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 چکيده
 در اير  . گرردد مي روش تخمير حالت مايع توليد از استفاده با و نايجر آسپرژيلوس کپکي هايگونه توسط عمدهطور به سيتريك اسيد

 روش برا اسرتفاده از   سرپ   و One factor at time به روش نايجر آسپرژيلوس قارچي گونه از يكسيتر اسيد يدلتو سازيبهينه تحقيق

 دور افزايش با سيتريك اسيد نشان داد که ميزان One factor at time . نتايج روشانجام شد با استفاده از تخمير حالت مايع پاسخ سطح

 و سرويا  افزايش يافرت و تيمارهراي حراوي    ،2به  pHو کاهش جه سلسيوس در 22به  11دما از  ،دور در دقيقه 211به  151همزن از 

چنري  نترايج   همداشتند. ( ليتر در گرم 25حدود )سيتريك  اسيد توليد توجهي در افزايشنسبت به بقيه تيمارها تأثير قابل معدني عناصر

در افزايش اسيد سيتريك داشته است. آزمرون آمراري   توجهي که امواج اولتراسونيك در زمان رشد ميکروارگانيسم تأثير قابل نشان داد

گررم در   211گرم در ليتر ساکارز و  51/221گرم در ليتر( در سطوح  55سطح پاسخ نشان داد که بيشتري  ميزان توليد اسيد سيتريك )

ايط بهينه نسبت به شررايط اوليره   توجه توليد اسيد سيتريك در شرافزايش قابلدست آمده هبا توجه به نتايج بليتر پودر سويا توليد شد. 

 باشد. سازي و انتخاب صحيح متغيرهاي اعمالي و سطوح استفاده شده ميدهنده روش آماري مناسب به منظور بهينهتخمير نشان
 

 سازي و سطح پاسخاسيد سيتريك، بهينهآسپرژيلوس نايجر،  :هاي کليديهواژ
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 مقدمه

هما در  میکروارگانیسم   بیوتکنولوژی علم  اسمتداده از     

 Brock and) باشمد می های مختلفوردهآجهت تولید فر

Adigan, 1994) .حاصل هایوردهآفر ازی بسیار امروزه 

 صمنایع  در مکممل  و افزودنی عنوانبهمیکروبی  تخمیر از

نسم  و  موسموی ) شموند ممی  ی اسمتداده یم و دارو غذایی

تمممری  از مهممم . اسمممیدهای آلمممی  (1985 ،زادهداراب

عنموان افزودنمی در   که بمه باشد صوالت میکروبی میمح

 کاربرد دارد. از میان تمام اسمیدهای آلمی،  ع غذایی صنای

فقط اسید سیتریک است کمه منحصمراا از تخمیمر تولیمد     

شده و برای تولید اسیدهای آلی دیگمر بمی  فراینمدهای    

در بمی    رقابت نزدیکی وجود دارد. میکروبیشیمیایی و 

 Aspergillus) آسمررژیلو  نمای ر   های میکروبمی گونه

niger )باشد می تولید اسید سیتریک جهت گونه مناسبی

(Papagianni, 2007 .)     با توجه بمه گسمتردگی مصمر

افمزای    مختلمف و بما همد    اسید سیتریک در صمنایع  

تحقیقات  ،ای  گونه قارچیاسید سیتریک از  میزان تولید

 .(Majumder et al., 2010) وسیعی صورت گرفته است

سازی سوش، های مختلدی نظیر بهینهها بخ فعالیت ی ا

سازی محیط کشمت )اسمتداده از ممواد اولیمه ارزان     بهینه

تر( و کاه  هزینه استخراج اسید سیتریک از مایع قیمت

همای ايیمر تحقیقمات    در سمال  باشمد. ممی نهایی تخمیمر  

سازی تولید اسید سیتریک از ایم   وسیعی در زمینه بهینه

 Papagianni andاسمت ) میکروبمی ان مام شمده    گونمه  

Mattey 2004; Papagianni, 2007). تحقیقی که توسط 

نقم    که منابع کرب  ان ام شد نشان داد متی و همکاران

قابل توجهی در تولید اسید سیتریک از ای  گونه قارچی 

نشمان   کوبیمک و روهمر   .(Mattey et al., 1992) دارد

بی برای تولید اسید سمیتریک  منبع مناس رزند که ساکاددا

 . تحقیقممات(Kubicek and Röhr, 1989) باشممدمممی

تولیمد   ،محمیط کشمت   pH کماه   نشان داد که پاپاگانی

اسیدهای آلی مانند اگزالیک اسید را کاه  داده و باعث 

 شمود در محیط کشمت ممی  ت مع اسید سیتریک افزای  

(Papagianni, 2007).  ی  طبممن نتممای  هممم  یچنممهمم

لموده شمدن محمیط کشمت     امکان آ pHبا کاه   ،مطالعه

با توجه به تحقیقات ان ام شمده، بمه نظمر     .یافتکاه  

رسد ترکیبات محمیط کشمت در میمزان تولیمد اسمید      می

باشمند. از  ممورر ممی   آسررژیلو  نمای ر سیتریک توسط 

ترکیبات فیزیکمی و شمیمیایی   تأریر رو در ای  تحقین ای 

تولید اسید سیتریک از سازی محیط کشت به منظور بهینه

بررسمی   آسررژیلو  نمای ر گونه جدید جداسازی شده 

استداده از امواج اولتراسمونیک  با نظر گرفت  اهمیت  شد.

 ;Jomdech et al., 2006) در سایر محصوالت میکروبی

Resa et al., 2007; Wang et al., 2010)،   در ایمم

ارمر ایم  اممواج در تولیمد اسمید       برای اولی  بمار  تحقین

 سمررژیلو  نمای ر  آدر مراحل مختلمف رشمد    سیتریک

بمرای بمه حمداقل رسماندن      در ای  تحقیمن  .بررسی شد

و روش آمماری   One factor at timeبمه روش   تیمارهما 

یط شممرا (Response Surface Method) سممطپ پاسمم 

بممرای تولیممد اسممید  فیزیکممی و شممیمیایی محممیط کشممت

 بهینه شد. آسررژیلو  نای رسیتریک از 

 

 هامواد و روش
 مواد شيميايي مورد استفاده در فرايند تخمير

جمز  مورد استداده در ایم  پمژوه ، بمه    یمواد شیمیای   

کاريانمه قنمد   ) و ممس   )شمرکت سمبحان(   پودر سمویا 

ممر  آلممان يریمداری     سایر مواد از شمرکت ، شاهرود(

، پممودر سممویا، ، مممس شمد. در ایمم  تحقیممن از سمماکارز 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877406000161
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، (Corn steep liquor) ذرتب عصماره مخممر، يیسما   

 ؛4 FeSO(0.1g/l)مالممت آگممار و امممسي معممدنی شممامل 

; )5 g/l( 3ON)4NH(؛ )5g/l(4 PO2KH؛ )1g/l(NaCl 

4MgSO 1(؛ g/l( O27 H  9/6 ، اسید کلریمدریک و سمود 

 ه شد.استداد نرمال

 داري ميکروارگانيسم روش نگه

استداده شد.  آسررژیلو  نای ر کرکدر ای  تحقین از    

و  از يا  بسطام اسمتان سممنان   کرکجداسازی پس از 

دار در درجمه  آگار شی  روی محیط کشت آن، شناسایی

روز کشمت   7و مدت زمان درجه سلسیو   22حرارت 

درجمه   9داده شد و سرس در یخچال با درجمه حمرارت   

داری گردید. کشت م دد میکروارگانیس  نگهسلسیو  

 آن ان ام شد. یداربار برای نگههر ش  ماه یک

 هاي اصليمايه تلقيح و کشت

 یهما بمرای تلقمیپ کشمت    یاز سوسرانسیون میسملیوم    

. بمرای  (Zhu et al., 2003) شمد تولید محصول اسمتداده  

کشت شامل لیتر محیط یمیل 166تهیه ای  سوسرانسیون، 

( در g/l 16) ( و عصماره مخممر  g/l 96) آبمه گلوکز تمک 

تهیه شد و در درجمه حمرارت    یلیترمیلی 966یک ارل  

دقیقه سترون گردید. سمرس   19و درجه سلسیو   121

محمیط  در  آسمررژیلو  نمای ر  وسیله آنمس سمترون،   هب

و در درجمه حمرارت    گردیدوارد  «تلقیپتوسعه »کشت 

دور بمر   176سماعت و   72ت به مددرجه سلسیو   20

 .(Singh and Ward, 1997) شمد  تخمیمر  (rpm) دقیقمه 

عنوان های توسعه تلقیپ بهدرصد از کشت 16تا  9 تعداد

مایه تلقیپ به محیط کشت تولید محصول افزوده شد. در 

 966هممای هممای کشممت تولیممد محصممول از ارلمم محمیط 

 ،بمود لیتمر محمیط کشمت    میلی 166لیتری که شامل میلی

تولید محصول با توجه  های کشتاستداده گردید. محیط

ممورد   آماری طراحی و در هر مرحلمه، اجمزای  به روش 

از اسمید کلریمدریک و    pHنیاز افزوده شد. برای تنظمی   

دسمتگاه  از  .(Zhu et al., 2003) سمود اسمتداده گردیمد   

 26نمس  با فرکما  Q700مدل  Qsonicaکت شر اولتراسونیک

 درصمد  16 (Duty cycleیکل فعمال ) میزان س، کیلوهرتز

وات بمر   1رانیمه يماموش(، قمدرت     5رانیه روش  و  1)

 .شد استداده متر مربعسانتی

 جداسازي توده زيستي

جداسازی توده زیسمتی توسمط کاغمذ صمافی واتمم          

، روی قیممف بمموينر م همز بممه پممم  يممس   91شمماره  

گیمری میمزان اسمید    صورت گرفت. سرس بمرای انمدازه  

 محممیط کشممت برداشممته شممد  مممایع رویممی  سممیتریک 

(Sakuradani et al., 2004). 

 گيري اسيد سيتريك اندازه

از محیط کشت تخمیری صا  شده  لیترمیلی 1مقدار    

در حممام   سرعت مخلوط شد وبه پیریدنلیتر میلی 9/1با 

دقیقمه قمرار    96بمه ممدت    سلسیو درجه  92آب گرم 

نمانومتر   926در طمول مموج   میزان جمذب نمور    .تگرف

با توجه بمه منحنمی اسمتاندارد میمزان      و شدگیری اندازه

 ,Marrier and Boulet (گردیمد  تعیمی  اسمید سمیتریک   

1958.)  

 طرح آزمايش

مرحله ان ام گردیمد. در   2در  طري آماری ای  تحقین   

، One factor at timeمرحلمه اول بما اسمتداده از روش    

)دمما، دور  فیزیکی ارر عوامل  صورت مرحله به مرحلهبه

)ممواد معمدنی،    و شیمیاییزن و امواج اولتراسونیک( ه 

pH، مممورر در  و اتممانول(ذرت  یسممابمممس ، سممویا، ي

تولید بهینه اسید سیتریک بررسی شد. در هر مرحله ارمر  

یک عامل بر تولید اسید سیتریک بررسی و بهتری  میزان 
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متغیمر  و  گردیمد عنوان رابت اسمتداده  برای مرحله بعد به

همی  ترتی  ارر هر عامل بررسی شمد.  بعدی اعمال و به

 پاسمم  -از روش سممطپ  یسممازدر مرحلممه دوم بهینممه

یابی بمه یمک   سازی، دستهای بهینهآزمای  استداده شد.

همای  . طمري بودبینی رفتار فرایند مدل ریاضی برای پی 

های معمولی سازی از عوامل کمتری نسبت به طريبهینه

طمور قابمل تموجهی    های  عواممل بم   اما ستندهبريوردار 

با توجه بمه   (.Strobel et al., 1999) باشندتأریرگذار می

 ،غربمالگری  دست آممده از مرحلمه اول آزممای    هنتای  ب

و منبمع نیتروزنمی    (سماکارز )سطوي مختلف منبع کربنی 

عنوان متغییر اصملی و کلیمدی در تولیمد اسمید     به (سویا)

ی از طري مرک  مرکمز  (.1ل سیتریک بررسی شد )جدو

(Central composite design با )تکرار  2آزمای  و  16

، اسمتداده شمد   بمود  یآزمای  در نقطه مرکز 2که شامل 

 (.2 )جدول

 

 )گرم بر لیتر( هاسازی و سطوي مختلف آنبهینه در کرب  و نیتروژن متغیرهای -(1)جدول 

 نماد عامل
 سطوح مختلف متغيرها

11/1 1+ 1 1- 11/1- 

 1X 92/991 966 266 166 98/98 ساکارز

 2X 92/991 966 266 166 98/98 پودر سویا

 
 سازیطري مرک  مرکزی برای مرحله بهینه -(2)جدول 

 پودر سويا ساکارز آزمايش

2 6 6 

9 1 1 

9 6 6 

9 9/1- 6 

0 9/1 6 

7 6 9/1 

8 1 1- 

5 6 9/1- 

16 1- 1- 

 
 درجه دوم زیر تحلیل شد: یاسا  معادله چند جملهبرا هانتای  آزمای 

  
  


k

j

k

j ji

jiijjjjjj XXXXy
1 1

2

0  
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همای  ترتی  ضری به ijو  0 ،j ،jjکه در آن    

رگرسیون برای عرض از مبمدا، يطمی، مربعمی )درجمه     

مسمتقل   یمتغیرها jXو  iXباشد و بل میدوم( و متقا

 یهما رگرسیون و منحنمی  یهاباشند. ضری یکد شده م

 ,Design Expert) افمزار سطپ پاس  و کنتور توسط نرم

USA)   شد.محاسبه و رس 

 

 هايافته
بررسي اثرات ترکيبرات محريط کشرت برر ميرزان اسريد       

  one-factor-at-a-timeه روش آماري سيتريك ب
در  اثر منابع نيتروژني،کربني، مرواد معردني و دور همرزن   

 سيتريك توليد اسيد

ممواد   نتای  تأریر نمو  منمابع نیتروژنمی،    (1)در شکل    

معمممدنی و دور هممممزن مشممممخ  شمممده اسممممت.    
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 بر تولید اسید سیتریکشربت ذرت يیسانده(، مواد معدنی    و)سویا، مس اررات منابع نیتروژنی متداوت -(1) نمودار    
 باشند.نمودارها دارای يطای معیار در سه تکرار می *    

 

گمرم در لیتمر    196در ای  مرحله از تحقین از ساکارز    

 گمرم در لیتمر   96وتئینی رپو متغیر منبع  در همه تیمارها

ممس    استداده شد. نمونه (يیساب ذرت)پودر سویا و 

گمرم در لیتمر    76ته کمه حماوی   با در نظر گرفت  ای  نک

گمرم در   266یم  تیممار در سمطپ    در ا ،باشدز میساکار

گونه همان از منبع نیتروژنی سویا استداده شد. تنها ولیتر 

شود، منبع پروتئینمی سمویا   برداشت می (1) نمودارکه از 

چنی  منبع کربنمی سماکارز   و ه رت ذ بيیسا نسبت به

بیشمتری در افمزای    ( و >69/6pدار )معنیارر  مس  از

میمزان   هکم نتمای  نشمان داد    .شتتولید اسید سیتریک دا

تیمارهمای حماوی    واسید سیتریک با افزای  دور همزن 

عناصر معدنی موج  افزای  میزان اسید سیتریک شمد.  

از بی  تیمارهای مورد بررسی، ترکیم  سمویا و عناصمر    

بماالتری  میمزان    دور در دقیقه 266 معدنی با دور همزن

گمرم در لیتمر را    29 حدودیعنی در  تولید اسید سیتریک

 نشان داد. 

 کشت محیط

 سویا عناصر

 معدنی

 عناصر مس  سویا 

 معدنی

 يیسانده ذرت مس 

 معدنی عناصر
  يیساب ذرت

150 rpm 

200 rpm 

ر(
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رم 
)گ
ک 
تری
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 در توليد اسيد سيتريك pHاثر ميزان کرب  و 

و سطپ قند ساکارز بمه عنموان منبمع     pHنتای  اررات    

مشخ  شمده   2کرب  در تولید اسید سیتریک در شکل 

از آزمون گذشته در  دست آمدههاست. با توجه به نتای  ب

، منبمع پروتئینمی   دور در دقیقمه  266رابطه با دور هممزن 

درجممه  29گممرم در لیتممر، دمممای   96سممویا بممه میممزان  

روز بمه عنموان رابمت     0 و مدت زمان تخمیمر  سلسیو 

 pHهای آزمون در نظر گرفته شد. در ای  مرحله میمزان  

گمرم در   966و 196) ( و سطپ ساکارز9/9و 9، 2) اولیه

 (.  2نمودار ) عنوان متغیر در نظر گرفته شد( بهلیتر

در تولیمد اسمید    2 اولیمه  pH ارمر  نتای  نشمان داد کمه     

بیشتری  سطپ اسید ( و >69/6pدار بوده )سیتریک معنی

سمیتریک را نسممبت بمه بقیممه تیمارهما در هممر دو سممطپ    

داشت،  )گرم در لیتر( 966و )گرم در لیتر( 196ساکاروز 

اولیمه   pHقادیر تولید اسید سیتریک در که بی  مدر حالی

   .(>69/6p) وجود نداشتمعنی داری تداوت  9/9و 9/9
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محیط کشت
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pH 2
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 در تولید اسید سیتریک  ساکارز مقدارو  pHاررات  -(2) نمودار

 
 توليد اسيد سيتريك بر اثر دما

مشخ   (9) نمودارنتای  ارر دما بر اسید سیتریک در    

ر عنموان متغیم  مون، دما بهحله از آزشده است. در ای  مر

اعمال شمد.   سلسیو درجه  92و  29، 17در سه سطپ 

و میزان سماکارز    =pH 2 ،دور در دقیقه 266 دور همزن

گرم در لیتر از  96میزان گرم در لیتر و پودر سویا به 966

 92عوامل رابت آزمون بودند. نتای  نشان داد کمه دممای   

درجمه   29 و 17در مقایسمه بما دممای    سلسمیو   درجه 

بیشمتری در تولیمد   ( و >69/6pدار )معنمی ارر  سلسیو 

با افمزای  درجمه   به ای  معنی که اسید سیتریک داشت. 

میزان تولید اسمید   ،سلسیو درجه  92به  17حرارت از 

دمای باالتری  راندمان  سیتریک نیز سیر صعودی داشت.

 . بودسلسیو  درجه  22
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 ید اسید سیتریکارر دما بر تول -( 9) نمودار

 

 اثر اتانول

عنوان متغیمر بعمد از   در ای  مرحله از آزمون، اتانول به   

اسمتداده   %50با غلظت  %1ساعت از تخمیر به میزان  29

 92، دممما =pH 2 ،دور در دقیقممه 266شممد. دور همممزن

گمرم در لیتمر و    966و میمزان سماکارز   سلسیو  درجه 

ز عواممل رابمت   گمرم در لیتمر ا   96پودر سویا بمه میمزان   

ارمر   نتمای  نشمان داد کمه افمزودن اتمانول      آزمون بودنمد. 

 داردتولیممد اسممید سممیتریک    افممزای  درداری معنممی

(69/6p<).   

 

 
 

 بر تولید اسید سیتریکدر ترکی  محیط و ارر آن اتانول  افزودن -(9) نمودار
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در توليد اسريد سريتريك و تروده     اثر امواج اولتراسونيك

 زيستي

 %50اتانول بما غلظمت    %1در ای  مرحله از تحقین از    

سلسمیو   درجه  92، دما  =pH 2عسوه، استداده شد. به

گرم در لیتر و پودر سویا بمه میمزان    966و میزان ساکارز 

نشمان  نتای   گرم در لیتر از عوامل رابت آزمون بودند. 96

 (>69/6p)داری معنمی داد که امواج اولتراسمونیک تمأریر   

)نممودار   ست. نتای  نشمان داد لید محصول داشته ادر تو

ه تما  ریر اولتراسونیک در شرایطی بود ککه بیشتری  تأ (9

اسمتداده   KHz26تموان   با روز سوم تخمیر از اولتراسوند

به طمول   9که استداده از اولتراسوند تا روز اما زمانی .شد

  ان امید، میزان تولید اسید سیتریک کاه  یافت.

 

 
 

 

 بر تولید اسید سیتریک ارر اولتراسوند -(9)نمودار 

 
 سازي به روش آماري سطح پاسخبهينه

منبع کرب  )ساکارز( مانند در ای  مرحله عوامل کلیدی    

دسمت  هو منبع نیتروژن )پودر سویا( که از مرحله قبل بم 

سطپ برای بررسی بیشتر در نظمر گرفتمه    9در بود، آمده 

ضرای  رگرسیون و مقمادیر   (9)جدول (. 1 )جدول شد

p همانطور که  دهد.های رگرسیون نشان میرا برای مدل

، اررات يطمی سماکارز و   شودمیمشخ   (9)از جدول 

پودر سویا در میمزان اسمید سمیتریک در محمیط کشمت،      

دار است. ارمرات  معنی( و غیر>69/6p) دارترتی  معنیبه

سمیتریک  متقابل ساکارز و پودر سویا برای مقمدار اسمید   

. در ممورد ارمر درجمه دوم بمر     (>69/6p) دار استمعنی

 و (>69/6p) دارید سیتریک هر دو عامل معنمی تولید اس

در تولید اسمید   کرب  و نیتروژن متقابل منبعارر  چنی ه 

 .  (>69/6p)دار است سیتریک معنی
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 در سویا(پو Bساکارز و  A)تولید اسید سیتریک برای  ANOVAپارامترهای  -(9) جدول

 P F میانگی  مربع درجه آزادی منبع تغییرات

 اسید سیتریک اسید سیتریک اسید سیتریک اسید سیتریک 

0792/999 9 مدل  6169/6  2585/19  

A 1 9692/255  6927/6  2778/16  

B 1 6717/6  5028/6  6629/6  

AB 1 29/960  6196/6  9789/17  

2A 1 7897/817  6601/6  67208/28  

2B 1 099/1881  6691/6  86999/96  

19162/25 9 ماندهباقی    

07905/98 9 عدم تطابن  6899/6  99595/99  

9/6 1 يطای  يال     

2Rمیزان                                   
 .باشدمی 59/6برای فرمول رگرسیون اسید سیتریک  

  
 

 (: 1) معادله
 Y =-29.92462+0.37118  × C+0.42095  × 

N+1.12500E-003  × C × N-1.33750E-003 × C2-

1.61250E-003 × N2 

مربوط به میزان اسید سیتریک  Y، میزان (1در معادله )   

ترتی  مربموط بمه میمزان    به Nو  Cمحیط کشت بوده و 

اسمت.  ( بمر حسم  گمرم در لیتمر    )ساکارز و پودر سویا 

ای درجه دوم پمس از ت زیمه و   ضرای  مدل چند جمله

دار فمزار و حمذ  عبمارات غیرمعنمی    اتحلیل توسط نمرم 

دست آمد و نتی ه هافزار بدر نرم Forward توسط روش

 ( است.1) حاصل، معادله

مدل رگرسیون را برای تولید اسید سیتریک  (1)معادله    

در يارج توده زیسمتی پمس از ت زیمه و تحلیمل نتمای       

دهمد. مقمدار   نشان ممی  Design Expertافزار توسط نرم

بمرای فرممول تولیمد اسمید      R)2( تعیمی  عددی ضمری   

دهنمده میمزان انطبما     باشد کمه نشمان  می 59/6سیتریک 

تموان چنمی  نتی مه    ها در مدل رگرسیون است و میداده

اند رابطمه  های رگرسیون به يوبی توانستهگرفت که مدل

)ساکارز و پودر سویا( و میمزان اسمید    بی  شرایط کشت

بینی کننمد.  ه و پی سیتریک در محیط کشت را نشان داد

( Lack of fit) چنی  مدل نهمایی دارای عمدم تطمابن   ه 

دهنمده بمرازش يموب ممدل     دار است که نشمان معنیغیر

همراه طري مرک  مرکزی روش سطپ پاس  به باشد.می

 گزارش شده است.   (9)ها در جدول میزان واقعی داده
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 RSMاعمال شده بر روی پاس  در روش  رجدول طراحی آزمایشات و نتای  دو متغی -(9) جدول

 نمونه (Aگلوکز ) (B) پودر سويا ميزان اسيد سيتريك )گرم در ليتر(

08/6±26 1- 1 1 

99/6±99 6 6 2 

90/6±8/99 1 1 9 

7/6±90 6 6 9 

8/6±9/22 91/1- 6 9 

9/6±15 91/1 6 0 

7/6±98 6 91/1 7 

90/6±19 1 1- 8 

82/6±19 6 91/1- 5 

9/6±1/99 1- 1- 16 

 
 نتايج ميزان توليد اسيد سيتريك

تأریر سطوي مختلف ساکارز و پودر سمویا   (0) نمودار   

دهمد. روش سمطپ   را بر میزان اسید سیتریک نشمان ممی  

پاس  نشانگر بیشتری  میمزان تولیمد اسمید سمیتریک در     

 سطوي حد واسط ساکارز و پودر سویا است.  

 

 
  آسررژیلو  نای روسیله به )گرم در لیتر( برای تولید اسیدسیتریک RSMمنحنی  -(0نمودار )                                      

 (C) ( و ساکارزN) با متغییرهای پودر سویا                                      
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شده توسط مردل درجره دوم برراي    بينيمقادير بهينه پيش

 يرهامتغ

بینمی شمده بما اسمتداده از نمرم افمزار       مقادیر بهینه پمی  

Design Expert   برای متغییرهمای سماکارز (A  و پمودر )

منظممور تولیممد حممداکيری اسیدسممیتریک  ( بممهBسممویا )

گرم در لیتمر بمود و میمزان     81/266و  87/296 ترتی به

 بینی شد.  گرم در لیتر پی  90محصول 
 

 سيتريكمدل رگرسيون اسيد  اعتبارسنجي

هایی بما دو تکمرار، شمرایط    یابی مدل، در آزمونمنظور ارزبه 

بینی شده مدل تولید اسید سیتریک اعمال گردید. محمیط  پی 

گمرم در   87/296کشت مناس  تولید اسید سیتریک حماوی  

اولیه  pHگرم در لیتر پودر سویا بود و  81/266لیتر ساکارز و 

روز تخمیر، میزان تولید اسمید   0تنظی  شد. پس از  2در عدد 

ینمی  بدست آمد که با نتی مه پمی   هگرم در لیتر ب 98سیتریک 

گرم در لیتر بود، نزدیکی  90شده از فرمول اسید سیتریک که 

. میمزان يطما بمرای محمیط بهینمه اسمید       شمت توجهی داقابل

 دست آمد.هدرصد ب 9 سیتریک

 
 گيريو نتيجهبحث 

ریر شممان داد کممه منبممع پروتئینممی سممویا تممأ   نتممای  ن   

منمابع  ی در تولید اسید سیتریک نسبت به بقیه توجهقابل

و  واکمز  توسمط  مشمابهی کمه  در تحقیمن   پروتئینی دارد.

که منبمع پروتئینمی تمأریر    ان ام شد نشان دادند  همکاران

 Xu et) است داشتهتوجهی در تولید اسید سیتریک قابل

al., 1989).   دور در  196پمایی   تیمارهای بما دور هممزن

میزان تولید اسمید سمیتریک بودنمد.    دارای کمتری  دقیقه 

وسیله همزن را در تولیمد  های  نتای  نق  مؤرر هوادهی ب

همای آزمایشمات   سازد و با یافتهاسید سیتریک نمایان می

مطابقمت   پاپاگمانی و مماتی   بريی از دانشمندان از جمله

پژوهشگران گمزارش کردنمد کمه افمزای  دور     دارد. ای  

ژن شمده و در نتی مه   همزن موج  افزای  میزان اکسمی 

تولید اسید سیتریک و غلظت زیست توده نهایی افزای  

ی کمبمود  حتم نشمان داد کمه    ی یابد. نتای  ای  محققم می

کوتاه ممدت اکسمیژن محلمول موجم  ای ماد تغییمرات       

 شمود غیرقابل برگشت در فرایند تولید اسید سیتریک می

(Papagianni and Mattey, 2004). 

گمرم در لیتمر بما     966بمه   196پ افزای  کرب  از سط   

رابت بودن منبع نیتروژن، موجم  افمزای  میمزان تولیمد     

تحقیقمات وسمیعی نتمای     (. 2 نمودارسیتریک شد ) اسید

 -Rohr et al., 1981 El ) یید می کنندأدست آمده را تهب

Hussein et al., 2009;  ،Xu et al., 1989 Sukesh  et 

al., 2013; )  دهمد کمه  ا نشمان ممی  هم نتمای  تحقیمات آن 

افمزای  میمزان    افزای  میزان تولیمد اسمید سمیتریک بما    

 (2) نممودار طمور کمه در   . هممان اسمت ساکارز هماهنگ 

بیشتری  سطپ اسید سیتریک را نسمبت   2اولیه  pHآمده 

گمرم   966و 196به بقیه تیمارها در هر دو سطپ ساکارز 

  ییپا pH نشان داد که پاپاگانی تحقیقات داشت. در لیتر

 هممامیکروارگانیسمم  را بممايطمر آلممودگی محممیط کشممت  

چنمی  تولیمد اسمیدهای آلمی     ه . دهدمختلف کاه  می

 وگزالیک اسید و گلوکونیک اسمید متوقمف شمده    نظیر ا

 Papagiani) شمود اسید سیتریک ممی  بیشتر تولیدباعث 

and Mattey, 2004). 

تحقیقات وسیعی ارر امواج اولتراسونیک را در افزای     

گمزارش   مختلمف هما  میکروارگانیسم  از  لید محصمول تو

ولی تاکنون تحقیقی در تولیمد اسمید سمیتریک از     کردند

ریر امواج اولتراسونیک ان مام  تحت تأ آسررژیلو  نای ر

افممزای   تحقیقممات ايیممر نشممان داده کممه .نشممده اسممت

در ارر اسمتداده از اممواج    محیط کشتسوبسترا حسلیت 
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شمده  هما  میکروارگانیسم  ر باعث رشد بیشت اولتراسونیک

 شمود ممی   موج  افزای  تولید محصمول که در نهایت 

(Jomdecha et al., 2006) .  اسمممتداده از اممممواج

باعث شمده میمزان ندوذپمذیری     اولتراسونیک غیرمخرب

دیواره سلول به کلسی  با دوبار ميبمت و آنمزی  پروتئماز    

 ید محصول مورر اسمت لافزای  یافته که در نهایت در تو

(Lanchun and Bochu 2003).  و  نممگاو چنممی همم

یمزان  مهمکاران نشان دادند که اولتراسونیک باعث شمده  

کرب  و جممذب اکسممیژن محممیط اکسممیديممروج گمماز دی

در عمی  حمال اولتراسمونیک     دهمد. میافزای   را کشت

که باعث افمزای  تولیمد    هنزی  شدآباعث تحریک تولید 

 ,.Wang et al) گرددمی میکروارگانیس محصول توسط 

ايیر و عواممل ممورر   . با توجه به نتای  تحقیقات (2010

آسمررژیلو   در تولید اسمید سمیتریک از گونمه قمارچی     

شمود کمه افمزای  ندوذپمذیری     چنی  برداشت می نای ر

اکسیژن و فعالیت آنزیمی نق  مورری در افزای  تولیمد  

در در ارر اسمتداده از اممواج اولتراسمونیک     اسید سیتریک

 .استداشته  تحقینای  

پاس  نشان  -ماری سطپآدست آمده از روش هنتای  ب   

با افزای  میمزان سمویا، اسمید سمیتریک افمزای       داد که 

کمه بما رابمت مانمدن     ( در صورتی9و  1های یافته )نمونه

سطپ سویا و با افزای  میمزان سماکارز در سمطوي بماال     

کمه   ( میزان اسید سیتریک کاه  یافت7و  2های )نمونه

 علت افزای  ارر اسمزی محیط کشمت باشمد.  تواند بهمی

گمرم در   266 بیشتری  مقدار اسید سمیتریک در غلظمت  

 .(9)جممدول  سمماکارز و پممودر سممویا بدسممت آمممد لیتممر

با افزای  سطپ  کهاست  تحقیقات دانشمندان نشان داده

هممای اینورتمماز فعممال شممده و میممزان    سمماکارز آنممزی  

شده، که محر  تولیمد اسمید   ساکارز ت زیه  یتوجهقابل

افزای  بمی   چنی  نشان دادند که باشد. ه سیتریک می

 ددهم کاه  ممی را اسید سیتریک  تولید ،از حد بهینه قند

(Benuzzi and Segovia 1996; Papagiani, 2007). 

گمرم در لیتمر    266با افزای  سویا تا سطپ نتای  نشان داد،    

ی کمه نیتمروژن   یجما از آن .میزان اسید سیتریک افزای  یافت

 اهم میکروارگانیس محر  رشد بوده و موج  تحریک رشد 

توان گدت که بما افمزای  نیتمروژن میمزان رشمد      شود، میمی

 یابممدافممزای  یافتممه و تولیممد اسممید سممیتریک، افممزای  مممی 

(Papagiani, 2007) .     در سطوي بماالتر سمویا میمزان تولیمد

 تحقیقی که توسمط ه اسید سیتریک کاه  یافته که با توجه ب

 کمه  دست آمد، نشان داده شمد هب یانس  و سینکلیرکریست

باعث افزای  فشار اسمزی  نیتروژن افزای  بی  از نیاز

تولید اسمید سمیتریک    کاه از عوامل اصلی  شود کهمی

طمور  هممان  .(Kristiansen and Sinclair, 1978) است

 آمده میمزان اسمید سمیتریک تولیمد از     (9)که در جدول 

 غالم  همای  گونه قارچی ایزوله شمده نسمبت بمه گونمه    

آسررژیلو  جدا شده از سمایر نمواحی بماالتر بموده کمه      

دهنده اهمیت ای  گونمه میکروبمی در تولیمد اسمید     نشان

   باشد.سیتریک می

 
 

 

 

 

 

 



 9311، پاییز 91، پیاپی 3، شماره 5دوره                                                                                                                                                بهداشت مواد غذایی             
 

71 

 

 آسررژیلو  نای راز  های مختلفیزان اسید سیتریک تولیدی در گونهم -(9)جدول 

با بررسی میزان اسید سمیتریک تولیمدی فقمط دو       

شده در ایم    گونه میزان باالتری نسبت به گونه جدا

 ده اهمیت گونه جدا شمده دهنتحقین داشته که نشان

در تولیمد اسمید سمیتریک     و شرایط مناس  تخمیمر 

 باشد.می

شمرایط اولیمه   در دسمت آممده   هبا توجه به نتای  ب   

گمرم در لیتمر    8 یمیزان اسید سیتریک تولید تخمیر

گرم  98سازی ای  میزان به ( و با بهینه1 نمودار)شد 

دهنمده  نشمان  توجهقابلافزای  ای  که رسید در لیتر 

نتخماب  سازی و امنظور بهینههروش آماری مناس  ب

های اعممالی و سمطوي اسمتداده شمده     تغیرصحیپ م

باشد. در عی  حمال حمداکير متغییمر اعممالی بما      می

دهنمده روش  که نشمان  ان ام شدهای حداقل آزمون

برای رسیدن بمه نقطمه بهینمه     آماری سریع و مناس 

قنمدی و  شمده منبمع   در سمطوي بهینمه   .اسمت تولید 

منظور تولید اسید سیتریک با اسمتداده از  نیتروژنی به

 اسمید سمیتریک  پاس  و مقایسه میزان  -روش سطپ

دسمت آممده از   هبا نتای  ب گرم در لیتر( 98) تولیدی

چنممی  تحلیممل ( 9)جممدول تحقیممن سممایر محققممان 

روش آمماری و   سویه جداسمازی شمده،   شود کهمی

ریر تمأ ه کمه  مناسمبی انتخماب شمد   متغیرهای اعمالی 

ت اری نسبت بمه   توجهی در تولید ای  محصولقابل

 داشته است. دیگر تحقیقات

 

 سپاسگزاري

ایمم  تحقیممن بمما اسممتداده از اعتبممارات پژوهشممی     

 دانشگاه صنعتی شاهرود به ان ام رسیده است.

منبع () ميزان اسيد سيترک شرايط تخميرکشت محيطميکروارگانيسم

 مطالعه ايیر 98 ارل  ساکارز/عصاره مخمر آسررژیلو  نای ر

 .Sukesh et al., 2013 66/1 ارل  پوست نارگیل آسررژیلو  نای ر

 El-Holi and Al-Delaimy, 2003 96/160 ارل  آب پنیر/ساکارز نای ر آسررژیلو 

 Majumder et al., 2010 99/16 ارل  Pumpkin 14/20  نای ر آسررژیلو 

 .Sukesh et al., 2013 06/1 ارل  Tapioca نای ر آسررژیلو 

 .Sukesh et al., 2013 16/2 ارل  سی  نای ر آسررژیلو 

 Majumder et al., 2010 72/7 ارل  مس  14/20  نای ر آسررژیلو  

 Vaishnavi et al., 2012 29/6 ارل  باکا  نای ر آسررژیلو 

 Lotfy et al., 2007 16/296 ارل  مس  چقندر نای ر آسررژیلو 

 Lotfy et al., 2007 96/16 ارل  شربت ذرت يیسانده نای رآسررژیلو  
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