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چکيده
مقدمه :دا تولرد فاآواد هه ست ا به گاس
تشورل

گفزود پهترن ،هزتم سوب ااگ سه ستهد گس قرم تمهم شد

دهد؛ بمهباگتن ،گساخهب تك سوب ااگ گاسگ قرم

تمهم شد
سوب ااگ

صو بهشد،

ک دگاگ بهسد بهالت گس

صو اگ ته حد ستهد کههش دهد .سشهسا ب عموگ تو گس مهبع کلابن فلاگوگ و گاسگ قرمل

صو اگ

توگسلد قرمل
ل توگسلد

مهسب باگ تولرد صمغ سگساه بهشد .تهکمو دا برشاا ت قرقهت گسيهم شلد بلا او تولرلد رواوبل صلمغ

سگساه  ،گس ناوکز ب عموگ سوب ااگ گصا گسا هد شد گس .

مواد و روشها :دا گتن ت قرق ،تولرد رواوب صمغ سگساه توسط بهکاا سگساه وسهس کمپ لاات
گسا هد گس سشهسا هرداولرز شد بااس شد گس  .دو عه لل س له و ظا ل
گسا هد گس او

ت ارل آ ها سطح اوت پهسد -طاگح تاکربل

 PTCC 1473بله

مبلع کلابن (سشهسلا هرلداولرز شلد ) بله

اکلز ) (RSM- CCDبهرمل شلد گسل  .هلا دو

عوگ ل وثا با تولرد سگساه گس سوب ااگ سشهسا هرداولرز شد شمهخا شدسد.
نتايج :با گسهس ساهتج حهصل گس ت قرق ،س ه  31/1سهع
عموگ س ه و ظا

و ظا

 55/1نام بلا لرالا گس سشهسلا هرلداولرز شلد  ،بل

بهرم گس سوب ااگ باگ تولرد  1/31نام با لراا صمغ سگساه ب دس

آ دسد.

بحث و نتيجهگيري :گتن ساهتج سشه دهمد قهبار گسا هد گس سشهسا هرداولرز شد ب عموگ تلك مبلع کلابن گاسگ
قرم
ظا

و ضهت هت ب جه ناوکز باگ تولرد سگساه گس  .همچمرن ،گس برن دو عه ل ظا ل

مبلع کلابن و س له  ،عه لل

مبع کابن گثا برشاا با تولرد سگساه دگش  .گتن دو عه ل به تودتها گثا اقهبل سدگشا و ها تك ب تمههت

بودسد.

واژههاي كليدي :صمغ سگساه  ،سگساو وسهس کمپ اات  ،سشهسا  ،بهرم سهس
* سوت مد

ؤو وهتبهت

لوثا

يا ست

2

مقدمه

مواد و روشها

صمغ سگساه هااوپا سهکهاتد باو ساول گسل
داو آب

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه دوم ،شمها  ،5بهها 9312

او گس

کل

ميکروارگانيسم و شرايط رشد

سللوت گسللاهسدگاد سگساه وسللهس کمپ للاات

و ب شلول صلم ا گس سلهکهاس و

ناللوکز طل فاآتمللد تخمرللا بلله سللوت هلله

سگساه وسهس ب وتژ سگساه وسهس کمپ اات

رواوبل

تولرد

شلود

PTCC

 1473گس کاو رو رواوب سهس ه پژوهشهه عامل
و صم ا گتاگ ب شول لروفرارز خاتدگا ش  .گتن سوت

( 5و  .)7به توج ب خوگص تغررا شول املو  ،سگساله دا

بللا او

صللمهتع نوسللهنوس همچللو صللمهتع ظ ل گت  ،آاگتش ل و

ناوکز 21 ،نام با لراا کا ر کابمهت 97 ،نلام بلا لرالا

تزئرم  ،دگاوسهس  ،گفزگتش بهستهف

س

ب عموگ ظالر

کممد  ،پهتدگا کممد و اق کممد گسا هد ل شلود ( 2و
 .)5فاآتمدهه پهترن دسا دا جدگسهس سگساه و خهلص
کاد آ به هزتم ب رها بهال ،حدود  51داصد هزتم تمهم
شد گس

( .)95بمهباگتن ،تو گس اگ هه ،گسلا هد گس ملهبع

کابن گاسگ قرم

باگ کههش هزتم کال تولرلد گسل .

طهل هت ستهد با او کههش هزتم تولرد به گسلا هد گس
مهبع املو کلابن همچلو لغس رغملدا قملد ،لغس
سرشوا ،آبپمرا ،ضهت هت رو ( اکبلهت ،فملد  ،خا له)
گسيللهم نافا ل گسل

( 91،1 ،1 ،1 ،3و  .)92رللزگ تولرللد

جههس صمغ سگساه حدود  31111تلن بله گاسشل حلدود
 111رارو دالا گس  .گتن رزگ تولرد به اشلد حلدود
 5ته  91داصد اوبل او گسل

( 3 ،2و  .)1دا گتلن قهلل ،

باگ کههش هزتم هه تولرد و گفزگتش بهسد تولرد بلاگ
گسا هد گتن ب پها دا صمهتع ظ گت  ،گس سشهسا هرداولرز

باگ تولرد سگساه توسط بهکاا سگساه وسلهس کمپ لاات
گسا هد شد گس  .باگ بهرم سهس
او

رزگ تولرد سگساله گس

آ ها سطح پهسلد سقطل اکلز ( )CCDکل دو

عه ل س ه و ظا

مبع کابن اگ دا س لا نافال گسل ،

گسللا هد شللد .مبللع کللابن گسللا هد شللد دا گتللن ت قرللق
سشهسا بود ک مب

گاسگ و قهبل دسااس گس .

للرط کش ل  GYCحللهو  21نللام بللا لراللا

آنها و  91نام با لراا عصها خما ب دت  11سلهع
دا د ه  21داج سهسا ناگد کش

دگد شد.

مايه تلقيح

رواوبل

باگ اسرد ب تك تلود

گسللا هد دا فاآتمللد تخمرللا  ،گس

مهسلب بلاگ

للرط کشلل

YPD

حهو  21نام با لراا ناوکز 21 ،نام با لراا پپالو 91 ،
نام با لراا عصها خما گسلا هد شلد 911 .رال لرالا گس
رط کش
وپ

دگخل تك فغسك  511را لراا اتخال

گس گتوکغو شد  ،گس

لوپ ب گتن

رط کشل

رط کشل

 GYCقلدگا 1

تاقلرح شلد.

دا

لرط کشل

د ه  31داج سهسا ناگد و دا دوا  211دوا بلا دقرقل
ب دت  21سهع

نا لهده شلد ( .)3دا گتلن س له بله

توج ب گتنک سوت دا فهس لههاتام اشد بلود بهالاتن
س ه باگ تاقرح گولر گس  .گس هت تاقرح ب دس

آ لد

بل عمللوگ هتل تاقللرح آس للهتشهلله گصللا بل رللزگ 5
داصد(حيم /حيم ) گسا هد شد (.)7
فرآيندتخمير

آس هتش به داصدهه

خااف گس مبع کابن (سشهسلا

هرداولرز ) ک به توج ب ت ارلل آ لها دا سل سلطح
گصللا ( 51 ،11و  21نللام بللا لراللا) و دو سللطح گضللهف
( 7/57و 12/13نام با لرالا) شلخص شلد بلود توسلط
سامگفزگا و قهدتا ثهب

رط کش

شللللد .گتللللن قللللهدتا ثهبلللل

(نام با لراا) گسيلهم

عبهاتمللللد گس :پاهسللللر

د هرللللداو ،ف لللل هت ،2 :سللللول هت مرللللزم،1/2 :

بهرم سهس تولرد رواوب صمغ سگساه توسط سگساه وسهس کمپ اات

3

به گسا هد گس سشهسا هرداولرز شد

سراللاگتآ للوسر  ،2 :سللرااتك گسللرد ،2:بواتللك گسللرد:

سپ

 ،1/1115کااتلد او  ،1/1115 :کااتللد آهللن،1/1121 :

ظاف خهل توسط تاگسو (دق

کابمهت کا ر  .1/12:گسلردتا

لرط کشل

) NaOH (1Mب  7/2اسلهسد ( 1و  )99و

بله گفلزود
لرط کشل

توليد زانتان

صمغ سگساه توسط فاآتمد هوگس بل شلول سهپروسلا
داو گالللن و د لله  31داج ل سللهسا نللاگد دا دوا 211

گتوکغو شد.

دوا با دقرقل و بل لدت  55سلهع

هيدروليز نشاسته

سشهسا (آاد نملدم) خشلك شلد بل س لب
آب خاوط شد .پ

 9:5دا

گس اسهسد گسردتا بل  5/5توسلط

کش

گس دو

 1/1112داصللد حيمل بل سشهسللا گضللهف و پل
او ب  55داج سهسا ناگد اسهسد شلد .سلپ
احالل قمللدسللهس  ،گسللردتا

اللو دا  1/5تم للر و

 1/1112داصد حيم آسزت ناوکوآ رغس ب آ گضلهف
شد .سپ

الو دا تلك شلروا گسووبلهتوا بله دوا

اوسط ( 921دوا با دقرق ) ب دت  21سهع

دا د له

آ د بل لدت  25دقرقل دا دوا 95111

قدگا  1/5را لراا گس هتع اوت بلدو سلاو رواوبل
داو رواوترللوب  9/5را ل لراللا اتخا ل و قللدگا تللك
را لراا گتزوپاوپهسو حهو تك داصلد سملك کا لر

هل سد دا حملهم  11داجل سلهسا نلاگد ،د له
بلاگ

ب دس

گسيلهم شلد.

لرط

دوا با دقرق و د ه  1داج سهسا ناگد سهساات رو ،شلد.

کااتداتك گسرد تك والا ،آسزت آل ه آ رغس به س لب

گتن

 1/11119نلام) و ک لا

گتن دو وس گس تودتها تخمرن سد شد (.)3

دا د له  995داجل سلهسا نللاگد و بل لدت  91دقرقل

سهع

وس خشك ساو به توستن ظاف حلهو سلاو و

کااگتد ب آ گضهف شد ( .)7پ

گس سهساات رو ،بل لدت

 31دقرق دا دوا  95111دوا با دقرقل و د له  1داجل
سهسا ناگد ،پارما اسوب کاد دا ت ظاف ب لدت 11
 51داج سلهسا نلاگد خشلك شلد .بل

سهع

دا د ه

عال

للدت س لله ستللهد فاآتمللد خشللك شللد و د لله

 55داج سهسا نلاگد نا هنل گا شلد ( .)91دا پهتله ،

اوسط خشك شد سگساه  ،اطوبا کل وجلب خطله

او سهساات رو ،شد و هتع اوتل دا د له  1داجل

تخمرن سگساه شود وجود سلدگاد .رلزگ تولرلد سگساله بلا

الو

گسهس گخاغف وس رواوترلوب قبلل گس اتخلان لوگد و

سهسا ناگد سه دگشا شد .ظا
 21داصد گس

سشهسا دا گتلن

ک به اقرق کاد آ ظا

 1داصد باگ گسا هد دا

رط کش

ب دس

هله  5 ،2و
آ د.

برآورد ميزان توليد سلولي

سللاو هلله پ ل

پ
(دق

گس خشك شد با گسهس نام بلا لرالا توسلط تلاگسو
 1/11119نام)

هسب شد.

طراحي آزمايشها

آس هتشهه با پهت دو عه ل س ه و ظا

گس سللهساات رو ،دا دوا 95111دوا بللا

مبع کابن،

دقرق ب دت  25دقرق و دا د ه  1داج سهسا ناگد گس

طاگحلل شللد .عه للل س لله دا سلل سللطح  35 ،21و 11

هتعاوت ک باگ جدگسلهس سگساله گسلا هد ل شلود،

سهع

مبع کابن سرز دا س سطح  51 ،21و 11

جللدگ شللد و گس گتللهسو بللاگ جدگسللهس بقهتلله سگسالله

نللام بللا لراللا بااس ل شللد .گتللن طللا بللا گسللهس او

وجود ب دت  91دقرقل دا دوا  91111دوا بلا دقرقل

آس هتش طاگح سقط اکلز ( )CCDو بله گسلا هد گس

سهساات رو ،گسا هد شد .سلاو هله داو آو بل لدت 3

سللام گفللزگس  Minitab 16گسيللهم شللد .بل طللوا کال 93 ،

دا د لله  915داجل سللهسا نللاگد خشللك شللد.

آس هتش به دا س ا نافان سقلهط اکلز و تولاگا آ هله

سللهع

و ظا

يا ست

1

گسيهم شد .آس لهتش هله بل شلول تصلهدف گسيلهم شلد تله
ک تاتن قدگا خطه اگ دگشا بهشد .دا جدو ( )9سلطو
اغراهه هماگ به قلهدتا سگساله تولرلد سشله دگد شلد
گس .

شمهس

داج دو بود و ضلاگتب ابلوط بل هلا عه لل گس طاتلق
هسللب شللد .گس آ جللهت کلل للد گولرلل

اناسللرو

پرشمههد شه ل کارل عه للهله  A2 ،AB ،B ،Aو B2

( اغراهه به توگ گو و دوم و گثلا اقهبلل اغراهله) گسل ،

جدو  -9سو طاگح آس هتش و قهدتا تولرد صمغ سگساه
شمها

رواوگانهسر هه ،سه دوم ،شمها  ،5بهها 9312

سشهسا هرداولرز

ظا

ها تلك گس عه للهله بله توجل بل قلدگا P

داج گهمر

سه

صمغ سگساه

آس هتش

(نام با لراا)

(سهع )

(نام با لراا)

9

51

35

1/91

2

12/1

35

7/35

کماا ک دا وگقع تهثرا سهررز دا د گاگئ شد دگاسلد،

3

51

91

5/11

1

7 /5

35

2/15

ح ف شدسد .ب طوا کا  ،هار رزگ  Pابوط ب تك

5

51

35

1/11

5

11

21

5/51

باخوادگا گسل

7

11

11

7/91

عموگ سطح گطمرمه گس وثا بلود عه لل دا س لا نافال

1

21

21

1/71

1

51

35

1/23

91

51

35

7/51

99

51

35

7/11

92

21

11

5/92

93

51

53

7/15

نتايج

ابوط ب ها تك گس آ هه ک دا جلدو ت ارلل آ لها
گاگئ

عه ل کماا بهشد ،آ عه ل گس گهمرل

گس گسيهم

آس هتش با گسهس طا آ ها تم ر شلد دا جلدو ،9
ساهتج ابوط ب پهسدهه ب دسل

آ لد دا هلا تلك گس

و گس آ جلهت کل قلدگا  15داصلد بل

دا واد تك عه ل ،عه ل ابوط توسط سامگفزگا ح ف
شد و اگبط جدتد ک تمهه شه ل عه لهه
گاگئ

ه بهشلد،

شلود ( .)9علغو بلا لوگاد کلا شلد  ،ضلاتب

همب اه ( )R2اغرا دتها گس

ک باگ ت ارلل بهالا

توگ گس آ گسا هد کاد ( .)93ب طوا ملو ،

هار رزگ گتن ضاتب ب تك سزدتكتلا بهشلد ،گسطبله
دگد هه تياب و د گاگئ شلد برشلاا بلود و لد گس
دق

شاگتط آس هتش ت اتف شد طهبق جلدو  2بل دسل
آ د.

و تلهثرا بلرشتلا

شود دا صوات عدم صد شلاط ()P value <0.05

دگد هه

دا بهرم سهس فاآتمد تولرد صمغ سگساه  ،پ

بهالتا باخوادگا گس .
ابوط ل قهبللل شللههد

دا جللدو  2ت ارللل آ للها

گسلل  .آس للهتش اناسللرو دگاگ  Pصلل ا بللود کلل

به توج ب ساهتج ب دس

آ د گس آس لهتشهله توسلط

آس هتشل

سام گفزگا  ،Minitab16گبادگ ها تك گس پهسدهه بل شلول
جدگنهس بااس و ت ارل شد .عغو با گاگئ اگبط گ برن
پهسللد و اغراهلله

شود ،شخص شد و عه لهه به داجل گهمرل

مطق ل و دگاگ خطلله ب للرها پللهترن اگ سشلله

دهد .عه ل ظا

مبع کابن به  Pب رها پلهترن حلدود

ص ا شههد ل شلود کل سشله دهملد

مل دگا بلود

للواد آس للهتش ،سللطو بهرم ل گتللن

گساخهب عه ل ابوط و دگشان بلرشتلاتن گثلا مولن بلا

اغراهلله سرللز بللا گسللهس اغراهلله پهسللد ت رللرن شللد .دا

تولرد سگساه گس  .ول عه ل س ه دا حد لاس مولن P

آ للد توسللط

لوثا

بااس ل آ للها دگد هلله ،ساللهتج ب ل دس ل

سامگفزگا ت ارل و لد سخ لارن گاگئل شلد .گتلن لد گس

بود ک نوته گتن گس
سر

ک س ب

 ،هارمد بهس هل عله ا

ب عه ل ظا

لوثا تاقل

ل شلود .گثلا
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اقهبل گتن دو عه ل (س ه و ظا
ب رها بهالت گس

به گسا هد گس سشهسا هرداولرز شد

مبع کلابن) دگاگ P

بود  Pگس حلد لاس  5داصلد ،سشله دهملد

ک گثا گتن دو عه ل اگ بلا او هل اد

کاد و گتن عوگ ل اگ ب تمههت
 Lack-of-Fitب سوع

سبللود خطلله  Lack-of-Fitو دا ساري ل خطلله پللهترن

لوثا ل دگسلد .عبلهات

اف خطه گس ک هار  Pآ

 15/17داصد گس  .گتلن قلدگا ب لرها سزدتلك بل علدد
تك بود و گسطبه دگد هه تياب و د گاگئل شلد اگ

مل دگا

سشه

شلود .دا گتلن آس لهتش ،بلهالتا
جدو  -2ت ارل وگاتهس

عوگ ل

داج آسگد

 15/17داصد

يمو

9

اب هت

دهد.

تولرد صمغ سگساه

ت دتل يمو
2

اب هت

3

ت دتل رهسهرن
اب هت

1

F

P

= R2

اناسرو
ظا

5

33/35

33/35

5/57

39/75

1/111

9

91/12

91/12

91/12

71/55

1/111

9

9/15

9/15

9/15

5/17

1/151

A2

9

91/71

95/29

95/29

77/91

1/111

B2

9

2/55

2/55

2/55

92/71

1/111

A×B

9

1/11

1/11

1/11

1/11

9/111

3

9/39

9/39

1/13

1/17

1/159

مبع کابن

(نام با لراا)A:

س ه (سهع

مل دگا

آس هتش گس  .قدگا  Rسرز به توج بل آس لهتش باگبلا بله

برشاا بهشد بهاا گسل  ،رلو دا Lack-of-Fit

بود خطه به  Pبهال اد

5

)B :

Lack-of-Fit

خطه خهلص

7

تمهم آس هتش

1

1/95

92

31/12

سللام گفللزگا بللا گسللهس دگد هلله بلل دسلل
او هلله آ للها و اتهضل  ،هدلل گ اگ بللاگ
تولرد صمغ سگساه پرشبرم

آ للد و
قللدگا

کملد .گعابلها کلها آ لها

للهدالت رمللد جمالل گ بلل وسللرا ت ارللل وگاتللهس

1/95

1/13

گس ( .)91هدل  9گاتبهط تولرد بله قلهدتا ظا ل
کابن و س ه تولرد

صو اگ سشه

مبلع

دهد .گثلا اقهبلل

گتن دو عه ل بله ضلاتب صل ا شلخص شلد کل سشله
دهمد ب گهمرا و عدم گثا اقهبل گتن دو عه ل گس .

صمغ سگساه = )9 B29/93 - A29/35 - A×B1/111 + B1/15 A + 9/35 +1/11 (g/l
تو گس فاضرهت کارد باگ تيزت و ت ارل آ ها

گنا دگد هه گس خط اس شلد دا شلول ( )9دوا سبهشلمد،

کل دگد هله بل شلول سا له

توستع ب شول سا ه بود و دگد هه به کمااتن رزگ خطله

دگد هه آس هتش گتن گس

توستع شوسد .سا ه بلود دگد هله اگ ل تلوگ بله سملودگا
گحامه سا ه بهقرمهسد بااس سملود ( .)9بل طلوا کال ،

وگاد شد گسد.

5

شمهس

يا ست
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تولرد سشه دگد شد گس  .دا گتن شول رلزگ تولرلد بله
ن ش

س ه افاها ا هوت گس خلود سشله دگد گسل

طوا ک دا س ه  11سهع

بل

رزگ رهسهرن تولرد سگساله

کههش تهفا ول دا س ه  53سهع

دوبها رلزگ تولرلد

گفللزگتش تهفال گسل  .گفللزگتش رللزگ تولرللد دا س لله 53
سهع

شهتد ب دلرل ت دگد ک آس هتشهله گسيلهم شلد

باگ گتن س ه با گسهس طاگح گسيلهم شلد بهشلد کل گس
گشوهالت او

RSM-CCD

بهشد .ول ب طوا کال

به گفزگتش س ه  ،رزگ تولرد سرز برشتلا ل شلود .شلهته
کللا گسل

شول  -9سمودگا گحامه سا ه بهقرمهسد

سمللودگا قللهدتا بهقرمهسللد تيابلل باح للب قللهدتا
پرشبرمل شلد دا شلول ( )2آ لد گسل  ،کل بله علدم
تب رل

گس گلهللو خهص ل دا اوسللد پاگکمللدن دگد هلله،

رزگ خطه دا آس لهتش اگ دا کل تلاتن قلدگا دگس لا و
ه پوشهس دگد هه تياب و پرشبرم شد توسلط لد
باگ صمغ سگساه اگ سشه

دهد.

کل سمل تللوگ گفللزگتش س لله اگ تمهلله عه للل

گفزگتش قدگا سگساه دگس
قهت

و بهتد به ظا ل

شود .دا شول  3به گفزگتش ظا

تله  51نلام بلا

لراا قدگا سگساه تولرلد بل شلدت گفلزگتش دگشلا و بل
قللدگا اوسللط حللدود  7/2نللام بللا لراللا ل اسللد .بلله
گفزگتش ظا
باخ

 ،تولرد سگساه گفزگتش رمدگس سدگشلا و دا

وگاد حا کلههش پرلدگ ل کملد .گنارل هلا دو

عه ل ب رها با رزگ تولرد صمغ سگساه وثا شلمهخا ل -
شوسد ول دگاگ

دودت ههت سرز ه امد .گفزگتش گتلن

دو عه ل ته قهدتا خهص

وثا بلود و گفلزگتش تولرلد اگ
عا

ب دسبه دگاد .شهته

کا گس

دا سمودگاهه ب عال

قلهدتا رلهسهرن بلود کل الأثا گس

ت دگد آس هتشهه گسيهم شد ه امد.

شول  -2سمودگا قهدتا بهقرمهسد تياب با ح ب قهدتا پرشبرم
شد

دا شللول  3گثللا دو عه للل س لله و ظا لل

مبلع کلابن

سشهسللا

هرداولرز شد با او تولرد صمغ سگساه ب شول اوسط

سوسه هله

وجلود
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7

به گسا هد گس سشهسا هرداولرز شد

با گسهس ت ارل آ ها گسيلهم شلد سمودگاهله دو و
س ب د باگ توصرف اوت پهسد کل گاتبلهط دو عه لل
دهد ،مهسب ه امد (شلولهله

بااس شد اگ سشه

 5و  .)5همه نوس ک شخص گس  ،به گفلزگتش ظا ل
گس  2نام با لراا بل حلدود  5نلام بلا لرالا ،هل س له بله
گفزگتش س ه گس  21سهع
تولرد صمغ ستهد شد  ،سپ

بل حلدود  31سلهع  ،رلزگ
بل قلهدتا

به گفزگتش ظا

بهال دا س ه هه بهالتا رزگ تولرد کههش پردگ ل کملد.
اوت پهسد و سمودگا دو ب د ب رها مهسب گتيلهد شلد ،
سقهط برشرم و کمرم تولرد اگ ب طوا وگضح سشه
شول  -3گثا دو عه ل س ه و ظا

سشهسا هرداولرز شد با او

تولرد صمغ سگساه

دا شول  1گثا دو عه ل س له و ظا ل

ک برهسها مهسب بود گتلن او

دهلد

دا بهرمل سلهس

خااف کابن و س ه دا تولرد صمغ سگساه

ملهبع

بهشد.

مبلع کابمل

با او همدتها (گثا اقهبل) سشه دگد شد گسل  .طبلق
قدگا  ،Pگتلن دو عه لل بلا او هل گثلا سدگاسلد .گتلن
طاب اگ

توگ دا گتن سمودگا شههد کلاد ستلاگ گنلا

گتن دو عه ل با او ه گثا اقهبل دگشا بهشلمد ،خطلوط
اس شد همدتها اگ قطع ل کمملد ولل دا گتلن شلول
هرچنوس باخواد برن خطوط شههد سم شود.

شول  -5سمودگا دو ب د گاتبهط س ه و ظا
تولرد صمغ سگساه

شول  -1گثا اقهبل دو عه ل س ه و ظا

مبع کابم

مبع کابن دا

يا ست

1
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شمهس

فاآتمدهه و او هه تولرد سگساه دگس ل  .بله گسلا هد گس
اسل سمودگاهلله سل ب للد و دو ب للد سللطو بهرمل ،
قهدتا  55نام با لراا بلاگ ظا ل
سهع

باگ س ه شخص شلد .باگسلهس سملودگا اشلد،

سوت سگساو وسهس کمپ اات
گس کش

شول  -5سمودگا س ب د گاتبهط س ه و ظا

مبع کابن دا

تولرد صمغ سگساه

سوب ااگ سشهسا هرداولرز شد باگ گسلا هد دا صلمهتع
مهسب بود گس  .سگساه تولرلد

به کهاهه قبا ک با تولرلد سگساله گس نالوکز

اماکز شد بودسد ،دگاگ بلهسده تولرلد مهسلب گسل
( .)7عه ل ظا ل

س لب

بل عه لل س له دگاگ گهمرل

برشتا بود گس  .عا

مبع کلابن بلا

گثا ستهد ظا

تولرد سگساه  ،سرهس مد ستهد رواوگانهسر ل سگساو وسلهس
باگ اشد و سرز تولرلد سگساله بل مبلع کلابن گسل
 .)91بلله توجل بل سرهس مللد
غ

باگ

(دگد هلله سشلله دگد سشللد ) .عوگ للل نوسللهنوس
مبع کلابن ،ظا ل

همچو ظا

مبلع سرالاو ،و د له
مبع کابن با

تولرد سگساه وثا شمهخا شد و دو عه ل دتهلا بلا تولرلد

به توج ب ت ارل گسيهم شد  ،رزگ تولرد گتن صمغ بله

دا قهت

پ

صو نرا س ه مهسلب

بااس شدسد .برن گتن س عه ل فقط ظا

بحث و نتيجهگيري

خااف ،ب وتژ ظ گت

دا س ه  31/1سهع

پل

دا احا سوو اشد بلود و گس احال سملهت

اشدن شا گس
گسلل

مبلع کلابن و 31/1

( 1و

رواوگانهسر ل هلله بل للوگد

و ه رمرن تطلهبق بله شلاگتط

لرط کشل

بلاگ

سگساه وثا شمهخا سشدسد .ساري بل دسل

آ لد دا گتلن

ت قرق ،ساهتج قبا و لوثا بلود ظا ل

مبلع کلابن بلا

تولرد سگساه اگ تأترد

کمد ( .)3باگ بهرمل سلهس تولرلد

صمغ سگساه  ،ظا

مبع سرااو ، ،دوا هملزد و ظا ل

مبع ف ا ،عوگ ا

وثا بلا تولرلد سگساله شلمهخا شلدسد

( .)93عا

گخاغف س لا بلرن

سبود مبع سرااو،
وگد غ

داو

سگساه دگس

.پ

ققلرن بلا لوثا بلود و

توگسلد گخلاغف دا سلو سوب لااگ،
رط کش

و عوگ ل دتهلا بلا تولرلد

گسا هد گس ت ارل آ ها

ل توگسلد دا

ک تاتن تواگا و ت لدگد آس لهتش اگ نشلهت بلاگ پرلدگ
کاد بهااتن بهسد تولرد

صو هه ست لا بهشلد .دا

تولرد صمغ سگساه  ،س ه  ،عه لل لوثا بلا تولرلد سگساله

شولهله  7و  1قلهدتا بهرمل بل شلول  2ب لد و سل

گس  .همچمرن طبق ت قرقهه گسيهم شلد  ،صلمغ سگساله

ب د سمهتش دگد شد گسد .قلهدتا بهرمل س له و ظا ل

بللرشتللاتن تولرللد اگ دا احالل اشللد سمللهت دگاد (.)7

مبع کابن به شدت اسگ برشاا و گتيهد تك اوت مهسب

هدل  9دتد

مهسب س ب

ب عوگ لل لواد بااسل و

رزگ تأثرا ها کدگم با تولرد سگساه سشه
عا تأثرا عوگ ل نوسهنوس همچو ظا

دهد ولل بل
لوگد دتهلا

همچو مبع ف ا و مبع سرااو ،دا تولرد صمغ سگساله ،
گتللن للهدالت اگ سم ل تللوگ صللدگق کا ل بللاگ تمللهم

دا شول س ب د قهبل شههد ه امد.

1

به گسا هد گس سشهسا هرداولرز شد

بهرم سهس تولرد رواوب صمغ سگساه توسط سگساه وسهس کمپ اات
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Abstract
Introduction: In biological production of low value added bioproducts, the substrate cost
comprises a significant part of the total price. Therefore, choosing an inexpensive substrate with
a high yield of production can greatly reduce the production cost. Starch as an abundant and
cheap carbon source can be a suitable substrate for microbial production of xanthan gum.
However, in most of the studies on microbial xanthan gum production, glucose has been used as
substrate.
Materials and methods: In this study, microbial production of xanthan gum using
Xanthomonas campestris PTCC 1473 and hydrolyzed starch as carbon source was investigated.
The concentration of carbon source and time were optimized using RSM-CCD method. Both
factors were regarded to be significant for production of xanthan using hydrolyzed starch.
Results: Based on the obtained results, optimum carbon source concentration and time were 56
g/L and 38.4 h, respectively. Under optimum conditions, 8.34 g/L of xanthan gum was
produced.
Discussion and conclusion: The results of this study indicated that starch could be used as a
waste and inexpensive carbon source instead of glucose for the production of xanthan gum. It
was also shown that the effect of carbon source concentration was more significant than time for
xanthan production. In addition, these two factors were independent and did not have any
interaction.
Key words: Xanthan gum, Xanthomonas campestris, Starch, Optimization
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