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ABSTRACT 

Manure application and irrigation practice with wastewaters in olericulture may introduce antibiotics and 

antibiotic resistant bacteria to soil which may contaminate edible vegatables. The aim of this study was to 

investigate the antibiotic resistant bacteria isolated from radish (Raphanus sativu) and parsley (Petroselinum 

crispum L.) and their cultivated soils. Three vegetable farms were selected in Pirbazar, Chaboksar and Fouman 

areas in Guilan province. Samples were taken from vegetables and soils at three replications. After making 

serial dilution, their heterotrophic and coliform bacteria number were determined on NA and EMB agar media 

respectively, containing 100 µg/mL antibiotic. Four antibiotics including cephalexin, ciprofloxacin, gentamicin 

and trimethoprim were tested. Antibiotic resistant index (ARI) was calculated by dividing bacteria colony 

numbers on each antibiotic contained medium to control (medium without antibiotic). Data were analyzed as 

split-split plot design with three locations as main plot sector, two olericulture fields as sub-plot and four 

antibiotics as sub-sub plot factor. The effect of antibiotic was significant on the vegetable and soil bacteria ARI 

(p<0.05). But the effect of sampling area and farm (radish and parsley farms) were significant only on the 

heterotrophic and coliform bacteria ARI, respectively (p <0.01). In Chaboksar area, 29% of vegetable's 

heterotrophic bacteria and 42% of soil coliforms were resistant to gentamicin. The highest coliform ARI (38%) 

was obtained in radish and was to gentamicin. Overall, culturable bacteria from vegetables of Chaboksar area 

had higher antibiotic resistance index and eating fresh vegetables cultivated in this area is not recommended. 
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 مطالعه موردی استان گيالن -بيوتيکهای مقاوم به آنتیبررسی آلودگی دو سبزی ترب و جعفری به باکتری

 1زاده، نسرين قربان1، محمود شعبانپور1 زاده، سجاد عبداله*1محمدباقر فرهنگی 

 ، رشت، ایرانالنیگ دانشگاه ، دانشکده کشاورزی،خاک علوم گروه .1

 (26/9/1398تاریخ تصویب:  -25/9/1398تاریخ بازنگری:  -10/7/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

های پایدار در ها و باکتریبیوتیکتواند مایه رسیدن آنتیها با فاضالب میها و آبیاری آنکاریکاربرد کود دامی در سبزی

های شوند. هدف این پژوهش بررسی باکتریها آلوده میهای خوراکی به آنآن سبزیها به خاک شود که در پی برابر آن

کاری در شهرهای زار سبزیها بود. سه کشتبیوتیک در دو سبزی ترب و جعفری و خاک زیر کشت آنپایدار در برابر آنتی

های برداری شد. شمار باکتریتکرار نمونهها و خاک در سه پیربازار، چابکسر و فومن استان گیالن گزینش شدند. از سبزی

از  µg/mL 100که دارای  EMBو  NAهای کشت ترتیب در محیطها پس از ساخت سری رقت، بهفرم آنهتروتروف و کلی

متوپریم، جنتاماسین، سفالکسین و سیپروفلوکساسین بود، شمارش گردید. شناسه پایداری های تریبیوتیکهر یک از آنتی

گواه )بدون پتری در  هابیوتیک بر شمار کلونیآنتیآن پتری دارای در  هاشمار کلونی تقسیم بیوتیک، ازبه هر آنتی هاباکتری

برداری )در سه های دوبار خرد شده آنالیز شدند. تیمارها شامل جایگاه نمونهها در قالب طرح کرتداده آن( برآورد شد.

-سطح( کرت فرعی 4بیوتیک )در دو سطح( به عنوان کرت فرعی و گونه آنتیسطح( به عنوان کرت اصلی، گونه سبزی )در 

( p<05/0دار بود )ها و خاک معنیهای سبزیبیوتیکی باکتریبیوتیک بر شناسه پایداری آنتیپیامد گونه آنتیفرعی بودند. 

-بیوتیکی باکتریشناسه پایداری آنتیبرداری و گونه کشت سبزی )ترب و جعفری( به ترتیب تنها بر اما پیامد جایگاه نمونه

ها های هتروتروف سبزیدرصد باکتری 29(. در جایگاه چابکسر p<01/0دار شدند )ها معنیفرم سبزیهای هتروتروف و کلی

 38ها )فرمبیوتیکی کلیهای خاک به جنتامایسین پایدار بودند. باالترین اندازه شناسه پایداری آنتیفرمدرصد کلی 42و 

ها در جایگاه چابکسر کشت سبزیهای قابلرفته باکتریهمصد( در سبزی ترب و در برابر جنتامایسین به دست آمد. رویدر

های کشت شده در این جایگاه پیشنهاد خوری سبزیبیوتیک باالتری بودند و کاربرد تازهدارای شناسه پایداری به آنتی

 شود.نمی

 .هافرمکلی بیوتیک،آنتی به یداریشناسه پا ر،چابکس جنتامایسین،کليدی:  هایواژه

 

 مقدمه
کشاورزی زیر کشت سبزی  هایزمینمیلیون هکتار از  60در دنیا 

 هایزمینهزار هکتار از  800و صیفی قرار دارد. در کشور ما نیز 

 25 ساالنه کشاورزی به کشت سبزی و صیفی اختصاص یافته که

کود شیمیایی  . کاربرد ساالنهشودبرداشت می هامیلیون تن از آن

 برآورد تن هزار 600 و میلیون چهار های کشاورزی ایرانزمین در

( که بخش زیاد آن Ministry of Agriculture, 2009شده است )

اکه این گیاهان کاربرد هاست. چردر کشت و پرورش سبزی

ها ای به ویژه نیتروژن در تولید آنای دارند و عناصر تغذیهسبزینه

 بسیار سودمند است. 

داری و در گذشته به دلیل مدیریت باهِم کشاورزی و دام

شد نبود کودهای شیمیایی، از کودهای دامی بهره گیری می

(Rezai, 2013 در سوی دیگر، این روزها دوباره به کاربرد هرچه .)

بیشتر این کودها در راستای کشاورزی پایدار و ارگانیک پافشاری 
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که بخش زیادی از کشت سبزی و صیفی به شود. ضمن اینمی

-صورت محلی و در مناطق روستایی برای مصرف خانوار انجام می

است و هم در ها هم کاربرد کودهای دامی زیاد شود که در آن

شود. بیشتر موارد مدیریت نادرست در کاربرد این کودها انجام می

گیری از کودهای دامی دشواری هایی را نیز در به هر روی، بهره

زای های هرز و عوامل بیماریپی دارد که شامل انتقال بذر علف

زارها و مسائل بهداشتی در زمینه سالمتی انسان گیاهی به کشت

 (.Rezai, 2013است )

دامی پس از کاربرد  کودهای در موجود زایبیماری عوامل

 شده منتقل انسان به هاو سبزی هامیوه طریق از تواندمی در خاک

شود.  کنندگانمصرف مرگ موارد برخی در و بیماری و سبب

 شده شناسایی دام و انسان بین مشترک عفونی بیماری 150 حدود

-بیماری عوامل های زیادی وجوددر پژوهش (.Pell, 1997است )

 آلوده هایسبزی و هامیوه و کود در دام و انسان بین مشترک زای



 631 ...فرهنگی و همکاران: بررسی آلودگی دو سبزی ترب و جعفری  

 ,Fisher and Golden, 1998; Dingmanشده است ) گزارش

 موادکاربرد  راه از که خطرناک هایباکتری میان (. در2000

شوند، انسان می در بیماری سبب کود دامی به آلودهخوراکی 

Escherichia coli ،Salmonella spp.  وListeria 

monocytogenes  اهمیت زیادی دارند(Pell, 1997).  سویه 

O157:H7  باکتریE. coli  که در آب، غذا و گوشت چرخ کرده و

های بارترین سویهشود، یکی از مرگهای آلوده یافت میسبزی

در روده گاو ای است. این سویه به صورت نرمال های رودهباکتری

( و از فضوالت دیگر Madigan et al., 2010کند )سالم زندگی می

 Mohammedجانوران خونگرم نیز جداسازی شده است )

Hamzeh et al., 2013 بنابراین، این سویه در کودهای دامی .)

 کود میکروگرم 100 حد در فراوان دیده شده است. خوردن ناچیز

 تواندمی هاسبزیهمراه  E. coli O157:H7باکتری  به آلوده گاوی

 (Jones, 1999).شود  انسان مرگ حتی سبب و بیماری بروز باعث

خوردن اسفناج آلوده شده به این باکتری در ایاالت متحده امریکا 

شد. منبع  2006سبب گسترش بیماری در ایالت کالیفرنیا در سال 

 Madigan etزار اسفناج بود )آلودگی کود جانوران اهلی کشت

al., 2010.) 

امروزه به دلیل گرایش زیاد به بهره گیری از کودهای دامی، 

های بزرگ مطرح است داریها در دامفرآوری و فروش فضوالت دام

(Rezai, 2013صنعت .) کننده مصرف دومین جهان در پروریدام 

گیری، کنترل های گوناگون است که برای پیشبیوتیکآنتی بزرگ

-ها از آنتیها و نیز به عنوان افزاینده رشد دامامو درمان بیماری د

(. Hughes and Heritage, 2004شود )ها استفاده میبیوتیک

Rasouli and Faghihi (2014) های بیوتیکدر بررسی تنوع آنتی

واحد گاوداری در استان تهران دیدند که  120مصرف شده در 

استرپتومایسین به سیلین به اضافه تتراسایکلین و پنیاکسی

های بررسی شده مصرف شده داریدرصد دام 93و  100ترتیب در 

ها و بیوتیکاست. کاربرد این مواد دارویی سبب انتقال خود آنتی

های پایدار در برابر آنها به محیط شده است چنین باکتریهم

(Baguer et al., 2000 و نگرانی بسیار بزرگی در زمینه انتقال )

-هایی که سبب مینجیره غذایی انسان و درمان بیماریآنها به ز

 ;Clementi and Aquilanti, 2011شوند را ایجاد کرده است )

Phillips et al., 2004هایی که امروزه در حضور (. بنابراین، سبزی

ها از فاضالب یابند یا در آبیاری آنکود دامی آلوده پرورش می

زای های بیماریپاتوژن تقالان با توانندشود، میگیری میبهره

شرایط درمان پایداری  ژنتیکی بیوتیک و عواملپایدار در برابر آنتی

 ;US Food and drug administration, 2011را بدتر نمایند )

Azanu et al., 2016.) 

 ارزش و هستند غذایی عناصر خوب منبع تازه هایسبزی

 زار بهکشت از را میکروبی فلور توانندمی اما دارند باالیی ایتغذیه

هایی برگی خطر انتقال در سبزی. کنند منتقل غذاخوری میز روی

-سبزی این اگرخوری و ساالدی دارند بیشتر است. که کاربرد خام

توانند می باشند آلوده بیوتیکآنتی پایدار در برابر هایباکتری به ها

 کنندمی منتقل انسان گوارش دستگاه به را هاباکتری این

(Österblad et al., 1999 .) 
ها و بنابراین، با توجه کاربرد کودهای دامی در کشت سبزی

خوری در سبد های خوراکی با کاربرد خامهمچنین حضور سبزی

های هتروتروف غذایی، این پژوهش با هدف بررسی حضور باکتری

های ترب ها در سبزیبیوتیکفرم پایدار در برابر آنتیو کلی

(Raphanus sativus( و جعفری )L. Petroselinum crispum و )

ها و در سه نقطه از استان گیالن طراحی و خاک زیرکشت آن

 انجام شده است.

 هامواد و روش

 بردارینمونه

زار از مناطق پیربازار، چابکسر و برای انجام این پژوهش سه کشت

های زارها از جایگاهفومن به عنوان هدف گزینش شدند. این کشت

آیند. مالک انتخاب شمار میکاری در استان گیالن بهعمده سبزی

-ها با آبها و آبیاری آنگیری از کود دامی در کشت سبزیبهره

هوایی(  زارها از برگ )قسمتهای تصفیه نشده بود. در این کشت

 Petroselinum( و جعفری )Raphanus sativusهای ترب )سبزی

crispum L.انجام گرفت. از  سترون هایبرداری در پاکت( نمونه

برداری شد. زار نیز نمونهها در هر کشتخاک زیر کشت سبزی

 ها در سه تکرار برداشته شدند.نمونه همه

 هاکشت و شمارش باکتری

نمونه سبزی به دقت شسته شد. شست و شو  )وزن تر( از گرم 40

در آب مقطر سترون و برای سه بار انجام شد. این کار برای زدودن 

ها از روی های همراه با آنذرات گرد و غبار و حذف باکتری

بیوتیک های مقاوم به آنتیباکتریها انجام شد. چرا که سبزی

زی برگ )بافت گیاهی( بنا بود بررسی شوند. طبیعی است درون

-های سطح برگ نیز شسته نمیکه با این روش بخشی از باکتری

زی برگ بررسی خواهند شد. با های درونشوند و همراه باکتری

ساز شست و شو در این وجود، سطح برگ ضدعفونی نشد تا شبیه

برای خام خوری سبزی ها باشد. در گام بعد برای تهیه منزل 

 360 گرم نمونه سبزی شسته و خرد شده به 40سوسپانسیون، 

. شد درصد سترون افزوده یک محلول پپتون لیترمیلی

دور در  120روی شیکر دورانی با  دقیقه 30 برای هاسوسپانسیون

سازی پس از تهیه سوسپانسیون، رقیق  شدند. داده دقیقه تکان

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroselinum
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroselinum
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroselinum
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroselinum
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به روش  هاده برابری انجام شد و از رقت مورد نظر کشت باکتری

(. برای تهیه Schwaiger et al., 2011شد )انجام پخش در پلیت 

 18/0سوسپانسیون از خاک نیز از نمک سدیم پیروفسفات سترون 

 (.Alef and Nannipieri, 1995درصد بهره گیری شد )

 محیط نوترینت آگارهای هتروتروف از باکتری شمارش برای

(NAو برای شمارش ) متیلن ائوزین کشت محیط ها ازفرمکلی 

ها سایر میکروارگانیسم NAدر محیط  .بهره گیری شد (EMBبلو )

هایی که یتوانند رشد کنند. بنابراین در پترها نیز میبه ویژه قارچ

ی کلنی آنها قابل شناسایی بود و در صورتی که زیاد بودند پتر

ها نیز نظر از پروسه شمارش حذف می شد. اکتینومایستمورد 

کنند. ضمن اینکه رشد نمی NAگیرند و در محیط معموالً سخت

ها ساعت که کلنی 48ها کند رشدند و در محدوده زمانی آن

نیز خود  EMBشدند. محیط شدند معموالً پدیدار نمیشمارش می

( برای Yهای متیلن بلو و ائوزین دارای ماده بازدارنده رشد )رنگ

های د و امکان رشد دیگر باکتریباشمثبت می-های گرمباکتری

یز به دلیل دمای باالی گرماگذاری کم است منفی در آن ن-گرم

(Environment Agency, 2002.) 

 های هتروتروفبیوتیکی باکتریبرای بررسی پایداری آنتی

ای هرقت مناسب سوسپانسیوناز زمان زنی هممایهها، فرمو کلی

 EMB و NA کشت هایمحیطر دها به ترتیب ها و خاکسبزی

انجام شد.  (µg/mL 100) بیوتیکبیوتیک و با آنتیبدون آنتی

های مختلفی از های گوناگون به غلظتروشن است که باکتری

ش دهند. اما چون در این پژوهها مقاومت نشان میبیوتیکآنتی

-بررسی شدند از باالترین سطوح غلظت آنتی هاگروه باکتری

( برای بررسی بروز مقاومت آنتی µg/mL 100بیوتیک )یعنی 

-ریها استفاده شد. طبیعی است که برخی از باکتبیوتیکی باکتری

ه و های بررسی شده مقاوم بودبیوتیکتر آنتیها به سطوح پایین

هند دمت نشان بیوتیک نتوانند مقاودر این سطح  به کار رفته آنتی

ما او بنابراین در محاسبه شاخص مقاومت به حساب نیامده باشند. 

بیوتیک های باالی آنتیگیرانه بوده و غلظتهدف پژوهش سخت

 ها مالک قرار گرفته است. در زیستگاه

های و پتری 27در دمای  NAی هاپتری ،زنیپس از مایه

EMB  عت سا 48تا  24برای  وسیدرجه سلس 37دمای در

های رشد کرده کلونیشدند. پس از زمان گفته شده انکوباسیون 

 ,.Van Den Bogaard et alشدند )شمارش ها در روی همه پتری

( در گرم CFUها بر پایه واحد سازنده کلنی )و شمار آن (2000

وزن ترِ سبزی یا وزن خشک خاک بیان شد. شناسه پایداری 

میانگین شمار ها، با تقسیم کردن بیوتیکها در برابر آنتیباکتری

بیوتیک بر ( روی پتری دارای آنتیCFUهای پدیدار شده )کلونی

های پدیدار شده روی پتری بدون میانگین شمار کلونی

، 100در نسبت برآورد شده  ضرب با. برآورد شدبیوتیک آنتی

 (.Rizzo et al. 2013دست آمد )بهدرصد پایداری 

متوپریم های تریبیوتیکدر این پژوهش از آنتی

(Trimethoprim)  از سولفونامیدها(، جنتامایسین(

(Gentamicin سفالکسین ،)از آمینوگلیکوسیدها( )

(Cephalexinهای نسل اول و از گروه بتا( )از سفالوسپورین-

( )از Ciprofloxacinها( و سیپروفلوکساسین )الکتام

-هر کالس آنتی تالش شد از .گیری شدها( بهرهفلوروکینولون

بیوتیک با توجه به مکانیسم عمل یک نمونه بررسی شود. همه 

ز های به کار رفته کاربرد آزمایشگاهی داشته و ابیوتیکآنتی

 شرکت سیگما آلدریچ تهیه شدند.

 ها وفرم سبزیهای هتروتروف و کلیها برای باکتریداده

آزمایش خاک به صورت جداگانه در قالب طرح کامال تصادفی با 

( تحلیل شدند. عامل Split-Split plotهای دوبار خرد شده )کرت

برداری در سه سطح )چابکسر، پیربازار و اصلی جایگاه نمونه

زار سبزی در دو سطح )جعفری و ترب( فومن(، عامل فرعی کشت

-بیوتیک در چهار سطح )تریرعی نیز سطوح آنتیف-و عامل فرعی

لیز آناین و سیپروفلوکساسین( بود. متوپریم، جنتامایسین، سفالکس

 با زیها نداده نیانگیمشد و  انجام SAS 9.4افزار با نرم هاداده

 Excel رافزااز نرمنیز . برای رسم نمودارها شد مقایسه توکی آزمون

 شد.گیری بهره

 نتايج و بحث
زار سبزی، برداری، نوع کشتتجزیه واریانس پیامد منقطه نمونه

-ها بر شناسه پایداری به آنتیکنش آنبیوتیک و برهمگونه آنتی

ها و خاک زیر فرم سبزیهای هتروتروف و کلیبیوتیک باکتری

برداری ( آمده است. پیامد جایگاه نمونه1کشت آنها در جدول )

زار ها و پیامد نوع کشتتنها بر شناسه پایداری هتروتروف سبزی

دار بودند ها معنیبزیفرم سسبزی تنها بر شناسه پایداری کلی

(01/0>pپیامد گونه آنتی .)ها نیز بر شناسه پایداری بیوتیک

دار بود ها و خاک زیرکشت آنها معنیهای سبزیباکتری

(05/0>pپیامد برهم .)زار برداری در نوع کشتکنش جایگاه نمونه

کنش آن با گونه کدام از پارامترها و پیامد برهمسبزی بر هیچ

دار ها معنیفرم سبزییک تنها بر شناسه پایداری کلیبیوتآنتی

بیوتیک نیز بر زار سبزی در آنتیکنش نوع کشتنبود. پیامد برهم

ها و فرم( سبزیهای )هتروتروف و کلیشناسه پایداری باکتری

زار سبزی برداری در کشتکنش سه تایی جایگاه نمونهپیامد برهم

ها های هتروتروف سبزیباکتریبیوتیک تنها بر در گونه آنتی

 (. p<05/0دار بود )معنی
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 هایباکتری کيوتيبیآنت به یداريشناسه پا بر هاآن شکنبرهم و بيوتيکآنتیگونه  سبزی، زارکشت ،یبردارنمونه منقطه امديتجزيه واريانس پ -1 جدول

  هاآنو خاک زير کشت  هاسبزی فرمیکل و هتروتروف

 هامربع مجموع
 درجه

 یآزاد
 سبزی خاک رییتغ منبع

 هاهتروتروف هافرمکلی هاهتروتروف هافرمکلی
ns58/291 ns12/27 ns52/280 ns27/71 2 ( تکرارR) 
ns20/2567 ns71/86 ns01/343 **92/3253 2 جایگاه نمونه( برداریL) 

ns27/87 ns48/27 ns38/254 ns23/22 4 R*L 
ns29/98 ns39/17 **93/2467 ns79/42 1 کشت( زار سبزیV) 
ns78/645 ns85/17 ns55/61 ns10/559 2 L*V 

**85/1595 ns58/24 ns41/183 **67/157 6 R(L*V) 

 (A) کیوتیبیآنت 3 00/359** 77/2180** 81/93* 40/2991**
**76/514 **06/92 ns23/87 *29/87 6 L*A 
ns23/333 ns39/18 *62/497 **78/177 3 V*A 

ns21/98 ns46/17 ns42/105 **66/164 1 L*V*A 
 خطا 6 78/27 49/129 97/25 12/124

 .است درصد 5در سطح احتمال خطای  نبودندار معنی گرانيب nsدرصد و  1 و 5 خطای بودن در سطح دارمعنی گرانيب بيبه ترت ** ،*

 

 کاریبيوتيک در مناطق سبزیشناسه پايداری به آنتی

 زار سبزی وبرداری، کشتمقایسه میانگین پیامد جایگاه نمونه

در  هابیوتیکی باکتریبیوتیک بر شناسه پایداری آنتیگونه آنتی

ا های هتروتروف جد( آمده است. شناسه پایداری باکتری2جدول )

های بررسی شده در جایگاه بیوتیکها به آنتیه از سبزیشد

ا تفاوت برداری شده بود و با آنهچابکسر بیشتر از دیگر نقاط نمونه

زار (. این شناسه در جایگاه پیرباp<05/0دار داشت )آماری معنی

ر ددار نداشت. بیشتر از فومن بود ولی با آن تفاوت آماری معنی

-یها )هتروتروف و کلبیوتیکی باکتریکل، شناسه پایداری آنتی

از فومن  هم بیشترها( در جایگاه چابکسر بیشتر از پیربازار و آنفرم

های جدا شده از خاک در جایگاه فرمدرصد کلی 74/32بود. 

رصد دها پایدار بودند که بیشترین بیوتیکچابکسر در برابر آنتی

ود درباره نوع ک(. 2گیری شده بود )جدول شناسه پایداری اندازه

ست ددامی و اندازه کاربرد آن در مزارع سبزی اطالعات زیادی در 

تر بود، یعبرداری در پیربازار وسزار نمونهنیست اما از آنجا که کشت

-گیری میرسد بیشتر از کودهای شیمیایی در آن بهرهبه نظر می

ی شود. در مناطق چابکسر و فومن که محلی بودند بیشتر کود دام

ی شود و احتماال دلیل درصد باالی شناسه پایدارگیری میرهبه

که ینها در چابکسر همین باشد. ضمن ابیوتیکها به آنتیفرمکلی

نجام اها معموالً با آب زیرزمینی در مناطق روستایی آبیاری سبزی

ه توانند به فاضالب انسانی آلوده شدها میشود که این آبمی

 باشند.

های مصرفی و آب شیراز و بر روی سبزی در پژوهشی که در

گران وهشفرم انجام شد پژهای کلیها از نظر میزان باکتریآبیاری آن

 تهرف بکار هایآب میکروبی آلودگی به این نتیجه رسیدند که کیفیت

-ندهانتقال ده عنوانبه هاآن بهداشت بر خام هایسبزی آبیاری جهت

 دارزشمن نقش گویای که گذاشته گوارشی اثر عفونی هایبیماری های

 و های عفونیطغیان رخداد از جلوگیری در منابع این کیفی کنترل

 یخوراک سبزیگونه  سه از گیریها با نمونهآن .است جامعه سالمت

آنها  ریآبیا منابع آبی با همراه مختلف جایگاه 9از  خرفه و تره ریحان،

 آب نمونه از جداشدهباکتریایی  هایجنس در شیراز دیدند که بین

ها سبزی از های جداشدهجنس با جایگاه کشت مورد مطالعه 9 چاه

 5/16و  60، 50، 50، 5/28، 5/33، 60، 40ترتیب به مناطق همان در

 Safari(. Aminshahidi et al., 2018پوشانی وجود داشت )درصد هم

Sinegani et al. (2018در بررسی آلودگی خاک و سبزی ) های

ی در اهای رودهفرمآبیاری شده با پساب شهری پاالیش نشده به کلی

یامد پهای پیرامون شهر همدان دیدند که آبیاری با پساب کاریسبزی

ا ههای الکتوز منفی در سبزیفرمداری بر شمار کلیبسیار معنی

ثبت و های الکتوز مفرمچنین دیدند که فراوانی کلیها همداشت. آن

ی بستگها در خاک همها با فراوانی این باکتریسبزیمنفی درون 

ی نشان بستگی قوها در آب آبیاری همفرمنداشت اما با شمار این کلی

ایدار فرم پهای هتروتروف و کلیداد. اما در این پژوهش بین باکتری

-نیبستگی معهای نظیر خود در خاک همها با گروه باکتریدر سبزی

 (.4( )جدول p<05/0داری دیده شد )
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 هایباکتر)درصد(  یکيوتيبیآنت یداريشناسه پا بر شده یبررس یهاکيوتيبیآنتگونه  و یسبز زارکشت ،یبردارنمونه مناطق امديپ نيانگيم سهيمقا -2 جدول

 و خاک  هایسبز فرمیکل و هتروتروف

 خاک سبزی 

 هافرمکلی هاهتروتروف هافرمکلی هاهتروتروف 

 ------------ یبردارنمونه گاهیجا ------------ 

 a26/22 a35/10 a41/3 a74/32 چابکسر

 b17/4 a00/8 a06/0 a68/14 پیربازار

 b52/0 a52/9 a17/0 a97/14 فومن

 -------------- یسبز زارکشت --------------- 

 a76/9 b44/3 a71/1 a 96/21 جعفری

 a22/7 a14/15 a72/0 a 63/19 ترب

 --------------کیوتیبیآنت--------------- 

 a67/15 a38/25 a64/4 a30/33 جنتامایسین

 b33/6 b05/4 ab21/0 b49/5 سفالکسین

 b79/6 b88/6 b01/0 b98/14 سیپروفلوکساسین

 b16/7 b85/0 b01/0 a41/29 متوپریمتری
 ت. درصد احتمال خطا اس 5دار در سطح گر بودن تفاوت آماری معنیها در هر سطح فاکتور و هر ستون بيانميانگينبودن حروف متفاوت در باالی 

 

کنش مناطق ( مقایسه میانگین پیامد برهم3در جدول )

-یبیوتیک برشناسه پایداری به آنتبرداری در گونه آنتینمونه

آمده است. باالترین میانگین درصد شناسه  هابیوتیک باکتری

 وها های جدا شده از سبزیبیوتیکی در هتروتروفپایداری آنتی

 بیوتیکها در جایگاه چابکسر و در برابر آنتیخاک زیرکشت آن

ها در هر گروه )یعنی جنتامایسین به دست آمد و تفاوت آن

ظر ها از نهای جدا شده از سبزی و خاک( با سایر تیمارهتروتروف

د ترین اندازه میانگین درص(. کمp<05/0دار بود )آماری معنی

های جدا شده از بیوتیکی در هتروتروفشناسه پایداری آنتی

-ریتبیوتیک ها در مناطق پیربازار و فومن و در برابر آنتیسبزی

رابر بیوتیکی در بمتوپریم به دست آمد که با شناسه پایداری آنتی

سیپروفلوکساسین در همین جایگاه و شناسه سفالکسین و 

ت آماری ها در جایگاه فومن تفاوبیوتیکپایداری در برابر همه آنتی

ری ترین اندازه میانگین درصد شناسه پایدادار نداشت. کممعنی

بر های جدا شده از خاک در جایگاه پیربازار و در براهتروتروف

ه به جز شناسه بیوتیک سیپروفلوکساسین به دست آمد کآنتی

مارها پایداری در برابر جنتامایسین در جایگاه چابکسر با سایر تی

 دار نداشت. تفاوت آماری معنی

-بیوتیکی کلیباالترین اندازه میانگین شناسه پایداری آنتی

-های جدا شده از خاک در جایگاه چابکسر و در برابر آنتیفرم

-پایداری آنتیبیوتیک جنتامایسین به دست آمد که با شناسه 

متوپریم در همین بیوتیکی در برابر سیپروفلوکساسین و تری

بیوتیک جنتامایسین در جایگاه پیربازار تفاوت جایگاه و آنتی

ترین اندازه شناسه پایداری این دار نداشت. کمآماری معنی

بیوتیک سفالکسین ها نیز در جایگاه پیربازار و در برابر آنتیباکتری

بیوتیک سیپروفلوکساسین در همین ه با آنتیبه دست آمد ک

بیوتیک گفته شده در جایگاه فومن تفاوت جایگاه و با هر دو آنتی

 (. P>05/0دار نداشت )آماری معنی

از آمینوگلیکوزیدهاست که  نیسیجنتامابیوتیک آنتی

 گرم یهااکتریبایجاد شده توسط  یهاعفونتبرای درمان  شتربی

همه . رودیبه کار م یاو روده یادرار یهامانند عفونت ینفم

جلوی  ومزبویر 30Sزیر واحد به  چسبیدنبا  دهایکوزینوگلیآم

-یاثر باکتر گیرند و بنابراینها را مییدر باکتر نیپروتئ ساخت

ها به باکتری .(Michael and Weinstein, 2011) دارندکُشی 

ها را کبیوتیتوانند پایداری اکتسابی به آنتیچندین روش می

بیوتیک کسب کنند. سد غشای بیرونی و جلوگیری از نفوذ آنتی

بیوتیک در بیرون یاخته، بیان سازی آنتیبه دورن یاخته، غیرفعال

کاری جایگاه هدف، و بیوتیک، دستهای برون ریز آنتیژن پمپ

های گوناگون مانند جلوگیری از زندگی در بیوفیلم که با روش

کند از آن جمله هستند. پایداری ار میبیوتیک کانتشار آنتی

های با بیوتیکهای گوناگون به آمینوگلیکوزیدها که آنتیباکتری

های سد غشای بیرونی جرم مولکولی کم هستند با روش

ساکاریدها(، پمپ برون ریز )جلوگیری از چسبیدن به لیپوپلی

(، و زندگی در بیوفیلم )جلوگیری از انتشار mexXY-oprM)پمپ 
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 ;Stewart and Costerton, 2001بیوفیلم( گزارش شده است ) در

Martinez, 2009 ) 

 پرکاربرد کیواستاتیباکتر کیوتیبیآنت کی متوپریماما تری

با  میمتوپری. ترداردکاربرد  یادرار یهااست که در درمان عفونت

 هایکتاز باکترادیر دروفوالتیهید میکرد آنزکار در اختالل

-یباکتر بنابراین،. کندیرا مهار م کیدروفولیراهتت دیساخت اس

دارو  نیکنند به ایم دیرا خودشان تول کیفول دیکه اس ییها

. ریزجانداران آزادزی معموالً به سولفونامیدها حساس هستند

-ها نمیاند. چراکه آنمتوپریم و سولفامتوکسازول( حساس)تری

نمایند و مجبورند آن را گیری توانند از منابع فوالت بیرونی بهره

های (. به هر روی، برخی از باکتریFan et al., 1992از نو بسازند )

، .Staphylococcus spp. ،Streptococcus sppمثبت )-گرم
Entrococcus spp.( )Hamilton-Miller, 1988توانند ( می

متوپریم را دور بزنند و به تیمیدین را جذب نموده و فعالیت تری

 salvageپایدار شوند. این پدیده به مسیر بازیابی شناخته )آن 

pathwayها در این ( شده است. بنابراین حساس بودن باکتری

 بیوتیک دور از انتظار نیست. پژوهش به این آنتی

 

های هتروتروف سبزی و بيوتيکی )درصد( باکتریبيوتيک بر شناسه پايداری آنتینتیآبرداری در کنش مناطق نمونهمقايسه ميانگين پيامد برهم -3جدول 

 فرم خاک هتروتروف و کلی

 --------خاک-------- سبزی تیمار

 هافرمکلی هاهتروتروف هاهتروتروف  

 a547/29 a612/13 a357/42 جنتامایسین چابکسر

 b893/18 b003/0 cd124/14 سفالکسین 

 b153/19 b010/0 a309/42 سیپروفلوکساسین 

 b464/21 b010/0 ab151/32 متوپریمتری 

 b140/16 b088/0 ab399/29 جنتامایسین پیربازار

 c046/0 b161/0 e945/0 سفالکسین 

 c530/0 b001/0 de503/1 سیپروفلوکساسین 

 c001/0 b002/0 bc877/26 متوپریمتری 

 c312/1 b207/0 b135/28 جنتامایسین فومن

 c060/0 b473/0 de409/1 سفالکسین 

 c692/0 b002/0 de115/1 سیپروفلوکساسین 

 c001/0 b006/0 b204/29 متوپریمتری 
 درصد احتمال خطا است. 5دار در سطح گر بودن تفاوت آماری معنیها در هر ستون بيانبودن حروف متفاوت در باالی ميانگين

 

 کیبه عنوان را آلمان  درتازه های سبزیگران پژوهش

را بررسی  کیوتیب یپایدار در برابر آنت هاییحامل و مخزن باکتر

 11زار و کشت 13از  یسبز 1001منظور  نیا یبراکردند. 

-به آنتیپایداری  زانیم .برداری شدنمونهسوپرمارکت در آلمان 

از  شتریزار بکشت یهاجدا شده از نمونه یهایباکتربیوتیک در 

در  میکه به طور مستق هایسبزیزیرا  .بود یفروشخرده یهابازار

و در معرض  بودهتر شوند، احتماال تازهیم یداریزار خرکشت

 Schwaigerها از بین بروند )تا باکتری اندقرار نگرفته تنشعوامل 

et al., 2011). Hassan et al.  (2011) بودن و باکتریایی بار 

-سبزی در بیوتیک رای پایدار در برابر آنتیزابیماری هایباکتری

 کلم، جعفری، کرفس، پیازچه، کاهو، اسفناج، مانند برگی های

 طالبی و هندوانه مانند هاییمیوه و فرنگیگوجه و خیار گشنیز،

. کردند بررسی را عربستان در طائف شهر بازار از شده گردآوری

 4/4و در  Staphylococcus aureus هانمونه درصد 8/11 در

به ترتیب دارای  هاحضور داشت. سبزی Shigella هانمونه درصد

CFU g- 4تا  1)واحد لگاریتم( باکتری هوازی و  CFU g-1 8تا  3

جدا  هایبودند. سویه Enterobacteriaceaeاز خانواده  فرمکلی 1

 هایبیوتیکدارای پایداری به آنتی ذکر شدهشده به ترتیب نزولی 

-(، تریدرصد 5/69) سفالوتین(، درصد 5/76) سیلینآمپی

 آمینوگلیکوسیدها(، درصد 7/36سولفامتوکسازول )-متوپریم

 هافلوروکینولون(، درصد 2/17) تتراسایکلین(، درصد 9/21)

( درصد 3/13) اسیدک کالووالنی-سیلینآموکسی(، درصد 2/17)

 پایداری چند هاسویه برخی در. بودند( درصد 8/7) کلرامفنیکول و

 داروها پایدار بودند. تربیش یا چهار به هادارویی دیده شد و آن
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 کاریزار سبزیبيوتيک در کشتشناسه پايداری به آنتی

ر دهای جدا شده از خاک بیوتیک باکتریشناسه پایداری به آنتی

ه بزار ترب بود و شناسه پایداری جعفری بیشتر از کشت زارکشت

ز اهای خاک حدودًا بیست برابر بیشتر فرمبیوتیک در کلیآنتی

و  (، که احتماالً به دلیل تنوع2های خاک بود )جدول هتروتروف

براین هاست. بنافرمها در مقایسه با کلیفراوانی بیشتر هتروتروف

و  ها کم شدهقایسه با همه باکتریهای پایدار در مشمار باکتری

 تری به دست آمده است. بیوتیکی کمشناسه پایداری آنتی

ا های هتروتروف جدبیوتیک باکتریشناسه پایداری به آنتی

 ها نیز در جعفری بیشتر از ترب بود. اما شناسهشده از سبزی

فاوت ها با تهای جدا شده از سبزیفرمبیوتیکی کلیپایداری آنتی

 ( )جدولp<05/0داری در ترب بیشتر از جعفری بود )آماری معنی

تیک در بیو(. بنابراین، از آنجا که تفاوت شناسه پایداری به آنتی2

-های خاک زیر کشت دو سبزی، بدون تفاوت آماری معنیفرمکلی

رسد درون دار در خاک زیرکشت جعفری بیشتر بود، به نظر می

ر برابر های پایدار دفرمها یا کلییکبیوتهای سبزی ترب آنتیبافت

 اند.وتیک بیشتری وارد شدهبی-آنتی

اند هبیوتیک پایدار شدها درون گیاه به آنتیکه باکتریاین

ن گیاه ها به دروبیوتیکهای خاِک پایدار در برابر آنتییا باکتری

-اند روشن نیست. برای مورد نخست باید ابتدا آنتیمنتقل شده

و  های جذب گیاه در ریشه یا برگ گذر کردهاز سیستمها بیوتیک

ین های بررسی شده جنتامایسبیوتیکوارد آن شوند. در بین آنتی

ها به متوپریم جرم مولکولی کوچکی دارند و انتقال آنو تری

ها از آب بیوتیکتر است. در زمینه جذب آنتیگیاهان محتمل

فاضالب توسط  لجن و دامی کود با شده اصالحآبیاری و خاک 

های زیادی وجود دارد پژوهش گیاهی تودهزیستگیاهان و 

(Kumar et al., 2005; Dolliver et al., 2007; Azanu et al., 

 ،ذرت و کلم پیاز، که است شده گزارش نمونه برای. (2016

جذب کرده را از خاک لوم دارای کود خوک  کلروتتراسایکلین

 کلروتتراسایکلین را درنیز ، گندم (Kumar et al., 2005) بودند

 و کاهو و (Tasho and Cho, 2016) بود کرده جذب هایشدانه

در  (.Boxall et al., 2006) بودند کرده جذب متوپریمتری هویج

-آنتی از کوچکی بخش تنها که سوی دیگر گزارش شده است

 سولفاتیازول،)مانند  دامی کود و لجن در موجود هایبیوتیک

 و ینکلروتتراسایکل سولفادیمتوکسین، سولفامتازین، سولفادیازین،

 Tasho and) یابندمی راه گیاهی یتودهزیست به( متوپریمتری

Cho, 2016.) 

Dolliver et al. (2007 با مطالعه جذب سولفامتازین در )

ای زمینی هشدار دادند که گیاهان غدهچند گیاه از جمله سیب

ها چون در تماس مستقیم با هویج و تربچهزمینی، مانند سیب

پذیرند و از بیوتیکی آسیبخاک هستند بسیار به آلودگی آنتی

زمینی( در برخی نقاط جهان جا که این گیاهان )مانند سیبآن

ها به بیوتیکغذای اصلی هستند وارد شدن کنترل نشده آنتی

ندازد. تواند امنیت غذایی را به خطر بیاهای کشاورزی میسیستم

-بیوتیک( با مطالعه جذب آنتی2010) .Hu et alدر سوی دیگر، 

هایی مانند تربچه، کاهو، گشنیز به این های گوناگون در سبزی

های جذب شده در برگ بیوتیکنتیجه رسید که غلظت آنتی

-هم بیشتر از ریشه گیاهان بود. جذب آنتیبیشتر از ساقه و آن

گیری از توان جایی هست که بهرهها توسط گیاهان تا آنبیوتیک

-ها از آب و خاک )گیاهگیاهان برای جذب و پاالیش این آالینده

 (.Li et al., 2008پاالیی( نیز مورد بررسی قرار گرفته است )

کنش سبزی در ( مقایسه میانگین پیامد برهم1در شکل )

فرم های کلیبیوتیکی باکتریبیوتیک بر شناسه پایداری آنتیآنتی

ت. های بررسی شده آمده اسبیوتیکها به آنتیهتروتروف سبزی و

ها های هترتروترف سبزیباالترین اندازه شناسه پایداری باکتری

د بیوتیک جنتامایسین به دست آمدر سبزی ترب و در برابر آنتی

(. p<05/0دار با سایر تیمارها داشت )که تفاوت آماری معنی

رب و ها نیز در سبزی تاین باکتریکمترین اندازه شناسه پایداری 

-نتیآمتوپریم به دست آمد که با سایر بیوتیک تریدر برابر آنتی

بیوتیک ها به جز جنتامایسین در این سبزی و آنتیبیوتیک

 داری نداشت.سفالکسین در سبزی جعفری تفاوت آماری معنی

ناسه شها، باالترین اندازه های جدا شده از سبزیفرمدر کلی

ر ها در سبزی ترب و دبیوتیکی همانند هتروتروفیداری آنتیپا

رها نیز دست آمد که با سایر تیمابیوتیک جنتامایسین بهبرابر آنتی

 (. کمترین اندازه شناسهp<05/0دار داشت )تفاوت آماری معنی

ر دها نیز در سبزی جعفری و بیوتیکی این باکتریپایداری آنتی

ارها به دست آمد که با سایر تیممتوپریم بهبیوتیک تریبرابر آنتی

 جنتامایسین و-ترب جنتامایسین و-جز تیمار جعفری

داری سیپروفلوکساسین با سایر تیمارها تفاوت آماری معنی

 نداشت.

Nipa et al. (2011 )هایسبزی میکروبیولوژیک کیفیت 

 فلفل نعنا، گشنیز، لیمو، هویج، خیار، فرنگی،گوجهمانند  ساالدی

. کردند بررسی بنگالدش چیتاگونگ شهر بازار در را چغندر و سبز

 یهاکیوتیبیآنت به هایسبز از شده جدا یهایپایداری باکتر

 ن،یپروفلوکساسیس ن،یلیسیآمپ ن،یسیجنتاما ن،یسیترومایار

 همه. شد یبررس نیسیاسترپتوما و کولیکلرامفن ن،یسفالکس

 266در آن پژوهش  آلوده بودند. هافرمکلی به به شدت هاسبزی

 Enterobacter (8/21 یشناسایی شد که فراوان در باکتری جدایه

(، درصد 17/19) Pseudomonasو سپس  تر( از همه بیشدرصد

Vibrio (92/16 درصد ،)Lactobacillus (04/15 درصد،) 
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Staphylococcus (15/10 درصد ،)Klebsiella (04/9 درصد ،)

E. coli (98/4 درصد ،)Citrobacter (26/2 درصد،) Serratia 

 06/98( بودند. در درصد 37/0) Salmonella( و درصد 37/0)

  .شد دیده بیوتیکپایداری به دو تا هفت آنتی هادرصد جدایه

 

 
 در هایسبز هتروتروف و فرمیکل یهایباکتر)درصد(  یکيوتيبیآنت یداريشناسه پا بر کيوتيبیآنت در یسبزگونه  کنشبرهم امديپ گنيانيم سهيمقا -1 شکل

 انحراف خطا ینوارها. است خطا احتمال درصد 5 سطح در داریمعن یآمار تفاوت بودن گرانيب هانيانگيم یباال در متفاوت حروف بودن. هاکيوتيبیآنتبرابر 

 .هستند استاندارد یخطا

Kabir et al. (2014 )بهپایداری  و کیولوژیوبرکیم تیفیک 

ش بنگالد یداکا در هایسبز از جداشده یهایباکتر کیوتیبیآنت

 و ینمونه از فروشگاه محل 7) یگونه سبز هفتکردند.  یرا بررس

 گل کلم، ،یفرنگ گوجه شامل( بزرگ یهانمونه از فروشگاه هفت

 یاهیباکتر شمار. شد یآورجمع شلغم و تربچه ج،یهو باقال، کلم،

 به هایباکتر. پایداری شدند نییتع هافرمیو کل هتروتروف

 ن،یلیسیآمپ سولفامتوکسازول، اکسون،یسفتر پِنم،یمیا

. شد یبررس نیلیو اُکساس میوروکسیسف ئونام،یآزتر ن،یسیجنتاما

داشتند )در  یشتریب E. coli یمحل یهافروشگاه یهانمونه

بزرگ  یهافروشگاه یهایسبز در اما( هادرصد نمونه 14/57

Pseudomonas و Listeria نمونه درصد 42/71)در  بود ترشیب-

 رگبز یهافروشگاه یهایسبز از جداشده پاتوژن یهایباکتر(. ها

-کیوتیبیآنت برابر در( هانمونه درصد 5/62)در  یترشیبپایداری 

 بیترت به هابیوتیکدر برابر آنتی هایباکتر نیا. پایداری داشتند ها

 میوروکسیسف و نیلیسیآمپ(، درصد 7/91) اکسونیسفتر: بود ریز

 25) پِنمیمیا و( درصد 3/58) سولفامتوکسازول(، درصد 3/83)

ه ب یمحل یهافروشگاه یهایسبز از شده جدا یهاپاتوژن(. درصد

( و درصد 5/38) نیسیجنتاما (،درصد 8/53) ئونامیآزتر

 .بودند ترمقاوم( درصد 3/33) نیلیاُکساس

 های گوناگونبيوتيکبيوتيکی در برابر آنتیشناسه پايداری آنتی

های بیوتیکی در باکتریباالترین اندازه شناسه پایداری آنتی

ها در برابر فرم( جدا شده از خاک و سبزی)هتروتروف و کلی

ها های جدا شده از سبزیآمد که در باکتریدست جنتامایسین به

ها تفاوت آماری بیوتیکبا شناسه پایداری در برابر سایر آنتی

های هتروتروف ( اما تفاوت آن در باکتریp<05/0دار داشت )معنی

ها به ترتیب با شناسه جدا شده از خاک زیرکشت سبزی فرمو کلی

دار از نظر آماری معنیمتوپریم پایداری در برابر سفالکسین و تری

-ترین اندازه شناسه پایداری برای هتروتروف(. کم2نبود )جدول 

های جدا شده از خاک در فرمها و کلیهای جدا شده از سبزی

ترین شناسه بیوتیک سفالکسین به دست آمد و کمبرابر آنتی

های ها و هتروتروفهای جدا شده از سبزیفرمپایداری برای کلی

متوپریم و سیپروفلوکساسین بود بیوتیک تریرابر آنتیخاک در ب

رفته، میانگین شناسه پایداری در برابر همه هم(. روی2)جدول 

درصد(  8/20تر از همه )های خاک بیشفرمها در کلیبیوتیکآنتی

درصد( بود. با  22/1تر )های خاک از همه کمو در هتروتروف

-بیوتیکدر برابر همه آنتیبررسی میانگین درصد شناسه پایداری 

های جدا شده از ها دیده شد که در باکتریها در خاک و سبزی

های تر از باکتریدرصد( با فاصله کمی بیش 11خاک این شناسه )

دصد( بود. اما در بررسی گروه  13/9ها )جدا شده از سبزی

 15ها )فرمها دیده شد که میانگین شناسه پایداری کلیباکتری

 5ها )حدود سه برابر بیشتر از میانگین آن در هتروتروفدرصد( 

درصد( بود. در سوی دیگر، با بررسی میانگین شناسه پایداری در 

-ها دیده شد که میانگین این شناسه در برابر آنتیهمه باکتری

درصد( حدود سه برابر بیشتر از  74/19بیوتیک جنتامایسین )
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درصد(  16/7روفلوکساسین )بیوتیک سیپمیانگین آن در برابر آنتی

 بود. 

-بیوتیکهای خاک به آنتیبه بررسی الگوی پایداری باکتری

ای هها کمتر پرداخته شده است اما پژوهش در این باره در نمونه

( به 2017) et al.  Soltan Dallalکلینیکی زیاد است. برای نمونه

 Shigella sonneiی آنتی بیوتیکی بررسی الگوی پایداری چندگانه

ه ب پرداختند و دیدند که این باکتری جدا شده از اسهال کودکان

ین های کوتریموکسازول، تتراسایکلین، استرپتومایسآنتی بیوتیک

 پژوهشیبا Ebrahimi et al. (2009 ) .و کلیندامایسین پایدار بود

یزان در فسا به این نتیجه رسیدند که م Shigellaی پایداری درباره

به به سیپروفلوکساسین صفر درصد و باکتری  اینپایداری 

  است. بودهدرصد  5/12جنتامایسین 

بستگی بین شناسه پایداری در برابر ( هم4در جدول )

ها و خاک فرم سبزیهای هتروتروف و کلیبیوتیک باکتریآنتی

ها باهم و در هر جایگاه به طور ها در همه جایگاهزیرکشت آن

بیوتیکی در کل، شناسه پایداری آنتیجداگانه آمده است. در 

ها و های سبزیفرمها با کلیهای هتروتروف سبزیباکتری

-(. اما همp<05/0دار داشت )بستگی معنیهای خاک همباکتری

ها تنها با های سبزیفرمبیوتیکی کلیبستگی شناسه پایداری آنتی

-آنتی(. شناسه پایداری p<05/0دار بود )های خاک معنیفرمکلی

های خاک و فرمهای هتروتروف در خاک با کلیبیوتیکی باکتری

بستگی دار نشان نداد. در بررسی همبستگی معنیها همسبزی

ها در هر جایگاه به طور جداگانه دیده شد که در جایگاه باکتری

های بیوتیکی باکتریفومن و پیربازار تنها شناسه پایداری آنتی

دار بستگی معنیهای سبزی همرمفهتروتروف سبزی با کلی

 (.p<01/0داشتند )

 
 جداگانه جايگاه هر در و هايگاهدر همه جا خاک و سبزی فرمکلی و هتروتروف هایباکتریدر  بيوتيکیآنتی پايداری ناسهش بين بستگیهم ضرايب -4 جدول

  های سبزیهتروتروف های سبزیفرمکلی های خاکهتروتروف های خاکفرمکلی

 های سبزیهتروتروف 1   

 های سبزیفرمکلی 35/0** 1  

 1 ns12/0 *28/0 های خاکهتروتروف 

1 ns14/0 *24/0 **38/0 های خاکفرمکلی 

 -----------------------------------------ابکسر چ --------------------------------------

 های سبزیهتروتروف 1   

  1 ns28/0 های سبزیفرمکلی 

 1 ns18/0 ns21/0 های خاکهتروتروف 

1 ns06/0 ns38/0 ns04/0 های خاکفرمکلی 

 ------------------------------------------فومن   --------------------------------------

 های سبزیهتروتروف 1   

 های سبزیفرمکلی 49/0** 1  

 1 ns04/0- ns06/0- های خاکهتروتروف 

1 ns28/0- ns23/0 ns17/0 های خاکفرمکلی 

 -----------------------------------------یربازار پ --------------------------------------

 های سبزیهتروتروف 1   

 های سبزیفرمکلی 89/0** 1  

 1 ns01/0 ns02/0 های خاکهتروتروف 

1 ns14/0- ns05/0 ns06/0- های خاکفرمکلی 
 .استدرصد  5 احتمال خطای نبودن در سطح دارمعنی انگريب ns و درصد کي ودر سطح احتمال پنج  بودن دارمعنی یدهندهنشان بيبه ترت ** و*
 

بیوتیک پایدار در برابر آنتیهای باکتریتا چه اندازه  کهاین

راه . است شده مطالعه ترکمکلینیکی به زنجیره غذایی راه یافته 

که کود  ییزارهاکشتها به زنجیره غذایی به یافتن این آالینده

شوند، توان فاضالب آبیاری میلجن با یا کنند دریافت میدامی 

پایدار در های چنین باکتریو هم هابیوتیکآنتی برداشت یا جذب

 زیستی فراهمی و پویایی به و ان از محیطگیاهها توسط برابر آن
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 هایویژگی و خاک از تابعیخود  کهبستگی دارد  هابیوتیکآنتی

 دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی. است آن زیستی و فیزیکی

 هایغلظت تاثیر تحت گیاه کلی سالمت و ریشه رشد زنی،جوانه

 Pan and) گیردمی قرار نیز هابیوتیکآنتیزیر حد بازدارندگی 

Chu, 2016 .)در موجود هایبیوتیکآنتی باالی هایغلظت خطر 

و انسان( به خوبی  هادام ها،)حشره خوارانگیاه برای گیاهان بافت

به هر روی، این موارد نیازمند پژوهش بیشتر ثبت نشده است. 

 است.

 گيرینتيجه
ها( فرمها )هتروتروف و کلیبیوتیکی باکتریشناسه پایداری آنتی

هم بیشتر از فومن بود. در جایگاه چابکسر بیشتر از پیربازار و آن

های جدا شده از خاک در جایگاه چابکسر فرمدرصد کلی 74/32

ها دیده شد ها پایدار بودند. با بررسی سبزیبیوتیکدر برابر آنتی

خاک زیرکشت جعفری  بیوتیک درکه شناسه پایداری به آنتی

های درون بیوتیک باکتریبیشتر بود اما شناسه پایداری به آنتی

ها، در سبزی ترب بیشتر بود. باالترین فرمها به ویژه کلیسبزی

بیوتیکی در برابر جنتامایسین به دست اندازه شناسه پایداری آنتی

های خاک و فرمدرصد کلی 25و  33آمد و به ترتیب حدود 

رفته، میانگین همبیوتیک پایدار بودند. رویبه این آنتی هاسبزی

بیوتیک در بیوتیکی در برابر هر چهار آنتیشناسه پایداری آنتی

-درصد( و در هتروتروف 8/20تر از همه )های خاک بیشفرمکلی

که در درصد( بود. باتوجه به این 22/1تر )های خاک از همه کم

ها و به صورت تازه چیده و آنالیز زارها از کشتاین پژوهش سبزی

های پایدار در ها به باکتریجا که امکان آلودگی سبزیشد و از آن

بیوتیک در مسیر حمل و نقل و فروش به ویژه در برابر آنتی

-بازارهای محلی وجود دارد، بنابراین آنالیز پروفیل پایداری آنتی

این پژوهش تواند تکمیل کننده های بازار میبیوتیکی در سبزی

بیوتیکی های پایداری آنتیکه بررسی و ردیابی ژنباشد. ضمن این

های بهتر بیوتیک جنتامایسین دانستهبه ویژه ژن پایداری به آنتی

و بیشتری در این زمینه ارائه خواهد کرد. همچنین از آنجا که 

ها در این پژوهش بر اساس مکانیسم بیوتیکمالک انتخاب آنتی

ها در محیط بیوتیکگیری غلظت خود آنتیبود، اندازهها عمل آن

های خاص که در محیط بیوتیکتواند پژوهش را روی آنتیمی

 هستند متمرکز نماید و منحصراً به آنها پرداخته شود. 
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