ًیـکش ثِ دلیل داسا ثَدى قٌذ فشاٍاى ٍ ٍیظگیْبی ثبفتی ایي گیبُ، الصم اػت اػتفبدُ اص افض

 . جولِ ثبکتشی ٍ اػیذ پشٍپیًَیک ثب ػغَح هختلف هصشف دس حیي ػیلَػبصی هَسد ثشسػی قشاس گیشد

 



 

 :مواد و روشها

هیلی گشم دس ّش کیلَگشم هبدُ  5ٍ  5/2صفش، )ػغح ثبکتشی  3ؿبهل   3×3جْت اجشای ایي پشٍطُ آصهبیـی ثِ سٍؽ فبکتَسیل 

 5ٍ ( 3جذٍل )تیوبس 9دس قبلت عشح کبهالً تصبدفی ثب ( دسصذ هبدُ خـک 1ٍ  5/0صفش، ) ػغح اػیذ پشٍپیًَیک  3ٍ ( خـک

ُ ثش اػبع هقبدیش هـخص دس تیوبسّبی هختلف ثب ثبکتشی ٍ اػیذ پشٍپیًَیک علَفِ ّبی ًیـکش خشد ؿذ. تکشاس اًجبم گشفت

ّبی ًبیلًَی ٍ ػپغ کیؼِ ّبی ًبیلًَی دسٍى ػغل ّبی  هَاد ػیلَیی تْیِ ؿذُ اثتذا دسٍى کیؼِ. آغـتِ ٍ هخلَط ؿذًذ

ّبی هَسد ًیبص اص ػیلَّب تْیِ ؿذُ ٍ  ، ًوًَِ(سٍص 90)دس پبیبى هشحلِ ػیلَکشدى. لیتشی گزاؿتِ ٍ کبهالً فـشدُ ؿذًذ 5پالػتیکی 

pHُخبم ٍ کشثَّیذساتْبی هحلَل دس آة تعییي گشدیذًذ خـک، خبکؼتشخبم، پشٍتییي ، هبد . 

 

 :نتایج و بحث

ٍ  2، 1، 5هشثَط ثِ تیوبسّبی   pHثبالتشیي (. >P 05/0)هعٌی داسی ثَد  pHاختالف تیوبسّب اص ًظش هقبدیش   3ثش اػبع جذٍل 

. ثَد  6ٍ کوتشیي آى هتعلق ثِ تیوبس  3ٍ 2ثیـتشیي هقذاس هبدُ خـک هشثَط ثِ تیوبسّبی . ثَد 9ى  هشثَط ثِ تیوبس پبییي تشیي آ

( ؿبّذ) 1ثب تیوبس  3ٍ  2توبهی تیوبسّب ثجض تیوبسّبی (. <P 05/0)ػبیش تیوبسّب اثش هعٌی داسی ثب گشٍُ ؿبّذ اص ایي ًظش ًذاؿتٌذ

یعٌی افضٍدى اػیذ پشٍپیًَیک ثِ تٌْبیی ّیچ اثش هعٌی داسی سٍی (. >05/0P)عٌی داسی داؿتٌذاص ًظش دسصذ خبکؼتشخبم اختالف ه

ثیي توبهی تیوبسّب اص ًظش دسصذ پشٍتئیي خبم اختالف هعٌی داسی هـبّذُ . کبّؾ دسصذ خبکؼتشخبم ػیالط ًیـکش ًذاؿت

ثیـتشیي دسصذ کشثَّیذساتْبی (. >05/0P)ثَدٍلی اص ًظش کشثَّیذساتْبی هحلَل دس آة اختالف هعٌی داسی (. <05/0P)ًـذ

کلي (. >05/0P)فقظ تیوبسّبی یبد ؿذُ ثب تیوبس ؿبّذ اختالف هعٌی داسی داؿتٌذ. هـبّذُ ؿذ 3ٍ  2هحلَل دس آة دس تیوبسّبی 

ط ثِ ػیال( 11A44ٍ  40788)دس آصهبیـی گضاسؽ دادًذ افضٍدى دٍ گًَِ الکتَثبػیلَع ثَکٌشی( 2005)اؿویت ٍ ّوکبساى 

دسصذ ثِ ایي ػیالط ًیض اثش هعٌی  1/0افضٍدى ثبفش اػیذ پشٍپیًَیک ثِ هقذاس . ًذاؿتِ اػتpH داسی سٍی  رست ّیچگًَِ اثش هعٌی

( 2000)دس هقبثل کًَگ ٍّوکبساى . ، هبدُ خـک، پشٍتئیي خبم، کشثَّیذاسات ّبی هحلَل دس آة ًذاؿتpH داسی سٍی هقبدیش 

ػغح هـبّذُ  3آى دس ّش  pHثِ ػیالط یًَجِ، افضایؾ هعٌی داسی دس هقذاس ( (40788ثَکٌشیػغح الکتَثبػیلَع  3ثب افضٍدى 

ّویي هحققیي . دس حبلی کِ ایي افضٍدًی اثشی سٍی هقبدیش هبدُ خـک ٍ کشثَّیذسات ّبی هحلَل دس آة ػیالط ًذاؿت. ًوَدًذ

سٍص ػیلَ  106دسصذ علَفِ تبصُ دس هذت 2/0ٍ  1/0دیش دس آصهبیؾ دیگشی ثب افضٍدى ثبفش اػیذ پشٍپیًَیک ثِ ػیالط رست ثِ هقب

سًجیت ٍ . ، هبدُ خـک، پشٍتئیي خبم، کشثَّیذسات ّبی هحلَل دس آة ػیالطّب هـبّذُ ًکشدًذ pHکشدى تغییش هعٌی داسی دس 

هقبدیش ٍ  pHّوچٌیي اػتفبدُ اص دٍ گًَِ الکتَثبػیلَع پالًتبسٍم دس ػیالط رست اثش هعٌی داسی سٍی ( 2000)کًَگ 

دس آصهبیـی دیگش کِ تَػظ . کشثَّیذساتْبی هحلَل دس آة ٍ پشٍتئیي خبم  ًذاؿت اهب ثبعث افضایؾ هعٌی داس هبدُ خـک گشدیذ

سٍی ػیالط گیبُ کبهل جَ اًجبم ؿذ افضٍدى ثبکتشی ثَکٌشی ٍ آًضین، هقذاس کشثَّیذسات ّبی هحلَل دس ( 2001)کًَگ ٍ سًجیت 

دسصذ ثِ ایي  2/0صذ پشٍتئیي خبم ثی اثش ثَد دس حبلی کِ افضٍدى ثبفش اػیذ پشٍپیًَیک ثِ هیضاى  آة سا کبّؾ داد ٍلی سٍی دس

ّش دٍ افضٍدًی ثبعث کبّؾ . ػیالط تَاًؼت هقبدیش کشثَّیذات ّبی هحلَل دسآة، پشٍتئیي خبم ٍ هبدُ خـک سا افضایؾ دّذ

pH دس یک ثشسػی اثش افضٍدى اػیذ پشٍپیًَیک ٍ ثبکتشی الکتَثبػیلَع پالًتبسٍم ( 2013)کبسٍالَْ ٍ ّوکبساى . ػیالط گشدیذ

دس ایي آصهبیؾ اػتفبدُ اص اػیذ . سٍص رخیشُ ػبصی سا هَسد اسصیبثی قشاس دادًذ 180سٍی ػیالط علَفِ کبهل ًیـکش ثعذ اص 

پالًتبسٍم  ٍلی افضٍدى ثبکتشی الکتَثبػیلَع( 3/4دس هقبثل  86/3)گشدیذ  pHهعٌی داس پشٍپیًَیک دس ػیالط ًیـکش ثبعث کبّؾ 

 اضبفِ کشدى ّش یک اص ایي دٍ افضٍدًی ّیچگًَِ تبثیشی سٍی هقذاس . ػیالط ایجبد ًوبیذ  pHًتَاًؼت کبّؾ هعٌی داسی سٍی 



 

 

هیلیگشم ثبکتشی ٍ اػیذ پشٍپیًَیک  5گشفت افضٍدى تَاى ًتیجِ  ثِ عَس کلی ثب تَجِ ثِ صفبت ثشسػی ؿذُ هی. هبدُ خـک ًذاؿت

 .ؿَد ثبعث ثْجَد تخویش دس ػیالط علَفۀ ًیـکش هی( 9تیوبس)دسصذ1ثِ ًؼجت 
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روی ( الکتوباسیلوس پالنتاروم)اثر متقابل سطوح مختلف اسیذ پروپیونیک و باکتری  (1)مقایسه میانگین های( 3)جذول

 صفات مورد بررسی 

 (2)تیوبس
pH 

هبدُ خـک 

 (دسصذ)
 (دسصذ)خبکؼتش 

پشٍتییي 

 (دسصذ)خبم

 (دسصذ)کشثَّیذساتْبی هحلَل

1  ab55/4  b07/25   a58/11  a92/4  c67/0 

2  abc54/4  a03/26 
ab44/11  a84/4  a43/1 

3  bc52/4 
 a42/26 

ab37/11 
 a82/4 

ab39/1 

4  f44/4 
 bc77/24 

 d83/10 
 a64/4 

abc12/1 

5  a56/4 
 bc98/24 

 d82/10 
 a69/4 

abc98/0 

6  de49/4 
 c56/24 

 d79/10 
 a65/4 

 c84/0 

7  e48/4 
 bc89/24 

bc19/11 
 a76/4 

 bc94/0 

8  d52/4 
 bc84/24 

dc94/10 
 a65/4 

 c78/0 

9  g26/4  bc86/24 
dc98/10  a65/4  c68/0 

SEM 14/0 01/0 09/0 094/0 156/0 



 

 

 

 (.    <P 05/0)دس ّش ػتَى هیبًگیي ّبی ثب حشٍف التیي هـبثِ اختالف هعٌی داسی ثب یکذیگش ًذاسًذ

ؿبهل ػیالط ًیـکش ثذٍى  (1)تیوبس  -2.،  ػبیش هقبدیش ثش اػبع ٍصى خـک ًیـکش ػیلَ ؿذُ هی ثبؿٌذ pHثجض   -1

ؿبهل ػیالط ًیـکش ثب  (3)دسصذ ٍ ثذٍى افضٍدى ثبکتشی،  5/0ؿبهل ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى اػیذ ثِ ًؼجت  (2)، (ؿبّذ)افضٍدًی

 5/2ؿبهل ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى  (4)دسصذ هبدُ خـک ٍ ثذٍى افضٍدى ثبکتشی،  1افضٍدى اػیذ ثِ ًؼجت 

هیلیگشم دس کیلَگشم  5/2ؿبهل ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى  (5)کیلَگشم هبدُ خـک ٍ ثذٍى افضٍدى اػیذ،  هیلیگشم دس

هیلیگشم دس کیلَگشم ٍ افضٍدى اػیذ ثِ  5/2ؿبهل ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى  (6)دسصذ،  5/0ٍ افضٍدى اػیذ ثِ ًؼجت 

ؿبهل ػیالط  (8)هیلیگشم دس کیلَگشم ٍ ثذٍى افضٍدى اػیذ،  5ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى ؿبهل ػیالط  (7)دس صذ،  1ًؼجت 

ؿبهل ػیالط ًیـکش ثب افضٍدى  (9)دسصذ،  5/0هیلیگشم دس کیلَگشم ٍ افضٍدى اػیذ ثِ ًؼجت  5ًیـکش ثب افضٍدى ثبکتشی ثِ هیضاى  

 .دسصذ 1ثِ ًؼجت هیلیگشم دس کیلَگشم ٍ افضٍدى اػیذ  5ثبکتشی ثِ هیضاى 

 


