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Abstract
Introduction: Bioremediation is an effective, inexpensive and environmental friendly manner
for removing oil pollutions. Studding the biodiversity of indigenous microorganisms and their
function is very important for bioremediation strategy selection and performance. This study
was aimed to investigate the rule of Bacillus species in bioremediation of diesel contaminated
soil.
Materials and Methods: Soil microcosms were prepared by adding 2 and 4% (W/W) of diesel
to the soil. A control microcosm without diesel contamination was also set up. Microcosms
were amended with nitrogen and phosphate sources and water (20%) and in a six month study
period and parameters including diesel degradation, heterotrophic bacterial count and Bacillus
spp. diversity by 16S rRNA PCR-DGGE were studied.
Results: The results showed that in 2% microcosm up to 50% and in 4% microcosm up to
44.44% of diesel were degraded after six months. The increase of bacterial count was
completely coincided with the highest diesel removal rate. The count of heterotrophic bacteria
in 2 and 4% microcosms was elevated from 2108 to 21011 and 21012 at the highest point,
respectively. Accordingly, introduction of the diesel stimulated the native soil bacteria and the
amount of pollution was determinative in bioremediation efficiency.
Discussion and conclusion: Comparison of the pattern of DGGE bands variation between the
microcosms showed that by entry of the contaminant into the soil, the diversity of Bacillus
species was increased, indicating that Bacillus species has a particular role in diesel degradation.
Simultaneous with decline of the pollution and microbial count of the soil, diversity of DGGE
bands was decreased. Out of these findings we may conclude that addition of diesel as a carbon
source to the soil increases the Bacillus spp. diversity at the beginning of bioremediation and
afterwards by elimination of the pollutant, the diversity decreases gradually and shifts back to
its original structure.
Key words: Soil bioremediation, Oil pollution, Microbial diversity, Bacillus spp., 16S rRNA
gene, PCR-DGGE.
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چكییه
مقیمه:لپهکسهزیلزیس لاگه ل ؤثا،لگازگ لولسهزنهالبلهلل حلرطللزیسل للبلاگیللحل :للدللوین للخله للولدبلگسل للول
بااس لتموعلایز وجویگتلبو لولتعررنلسقشلدسههلگه ر لبسرهایلیال وفقر لگینلاو لیگای.لهد لپلژوهشللحهضلا،لل
نوسعههیلبهسراورلیالپهکسهزیلزیس لس وسعلخه لدلوی لبعلنهزوئرللگس .
بااس لسقشل ل
مواد و روشها:لیول رواوکهزملبهلگفزوی ل رزگ ل6لول4لیاصدلنهزوئرللبعلخه لتهرعلشدسدلولیکل رواوکهزم،لشههدل
ولبدو لدلوین لیالسظالناف علشد.ل رزگ لتجزیعلنهزوئرل،لتغرراگتلج عر لبهک ایلهلهیلله اوتلاو للولتغررلاگتللتملوعلل
بهسراورلههلپسلگزلگفلزوی لل ملهب للکلابن،للسر لاوژ للولفسلفهتللبلهللسسلب لل766 76 7لولدبلبلعلل رلزگ لل66لیاصلدللبلهللاو

ل

شش ههعلبااس لشد .ل
16S rRNA PCR-DGGEلط لیوا ل ل
نتایج :یال رواوکهزملههیل6لول4لیاصدلبعلتاتربل16لول44/44لیاصدلنهزوئرللگولرعلط لیوا لشلشل ههلعللتجزیلعللشلدل.ل
اوسدلگفزگیشلتعدگیلبهک ایلههیله اوتاو لولبرش اینلتعدگیلبهک ایلههلبهلسام لتجزیلعللنهزوئرلللل مطبل للبلویللولتعلدگیلل
بهک ایلههلیال رواوکهزمههیل6لول4لیاصدلگزل6×768لبهک ایلیالهالناملخه لبعلتاتربلبعل6×7677لول6×7676لبلهک ایلل
یالهالناملخه لیالبرش اینل رزگ لاسرد.لبمهباگین،لواویلدلوین لسببلتحایکلج عر ل رواوب لخله لل ل لشلویللول
رزگ لدلوین لیالکهادی لپهکسهزیلزیس ل ؤثالگس

ل

بحث و نتیجهگیري:ل قهیسعلتموعلبهسدههیلDGGEلسشه لیگیلکعلبلهللوگایشلد للدالیملد للبلعللخله ،للتملوعللنوسلعلهلهیلل
بهسراورلگفزگیشل لیهبدلولسقشل ؤثالنوسعلههیلبهسراورلیالپهکسهزیلزیس لخه لهلهیللدللوی للبلعللهرلداوکابنلهلهیلل
سف لاگلسشه ل لیهد.له لز ه لبهلکلههشلل رلزگ للنهزوئرللللولتعلدگیللبلهک ایلهله،للتملوعللبهسلدههللیالژ لDGGEلسرلزللک لالل
لشوی.لبمهباگین،لبهلواویلدالیمد لبعلمموگ ل مب لکابن،لتملوعللنوسلعلهلهیللبهسلراورللیالگب لدگیللفادیملدللتجزیلعللگفلزگیشللول
بعتدایجلبهلح :لتاکربلهرداوکابم لیوبها لکههشل لیهبدلولتاکرلبللج عرل للبلعللشلاگیطللپلرشللگزلحضلواللدالیملد لل
ل
سزییکل لشوی .ل
واژههوواي یلیوویي:لپهکسللهزیلزیس ل ،لدلللوین لسف ل ،لتمللوعل رواوب ل ،لنوسللعلهللهیلبهسللراور،ل،PCR-DGGEل ل
ژ

ل16S rRNA
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Copyright©2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to
download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it
commercially.

فصامه علما

16ل ل

مقیمه .ل

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهبس ه ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

گثبهت لشد لگس  .لهمگه

گ اوز لبع لما لگس فهی لنس ای لگز لتاکربهت لسف ،ل
خطا لدلوین لبه لتاکربهت لهرداوکابم لاو لبع لگفزگیشل
لگکوسرس ههی لطبرع ،ل

گس لو لگین لدلوین لهه ،لس

خه

لکع لگین لایز وجویگت لوگایل

لشوسد ،لتاکربهت لهرداوکابم لاگ لبعشول لگس خهب ل

گس فهی ل لکممدل(.)9ل ل
 -6لتحایک لزیس

9

لیا لگین لفادیمدهه ،ل وگی ل غ:یل

گسسه لو لسهیا ل وجویگت لاگ لتهدید ل کممد .لاگهوهال

الزم لباگی لبهک ایلههی لتجزیعکممد لبعشول ل وگی لدل لیهل

لکه لل

لگفزوی ل لشوسد لته لج عر لبو لخه ل

مهسب لباگی لاویهاوی

لبه لدلوین  ،لح:

عدس لبع لخه

دالیمد لهه لیا لصوات لگ وه لو لیه لتبدیل لگین ل وگی لبعل

به لگس فهی لگز لگین لکویهه لگفزگیش لیهبد.لگین لایز وجویگتل

تاکربهتلب لخطالگس ل(7لول .)6ل

ههی لهرداوکابم لاگ لبعمموگ ل مب لغ:گی ل
بو  ،لدالیمد ل ل

پهکسهزی لزیس  ،7لگس فهی لگز ل وجویگت لزسد لیهل

گس فهی ل لکممد لو لفاض لبا لگین لگس لکع لگفزگیش لتعدگیل

گجزگی لدسهه لباگی لح :لدالیمد لهه لو لتاکربهت لدالیمد لگزل

ایز وجویگت لسبب لگفزگیش لسام لتجزیع لهرداوکابنل

لو لهوگس .لگصو لت هم لاو لههیل

یال قهیسعلبهلپهکسهزیلطبرع لشویلولما لد لسرزلگفزگیشل

حرطلههی لدب ،لخه

پهکسهزیلزیس لیوسه لولفاگه لکای لشاگیطلالزملباگیل
فعه لشد

ل وجویگت لزسد

بعویژ
لل

لبهک ایلههیل

رزگ ل وگیل غ:یلگس ل( .)9ل
پژوهشگاگ له وگا لبع لتموع ل رواوب لخه

بعمموگ ل
لل

تجزیعلکممد لهرداوکابنههس .لگین لبهک ایهه ،لتاکربهتل

یو لگزلموگ للگصا لول ؤثالبالتجزیعلولپهکسهزیلزیس ل

ییگکسردکابن،ل
لبع ل ل

لتوجع لکای لگسد ل( .)4لناو لههیل

سف

لاگ لط

ل هبولرس لساول

دالیمد لههی لسف

زیس لتوی لو لیه ل حصوالت لییگا لتبدیل ل لکممد.ل

نس ای لگی

بهرمعسهزی لو لتسای لاوسد لپهکسهزیل
ه لتاین لمه ل لیا ل ل

ل،Bacillus

سرهزههی لبهک ایلههی ل ؤثا لیا لح :ل
زیس  ،لتأ رن ل ل

 ،Alcaligenesل Nocardiaلو ل Rhodococcusلتوگ ل

دلوین لگس لو لشمهسهی لبهک ایلههی لکاردی لیا لح :ل

تجزیع لزیس لهوگزی لتاکربهت لسف لاگ لیگاسد ل( 1لو ل.)2ل

لدسهه لک کل

تهکمو ل طهلععلههی لنس ای لگی لیابها لتغرراگت لتموعل

شهیهس ل لکمد ل( .)6لپهکسهزی لزیس لدالیمد لهه لبع لیول

رواوب لط لپهکسهزی لتاکربهت لسف لگسجهم لشد لو لگثال

دلوین هه لبع لبهبوی لشاگیط لباگی لفعهلر

 -7لتاقرح لزیس

ل،Pseudomonas

ل،Acinetobacterل

غراههی ل خ اف ل هسمد لسوع لدالیمد  ،لگفزویس لهه لو ل وگیل

او لگسجهمل لشوی ل
6

لگز

لبهک ایهه

له هسمد

لنوسعههی ل

لگس فهی لگز لگین لفادیمدهه لباگیل

حج لیهمد ل خ اف لو له چمرن لسوع لخه

لبا لتموعل

بعشولل
لل

زیس لبهک ایلهه لط لپهکسهزی لدالیمد لههی لسف لبااس ل

وگایکای لایز وجویگت لکش لشد لبه لتوگسهی لتجزیعل

طهلعع له واگ 4لو له وهاگ  ،لگثا لتاکربهتل
ل
شد لگس  .لیا ل

زسجرا ههی ل خ اف لهرداوکابم لبع لگکوسرس ل لخه ل

دالیمد ل خ اف لشه ل لسف لخهم ،لسف لسفرد لو لنهزوئرلل

گس  .لگین لکش ل ل ون لگس لبع لایز وجویگت ل عا ل

ل خ اف لبااس لول

پهکسهزی لخه لههی لدلوی لبع لتاکربهت لسف

با لتموع ل رواوب لسع لسوع لخه

لدلوی لحهصل لشد لگسد لیه لبعل

شخص لشد لکع لپس لگز ل 16لاوز ،لحدوی ل 96لته ل 16لیاصدل

نوسعههی ل رواوب لتعا لیگش ع لبهشد لکع لگز ل مهب لییگال
ل

هرداوکابنلههی لدالیمد لتجزیع لشد لگسد .ل قهیسع لتموعل

هرداوکابنههل
ل
جدگ لشد لگسد لو لتوگسهی لدسهه لیا لتجزیع ل

زیس لسشه لیگی لکع لدلوی لشد لخه لهه لبه لدالیمد لههیل

بهشد لکع لگز له ه لخه

طهلععلییمه رکلنوسعلههیلبهسراورلط لح :لدلوین لههیلسف لبهلاو ل PCR-DGGEل

خ اف لسبب لگس خهب لج عر لههی ل رواوب ل ش ا

ل ول

 19ل

لکممد ل(.)76لتموع لژس رو لو لتوگسهی لههی لفاگوگ لدسزی

ل

بعفای لیا لها لیک لگز لخه لههل
محصا ل
ل
یا لمرن لحه ل

سبب لشد لگسد لکع لبع لبهسراورلهه لیا لفادیمدههی لپهکسهزیل

لشوی .لیا ل قهبل ،لچمهسچع لخه لههی ل خ اف لبه لیکل

زیس لتوجعلشویلولجزولثهب لبسرهایلگزلفا والسرو لههیل

سوع لدالیمد ل وگجع لشوسد ،لج عر لههی ل رواوب ل خ اف ل

رواوب لتجهای لبهشمد لکع لباگی لپهکسهزی لدالیمد لههیل

یا لدسهه ل شههد ل شوسد ل(.)1لیا ل طهلعع لییگای ،لدبد1لول

سف

لماضع ل لشوسد ل( .)77لسودنو 1لو له وهاگ لگزل

ه وهاگ لگثالغاظ لههیل خ افلدلوین لسف لاگلبالتموعل

 Bacillus subtilisلو ل Bacillus cereusلباگی لتجزیعل

ل خ افلبااس لکایسدلولس هیجلسشه ل

نهزوئرللگس فهی لکایسدلولتوگسهی لتجزیعلبسرهالزیهیلگینلیول

لبرن لج عر ل

نوسع لاگ لسشه لیگیسد ل( .)76لیا ل طهلعع لخه  8لو له وهاگ ،ل

رواوب لپمجلخه ل خ افلوجویلیگایلولج عر لغهلبل

سشه لیگی لشدلکعلگمضهی لجمسلبهسراور لح لیا لشاگیطل

Bacilli

هرداوکابنههیل
ل
تمشل حرط لسرزلتوگسهی لزیهییلیالتجزیعل

رواوب لپمج لخه

یگیسد لکع لک ا لگز ل 66لیاصد لشبهه

بع لشهخعلههی ل ،Gammaproteobacteriaل

 Betaproteobacteriaلو ل Actinobacteriaلتعا لیگایل

سف لیگاسدل( .)79ل

طهلععگی لکع لیا لسه ل
ل
( .)8ل ل صدگق لسره 2لو له وهاگ لیا ل

طهلععههی لنس ای لیابها لگثا لتموع لزیس ل
ل
به لوجوی ل

 6661لگسجهم لیگیسد ،لبهک ایلههی لتجزیعلکممد ل PAHلاگ لگزل

با لپهکسهزی لدالیمد لههی لسف لو لتغرراگت لتموع ل رواوب ل

لگیاگ لجدگسهزی لکایسد لول

طهلععگی لیابها لتغرراگت لتموعل
ل
ط لپهکسهزی ،لتهکمو ل

خه ههی لدلوی لبع لسف

گسجهمشد ل
بهک ایلههی لجدگشد لبه لتوجع لبع لدز و لههی ل ل

نوسعههی لبهسراور لط لپهکسهزی لزیس
ل

لگسجهم لسشد ل

لپژوهش لحهضا ،لبااس لتموع لنوسعلههیل

مبهات لبویسد لگز ل،Pseudomonas fluorescenceل

گس  .لهد

 ،Serratia liquefaciensل Bacillusلو ل.Micrococcusل

بهسراور لط لپهکسهزی لزیس

دسهه لبع لگین لس رجع لاسردسد لکع لبه لتوجع لبع لجعر لبو لگینل

نهزوئرل لبه لاو لههی ل س قل لگز لکش لگس  .لم و لبال

س وسع لخه لهه ،لزیس لپهالی لخه لههی لدلوی لیا لگیاگ ل

نوسعههی لبهسراور لکش لپ:یا لیا لدز هیشگه  ،لبخشل
ل

اوش لکه ًلگجاگی لولکهاباییلگس ل(.)3ل ل

م د لگی لگز لبهک ایلههی لسزییک لبع لگین لجمس لبهل

لس وسع لخه

لدلوی لبعل

نزگا لههی ل عدی لییگای لسرز لوجوی لیگاسد لکع لسقشل

او لههیل دگو لگ اوزیلجدگسهزیلس لشوسد؛لبهلوجویل

نوسعههی لجمس لبهسراور لیا لفادیمدههی لتجزیعل
ه ل ل

کش لپ:یاسبوی  ،لگین لبهک ایلهه لیا ل حرط لحضوا لیگاسدل

دالیمد لههیل حرط لولپهکسهزی لزیس لاگ لتأیردل لکممد.ل

و لبه لشمهسهی لدسهه ،لگز لتوگسهی ل هبولرک لدسهه لباگی لح :ل

جمس لبهسراور لگز ل ج ومعل ل موم لگزلبهک ایلهه لتشورلل

لپژوهشل

سای لتا لدالیمد لهه لگس فهی ل لشوی .لهد

لدسهه ،لتولرد لگسدوسپوا لگس  .لگینل

نوسعههی لبهسراور لط ل
حهضا ،ل طهلعع لتغرراگت لتموع ل ل

بهک ایلههلتموعلبسرهالزیهییلگزلسظالفرزیولوژی،لگکولوژیل

فادیمد لپهکسهزی لزیس

لخه لههی لدلوی لبع لتاکربهتل

ولژس رکلیگاسدلولتوگسهی لدسههلیالتجزیعلطرفلنس ای لگیل

سف لولبااس لسقشلدسههلیالح :لنهزوئرللگس .لبعلگینل

گز ل وگی لبه ل مشأ لنرهه لو لجهسوای لشگف لدوا لگس .ل

مظوا ،لگز لاو لههی ل ولوول لبا ل بمهی لPCR-DGGEل

ل هسمد لساولز ،لسشهس ع،ل

رواوکهزمههی لحهویل
ل
بهسراورهه لیا ل
ل
باگی ل طهلعع لتموع ل

شد لکع لویژن

گمضهی لگین لجمس لتاکربهت

بعاگح لتجزیعل
پاوتئرنلهه ،لدنها ،لهرداوکابنلهه لو ل...لاگ ل ل

خه لدلوی لبعلنهزوئرللگس فهی لشد.ل ل

14ل ل

فصامه علما

.مواد و روشها

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهبس ه ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

ظللا لهللهلیالگب للدگلیهییگشلل لولبللهلوز لکللای لهف للعلگیل

غرادلوی لول
نمونه برداري :س وسعلبایگایلگزلخه لههیل ل

ظا لهله،للاطوبل للکل لشلد للبلهللگضلهفعلکلای للدبل قطلالل

بهل رزگ لبهالدل لگسد لگزلسهحرلعلگیلیالشل ه لشلاق للشلهالل

گس ایللجبلاگ للشلدل.ل رواوکلهزمللهلهللبلعلل لدتللشلشلل له لل

کا ل(91/814721لول)16/384116لگسجلهمللشلدل.لپلرشللگزل

بااس لول طهلععلشدسد .ل

س وسعلنرای،لخه لهلهیللسلطح للحلهویللبقهیلهیللنرلهه لل

.انیازه گیري میواا هیویرویرب هواي نفتوی یو

کملللهالزی لشلللدسدلولس وسلللعلگزلم ل ل لحلللدویل9لتلللهل76ل

( :)TPH10باگیلگسدگز لنرایل رزگ لهرداوکابنهلهیللسف ل لل

سهس ل ایلتهرلعللشلدل.لپلسللگزلبایگشل ،للس وسلعللهلهللبلاگیلل

بهقر هسد لیالخه ،لهالیولهف لعلل1لنلامللگزلس وسلعللخله لل

یوموگخ لشلد للذا لهلهیللیاشل للخلایللولگللکللشلدسدللول

رواوکهزملبایگش علول64لسهم لیالهوگیلدزگیلقاگالیگی ل

ت همل وگیلگضهف لشه للسمگلههلولبقهیهیلنرلهه للگزلدسهلهلل

شدلتهلاطوب لد لخشکلشوی.لس وسعلخله لله لاگ للبلهلل1ل

جدگلشد .ل

ناملسولفهتلسدی لبدو لدبلکعلبعل دتلیلکللشلبللیال

تهیه میكرویواز  :رواوکلهزم،للقطعلعللگیلکوچلکللگزل

دو ل26لیاجللعلسللهس نللاگیلخشللکلشللد لبللوی،لیگخلللل

گکوسرس لگس لکعلباگیلبااسل للول طهلعلعللویژنل لهلهیلل

فهلوو ل71ل را للر ایلایخ علول خاو لشد.لسپس،ل رزگ ل

خ الللفلد ،لیالشلللاگیطلکم لللا لشلللد لگزل حلللرطلبلللعل

76ل را للر الهگزگ لسا ه لبعلهالفهلوو لگضهفعلولواتوسل

دز هیشللگه ل م قلللل ل لشللوی.لبللاگیلتهرللعل رواوکللهزملیال

شللد.لفللهلوو لهللهلبللعل للدتل76لیقرقللعلیالیوال4166×gلول

پژوهشلحهضا،ل رزگ ل166لناملگزلخه لد لهی للشلد للیال

ی هیل71لیاجعلسهس ناگیلسهس ایفروژلشدسد.ل هی لاویل لل

ظا ههیلیایگالایخ علول رزگ ل6لیاصدلوزسل لل()W/Wل

ج لشد لیگخللپ لایلییلشللشرشلعلگیلایخ لعللشلدللکلعللگزل

نهزوئرللللبللعلیللکلظللا لول4لیاصللدلوزسلل ل()W/Wل

پرشلوز لد لگسدگز لنرایلشد لبلویل.لگیلنللاو ،لسلعللبلهالل

نهزوئرللبعلظا لییگالگضهفعلشد.لباگیلیوموگخل لشلد لل

تواگالشد.لپسلگزلگیمولعللهگلزگ للبلعلطلواللکه للللتبخرلاللول

پاگکمشلنهزوئرللیالخه ،لنهزوئرللللیالهگلزگ للسا له لل

پ ایلییشلخشکلشد،لوز لپ ایییشلگسدگز نرایلولبلهلل

حللولیوموگخ لاویلخه لگسلپایللشلدل.لبلاگیللحل :لل

قهیسعلوز لپرشرنلولوز لپ ایلییشلحهویلهرلداوکابنل

لولبخشلههیلفاگالنهزوئرل،لخله للدللوی للیولهف لعلل

ههیلگس خاگ شد ،ل رزگ لنهزوئرللگس خاگ شلد للتوسلطلل

ح

زیالهویلشر رهی لسگهدگای3لشد.لپسلگزلگینل دت،لباگیل

هگزگ ل حهسبعلشدل( .)74ل

تمظللر لسسللب لکللابن،لسر للاوژ لولفسللفهتل(بللهلسسللب ل

.تحلی هییرویرب هاي باقیمانیه با یروماتوگرافی

)766 76 7لبعل رزگ ل6/7لوز لنهزوئرل،لسر اگتلد وسروملول

گازي ( :)GC11باگیلگس خاگ لهرلداوکابنللهلهیللسف ل للگزل

بعل رزگ ل6/67لوز لنهزوئرل،لییلپ هسلر لفسلفهتللیال746ل

خه ،ل7لناملس وسعلخه ل رواوکهزملبایگش علوله لوز ل

را لر الدبل قطالگس ایللحللولبعل رواوکهزملههلگضلهفعلل

خه ،لسولفهتلسدی لبدو لدبلبعلد لگضهفعلول دگوملبلعلل

شد.لسپسل ح ویهتل رواوکهزمههلبهلچمگه ههیلگسل ایللل

للدتل71لیقرقللعله ل لزی لشللد.لپللسلگزلدبگرللای،لح ل

ل

جزگ،لکه لل خالو للشلدسدل.لظلا للییگلایللکلعللحلهویلل

ییکااو لله لبللعل رزگسل لگضللهفعلشللدلکللعلاویلخلله لاگل
ل

خه لبدو لدلوین لبوی،لشههدلیالسظالناف علشدلولتمهلهلل

که ل لبپوشهسدلولسپسلگاللنلل لهیاللبلعلل لدتلل66لیقرقلعللیال

746ل را للر الدبل قطالگسل ایلللبلعللد لگضلهفعللشلدل.لوز ل

ح هملسوسروهتوالقاگالیگی لشد.لباگیلگط رمه لگزلگس خاگ ل

طهلععلییمه رکلنوسعلههیلبهسراورلط لح :لدلوین لههیلسف لبهلاو ل PCR-DGGEل

 11ل

که للهرداوکابنلههیلبهقر هسد ،ل احاعلگس خاگ لح لل لل

خه لبایگش علشلدل.ل اگحللللگسل خاگ للطبل للیسل وام للل

،ل للهی ل

شاک لسهزسد لکر لگسجهملشد.لبلاگیللبااسل للکرفرل للول

گس خاگ لشد لیالسرواوهگزگ لحللول7ل رواولر لال لگزلد ل

ک ر لDNAلگسل خاگ للشلد للگزلاو لگلو اوفلوازللاویل

بللعلیسلل گه لکاو للهتوناگف لChrompackل للد ل438Aل

ژ لدنهازلگس فهی لشدل( .)71ل

سللعل اتبللعلتوللاگالشللد.لپللسلگزلتبخرللالفللهزلح ل

جهزلبعلدشوهاسهزFID76لولبلهللسل و لل ویرملعللCP- sil5-

.تكثیوور ژ  16S rRNAبووراي بررسووی تنووو بووا

CB 0.15; 0.25; 50ل(بلعللطلو لل،16mلقطلالل6/61mmلول

الكتروفورز با شیب مواده واسرشو یننویه :یالپلژوهشلل

لپوششلmlل(6/71لتزای لشلدل.لباسه لعللی لهی للگزل

حهضللا،لبللاگیلتوثرللالژ لهللهیل16S rRNAل ابللو لبللعل

46لیاجعلسهس لنلاگیللدغلهزللول4لیقرقلعللثهبل للسگلعللیگشل علل

نوسعلههیلبهسراورل وجویلیالس وسعلههیلخه لگزلپاگی ال

شد،لسپسلبهلشربل1لیاجعلسهس نلاگیللیالیقرقلعللبلعل681ل

گخ صهص لنوسعلههیلبهسراورل)(Bac-FلکلعللGarbevaلول

یاجعلسهس لناگیلاسرد.

ه وهاگ ل()6666لطاگح لکای لگسدلولبلاگیلل طهلعلعللتملوعلل

ضخه

شمارش بایتريهاي هتروتوروف :هلاللیولهف لعللیلکلل

نوسعلهلهیللبهسلراورللیالخله لهلهیللکشلهوازیللگسل فهی لل

بها،ل رزگ ل7لناملخه لگز لهلالل رواوکلهزمللبایگشل عللولبلهلل

شد لبویلولپاگی الم و لبهک ایهی ل518Rلطاگحل للشلد لل

حاو لایمگالگس ایللتهلاق ل76-3لسایه لاق لتهرعلشد.ل

توسللطلMorenoلوله وللهاگ لگسلل فهی لشللدل(72لول.)71ل

بهلسالسل پااللگسل ایل،لل 766ل رواولر لاللگزلهلاللاقل للاویل

توگل لپاگی اههیلگس فهی لشد لیالجدو ل7لیید ل لشلویل.ل

حرطلجه دلR2Aلدنهال م قللولبهلپرپ لپهس والگس ایللبع

پاگی اههلگزلشاک لBioneerلکا لجموب لتهرعلشدسد .ل

طوالکه للاویل حرطلپخشلشلدل.ل حلرطلهلهلل48لسلهم لل

بللاگیلتوثرللالژ هللهیل16S rRNAلگزلکرلل لPCRل

یالی هیل61لیاجعلسهس نلاگیللنا خهسلعلنل:گایللشلدسدل.ل

شاک لسرمهژ لگس فهی لشد.ل لوگیللالزملطبل للیسل وام للل

تعدگیلکام ههیل وجویلاویلاقل لل مهسلب،للشل ها للول

شللاک لسللهزسد لبللعلویلله لهللهیلPCRلگفللزوی لشللدسد.ل

تعدگیلکللبهک ایلههیله اوتاو ل وجلویللیالهلاللس وسلعلل

یس وام للگسجهملPCRلشه للگینل اگحللللگسل ل لچاخلعلل

بهلتوجعلبعلضایبلاق لولحج لس وسعلکش شد ل حهسبعل

گو لیالی هیل31لیاجلعللسلهس للنلاگیللبلعلل لدتلل1لیقرقلع،لل

شد .ل

چاخلللعلیومل(91لتولللاگا)لبلللعلشلللوللی لللهیل31لیاجلللعل

اسوتررا  DNAاز خووا  :بلعللگیللنل مظلوا،للگزلکرل ل

سهس لناگیلبعل دتل96لثهسرع،لی هیل28لیاجعلسهس لنلاگیلل

ل (Soil DNA Extraction

بعل دتل96لثهسرع،لی هیل16لیاجعلسهس لناگیلبعل دتل96ل

)Kitل حصلللو لشلللاک لMNلدل للله لگسللل فهی لشلللد.ل

ثهسرعلولچاخلعللسلومل لیالی لهیلل16لیاجلعللسلهس لنلاگیللبلعلل

س وسعلبایگایلهالیول ه لیکلبهالگسجهملشد؛لبلعللگیلنللشلوللل

دتل1لیقرقع .ل

گسل خاگ لDNAلگزلخلله

کعل ح ویهتلهال رواوکهزملیوموگخ لولسپسل6/1لنامل
ل
جدو ل-7لتوگل لپاگی اههیلگس فهی لشد لیالپژوهشلحهضا ل
مب

گخ صهصر

ل

)Garbeva et al. (72

Bacillus spp.

)Moreno et al. (71

م و لبهک ایهی

توگل

سهملپاگی ا

´5´-(GC clamp)GGGAAACCGGGGCTAATACCGGAT-3

Bac-F

´5´-CGTATTACCGCGGCTGCTGG-3

518R

فصامه علما

12ل ل

.ل.تعیی تنو با استفاده از روش ژل الكتروفووروز بوا

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهبس ه ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

گکایلد ردلول7/61لنلامللبلرسلگکایلللد رلدللسلهخ عللشلدللول

شیب مواده واسرشو یننویه ( :)DGGE13حصلو للPCRل

سپسل حاو ههیلصفالول766لیاصدطب ل قهییالگاگیعلشلد لل

حهصلللللگزلDNAل حرطلل لبلللهلگسلل فهی لگزلپاگی لللالهلللهیل

یالجدو ل6لد هی لشدسد .ل

قطععههی له لگسدگز لولبلهللطلو لل
گخ صهص لژ ل،16S rRNAل ل

ل

یوسلله لهسلل مد.لبمللهباگینلژ لهللهیل16S rRNAل وجللویل

جدو ل-6ل حاو لههیلوگساش لکممد لصفالول766لیاصد ل

حصلللو لPCRلیهیشلللد لبلللهلگلو اوفلللوازلژ لدنلللهازلگزل

حاو لصفال

حاو ل766ل

یودیگالتفورکلس ل لشلوسدللولتملوعل وجلویلیالس وسلعلاگل

یاصد

یاصد

 Acrylamide/Bisیاصد 46

78/8ml

78/8ml

سشلله لس لل لیهمللد.لتغررللاگتلتللوگل ل( ح للوگیل)GCلبللرنل

16X TAE buffer

6ml

6ml

rRNAلههیل خ افل رواوب ،لویژن لهلهیلل خ افل للطل لل

Formamide

46ml

--------

حاک ل ولوو لهلهیللDNAلیالژ لیسلهتوا لکمملد للگیجلهیلل

Urea

46g

--------

dH2O

to 766ml

to 766ml

لکممدلکعلگسهرلچمدشوا لبرنلناو لهلهیلل رواوبل للیال
DGGEلگسل ل(.)78لیالگیللنلاو ،لاشل علهللهیلDNAلیول
اش علگیلیالشرب لگزل وگیلوگساش لکممد ل(گوا لولفا ه رلدل)ل
یالطللو لژ لحاکلل ل لل لکممللدلولبللهلن:شلل لز لله لول
زیهیشد لغاظ لتاکربهتلوگساش لکممد ،لپروسلدههیللبلرنلل
بهزههیل وجویلیالیولاش علگزله لبهزل لشلوسدللول ولولو لل
DNAلک لک لشوللYلبعلخویل ل لنرلایللولیالسههیل ،للیال
سقطعلگیلگزلژ ل وقفل لشوی.لسو عل ه لگینلگس لکعلگنلالل
یولاشلل علDNAلکه للللگزلیوللدیگالجللدگلشللوسد،ل رللزگ ل
تحا لگلو اوفوازیلیوبها لبهلطو لقطعلعللگاتبله للخوگهلدلل
یگش لولبمهباگینلبهیلدللگزلجدگشلد للکه للللیولاشل عللDNAل
جاونرایلشوی؛لبعلگینل مظوا،لیکلتلوگل للGC14لبلعللطلو لل
96لتللهل46لسوکائوترللدلبللعلگب للدگیل'1لیولل لگزلیولپاگی للال
قطععههیل دسظالگضهفعلشد.
گس فهی لشد لباگیلتوثرال ل
الكتروفورز با شیب ماده واسرش

یننیه :بلاگیللگسجلهملل

DGGEلگزل™DCoDEل)(BioRad, Hercules, CAل
گسلل فهی لشللد.لپللرشلگزلگسجللهمل،DGGEل حاللو لهللهیلژ ل
دکایللللد رللدلول حاللو لهللهیلوگساش ل لکممللد لبللالگسللهرل
یس وام للشاک لBioRadلتهرعلشدسد.لگب لدگلل حالو لل46ل
یاصدلگکایللد رد/بلرسلگکایلللد رلدللحلهویلل98/39لنلاملل

سهمل عا

ل
باگیلجدگسهزیلقطعلعلهلهیللتوثراشلد للژ ل16S rRNAل
بهرمعشلد لل21لول61ل
یالپژوهشلحهضا،لگزلشربلغاظ لههیل ل
یاصدلگس فهی لشد.لگلو اوفوازلبلهللول لهژلل86لولل للولی لهیلل
26لیاجعلسهس لناگیلبعل لدتلل72لسلهم للگسجلهمللولپلسللگزل
پهیه لیهف نلگلو اوفلواز،للژ لبلعلل لدتلل96لیقرقلعللیالاسلگلل
گتردیوملباو هیدلقاگالیگی لشدلولبلعلل لدتلل66لیقرقلعللیالدبل
ییوسرز لاسگبایلشد.لژ لبهلیس گه لGel Documentationل
طهلععههیلبعدیلذخرا لشد .ل
ل
شههد لولتصویالد لباگیل
نتایج
.انیازهگیري میاا تجایه هیویرویرب

هواي نفتوی:

تحارلل رزگ لکللهرداوکابنلهلهیللسف ل لل)(TPHلبلعلمملوگ لل
شهخصلح :لهرلداوکابنلهلهیللسف ل للیال رواوکلهزملهلهلل
گس فهی لشد.ل طهب لشولل،7لاوسدلح :لدالیمد لنهزوئرلللل
یال رواوکللهزمل6لیاصللدلسللای لتللالولط ل لشللشل لله ،ل16ل
یاصدلنهزوئرللگزلخه لح :لشد لگس ؛لگیلنللیالحلهل لل
گس لکعلاوسلدللتجزیلعللیال رواوکلهزملل4لیاصلدللکملدتاللول
ط لگینل دت،لحدویل%44/44لنهزوئرللگزلگینل رواوکهزمل
ح :لشد لگس  .ل

طهلععلییمه رکلنوسعلههیلبهسراورلط لح :لدلوین لههیلسف لبهلاو ل PCR-DGGEل

2% Diesel
4% Diesel

ز ه ل(لهف ع)

بلهک ایلهلهیللکشل لپل:یاللبلعلمملوگ للشهخصل للگزلفعهلرل لل

هرداوکابنلسف

8 10 12 14 16 18 20 22 24

6

4

2

شوومارش بووایتريهوواي هتروتووروف :تعللدگیلکلللل
ایز وجللویگتلخلله لیالیوا لپهکسللهزیلگازیللهب لشللد.ل
تغرراگتلتعدگیلکللبهک ایلههلط لتجزیعلزیس لنهزوئرلللل

لکلل()gr/kg

0.1
0.09
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0.07
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0.01
0
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یال رواوکللهزملهللهیلحللهویل6لول4لیاصللدلنهزویرللللیال
شولل9لیید ل لشوی .ل

0

رواوکهزمههیل
ل
شولل-7لبااس ل رزگ لح :لتاکربهتلسف لیال

ل

بهلتوجعلبعلشولل،9لیالهالسعل رواوکهزملبلهللگفلزگیشلل
رللزگ لاطوب ل لخلله لیالهف للعلیوم،لتعللدگیلبللهک ایلهللهل
گفللزگیشلیهف للعلگس ل .لگناچللعلپللسلگزلگفللزگیشلگولرللعلیال

شش ههع
حهویل6لول4لیاصدلنهزوئرللط لیوا ل ل

ل

رواوکهزملشههد،لسرالتغررالتعدگیلکللبهک ایلهلهللتقایبلهًلل

باگیلگط علیقر لتلاللگزلچگلوسگ للحل :للنهزوئرللللول

ثهب لولبدو لتغررالیاخوالتوجه لط لشلشلل له للگسل ،لل

هرداوکابنههیل خ الفلیالخله لدللوی ،ل
ل
اوسدلح :ل

تعدگیلبهک ایلههلیال رواوکهزملههیل6لول4لیاصدلپلسللگزل

س وسعلگیلگزلهالیکلگزل رواوکلهزملهلهللیالشلاوعللولپهیله لل

هف للعلیهل لکللههشلپروسل علولداگ ل لاگلسشلله ل ل لیهللد.ل

دز هیش لتهرعلولپسلگزلگس خاگ لبهقر هسد لهرداوکابنلهلهلل

برش اینل رزگ لبهک ایلههیله اوتلاو للشل ها لشلد للیال

یالخه ،لبهلکاو هتوناگف لنهزیلبااس لشلدل.لشلولل6ل

رواوکهزملشههدل(بدو لنهزوئرللل)لحلدویلل768لبلهک ایلل

س لهیجل ابلو لبلعلتحارللللس وسلعلنهزولئرللللگولرلعلل(دبل )لول

یالهللالنللاملخلله لبللوی،لیالحللهل لکللعلبرشل اینلتعللدگیل

هرللداوکابنلبهقر هسللد لگس ل خاگ لشللد لگزل رواوکللهزمل4ل

بهک ایل(یالحدویل7676لبهک ایلیالهلاللنلامللخله ل)لیال

یاصللدل(قا للز)لول رواوکللهزمل6لیاصللدل(سللبز)لبللهلاو ل

رواوکهزمل4لیاصدلیالهف علهش ل شههد لشد .ل

کاو هتوناگف لنهزیلاگلسشه ل لیهد .ل

ل

ل

1.00E+13
1.00E+12
1.00E+11
1.00E+10
1.00E+09
1.00E+08
1.00E+07

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

شول ل -6لتحارل لکرفر

هرداوکابنههی لس وسع لنهزوئرل لگولرعل
ل
ل

هرداوکابنههی لگس خاگ لشد لگز ل رواوکهزم ل 4لیاصدل
ل
(دب ) لو ل
(قا ز)لول رواوکهزمل6لیاصدل(سبز)لبهلکاو هتوناگف لنهزی ل

ل

تعدگیلکللبهک ایلههیله اوتاو ل) (CFU/gل

C
2% Diesel
4% Diesel

ز ه ل(لهف ع)

شولل-9لتعدگیلکللبهک ایلههیلکش لپ:یالیالهال رواوکهزملط ل
تجزیعلنهزوئرللیالششل ه ل( Cلشههد) ل
ل

ل

فصامه علما

18ل ل

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهبس ه ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

تكثیر ژ  16S rRNAبا استفاده از پرایمرهاي :DGGE
DNAل حرطل ل لکلللعلگزلطایل ل لکرل ل ل Soil DNA

بعمموگ ل
Extraction kitلشاک لMNلگس خاگ لشد لبویل ل
گلگللویلPCRلبللهلگسلل فهی لگزلپاگی اهللهیلویللژ لDGGEل
(Bac-Fلول)518Rلگسل فهی لشللد.لیاسل لگسجللهملوگکللمشل
زسجرا لپار اگزلبهل شههد لقطععل دسظالبع لطو ل918لجف ل
بهزلبهلگلو اوفوازلگفق لتأیردلشدل(شولل .)4ل
ل
نوسعههی لجمس لبهسراور لیا لژ ل
شول -1ل قهیسع لتغرراگت لتموع ل ل
رواوکهزمههیلشههد ل(،)Kل 6لیاصد لنهزویرل ل()2%لول
ل
 DGGEلیا ل
4لیاصدلنهزویرلل()4%لیالز ه لههیل خ اف ل

ل
بحث و نتیجهگیري
پهکسللهزیلزیسلل ،لاوشلل لکهاد للدلولگق صللهییلول
جهیگزینل مهسلبللاو لهلهیللفرزیول للولشلر رهی للگسل لل
(.)73لتجزیعلزیس ل وگیلسف لولییگالهرداوکابنلهلهللیال
شولل-4لتعررنلی هیل مهسبلباگیلگتصه لپاگی اههلولتوثرالژ

ل 16S

rRNAلیالوگکمشلPCR

حرط،لفادیمدلپرچرد لگیلگس لکعلگزلجمبعلههیل خ افلبعل
موگ للللفرزیووشللر رهی ل حللرط،ل قللدگالسفلل لیللهلسللوعل
هرللداوکابنلهللهیل وجللویلیال حللرطلولتعللدگیلولسللهخ هال

ل
الكتروفورز با شیب ماده واسرش یننیه :حصوالتل

ج رع ل لبللو ل رواوب ل لوگبس ل علگس ل ل(.)66لیالحلله ل

وگکمشلPCRلحهصللگزل DNAلسعل رواوکهزملکعلهالیول

روللاوبهللهیل وجللویلیالس وسللعهللهیل
ل
حهضللا،لبرشلل ال

ه لیکلبهالس وسعلبایگایلشد لبویسد،لباگیلگسجهملDGGEل

حرط ،لیالدز هیشگه لکش لپ:یالسرس مدلولگزلگینلاو،لبلعلل

گس فهی لشدسد.لگزلغاظ لههیل خ افل 96لتهل،16ل 46لته،26ل

او لههیل ولوول لول س قللگزلکش لباگیل طهلععلتملوعلل

96لتللهل26لول61لتللهل21لشللربل للوگیلیسللهتوا لکممللد لبللاگیل

رواوبل لتوجللعلاوزگفللزو لشللد لگسل .لاو ل،DGGEل

بهرمعلسلهزیللتفورلکللبهسلدههللیالاو لDGGEلگسل فهی للول

یو ل لگزلاو هللهیل س ل قللگزلکش ل لگس ل لکللعلگ ولله ل

یالسههی ل لشللربلغاظ ل ل61لتللهل21لیاصللدلکللعلبه للاینل

طهلعللعلحضللوالولفاگوگسل لسسللب لج عرل لهللهیل خ اللفل

تفورکلبهسدههلیالد ل شههد لشدلبلعللمملوگ للغاظل لهلهیلل

رواوب لاگلیال حرطلگزلطای لسشهسگاههیلژس رو ل هسملدلل

بهرمعلگس خهبلشد.ل قهیسعلشدتلول حللقاگانرایلبهسلدههلل

ژ ل16S rRNAل رسال لکمدل( .)67ل

یالژ لDGGEلسشه لیگیلکعلبلرنللیول رواوکلهزمللحلهویلل

گمضهیلجمسلبهسلراورل،لبلهک ایلهلهیلل رالعلگیلنلاملل

لیاخوالتوجه لگزلسظالتموعلنوسلعلهلهیلل

ثب ،لگغابل حلا للولگزلسظلاللتلوگ لل هبولرسل للبسلرهالل

نهزوئرللگخ

بهسراورلط ل ه لههیل خ افلوجویلسدگای.

موعلهس مدلولیالفادیمدههیلصمع ل خ الفللول ملوم لل

طهلععلییمه رکلنوسعلههیلبهسراورلط لح :لدلوین لههیلسف لبهلاو ل PCR-DGGEل
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گسل فهی لل ل لشلوسدل.لبللعلمال للتملوعلل سلراههیلل للهبولرو ل

تاکربهتلسف لباگیلبهک ایلههلیهلکههشلیس اس لدسههلبلعلل

نوسللعلهللهیلبهسللراور،لبللعلطللوالنسل ای لگیلیالپهکسللهزیل

وگیل غ:ی،لسببلکلههشللسلام للتجزیلعللدالیملد للشلد لل

حرط لگس فهی ل ل لشلوسدل.لیال طهلعلعلل

حسللنزگی لولگح للدی72لیالز رمللعل
ل
گسلل .لیالپللژوهشل

یگرلول وکاج ،لگزلBacillus subtilisلباگیلپهکسلهزیلل

پ هسسرللپهکسهزیل رواوب لخه لههیلدلوی لبعلنهزوئرلللل

خه لدلوی لبعلتاکربهتلسف ل للگسل فهی للولسشله للیگی لشلدلل

یالشهاله دگ لسرزلس هیجل شهبه لیهفل للولبرشل اینلل رلزگ لل

کعلگینلبلهک ایللبلهللتولرلدللبروسلوافو هس للسلببللگفلزگیشلل

ح :لنهزوئرللیالغاظ ل6/1لیاصدل شههد لشدل(.)64ل ل

دالیمد لههیلزیس

سام لپهکسهزیلدالیمد لسف ل لشویل(.)66ل ل

اگجللللو71لوله وللللهاگ ،لگزلیولنوسللللعلبهسللللراور ل

طللهب لشللولل،7لیالگب للدگیلفادیمللدلتجزیللعلزیس ل ،ل
سام لح :لنهزوئرللیالهلاللیول رواوکلهزمللسلای للتلالل

لB. thuringiensis B3لولB. cereusلباگیلتجزیعلزیس ل

گس لولبعلتدایجلبهلکههشلغاظل للدالیملد للپلسللگزلهف لعلل

نهزوئرل،لسف لخهملولاوغنل صا لشد لگتو برللگسل فهی لل

یه ل لیالهللالیول رواوکللهزملکمللدتال ل لشللوی،لهاچمللدل

کایسد؛لدسههلسشله للیگیسلدللکلعلل خالو للگیلنللیولسلویعللبلعل

کههشلسلام للتجزیلعللیال رواوکلهزمللحلهویلل6لیاصلدلل

تاتربل84لول64لیاصدلTPHلاگلگزلخه لدلوی لبلعللسفل لل

نهزویرلل شهویتالگس .لبااس ل رزگ لهرلداوکابنللهلهیلل

خهملولاوغنل صا لشلد للطل لل96لاوزلخل :لل ل لکملدلل

بهقر هسللد لیال رواوکللهزمهللهیل6لول4لیاصللدلبللهلس وسللعل

(.)69ل ل

نهزوئرللگولرعلبهلاو لکاو لهتوناگف للنلهزیلل(شلولل)6ل

بهلوجویلگه ر لنوسعلههیلجمسلبهسراورلیالحل :لل

سرزلس هیجلاو لگسدگز لنرایلوزس لTPHلاگلتأیردل لکملدل.ل

دالیمد لههیلزیسل لل حرطل للولپهکسلهزیللزیسل للکلعللبلعلل

ه چمرنلگینلشوللسشله لل ل لیهلدللکلعللبلهللوجلویللتفلهوتلل

باخ لگزلدسههلگشها لشد،لتلهکمو لل طهلعلعللجله ع للیابلها لل

چش گرال رزگ لتجزیعلهرداوکابنلههلبرنلیول رواوکلهزملل

تغرراگتلج عر لدسههلط لپهکسلهزیللزیسل للخله لهلهیلل

بااس لشد ،لبخشلههیل خ افلبا لنهزوئرللیالهلاللیول

دلوی لبعلتاکربهتلسف لگسجهملسشد لگسل ل.لبلاگیللسخسل رنلل

رواوکللهزملبللعلشللوللیوسلله لتجزیللعلشللد لگسللدلولت هیلللل

بهالیالپژوهشلحهضا،لتغررلاگتللتملوعللنوسلعللهلهیللجلمسلل

هرللداوکابنهللهیلکوتلله لیللهل
ل
ویللژ لگیلبللاگیل صللا ل

بهسراورلط لحل :للزیسل للنهزوئرللللگزلخله للدللوی لل

بامدزسجرا لیالهرچیلکللگزل رواوکلهزملهلهلل شلههد للس ل ل

طهلععلشد.لگینل طهلعع،لگه ر لنوسعلهلهیللکشل للپل:یاللول

شوی .ل

کشل لسهپلل:یالجللمسلبهسللراورلیالحلل :لدالیمللد لهللهیل

اوسدلتجزیعلزیس ل شههد لشد لیالپژوهشلحهضالبلهلل

خه لولک کلبعلپهیدگایلگکوسرس لههیلطبرع لاگلسشه ل

س للهیجلبااس ل لتللهکوگای71لوله وللهاگ ل شللهبعلگس ل .لیال

لیهد.ل ل

طهلععلگیلکعلت لهکوگایلوله ولهاگ للیالسله لل6676گسجلهملل

طهب لشولل،7لسام لتجزیعلتاکربهتلهرلداوکابم لل

یگیسللد،لتجزیللعلزیسلل لنهزوئرللللیال رواوکللهزملگزلاگ ل

یال رواوکهزمل6لیاصدلسسب لبلعلل رواوکلهزملل4لیاصلدلل

تحایکلزیس لولتاقرحلزیس لبااس لشدلولس هیجلسشله لل

برش الگس لولگینلسشه ل لیهدلکعلغاظل للبهرملعللدالیملد لل

یگیسدلکعل رزگ لTPHلت هملس وسعلههلط ل دتلپژوهشلتلهلل

نهزوئرللیالخه ل طهلععلشلد للحلدویلل6لیاصلدللگسل للول

حللدیلکللههشلیهف للعلگسلل .لیال رواوکللهز لکللعلگزل

گفزگیشلغاظل للدالیملد للبلعللمال للملوگ ا لل هسملدللسل ر لل

ک پوس لبلاگیللتحایلکللزیسل للگسل فهی للشلد،للکلههشلل

26ل ل

فصامه علما

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهبس ه ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

سللای لTPHلیال76لاوزلگو ل شللههد لشللدلولپللسلگزلد ،ل

شههد)لیوسه لبوی ،لگح هالًلگفزگیشلتعلدگیللبلهک ایللهلهیلل

سام لتجزیعلزیس لتهلاوزل26لبعلتدایجلکلههشللیهفل ل.ل

کش لپ:یالسهشل للگزلتحایلکللزیسل للولهلوگیه للخله لل

بهلتو رللشلد للفادیملدللپهکسلهزیللطل لل766لاوز،لحلدویلل

بوی لگس ل( .)61ل

81/2لیاصللدلتاکربللهتلسف لل لتجزیللعلشللدسدل(.)61لیال

یال طهلعلللعلشلللبرا73لوله ولللهاگ ،لبرشل ل اینلتعلللدگیل

پژوهشلحهضا،ل رزگ لح :لتاکربلهتللسف ل للیالبه لاینلل

بهک ایلههلیال رواوکهزملخه لدلوی لبعلسفل للسلفرد،للیول

حهل ل16لیاصدلبویلکعلیال رواوکهزملحهویل6لیاصلدلل

تهلسعلهف علپسلگزلنا خهسعلن:گایلش ها لولبلهللبرشل اینلل

نهزویرلل شلههد للشلدللولیال قهیسلعللبلهللس لهیجللTaccariلول

سام لح :لدالیمد له ز ه لبویل(.)68ل ل

ه وهاگ ،لک الگس .لبعلسظلالل ل للاسلدللکلعلل رلزگ للزیلهیلل

گلگویلبهسدههلیالژ ل،DGGEلتخ رنلخوب لگزلتملوعلل

تاکربللهتلهو للورل وجللویلیالک پوس ل لمللهل لسللببل

نوسع لههیلبهک ایهی ل وجویلیال حرطلگس لولگناچعلگینل

جدگشد لبه لاللتاکربلهتللدبلنایلزللگزلذا لهلهیللخله للول

فاضل حدویی لهلهی للیگای،لیالپلژوهشلهلهیلل علدییلل

گفزگیشلسام لح :لTPHل لشوسدل( .)62ل

باگیلبااس لتموعلبهک ایهی لگس فهی لشد لگسل ؛للگزج العلل

طهب لشولل،9لاشد لبلهک الیلهلهللطل للیولهف لعللگو لول

گینل حدویی ههلمبهاتملدللگز لخطلهیللسهشل للگزلگسل خاگ لل

پسلگزلگفزوی لدب،لسر اگت،لفسفهتلولهرداوکابنهلهللیال

،DNAلتوثراسشد لسشهسگاههیلژس ل ابو لبعلنوسلعلهلهیلل

ت همل رواوکهزملههلگفزگیشلیهف علولج عرل للبلهک ایلهلهیلل

سهشمهرلولتشورللکهی اگلط لPCRلکش لهلهیلل خالو ل.ل

ه اوتاو لبعلهزگالباگبال قدگالگولرعلخلویللاسلرد للگسل ل.ل

بهلوجویلگین،ل حللقاگانرایلبهسدههلولفاگوگسل للولیگسسلر علل

پسلگزلهف علیه لوله ز ه لبهل صا لبخلشللم لد لگیلگزل

بهسدههلبعمموگ لشهخص لگزلتموعل رواوب لگس فهی ل لشویل

تاکربهتلیالیس ارل وجویلیالنهزوئرل،لتعدگیلبلهک ایل

(.)63ل ل

ههلیالهالیول رواوکهزمل6لول4لیاصدلگف لکایلولپسلگزل

یالپژوهشلحهضا،لگزلپاگی اهلهیللگخ صهصل للجلمسلل

د ،لیال قدگالبعلسسب لثهبل للحلدویلل763لبلهک ایللیالهلالل

بهسراورلولاو لDGGEلباگیلبااس لتملوعللنوسلعللهلهیلل

ناملگزلخه لبهق ل هسد.ل قهیسلعللشلوللهلهیلل7لول9لسشله لل

بهسللراورلیالخلله لگس ل فهی لشللد.ل طللهب لشللولل،1لبللهل

ل لیهللدلکللعلاوسللدلگفللزگیشلتعللدگیلکللللبللهک ایهللهیل

ن:ش لز ه لوله ز ه لبهلگضلهفعلشلد للنهزوئرللللول ملهب لل

ه اوتاو لولبرش اینلتعدگیلبهک ایلههلبلهللسلام للتجزیلعلل

غ:گی لیال رواوکهزملههی لحهویلنهزوئرل،لتملوعللبهسلدههلل

نهزوئرللکه ًل مطب لگس لولبهلکههشلتعدگیلبلهک ایللهلهلل

کههشلیهفل للول رواوکلهزملل4لیاصلدللیالسقطلعلل4ل(هف لعلل

یالهف علیه ،لسام لتجزیعلزیس لسرزلکلههشلل ل لیهبلدل.ل

هش )لبرش اینلتموعلبهسدلاگلیگش لکعلبهل رزگ لنهزوئرللول

گینلس هیجلبهلیگی لههیلپژوهش لوگکلوئزل78لوله ولهاگ للهل ل

رزگ لش ها لبهک ایلههلیالگینل رواوکهزمل مهسبلبوی.ل

خوگس لیگای؛لیالپژوهشلیهیشد لسرزلپلسللگزلگفلزوی للدبل

گزلهف علهش لبعلبعدلوله ز ه لبهلکههشل رلزگ للنهزوئرلللل

ول مهب لسر اوژ لولفسفهتلبعل رواوکهزملحلهویللخله للول

ولکههشلتعدگیلبهک ایلهه،لتموعلبهسدههیلحهصللگزلتوثرلالل

نهزوئرل،لج عر ل رواوب لب لیاسگلبعل رزگ لی لتهلصلدلل

نوسعههیلبهسراورلسرزلکههشلیهفل ل.لیال
ژ ل16S rRNAل ل

باگبالگفزگیشلیهفل للولس رجلعللنرلایللشلدللکلعللچلو للاوسلدلل

رواوکهزملشههد،لاشدلبهک ایلهلهللپلسللگزلگضلهفعلکلای لل

گفللزگیشلیالت للهمل رواوکللهزملهللهل(گزج اللعل رواوکللهزمل

دبلگفللزگیشلولتعللدگیلبللهک ایلهللهلپللسلگزلکللههشل مللهب ل

طهلععلییمه رکلنوسعلههیلبهسراورلط لح :لدلوین لههیلسف لبهلاو ل PCR-DGGEل
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غ:گی لیال حرطلکههشلیهف لولگیلنللکلههشللبلهللکلههشلل

بللعتاترللبلیال رواوکللهز لبللهل6لول4ل
یاصللدلنهزوئرلللل ل

تموعلبهسدههلیالژ لDGGEل مهسبلبلویل.لبرشل اینللتعلدگیلل

یاصدلنهزوئرللط لیوا لششل ههعلتجزیعلشد.لبملهباگین،لل

بللهک ایل(CFU/gل×7677ل)6لیال رواوکللهزمل6لیاصللدلول

رللزگ لدلللوین لهرللداوکابم لیالکللهادی لپهکسللهزیل

یالهف علهش لش ها لشدلولبعل اوالبهلکههشلنهزوئرل،ل

زیسلل ل للؤثالگسلل .لبرشلل اینلتعللدگیلبللهک ایلهللهلیال

تعدگیلبهک ایلههلسرزلک لاللشلدللولگیلنللکلههشللبلهللکلههشلل

رواوکللهزمهللهیلحللهویلنهزوئرللللهل ز لله لبللهلگفللزگیشل

تموعلبهسدههلاویلژ لDGGEله ز ه لبوی .ل

سللام لتجزیللعلزیسلل لشلل ها لشللدسدلولیالهللالیول

قهیسعلتملوعللبهسلدههیللDGGEلبلرنللسلعلل رواوکلهزملل

رواوکهزم،لحضوالبرش اینلتعدگیلبهک ایلههلبلهللبرشل اینلل

بااس لشد لسشه ل ل لیهلدللکلعللبلهللوگایشلد للدالیملد للبلعلل

سام لح :لدالیمد له ز ه لبوی.لبمهباگین،لس رجعلنرلایلل

خلله ،لتمللوعلبهسللراورلهللهلگفللزگیشل ل لیهبللدلکللعلسقللشل

لشویلکعلش ها لج عر ل رواوبل للشلهخصلل مهسلب لل

بهسراورلههلیالتجزیعلنهزوئرللاگلسشه ل لیهد،لبعلطلوایلل

باگیلپهیشلفعهلر لتجزیعلزیس لدالیمد لسف لیالخله لل

کللعللتمللوعللبهسللدههللیال رواوکللهزملل6لیاصللدللبرشلل الگزل

گس لولبهلتوجعلبعلتغرراگتلتموعلبهسلدههیلل،DGGEلس لهیجلل

رواوکللهزملشللههدلولیال رواوکللهزمل4لیاصللدلبللرشلگزل

پژوهشلحهضالسشه لیگیسدلکعلنوسعلههیلبهسلراورللسقلشلل

رواوکهزمل6لیاصدلگس .لبعلگح ه لبسرها،لگیلنللگلگلویلل

ؤثایلیالپهکسهزیلدلوین لخه لیالخه لههیلدلوی ل

بهسدههلسشه ل لیهدلکلعللبلهللواویلدالیملد للبلعلمملوگ لل مبل لل

بعلنهزوئرللیگاسد.ل ل

کابن،لتموعلنوسعههیلبهسراورلیالگب دگیلفادیمدلتجزیلعلل

تشكر و قیردانی

گفللزگیشلولیالگیگ للعللبللهلحلل :لتاکرللبلهرللداوکابم ل

پژوهشلحهضالبلهللح هیل لل لهییللول عملویللیگسشلگه لل

بعلتدایجلکههشل لیهبدلکعلشلهیدللسشله لیهملد للبهزنشل لل

دزگیلگس

لوگحدلکا لگسجهملشد لگس .لسویسلمدنه للگزل

تاکربلج عر لبعلشاگیطلپرشلگزلحضوالدالیمد لگس .ل ل

ح هیلل لهللهیلگازسللد لکهاشمهسلله ل ح للاملدز هیشللگه ل

طهلععلتموعل رواوب لهل لز له للبلهللتجزیلعللزیسل للیال

رواوبرولوژیلیگسشگه لدزگیلکا لبعلویلژ للسلاکهاللخلهس لل

نزگا لههیل عدییلگسل فهی للولس لهیجللجهللبللتلوجه للگزل

گسدیلسپهسگزگایل لکممد .ل

د لحهصللشد لگس  .لس 66لوله وهاگ ،لتموعل رواوبل لل
اگلیال رواوکهزملههی لکعلبهلهرداوکابنههیلداو هترلکلل
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