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Abstract
Introduction: Pesticides have been developed as powerful tools that apply for population
feeding needs, all over the world. Pesticides’ overuse has become a serious issue about the
environment. Among pesticides, diazinon is one of the organophosphorus inceticides that is
used to control many different kinds of pests. There are a lot of researches about the toxicity
effects of pesticides on the environment. However, one of the strategies to remove them from
different environments is using degradation bacteria.
Materials and methods: For screening vernacular bacterium that are able to degrade the
pesticide the sampling has been done from different soils of agriculture and industrial places,
and the mineral salt medium was used for extvation of bacteria. After enrichment of samples in
the mineral salt media, the isolation was done in the soild medium and 10 different sterains were
based on morphology characters extracted and were identified to species level. The
concentration of diazinon in the presence of bacteria was determined as a high performance
liquid chromatography (HPLC).
Results: Among diazinon degradetion isolates S1 and S2 reduced the concentration of diazinon
from 50 mg.l to 3.18 mg.l and 5.21 mg.l after 15 days, respectivly. The results indicated that S1
and S2 have higher efficiency to decreasing the amount of pesticide. Based on growing bacteria
in the poor medium it’s shown that bacteria used diazinon as an energy source. Results
indicated that amplification and sequencing of 16S rDNA of S1 and S2 isolated have the highest
similarity with Paenibacillus and Pseudomonas, respectively.
Discussion and conclusion: Results of this study revealed that degradation bacteria of diazinon
exist in the places that used this insecticide and in the waste of industrial zone. It is expected
that using these bacteria and biological resuscitation, it is possible to reduce some
environmental hazardus issues of diazinon and also field application and determining the best
formulation for bioramidation are essential in the future.
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چكدده
مقدمه:لآف لکشلهه،لگبزگالقدات مدیله مدلکعلباگیلتأ رنلسرهسلههیلغل:گت لم یرل لیالحله لاشلدلم له ،لتوسلیعلول
کهابایلفاگوگس لتهف علگسد.ل صافلب لاوتع،لگتنل وگیلاگلبعلت دتدیلمدیلباگیل حرطلست لتبدتللکای لگسل لیتلهستمو ل
تو لگسلآف لکشلههیلف فا لآل لگس لکعلباگیلکم ا لطرفلوسری لگسلآف لههلگس فهی ل لشوی.لبااسل لهلهیلب لرهایل
یابها لآثهالس ر لگتنلآف لکشلیال حلرطلست ل لگسجلهشلشلد لگسل .لگسل فهی لگسلبلهک ایلهلهیلتجزتلعلکمملد لتول لگسل
کشههلگسل حرطلههیل خ افلگس .
اگهوهاههیلح:فلآف ل ل
مواد و روشها:لباگیلغابه لنایلبهک ایلههیلبو لتجزتعلکممد لگتنلآف لکشلگسلخهکلههیل مهطقل خ افلصلمی ل
ولکشهواسیلس وسعلبایگایلولمدگسهسیلبهک ایل هلهلیال حلرطلپهتلعل یلدس لگسجلهشلشلد.لپلیلگسلغمل لسلهسیلس وسلعلهلهلیال
حرطلکش لپهتعل یلدس ،ل71ل مدگتلعل فلهوتلگسلس لالشلوللیلههایلبلهلکشل لاویل حلرطلکشل لمه لدلمدگسلهسی،ل
خهلصلسهسیلولیالحدلممیلشمهسهت لشدسد.ل رزگ لغا لآف لکشلیتهستمو لیالحضوالگتنلمدگتعلههلیال حرطلکشل ل
بهلیس گه لکاو هتوناگف ل هتعلبهلکهاگت لستهیلتیررنلشد .ل
نتایج :یالپژوهشلحهضا،لمدگتعلههلیلS1لولS2لگسلبرنل71لمدگتعلتجزتعلکممد لیتهستمو ،ل،لغا لآف لکشلیتهستمو لاگل
گسلغا لگولرعل51ل را لناشلباللر الط ل75لاوسلپیلگسلکش لبلعلتاترل لبلعل9/76لول5/67ل رال لنلاشلبلاللر لالاسلهسدسد ل
مدگتعلههیلتهیشد لس ب لبعلسهتالمدگتعل ههلبرشل اتنلتلوگ لکلههشلغا ل لاگلیگشل مد.لبلهلتوملعلبلعلاشلدلبلهک ایلهلهلیال
حرطلههیلکش للفقرالگس مبهطل لشویلگتنلمدگتعلههلگسلآف لکشلیتهستمو لبعلمموگ ل مبعلگساژیلباگیلاشدلخلویلگسل فهی ل
بعتاتر لبرش اتنلشبهه لاگلبعلممیلههیل
،لمدگتعههیلS1لولS2ل ل
ل
لکممد.لبالگسهسلس هتجلتوثرالولتیررنلتوگل ل16S rDNA
PaenibacillusلولPseudomonasلیگش مد .ل
ههیلتجزتعکممد لآف لکشلیتهستمو لیال مهطقلآللوی ل
ل
بحث و نتدجهگدری:لس هتجلپژوهشلحهضالسشه لیگیسدلبهک ایل
بعلگتنلآف لکشلولیالفهضالبلههیل مهطقلصمی لومویلیگاسد.لگس هال لاویلبهلگس فهی لگسلگتنلبلهک ایلهلهلولاو لهلهیل
گحرهیلست ،ل شوالتلست ل حرط لسهش لگسلآثهالگتنلآف لکشلکههشلتهبمدلولپلیلگسلبااسل لیالسلطیل رلدگس لول
تیررنلفا والسرو ،لگسلگتنلمدگتعلههلباگیلپهک هسیلست لگس فهی لشوی.
واژههای کلددی:لبهک ای،لتجزتعلست
* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل

،لیتهستمو ،لسویو وسهس
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مقدمه

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

گتنلآف لکشلبعلسداتلگسلطاتقلپوس لمل:بل ل لشلوی،ل

آف لکشلهه،لگبزگالقدات مدیله مدلکعلبلاگیلتلأ رنل

بعلاگح لگسلاگ لششلهلهلمل:بلولیالساتهسلالبلدل لبلدو ل

سرهسلههیلغ:گت لم یرل لیالحله لاشلدلم له ،لتوسلیعلول

تج علیالبهف لههلپخشل ل لشلوی.لگسلآسجلهلکلعلیتلهستمو ل

کهابایلفاگوگس لتهف علگسد.لتوسیعلکشهواسیلولتموعلآف لههل

حاو لیالچابل لگسل ،لچمهسچلعل قلهیتالچشل گرایلگسل

گسل لتاتنلموگ لل صلافلاوسگفلزو لآفل لکلشلهلهلیال

آف لکشلیالبهف لچاب لذخرلا لشلوی،لسل ر لتلأخرایل

ساگسالم ه لبعلوتژ لکشلواههیلیالحله لتوسلیعله ل مد.ل

گتجلللهیل ل ل لکملللد.ل لللهالترو ،لفلللواگت،لباو وفلللوسلول

صافلب ل اوتلع،لگتلنل لوگیلاگلبلعلت دتلدیلملدیلبلاگیل

کللشهللهیلف للفا ل()7لول
ل
رللللپللهاگترو لگسم اللعلحشللا ل

حللرطلست ل لتبللدتللکللای لگسل .لگتللنل للوگیلیالش ل هال

حشا لکشلههیلف فا لآل ،لگس اههت لگسلس کلههیلآلل ،ل

ل لتللاتنلآالتمللد لهللهیلآبلهللهیلسللطح ،لستاس رمل لول

کشهلهل
ف فاتکلگسردلول ش قلههیلآس هله مد.لگتنلحشا ل ل

ه چمرنلخهکله مدل(.)7لحشا لکشلههیلآل لف لفا لگسل

لبللاگیلگس لله لولحرللوگ ل

گسل للوگیلشللر رهت لب للرهالسلل

لتلاتنلآفل لکلشلهلهیلیگاگیلف لفاله ل مد لیالگتلنل

ح وبل لشلوسدلولپهتلدگایلستلهییلیال حلرطلست ل ل

نللاو ،لآفل لکللشلهللهت لبللهلوتژنل لت هسل ،لنوگاشل ،ل

یگاسدل(.)5لگسل دگو لتاتنلاو لهلهیلگسل فهی لشلد لبلاگیل

رکلومویلیگاسد.لگ لاوس ،لگتلنل

ح:فلیتهستمو لمبهاتملدلگس لمل:بلحاگاتل ،لش شلویل

تاکربللهتلبللعلیالتا ل له چللو لوتژن ل لحشللا لکشلل لول

کهللهیلآلللوی ،لحلل:فلست لل ،لتصللفرعلیالس للرن،ل
خلله ل

کمللعلکشل لشللدتد،لگثانلل:گایلسللاتع،لقهبارل ل هبولر ل ل

فاآتمدههیلشلر رهت لولفاگتملدههیلگک ردگسلرو ل ل قر ل

سللاتعلیالبللد ل ومللویگتلسسللد ،لوتژنلل لسفللوذیلول

،لاوش لک لهزتملعلولبلدو لآسلر لبلعل

سفوذی،لتدخرم لولسر

سر

رکلباخل لگسلآس لهلوله چملرنلتجزتلعلیالخلهک،ل

(.)2لح:فلست
ست

لشمهس لخهکلولبوشلسلهسنهالگسل .لاتز وملویگتل

آبلولگتجهیلآلوین ل حرط لبلعلطلوالن ل ای لبلعلمملوگ ل

سقشلحرهت لیالتخات لولتجزتلع لست ل لتاکربلهتلآلل ل

آف لکشلولحشا لکلشلگسل فهی ل ل لشلوسدل(.)6لگسم العل

یگاسدلولگسلگتنلآالتمد لههلبعلمموگ ل مبعلگصا لتغ:تلعلخلویل

آف لکشلههیلف فا لآلل ،لیتلهستمو لگسل لکلعلبلعلطلوال

گس فهی لولآس هلاگلبعل وگیلحللشدس لتبدتلل ل لکمملد لگتلنل

ن ای لیالکشهواسیلبعلکهالبای ل لشوی.ل،لگسلبرنلبای ل

فاگتمدلبهلمموگ لح:فللست

لشلمهخ علشلد لگسل ل(ل.)1لگسل

پاسدنه ،لآلوین لآبلههیلسطح لولآثهال خلابلاویل

گوگخلللالیهلللعلل7321ل لللرالیی،لبلللعلتجزتلللعل رواوبللل ل

ل حرط لگولرعل

آف لکشلههلولپهک هسیل حرطلههیلآللوی لبلهلبلهک ایلهلهل

یابللها لگسلل فهی لگسلیتللهستمو له لل مد.لبللعلیتللهستمو لول

تومللعلشللد لگس ل .لباخ ل لبللهک ایلهللهل هسمللدلنوسللعلهللهیل

هبولرل لهللهیلآ لیال طهلیللعلهللهیلهشللدگایهمد لیابللها ل

فالوبللهک اتوشل)(Flavobacterium sp.لولسللویو وسهسل

لههیلآبزیل خ الفلیالساگسلالم له لتوملعلشلد ل

)،(Pseudomonas sp.لتاکربهتلف فا لآل لاگلبلهلتولرلدل

گسلل .لیتلللهستمو لحاللرلل ل حلللدوییلیالآبلگسل26/6ل

آسزت لههیلف فاتکلتایلگس اهرداوالسلتخات ل ل لکمملدل

را لناشلباللر الیال61لیامعلسا روسلیگای لگتلنل قلدگال

(.)6لیالاو لح:فللست

،لگ وه لح:فلتکلتلهلچملدل

سشه ل لیهلدلیتلهستمو لبلعلخلهکل حلدویلس ل لشلویلول

آالتمد ل حرط لیالب الآلوین لبهلهزتمعلگیلب لرهالک لال

بعلطوال وسطلتحاکلستهییلیالخهکلیگایل(.)9لگناچعل

گسلاو لهللهیلتصللفرعلفرزتو ل لولشللر رهت لومللویلیگایلول

نوسعلههیلآبزیل دس الگسلسگاگس لههیلست

سر

گاستهب لتجزتعلست

لآف لکشلیتهستمو لتوسطلبهک ایلههیلبو لمدگشد لگسلخهکلههیلآلوی ل

حصو لبهقر هسد ،لگثال خاب لبالگکوسر
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ل حلللآللوی ل

ولیگخللکر علهلهیلپالسل رو لگسل اتللاتخ لعلشلدسد.لیال

سللدگایل(.)3لیالسلله لهللهیلگخرللا،لگتللنلاوتوللایلبللعلیالتلللل

کر علههلبعلخوب لب علشدلولتهلس ه لاسرد لبعلآس هتشلگه ل

گاسگس ل ،لسللهین ،لسدگش ل نلتللأثرالسللولبللالوتژن ل لهللهیل

یالی هیل7لیامعلسا روسلسگ دگایلشدسد.ل

فرزتو ل ،لشللر رهت لولست ل لخللهکلیالحلله لن ل ا ل

ترکدبات شدمدایی استفاده شده :آف لکلشلیتلهستملو ل

گس .لگسلآسجهلکعلآف لکشلیتهستمو لبلعلطلوالوسلری للیال

السشلبللهلیامللعلخاللو ل35لیاصللدلگسلکهاخهسللعلتولرللدل

برش الکشواههلگسل فهی ل ل لشلوی،لبلالگثلالگسل فهی ل ولاال

فاآوای لههیلشر رهت لگتاگ لبهلفا والسلرو لگ ول لرو ل21ل

لگسم اعل مهبعلخهکل لشلویلل

یاصللدلت رللعلولگسل فهی لشللد.لگسل هسدگایلآفل لکللشلهللهیل

(.)71لیالپللژوهشلحهضللالبللهلس وسللعلبللایگایلگسل مللهطقل

یتللهستمو لگسلشللاک لسللرگ هلآلللداتيلخاتللدگایلشللد.ل

خ افلآلوی لبلعلآفل لکلشلهلهلول ملهطقلصلمی لیگاگیل

حال لههیلگس وسر اتللبلهلیاملعلخالو

ل33/33لیاصلد،ل

آالتمد لههیلکابمل ،لچملدلمدگتلعلگسلبلهک ایلهلهیلبلو ل

س للکلهللهیل مرللزت لسللولفهتلولسللدت لکااتللدلبللهلیامللعل

تجزتعلکمملد لآفل لکلشلیتلهستمو لملدگلسلهسیلشلدسدللول

خاللو ل33/5لیاصللدلت رللعلشللدسد.لگسلنللهسلسر للاوژ لبللهل

لیتهستمو لیالحضوالسوتعلههیلمدگسلهسیلشلد لبلهل

خاو

ل 33/33لیاصدلباگیلتبخرالحلال لس لهت لگسل فهی ل

یس گه لکاو لهتوناگف ل لهتعلبلهلکلهاگت لستلهیل)(HPLCل

شد.

بهمثلآلوین ل حرطلست

غا

گسدگس لنرایلشد.لمدگتعلههت لکعلتوگسهت لبرش اتنلکلههشل

محدطکشت های استفاده شده :حرطلسوتاتم لآنلهال

لآف لکشلیتلهستمو لیال حلرطلکشل لاگلیگشل مد،ل

طبقلیس وام للگسلپویالتجلهایلNAلبلعل رلزگ ل61لنلاشل

غا

بللعلممللوگ لقللویلتللاتنلمدگتللعلهللهلیالتجزتللعلآف ل لکللشل
یتهستمو لگس خهب،لشمهسهت لولبرش البااس لشدسد .ل
ل

یاللر الت رعلشد .ل
حرط کرمگزلب،لطبلقلیسل وام للگسلپلویالتجلهایل
KBلبعل رزگ ل99/5لناشلیاللر الول71ل را للر لالنار لاتنل

مواد روشها

ت رعلشد .ل

نمونییهبییرداری:لگسلس للرنلهللهیلکشللهواسیلآلللوی لبللعل

حرطکش لپهتعل یدس ل یدس 7ل)(MSMل ل
ل

آف لکشلیتهستمو لوگقعلیالگس ه لنا ل ه لبلهل خ صلهتل

تهده محدط کشت پایه معدنی :تاکرل ل حلرطلکشل ل

لشل هل ل

س کل یلدس ل)،(MSMلپ هسلر لییلهرلداوژ لف لفهتل(ل7ل

یال 93کراو ایلمموبلغاب لش اس ه لنانه ول ملهطقل

نللللاش)،لییلپ هسللللر لهرللللداوژ لف للللفهتل(7لنللللاش)،ل

صمی لگسم اعلپ هبلکهاخهسعلفوالیلیالش اسل ه لساسلدل

ییآ وسرللوشلسللولفهتل(7لنللاش)،لسللولفهتل مرللزت ل(1/7ل
ل

ولپ هبل ج عل یلیالش اس ه لاف مجه لبلهل خ صلهتل

نللاش)،لکااتللدلآهللنلIIIل(1/1117لنللاش)،لکااتللدلکا للر ل

لشل هل ل

(1/16لناش)لیالهاللر ال حرطلولگسردت عل حلرطل1لگسل .ل

یال 721کراو ایلمموبلغابل لکا له لول51لکرالو ایل

پیلگسله گنلکای ،ل حرطلبعل لدتل75لیقرقلعلیالی لهیل

ش اس ل ه لاف للمجه لس وسللعلبللایگایلشللد.لبللهلگسلل فهی لگسل

767لیامعلسا روسلگتوکالولشلد.لآفل لکلشلیتلهستمو ل

یس وش،لالتعلاوت لخهکل(که لولکاش)لکملهالسی لشلدل

(تم هل مبعلکابن)لبهلغا

ل51ل را لناشلبلاللر لالمدگنهسلعل

ولس وسعلههلگسلم قل1لته71لسهس ل ایلخلهکلم لعلآوایل

ت رعلولبعل حرطلگضهفعلشدل( )77ل

"76ل'7ل57°لطو لشلاق لول"57ل'77ل92°لملا

"61ل'56ل55°لطو لشاق لول"71ل'°52ل63لما

12ل ل

فصامه علما

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

تهده سوسپانسدون خاک و جداسیازی بیاکتریهیای

شد.لسپیلNaClلغارظل(6/5ل والا)لگفزوی لشدلول حاو ل

تجزیهکننده آفتکش دیازینون :گب دگل حرطلکش لپهتلعل

حهصللبهلیس لتوه لیگی لشدلتهلبعلخلوب ل خالوطلشلوی.ل

یدس لیالآبل قطالسهخ علولسپیلگتوکالولشد.لپلیلگسل

پیلگسلگفزوی لتکلحج لکااوفاشلول خالوطلکلای ،ل61ل

آ ،ل51ل را لناشلباللر الآف لکشلیتهستمو لگس اتللشلد ل

یقرقعلیال2111لیوالیالیقرقعلسهس اتفروژلشلد.لفلهسلاوتل ل

(تم هل مبعلکابن)لبهلفرا ال را لپلوالبلعل حلرطلگضلهفعلشلد.ل

بعلآاگ لبعللولعلفهلونلمدتدل م قلللولتلکلحجل لفمللل-ل

711ل را للر ال حلرطلیگخلللگاللنلهلهیل651ل رال للر لایل

خاللوطکللای ،ل
ل
کااوفللاشلبللعلآ لگضللهفعلشللد.لپللیلگسلل

اتخ علشلد.ل71لنلاشلگسلهلالس وسلعللخلهکلیالگاللنل لهتال

سهس اتفروژلتواگالولیوبها لبعلالتعلاوت لکااوفاشلگفلزوی ل

اتخ علولبهل حرطلکش لآ لهی لسلهسیلشلد لبلعلحجل ل711ل

شد.لپیلگسلسهس اتفروژ،لفهسلاوت لبعل رواوتروپل م قلللول

را للر الاسهسد لشلد.لسلپیل71لاوسلیالنا خهسلعلیوگالول

1/7لحج لگس هتلسدت لبهلغا

ل9/5ل والالبعله اگ لتکل

ی هیل66لتهل91لیامعلسا روسلبهل751لیوالیالیقرقعلقاگال

حج لگتزوپاوپهسو لسایلبعلآ لگضهفعلشد.لس وسلعلهلهلتلکل

ناف .لپیلگسلن:ش ل71لاوس،لسایلههیلاقل لیالآبل

ش لیالی هیل مف ل61لیامعلسا روسلسگ دگایلشلدسد.ل

قطالگس اتللگسلس وسعلت رعلشلدسد.ل711ل رواولر لالگسلهلال

اسوبلسوکائرکلگسردلبهل71لیقرقعلسلهس اتفروژلیال79111ل

تکلگسلاقل لهلهلبلهل رواوپرپل لاویلپارل لهلهیلحلهویل

یوالیالیقرقعلحهصللولپیلگسلش شولبهلگلولل15لیاصلدل

حرطلکش لکرمگزلبلکش لیگی لشدلولپار لههلبعل دتل

ولتبخرالکه للآ ،ل711ل رواولر الآبل قطلالگسل اتللبلعل

67لسهم لیالگسووبهتوالولی هیل65لیامعلسا روسلقلاگال

هللال رواوترللوپلگضللهفعلشللد.لس وسللعلهللهیلDNAلژسللو ل

یگی لشدسد.لپیلگسل67لسهم ،لکام لههیلاشدکای لاویل

ت رعلشد لتهلس ه لکهابایلیالوگکلمشلسسجرلا لگیلپار لاگس،ل

هالتکلگسل حرطلکش لههلبااس لشدسد.ل

یالی للهیل مف ل ل61لیامللعلسا للروسلسگ للدگایلشللدسد.ل

خالصسازی بیاکتریهیا :کامل لهلهیل لهتزلگسلس لال

س هتمدنه لمدگتعلههلکعلقلداتلتجزتلعلکمملدلنل ل مهسلب ل

اسگلتهلشوللباگیلخهلصلسهسیلگس خهبلشدسد.لمدگتعلههل

یگش مد،لپیلگسلتیررنلوگکلمشلنلاش،لگک لردگس،لکهتلهالس،ل

یال حللرطللواتللهلباتللهس لحللهویل51لیاصللدلنار للاو ل

اشللدلیالشللاگتطلب ل لهللوگسیلولتوگسللهت لتولرللدلاسگدگسللعل

سوسپهس للرو لولیالی للهیل مفلل ل 61یامللعلسا للروسل

فاواسللم لیال حللرطلکش ل لکرمگللزلب،لبللاگیلشمهسللهت ل

سگ دگایلشدسد .ل

قد هت لگس خهبلشلدسد.لبخشل لگسلسهحرلعل16s rDNAلگسل

.استخراج  DNAبرای شناسایی مولكولی باکتری هیا:

سوکائرکلگسردلمدگتعلههلبعلاو ل ی و لفمل-کااوفلاشلبلهل
گسدک لتغررلالگسل خاگشلشلد.لمدگتلعلهلهلیال حلرطلآنلهال
غ:یلکش لولبلعل لدتل67لتلهل76لسلهم لیالی لهیل66ل
یامللعلسا للروسلسگ للدگایلشللدسد.لسوسپهس للروس لگسل
سلللاو لهلللهیلخلللهلصلبلللهک ایل()7176cfu/mlلیال511ل
رواولر لللالآبل قطلللالگسللل اتللت رلللعلولبلللهلگفلللزوی ل
سدت لیویوسرللسولفهتل71لیاصلدلتحل لحلاگاتللپلها ل

گپاگ لاتبوس لآس هلبعلوسراعلآغهسناههیلم لو لتوثرلال
شد.ل خاوطلوگکمشلحهویل61لپروو و لگسلآغهسناههی ل
ل 63Forward: 5ʹ AGCGGCGGACGGGTGA
ʹGTA ATGCAGCAGCCGCG 3لو ل
ل 1387Revwrs: 5ʹ- AAGGAGGGGATCCAG
ʹ ،CCGCAGGGTTG 3ل
ل1/6ل را ل لوالال خالوطلdNTPsل(71ل رال ل لوالا)،ل
 6راللل ل لللوالالکااوا مرلللزت ل(ل51ل راللل ل لللوالا)،ل6/5ل
رواولر لللالبلللهفال71لباگبلللالغا لل ،ل1/5لوگحلللدل Taq

گاستهب لتجزتعلست

 11ل

لآف لکشلیتهستمو لتوسطلبهک ایلههیلبو لمدگشد لگسلخهکلههیلآلوی ل

polymeraseلول611لتلللهل911لسلللهسوناشلDNAلگلگلللولیال

سوسپهس روس لیالآبل قطالگس اتللت رلعلولپلیلگسلآسولعل

لولعلههیل611ل رواولر ایلت رعلشدل(.)76لشاگتطلس هس لول

مل:بلسلوایلسوسپهس للرو لتهیشلد لیالطلو ل للوشل211ل

ی هت لوگکلمشلشله لل احالعلوگساشل لسلهسیلگولرلعلیال

سهسو البعل1/7لاسرد،ل7ل را للر الگسلآ لبعلهالگاللنلحلهویل

ی هیل35لیامعلسا لروسلبلعل لدتل5لیقرقلع،ل91لچاخلعل

711ل را للر ال حرطلکش ل هتلعلسسل لولبلعل لدتل71لاوسل

شه للوگساشل علسلهسیلیالی لهیل35لیاملعل سا لروسلبلعل

یگخللگسووبهتوالشروایگالبهلی هیل66لیاملعلسا لروسلول

للدتل7لیقرقللع،لچ للبرد لآغللهسنالبللعلDNAلژسللو لیال

751لیوالیالیقرقعلقاگالیگی لشد.لباگیلآ هی لسهسیلس وسع،ل

ی هیلگتصه ل55لیامعلسا روسلبعل دتل7لیقرقعلولتوثرال

7ل را للر الگسل حرطلیگخللهالگالنلبایگش علولیگخللللوللعل

DNAلیالی هیل16لیامعلسا روسلبلعل لدتل7/5لیقرقلعل

فهلونل51ل را للر ایلاتخ علشدلول6ل را للر الحلال لآلل ل

گسجللهشلشللد.لچاخللعلتوثرللالس للهت لیالی للهیل16لیامللعل

گس وسر اتللبعلآ لگضهفعلشد.لسپیلباگیلآبلنرلایلطبلقل

سا للروسلبللعل للدتل5لیقرقللعلگسجللهشلشللد.لگلو اوفللواسل

گس هسدگایلکچاس،ل7/2لناشلسولفهتل مرزت لبلدو لآبلبلعل

حصوالتلوگکمشلسسجرا لگیلپار لاگسلیالژ لآنلهاسلبلعل

هاللولعلفهلونلگضهفعلولبعل دتل71لیقرقعلیال211لیوالیال

ه اگ لسشهسگال ولوول ل711لمف لبلهسیل (Fermentas.

یقرقعلسهس اتفروژلولفهسلآل لگسلفهسلآب لمدگلشلد.لسلپیل7ل

)SM0323لگسجهشلشد.لباگیلت رعلژ لآنهاس،لپویالآنلهاسل

را للر الگسلفهسلاوت لبهلگسل فهی لگسلنلهسلگستلخشلکلول7ل

بهلحاگاتلیالبهفال)TBE(1Xلحللولپیلگسلب ل نلژ لیال

را للر الگس وسر اتللبعلحج لاسلردلولبلعلیسل گه لHPLCل

حف علژ لگس فهی لشد.لگلو اوفواسل حصو لPCRلوتلژ ل

تزاتللقلشللد.ل رللزگ لتجزتللعلآفل لکللشللیتللهستمو لتوسللطل

اویلژ لآنهاسل7لتهل7/5لیاصدلگسجهشلشد.ل5ل رواولر الگسل

مدگتللعلهللهیلبهک اتللهت لگسلطاتللقل قهت للعلس لله لبللهسیگایل

حصو لPCRلبهل6ل رواولر لال حالو لاسلگلبهانل:گایل

پرکههیل شههد لشد لیالکاو هتوناگشلحهصللگسلس وسعلبهل
ل

خاللوطلولیالچههللکلژ لاتخ للعلشللد.لگلو اوفللواسلیال

کاو للهتوناگشلحهصللللگسلتزاتللقل حاللو لهللهیلگسل هسدگایل

گخ الفلپ هس رللثهب ل711لول لگسجهشلولبهلاسرد لاسلگل

گسجهشلشد.لغا

کشلسرزلبهلگسل فهی لگسلملدیلسلطیل
لآف ل ل

بعل7لسهس ل لایلگس لهیلژ لپهتله لتهفل .لژ لهلهلبلهل red

ستللالپرللکلس وسللعلهللهلولقللاگایگی لآ لیالاگبطللعل محملل ل

اسللگآ رللزیلولبللهلیسلل گه لژ لیگکرو ملل ل للد ل
ل
safe

شههل(اگبطعل)7ل حهسبعلشد .ل
کهلرباگسرو لگس هسدگایلآف لک ل
ویژگی های دستااه  HPLCبرای شناسیایی و تعدید

Kiageneل شههد لولمویلبایگایلشدسد .ل
بررسییی مدییزان کییارایی ایینو دیییازینون توسییط

مقدار دیازینون :فهسل حاکلیس گه لآبلولگس وسر اتللبعل

سویههای شناساییلشده :آ هی لسهسیلس وسلعلهلهلبلالگسلهسل

س ب 61لبعل،61لشدتلماته ل 7/5را للر البالیقرقع،لی هیل

او لگصلللا لکچلللاسل،6لگسللل خاگشلبلللهلگسللل وسر اتللول

س و ل91لیامعلسا روسلولطو ل وشل657لسلهسو البلوی.ل

خهلصلسهسیلبهلنهسلگستلگسجهشلشدل(.)79لبعلگتلنل م لوا،ل

باگیلگس فهی لگسلیس گه ،لگب دگلچمدل حاو لبهلغا ل لهلهیل

ل

یرنلیتهستمو لیالگسل وسر اتللت رلعلولبلعلیسل گه لتزاتلقل

51ل را لناشلبلاللر لالگسلآفل لکلشلیتلهستمو لت رلعلولبلعل

شللدسدلتللهلس لله لبهستللهلب لیتللهستمو لتهفلل لولبللهلیگشلل نل

گالنلههیل711ل را للر ایل م قللشد.لسپی،لگسلهالبهک ایل

غا

لههیل شخصلسلطیلستلالپرلکل محمل لگسل هسدگایل

لللدس الکشل ل لشلللد لاویل حلللرطلسوتاتمل ل لآنلللها،ل

یتللهستمو ل شللخصلشللوی.لس وسللعلهللهیلحهصللللگسل احاللعل

711ل را للر الگسل حرطلکش لپهتعل یدس لگس اتللبهلغا

فصامه علما

16ل ل

-لپژوهش لست

گس خاگشلبهلساسگلبلعلیسل گه لتزاتلقلشلدسد،لسلاشلگفلزگال
ل هی ل ج و لاگلبال بمهیلس ب ل هح لهلهل

یس گه لغا
حهسبعلکای.

تزریییو و رسی خییط کالدبراسییدون:لپللرشلگسلتزاتللقل
س وسعلهه،لگب دگلبهتدلخطلکهلرباگسرو ل ابوطلبعلآفل لکلشل
اسل لشللوی.ل م للوالگسلگتللنلآس للهتش،لتللهف نلس لله لیقرللقل

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

اگبطعل 6ل

) (3S y / x

ل

m

LOD 

یالگتمجه،لSy/xلخطهیلبانش لxلبلعلyلولmلشلر ل محمل ل
کهلرباگسرو لگس  .ل
 Sy/xسرزلگسلاگبطعل9ل حهسبعلشد ل
اگبطعل 9ل

]

)

(

∑

[= Sy/xل

بهسیگایلوله چمرنلت رعلاگبطعلشلر لخلطلبلاگیل حهسلبعل

یالگتنلاگبطع yiسقهطلگسفاگییلخطلکهلرباگسرو ،لyjل قلدگال

لآف لکشلیالس وسعلههسل .لبلعلگتلنل م لوا،ل

yل مطبللقلشللد لاویلخللطلکهلرباگسللرو لولxلتیللدگیلسقللهطل

رزگ لغا

کشلیتلهستمو لت رلعلشلد ل
61ل رواولر الگسلگس هسدگایلآف ل ل

محم لکهلرباگسرو لگس  .ل

گسلشاک لسرگ هلآللداتجلبلهلغا ل لهلهیل،7ل،5ل،71ل75ل

یالگتنلاو ،لباگیلگسدگس لنرایلبهقر هسد لآف لکشلول

را لناشلباللر الیالحال ل مهس ل(گس وسر اتل)لت رلعلولبلعل

تجزتعلآف لکش لکعلاتز ومویگتلیال حرطلکش لگسجهشل

یس گه لتزاتقلشد،لسپیل محم لکهلرباگسرو ل ابلوطلبلعل

لیهمد،ل711لیاصدلبهقر هسد لل ومویلیال حرطلکش لبعل

کشل ومویلیالس وسلعلهلهلگسل
آس هلاس لشد.لشمهسهت لآف ل ل

یلرلللومللویل للهتاتیلهلهلولتاکربللهتل للزگح لوله چمللرنل

طاتقل قهت علس ه لبلهسیگایلپرلکلهلهیل شلههد لشلد لیال

ومویل قدگایلآبلیال حرطلکش لگس خاگشلس لشوی.لگسل

کاو هتوناگشلحهصللگسلس وسعلبهلکاو لهتوناگشلحهصلللگسل

گتنلاو،لیالاو لههیلمدتدلباگیلگس خاگشلآف لکلشلگسل

لآف لکلشل

حرطلآب لتوصرعل لشویلگسلاو لکاو هتوناگف لس وس ل

یتهستمو لسرزلبهلگس فهی لگسلمدیلسطیلستالپرکلس وسلعلهلهلول

گسل فهی لشللوی.لپللرشلگسلگسجللهشلم ارللهتلاویلس وسللعلهللهیل

قاگایگی لآ لیال(اگبطعل)7ل محم لکهلرباگسلرو لگسل هسدگایل

گصا ،لگب لدگلبهتلدلآس لهتشلبهستلهب ل((Recoveryلگسجلهشل

کشههل حهسبعلشد ل ل
آف ل ل

شوی لبعلگتنلشوللکعل قدگایلگسل حرطلکشل ل لدس البلهل

تزاتقل حاو لههیلگس هسدگایلگسجهشلشد.لغا

اگبطعل 7ل

 Y=MC+Iل

غا لل ل یللرنلآفلل لکللش،لگس خللهبلولبللهلگضللهفعلکللای ل
لههیل شخصلآف لکشلولگسجهشلم لللگسل خاگشلول

یالگتنلاگبطع،Yل،MلCلولIللبعتاتر لپهسلدلیسل گه ،لغا ل ،ل

غا

شر لخطلولما لگسل بدألاگلسشه ل لیهمدل( )77ل

خهلصلسهسیل طهبقلاو لههیلتهیشد لبعلیس گه لتزاتقلول

محاسیبه اید تشیخدص و دربید بازییابی آفیتکییش

قدگالبهقر هسد للهالآف لکشلگسدگس لنرایلشد.لبهلتومعلبلعل

دیازینون :بلاگیل شلخصلشلد ل رلزگ لتشلخرصلولیاسل ل

قدگالآف لکشلگضهفعلشد لولبهقر هسد لگیلکعلیسل گه لبلعل

یس گه ،لآس هتش لبهللمموگ ل حهسبعلحلدلتشلخرصلولیاصلدل

یس ل لآوای،لیاصدلبهستلهب لاو لگسل خاگشل حهسلبعل

بهستللهب لگسجللهشلشللد.لبللهلتیرللرنلیاصللدلبهستللهب لس رجللعلناف للعل

شد.ل حهسبعلیاصدلبهستهب لباگیلهالآف لکشلمدگنهسعلول

لشویلاو لخهلصلسهسیلتهلچعلحدلصحریلگسجلهشلشلد لول

گسلطاتللقلگضللهفعلکللای ل قللهیتال فللهوت لگسلغا ل لهللال

حللدلتشللخرصلیسلل گه ل للدس الچمللدلیاصللدلگسلغا لل ل

آف لکشل(بمهلبالغا ل لآ لیالس وسلع)لبلعل حلرطلکشل ل

آفلل لکللشل ومللویلیالس وسللعلاگلبللاوسلیگی لگسلل .لحللدل

آ هی لشد لگسجهشلشدل(اگبطعل )7ل

کشلیتهستمو لگسلاگبطعل6ل حهسبعلشد ل
تشخرص9لباگیلآف ل ل

گاستهب لتجزتعلست

لآف لکشلیتهستمو لتوسطلبهک ایلههیلبو لمدگشد لگسلخهکلههیلآلوی ل

ل

اگبطعل 7ل

مقدار آفتکش اندازه گدریشده در نمونه آلوده
مقدار آفت کش اندازه گدریشده در نمونه مقدار آفتکش اضافهشده
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دربد بازیابی

.استفاده از الاوی سدنتدكی برای بررسی روند کاهشی

کشلیتلهستمو لولسلپیلکشل لآس لهل
را لناشلباللر الآف ل ل

آفییتکییشهییا و محاسییبه  :DT50پللیلگسل حهسللبعلغا ل ل

اویل حرطلکش لمه د،ل71لکام ل خ الفلگسلس لالشلولل

س وسعلههلیال،9ل،2ل3لول75اوسلپلیلگسلکشل ،لغا ل لهلهیل

کشههلاشدلکایسلدل
یههایلیال حرطلههیلحهویلگتنلآف ل ل

حهصللگسلطاتقلگلگویلسرم رو ل اتبلعلگو ل (First-order

کعلبهلسهشههیل S1تهلS10لکدن:گایلشلدسدلمدگتلعلS1لیگاگیل
ل

)kinetics modelلباگس لشدسد.لسر علم ال)(DT50لیالگتلنل

وگکللمشلنللاش،لگک للردگسلولکهتللهالسل ثبلل لولبلل لهللوگسیل

گلگولگسلاگبطعههیل5لول2ل حهسبعل لشوی ل
ل

گخ رهایلبویلولیالبااس لتطلهبق لگسجلهشلشلد لبلهلسلاشلگفلزگال

اگبطعل 5ل

[C]t = [C]1 e-kt

اگبطعل 2ل

DT50 = Ln (2) × K-1

[C]tلغا

ل

بالسلل ،ل33لیاصللدلبللعلمللمیلPaenibacillusلشللبهه ل
یگش ل(شولل.)7لمدگتلعلS2لبلهک ایلنلاشل مفل لبلهلتلوگ ل

لتاکرل ل( رال لنلاشلبالر لا)لیالس له ل،tل[C]1ل

تولردلاسگدگسلعلفاواسلم لاویلسلطیل حلرطلکشل ل،KBل

غا ل لگولرلعلتاکرل لیالس له لصلفالکللعلگسلطاتلقلاگبطلعلل

وگکمشلناشل مف لولوگکمشلگک ردگسلولکهتهالسل ثب لبوی ل

کرم رللکل احاللعلگو لتجزتللعل ل لشللوی،لKلثهب ل لسللام ل

گتنلبلهک ایلیالآس لو لبااسل لسرلهسلبلعلگک لرژ ،لهلوگسیل

لاوسل()75

گاستلهب لشللد.لس رجللعلبااسل لتشللهبعلیالسهحرللعل16s rDNAل

تجزتعلولtلس ه لباح

تجزیه و تحلدل دادهها :باگیلتجزتلعلولتحارلللآ لهایل
یگی لهلللهیلحهصلللللیالپلللژوهشلحهضلللا،لگسلسلللاشلگفلللزگال

سشه لیگیلگتنلبهک ایل33لیاصدلبعلنوسلعل Pseudomonas

stutzeriلشبهه لیگایل(شولل .)6ل

)(SPSS21لگسل فهی لشللد.لبللاگیلبااسل لتللأثرالسللوتعلهللهیل

منحنی کالدبراسیدون آفیت کیش دییازینون لپلیلگسل

بهک اتهت لبالکههشلغا ل لآفل لکلش،لآس لهتشلیالسلعل

تزاتقل حالو لگسل هسدگایل،7ل،5ل،71ل75ل رال لنلاشلبلاللر لال

تولاگالولقهلل لطلاملکلله دفلتصلهیف لگسجللهشلشلد.ل قهت للعل

آف ل لکللشلیتللهستمو لبللعلیس ل گه لکاو للهتوناگف ل للهتع،ل

رلهسگرنلیگی لهلهلبللهلآس لو لچمدیگ ملعلگیلیگسولنلیالسللطیل

محم لکهلرباگسرو لآ لاس لشدل(شولل .)9ل

گح لله ل5لیاصللدلگسجللهشلشللد.لگسلآس للو لکول للوناوف-ل

محاسبه اد تشیخدص و دربید بازییابی آفیت کیش

گس ل راسوفلیالسللطیلگط رملله ل35لیاصللدلبللاگیلبااس ل ل

دیازینون :باگیلتیررنل رزگ لتشلخرصلولیاسل لیسل گه ،ل

توستعلولآس و لسا ه لبوی لیگی لههلگس فهی لشد.لمدگتعلهلهلبلهل

آس هتشل حهسبعلحدلتشخرصلولیاصدلبهستهب لگسجهشلشلد.ل

توگل لتهب لسهحرعل16S rDNAلشمهسهت لشد .ل

س هتجلتیررنلیاصدلبهستهب لسشه لیگیسدلاو لخلهلصلسلهسیل

ل

تهلیاصدلستلهییلبلعلیاسل لگسجلهشلشلد لولیاصلدلبهستلهب ل

نتایج

یتهستمو لباگبالبهل716یاصدلگسل .لحلدلتشلخرصلیسل گه ل

جداسازی و خالص سازی باکتریهای تجزییهکننیده

دس السرزلحدلستهییلگسلغا

لآف لکشل ومویلیالس وسعل

دیازینون :پیلگسلگس قله لس وسلعلهلهیلخلهکلولاسلوبهتلگسل

اگلمدگسهسیلکایلولباگبالبهل 1/117رال لنلاشلبلالکرالوناشل

مهطقل خ افلکشهواسیلولصلمی لبلعلآس هتشلگه لولت رلعلل

سشه لیگی .ل

سوسپهس للرو لیال حللرطلکشلل لپهتللعل یللدس لحللهویل51ل

7931لتهب ه ل،62 لش ها،لسه لهف ل،هه
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لپژوهش لست-

فصامه علما

ل ل61

NR 024697.1 Bacillus weihenstephanensis
KF010791.1 B. mycoides
99
FJ573187.1 B. cereus
KP406730.1 B. toyonensis
33
EF206345.1 B. thuringiensis
NR 040793.1 B. psychrosaccharolyticus
NR 024691.1 B. flexus
39
99 DQ973298.1 B. megaterium
NR 024695.1 B. niacini
HM631829.1 Bacillus niabensis
NR 026138.1 B. cohnii
37
X76443.2 B. horikoshii
50
68
NR 026144.1 B. halmapalus
KM095966.1 B. firmus
NR 040792.1 B. lentus
NR 036987.1 B. smithii
37
HM631830.1 B. badius
NR 024690.1 B. carboniphilus
HM631849.1 B. niabensis
36
DQ228696.1 B. licheniformis
63
35
88 NR 024689.1 B. atrophaeus
NR 024696.1 B. vallismortis
37
NR 024693.1 B. mojavensis
97 HQ238670.1 B. tequilensis
60
AB269766.1 B. subtilis
NR 112056.1 B. halodurans
94 AB274919.1 B. halodurans
NR 026139.1 B. pseudofirmus
NR 036889.1 B. alcalophilus
NR 026145.1 B. pseudalcaliphilus
NR 026143.1 B. gibsonii
NR 026140.1 B. clausii
S1
KY621479
EU157722.1 Paenibacillus sp.
100
47
GU979231.1 Paenibacillus sp.
66

74

ل

0.01

ل

)لتجزتلعلکمملد للآفل لکلشلیتلهستمو للیالS1(لسشه لیهمد للگاتبهطلژس رو لتوگس مدتاتنلمدگتعل،MLلیاخ لفراوژس رو لتاسر لشد لبعلاو ل-7شولل

ل

16s rDNAلسهحرعل

قهت علبهلتیدگییلگسلگس اتنلههیل ومویلیالبهسکلژ لبالگسهسلتشهبعلتوگل

 ل67

لآف لکشلیتهستمو لتوسطلبهک ایلههیلبو لمدگشد لگسلخهکلههیلآلوی ل

گاستهب لتجزتعلست

AJ308309.1 Pseudomonas marginalis
DQ377751.1 P. grimontii
KU212885.1 P. lini
31
AJ308317.1 P. tolaasii
AB334768.1 P. veronii
KF511639.1 P. fluorescens
KJ183218.1 P. chlororaphis
AJ308302.1 P. cichorii
AF058286.1 P. mandelii
37 AJ308316.1 P. syringae
NR 114793.1 P. agarici
NR 117756.1 P. knackmussii
DQ377746.1 P. brassicacearum
FJ592169.1
P. umsongensis
73
51
FJ502231.1 P. jessenii
AJ308320.1 P. flavescens
FJ592171.1 P. plecoglossicida
FJ544382.1 P. pseudoalcaligenes
KC633284.1 P. aeruginosa
71
AJ308314.1 P. resinovorans
79
FJ544363.1 P. alcaligenes
FJ194516.1 P. citronellolis
KY621480
96
S2
31
KC660136.1 P. stutzeri
56 KY411901.1 P. stutzeri
KX585258.1 P. stutzeri
75
KY575134.1 P. stutzeri
AY880300.1 P. pachastrellae
AY464960.1 P. syzygii
95

42

0.02

تجزتعکمملد للآفل لکلشلیتلهستمو لیال
ل
ل(لS2)لسشه لیهمد للگاتبهطلژس رو لتوگس مدتاتنلمدگتعل،MLلیاخ لفراوژس رو لتاسر لشد لبعلاو ل-6شولل
 ل16s rDNAقهت علبهلتیدگییلگسلگس اتنلههیل ومویلیالبهسکلژ لبالگسهسلتشهبعلتوگل لسهحرعل
1200

سطیلستالپرک

1000
800
y = 16.206x+50.12
R² = 0.9844

600
400
200
0
0

ل

5

10

)ل( را لناشلباللر ا

15

غا

ل محم لکهلرباگسرو لآف لکشلیتهستمو ل-9شولل

20

فصامه علما

66ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

بررسی مدزان مصیرو و کیاهش دییازینون توسیط

پهاگ اههیلباآوای ل شد لیالگتلنلگلگلول یملهیگاله ل مد.ل

جدایییههییا :قللدگالبهقر هسللد لآف ل لکللشلیتللهستمو لیال

مدو ل،7لشهخصلههیلسر علم الحشا لکشلیتهستمو لیال

حللرطلکشلل لMSMلکللعلمدگتللعلهللهیلS1لولS2لیالآ ل

حضللوالمدگتللعلهللهیلS1لولS2ل ول قهت للعلآ لبللهلشللههدلاگل

بعل طوالمدگنهسعلکش لیگی لشد لبویسد،لیالاوسهلهیل،9ل

سشه ل ل یهلد.لبلالگسلهسلگتلن،لسر لعلم لالیتلهستمو لیال

،2ل،3ل76ول75ل پیلگسلکش لگسلطاتلقلآ لهی لسلهسیلهلال

حضوالمدگتع S1لولS2لبعلتاتر لباگبلال9/13لول9/61لاوسل

س وسعلبهلاو لکچاسلولتزاتقلبعلیسل گه ل حهسلبعلشلد.ل

حهسبعلشد،لیالحهل لکعلسر علم الآف لکلشلیتلهستمو ل

غا

لهلهیل حهسلبعلشلد لبلهلغا ل لس وسلعلهلهیلشلههلدل

یالس وسعلشههدلباگبال6/3لاوسلگس .ل ل

قهت علشدسدلکلعلیالآس لهلهلريلمدگتلعلبلهک ایلتاقلریل
سشد لبوی.لغا

ل

لآف ل کلشلیالهلالس وسلعلبلهلتوملعلبلعل

سطیلستالپرلکل شلخصلشلد،لبلعلطلوایلکلعلپلرشلگسل
تزاتقلس وسعلهه،لگس هسدگایلآف لکشلیتهستمو لبعلیس گه ل
تزاتلللقلولس للله لبلللهسیگایلآ ل حهسلللبعلشلللد.ل محملل ل
کهلرباگسرو لبالگسهسلس ه لبهسیگایلولسطیلستلالپرلکل
گسلل هسدگایلیالغا لل لهللهیل فللهوتلاسلل لولغا لل ل
آف ل کشلبالگسهسلاگبطعلخطلحهصلل حهسبعلشد.لس ه ل
بهسیگایلباگیلآف لکشلیتهستمو لیالس ه ل6/521لیقرقعل
بویل(شلولل.)7لشلولل، 5لکاو لهتوناگشلس وسلعلشلههدلول
رزگ لتجزتعلآف لکشلبهلغا

شولل-7لکاو هتوناگشل ابوطلبعلگس هسدگایلآف لکشلیتهستمو ل
(مال

ل51ل رال لنلاشلبلاللر لال

ل

لپروه ل ابوطلبعلپرکلیتهستمو لگس )

ل

بدو لحضوالبهک ایلگس لکلعلت لهشل اگحلللگسل خاگشل
اویلآ لگسجهشلشد لگسل

لغا ل لآفل لکلشل75لاوسل

پیلگسلتاقریلبع75/53ل را ل ناشلباللر الاسرد،لیالحلهل ل
کعلغا

لآف لکشلیاحضوالمدگتعلههیلS1ل(شولل)2ل

ولS2ل(شولل)1لبعلتاتر لبعل9/76لول5/67ل رال لنلاشلبلال
لر الکههشلتهفل .لگتلنلسشله ل ل لیهلدلکلههشلغا ل ل
آف لکشلیالس وسعل ههلیالگثالفیهلرل لبلهک ایلولگسل فهی ل
آف لکشل ومویلیال حرطلبعل مموگ ل مبعلکابنلولف لفال
توسطلمدگتعل ههس .له چمرنلس لهتجل ابلوطلبلعلبلاگس ل

شولل-5لس ویگالیتهستمو لشههدل(ل رزگ لتجزتعلآف لکشلیتهستمو ل
بهلغا

ل 51ل را لناشلباللر البدو لحضوالبهک ایلگس لکعلت هشل

گلگللویلسللرم رو ل(اگبطللعلهللهیل5لول) 2ل قللهیتالبهقر هسللد ل

اگحل لگس خاگش لاوی لآ لگسجهش لشد لگس ) لو لمال

یتهستمو لیالحضوالمدگتعلههیلتجزتلعلکمملد لS1لولS2لول

پرکلیتهستمو ل ابوطلگس  .ل

لپروه لبعل

ل

گاستهب لتجزتعلست

 69ل

لآف لکشلیتهستمو لتوسطلبهک ایلههیلبو لمدگشد لگسلخهکلههیلآلوی ل

بحث و نتدجهگدری
تللهکمو لپژوهشللگاگ ،لبللهک ایلهللهیلتجزتللعلکممللد ل
آف لکشلهلهیلکشلهواسیلاگلیال حلرطلهلهیل خ الفلول
گکوسر

لههیلخهک لولآب ل فلهوتلبااسل لکلای لگسلد.ل

ه چمرن،لپژوهشگاگ لب رهایلبهک ایلههیلبو لمدگشد ل
شولل -2لس ویگالتجزتعلیتهستمو لتوسطلبهک ایل S1ل(ل رزگ لتجزتعل
آف لکشلیتهستمو لبهلغا

ل 51ل را لناشلباللر البهلحضوالبهک ایل

 S1لگس لکع لت هش ل اگحل لگس خاگش لاوی لآ لگسجهش لشد لگس ) لول

مال لپروه لبعلپرکلیتهستمو ل ابوطلگس  .ل

ل

گسلخللهکلهللهیلآلللوی لبللعلآف ل لکللشلهللهیلف للفا ل هسمللدل
7

یتهستمو لاگلبااس لکای لگسدYلگسم العلتلهشل لوله ولهاگ ل
()6111لنزگا لکایسدلتیدگیلبهک ایلهلهیلتجزتلعلکمملد ل
آف لکشلیتهستمو لیالخهکلههیلآلوی لهمدلب لرهالستلهیل
گسل لولتلوگ لیاخلوالتلوم لبلاگیلتجزتلعلآفل لکللشل

ل

یتهستمو لیگاسدلولگتنلتیدگی،لبهلگضلهفعلشلد لیتلهستمو لبلعل
خللهکلگفللزگتشل ل لتهبللدل(.)72لیالپللژوهشلهللهیلیتگللا،ل
بهک ایلههیل موم لبعلمموگ لبهک ایلههیلتوگسلهلیالتجزتلعل
آف لکشلیتهستمو لولسهتالتاکربهتلمدگسهسیلشدسدلکعل
باخ لگسلآس هل شلهبعلبلهک ایلهلهیلمدگشلد لیالپلژوهشل
حهضلللاله للل مد لگسم الللعلترللله ل5لوله ولللهاگ ل()6116ل

شولل -1لس ویگالتجزتعلیتهستمو لتوسطلبهک ای ل ( S2رزگ لتجزتعل

بللهک ایلهللهیلتجزتللعلکممللد لآفلل لکللشلیتللهستمو لگسل

ل 51ل را لناشلباللر البهلحضوالبهک ایل

ممیلههیلسویو وسهسلولبهسراوسلاگلگسل مهطقلآللوی لیال

 S2لگس لکع لت هش ل اگحل لگس خاگش لاوی لآ لگسجهش لشد لگس ) لول

صلللالمدگسلللهسیلکایسلللد.لیالکلللل،لبلللهک ایلهلللهیل

آف لکشلیتهستمو لبهلغا

مال لپروه لبعلپرکلیتهستمو ل ابوطلگس  .ل

سویو وسهسلپوترلدگللولسلویو وسهسلآئاوژتملوسگللتوگسلهت ل

ل
شهخصههیلسر علم الحشا لکشلیتهستمو لیالحضوال
ل
مدو ل-7ل
مدگتعههیلS1لولS2لول قهت علآ لبهلشههد
ل

ستهییلیالتجزتعلآف لکشلههیلف فا لگسم العلیتلهستمو ل
ولباخل لتاکربللهتلسف ل لیگاسللد.لبللهک ایلهللهیل یاللقلبللعل

س ه ل(اوس)

شههد

S1

S2

ممیلههیل خ اف،لآف لکشلهلهلاگلتجزتلعل ل لکمملد.لیال

1

51

51

51

ساگسلالم له ،لگفللزگتلشلآنلهه لگسل هسلدنهایلولسل ر ل

9

76/61

77/77

65/57

2

79/57

95/71

92/15

آف لکشلههیلف فا لآلل لولآثلهالمبلاگ لسهپل:تالآس لهلبلال

3

97/59

75/61

75/69

76

67/95

3/61

71/67

75

75/53

9/76

5/67

سه ل،7319لاوسسباگلولگلو هسدا لشلوهفل رواوبل لاگل

K

1/1119

1/7693

1/713

DT50

6 /3

9/13

9/61

مه للگصا لتجزتعلحشا لکشلهلهیلف لفا لآلل لیلگس ل مدل

P<.05

....

1/19

1/176

گس ه لولگکوسر

لههیل خ افلس رنلسب لتومعلبرش البعل

تجزتعل رواوب لگتنلآفل لکلشلهلهلشلد لگسل ل(ل.)71لیال
2

(.)76لیالسه ل،6117لکهسوها1لبهلبااسل لن ل ای لتجزتلعل

فصامه علما

67ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

رواوب ل ل71لس وسللعلخللهکلیالهمللد،ل66لسللوتعلبللهک ایل

تاکربهتلپا لآاو هترکلحاقلویلگسم العلسف لهلنلولسلهتال

یاللللقلبللللعلمللللمیلهللللهیل،Planococcusل،Bacillusل

تاکربهتلسف لاگلیگاسدل(.)67لگتنلبهک ایلهه،ل وگیلآلل لاگل

 ،Arthrobacterل Pseudomonasلو ل Stomatocucusلاگل

یالحضللوالگک للرژ ل(پ:تاسللد لگلو اوس ل )لولگسلاگ لهللهیل

گسلخللهکلهللهت لمدگسللهسیلکللایلکللعل للدتلستللهییلیال

بروشر رهت لتجزتعلهوگسیلتجزتعل لکممد.لچاخلعللتمف ل ل

لحشا لکشلههیلف فا لآل لبویسلدل(ل.)73لیالسله ل

بهک ایلههیلتجزتعلکممد لگسم العلسلویو وسهسلهلهللشله لل

،6113لکلللرون6لوله ولللهاگ لبلللهلبااسلل لخلللهکلهلللهیل

سر وکاوشلههیل خ الفلولگسلوگعلنولسلهنو لگک لردگسههیل

کشلللهواسیلهمللللدلکللللعل للللدتلستللللهییلیال یللللا ل

گس قهل ل صللبلعلگک لرژ لگسل .لملمیلسلویو وسهسللگسل

آفل لکللشلهللهیلف للفا لآلل لگسلم اللعلیتللهستمو لبویسللد،ل

ی و لتاتنلبهک ایلههت لگس لکعلیالبرش النزگا لهلهیل

بللهک ایلهللهیلتجزتللعلکممللد لگیلاگلگسلمللمیلهللهیل خ اللفل

ابللوطلبللعلتجزتللعلست ل لومللویلیگایل(.)66لنوسللعلهللهیل

Pseudomonas sp.لولFlavobacterium sp.لشمهسلهت ل

ب رهایلیالتجزتعلتاکربهتلف فا لولسلهتالآفل لکلشلهلهل

کایسللد (.)77لپژوهشللگاگ ل خ اللفلبهاهللهلتوگسللهت لگتللنل

مدگسلللهسیلشلللد لگسلللدلولل ل لنوسلللعلهلللهیلبهسلللراوسلول

لآالتمد لههلاگلنزگا لکای لگسدلول

سلویو وسهسل،لتوگس مللدتاتنلنوسللعلهلهیلشللهخصلشللمهخ عل

ب رهایلگسل طهلیعلههیلپرشرنلبعلمدگسهسیلگتنلنوسلعلهلهلگسل

شد لگسدلولحضوالآس لهلیالبرشل الشلاگتطل حرطل ،لمه للل

حرطلهلهیلآبل لولخلهک ل مجلالشلد لگسلد.لیالت لهشلگتلنل

ل لگسل لکللعلگسل فهی لگسلآس للهلاگلیالبرشل ال حللرطلهللهل

طهلیللعلهلله،لتوگسلهت لنوسللعلهللهیلبهک اتللهت لیالگسل فهی لگسل

ونل لکمدل(.)69لس هتجلپژوهشلحهضالسشه لیگیسدلیال

آالتمللد لهللهیلآل ل لوله چمللرنلهرللداوکابنلهللهیلسف لل ل

فاوالبهک اتهت لخهکلههیلآلوی لبعلآف لکلشلیتلهستمو ،ل

بلعلممللوگ لتم للهل مبلعلکللابنلولگسللاژیلتأترلدلشللد لگسل لول

بهک ایلههت لبهلقهبار لسلهسنهلاشلد للبلهلیتلهستمو لوملویل

گ اوس لیال مدسل لژس رلکلگسل فهی ل ل لشلوسد لبلعلوتلژ ل

یگاسللد لبللعلگتللنل یمللهلکللعلآلللوین لبللهلتاکربللهتلس ل

ل

ممیلسویو وسهسلههلکعلبعلستاای لنه هلگسلپاوتوبهک اهلهل

آف لکشلههل هسعلاشدلبهک ایلههیلخهکلیال حلرطلهلهیل

ل ل لیالفیهللرل ل ل لللهبولرو ل

.له چمرنلس هتجلسمجشلبهقر هسد لآفل لکلشلل

یا

نوسعلههلیالتجزتعلست

تیالللقلولسقلللشلب لللرهال
حرطلست

آلوی لسر

ل هسمدلچاخعلممهصلالولتجزتلعللآالتملد لهلهیل

یتهستمو لبهلکاو هتوناگف ل هتعلبهلکهاگت لستلهیلسشله لیگیل

سهش ل لگسلفیهلر ل لهللهیلست ل لولغرللالست ل لیگاسللد.لبللعل

کلعلبلهک ایلهلهیلمدگسلهسیلشلد لگسلس وسلعلهلهیلخلهک،ل

توگسهت لسلویو وسهسلهلهللیالفیهلرل لهلهیلست ل لفملهوایل

توگسهت لگس فهی لگسلگتنلآف لکشلههلاگلبعلمموگ ل مبعلکلابنل

لسرزلب رهالتومعلشلد لگسل ل

یالشلللاگتطلآس هتشلللگهه لیگاسلللد.لگتلللنلبلللهک ایلهلللهلگسل

(.)61ل شلللخصلشلللد لگسللل لبلللهک ایلهلللهیلملللمیل

آف لکشل ومویلیال حرطلکش لهلهیلفقرلالبلاگیلاشلدل

سلللویو وسهس،لتوگسلللهت لب لللرهالستلللهییلیالگسل ل فهی لگسل

خویلگس فهی ل لکممدلولسب لکههشلغا ل لآفل لکلشل

،لآالتمدههیلآل لوله چمرنلتاکربهتلسف ل

یال حرطلکش ل لشوسد.لیگی لههیلپژوهشلحهضلالسشله ل

ولآاو هترکلیگاسدلولگسلگتنلاو،لگتلنلبلهک ایلهلهلبهاهلهلگسل

ل لیهمللدلبللهک ایلهللهیل ومللویلیالخللهکلآلللوی لکللعل

گسوگعلگکوسر ل لهلهیلآللوی لبلعلتاکربلهتل خ الفلملدگل

مدگسللهسیلولکش ل لشللد لگسللد،لیتللهستمو لاگلتجزتللعلولگسل

شد لگسدلولمالو لبا،لتجزتعلآف لکلشلهله،لتوگسلهت لتجزتلعل

آف لکشلیتهستمو لبعلمموگ ل مبعلغ:گت لگس فهی ل لکممد.ل

بعلوتژ لیالس رمعلتجزتعلست
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