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Abstract
Introduction: L-Asparaginase catalyzes the hydrolysis of L-asparagine to L-aspartic acid and
ammonia. This enzyme is used for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia,
melanosarcoma and lymphosarcoma. It is also used in the production of acrylamide-free foods.
Considering the important applications of this enzyme, the aim of this study was to introduce a
new microbial source for the production of eukaryotic L-asparaginase.
Materials and Methods: The quality and quantity production of L-asparaginase was
investigated in four strains of yeast Yarrowia lipolytica. The quality assessment of Lasparaginase production was done on asparagine minimal agar. Quantitative assay of the
enzyme was done in Czapex Dox’s medium by spectrophotometric method using Nessler’s
reagent.
Results: All of four strains show that they are able to produce asparaginase making a purple
halo around the colony. Y. lipolytica DSM3286, DSM70562, DSM3218 and CBS6303 were
produced 17/14, 11, 6/98 and 5/61 U/mL of asparaginase in Czapex Dox’s medium after 24 h,
respectively.

Discussion and Conclusion: Y. lipolytica DSM3286 was selected as the best asparaginase
producer strain with the largest halo and the highest asparaginase production. The Y. lipolytica
could be used as a potential source of L-asparaginase production.
Key words: Yarrowia Lipolytica, Asparaginase, Anticancer Drug, Production.

*

Corresponding author
Received: June 02, 2018 / Accepted: August 20, 2018

فصللامه علما ل -لپژوهش ل لست ل لشمهس ل ل رواوگانهسر ل لهلله ل
سلللله لهفلللل ل،لشلللل ها ل72ل،لپللللهتر ل7932ل،لصللللف عل-23ل 29ل
ل

تللهاتدلیاتهفلل ل7932/39/77ل–لتللهاتدلپلل:تا

ل7932/30/73

بررسی تولید آنزیم ال -آسپاراژیناز در مخمر یارروویا لیپولیتیکا

ل

*

فرشااااد دروی ااای  :ل یگسشللللرهالنللللاو ل رواوورو،للللوکد،لیگسشللللودۀلماللللوا،لیگسشللللهه ل اگنللللع،لگتللللاگ ،لf.darvishi@ymail.com
فرشااااتس شم اااای :ل کهاشللمهالگاشللدلنللاو ل رواوورو،للوکد،لیگسشللودلۀلماللوا،لیگسشللهه ل اگنللع،لگتللاگ ل،.لfereshte.shamsi@gmail.com

ل

چکیده
آسپهاگترکگسردلولآ وسرهکلت اتعل لکمد.لگتلنلآسل ت ل
ل
مقدمس:لآس ت لگ -لآسپهاگکتمهسلتج تۀلگ -لآسپهاگکتنلاگلوعلگ -ل
یالیا ه لور هاگ ل ب اللوعل،وس

ل،مفووالس رکلحهی،ل السوسهاکو هلول،مفو هلگس فهی ل ل لشلویلولیالتو،رلدل لوگیلنل:گت ل

ودو لآکاتللآ ردلکهاوایلیگای.لوهلتوجعلوعلکهاوایههدل ه لگتنلآس ت ،لهدفلپژوهشلحهضال عاف ل مبعلجدتدل رواوو ل
واگدلتو،ردلگ -لآسپهاگکتمهسلتوکهاتوت لگس .
مواد و روشها:لتو،ردلک ّ لولکرف لگ -آسپهاگکتمهسلیالچههالسوتۀل خ التهااووتلهل،رپو،ر رولهللوااسل لشلد.لوااسل ل
کرف لتو،ردلگ -آسپهاگکتمهسلاودل رطلکش لحدگقللآسپهاگکتنلآنهالولسمجشلک ّ لگ -لآسپهاگکتمهسلیال رطلکش ل
سر پوسلیگکسلوعلاو لطرفلسواسمجىلوهل عافلس االگسجهالشد .ل
نتایج :هالچههالسوتعلوهلگتجهیلهه،ۀلگانوگس ل اسگلگطاگفلکام لسشه لیگیسلدلقلهیالولعلتو،رلدلآسل ت لآسلپهاگکتمهسله ل مد.ل
وعتاتربل،72/72ل،77ل6/39لول0/67ل
پسلگسل72لسهم ،لسوتعلههدل،DSM3286ل،DSM70562لDSM3218لولCBS6303ل ل
یا را ل،ر الآسپهاگکتمهسلیال رطلکش لسر پوسلیگکسلتو،ردلکایسد .ل
وگحد ل
ل
بحث و نتیجسگیری:لتهااووتهل،رپو،ر روهلسوتۀلDSM 3286لوهلگتجهیلورش اتنلقطالهه،علولتو،ردلورشل اتنل دلدگالآسل ت ل
آسپهاگکتمهسلوه اتنلسوتۀلتو،ردلکممدۀلآسپهاگکتمهسلگس خهبلشد.لگ وه لگس فهی لگسل خ التهااووتهل،رپو،ر رولهلولعلشلولل مبلعل
وه،دو لگدلگسلگ -لآسپهاگکتمهسلوجویلیگای .ل
واژههای کلیدی:ل خ التهااووتهل،رپو،ر روه،لآسپهاگکتمهس،لیگاودلضدلساطه ،لتو،رد
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22ل ل

مقدمس .ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،72لپهتر ل7932ل
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

هسمد لنالت ،لسربلس رم  ،لسه  ،لذات لو لپهس ه لیا لی هدل

آس ت لگ  -لآسپهاگکتمهس ل (EC.3.5.1.1; asparagine

ورش ا لگس ل 773لیاجۀ لسهس لناگی لقاگا لنراسد لو لته لناتلل

) amidohydrolaseلتج تۀ لگ  -لآسپهاگکتن لوع لگ -ل

شوسدلگسلآسپهاگکتنل وجویلیالآسههلآکاتللآ ردلوعلوجویل
لآتد؛لیالس رجع،لگس فهی لگسلگ  -لآسپهاگکتمهسلیالصمهتعل

آسپهاگترکگسرد لو لآ وسرهک لاگ لت اتع ل لکمد ل(.)7
ل
ورنوای لآسپهاگکتن ل وجوی لیا لخو ل
آسپهاگکتمهس لوه لگسل ل

تلآ رد ل فردل
ن:گت لو لتو،رد ل وگی لن:گت لودو لآکا ل

لوع لگتنل

خوگهد لووی ل( 2لو ل .)0لپژوهشهاگ لیا لسه ل 7309لسشه ل

آ رموگسردل لشویلولیالس رجع،لگتنلساو لههلیالگثالسهتوگس ل

یگیسد لساا لخوکچۀ لهمدد لیگاگد لوتژن لضدتو وادل

یالسهخ لآسپهاگکتنلیچهال اگلساو ،ل لشوسدلولگسل

گس

ل( )6لو لسپس لیاتهف مد لوتژن لضدتو واد لساال

ورن ل لاوسد ل( .)7لآسپهاگکتن لآ رموگسردد لنراضاوادل

خوکچۀلهمددلسهش لگسلآس ت لآسپهاگکتمهسلگس ل(.)2لیال

واگدلود لگس لکعلوعلوگسطۀل راههدل هوو،رو ل اک دل

پژوهشههد لوعدد ل شخص لشد لآس ت لآسپهاگکتمهسل
ل

یالود لگس ه لتو،ردل لشویلولوعلحضوالآ لیالن:گلسرهسدل

خه،صلشد لگسلوهک ادلگشاتشرهلکا ل شهوعلساالخوکچۀل

؛ لواخالف لساو لههد لطبرع  ،لساو لههد لساطهس ل

لضدتو واد لگس  .لگت هیگ لول

وهمث لکههش لیس اس

سر

لساو لههد لساطهس

همدد لیگاگد لفعه،ر

وعما لسدگش ن لفعه،ر لآسپهاگکتنلسم هسد لقهیا لوع لسم ل
ل

ه وهاگ لیا لسه ل 7329لات وجویگتلو رهادلاگلگسسظال

گ  -لآسپهاگکتنلسر مد.لت اتقلیگخللواتدد لآسپهاگکتمهسل

وجوی لآس ت لآسپهاگکتمهس لو لناوته رمهس لوااس لکایسد لول

وجب لکههش ل مهوع لآسپهاگکتن لیا لود ل لشوی لول

وجویلهالیولآس ت لاگلیالتعدگیدلگسلوهک ادلهه،لقهاچلههلول

ساو لههد لساطهس لاگ لیا لشاگتط لفدا لآسپهاگکتن لقاگال

خ اههلسشه لیگیسدل(.)9

لیهد؛ لومهواگتن لاشد لآسهه ل وقف ل لشوی لو لته لح ل

ههات و لیا لسه ل 7379لواگد لسخ رن لوها ل خ ال

اگ لآسهه لگتفهق ل لگف د .لآسپهاگکتمهس لتو لگس ل ه لتاتنل

تهااووتهل،رپو،ر روه لاگلشمهسهت لکای.لورش اتنلی هدلاشدل

آس ت لههد لیا هس لگسسظا لفمهواد لو لست

لپ شو لگس ل

گتن ل خ ا ل 97لته ل 92لیاجۀ لسهس لناگی لگس ؛ لگسگتنلاول

کعلیالیا ه لگسوگعل،وس لههل هسمدل،وس

ل،مفووالس رکل

لو لسهس ه لن:گ لو لیگاودل

واگد لگس ه لور هادلسگ لسر

حهی ،ل،مفوسهاکو ه ،ل،مفو هد لهوچورن ،ل،مفو هدل

گ اتوهل) (FDAلآ لاگلات وجویلگت م لتأتردلکای لگس ل

نراهوچورن لو ل السوسهاکو ه لوعلوتژ لیا لکویکه لول

کعلکهاوایههدلو رهال فهوت لیالفمهوادلیگایل(3لول.)73

سوجوگسه لوعلکهال لاویل(.)9

خ ا لتهااووته ل،رپو،ر روه ل مهوع ل خ اف لکاون لگسج اعل

ورنوای لآکاتللآ ردد لکع لیا لگثال
آسپهاگکتمهس لوه لگسل ل

هرداوکاونلهه ،لگسردههد لچاب ،لگ،وللهه لو لگس هت لاگل

حاگاتلستهیلگسلآسپهاگکتنل وجویلیالن:گههدلسشهس علیگال

صاف ل لکمدلو لوعلما لچاو لیوس لووی لوعلآسهس لگسل

گتجهی ل لشوی لخطا لگو ال لوع لساطه لاگ لکههش ل لیهد.ل

مهوع ل خ اف ل،رپردد لو لهرداوکاوم لجدگ ل لشوی .لگتنل

آکاتلآ ردلتاکربلوه،دو لساطه لسگت لگس لکعلچمهسچعل
ل

خ ا لوعلما

لتو،رد لآس ت لهه لو ل هوو،ر لههدل

وگای لود لشوی لتج تع ل لشوی لو لنالسردآ رد لتو،ردل

خ اف لگسج اع لسر اتکلگسرد ،ل،رپهسهه لو لگس اگسههل

لکمد.لنالسردآ ردلسببلگتجهیلجهشلیالDNAلساو ل

وایتوجعلو رهادلگسلیگسش مدگ لقاگالناف علگس ل( 77لول

و لواوس لساطه ل لشوی .لهمهه

لکع لن:گههد لسشهس علیگال

.)77ل ل

لقهوار

وااس لتو،ردلآس ت لگ ل-آسپهاگکتمهسلیال خ التهااووتهل،رپو،ر روه ل

 20ل

وهتوجعوع لگه ر لو لکهاوای لاوسگف و لآس ت لتهیشد ،ل
ل

آمادهسازی مایع تلقیح :فعه لسهسد لسوتعلهه لوه لکش ل

سخ رن لنها لواگد لتو،رد لگسبو لآسپهاگکتمهس لتهف نل

گسجهالشد.لپسگسلنا هن:گادلوعل دتل
ل
اودل رطل YPDل

ات وجویگت لجدتد لوه لتوگ لتو،رد لستهی لو لآثها لس ر ل

 72لسهم لیا لی هد ل 73لیاجۀ لسهس لناگی ،لتک لکام ل

ساو ،لک ا لگس  .لگس ل خ ا لتهااووته ل،رپو،ر روه ل لتوگ ل

( هتع لتادرح) لوع لگا،ن ل 733ل را ل،ر اد لحهود ل 73ل را ل،ر ال

واگد لیس رهو لوع لآسپهاگکتمهس لجدتد لوه ل مشأ لتوکهاتوت لول

 YPDهتعلودو لآنهالگس ده لیگی لشد.لسپسلگا،نلههل
رطل ل

صافعکای ل
یگاگدلآثهالسه طاوبلک الوله چمرنل داو للوع ل

لوع دت ل 72لسهم

لیا لگسوووهتوا لشروایگا لوه لی هد ل73ل

تو،رد لآس ت لواگد لیا ه لور هاگ ل ب ال لوع لساطه لگس فهی ل

یاجۀ لسهس لناگی لو لسام

کای .ل

نا هن:گادلشدسدل( .)70ل

ل

یایقردعل
یوا ل
لچاخش ل 733ل ل

محیط سنجش تولید آسپاراژیناز:

مواد و روشها

رط لسر پوسل

یگکسل رطلتو،ردلآس ت لآسپهاگکتمهسلگس لکعلواگدلتو،ردل

سویسهای میکروبی :یالپژوهشلحهضالگسلچههالسوتۀل

آسپهاگکتمهسلیالگا،نلگس فهی لشد.ل 03ل را ل،ر ال رطلکش ل

گس هسدگایل خ التهااووتهل،رپو،ر روه ل،DSM 3286ل CBS

یا،ر ال
ناا ل
یا،ر ا لناوک  ،ل 73ل ل
ناا ل
تو،رد لحهود ل 7ل ل

،6303ل DSM 70562لول DSM 3218لگس فهی لشدلکعلگسل

یدپ هسر ،ل
یا،ر ا لف فهتلهرداوک ل ل
ناا ل
آسپهاگکتن ،ل 7/70ل ل

ج ومۀل DSMZلآ ،ه لتهرعلشد لوویسد.لگسل رطلکش ل

یا،ر ال
ناا ل
یا،ر ا لکااگتدلپ هسر  ،ل 3/39ل ل
ناا ل
 3/07ل ل

یا،ر الپپ و ،ل
ناا ل
یا،ر الناوک ،ل73ل ل
ناا ل
YPDلحهودل73ل ل

یا،ر السو،فهتلاودلیالگا،نلههدل
ناا ل
سو،فهتآهن،ل 3/30ل ل
ل

یا،ر الآنهالواگدل
ناا ل
یا،ر المصهاۀل خ الول 72ل ل
ناا ل
 73ل ل

 703ل را ل،ر اد لتهرع لشد .لسپس لیا لشاگتط لگس اتل ،ل7ل

کش لگتنل خ الیالی هدل 73لیاجعلسهس لناگیلوعلشولل

یاصدل هتعلتادرحلوعل رطلتو،ردل م دللشدلول ر گ لاشدل

جه د لو ل هتع لگس فهی لشد لو لس وسع لیا لی هد ل 2لیاجۀل

خ اههلپسلگسل72لسهم لنا هن:گادلیالی هدل73لیاجۀل

سهس لناگیلسههدگادلشدل(.)79ل ل

سهس لناگیلوااس لشد.ل ر گ لتو،رد لآسپهاگکتمهس لوع لاو ل

محیط سنجش کیفی تولید آسپاراژیناز :واگدلشمهسهت ل
خ اههدلتو،ردکممدۀلآسپهاگکتمهسلوالگسهالاو لسمجشل

اسگسمج لوالپهتۀلتغررالاسگلآ وسرهکلوالگسهالاو ل
ل
گت هیگلولوهلیس هه لگسپو اوف و السمجرد لشدل(9لول .)72ل

ساتع لگس ل رط لحدگقل لآسپهاگکتنلآنها لحهود ل 7لیاصدل

اندازگیری رشد و فعالیت آنزیمی :الا لسئووها لواگدل

سو،فهت مر ت ل ،ل 3/30لیاصدل
ل
آسپهاگکتن ،ل 3/30لیاصد ل

وااس لاشد لو لش ها لتعدگی لساو لههد ل خ ا لگس فهی ل

کااگتدسدت ل ،ل 3/377لیاصدل
ل
یاصد ل
ل
کااگتدپ هسر ل ،ل 3/37ل
ل

شد.لاو لتر اگسرو لواگدلسمجشلفعه،ر لآسپهاگکتمهسلوعل

فمللایل(شمهسهنالگسردت ع)لول7/0لیاصدلآنهالگس فهی لشد.ل

کهالاف .لیال احاۀلسخ

،لگسل رطلههدلکش ل خ ال

خ اههت لکع لقهیا لوع لتو،رد لآس ت لوهشمد لیا ل رطل

س وسعلوایگاد لشد لو لس وسعلهه لوعل دت ل 70لیقردع لیا ل0333ل

آ وسرهکلتو،ردل لکممد،لگسردت علاگلتغررال لیهمدلولهه،ۀل

یوایالیقردعلسهس اتفروکلشدسد.ل 3/0ل را ل،ر ال او لاوت ل
ل

گانوگس لاسگ لگطاگف لکام لگتجهی ل لکممد .لقطا لهه،علههدل

وع ل،و،علههد لآس هتش لحهود ل 3/0ل را ل،ر ا لوهفا لتاتس لوهل

لنا هن:گاد لیا لی هد ل73ل

گسردت ۀ لحدوی ل ،9/7ل 3/0ل را ل،ر ا لآب ل دطا لو ل3/0ل

گتجهیشد لپسلگس ل 72لسهم
ل

یاجۀلسهس لناگیلگسدگس لنرادلشدل( .)72ل

را ل،ر ا لگ  -لآسپهاگکتن لگضهفع لو ل خاوط لشد لو لس وسعلههل
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26ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،72لپهتر ل7932ل
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لقطا لهه،ۀ لتو،رد لآس ت لوع لقطا لکام لسوتۀ ل DSM

لوع دت لسر لسهم لیا لوم هادل 92لیاجۀ لسهس لناگیلقاگال

س ب

یگی لشد .لپسلگس لپهته لتهف ن لس ه لتهیشد  ،ل 3/0ل را ل،ر ال

3286لورش اتنل ر گ لاگلیگش .ل ل

تادکااوگس رکلگسرد ل( وقفلکممدۀ لوگکمش) لوع له ۀل
ل
،و،علههلگضهفعلولوهل

وتهتل،و،عل خاوطلشد.لواگدلهاتکل

گس لس وسعلهه ،ل 9/2ل را ل،ر ا لآب ل دطا ،ل 3/7ل را ل،ر ا لگسل
او ل،و،علههدل احاۀلگو لول3/7ل را ل،ر ال عافلس االیال
،و،ۀ لآس هتش لجدگنهسعلگد لگضهفع لو ل خاوط لشد؛ ل ر گ ل
ج:ب لسواد لاسگ لحهصل لگس لفعه،ر لآس ت لآسپهاگکتمهسل
وجوی لیا لس وسعلهه لپسلگس ل 70لیقردع لیا لطو ل وج ل203ل

ل

سهسو ا لوه لیس هه لگسپو اوف و ا لگسدگس لنراد لشد .ل،و،ۀل

شول ل -7لتغررا لاسگ ل رطلکش لحدگقل لآسپهاگکتنلآنها لحهودل

جدگنهسعگد لحهود ل او لههد ل احاۀ لگو لو لیوا لکع لیال
ل

عاف لفمللای لیا لگثا لتو،رد لآس ت لخهاجلساو ،لآسپهاگکتمهس لتوسطل

آ لوعلجهدل او لاوت لحهودلآس ت لگسلآبل دطالگس فهی ل

سوتعههدل خ افل خ التهااووتهل،رپو،ر روهلپسلگسل72لسهم .للس ب ل
ل

شد لووی لشههد لیا لسظا لناف ع لشد .ل ر گ لفعه،ر لآس ت ل
یا را ل،ر ا لطبق لگتن لتعاتفل
آسپهاگکتمهس لوا لح ب لوگحدل ل
ن گا لشد لکعلتکلوگحدلفعه،ر لآس ت ل ددگالآس ت

ل

گس لکعلیال دتل 7لیقردعلیالی هدل 92لیاجۀلسهس لناگیل
ولگسردت ۀلحدویل،9ل7ل رواو و لآ وسرهکلیال رطلآسگیل
کمدل( .)9ل

لگس ل ،DSM 3286ل ،DSM 70562ل DSM 3218لو ل6303ل

مبهات
 .CBSل

ل
پسگس لگس ده ل 7لیاصد ل هتع لتادرح لوع ل 03ل را ل،ر ال
 .ل
رطکش لسر پوس لیگکس لیا لگا،ن ل 703ل را ل،ر اد،ل
ل
س وسع لیا لگسوووهتوا لشروایگا لوه لسام

لچاخش ل733ل

یوایالیقردع لو لی هد ل 73لیاجۀ لسهس لناگی لقاگا لناف .ل
ل

نتایج.
سوتعههد ل خ ا لتهااووته ل،رپو،ر روه لیا ل رطلکش ل
ل
حدگقللآسپهاگکتنآنهالکش لول 72لسهم لیالی هدل73ل
ل
یاجۀلسهس لناگیلنا هن:گادلشدسد.لوهلتو،ردلآسپهاگکتمهسل
خهاجساو ،لتوسطل خ ا،لآسپهاگکتنل وجویلیال رطلوعل
ل
آسپهاگترکگسرد لو لآ وسرهک لتج تع لو ل رط لقارهت ل
ل
لشوی.

قطا لهه،ۀ لتو،رد لآس ت لوع لقطا لکام لسوتعلهه لوعلتاترب ل ر گ لس ب ل

رطلکش

(شمهسهنا لگسردت ع) لگس

لتهیشد لیگاگد ل عاف لفمللایل
لکع لیا لشاگتط لقارهت لاسگل

س وسعلنرادل،72ل،29ل27لول36لسهم لپسلگسلتادرحلگسجهالول
ر گ لاشدلساو لههدل خ ادلول ددگالتو،ردلآسپهاگکتمهسل
سمجرد لشد .له ه لطواکع لیا لشول ل 7ل شههد ل لشویل
پسگسل 72لسهم ،لسوتعلههدل،DSM3286ل،DSM70562ل
ل
 DSM3218لول CBS6303لوعلتاتربل،72/72ل،77ل 6/39لول
یا را ل،ر ا لآسپهاگکتمهس لتو،رد لکایسد .لسوتۀل
وگحد ل
 0/67ل ل
DSM 3286لوهلورش اتنلتو،ردلآس ت لآسپهاگکتمهسلسوتۀلواتال
تو،ردکممدۀلآسپهاگکتمهسلگس خهبلشد.ل ل

گانوگس لتهلصوات لگتجهیل لکمد؛لیالس رجعله ه لطوالکعل

ر گ لاشدلچههالسوتعلیال رطلتو،ردلیالس ه لتادرحل

یا لشول ل 7ل شههد ل لشوی له ۀ لسوتعلهه لهه،ۀ لصوات ل

ول،72ل،29ل 27لول 36لسهم لپسلگسلتادرحلگسدگس لنرادلشدل

سشه لیهمدۀ لتو،رد لآس ت لآسپهاگکتمهس لاگ لگتجهی ل لکممد.ل

(شولل)9لولسوتعلههلاشدلتداتبهًل شهوه لیگش مد .ل

وااس لتو،ردلآس ت لگ ل-آسپهاگکتمهسلیال خ التهااووتهل،رپو،ر روه ل
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سوتعههد ،DSM 3286ل،DSM 70562لDSM 3218لول6303لCBSل خ التهااووتهل،رپو،ر روهلیال رطلتو،ردل
شولل-7لتو،ردلآسپهاگکتمهسلتوسط ل
سر پوسلیگکس ل

ل

شولل-9ل م م لاشدلسوتعلههدل،DSM 3286ل،DSM 70562لDSM 3218لول6303لCBSل خ التهااووتهل،رپو،ر روهلیال رطلتو،ردلسر پوسلیگکس

بحث و نتیجسگیری.

سشلله لیهللد؛لگسلگتللنل او،لپژوهشللهاگ لیالتللال لوللاگدل
لگس لکعلواگدلیا ه لگسلوگعل

یسلل رهو لوللعلآسللپهاگکتمهسلیگاگدلتللوگ لیا للهس لستللهیلول

ساطه لههلولکههشلناظ لآکاتلل آ ردلیالصمهتعلن:گت ل

موگاضلجهسب لک لولتو،ردلگاسگ لول داو لولعلصلافۀلآ ل

وعلکهال ل اوی.لگناچلعلگتلنلآسل ت لیال دهت لعلولهلسلهتال

ه ل مد.لج ل جولوللاگدلتللهف نلآس ل ت لگ ل-لآسللپهاگکتمهسل

یگاوههدلگس فهی لشد لیالشر ل یا هس لسهسنهادلو لرهال

مهسبلیگاگدلگه ر لگس لولپژوهشهاگ لو رهادلتو،ردل

ستهیدلوهلوهف لولسهسوکهاههدلحرهت لولد لیگایل ولنل

آسللل ت لگ -لآ سلللپهاگکتمهسلگسلات وجلللویگتل خ الللفل

گس ل هسملدلهلالیگاودلیتهلادلآثلهالجلهسلب لسله طاوو ل

اگن گا لکای لگلسدل( .)76ل

گ -لآسپهاگکتمهسل آس ت

ل7932لپهتر ل،72 لش ها،لسه لهف ل،هه
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لپژوهش لست-
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