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چکیده
مقدمه:للرزتنلتو لگسلآ رموگسردههیلضاوایلگس لولیالصمهتعلغ:گت لولیگاوت لگه ر لوتژ گیلیگای لگ اوس لگسلاو
ههیل خشا لباگیلگفزگتشلتولردللرزتنلگسش هی ل شویلکعلگسل ه تاتنلآسههل توگ،لبعل همدس ل لژسشر لکلولبهرملعلسلهسلیل
گشها لکای لتو لگسلاو ههیلپاکهابایلیالبهرمعسهسیل رطلکش ،لاو لاوتعلپهسدلگس

رطلکش

ل

مواد و روشها:لیالگتنلپژوهشلگسلبهکشایلوحش لکواتمعبلهکشالتومناوتله لرووملسلولتۀلATCC15032لجهل ل لتولر لدل
لرزتنلولگسلاو لاوتعلپهسدلجه لگفزگتشلتولردلگسش هی لشد لپسلگسلگسشخهبل رطلکش لM9لبعمملوگ،لل لرطلکشل لل
پهتعلسع لشدلتأثرالمه لههت ل هسمدل مهبعلکابم ل(ناوکز)،ل مهبعلسرشاوژس ل(آ وسرومسول هت)لول شر لوسرنلبلاللتولر لدللر لزتنل
بااس لشوی؛لسپسلبهلگسش هی لگسلاو لاوتعلپهسد،ل رطلکش لولس ه،لنا هن:گایلجه لتولردللرزتن،لبهرمعلشدل ل
نتایج :بااس ههلسشه،لیگی،ل قدگالتولردللرزتنلیال رطلکش ل،M9ل0/1ل را ناملیاللرشالگس

لسشهتجلاو لاوتعلپهسدل

سشه،لیگیل رزگ،لتولردللرزتنلبهل رطلکش لپرشمههییلکعلحهویلناوکزل21یاصد،لآ وسروملسول هتل9یاصلدللبلعله لاگ لل
شروسرنل9ل را والالبویلیال دتس ه،ل1/9لاوسلنا هن:گایلبعل0/39لناملیاللرشالاسرد لتجزتۀلپلهاتوللسشله،للیگیلگسلب لرنل
شغرراههیل وایگسش هی ،ل شروسرنلبرششاتنلتأثرالاگلیالتولردللرزتنلیگش

یاسههت لسشهتجلحهصللللگسلناگسوللعلکلای،للسشله،لل

یگیلکعلشاگتطلبهرمعلجه لناگسولعکای،ل رطلکش لحهویللرزتن،لبهلگفزوی،لسشهسشع،لسول هتلآ وسروملولکااتدلسدت ل
یالpHلپهترنلولی هیل200لیاجعلسهسشرگاگیلحهصلل شویل ل
بحث و نتیجهگیری:لبهلتوجعلبعلسشهتجل شخصلشدلاو لبعکهاافشعلیالگتنلپژوهشلبهمل للگفلزگلتشل2100باگبلالیلیال
تولردللرزتنلشدلول شروسرنلگحش هالًلگسطاتقلسوقیگی،لپرشسهسههیل شهبولر ل ل لبلعلل لراههیل شهبولر ل ل لتولر لدللر لزتن،ل
سقشل ه

لیالتولردللرزتنلیگش ل ل

وا ههای کلیدی:للرزتن،لکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀل ،ATCC15032ل رط لکشل ل،M9لاو لاوت لعلپهسلد،لل
ناگسولعکای،

* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل
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-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ل،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

سهسیل رطلکش لجه لگفزگتشلتولردللرزتنلگس لکعلبلهلل

نهلهلل
گسردآ رمعههلگسلپرشسهسههیلگصا لسلهسسدلۀلپلاوتئلر ل

گتجهیلتغررالیالشاگتطلفرزتو ل هسملدللهلوگیهل ،ل،pHلی لهللول

ه شمدلولکهابایههیلفاگوگس ل لیالتهرلۀللغل:گلیلگس له،للولیگم،ل

شاگتطل رط لگسجهمل شوی لگسلشاگتطل رط ل ل ل تلوگ،لل

لوگسملآاگتش ،لسمشزل وگیلش لر رهت لولتولر لدلیگاوهلهللیگاسلدل ل

بعلتغررال مهبعلکابم لولسرشاوژس لولگفزوی،لتکلسلالیل لوگیلل

تو لگسل ه تاتنلولپاگسش هی تاتنلگس لردآ رمعهلهللیالصلمهلتعل

بعل رطلکشل لل هسملدلل شر لوسرنلولبر لوترنلگشلها للکلالیل( )9ل

غل:گلت لولیگاوی،للر لزتن گسل ل( )2لسلهالسعللب لرشلگسلتلکل

گ اوس لباگیلبااس لتأثراله س له،للچملدلتنلمه للللبلاللت لکل

رارو،لتنلگسردآ رمعل ثلللرزتنلول شروسرنللبعمموگ،لگفزگویس ل

مه لل هصل هسمدلتولردللرزتنلولنزتمشلبهشاتنلشلاگلتطلبلهلل

یهللهیل
هللهیل للوگیلغلل:گت لتولر لدل ل شللویل( )1لگسلبللهکشا ل

حللدگکثالتولرلد،لگسلاو هللهیل للد سللهسیلاتهضل ل هسمللدل
2

شلله صلیالتولر لدللر لزتن،لکواتمللعبللهکشاتومناوتلله روومل

او لاوتعلپهسد لگسش هی ل شویل(1لول )1لیالاو لاوت لعل

گس لگتنلبهکشایلنام ثبل ،للغرابر لهالیسگ،لغرا ش لا،،لل

پهسللدلگسلفمللو،لاتهض ل لولآ للهایلسللوی مدلجه ل لت لهفشنل

هوگسیلولیگاگیلاشدلساتعلگس لکعلتوگسلهلت لتولر لدلگسلپوال

تاکرب لگسل شغراههیل شقللباگیلاس لرد،لبلعللشلاگلتطلبهرملعلل

اگلسدگایلول ع والًلکام لسایلک اسگلتولر لدل ل کملدلل( )9ل

ه چم لرنلبااس ل لت لأثراله ل س لله،لگت لنل شغراهللهیل للشقلل

گسل زگتهیلگتنلبهکشایلس ب لبعلسهتال رواوگانهس لر هلهل لیال

گسش هی ل شوی لیالاو لاوتعلپهسدل ون لگس لیال د ل

تولردللرزتن،ل توگ،لبعلگتنل لوگایلگشلها لکلای لگسلش هی لگسل

ولتخ رنلبعکهاافشعل طهلوجویلیگششعلبهشد لبهلگتنلحه لگت لنل

لسوک رمرالسلولیهر لداوژسهس ل(یالسلهلتال

او لس ب لبعلاو هلهلیلیتگلاللیقل لبلهالت للیگایلول ل ل

بهکشایههلتمهلهللگسطات لقلتو ل لگسلیول لرالذکاشلد للتولر لدل

توگسدلتکل ئاۀلپرچرد لاگلبعلت لکل لئالۀلسلهی لتلالتبلدلتلل

لرلزتنلصللواتل ل نرلای)ل(1لول،)9لتوگسللهت لگسشقلله للرلزتنل

کمد،لح هسر لپهسدلیالباگبالهالمه للاگل شلخصلکملدللول

تولرللدیلبللعلبرللاو،لگسلبللهکشایل()9لولتوگسللهت لگسللش هی لگسل

بهلکههشلچش گرالتعدگیلآس هتشههلبهم لصافعجوت لیال

دویۀلوسرع لگسل ملهبعلکابم ل لجهل لتولر لدللر لزتنل( )9ل

وق لولهزتمعلشویل(9لول )1لاو لاوتعلپهسدل ع والًلبعلیول

جه لگفزگتشلتولردللرزتنلیالسلولتۀلوحش ل لگسلاو هلهلیل

او لطاگح لتاکربل اکلزلی(CCD)1لولبلهکسل-بلمونل9ل

خشا له چو،ل همدس لژسشرکلولت لهلبهرملعلسلهسلیل لرطل

گسجللهمل ل پلل:تای لیالطللا لCCDل للهتاتسلپرشمههیشللد ل

کش لگسش هی ل شلویل لیال همدس ل لژسشر لکل ل تلوگ،للبلهلل

جه لگسجهملآس هتشههلگسلسلعللبخلشلل جلزگللتشلولرللشلد لل

یول رال شهبولر

یسشوهایلژ،ل ابوطلبعلبا

لگسلآسزت هلهلیل هل للیالسلمشزلل

گس

ل

لرزتنل هسمدلآسزت لآسپهاتوکرمهسلکعلبلعلصلواتلل لشقلر لیال

گللل )لبخللشلگو لآس للهلتشهللهلشلله للتللکلطللا ل

تولردللرزتنلی رللگس ،ل رزگ،لتولردللر لزتنلاگلگفلزگلتشلیگیل

فهکشواتللکه للل1kلگسل للکلعلیالآ،لkلتعلدگیلمه لللهلهلیل

( )1لگسردآ رمۀللر لزتنلبلاللآسلزلت لآسلپهاتوکلرمهسلت لأثرال م ل ل

ؤثالبالفاآتمدلگس

ل

یگایلولگفزگتشلغاظ لآ،لبهم ل ههالگت لنلآسلزلت ل ل شلویلل

ب)لبخشلیوملآس هتشههلشه للسقهطل اکلزلی1لگسل لل

( )1لگتجهیلتغررالژسشرو لیالگتنلآسزت لبعنوسعگیلکعلس لب لل

کعلیالآ،لت هملمه لللهلهللیالسلطو لل ر لهس لت لهلصل الل لویلل

بعلگفزگتشلغاظ للرزتنلح هسلسبهشدل توگسدلنلهملل ثبش ل ل

ه للشمدلول ع للوالًلب لرشلگسلتوللبلگالتوللاگال ل شللوسدلتللهل

یاجه لگفزگتشلتولردللرزتنلبهشدل( )1لاو لیتگلال،لبهرملعل

گاتونوسهلرش 9ل هتاتسلح ظلشوی ل

بهرمعسهسیلتولردللرزتنلیالبهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀلATCC15032لبهلاو لاوتعلپهسد ل

ج)لبخشلسلومللشله لللسقلهطلل لوالی1لگسل لکلعلبلعل
مظوالیواگ،پ:تاکای،لطا لآس هتشهلهللیالسظلال لنافشلعل
شوسد لیواگ،پ:تابوی،لبدتنل عمهلگس لکعل رزگ،لیق ل
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گسشقه لیگی لشد لپسلگسلنا هنل:گالیلیالی لهلیل91لیاجلعلل
بع دتل21لسهم لگسلآ،لگسشو،لتهرعلشد ل
محیطهای کشت :جه لاشدلبهکشایلولتهرۀلگسشو،ل

طا لیالتخ رنلپهسدلیالت هملجههتلباگبالگس ل(9لول )9ل

گسلآ،،لگسل رطلکشل للLBلگسلش هی للشلدل ل لرطلکشل لل

یالسلله ل1001لگسلاو لاوت لعلپهسللدلولبللهلگسللش هی لگسل

M9لسرزلبعمموگ،ل لرطلکشل للپهت لعلجهل للتولر لدللر لزتنل

مللوگ ا له چللو،لناللوکزل(21یاصللد)،لمصللهاۀل للهه ،ل

گسش هی لشد لگتنل رطلکش ،لحهویلناوکزل(1لناملبلالل

لس کههلولبروترنلبعمموگ،لگفزگتملد ل،لسلعل لیالبهرملعل

لرشا)لولس کههیلکااتدلسدت ل(1/9لناملباللرشا)،لکااتدل

سهسیلتولردللرزتنلکایسدل( )3لپلسللگسلآ،لیالسله لل1009ل

پشهسر ل(9لناملباللرشا)،لکااتدلآ وسرومل(2لناملبلالللرشلال)،ل

سرزلبهلگسلش هی للگسلاو لاوت لعلپهسلدللولنوس لۀلجهلشلتهفش لۀل

کااتللدل مرللزت ل(0/9لنللاملبللاللرشللا)لولکااتللدلکا للر ل

کواتمللعبللهکشاتومناوتلله رووملسللوتۀلAEC-2لیال لرطل

(0/0009لناملباللرشا)لگس ل( )22ل

با

کش لحهویلناوکز،لسول هتلآ وسروملولتغرر لالبا ل لگسل

کشت بااکتری جهات تولیاد لیازین :بهشلالتنل ر لزگ،ل

فهکواههیلفرزتو ل ثللی هلول،pHلسلعل لشلدللیالط ل لیول

نزگا شد لباگیلتاقرحلکش لبهکشایلکواتملعلبلهکشالتوم

احاعلتولردللرزتنلبهرمعسهسیلشویل( )20ل

ناوته رووملسوتۀلATCC15032 20یاصدلگس ل( )9لبلعلل

یالگتنلپژوهشلپلسللگسلگسشخلهبللت لکل لرطلکشل لل

ه للرنلیلرللللگسلگسللشو،ل للهتعلتهرللعشللد لیالنار للاو ل

پهتعلباگسهسل رطلM9لسع لشدلتهلبهلبااس لفهکشواههیل

90یاصدلبهلس ب لذکاشد لتاقرحلصواتلناف لکش

ی رللیالتولردللرزتن،لمه لههیل ؤثالیالتولردللر لزتنلیال

ههلیالحج ل9ل را لرشایلبهلpHلباگبال،1/1لتهرعلولیالس ه،

بهکشایل وایسظالشمهسهت لشوی لسپسلبلهللگسلش هی للگسلگت لنل

ههیل عرنلیالی هیل90لیاجعلسلهسشلرگاگیلیالگسووبلهتواللبلهلل

فهکشواههلتولردللرزتنلبهلاو لاوتعلپهسد،لبهرمعلشوی ل

شرکل290لیوالبالیقرقعل()RPMلقاگالیگی لشدسد ل

ل
مواد و روشها ل

اندازهگیری غلظت لیزین :جه لگسدگس نرایلغاظ ل
لر لزتنلتولر لدیلگسلاو لچرمللهای1لگسللش هی لشللد لیالگت لنل

مواد :له عل وگیلبلعلکهاافشلعللیالگت لنلپلژوهشلله چلو،لل

او ،لگو ل عاف لحهویل19ل را ل نلامللس لرنلهر لداتنلیال

ناوکز،لسول هتلآ وسروم،ل شر لوسرنلوللر لزتنل(جهل للاسل لل

20ل را لرشال او لحهویلگسردسول واتکل(1ل را لرشلا،لل

م م لگسشهسدگای)لگسلشاک ل ا،ل(آل ه)،ل اتدگایلشد ل

1ل والا)لولگسردگسشرکل(1ل را لرشا،لنالسره )لتهرعلشلدل ل

میکروارگانیسام :رواوگانهسر ل ل وایگسللش هی لتعمل ل

سپسل2ل را لرشالگسلس وسعههیلحهویللرزتنلبعلت لکل را ل

بهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀلATCC15032ل

لرشا عافلگضهفعلشدلولس وسعههلبلعل لدتللت لکلسلهم للیال

بلویللولگسل اکلزلل ا ل لذ لهلتالژسشرو ل لولست لشل لگت لاگ،لبللع

ح هملآبلجو لقاگالیگی لشدسد لبعدلگسلآ،لبلعللس وسلعلهلهلل

صواتلکش یگی شد لبا لاویل رطلجه دل(فعه سلهسلی

تکل را لرشالگسردگسشرکلگضهفعلشلدللولیاسههت ل لجل:بلل

شد )لتهرعلشد لجهل للگسلش هی للوله چم لرنلتهرلۀللگسلشو،لل

س وسعههلیال900لسهسو شال وگسلد للشلدلل( )21لجهل للگسلدگس ل

( او لذ را گیلبهکشای)لگسلبهکشای،لت لکلتلکلکالوسل ل

نرایلغاظ للرزتنلباگسهسل رزگ،لج:بلس وسعهه،ل م م ل

گسل رطلکش لجه دلبایگششعلولبعل رطلکش لLBل هتعل

گسشهسدگایلگسل رزگ،لجل:بلللر لزتنل لهلصللیالغاظل لهلهلیل
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-لپژوهش لست
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خشا لاس لشد لجه لاس ل م م ل لگسلشهسدگایل،لغاظل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ل،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

بهینهسازی تولیاد لیازین لبهرملعلسلهسلیل قلدگالللر لزتنل
تولردیلبهلاو لاوتعلپهسدلبهلک کلسامگفلزگالل رم ل تلبل
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0/3929

حه له ه،طوالکلعللیالجلدو لل9لسشله،للیگی لشلد للگسل ،لل
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001E-191/2-

0/9199

ج اعلبعلتوگ،لیولس ه،ل)(D2لوله چمرمنلباه کمشلس له،لل
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009E-2/901-
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BC

بهلغاظ ل شروسرنل)(CDل عم یگالگسل ل ل قلهیلتاP-Valueل

009E-9/191
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ج اعهلهلیلذکاشلد للبلعلتاتر لبلباگبلالل0/0029لول0/0299ل

CD

009E-2/992-

0/0299

گس لکعلک شالگسل0/09له شمد؛لبمهباگتنلج اۀلمه للس له،لل

^ 1Aل

009E-9/123-
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^1B

001E-9/191-

0/2920

^1C

009E-2/313-

0/0911

^1D

009E-1/919

0/0029

b0

گس لهاچمدل قدگالP-Valueل ابوطلبعلس ه،لبزاگتالگسل

بهتدلیال د لح ظلشویلتهلتأثرالج اعههیلتلوگ،للیولس له،لل
)(D2لولباه کمشلس ه،لبهلغاظ ل شر لوسرنل)(CDلیالسظلالل
نافشعلشوی لیالغرالگتنلصواتلکارۀلفهکشواهلهلیل ابلوطلل
بعلس ه،لبهت ش لگسل د لح:فل شدسد ل ل

ل

بهرمعسهسیلتولردللرزتنلیالبهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀلATCC15032لبهلاو لاوتعلپهسد ل

تأثیر متقابل عاملهای مورد بررسی بر تولید لیزین:
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ولسول هتلآ وسروم،لغاظ ل شروسرنلولس له،للنا هنل:گالیل

گسطاتقلس ویگاههیلسعبعدیلولکهسشوالحهصللگسلتجزت لعلول

تهت لیالسظالنافشعلشد گسد لبهلگفزوی،لنالوکزللبلعلل لرطل

ت ارللسامگفزگال توگ،لتأثراله س ه،لیولمه للاگلبالتولردل

تولردللرزتنلتهلتکلحدل هصل(غاظ ل21یاصد)لگفزگتشل

لرزتنلبااس لکای ل ل

تولرلدللرلزتنل شللههد ل ل شللوی؛لگ للهلبعللدلگسلآ،لغاظل ،ل

شللولل1لاگبط لۀلب لرنلتولر لدللر لزتنلبللهلگفللزگتشل ر لزگ،ل

گفللزگتشلناللوکزلبهم ل لکللههشلتولر لدللر لزتنل ل شللوی ل

ناوکزلولآ وسروملسول هتلاگلسشه،ل یهد له ه،طوالکعل

آ وسروملسول هتلسرزلتلهللغاظل لل9یاصلدللبهمل للگفلزگلتشل

یالشولل1لیتد ل شویلیالبااس لتأثرال شقهبللللنالوکزلل

تولردللرزتنل شوی ل

(الف)

لرزتنل()%

سول هتلآ وسرومل()%

(ب)

لرزتنل()%

ناوکزل()%

سول هتلآ وسرومل()%

ناوکزل()%

ل

شول-1لگثاله س ه،لناوکزلولسول هتلآ وسروملبالتولردللرزتنلیالغاظ ل9/9ل را والال شروسرنلط ل1لاوسلنا هن:گای ل(گل )لتأثرال شقهبلل
ناوکزلولسول هتلآ وسروملبالتولردللرزتنل(ب)لس ویگالکهسشوالتولردللرزتنلیالغاظ ههیل خشا لگسلناوکزلولسول هتلآ وسروم ل

فصامه علما

221ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ل،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

بهلتوجعلبعلشولل9لکعلسشه،یهمدۀلاگبطۀلتأثرالگفلزگلتشل

21یاصدلبهم لگفزگتشلولسپسلبهم لکههشلتولر لدل ل ل

قدگال شروسرنلولناوکزلیالتولردللر لزتنلگسل ،لل شلخصلل

شوی .یالگتنلبااس ل لغاظل للآ وسر لوملسلول هتللولس له،لل

شدلکعلبهلگفزگتشل قدگال شروسرنلتلهللغاظل لل9ل را ل لوالالل

نا هن:گایلثهب لفاضلشد ل

قدگالتولردللرزتنلسرزلگفلزگلتشل ل لتهبلدل؛لگسلطلافللیتگلالل
ه ه،طوالکعلقبالًلسرزلگشلها للشلد،للنالوکزللسر لزلتلهللغاظل لل
(الف)

لرزتنل()%

شروسرنل( را والا)

ناوکزل()%

(ب)

لرزتنل()%

شروسرنل( را والا)

ناوکزل()%

شولل-9لتأثراله س ه،لغاظ ههیل خشا لگسلناوکزلول شروسرنلبالتولردللرزتنلیالغاظ ل1یاصدلگسلسول هتلآ وسروملولط ل1لاوسلنا هن:گای ل
(گل )لگاتبهطلبرنلتولردللرزتنلبهل قدگالناوکزلول شروسرن ل(ب)لس ویگالکهسشوالاگبطۀلتولردللرزتنلبهل قدگالناوکزلول شروسرن ل

ل

بهرمعسهسیلتولردللرزتنلیالبهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀلATCC15032لبهلاو لاوتعلپهسد ل
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ه ه،لنوسعلکعلیالشولل1ل(تأثرال شقهبلل قدگالناوکزل

کههشلاوبعاولگس لولآ،لسرزل ل لتوگسلدللبلعلمال لل طلهلیل

ولس ه،لنا هن:گایلیالغاظ لثهبل لل شر لوسرنلولآ وسر لومل

آس هتشلبهشد)لیاوگقعلس ه،لتأثرال ثبش ل لیالتولر لدللر لزتنل

سول هت)لیتد ل شوی،لگفلزگلتشلس له،للنا هنل:گالیلسر لزل

یگای لگفزگتشلس ه،لبعه اگ لگفلزگلتشل قلدگاناوکزللبهمل لل

تولردللرزتنلاگلگفزگتشل یهدل(جزلبخشل1-0لاوسلکعلبهل

گفزگتشلتولردللرزتنل شوی ل

ل

(الف)

لرزتنل()%

س ه،ل(اوس)
ناوکزل()%

(ب)

لرزتنل()%

س ه،ل(اوس)

ناوکزل()%

ل

شول-1لتأثرال شقهبللغاظ ههیل خشا لناوکزلولس ه،ههیل ش هوتلبالتولردللرزتنلیالغاظ ل1یاصدلگسلسول هتلآ وسروملولغاظ ل9/9ل را
والالگسل شروسرن ل(لگل )لگاتبهطلتولردللرزتنلبهل قدگالناوکزلول شروسرن ل(ب)لس ویگالکهسشوالاگبطۀلتولردللرزتنلبهل قدگالناوکزلولس ه،لنا هن:گای ل

ل

فصامه علما

229ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ل،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

بحث و نتیجهگیری

یاسههت لسشهتجلسشه،لیگیلکعلبهل قهت ۀلسشهتجلحهصلاعللگسل
تولردللرزتنلیال لرطلکشل للM9لیال لدتللت لکله شلعلل

گفللزگتشلتولرللدلآ رموگسللردللرللزتنلهلل لبللهلتغررللاگتل

(0/1ل را ناملیالرشا)ل(جدو ل)2لبهل رطلکش لشل ها لل

همدس لژسشرکلولتهلبهل همدس ل رطل ل توگسلدللگسلیت لدل

1ل(جدو ل)1لتعم ل لرطلکشل للM9لحلهولیل21یاصلدلل

رواوبرولوژیلصمعش ل ه لبهشد لبهلگتنلحه لبلهللتوجلعللبلعلل

ناوکز،ل9یاصدلآ وسروملسول هتلول شروسرنل9ل را والال

ک هزتمعبوی،لولک

طابوی،ل همدس ل لرطلس لب للبلعلل

(تولردل0/39لناملیاللرشاللرزتنلیال دتل1/9لاوس)لیت لد ل

همدس لژسشرکل(بعل هظلگت م لست ش )لگ لاوس للگسلش هی لل

شویلکعلتولردللرزتنلتقاتبلهًلل2100لباگبلاللگفلزگلتشلتهفشلعلل
گس

گسلآ،لبرششال وایلتوجعلوگقعلشد لگس ل ل

ل

یالگتنلپژوهشلبهلتغررال رزگ،لناوکزل( مبلعللکابم ل )،ل

گرانولهکرد  :بهلتوجعلبعلگه ر ل رطلحهویللر لزتنل

آ وسرللوملسللول هتل( مبللعلسرشاوژسلل )،ل قللدگال شرللوسرنل

یالصمع لغ:گیلیگملولطروال رطلکش لحلهولیللر لزتنل

(گفزویس )لولس له،للنا هنل:گالی،لگفلزگلتشل2100لباگبلالیل

ناگسولعلشد له ه،طلواللکلعللیالشلوللل1لسشله،للیگی لشلد لل

س ب لبعل رطلکش لپهتعلM9لحهصللشلدل لبلهللتوجلعللبلعلل

گس ،لناگسو ههیلحهویللرزتنلتهرعلشدسد لگت لنلناگسلوگ ل

ر لزگ،لR2لبللهالل()0/31ل ل تللوگ،لن ل لسشللهتجلتجاب ل لول

ههلبعیلرللیگاگبوی،لمصهاۀلبلهکشالیلملالو للبلاللآ رموگس لردل

تخ رنسی شد لیالگتنلپژوهشله

لوگسل لبلهاللت لیگایلول

یگاگیلپاوتئرنلولوتشه رنلسرزله شمد ل

بمهباگتنل د لپرشمههییلیالگتنلپژوهشلقهبلگمش هیلگسل ل ل

ل

سشهتجلحهصللللگسلت ار لللپلهاتوللسشله،للیگیلکلعللیالگفلزگلتشل
رلزگ،لتولرلدللرلزتن،ل شرلوسرنلبرشللشاتنلگه رل لاگلیگایلول
سلللپسلنالللوکز،ل قلللدگالآ وسرلللوملسلللول هتلولس للله،ل
نا هنلل:گایلگه رلل لیگاسللد ل شرللوسرنلبللعممللوگ،لتللکل
گفزویس ،لتأثرالستهییلیالتولردللرزتنلیگای لیلرللگت لنلگ لالل
تأثرال شروسرنلیال ههالم وایلگپلاو،للسلهسسدلۀلآسلزلت هلهلیل
ی رللیالسه

لآ رموگسردههت لگس لکلعللگسلت لکلپ لرش

سهسل ششا،لبهللرزتنلسه شعل شوسدل( )21لگسلج اۀلگت لنل
آ رموگسردههلتائوسرنلولگتزولوس لرنلگسل للکلعللیالحضلوالل
شولل-1ناگسو ههیللرزتن ل

ل

شروسرنل رزگ،لتولردلآسههلگسل1لبعل1ل را والالکلههشلل ل ل
تهبدلولیاسشرجعلپرشسهسل ششا،لآسههلتوسلطللآسلزلت هلهلیل
تولردکممدۀللرزتنلبرششال صاف ل شویلوللر لزتنلبرشلشالیل
تولردل ناییل( )21لبمهباگتنل توگ،لن ل للیالبلهکشالیل
کواتمعبهکشاتومناوتله لرووملسلولتۀل ATCC15032ل لرال
تولردلتائوسرنلولگتزولوسرنلگسلپرشسهسل ششا،لبلهلللر لزتنل

بهرمعسهسیلتولردللرزتنلیالبهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀلATCC15032لبهلاو لاوتعلپهسد ل
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برششالگس لبعطوایلکعلبهل ههالگتنل رالتوسلطلل شر لوسرن،ل

س ب لبعل شغرراهلهلیلیتگلاللیالایۀلسلومللقلاگالل ل لنر لای ل

تولردللرزتنلیال قهت علبهلسهتالموگ لل وایبااس لبع رزگ،ل

حضوال مبلعللسرشاوژس ل ل هسملدللآ وسر لوملسلول هتللتو ل لگسل

ستللهییلگفللزگتشل لل تهبللد لیالایۀلیوملگه رلل لجهلل ل

موگ لللل لؤثالیالگفللزگتشلتولر لدللر لزتنلگس ل للر لزتنلیال

گفزگتشلتولردللرزتنلناوکزلقاگالیگای لسشهتجلگتنلپلژوهشلل

بللهکشایلکواتمللعبللهکشاتومناوتلله رووملبللا الفلسللهتال

سشه،لیگیل قلدگالل21یاصلدللنالوکزل،لبرشلشالتنلت لأثرالاگلیال

بهکشایلگسلیول رالسوک رمرالسلولیهرداوژسهسلسه شعل ل ل

گفزگتشلتولردللرزتنلیگایلولغاظ ههیلبهالتالگسلآ،لبهم ل

شوی لیسشاس لبلهکشالیلبلعللآ وسر لوم،لتعرلرلنکمملدلۀل لرال

کللههشلتولر لدللر لزتنل ل شللوی لبللاگیلتولر لدللر لزتنلیال

سهلللهت لتولرل لدللرل لزتنلگسلپل لرشسلللهسلپپاتل لدتنل1،1لیی

یسشاسبوی،لسوب شاگلبعمملوگ،للت لکلفلهکشوالل هل للسقلشلل

کابوک رالتلبعلییآ رموپر رالتلگس لیاوگقعلحضلوالل

ب زگت لیگای لگتنلگ السعلتمههلباگیلتولردللرزتنلباولعللبلاگلیل

آ وسروملبهم لگسش هی لبهکشایلگسلآسزت لییآ رموپر رالتل

توگسهت لست شنلولاشدلبهکشایلسرزل ه لگس لناوکزلتو ل

یهرداوژسهسل شوی لت هت لللگت لنلآسلزلت لبلعللآ وسر لوملبلهاللل

گسلگسوگعل مهبعلکابم لقهبلگسش هی لتوسطلکواتملعلبلهکشالتوم

گس ل(بهلKmلبهالیل99ل را لوالال)لولبهمل لل ل لشلویللیال

ناوته رووملولیالمرنلحه لبهشلالتنلآسههسل لل( )29لطبلقلل

حضوال قلدگاللبلهاللیلآ وسر لوم،ل90یاصلدللگسل لرالسلمشزلل

طهلعللهتلگسجللهمشللد لیالسلله ل،2399ل شللخصلشلدلکللعل

لرللزتنلاگلبللعلمهللد لبگرللایل( )10لبللاموسلیالحضللوال

گفللزگتشلغاظلل لناللوکزلگسلتللکلحللدل شللخص،لاشللدل

سرشاوژ،ههیلآل ل هسمدلگوا لولناوته رکگسردلگتنلفاآتمدل

بهکشایلاگلیالسطحلپهترم ل دویل کملدلل( )29لیاوگقلعلل

بعلس

لآسزت ل هسوگی لسوک رمرالسلسلوقللپر لدگل ل لکملدلل

ما لگتنلگ التأثرال قلدگاللسوب لشاگلیلگضلهفل لبلاللکلههشلل

( )10لبهلگتنلحه لگفزگتشلبرشگسحدلتو،لآ وسروملبهلگتجهیل

تولردل صو لگس ؛لستاگلبهلگفزگتشلناوکزل قلدگاللاشلدلل

تغررلالیالفشللهالگسل زیلگسلاشللدلبللهکشایلولتولرلدللرلزتنل

بهکشایلتهلحدیلکعلشاگتطلگتجهبل کملدللگفلزگلتشل ل ل

جاونرایل کمدل( )12لگفزگتشلس ه،لتهلتکلحدل عقلو لل

تهبدل( )29لبعدلگسلاس لرد،لبلهکشالیلبلعلل احا لۀلگت لشهلت لگسل

بهم لگفزگتشلتولردللرزتنل شلویل؛لگ لهللپلسللگسلن:شل لل

اشدل وی،لگسلتکلطافلتولردلآ رموگسردلول لاوجللآسهلهلل

دتس ه،لطوالس لبهکشایلبهلک بویل وگیلغ:گت لاوبلعلاول

گسلبهکشایلگفزگتشل تهبلدللولگسلطلافللیتگلاللبلهکشالیلبلهلل

ل شللویلولتولر لدللر لزتنلکللههشل ل تهبللدل( )3لیالگت لنل

ل هسمدلآ رموگسردههلاوبعاول ل لشلویل ل

پژوهشلیال رطلکش لش ها ل1ل(جلدو ل)1لکلعللیگاگیل

یاسشرجللعلاشللدلبللهکشایلیالس للهس لکللعلغاظل للرلزتنلبللعل

ناوکزل21یاصد،لآ وسروملسول هتل9یاصدلول شر لوسرنل9ل

حدگکثال اسدلشاوعلبعلکههشتهفشنل ل لکملدل؛لپلسللگسل

را والالگس لولبع لدتلل1/9لاوسلیالی لهلیل90لیاجلعلل

دت لکههشلاشدلبهکشایلبهم لکههشلتولردللرزتنل ل ل

سهسشرگاگیلنا هن:گایلشد لگس ،ل قلدگالللر لزتنلتولر لدیل

شویل( )23لگسلگتنلاولیالگتنلپژوهشلتهلغاط ل21یاصلدلل

س ب لبعل رطلکش لپهتعل M9ل(0/0001لنلامللبلالللرشلال)ل

گسلناللوکزلگفللزگتشلتولرللدلولپللسلگسلآ،لکللههشلتولرللدل

تهل2100باگبال(0/39لناملباللرشا)لگفزگتشلیگش لیالت لکل

کههشل شلههد للشلدل لسشلهلتجلگت لنلپلژوهشللسشله،للیگیلکلعلل

پلللژوهشلسالللوفا20لوله ولللهاگ،لبلللهلگسلللش هی لگسلنالللوکزل

آ وسروملسول هتلبعل هظلگه ر لیالتأثرالبالتولردللر لزتن،ل

(21یاصد)،لبهلک کلمصلهالۀل لههل ،لبا ل لس لکلهلهللول

ک بویلفهکشوال ه

فصامه علما

210ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ل،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

بروترنلبلعلمملوگ،للگفزگتملد ،للیالط ل لسلعللاوسل ر لزگ،لتولر لدل

کش لحهویللرزتنلصواتلنرای لناگسولعکلای،للآ،لهل لل

لرزتنلاگل1/1لباگبالگفزگتشلیگیسدل( )3لیالپژوهش ل لیتگلالل

گسطاتقلجدگکای،لولتخارصللرزتنلگسل رطلکش لوله ل

یالبهکشایلکواتمعبلهکشالتومناوتله لرووملسلولتۀل ATCC

بعل رطلکش ل(بعه اگ لبهکشای)لصلواتلل ل لنر لای لبلهلل

13032لبهلتغرراگتلژسشرو ل دویلبعلتکلتهلیولژ،لتولردل

توجعلبعلهزتملعلبَابلوی،للتخا لرصللر لزتنلوله چم لرنلغملهلیل

تهل10لباگبال(گسل2ل را لوالاللبلعلل10ل را ل لوالال)لگفلزگلتشل

بهالیلناگسو ههل(بعل هظلغ:گت )لیالحضوالبلهکشالیل()1ل

تهف ل( )11لگ اوس لبهلگفلزگلتشلتغرر لاگتلیالب لرشلگسلی هلهلل

یالگتنلپژوهشلسع لشلدللاوش ل لآسله،للجهل للناگسوللعل

ژ،لتولردلاگلتهلتقاتبهًلتکل و لباللرشالاسهسد گسدل(گفلزگلتشل

کای،ل رطلکش لحهویللرزتنلگاگئعلشوی ل

تولردلتهل2000لباگبلال)ل( )19لیالسله لل1009لبلهللگسلش هی للگسل

یاسههت ل توگ،لن

لبلهللتوجلعللبلعلل ر لزگ،لR2لبلهاللیل

نوس لۀلجهللشتهفش لۀلکواتمللعبللهکشاتومناوتلله رووملسللوتۀل

()0/31ل م م لگاتبهطلبرنلسشلهلتجلتجاب ل لولسشلهلتجلتخ لرن

AeC-2لیال ل لرطلکشل ل لحلللهویلنالللوکز،لآ وسرل لومل

لبهالت ل

سول هتلولتغررالبا

سی شد ،ل د لپرشمههییلیالگتنلپژوهشلگسلص

لگسلفهکواههیلفرزتو ل ل ثللللی لهللول

با للوایگالبللوی لولگسلبلرنلموگ لللل وایبااسل ،ل شر لوسرنل

pHلولیالیول احاللعلگسللش هی لگسلاو لاوتللعلپهسللدلولبللهل

برشللشاتنلتلأثرالاگلیالگفللزگتشلتولرلدللرلزتنلیگشللشعلگسل ل

R2=0/91ل قدگالتولردللرزتنلتهل1/1لباگبالگفزگتشلیگی لشدل

ه چمللرنلسشللهتجلسشلله،لیگیل للرطلکشلل لM9لحللهویل

( )20لیالگت لنلپللژوهشلبعللدلگسلگسشخللهبل1ل شغرر لالگسلب لرنل

21یاصدلناوکز،ل9یاصدلآ وسروملسول هتلول شر لوسرنل9ل

چمدتنل شغررال لؤثالیالتولر لدللر لزتنلولط ل لت لکل احا لۀل

را ل للوالالبهم ل لگفللزگتشلچش ل گرالتولر لدللر لزتنلیال

اوتعلپهسلدللبلهلل،R2=0/31ل ر لزگ،لتولر لدللر لزتنلتلهللحلدویلل

بهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀلATCC15032ل

2100لباگبالگفزگتشلتهفل ل؛لبملهباگلتنلبلهللتوجلعللبلعللگفلزگلتشل

(تهل2100لباگبالبرششالگسل لرطل)M9لشلدللکلعللگت لنل ر لزگ،ل

لبهالیل

گفزگتشلبهلاو هلهلیلتغرر لالن لشای للژسشرو ل لیالبلهکشالیل

د لپرشمههییلتوسطلاو لاوتعلپهسلدلل ل لتلوگ،للن ل لل

کواتمعبهکشاتومناوته رووملباگبایل کمد لبلهللگت لنلحله لل

کعلبهلبعکلهابای،للاو لحهضلالل ل لتلوگ،للتلهلل قلدگاللقهبللل

بللهلتوجللعلبللعلگتموللعلسللوتۀلبللهکشایل وایگسللش هی لیالگت لنل

تللوجه ل رللزگ،لتولرللدللرللزتنلاگلیالکواتمللعبللهکشالتوم

پژوهشلسلولتۀلصلمعشل لسر ل ل،ل ل لتلوگ،للجهل للگفلزگلتشل

ناوته رووملبدو،لسر لهسلبلعللیسلشوهالیلژسشرو ل لولیالت لکل

تولردلتهلحدل وایقبو لیالصمع ل(100لنلامللیاللرشلال)لگسل

رطلکش لقهبلیسشاسلبهبویلبخشرد لیالگتنلپلژوهشلل

سللوتۀلصللمعش لولبللهلب لعکللهابای،ل لرطلکش ل لولاو ل

چش گرالیال رزگ،لگفزگتشللرزتنلوله چمرنلص

بهلتغررالتمههلچههالفلهکشواللکلعللگسلوتژن ل هلهلیلبلهاسللآسهلهلل

پرشمههییلیالگتنلپژوهشلگسش هی لکای ل

یایسشاسبوی،لگس ل قدگالتولردللر لزتنلط ل ل10لسلهم لل

تشکر و قدردانی:

بعطاسلچش گرایلگفزگتشلتهف

ل

گسآسجهکللعللرلزتنلآ رموگسلردلصللمعش لگسل ،لناگسولللع
کای،لآ،لگه ر ل لوت لژ گیلیگای؛لبلعلله لرنل مظلواللسلعل ل
شد لتهلبهل وگیلگاسگ،لولیایسلشاسللناگسوللعلکلای،لل لرطل

سوت للمدنه،ل قهلللعلگسلح هتلل لهللهیل للهل ل عهوسلل ل
پژوهشلولفمهوایلیگسشگه لشهردل دس لآذابهتجه،لک له لل
تشوالولقدایگس لاگلیگاسد ل
ل

لبهلاو لاوتعلپهسد لATCC15032بهرمعسهسیلتولردللرزتنلیالبهکشایلکواتمعبهکشاتومناوته رووملسوتۀل
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1

- Response surface methodology (RSM)
- Central composite design
3
- Box-Behnken designs
4
- Central points
5
- Orthogonality
6
- Axial points
7
- Chinard
8
- Mini tab
9
- Central composite design
10
- Nelofer R.
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