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Abstract
Introduction: Soil contamination to heavy metals such as lead and zinc in and around mines
causes a change in structure, complexity, diversity and activity of soil microbial communities
like bacteria.
Materials and methods: In the present research, PCR-DGGE approach was used to investigate
the effects of Pb and Zn-contamination in Bama mine near Isfahan city on bacterial diversity,
structure and complexity. Basal Respiration (BR) and Substrate Induced Respiration (SIR) was
also used to assess microbial activities. Nine samples from three locations (3 for each) with
different levels of heavy metal contamination were taken (from low to high), then their DNA
were directly extracted. Also a 468 base pair of their 16S rRNA genes were amplified using
specific primers, and their fingerprints were obtained by denaturing gradient gel electrophoresis
(DGGE). BR and SIR were measured, and metabolic quotient was calculated. Finally, soil
microbial activity in polluted conditions was achieved.
Results: Our findings illustrate that heavy metal contamination has negative effects on bacterial
diversity. By increasing the bioavailability of Pb and Zn, the complexity and diversity of
bacterial communities decreased and the frequency of resistant bacteria increased. By increasing
Pb and Cd contamination, SIR reduced and this shows the reduction in microbial biomass. In
these conditions, SIR and metabolic quotient was more sensitive than BR, so they are better
ecological indicators in polluted soils.
Discussion and conclusion: Although bacterial diversity showed reduction in polluted soils,
diversity is still relatively high. Bacterial ability to adapt in heavy metal contamination, bacterial
resistance and their important functional roles in such conditions are valuable in soil ecosystem
suggesting further researches on them.
Key words: Diversity, PCR-DGGE, Basal Respiration, Substrate Induced Respiration,
Metabolic Quotient, Lead, Zinc, Bama mine
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چكیده 
مقدمه:لآ وین لخهکلبلعلفازهلهلیلسلمگلرنلسلا لولاولیلپراگ لو،للکهس لهاههلیلگتلنللفازهلهلبهمل للینانلوسل لسلهخ ها،ل
یههل لشویل.
پرچردن ،لنوسهنوس لولکهاکایلاتزجهسدگاگ،لخهکل هسمدلبهک ا ل
خهکهلهلیل
ل
موادوروشها:لباگیلبااس لپره دلآ وین ل عد،لسا لولاویلبه هلیالگص هه،لبالنوسهنوس لاتزجهسدگاگ،ل
پراگ و،لخویلگسلاو لسشهسگال و وو ل وسوملبعلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلبها لنرلایللشلدل.ل2لس وسلعلگسلخلهکلهلهلیل
ولپسگسلگس خاگجلDNAلهاتکلگسلخهکلهه،لسهحرۀل151لج ل لل
عد،لبه هلبهل رزگ،لآ وین لههیلک لتهلستهیلبایگش لشدسدل ل
بهسیلیاو،لز،ل16SrRNAلبهلPCRلتوثرالشد.لسپسلگ و اوفواسلDGGEلگسجهملشدلولگثالگسگش لههیلبهک اتلهت للاویلز ل
بعلیس لآ دسدلولباگیلباآوایلنوسهنوس لاتزجهسدگاگ،لبها لبایگایلشدسد.له چم لرنلبلهللگسلدگس لنرلایللتلم سلپهلتلعل)(BRلول
باگسگرخ ۀل)(SIRلخهکلول هسبۀلبهاۀل هبو رک،لتغرراگتلکهاکایلاتزجهسدگاگ،لخهکلبااس لشد .ل
نتایج:پرچردن لولنوسهنوس لبهک ایلههیلخهکلبهلگفلزگت لل قلدگاللیالیسل ا لفازهلهیللسلمگرنللسلا للولاویلکلهه لل
ینانو،ل لشوی.لفاگوگس لس ب لبهک ایلههیلپهتدگاتالبلهللگفلزگلت لآ لوینل لخلهکلبلعل
ل
لتهبدلولسهخ هالولنوسهنوس لآسههل
فازههیلتهیشد لگفزگت ل لتهبد.لآ وین لخهکلکهاکایلبهک ایلههلاگلکلهه لل ل لیهلد لبلعلطلوایلکلعللتلم سللباگسگرخ لۀلل
خهکلکهه ل لتهبد.لتم سلباگسگرخ علولبهاۀل هبو رکلپهسدلس هته،لتایلبعلآ لوین للخلهکلل ل لیهملدللولبلاگلیلسلمج ل
چگوسگ لخهکلبه الگسلتم سلپهتعله مد .ل
بحثونتیاهگیری:لگناچعلنوسهنوس لبهک اتهت لبهلگفزگت لآ وین لکهه ل عمهیگایلسشه،ل ل لیهلدلیاللخلهکلهلهیلل

لبعس ب لستهییله ر لولمال للآ،لگح لهًل لدتللس له،للستلهیللآ لوین للخلهکللگسل للستلاگلل
ب رهالآ وی لشههدلنوسهنوس ل
فاص لکهف لباگیلبهک ایلههلوجویلیگش علگس لتهلبعلگتنلآ وین لسلهسنهالشلوسدللولبلهک ایلهلهیللپهتلدگاللیالخلهکلهلهیلل
آ وی لتوثرالشوسد.لگتنلتوگسهت لسهسنهایلبهک ایلههلولکهاکایههیل ه لبوملشمهخ لکلعللیالتلم للفازهلهیللسلمگرنللگت لهیل
سق ل لکممدلب رهالگاسش مدله مدلولگسجهملپژوه لههیلبرش الیابهاۀلآسههلاگلپرشمههیل لکممد .ل
واژههایکلیدی:لنوسهنوس ،ل،PCR-DGGEلتم سلپهتع،لتم سلباگسگرخ ع،لبهاۀل هبو رک،لسا ،لاوی،لکهس هالبه ه
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مقدمه .ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهش ل،لش ها ،92لبههال8921
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

یاس لبهسدههلتهلگ گویل ولعلهلهیللحهصللللاویلز لهلهیلل

او لههیل و وو لشمهخ لنوسهنوس لاتزجهسدگاگ،ل

گ و اوفواسلب گ لستلهیللیگای.لبرشل اللتصلوتاههیللز لهلهلل

خهک لاگلگ وه،لپ:تالکای لگسلدل لکلهایلکلعلس لهس للح ل ل

سامگفزگالشمهسهت لکمملدۀلل
یتجر ه لوش ها لگیاله مدلولگسل ل

ن ه ،لآ،لسرزلیشوگا لبلوی .لبلوملشمهسل لل و ولول لخلهکل

بهسللدههلاویلز لبللاگیلسشللهسعلنلل:گایلجهتگلله لهللالبهسللدل

بللعل مظللوالتعرللرنلنوسللهنوس لاتزجهسللدگاگ،لبللهلگسل خاگج،ل

بها لنرایل لشویلولگ گویلحهصللبهلسلاملگفلزگاللآ لهایلل

سوکائرلللکگسلللردههلولیتگلللال
ل
جدگسلللهسیلولشمهسلللهت ل

سللامگفزگاهللهیلنوسللهنوس ل هسمللدل
شللوی ل ل
ل
بااسلل ل لل ل

بخ لههیلتهخ لعلل هسملدللگس لردههیلچلا لف ل ولرپردیلول

،BioNumericsل،GelComparل Canocoلو لPHYLIPل

پاوتئرنلههیلاتزجهسدگاگ،لخهکلگسجهمل لشوی.لشل ها ل

ویالGenBankلولRDPIIالبللاگیلگتللنلکللهالیالیس ل ا ل

قر ل رواوسووپ لبهک ایلههیلخهکلتمههلتکلته لیول

سامگفزگاههلکهابایلیگاسدلو9ا .ل
ه مدلکعلبر لگسلیتگال ل

ای لگسلای لههیلب لش هالبهک ایلههت لاگلآشوهال ل لکملدلل

یالاو لهلللللهیلگسگشللللل لسگلللللهایلPCRلگسلز ل

کع لبهلکش لیگی،لبع لیس ل لآتمد.لاو لههیل و ولو لل

پا لگکاتللآ رلدللگسل هی ل ل لشلویللکلعلبلاگلیلجدگسلهسلیل

لشمهسهت لسشدۀل

پللاوتئرنلهلله،لDNAلتللکلاش ل علگیلبللهلگسللدگسۀلحللدگکثال9ل

یس اس لبعل24لتهل22لیاصدلجه عۀلست
خهکلاگل ونل لکممدلو8ا .

کراوبهسلول DNAلیولاش علگیلبهلگسدگسۀلک الگسل8لکراوبلهسلل

گسگشللل لسگلللهای8لPCRلتوللل لگسل هللل لتلللاتنلول

بها لبایگایل لشوی.لز لههیلپا لگکاتللآ رلدللجدگسلهسیلل

پاکللللللهابایتاتنلاو لهللللللهیل و وللللللو لبللللللاگیل

یاش ل و وو لههلاگلبالپهتۀلگسدگس ،لشول،لبلهالگ و التول لل

لگس .لباتای لگتنلاو للسام ل

ولفاگوگس ل G+Cلوبهسهلهلی لآ ل لس لر وستن لولنلوگسلرنالیال

ل

ز،لههیلتوثرلالشلد للگسجلهمل ل لیهملدل.لگتلنللاو لجملب لل

گسگتنلاو،لگ وه،لبااس لتعدگیلستهیلس وسعللطل للس له،لکل لل

ل قللگسلشللوللDNAلاویلز لپال لگکاتللللآ رللدلپهتللۀل

وجلللویلیگای.لاو لهلللهیلگ و اوفلللواسلز لشلللر لیگال

ب للرهایلگسلاو لهللهت لگس ل لکللعلگسلبللاه لکللم لهللهیل

وگساشللل علسلللهسل)(DGGEلتلللهلنا لللهت ل(TGGE)9لول

یاو،اشلل علگیلول رلله،لاشلل علگیلسوکائوترللدههللگسلل هی لل
ل

تجزتعلوت ارللچمدشوا لطو لقطعۀل دویشدۀلگس هلهت ل

لکممدلولیالغابه لنایلساتعلDNAلتوثرلالشلد للبلاگیلل

(T-RFLP)1لگسلپاکهابایتاتنلاو لههیلگسگش لسگلهایلل

شمهسللهت لسهه هسمللدیلهللهیلب للرهالکوچللکلیالتللوگ ل

 PCRلباگی لشمهسهت لجه عۀلاتزجهسدگاگ ،لخلهکله ل مد.ل

سوکائوتردههلبعلکهال لاوسدلو8ا ..ل

بااس لنوسهنوس لست

برش ا لگسجهملآ،لیال قهت علبهلاو لههیلتوگ لتهب 9لگس

گسلاو لههیلتهیشد لباگیلجدگسهسیلفاگوای لهلهیلPCRل

شمهسللعهللهیلگسللدگس لنرللایلکللهاکایل هسمللدلتللم سل
ل

گس هی ل لشوی لستاگلفاگوای لههیلPCRلبلعلیسل لآ لد ل

اتزجهسلللدگاگ،لکلللعلبلللعلیولاو لتلللم سلپهتلللعل)6(BSلول

یالپژوه لههیلنوسهنوس لست ل لیگاگیلطلو لتو له،ل

باگسگرخ للعل)5(SIRلگسللدگس لنرللایل لل لشللویلیالبااسلل ل

ه مد.لیالبرش الپژوه لههلجهتگه لهلهیللب لرهالل غرلاللز،ل

پره دههیلآ وین لخهکلب رهالسلوی مدلله ل مدل .لتلم سل

16S rRNAلبااس ل لشوسدلستاگلتبهاسگت لوفراوزس رکال

خهکلتو لگسلشمهسعلههیلکر ر لخهکلگس لکلعلب لرهالل

اتزجهسدگاگ،لاگ لسشه،ل لیهملدللو8لول9ا.لکلهابایللیاسل لل

ساتعلبعلینانوس لههیلاخلیگی لیالخهکلوگکم لسشله،ل

گسگش لسگهایل PCRلیالپژوه لههیلج عر لبلعل لت لرال

لخهکلبعلش هال

لیهدلولگسل ه لتاتنلوتژن لههیلست

یالخهکههیلآ وی لبعلفاز ...ل
ل
بها لنرایلگسلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلولتم سلخهکلباگیلشمهخ لینانوس لههیلبهک اتهت ل
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لاویلو1ا.لتم سلخهکل وگیلخواگک لولگسازیلاگلبلاگلیل

جهسدگاگ،لگس لکعلیالسلهخ ه،للآسلزت لهلهیلل هل للوجلویلل

اتزجهسلللدگاگ،لولنرههللله،لفلللاگه ل ل ل لکملللدلولسلللاآغهسل

یگایلهرچلکهاکایلست

لباگیلسا لتهفل للسشلد للگسل ل.ل

کهس لشد،لکابنلگس .لتلم سلپهلتلعللفاگوگسل للولسسلد لبلوی،لل

ه لس هس لج :لسا لولکهی روملس ر لسا لاگلگفزگت ل

جهسدگاگ،لولاتزجهسدگاگ،لهوگسی ،لفاگوگس ل وگیلآ ل لسلهیۀلل

لیهدلو2ا.لاویلولکهی روملبعلشوللتبهی لیا لآتملدللول

فاوستمللعلشللوسد لولبهدگش ل لخللهک،لکللهاکایلولسللام ل

بمهباگتنلقهبار لج :لستهییلیگاسلدلگ لهلسلا للیالخلهکلل

سوخ لوسهسل وگیلآ لیالخهکلاگلسشه،ل لیهلدل.لتلم سل

تعلسشرنل لشویلولج :لک ایلیگای.ل رهسگرنلسا لکلللل

باگسگرخ علبهلگفزوی،ل وگیلآ لسهی ل هسمدلناوکزلبعلخلهکل

یالخهکل86ل را لناملبالکراوناملگس لولیالخلهکلهلهیلل

ولنا هن:گایلآ،لیالشاگتطلبهرمعلط لس له،للکوتله للو8لتلهل

باکراوناملهل لل ل لاسلدل.ل رلهسگرنلل
آ وی لتهل844ل را لنامل ل

9لسلللهم البلللعلیسل ل ل لل لآتلللدلولفاگوگسل ل لولست لللویۀل

اویلکللیالخلهکلل894ل رال لنلاملبلالکرالونامللگسل للول

اتزجهسدگاگ،لخهکل)1(SMBلاگلسشه،ل لیهدلو6ا.لتلم سل

برش الگسلگتنل قدگالسشلهسۀللآ لوین للخلهکللبلعللاویلگسل لل

باگسگرخ علیالپژوه لههیلآ وین لباگیلگاستهب ل دتات ل

و5ا .ل

خلللهکلولینانلللوس لسوینللل:الفاگوگسللل لولکلللهاکایل
اتزجهسدگاگ،لسوی مدلگس لو6ا .ل

یالپژوه لحهضالپره دههیلآ وین لکهس هالسا لول
اویلبه هلبالخهکلهلهیلپراگ لو،لآ،لبااسل لشلدلولبلاگیل

فازههیلسمگرنلیالخلهکللبلعللشلوللل الو ،للتبلهی ،لل

سخ لل رنلبللهاللیالکشللوا،لپره للدههیلگتللنلآ للوین لبللهل

ک للپاوسلبللهل للوگیلآ ل ،لتاکر ل لبللهلآسرللو،لهللهت ل هسمللدل

بلعلکلهانرایلاو لگسگشل لسگلهایلPCR-DGGEلبلاگیل

کابمهتلهه،لف هتلههلولسو ردهه،لتاکرل للبلهللگک لردههیلل

گاستهب لنوسهنوس لاتزجهسلدگاگ،لخلهکزیلبااسل لشلدسد.ل

آهن،لآ و رمروملول مگملزللولیالسلهخ ه،للکلهس للهلهللوجلویل

تللم سلپهتللع،لتللم سلباگسگرخ للعلولبهللاۀل هبو رللکلبللاگیل

یگاسللدلولتمهللهلبخل لک ل لگسلآسهللهلجلل :ل ل لشللویلو5ا.ل

گاستهب لینانوس لکهاکایههیلاتزجهسدگاگ،لگسدگس لنرلایل

خهس گه لفازههیلسمگرنلطبرع لتهلگس هس لگسل ل.لآ لوین لل

ول هسبعلشدسد.لگهدگ لپژوه لحهضالمبهاتمدلگس ل

خهکلبلهللفازهلهیللسلمگرنللیگاگیلخهسل گه للگس لهس للبهمل لل

بللعکللهانرایلاو لPCR-DGGEلیسلل رهب لبللعلل
-8لبللهل ل

آ وین لپهتدگالوله رشگ لخهکل لشویلو ل للآ لوین لل

بهک ایلههیلکشل لپل:تاللولکشل لسهپل:تاللولبااسل للآسهلهل

خهکلبهلفازههیلسلمگرنللیگاگیلخهسل گه للطبرعل لل ع لوًلل

گسجهملولشمهخ لبه ایلگسلنوسهنوس لبهک ایلههلیالسلطو لل

پدتد لگیلفصا لولن:اگلولوگب ل عللبلعللآ لوهلوگللگسل للکلعلل

خهکههلحهصللشوی ل
ل
هوتلآ وین ل

آ وین لپهتدگالیالپ لسدگایلو1ا.لیال علد،لکلهایللبلعلگسگیل

-9لپره للدههیلآ للوین لبامد للدتلو64لسلله الخللهکلبللعل

براو،لکشرد،لهالناملفاز،ل قدگالب رهالستلهییلل لوگیللسگئلدلل

قهیتالک لتهلستهیلسلا للولاویلبلاللسلهخ ها،للنوسلهنوس ،لل

سمگ لحهویلفازههیلسمگرنلپدتدل لآتلدل.لگتلنللفازهلهللبلهلل

پرچردن لولکهاکایلاتزجهسدگاگ،لخلهکللبلهللبلعلکلهانرایلل

فاگتمللدههیلآبشللوت لشللر رهت لولست لل لجمللب لپلل:تال

او لههیلتهیشد لبااس لشوی ل

لشوسدلولگسلس رن،لخهکلولآ لههل لن:اسدلولیالپهتله،لل

-9لبهک ایلههیلپهتدگالولسهسنهاشد لیالسلطو لل لهوتلل

بعلسسجرلاۀللغل:گت لل ل للاسلمد لو1ا.لسلا للولاویلگسج العلل

خهکههلشمهسهت لشوسد
ل
آ وین ل

ه لتاتنلفازههیلسمگرنله مدلکعلآ وین لستهییلگتجلهیل

-1لتوگسهت لاو لههیلتهیشد لیالچملرنللشلاگتط للسلمجرد لل

لکممد.لگناچعلاویلگسلممهصالغ:گت لک ل صلا للبلاگیلل

شوی .ل

فصامه علما

11ل ل

روشها 

موادو

-لپژوهش لست

هه،لسه لهش ل،لش ها ،92لبههال8921
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لیهمدلو84الولشهتدلاتزجهسدگاگ،لگتنلخلهکلهلهللسرلزللبلهل

جایگاهنمونهبرداریازخاک:کهس هالسا لولاویل
به للهلسللو رنلکهس للهالسللا لولاویلبللزاکلکشللوالیال

چمرنلیشوگایلههت لسهسنهالشد لبهشلمد ل وضلوم لکلعلل
یالپژوه لحهضالبااس لخوگهدلشد.

سزیتو لشهالگص هه،لو مطقۀلگتاگ،لکو الگسل لکلعلب لر ل

سعلجهتگه لس وسعلبایگایلبلهلآ لوینل لکل لوبلرلاو،للگسل

گسل64لسلله لگسلبهللا لبللایگایلآ،ل ل لنلل:ای.لاو لهللهیل

جهتگه ل عد،لکهایا،لبلهلآ لوینل ل وسلطللوسزیتلکللبلعل

بایگشللل لخهک لللهاۀلگتلللنلکهس لللهاللاو لتلللوسا لبلللهل

کهس هالتپعلساخالولبهلآ وین لستهیلوسزیتکلبلعلکهس لهال

کهانه لهلهیللگسل خاگجلولاو لاوبلهسلگسل لکلعلبهمل لل

نوش رلالبهتوجعلبع لپژوه لهلهیل لپرشلرنللپهاسهیوسل للول

بعلجه هسد،لکلهسل لهلهیللب لرهالیاللکهانله لهلهیللگسل خاگجلل

ه وهاگ،لو84الباگیلس وسلعللبلایگایلنلزتم للشلدسدللولگسل

ل لشللوسدل.لکللهس لهللهیلکابمللهتلاوی،لکابمللهتلسللا ،ل

خهکلاوترنلوص التهل84لسهس ل ایالآسهه لیالسع لتواگال

لسللا لتللهلنلله نل

س وسعلبایگایلشدلوشولل8ا.ل2لس وسلۀللخلهکل لب ل لیاسل لل

)(PbSلبرش الیالبخل لهلهیللاوتلرنللکهس لهاللبه لهللوجلویل

اویلتدلن:گش علولبعلآس هتشگه لاسلهسد للشلدسدلوللبلاگیلل

یگاسد.لسبه علههیلحهصللللگسلجدگسلهسیللکلهس لهلهللطل لل64ل

بااسلل لوتژنلل لهللهیلفرزتولل ،لشللر رهت لولست لل لول

سه لن:ش علیالجهتگه لهلهیللوتلژ لگیلگسبهشل علشلد لگسلدللول

ه چملرنلجدگسللهسیلولبرللاو،لکشللرد،لDNAلخللهکلیال

نرههه،لاوترد لپراگ و ،لآسههلبهلتوجعلبعلفاگوگس لستهیلسا ل

تخچه لسگهدگایلشدسد .ل

ه ل ل وافرل ،لهرللداوسوسر لولسلم

ولاویلیالگتنلجهتگله لهلهلبلعلگتلنلفازهلهللپهتلدگایللسشله،ل


ل

بعتاتر لیگاگیلآ وین لب رهالک ،ل
شولل-8لکهس هالبه هلیالبخ لجموب لشهالگص هه،لولجهتگه لههیلس وسعلبایگای لجهتگه لههیل،S1لS2لولS3ل ل
وسطلولستهیلبعلفازههیلسمگرنله مد.لجهتگه لههیلتهیشد لبالگسه لپژوه لپهاسهیوس لوله وهاگ،لو84الگس خه لشد لگسد .ل

یالخهکههیلآ وی لبعلفاز ...ل
ل
بها لنرایلگسلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلولتم سلخهکلباگیلشمهخ لینانوس لههیلبهک اتهت ل
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کارهایآزمایشگاهی:س وسلعلهلهیللخلهک للکلعللبلاگیلل

کرلل لتوگس مللدلگسلل خاگجلDNAلگسلخللهک1لوسللهخ ل

گسدگس لنرای لوتژن لههیلنوسهنو،لخهکلبایگش لشلد لل

شلللاک لMO BIOالبلللالپهتلللۀلیسلل واکهالسلللهسسد ل

بویسدلهوگخشکلشدسدلولگسلگ کل9ل را ل ایلن:گاسلد ل

جدگسهسیلشد.لپسلگسلبرلاو،لکش لرد،ل DNAلهلالس وس لۀل

شدسد.لسپسلبهفل لخلهکلبلعلاو لهلرلداو ایللو88ا،ل

خللهک،لکر رل لولک رل لآ،لبللهلگ و اوفللواسلاویلز ل

گسللردت ۀلخللهکلو89ا،لهللدگت لگ و اتول لخللهکلو89ا،ل

آنلللهاسل8/6لیاصلللدلوسس /حج للل لولبلللهلیسللل گه ل

کللابنلآ ل لخللهکلو81ا،لسر للاوز،لخللهکلو86ا،لف ل ال

گسلللپو اوفوتو الNonoDrop-1000لبااسللل لشلللد.ل

قهبللللجلل :لخللهکلو89ا،لپ هس لر لتبللهی لخللهکلو85ا،ل

بهتوجعلبعلگتموعلس ب ل2OD260لوچگه لسلوالیلیالطلو ل

غاظ لکللو81الولغاظ لقهبللج :لفازههیلسلمگلرنلبلهل

وجل954البعلOD280لوچگه لسوایلیالطو ل وجل914ل

یهللهیل
DTPAلو81الگسللدگس لنرللایلشللد.لتعللدگیلبللهک ا ل

سللهسو االک للالگسل8/1لسشلله،لگسلآ للوین لDNAلبللعل

رطکش لNAلوسوتاتمل لآنلهالال
ل
کش لپ:تالخهکلیال

پاوتئرنلولس ب لOD260لبلعلOD230لوچگلهل لسلوالیلیال

بعلاو لش ها لکام لبعلیس لآ دلو6ا .ل

طو ل لوجل994لسلهسو الالک لاللگسل9لسشله،للگسلآ لوینل ل

باگیلگسدگس لنرای لتم سلپهتع،ل844لناملگسلهالس وسۀل

 DNAلبعلگس لردههی لهرو رلکللخلهکللگسل للو9الDNAل

خهکلبهلاطوب ل مهس لو 66لیاصدلنمجهت لساگمل لال

حهصللللیالبللهسۀلغاظلل لپللهکلقللاگالیگشلل ل.لپللسلگسل

یالظا لههیل خصوصلوسرامداههی لیول ر ایالاتخ عل

بعلیس لآوای،ل DNAلخهک،لسهحرلۀلل 151لج ل لبلهسلیل

ولبعل دتلتکله لعللیالگسووبلهتوالبلهلی لهلیل99لیاج لۀل

ز،ل16S rRNAلبهک اتللهت لبللهلبللعلکللهانرایلآغللهسنال

سهس لناگی لقلاگالیگی لشلدل.لCO2لپدتلدلآ لد للگسلتلم سلل

پر لباسلد لل991لوF338الولبانشل لل146لوR805الکلعلل

اتزجهسدگاگ،لیال او لNaOHل4/8لسا ه لکعلگسلپ لر ل

توثراکممدۀلسهحرۀلتهیشد له ل مد لولگسجلهم لPCRلتوثرلالل

یال و للعلآس للهت لهللهیلکوچللکلاتخ للعلشللد لولیاو،ل

شد.لو82ا.لب رها ل ه لگس لکعلتکلتوگ لپالگسلبهسههیل

سرامداههیلیگاگیلخهک لقاگالیگی لشد لبویلنایآوایل

سللر وستنلولنللوگسرنلبللعلپهتهسللۀل6′لآغللهسنالپللر لباسللد ل

ولبهقر هسدۀلسویلسلوسآواللبلعلوسلراۀللتر اگسلرو،للبلهلHClل

گفزوی لشویلکلعللبلعللآ،لنرلا ل84لن لعل ل لشلوی.ل لپروسلدلل

 4/8لسا ه لگسدگس لنرایلشد لیاسههت  ،ل قدگالتلم سللبلهلل

هرداوزس ل ره،لگتنلبهسههلسراو ملدتاللگسلآیسلرنللولتر لرنلل

توهیل را لناملییلگک ردکابنلپدتدلآ د لیالهالنلامل

گسل لولتللوگ لپللالگسلنللوگسرنلولسللر وستنلی للهیلذو ل

خلللهکلخشلللکلیالاوسلنلللزگا لشلللدلو6ا.لبلللاگیل

ستهییلیگای لیالس رجع،لط لآس هت لذو لس ل لشلویللول

گسدگس لنرایلتم سلباگسگرخ علسرزلپلر ل لهی للنالوکزلبلعل

هسمدلنرا لتهلگسباکلتوگ لههیل16S rRNAلسهه هسمدلاگل

خهکلگفزوی لولسپسلCO2لپدتدآ د لگسدگس لنرایلشدل

گسله لجدگل لکمدلو94ا.لتهیآوایل لشلویللسهه هسملدیلل

و6ا .ل

ره،لنوسعلههلیالاو لPCR-DGGEل ه لگسل لولگلتلنلل

بللاگیلگاستللهب لنوسللهنوس ،لپرچرللدن لولسللهخ هال

سهه هسمدیلنهه لبعلگسدگس لگیلگسدکلگس لکعلهرچلنوسلعلل

جه عللللۀلبهک اتللللهت لخللللهکلگسلاو لPCR-DGGEل

نوسهنوس لبدو،لنرلاۀلل GCلبلعلیسل للس ل لآتلدللو98ا.ل

بها لنرای لشد.لسخ

ل DNAلخهکلبلهلبهلا لنرلایللگسل

توگ لGCلوGC-clampsا ل
توگ لآغهسنالپر لباسد لوF338ا ل
توگ لآغهسنالبانش لوR805ا ل

توگ لههیلبعلکهالاف علیالستالآوای لشد لگسدلو82ا ل

5′-CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GTC CCG CCG CCC CCG CCC G-3′

 5′-ACT CCT ACG GGA GGC AG-3′ل
 5′-GAC TAC CAG GGT ATC TAA TCC-3′ل

فصامه علما

15ل ل

باگیلتوثرالبخ

-لپژوهش لست

هه،لسه لهش ل،لش ها ،92لبههال8921
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لسهحرۀل151لج ل لبلهسلیلز،ل 16S

84لول86لیاصللدالبللهلس للب ل91/6لگکاتللللآ رللدلبللعل8ل

rRNAلبهک اتللللهت لبللللهلآغهسناهللللهیلتللللهیلشللللد لگسل

بللرسلگکاتللللآ رللدلبللهلشلر لچگلله ل96لتللهل14لیاصللدل

وگکمشگاههیلستالبها لنرای لشلدلل 8ل رواو ر لا لDNAل

وگساش علسهسلگسل او ل844لیاصدلآ،لوبهلگواۀل1ل وًال

گ گولتهلDNAلجدگشد لگسلخهک،ل8ل رواو ر الآغلهسنال

ولفاملآ ردل 14لیاصدلوسس /حج

الآ هی لشلدل.لش لر ل

پلللر لباسلللد ،ل8ل رواو ر لللالآغلللهسنالبانشللل ،ل84ل

غاظ لبالگسه لیس واکهال وتزا لوله ولهاگ،لول94البلهل

ا روسل،PCRل89ل رواو ر لاللآ لPCRل

بعلکهانرایلس ب لههیل خ ال للگوا لولفلاملآ رلدل لتهرلعلل

س او،لولبدو،لDNAلوگسلآ ل قطالپزشو لبها لنرایل

شد.لگفزو،لبالفاگوایۀلPCRلگسلسشهسگالگسدگسۀلDNAلتلهلل

شدالوحج لسههت ل 96ل رواو ر اا.لنهملههی لگسجهملPCRل

ه ه،لسایبه،لته لخطلک لوسهخ لشاک لQiagenالسرزل

کللعلبللهلیس ل گه ل Applied Biosystems 96 well

اویلز لبهانرایلشدلتهلسمجش لبلاگیللگسلدگسۀللهاتلکلل

Thermal Cyclerلگسجهملشدسدلمبهاتمدلگس ل

گسلبهسدههیلبعلیس لآ د لاویلز لبهشلد.لبلاگلیلگجلاگلیل

 -وگساش علسهسیلسخ رن ل26لیاجۀلسهس لناگیلبلاگیلل

گ و اوفواسلگسلبهفالTAEلبها لنرایلشدلکعلبلهلEDTAل

6لیقرقع

ولتاتس-لگس هتلسهخ عل لشوی.لگ و اوفلواسلبلعل لدتلل

 -وگساش علسهسی ل26لیاجۀلسهس لناگیلباگیل16لثهسرع

81لسللهم لیالی للهیل54لیاج لۀلسللهس لنللاگیلبللهلو للهزل

 -پروسدلآغهسناهلهل ل61لیاجلۀلسلهس لنلاگیلبلاگیلل16ل

گ و اتو ل ل14لو ل لگسجللهملشللد.لپللسلگسلآ،،لز لهللهلبللهل

ثهسرع

بللعلکللهانرایلسر للاگتلسقللا لاس ل لآ رللزیلشللدسدلولیال

رواو ر ال

 -ن ا

ل19لیاجۀلسهس لناگیلباگیل16لثهسرع.

گتنلسعلنهملگصا لPCRلیال96لچاخلعلتمظ لر لشلدسدلول

یسلل گه ل SyngeneGBox Gel Documentation

Systemسلهخ للشلاک لSyngeneلبلهلسلوالفلاگبم

ل

یاسههتل ،لن ل ا لپهتللهس لبللعل للدتل84لیقرقللعلیال19ل

یتد لشدسدلولتصوتاههی89لیتجر ه لآسههلبعلیس لآ د.ل

یاجۀلسهس لناگیلگسجهملشد.

سپس،لتصوتاههلبهلساملگفزگال Quantity-One Software

آ پاروو،لههیلبعلیس لآ د لبهلگ و اوفواس لاوی لز ل

 4.6.9لسهخ لشاک لBio-Radلآ اتوهلتجزتعلوت ارلل

لولسپسلبها لنرلایللگسل

شللدسدل.لگتلللنلکهاهللهللیابانراسلللدۀلسللهخ ل لللهتالتسل

یس ل گه لگسللپو اوف و الNonoDrop-1000لبااس ل لول

بوی/سبویبهسد،لح :لخطهیلپلسلس رملعللگسلچههلکلهلهیلل

کر ر لولک ر لسمج لشدسد .ل

گ و اوفواس،لشمهسهت لهالبهسدلبعلطوالجدگنهسلعلولتطبلرل لل

آنهاسل8/6لیاصدلوسس /حج

بللللاگیلگسجللللهملگ و اوفللللواسلاویلز لشللللر لیگال

هللالتللکل گسلبهسللدههلبللهله لله،ل وقعر ل لیالسللر لاخلهللهیل

وگساشللل علسلللهسل)(DGGEلگسلیسللل گه ل

;Bio-Rad

سهه هسمدلبویسد.لسپسلگسلاگبطلۀللستلالشمهسلۀللنوسلهنوسل ل

Universal

DCodeTM

Detection
Systemلطاگح لشد لبلاگلیلگتلنللکلهالبهلا لنرلایللولگسل

شهسو-،لوتمالباگیلبهک الههیلخهکلبعلیس لآ دلو99ا ل
) H′=−∑(ni/N)ln(ni/Nل
یا لگتنلاگبطع،لniلگات هع لپرک لبهسدل،iلiلش هالهالبهسدل

شللد.لسخ ل ل944لسللهسوناملگسلآ پاروللو،لPCRلیالز ل

یالسر لاخلههیلDGGEلولNلج علگات هعللپرکلههیله ۀل

پا لگکاتللآ ردلبهانرایلشد.لز لپال لگکاتلللآ رلدللو،6ل

بهسدههس لولگتنلشمهسعلنوسهنوس لآ هلاگلبره،ل لکمد .ل

Mutation

یس واکهالپرشمههییل وتزا88لوله ولهاگ،لول94الپرلاویلل
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یالخهکههیلآ وی لبعلفاز ...ل
ل
بها لنرایلگسلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلولتم سلخهکلباگیلشمهخ لینانوس لههیلبهک اتهت ل

تازیهوتحلی های آماری:سهه هسمدی لوتژن لهلهیلل

خهکلبمرهیلپژوه لههیلخهکلولآ لکشوا،لآ لوین لل

بااسلل لشللد لیال رلله،لتر هاهللهلیالپهتللۀل26لیاصللدلل

خهکلههلبعلسلا لولاولیلستلهیلوللبلعلکلهی لرومل وسلطل

و4/46>Pالبهلبها لنرایلگسلتجزتعلوگاتهسسلتکلسوتع89ل

گس لولخهکلههلبعلسروللآ وین لسدگاسد.لجدو لههیل8ل

ولبعلکهانرایلساملگفزگالSPSS 19لبااس لولآس و،لشد.ل

ول9لسشه،ل لیهمدلبهلگفزگت لآ لوینل لخلهکلگسلS1لتلهل

گسل ه ب ل گ لپراسللو،لبللاگیلسشلله،لیگی،لاوگبللطل رلله،ل

 S3لفاگوگس لبهک ایلههلبعلطوال عمهیگایلکهه ل لتهبد ل

تر هاههلبها ل نرایلشد لاوگبلطلبلعلگتلنلتاترل له ل مد ل

گتللنلکللهه لفاگوگسلل لبهک اتللهت لوگب لل علبللعلگفللزگت ل

رزگ،لکللبهل رزگ،لقهبللج :لسا لولاوی،ل رزگ،لکللل

آ وین لفازهلهلی لسلمگلرن لیالپلژوه لهلهیللیتگلاللسرلزلل

ول رزگ،لقهبلل ج :لسا لولاویلبهلتم سلپهتلع،لتلم سل

نزگا لشد لگس لو96-99ا .ل
ه ب گ لپراسو،ل ره،لغاظل للکللللولقهبللللجل :لل

باگسگرخ لللع،لبهسلللدههیلDGGEل ولشمهسلللۀلنوسلللهنوس ل
شهسو .،ل

فازهلللهیلسلللمگرنل ثبل ل لول عملللهیگالگسل ل .لضلللات ل

ل

ه ب گ لوR2ا لبلاگلیلسلا ل،لاوی،لکلهی روملولسروللل

نتایج 

بعلتاتر لباگبال،4/11ل،4/11ل4/12ول4/55لگس .لهاچمدل

.ویژگیهایفیزیكوشییمیایینمونیههیایخیاک:ل

ه ب ل گ ل ثبل لول عمللهیگایل رلله،ل قللدگاههیلکللللول

جللدو لهللهیل8لول9لوتژنل لهللهیلفرزتول ،لشللر رهت لول

قهبللجل :للسلا للولکلهی رومللوجلویلیگایلل قلدگالکلللل

ست ل لخللهکلهللهیلبااس ل لشللد لاگلسشلله،ل ل لیهمللد.ل

فازههیلسمگرنلتمههلآنهه لگسدک لگس ل قدگا لقهبللج :ل

ب رهایلگسلوتژن لهه له هسمدله ل مدلولتمهلهلل لدویت لل

آسههلگاگئعل لیهلدللو95ا.لبرشل اللبخل لهلهیلل الو لیال

کللعلبللاللاشللد،لکللهاکایلولنوسللهنوس لاتزجهسللدگاگ،ل

آ لولتبهی لفازههیلسمگرنلباگیلجهسدگاگ،لقهبللج :ل

تأثرالن:گالگس لغاظ لفازههیلسلمگلرنلبلعلوتلژ للبخل ل

ه مدلولتلأثرالل عم لهیگایلبلالآسهلهلیگاسلدللو91الولیتگلالل

قهبللللجلل :لآ،لههسل .له لله،لطللوالکللعلآشللوهالگسل ل

بخل لهللهیلآسهللهلکل لجمللب له ل مدلولقهبارل لجلل :ل

وتژنللل لهلللهیلفرزتوللل لولشلللر رهت لخلللهکلهلللهیل

چمدگس لسدگاسد.له ه،لطوالکعلجدو ل 9لسشله،ل ل لیهلدلل

س وسعلبایگایلشد لگسلسعلجهتگله للس وسلعلبلایگایلله هسملدلل

قدگالقهبللج :لفازههیلسمگرنلگسدگس لنرایلشد لب رهال

ه مدلولتمههلیا لآ لوینل لبلعلفازهلهلی لسلمگلرنلت لهوتلل

ک الگسل قدگالکللگتنلفازههلگس  .ل

عمهیگالیگاسد.لیاکل،لبالگسه لگس هسدگایههیلآ لوین لل
ل
خهکههیلکهس هالبه ه ل
ل
جدو ل-8لوتژن لههیلفرزتووشر رهت ل
فرزتو ل
جهتگه لس وسعلبایگای ل

ل

ل

هدگت ل
بهف

ل

گ و اتو ل

گسردت ع

)(dS m-1
S1

و

ل

 4/6aل

a

a

a

 1 /6ل

ل
کابنلآ
ویاصدا ل
a

 4/89ل

a

شر رهت ل
ل سر اوز،لکل ل
ویاصدا ل
a

 4/46ل

a

S2

و

ل

 4 /6ل

 1 /6ل

 4/81ل

 4/46ل

S3

و

ل

 4/6aل

 1/1aل

 4/86aل

 4/45aل

ل

ل

پ هسر ل

ف ال

ش هالبهک ایلههل

وmg kg-1ا ل

وmg kg-1ا ل

وش ها لپانمعا ل

a

 928ل

a

a

 82/9ل

ست

5a

88/12×84

 912ل

 94/8ل

5b

 911aل

 82/6aل

5c

a

سشه،یهمدۀلسهه هسمدیلههیل عمهیگالآ هایلیالیالپهتۀل8لیاصدلوP<0.01اله مد .ل
حا لههیل،aلbلولcل ل

ل

1/19×84

9/58×84

11ل ل

-لپژوهش لست

فصامه علما

هه،لسه لهش ل،لش ها ،92لبههال8921
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

یالخهکههیلکهس هالبه ه ل
ل
قهبلج :لفازههیلسمگرنل
جدو ل-9ل قدگاههیلکللول ل
جهتگه ل
س وسعلبایگای ل





Pb

Zn

Ni

 52cل

 55aل

 851cل

S1

b

S2

a

S3

غاظ لکل

 946ل

 921ل

b

a

 858ل

 911ل







 Cd
 1/45aل

 Pb
 82/9cل

 Zn
 1/99cل

a

 51ل

a

b

a

 56ل

( )mg kg-1

 9/12ل

a

 9/28ل

 96/1ل

a

 99/5ل

b

 81/89ل

a

 98/95ل

قهبلج :
غاظ ل ل



-1

(  )mg kg
 Ni
 6/91aل
a

 6/88ل

a

 6/45ل

 Cd
 4/51aل
a

 4/62ل

a

 4/58ل

جهتگه ل S1لیگاگیلآ وین لب رهالک لبعلفازههیلسمگرن ل
جهتگه ل S2لیگاگیلآ وین ل وسطلبعلفازههیلسمگرن ل
جهتگه ل S3لیگاگیلآ وین لستهیلبعلفازههیلسمگرن ل
خهکههلآ وین لستهیلبعلسا لولاویلولآ وین ل وسطلبعلکهی روملیگاسدلولبعلسروللآ وین لسدگاسد .ل
ل
یاکل،ل
سشه،یهمدۀلسهه هسمدیلههی ل عمهیگالآ هایلیالپهتۀل8لیاصدلوP<0.01اله مد .ل
حا لههیل،aلbلولcل ل

ل
نتایج تینفس ریزجانیدارا :جلدو لل 9لسشله،لیهملدۀلل

تمهللهلبللعلتللویۀلسسللد لولفاگوگس ل لاتزجهسللدگاگ،لیالخللهکل

تللم سلپهتللعلولباگسگرخ للۀلخللهکلگسل .له لله،لطللوالکللعل

ب گ لیگای.لس ب لتلم سلپهلتلعللبلعلتلم سلباگسگرخ لعللتلهلل

شههد ل لشویلتم سلپهتعلبهلگفزگت لآ وین لخلهکلگسل

ست ویۀلخهکلسشه،لیهمدۀلبهاۀل هبو رک81لگس لول رلزگ،لل

S1لتهلS3لگفزگت ل لتهبد لگتنلگفزگت ل رله،للخلهکلهلهیلل

تم لیالخهکلاگلسشه،ل لیهلدل.لهاچلعلبهلالۀل هبو رلکلل

لو ل رله،للخلهکلهلهیللS1لولS2ل

خللهکلبلرشلل البهشللدللبخلل لبرشلل ایللگسلکلللابنلآ لل ل

لکعلبلهلگفلزگلت لآ لوینل ل

صا لشد لتوس لط لاتزجهسلدگاگ،للبلاگیللتو رلدللگسلازیللول

بللعلاتزجهسللدگاگ،لتللم لوگایل لل لشللویلولآسهللهلبللاگیلل

سسد ل هسد،لآسههلب لعلکلهاللاف لعللگسل للو6ا.لجلدو ل9لبهلاۀلل

سسد ل هسد،لتم سلبرش ایلگسجلهملل ل لیهملدل.لپژوهشلگاگ،لل

هبو رکلکابنلآ لاگلیالخهکلههیلبااس لشلد للسشله،لل

و91لول92النزگا لکلای لگسلدللتلم سلخلهکللبلهلگفلزگلت ل

لیهد .

S2لولS3ل عمهیگالسر

عمهیگالگس لولما لآ،لگتم

ب رهالستلهیللغاظل لفازهلهلیلسلمگلرنلبلعلشلوللل عملهیگایلل

یالبااس لفاگوگس لبلهک ایللهلهللسرلزلله ب ل گ للستلهی،لل

کهه ل لتهبدلو لغاظ لههیلگسدکلولک ل لبرشل اللگسل

م لول عمهیگایل ره،لفاگوگس لبهک ایلههلولغاظ لسلا لل

ع و لپره لدیللبلاللتلم سللپهتلۀللخلهکللسدگاسلدل.لتهف لعلهلهل

وR2=-4/18الولاویلوR2=-4/11البللعلیس ل لآ للدلکللعل

یا وایلتم سلباگسگرخ لعللولتلم سلپهلتلعللتو له،لسر ل مد لل

سشه،ل لیهد لبهلگفزگت لقهبار لج :لفازههیلسمگرنلیال

بعلشوا لکعلتم سلباگسگرخ علبهلگفلزگلت لآ لوینل لخلهکل

خللهکلهللهلکللهه ل عمللهیگایلیالفاگوگس ل لاتزجهسللدگاگ،ل

گسلS1لتللهلS3لکللهه ل ل لتهبللدلولگتللنلکللهه ل رلله،لسللعل

بعلوتژ لبهک ایلههلاخل لیهد لگتنلتهف علبلهللنلزگا لهلهیلل

جهتگه ل عملهیگاللگسل ل.لپژوهشلگاگ ،لنلزگا للکلای لگسلدلل

یتگاگ،له خوگس لیگایلو98لول99ا.لپره لدللسلهنوگاللسلا لل

گناچعلتم س لپهتعلشمهسۀ لب رهالخلوب للگسلکر رل للخلهکلل

بالفاگوگس لبهک ایلههیلخهکلبرش الگسلاویلگس لولآسهلهلل

گس لتم سلباگسگرخ علشمهسۀلبه ایلس ب لبعلتلم سلپهلتلعلل

پهسدلس هته،لتایلبعلگفزگت لسلا للسشله،لل ل لیهملدللستلاگلل

یالشاگتطلآ وین لخهکلبعلفازههیلسمگرنلگسل لول-92

ه ه،لطوالکعلن علشدلسا لهرچلنوسعلکلهاکایللست ل لل

98ا.لتم سلپهتعلبلعلگسدوخ لۀل لهیلۀلآ ل لولتلویلۀلسسلد لتلهلل

سدگایلو2ا .ل

فاگوگس لاتزجهسدگاگ،لوگب علگسل للگ لهللتلم سلباگسگلرخ لعلل

یالخهکههیلآ وی لبعلفاز ...ل
ل
بها لنرایلگسلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلولتم سلخهکلباگیلشمهخ لینانوس لههیلبهک اتهت ل

 12ل

خهکههیلکهس هالبه ه ل
ل
جدو ل-9لس هتجلتم سلپهتع،لتم سلباگسگرخ علولبهاۀل هبو رکل
جهتگه ل
س وسعلبایگای ل

تم سلپهتع ل
-1

-1

و mg CO2 g dry soil dا ل

S1

b

تم سلباگسگرخ ع ل
-1

-1

و mg CO2 g dry soil dا ل
a

بهاۀل هبو رک ل
c

 4/482ل

 8/29ل

4/915

 S2ل

 4/492aل

 8/58bل

4/548b

 S3ل

a

b

a

 4/419ل

 8/81ل

4/249

سشه،یهمدۀلسهه هسمدیلههیل عمهیگالآ هایلیالپهتۀل8لیاصدل()P<0.01له مد .ل
حا لههیل،aلbلولcل ل

ل
ه ب گ ل ره،لتم سلپهتعلولغاظ لقهبللج :لسا ل

بها لنرایلشدسد.لش هالبهسدههیلبعلیس لآ د لیالهاتکل

ولاویل عمللهیگالسر لل لو لل له ب لل گ ل رلله،لتللم سل

گسلسر لاخلههیلDGGEلبهستلهبل لگسلنوسلهنوسل لبهک اتلهت لل

باگسگرخ علولغاظ لقهبللج :لسا لولاوی،لستهی،ل م ل

خهکلههس لولهاتکلگسلبهسدههلسشه،لیهملدۀللتلکللنوسلعلل

ولبعتاتر ل م ل4/18لول م ل4/66لگس لکعلسشه،لیهمدۀل
ل

گس لو99ا.لشولل9لگثلاللگسگشل لهلهیللبلعلیسل لآ لد لگسل

تأثراپ:تایلبرش الولپهسدلیهمدن لستهیلتم سلباگسگرخ لۀلل

بااس لنوسهنوس لبهک اتهت لاگلسشه،ل لیهدلکعلبهستلهب لل

خهکلبعلآ وین لآ،لگس  .ل

گسلآ وین لخهکلههله مد.لچمدلبهسدلیاله ۀلس وسلعلهلهللول

ه ه،لطلواللکلعللبهلاۀل هبو رلکللسشله،لل ل لیهلدللگتلنلل

تواگاهلهیللآسهللهلتو لله،لوله هسملدلله ل مدلولبللعلگح لله ل

شمهسللعلبللهلگفللزگت لآ للوین لخللهکلگفللزگت ل ل لتهبللدلول

ب رهالستلهیللسشله،لیهملدۀللبلهک ایلهلهیللسلهسنهاللولپهتلدگالل

لیالس رجلللع،لکلللابنل

س للب لبللعلآ للوین لفازهللهیلسللمگرنلسللا لولاویلیال

اتزجهسدگایلبرش ایلبهلگفزگت لآ وین لخهکلبلعلشلوللل

خهکلههله مدلکعلیالتر هاههیلغراآ وی لولآ وی لتهف ل

 CO2لیا لآتد.له ب گ ل ره ،لبهاۀ ل هبو رکلولغاظ ل

لشوسد.لتصوتاههیل DGGEلسشله،ل ل لیهملدللبهسلدههلیل

قهبللجل :للسلا لولاولیلیالخلهکلسشله،لیهملدۀلتلم لل

سهه هسمدلیالهاتکلگسلسر لاخلههلوجویلیگاسدلولینانوس لل

فازههلبالاتزجهسدگاگ،لیالخهکلههی لآ وی لگس .لضات ل

خللهکهللهلاگلسشلله،ل
ل
نوسللهنوس لبهک اتللهت لهاتللکلگسل

ه ب ل گ لبللاگیلسللا لولاویلبللعلتاترل ل4/19لول4/11ل

لیهمد.لپرچردن لولنوسلهنوس للسلر لاخلهلهیللخلهکلگسل

گس .لشمهسۀلبهاۀل هبو رکلسرزلباگیلهالسعلس وسعلخهکل

S1لتهلS3لیالگثالگفزگت لآ وین لسلا لولاولیلکلهه ل

گسلS1لتهلS3لگفزگت ل عمهیگایلسشه،ل لیهدلکلعللپره لدیلل

لتهبد.لخهکلجهتگه لبدو،لآ وین ل)(S1لبهل91لبهسدلوتهل

سشللله،لیهملللدۀلتلللم لبرشلل الگسلل

گسلتم لبرش الوگایشد لبعلاتزجهسدگاگ،لگس  .ل

غمهیلنوسعلگیل91البرش اتنلنوسهنوس لاگلیگایلول رهسگرنل

بررسیگوناگونیژ هیایباکترییایی :سهحرلۀلل151ل

شمهسۀلشهسو،لباگیلسعلتواگالآ،ل1/19لگس لوجدو ل1ا.ل

ز،ههیل16S rRNAلبهک ایلههیلس وسلعلهلهیلل
لبهسیل ل

پسلگسلآ،،لنوسهنوس لبهک ایلههیلخهکلکهه ل لتهبد ل

خهکلبهلبعلکهانرایلآغلهسناللپلر لباسلد لل GC-F338لول

بعلشوا لکعلخلهکللیگاگیلآ لوینل ل وسلطلل)(S2لیگاگیل

بانش لR805لولگسجهملPCRلتوثرالشلدل.لسلپسلسلوگحل ل

99لبهسدلوغمهیلنوسعلگیل99الول رهسگرنلشمهسۀلنوسلهنوسل ل

توثراشد لبهلگسجهملگ و اوفواسلDGGEلگسلتودتگا لجلدگل

شهسو،لباگیلسعلتواگالآ،ل1/91لگسل .لسهه هسملدیلل رله،لل

بعیسل لآ لد للگسلگ گلویللبهسلدیلل
شدسدلولگثالگسگش لههیل ل

گتن لیولخهکلیالپهتۀل 8لیاصدل عمهیگالگسل .لیالخلهکلل

بللعیسلل لآوای،لنوسللهنوس لبهک اتللهت ل
اویلز لبللاگیل ل

جهتگه لیگاگیلبرش اتنلآ وین ل)(S3لسرزلغملهلیلنوسلعلگیل

ج

64ل ل

فصامه علما

-لپژوهش لست

هه،لسه لهش ل،لش ها ،92لبههال8921
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

کهه ل لتهبدلولبلعلل91ل ل لاسلدلستلاگللتمهلهلل91لبهسلدلیال

برش ایلس ب لبعلS2لولS2لنوسهنوس لولپرچردن لبهسدیل

سر لاخلآ،لیتد ل ل لشلویلولل رلهسگرنللنوسلهنوسل لشلهسو،ل

برشلل ایلس للب لبللعلS3لیگایلستللاگلبهسللدههیلشلل ه لول

باگی لسعلتواگالآ،ل9/18لگس لکعلگتنلکهه لگسلیتدنه ل

گسآ،،لیالS1ل
ولپس ل
ل
ضعر لتالبرش الیال،S3لسپسلیالS2ل

آ هایل عمهیگالگسل لوجلدو ل1ا لبملهباگتن،للآ لوی لتلاتنلل

یتد ل لشوسد.لبلاللپهتلۀللتهف لعلهلهیللوگ لرسل81لوله ولهاگ،ل

خللهکل)(S3لک للاتنلش ل هالبهسللد،لسللهی لتللاتنلگ گللویل

و95السرزلنوسهنوس لولپرچرلدن للزس رول ل لبلهک الیلهلهل لبلهل

DGGEلولک لاتنلل قلدگاللشمهسلۀلنوسلهنوسل لشللهسو،لاگل

گفزگت لش هالبهسدههلیالپلسلس رملۀللسلر لاخلهلهیللDGGEل

یگای .ل

اخهلهیلل
برش ال لشویلولچملرنللچرلزیللبلعلتاترل للیالسلر ل ل

سشلله،ل
ل
نوسللعگیلپراللو86ل
ل
بااسلل لشمهسللۀلتومللوگخ ل

،S1لS2لولS3لیتد ل لشویلولسشلهسۀللیتگلایللگسلکلهه ل

لیهدلتوموگخ لنوسعلگیلبهک ایلههلبهلگفزگت لآ وین ل

نوسهنوس لبهک ایلهلهللبلهللگفلزگت للغاظل للسلا للولاویل

گسلS1لتهلS3لکهه ل لتهبدلولگتنلکهه ل رله،للS1لولS2ل

گس .لگ گویلیتگایلکعلسشه،لیهمدۀلتهف ۀ لتهیشد لگسل لل

عمهیگالسر ل للو ل ل رله،للS2لولS3ل عم لهیگالگسل ل لپلسلل

بالپهتۀلنزگا لیتم

82لوله وهاگ،لو91الگس ل«پردگت ل

نوسعگیلبهک ایلههلکعلتلهلگسلدگس لگیلیالخلهکل
توموگخ ل ل

چمدتنلبهسدلش ه له اگ لبهلبهسدههیلترا لتالولغه لتالکعل

غراآ وی لوجویلیگایلبهلگفزگت لآ وین لکهه ل لتهبد.ل

ب لرهاللسزیتللکلبلعللتوللدتگاله ل مدلسشلله،للگسلنوسللهنوس ل

نوسعهلهلی لبهک اتلهت للبلهللگفلزگت للآ لوین للچرلا لل
باخ ل ل

برش الگس ».لگسلسویلیتگا،لس لر لاخلS3لیگاگیلبهسلدههلت ل

لشوسدلولگتنلچران لولغراتوموگخ لنوسعلگیلبلعلوتلژ لل

گس لکعل قدگالبهسههیلآ لنلوگسرنللولسلر وستنللوG+Cال

یالخهکلههیلجهتگه لS3لیتلد لل ل لشلوی.لبلهک الیلهلهیلل

آسههلبرش الگسلسر لاخلS2لگس لولگتنلسوعلبهسدههلیالخلهکل

چرا لشد له ه،لبهک ایلههیلپهتدگاتالس ب لبلعللآ لوین لل

جهتگه لS2لسرزلبرش الگسلخهکلجهتگه لS1لیتد ل لشوسد.ل

ستهیلسا لولاویله مدلو لبمهباگتن لآ لوینل لخلهکلبلعل

بهسللدههیلیگاگیلسوکائوترللدههیلنللوگسرنلولسللر وستنلیال

سللا لولاویلپره للدلب للرهالآشللوهایلبللالنوسللهنوس ل

باگبالگوا لولفاملآ دهردلپهتدگاتاله مدلولجمب لک لالیل

اخهللهیل
بهک اتللهت لخللهکلبااس ل لشللد لیگایلولیالسللر ل ل

یگاسد.لتول للگسل هل لتلالتنلت لهوتلهلهیللS3لبلهلS1لولS2ل

DGGEلبهسته ل لتهبد.لتهف علههیلپلژوه لهلهیلل ل 85لول

وجویلتکلبهسدلبهلجمب لک لوG+Cلستهیالیالسر لاخلS3ل

ه وللهاگ،لو91الولهللو81لوله وللهاگ،لو96السرللزله هسمللدل

گس لکعلسشه،لیهمدۀلوجویلبهک ایلهلهیللوتلژ لگیلیاگتلنلل

ه ل مد.لبااس ل لهللهیلآسهللهلسشلله،ل ل لیهمللدلبللهلگفللزگت ل

خللهکلگس ل لکللعلبللهلآ للوینل لستللهیلسللا لولاویلآ،ل

آ لوین للخلهکللبلعللسلا للولاویلبهسلدههیللوتلژ لگیلبللعل

سللهسنهالشللد لگسللدلولفاگوگس ل لستللهییلیگاسللدلوشللولل9ا.ل

یس ل لآتملدللولچرانل للباخل للنوسلعلهلهیللبهک اتلهت لل

پردگت لیتگالبهسدههیلجدتدلبهلجمب لک لالونلوگسلرنلول

غراتوموگخ لاگلگفلزگلت ل ل لیهلدللکلعلله گ ل لسشله،للگسل

سر وستنلبرشل الالولاوشلنلتلهللضلعر لتلاللیالگتلنللخلهکلل

یههیلپهتدگاتالیگاسد .
وجویلبهک ا ل

آ وی لتالبهستهب لگسلش هالک البهک ایلهلهیللسهسنهاشلد ل

ش هالبهسدههلبهلگفزگت لآ وین لبعلفازههیلسمگرنلیال

بهلآ وین لخهکلگس لو91الکلعلبلرشل اللیالس لر لاخلS3لول

خهکلک ل لشویلولفاگوگس لباخ ل لبهسلدههلیلضلعلر لول

گسدک لیالسر لاخلS2لیتد ل لشوسد.لبهک ایلهلهیللیگاگیل

ش ه لگفزگت ل لتهبدلکعلسشه،لیهمدۀلکهه لنوسهنوس ل

فاگوگس ل لک للالبللهلبهسللدههیلضللعر لتللالولش ل ه لتللالتللهل

بهک اتللهت لگسلل .لS1لنوسللهنوس لولپرچرللدن لبهسللدیل

اوشنلتالسشه،لیگی ل لشوسدلکعلسهه هسمدیلههیلهلالتلکلل
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یالخهکههیلآ وی لبعلفاز ...ل
ل
بها لنرایلگسلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلولتم سلخهکلباگیلشمهخ لینانوس لههیلبهک اتهت ل

گسلتر هاههلاگلسشه،ل لیهمدلولس هتمدۀلبلهک ایلهلهیللوتلژۀلل

خهکلههلیگای.له ب گ ل ره،لشمهسۀلنوسهنوس لشهسو،لبهل

خهکله ل مدللو92ا.لتهف لعلهلهیلتهیشلد للسشله،لل ل لیهملدل

تم سلپهتعل عمهیگالسر

لگ هله ب ل گ لل رله،للنوسلهنوسل ل

نوسهنوس لبهک اتهت لخهکلبهلگفزگت لآ وین لخهکلبعل

شللهسو،لبللهلتللم سلباگسگلرخ للعلستللهی،ل ثبلل لول عمللهیگال

فازهللهیلسللمگرنلسللا لولاویلکللهه ل ل لتهبللدلولگتللنل

وR2=4/19الگس  .له ب گ ل رله،للنوسلهنوس للشلهسو،للول

کهه لبهل رزگ،لآ وین ل مهس لگس  .ل

بهاۀ ل هبو رکلستهی،ل م لول عمهیگالوR2=-4/11الگسل ل

بااس له ب گ لههیلپراسو،لسشه،ل لیهلدلشمهسلۀلل

ولسشه،ل لیهدلهمگه لکعلنوسهنوس لاتزجهسدگایلستهیل

نوسهنوس لشهسو،له ب گ لستلهی،لل م ل لول عملهیگایللبلهل

بهشلدللکللابنلک للایلبللعلشلولللCO2لیا ل لآتللدلولبهللاۀل

قهبار لج :لسلا لولR2=-4/12الولاویلوR2=-4/19ال

هبو رکلک ال لشوی .ل

ل

ل

شولل-9لگ گوههیلبهسدیلبعلیس لآ د لیال DGGEلگفزو،لباله ۀلت هوتلههت لکعل ره،لخهکلههیلپژوه لشد لیتد ل ل لشلوسدللولیالسوشل هالتلهیل
شد لگسدلبهسدلقویلولوتژ لگیلیالS3لیتد ل لشویلکعلیگاگیلبرش اتنلآ لوینل لبلعللفازهلهلیلسلا لولاولیلگسل لولG+Cلستلهییللیگای.لگتلنللبهسلدلبلهل
فاگوگس لب رهالستهییلکعلیگایلسشه،لیهمدۀلبهک ایلههیلپهتدگالولسهسنهاشد لبعلآ وین لستهیلسا لولاویلگتنلخهکلگس .لحا لRلسشله،لیهملدۀلل

خطک ل)(Ladderلتهلسشهسگالگس هسدگایلباگیلDGGEلگس .
سشه،یهمدۀل ل
تواگالباگیلس وسعلههلولحا لLل ل

ل
اخههیلDGGEلبعلیس لآ د لگسد .ل
خهکههیلکهس هالسا لولاویلبه هلکعلگسلسر ل ل
ل
شمهسعههیلنوسهنوس لجوگ علبهک اتهت ل
ل
جدو ل-1ل
شمهسعههیلنوسهنوس ل
ل

ل

ل
شهسو-،وتما

نوسعگی ل
غمهیل ل

نوسعگی ل
توموگخ ل ل

)(H′

وش هالبهسدهها ل

وPielouا

S1

 1/19aل

 91aل

 4/565aل

S2

b

b

a

S3

c

جهتگه لس وسعلبایگای ل

 1/91ل

 9/18ل

c

 99ل

 91ل

 4/691ل

b

 4/988ل

سشه،یهمدۀلسهه هسمدیلههیل عمهیگالآ هایلیالپهتۀل8لیاصدلوP<0.01اله مد .ل
حا لههیل،aلbلولcل ل
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فصامه علما

بحث 

-لپژوهش لست

هه،لسه لهش ل،لش ها ،92لبههال8921
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

هاترمز-گتمگو 94لوله وهاگ،لو14الیاتهف مدلگسل خاگجلل

خللهکهللهلبللعلاو ل
ل
ز،هللهیلبللهک ایلهللهیل
بااسلل ل ل

 DNAلگسلبهک ایلههیلاتزوس ایلخهکلولبلعلکلهانرایلل

 DGGEلسشه،ل لیهلدللگتلنللاو لیالبااسل للینانلوس لل

او لPCR-DGGEلشمهسۀ لست

لب لرها لتوگس ملدلی لیال

بهک اتهت لاخلیگی لیالخهکلههیلآ وی لبع لفازههی لسلمگلرنل

پهسدلیه لبهک اههیلگتنلست ل گه ل لبلعلآ لوینل لفازهلهلیل

ب رهالسوی مدلگس .لیتگالپژوهشگاگ،لسرزلکهاآ دیلگتلنلل

سلمگلرنلوله چملرنلایتللهب لفاگتملدههیللبه للهسیلخللهکل

او لاگلباگیلشمهخ لتغررالنوسهنوس لخهکلهلهللنلزگا لل

گس  .لبههتوهلوله وهاگ،لو18الگتلنللاو لاگلگبلزگاللب لرهالل

کای لگسد.ل لوله ولهاگ،لول91الولهلولوله ولهاگ،لول96البلهلل

توگس مدیلباگیلپلژوه للولج ل لوجلویللبلهک ایلهلهیلل

کلللهابایلاو لPCR-DGGEلیالبااسللل لینانلللوس ل

پهتدگالبعلآ وین لستهیلفازههیلسمگرنلیال لرطلست ل لل

خهکلههیلآ وی لبعلفازههیلسمگرنلنزگا لکای لگسلدلگلتلنلل

ولفاگتمدههیلست

لبه لهسیللخلهکللول PCR-DGGEلاگل

او لآنللهه لهللهیلبرش ل ایلیالباگبللالاو لهللهیلکش ل ل

شمهسۀلست ل للب لرهالسلوی مدلیلیالگتلنللس رملعللیگس ل مدل.ل

اتزجهسدگاگ،لخهکلفاگه ل لکمد.لگتنلبااس لههلبلعلخلوبل ل

ب رهایلگسلپژوهشگاگ،لپره دههیلآسر لاسله،للآ لوین لل

سشه،ل لیهمدلآ وین لخلهکللبلعللفازهلهیللسلمگرنللبهمل لل

ک لفازههیلسمگرنلاگلنزگا لکلای ل لگسلدللو،98ل11-19ا.ل

کللهه لست للوی لولنوسللهنوس لزس رللکلبهک اتللهت لخللهکل

کللهه لفاوستمگ ل لًشللباکلتو ل لگسلگتللنلپره للدههیل

لشوی.لآسههله چمرنلپردگت لباخ لبلهک ایلهلهیللپهتلدگالل

سته،لآوالگس لکعلبالچاخلۀللکلابن،للسر لاوز،للول...لتلأثرالل

یالباگبالآ وین لستهیلبعلفازههیلسمگرنلاگلیالخهکلهلهیلل

للل لنلللل:گایلو16لول15ا لبمللللهباگتن،لگسلکهاکایهللللهیل

آ وی لنزگا لکای لگسد.لیالپلژوه للحهضلالسرلزللبهسلدههیلل

اتزجهسدگاگ،لخهکل هسمدلتلم سلپهتلعللولباگسگرخ لعللبلاگلیل

وتژ لگیلباگیلهالخهکلیالسر لاخلههیلآ،لیتد لشدلبعلوتژ ل

پلل لبللای،لبللعلپره للدههیلآ للوین لفازهللهیلسللمگرنلیال

یالS3لکعلبهسدههیلجدتدلولبهل قدگالG+Cلبرش الولجملب ل

ست گه لههلبها لبایگایل لشلویل.لتلم سلخلهکلسلاآغهسل

ک الیتد لشدسد.لگتنلنوسلعللبهسلدههللسشله،لیهملدۀللپرلدگت لل

کهس لشد،لکلابنلولشمهسلۀللب لرهال ه ل لبلاگلیلگاستلهب لل

نوسعلههیلبهک اتلهت للسلهسنهاللولپهتلدگاللیالباگبلالآ لوینل ل

کر ر لخهکلگس لو6ا.له ه،لطوالکعلیالپلژوه لهلهیلل

خهکلبعلسا لولاویله مدلو لباگیلآنلهه للبرشل اللگسل

پرشرنلآ لد للگسل لتلم سللباگسگرخ لعل لولبهلالۀ ل هبو رلکلل

بوی،لگتنلبهک ایلههیلپهتدگالیالخهکلبعلتلوگ لتلهب للگتلنلل

شمهسعلههی لبه ایله مدلولس هتجلپلژوه لحهضلاللسرلزللبلهلل

بهسدههلسرهسلگس .لگسآسجهکعلخهکلولاتزجهسدگاگ،لآ،لس له،لل

گتللنلتهف للعله خللوگس لیگاسللد.لت للهوتلهللهیلشمهسللۀلبهللاۀل

ب لرهایلیالباگبللالآ للوین لبللوی لگسللدلبللهلاو لبللعکهااف للعل

هبو رکل ره،له لعللخلهکلهلهلل عملهیگاللبلویلو ل لتلم سل

نوسللعهللهیلپهتللدگالولسهسنهاشللد ل
ل
ل لتللوگ،لگسلپرللدگت ل

باگسگرخ علیال ره،لیولس وسعلخلهکل عملهیگاللبلویلولسشله،ل

آنهه لتهف .لتکلبهسدلوتژ لیالسر لاخلS3لیتلد للشلدللکلعلل

لیهدلبهاۀل هبو رلکللشمهسلۀللبه لایلس لب للبلعللتلم سل

یالیتگالسر لاخلههلوجویلسدگشل ل.لبلاللپهتلۀللنلزگا لل ل لول

باگسگرخ علگس لستاگلکابنلاتزجهسلدگایللاگلسرلزللیالخلویلل

ه وهاگ،لو91الولهولوله وهاگ،لو96الپردگت لگتنلبهسدلیال

یگای .ل

سشلله،یهمللدۀلبللهک ایلوتللژۀلپهتللدگالول
ل
سللر لاخلDGGEل

پژوه لحهضا لسشه،ل لیهدلگ گوههیلبعلیس لآ لد لل

سهسنهاشد لیالس ه،لطلوًس للبلعللآ لوین للستلهیللفازهلهیلل

یالسر لاخلههیلDGGEلبهستهب لگسلینانلوس للاخلیگی لیال

سمگرنلسا لولاویلیالخهکلگس  .ل

زس رکلبهک ایلهه له مدلکعلخلویلبلعلمال للآ لوین للبلعل

یالخهکههیلآ وی لبعلفاز ...ل
ل
بها لنرایلگسلگسگش لسگهایلPCR-DGGEلولتم سلخهکلباگیلشمهخ لینانوس لههیلبهک اتهت ل
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فازههیلسمگرنلپدتدلآ د لگس .لگسلسویلیتگا،لبااسل لل

حهضالب علبعلگتموعلآ وین لبعلفازههیلسلمگلرنلیالبلهسلۀل

ولگسدگس لنرایلتم سلباگسگرخ علولباآوایلبهاۀل هبو رلکلل

س هس ل64لسله للاخلیگی لگسل

لاتزجهسلدگاگ،للسلهسنهایلل

سشه،یگی،لکلهاکایللاتزجهسلدگاگ،للخلهکللیا لچم لرنل
باگیل ل

تهف علگسدلولپهتدگاتالشلد لگسلدلوللنوسلهنوسل لبلهک ایلهلهللیال

ست گه لههت لب رهالاگ لنشلهل لولسلوی مدللگسل لستلاگللگتلنلل

خهکلههیلب رهالآ وی له چمه،لستهیلگس لهاچمدلبعلطوال

وتژن لههیلخهکلبعلتلم لهلهت لل هسملدللفازهلهلیلسلمگلرنل

عمهیگای لک الگسلخهکلهلهیللغراآ لوی للگسل ل.لتوگسلهت لل

خهکلب رهالپهسدلیهمد له مد.لبهتدلبعلتهیلیگشل لاو ل

سهسنهایلبهک ایلهله،للپهتلدگالشلد،للآسهلهللولکهاکایهلهیلل

PCR-DGGEلیگاگیل دویت لههت لگس لولبه لآ،لتمههل

هل لبللوملشللمهخ لکللعلیالتللم لفازهللهیلسللمگرنلپدتللدل

4/8لتهل8لیاصدله ۀلز،لههلولبهک ایلههلگاستهب ل لشلوسدلل

لآتدلب رهالگاسش مدله مدلولگسجهملپژوه لههیلبرشل الل

و11الولیالس رجع،لتمههلز،لههیلبهک ایلههیلچراۀلخهکلول

یابهاۀ لآسههلاگلپرشمههیل لکملد للبملهباگتن،للبهلا لنرلایللگسل

سللعلز،له للۀلبللهک ایلهللهیلخللهکلیالگتللنلاو لبااسل ل

یتگللالاو لهللهیل و وللو لول ل قللگسلکش ل ل هسمللدل

گسگتلنلاو،لیالپللژوه لحهضلاللسرلزللتمهللهل
ل لشلوسدللو11ا ل ل

او لههیل هآ رو

لب لرهاللسلوی مدللخوگهلدللبلویل.لگتلنل

بهک ایلههیلچرلا للگاستلهب للشلدسدل.لیا لچملدلتن لپلژوه ل

او لههلگسلنوسهنوس لب رهالستهی،لسهخ هالولکهاکایلگتلنلل

یتگالسرزلپژوهشگاگ،لیاتهف علگسدلگسگش لسگلهایللDGGEل

اتزجهسللدگاگ،لیالخللهکلهللهلوله للۀلست ل گه لهللهیلیتگللال

بللعلگسللدگسۀلکللهف لپهسللدلیهمللد لگسل لتللهلینانللوس لهللهیل

پای لبایگایل لکممد .ل

سللهخ هالولنوسللهنوس لاتزجهسللداگ،لاگلیالپللژوه لهللهیل
آ للوین لبللعلفازهللهیلسللمگرنلسشلله،لیهللدلو،18ل،19ل،11ل
12ا .ل
ل
نتیاهگیری 

آ للوین لبللعلفازهللهیلسللمگرنلپره للدههیل م ل لبللال
فاگوگس لولنوسهنوس لبهک اتهت لیگایلولبهلگفلزگت لل قلدگالل
قهبللج :لفازهلهلیلسلمگلرنلسلا لولاولی،لپرچرلدن للول
نوسهنوس لجوگ علبهک اتلهت للخلهکلکلهه ل ل لتهبلدللول
تاکر لولسهخ هالجوگ علبهک اتهت لینانلو،ل ل لشلویل.ل
تهف علههلسشه،لیگیسدلفاگوگس لس ب لبهک ایلههیلپهتدگاتالبلهل
گفزگت لآ وین لگفلزگلت ل ل لتهبلدل.لآ لوینل لخلهکلبلعل
فازههی لسمگرنلفاگوگس لبهک ایلههیلکش لپ:تالولتلم سلل
باگسگرخ للۀلخللهکلاگلکللهه ل ل لیهللد.لپللژوه لهللهیل
ب رهایلسشه،لیگی لگسدلآ وین لبعلفازههیلسمگرن لست لویۀلل
اتزجهسدگاگ ،لولکهاکایلآسههلاگلکلهه لل ل لیهلدللکلعلبلهل
تهف علههیلپژوه لحهضلا له ههمل

لگسل .لیالپلژوه ل

ل
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