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Abstract
Introduction: Elimination or reduction of petroleum hydrocarbons from natural resources such
as water and soil is a serious problem of countries, particularly oil-rich countries of the world.
Using white rotting fungi compost for bioremediation of soils contaminated by petroleum
hydrocarbons is effective. The aim of this study is molecular identification and potential of
anisolate of white rot fungi in bioremediation of petroleum contaminated soils.
Materials and methods: Spent compost of white rotting fungi was inoculated with petroleum
contaminated soil into 3%, 5% and 10% (w/w). Treatments were incubated at 25-23 °C for 3
months. Reduction of petroleum hydrocarbons in treated soil was determined by gas
chromatography. Ecotoxicity of soil was evaluated by seed germination test.
Results: Based on the genome sequence of 18s rRNA, it is revealed that this isolate is
Ganoderma lucidum and this isolate is deposited as accession KX525204 in the Gene Bank
database. Reduction of petroleum hydrocarbons in soil treated with compost (3, 5 and 10%)
ranged from 42% to 71%. The germination index (%) in ecotoxicity tests ranged from 20.8% to
70.8%. Gas chromatography results also showed a decrease in soil Hydrocarbons compounds.
Discussion and conclusion: The compost of Ganoderma lucidum, a white rot fungus, has a
potential ability to remove petroleum hydrocarbons in contaminated soil. Removal of
hydrocarbons was increased with increase in compost mixed with contaminated soil. Petroleum
contaminated soil amended with spent compost of G.lucidum 10% during three months is
appropriate to remove this pollutant.
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چكیده
مقدمه:لزیوی لهرداوکابنلههیلس

لگزلخهکلول مهبعلطبرتل ل هسملدل یلیلهلکلههشلیگی ل سالهلگزل لهلشلهلهیللجلدیل

کشواههلبعلویژ لکشواههیلس لخرزلجاه لبعلش هال لاوی.لباا لنرایلگزلک پوس لقهاچلههیلسپردلپوسلهسمد ل ل لتوگسلدل
یالزیس لباسهزیلخهکلههیل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس ل لکلهاگی لیگشل علبهشلدل.لهلد لگزلگیلنلپلژوهش،لشمهسلهی ل
ولوول لس وسعلگیلگزلقهاچلسپردلپوسهسمد لولگازیهب لتوگسهی ل لیالزیس لباسهزیلخهکلههیل لوی لبعلهرداوکابنلهلهیل
س

لگس .ل

مواد و روشها:ل پسل هسدلک پوسل لقلهاچلسلپردلپوسلهسمد لبلعلسسلب ل،9ل2لول65لیاصلدلبلهلس وسلعلخلهکل للوی لبلعل
هرداوکابنههیلس
ل

ل رخ علشد.لتر هاههل9ل ه لیالی هیل29لتهل22لیاجعلسهس لناگیلسگادگایلولهال18لسهم ل طهبقلبهل

نمجهیشلخهکلباگیلسگادگایل ی،ل برهایلولزیاواولشدسد.لکلههشل رلزگ لهرلداوکابنلهلهیلس ل لخلهکلبلعلاو ل
نهزکاو هتوناگف لبااس لولگکوتوکسرسر علخهکلتر هاشد لبعلاو لجوگسعلزس لب:الگازیهب لشد.ل ل
نتایج :باپهیعلتاگی لژس رو ل68S rRNAلقهاچلبااس لشد ،لنهسویا هللوسلردو للشمهسلهی لولبلهلشل ها لKX525204لیال
بهسکلجاهس لژ لثب لشد.لیاصدلکههشلهرداوکابنلههیلس

لیالخهکلتر هاشد لبهلک پوس ل،9ل2لول65لیاصدلبلرنل

12لتلهل76لیاصلدلتترلرنلشلد.لجوگسلعلزسل لبل:الیالتر هاهللهیلنوسلهنو لخلهکلبلرنل25/8لتلهل75/8لیاصلدلبلوی.لس للهی ل
کاو هتوناگف لنهزیلسرزلکههشلتاکربهتلهرداوکابم لخهکلاگلسشه لیگیل .ل
بحث و نتیجهگیری:لپس هسدلقهاچلسپردلپوسهسمد لنهسویا لهللوسلردو للتوگسلهی لزیوی لهرلداوکابنلهلهیلس ل لاگلگزل
خهکلههیل لوی لیگای.لبهلگفزگیشل رزگ لک پوس ل رخ علشد لبهلخهکل لوی ،لیاصدلزیوی لهرداوکابنلههلسرزلگفلزگیشل
یهف  .تر هالخهکل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس
باگیلزیوی ل لوین لههیلس

لبهل65لیاصدلپس هسدلک پوس لقهاچلنهسویا لهللوسلردو للطل ل9ل له ل

لخهکلبا الگزلتر هاههیلییگالگس  .ل

واژههای کلیدی:لقهاچلسپردلپوسهسمد ،لزیس لباسهزی،لفاوزیمگ لزیس ،نهسویا هللوسردو
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هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

سشلله لیگی لگسللدلکللعلپاواوتللو لگسلل اگتو ،2للم لل لسللوالل

مقدمه .ل
سللهلره لبسللرهایلگسلل لکللعلزیسلل گه لهللهیلپراگ للو ل

گیلللدوی ل،9لپاواوتللللو لتوباژیمرلللو ل1لولپاواوتللللو ل

پهالیشلللگهل لهلللهلیانرلللال للللوین ل لللر لزیسللل لبلللهل

پول وسهایو 2لسرزلتوگ لتجزیلعللزیسل للهرلداوکابنلهلهیلل

هرللداوکابنهللهیلس لل لهسلل مد.لاو لهللهیلفرزیولل لول
ل

س

لاگلیگاسدل( .)69-8ل

شر رهی لنوسهنوس لباگیلکههشلهرلداوکابنلهلهیلس ل ل

هللد لگیللنلپللژوهش،لگازیللهب لتوگسللهی لفاوزیمگلل ل

خهکلپرشلماهیلشلد للولل لبااسل لهلهلسشله لیگی لگسلدلکلعل

زیس لپس هسدلک پوس لس وسعلگیلگزلقهاچلسپردلپوسلهسمد ل

او لههیلزیس لباسهزیلیالکههشلگینل الیمد لههلیگاگیل

یالزیس لباسهزیلخهکلهلهیل للوی لبلعلس ل لپهالیشلگه ل

سهزنهایلبرش البهل ر لولگازگ لقر

لهس مدل(6ول .)2ل

گص ل اه لبللویلولگیللنلقللهاچلبللهلباللا لنرللایلگزلاو لهللهیل
ولوول لشمهسهی لشد .ل

یالسه لههیلن:ش علبعلفاوزیمگ لزیس لبهلقهاچلهلهیل

ل

سپردلپوسهسمد لبسرهالتوجلعلشلد لگسل .لگیلنلقلهاچلهلهلبلهل
سللهخ لولاههسللهزیل سللزی لهللهیلبللاو لیهخ للعلگیل هسمللدل

لمواد و روشها.ل ل

لرگمرنلگکسردگز،ل مگمزگکسردگزلولالکهزلتاکربلهتل لل لاگل

کشت قارچ و مرآوری کمپوست قارچ خیوراکی:لیال

لشوممد.ل رللتاکربل للگیلنل سلزی لهلهلبلاگیلپروسل نلبلعل

گینلپژوهش،لس وسعلگیلگزل رسارو لههیلقهاچلسپردلپوسلهسمد ل

پللرش للهی ل مللدگ لویللژ لسرسلل لولگزگیللنلاول ل لتوگسمللدل
ل

سهشمهخ علگیل ز هیشلشدلکعلگزلپسل هسدلنرلهه لیالسلوگح لل

ولوو لههیلسمگرنلول مدحاقعلگیلاگل بوهف لکمملدلکلعل

جمگا لش ه لگیاگ لجدگسهزیلشد لبوی.ل رسارو لهلهیللگیلنلل

ه هسمدللرگمرنلبهشمد.لناو لنسل ای لگیلگزلتاکربلهتل لل ل

قهاچلط ل مدل احاعلکشل لللاویل لر للکشل للPDAلول

پهیدگالبهل سزی لهلهیلقلهاچلهلهیلسلپردلپوسلهسمد لفاوزیملعل

لشللدسد.لبللاگیل

تللکگسللپوالخللهل
تارللعل اللو لهللهیل ل

لشلوسدل(.)9للقلهاچلهلهیلسلپردلپوسلهسمد لیال قهیسلعلبلهل

هی لسهزیلگسپه لقهاچ،ل رسارو لههلتهلسپردشد له لعل سالهل

وکابنهللهیلس ل لیال
ل
بللهک ایلهللهیلتجزیللعلکممللد لهرللدا

اویلیگسعلهلهیلنملد لسل او لاشلدلیگی لشلدسد.لگسلپه لبلعل

ر لههی لبهلفتهلر ل بو لک الاشدل لکمملد.لپسل هسدل

ک پوس لباپهیعلکه لنمد ل هیعلزس لول اهاله لعلیالی لهیل

ک پوس لقهاچلهلهلیگاگیلحجل لزیلهییلگزل رسلارو لهلهیل

یاجعلسهس لناگیلسگادگایلشلد.لک پوسل لسپردشلد ل
22ل ل

له نملرنل رلزگ ل

ه هسمدلزگی هیعلیال ز هیشلفاوزیمگ لزیسل لخلهکلهلهیل

قهاچلول سزی لههیلتاگو لیهف عل ساهسل

لوی لبعلهرداوکابنلههیلس

فاگوگس لکه لیگایلکعلبهلسگادگایلاطوب لالز لباگیلاشدل
رسارو لههیلقهاچ،لتخاخللالز لباگیلاشدلهوگزیلقلهاچل

لباا لنرایلشد .ل

یالگینلپژوهش،لگزلخهکل للوی لبلعلهرلداوکابنلهلهیل
لپهالیشگه لگص اه لس وسعلنرلایلشلد.لخلهکل للوی لگزل

ولییگالایزجهسدگاگ لتجزیعلکممد لاگلفلاگه ل ل لکملدلل(-1

س

 .)1ل

گلکل2ل را ل ایلن:اگسد لولویژن لهلهیلفرزیووشلر رهی ل

قهاچلفهساوک لکاگیزوسپوایو 6لگزلشمهخ علشلد لتلاینل

لشللله للاطوبللل ،لگسلللردی علولهلللدگی لگلو ایوللل ل

قللهاچهللهیلسللپردلپوسللهسمد لگسلل لکللعلبللاگیلشوسلل نل
ل

گسللدگز لنرللایلشللد.لممهصللالکللابن،لهرللداوژ ،لسر للاوژ لول

،لزسوبروترکلههل

نونایل وجویلیالس وسعلخهکلبهلیسل گه ل سلهلرزلممصلالیل

ولوو لههیلسمگرنلهرداوکابنلههیلس

ولتاکربهتل ل لکاایگالکهاگس ل(.)7له نمرن،لبااس لههل

CHNSلسمجرد لشد .ل

باسهزیلخهکههیل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس
ل
شمهسهی لس وسعلگیلگزلقهاچلسپردلپوسهسمد لولگازیهب لتوگ ل لیالزیس ل

 73ل

ل

آمادهسازی میكروکاسمهیا:لحلدویل655لنلا لخلهکل

استخراج هییدروکربنهیای نفتیی از خیاک:لبلاگیل

لیالنالدگ لهلهیلکو لکل

گس خاگ لهرلداوکابنلهلهیلس ل ،ل6لنلا لخلهکل للوی ل

ایخ علشد.لک پوس لکعلبهلاشدل رسارو لقلهاچلبلعلخلوب ل

وز لولبعل ل2ل را للر لالییلکااو له لگفلزوی لشلد.لگیلنل

سپردلشد لبویلبعلسسلب ل،9ل2لول65لیاصلدلبلعلخلهکلهلال

رخ للعلبللعلشللدتلبللهلشللرواله ل لزی للولسللپسل65لیقرقللعل

نادگ لگفزوی لولکه للبهلخلهکل رخ لعلشلد.لکلویلگوا ،ل

سهس ای وژلشدلتهلیگسعلهلهیلخلهکلتلعلسشلرنلشلوسد لسلپسل

فس هتلولپ ه لبعلسسب ل25ل ل65ل ل65لبعلخهکلباخل لگزل

او لاوی لیاللولعل ز هیشلییگایلایخ علشد.ل احاعل

نادگ لههلگفزوی لشد.لنادگ لشههدلیگاگیلخهکل للوی للبلهل

شس شویلخهکلبهلییلکااو ه ل ملدلبلهالتولاگالشلدلتلهل

لوی لبعلهرداوکابنلههیلس

الللللو لاویلللل لبراسلللللرلشلللللوی.لمصلللللها لیگاگیل

65لیاصدلک پوس لس او لبویل(جدو ل .)6ل
نادگ لههل9ل له لیالناخهسلعللبلهللی لهیل22لتلهل22لیاجلعل

هرللداوکابنهللهیلس لل ل اللو لیالییلکااو لله لبللهل
ل

سهس لناگیلسگالدگایلولبلاگیلح لطلاطوبل لولگکسلرژ ل

سول هتلسدی ل بگرایلشد.لپسلگزلتبخرالحال لیالی هیل

خهک،لیلکلاوزلیال رله لباپهیلعلنمجلهیشل بل لخلهکل

گیاسرلیال2ل را للر الییلکااو له ل
گتهق،لتعلسشس للقاو ل ل

برلللهایلولکه لللللزیلللاواولشلللدسدلتلللهلگکسلللرژ لبلللاگیل

حللول رزگ لج:یلسوایل لیالطو ل لو ل125لسلهسو ال

ایزجهسللدگاگ لفللاگه لشللوی.لبللاگیلبااس ل لاوسللدلتجزیللعل

بهلگسپو اوف و الخوگسد لشد.لهال ز هیشل9لبلهاللتولاگاللول

،لیالفوگصللز لهس ل،6ل2لول9ل له لگزل

رهسگرنلجل:یللبلا وایللشلدل.لجل:یللسلوایللس وسلعللهلهللبلهلل

هرداوکابنلههیلس

خهکلهالنادگ لس وسعلبایگایلشد.لهرداوکابنلههیلس

ل

ج:یلسوایلز ه لص ال قهیسعلشدل( .)61ل

خهکلبهلییلکااو ه لگسل خاگ لولجل:یلسلوایل سالهلبلهل

آنیییالیا گازکرومیییاتوگرامی:لپلللسلگزلگسللل خاگ ل

گسپو اوف و الخوگسد لشد.لهرداوکابنلههیلس ل لخلهکل

هرداوکابنلههیلس

لگزلخلهک،لس وسلعلهلهلبلاگیلبااسل ل

گولرعلولخهکلتر هاشد لبهلک پوس لقهاچلپسلگزل9ل ه لبعل

ینانوس لهرداوکابنلههیلس

او لنهزکاو هتوناگف لگازیهب لشدسد .ل

یس گه لنهزکاو لهتوناگف لتزایلقلشلدسد.لگسلدگز لنرلایل

ل

لخهکل ز هیشلشلد لبلعل

هرداوکابنلههیلگس خاگ لشد لگزلخلهکلبلهلیسل گه لGCل

نرایشد لیال ز هیش ل
ل
جدو ل-6ل رواوکهس لههیلباا ل
سایل ز هیش ل
A
B
C
D
E
F

شههد ل

بخشلههیلسهزسد ل
خهکل لوی لیگاگیل9لیاصدلک پوس لسپردشد ل
خهکل لوی ل+ل9لیاصدلک پوس لسپردشد ل+لکویل
گوا ،لفس هتلولپ ه

ل

خهکل لوی ل+ل2لیاصدلک پوس لسپردشد ل
خهکل لوی ل+ل2لیاصدلک پوس لسپردشد ل+لکویل
گوا ،لفس هتلولپ ه
خهکل لوی ل+ل65لیاصدلک پوس لسپردشد
خهکل لوی ل+ل65لیاصدلک پوس لسپردشد +لکویل
گوا ،لفس هتلولپ ه

ل

خهکل لوی ل+ل65لیاصدلک پوس لس او ل+لکویل
گوا ،لفس هتلولپ ه

ل

د 6890Nله اگ لبهل شوهاسهزلFIDلگسجله لشلد.لسل و ل
یسل گه لHP-5MSلبلعلطلو ل95ل لا،لقطلالیگخال ل5/22ل
را ل الولضخه

لفهزلسهکنل5/22ل رواو البوی.لی هیل

للللتزایللقلیسل گه لکاو للهتوناگف لنللهزیلاویل285ل
یاجعلسهس لناگی،لی هیل مبعلیوسرزگسرو لاییلهیلجا ل ل
اویل625لیاجعلسهس لناگی،لی هیل سهالیزال(کوگیاویلل)ل
اویل295لیاجللعلتممللر لشللد.ل سللهلرزلکاو للهتوناگ لهللهلبللهل
سا لگفزگالChemstationلگسجه لشدل(62لول .)61ل
بررسی اکوتوکسیسیته خاک تیمارشده:لگینل ز هیشل
باپهیعلجوگسعلزی لب:النره للرپردیو لسلهترو ل1لتر هاشلد لبلهل

فصامه علما

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

85ل ل

مصللها لخللهکل لللوی لگسجلله لشللد.لللرپرللدیو لسللهترو لل

شناسایی مولكولی قارچ سپید پوساننده:لکاوسرملرلول

ویژن لههیل وافولوژیکلولفرزیولوژیلکل مهسلب لبلاگیل

تللوگل لیللهب لژ ل68S rRNAلبللهلپاگی اهللهیلگخ صهص ل ل

گسجه لگینل ز هیشلیگای لب:الگینلنره لبسلرهالسلایعلاشلدل

طاگحلل ل لشللللد لشلللله للتللللوگل ل غللللهزنالپللللرشلاول

لکمدلولنره لبلعلتاکربلهتلسل

لزیسل گه لخلویلبسلرهال

()5′~CTGCGGAAGGATCATTATTG~3′

لول

پهسللدلیهمللد لگس ل .لگزلهللالناللدگ ،ل2لنللا لخللهکلسللا ل

تلللللللللللللللوگل ل غلللللللللللللللهزنالپلللللللللللللللسلاول

تر هاشد لوز لولبعل22ل را للر ال یلس او لگفلزوی لشلد.ل

()5′~TTAATGACACTCAAACAGGC~3′لگسجلله ل

گیللنلسوسپهسسللرو ،ل2لسللهم لاویلشللروال625لیوالیال

شد.لوگکمشلزسجرا لگیلپار لاگزلیالیسل گه لتا وسلهیواال

یقرقعلن:گش علولسپسلباگیلتارعلمصلها لخلهکلپلهالیشل

( د لGradient Masterلگپمدوا ،ل ل له )لگسجله لشلد.ل

شد.لیالپار لبهلیولالیعلکهغ:لصهف لس او ،ل65ل را للر لال

باگیلگسجه لهالوگکمشلزسجرا لگیلپار لاگز،ل68ل رواولر لال

مصها لخهکلایخ علشد.ل25لملدیلبل:اللرپرلدیو لسلهترو لل

یل قطلللالسل ل او ،ل2/2ل رواولر لللالبلللهفال،10Xل5/72ل

اویلکهغ:لصهف لن:گش علشدلولپار لههلیالی لهیل22لتلهل

رواولر لللالMgCl2ل25ل راللل ل لللوالا،ل5/2ل رواولر لللال

28لیاجعلسهس لناگیلقاگالناف مد.لیالپار لشههدل ثبل ،ل

dNTPsل65ل را ل والا،ل6ل رواولر الگزل غلهزنالپلرشلاول

گزل یل شه ردس لبعلجهیلمصها لخهکلباا لنرایلشد .ل

ولپسلاول(65پروو و )،ل6ل رواولر لالDNAلگلگلولول5/2ل

پلللسلگزل7لاوز،لبللل:اههیلجوگسلللعلزی لیالهلللالپارلل ل

رواولر ال سزی لتکلپار اگزلبالا لنرلایلشلدلولیالپهیله ل

گسعزس لبالپهیلعللشل هالبل:اههیل
ش ها لشدسدلولیاصدلجو ل

حجل ل رخ للعلوگکللمشلبللعل22ل رواولر للالاسللرد.ل اخللعل

جوگسعلزی لیالهالپار لتقسر لبالش هالبل:اههیلجوگسلعلزی ل

نا للهی لتممللر لشللد لیالیس ل گه لتا وسللهیواا،لیالگب للدگل

یالپار لشههدلضابدال655لبا وایلشلد.ل ز لهیشل9لبلهال
تواگالول رهسگرنل ل هسبعلشدل(67لول.)68
بررسی میلوژنتیكی نمونه قیارچ سیپید پوسیاننده:لبلاگیل
گس خاگ ل،DNAل رسارو لههیلقهاچلبهلباا لنرایلگزلسر لاوژ ل
للهیعل مج دشللد ،لسللهیرد لولپللویالشللدسد.لسللپسلیاو ل

باگی1لیقرقعلیالی هی31◦Cلولبلعلیسبله ل لیالل اخلعلل92ل
تهی لشله للوگساشل گ لیالی لهیل31◦Cلبلاگیل12لثهسرلع،ل
پروس نل غهزناههلیالی هیل25◦Cلبلاگیل15لثهسرلع،لتوثرلال
قطتعل دسمالیالی هیل72◦Cلباگیل25لثهسرلعلولیالپهیله لیال

ی هیل72◦Cلباگیل2لیقرقلعل اخلعلنا لهی لپهیله لیهفل .ل

رواوتروی،لحج لههیلباگبالگزلبلهفالویلاگ لکمملد لولیالنله ل

پسلگزل نهه لگزلیاس لفا وایلDNAلبلعلاو لPCRل

بتدلبهفالCTABلبعل رسارو لههیلپویاشد لگفلزوی لشلد.لپلسل

بهلگلو اوفوازلاویلژ ل نهازل6لیاصلد،لس وسلعلهلهلبلاگیل

گزلگسووبهسللرو ،لگزل رخ للعلفمللللوکااوفللا لبللعل رللزگ لباگبللال

تترللرنلتللوگل لبللعلاو لسللهسگالولبللهلیس ل گه ل ABI 96

باا لنرایلشد.ل الو لاویل لیگاگیلDNAلگسل خاگ لشلد ل

capilaryلبللاگیلشللاک لSequetechل ایوللهلفاسلل هی ل

یال رواوترویلییگایلایخ علشدلولپسلگزل مدلبهالشس شلول

شلدسد.لیگی لهلهیلتلوگل لیلهب لبلهلبالا لنرلایلگزلسلا لگفللزگال

بهلگلول،لتعلسشس لپهیهس لDNAلیال95ل رواولر لالبلهفالTEلول

کاو ه 7لپایگز لشدسد.لبهلسا لگفلزگال،BLASTلشلبهه ل

ی هیل م ل25لیاجلعلسلهس لنلاگیلسگالدگایلشلد.لکر رل ل

هالتوگل لبهلتوگل له لهیلژسل لبهسلکلجالهس لژ لیالپهیگله ل

DNAلفللا وایلشللد لاویلژ ل نللهازلولبهسللدههیل لبللهل

NCBIل قهیسعلشد .ل

باا لنرایلگزیس گه لژ لیگکلبااس لشد .ل

ل

باسهزیلخهکههیل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس
ل
شمهسهی لس وسعلگیلگزلقهاچلسپردلپوسهسمد لولگازیهب لتوگ ل لیالزیس ل

نتایج .ل

 86ل

ل

رلهسگرنلیاصلدلزیوی لهرللداوکابنلهلهیلس ل لبرما ل ل

س للهی لبااس ل لویژن ل لهللهیلفرزیووشللر رهی لخللهکل

ناو لط ل9ل ه لگسدگز لنرایلگس هی لشد.لباپهیعلس هی لگیلنل

لسشه لیگیلکعلبهفل للخلهکللاسل ،لل

ز و ،لگثال قهبللناو ل ز هیش لولز ه لگسدگز لنرایلیال

گسردی علسوسپهسسلرو للخلهکل،7/1±5/6لاطوبل لل ل6/9ل

سلللططلخطلللهیل2لیاصلللدل تملللهیگالسبلللویل(لp<5/52لول

یاصلللد،لهلللدگی لگلو ایوللل لسوسپهسسلللرو لخلللهکل

.)F)62،28(=6/77لوللل ل ثللهالگصللا لنللاو ل ز هیشلل ل

2/7±5/6mS/cmلولیگاگیل2/11±5/5لیاصلللدلکلللابنلول

( p>5/52ول)F)1،61(=38/61لولز للله لگسلللدگز لنرلللایل

5/92±5/59لیاصلللدلنلللونایلولبلللدو لسر لللاوژ لبلللوی.ل

(p>5/52لول)F)2،28(=71/79ل تملللللللهیگال شلللللللهلهد ل

ه نمللرنلنمجللهیشلسگاللدگایل یل)(WHCلیالخللهکل

شلللللدسد.س هی ل ز لللللو لتتقربللللل ،لیاصلللللدلزیوی ل

12/2لیاصدلحهصلللشلد.ل رلزگ لکلللهرلداوکابنلهلهیل

لاگلیاششلناو ل ز هیش لسسب لبعل

لوی لبعلتاکربهتلس

هرداوکابنلههیلس

لگینلخهکل21±2لنا لبالکراونا ل هسبعلشد .ل

س وسللعلشللههدل تمللهیگالسشلله لیگیل(.)p>5/52له نمللرن،لبللهل

س هی لتر هالخهکل لوی لبلهلپسل هسدلک پوسل لقلهاچل

گفللزگیشلز لله لتر هاخللهکلگزل6لتللهل9ل لله ،ل رللزگ لزیوی ل

سللپردلپوسللهسمد ،لتوگسللهی لگیللنلتاکرلل لبللالگیلتجزیللعل

هرداوکابنلههیلس

لخهکلسرلزلگفلزگیشلیهفل .لگنا لعل

هرللداوکابنهللهیلس لل لاگلسشلله ل لل لیهللد.لیاله للعل
ل

گینلگخ ال لگفزگیشلیال ه لههیلیو لولسو لسسب لبلعل له ل

هه،لکههشلیاصدلهرداوکابنهلهیلس ل لیال
ل
رواوکهس ل

گو لیاخللوالتوجللعلول تمللهیگالگسل ل(،)p>5/52لکللههشل

گثالفاوزیمگ لزیس لیید ل لشویل(شلولل.)6لگزل ز لو ل

هرداوکابنلههیلس

لیال ه لیو لولسو ل تمهیگال شلههد ل

سللهلرزلوگایللهسسلبللهلگسللدگز لهللهیلتوللاگایلبللاگیل قهیسللعل

سشدل( .)p<5/52ل

س

ل
ه لیو ل
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ه لسو ل
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یاصدلکههشلکللهرداوکابنلههیلس
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گسوگعل رواوکهس لهه

یاصدلکههشلهرداوکابنههیلس
ل
شولل-6ل

ل
ل

لخهکل لوی لیال رواوکهس لههیلنوسهنو لتر هاشد لبهلک پوس لنهسویا هللوسردو ل

فصامه علما

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

82ل ل

شول2لیاصدلکههشلهرداوکابنلهلهیلس ل لطل ل9ل

شههد لشدل(76لیاصد).لپسلگزل ،لخلهکلهلهیل للوی ل

لله لاگلسشلله ل لل لیهللدلولباپهیللعل ،لیاصللدلکللههشل

تر هاشد لبهل2لیاصدلک پوس له لاگ لبلهلکلویلولخلهکل

لبهلن:ش لز ه لگفزگیشلیهف علگس .ل

لوی لتر هاشد لبهل65لیاصدلک پوس لبعلتاتر لبلهل17/2ل

برش اینلیاصدلکههشلهرداوکابنلهلهیلس ل لپلسلگزل9ل

ول12/1لیاصدل رلزگ لهرلداوکابنلهلهیلس ل لاگلکلههشل

ه ل طهلتع،لیالتر هالخهکل لوی لبهل65لیاصدلک پوسل ل

یگیسد .ل

هرداوکابنلههیلس

غم لشلد لبلهلکلویلنهسویا لهللوسلردول ل( رواوکهسل ل)Fل
ل
3.5
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3
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2.5

D

F
کنترل

1.5

ج:یلسوای

E

2

1
0.5
0
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1
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ه

یاصدلکههشلهرداوکابنههیلس
ل
شولل-2ل

لخهکل لوی لتر هاشد لبهلک پوس لنهسویا هللوسردو لط ل9ل ه ل

ل

ل
یاصللدلجوگسللعلزس ل للرپرللدیو لسللهترو لبللاگیلبااس ل ل
توکسرسللر علخللهکلتر هاشللد لتترللرنلشللدل(شللولل.)9لیال

بااسلللل لشللللد لگخلللل ال ل تمللللهلیگالیگایل(p>5/52لول
 .)F)1،61(=612/67ل

رواوکهس لههیلنوسهنو لبااس لشد ،ل رزگ لجوگسعلزسل ل

س هی ل ز و لتتقرب لسشه لیگیسدلبرنلیاصدلجوگسعلزسل ل

ب:البرنل25/8لتهل75/8لیاصدل غرالبوی.لبرشل اینلیاصلدل

خهکلتر هاشد لبهلپس هسدلک پوس لکلعلتاکربلهتلگزت،ل

جوگسللعلزس ل لیالمصللها لخللهکلتر هاشللد لبللهل65لیاصللدل

فس هتلولپ ه لیگایلبهلس وسعل شهبا لکعلگینلتاکربلهتلاگل

پس هسدلک پوس لقلهاچله لاگ لبلهلکلویلگزت،لفسل هتلول

سللدگای،لیالحجلل ل2لول65لیاصللدلک پوسلل لگخلل ال ل

پ ه لیید لشد.لس هی ل ز و ل سلهلرزلوگایلهسسلیلکلطافلعل

تمهیگایلوجویلسدگایل( .)p>5/52ل

سشه لیگیلکعل رهسگرنلیاصدلجوگسلعلزسل لبلرنلنلاو لهلهیل

باسهزیلخهکههیل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس
ل
شمهسهی لس وسعلگیلگزلقهاچلسپردلپوسهسمد لولگازیهب لتوگ ل لیالزیس ل
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ل
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گسوگعل رواوکهس

ل

یاصدلجوگسعزس لب:الرپردیو لسهترو لیالمصها لخهکلههیل لوی لتر هاشد لبهلپس هسدلک پوس لقهاچلسپردلپوسهسمد لیال رواوکهس لههیل
ل
شولل-9ل
نوسهنو لپسلگزل9ل ه ل

ل
س هی لتتررنلتوگل لهلهلبلهلسلا لگفلزگالکاو له ل8لبااسل ل

2

M

1

NC

شدسد.لتجزیعلولت ارللس هی لتوگل لقطتلعلتوثراشلد لگزل S

68rRNAلسلویعلقللهاچلسللپردلپوسللهسمد ل ز للهیشلشللد لبللهل
باا لنرایلگزلگبزگالگیم اس لبالس 3لیالبهسلکلبلرنلگل اال ل
ژ ،لگخ صهصلسهحرعل دسمالبعلنوسعلنهسویا هللوسردو لبلهل
هو ولوژیل655لیاصدلاگلتأیرلدلکلای.لتلوگل لحهصلللبلهل
ش ل ها لیس اس ل لKX525204لیالبهسللکلجاللهس لژ لبللعل
ثب لاسردل(شولل .)1ل
پللسلگزلپهیلله لیوا ل9ل ههللعلتر للها،لخللهکل لللوی لبللعل
هرداوکابنلههیلس

لبلهلپسل هسدلک پوسل لقلهاچلسلپردل

پوسهسمد لولس وسلعلخلهکلشلههدل(تر لهالسشلد )لگسل خاگ ل
شدسد.لمصها لههلبعلیسل گه لنهزکاو لهتوناگف لتزایلقلول
کاو هتوناگ لههیل ساهل قهیسعلشدسدل(شولل .)2ل

ل

شولل-1لگلو اوفوازل صو لPCRلاویلژ ل نهازل6لیاصد لMل
655ج
( هاکا ل

لبهزی)،ل6لول2ل( صوالتل،)PCRلNCل(شههدل

م لشه للوگکمش لبهلت ه ل وگیلبجزلDNAلگس خاگ لشد لقهاچ) ل

ل
ل

فصامه علما

81ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

C8-C12

C40-C45
C20-C25

شولل-2لکاو هتوناگ لهرداوکابنلههیلس

ل

لپسلگزل9ل ه لaل(خهکلتر هاسشد )،لbل(خهکلتر هاشد لبهلک پوس لنهسویا هللوسرد ،ل ل
رواوکهس ل )Fل

ل
قهیسلعلکاو لهتوناگ لهللهیلتر لهال ز هیشل لولس وسللعل

س وسعلخلهکلتر هاشلد لبلهلپسل هسدلک پوسل لنهسویا لهل

خللللهکلتر هاسشللللد لبللللهلباللللا لنرللللایلگزلیسلللل گه ل

لوسردو ،لینانلوس ل شل گرایلیالز له لبلهزیگایل91ل

نهزکاو هتوناگف لسشه لیگیلیال لدوی لز له لبلهزیگایل

یقرقللعلییللد ل لل لشللویلکللعلتللأثرالتاکربللهتلولفتهلرلل ل

62لتهل25لیقرقعلیالسططلزیال م م ،لتر هالخلهکل للوی ل

رسارو لههیلگینلقهاچلبلال ولولو لهلهیلس لمگرنلس ل لاگل

بلللهلپس هسدک پوسلل لنهسویا لللهللوسلللردو لینانلللوس ل

سشه ل لیهد.لگ لهلنهسویا لهللوسلردو للیال9ل له لقلهیالبلعل

ش گرایلیگش علگس

لبعلسمال لاسدلیال لدتل9ل له ،ل

شاگی لباگیلتغررال ولولو لهلهیلهرلداوکابنلهلهیلس ل ل

زیوی لکه لل ولوو لههیلسمگرنلس
ل

فللاگه لشللد لگسل .کاو هتوناگ لهللهلسشلله ل ل لیهمللدلکللعل

بحث و نتیجهگیری .ل

لسمگرنلول وس لبالگثالتر هالبهلپسل هسدل

ح :ل لوین لههیلس

ولوو لههیلس

لسبوی .ل

لگزلخهکلبهلقلهاچلهلهیلسلپردل

ک پوس لقهاچلگزلخهکلزیوی لشلد لگسلد.لیالگیلنل لدتل

پوسهسمد لس لهی لخلوب لیگای.ل طهلتلعلحهضلالسشله لیگیلکلعل

کههشل ولوو لههیلسلبکلس ل لسرلزل شلههد لشلدلولل ل

رللزگ لهرللداوکابنلهللهیلس ل لیاله للعل رواوکهسل لهللهیل

ولوو لههیلسبکلتالکه للزیوی لسشلدسد.لله نم لرن،لیال

للهی لشللد لگزلس وسللعللخللهکل لللوی لبللعلتاکربللهتلس ل لول

باسهزیلخهکههیل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس
ل
شمهسهی لس وسعلگیلگزلقهاچلسپردلپوسهسمد لولگازیهب لتوگ ل لیالزیس ل

 82ل

ل

ک پوس لنهسویا هللوسردو لکههشلیهف علگسل .لبلهلگفلزگیشل

حج ل لگصللا لک پوس ل لقللهاچلهللهیلسللپردلپوسللهسمد ل

حج لپس هسدل هیعلزس لشد لگزل9لبعل2لول65لیاصلدلبلعلخلهکل

باا لنرایلشد لیالصمهیعلغ:گی لاگلکه لتشورلل ل لیهلدلول

لوی ،ل رزگ لهرداوکابنلهلهیلس ل لکلههشلبرشل ایلسشله ل

قهییالزیهییلگزل لیالپس هسدلک پوسل ،لیسل لسخلوای ل

لل لیهللد.لبللعلسمللال لل لاسللدلبللهلگفللزگیشلحجلل لپسلل هسدل

بهق ل ل هسد لبعله لرنلمال ،لگفلزوی لپسل هسدلک پوسل ل

هیعلزس لشد لبعلوگسطعل قهییالزیلهیلکله ل ،لشلاگی ل مهسل ل

قهاچلههیلخواگک لبعلخهکلههیل لوی لبلعلتاکربلهتلس ل ل

ح طلاطوب لولتخاخلللالز لبلاگیلگیجلهیلشلاگی لهلوگزیل

کعلبرش الحهل لاس لیگاسد،لبسرهال مهس لگس لزیاگلبهمل ل

فاگه لشد لکعلباگیلاشدل رسارو لههیلقهاچلالز لگسل لولبلعل

گصللالبلبهفل لخللهکل ل لشللویلولشللاگی لاشللدلاگلفللاگه ل

تجزیعلزیسل لبرشل الهرلداوکابنلهلهیلس ل لخلهکل مجلال

لکمد.لپسلگزلن:ش ل9ل ه ،لپس هسدلک پوسل لقلهاچلهلهل

لشلوی.لیال طهلتلعل رلول65لوله ولهاگ لسرلزلپلسلگزلیولبلهال

حهللل لخللهکلپرللدگلکللای لولبللویلخللهکل لللوی لبللعل

باللا لنرللایلگزل9لیاصللدلپسلل هسدلک پوسلل لپاواوتللو ل

هرللداوکابنهللهیلس لل لتغررللال لل لکمللد.لسقللشلپسلل هسدل
ل

پول وسهایو ل رزگ لکههشلهرلداوکابنللهلهیللس ل للخلهکلل

ک پوس لقهاچلههلیالتغررلالولگصلالبلبهفل لخلهکلبسلرهال

21لتهل11لیاصدلنزگا لشدل( .)63ل

ا لگس ل(.)22لگیسرپوو 69لسرزلیال طهلتلعلگیلیابلها للقلهاچلل

یالگکثال طهلتهتلسسب ل مهس لگزتلبعلفس الباگیلاشلدل

لرگمرمولر رکلپاواوتو لپول وسهایو لنلزگا لکلایللکلعلل

ایزجهسللدگاگ لولفاوزیمگلل لزیسلل ل الیمللد لهللهیلخللهکل

گیلللنلقلللهاچل ل ل لتوگسلللدلیال2ل للله لغامل ل ل65لیاصلللدل

سزییللکل65لبللعل6لتوصللرعلشللد لگسل لول ل لیال قهیسللعلبللرنل

هرداوکابنلهلهیللس ل للاگلبلعلل رلزگ لل 15/8لیاصلد لکلههشلل

لشلدلگنا لعل

لبلعلل15ل

سایلههیل ز هیشلبلعلشلوللیوبلعلیول شلخ

یهد،لگنا علبهلگفزگیشلغام لهرداوکابنلههیلس

رزگ لکههشلهرداوکابنلهلهیلس ل لیالس وسلعلهلهیلخلهکل

یاصد،ل رزگ لفاوزیمگ لزیسل للبلعلل 3/28لیاصلد لکلههشلل

یگاگیلپس هسدلوکلویلگزت،لفسل هتلولپ له لک ل لبرشل الگزل

یهفلل ل(.)1لگکپهاگ للهل61لبللهلگسلل هی لگزلپسلل هسدلک پوسلل ل

س وسعلههی لگس لکلعلگیلنلتاکربلهتلاگلسدگاسلد،ل ز لو لهلهیل

پاواوتو لگسل اگتو ل،لیاصلدلکلههشلهرلداوکابنلهلهیل

هایلگخ ال لاگل تمهیگالسشه لسدگیسدل( .)p>5/556ل

س ل لیالخللهکلهللهیل لللوی لسرجایللعلاگل85/22لتللهل32/98ل

گینلیهف علبهلبااس لپرم لول66له خلوگس لیگای لویلنلزگا ل

یاصللدلنللزگا لکللای.ل طهلتللهتلبسللرهایلیابللها لتوگسللهی ل

کایلکعلتص رطلسسب لسر اوژ لولفس هتلیالخلهکل ولنل

پاواوتو لتوبایژیو  ،لپاواوتو لگس اگتو ،ل نهایوو ل

گس لبالفاوزیمگ لزیس لتأثرایلسدگش علبهشدلیهلح لمه للل

برسپواو لولباخ لییگالگزلقهاچلهلهیلسلپردلپوسلهسمد لیال

اهاکممد لگیلیالفاگیمدلتجزیعلبهشد،لبعلویژ لز هس لکعلس لکل

لگسجه لشد لولگکثلال

فاوزیمگ لزیس لهرداوکابنلههیلس

وسرو لباگیل مبعلسر اوژ لباا لنرایلشلویلتولرلدل وسرلهکل

طهلتهتلبهلپژوهشلحهضاله لسولهس مدلولتأکردل ل لکمملدل

یالخهکلگفزگیشلیهف لعلولپره لدههیلسل لبلالایزجهسلدگاگ ل

کعلقلهاچلهلهیلسلپردلپوسلهسمد لتلوگ لزیلهییلبلاگیلزیوی ل

خوگهدلیگش ل(.)25لگنبو62لوله وهاگ لسرزلنلزگا لکایسلدل

هرداوکابنههیلس
ل

لیگاسدل(،66ل29لول .)21ل

کعلگفزوی لتاکربلهتلغمل لکمملد لگزت،لفسل هتلولپ له لبلعل

یابلللها لتوگسلللهی لجلللمسلنهسویا لللهلبلللاگیلزیوی ل

خهکلباگیلگفزگیشلفاگیمدلزیس لباسهزی،لتأثرالپسل هسدههیل

لنزگا لهلهیل تلدوییل م شلالشلد ل

ل لگفزوی لشد لبعلخهکلاگلکههشل لیهدل( .)26ل

هرداوکابنلههیلس

گس .لپهسهپهیلهکل62لوله ولهاگ لیال طهلتلعلگیلسقلشل سلزی ل

فصامه علما

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

81ل ل

الکهزلنهسویا هللوسردو لیالتجزیعلباخ لهرداوکابنلههیل

لکههشلیهف لکلعلبلهلکلههشل

او هترکلاگلبااس لولنزگا لکایسدلکعلگینل سزی لتوگ ل

زیس لهرداوکابنلههیلس
شلللر لخل ل ل شلللخ

لگسل ل ل(شلللولل.)2لبلللعلمبلللهات ،ل

تجزیعلزیس لکه لل س اگسنلولبمزوپرا لاگلیگای.لبهلتوجعلبعل

زیس لباسهزیلیالیول ه لگو لتر هالس وسعلههیلخهکلبرشل ال

س للهی لپللژوهشلحهضللا،لتاکربللهتل62لتللهل25لکابمللعلبسللرهال

بویلولپسلگزل لکههشلیهف لکلعلبلهلس لهی لپلژوهشلهلهیل

کللههشلیهف للعلگسللد.ل للهسزگسو61لوله وللهاگ لسرللزلیالپژوهش ل ل

ییگاه ههمرلگس ل(.)63لگنا علیال طهلتعلحهضالتجزیلعل

یابللها لتوگسللهی لنهسویا للهلزوسللهتو لبللاگیلتجزیللعلزیس ل ل

لبعلت ورکل دسمالسبوی،لس لهی ل

زیس لهرداوکابنلههیلس

س اگسن،لفمهس ا لولپرلا لنلزگا لکایسلدلکلعلگیلنلجدگیلعل

نهزکاو هتوناگف لسشه لیگیل رزگ لهرلداوکابنلهلهیلس ل ل

لتوگسدلفقل ل س اگسلنلاگلبلعل رلزگ ل23/2لیاصلدلکلههشل

خهکلتر هاشد لبهلک پوس لنهسویا هللوسردو لیال قهیسعل

ل

بهلخهکلگولرعلبسرهالکلههشلیهف لعلگسل .له نملرنل ولنل

ساهلس رجعلنرایلکایسدلکعلقهاچلسپردلپوسلهسمد لنهسویا لهل

گس لوجویل قهییایلگزلهرداوکابنلهلهیلسلبکلس ل لیال

زوسهتو لتوگسهی لتجزیلعلهرلداوکابنلهلهیلس ل لحاقلویلاگل

بللعمالل لتجزیللعل ولوللو لهللهیلسللمگرنلتللالبللعل
خللهکل ل

سدگای.لگح لهاللگخل ال لس لهی لپلژوهشل لهسزگسولول طهلتلعل

ولوو لههیلسبکلتالبهشدلولگح ه لیگایلبهلگفلزگیشلز له ل

حهضالگینلگس لکلعلیالگیلنل طهلتلعلگزلپسل هسدلک پوسل ل

تر هالخلهک،لگیلنل ولولو لهلهیلسلبکلسرلزلکه لللزیوی ل

لخهکلباا لنرلایل

شوسد.لس هی لجوگسعلزس لب:اللرپردو لسهترو للبعخوب لبلهلس لهی ل

شدلکعل ج ومعلشاگی ل مهس لباگیلاشدلولفتهلرل لقلهاچل

فاوزیمگلل لزیسلل لخللهکل لللوی لیال رواوکهسلل لهللهیل

ولییگالایزجهسدگاگ لبو لخهکلاگلبعلشلوللک پوسل رمرل

نوسهنو ل مطبقلگس  .ل

یهدلولیالفاوزیمگ لزیس لفمهس ا لولپرلا ل وفلقلسرسل

قهاچلباگیلزیوی لهرداوکابنلههیلس

لنهسویا هلزوسلهتو لل

یالگیللنلبااسلل لس وسللعلگیلگزلقللهاچلسللپردلپوسللهسمد ل

اگلبعلکهالبای.لباا لنرایلگزلپس هسدلک پوسل لقلهاچلهلهلبلعل
ل

شمهسهی لولتوگ لتجزیعلهرداوکابنلههیلس

لخهکل للوی ل

شرو لک پوس رمرلبهلخهکلههیل لوی لبعلهرلداوکابنلهلهیل

بللهلپس ل هسدل لقللهاچلتأیرللدلشللد.لس للهی لسشلله لیگیسللدلکللعل

لسب ل لشویل رسارو لههیلقهاچلاویلبهقر هسلد ل لوگیل

باا لنرایلگزل65لیاصدلپس هسدلک پوس لگینلقلهاچلبلاگیل

فاگه ل لکمدلول ل هسزگسولکش لخهل

س

لرگموساولزیلاشدلکای لولبعلتلدای لیالگثلال جلهواتلبلهل
هرداوکابنلههیلس

،لگزلگینلتاکربهتلبلاگیل ملهبعلجدیلدل

زیوی لهرداوکابنلههیلس

لخهکل مهس لتالگس  .ل

تشكر و قدردانی

کابنلباا لنرایلکمملد.لباپهیلعلس لهی لشلولل،6لبلهلگفلزگیشل

وگحدلپژوهشلول ر لزیسل لشلاک لپلهالیشلس ل ل

یاصدلپس هسدلک پوس لگفزوی لشد لبعلخهکل لوی ل رلزگ ل

گصلل اه لگیلللنلت قرلللقلاگلح هیلل لکلللای.لبلللدینلوسلللراعل

زیوی لهرللداوکابنلهللهیلس ل لسرللزلگفللزگیشلیگش ل علگس ل ل

گزک للکلهللهیل قهیلله ل امللد لیزفللول ل للدیای ل

للا ل

( .)22ل

HSEلول امللد لسللهئ لابللرسلبخللشلپللژوهشلولتوسللتعل

سام لکههشل رزگ لهرداوکابنلهلهیلس ل لیال2ل له ل
گو ل طهلتعلبرش الگس لول لیال ه لسو ،لیاصدلفاوزیمگل ل

پهالیشگه لگص اه لتشوال لشوی .ل
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باسهزیلخهکههیل لوی لبعلهرداوکابنلههیلس
ل
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1

- Phanerochaete chrysosporium
- Pleurotus ostreatus
3
- Lentinula edodes
4
- Pleurotus tuberregium
5
- Pleurotus polmonarius
6
- Lipidiumsativum
7
- Chromas
8
- Chromas
9
- Blast
10
- Chiu
11
- pinto
12
- Ogbo
13
- Adenipekum
14
- Okparanma
15
- Punnapayak
16
- Manzano
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