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Abstract
Toxic compounds and inhibitors in lignocellulosic
hydrolysates such as acetic acid and phenolic
compounds are the major challenge for
biochemical
conversion
of
lignocellulosic
materials into biofuels like bioethanol. In this
study, the performance of four filamentous fungi
Rhizopus oryzae, Mucor indicus, Neurospora
intermedia and Aspergilus oryzae on the fungal
biomass production, sugar and acetic acid
consumption as well as ethanol production was
investigated in synthetic mediums containing 0, 3,
5 and 7 g/L acetic acid. The fungal biomass
obtained after 48 and 72 hours cultivation showed
that the rate of the fungi growth and lag phase
decreased and increased by acetic acid addition
into the medium, respectively. The inhibitory
effect of acetic acid on M. indicus growth was
higher than those of other fungi, i.e., its biomass
production decreased significantly at higher
concentration of acetic acid (5 g/L), while A.
oryzae showed pretty good tolerance to acetic acid.
The results indicated that the effect of acetic acid
on the fungal biomass and ethanol production was
dependent on acetic acid concentration and the
fungus type which can affect positively and/or
negatively on the fermentation. The ethanol
concentration from A. oryzae and R. oryzae
cultivation in the medium containing acetic acid
was decreased and increased, respectively.
According to the fermentation results, the medium
containing 7 g/L acetic acid was enough to stop the
fungi growth and ethanol production.
Keywords: Acetic acid, ethanol, filamentous fungi,
fungal biomass
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چکیده
ترکیبات سمی و بازدارنده موجود در فرآوردههای هیدرولیزی مواد
 مشکل اصلی فرآیند،لیگنوسلولزی از قبیل اسید استیک و ترکیبات فنلی
تبدیل بیوشیمیایی مواد لیگنوسلولزی به سوختهای زیستی مانند
 عملکرد چهار قارچ فیالمنتوس، در این تحقیق.بیواتانول میباشند
Neurospora

،Mucor indicus ،Rhizopus oryzae

 در محیط کشتهای سنتزیAspergilus oryzae  وintermedia
 پنج و هفت گرم بر لیتر اسید استیک بر روی تولید، سه،حاوی صفر
 مصرف قند و اسید استیک و همچنین تولید اتانول،بیومس قارچی
48  مقدار بیومس قارچی به دست آمده بعد از زمان کشت.بررسی شدند
 سبب، ساعت نشان داد که افزودن اسید استیک به محیط کشت72 و
 تأثیر بازدارندگی.کاهش سرعت رشد قارچها و افزایش فاز تأخیر شد
 نسبت به سایر قارچها بیشترM. indicus اسید استیک بر رشد قارچ
بوده و تولید بیومس حاصل از کشت این قارچ در غلظت بیشتر اسید
 درحالیکه قارچ،استیک (پنج گرم بر لیتر) به شدت کاهش یافت
. تحمل (بردباری) خوبی نسبت به اسید استیک نشان دادA. oryzae
نتایج نشان داد که تأثیر اسید استیک بر مقدار بیومس قارچی و تولید
اتانول وابسته به غلظت اسید استیک و نوع قارچ مصرفی بوده و میتواند
 غلظت اتانول حاصل از تخمیر قارچهای.اثر مثبت و یا منفی داشته باشد
 در محیط کشت حاوی اسید استیک بهR. oryzae  وA. oryzae
 قارچهای، با توجه به نتایج تخمیر.ترتیب کاهش و افزایش پیدا کرد
فیالمنتوس آزمایش شده قادر به رشد و تولید اتانول در محیط کشت
.حاوی هفت گرم بر لیتر اسید استیک نبودند
 قارچهای، بیومس قارچی، اسید استیک، اتانول:واژههای کلیدی
.فیالمنتوس
E-mail: ali.ghasemian1960@yahoo.com
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مقدمه

میشود ( Casey et al., 2010; Greetham,

در سالهای اخیر ،تولید تخمیری اتانول از مواد
لیگنوسلولزی به ویژه پسماندهای کشاورزی به عنوان
سوخت تجدیدپذیر و پاک در بخش حمل و نقل رشد
چشمگیری داشته است ( .)Sarkar et al., 2012با
این وجود ،استفاده از پسماندهای کشاورزی و یا سایر
مواد لیگنوسلولزی به عنوان مواد خام اولیه برای تولید
اتانول از طریق روشهای بیوشیمیایی و تخمیر ،با دو
چالش مهم فنی روبرو است .یک چالش قابل مالحظه
و مهم ،توسعه روشهای پیش تیمار مؤثر و اقتصادی
و مراحل هیدرولیز آنزیمی برای رهاسازی قندهای
قابل تخمیر از زیست توده سلولزی میباشد و چالش
دیگر ،انتخاب میکروارگانیسم مناسب و پربازده است
( ;Bellissimi et al., 2009; Casey et al., 2010
.)Harner et al., 2014
طی پیش تیمار ،در اثر تخریب اجزای مختلف
تشکیلدهنده مواد لیگنوسلولزی ،یکسری از ترکیبات
شامل ترکیبات آروماتیک و اسیدی از قبیل اسید
استیک ،اسید فرمیک ،فورفورال ،هیدروکسی متیل
فورفورال ،اسید لوولینیک و وانیلین تولید میشوند که
میتوانند به عنوان عوامل بازدارنده تخمیر عمل کرده
و سرعت رشد میکروارگانیسمها ،بازده اتانول و تولید
بیومس قارچی را کاهش دهند ( Limtong et al.,
;.2000; Oliva et al., 2006; Greetham, 2014
 .)Silva et al., 2016تالشهای زیادی برای از بین
بردن اثر منفی این عوامل بازدارنده بر تخمیر شامل
خروج آنها از فرآورده هیدرولیزی ماده لیگنوسلولزی،
غربال کردن مخمرهای مقاوم به عامل بازدارنده و بهینه
کردن پارامترهای عملیاتی برای تخمیر ماده
لیگنوسلولزی انجام شده است ( Zheng-yun et al.,
.)2010; Harner et al., 2014; Silva et al., 2016
اسید استیک که یک اسید ضعیف تولید شده از
استیلزدایی همیسلولزها طی پیش تیمار است ،مانع
رشد میکروارگانیسمها میگردد و بهعنوان یک عامل
ضد میکروبی در صنایع غذایی و آشامیدنی استفاده

 .)2014در فرآیندهای کشت میکروارگانیسمها و یا
تخمیر ،شکل جدا یا تجزیه نشده اسید استیک ()HAc
که محلول در چربی است میتواند از میان غشای
پالسما عبور کرده و پراکنده گردد و به آنیون ( )Ac-و
یک پروتون ( )H+در سیتوزول نزدیک خنثی تجزیه
شود .این امر منجر به کاهش  pHداخل سلولی ()pHi
میشود .به منظور حفظ  pHiدر مقدار نزدیک خنثی،
پروتونهای اضافی بایستی به وسیله ATPآز غشای
پالسما خارج شوند .در غلظتهای زیاد اسید استیک،
ظرفیت پمپ کردن پروتون سلول محدود و تهی شده
و منجر به تخلیه و کاهش مقدار  ATPو اسیدی
شدن سیتوپالسم میگردد .عالوه بر اختالل هموستاز
 ،pHiانباشتگی مقادیر زیاد آنیون استات داخل سلولی
ممکن است سمیت اسید آلی را افزایش دهد
( ;Bellissimi et al., 2009; Greetham, 2014
 .)Liu et al., 2015اما اسیدهای ضعیف مانند اسید
استیک در غلظتهای کم میتوانند به عنوان یک
منبع کربن استفاده شده و با تنظیم  pHموجب بهبود
تخمیرپذیری و افزایش بازده اتانول شوند (Zheng-
.)yun et al., 2010; Greetham, 2014
در حالیکه مخمر Saccharomyces cerevisiae
پرمصرفترین میکروارگانیسم برای تبدیل تخمیری
قندهای شش کربنی به اتانول میباشد ،ممکن است
بهطور منفی تحت تأثیر عوامل بازدارنده قرار گیرد که

منجر به بهرهوری ضعیف و تخمیر ناقص خواهد شد
( Millati et al., 2005; Johansson et al.,
 .)2011; Nilsson et al., 2016از اینرو ،انتخاب
یک میکروارگانیسم تولید کننده اتانول مناسب که
مقاوم به عوامل بازدارنده موجود در فرآوردههای
هیدرولیزی مواد لیگنوسلولزی و همچنین قادر به
تخمیر قندهای پنج کربنه و شش کربنه به اتانول
باشد ،راه حل کلیدی برای رفع این مشکل خواهد بود.
قارچهای فیالمنتوس به واسطه تطبیقپذیری
متابولیکی ،نقش حیاتی در تولید صنعتی محصوالت
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زیست فناوری مانند بیواتانول ایفا کردهاند .قارچهای
فیالمنتوس قادر به رشد تحت هر دو شرایط هوازی و
بیهوازی هستند و توانایی هضم و تخمیر منابع کربنی
مختلف شامل قندهای پنج کربنه و شش کربنه را
دارند .به عالوه ،بیومس قارچی حاصل از فرآیند کشت
این نوع قارچها حاوی مقادیر مفیدی از پروتئینها،
لیپیدها ،اسیدهای آمینه و کیتین میباشد که میتوانند
به محصوالت با ارزش افزوده بیشتر فرآوری شوند
(.)El-Enshasy, 2007; Ferreira et al., 2012
با توجه به اینکه خروج اسید استیک و عوامل
بازدارنده دیگر برای کل فرآیند هزینهبر خواهد بود
بنابراین ،مطالعه مفصل و دقیق اثر این عامل بازدارنده
بر رشد میکروارگانیسمها و تولید اتانول و همچنین
ارائه یک راهکار مناسب برای رفع آن ،مهم و ضروری
میباشد .از طرف دیگر ،بیشتر تحقیقات انجام شده به
بررسی تأثیر اسید استیک بر رشد مخمرها مانند
 Saccharomyces cerevisiaeو تخمیر اتانول
حاصل از آنها پرداختند .لذا در این تحقیق ،تأثیر
مقادیر مختلف اسید استیک در محیط کشت حاوی
قندهای (منومری) مخلوط بر رشد و تخمیر اتانول
قارچهای فیالمنتوس Mucor ،Rhizopus oryzae
 Neurospora intermedia ،indicusو
 Aspergilus oryzaeمطالعه شده است.
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گلوکز ( 20گرم بر لیتر) ،آگار ( 15گرم بر لیتر) و
عصاره سیب زمینی ( 4گرم بر لیتر) بودند ،نگهداری
شدند .پس از تهیه محیط کشت و استریل کردن آن
به وسیله اتوکالو در دمای  121درجه سانتیگراد به
مدت  20دقیقه ،مخلوط حاصل تا دمای  50-60درجه
سانتیگراد خنک شده و به میزان تقریبی  20میلیلیتر
برای ساخت پلیت در ظرفهای پتریدیش استریل
ریخته شدند .پس از تلقیح اسپور قارچها به پلیتهای
تهیه شده و انتقال آنها به داخل انکوباتور ،قارچها بر
روی محیط کشت جامد در دمای  30درجه سانتیگراد
و به مدت چهار روز رشد کرده و سپس در یخچال در
دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
مواد شیمیایی

قندهای مونومری و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در
آزمایشها عبارت بودند از :گلوکز ،گاالکتوز ،زایلوز،
مانوز ،سولفات آمونیوم ،مونوپتاسیم فسفات ،کلرید
کلسیم دو آبه ،سولفات منیزیم هفت آبه ،هیدرکسید
سدیم ،اسید استیک ،اتانول ،عصاره مخمر ،آگار و
عصاره سیب زمینی که از شرکتهای Sigma-
 ACROS ،Aldrichو  Scharlauخریداری شدند.
تهیه محیط کشت مایع و تلقیح اسپور قارچ در داخل
آن برای تخمیر

مواد و روشها
قارچها

قارچهای استفاده شده در این تحقیق از خانوادههای
زیگومیستها شامل  Rhizopus oryzaeبا مشخصه
 CCUG 28958و  Mucor indicusبا مشخصه
( CCUG 22424تهیه شده از کلکسیون دانشگاه
گوتنبرگ سوئد) و آسکومیستها شامل Aspergillus
 oryzaeبا مشخصه  CBS 819/72و Neurospora
 intermediaبا مشخصه ( CBS 131/92تهیه شده
از موسسه تنوع زیستی قارچی  Westerdijkهلند)
بودند .این قارچها بر روی محیط کشتی که حاوی

برای کلیه آزمایشهای تخمیر 100 ،میلیلیتر محیط
کشت مایع در ارلن مایرهای  250میلیلیتری که
درپوشی از کالف پنبه بر روی آنها قرار گرفت ،تهیه
شدند .منابع کربنی (قندی) ،مغذی و مواد معدنی
موجود در محیط کشت برای کلیه تیمارها ثابت بوده و
مقادیر آنها براساس گرم بر لیتر محیط کشت عبارت
بودند از :گلوکز  ،3گاالکتوز  ،1/5مانوز  ،4زایلوز ،1/5
عصاره مخمر  ،4سولفات آمونیوم  ،7/5پتاسیم
دیهیدروژن فسفات  ،3/5کلرید کلسیم  1و سولفات
منیزیم  0/75گرم بر لیتر .اسید استیک در چهار سطح
صفر ،سه ،پنج و هفت گرم بر لیتر ،به عنوان متغیر
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محیط کشت در نظر گرفته شد .افزودن اسید استیک
اتوکالو شده در شرایط کامالً استریل انجام گردید و
سپس  pHمحیط کشتهای تهیه شده با استفاده از
اسید سولفوریک رقیق و هیدروکسید سدیم  10موالر
در حد  5/5تنظیم شد .به منظور تلقیح اسپور قارچ در
داخل محیط کشتهای مایع ،ابتدا  20میلیلیتر آب
مقطر استریل به داخل پلیتهای حاوی قارچهای مورد
نظر ریخته شده و بهوسیله لوپ پالستیکی استریل،
اسپورهای قارچها جدا و در درون آب پراکنده شدند.
سوسپانسیونهای اسپور قارچ به داخل شیکر
تیوپهای استریل انتقال داده شدند تا به صورت
محلول کامالً همگن در آیند .سپس به ازای 100
میلیلیتر از محیط کشت مایع ،دو میلیلیتر از محلول
اسپور قارچ برای تلقیح به ارلن مایرهای حاوی محیط
کشت اضافه شدند .در نهایت ،آزمایشهای تخمیر به
وسیله حمام آب شیکردار در دمای  35درجه
سانتیگراد و  125دور بر دقیقه و به مدت  72ساعت
انجام شدند .نمونهگیریها برای آنالیز قند ،اتانول و
اسید استیک طی تخمیر در زمانهای مختلف صفر،
 48 ،24 ،12و  72ساعت انجام شدند و نمونهها تا
زمان آنالیز توسط  HPLCدرون فریزر نگهداری
شدند.
روشهای آنالیز

بیومسهای قارچی تولید شده در محیط کشت مایع
بعد از  48و  72ساعت ،توسط یک صافی فلزی با
مش ریز (با مساحت منفذ  1میلیمتر مربع) از محلول
جدا شده و بهوسیله  500میلیلیتر آب مقطر شستشو
شدند و سپس در درون آون با دمای  70درجه
سانتیگراد خشک گردیدند .خشک شدن تا زمان ثابت
شدن وزن بیومس قارچی ادامه یافت .در نهایت ،مقدار
بیومس براساس گرم بر لیتر محیط کشت محاسبه شد.
برای تعیین غلظت کل قندهای مونومری ،اتانول و
اسید استیک از دستگاه کروماتوگرافی مایع با راندمان
باال ( )HPLCمجهز به ستون تبادل یونی مبتنی بر

یون هیدروژن ()Aminex HPX-87H, Bio-Rad
و آشکارساز ضریب شکست استفاده گردید .دمای
ستون  60درجه سانتیگراد و اسید سولفوریک 5
میلیموالر بهعنوان شوینده با سرعت جریان 0/6
میلیلیتر بر دقیقه در نظر گرفته شدند.
محاسبات آماری به کمک نرمافزار  SPSSنسخه
 16و براساس تجزیه واریانس دو طرفه انجام شد .از
آزمون دانکن بهمنظور مقایسه چندگانه میانگینها
استفاده شد.
نتایج

جدول  ،1غلظت بیومس قارچی تولید شده در محیط
کشت مایع تحت شرایط مختلف تخمیر را نشان
میدهد.
برای محیط کشتهای بدون اسید استیک (نمونه
شاهد) ،قارچهای  N. intermediaو  R. oryzaeبه
ترتیب بیشترین ( 4/622گرم بر لیتر) و کمترین
( 3/806گرم بر لیتر) میزان بیومس قارچی را طی 48
ساعت نخست تخمیر تولید کردند .با افزایش زمان
برداشت از  48ساعت به  72ساعت ،میزان بیومس
بهدستآمده توسط تمام نژادهای قارچی در محیط
کشتهای بدون اسید استیک (نمونه شاهد) کاهش
یافت که علت آن میتواند اتمام منابع کربنی (قندی)
موجود در محیط کشت بعد از  48ساعت تخمیر باشد
که به موجب آن قارچها ناگزیر به استفاده از منابع
مغذی موجود در بیومس برای ادامه حیات و زنده
ماندن بودند.
مادامی که برداشت بیومس قارچی بعد از 48
ساعت تخمیر انجام گرفت ،میزان بیومس بهدستآمده
توسط تمام قارچها در محیط کشتهای حاوی سه و
پنج گرم بر لیتر اسید استیک ،کمتر از میزان بیومس
تولید شده در محیط کشتهای بدون اسید استیک
بود .برخالف نمونه شاهد ،با افزایش زمان برداشت از
 48ساعت به  72ساعت ،تولید بیومس قارچی در
محیط کشتهای حاوی سه و پنج گرم بر لیتر اسید
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استیک افزایش یافت .نتایج نشان داد که تأثیر
بازدارندگی اسید استیک بر رشد قارچ
 M. indicusنسبت به سایر قارچها بیشتر بوده و
تولید بیومس حاصل از آن در غلظت بیشتر اسید
استیک (پنج گرم بر لیتر) به شدت کاهش یافت.

همچنین ،قارچ  A. oryzaeتحمل (بردباری) خوبی به
اسید استیک نشان داد .مطابق جدول تجزیه واریانس
(جدول  ،)2اثر مستقل قارچ و اسید استیک و همچنین
اثر متقابل قارچ و اسید استیک بر بیومس قارچی تولید
شده معنیدار گردید (.)P≥ 0/01

جدول  .1غلظت بیومس قارچی تولید شده در محیط کشت مایع تحت شرایط مختلف تخمیر
زمان برداشت
(ساعت)

قارچ

48
Aspergilus oryzae

72

48
Neurospora intermedia

72

48
Rhizopus oryzae

72

48
Mucor indicus

72

غلظت اسید استیک
(گرم بر لیتر)
0
3
5
0
3
5
0
3
5
0
3
5
0
3
5
0
3
5
0
3
5
0
3
5

غلظت بیومس قارچی
(گرم بر لیتر)
4/339 ± 0/167
3/631 ± 0/178
3/435 ± 0/088
2/532 ± 0/189
4/753 ± 0/224
4/872 ± 0/066
4/622 ± 0/177
3/848 ± 0/105
3/913 ± 0/087
2/947 ± 0/061
4/107 ± 0/033
4/398 ± 0/096
3/806 ± 0/111
3/112 ± 0/092
2/11 ± 0/078
1/546 ± 0/083
3/767 ± 0/139
2/474 ± 0/09
4/098 ± 0/056
1/228 ± 0/098
0/785 ± 0/027
1/825 ± 0/094
3/152 ± 0/032
0/892 ± 0/02

جدول  .2تجزیه واریانس بیومس قارچی تولید شده در محیط کشت مایع تحت شرایط مختلف تخمیر
منبع تغییرات
نوع قارچ
غلظت اسید استیک
نوع قارچ × غلظت اسید استیک
خطا
کل

درجه آزادی
3
2
6
24
35

** اختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد.
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مجموع مربعات
49/115
4/231
16/308
0/384
70/038

میانگین مربعات
16/372
2/115
2/718
0/016

 Fمحاسبه شده
**1023/031
** 132/182
** 169/846
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شکل  ،1غلظت کل قندهای مونومری در جریان
تخمیر قارچهای فیالمنتوس در محیط کشتهای
مختلف را نشان میدهد .در محیط کشتهای بدون
اسید استیک (نمونه شاهد) ،غلظت کل قندهای
مونومری در  48ساعت اولیه تخمیر تقریباً به صفر
رسید و کل قندهای مونومری در طول  72ساعت
تخمیر به طور کامل مصرف شده بودند اما سرعت
مصرف قندها برای قارچهای آزمایش شده متفاوت
بود .سرعت مصرف قندها طی تخمیر M. indicus
بسیار بیشتر از سایر قارچها بوده و این قارچ توانست
طی  12ساعت اولیه تخمیر ،بخش اعظم قندها را

( )a

( )c

مصرف نماید .با افزودن اسید استیک تا سطح پنج گرم
بر لیتر ،سرعت مصرف قندها توسط قارچهای آزمایش
شده نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت و غلظت قندها
بعد از گذشت  72ساعت تقریباً به صفر رسید .قارچ
 M. indicusدر محیط کشت حاوی اسید استیک هم
دارای سرعت مصرف بیشتری نسبت به سایر قارچها بود.
نتایج نشان داد که قارچهای فیالمنتوس در دو محیط
کشت حاوی سه و پنج گرم بر لیتر اسید استیک ،با
سرعت تقریباً مشابهی قندها را مصرف نمودند و به لحاظ
آماری اختالف معنیداری بین این دو محیط کشت در
مصرف کل قندها مشاهده نشد (.)P< 0/05

()b

()d

شکل  .1غلظت کل قندهای مونومری طی تخمیر قارچهای آزمایششده در محیط کشتهای حاوی ( )aصفر گرم بر لیتر اسید استیک
(نمونه شاهد) )b( ،سه گرم بر لیتر اسید استیک )c( ،پنج گرم بر لیتر اسید استیک و ( )dهفت گرم بر لیتر اسید استیک.
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غلظت اسید استیک طی تخمیر قارچهای
فیالمنتوس در محیط کشتهای حاوی سه ،پنج و
هفت گرم بر لیتر اسید استیک در شکل  2نشان داده
شده است.
همانطورکه مشاهده میشود ،همه قارچهای
فیالمنتوس آزمایش شده توانایی تحمل (بردباری)
اسید استیک تا حد پنج گرم بر لیتر را داشتند و
توانستند اسید استیک را طی تخمیر مصرف نمایند.
قارچهای  R. oryzaeو  A. oryzaeبه ترتیب با
سرعت بیشتر و کمتری اسید استیک را مصرف کردند.
در محیط کشتهای حاوی هفت گرم بر لیتر اسید
استیک ،قارچهای فیالمنتوس رشد و فعالیتی نداشتند
و مقدار اسید استیک دست نخورده باقی ماند .علت
افزایش ناچیز غلظت اسید استیک در این حالت
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میتواند تبخیر محیط کشت مایع و کاهش اندک
غلظت آن طی تخمیر باشد.
جدول  ،3تجزیه واریانس مصرف کل قندهای
مونومری و اسید استیک توسط قارچهای فیالمنتوس
تحت شرایط مختلف تخمیر بعد از  72ساعت را نشان
میدهد .براساس این جدول ،اثر مستقل اسید استیک
بر مصرف کل قندهای مونومری و مصرف کل اسید
استیک معنیدار شد ( .)P ≥ 0/01اثر مستقل قارچ و
اثر متقابل قارچ و اسید استیک بر مصرف کل اسید
استیک معنیدار ( )P ≥ 0/01و اما بر مصرف کل
قندهای مونومری معنیدار نشدند (.)P< 0/05
غلظت اتانول حاصل از تخمیر قارچهای فیالمنتوس
در محیط کشتهای حاوی صفر ،سه و پنج گرم بر لیتر
اسید استیک در شکل  3نشان داده شده است.

()b

( )a

()c
شکل  .2غلظت اسید استیک طی تخمیر قارچهای آزمایش شده در محیط کشتهای حاوی ( )aسه گرم بر لیتر اسید استیک،
( )bپنج گرم بر لیتر اسید استیک و ( )cهفت گرم بر لیتر اسید استیک.
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جدول  .3تجزیه واریانس مصرف کل قندهای مونومری و اسید استیک توسط قارچهای فیالمنتوس تحت شرایط مختلف تخمیر بعد از
 72ساعت
منبع تغییرات
نوع قارچ
غلظت اسید استیک
نوع قارچ × غلظت اسید استیک
خطا
کل

متغیر وابسته
مصرف کل قندهای مونومری
مصرف کل اسید استیک
مصرف کل قندهای مونومری
مصرف کل اسید استیک
مصرف کل قندهای مونومری
مصرف کل اسید استیک
مصرف کل قندهای مونومری
مصرف کل اسید استیک
مصرف کل قندهای مونومری
مصرف کل اسید استیک

درجه آزادی
3
3
3
2
9
6
32
24
47
35

مجموع مربعات
0/001
4/674
903/125
81/498
0/003
2/971
0/079
0/083
903/208
89/226

میانگین مربعات
0
1/558
301/042
40/749
0
0/495
0/002
0/003

 Fمحاسبه شده
0/070 ns
** 449/495
** 121334/712
** 11755/57
0/141 ns
** 142/832

** :ns ،اختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد و نبود اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد.

()b

( )a

()c
شکل  .3غلظت اتانول حاصل از تخمیر قارچهای آزمایش شده در محیط کشتهای حاوی ( )aصفر گرم بر لیتر اسید استیک
(نمونه شاهد) )b( ،سه گرم بر لیتر اسید استیک و ( )cپنج گرم بر لیتر اسید استیک.

در محیط کشت بدون اسید استیک (نمونه شاهد)،
قارچ  A. oryzaeطی  24ساعت نخست تخمیر به
بیشترین غلظت اتانول ( 2/68گرم بر لیتر) دست

یافت .سپس غلظت اتانول در جریان تخمیر کاهش
پیدا کرد و بعد از  72ساعت تقریباً به صفر رسید.
افزودن اسید استیک به محیط کشت منجر به کاهش
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غلظت اتانول حاصل از  A. oryzaeو افزایش فاز
تأخیر شد .حداکثر غلظت اتانول طی تخمیر A. oryzae
در محیط کشتهای حاوی اسید استیک در  48ساعت
اولیه تخمیر به دست آمد و بعد از آن کاهش پیدا کرد.
به عالوه ،افزایش غلظت اسید استیک از سه به پنج
گرم بر لیتر سبب کاهش غلظت اتانول شد .نتایج
تخمیر  N. intermediaنشان داد که افزودن اسید
استیک تأثیر واضح و قابل توجهی بر غلظت اتانول
حداکثر نداشت درحالیکه فاز تأخیر اندکی افزایش پیدا
کرد .غلظت اتانول حداکثر طی تخمیر N. intermedia
در محیط کشتهای با و بدون اسید استیک در 24
ساعت نخست تخمیر به دست آمد .در بررسی تخمیر
 R. oryzaeدر محیط کشتهای حاوی صفر ،سه و
پنج گرم بر لیتر اسید استیک ،غلظت اتانول حداکثر
طی  24ساعت نخست تخمیر بهترتیب  3/36 ،2/84و
 3/23گرم بر لیتر بهدست آمد .در تمام موارد ،غلظت
اتانول بعد از  24ساعت و در جریان تخمیر کاهش
یافت .نتایج نشان داد که افزودن اسید استیک به محیط
کشت ،تأثیر مثبت بر غلظت اتانول حاصل از
 R. oryzaeداشته و منجر به افزایش غلظت اتانول شد
اما بین محیط کشتهای حاوی سه و پنج گرم بر لیتر
اسید استیک به لحاظ غلظت اتانول ،اختالف معنیدار
آماری مشاهده نشد ( .)P<0/05برخالف قارچهای دیگر،
سرعت و مقدار تولید اتانول در تخمیر M. indicus
بیشتر بود ،بهطوریکه غلظت اتانول حداکثر در محیط
کشت بدون اسید استیک و همچنین محیط کشت حاوی
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سه گرم بر لیتر اسید استیک طی  12ساعت نخست
تخمیر بهترتیب به  3/61و  3/64گرم بر لیتر رسید .نتایج
تخمیر  M. indicusنشان داد که افزودن اسید استیک
به محیط کشت تا حد سه گرم بر لیتر ،نه تنها تأثیر منفی
بر تولید اتانول نداشت بلکه نرخ کاهش غلظت اتانول بعد
از  12ساعت نسبت به نمونه شاهد کمتر بود .اضافه
کردن اسید استیک به محیط کشت  M. indicusتا حد
پنج گرم بر لیتر موجب افزایش فاز تأخیر تولید اتانول شد
و غلظت اتانول حداکثر ( 3/56گرم بر لیتر) طی 24
ساعت نخست تخمیر بهدست آمد .هیچیک از قارچهای
فیالمنتوس قادر به تولید اتانول در محیط کشت حاوی
هفت گرم بر لیتر اسید استیک نبودند.
مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)4اثر مستقل
قارچ و اسید استیک و همچنین اثر متقابل قارچ و اسید
استیک بر مقدار اتانول حداکثر معنیدار شد (.)P≥ 0/01
بحث و نتیجهگیری

حضور ترکیبات بازدارنده در فرآوردههای هیدرولیزی
مواد لیگنوسلولزی ،یکی از موانع اصلی پیش روی
صنعت تولید اتانول سلولزی است به علت این که این
ترکیبات عملکرد تخمیری میکروارگانیسمها را به طور
منفی تحت تأثیر قرار میدهند .تأثیر اسید استیک ،به
عنوان یکی از این ترکیبات بازدارنده ،بر فرآیند تخمیر
قارچهای فیالمنتوس Mucor ،Rhizopus oryzae
 Neurospora intermedia ،indicusو
 Aspergilus oryzaeمورد بررسی قرار گرفتند.

جدول  .4تجزیه واریانس مقدار اتانول حداکثر تولید شده توسط قارچهای فیالمنتوس تحت شرایط مختلف تخمیر
درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

منبع تغییرات
نوع قارچ

3

8/897

2/966

غلظت اسید استیک

3

81/572

27/191

نوع قارچ × غلظت اسید استیک

9

5/335

0/593

خطا

32

0/161

0/005

کل

47

95/965

** اختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد.

 Fمحاسبه شده
**

587/924

** 5390/096
**

117/502
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همانطورکه در جدول  1نشان داده شده است،
سرعت رشد این قارچها با افزودن اسید استیک به
محیط کشت کاهش مییابد و موجب طوالنیتر شدن
فاز تأخیر( 1دوره خواب) میگردد .بهطوریکه مقدار
بیومس قارچی بهدستآمده بعد از  48ساعت تخمیر در
محیط کشتهای حاوی اسید استیک کمتر از مقدار
بیومس تولید شده در محیط کشتهای بدون اسید
استیک بود .این امر میتواند به این دلیل باشد که
کاهش  pHداخل سلولی ( )pHiدر اثر افزودن اسید
استیک به محیط کشت ،از طریق فعالیت ATPآز
خنثی میگردد و با آزادسازی پروتونها از میان غشای
سلول موجب حفظ  pHداخل سلولی در حد خنثی
میگردد اما این فعالیت منجر به افزایش مصرف
 ATPو اضافه شدن استات به محیط کشت میگردد
که کاهش بیومس قارچی تولید شده را به همراه دارد
( .)Wang et al., 2013; Greetham, 2014در
تحقیق انجام شده توسط )2000( Limtong et al.
مشخص شد که رشد برخی مخمرهای تخمیرکننده
زایلوز از قبیل Pichia ،Candida shehatae
 fusant F101 ،stipitis CBS5773و fusant
 F198در محیط کشت زایلوز حاوی  0/5درصد اسید
استیک (حجمی/حجمی) به طور کامل مهار شده بود.
درحالیکه در محیط کشت گلوکز حاوی  0/5درصد
اسید استیک (حجمی /حجمی) در مقایسه با محیط
کشت بدون افزودن اسید استیک ،نژادهای مختلف
 S. cerevisiaeمانند ،G/3 ،N1 ،Sc90 ،M30
 TJ3 ،G/2 ،G/5و  SH1089با نرخ رشد ویژه و
حداکثر غلظت سلول کمتر رشد کردند.
با توجه به نتایج تخمیر ،قارچها قادر به رشد و
فعالیت در محیط کشت حاوی هفت گرم بر لیتر اسید
استیک نبودند زیرا با افزایش مقدار اسید استیک،
 ATPبیشتری بایستی هیدرولیز شود تا اثر منفی

1. Lag phase

کاهش  pHداخل سلولی ( )pHiرا جبران نماید که به
موجب آن انرژی آزاد بیشتری به دور از رشد سلولی
آزاد میگردد .در نهایت ،سرعت تولید  ATPو یا
ظرفیت ATPآز محدود شده و منجر به توقف رشد و
حتی مرگ سلول میشود ( Bellissimi et al.,
 )1997( Taherzadeh et al. .)2009نیز دریافتند
که غلظت شکل تفکیک (جدا) نشده اسید استیک در
محیط کشت نبایستی از  5گرم بر لیتر بیشتر باشد تا
عمل رشد مخمر  S. cerevisiaeاتفاق بیافتد.
کاهش سرعت مصرف قندها توسط قارچهای
آزمایش شده در محیط کشت حاوی سه و پنج گرم بر
لیتر اسید استیک ،با نتایج تحقیق Casey et al.
( )2010مطابقت دارد .همان طور که در شکل 1
نشان داده شده است ،قارچها به علت اثر بازدارندگی
اسید استیک در غلظت زیاد هفت گرم بر لیتر ،قادر به
مصرف قندها در این محیط نبودند .افزایش ناچیز
غلظت قندهای مونومری طی فواصل زمانی تخمیر در
محیط کشت حاوی هفت گرم بر لیتر اسید استیک
میتواند به علت تبخیر شدن آب و کاهش اندک حجم
محیط کشت مایع در طول دوره کشت یا تخمیر باشد.
اسید استیک در غلظتهای کم میتواند به عنوان
یک منبع کربنی استفاده شود و در جریان تخمیر به
وسیله میکروارگانیسمها مصرف گردد و همچنین
منجر به تغییر مقدار  pHطی تخمیر میشود
( .)Zheng-yun et al., 2010مطابق شکل  ،2در
این تحقیق نیز همه قارچهای فیالمنتوس آزمایش
شده توانستند تا حدی اسید استیک موجود در محیط
کشت را مصرف نمایند اما سرعت مصرف اسید
استیک به وسیله این قارچها متفاوت بود.
همانطورکه در شکل  3نشان داده شده است،
افزودن اسید استیک در غلظتهای کم (به ویژه سه
گرم بر لیتر) تأثیر مثبتی بر تولید اتانول حاصل از
قارچهای  R. oryzaeو  M. indicusداشت ،بدین
صورت که به ترتیب موجب افزایش غلظت اتانول و
کوتاه شدن فاز تأخیر گردیدWikandari et al. .
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 قارچهای فیالمنتوس آزمایش،بر لیتر به محیط کشت
شده قادر به رشد و فعالیت متابولیکی از قبیل مصرف
 مصرف اسید استیک و تولید اتانول،قندهای مونومری
بودند اما هیچ گونه رشد و فعالیت قارچی در محیط
کشتهای حاوی هفت گرم بر لیتر اسید استیک
 سرعت مصرف قندهای، از طرف دیگر.مشاهده نشد
 اسید استیک و تولید اتانول متأثر از غلظت،مونومری
.اسید استیک اضافه شده و نوع قارچ مصرفی بود
سپاسگزاری

از مساعدتهای مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
 سوئد و همچنین ازBorås طبیعی گرگان و دانشگاه
خدمات و همکاری بسیار خوب آزمایشگاه بیوتکنولوژی
. تشکر و قدردانی میگردد، سوئدBorås دانشگاه

 تأیید کردند که برخالف اثرات بازدارندگی،)2010(
 افزایش غلظت،فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال
اسید استیک تا یک مقدار مشخص سبب افزایش بازده
Taherzadeh ، به عالوه.و بهرهوری اتانول میگردد
 گرم بر3/3 ) دریافتند که در غلظت1997( et al.
 بازده اتانول،لیتر اسید استیک تفکیک (جدا) نشده
 در مقایسه با حالتS. cerevisiae حاصل از مخمر
. درصد بیشتر بود20 ،بدون اسید استیک اضافه شده
Casey et al. براساس تحقیق انجام شده توسط
S. cerevisiae  سرعت تولید اتانول مخمر،)2010(
در زمان حضور اسید استیک کاهش یافت اما بازده
متابولیک اتانول تحت شرایط یکسان افزایش پیدا
.کرد
 با افزودن اسید استیک تا حد پنج گرم،بهطورکلی
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