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Abstract
Introduction: α-Naphthol is a two-ring aromatic hydrocarbon that is a toxic compound for all
organisms in different ecosystems. Bioremediation technology for remediating PAHcontaminated sites has been proposed to be an efﬁcient, economical and versatile alternative
compared with physicochemical methods.
Materials and Methods: In this study, the basal salt medium was prepared and then αNaphthol was added with the concentration of 100ppm. α-Naphthol was a sole source of carbon
for the growth of bacteria. Eventually, the medium was inoculated with the soil samples
collected from polluted region and incubated for six weeks. Bacteria were isolated using doublelayer BSM-agar containing the α-naphthol concentration of 200ppm. The degradation rate of αnaphthol and the other PAHs were determined using HPLC and the effective isolate was finally
identified using biochemical and molecular methods.
Results: In this study, two isolates (N1 and N2) were isolated that were able to utilize αNaphthol as a sole source of carbon. The isolate N1 could degrade α-naphthol by 80.5%.
Moreover, it was effectively able to degrade the other PAHs than the isolate N2, therefore, it
was selected as an efficient isolate. The isolate N1 was identified as Psuedomonas putida UW4
with respect to its 16S rDNA sequence and using biochemical tests.
Discussion and conclusion: The isolate N1 could degrade α-naphthol by 80.5% from BSM
medium at 30° C, pH 7.0 and the α-naphthol concentration of 100ppm in fifteen days of
incubation. According to the results, the isolate N1 can remove a large amount of the αnaphthol from BSM medium under the mentioned conditions and it is possible that under a
similar situation the isolate N1 can remove a large amount of α-naphthol.
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مقدمه

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

وجویگت لگکوسر

تاکربهت لسف

ل( .)5لتو لگسل

لههی ل خ اف لگس

لگس ل ه لتات لآالتمد لههی لشر رهت ل

او لههی لح:ف لهرداوکاب لههی لآاو هترک لگس ل مهطقل

ه مد لکع لیا لچهها لناو لآسفهل لهه ،له اوسروارکلهه،ل

تجزتعکممد ل لگت ل
ل
آلوی  ،لتاقرح ل مطقع لبه لاتز وجویگت ل

بمدی ل لشوسد؛ لگت ل
آلرفهترک لو لآاو هترک لتق ر ل ل

تاکربهت لگس ل(.)3لگناچع ل و لگس لهرداوکاب لههیل

لههیل

لتأثرال

تاکربهت لگس ل مهب لطبرع لو ل صموم لوگای لگکوسر

رطست
ل
آاو هترک لپس لگس لاههشدن لیا ل

لت

آب لو لخهک ل لشوسد لو ل رط لاگ لآلوی ل لکممد ل( 7لول

گک ردگسرون لشر رهت  ،لف ولرز لو لتبخرا لقاگا لنراسد لول

 .)5لهرداوکاب لههی لآاو هترک ،لناو لبزاگ لول

تجزتع ل رواوب ل را لگصا ل
ل
ج:ب لذاگت لخهک لشوسد ،ل

بعشولل
سهه گم لگس لتاکربهت لآل لغراقطب له مد لکع ل ل

تجزتع لگت لهرداوکاب لهه لگس ( .)76لاتز وجویگت لگسل

ل

هرداوکاب لههی لآاو هترک لباگی ل مب لکاب لو لگساژیل

تاکربهتلآل ل هسمدلسغه لسمگ،لسف ،لنهسلولچوبلولسرزل

ییگک ردکاب لتولردل
گس فهی لو ل صوالت لسظرا لآب لو ل ل

لو لبا لگثا لفعهلر لههی لپهالتش لسف لتولردل

لباگیل

طبرع لته لبا لگثا لفعهلر لههی لگس هس لگسج اع لسوخ لسهق
صمهت لپ اوشر

لشوسد لو ل رط لاگ لآلوی ل لکممد ل( 9لو ل .)4ل رهسگر ل

لکممد ل( .)77لگس فهی لگس لفمهوای لگصالح لست

مطقع لآلوی لاوش لآسهن ،لبهصافع لو ل ؤثاتا لگسل
پهک هسی ل ل

سر علم الهرداوکاب لههیلآاو هترکل خ افلیالخهکلول

فمهوایلههیلفرزتووشر رهت لگس ل( .)3ل

اسوبهتلگسل5لتهل7466لاوسلگس لولتهل ه لههلتهلح لسه لههل

گ اوس لبه لفمهوای لگصالح لست

یا ل رط لپهتدگا ل ل هسمد .لگت

 ،لاتز وجویگتل

لتاکربهت لبعلشدتل

خ اف لباگی لح:ف لهرداوکاب لههی لآاو هترک لگسل

چاب لیوس له مدلولت هتللیگاسدلکعلبعلاسوبهتلغم لگسل

مهطق لآلوی لجدگسهسی لشد لگسد.لبرش ا لگت لاتز وجویگتل

لتهبمدل

بع لجمسلههی لسویو وسهس ،لآلوهلرجمز ،ل هتوولبهک اتوم،ل

( .)2ل طهلعلعههی لگپرد رولوژی ،لشوگهد لاوشم لگس لآثهال

گسفرمگو وسهس،ل
ل
فو لوسهس ،ل
تاو ل
اویوکوکوس ،لگس مول ل

ساطهنسگت لهرداوکاب لههی لآاو هترک لیا لگفاگی لسشهنل
ل

رواوکوکوس ،لفالووبهک اتوم لو لباخ لقهاچلهه لتعاقل

یگی لگسد؛ لگفاگی لبع لاو لههی ل خ اف ل(گس مشهق ،لبا لول

یگاسدل(.)3لبهبویلبهسکل رواوب ل( ج ومعلاتز وجویگت ل

ت هس لپوس ) لیا ل عاض لگت لتاکربهت لقاگا ل لنراسدل

کع لتاکربهت لس

ل خ اف لاگ لتجزتع ل لکممد) لیال

( )0لو لگس شها ،ل هبولر  ،لذخرا لته لیف لگت ل وگی لپس لگسل

یس اس لگس ل مهب ل رواوب لو لگطالمهت لباگی ل دتات ل

ل

ل( .)75لآلفهسف و ،ل

تاکربهت لآل لگتصه لو لیا لجهسدگاگن لتج لست

ت هس لبه لفای لگتفهق ل لگف د لو ل و لگس
تمف

لبا لسر

 ،لتمهسا لو لمصب لفای لتأثرا لن:گاسد لو لسقط لجمر ل

و لساطهن لاگ ل وجب لشوسد ل( .)1لآلفهسف و لته ل-7

مهسب ل مهطق لآلوی لضاوای لگس
تاکرب لس

جهشسگس لکع لح:ف لآن لگس ل رطل
ل
لو ل

ضاوای لگس  .لگس لآسجه لکع لبهک ایلههی لبو

لبه لشاگتطل

یوحاقعل
ل
هرداوک لسف هل  ،لهرداوکابم لآاو هترک لبه ل

رط لسهحرع لسهسنها لشد لگسد لو لبه ا لگس لبهک ایلههیل

هرداللوک رالسرون لسف هل لیال
بمزس لو ل صو لگصا ل ل

لیا لسهحرع ل دسظا لاشد ل لکممد ،لبهتد لگسل

صمهت لشر

لو لسف

هرداولرزلشر رهت لتهلست

لگس

رطست
ل
لکع لیا ل

لگسل

غرابو

بهک ایلههی لبو

لها لسهحرع لباگی لح:ف لآالتمد لگس لآنل

لشمهخ لحشا لکشلکهابهاتلل

رط لگس فهی لشوی .لبمهباگت لهدف ل طهلعع لحهضا،ل

لباگیل

تجزتعکممد لآلفهسف و لگسل
ل
ل

جهشسگی لبهلقو لو لس
ل
تولرد ل لشوی لو ل

جدگسهسی لبهک ایلههی لبو

جدگسهسی،لشمهسهت لولبااس ل رزگنلتجزتعلست

خهکههیلآلوی لبعلسف ل جدسار هن ل
ل
تجزتعکممد للآلفهسف و لگسل
ل
لبهک ایلههیل
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س وسعلههی لخهک لآلوی لبع لسف ل جد لسار هن لو لبااس ل

تهاتو لباگی لجاونرای لگس لگک ردگسرون لسوای لآلفهسف و ل

آلفهسف و لول
وتژن لهه لو لگاستهب لتوگسهت لآسهه لباگی لتجزتع ل ل

نا هن:گای لو لیا لپهتهن لهف ع لیوم ،له هن ل رزگن لآلفهسف و ل

گس فهی لگسلآسههلیالسهحرعلآلوی ل دسظالگس  .ل

بع ل رط لپهتع لس و لتهس لباگی لتو رللشدن لتجزتع لگفزوی ل
بعمموگن ل هی ل
شد .لگس ل 76لیاصد لکش لغم لشد لپرشر ل ل
تاقرح لگس فهی لو لیا لشاگتط لتهیشد لنا هن:گای لشد.لیال

مواد و روشها.
نمونهبرداری از خاک :س وسعلبایگای لگسخهکلههیل

بعمموگن لشههد لیا لسظا لناف ع لشدل
ت هم ل اگحل ،لسع لتواگا ل ل

آلوی لبع لسف ل مطقع ل 3لبها لبایگای لسف ل لو لنهس ل جدل

و ل احاع لغم لسهسی لسع لبها لپرش لگس لجدگسهسی لگسجهم لشدل

ل31°56'11.00"Nل

( ،3ل 74لو ل.)72لباگی لجدگسهسی لبهک ایلهه ،لگس ل رط لپهتعل

و  49°18'14.00"Eگسجهم لو لگس ل 75لسقطعل ل خ اف لگت ل

یوالتعگی لبه لغاظ ل 566ppmلآلفهسف و لیال
ل
س و -آنها ل

مطقعلس وسعلبایگای لشد؛ لبعلگت لشوللکعل 9لس وسعلخهکل

بعمموگن لتمهه ل مب لکاب لگس فهی لشد.لیا لپهتهنل
التع لاوت ل ل
ل

لگس لم ق ل 76لته ل 56لسهس ل ای لها لسقطع لبعل

تهرعشد لاویل
غم لسهسی ،ل 766ل رواولر ا لگس لاق لههی ل ل

هح ل 7ل ا اب لتهرع لو لبهله ل خاوطلشدسد لو ل خاوطل

یوالتعگی لپخش لو ل5ل
ل
پار لههی ل رط لپهتع لس و -آنها ل

بعمموگن لس وسعل لوگحد لباگی ل طهلعع لگس فهی لشدل
س وسعلهه ل ل

هف ع لیا لی هی ل 96لیاجع لسهس لناگی لنا هن:گایل لشدسدل

( .)79ل

(.)74

سار هن لبع لآیاس لجغاگفرهت

 766لنا

غنیسازی و جداسازی باکتریهای تجزیهکننده

روش تهیه محیط پایه نمكی-آگار دوالیهای :التعل

آلفانفتول :باگی لغم لسهسی لبهک ایلههی لتجزتعلکممد لل

خاوطکاین ل 766ل رواولر ا ل او لآلفهسف و ل
ل
اوت لگس ل

آلفهسف و لو لسهس لبه لگت لتاکرب ،لگس ل رط لپهتع لس و 7ل

یا لگس ون ل( 5ل را لنام لبا ل را للر ا)لبه ل 4ل را للر ا ل رطل

شه ل ل 6/5لنام ل ،KH2PO4ل 7/5لنام ل ،K2HPO4ل 7لنامل

پهتع لس و

لآنهایگا ل( 7لیاصد) لتهرع لو لپس لگسل

 ،NH4NO3ل 6/5لنام ل ،MgSO4.7H2Oل 26ل را لنامل

خاوطشدن ،ل
ل

وتهت لب رها لسات لبع لالتع لستات لپار ل

 ،FeCl3ل 56ل را لنام ل ،CaCl2ل 7ل را لنام ل MnSO4لول

رطلپهتعلس و لآنهایگال7/2لیاصدلگضهفعلشدسدل(.)74

6/5ل را لناملNa2MoO4لیالحج لکللتکللر الگس فهی ل

جدگتعهه لبا لگسهسل
ل
شناسایی جدایهها :گب دگ ،ل

شد .لآلفهسف و لبه لخاوص ل 33لیاصد لگس لشاک ل اکل

لو لگسجهمل

بعمموگنلتمههل مب لکاب لیال رطلپهتعلس و ل
آل هنلتهرعلول ل
باگی لغم لسهسی لگس فهی لشد؛ لگس لغاظ

وتژن لههی ل وافولوژتو  ،لفرزتولوژتو
آس ونلههی لبروشر رهت

اسگآ رزی لنام،ل
له چون ل ل

ل766ppmل

آس ون لگک ردگس ،لآس ون لکهتهالس ،لگوا لآس ،لگحرهی لسر اگت،ل

آلفهسف و ل او لیا لگس ون ل( 2لیاصد) لیا لگال لههیل

سر اگت ،لتولرد لگسدو  ،لبااس لحاک  ،لآس ون ل،O-Fل

خهل لگس اتل لاتخ ع لو لپس لگس لتبخرا لحال  ،ل 26ل را للر ال

اشد لاوی ل رط ل وهسو لآنها ،لس ات رد لآنها لو لتولردل

رط لپهتع لس و لبع لها لگال لگضهفع لشد.لسپس ،لگس ل 2لنامل

سولفردهرداوژن لشمهسهت لشدسد .لباگی لشمهسهت لیقرقلتال

لیا ل رط لپهتع لس و ل

گس لاو لههی ل ولوول لبا ل بمهی لتوگل لژن ل16S rRNAل

گس فهی لشد.لگت ل ج ومع لبع ل دت ل 5لهف ع لیا لگسووبهتوال

گس فهی لو لبه لکر لگس خاگج لژسوم لشاک لسرمهژن ،لژسومل

شروایگا لبه لیوا ل ،726rpmلی هی ل 96لیاجع لسهس لناگی لول

جدگتع ل دسظا لگس خاگج لشد .لسپس لژن ل 16S rRNAلبهل
ل

بعمموگن ل هی ل لتاقر
س وسعل لخهک ل ل

فصامه علما

15ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

گس فهی لگس لپاگت اههی لم و لیا لوگکمش ل PCRلتوثرا لول

یاجعلسهس لناگیلبعل دتل2لیقرقعلولگیگ علبهل96ل
ی هیل34ل ل

لژنل

یاجع لسهس لناگی لبعل
چاخع لگس لیسهتواگسرون لیا لی هی ل 34ل ل

سامگفزگالبروگیت ل اتبلولبهل
ف لآواگنلگاسه لشد.لس هت،لبهل ل

دت ل 06لثهسرع ،لگتصه لپاگت ا لیا لی هی ل 25/7لیاجعل

باسه ع ل BLASTلیا لپهتگه لگتم اس ل اکز ل ا لگطالمهتل

سهس لناگی لبع ل دت ل 46لثهسرع لو لسم ز لیا لی هی ل 15لیاجعل

سامگفزگال
لفراوژس رو لبه ل ل

سهس لناگی لبع ل دت ل 726لثهسرع لو لیا لسههت لسم ز لسههت لیال

صو لوگکمش لباگی لتعرر لتوگل لبع لشاک

فمهوای لبااس لشدسد .لیاخ

ی هی ل 15لیاجعل لسهس لناگی لبع ل دت ل 56لیقرقع .لتوگل ل

گه4لاس لشد .ل
برنامه دمایی واکنش  :PCRلیسهتواگسرون لگولرع لیال

ل(.)70

پاگت اههی لگس فهی لشد ل طهبق لجدو ل 7لگس

ل
جدو ل-7لتوگل لپاگت اههیلگس فهی لشد لیالوگکمشل PCRل
پاگت الاف
پاگت البانش

ل
ل

91لبهس ل

´5´-CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3

FD1

91لبهس ل

´5´-CCCGGGATCCAAGCTTACGGTTACCTTGTTACGACTT-3

Rp1

ل
میزان توانایی جدایهها در حذف آلفانفتول:

ط ل72لاوسلنا هن:گایلبااس لشد .ل

بعشولل
آلفهسف و  ،لتمهه ل مب لکاب لبه لغاظ ل 766ppmل ل

استخراج آلفانفتول از محیطکشت جدایهها برای

او لیا لگس ون لیا لگال لههی لخهل لگس اتل لاتخ ع لشد.ل

آنالیز کروماتوگرافی :یا لفوگصل لس هس ل 15لسهم ع ،ل5ل

له لسین لآاگم ،ل52ل

را للر الگسلهالس وسعللبایگش علولبهل2ل را للر الحال لهگزگنل

را للر ا ل رط لپهتع لس و لبع لها لگال لگفزوی لشد .لگسل

باگی لگس خاگج لتاکرب لو ل خاوط ل 9لیقرقع لواتوس لشد.ل

تعهه لیا ل رط لپهتع لس و  ،لسوسپهس روس لبه لج:بل
جدگ ل

پس لگس لجدگشدن لفهسهه لگس لتودتگا ،لفهس لآل لبایگش ع لو لبعل

سوای ل 6/52لیا لطو ل وج ل 066لسهسو ا لتهرع لو ل5/2ل

وته ل لت رزی ل م قل لشد .لپس لگس لتبخرا لحال  ،لمصها ل

را للر الگسلگت لسوسپهس رونلبعلمموگنل مب لبهک ایلگس فهی ل

اک ل HPLCلحل لو لبهل

پس لگس لتبخراشدن لگس ون لو لض

بهقر هسد لیا ل 7ل را للر ا لفهس ل

لشد .لکش لهه ،ل 72لاوس لیا لی هی ل 96لیاجع لسهس لناگی،ل

فرا اههیلساسگ ل6/55ل رواو ایلگسلسوعلPTFEل( قهومل

 726rpmلو لتهاتو لنا هن:گای لشدسد.ل قهیتا ل عرم لگسل

بعلحال )لفرا الولیالوته لههیلآ هی لباگیلآسهلرزلیالی هیل

ها لس وسع لیا لفهصاعلههی ل 15لسهم ع لباگی لگس خاگجل

سگهدگایلشدل( .)71ل
ل
4لیاجعلسهس لناگیل

آلفهسف و لو لآسهلرز ل HPLCلبایگش ع لشد لو لگال لههیل

آنالیز نمونهها 766 :ل رواولر ا لگس لها لس وسع لباگیل

تاقرحسشد  ،لشههد لیا لسظا لناف ع لشدسد لو لسع لتواگا لباگیل
ل

آسهلرز لبع ل HPLCلتزاتق لو لپرش لگس لآن ،لیس گه لبهل
س وسعلههی لگس هسدگای لکهلربا لشد .لفهس ل

هالجدگتعلیالسظالناف علشدل(3لول .)74ل

اک لHPLCل

سایر

شه ل 56 56ل( )v/vلگس وسر اتل لآب لبه لسام لجاتهن ل7ل

هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای :تجزتع لهال

را للر ا لیا لیقرقع لبوی.لحضوا لتاکربهت لو ل هبولر لههیل

تک لگس لهرداوکاب لههی لآاو هترک لسظرا لفاوئوان،5ل

ابوط لبع لآسهه لیا لطو ل وج ل 524لسهسو ا لتعرر لو لیال

ل 766ppmلیال

قهت ع لبه لس وسعلههی لگس هسدگای ل ابوطع لشمهسهت لشدل

بعمموگنلتمههل مب لکاب لتوسطلجدگتعلههل
رطلپهتعلس و ل ل

( .)75ل رزگن لتجزتع لتاکرب ل دسظا لباح ب لیاصدل

.میزان

توانایی

جدایهها

در

آس اگس  ،9لکاتزن 4لو لآسمف  2لبه لغاظ

تجزیه

جدگسهسی،لشمهسهت لولبااس ل رزگنلتجزتعلست

خهکههیلآلوی لبعلسف ل جدسار هن ل
ل
تجزتعکممد للآلفهسف و لگسل
ل
لبهک ایلههیل

طهبقلاگبطعلستال هسبعلشد ل

نا هن:گای لگس  .لشول ل ،7ل رزگن لتجزتع لآلفهسف و لیال

=R1ل رزگن لتاکرب لبهقر هسد لیا لس وسع لشههد ،ل=R2ل رزگنل
تاکرب لبهقر هسد لیا لس وسع ل جهو  ،ل =Tلغاظ

لگولرعل

تاکربل دسظا،ل=Dلیاصدلتجزتعلتاکربل(4لول )75ل
رسم منحنی رشد جدایهها در حضور آلفانفتول:

م م لاشد لجدگتعلهه لبه لاو

لاق لسهسی ل وگل لاس ل

شد .لگس لغاظ ل 766ppmلآلفهسف و  ،لتمهه ل مب لکاب لیال
رط لپهتع لس و

لگس فهی لشد .ل 6/2ل را للر ا لگسل

سوسپهس رون لتهرعلشد لباگی لها لجدگتع لیا لبهفا لف فهتل
گس اتلل(،726mMل)pH=1لبهلکدواتل6/0لیالطو ل وجل
رطکش لگس فهی ل
ل
بعمموگنل مب لبهک ایلیال
066لسهسو ال ل
شد .لیا لسههت  ،لکش لهه لیا لگسووبهتوا لشروایگا لبه لیوال
یاجع لسهس لناگی لنا هن:گایل
 726rpmلو لی هی ل 96ل ل
شدسد .لسپس ،لبه لاو لاق لسهسی ل(سع لتواگا لباگی لهال
اق ) ،لاق لههی ل 76-5،76-1لو ل 76-3لیا لسهم لصفا لول
جدگتعهه لاوی لسوتاتم لآنهال
ل
س هنلههی لبعدی لتهرع لو ل
کش

 13ل

لو لیا لی هی ل 96لیاجع لسهس لناگی لنا هن:گایل

تکبهالبعل دتل546ل
شدسد.لتعدگیلساو لههلهال54لسهم ل ل
سهم لش ها للول م م لاشدلاس لشدل(73لول .)56ل
ل

فوگصللس هس لسعلاوس لط ل72لاوسلنا هن:گایلاگلسشهنل
لیهد؛ لبه لن:ش

لس هن ،ل رزگن لآلفهسف و

لیال

رطلکش لجدگتعلهه لیا لحه لکههش لگس لو لبرش ات ل
رزگنلکههشلیالسعلاوسلگو لنا هن:گایلگسجهمل لشوی.ل
ثهب لبوین لتقاتب ل رزگن لآلفهسف و لیا ل رط لشههدلبدونل
جدگتعهه لیا لس وسعلههی لیگاگیل
ل
بهک ای ،لسشهنل ل لیهد لکع ل
بهک ای ،لآلفهسف و لاگ ل صاف ل لکممد .لس هت ،لآسهلرزل
لس وسعلههی لسهتا لهرداوکاب لههیل

کاو هتوناگف

بعتاتربل
آاو هترکلسشهنلیگیسدلکعلجدگتعلههیلN1لولN2ل ل
 26/7لو ل 73/3لیاصد لفاوئوان ،ل 96/1لو ل 3/9لیاصدل
آس اگس  ،ل 72/3لو ل 4لیاصد لکاتزن لو ل 76لو ل 0/4لیاصدل
آسمف

لاگ لط ل 72لاوس لنا هن:گای لتجزتع لکای لگسدل

جدگتعههی لتهیشد لبه لاو ل
ل
(شول ل .)5ل م م لاشد ل
اق لسهسی ل وگل لاس لشد لو لبه لتوجع لبع لگت ل م م ،ل
جدگتع ل N1لاشد لبرش ای لیا لحضوا لآلفهسف و  ،لتمهه ل مب ل
کاب  ،لیگش  .لجدگتع ل N1لیا لسهم ل 744لو لجدگتع لN2ل
یا لسهم ل 756لبع لبرش ات لاشدلخویلاسرد لگسد لولسپس،ل
جدگتعهه لبع لتدات ،لتهلسهم ل 546لکههش لتهف عل
ل
اشد لگت ل
گس ل(شولل .)9ل

نتایج
پس لگس لگفزوینلس وسعلههی لخهکلبع ل رط لپهتع لس و ل
حهوی لغاظ ل 766ppmلآلفهسف و لکع لتمهه ل مب لکاب لول
گساژی لبوی لو لسپس لتاقرح لاوی ل رط لپهتع لس و -آنها،ل
 5لجدگتع لبهک اتهت ل( N1لو ل )N2لتجزتعلکممد ل لآلفهسف و ل
جدگسهسی لشدسد .لس هت ،لحهصللگسل HPLCلسشهن لیگیسد لکعل
جدگتعههی ل N1لو ل ،N2ل رزگن لآلفهسف و لبه لغاظ ل
ل
بعتاترب لبع ل 73/2ppmلول
 766ppmلیا لسهم لصفا لاگ ل ل
 06/9ppmلیالاوسلپهسزیه لکههشلیگی لگسد لکع لبعلتاتربل
تجزتعلآلفهسف و لط ل72لاوسل
ل
عهی ل56/2لول91/3لیاصدل

شول ل -7ل م م

رطکش ل
ل
ل رزگن لآلفهسف و لبهقر هسد لیا ل

جدگتعههی ،N1ل N2لو لس وسع لشههد لبه لغاظ
ل

لگولرع ل766ppmل

آلفهسف و لیالفوگصللسعلاوس لط ل72لاوسلنا هن:گای ل

ل

فصامه علما

56ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

به لتوجع لبعلگتموع لجدگتع ل N1لبرش ات ل رزگن لآلفهسف و ل
اگلتجزتع لکای ،لجدگتعل لباتالباگی لشمهسهت لگس خهبلشد.لبال
گسهس لآس هتشلههی لبروشر رهت
اتخ لشمهس ل شخ

لو لوتژن لههیل

لشد لکع لگت لجدگتع ،لبهک ایل

راعگی لنامل مف  ،لکهتهالسل ثب لولگک ردگس ل ثب لگس ل
ل
کع لبع لجمس لسویو وسهس لتعاق لیگای ل(جدو  .)5لباگیل
شولل-5ل رزگنلتجزتعلهرداوکاب لههیلآاو هترکل خ افلتوسطل

ل

یقرقتالگسلشمهسهت ل ولوول لبالگسهسلتوثرالژنل
شمهسهت ل ل
 16S rRNAلیا لوگکمش ل PCRلگس فهی لشد .ل صو ل

جدگتعههیلN1لولN2لط ل72لاوسلنا هن:گای ل
ل

 PCRلباگی لگط رمهن لگس لتوثرا لژن ل 16S rRNAلاوی لژ ل

ل

آنهاس ل 7لیاصد لگلو اولفواس ل(شول ل )4لو لباگی لتعرر ل
توگل لبع لشاک لژن لف لآواگن لگاسه لشد .لس هت ،لتعرر ل
توگل لبه لباسه ع لبالس لبااس لو لجدگتع ل دسظا لشمهسهت ل
شد؛لبالگسهسلگت  ،لجدگتع لN1لبه ل33لیاصدلتشهبعلبعلنوسعلل
سویو وسهس لپوتردگ ل UW4لتعاق لیگش  .لیاخ ل
سامگفزگال گه4لاس لشدل(شولل .)2ل
فراوژس رو لگت لسوتعلبهل ل
ل

جدگتعههیل N1لول N2لیال رط لپهتع لس و لبهل
ل
شولل-9ل م م لاشدل
غاظ

ل 766ppmلآلفهسف و  ،لتمهه ل مب لکاب  ،لط ل 546لسهم ل

نا هن:گای ل

10000bp
1500bp

ل

شولل-4لگلو اوفواسل صو لوگکمشلPCRلژن 16S rRNAلجدگتعلN1؛ل.Aللدال،1kbل.Bلس وسعللشههدل ثب ،ل.Cلجدگتعل،N1ل.Dلس وسعللشههدل
مف ل(آبل قطا) ل
ل

خهکههیلآلوی لبعلسف ل جدسار هن ل
ل
تجزتعکممد للآلفهسف و لگسل
ل
لبهک ایلههیل

مف

سفرد ل

بهسرل ل

اسگلنام

اسگلکاوس ل

وافولوژی ل

ل
ثب

گک ردگس ل

ل
ثب

کهتهالس ل

مف ل

ثب

تشورللگسپوا ل

ل

مف ل

حاک

ل

سر اگت ل

ثب

ل
O

سر اگت ل

آس ونل O-Fل

وهسو لآنها ل
ثب

ثب

ل16S rRNA

ل

ثب

ل

شولل-2لیاخ لفراوژس رو ل)(Neighbor-joiningلجدگتعلN1لبالگسهسلتوگل

ل

گوا لآس ل

س ات رد ل

ل

مف ل

N1

جدگتع ل

تولردH2S

آس ون ل

مف ل

جدو -5لس هت،لآس ونلههیلبروشر رهت

لجدگتعلN1

تولردلگسدو ل

جدگسهسی،لشمهسهت لولبااس ل رزگنلتجزتعلست

 57ل

فصامه علما

55ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

یا لآب لو لتبخراپ:تای لگت لهرداوکاب لهه لبه لگفزگتش.ل

بحث و نتیجهگیری
غم لسهسی لگس خهب  ،لاوسد لتهف

ل وجویگتل

سهس لتهف ع لبه لآالتمد لههی لهرداوکابم لگس ؛ لگس فهی لگسل
چمر لاو لههت ل وجب لگفزگتش لس ب

حاقعههی لبمزس
تعدگی ل ل
هرداوفوبر ر
ل

آسهه لبع لیلرل لگفزگتشل
ل ل

تجزتع ل رواوب ل
ل
لکههش ل لتهبد لو لبع ل

لاتز وجویگتل

قهومتا ل لشوسد( .)54لیا لپژوهش لحهضا ،لکاتزن لبهل
ل

صافکممد لهرداوکاب لیا لجه ععلگی له اوتاوف لول
ل

حاقعل
چهها لحاقع ،لآس اگس  ،لفاوئوان لو لآسمف لبه لسع ل ل

تقوت لاشدلآسههلخوگهدلشدل(57لول.)55لباگیلجدگسهسیل

حاقع لآاو هترکل
آاو هترک لیا ل قهت ع لبه لآلفهسف و لبه لیو ل ل

یوالتعگی لگس فهی ل
ل
یهه ،لگسل رط لپهتع لس و -آنهال
بهک ا ل

تجزتعلست
ل
بعل

قهومتالبویسدلولکاتزنلبهلبرش ات لتعدگیل
ل ل

شدلو لتاکرب لآاو هترک لیالالتع لاوت لقاگالناف لکعل

حاقع لبمزس  ،لک ات ل رزگن لتجزتع لست
ل

التعگی لسهسک لو لیگاگی لآنها لک ا لبوی لو لجدگتع ل دسظال
ل

شفرع  5لو له وهاگن لط لپژوهش  ،ل 0لجدگتع لتجزتعلکممد ل

بعآسهس لیالآنلاشدل لکای.لگفزگتشلغاظ ل مب لکابم ل
ل

هرداوکاب لههی لآاو هترک لاگ ل عاف لکایسد لکع لبع لفامل

جدگتعههت لاگ ل و ل لکمد لکعل
ل
ته ل ،566ppmلح:ف ل

کم اسروم لقهیا لبع لتجزتع ل 766لیاصد لفمهس ان ،ل 56لیاصدل

ت ل لغاظ لستهیی لگس لتاکرب لهدف لاگ لسدگاسد .ل رزگنل

آس اگس  ،ل 06لیاصد لپران ،ل 96لیاصد لفاوئوان لو ل56ل

آنها لبرش ا لیا لالتع لستات ل وجب لحاک لجدگتعلههیل

فاواگس ر لط ل 76لاوس لنا هن:گای لبویسد؛ لیال
یاصد ل ل

ب لهوگسی لبع لگت لالتع ل لشوی لو لگس لگت لاو ،لجدگسهسیل

لتعدگی لحاقعل

پژوهش لحهضا ،لفاواگس ر

لبه لبرش ات

لاگ لیگش .ل

بهک ایلههی لب لهوگسی لاگ لغرا و ل لکمد .لسسگ 0لول

آاو هترک لک ات ل رزگن لتجزتع لست

ه وهاگنلگسلگت ل رطلیوالتعلباگیلغابهلگایلجدگتعلههیل

اشد لتصهلمدی لجدگتعلهه لیا لس رجع لبرش ات لغاظ لتاکربل

تجزتعلکممد لپران لگس فهی لکایسد ل( .)74لیا لپژوهشل

هدف لیا ل رطلکش لاخ ل لیهد لو لهمگه لکع ل رزگنل

حهضا ،لیو لجدگتع ل N1لو ل N2لجدگسهسی لشدسد لکعل

اشد لبع لحدی لباسد لکع ل رزگن لتاکرب ل وجوی لیا ل رطل

بعتاترب ل 56/2لول 93/1لیاصد لآلفهسف و لاگلط ل 72لاوسل
ل

آب لتأ ر لکممد لاشد لجدگتعلهه لسبهشد ،لاشد لتصهمدیل

ل

وقف لو لبهک ای لوگای لفهس لسوون ل لشوی.لیا لپژوهش ل

نا هن:گای لتجزتع ل لکایسد .لیا لس رمع لح:ف لست
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