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Abstract
Introduction: Biosurfactants are biological surface active agents which are used in many
applications such as oil bioremediation of contaminated soils.
Materials and methods: In this study, first soil samples were collected from crude oil
contaminated regions of Iran. Fungal isolates were enriched in MSM medium supplemented
with crude oil and purified and then all isolates were screened for biosurfactant activity. Then,
the capacity of crude oil degradation in the selected isolate was measured using Total Petroleum
Hydrocarbon (TPH) assay by spectrophotometry and FT-IR analysis. Finally, morphological
and molecular identification was carried out by sequencing amplification of beta-tubuline betatubulin and ITS gene.
Results: Among 40 purified fungal isolated, the isolate SH-02 was selected as the best strain
according to the oil spreading and parafilm M test., This isolate was purified from petroleum
contaminated soil of Arak refinery. Morphological and molecular identification revealed that
this isolate has 99% similarity to Fusarium redolens in ITS gene and was deposited in the
University of Tehran Microorganisms Collection under the accession number, UTMC 5039.
Measurement of surface tension reduction by Du Nouy Ring method showed that Fusarium sp.
UTMC 5039 can reduce surface tension to 26.6 mN/m and this reduction amount is significant
compared with the previous reports. According to the obtained results from TPH and FTIR
assays, 60 % of crude oil was degraded biodegradation was measured for by Fusarium sp.
UTMC 5039.
Discussion and conclusion: The current study results indicate that Fusarium sp. UTMC 5039
has a high capacity in biosurfactant production and introduced as a potent fungal strain for crude
oil bioremediation.
Key words: Biosurfactant, Fusarium sp. UTMC 5039, bioremediation, crude oil contaminated
soils
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چكید
مقدمه:لوروسوافودهس لههلتاکربهتلزیسد لفعه لیالس حلهسدمدلکعلیالوسرها لگزلحوز لههلگزز اعلپله لسلهز لزیسلد ل
آژوین لهه لس د لگسد هی ل لشوسدل.
مواد و روشها:لیالگینلپژوهشل،لگوددگلس وسعلوایگا لگزل مهطقلآژوی لوعلس

لگیاگ لگسجهملپ:یاف .لزدگیلعلهله لبلها

ل

یال للر لMSMلیگاگ لس ل لغم ل لسللهز لوللللهژ لسللهز لشللد لولت لله لزدگیللعلهلله لحهصللالوللاگ لتوگسللهی لتوژرللدل
وروسوافهکدهس لغاوهژها لشدسد.لیالگیگ علتوگسهی لح:فلس

للهملزدگیۀل مدخالوهلگسد هی لگزلآز و لهه لسمجشلکلال

دوگ لهرداوکاوم لوهلاو لگسپوداوفدو دا لولطرفلسمج ل هیو لبا ل((FT-IRلوااس لنایید.لیاساهی ل لشمهسلهی ل
وافوژو یو لول وژووژ لوهلتوثرال لITSلولودهتوووژرنلگسجهملشد .ل
نتایج :واگسهسلاو لهه لنسدا لاوغنلولپهاگفرا ل""Mل،لگزل ره ل43لزدگیۀلبها

للهژ لسهز لشد ل،لزدگی للۀلSH-02ل

وعلمموگ لبهاچل مدخالتوژردکممدۀلوروسوافهکدهس لگزلله لهلهل لآژلوی لولعلس ل لپهالیشلهه للشلهزسدلگاگ لگسدخله لشلدل.ل
شمهسهی لایخ لشمهس لول وژووژ ل شخ

وع ر گ ل33یاصدلوهلFusarim sp.لشبهه لیگایلولوهلکدل
لکایلکعلگینلزدگیعل ل

UTMC 5032لیالکاوسرو ل رواوگانهسرس لهه لیگسشهه لتااگ لثب لشد.لگسدگز لنرا لکههشلکششلسل ل لولهلاو ل
تمسرو دا لسشه لیگیلکعلگینلسویع بهیالگس لکششلس
کههشلکششلس

سروتنوا دالکههشلیهدلکعلگینل رل گ ل
لاگلوعل ر گ 31/1ل را ل ل

وعیس لآ د لگزلسلمجشلTPHلول
لیال قهیسعلوهل قهییالن گا لشد لبهوالتوزعلگس .لواگسهسلسدهیجل ل

آز هیشلFTIRل ر گ لح:فلس

13یاصدلتعررنلشد .ل
لتوس لگینلسویع ل

وعیس لآ د لسشه لیگیلکعلگیلنلسلویعللتوگس ملد لولهالی لیالتوژرلدلوروسلوافودهس لیگلایلول
بحث و نتیجهگیر :لسدهیجل ل
توگسدلوعمموگ لسویۀلبها
ل
ل
واژ ها

هرداوکاونهه لس د ل عاف لشوی .ل
ل
لتوگس مدلیالح:فل

کلید :لوروسوافودهس ل،لFusarium sp.UTMC 5032ل،لپه لسهز لزیسد ل،لله لآژوی لوعلس
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فصامه علما

33ل ل

مقدمه .ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهیر ل6231
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

وروسوافهکدهس لوعل رل گ للزیلهی لل لوایل هژعلعلیگسشل مدگ ل

یالسه لهه لگلرالآژوین لهله للهرلداوکاوم لسهشل للگزل

ووی لگس ؛لوژ لتهلکملو للتعلدگیللک ل للگزلبلهاچلهله لل وژلدلل

فعهژر لهله لل اولو للولعللصلمع للس ل لل،لیول لگزلل شلوتتلل

وروسوافهکدهس لشمهسلهی للول عافل لشلد لگسلدل .لبلهاچلهلهللیال

ل ا لگس .لاههسلهز للتصلهیف لل صلوالتلل

قهیسعلوهلوهکدا لههلگزلوهزی لوهالی لیالتوژرلدلگیلنلتاکربلهتل

س د لیال ر لوعلیکلسهاگس لزالهس لتبلدیالشلد لگسل ل.ل

والوایگالهسدمدلکعلمال للآ لاگل ل لتلوگ للوزلویللییلوگاۀلل

تاکربللهتلهرللداوکاوم لگزلز اللعلآالیمللد لهلله لآژلل للول

سللخ لول و ل لیالوللهکدا لهللهلوله چمللرنلسرسللد لهلله ل

ساطه لزگلهسدمد.لاو لهه ل وهسرو لولشر رهی لکعلوعلطلوالل

تاش

لکهاآ دتالیالبهاچلههلیگسس ل(.)4لگینلوهزی لتوژرلدلل

م للو لوللاگ لپلله لسللهز لآژللوین لهلله لس د ل لوللعلکللهالل

وهالل ل لتوگسلدللگسلد هی للگزلوروسلوافهکدهس لهله للبلها للیال

لاوسدله یمعلوالهسدمدلولکهاگی لک لیگاسد.لپله لسلهز لل

صمع لولزهیه یم لسوافهکدهس لهله للولهلپهیلۀلشلر رهی لاگل

زیسد لگزلاو لهه لسویلدوخشللیالتر لهاللگیلنلل وله للهله لل

ونلسهزیل(.)4ل رواوگانهسرسل لهلهلولروسلوافودهس لهلهلاگل

آژوی لوعلش هال لاوی؛ل اگلکعلگینلاو لولعلگسلا لک ل ل

وعلمملوگ ل دهووژلرل للثهسویلعلل،لیالگسدالهل لفلهزلژهلهالید

لولیال

وللعصللافعلولگبدصللهی لگسلل للول مجللالوللعل
سرهز مللدلگسلل لل،ل ل

طو لفهزلسوو لتوژردل لکممد.لگینلتاکربهتلوعدلگزلتوژرلدل،ل

علللدس لسلللهز لکه لللالآالیملللد ل ل ل لشلللویل(.)6لاشلللدل

لوعللها لگزلساو لتاشلحلولیلهللولعلوخش ل لگزلسلاو ل دصلال

رواوگانهسرس لههلوالاو لهرلداوکاونلهله لس دل لولعلطلوال

ل هسملد.لتوژلرلدللگیلنللتاکربلهتللتوسل ل لرواوگانهسرسل لهلهل

غهژالوهلتوگسهی لتوژرلدلپار اهلهی لولهللصوصلرهتلکلههشل

گ وه لاشدلآساهلولالاو للسووسلداگههل لسله او لاگلفلاگه ل

ل ر لتوس لآساهل اتب لگس لکلعلولعلطلوال

لسهزیل(.)3لوروسوافودهس لههلسسب لولعلسلوافودهس لهله ل

لمموگ لوروسوافودهس لگزلآساهلسه بای ل ل لشلوسد.ل

تخایاپل:یالولسلهزنهاللولهل لر لزیسل لل
ل
شر رهی لزیس ل

ههلتاکربهتلیونهسعیوسد لهسدمدلکعلتوس ل
ل
وروسوافودهس ل

هسدمدلولیگاگ لس ر لک دال،لکهاگی لولپهیلدگا للورشلداللیال

وسللرها لگزل رواوگانهسرسلل لهللهلتوژرللدل لل لشللوسد.لوزللویل

شاگی لسخ لگزز اعلی هل،لشوا لولگسردیدعلوهاللهسدمد؛لولعل

نللاو لهلله لآ لیوسلل لولآ لنایلل لیالسللهلدهال مللرنل

گینلیژرال لتوگسمدلیالوسرها لگزلز رملعلهلهلگزلز العلحل:فل

تاکربللهت لسللبال لل لشللویلگیللنل وژوللو لهللهلتوگس مللد ل

آالیمللد لهلله لس دل لوللعلاو لزیسللد لوللعلممللوگ لزللهیه یم ل

باگانرا ل ره لیولفهزلگ دل گ لسهپل:یالولتیررلالویژنل لهله ل

مهسالواگ لسوافودهس لهه لشر رهی لوعلکلهالولای لشلوسدل

لاگلیگاگلوهشللمدل(.)3لیولل لگزلکللهاوایلهلله ل الل ل

(.)5لهدفلگینلپژوهشل،ل هژععلولیسلدلرهو لولعلزدگیلعلهله لل

وروسوافودهس لههلیالپه لسهز لزیسلد لهرلداوکاونلهله ل

بللها

لوللو لولتوگس مللدلیالزال لتوژرللدلتاکربللهتلفعلله ل

س د لگس .لوروسوافهکدهس لههل لتوگسملدللهرلداوکاونلهلهللاگل

س

زیس ل ر

کششلس
اگیجلت

سلل

لوله چمرنلگازیهو لآ لیالح:فلزیسد لس

لللهمل

لحتژر لآسالهلاگل

گس .لواگ لگینل مظلوالوعلدلگزلس وسلعلولایگا لولزدگسلهز ل

یالآ لگف ل گیشلیهمللدلولوللعلگیللنلتاتر لاللوهم ل لگف ل گیشل

گی وژللعلهلله لبللها

لگزل للر لهلله لآژللوی لوللهلاو لهلله ل

زهوجللهی ل للوگیلس د ل لگزلذاگتلللله لشللوسدلولیسداس ل ل

گسللدهسدگایل ر ل گ لتوژرللدلتاکربللهتلفعلله لیاس ل حلیالآساللهل

زیسد ل رواوگانهسرس لههلوعلگینلتاکربهتلاگلگفل گیشلیهملدل

وااس ل لشویلولفعهژرل لس ل لللوگا لیالوادلاینلزدگیلعل

(3لول.)2لحللوزلۀلزدگسللهز لول عاف ل لوللهکدا لهلله ل وژللدل

وااس للوگهدلشد .ل

گ وژسر رعلکممدلولوهلکههشلکششلس

وعمموگ لنوسۀلبها
عاف لبهاچلFusarium sp. UTMC 5039ل ل

لتوگس مدلیالتوژردلوروسوافهکدهس لولگازیهو لتوگ لآ لیال ...ل

لمواد و روشها.ل ل
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یوله دعلیالشروالوهلیوال 603ولی ه 30لیازلعلسلهسدلرهاگیل
-2

-3

-4

جمعآور نمونه :لوع مظوالزدگسهز لبهاچلهله لل وژلدل

باگالناف .لیاساهی لاب لهله ل 63ل،ل 63لول 63لگزلهلال

وروسوافهکدهس ل،ل65لس وسعللله لآژلوی لولعلس ل لگزللسقله ل

فتسلکلتارلعلوللو للالاو لپارل لل3PDAلحلهو لس ل للللهمل

خداللفلپهالیشللهه لب ل ل،لشللهزسدلگاگ ل،للللها ل،لو ل لو ل ل

ههلوع دتلیلکل
وعلاو لکش لنسدای 2لپخشلشدلولپار ل ل

حور للعلنچسللهاگ لولز یللاۀلسللرا لز لل لآوا لولوللعل

ه دعلیالی ه ل30لیازلعلسلهسدرهاگیلنا هنل:گا لناییلدل.ل

آز هیشهه لگسدقه لیگی لشد.لس وسعلههلیالآز هیشلهه للولهلگژلکلل

لشللدلول

کام ل لهلله لاشللدلکللای لیاو لهللالپار ل ل،للللهژ

3/5ل را ل دلاله هلنللشلدللولذاگتلیاشل لآ لزدگسلهز ل

یعهه لبها
زدگ ل

شد.لیالگیگ علpHلولهدگی لگژودایو للله لهلهللولعل مظلوال

سهادگا لشد .ل
غربدددال ر

وااسل لشلوا لللله لگسلدگز لنرللا لولزال لزدگسللهز ل

بیوسددورفكتانت:

زدگیعههلگسد هی لشد .ل
ل
جداساز

قارچهدا

تولیددکنندد بیوسدورفاکتانت:

للهژ لشد لیالی ه ل4لیازعلسلهسدرهاگیلل
جدایدددههدددا

توانمندددد در تولیدددد

وللع مظللوال
للر لکشلل ل وایگسللد هی ل ل

یعهلهل لو للعیسل لآ لد لحلهو ل ل(2یاصلدل)
غاوهژها لزدگ ل

بهاچههلگزلس وسعلهله للز ل لآوا لشلد للولعلاو ل
زدگسهز ل ل

NaNO3ل،ل(3/35یاصللللللد)لKH2PO4ل،ل(3/35یاصللللللد)ل

غملل لسللهز لوللهلس لل لصللواتلنافلل .ل للر لکشلل ل

)MgSO4(7H2Oل،ل6یاصللد مصللهاۀل خ للالول5یاصللدل

وایگسد هی لیالفاگیمدلغم ل لسلهزل ل،ل لر لتیررایهفد لۀلپهی للۀل

اوغنلآفدهوهایگ لوویلولpHلآ لیال5لتمظر لشدل(.)5لولدینل

للهملسبکلز یلالۀلس لرا ل

مظللوالیاو لهللالفتسللکلل353لحللهول ل53ل رالل لژردللال

ولعلمملوگ لل مبل لکلاونللو 53ل رال لنلاملواژردلالکااگ مرولال

ر لکش لیکلب ععلیکلسهسد ل دال او لگزلکشل للتلهزلۀل

س و 6له اگ لوهلیکلیاصدلس

رحشد لوعلش لروالولهل653ل
فتسکهه لتاق ل
ل
لتاقرحلشد.ل

وعل مظوال اهالاشلدلوهکدایلهی لولوی.لتاکربلهتلگیلنل لر ل

بها

،ل CaCl2.2H2O
کش لشله ال(نلاملواژردلال) لNaNO3ل( )3ل

یوالیالیبرقعلولی لهل 30لیازلعلسلهسدلرهاگیل مدقلالشلدسد.لل

( ،)3/6لKH2PO4ل( ،)2لMgSO4ل( ،)3/3لFeSO4.7H2Oل

فتسکههلسلهسدالی و لول
ل
وعدلگزل5لاوزل دویهتلهاکدگملگزل

()3/36ل،لNa2HPO4.12H2Oل()2ل،لKClل()6لولمصلللللللهاۀل

هی لاوی لگزلکهغ:لصهف لمبوالیگی للشلدل.لیالگیگ لعللاوغلنل

خ ال()3/33لیاصدلیالیکلژردالآ لییوسر ل،له اگ لولهل3ل

وهبر هسلللد لولللهلیکلللهسدوالزلللدگلشل لد.لیاساهیل ل لحضلللوال

را ل لژردللال اللو لممهصللالز ئ ل لشلله ال(نللاملوللالژردللا) ل

وروسللوافودهس لیالسللوپاسهتهس ل اوللو لوللعلهللالزدگیللعلوللهلل

FeCl3.6H2Oل(،)3/30

لZnSO4.H2Oل(،)3/55ل

گسلللد هی لگزلاو لنسلللدا لاوغلللن4ل،لاو لپلللهاگفرا 5لول

لCoCl2.6H2Oل(،)3/30

لCuSO4.5H2Oل(،)3/355ل

تمسرو دا لوااس لولگسدگز لنرا لشدل(0ل،ل3ل،ل63لول .)66ل

لMnSO4.H2Oل(،)3/55

لNaMoO4.2H2Oل(،)3/35ل

روش گسدددترش روغدددح :یالگیلللنلاو لگودلللدگل43mlل

لH3BO3ل()3/65لووی.لت ه لس کلهه لوعلکلهاوای لشلد لیال

آ ل ق الیاو لیکلپار لشرشعلگ لوهلب الcmل65لایخدعلول

ر لکش ل اوو لوعلشلاک ل لا لآژ له لگسل .للpHل

للهملیال اک لگینلپارل للگضلهفعلشلد.لسلپسللµlل

1

µlل33لس

گوژرعلپرشلگزلگتوکتول1/0±3.3لتمظر لشدل(.)1ل3/5لناملگزل

یۀلس
63لگزلس وسلۀل وایوااس لیال اک لال ل

ها س وسعلله لیاو لفتسکلگاژلنلل لهیالل353لحلهول ل53ل

یجهیشد لوعلمموگ ل عرلها لگزلتوژرلدل
شدلولب الههژلۀلش هفلگ ل

فتسکههلولعل لدتل
ل
را لژردال ر لکش لتاقرحلشد.لسپسل

وروسوافهکدهس لگسدگز لنرا لشدل( .)0ل

لحهصاعلایخدلعلل

فصامه علما

33ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهیر ل6231
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

آزمددون پددارافیلم  :Mیالگیللنلاو ل،ل35ل رواوژردللالگزل

لوعیس لآ د لیال رواوفرو لولهلیوالrpmل0333لو لعل لدتلل5ل

صهفلشدۀلکشل لتخ رلال لهی له ل لاوز لگزلگی وژلعلهله ل

یبرقعلباگالیگی لشد.لسلپسللاوشلمهوالزدگشلد لکلعلحلهول ل

ل،لوالاو لپلهاگفرا لولعلمملوگ لیلکلسل حلآ لنایل ل

،لوعلیکلویه لگسدایال مدقالشلدل.ل
وژوو لهه لDNAلگس ل

آز هیشههه لباگالیگی لشدلولب لالب لاۀلحهصلاعلولعلمملوگ ل

یالگینل احاعله لحج لاوشمهوال،لگزل خاو لفما-کااوفلامل

عرها لگزلتوژردلوروسوافهکدهس لیال قهیسعلولهلس وسلۀلشلههدل

(وعسسب ل)6 6لوعلویه لگف وی لشد.لسپسلویله للولعل لدتللیول
ل

وااس لشدل(3ل،ل .)63ل

یبرقعلتوه لیگی لشدلتهل دویهتلآ لولهلهل ل خالو لشلوی.لل

بها

تأیید تولید بیوسورفاکتانت بدا تنسدیومتر  :گیلنلکلهال

یالگیگ علویه لیال رواوفرو لوهلیوالrpmل62333لولع لدتلل5ل

ولللعلاو لحاقلللعلیوسلللو 5لگسجلللهملشلللد لکلللعلگسلللهسلآ ل

یبرقعلباگالیگی لشدلولپسلگزلگینل دتلز ه للوعآاگ ل لویله لل

زدگکای لیکلحاقلۀلس لر ل
گسدگز لنرا لسراو لالزملواگ ل ل

فهزهه لوهله ل خاو لسشلوسدلول
گزلیاو لیسدهه للها لشدلتهل ل

گزلس حلیهلورنلیولس حلگس لکلعلگلیلنللسرلاو للزدگسلهزل ،ل

فهزلاوی لیاو لیکلویله للگسلدالیالییهلاللایخدلعللشلد.لیال

لگس .لوعلگیلنل مظلوالکشلشل

گیگ علحج لتقایب ل دوگ لویه لتعررنلشدلولولعل رل گ لل3/6ل

لوللهلگسللد هی لگزل

آ ل او لسدی لگسدهتل2ل لوالالولهلpHلواگولالل5لول2لواگولالل

یسدهه لتمسرو دالییجرده ل لد لگتمشلنل0536لسلمجشلشلدل

حج لتعررنلشد لگتهسو ل اقلسایلگف وی لشد.لسلپسللویله لل

( .)66ل

وعل دتل23لیبرقعلوعلفای الولهللی له لل-33لیازلعللسلهسدرهاگیلل

ل دمهسالوهلکششلورنلس

لسللوپاسهتهس لکش ل ل للهی لبللها

سل

شناسایی مورفولوژیک و مولكدولی جدایدۀ منتخد :

مدقالشد.لیالگیگ علفهزلاوی لوهلیوالrpmل62333لولعل لدتلل

لوهلورشداینلتوگس مد لیالتوژردلتاکربهتلفعله لل

5لیبرقعلزلدگللولیوالایخدلعللشلدللول533ل رولاولژردلال لگتلهسو ل

لولللاگ لشمهسلللهی لگسدخللله لشلللد.ل وافوژلللو ل

53یاصدلوعلاسلو لDNAلگفل وی للشلدللول جلدیگللولهللیوال

هکاوسللووپ ل(ظللههال،لگسللدگز ل،لشللوالولاسللنلکام ل )لوللهل

rpmل62333لوعل دتل5لیبرقعلسلهسدالی و لشلدلوللفلهزلاولیل لل

رسارومهه لگیلنللزدگیلعللتعرلرنلل
ل
شههد للپار لPDAلحهو ل

وزویلیالویه لیوالایخدعلشد.لیاساهی لاسلو للحهصلالل

شد.لویژن لهه ل رواوسووپ لزدگیۀل مدخالسرل للولهلتالر لۀل

یال65لتهل33ل رواوژردالآ ل ق الگسدایالحالشد.لوگکمشل

کهتنوالولتعرلرنلل
لوهلالکدوفمال ل

PCRلزالل لشمهسللهی لل وژوللوژ لوللهلیولپاگلی للاللITSلول

شدل( .)63لوع مظوالشمهسهی ل وژووژ ل،لگوددگلزدگی لۀلبلها ل ل

ودللهتوووژرنلگسجللهملشللد.لیالگودللدگلوللهلپاگی اهلله لگلدصهصل ل

یال ر لPDBلولعل لدتل40لسلهم لیالی لهل ل30لیازلعل

لITS1لولITS4ل( ITS1ل 5′-TCC GTA GGT

زدگیۀلبها
سل ل

ولاسنآ ر
ل
کش لاو لالمل

سللهسدرهاگیلنا هنلل:گا لشللد.لسللپسل رسللارومللبللها

بللها

لوللهل

GAA CCT GCG G-3′لول ITS4ل 5′-TCC TCC GCT

سهسدای رو لگزل ر لکش لزلدگللشلدللولوعلدلگزلشسدشلولولهل

)TAT TGA TAT GC-3′لولسپسلزا لتأیرلدللسدلهلیجلول

سلاملفلر یوژللو لیالهللهو لایخدللعلشللد.لیالگیگ للعلگزطایللقل

شمهسلللهی لنوسلللۀلبلللها

شوسللدنلفر یول لوللهلک للکلاو لکوورللد لزیسل لتللویۀل

ل( Btsa: 5′-GGT AAC CAA ATC GGT GCT

مج دشللد لوللهلگسللد هی لگزلگزتل للهی ل،لسللاو لهللهلشوسللدعلول

GCT TTC-3′لول BT1b: 5′-GAC GAG ATC GTT

DNAلحهصلللالولللعلاو لگسلللدخاگ لولللهلفملللا-کااوفلللامل

 )GAA CTC-3′گسجهملپ:یاف ل(.)64لولاگ لگضلهفعلکلای ل

زدگسلهزل لشلدلل(.)62لیالگیلنللاو لگودلدگلمصلهالۀلسلاوژ لل
ل

وگیلزا لگسجهملوگکمشلPCRل،ل6ل رواوژردالپاگی الافل ل

لولللهلپاگی اهللله لودلللهتوووژرن ل

وعمموگ لنوسۀلبها
عاف لبهاچلFusarium sp. UTMC 5039ل ل

لتوگس مدلیالتوژردلوروسوافهکدهس لولگازیهو لتوگ لآ لیال ...ل

ول6ل رواوژردللالپاگی للالوانش ل لوللهلغاظ ل ل63لپروو للو ل
وللعه للاگ ل6ل رواوژردللالگزلDNAلبللها
ل

س و لMSMل(س

 32ل

لوعلمموگ لتماهل مبل لکلاون)لولسرل لPDBل

لوللهلغاظلل ل43ل

(س

للهملوعلمموگ ل و ال مب لکلاون)لیگاگ ل6لول3یاصلدل

سللهسوناملوللعل63/5ل رواوژردللال خاللو لآ للهی لشللاک ل

س

لللهملکشل لیگی لشلد.لسلپسلب علعلگ لولهلب لالیلکل

آ پاروو لیگس ها 3لگضهفعلشدلولحج لساهی لویه لولهلآ ل

سهسدر دالگزلکش لتهز لبلها

ق الگسدایالوعل35ل رواوژردلالاسلهسرد لشلد.لواسه لۀللPCRل

فتسکهه لگاژنل لهیال53ل رال لژردلالحلهو ل63ل رال لژردلال
ل

وعلصلواتل5لیبرقلعلیالی له ل34لیازلعلسلهسدرهاگیلتقارلال

للهملتاقلرحلشلد.ل

گوژرعلگسجهملشدلولیالگیگ عل23لسروالی لهی لولعلصلواتل23ل

له ل لاوز ل،لپلهس لشلدلولولعل

ر لکش لگسدایالیگاگ ل6یاصدلس
س وسۀلشههدلسر لودو لتاقرحلبها

لواگ لتأیردل ر گ لح:فل

ثهسرلللعلیال34لیازلللعلسلللهسدرهاگیل،ل23لثهسرلللعلیال54لیازلللعل

س

سللهسدرهاگیلول6لیبرقللعلیال53لیازللعلسللهسدرهاگیلگسجللهملشللد.ل

تواگالوعل دتلیوله دلعلیالی له ل30لیازلعلسلهلسدرهاگیلیال

یاساهیلل ل5لیبرقللعلیالی لله ل53لیازللعلسللهسدرهاگیلویلله ل

شروالگسوووهتوالوهل603لیوالیالیبرقعلواگ لاشلدلولگسلد هی ل

نا لللهیه لشلللدسد.ل صلللو لولللعلیسل ل لآ لللد لوعلللدلگزل

بهاچلگزلهرداوکاونلهه لس دل لنا هنل:گا لشلد.لپلسلگزل
ل

لهژ لسهز لگزلاو ل لزا لتعرلرنللتلاگیفلولعلشلاک ل

فتسکههلزا لگسدخاگ لکال دلوگ ل
ل
ن:ش لیوله دعل،ل

هکاو لکا لزموو 63لگاسله لشلد.لسدلهلیجلتعرلرنللتلاگیفل،ل

هرداوکاوم لولتعررنل رل گ لس ل لوهبر هسلد لوااسل لشلدلولل

وهسکل س لNCBIلگازیهو لشلدل.ل
لگزطایقله لایی لتوگژ لوهل ل

ر گ لز :لس وسعلهه لحهصلالولهلیسلدهه لگسلپوداولفدو دال

یاساهی ل لسللویۀل مدخللالیالوهسللکل رواوگانهسرس ل لهلله ل

شللر هت ول65UV160لیالطللو ل للو ل433لسللهسو دالتعرللرنل

یگسشلللهه لتالللاگ 66لثبللل لولسهالللدگا لشلللد.لیالاسللل ل

نش ل .لساهیدللهلوللاگ لتعرللرنل ر ل گ لحلل:فلس ل لل،لزلل :ل

،لگزلگژهلواید ل لگتصله ل -له سلهلیه 63ل
یال لهله للفرالو س ل ل

س وسعلهه لتر هالوهلس وسۀلشههدل قهیسعلشلدلول رل گ لحل:فل

واگ له لایی لولتعررنلفهصاۀ لتوگژ لههلگسلد هی للشلدل.لولاگ ل

ن گا لناییدل( .)65ل

گط رمه لگزلتواگاپل:یاووی لیالل لفرالو س لل،ل رل گ لولوتل
گسداپ62لپسلگزل533لوهالتواگالتعررنلشد .ل
بررسی توانمند

جدایدۀ منتخد

در تخرید

لیالسظالنافدعلشلد.لفتسلکلهله لتاقلرحلشلد لیالسلعل

انداز گیر کل محتوا هیددروکربنی :ولاگ لآسلهژر ل
ر گ لکا لهرداوکاونلههلگزلاو لز :لپاتول هیو لبا ل ل

نفدت

IRلگسللد هی لشللد.لمللدیلحهصللالگزلگیللنلآسللهژر لوللهلتعللدگیل

خام :زا لتعررنلتوگس مد لحل:فلول رل گ لاشلدلزدگیلۀلل

پروسدهه لکاون-هرداو ل وزویلیالس وسعلاگو لۀل سلدقر ل
ل

لوللهل

وهسللدهلله ل
یگایلول دمهسللالوللهلکشللشلنللاو لهلله لCH2ل ل

گسللد هی لگزلاو لسللمجشلکللال دللوگ لهرللداوکاوم ل

آژر هترو لگسل ل()60؛لولعلگیلنل مظلوالل،لیالگسداله لاوزل65ل

وللعلیسل لآ للد لیالس ل للللهمل،لیالگودللدگلزدگیللۀلبللها

گزطایلللقلگسلللپوداوفدو دا 64لواگسلللهسلاو لاح للله لول

دوگ لهرداوکاوم لوهبر هسد لیال ر لکشل لولهلحلت ل

ل

تداگکاایدلکاونلگسدخاگ لشلدلولولهلگسلد هی لگزلسلال لهی ل،ل

(سمجشلزیس لتوی للشک)لگازیهو لشد.لیالگیگ لعلسرل لولهل

لطرفلز:و لس وسعلههلیالوهسدلورنل3333cm-1لتلهل2333cm-1ل

گسلد هی لگزلاو لطرلفلسللمج لFTIRلزال لتأیرلدل رل گ ل

وللهلگسللد هی لگزلیسللدهه لگسللپوداوفدو دال للهیو لبا ل ل للد ل

ح:فلتاکربهتلس د ل وایسمجشلباگالناف ل( .)61ل

پاکرما ا61لآسهژر لشد.لیاساهی ل ر گ لح:فلس

ه وللهاگ ل()65لولسر ل لگسللدگز لنرللا ل ر ل گ لاشللدلبللها

یالگیلنلاگسللدهلل،لزدگیللۀلل مدخلالیال للر لکشل لپهیلۀلل

وعلس وسۀلشههدلتعررنلشدل( .)61ل

لولهلتوزلعل

فصامه علما

34ل ل

انداز گیر میزان زیسدتتدود  :ولعل مظلوالسلمجشل
رل گ لزیسل لتللوی ل،لوز للشللکل رسللاروملهلله لبللها

ل

گسدگز لنرا لشد.لولاگ لگیلنل مظلوالزیسل لتلویۀلبلها

ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهیر ل6231
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

ح:فلشدسد .ل
واگسهسلسدهیجلآز و لپهاگفرا لMلولنسدا لاوغنلگزل
وعمملوگ لبلهاچلهلهل
ورنل43لزدگیۀلحهصال،ل5لزدگیۀلواتال ل

حهصالیال ر لپهیۀلس و لولیگاگ ل6یاصدلس ل لللهمل
کش لولوعدلگزلگسدگز لنرا ل ر گ لح:فلس

مدخالواگ ل اگحالوعد لگسدخه لشدل(زدو ل .)3ل
ل

ل،لگزل لر ل

کش لوهلگسد هی لگزلکهغ:لصهف لوگت نلش ها ل6لزدگلشلدل

زللدو ل-6لسدللهیجلآز للهیشلهلله ل اوللو لوللعل5لزدگیللۀلواتللالیال

ولوعل دتلیکلشبهسعلاوزلیالی ه ل635لیازعلسهسد لنلاگیل

آز للو لهلله لوروسللوافودهس لوللهلاو لپللهاگفرا لMلآز هیشللههه لول

لشکلنایید.لسپسلوز للشکلوعلیس لآ د لوالگسلهسل
نامیاژردالن گا لشدل( .)61ل
ل

نسدا لاوغن؛ل++لسشله لیهملدۀللپخلشلنسلدایللۀلب لا ل(ولهالل ل63ل
را ل دا)لول+لسشه لیهمدۀلپخشل لدویتال(ک دلالگزل63ل رال ل دلا)ل
ب ا لسسب لوعلشههدلاو لس حلپهاگفرا

ل

زدگیع ل

نتایج .ل
جداساز

ب الههژعل)(cmلیالاو ل

تولیدکنندد بیوسدورفاکتانت:

قارچ ها

ویژن لس وسعلهه ل خدافلیالزدو ل6لگاگئعلشلد لگسل .ل

نسدا لاوغن

تس لپهاگفرا

 SH-1ل

 5 /5ل

 ++ل

 SH-12ل

4ل

+ل

 SH-50ل

 4 /5ل

+ل

 SH-53ل

2ل

+ل

 0 /5ل

 ++ل

3ل

-ل

گزل65لس وسلۀلله لآژوی لوعلس

لز لآوا لشد لوهلگسجلهمل

یۀلبها
م الغم لسهز 43لزدگ ل

ل خدافلوهلویژنل لهله ل

SH-02

وافوژو یو ل د هوتلزدگسهز لولللهژ لسلهز لشلدللول

شههد ل

کاوس لهه ل شهوعلزدگسلهز لشلد لگزل لر لهله لیوسله ل
ل
زدو ل-3لله لهه لس وسعلنرا لشد لگزل مهطقلآژوی لوعلس
الس وسعلوایگا ل
لها

ل

66/5ل60ل53ل E:ل
56ل54لN 35
20ل26ل 54لE

ل

و لو لحور ع ل

ل

(ثهسرع-یبرقع-یازع) ل
43/3ل62ل33لN:

سرا ل
شهزسدلگاگ

وبعر لزیاگفرهی ل

0ل5ل 24لN
3ل46ل 43لE
3ل64ل 23لN
65.3ل66ل 53لE

لولوااس لوال لگزللصوصرهتلله لهه
EC

ما لآژوین ل
مهطقلذلراۀلس

ل

پهیه /لگصا لصهیاگتلس
پهالیشهه لس

()ds/m

لکشوا ل
ل

شوسده لیالل و لگسدقه لس

ل

pH

1ل

 1 /5ل

 5 /0ل

 5 /2ل

 2/36ل

 5 /3ل

 5 /3ل

0ل

لM

وعمموگ لنوسۀلبها
عاف لبهاچلFusarium sp. UTMC 5039ل ل

انتخاب جدایۀ برتر براسدا

سددیحی :کشللشلسلل

لتوگس مدلیالتوژردلوروسوافهکدهس لولگازیهو لتوگ لآ لیال ...ل

کداهم میدزان ک دم

زدو ل-2لکششلس

لیولل لگزل عرهاهلله لگصللا ل

کششلس
سروتنوا دا)
ل( را ل ل

سشلله لیهمللدۀلتوژرللدل للوگیلفعلله لیالس ل حلگس ل .لزا ل ل

سهملزدگیع ل

/2ل 24/3±3ل
 20/6±3/35ل

لکش لزدگیعلهه ل مدخلالگسدخلهو لسلمجشلشلد.ل

 SH-12ل

/2ل 23/3±ل

 SH-50ل

لزدگیلعلهله لذکاشلد لول لر ل

 46±3/5ل

 SH-53ل

زدو ل2لکششلس

شههدلاگلسشه ل لیهد.لوهلتوزعلولعلگیمولعلکلههشلکلشلشل
سل

لحهصالگزل5لزدگیۀلگسدخهو ل

 SH-1ل

گسدخه لواتاینلزدگیعلیالتوژرلدلوروسلوافهکدهس لل،لکشلشل
س

ل

 35ل

لتللهلزیللال43ل را ل لسرللوتنلوللال دللالشللهل

لتوژرللدل

 31/1±3/36ل

SH-02

 13/11±3/32ل

ل

 44/55±3/32ل

وروسللوافهکدهس لیالسظللالنافدللعل ل لشللویل()63ل،لوااس ل ل

آ

ر لکش لودو لتاقرحل(شههد) ل

ل

توژرللدلوروسللوافهکدهس لسشلله لیگیلکللعلزدگیللۀلSH-02لوللهل

وللاگ لتعرللرنلز لله لحللدگکثالتوژرللدلوروسللوافهکدهس ل

ل للهی لتخ رللال

توس لگینلسویعل،ل ر گ لتوژردلوروسلوافودهس لیالطل ل63ل

لسسب لوعلسهیالزدگیعلههل،لیالتوژردلتاکربهتلزیسد ل

اوزلگازیهو لشد؛لیالگینلاگسلدهلل،لههژلۀلشل هفلتوژرلد لیال

لیال

اوزهه ل2ل،ل1ل،ل3لول63لگسدگز لنرا لشدل(شوا.)6لولعلگیلنل
ل

سروتنوا دالیال قهیسلعللولهلآ ل
اگلوع ر گ ل31/1ل را ل ل
ر ل ل

تاترالوهلاس لس ویگالحهصال،ل شلخ لشلدلکلعللSH-02ل

سرللوتنوا دللالول للر لکشلل ل45/1ل
ل
ق للال13/11ل رالل ل

ورشداینلتوژردلوروسوافودهس لاگلیالاوزل1لوهلب لالههژلۀل3ل

وا دالکههشل لیهدل(زدو ل.)2ل
سروتن ل
را ل ل

سهس ل دالیگایل(شوا .)3ل

کللههشلبهوللالتللوزا لیالکشللشلس ل
بها

فعلله لیالس ل حل،لتوگس مللدتالگس ل لولکشللشلس ل

ل

ل

شوال-6لآز و لنسدا لاوغنل،لتوژردلههژۀلش هفلوعلب ال0/5لسهسدر دالوهلگضهفعلکای لسوپاسهتهس لکش لSH-02لیالاوزل5لتخ را ل
ل

31ل ل

فصامه علما
SH-50

هه،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهیر ل6231
لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل لSH-12

5

5
5

1

2

ب الههژعلش هفل()cm

4

4
2
2
3
3

3

6

6

6
3

3
3

63

2

1

اوز

63

3

3

2

1

3

اوز

ل

SH-1

ل

SH-02

5

63
3
0
5
1
5
4
2
3
6
3

1

2

ب الههژعلش هفل()cm

4

ب الههژعلش هفل()cm

5

3
6
3
63

3

2

1
اوز

ب الههژعلش هفل()cm

5

4

63

3

1
اوز

3

ل

SH-53

5

2

3

ل

4
4

2
3
3

ب الههژعلش هفل()cm

2

6
6
3
63

3

1

اوز

2

3

ل
شوال-3لس ویگالتوژردلوروسوافودهس لیالاوزلهه ل خدافلوهلگسد هی لگزلاو لنسدا لاوغنلتوس لزدگیۀل SH-02ل،ل SH-1 SH-53ل،ل SH-50و
 SH-12ل

وعمموگ لنوسۀلبها
عاف لبهاچلFusarium sp. UTMC 5039ل ل

لتوگس مدلیالتوژردلوروسوافهکدهس لولگازیهو لتوگ لآ لیال ...ل

 35ل

شناسایی مورفولوژیک و مولكولی جدایدۀ منتخد :

وهسکل س لNCBIلسشه لیگیلکع لزدگی لۀل SH-02لولهل رل گ ل

وااسلل لهلله لایخلل لشمهسلل لکاملل لولکشلل لاو لالمل

شبهه ل33لیاصدل دعالقلولعلFusarium sp.لگسل .للگیلنلل

تارلللعشلللد لگزلبلللهاچل مدخلللالولآاگیلللشلولحهژللل ل
ل

زدگیع لیالوهسکل س لولهللکلدللیسلدرهو للKT881548لثبل ل

رواوکمرد لهه للیگس لشوال شلههد لشلد لیالزدگی لۀل

شلللدلولولللهلکلللدلFusarium sp. UTMC 5039لیال

SH-02لسشه لیهمدۀلگینلگس لکلعلگیلنللزدگیلعللولعلزلمسل

کاوسلرو ل رواوگانهسرسل لهلله لیگسشللهه لتاللاگ لثبل لول

Fusariumلشلللبهه لس ییول ل لیگایل(شلللوال.)2لسدلللهیجل

سهادگا لشد .ل

وللعلیس ل لآ للد لگزلشمهسللهی ل وژوللوژ لولتعرللرنلتللاگیفل
لهه لITSلولودهتوووژرنلول قهیسۀلتوگژ لولعیس لآ د لیال
ل
ب

الف

شوال-2لگژف)لش ه ل رواوسووپ ل،ل )ل وافوژو

لکام  Fusarium sp. UTMC 5039ل

ل

توگژ ل لودهتوووژرنلبهاچلهه ل شهوعلولزدگیۀلSH-02ل

کش لسلرالز رمل لیکسلداوزلولاگالیگاگ لیلکلیاصلدل

اییفسلهز لشلدلول
ل
وعلک کلساملگف گالکتسده لXل65ل،له ل

س لل للللهملل،لیالطلل لاوزهلله ل5ل،ل63ل،ل65لول33لوعللدلگزل

یال لفراو س لآ لوهلگژهواید لگتصله ل-له سلهیه للولولهل

گسوووهسللرو ل للوایلسللمجشلکللال دللوگ لهرللداوکاوم ل

گسد هی لگزلساملگفل گال هلهل5لاسل لشلد.ل وبعرل لفرالو س ل

وهبر هسد لباگالناف .لگینلسویعلیالهالیول ر لبلهیالولعل

زدگیعلSH-02لوهلFusarium sp.لیالشلوال4لسشله لیگی ل

حلل:فلس ل للللهملوللویل(شللوا.)5لسدللهیجلحهصللالگزلگیللنل

شد لگس  .ل

احاعلیالشوال1لول5لسشه لیگی لشد لگس .لولهللتوزلعلولعل

.سنجم توانایی تخری

نفت خام توسط

Fusarium

سدهیجلوعیس لآ د ل،لگینلسویعلیالح:فلس
ل

للهملتوگس مدل

وللع مظللوالوااسلل لتوگسللهی لحلل:فل
 :sp.ل

گسل لولیال للر لپهیلۀلس ول لوللعل رل گ ل13یاصللدلولیال

UTMC 5039لFusarium sp.لیال للر لهلله لکشل ل

ر لک پاوسلPDBلحدویل33یاصدلتاکربهتلس د لاگل

UTMC 5039

سللهی لولپرچرللد لس للویگالتوژرللدلزیسلل لتللوی لولحلل:فل
تاکربللهتلس د ل لیال للر للکش ل لپهی لۀلس و ل لول للر ل

یالط ل دتل33لاوزلگسد هی ل لشویل(شوال1لول.)5ل ل

6231لپهیر ل،32 لش ها،لسه لشش ل،هه
لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل-

فصامه علما

99
93

ل ل30

Fusarium redolens (KJ572783.1)
Isolate SH-02

Fusarium hostae (KF466440.1)

20

Fusarium mexicanum (KM660625.1)
Fusarium phyllophilum (KF466436.1)

82

40

81

Fusarium bulbicola (KF466437.1)
Fusarium subglutinans (AB587057.1)
Fusarium fujikuroi (KF466438.1)

64

Fusarium globosum (KF466439.1)

89

Fusarium proliferatum (KF466444.1)

81
50

Fusarium proliferatum (AB725610.1)
Fusarium acuminatum (KJ396329.1)
Fusarium decemcellulare (AB587065.1)

50
92

Fusarium domesticum (EU926353.1)
Fusarium subglutinans (KC964143.1)
Fusarium temperatum (KC964135.1)

100
42

ل

Fusarium verticillioides (KC964148.1)

له سهیه لواگ ل- لوهلگژهواید لگتصه،لوهلگسد هی لگزلپاگی اهه لودهتوووژرنلSH-02لیال لفراو س لزدگیۀل مدخال-4شوال
Fusarium sp. UTMC لگینلزدگیعلورشداینلس ییو لاگلوعلسویۀل،
 ل5لولتعررنلفهصاۀلتوگژ لههلولسر لساملگف گاهه ل هه

 ل.لسشه لیگی5039
ب

ل

الف

رحشد لوهلبهاچ ل
ل )لتاق ل،لگژف)لشههدلMSMلیال ر لکش لFusarium sp. UTMC5039للهمل

فلزیسد لس:لح-5شوال

ه لایی

وعمموگ لنوسۀلبها
عاف لبهاچلFusarium sp. UTMC 5039ل ل

 33ل

لتوگس مدلیالتوژردلوروسوافهکدهس لولگازیهو لتوگ لآ لیال ...ل

3.63

توژردلزیس لتوی ل()g/10cc

53

3.33

یاصدلح:فلMSM+1%

13

3.30
3.35
3.31

43

3.35
23

3.34
3.32

یاصدلح:ف

زیس لتوی ل(نام 63/را لژردا)

53

33

3.33

63

3.36

3

3.33
33

63
اوز

65

5

شوال-1ل قهیسۀلیاصدلح:فلولتوژردلزیس لتوی لیال ر لپهیۀلس و لیگاگ لیکلیاصدلس

3

للهملتوس لسویۀل Fusarium sp. UTMC5039ل

توژردلزیس لتوی ()g/10cc

3.64

633

یاصدلح:فPDB+1%oil

3.63

03

3.63

53

3.30

13
53

3.31

43

3.34

23

یاصدلح:ف

زیس لتوی ل(نام 63/را لژردا)

33

33

3.33

63
3

3.33

33

65

5

63

اوز

شوال-5ل قهیسۀلیاصدلح:فلولتوژردلزیس لتوی لیال ر لPDBلیگاگ لیکلیاصدلس

3

للهملتوس لسویۀل Fusarium sp. UTMC 5039ل

ل
لس ل ل

یالگیگ علوعل مظوالتخ رنلیبرقل ر گ لح:فلتاکربلهتل

سدهیجلوااس لتعررنلتلوگ لت لالشلاگی لسل

لهملتوسل لFusarium sp. UTMC 5039ل،لیالحضلوال

لتوسل لنوس لۀل Fusarium sp.

3یاصدلس

آژر هترکل وزویلیالس

للهملیالیول ر لپهیلۀلس ول لولک لپاوسل

UTMC 5039لوعدلگزل33لاوزلکش لسلویۀل لوایسظالیال

یالگسداه لاوزل33لسشه ل لیهدلکعلگف گیشل رل گ لس ل ل،ل

للهمل،لطرلفلسلمج ل

ر لپهیۀلس و لحهو ل6یاصدلس

لح:فلاگلوعل35یاصدلیال ر لپهی لۀلس ول لول42یاصلدل

فاوساخلگسجهملشدلول ر گ لح:فلوهلتوزعلوعلس وسۀلشلههدل

یال للر لPDBلکللههشل لل لیهللد.لگفلل گیشلسلل ر لول

یگالوعیس لآ لد لسشله لیگیل
ودو لتاقرحلتعررنلنایید.لس و ل

کههشلس حلیسداس ل رواوگانهسرس لوعلهوگلاگل لتلوگ ل

کعلگینلنوسعلورشدالگزل53یاصدلتاکربهتلآژر هترلکلاگلیال

یژرالگینلسدرجعلمموگ لکای.ل ل

قهیسعلوهلس وسۀلشههدلح:فلکای لگس ل(شوال .)0ل

فصامه علما

23ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهیر ل6231
لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل۱.۴۰
۱.۲۰

blank

۱.۰۰

F. redolens

۰.۶۰

جذب

۰.۸۰

۰.۴۰
۰.۲۰
۰.۰۰
۴۰۰۰

۳۸۰۰

۳۶۰۰

۳۴۰۰

۳۲۰۰

۳۰۰۰

۲۸۰۰

۲۶۰۰

۲۴۰۰

۲۲۰۰

۲۰۰۰

cm-1

ل

شوال-0لطرفلFTIRل اوو لوعلFusarium sp. UTMC5039لیال قهیسعلوهلس وسۀلشههد ل

ل
بحث و نتیجهگیر  .ل

Aspergillusل مدشالشلد لگسل ل(.)4لواگسلهسللیهفدلعلهله ل

وهلتوزعلوعلگه ر لفوقگژعهیلۀ وروسوافودهس للیالصلمع لل

وویوا60و ه وهاگ لله هه لآژوی لوعلس

لوهزی لورشلدا ل

یعگ لتوگس مدلوه ولهزی للولهالللگزل
یالحه لحهضال،لیسدرهو لوعلسو ل

یالزدگسلهز ل رواوگانهسرسل لهلله ل وژللدلوروسللوافودهس ل

گه رلل لزیللهی لوالللوایگالگسلل .لل رواوگانهسرسلل لهلله ل

یگاسللدل(.)33لوللعلگیللنل مظللوالزدگسللهز للولغم ل لسللهز لگزل

کپکههلول خ اههلبهیالولعلتوژرلدل
دموم لشه الوهکدا لههل،ل ل

للله لهلله لآژللوی لوللعلس ل لصللواتلناف ل لتللهلگحد لله ل

وروسوافودهس لهسدمد؛لوژ لگکثال هژعلهتلصلواتلنافدلعل

یسدرهو لوعلسویلۀل وژدلگف گیشلیهود.لواگسهسلسدهیجلاگیوگ 63ل

یالگیللنلحللوز ل اوللو لوللعلوللهکدا لهللهلگس ل ل(.)33لگکثللال

وله وللللهاگ لتوژرللللدلوروسللللوافودهس لتوسلللل لیللللکل

ردکمملدلۀلوروسلوافهکدهس للنل گا لشلد لیال
وهکدا لهه لتوژ ل

رواوگانهسرس لوگوسلدعلولعلزل :لسووسلداگهه لآ لنایل ل

قللهالتلوللعلزللمسلهللهی لگزل Pseudomonasل،ل،Bacillusل

توس لآ ل رواوگانهسرس لگس .لیالگینلپژوهشلمتو لولال

لAcinetobacterلولArthrobacterلتعاقلیگاسدلکعلوعلمال لل

س وسعلنرا لگزل مهطقلآژوی لوعلس

لوعل مظوالگف گیشلشلهسسل

ور للها لزگوللوی لوسلرها لگزلگیللنلوللهکدا لهللهل،لکللهاوایلآساللهل

زدگسهز لگی وژعلهه لتوگس مدل،ل شههد لشدلکلعلیالحضلوال

لوعلصوصلیالصمهی لغ:گی لولیگاوی ل دویلشلد لگسل لل

سووسداگ لآ لنای ل هسمدلاوغنلولس

لگینلسویعلبلهیالولعل

وزویلگیموعلبهاچهلهللتوگسلهی لزیلهی ل
ل
ل
؛لیالگینلاگسدهلوهل
()36

توژردلوروسوافودهس لگس ل( .)32ل

لیگاس لدلل،لک دللالوااس ل ل

سدهیجلوعیس لآ د لیالگینلپژوهشلولهل قلهییال
ل
وهل قهیسلۀل

شد لگسلدلولتلهکمو لتعلدگیلک ل لبلهاچل لوایل هژعلعلبلاگال

،لبلهاچل مدخلالل Fusarium sp.
ن گا لشلد لیال قلهالتل ل

نافدعلگسل .لسلویعلهله ل عافل لشلد لیالگیلنلز رملعلغهژبلهل

UTMC 5039لوهلتوژردلههژ لۀلشل هفلیالآز لو لنسلدا ل

خ اسدلول دعاقلوعلسعلزمسلCandidaل،لPseudozymaلول

اوغلنلولعل رل گ ل3لسلهسدر دال وژلدلوروسلوافودهس لگسل لول

Yarrowiaلهسدمد.لگژبدعلگلرلاگلسرل لنل گا لهلهی لگزلتوژرلدل

کششلس

ل لر لاگلولعل رل گ ل 31/1ل رال لسرلوتنلوا دلال

وروسلللللللللوافودهس لتوسللللللل ل لنوسلللللللللعلهللللللللله ل

کههشل لیهدلکعلگینل رل گ لکلههشلکشلشلسل

یالتوژرللدلتاکربللهتلفعلله لس ل

کپوللل ل echinulata

Cunninghamellaلولزلللللمسل

لیال

قهیسعلوهل قهییالن گا شد لبهوالتوزعلگس .لوعلمموگ ل ثه ل

وعمموگ لنوسۀلبها
عاف لبهاچلFusarium sp. UTMC 5039ل ل

 26ل

لتوگس مدلیالتوژردلوروسوافهکدهس لولگازیهو لتوگ لآ لیال ...ل

یالپژوهش لکلعلسلراوگل33لوله ولهاگ لگسجلهملیگی لگسلدلل،لبلهاچل

Fusarium sp. UTMC 5039ل،لس

Cunninghamella echinulataلولللللعلمملللللوگ ل وژلللللدل

یگاگ لگینلسویعلسسب لوعلشههدلولفتسلکلهله لفهبلدلسلویۀل

ل ر لکشل لاگلولعل رل گ ل21ل

وژدلیالاوزل5لوعلصواتل او لیال ر لکش لیاآ لدلول

را لسروتو لوا دالکههشلیگیلولب لالههژلۀلحهصلالگزلآز لو ل

سویعلتهلاوزل33لبهیالوعلح:فلولگسلد هی ل13یاصلد لس ل ل

نسدا لاوغنل،ل4/5لسلهسدر دالنل گا لشلدل(.)34له چملرنل

لهمل وزویلیال ر لوعلمموگ لتماهل مب لکاونلووی.لگینلسدرجلعل

هژعلۀلمللهیژ لوله وللهاسشلیالسلله ل6233لوللالیولنوسللعلگزل

وللهلیهفدللعلهلله لسللهیالپژوهشللهاگ لیاوللهالۀلگثبللهتلتوژرللدل

وللهکدا لShewanellaلسشلله لیگیلکللعلورشللداینلب للالههژللۀل

وروسلللوافهکدهس لولتلللأثرالآ لیالگفلل گیشلحللل:فلزیسلللد ل

لوعیس لآ لد لیالتسل لنسلدا لاوغلنلتمالهل6/4لسلهسدر دال

ه لاگسدهلگس ؛لولعلمملوگ ل ثله للGnanamaniلوله ولهاگ لولهل

للد لوله وللهاگسشلیالسلله ل6233ل

للهملوهلگسلد هی ل

وروسوافودهس لکششلس

گس ل ل(.)35لسدللهیجل

ل وزلویلیالفتسلکل

وااس لپه لسهز لزیسد لآژوین لهه لس

زا لزدگسهز لسویۀلتوگس ملدلیالتوژرلدلوروسلوافودهس لگزل

گزلزدگسهز ل رواوگانهسر ملهه لتوژردکممدلۀلتاکربلهتلفعله ل

حوضچعلهه لس دل لسلاهیدلهل مجلالولعلیسلدرهو لولعلنوسلعلگ لگزل

زیسللد لسشلله لیگیسللدلکللعلتوژرللدلوروسللوافهکدهس لگاتبلله ل

لاگلوللعل رل گ 23ل

سلدقر لولهلزلل :لسووسلداگهه لهرلداوکاوم ل وزللویلیال

رال لسرللوتنلوا دللالکللههشل ل لیهللدل(.)31لیالپژوهشل لکللعل

للر لیگایلولوهملل لگسجللهمل وفللقلپلله لسللهز لزیسللد ل

لپللوالا لل لوله وللهاگسشلیالسلله ل6232لزالل ل

لد ل

زلمسل Bacillusشللدلکللعلکشللشلسل
صلل

ز رنلهه لآژوی ل لشویل(.)33لسدهیجلپژوهشلهله ل

زدگسهز لولشمهسهی لنوسعلهه لتوژردکمملدلۀلوروسلوافودهس ل

وله وللهاگسشلیالسلله ل6233لنوسللعلگ لگزلزللمس Bacillusل

گزلزمسلAcinetobacterلگسجهملیگیسدل،لتوگس ملدتاینلزدگی لۀل

گس ل کعلولهلتوژرلدلوروسلوافودهس لبلهیالولعلکلههشلکشلشل

لتللهل21ل

لولبللهیالوللعلحلل:فل06/5یاصللدلس ل لیالغاظ ل ل

وللعلیسل لآ للد لتماللهلبللهیالوللعلکللههشلکشللشلسل

سل

را لسروتنلوا دالگس ل(.)35لوااس لهه لگسجهملشلد لیالز رم للۀل

6یاصدلس

سقشلوروسوافودهس لههلیالح:فلآژوین لهه لس د ل،لگاتبله ل

قلللهالتل،لتلللهکمو لن گاشل ل لگزلفعهژرل ل لتوگد للله لتوژرلللدل

رلله لتوژرللدلواللل لگزلگسللوگفلوروسللوافودهس للتوسلل لیللکل

وروسوافودهس لولح:فلزیسد لس

لتوس لگینلنوسعل مدشلال

رواوگانهسرس لولتوگسهی لآ لیالح:فلآژلوین لهله لس دل ل

سشد لگس ؛له چمرنلفعهژر لس للوگا لگیلنلنوسلعلیالگیلنل

اگلتأیردل ل لکمملد.لیاوگبل لوروسلوافودهس لهلهل ل لتوگسملدلولهل

پژوهشلیال قهیسعلوهلن گا لههی لکعلاگز لوعلس لللوگا ل

ل،لسووسداگ لآ لنایل لس دل لاگلولاگ ل

زللمسلFusariumل مدشللالشللد لگسللدلحللدویل6/5لواگوللالورشللدال

گسللد هی لیاللیسللداسل رواوگانهسرس ل لبللاگالیهمللد.لوللعلسظللال

،ل Fusarium sp.
گسل ؛لومللهواگینلوللهلتوزللعلسدللهیجلحهصللا ل

لسویۀل Fusarium sp. UTMC

UTMC 5039ل لتوگسلدللولعلمملوگ لیلکلسلویۀلگازشل مدلول

5039لگاتبه لتمهلهتمه لولهلتوژرلدلتاکربلهتلفعله لیالسل حل

مهسلللالولللاگ لتوژرلللدلوروسلللوافهکدهس لو پللله لسلللهز ل

یگای.لیاوگبللل لوروسلللوافودهس لتوژردشلللد لولللهللهصلللر ل

آژللوین لهلله لس د ل ل للوایلتوزللعلبللاگالنرللای.لشمهسللهی لول

للهملیال ر لکشل ل

لتوژردشلد لوله چملرنل

کههشلکششلس

لاسدلتوگسهی لح:فلس

گ وژسر علکممدن لوهم لحالشد لس
لشویلولوعلگینلتاترالس

لگس ل(.)31لواگسلهسل هژعلهتلگسجلهملشلد لیال

لهژ لسلهز لتاکرلالفعله لسل

للهملوعلمموگ لسووسداگلواگ لگیلنل

وااس لگاتبه ل ر گ لتوژردلوروسلوافودهس لولهل رل گ لحل:فل

سویعلیالیسداسلباگال لنرای.ل مه لکعلیالگینلپژوهشلسرل ل

لول هژعلۀلفعهژرل لگی وژلعلیالس وسلعللله لهله لآژلوی ل

شللههد لشللدل،لیال احاللۀلسللمجشلتوگسللهی لتخایللالتوسل ل

س

لتوگسدلیالگیگ عل وایلتوزعلباگالنرای.ل ل

6231لپهیر ل،32 لش ها،لسه لشش ل،هه
لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل-
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وعمموگ لنوسۀلبها
ل لFusarium sp. UTMC 5039عاف لبهاچل

- Mineral Salt Medium (MSM)
- Potato Dextrose Agar
3
- Spread plate technique
4
- Oil spreading
5
- Parafilm M method
6
- Surface tension measurement
7
- Du_Nouy ring method
8
- Attensian 701
9
- Ampliqon master mix, Denmark
10
- Macrogene, South Korea
11
- UTMC
12
- Neighbor Joining
13
- Bootstrap
14
- Total petroleum hydrocarbons
15
- Shimadzu uv-160
16
- Perkinelmer
17
- Clustal X
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