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 :چكيده
ه است  NCIM 588يد مداوم وغيرمداوم اسيد سيتريك از ساآاروز با استفاده از آسپرژيلوس نايجرتول يليوم  .  مورد بررسي قرار گرفت ميس

يژن،      ي از اآس ده از آشت غن رل ش رايط آنت لولز، تحت ش ل س ر روي ميكروفيبري ه ب د يافت ايجر رش پرژيلوس ن يليوم   آس ك مس كيل ي  تش
تفاده از   ٢٠ mg/lit حالت غيرمداوم با استفاده از يك راآتور سيرآوله، اآسيژن حل شده سيستم در      در. دهد  غيريكنواخت و نازك مي    ا اس  ب

.هواي غني از اآسيژن، نگه داشته شد
 برابري نسبت به نتايج حاصل از روش ١٥ حداقل يك افزايش   اسيد سيتريك،٨٥/١ gr/lit.hوري حجمي بهبود يافته به ميزان      اين بهره

د           ٦/١ و   Shake-flasksان با استفاده از     همزم ده نشان مي ده وادهي ش داوم ه ور غيرم ا    .  برابر نسبت به يك راآت ايگزيني ساآاروز ب ج
ه   . پذير بود  امكانfeed batchعصاره نيشكر به عنوان يك منبع آربن در يك    سيستم سيكل مجدد  يتريك ب سرعت توليد ويژه آلي اسيد س

تفاده از عص       ا اس د   ٢٠٧/٠  gr/gr.h و ١٤٧/٠ gr/gr.hاره نيشكر و ساآاروز   ترتيب ب ه دست آم ته يك محيط آشت      .  ب ر پيوس در تخمي
. ساعت، شروع به چكيدن آرد٢٠ ساآاروز، از طريق تثبيت آننده در يك زمان توقف ٥٠ gr/gr.hشامل 

 
Abstract 

   Continuous and batch production of citric acid from sucrose has been investigated using Aspergillus 
niger NCIM 588.Mycelia of A.niger gorwn on cellulose microfibril forms a uniform and thin mycelial 
poliferation under controlled conditions of cultivation rich in oxygen.In the fed batch mode using a recycle 
reactor,the DO of the system was maintained at 20 mg/l oxygen enriched air.This improved volumetric 
productivity to 1.85g/l.h of citric acid,representing an increase of at least 15-fold over results  obtained 
simultaneously using shake-flasks and 1.6-fold over a conventional aerated batch reactor.It was possible to 
substitute sucrose with sugarcane juice as a carbon source in a fed batch recycle system.An overal specific 
production rate of citric acid of 0.147 and 0.208 g/g.h was achieved using cane juice and 
sucrose,respectively.In continuous fermentation, a medium containing 50 g/l of sucrose was allowed to drip 
through the fabric support at a residence time of 20 h. As a result of interface interaction, a citric acid 
volumetric productivity of 2.08 g/l.h was achieved for 26 days without any significant loss of productivity     .

 
:مقدمه

ل           تثبيت آننده  ل اآري اي پ هاي جامد، يعني شيشه ناقل، آف پلي اورتان، احاطه آردن به وسيله آلژينات آلسيم، احاطه در ژله
 .اند گزارش آردهآميد، فيبرهاي خالي پلي پروپيلن، احاطه در آگار، آگاروز و ناقلهاي سلولز را 

اشباع بااستفاده از % ٥٠وري، سطح اآسيژن حل شده در  در حالت غوطه  . توليد اسيد سيتريك يك فرايند تخمير هوازي است       
ردد   هوا به عنوان منبع اآسيژن حفظ مي         ادير                    . گ ان حصول مق ه خاطر سهولت صنعتي آردن و امك فرمانتورهاي برجي ب

ه           در چند (باالتري از اآسيژن حل شده   يتريك و تالشهايي جهت ب يد س د اس ه تولي وجهي در زمين ل ت سال اخير، مطالعات قاب
 .وري صورت گرفته است وري حجمي باالتر تحت شرايط سطحي و غوطه دست حصول بهره

ته  . تكميل اين فرايندها موانع بيولوژيكي و فرايندي زيادي دارد      اي رش لولي، محيط        قارچه ا تخميرهاي تك س اي در مقايسه ب
اهده است                    ل مش م زده قاب واختي تحت شرايط ه ور و غيريكن ارچي، خصوصيات فيزيكي        . پيچيده در بيوراآت وژي ق مورفول

ال جرم و حرارت و                           محيط را تغيير مي    از، انتق ه پخش گ دهد آه باعث مشكالت متعددي در فرمانتورهاي صنعتي در زمين
د  د  ش يون، خواه اي . هموژنيزاس ر آن، در بيوراآتوره الوه ب اطر    ع ه خ تالط ب يژن و اخ ال اآس راردادي، انتق داول و ق  مت

 .گيرد ويسكوزيته ظاهري باالي محيط آشت، نسبتًا به صورت نامساعد صورت مي
وان نتيجه     ه عن ومس ب يرآوله آردن بي دهاي سطحي، س ا فراين ر    در مقايسه ب ًا در تخمي ايگزيني محيط آشت عموم اي از ج

ده غوطه وًال پيچي ده، معم ر اس ور ش ر  . تت ك تغيي ك تكني تفاده از ي ا اس ايجر ب پرژيلوس ن ومس آس رر از بي تفاده مك ان اس امك
د  يتريك،. فيلتراسيون ثابت ش وه اسيدس ته و انب د پيوس انتور ديسكي جهت تولي ك فرم اران ي د آندرسون و همك تفاده آردن .  اس

توانه          تفاده از اس ا اس تيريك ب يد س ي رفت و      هاي تم  تالشهاي چندي براي توليد پيوسته اس اسي مغناطيسي، بيوراآتورهاي جت
اوب(برگشتي  ده است)متن زارش ش ته، گ تهاي پيوس يط آش الي و مح اي فيبرخ د. ، راآتوره ه عالوه چن ورد  ب ه در م  مطالع

ف         واع مختل ر روي ان ده ب ت ش ايجر تثبي پرژيلوس ن تفاده از آس ار     ) DOاس ه فش ايينتر و در نتيج ات پ ها و قطع در بخش
 .شوند ايش يافته ترجيح داده ميهيدرواستاتيك افز

ل حصول است                                 اال قاب تفاده از فشار ب ا اس تفاده از اآسيژن خالص ياب ا اس ودن اآسيژن، ب در . در برخي گزارشات، فراهم ب
ه      .  بازده بهتري از اسيدسيتريك به وسيله ساتو گزارش شده است       DO از   ٦٠ mg/litسطح   ه تشكيل آاهش يافت أله ب اين مس

 .شوند آمتر سوبسترا براي اين منظور، نسبت داده ميبيوماس و تبديل 
الي در            هدف اين آار، جستجو جهت امكان حصول بهره        ري ع وري باالي حجمي اسيدسيتريك  با استفاده از سيستمهاي تخمي

 .باشد حالت مداوم و غيرمداوم مي
ن  . باشد   ول حداقل تنش برشي مي      مطالعه شامل تثبيت آنترل شده سلول و تغييرات در آونفيگوراسيون راآتور جهت حص             اي

ليوم مي                      ين محيط آشت و ميس اني ب ه مي ردد   مسأله باعث يك افزايش قابل توجه در ناحي ر           . گ وا تخمي يليوم و ه ر مس عالوه ب
ود سرعت                   داوم جهت بهب رآوري غيرم راي شرايط ف ته بازگشتي ب ان پيوس ا جري ور ب سطحي براي فرايند مداوم و يك راآت

 .شوند سيتريك استفاده ميتوليد توليد اسيد 
 

 :  نتايج و بحث
ان         . مطالعه حاضر سه موضوع اوليه را مد نظر داشته است           تفاده مجدد از هم راي بيوآنورسيون، اس ر ب ان تخمي آاهش زم

راي     . بيومس قبلي و انجام عمل تحت شرايط دشوار استريل آمتر          ور ب ا راآت ار ب تعدادي از آزمايشات در روشهاي مختلف آ
 .اند هترين شرايط عمل براي مشاهده اين موضوعات انجام شدهتحقيق ب

رهfeed batchدر روشهاي  زان به ر، مي داوم تخمي ه   و م ي مقايس ا گزارشات قبل ه ب امي آ ده هنگ لولهاي تثبيت ش وري س
ان برگشتي                    . شوند بيشتر بود    مي ا جري داوم ب ور م داوم سطحي و راآت راي روش م  و ٠٨/٢حداآثر توليد حجمي به ترتيب ب
ده است            ٨٥/١ ه دست آم ره   .  گرم بر ليتر ساعت ب اوت دربه ه اختالف     مي ) وري روشهاي سطحي و غوطه   (وري    تف د ب توان

ر مي            وط را تغيي وده و خصوصيات مخل ال ت ه انتق رات آن برويسكوزيته ظاهري آ وژي و اث د، نسبت داده شود    مورفول . ده
دادي از مشكالت در فرمانتورهاي    مورفولوژي آپك تأثير زيادي بر خصوصيات فيزيكي محيط         آشت مي گذارد آه سبب تع

ا و هموژنيزاسيون مي               ال جرم و گرم وادهي، انتق ه طول       . شود  صنعتي بخصوص در ه د آ اران نشان دادن اني و همك پاپاگي
 .تواند به توليد اسيد سيتريك مربوط باشد فيالمنتها تنها پارامتري است آه مي

اوت                وپ متف ور ل دار و راآت همچنين مشاهده گرديد آه براي ميزان مشابه اسيد سيتريك مورفولوژي ارگانيسم در تانك همزن
ت زايش       . اس ي در اف هاي مهم ر نقش ايجر و روش تخمي پرژيلوس ن ت آس ت تثبي ا جه ده در اينج تفاده ش ده اس ت آن اده تثبي م
 .آنند وري اسيد سيتريك بازي مي بهره

ر است        فاوت مورفولوژي موجود تحت شرايط روش غوطه      اين به جهت ت    ر غوطه    . وري و سطحي تخمي وري شكل     در تخمي
ار                  ه در روش سطحي يك ساختار ميساليي برجسته در يك ضمينه ت ا است در حاليك ميساليك تار ضخيم از ميكروفييبريله

 .شود عنكبوتي شكل از فيالمنتهاي آزاد بين ميكروفيبريلهاي ترآيبي ديده مي



  

 

ده است                        ا پخش ش ابين فضاهاي ميكروفيريله ازك و در م ه ميسال ن ا در نظر   . اين بيومس روي تثبيت آننده به شكل يك الي ب
رار دارد  گرفتن مرفولوژي، ميسال آشت داده شده سطحي در معرض تنش برشي آمتري در مقايسه با ميسال غوطه  ه  . ور ق ب

اندهنده بهر           عالوه تأثيرات چندگانه در طول تخمير سطحي ممكن ا         وري  ه ست به خاطر جايگزيني فضاهاي آزاد با هوا آه نش
د   . بيشتر است، بهتر باشد    د مفي به اضافه اينكه رشد آنترل شده ميسال بر ميكروفيبريلها تحت اتمسفر غني از اآسيژن مي توان

 . گزارش شده استوري وري در تخمير غوطه استفاده از ميسال رشد آرده با هوا با افزايش بسيار بهره. باشد
وادهي  . آنند  گيري اسيدهاي آلي را تحت شرايط هوادهي قوي گزارش مي           مطالعات چندي با استفاده از آپكها، افزايش شكل        ه

ر است                       : دهد  دو آار را انجام مي     ه مراحل رشد متغي ه اآسيژن نسبت ب اج ب ا، احتي ر   . اآسيژن دهي و جابجايي گرم در تخمي
أثير مي    وري، همزدن بر اندازه      غوطه ا ت ذارد  پلتها و ساختار سطح پلته ور تانك همزن     . گ ويتر در راآت ان ق دار باعث   همزم

ا مي          افزايش اآسيژن نامحلول و شاخه     ه مي       . شود   دار شدن بيشتر هيفه اي شكل گرفت راآم     پلته د مت وي      توانن ر و ق وده و      ت ر ب ت
 و محتواي مربوط به فيالمنتهاي ميسال نسبت به زمان   و آشش باالتري را نشان مي دهد به عالوه اندازه پلتها            قدرت انعطاف 

تالطم ميسالي خارجي سطح پلت را                     . تخمير و شدت همزدن متفاوت است      ان م يله جري ه وس ده ب فشارهاي مكانيكي ايجاد ش
د          جدا آرده و تا اندازه     اقص نشان مي دهن ا ن رده و ي ز آ ا را لي داول      . اي پلته دك در بيوراآتورهاي مت وط آردن ان سبب  مخل

ال جرم             . شود انتقال اآسيژن ناقص مي  لولها، محدوديتي در انتق ده س يم تثبيت آنن ات آلس ال، بستر آلجين راي مث به هر حال ب
ز    در هر مورد استفاده از اآسيژن خالص يا هواي غني از اآسيژن مي  . دهند  نشان مي  ال و لي تواند براي آاهش محدوديت انتق

ه شكل پلت                        همسأل. شدن سلولها بسيار مؤثر باشد     دتًا ب ه رشد ميسال عم ان از اينك ا اطمين  مربوط به ويسكوزيته ممكن است ب
 . برطرف گردد بيش از حالت فيالمنتي است،

ارتباط بين اندازه . يك سوسپانسيون از ميسالي پلتي معموًال از سوسپانسيون ميسال به شكل فيالمنتي ويسكوزيته آمتري دارد         
ده          قال اآسيژن در يك گزارش با در نظر گرفتن مشخصه         پلت آسپرژيلوس نايجر و انت     هاي مورفولوژيكي پلت توضيح داده ش

يد          ميلي ٢/٢قطر بهينه پلت    . است د اس ل توجه تولي ود قاب ه بهب متر تشخيص داده شد آه در بيوراآتورستوني حبابي با توجه ب
 .سيتريك، آامًال مشخص بود

يد گلوآونيك مي       نتائج نشان داد آه افزايش تأثيرات چندگانه       راي اس اال ب ژه ب د وي ه        باعث يك سرعت تولي دار ب ا مق ه ب شود آ
يليك                         دست آمده آن با استفاده از سطوح اآسيژن نامحلول باال در فشار باال قابل مقايسه در مورد اسيدهاي دي و تري آربوآس

دد  يون مج راي اآسيداس از ب اوب موردني ي متن ك راه تنفس ث ي اال باع يژن ب دار اآس ده مق د ش وليتيكي تولي وآنزيم گليك آ
)NADH (ته است        به نظر مي  . شود  مي رسد آه ترآيب نامشخص در اين راه به صراحت به تقويت مقدار اآسيژن باال وابس

 .زند وري صدمه مي آه حتي در وقفه آوتاه هوادهي به بهره
 

 :نتيجه گيري
ر روي ميكرو   NCIM 588ميسالي آسپرژيلوس نايجر  يله جذب ب رج        به وس ل و ف ا يك ساختمان خل لولز ب اي س دار  فيبريله

م در روش     افزايش در بهره. تثبيت شده بود و در توليد بچ و مداوم اسيد سيتريك استفاده شد   يتريك ه يد س وري ويژه تخمير اس
ه  م روش غوط طحي و ه ي س ل      وري م رايط عم ول ش ر در ط رش آمت نش ب ال و ت ر ميس ترس ب رايط اس اهش ش د از آ توان

وادهي                             همانطور راه ه ا هم راه همزن ي داول هم اي مت االي آن در بيوراآتوريه  آه در اينجا شرح  داده شد برخالف سطوح ب
ره          داده. نتيجه شود  د                     هاي حاضر در اين بررسي امكان بهبود به تم جدي تفاده از سيس ا اس يتريك را ب يد س ر اس وري آامل تخمي
 .اند  دسترس در گزارشهاي استفاده آننده از سيستمهاي مرتبط مقايسه شدههاي در نتايج به دست آمده با داده. آند پيشنهاد مي

ل مالحظه    پلتهاي آپكي و سولهاي تثبيت شده يك تغييرپذيري عمده در مورفولوژي نشان مي   ال   دهند آه اهميت قاب اي در انتق
ه  .  تثبيت هستندجداي از اين تأثير چند گانه و دفع متابولت مزاياي عمده در تكنيك        . جرم يا گرما دارد    تأثير چندگانه بهبود يافت

ود   . بخشد باال بين ميسال و اآسيژن به خوبي انتشار سوبستر را بهبود مي       همچنين انتقال مداوم متابوليك شكل گرفته باعث بهب
.شود وري مي بهره
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