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        چكيده 
پذير به عنوان يك منبع سوختي مورد بررسي قرار گرفته است. مواد خام مورد استفاده جهت   يدهاي اخير توليد اتانول از منابع تجددر سال

ي  ها از جملهشوند. زيگومايست اي و مواد ليگنوسلولزي تقسيم ميتوليد بيواتانول به سه دسته كلي؛ قندهاي ساده، مواد نشاسته
ها اين قارچ زيست تودهباشند. همچنين مختلف همچون اتانول و گليسرول مي هايهستند كه قادر به توليد متابوليت هايي ميكروارگانيسم

ها بر روي  هاي خانواده زيگومايست باشد. در اين تحقيق، قابليت رشد و توليد اتانول سه سويه از قارچمنبع مناسبي براي توليد كيتوزان مي
محيط مايعي  بههميليس و موكور اينديكوس  زوپوس اورايزه، موكورهاي راي هاي كشت حاوي ساكاروز بررسي شده است. اسپور قارچ محيط

ساعت مورد  48به مدت  pH=  5/5و   C 32°و روند رشد قارچ در دماي  ندمنتقل شدبه عنوان منبع انرژي و كربن شامل ساكاروز 
ن در پايان آزمايش براي قارچ كه اين ميزا ،(گرم/ ليتر) بود 50هاي كشت  غلظت ساكاروز در ابتداي محيط بررسي قرار گرفت.

(گرم/ ليتر) و براي قارچ موكور اينديكوس به  19به حدود  موكور هميليس (گرم/ ليتر)، براي16رايزوپوس اورايزه به حدود 
هاي زيگومايست بيش از نصف ساكاروز اوليه را  توان نتيجه گرفت كه هر سه سويه قارچ (گرم/ ليتر) رسيد، كه مي 5/21حدود 

 هاي مذكور جهت توليد اتانول تحت شرايط هوازي و با استفاده از سه محيط كشت مختلف از هر سه سويه توانايي قارچردند. مصرف ك
ها  از ساير سويهبيشتر  رايزوپوس اورايزه بود و(گرم/ ليتر)  3/0- 7/2قارچ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه غلظت اتانول بين 

 01/0-21/0بين (گرم/ گرم ساكاروز مصرف شده) و بازده زيست توده توليدي  01/0-08/0زده اتانول توليدي در حدود با .كرداتانول توليد 
ميزان فسفات و پروتئين موجود در زيست توده توليد شده  همچنين .بود هاي مختلفكشت  محيط ) درساكاروز مصرف شده (گرم/ گرم

ها با  باشد. در ضمن اين بازده پروتئين مي %20-47فسفات و  %2-41 ها شامل اين سويهگيري و مشخص شد كه زيست توده خشك  اندازه
توليد قارچ بر پايه ها و مزاياي فراوان  علي رقم توانايي .مقادير گزارش شده مربوط به محيط كشت هاي حاوي گلوكز قابل مقايسه است

ها راندمان  اين قارچبا وجود اينكه ميزان ساكاروز مصرفي قابل توجه است، ولي  باشد و توده با ارزش باال مي ها زيست كه از جمله آنساكاروز 
ها  هاي گذشته عنوان شده است كه اين گونه از قارچ توليد اتانول با استفاده از ساكاروز ندارند. الزم به ذكر است كه در پژوهشبااليي در 

 كنند. ها، ساكاروز را نيز به خوبي مصرف مي شد كه قارچباشند ولي در اين تحقيق بررسي  قادر به مصرف ساكاروز نمي
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   همقدم - 1

. قندها و محصوالت حاوي نشاسته مـواد  ]1[ميليارد ليتر رسيده است 80، توليد اتانول جهان به بيش از 2010در سال 
تركيبـات  بيواتانول از تخمير محصـوالت كشـاورزي ماننـد نيشـكر و     امروزه  .]2[باشند.  اوليه اصلي براي توليد اتانول تجاري مي

هـاي   توانند در ديواره سلولي قـارچ  ها مي شوند. همچنين آن توليد مي 1ويسيهساكارومايسيس سربا استفاده از مخمر نشاسته دار 
ي نظيـر  ليگنوسلولزدر  توليد اتـانول از مـواد    ها عالوه بر اين، توانايي زيگومايستزيگومايست به عنوان منابع كربني رشد كنند. 

قرار گرفته است. در حال حاضر، اتـانول در صـنعت   چوب (به عنوان مواد خام جايگزين براي مواد نشاسته) به تازگي مورد توجه 
در عدم توانايي تخمير قند پنج كربنه (پنتوز) كه به    ها مسگانيرميكرواشود. اشكال عمده اين  به وسيله مخمر خمير نان توليد مي

مايسـت ماننـد موكـور و    هاي قارچ زيگو باشد. در مقابل، بعضي از گونه ي موجود است ميليگنوسلولزمقدار قابل توجهي در مواد 
اي براي مصرف قندهاي پنج و شش كربنه و توليد اتانول با نـرخ توليـد و بـازده بـاال  نسـبت بـه        نتايج اميدوار كننده رايزوپوس

هاي زيگومايست نقش مهمي را در  اند. بنابراين، اين امكان وجود دارد كه در آينده قارچ نشان داده هاي قارچي ديگر از خود گونه
برخي مزايـاي از قبيـل   همچنين هاي زيگومايست  استفاده از قارچتوليد اتانول با . ]3[زيستي بازي كنند هاي اين سوخت ساخت

). 4شـود (  شـامل مـي  نيـز  ها در برابـر اتـانول و بازدارنـدها را     باالي ميكروارگانيسممقاومت توليد زيست توده غني از كيتوزان و 
 هـا  گونـه قـارچ   زيگومايست با گلوكوز مورد بررسي قرار گرفته است ولي استفاده از ساكاروز براي رشد اين هاي تاكنون رشد قارچ
 .]4[دنشـو  مـي يافـت  نسبتاً ارزان در ايران و به فراواني نيشكر و چغندر قند  يعنيز وساكاركه منابع  حالي در. گزارش نشده است

هـا بـر    براي توليد قـارچ  و كم هزينه يك روش جديدتحقيق، در اين  هاي زيگومايست شد. اين حقيقت پايه تحقيقات رشد قارچ
 .كشت مايع توسعه داده شده است درپايه استفاده از ساكاروز 

 

بخش آزمايشگاهي: - 2  
 

  مواد  2-1
اي از  فسفات با خلوص تجزيه هيدروژن  دي  م پتاسي ، عصاره مخمر و كلسيم كلرايد ،منيزيم سولفات ،آمونيوم سولفاتساكاروز، 

  كت مرك آلمان خريداري شدند.شر
  
  سويه ميكروبي و شرايط كشت 2-1-1
موكور و  CCUG 16148هميليس  ، موكورCCUG 28958هاي مورد استفاده در اين پژوهش رايزوپوس اورايزه  قارچ 

  .كه از كلكسيون ميكروبي دانشگاه گوتنبرگ تهيه شده بود ،بودند  CCUG 22424اينديكوس
  
  ها روش 2-2
  
  ي محيط كشت جامديهته 2-2-1
گرم بر ليتر) نگهداري، و در  20(آگار و  گرم بر ليتر) 10(پپتون گرم بر ليتر)،  40هايي حاوي گلوكز (بر روي پليتها  اين قارچ 

 هاي بر روي محيط ها . پس از رشد قارچشوند ميگراد درون انكوباتور قرار داده  درجه سانتي 32روز در دماي  5به مدت  نهايت
  .شوند ميگراد قرار داده  درجه سانتي 4ها در يخچال در دماي ، اسلنتكشت

                                                           
1 Saccharomyces Cerevisiae  
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  ي محيط كشت مايعتهيه 2-2-2
انكوباتور در دماي  شيكرساعت درون  48به مدت ، دار ليتري درپوش ميلي 250هاي  لندر ار مايع كشتليتر محيط  ميلي 100 
مواد براي بدست آوردن سه محيط كشت  .]5[شد قرار دادهدور در دقيقه   110 با سرعتگراد و  ي سانتيدرجه 32 5/0±

دو ، كلسيم كلرايد فسفات هيدروژن دي مپتاسي ،آمونيوم سولفاتهاي كشت غلظت  محيط مختلف با هم مخلوط شدند. در همه
شامل ساكاروز و عصاره مخمر  ليتر) بود. محيط كشت اول بر (گرم 75/0و 1، 5/3، 5/7به ترتيب  آبه هفتمنيزيم سولفات آبه و 

ليتر) و  محيط كشت سوم بر  (گرم 50ليتر)، محيط كشت دوم شامل ساكاروز با غلظت  بر (گرم 5و  50هاي  به ترتيب با غلظت
درجه  121دقيقه در اتوكالو در دماي  20هاي كشت به مدت  محيط ليتر) بود. بر (گرم 5شامل عصاره مخمر با غلظت 

تنظيم  5/5 ±2/0هاي كشت در ابتدا در محدود  محلول pHهاي احتمالي قرار داده شدند.  ز بين بردن آلودگيگراد براي ا سانتي
به طور مساوي تقسيم شد. پس از آن، هر ارلن  6هاي كشت بين  محتواي هر يك از محيطليتر از  ميلي 600در مرحله بعد،  شد.

سپس تمامي تلقيح شدند.  هميليس و موكور اينديكوس وس اورايزه، موكوررايزوپهاي  ليتر از قارچ ها با يك ميلي جفت از ارلن
هاي كشت  از محيط 48و  24، 12، 0هاي  در هنگام كشت در زمان). 1درون شيكر انكوباتور قرار داده شدند (شكل ها  ارلن
آوري و چندين بار با آب مقطر  ها به وسيله فيلتراسيون جمع در پايان دوره فرآيند تخمير مطلوب، ميسيلوم گيري شد. نمونه
 ]6[و همكارانش 1خشك شدند. مواد ديواره سلولي مطابق با روش سينوويكي گراد ي سانتيدرجه 50شو داده و در دماي  و شست

  با يك تكرار انجام و نتايج به صورت ميانگين ارئه شدند. ها تمامي آزمايش با كمي تغييرات آماده شد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . نمايي از دستگاه شيكر انكوباتور به همراه كشت مايع1شكل 
  
  

   
  
  سازي ديواره سلولي قارچي آماده 2-2-3
دقيقه در يك  20 برايگراد  درجه سانتي 120موالر در  5/0با محلول سديم هيدروكسيد  ي قارچي هر گونهميسيلوم خشك  

دا توسط فيلتراسيون از هم جاين مواد  آيند. بدست مي (AIM)مواد قليايي نامحلول در اين مرحله، شود.  اتوكالو تصفيه مي
سپس مواد شوند.  شستشو داده ميخنثي بدست آيد،  pHشوند و چندين بار با آب مقطر تا زماني كه محلول صاف شده با  مي

  .شوند گيري و ذخيره مي شوند، و در درجه حرارت اتاق براي استفاده اندازه قليايي نامحلول منجمد و خشك مي
  
  پروتئينگيري  اندازه 2-2-4

                                                           
1 Synowiecki 
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. ميزان مشخصي از ]7[شود گيري مي اندازه 1هاي سلولي (بيومس خشك شده) مطابق با روش بيورت هميزان پروتئين ديوار 
دقيقه  10ها براي  نمونهشوند. سپس  هاي آزمايشگاهي مخلوط مي موالر در لوله 1ليتر سود  ميلي 3بيومس خشك شده با 

 ها % به هر كدام از لوله5/2آبه پنج  ليتر محلول سولفات مس ميلي 1شوند. پس از آن،  سرد ميو سپس در حمام يخ جوشانده 
شود.  گيري مي نانومتر اندازه 555شوند و جذب در  ها سانتريفوژ مي خورد. نمونه هم مي ،دقيقه به شدت 5وط براي لاضافه و مخ

  ها استفاده مي شود. براي تعيين پروتئين نمونهبه عنوان استاندارد  2هاي مختلف از سرم آلبومين گاوي غلظت
 
  فسفاتگيري  اندازه 2-2-5
هاي  در لولهآب  ليتر ميلي 4/8% و 72اسيد سولفوريك  ليتر ميلي 3/0را با  گرم) 01/0- 05/0ميزان مشخصي از مواد خشك ( 

درجه  121دقيقه در  20الو به مدت اتوك رونايم د ها را محكم بسته ها را كه درب آن كنيم و لوله آزمايشگاهي مخلوط مي
ميزان فسفات فاز محلول  شود. گيري ميزان فسفات استفاده مي مانده محلول براي اندازه . بخش باقيدهيم گراد قرار مي سانتي

فاز  .]8[شود گيري مي اندازه ISO6878استاندارد اروپا به اسيد سرد به وسيله روش طيف سنجي آمونيوم موليبديت با توجه 
گيري  تر اندازهنانوم 880شوند و جذب در  اسكوربيك و اسيد موليبديت مخلوط مياسيد هاي  با معرفمحلول اسيد سرد 

ها مورد  هيدروژن پتاسيم به عنوان استاندارد براي تعيين كل فسفات در نمونه  هاي مختلف از فسفات دي شود. غلظت مي
  گيرد. استفاده قرار مي

  
  ها آناليز متابوليت 2-2-6
براي آناليز  .ندحليل قرار گرفتمورد تجزيه و ت )، ژاپنHPLC( )Jasco( با كارايي باال كروماتوگرافي مايع توسط ها متابوليت 

شود. جريان حامل اين ستون عبارت استفاده مي Aminex HPX-87Pقندهاي گلوكز، زايلوز، گاالكتوز، آرابينوز و مانوز از ستون 
   ميلي ليتر بر دقيقه است. 6/0گراد و با دبي  درجه سانتي 85از آب بدون يون در دماي 

د. نشوجداسازي مي و غيره گليسرولنظير محصول اصلي اتانول و محصوالت جانبي Aminex HPX-87H  با استفاده از ستون
دقيقه  ميلي ليتر بر 6/0گراد و با دبي  درجه سانتي 60ميلي موالر در دماي  5جريان حامل اين ستون، محلول اسيد سولفوريك 

  گرفت. اين سري مورد استفاده قرار نانومتر در 210در  UV و آشكار ساز جذب (RI)آشكار ساز ضريب شكست  باشد.مي
  
  نتايج: - 3
  
   رشد قارچ مصرف ساكاروز و 3-1
هاي  مقدار زيست توده قارچ .مورد بررسي قرار گرفت زيگومايست هاي هاي قارچ سويه ي همه توليد شده توسطهاي  متابوليت 

 01/0هاي كشت مختلف بين  محيط ها در ي سويه آورده شده است. بازده زيست توده همه 2توليد شده در شكل شماره 
(گرم/گرم ساكاروز مصرف  21/0(گرم/گرم ساكاروز مصرف شده) براي قارچ موكور اينديكوس در محيط كشت حاوي ساكاروز و 

آورده شده  1باشد كه در جدول شماره  شده) براي قارچ رايزوپوس اورايزه در محيط كشت حاوي ساكاروز و عصاره مخمر مي
آورده شده است، الزم به ذكر است كه ميزان  2هاي كشت در جدول شماره  مانده در محيط در ضمن ميزان ساكاروز باقي است.

موكور  (گرم/ ليتر)، براي16(گرم/ ليتر) بود كه اين ميزان براي قارچ رايزوپوس اورايزه به حدود  50ساكاروز اوليه در محلول 
توان نتيجه گرفت كه  (گرم/ ليتر) رسيد، كه مي 5/21ي قارچ موكور اينديكوس به حدود (گرم/ ليتر) و برا 19به حدود  هميليس

  هاي زيگومايست بيش از نصف ساكاروز اوليه را مصرف كردند. هر سه سويه قارچ
 

                                                           
1 Biuret 
2 bovine serum albumin 
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  . غلظت زيست توده در محلول (گرم/ ليتر)2شكل 

  
. بازده زيست توده (گرم/گرم ساكاروز مصرف شده)1جدول   

  ساكاروز  ز و عصاره مخمرساكارو نام
 03/0 21/0 رايزوپوس اورايزه
 05/0 17/0 موكور هميليس

 01/0 1/0 موكور اينديكوس
 
 

  ساعت  48پس از  (گرم/ ليتر) حيط كشتمانده در م . غلظت ساكاروز باقي2جدول 
  عصاره مخمر  ساكاروز ساكاروز و عصاره مخمر  نام

  0  93/15 08/16 رايزوپوس اورايزه
  0  03/21 35/16 هميليس موكور

  0  97/21 03/21 موكور اينديكوس
 
  توليد اتانول  3-2
(گرم/ ليتر) براي موكور اينديكوس در  3/0(گرم/ ليتر) براي رايزوپوس اورايزه و  7/2اتانول توليدي از سه سويه قارچي بين  

شود هر سه سويه قارچي،   مشاهده مي 3ره محيط كشت حاوي ساكاروز و عصاره مخمر متغير است. همانگونه كه در جدول شما
كنند، و اتانول را به عنوان محصول عمده  متابوليكي خارج  ساكاروز را از محيط كشت حاوي ساكاروز و عصاره مخمر مصرف مي

  شود.  كنند، در حالي كه هيچ اتانولي در محيط كشت حاوي عصاره مخمر مشاهده نمي سلولي توليد مي
  

  ول در محلول (گرم/ ليتر). غلظت اتان3جدول 
  عصاره مخمر  ساكاروز ساكاروز و عصاره مخمر  نام

  0  7/0 7/2 رايزوپوس اورايزه
  0  5/0 3/0 موكور هميليس

  0  7/0 5/0 موكور اينديكوس
  
  آنالير زيست توده توليد شده  3-3
  
 آناليز ميزان فسفات موجود در زيست توده  3-3-1

شود، در طي مراحل استخراج اسيد سولفوريك از ديواره سلولي، ماكزيمم فسفات  هده ميمشا 3همانگونه كه در شكل شماره 
از رايزوپوس اورايزه در محيط  02/0از موكور اينديكوس در محيط كشت حاوي عصاره مخمر و مينيمم آزاد شده  4/0آزاد شده 
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، براي موكور 02/0-28/0وس اورايزه بين باشد. ميزان فسفات آزاد شده از رايزوپ كشت حاوي ساكاروز و عصاره مخمر مي
باشد. قابل توجه است كه محيط كشت حاوي عصاره مخمر  مي 08/0-4/0و از موكور اينديكوس بين  09/0-29/0هميليس بين 

 بيشترين ميزان فسفات آزاد شده را براي هر سويه دارد.

 
  )(گرم/ گرم مواد قليايي نامحلول . ميزان فسفات ديواره سلولي3شكل 

  
  آناليز ميزان پروتئين موجود در زيست توده 3-3-2
گيري شده و نتيجه  كنند و ميزان پروتئين سه سويه قارچي در سه محيط كشت مختلف اندازه ها پروتئين توليد مي تمام سويه 

(گرم پروتئين/  38/0-47/0ي  ارائه شده است. قارچ رايزوپوس اورايزه بيشترين ميزان پروتئين را در محدوده 4در جدول شماره 
(گرم  38/0-45/0و  20/0-41/0دهد. موكور هميليس و موكور اينديكوس به ترتيب شامل  گرم زيست توده خشك) نشان مي

باشد. در ميان اين سه سويه قارچي در سه محيط كشت مختلف، رايزوپوس اورايزه در  پروتئين/ گرم زيست توده خشك) مي
(گرم پروتئين/ گرم زيست توده خشك) و موكور هميليس در محيط  47/0اكثر بازده محيط كشت حاوي عصاره مخمر با حد

  باشد. (گرم پروتئين/ گرم زيست توده خشك) مي 20/0كشت حاوي ساكاروز با حداقل بازده 
  

  (گرم پروتئين/ گرم زيست توده خشك) . ميزان پروتئين زيست توده خشك4جدول 
 نام مخمرساكاروز و عصاره  ساكاروز  عصاره مخمر

39/46  89/38  67/42   رايزوپوس اورايزه
40/20  78/37  41/41   موكور هميليس
29/41  90/38  55/44   موكور اينديكوس

 
  :گيري و نتيجه بحث -4

ها جذب و رشد قابل توجهي بر روي انواع مختلف قندها از قبيل گلوكز، گزيلوز، سلوبيوز، آرابينوز،  جايي كه زيگومايست از آن
. ]9[هاي شامل مواد قندي در نظر گرفت هاي بالقوه براي تبديل مالس ها را به عنوان گزينه توان آن ز و مانوز دارند. ميگاالكتو

ها از جمله  في از متابوليتاي با مصرف تركيبات آلي به جا مانده از موجودات زنده قادرند انواع مختل هاي رشته اين دسته از قارچ
وري اتانول و رشد بر روي  هاي مختلف قارچي، رايزوپوس و موكور كارايي خوبي بر روي بهره اتانول را توليد كنند. در ميان سويه

هاي  . ميزان پروتئين، بازده اتانول و بازده زيست توده در قارچ]10[گلوكز، زايلوز و هيدروليزات چوب از خود نشان دادند 
گرم وزن خشك/ گرم قند) گزارش شده  (ميلي 65-140قند) و  (گرم/ گرم 19/0-67/0%، 49-63اي به ترتيب در محدوده  رشته

است. در اين مطالعه، ساكاروز به عنوان يك منبع قندي جديد و ارزان مورد استفاده قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد: ميزان 
(گرم/ گرم قند) و  01/0-08/0%، 20-46اي به ترتيب در محدوده  هاي رشته پروتئين، بازده اتانول و بازده زيست توده در قارچ

هاي كشت غني از ساكاروز به علت  ها در محيط وري پايين اتانول اين قارچ گرم وزن خشك/ گرم قند) بود. بهره (ميلي 210-10
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باشد كه در نتيجه آن سخت قادر به هضم شدن است. اما ميزان پروتئين و بازده زيست توده  ساختار پلي ساكاريدي ساكاروز مي
   .هاي كشت غني از گلوكز قابل مقايسه است هاي كشت با محيط حيطاين م

 

  تشكر و قدرداني
  . گزارند سپاسي از اين كار شگاه صنعتي اصفهان براي حمايت مالنويسندگان مقاله از گروه بيوتكنولوژي صنعتي دان
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Abstract 
Ethanol from renewable resources has been of interest in recent years as an alternative fuel. Bioethanol 
can be produced by fermentation of a variety of raw materials which contain sugars, starch and 
lignocellulosic substances. Zygomycetes are microorganism, which are able to produce several 
metabolites including ethanol and glycerol. Also biomass of this fungus contains appreciated level of 
chitosan which is a valuable product. In this study, the growth of three strains of Zygomycetes fungi 
on three different sucrose-rich culture media is investigated as well as their ethanol production. For 
this purpose the spores of Rhizopus Oryzae, Mucor Hiemalis and Mucor indicus were transferred to 
the different media at 32 °C and the pH=5.5 for 48 hours. In the beginning, Sucrose concentration in 
culture media was 50 (gr/L), and at the end of the experiments it reached to about 16, 19 and 21/5 
(gr/L) for Rhizopus Oryzae, Mucor Hiemalis and Mucor indicus respectively. It can be concluded that 
all three strains of Zygomycetes fungi consumed more than half of the initial sucrose. The ability of 
fungi to produce ethanol under aerobic conditions using three different culture media of each fungal 
strain was investigated. Results showed that ethanol concentration was between 0.3-2.7 g/L so that 
Rhizopus Oryzae produced more ethanol than others. Ethanol production yields was approximately 
0/01-0/08 (gr/gr sucrose consumed) and the efficiency of biomass production was between 0/01-
0/21(gr/gr sucrose consumed) in different culture media. Also, the amount of phosphate and protein in 
biomass production was measured and indicated that, the dry weight biomass of these strains contained 
2- 41% phosphate and 20- 47% protein. These yields are comparable to those of glucose consuming 
processes. In spite of capabilities and advantages of production fungi on Sucrose-based including high 
valuable biomass and though the amount of consumed sucrose is noteworthy, but the fungi have not 
high efficiency in ethanol production using sucrose. It should be noted that previous studies indicated 
that these fungi are not able to consumed sucrose. Although, in this study was investigated that fungi 
consumed sucrose as well. 
 

 Keywords: Zygomycetes, Mucor Indicus, Mucor Hiemalis, Rhizopus Oryzae, Sucrose, 
Ethanol, Biomass. 
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