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چکی ه
مق مه:لب اگنلگساژیلبعلما ل صافلاوزگفزونلسوخ لههیلفسرا ل وضوعلبسرهال ه

لگس ؛لگزگیل لاو،ل ملهب لگسلاژیل

جهیگزی لیگاگیلگه ر لفوقلگلعهی لگیلهس مد.لگزل رهنل مهب لگساژیلتجدیدپ:یا،لفمهوایلپرللههیلسوخ ل رواوب لاسوب ل
بسرهال ه لگس ؛لیالگی لپرللههلبهلم اوایلکهتهلرزوایلبهک ایلههیل مهسبل(گنزوگلو اوژن)7لگساژیلشلر رهی ل لوگیلیلل ل
بعلگساژیلگلو ایو لتبدیلل لشوی.ل
مواد و روشها:لیال طهلعۀلحهضا،لگزلظاوفلشرشعلگیلیکللر ایلبعلمموگنلاگک والگس هی لشد.لسصفلظلافلبلهللجل ل
یایهچۀلگاو رعل(بخشلیسدی)لولبخشلبهالی لظافلبهلیبلیایهچۀلگاو رعل(بخشلکهتدی)لتعبرعلشد.لص علههیلناگفر ل
بهل سهح لسطحلکهاباییل0×0لسهس ل ا اب ل(گلو اویلگس خهب )لبعلسر لهلهیل سل لگتصله لیهف ملدلولیولبخلشل ل الگزل
قهو

لبراوس ل2/2لکراوگه لبعلله ل صللشلدسد.لم اولایلگلو اوشلر رهی لپرلللهلهیلسلوخ لبلهلگلسل هی لگزلولل ل لال

ییجر هل لگازیهب لشد.لت رال رللایل(وگسطۀلگس قه لگلو اون)لولالک هتل( مب لسهیۀلکابم )لپسلگزلتعرر لغاظل لبهرملعلیال
71اوز لبااس لشد .ل
سعلبهزۀل ل
نتایج :س هیجلسشهنلیگیسدلم اوایلگلو اوشر رهی لپرللسوخ ل رواوبل لاسلوب لیگاگیل رلللایلبلهلیگسسلر ۀلتلوگنل2ل1/10ل
را لوگتلبال ال اب لسطحلکهاباییلگلو اویلیسدیلگخ الفل عمهیگایلبهلپرللسوخ لبدونلوگسطعلبهلیگسسر ۀلتلوگنل0/06ل
را لوگتلبال ال اب لیگای.لیال قهبل،لپرللحهویل رللایلولالک هتلیگسسر ۀلتلوگنل0/00±7/07ل رال لوگتلبلال لال ابل لاگل
سشهنلیگی.
ب ث و نتیجهگیر :لکمساسرومل رواوب لاسوبهتلگلو اونلههیلتولردشد لگزلتجزیۀل مهب لیل لاگلبعلطلوال سل قر لیال
قهلبلتشورللبروفرا لاویلگلو اویلیسدیلولیهلبعلک کلوگسطعلههیلسم رکلبعلگلو اویلیسدیل م قلل لکممد.لس هیجلسشهنل
یگیسدلگفزوینلوگسطۀلسم رکلخهاج ل رللایلبهمل لگفلزگیشلم اولایلگلو اولشلر رهی لپرلللسلوخ ل ل لشلوی.لگس ظلهال
لاف لپرللسوخ لم اوایلبه ایلیالحضوال مب لکاب لخلهاج لول رلللایلیگشل علبهشلدل،لگ لهلپرلللسلوخ لیالسبلویل
الک هتلم اوایلبه ایلسشهنلیگی .ل
واژهها

کلی

:لپرللسوخ ل رواوب لاسوب ،لگلو اوژن،ل رللای،لم اوایلگلو اوشر رهی

* سویسمدۀل سئو ل وهتبهت ل
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-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

سمسواههیلکهان:گش عل شلد لیال ملهطدلیوالگزلیسل اسل

رللزگنل صللافلسللوخ لهللهیلفسللرا لبللهلگفللزگیشل

هسمللدلگقرللهسوسلهللهلگصللا لتللای لگه ر ل لپرللللسللوخ ل

ج عر ،لپرشاف لما لولسام ل نلاف لگق صلهیلجهلهس ل

رواوب لاسوب لگس لبلعل مال ل قهو ل لیگخال لبسلرهال

گفللزگیشلیهف للعلگسل ؛لگزگی ل ل او،لجهللهنلکمللوس لسرهز مللدل

زیهی،لبهزی لتوگنلک

لگزلگی لپرللههلنزگا لشلد لگسل ل

توسعۀلفمهوایل ههلول مهب لسویم لگزلگسلاژیلهلهیلتجدپل:یال

(2لول .)1ل

باگیلجهیگزیم لسوخ لههیلفسرا لگس ل(.)7

شللهخصل هللهیل خ ا ل لبللالم اوللایلپرللللسللوخ ل

گناچللعلگ للاوز ل مللهب لگسللاژیلتجدیدپلل:یال مللوم ل

رواوب لاسلوب لتل رال ل ل ن:گاسلدلولیگشل لشلمهخ ل

کهاباییلشلد ل گسلد،لگسل خاگالگسلاژیلگزلایز وجلویگتل

کهف لگزلگی لشهخصل هلهلنلهمل ه ل لبلاگیلبهرملعلسلهزیل

حهضللالیالزیسلل لتللوی ل(گلو للاوژنلهلله)لسظللالبرشلل ال

م اوایلگی لسوعلسرس ل هلهیلگلو اوشلر رهی لگسل .لیال

پژوهشگاگنلاگلبعلخویلجابلکای لگسل .لگلو لاوژنلله لهل

طهلععلههیلبهرمعلسهزیلگی لسرس لههل هب لشد لگسل لبلهل

توگسهی لح:فلیلوین ل ههلولتولردلگلو ایسر علاگلبلعلطلوال

گفزگیشلقداتلیوس لگلو اولر لیالبهزۀل عرم لکعلتل رال

ه ل ز هنلیگاسد؛لبملهباگی لگسل هی لگزلیسهلهلیالقهللبلپرللل

م لبالم اولایلزیسل لایز وجلویگتلسدگشل علبهشلد،ل

سوخ ل رواوب لیو لگزلفملهوایلهلهیل ط لئ لیالگیل ل

کههشل قهو

لیاوس لبعل مال لگفلزگیشلسلام لگس قله ل

ز رمعلگس ل(7لول.)2

گلو اونلههل شلههد ل ل لشلوی؛لپلسلملالو لب لالم اولایل

سرسلل ل هللهیلگلو اوشللر رهی ل رواوبلل لتجهرللزگتل
بروگلو اوشر رهی لهس مدلکعلگزل هبولرس لایز وجلویلگتل

گلو اوشر رهی لگلو اوژنل هه،لاسلهسهی لکهتولرل لسرلزلیال
م اوایلکا لپرللیخهل لیگایل(9لول .)6ل

تولردکممدۀلگلو ایسر علیهلهال صو ل ردلییگایلبها ل

ایز وجویگتلتم سل کممدۀلیسدیلسعلاگ لباگیلگس قه ل

ل باسد.لگی لایز وجویگتلبعلشوللخهلصلولیهلیالقهلبل

گلو لاونلهلهیلیزگیل شلد لگزلتجزیلۀل ملهب لیلل لپللرشلاول

کمساسرومل ههیل رواوبل ل وجلویلیالاسلوبهتلگسل هی ل

یگاسللد لیللکلاو لگس قلله ل س ل قر لگلو للاونلب لعلوگسللطۀل

لل ل شللوسد.ل عافلل لکمساسللرومل رواوبلل لحهضللالیال

سر وکاوملههیل0cلگزلخال لبروفرا لتشورللشد لیالسطحل

اسوبهتل رطل هلهیلگفاگطل لکلعلبلاگیلگشلوه لزیسل ل

یسدلبعلگلو اویلیسدیلگس ل() 1؛لاگهوهالیوملبعلباخ لگزل

ییگال رطلههلبسلرهالسله طاوبللهسل مدلبهمل لنشلهیشل

بهک ایل ههل ابوطلگس لکعلیالشلبوۀلبرلوفرا

لقلهیالبلعل

یایلبعل سویل طهلعۀلگی لایز وجویگتلطل لفاگیملدههیل

گیجهیلزگید ل ههیلفعه لگزسظالگلو اوشر رهی لبعلسهملپرال ل1ل

زیس لتخایبلپ:یالیالگی لسرس لههلشد لگس ل(9لول .)0ل

یهلسهسووگیا6ل هس مدلکعله هسمدل جاگی لبعلسلطحلگلو لاویل

بللهلتوجللعلبللعلپللژوهشلهللهیلگسجللهملشللد لیالحللوزۀل

صلللل لل لشللویلولگلو للاونلهللهیلیزگیشللد لاگل م قلللل

سرس ل هلهیلسلوخ ،لپرلللسلوخ ل رواوبل لاسلوب ل9ل

لکمد.لبهک ایلهلهیلShewanella oneidensis MR1ل

یگاگیلیو لگزلسهی لتای لطاحلههلیال رلهنل ع لهایلهلهیل

ولsp.لGeobacterلگزلپرالل ل هللهیلاسللهسهلبللاگیلگس قلله ل

پرچرللدۀلپرلللل هللهیلسللوخ لگسلل .لگناچللعلگسلل خاگال

گلو اونلگس هی ل ل کممد؛لیالاو لسلوم،لوگسلطعلهلهی ل

گلو للاونلگزلتاکربللهتلیللل ل خرللا لشللد لیالاسللوبهتل

گس قه لگلو اونلههلاگلگسجهمل لیهملدلکلعلبلعلطلوالزیسل ل

بعل وسراۀلایز وجویگتلحهضلالبلاگیلتل ر لگسلاژیلالزمل

بللعل وسللراۀلایز وجللویگتلگلو للاوژنلتاشللحل ل لشللوسد.ل

گازیهب لگ ال رللایلولالک هتلبعل مموگنلوگسطۀلگس قه لگلو اونلول مب لکاب لسهی لبالم اوایلگلو اوشر رهی لپرللسوخ ل… ل

9ل

Pseudomonas aeruginosaلفالویم لتاشلحل ل لکملدل

وگسطعلههیلسم رکل عاف لشد لیال مهب لولالک لهتلبلاگیل

کعلوگسطۀلزیس لیالم للگس قه لگلو اونلگس ل(.)3-1ل ل

وگیلتاکربلهتلیلل لبلعلسرسل لگضلهفعلشلدسدل

گفزگیشل

باخ لگلو اوژنلههلس لتوگسمدلوگسطعلههلاگلتاشحلکمملدل

(.)71لگناچللعلتللهکمونلبااسلل لهللهی لیابللهاۀلپرللللهللهیل

ولبمهباگی لسرهز مدلگفزوی لشلدنلوگسلطعلهلهیلخلهاج لگسلد؛ل

سوخ لاسوب لگسجهملشد لگس لبعلکلهانرایلکمساسلرومل

ظللعلگیلتاقللرحلشللد لبللهل

رواوب لگفاگط لاسوبهتلیایهچلۀلگاو رلعلیالسلوعلخلویل

بللاگیلس وسللع،لپرللللسللوخ لیو

Saccharomyces cerevisiaeلپلللسلگزلگفلللزوی لشلللدنل

تهزن لیگای .ل

تروسر  1گفلزگیشل عملهیگایلیالتلوگنلخاوجل لپرلللسشلهنل
).لاسگههیلایوکسلگزسظلالسقلشلاسلهسهی ل
ل
لیهد (70
بر لگلو اوژنلههلولگلو اویلبااس لشلد لگسلدلول لرا لبالول

8

بعلما لپهیدگایلزیهیلولطبرع لبانش لپل:یا،لسظلالبرشل ال
پژوهشگاگنلاگلبعلخویلجابلکای لگس

(77لول .)72ل

ل
مواد و روشها
نمونهههبههردار  :یبلولاسللوبهتل للاگک لگزلکللفل
یایهچۀلگاو رع،ل ازلبر لی ابهیجلهنلشلاق لولی ابهیجلهنل
غابللل لج للل لیوایلشلللد.لس وسلللعلهلللهلیالیز هیشلللگه ل

مهب لغ:گی لگزلییگالشهخصلهلهیل لر البلالم اولایل

رواوبروللللوژیلیگسشلللگه لتبایلللزلیالی لللهیل0لیاجلللۀل

پرللههیل رواوب لهس مد.لگسوگعل ملوم لگزل ملهب لکلاب لول

سهس لناگیلولیاونلظلاوفلپالسل رو لسگهلدگایلشلدسدل

سر للاوژنل( للهیۀلگولرللع)لیالسرس ل لهللهیلسللوخ لبااس ل ل

(.)7

شد لگسدلولبهزیۀلگلو اوشر رهی ل لهوت لبسل علبلعلتوگسلهی ل

طرااههی پیههل سههوختی میکروبههی :پرللللسللوخ ل

هبولرو لگج هعل رواوب لنزگا لشد لگسل .لالک لهتل

بللعلکللهالاف للعلیال طهلعللۀلحهضللا،لپرللللسللوخ ل رواوب ل ل

یو لگزلگصا لتای لوگسطعلهلهیلفاگیملدلتخ رلالگسل لکلعل

اسللوب لتللکل

ظللعلگیلبللدونلگسل هی لگزلغشللهیلتبللهی ل

بعلطوالنسل ای لیالپرلللهلهیلسلوخ ل طهلعلعلشلد لولیال

یللوس 3لبللوی.لگزلصل علهللهیلناگفر ل لبللهل سللهح لسللطحل

برش ل الس وسللعلهلله،لم اوللایلگلو اوشللر رهی ل عمللهیگایلیال

کهاباییل0×0لسهس ل ا اب ل(76لسهس ل ا اب )لبعلمموگنل

بللهز لهللهیلز للهس لکوتلله لنللزگا لشللد لگسلل ل(ل.)79ل

گلو اویلگس هی لشد .سر لههیل س لبلعلگلو اویهلهل صللل

بااس ل هلهی لسرلزلیالز رملۀلتل رالیاصلدلزیلهیلس لکلیال

شدسدلولت هملقس

لفازیلسر لبلعلطلوالکه لللبلهلچسلبل

اسوبهتلبلالم اولایلگلو اوشلر رلهی لپرلللهلهیلسلوخ ل

یازنرایلشد.للولعلههیلت اوس

گسجهملشد لگس ل(.)70ل ل

قطال7/1لسهس ل الپللگاتبهط لبر لیولگلو اویلحهضلالیال

یال طهلعۀلحهضا،لاسوبهتلیایهچلۀلگاو رلعل(یایهچلۀل

70

لبعلطلو ل3لسلهس ل لالول

سظالناف علشدسد.لظلاوفلشرشلعلگیلیلکللر لایل

ظلۀل

گشبهعلس و )لوگق لیالش ه لغابلگیلاگنلبلعلمال لشلاگیطل

برواگک والیالسظالناف علشدسدلولسصفلظافلبهلاسلوبهتل

رط لخهصلگزسظلالتاکربلهتلاسلوب لولغاظل لس لکل

یایهچعلگاو رعلپلالشلدل(جلهی لکلعلگلو لاویلیسلدیل رلهنل

کعلبعلویژ لبهلپهیر لاف لسطحلیبلبلعلبلرشلگزلحلدلگشلبهعل

اسوبهتلب لهوگزیل دفونلشد) ولسصفلبهقر هسلدۀلظ لافل

اسرد لگس لباگیلبااسل ل رلزگنلقهبار ل لگلو اوشلر رهی ل

بهلیبلیایهچعلپالشدلکعلگلو اویلکهتدیلحضوالیگشل ؛ل

کمساسللروملگفاگط ل لینلگس ل هی لشللد.لبهتوجللعلبللعلسرس ل ل

مالو لبالگی ،لگلو اویههلبهل دگالگلو ایو لخهاج ل الگزل

کمساسرو لبلاگیلبهبلویلم اولایلپرلل،ل رلللایلگزلبلر ل

قهو

ل هب لبراوس ل2/2لکراوگه لبعله ل صللشدسد.
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ارزیابی عملکرد پیلها سوختی :پرللهلهیلسلوخ ل
ط لبهز لههیلز هس ل01لاوز ل طهلععلشدسد.لول هژلپرللهلهلبلهل

باگیلبااسل لتل رالوگسلطۀلخلهاج لول مبل لکلاب ،ل

لیالبلهزۀلبلر ل

رللایلبهلغاظ ل7ل رال ل لوالالبلعلبخلشلکهتلدیلپرللل

16لگه لتهل700ل گهگه لگسدگز لنرایلشد.لیگی لههیلحهصللل

سللوخ لولالک للهتلبللعلبخللشلیسللدیلگفللزوی لشللدسد.ل

باگیلاس ل م م لپوالایزگسلرونلول م مل لیگسسلر ۀلتلوگنل

سرسللل

لکلللعل رللللل ایلیایهفللل لکلللایلم اولللایل

گس هی لشلدسدلکلعلبلعلسلطحلم اولاییلگلو لاویلیسلدیل

گلو اوشللر رهی لبه للایلسشللهنلیگی؛لبللعلمبللهات ،لگزلپرلللل

( سهح لگلو اویلیسدی)لسا ه لشدسدل(.)71

یایهف لکممدۀل رللایلول هژل727/9ل رال لولل لولگزلپرللل

للگلهای

ول ل الییجر ه لولجعبۀل قهو

رللایلبهلغاظ ل7ل را ل والالبعلیسولر لپرللسلوخ ل

شههدلیالغرهبل رللایلول هژل99/6ل را لول ل بل لشلد.ل

گفزوی لشدلولالک هتل( هیۀلگولرۀلخهاج )لیالغاظ لهلهیل

م مل لول للهژلیالپرللللیایهفل لکممللدۀلوگسللطعلبللهلوجللویل

2/06لول0لناملیاللر الیالبلهز لهلهیلز لهس ل71لاوز لولیال

سوسهسهتلیالبهز ل ههیلکوچکلگلگویلپهیدگایلاگلیسبله ل

سعلسوب لباگیلتعرر لغاظ لبهرمۀلالک هتلبعلبخشلیسلدیل

کللایلکللعلما ل لاگلبهیللدلیالطبرع ل لپرچرللدۀلاسللوبهتل

تزایدلشد .یاسههی ،لپرللسلوخ ل رواوبل لاسلوب لیال

یایهچلللۀلگاو رلللعلجسلل جولکلللایل(شلللولل.)7لس لللویگال

حضللوالوگسللطعلنللایل رللللایلولغاظ ل لبهرمللۀلالک للهتل

پوالایزگسرونل()Dلیالشولل7ل ولشولل قهانلینلنلوگ ل

گازیهب لشد .ل

م اوایلبهرمۀلپرللسوخ لگس  .ل
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گازیهب لگ ال رللایلولالک هتلبعل مموگنلوگسطۀلگس قه لگلو اونلول مب لکاب لسهی لبالم اوایلگلو اوشر رهی لپرللسوخ ل… ل

1ل

باگیلتعرر لغاظ لبهرمۀلالک هت،لگی ل مب لکلاب لسلهی ل

.)9لگناچللعلبللهلگفللزوینلالک للهتلبللعلپرللللسللوخ لبللهل

یالغاظ ل لهللهیل2/06لول0لنللاملیاللر للالبللعلبخللشلیسللدیل
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ل
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گلو اوشر رهی لبهبویلیهبد،لتهررالخهص لیالیگسسر ۀلجایهنل

پرللههلگازیهب لشد.لیالهلالیولپرلللسلوخ لته:یلعلشلد لبلهل

ولول هژل شلههد لسشلد؛لیال قهبلل،لیگسسلر ۀلتلوگنلتقایبلهل9ل

الک هت،لسوسلهسهتلیالم اولایلکال لپرللل شلههد لشلدلول

وگحدلکههشلسشهنلیگیل(جدو ل .)2ل

ههر لپرچردۀلاسوبهتلیایهچۀلگاو رعلما لگیل لگ لالبلوی.ل
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ب ث و نتیجهگیر

شوسدل(.)71

0

0ناملیاللر الالک هتل

هه،لسه ل---ل،لش ها ،--ل---ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

ل7/9ل

ز هنل(اوز)

ییسکلناگفرل ل(قطلال2/1لسلهس ل لالیالضلخه

سهس ل ا)لیگسسر ۀلتوگنل7/9ل رواووگتلبلال ا ابل لولیال
پرللسوخ ل رواوب لاسوب ل شهبعلبهلگس هی لگزلاسوبهتل
72

یایهچللۀل وسللو لوگقل لیالکهلر اسرللهلیگسسللر ۀلتللوگنل73000ل
رواووگتلبال ا اب لنزگا لشد لگسل .لپرلللسلوخ ل

شولل-9لس ویگاههیلگلو اوشر رهی لپرللیایهف لکممدۀل رللایلول0ل

شهبعلیال طهلعۀلحهضلا،ل060ل رولاووگتلبلال ا ابل لاگل

ناملیاللر الالک هت؛ل.Aلیگسسر ۀلجایهن،ل.Bلول هژ،ل.Cلیگسسر ۀلتوگن ل

سشهنلیگی .گج هعلایز وجویگتل لهوتلیال لرطلهلهیل

ل

س و ل لهوتلمال لگخل الفلم اولایلگلو اوشلر رهی ل

جدو ل-2لگطالمهتلگلو اوشر رهی لپرللههیلسوخ ل رواوب ل ال
گزلوگسطعنایل رللایلول0لناملیاللر الالک هت
ل
یگسسر ۀلتوگنل
( را لوگتل

( را لی پالبال

بال ا اب )

ا اب )

خ افلس کلسدی لکااگیدلسشهنلیگیلبهزیۀلتلوگنلتولرلدیل

99/6

0/06

00/62

بهلگفزگیشلغاظ لس کلیالبهز لگیلخهصلگفزگیشل لیهبد.ل

727/99

1/10

781/1

پرللسوخ ل
رواوب لاسوب

( را لول )

بدونلوگسطع
پرللسوخ لبهل
وگسطع
پرللسوخ لبهل

وگسطعلته:یعشد ل 703/71±27/9
ل
بهلالک هت

یال طهلعللعلگیلییگللا،لپرللللسللوخ لطاگح ل لشللد لبللهل

یگسسر ۀلجایهنل

ول هژل

پرللسوخ ل

شههد لشد لگس ل( .)76ل

0/00±7/00

703/91

گس ل هی لگزلنللللشللهلرزگال( لمب ل لتاقللرح)لیالغاظ ل لهللهیل

پ هسسرلل876±78ل رال لولل لیالپرلللسلوخ لبلهلغاظل ل
س کل0/7ل والالنزگا لشدلکعلبهلگفزگیشلغاظ لس لکل
بعل0/6ل والالبعلول هژل211±71ل را لول لکههشلیهفل لول
یالپرللللسللوخ لبللهلغاظ ل لس للکل7/8ل للوالالول للهژلبللعل

گازیهب لگ ال رللایلولالک هتلبعل مموگنلوگسطۀلگس قه لگلو اونلول مب لکاب لسهی لبالم اوایلگلو اوشر رهی لپرللسوخ ل… ل

1ل

ک ای لحدلخویل(201±01ل را لولل )لاسلرد.لیالس رجلع،ل

یال طهلعۀلاحر ل سلژگیلوله ولهاگن،لیگسسلر ۀلتلوگنلیال

گلو اوژنلههلباگیلم اوایلبهرمعلبعلقلداتلیلوس ل شخصل ل

پرللسلوخ ل رواوبل لیو

ظلعلگیلتاقلرحلشلد لبلهل S.

سرهز مدلهس مدلولبهوجویگی ،لگلو اوژنلهلهیلس لکلیوسل ل

cerevisiaeلباگبال9ل را ل وگتلبال ا اب لنلزگا لشلد ل

باگیلم اوایلگید لگ لبعلقداتلیوس لگفاگط لسرهزلیگاسلدل(ل،6ل

گسل ؛لیاحللهل ل کللعلیگسسللر ۀلتللوگنلیالحضللوالترللوسر ل(ل

71لول.)78

وگسطۀلخلهاج )لبلهلغاظل ل100ل رواو لوالالباگبلال60ل

پرللسوخ ل رواوب لاسوب لبعلشربلغاظل لگکسلرژنل
بللر لیولبخللشلیسللدیلولکهتللدیلوگبس ل علگس ل .ل ولوللو ل
گکسلرژنلبلعلمال لپ هسسللرللایوکلسلزیلهیلپ:یاسلدۀلسهللهی ل
گلو اونلگید لیل لگسل .لیالز رملۀلپرلللسلوخ ل رواوبل ل
اسللوب ،لگکسللرژنلحللللشللد لیالکهتولر ل لکللعلیالگاتبللهطل
س قر لبهلکهتدلگس لپ:یاسدۀلسهلهی لگلو لاونلگسل .لبلاگیل
گفللزگیشلم اوللایلگلو اوشللر رهی ،لوگسللطعلهللهیلگلو اوسل ل
هوت لیالبخشلکهتدیل طهلععلشلد لگسلدلکلعلبلهزی لتلوگنل
خاوج لسرسل لاگلبلهلگفلزگیشلسلام لگس قله لگلو لاونلول
جاللونرایلگزلگتللالفلگلو اوسل لگفللزگیشل ل لیهمللد؛لبللاگیل
س وسع،لپ هسر لفایلسرهسرد79لبلهزیۀلتلوگنلاگل7/1لتلهل7/8لباگبلال
گکسللرژنل اللو لگفللزگیشل ل لیهللد.لبللهلاوکللشلیگاکللاینل
گلو اویلکهتدیلبهلپالترمروملگفزگیشل عملهیگایلیالم اولایل
سرس ل شههد ل لشوی؛لهاچمدلبعلما لتولرلدل صلوالتل
س

لط لوگکمشلبهل وگیلگولرۀلاسوب ،لکهتهلرسل ل مهسلب ل

یالگی لسوعلپرللههلبعلحسهبلس لییدل( .)70ل

را ل وگتلبال ا اب لبعلیس لی د لگس ل( .)3ل
را ل باولاسگلایوکس لگس لکعلبعلمال لپهیلدگایل
بسرهالزیهیلولویژن لتجدیدپل:یای ل اکلزلتوجلعلهلهلیال
پژوهشلههیلپرلل هلهیلسلوخ ل رواوبل لیو
بوی لگس .لیالپرللسوخ لیول

ظلعلگیل

ظعلگیلتاقرحلشد لبهل E.

coliلبعل مموگنلکهتهلرس لزیس لولیالحضلوال لرا لبالو،ل
یگسسر ۀلتوگنل269/30ل را لوگتلبال ال اب لنزگا لشلدل
(77لول .)72ل
یال طهلعۀلحهضا،لم اولایلپرلللسلوخ ل رلواوبل ل
اسوب لبهلگس هی لگزلاسوبهتلیایهچۀلگاو رعلبااس لشدل
کعلبعلما لغاظ لزیهیلس کلبعلویژ لیالسله لهلهیلگخرلال
للرطلکلله اللویللژ لگیل سللوبل ل لشللوی.لبسللرهایلگزل
ایز وجویگتلیالپرلل ههیلسوخ لگزسظالگلو اوشر رهی ل
یالحدلبسرهالک لفعه لهس مدلولقهبار لتشورللبروفرا لاگل
سدگاسد؛ل به ای لگس خهبلیالگی للس وسعلهه،لگفلزوینلوگسلطۀل

گلو للاونلهللهیلتولرللدلشللد لطلل لتللم سلبلل لهللوگزیل

خهاج لیالغاظ لبهرمعلباگیلپرشبایلفاگیمدلگس ل()71؛ل

ایز وجللویگتل وجللویلیالبخلللشلیسللدیل(یالصلللواتل

گزگی لاو،لبعلسظلال ل لاسلدلگفلزوینلوگسلطعلهلهیلگس قله ل

تشورللسشدنلبروفرا لاویلگلو اوی)لبلاگیلگس قله لبلعلسلطحل

گلو اونلکهاگی لسرسل لاگلگفلزگیشلیهلد.لبلهلگسل مهیلبلعل

گلو اویلبعلوگسلطعلنلایلوگسلطۀلگلو اوسل ل ول لهسل مد.ل

قهلعلههیل ع با،ل رللایلول رلل گواسلژلگزج العلتاکربلهتل

گسلوگعلوگسلطعلهللهیلگلو اوشلر رهی لطبرعل ل(تاشلحلشللد لگزل

وگسطعلیالگس قه لگلو اونلهس مدل()70؛لبعلمبهاتلییگا،ل

کمساسروم)ل هسمدلفالوی ،70لکویرملونل،71لفااویوکسلر ل،76ل

ولوو ل رلل ایلیالحهل لگحرهلگلو اونلاگلگزلکمساسرومل

سللر وکاوم71هللهلولگسللوگعلوگسللطعلهللهیلسللم رکل هسمللدل

رواوب لیایهف ل ل ل کملدلولبلعلگلو لاویلیسلدیلگس قله ل

را لباو،78ل رللگواسژ،73لسلوتاگ لای20لولسلهیال علافلهلهلیال

ل یهدلولبهلگی لم ل،لاوسدلگتالفلگلو لاونلاگلکلههشل

پژوهشههل طهلععلشد لگسدل( .)78-71ل
ل

ل یهدلول رزگنلگس قه لگلو ل اونلاگلتسلای ل ل لکملد.لیال

فصامه علما

8ل ل

هه،لسه ل---ل،لش ها ،--ل---ل7931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

سرس لحهضا،ل رللایلبهلغاظ ل7ل را ل والالبعلیسولر ل

یال طهلعۀل شلهبه لنلزگا لشلد لگسل لبلهلگفلزگیشل

پرللسوخ لگفزوی لشدلولبهلگفزگیشلبهزیۀلتوگنلتهلسلقفل

غاظ لالک هتل(یهمدۀلگلو اون)لگزل7/2ل رال ل لوالالبلعل

1/10ل را ل وگتلبلال ا ابل لگفلزگیشلتقایبله لیولباگبلایل

9/8ل رال ل ل لللوالالکلللههشلچشل ل گرایلیالم اولللایل

سسب لبعلپرللشههدل0/06ل را ل وگتلبال ا ابل ل شلههد ل

گلو اوشر رهی ل شههد ل ل شوی.لما لگی لگ لا،لگح له ل

شللدل(شللولل)7لکللعله ل لاگس ل هلبللهل طهلع لعلهللهیلپرشللر ل

پرشاف لاشدلزیس ل توی لیلهل هبولرسل

لگسل لکلعلبلعل

بهزنولکممدۀلگ ی لحقرق لگس لکعلکمساسرومل وجویلیال

تولرللدلگلو ایسللر عل مجللالس ل لشللویلولبللعلما ل لحضللوال

لج لیایهچۀلگاو رعلبهلوگسلطعلنلایل رلللایلیالغاظل ل

پ:یاسللدۀلگلو للاونلییگللالیالگس قلله لگلو للاونلیخهللل ل

بعلکهال اف علم اوایلبه ایلیگای.

لل لکمللدلولیللهلبللهلپرچرللد لشللدنلگج للهعل رواوبلل ،ل

مبللل لگسلللاژیلیلللهل لللهیۀلگولرلللعلیوللل لگزلموگ للللل
دویکممدۀلم اولایلبهرملۀلپرلللسلوخ لگسل ل(ل.)73ل

گلو اونلههیلتولردل شد لبلعل صلافلتعلدگییلگزلگمضلهیل
رواوب ل لاسمدل(9لول.)79

اسوبهتلیایهچۀلگاو رعلمالو ل بالشلاگیطلگفاگطل لس لکل

یال طهلعللعل گیلبللاگیلبااسل لطرللفلوسللرع لگزل للوگیل

وگیل وگیلیلل ل

گولرۀلسهی لولپرچرد لبلهل سلهح للسلطحلگلو لاویلیسلدیل

سسلب لبلعلاسلوبهتلییگلالگسل ؛لگزگیل لاو،لیالبااسل ل

721لسهس ل ا اب لیالسرس لپروسل علگزل Entrobacter

حهضالگزلالک لهتلبلاگیل مبل لکلاب لولگسلاژیلخلهاج ل

 ludwigiiل گس هی لشد.لبهک ایلیهیشد لبلعلمال لیگشل ل

گس هی لشد.لگفزوینلالک هتل وجبلگفزگیشلسهنههس لبلهل

یسزی ل ههیل هوتلیگاگیلقهبار لگسل هی لگزل لوگیلگولرلۀل

پهیدگایلکوته ل لدتلیالم اولایلکال لسلللشلد؛لگیل ل

موم لگس لولیگسسر ۀلجایهنل هوت لیالحضوال لوگیل

نوسعلگفزگیشلفعهلر لیالحضوالالک هتلیالبااس لهلهیل

گولرۀل خ افلتولردل ل لکملد،ل هسملدلmA/m²ل6/9ل700±ل

یگاگیلگاز ل غ:گی ل دوییلگزسظال

شهبعلسرزلنزگا

سلر اگت،ل 778±1/9 mA/m²لسلاولز،لmA/m²ل39±0/3ل

لشد لگس ل(.)20

فوته هتللهلوله وللهاگنل27ل یال طهلعللۀلخللویلگزل للرطل

گسلل هتلولmA/m²ل60±7/07لالک للهتل()22؛لبمللهباگی ،ل

ب لهوگزیلغم لشد لبلهلخلهکله لاگ لبلهل20ل رال ل لوالال

یاونلکمساسللرومل هللهیل رواوبلل ل ولل لگسلل لیللکل

ظلللعلگیلبلللهل

بهک ایلبعل تمههی لقهیالبلعلتجزیلۀل لوگیل خ الفلسلهی لول

ل60ل

پرچرد لبهشدلکعلیالهالشلاگیط لشلههدلم اولایل بل ل

الک لللهتلیالپرلللللهلللهیلسلللوخ لیو

کهان:گش لص عل ههیلناگفر لبهل سهح لسلط

سهس ل ا اب لیالبهزۀلز هس ل76اوز ،لیگسسر ۀلتوگنل920ل

سرس لخوگهر لبوی.ل

را لوگتلبلال لال ابل لاگلنلزگا لکایسلدلکلعلبلعلطلوال

گس ل هی لگزل ایز وجللویگتلگفاگط ل لیالسرس ل لهللهیل

عمهیگایلبهلس هیجل طهلعۀلحهضال( 0/00±7/00ل را لوگتل

سوخ لبعل تهزن ل طاحلشلد لگسل لولبااسل لتاکرلبل

ل76لسللهس ل للال ابل )ل

وگیلگولرۀل خ افلیالچمر ل لرطلهلهیلپرچرلد لگیلکلعل

هوتلگس ل()27؛لشهیدلغم ل بوینل مب لیل لیالشاگیطل

قهبار لت للسوسهسهتل رط لیالبلهز لهلهیل عملهیگالاگل

عهافلسسب لبعلشاگیطلگفاگط لاسوبهتلس و لیایهچعل

یگاسدلگزسظالگ وهنلکهاباییل کاینلتولرلدلگسلاژیلولافل ل

بللال للال ابل لبللهل سللهح لسللط

ما لت هوتلم اوایلپرللههلبهشد.ل ل

یلوین لههل ه لبعلسظال لاسد .ل

گازیهب لگ ال رللایلولالک هتلبعل مموگنلوگسطۀلگس قه لگلو اونلول مب لکاب لسهی لبالم اوایلگلو اوشر رهی لپرللسوخ ل… ل
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