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Abstract
Introduction: Probiotics refers to a group of living microorganisms that have beneficial effects
on host health. Lactobacilli are one of the most important probiotic bacteria. The stimulatory
effects of the immune system, besides reduction of gastrointestinal infections and the risk of
inflammation of intestines in humans and animals, are some of Lacobacillus benefits. The effect
of rhizospher bacteria, like Lactobacillus, on production of plant hormones, dissolving plant
nutrient, facilitates the absorption of nutrients (like nitrogen), and the reduction of plant diseases
were reported. Isolation of Lactobacillus has been reported of various sources of dairy and nondairy sources. The purpose of this study was to investigate the presence of L. plantarum, one of
most important probiotic bacteria, in rice rhizosphere, along with examination of the
morphological, molecular, biochemical and probiotic properties of the isolated microorganisms.
Materials and Methods: Sampling of rhizosphere rice variety was carried out in Lenjan
(Lenjan, Isfahan) carried out. Dillutions of samples were transferred to MES medium.
Biochemical test, as sugar fermentation and enzyme activity, performed on gram-positive
isolate bacilli. The ability of bacteria to grow in presence of Bile salt, and different pH and
temperatures was investigated. Antibiotic resistance of isolates was examined. Specific primers
of L. plantarum was used for molecular identification.
Results: Of 16 microorganisms, isolated from the rice's rhizosphere, there were 10 bacillusshaped bacteria, which eight gram-positive isolates were oxidase and catalase negative
(characteristic of Lactobacillus species). Sugar fermentation experiments identified six isolates
with L. plantarum characteristics. Molecular experiments with the specific primers of L.
plantarum confirmed the results. The bacteria grew very well (similar to control samples) in
acidic medium at pH 3.5, 40ºC, and in presence of 0.3% bile. Resistance to seven of 12
antibiotics was detected.

Discussion and conclusion: The present study showed that rhizosphere of rice is the natural
source for isolation of L. plantarum.
Key words: Probiotic, Lactobacillus plantarum, Rhizosphere, Lenjan Rice, Antibiotic
Resistance.
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چکیدی
مقدمه:لپاوبروترکلبعلناوهل لگزلای وولویگتلزسلد لگ لی ل ل لشلویلکلعلارلهالسلوی مدیلبلالسلی

ل ر بلهنلیگاسلد ل

الک وبهسراوسههلگزل ه لتاینلبهک ایلههیلپاوبروترکلهس مد لت ایلکلکمملدن لسرسل لگی مل لولکلههولمفوسل لیسل گه ل
نوگا لولخطالبر هایلگل ههبلاوی لگیلبهلتولردلتاکربهتلضلد رواوب لگزو العلارلهال فرلدلالک وبهسلراوسلهلهلیالگسسلهنلول
حروگنلهس مد لگرالبهک ایلههیلای وسفالخهکل هسمدلالک وبهسراوسلههلیالتولردلهوا ون،لگس ی لتاکربلهتلذل:گی لنرلهه ،ل
تسهرللو:بل وگیلذ:گی لسظرالسر اوژنلولکههولبر هایلههیلنرهه لن گا لشد لگس لودگسهزیلالک وبهسرللهلهلگزل ملهب ل
خ افللبم لولذرالبم لن گا لشلد لگسل لهلدژلپلژوهولحهضلالبااسل لح لوالالک وبهسلراوسلپیس لهاو ل،لیول لگزل
ه لتاینلبهک ایلههیلپاوبروترک،لیالای وسفالنره لباسجلول طهلعۀلویژن لههیل ولولول ،لبروشلر رهی لولپاوبرلوترو لگیلنل
ای ووویلگس
مواد و روشها:لس وسعلبایگایلگزلای وسفالباسجلاق للمجهنل( مطقۀللمجهن،لگصفههن)لگسجه لشد لاق لهلهیلصلفالتلهل70-0لگزل
س وسعلبعل رطلMRSل م قللولاز هیولههیلبروشر رهی لشه للتخ رالقمدههلولفعهلر لاس ی لاویلودگیعلههیلبهسلرا لشلولل
نا ل ثب لگسجه لشدسد لتوگسهی لاشدلودگیعلههلیالح والس کلصفاگویلولگسردی علههلولی ههلهیل خ الفلبااسل لولسل
قهو

،ل

لودگیعلههلبعلاس لبروترکل طهلععلشد لاذهزنالگخ صهص لالک وبهسراوسلپیس هاو لباگیلشمهسهی ل ولولول لگسل فهی ل

شد ل
نتایج :گزلبرنل71لای ووویلودگشلد لگزلای وسلفالنرله ل طهلعلعلشلد ،ل70لبلهک ایلبهسلرا لشلوللول8لودگیلعلنلا ل ثبل ،ل
گکسردگزلولکهتهالزل مف ل(ویژن لالک وبهسراوسلهه)لبویسد لاز هیولههیلتخ رالقمد،ل1لودگیعلاگلبلهلویژنل لالک وبهسلراوسل
پیس هاو ل شلخ

لکایسلد لگسل فهی لگزلاذهزناهلهیلگخ صهصل لالک وبهسلراوسلپیس لهاو للگیلنلس لهیجلاگلتییرلدلکلای لگیلنل

بهک ایلههلیال رطلگسردیلبهلگسردی ۀلباگبال،9/5لی هیل00لیاوۀلسهس لناگیلولح لوال0/9لیاصلدلصلفاگلبلعلخلوب ل( شلهبعل
س وسعلههیلشههد)لاشدلکایسد لبهک ایلههلبعل2لاس لبروترکلگزل77لاس لبروترکلبااس لشد ل قهو

لسشهنلیگیسد

بحث و نتیجهگیری:لپژوهولحهضالسشهنلیگیلای وسفالباسجل مبعل ل برعل لبلاگیلودگسلهزیلالک وبهسلراوسلپیس لهاو لل
گس

ل

واژیهای کلیدی:لپاوبروترک،لالک وبهسراوسلپیس هاو ،لای وسفا،لباسجللمجهن،ل قهو
* سویسمدۀل سئو ل وهتبهت ل

لبعلاس لبروترک
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مقدمه ل

فصامه علما

هه،لسه لهف ل،لش ها ،72لپهیر ل7932
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

زسجرللا لهلللهیلکوتللله لگسلل ،لگزلنلللاو لای وولللویگتل
7

وگژۀلپاوبروترک لگزلوگژۀلیوسهس لپاوبرلوسلبلعل عملهیل
حرهتلبخولیهلزیس لبخولناف علشد لگس

لسخس رنلبها،ل

بل لهللوگزیلگخ رللهایلهسل مدلولکامل لاسهللهلگزسظللالشللولل
ظههایلنایلولصهژلولسفردلیهلزایلگس ل()5

لرا ل 7لولگس ل راو 9لیالسلله ل7315لگیللنلوگژ لاگلبللهل فهللو ل

صاژلفاگوای لههیلذ:گی لحهویلپاوبروترکلهلهلیال

فهوت لگزل فهو لگ اوزیلتعایفلکایسدلولپاوبروترکلههل

لیگایلکلعلکلههول

گسسهنلولیگ لارلهال خ افل لبلالسلی

اگلموگ لللللت ایلللکلکمملللدۀلاشلللدلیگسسللل مدلکلللعلگزل

مفوس لیس گه لنوگا لولخطالبر لهایللگل هلهبلاوی لگیل

ای ووویگتلتاشل ل ل لشلوسدلولبهملتلت ایلکلاشلدل

ولارهالت ایلکلکمملدۀلسرسل لگی مل لگزو الۀلگیلنلارلهال

سللهیالای ووللویگتل لل لشللوسد لیالتعایللفلکمللوس ،ل

هس مد لتولردلتاکربهتلاس لبروترو لتوسطلگینلبهک ایلههل

پاوبروترکلههلای ووویگتلزسد لگیلتعایفل لشوسدلکعل

بللعلویللژ لبللعلمال لبللاوزل قهو ل لهللهیلاس ل لبرللوترو لیال

ب لهلفعهلر ل لزیس ل لخللویلیالاوی لولیللهلهللالگسللدگ لیگاگیل

ای ووللویگتلبر للهایلزگلکللعل شللویتلمدیللد لگیلیال

لیالحفظلتوگزنلفالوال رواوبل لسلوی مدل

یا للهنلبر للهایلگیجللهیل ل لکمللد،لیو ل لگزلیالیللللم للدۀل

ل ر بهنل(گسسلهنلولحرلوگن)ل

ودگسهزیلگینلای ووویگتلگزل مهب ل خ افلگس ل( )1ل

گیفهل لکممدل( )7لپاوکهایوتلههی لکعلاشدلنره لاگلبهبویل

طهلععلههلسشهنلیگی لگسدلبهک ایلهلهیلای وسلفالخلهکل

لبخشمدلیهلگزلبر هایلههیلنرهه لواونرایل لکمملدلبلهل

(گزو اعلالک وبهسراوسلهه)لبعلشوللههیل خ اف لیالاشلدل

مموگنلPGPB0ل(بهک ایلههیلگلقلهلکمملدۀلاشلد)لیلهلPPB5ل

ولسی

لنره ل ؤرالهس مدل( )2لای وولویگتلای وسلفال

(بهک ایلههیلپاوبروترکلنرهه )لشلمهخ عل ل لشلوسدل(ل )7ل

بهلفاگه لکلاینل لوگیلذل:گی ،لفر وهوا لونلهله،لتاکربلهتل

هللهس1لوله وللهاگنلولپلل لگزان،لپروللهای2لوله وللهاگنل

ساکوبلکممدۀلبر هایلزگههلیلهلگفل گیول قهو ل لیالباگبلال

گصطیحلپاوبروترکلاگلبلاگیلگیلنلیسل علگزلبلهک ایلهلهیل

تمولههیلزیس ل هسمدلنا ه،لشوایلولخشو لارهالبسلرهال

نرللهه لبللعلکللهالبایسللدل(ل9لول )0لگیللنلبللهک ایلهللهلYIB8ل

فردیلبالاشدلولسی

لنرهههنلیگاسلدل(ل9لول )8لگناچلعل

(بهک ایلههیلگف گیولیهمدۀلم اوای)لسر لسه رد ل ل لشلوسدل

بهک ایلههلیاله ۀلگو گیلنره لزسدن ل لکمملد،لبسلرهایل

( )7لالک وبهسللراوسلهللهلبللهلنوسللعلهللهیل عللدیلیولل لگزل

گزلاسههلبلعل لوالسلم لگزلبهفل لزیاز رمل لولای وسلفالبلعل

ه لتاینلوم لهلهیلبلهک ایلهلهیلپاوبروترلکلهسل مدلول

یس ل لایمدل( )3لویژن لس وسعلهلهیلای وسلفایلبلاگیل

الک وبهسللراوسلپیس للهاو لهللهلیولل لگزل هلل لتللاینلگیللنل

ودگسهزیلبهک ایلههیلپاوبروترکلنرهه ،لت هسل س قر ل

بهک ایلههلبعلش هال لاوسد لمیو لبلالومبلعلهلهیل خ الفل

اسههلبهلنره لولخهکلگس ل( )70لبهک ایلههیلپاوبروترلکل

لگسسهنلولحروگنلولسرل ل

یاش ل غ:یلههلولای غ:یلههیلالز لباگیلنره لاگلتلی رنل

صللمع ،لگیللنلبللهک ایلبللعلمال لیگش ل نلتوگسللهی لزیللهیلیال

کممد؛لگزلسویلییگا،لاسههلکابوهرداگتههیل خ الف،ل
ل
ل

شدنلبهلسرچهلهیل فلهوتلیاخلوالتوولعل
ل
سهزنهالول مطبقل

ا رموگسردهه،لگسردههیلال ل(تاش لشد لگزلایشلع)لولسلهیال

گسلللل ل( )5لالک وبهسللللراوسلپیس للللهاو لهللللهلگزسظللللال

تاکربللهتل ووللویلیالای وسللفالاگل للهبولر ل لل لکممللد ل

ایخ لشمهس لبهک ایلههیل رالعلگیلشلوللبلهلگس هلهیلنلایل

بهک ایلههلگزل ایقلازگیسهزیلفسفالتاکربلهتلالل ل هسملدل

هسل مد،لااگیللولسللاول لاسهللهلبللعلشللولل مفللای،لوف ل لول

فر هتلبلعلتغ:یلۀلنرله لک لکل ل لکمملدلولاشلدلنرله لاگل

پوشول خه

هس مدلولسقول ثب لیالسی

الک وبهسراوسلپیس هاو لیالسی

ودگسهزیلولشمهسهی لبروشر رهی لول ولوول لبهک ایللالک وبهسراوسلپیس هاو لگزلای وسفالایشۀلباسجللمجهن ل
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بللعل للوالذرا س ل قر لگف ل گیول ل لیهمللد؛لمللیو لبللالگیللن،ل

ای ووللویگتلیگاگیلهللالیولسللوول هبولرسلل لهللوگزیلول

پاوبروترکلفعهلر لای وولویگتلبر لهایلزگلاگلگزل ایلقل

ذراهوگزیلاگلگس خهبل لکملدل(ل )77لوگای لۀلبلاسجللمجلهنل

اس هنوسرس لههیل رواوب لکههول لیهدلولبهلفعه لسلهزیل

یو لگزلگسوگولباسجلههیلگیاگنلگس لکعلیال مطقۀللمجهسلهتل

نره لباگیلحفهظ لبه الگزلخلویلبهملتلپدیلدۀل« قهو ل ل

(یالفهصاۀل50لکراو ایلوملوبلذابل لگصلفههن)لکشل ل

سرسل رکلگلقهشللد ل»ل ل لشللویل( )77-8لسشلهنلیگی لشللد ل

لشوی لگینلخطعلبلعلمال لابلوهلوگیل مهسلولولخلهکل

گس لالک وبهسراوسلههلیال ههالقهاچلهلهیل رواوسلووپ ل

ذم لگزلیاش ل غ:یلههلولای غ:یلهلهلگزسظلالکشلهوازیل

گزو العل،Penicillium expansumل،Botrytis cinereaل

ه لتاینلتولردلکمملدۀلبلاسجلیالگسل هنلگصلفههنلبلعلشل هال

Aspergillusلول

لایدلولوگای ۀلباسجللمجهنلگزلباسجلههیل بوبلگیاگسرلهنل

Fusarium graminarumلولبللهک ایلهللهیلبر للهایلزگیل

سوبل لشلوی لیالچملدل طهلعلۀلگسجله لشلد ،لح لوال

Xanthomonasلول

فا هللهیلسللمگرم ل هسمللدلکللاو ،لسللابلولکللهی رو لیال

Erwinia carotovoraلکهاا للدلهس ل مدل(7لول )70لگیللنل

رطکش لباسجللمجهنلن گا لشد لگس ل(79لول )70ل
ل

بهک ایلههلیالتج یۀلزیس لاالیمد لههیل رط 3لولتولرلدل

شمهسللهی لالک وبهسللراوسلهللهلبللهلاو لهللهیل ع للو ل

للوگیلکیتللعکممللدۀلفا هللهیلسللمگرنلولکللههولسلل ر ل
ل

بروشلللر رهی لول ولولللول لبلللهلگسل ل فهی لگزلاذهزناهلللهیل

فا ههیلسمگرن70لسقولیگاسدل()7

گخ صهص لگسجه ل لشوی لپژوهولههلسشهنلیگی لگسلدلوق ل ل

niger

،Aspergillusلflavus

نرلللللهه لگزو الللللعلcampestris

بللهک ایلهللهیلالک رللکلگسللردلیالصللمع لبللعلمالل ل

(یالنوسعههیلبسرهالس ییکلبلعل
ل
سو لههیلالک وبهسراوسل

فر یولوژیلویژ لولویژن لهلهیلبروشلر رهی ل هسملدلتولرلدل

له )لتوگل لسوکائوترلدیلژنل16S rRNAل شلهبه لیگاسلد،ل

گن وپا ل لسللهکهایدهه،لگسللردههیلال ل ،لتاکربللهتل عطللا،ل

تعرللرنلتللوگل لسوکائوترللدیل صللوالتله هسمللدلسللهزیل

ت للفعهلر لاب لک لولتولردل وگیلضد رواوب لیاخوال

ژنلههیلکدلکممدۀلپاوتئرنلههیلگخ صهص ل هسملدلRecA77ل

تووعلهس مدلولکهابایههیل خ اف لیهف علگسلد؛لگزو الع،لیال

تفهوتلههیلالز لباگیلودگلکاینلاسههلاگلفلاگه ل ل لکملد ل

بااسلل لهللهلسشللهنلیگی لشللد لگسلل لباخلل لسللویعلهللهیل

پاوتئرنلRecAلپاوتئرنلفعهل لیالساو لههیلپاوکلهایوتل

بللهک ایلهللهیلالک وبهسللرللقللهیالبللعل هللهالبر للهایلزگهللهیل

گس ل لکللعلوظللهیفلچمدنهسللعلگیلیالسللاو لبللهک ایلگیفللهل

،Listeriaل

ل لکمللد لپللاوتئرنلRecAلپللاوتئرنلکللوچو لگس ل لکللعل

،Escherichia coliلSalmonella typhimuriumلول

م اوایههیل خ افلانلیالگتصله لDNAل(تلکلاشل علول

Staphylococcus aureusلهس مد لبهلتوولعلبلعل شلویتل

یواشلل ع)،لوفلل لشللدنلولتبللهی لهو ولللو لDNAلول
ل

الوین لههیل رواوب لبعلیهف علههی لگزلگینلقبرللیالصمهی ل

هرداولر ل ATPلگربهتلشد لگسل

لپژوهشلگاگنلاذلهزنال

ذ:گی لبسرهالتووعلشد لگس ل( )70ل ل

گخ صهص ل لژنلrecAلاگلیالبااس ل لنوسللعلهللهیل خ اللفل

خللللللواگک ل هسمللللللدلmonocytogenes

بللاسجل()Oryza sativaلبللهلبسللرهایلگزل صللوالتل
فللهوتلگسل ؛لزیللاگل ع للواللیالخللهکلسللریبلکشل ل

الک وبهسراوسلبعلویژ لالک وبهسراوسلپیس هاو لگسل فهی لول
تییردلکای لگسدل( )75ل

لشویلولیالس رجع،ل رطلگکسلرژسرکلولذراگکسلرژسرکل

بهلتووعلبلعلگه رل لای وولویگتلخلهکلولای وسلفالل

یاونلای وسللفالبللاسجلنللاو لفر یولللوژیو لویللژ لگیلگزل

ایشعلبعلویژ لالک وبهسراوسلههلیالاشدلولس ولنرهههنلولسرل ل

فصامه علما

10ل ل

هه،لسه لهف ل،لش ها ،72لپهیر ل7932
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

ک کلبعلاویهاوی لبهلتمولههیل رط لگزو العلح لوال

بللهک ایلبللاگیلشللههدل مفل لولبللهک ایلگسل هفراوکوکوسل

فا ههیلسمگرنلوله چمرنلگه ر لاسههلیالصلمهی لذل:گی ل

گوائللوسلبللاگیلشللههدل ثبلل لولیالاز للونلگکسللردگز،ل

ولبخولپ شو ،لپژوهولحهضالبلهلهلدژلگولرلۀلبااسل ل

گسللل هفراوکوکوسلگوائلللوسللبلللاگیلشلللههدل ثبللل لول

ح والالک وبهسراوسلپیس هاو لیالای وسفالباسجللمجلهنل

گسل اپ وکوکلپمو وسرللهلبللاگیلشللههدل مفل لگسل فهی لشللدل

گسجه لشد ل

( )71ل
تولردلگسردلگزلقمدههلبهلبعلکهانرایل رطلMRSلبدونل

ل
مواد و روشها

مصهاۀلنوش لولناوک لگسجه لشد؛لبعلگینل مظوا،لیالهلال

جمعآوری و آمادیسازی نموناههاا لچهلهالس وسلعلگزل

لولۀلاز لهیول(یگاگیللوللۀلیواهله )ل7ل رال للر لال لرطل

ای وسفالباسجللمجهنل گاولباسجلوگقل لیالخطلۀلسووابلهیل

 MRSللهی ل خصللو لتخ رللال(حللهویل7لیاصللدلقمللدل

گصفههنل(یال وقعر ل97لیاوعلول77لیقرقۀلماضلشل هل ل

دسظا)لول عاژلفمللایلایخ علشد لپ لگزلتاقر ل7لیاصدل

ول57لیاولللعلول97لیقرقلللۀلشلللاق )لو للل لاوایلولبلللعل

گزلکش ل لفعلله لودگیللۀلبللهک ایل وایشمهسللهی ،للول لعلهللهل

از هیشگه لفمهوایلیگسشگه لبلوما لسلرمهیله لدگنل م قللل

92لیاولۀل
بعل دتل27لسهم لتهلیلکلهف لعلیالگسووبلهتوال ل

یهللهیلاق ل ل(اق ل لهللهیلصللفالتللهل)70-0لگزل
شللدسد لسللا ل

سهس لناگیلولیالشاگیطل5لیاصلدلنلهزلییلگکسلردلکلابنل

س وسعلههلیالسا لفر یولوژیلگس ایللتهرعلشدسد ل

سگهدگایلشدسد لتبدیللاسگلقا ل لرطلبلعلاسلگلزایل

کشت و گرماگاااری نموناههاا011 :ل رواولر لالگزل
اقلل لهللهیل خ اللفلس وسللعلهللهلبللهلپر لل لپهسلل والاویل

بعل عمهیل صاژلقمدلولتولردلگسردلتاق لشدل(قمدلنالوک ل
باگیلشههدلیالسظالناف علشد)ل( )72ل

رطلکش لMRS77ل( مهسلولبلاگیلاشلدلبلهک ایلهلهیل

ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی :گزاسجهکلعلتوگسلهی ل

پاوبروترکلبعلویلژ للالک وبهسلراوسلهه)کشل لیگی لشلدلول

اشدلبهک ایلههیلپاوبروترکلیالشاگیطل خ افلگزو العل

بللع للدتل27لسللهم لیالی للهیل92لیاوللۀلسللهس لنللاگیل
ل

گسردی ع،لی لهلولح لوالس لکلبلاگیلگسل فهی لیالصلمع ل

نا هن:گایلشدل( )71ل

(گزو اعلصمهی لذ:گی لولکشهوازی)لولسر لشاگیطلاشدیل

بررسی ویژگی های ریخات شناسای و بیوشایمیایی:

یالبلللدنل(گسسلللهنلولحروگسلللهت)لبسلللرهال هللل لگسللل ،ل

ویژن لههیلظههایلهالکامل لولسلاو لبلهل رواوسلوو ل

از هیولههی ل اگح لشدسد لتوگسهی لاشدلبلهک ایلهلهلیال

سوایلولپ لگزلاسگلا ر یلنا لبااس لولرب لشلدسد لگزل

شاگیطلگسردیلبهلگس فهی لگزل رطلMRSلبلهلگسلردی علهلهیل

کامل لهللهیل شللهبعلالک وبهسللراوسلبللهلویژنل لبهک ایللهی ل

خ افل(،9/5ل،0ل0/5لول)5لاز لهیولشلد لتوگسلهی لبقلهیل

راعلگیلشول،لنا ل ثب لولبدونلگس والباگیلگسجه لاز ونل

بهک ایلههلیال رطلهلهیلصلفاگویلبلهلگسل فهی لگزل لرطل

بروشللر رهی لولتییرللدل ولولللول لنوسللۀلالک وبهسلللراوسل

MRSلحهویل0/9لول0/5لیاصدلگک لنه
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لگازیهب لشد ل

لبلهک ای،ل

باگیلگسجه لگینلاز هیولهه،لگب دگلکش لفعه لگزلهالذخرلاۀل

هللالسللویعلچمللدلبللهالیال للرطلMRSلوگکشلل لشللد ل

بهک ایهی لتهرعلولبعلسسب ل7لیاصدلبعل لرطلکشل ل لهی ل

از ونلههیلگکسردگزلولکهتهالزلیالکش لگیلنلبلهک ایلهلهل

وایاز هیولگضلهفعلشلد ل لرطلکشل لهلهلبلعل لدتل27ل

گسجلله لشللدسد؛لیالاز للونلکهتللهالز،ل للرطلکش ل لبللدونل

سللهم لیالی للهیل92لیاوللۀلسللهس لنللاگیلنا هنلل:گایل

پیس هاو لس وسعلبایگایلشد لباگیلتییردلخالو

ودگسهزیلولشمهسهی لبروشر رهی لول ولوول لبهک ایللالک وبهسراوسلپیس هاو لگزلای وسفالایشۀلباسجللمجهن ل

 15ل

شدسد لتوگسهی لاشدلودگیعلههیل طهلععلشد لیال رطلهلهیل

سف ایهکسللللونل(90ل رواونللللا )،لگای او هیسللللرنل(75ل

یهیشد لبلهل شلههدۀلتغررلالکلدواتلپل لگزل،70ل08لول27ل

رواونلللا )،لسهلردیوسلللرکلگسلللردل(ل90ل رواونلللا )،ل

سهم لبااس لولس هیجلبعلشولل ثب لیلهل مفل لتعرلرنلشلدل

توباگ هیسللللللرنل(70ل رواونللللللا )،لایفه رسللللللرنل(5ل

( )78لتوگسللهی لاشللدلودگیللعلهللهیلالک وبهسللراوسلهللهلیال

رواونا )،لگوفاوکسهسرنل( 5ل رواونا )،لت اگسلهیوارنل

ی ههلللهیل،75ل،70ل00لول05لیاولللۀلسلللهس لنلللاگیلولیال

(90ل رواونللا )لبویسللد لههلللۀلبهزیگاسللدن لک للالگزل3ل

ذاظ لههیلس کل)(NaClل0/5لول1/5لیاصدلسرل لبااسل ل

را ل ال قهو لیالسظالناف علشدل(77لول )77ل
شناسایی مولکولیDNA :لبهک ایلبلعلاو ل لوایل75ل

شللد له چمللرنلتوگسللهی لگیللنلای ووللویگتلبللاگیلگحرللهیل
سر اگتلپرگرایلشدل( )73لیالاز هیولهه،ل ر گنلاشدل ل ل

ولته سللون71لبللهلگسللدک لتغررللالخللهل

دتل70لسهم لیهلبرش البهلبااس لکدواتلاشدلبهک ایل

او ،ل70ل رالل للر للالسوپهسسللرونلبهک ایللهی لگزلکشلل ل

)(OD600لبااس لشد لس وسعلههلهالیلکلسلهم لیلکلبلهال

70سهم علبهلسام ل79000لیوایایقرقعلبعل دتل70لیقرقلعل

لیالگس هللهیل70لسللهم ل

سهس ایفروژلشد لاسوبلبعلیاونلویه لههیلودیدل م قلللول

بااس لشدسد لپل لگزل70لسلهم ،لکلدواتلبلرولگزل7/8ل

7ل را للر البهفاللرل لکمملدۀلCTABل(بلهفاللر کمملدل لشله لل

اشدل مهسلولولکلدوالتلک لالگزل0/8لاشلدلضلعرفلیال

پویالCTABلبعله اگ لبهفال7ل والالTRic-Hclل(گسلردی ۀل

سظالناف علشد ل

باگبال،)8ل او ل0/5ل والالNa2EDTAل(گسردی ۀلباگبال)8ل

لل لشللولسللهم لگو لولسلل

لشللدل( )79لیالگیللنل

هفظ ل لفاللوال رواوب ل لیس ل گه لنللوگا لپ ل لگزل

ولNaClل0/5ل والالبوی)لبهلی هیل15لیاوۀلسهس لناگیلبلعل

یا لللهنلبلللهلاس لل لبروترلللکلیولل لگزلفوگیلللدلگسلل فهی لگزل

انلگضهفعلشد لس وسعلههلبعل دتلسر لسلهم لیالح له لابل

بهک ایلهلهیلپاوبروترلکل قلهو لبلعلاس ل لبروترلکلگسل ل

نا لیالی هیل10لیاوۀلسلهس لنلاگیللقلاگالیگی لشلدسلدلول

)؛لگزگیللناو،ل قهو لل لاس لل لبرللوترو لودگیللعلهللهیل
ل
(70

لگینل دت،لویه لههلهلال5لیقرقلعلیلکلبلهالتولهنلیگی ل

ترللکهللهیل
ل
الک وبهسللراوسلپیس للهاو للیالباگبللالاس لل لبرو

شدسد له لحج لس وسعلهه،لکااوفا لگی وا رللگلوللل(ل)7 70ل

خ افلبااس لشد لاز هیولبالگسلهسلاو لسبسل ل70لول

گف وی لشدلولس وسعلههلبعلشدتل خاوطلشدسد لس وسعلهلهل70ل

ه وللهاگنل()7009لگسجلله لشللد ل700ل رواولر للالگزلکشل ل

یقرقعلاویلشروالقاگالیگی لشدسدلولهلالچملدلیقرقلعلیلکل

MRSانللهال(7ل
ل
ذمل لشللد لبللعل0ل رال للر للال للرطلکشل ل

بهالویه لههلبلعل لدتل5لرهسرلعلبلعلشلدتلتولهنلیگی لشلدسد؛ل

یاصدلانها)لگضهفعلشلد لییسلکلهلهیلاس ل لبروترلکلیال

سلل

لس وسللعلهللهلبللعل للدتل5لیقرقللعلبللهلسللام ل79000ل

سط ل رطلقاگالناف مدلولقطلالههللۀلبهزیگاسلدن لاشلدل

یوایایقرقعلسلهس ایفروژلشلدسد لیالگیلنل احالع،لسلعلفلهزل

گ لللاگژلییسلللکلهلللهلیالپارلل لهللهلپلل لگزل70لسلللهم ل

تشورللشدلول هی لبهالی لبعلویه لودیدل م قللوله لحج ل

نا هن:گایلیال92لیاوۀلسهس لناگیلگسلدگز لنرلایلشلد ل

انلگی وپاوپهسو لسایلخهل

ویلهتلهلال

ییسللکلهلللهیلاس لل لبروترلللکلشللله للت اگسلللروارنل(90ل

ویه لبعلااگ لولبهلوگاوسعلکاینلویه لههلکه یل خاوطلشدل

رواونللللللا )،لوسوو هیسللللللرنل(ل90ل رواونللللللا )،ل

ولویلله لهللهل70لیقرقللعلاویلیللدلقللاگالیگی لشللدسد لبللاگیل

سر اوفاوکسهسلللرنل(5ل رواونلللا )،لپمللل لسلللرارنل(70ل

تعلسشرنلشدنل،DNAلس وسعلههل70لیقرقعلبلهلسلام ل79000ل

رواونللللللا )،لا وکسللللللرویول(90ل رواونللللللا )،ل

یوایایقرقللعلیالی للهیل0لیاوللۀلسللهس لنللاگیلسللهس ایفروژل

لگضلهفعلشلد ل

11ل ل

فصامه علما

هه،لسه لهف ل،لش ها ،72لپهیر ل7932
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

شدسد ل هی لبهالی لبعلااگ لخلها لشلدلول500ل رواولر لال

بعل دتل90لرهسرع،لگتصه لاذهزنالیال57لیاوۀلسهس لنلاگیل

گتهسو ل20لیاصدلبعلاسوبلDNAلگضهفعلشد لس وسلعلهلهل5ل

بللع للدتل05لرهسرللع،ل احاللۀل ویللللشللدنلیال27لیاوللۀل
ل

یقرقعلبهلسام ل79000لیوایایقرقلعلسلهس ایفروژلشلدسدلول

سللهس لنللاگیلبللعل للدتل90لرهسرللعلولنسل ا لسهللهی لیال27ل

لویله لهلهل

یاوللۀلسللهس لنللاگیلبللعل للدتل5لیقرقللعلتمظللر لشللد لبللاگیل

بعل دتل7لسهم لیال عاضلهوگلقاگالیگی لشدسدلتهلDNAل

شههدۀل صلوالتل،PCRل5ل رواولر لالگزل صلو لیال

خشکلشوی لپ لگزلان،ل700ل رواولر الابل قطالگس ایلل

چههللکلهللهیلژ لانللهازل7لیاصللدلیالبللهفالTBEلیگاگیل

ییوسر لبعلهالویه لگضلهفعلشلدلولس وسلعلهلهلیلکلشلولیال

شههد لنالسب 70لبهلول هژلرهب ل80لول لگلو اوفوازلشلد ل

یخچه لبهلی لهیل0لیاولۀلسلهس لنلاگیلقلاگالیگی لشلدلسد ل

وایهنلبا لپ لگزلن:ش ل30لیقرقعلقط لشلدلولگزلژ لیال

فهزلاوی لبعلااگ ل لگزلویله لخلها لشلد لسل
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س وسعلههلباگیلسگهدگایل والس ل دتلبلعلفایل ال مفل ل70ل

یس گه لژ لیگک لبهلگشعۀل هواگیلبلمفولمول لبلایگایل

یاولللۀلسلللهس لنلللاگیل م قلللللشلللدسد لکرفرللل لDNAل

شد ل

گس خاگ لشد لبهلگلو اوفوازلاویلژ لانلهازل7لیاصلدلول

ل
نتایج

بااس لو:بلسوایلتییردلشدل( )79ل
 PCRلهال خاوطلوگکلمولPCRلبلهلحجل لسهلهی ل75ل

71لای ووللویلودگسللهزیلشللد لاویل للرطلکشلل ل

رواولر لالحللهویل2ل رواولر للالس وسللۀلDNAلبللوی لبللاگیل

MRSلشه للکوکسل لهلهیلنلا ل ثبل لولنلا ل مفل لول

شمهسهی لودگیعلههی لکعلبالگسلهسلویژنل لهلهیلفملوتر ل

بهسرللههیل راعلگیلنا ل ثب لولنا ل مف لبویسلدل(ولدو ل

الک وبهسراوسلپیس هاو لشمهسهی لشد لبویسلدلگزلاذلهزنال

 )7لیالبرنلگیلنلای وولویگت،ل70لودگیلعلبلهک ایلهلهیل

گخ صهص plantFل(پرولباسد )لولاذلهزنالم لو لpREل

بهسرا لشوللبویسدلولیالبرنلگیلنلنلاو ،لگزل8لودگیلعلکلعل

( عوللوس)لبللاگیلوللم لالک وبهسللراوسلگسلل فهی لشللد ل

پهسلدلاسهلهلبللعلاز لونلهلهیلکهتللهالز،لگکسلردگزلولگحرللهیل

اذهزنالگخ صهص لبالگسهسلتوگل لویلژ لگیلگزلژنلrec Aل

سر اگتل مف لبویلبعلمموگنلالک وبهسراوسلههیلگح لهل لیال

( اگح لشد لتوسطلتوایهس 72لوله ولهاگن)لگسل فهی لشلدل

از هیولههیلبعدیلگس فهی لشد ل ل
یال70لسلللهم لگو لنا هنللل:گای،لبلللهک ایلهلللهلیال

( )75لاذهزناههلگزلشاک لسرمهژنلخایدگایلشدسد ل
ذاظ لسههی لاذهزنالیالهلال خالوطلوگکلمولPCRل

ی هههیل70لول00لیاوۀلسهس لناگیلبعلخوب لاشدلکایسلد ل

عهی ل7ل را ل والالبوی؛لبعلگینل مظلوا،ل0/5ل رواولر لالگزل

ز هنلاشدلباگیلی هیل75لیاوۀلسهس لناگیل08لسهم لیال

ل

سظللالناف للعلشللد لفقللطلودگیللعلهللهیل،V1لV9لولV16لیال

س ل ال للرو ل(ا اروللون،78لیگس للهاک)لشلله لل خاللوطل

ی هیل05لیاوۀلسهس لناگیلاشلدلکایسلد لبلهک ایلهلهلیال

سوکائوتردیل،dNTPل،MgCl2لاس ی لTaqلپار لاگزلولبلهفال

ذاظ لههیل0/5لول1/5لیاصدلس کلتوگسهی لاشدلیگش مد ل

گفلل وی لشللد لباسه للۀلPCRل(یسلل گه لتوللن،73لگسگاللر )ل

یالذاظ ل0/5لیاصدلکدواتلاشدلبسرهالزیلهیلول شلهبعل

بعلشوللیسهتوا لشدنلیال30لیاوۀلسهس لنلاگیلبلعل لدتل9ل

س وسعلههیلشلههدلبلوی لودگیلعلهلهیل،V1ل،V3ل،V8ل،V12ل

گزان،لوگکللمولتوثرللایل احاللۀلگو لیال90ل
یقرقللعلولپ ل ل ل

V13لولV16لاشللدیلس ییللکلبللعلشللههدلیالذاظ ل ل1/5ل

چاخعلشه للوگساشل لسلهزیلیال30لیاولۀلسلهس لنلاگیل

یاصدلس کلیگش مدل(ودو ل )7ل

او لاذهزنالبعلهال خاوطلوگکمولگضهفعلشدلولسل

ودگسهزیلولشمهسهی لبروشر رهی لول ولوول لبهک ایللالک وبهسراوسلپیس هاو لگزلای وسفالایشۀلباسجللمجهن ل

ه ۀلودگیعلههلیالذاظ ل0/9لیاصدلس کلصلفاگویل
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گوفاوکسهسلللرن،لسهلردیوسلللرکلگسلللرد،لگای او هیسلللرن،ل
وم ه هیسرنلولکهسه هیسرنل قهو لهس مد ل

گک لنه لبعل خوب ل( شهبعلشههدلیال رطلبدونلس لک)ل

ل

اشدلکایسد لودگیعلهلهیل،V3ل،V8ل،V12لV13لولV16ل

ودو ل-7لویژن لههیلایخ لشمهس لولاس ی

اشدلخوب لیالذاظ ل0/5لیاصدلگک لنه لسشهنلیگیسدل

لای ووویگتل

ودگسهزیشد لگزلای وسفالباسجللمجهن ل
ل

(ودو ل )7له ۀل8لودگیعلیالگسردی ۀل9/5لبعلخوب لاشلدل

شوللساو

نا

کهتهالز

گکسردگز

ش هاۀلودگیع
V1

بهسرل

ثب

-

-

V2

کوکس

ثب

+

+

V3

بهسرل

ثب

-

-

لبهتووللعل بللعلتخ رللالقمللدهه،ل طللهبقلبللهل بقللعلبمللدیل

V4

کوکس

مف

+

-

V5

باو 77ل(،)72لودگیلعلهلهیل،V1ل،V3ل،V5ل،V8لV12لول

بهسرل

ثب

-

-

V6

کوکس

مف

+

-

V16لبللهک ایلهللهیل الک وبهسللراوسلپیس للهاو لگح للهل ل

V7

بهسرل

مف

+

-

گس خهبلولبهلاذهزناههیلگخ صهص ل(گزل ایلقلوگکلمول

V8

بهسرل

ثب

-

-

V9

) PCRلبااس لشدسد لتشورللبهسدل 978لوفل لبلهزیلیال

بهسرل

ثب

-

-

V10

کوکس

ثب

+

-

گلو اوفوازل صوالتلPCRلهال1لودگیلعلسشلهنلیهملدۀل

V11

بهسرل

مف

+

+

نوسللۀل الک وبهسللراوسلپیس للهاو لولتییرللدلکممللدۀلس للهیجل

V12

بهسرل

ثب

-

-

V13

بهسرل

ثب

-

-

V14

کوکس

مف

+

-

V15

کوکس

مف

+

+

V16

بهسرل

ثب

-

-

کایسللدلهاچمللدلهللرچل یللکلگزلاسهللهلتوگسللهی لاشللدلیال
گسردی علههیل7لول3/1لاگلسدگش مدل(ودو ل )7ل
گس فهیۀلبهک ایلگزلقمدههلیالودو ل9لسشهنلیگی لشد ل
گسل

بروشر رهی لبویل(شولل )7ل ل
بقلس هیج،لودگیلعلهلهیلالک وبهسلراوسلپیس لهلاو لبلعل
بروترللکهللهیلوسوو هیسللرن،لسر اوفاوکسهسللرن،ل
ل
اس لل ل
ل

ودگشد لگزلای وسفالباسجلیالذاظ لههیل خ افلس ک،لگک لنه لولگسردی علههیل فهوت ل
اشدلودگیعههیللالک وبهسراوسل ل
ل
ودو ل-7ل
0/9یاصدل

0/5یاصدل

گسردی ۀل

گسردی ۀل

گسردی ۀل

س ک

گک لنه

س ک

7

9 /5

3 /1

گک لنه

+

+

+

-

+

W

+

-

+

+

+

+

W

+

W

+

+

+

+

W

+

سویع

75یاوع

70یاوع

00یاوع

05یاوع

V1

+

+

+

+

-

V3

+

+

+

W

-

+

V5

+

+

+

W

-

+

-

V8

+

+

+

W

-

+

-

+

V9

+

+

+

+

-

+

-

+

W

V12

+

+

+

W

-

+

-

+

+

+

V13

+

+

+

W

-

+

-

+

+

+

+

V16

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

 +لاشد،ل -لاشدسواین،ل wلاشدلضعرف ل

ل

0/5یاصدل

1/5یاصدل

18ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،77لتهبس هنل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

فصامه علما

ودو ل -9ویژن لاشدیلودگیۀلالک وبهسراوسلودگشد لگزلای وسفالباسجلیال رطلههیلحهویلقمدههیل خ اف ل
سویع

ااگبرموز

ساوبروز

فاوک وز

نهالک وز

ناوکوسهت

الک وز

هسوز

هسر و

ابروز

سوابر و

اگفرموز

تاههلوز

ایبوز

زگیاوز

V1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

W

+

-

V3

W

+

+

+

W

+

+

+

+

+

+

+

+

-

V5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

V8

+

+

+

+

+

+

+

+

W

+

+

+

+

-

V9

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

V12

+

+

+

+

W

+

W

+

+

+

+

+

+

-

V13

-

+

-

+

W

+

+

W

+

+

W

W

+

+

V16

W

W

+

+

W

+

+

+

W

+

+

+

+

-

 +لاشد،ل -لاشدسواین،ل wلاشدلضعرف ل

ل
بللعله للرنلما ل لیللهف نلسللویعلهللهیلپاوبروترللکلودیللدلبللهل
کهابایههیل ملوولگه رل لبسلرهایلیهف لعلگسل

لگناچلعل

صوالتللبم لسخس رنل ملهب ل لوگیلذل:گی لپاوبروترلکل
شمهخ علشد لهس مدل(3لول،)77ل طهلععلههل

لیهعلههیلگخرلال

سشهنلیگی لگسدل مهب لذرالبم لولذرااوی لگیل هسمدلاب رو لهله،ل
ذ:گههیلسم لتخ رای،لخهکلای وسلفالیاخ لهنل رلو ،ل
نرهههنلخواگک لولخهکل گاولسگهدگایلحروگسهتل مهب ل
شولل -7لتشورللبهسدل 978لوف لبهزیلیالگلو اوفوازل صوالت ل
 PCRلالک وبهسراوسلپیس هاو ل،V1ل،V3ل،V5ل،V8ل V12لول V16ل

ل

خوب لباگیلودگسهزیلگیلنلبلهک ایلهلهلهسل مدل(ل1لول )70ل
گس فهی لگزلگینلبهک ایلههلبعلمملوگنلپاوبروترلکلیالصلمهی ل
خ افل س ا لت للگینلبلهک ایلهلهلسسلب لب لعلشلاگیطل
سلله طاوبل رطل لگسل ؛لبللاگیلس وسللع،لگیللنلبللهک ایلهللهل

ودگیعههیلبهک ای،ل Mلسشهسگا ل
ل

لبهیس لشلاگیطلگسلردیلتلهلقارلهی لیسل گه لنلوگا لول

ل

وولویلصلفاگلیالبللدنلگسسلهنلولحرللوگنلاگلت لللولاشللدل

بحث و نتیجهگیری
،ل

کممد لیالصمهی لذ:گی لسر لگینلبهک ایلههلبهیلدلب وگسملدلیال

ت هیللبعلکهابایههیلذ:گی لولکشلهوازیلپاوبروترلکلهلهل

وگیلذ:گی ل موولبهلگسردی علههلولی هههیل خ الفلولنله ل

گف گیولیهف علگس ؛لبعل وایلکعلگس فهی لگزلگینلبلهک ایلهلهل

ح والس کلزسد لب هسمد لیالخهکلسرل لبلهک ایلهلهلبهیلدل

یالبخولکشهوازیلبلاگیلکلههولیگینلگسل فهی لگزل لوگیل

شللاگیطلخللهکل(ووللویلگ للیحلولتاکربللهتل خ اللف)لول

شر رهی لولبعلحدگقللاسهسدنلالوین ل ؤرالبوی لول صاژل

شاگیطل رط ل(نا هلیهلسا ه)لاگلت للکممدلولبعلاشدلول

ملللهب لگسلللاژیللتجدیدپللل:یالاگلگفللل گیولیگی لگسللل ل؛ل

بقهیلخویلگیگ علیهدل( . )75ل

یالسه لههیلگخرالمیو لبالز رملۀلپ شلو لولسلی

ودگسهزیلولشمهسهی لبروشر رهی لول ولوول لبهک ایلالک وبهسراوسلپیس هاو لگزلای وسفالایشۀلباسجللمجهن ل
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یال طهلعۀلحهضا،لس لهیجلبروشلر رهی لول ولولول ل(بلهل

توگسهی لبقهیلاسههلیال رطلگسلردیل علد لولاوی لهمگله ل

گس فهی لگزلاذهزناههیلگخ صهص )لح لوالبلهک ایلهلهیل

ناسللمگ لگس ل لبللعل للوالکا ل ،ل قهیسللعلولتطللهبقلس للهیجل

پاوبروترللکلبللعلویللژ لالک وبهسللراوسلپیس للهاو لکللعلگزل

طهلععلههیل خ افلیالز رملۀل قهو ل لبلعلگسلردلولصلفاگل

فرللدتاینلبللهک ایلهللهیلگیللنلنللاو لگسل لاگلیالشللاگیطل

لما لههیل خ اف ل هسمدلتفهوتل

بعلسخ لگ وهنلپ:یالگس

رط ل لخللهکلای وسللفالبللاسجللمجللهنلگربللهتلکللای لیال

یالسللوولسللویعلهللهیلاز للهیولشللد ،ل رل گنلحسهسللر لبللعل

گیاگن،لگینلبهک ایلفقطلگزللبمرهتلگسل خاگ لشلد لگسل لول

شللاگیطلگسللردیلولس للکلصللفاگویلیالبللهک ایلهللهیل

ن ل گا لهللهی ل بم ل لبللالگس ل خاگ لگیللنلنوسللعلگزلزی للونل

از للهیولشللد لولتفللهوتلیالشللاگیطلاز للهیول(گزسظللال

تخ رایلولشرال هیالسرل لوولویلیلگایل(71لول )72لتلهکمونل

للرطلکش ل لول للوگیلگس ل فهی لشللد )لبهمللتلشللد لگس ل ل

ن گاش ل بم لبالودگسهزیلگینلنوسلعلگزلای وسلفالایشلۀل

گازیهب لچمرنل عرهاههی لح لیالسویعلهلهیلتجلهات لسرل ل

لیال طهلعۀلحهضا،لبلهک ایلهلهیل

فلللهوتلبهشلللدل( )78لیال طهلعلللعلهلللهیلگسجللله لشلللد ،ل

بااس لشد لتوگسهی ل مهسب لباگیلت للگسردی ع،لی ههلهیل

الک وبهسللراوسلپیس للهاو لیال رللهنلنوسللعلهللهیل خ اللفل

خ افلولشاگیطلگسردیلگزلخلویلسشلهنلیگیسلدلولتوگسلهی ل

مهیتپ:یاتاینلنوسعلشمهخ علشلد لگسل ؛ل
ل
الک وبهسراوسل

اشللدلگیللنلبللهک ایلهللهلیالیگ مللۀلی للهی ل75لتللهل05لیاوللۀل

ژسو لب ا

لولتوگسلهی لاس ی ل لقلویلبهملتلشلد لگسل ل

سهس لناگیلسشهنلیگیلگینلبهک ایلههلتوگسهی لزسلد ل هسلدنلول

الک وبهسراوسلپیس هاو لیال مهب لزیس ل فهوتلح لوال

ح لتوثرالشلدنلیالخلهک،لفصلللهلهیل خ الفلولبلدنل

یگش علبهشدل( )5ل ل

باسجل شههد لسشد لگس

ح لل لهمگلله لتللولاگلیگاسللد لیال طهلعللعلهللهیلپرشللرن،ل
الک وبهسراوسلههیلگس خاگ لشد لت للک

قهو

لگینلبهک ایلههلبعلاس لبروترک،لبلهک ایلهلهیل

لبلعلشلاگیطل

فو لاگلن یمۀل مهسلب لبلاگیل طهلعلعلولگسل فهی لیالبخلول

گسردیل(گسردی ۀلک الگزل)0لگزلخویلسشلهنلیگی لگسلدلگ لهلیال

سللی

لولپ شلللو ل طلللاحل لل لکملللد بلللهک ایلهلللهیل

طهلعۀلحهضا،لبهک ایلههیلگس خاگ لشد لیالگسردی علهلهیل

پاوبروترو لکعلتوگسهی ل قهو

ک للال(گسللردی ۀل)9لسرل لبللعلخللوب لاشللدلکایسللدل( )78لیال

یالیا هنلههلبعلویژ لمفوس لههیلنوگاش لاگلیگشل علبهشلمدل

پللژوهولهللهیلی-وای ل 79لوله وللهاگنلسشللهنلیگی لشللد ل

ن یمعلههیل مهسب لباگیلگس فهی لیالحفظلفالوال رواوبل ل

گس لالک وبهسراوسلههلگکثاگلیالذاظل لس لکلبلرولگزل5ل

گفللاگیلیایهفلل لکممللدۀلاس لل لبروترللکلهسلل مد؛لهللالچمللدل

یاصدلاشدلضعرف لیگاسلدلولیاصلدلبقلهلیالذاظل لهلهیل

بااس لههلسشهنلیگی لگسدلبعلما لگح ه لگس قه ل قهو ل لبلعل

زیهیلس کلبعل والیاخوالتلووه لکلههول ل لیهبلدل(ل )5ل

بلهک ایلهللهیلبر لهایلزگ،لت لله لبلهک ایلهللهیلپاوبروترللکل

ه ۀلودگیعلههی لکلعلیالپلژوهولحهضلالالک وبهسلراوسل

لپروبرمل ل
ل
ن یمۀل مهسب لباگیلگینل مظوالسرس مد لیاللرس

پیس هاو لشمهسهی لشدسدلاشدلیاخلوالتلووه ل(باگبلالبلهل

ع بللالگی ملل لQPSل (Qualified Presumption of

شههد)لیالذاظ ل1/5لیاصدلس کلیگش مدلولفقطلودگیلۀل

)Safetyلکللللعلگیگاۀلگی ملللل لذلللل:گی لگاوپللللهلEFSAل

یالگیللنل للرطلاشللدلضللعرف لگزلخللویلسشللهنلیگیل(ل)5؛ل

)(European Food Safety Authorityل م شللالکللای ل

ه چمرنلگینلبلهک ایلهلهل قهو ل لخلوب لیال لرطلهلهیل

گس ل لالک وبهسللراوسلپیس للهاو لیو ل لگزلای ووللویگتل

گسردیلولحهویلصفاگلگزلخویلسشهنلیگیسدلکعلسشهنلیهملدۀل

ب لخطالول فردلن گا لشد لگس ل( )73ل

لبعلیگاوههیلگس فهی لشلد ل

7931لتهبس هنل،77 لش ها،لسه لشش ل،هه
لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل-
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