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چکیده
مقدمه:للینل هسگیلحهصللگسلتص رعلفهضالبلشهاکلحهوکل قهیتالبهالت لگسلتارربهتلحهوکلف ا،لسریلاو لولسلول وال
گس ل ،لبمللهباگتنل ل لتللوگ للیللنلاگلبللعلممللوگ لیللهتهمتنل مب ل ل للوگیل ل کلبللاگکلتلولرللدل صللوالتلتی رللاکلتوس ل ل
رواوگانهسر لههلگسی هی لرای.لیالگتنلپژوهش،لاشدل ی السهرهاو هت سلساوت رعلباگکلتولرلدلبروگتلهسو لاوکللیلنل
بعمموگ لیهتهمتنل وگیل
حهصللگسلتص رعلفهضالبلشهاک،ل ل

ک،لبااس لشدل.ل

مواد و روشها:لیالگتنلپژوهش،لگسل ی السهرهاو هت سلساوت رعل CEN.PK 113-7Dباگکلتولردلبروگتهسو لگسی هی ل
فاآواکل
ل
شد.للینلحهصللگسلتص رعلهوگسکلفهضالبلشهاکلبعلچههالاو لگسردک،لبهسک،لحاگات لولگولیاگسوسرکلپرشل
فاآواکل
ل
شد.لگبیدگلگ وه لاشدلساو لههکل ی السهرهاو هت سلساوت رعلیالشاگت لهوگسکلاوکللینلخه لوللینلپرشل
کل
پرشفلاآوال ل
شد لآس هتشلول رمگ لاشدل ی البعلاو لCFUلگسدگس لنراکلشد.له چمرن،لتوگسهت لتولردلگتهسو لگسللینل ل
شد لوللینلخه لتوس ل ی الولیالشاگت لب لهوگسکلبااس لشد.لت ارللر

ل قدگالگتهسو لتولردلشد لتوسل لیسلیهه ل

نهس-لراو هتوناگف لگسیه لشد.لل
کلبلعلاو للارلهت لحهصلللشلدل.لبلهلگسلی هی لگسلگتلنل
برشتاتنل رمگ لاشدل ی البالاوکللینلتا،لبهلپلرشلفلاآوال ل
نتا ج :ل
کلغاظ لساو لههکل یل الیالشاگت لاشلدلهلوگسکلب لدلگسل13لسلهم لگسل3/9×382ل(سلاو ل/ل رال للریلال)لبلعل
فاآوا ل
ل
ل
پرش
3/2×383ل(ساو /ل را للریا)لاسردلولبهسیه لگتهسو لتولردلشد لیالشاگت لب لهوگسکلباگبالبهل8/33لنا لگتهسو لبلعلگسگلکلهلال
کللارهت للین،ل رمگ لتولردلگتلهسو لبلعل
فاآوا ل
ل
نا لناورملگولرعلگسدگس لنراکلشد.له چمرن،للبهلخشکلرای لولسپس،ل ل
پرش
8/43لنا لگتهسو لبعلگسگکلهالنا لناورملگولرعلگفمگتشلتهف .لل
بحث و نتیجهگیری:لسیهتجلحهصللگسلگتنل طهل علسشه ل لیهدلرعللینلبلهل ل هسلد لگسلتصل رعلفهضلالبلشلهاکلگنلال
کلشویل لتوگسدلبعلمموگ لیهتهمتنل وگیل
فاآوا ل
ل
خشکلولبعلاو للارهت ل ل
پرش

کلیال ر لرش لتولردلگتهسو لست ی ل

گسی هی لشوی.لل
فاآواک
ل
واژههای کلیدی:لبروگتهسو ،لسهرهاو هت سلساوت رع،للینلتص رعلخهسعلفهضالبلشهاک،ل ل
پرش

* سوت مد ل ؤو ل وهتبهت

فصامه علما

34لل

.مقدمهل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

(حللدویل11لیاصللد)لگسلاو لتی رللالولفقلل لحللدویل7ل

یالحدویل18لیاصدلگسلگسا کلیهه لگسلسعل مب لگصا ل

شویل(7لول.)3لل
یاصدلگسلاو لسمیملشر رهت لتولردل ل ل

،لسغه لسمگلولنهسههکلطبر لتأ رنل ل لشلویلولیال

باگکلرههشلهمتمعلتولردلوله چملرنلل
ل
یالگتنلپژوهش،ل

چمدلیهعلگخرالسام ل صافلگتنل مهب لبعلشدتلگفمگتشل

گاگتعلاگهولهاکلگلیصلهیکلبلاگکللگسلی هی ل یلدیلگسللیلنل

ل رطل لگسلی هی لگسل

خهسعههکلفهضالبلشلهاکل،لگسللیلنلبلعلمملوگ ل
هسگیلتص رعل ل

سوخ لههکلف را ل ویبلگسیشهالنهسلیکلگر ردلرلابنلول

یللهتهمتنل للوگیل ل کل للوایلسرللهسلبللاگکلاشللدل ی للال

گر للردههکلسریللاو لیالگت لل ال لل لشللوی.لب للرهاکلگسل

سهرهاو هت سلساوت رع3لگسی هی لشلدل.للیلنل لهسگیل لهی ل

پژوهشللهاگ ل یقدسللدلرللعلنللهسلیکلگر للردلرللابلنلیال

فاآتمللدللیللنلف لله لیالتصلل رعل
ل
یه للدکلگسلل لرللعلیال

بامدل دتل ویبلنا لشد لرلا للس لرنل ل لشلویلل(.)1لبلهل

فهضلالبلشلهاکلبلعلاو لهلوگسکلتولرلدل ل لشللویلولیال

تویعلبعلگتنرعلسلوخ لهلهکلف لرا ل ملهب ل لدویللولبلعل
ل

حقرقل لسللوم ل صللو لفامل ل هل لیالفاآتمللدللتصل رعل

سام لاولبعلگت له له لیمدلوله چملرنلآللوین لست ل ل

پژوهشههک لگسیه لشد ل
ل
فهضالبلگس ل(.)1لبهلویویله عل

رط لبعله اگ لیگاسد،لتو لگسلچهلشلههکل هل لیالللا ل

یالس رمللعلگسللی هی لگسللیللنلتص ل رعلخهسللعلهلله،لبللاگکلتولرللدل

لولتول لیلهتهمتنلرلایل لسلوخ لهلهکلف لرا لبلهل

صللوالتل ییالل لگسلی اللعلسللوخ لهللهکلست للی لل

س

تهفیعلگس ل(3لول.)9لگسلسقطعلسظالست

بر

9

سوخ لههکلتیدتدپ تالگس .لآ هاههلسشه ل لیهلدلرلعل

(برویتم )،لآسمت لهه،لحشا لر لشلهلهل ،لبروپالسلیرکلهلهل،لول

گتاگ لسرملگسیثمهلسبوی لولیالسه لههکلسعلچمدگ لیوالسرلهلسلبلعل

لییللعلسللهسههل1ل(-38ل،)34لتللهرمو لنمگاشلل لیالس رمللعل

یهتهمتنلرای لسوخ لههکلف را لبهل مهب لگسا کلیتهلال

گسی هی لگسللینلبعلمموگ ل هی ل

کل رواوگانهسر لهلهکل

خوگهدلیگش ل(.)4لگسلی اعلگتنلسلوخ لهلهکلیلهتهمتنل

تولرللللدلرممللللد لبروگتللللهسو لگاگتللللعلسشللللد لگسلللل ل.ل

پللژوهشهللهکلما لل لیال
ل
رللعلگ للاوس لبیللشل ه لل لگسل

بهریاکهلهل
ل
رواوگانهسر لههکل ییا لگسلی اعل ی اهه،ل

رشللواههکل ییا ل لاگلبللعلخللویلگخیصلله لیگی لگس ل ل،ل

وللهاچههللهیالبعلتولردلگتلهسو له لیمدلل(32لول.)33ل ی لال
ل

سوخ لست ی لبروگتهسو لگس .لیالحه لحهضلالبروگتلهسو ل

سهرهاو هت سلساوت رعلبلع لمال ل لویلویل مگتلهکلستلهیل،ل

چللعلگسلسظللالگاس لگلیصللهیکلولچللعلگسلسظللالحی ل لتولرللدل

یدگو لتاتنلسوتعل وایلگسی هی لبلاگکلگتلنل مظلوالگسل لل

لفمهواکلیالیسرهس ل(.)2لگتلهسو ل

(.)2لیالگتنلپژوهش،لباگکلسی یرنللبهالگ وه لاشدل ی ال

رهابایههکل ی دیکلیگای،لرلعلگسلآ لی العل ل لتلوگ لبلعل

سهرهاو هت للسلساوت للرعلاوکللیللنلهلل لیالحهللل ل

ضدم وس لرممد لیالبیشلبهدگش لولیا ه ،ل هی لگولرلعل

پللرشلفللاآوالکلشللد لولهل لبللعلشللوللخلله لبااسل لشللد.ل

بللاگکلتولرللدلب زلل لگسل صللوالتلغلل گت ل،لیگاوتلل لول

ه چمرنل،لگسلآسیهلرعلهدفلگصا لتولردلگتهسو لبوی،ل رلمگ ل

شر رهت ،لحال لیالصمهت ل ییا لولبعلمملوگ لسلوخ لول

گتللهسو لتولرللدکلحهصللللگسلاشللدل ی للالیالشللاگت لب ل ل

تهل و للسوخ لیالبیشلح للولسقللگشها لرای.لبلرشل

کلشلد لبلعلچهلهال
پرشفلاآوال ل
هوگسکلولبهلگسی هی لگسللینل ل

گسل38لیاصللدلبروگتللهسو لتولرللدکلیالیهلله ل،لبروگتللهسو ل

او ل ییا لبااس لشد.لل

ه لتاتنل صو لست

سوخی لگس ل(.)3لبلرشلتلاتنلگتلهسو لتولرلدکلیالیهله لل

32ل

گسی هی لگسللینلف ه لبعلمموگ ل و للیال ر لرش لتولردلگتهسو لل

فاآتمدل
ل
یدو ل-3لخوگ لفرمتو لولشر رهت للینل هسگیلحهصللگسل

.مواد و روشها

لینلف ه لتص رعلخهسعلفهضالبلشهاکلش ه لگص هه ل

.لجن فاضالب :لینلفهضالبلشهاکل(بلدو لمبلوالگسل

شهخص

ههض لب لهوگسک)،لگسلتص رعلخهسعلفهضالبلشلهاکلشل ه ل

قدگا

خوگ لفرمتو ل

گص هه لیاتهف لشد.لیالگسیه لگتنلپاو لگسلیولسوعللیلنل

یه دگتلرلل(نا لباللریا)لل

±8/2ل42/2

تالولخشکلبعلمموگ ل هی ل ل کلبلاگکللتولرلدلبروگتلهسو ل

فاگال(نا لباللریا)ل
یه دگتل ل

±8/1ل97/7

گسی هی لشد.ل مظوالگسللینلتا،للیمل لگسل لرلعلبلعلطلوال

یه دگتل او لرلل(نا لباللریا)ل

±8/3ل4/92ل

یه دگتلثهب ل(نا لباللریا)ل

±8/2ل93/2

یه دگتلسه او لرلل(نا لباللریا)ل

±8/1ل43/92

خشک،للینلتالیالی هکل78لیایعلسهسی لناگیلبلعل لدتل

گسردتیع

±8/82ل3/39ل

تکله یعلیگخللآو لخشکلشد.لل

خوگ لشر رهت ل

یقر لگسلتص رعلخهسعلفهضالبلتهرعلشد.لبلاگکلتهرلعللیلنل

خللوگ

لفرمتول للیللنل للهسگیلتصل رعلخهسللعلفهضللالبل

ش ل ه لگص ل هه لشلله ل:لیه للدگتلرللل،لیه للدگتلفللاگا،ل
یه دگتل او لرل،لیه دگتلثهب لولیه دگتلسه او ل

رابنلرلل(یاصدلیه دگتلرل)ل

11/23

سریاو لرلل(یاصدلیه دگتلرل)ل

1/72

سول والرلل(یاصدلیه دگتلرل)لل

3/34

ل

رللبلهلگسلی هی لگسلاو لهلهکلگسلیهسدگایلآبلولفهضلالبل

.ما ه تلقیح :بلاگکللتهرلعل هتلعلتاقلر ل،لاشلدل ی لالیال

گسللدگس لنرللاکلشللدل(.)37له چمللرنل،لبللاگکلت رللرنلیاصللدل

ر لرش ل هت لحهوکل(نا لباللریا):لآ وسرلو لرااگتلدلل

ممهصللالرللابنل،لسریللاو لولنللونایلگسلیسللیهه لت ارلللل

(،)7/2لف لل هتلیکلهرللداو لپیهسللر لل(،)1/2لسللول هتل

ممصاک4لگسی هی لشلدل.لسیلهتجلحهصلللیالیلدو ل3لگاگتلعلل

مرلللمت ل(،)8/72لرااتلللدلرا لللر ل(،)3لنالللورمل()48لول

شد لگس .لل

مصها ل ی ال()2لگسیه لناف .لل

.میکروارگانیسزززززج:لسلللللوتعل ی لللللالگسلللللیهسدگایل

باگکلگتنل مظوالپلسلگسلآ لهی لسلهسکل لر لرشل ل

سهرهاو هت سلساوت رعلبعلسه لCEN. PK 113-7Dلتهرعل

یاو لگالنل مهسب،لبعل لدتل32لیلرقلعلیاو لگتلورالولول

شللد لگسلراو للرو ل رواوبلل ل ارللملست لل لفمللهواکل

بهلی هکل338لیایعلسلهسی لنلاگیلگسلیاتللشلدل.لسلپسل،لیال

رواوب لیگسشهه لفم لیگس هاکل)،(DTUلبعلمموگ لسوتعل

شاگت لره اللگسیاتل،ل ی البعل رلمگ لتلکلللوللتاقلر ل

تولردلرممد لگتهسو لگسی هی لشد.لل

شللدلولیالیوال338لیوالبللالیلرقللعلولی للهکل18لیایللعل

.محیط کشت تکثیر :ی السهرهاو هت لسلساوت لرعلل

سهسی لناگیلبعل دتل33لسهم لنا هن گاکلشد.لیاله لعلل

بالاوکل ر لرش لیه دلحهوکلنالورملل(98لنلا لبلال

آس هتشلههلگسل هتعلتاقلر لتهرلعلشلد ل،لبلعل رلمگ ل4لیاصلدلل

لریا)ل،لپپیو ل(98لنا لباللریا)،لمصها ل ی ال(38لنا لبال

(حی

/حی

)لگسی هی لشد.ل

لریا)لولآنلهالل(98لنلا لبلاللریلال)لرشل لیگی لشلد لولیال

.روش های پیشفرآوری:لباگکلآسگیسهسکل وگیلآلل ل

ی للهکل18لیایللعلسللهسی لنللاگیلبللعل للدتل94لسللهم ل

ویویلیاللینلولگفلمگتشلبلهسیه لتولرلدلگتلهسو ل،لچهلهال

نا هن گاکلشلدل.ل ی لالاشلدلیگی لشلد لپلسلگسلآ لیال

کلگسللللردک،لبللللهسک،لحاگاتللل لول
او للپللللرشلفللللاآوال ل

ی هکل4لیایعلسهسی لناگیلیالتیچه لسههدگاکلشد.لل

گولیاگسوسرکلبالاوکللینلگسیه لشدلرعلاو لگسیله لهلال
تکلیالگیگ علآ د لگس .لل

فصامه علما

33لل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

.پیشفزرآوری اسزیدی :یالاو لگسلردکل،لگسلردتیعلل

پسلگسلنا هن گاکلبعلاو لCFUلگسدگس لنراکلشلدل.لیال

س وسعلبهلگسی هی لگسلسول واتکلگسلردل3لسا له لبلالاوکل9ل

گتنلاو لیال2للولعلآس هتشلحهوکل1ل را للریلال الو ل

تمظر لشد.لسپس،لس وسعلبلعل لدتل9لسلهم لیالیوال338ل

8/1لیاصدلس کلسدت لرااگتدلبعلتاتربلال لهلهکل،8/3ل

یوالبالیلرقعلولی هکل17لیایعلسهسی لناگیلسههدگاکلشد.ل

،8/83ل،8/883ل8/8883لول8/88883لگسل للللر لرشلل ل ل

سپسلبهلگسی هی لگسلسلدت لهرداور لردل3لسا له لگسلردتیعلل

حهوکل ی التهرعلشد.ل قدگال8/3ل رال للریلالگسلهلالالل ل

بالاوکل3لتهل7لتمظر لشدل(.)38ل

بعلیولپار لحهوکل ر لرش لیه دل میقلللولیالی لهکل

پیشفرآوری حرارتز :لیالاو لحاگاتل لس وسلعلبلعل

18لیایعلسهسی لنلاگیلنا هنل گاکلشلدل.لپلسلگسلسلپاکل

دتل38لیلرقعلیالی هکل393لیایعلسهسی لناگیلگتلورالول

شد لس ه لاشدل( 13لسهم )،لت دگیلرالوس لهلهل شلیصل

شدل(.)33لل

شدل(.)98لل

پیشفرآوری قلیا :لیالاو للارلهت لگبیلدگ لگسلردتیعلل

.فرآ ند تخمیر :باگکلاشدل ی البعلشوللبل لهلوگسکل

س وسعلبهلگسی هی لگسلسدت لهرداور ردل3لسا ه لبالاوکل33ل

ولتولردلگتهسو لیال ر لرش لتی رالگسلناورملبعلمملوگ ل

تمظلر لشلدل،لب للدلیالیوال338لیوالبلالیلرقللعلولی للهکل17ل

کلشلد لبلعلمملوگ ل
مب لرابنلوللینلهلوگسکلپلرشلفلاآوال ل

یایعلسهسی لنلاگیلبلعل لدتل9لسلهم لسهه لدگاکلشلدل،لول

هی ل

کلگسی هی لشد.لگسلآ لیهلرعللینلفهضالبلشه لل

سپس،لبهلگسی هی لگسلسول واتکلگسردل3لسا ه لگسردتیعلبلال

یاوطلپرچرد لگکلگسل رواوگانهسر لههکل ییا لگسل ل،ل

اوکل3لتهل7لتمظر لشدل(.)38لل

پرشلگسلگسی هی لبهتلدلگتلنل رواوگانهسر ل لهلهلرله الللغرلال

پلللرشفلللاآوالکل
ل
پزززیشفزززرآوری اولتراسزززونی :

ف ه لشوسد.لباگکلگتنلرهالس وسعلههکللیلنللبلللگسلهلالبلهال

گولیاگسوسرک،لبهلگسی هی لگسلیسیهه لگولیاگسلوسدلبلعل لدتل

گسلللی هی لبلللعل لللدتل18لیلرقلللعلیالی لللهکل393لیایلللعل

لفارهسسل94لرراوهاتم،لبهلگسا کلواویکل

سهسی لناگیلگتورالولشدسد.لسپس،لباگکلآسگیسلهسکل لوگیل

38لیلرقع،لت

188لوگتلوللطالپاگبل34ل را ل یالگسیه لشدل(.)31لل
.اندازه گیری رشد بیومس سلول

کل ویویلیاللینلولگفلمگتشلبلهسیه لتولرلدلگتلهسو ل،ل

روی لجن با روش

پرشفاآوالکلتهیلشد ل(گسردک،لبهسک،لحاگات ل
او لههکل ل

 :.CFUیالگتللللنلپللللژوهش،لبللللاگکلبااسلللل لاشللللدلل

ولگولیاگسللوسرک)لبللالاوکللیللنلگسیلله لشللد.لگبیللدگل قللدگال

سهرهاو هت سلساوت رعلبالاوکللینلگسلاو لشل ها ل

شیص لگسللینلپرشلفاآوالکلشد لتهللیلنلخله لیگخللل

رواوگانهسر لههلباح بلت دگیلراوس لههکلتشورللشد ل

وته لههکل388لس لس لاتییعلشدلولیابلآ لرعل یشلولل

رعلیالگصطالحلاو لCFUلسه لیگای،لگسی هی لشلدل.لگبیلدگل

گسلیاپو لآلو رمرو لولاگبلاکلبلویل،لپلا لشلدل.لسلپسل

ی السهرهاو هت سلساوت رعلیال ر لرشل لحلهوکل

یگخللوته لتوس لیاته لنهسلسریاو لگسلطاتقلتلکلسلال

ناورملبعلمموگ ل مب لرابنل(48لنا لباللریا)لوللینلخله ل

ساسگلشاگت لب لهوگسکلبالاگالشد.لوته لحهوکللیلنلول

کل(38لنا لیه دل

او لنالورمل لوایلسرلهسلآ لیدگنهسلعلگسلیاتللشلد لول

رل3لباللریا)لیالشاگت لهوگسک،لیوال338لیوالبالیلرقلعلول

سپسلیالشاگت لره اللگسیاتلل او لنالورملبلعلوسلراعل

ی هکل18لیایلعلسلهسی لنلاگیلنا هنل گاکلشلدل.لغاظل ل

ساسگلبعللیلنلگفلموی لشلدل.لیالسههتل ل،ل هتلعللتاقلر لبلعل

ساو لههکلسسد ل ی الیالس ه لصل الولس له ل13لسلهم ل

لبعلآ لگضهفعلشد.لوته لهلهل

کلشد لبعلمموگ ل هی ل
پرشفاآوال ل
تهل ل

قدگال4لیاصدلحی

/حی

گسی هی لگسللینلف ه لبعلمموگ ل و للیال ر لرش لتولردلگتهسو لل

یاو لیسللیهه لشللروالگسووبللهتوالبللهلی للهکل18لیایللعل
سهسی لناگیلولیوال338لیاوالبالیلرقلعلللاگالنافیملدلولیال
س ه لههکل شیصلس وسعلنراکلگسیه لشدل(.)93لل

37ل

.نتا ج
.مقا سه انزوا روش هزای پزیشفزرآوری لجزن در

افما ش میمان رشد بیومس سلول و تولیزد اتزانول :یال

.روش تحلیل :بعل مظلوالگسلدگس لنرلاکلغاظل لگتلهسو ل،ل

بااس ل رمگ لاشدلبرو سلساول ل ی لال،لغاظل لسلاو ل

س وسعلههلتوس لیسیهه لسلهسیات و لبلعل لدتل38لیلرقلعلولبلهل

پللسلگسلسللپاکلشللد لس لله لاشللدلاوکلس وسللعلبللدو ل

یوال38888لیوالبلللالیلرقلللعلسلللهسیات و لشلللدسدل.لبلللاگکل

کلشد ل قهت علشلدل.ل
پرشفاآوال ل
کلبهلس وسعلههکل ل
پرشفاآوال ل
ل

گسدگس لنراکلگتهسو لگسلیسیهه لراو هتوناگف لنهسکل یهلمل

سیهتجلآس هتشلههلگسیه لشد لیالیدو ل9لسشله لیگی لشلد ل

بلعلآشوهاسلهسلتوسرمگسلرو لشل اعلگکل()FID7لگسلی هی لشلدل.ل

گس .لبلهلتویلعلبلعلسیلهتجلبلعلیسل لآ لد لگسل رلمگ لاشلدل

سیو لگسی هی لشلد لHP-INNOWAXلبلهل32ل یلالطلو لول

برللو سلسللاول لبللالاوکللیللنلپللرشلفللاآوالکلشللد لبللعل

8/92ل را ل یاللطالبوی.لباسه علی هت لباگکلت ارللللس وسلعلهلهل

او لهللهکلگسللردک،للارللهت ،لحاگاتلل لولگولیاگسللوسرک،ل

یالیسیهه لراو هتوناگف لنهسکلطاگح لشد.لط لت ارللل،ل

مهسبلتاتنلاو لپرشلفلاآوالکلبلاگکللگفلمگتشلبلهسیه ل

ی هکلگولرعلآو ل12لیایلعلسلهسی لنلاگیلبلعل لدتل9لیلرقلعل

تولردلگتهسو لگسییهبلشد.لل

گسییهبلشد.لگتنلی هلبهلشربلی هت ل38لیایلعلسلهسی لنلاگیل

یدو ل-9ل رمگ لاشدلبرو سلسلاول ل ی لالاوکللیلنلتلالخله لول

یالیلرقعلتهلاسرد لبعلی هکل38لیایعلسلهسی لنلاگیلگفلمگتشل

فاآواکلشد لپسلگسل 13لسهم ل(غاظ لساول لیالس ه لصل ال
ل
ل
پرش

تهف لولب دلگسل3لیلرقلعلس له لگله ل لبلهلسلام ل38لیایلعل

3/9×382لساو /ل را للریا)لل

سهسی لناگیلبالیلرقعلبعلی هکل338لیایعلسهسی لناگیلاسلردل.ل

فاآواکل
ل
او لپرشل

غاظ لساو ل(ساو /ل را للریا)لل

لارهت ل

3/2×383ل

ی هکلتماتقلرممد ،لسیو لولشمهسلهنالبلعلتاترلبلبلالاوکل

گسردکل

7/4×382ل

،318ل338لول998لیایللعلسللهسی لنللاگیلتمظللر لشللد.لگسلنللهسل

حاگات ل

3/8×382ل

سریاو لبهلیاتله ل1/1ل رال للریلالیالیلرقلعلبلعلمملوگ لنلهسل

2

گولیاگسوسرکل

9/2×38ل

فاآواکل
ل
بدو لپرشل

3/4×382ل

حه للگسی هی لشلدل.لحیل لس وسلعلتماتلقلشلد لبلعلیسلیهه ل

ل

راو للهتوناگف ل3ل رواولریللالبللویل.لبللاگکلگسللدگلس لنرللاکل

گفلللمگتشل رلللمگ لاشلللدلبرلللو سلسلللاول لیاللیلللنل

ناورم،لگسلرر لناورملگسی هی لشد.لگبیدگلس وسعلههلبعل رلمگ ل

کلشد لبهلسلویل3لسا له لس لب لبلعللیلنلخله ل
فاآوا ل
ل
ل
پرش

38لباگبالالرلقلشلدسدلولب لدل48ل رواولریلالگسلس وسلعللالرلقل

لهبللتویعلگسل ل.لبملهباگتنل،لبلاگکلاسلرد لبلعلبلرشلتلاتنل

شد لرعلحهوکلناورملبوی،لبعله لاگ ل4ل رال للریلال الو ل

رمگ لآسگیسهسکل لوگیل ل کل ویلویلیاللیلنلولتولرلدل

شمهسهنالرر لنالورملیوا لتلکللوللعلآس لهتشلاتییلعل

گتللهسو لگسلاو للارللهت لگسللی هی لشللد.لفاآتمللدللتی رللالیال

شللدسد.ل اللو لبللعل للدتل38لیلرقللعلیالی للهکل17لیایللعل

شللاگت لب ل لهللوگسکلگسیلله لناف ل لولپللسلگسل43لسللهم ل

سهسی لنلاگیلل(بلنل لهاکل)لسهلعلیگاکلشلدل.لیالسههتل ل،ل رلمگ ل

غاظ لگتهسو لبعل33/1لنا لباللریالاسردلرلعلبلهللتویلعلبلعل

ی بلیالطو ل وجل288لسهسو یالخوگسد لشلدلولبلهلگسلی هی ل

غاظ لنالورملگولرلعل،ل رلمگ لگتلهسو لتولرلدکل8/33لنلا ل

گسلس للویگالگسللیهسدگای،لغاظ ل لناللورمل هسللبعلش لدل.لهللال

گتهسو لبعلنا للمدلگولرعلبوی.لل

آس هتشلبهل9لبهالتواگالگسیه لول رهسهرنلآ لههلنمگا لشد.لل

فصامه علما

33لل

.تأثیر خش

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

-لپژوهش لست

تولید اتانول:

غاظلل لگتللهسلو لتولرللدلشللد لر للهبرشلپللهترنلگسلل لول

رلمگ لگتللهسو لتولرلدلشللد لگسللیللنلتلالبللهسیه لر للهبرشل

سشه لیهمد لر بویل هی لکل ل کل لوایلسرلهسلبلاگکلاشلدل

پهترم لیگش .لبمهباگتن،لگسللینلخشکلباگکلتولردلگتلهسو ل

برو سلولتولردل صو لگس .لبهلگفمگتشل قدگاللینلبعل3ل

ول قهت علآ لبهللینلتالگسی هی لشلدل.ل رلمگ لگتلهسو لتولرلدل

یاصدل(یاصدلیه دگتلرل)،لتولردلگتهسو لبعلطلواللهبللل

شد لبلهلگسلی هی لگسللیلنلخشلکلبلاگکلهلالچهلهالاو ل

الحظعلگکلگفمگتشلتهف لول لبهلگفمگتشل قدگاللیلنلبلعل1ل

پلرشلفلاآوالکلگسلدگس لنرلاکلشلدلتلهلتلأثرالسلوعللیلنلبللال

یاصللد،لت ررللالچمللدگس لیال رللمگ لتولرللدل شللههد لسش لدل.ل

بهسیه لتولردل شلیصلشلویل.لسیلهتج لبلعلیسل لآ لد للیال

بمهباگتن،ل لتوگ ل ر لرش لحهوکل38لنا لبلاللریلالل(3ل

یدو ل1لنمگا لشد لگس .لسیهتجلسشه ل لیهدلرعلباگکل

یاصدلیه دگتلرل)للینلاگلیال ر لرش لحلهوکل48ل

کردن لجن روی بازده

فاآواکلتأثرال ثبیل لبلالآسگیسلهسکل
ل
لینلخشکلسرمل ل
پرش
وگیل

.لل

نا لباللریالناورملباگکلتولردل صو ل مهسبلیگس
ل

کللینلولیالسیریعلگفمگتشلبهسیه لتولردلگتلهسو ل

یگشیعلگس .لبلعلطلواکلرلعلبلهلگسلی هی لگسلپلرشلفلاآوالکل

یدو ل-1ل رمگ لتولردلگتهسو لبهلگسی هی لگسللینلخشکلخه لول

لارهت ،ل38لیاصدلبهسیه لتئلواکلل(8/23لنلا لگتلهسو لبلعل

فاآواکلشد ل
ل
ل
پرش

گسگکلهالنا لناورم)لت مل ل8/43لنلا لگتلهسو لبلالنلا ل
ناورملگولرعلبعلیس لآ د.لشلهته للذرلالگسل لرلعل رلمگ ل
تولردلگتهسو لباگکلس وسعلشلههدل،لت مل لتی رلالنالورملیال
ر لرش لحهوکل لوگیل ل کلگسلی هی لشلد لیالتهرلعل
هت لتاقر لولیالغرهبللینلسرملگسدگس لنراکلشد،لرلعلگتلنل

نا لگتهسو لبعلنا لناورملگولرعل

فاآواکل
ل
او لپرشل
لارهت ل

 8/83ل8/43ل

گسردکل

 8/89ل8/13ل

حاگات ل

 8/89ل8/11ل

گولیاگسوسرکل

 8/89ل8/13ل

فاآواکل
ل
بدو لپرشل

 8/83ل8/94ل
18

قدگالباگبالبهل8/42لنا لگتهسو لبالنا لناورملگولرعلبوی.ل

16

بهینزهسزازی دردزد لجزن :بلاگکللبهرملعلسلهسکللیللنل

14

بعلمموگ لتکلمه للل دویرمملد لیالسظلالنافیلعلشلویل،ل

10

فاآتمدلتی رالولتولردلگتهسو لبهلیاصدههکل ییال للیلنل
ل

8

گسیه لشد.لبعلگتنل مظوال قهیتال،8/2ل3لول1لیاصدلگسللینل

6

فاآواکلشد لبعلاو للارهت لبلعلمملوگ ل مبل ل
ل
ل
خشکلپرش

4

للوگیل ل کلبللاگکلتولرللدلگتللهسو لگسللی هی لشللد.لشللولل3ل

2

ت رراگتل رمگ لتولردلگتهسو لبهلیاصدههکل ییا للیلنلاگل

0
3.5

4

رش لاگل لتوگ ل38لنا لباللریلالتلهله له ل3لیاصلدلیال
سظالنافل ل.لیال لر لرشل لحلهوکل8/2لیاصلدللیلنل

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

یاصدللینل(یاصدلیه دگتلرل)

سشه ل لیهد.لل
بهلتویعلبعلشلوللل،3لبهیلاتنلغاظل للیلنلیال لر ل

لغاظ لگتهسو (نا لباللریا)ل

صاف لولت ررنلحدلغاظی لگسللینلرلعلیالآ ل ل لتوگسلدل

12

شولل-3ل رمگ لتولردلگتهسو لباگکلیاصدههکل ییا لگسللینل
فاآواکلشد لبعلاو للارهت ل(پسلگسل43لسهم ل
ل
ل
خشکلپرش
تی را)ل
ل

ل

31ل

گسی هی لگسللینلف ه لبعلمموگ ل و للیال ر لرش لتولردلگتهسو لل

.بحث و نتیجهگیریل

.رونززد تولیززد اتززانول و موززرت گلززوکم توسززط
.ساکاروما سزس سرو سزیه در حضززور لجزن خشز

پززیش

یالگتنل طهل علگ وله لتولرلدلبروگتلهسو لتوسل ل ی لال

فرآوری شده:ل قدگالگتهسو لتولردلشد لولناورملبهلر هسد ل

سهرهاو هت للسلساوت للرعلبللهلگسللی هی لگسللیللنلفهضللالبل

یالحرنلتی رال(یالبلهس للس لهس لصل اللتلهل13لسلهم ل)لیال

شهاکلبعلمملوگ لیلهتهمتنل لوگیکل ل کلبااسل لشلدل.ل

ر لرش لحهوکل48لنا لباللریلالنالورملول3لیاصلدل

بهسیه ل18لیاصلدکلتولرلدلگتلهسو لبلهلگسلی هی لگسل لر ل

فاآواکلشلد لبلهلسلویل3لسا له لگسلدگس ل
ل
لینلخشکل ل
پرش

رش لحهوکللینلفهضالبل(38لنا لبلاللریلال)لولنالورملل

نراکلشد.لسیهتجلیالشولل9لگاگتعلشد لگس .لل

(48لنللا لبللاللریللا)،لس للب لبللعل للر لرشل لگسللیهسدگایل

شولل9لسشه ل ل لیهلدلرلعل،لتولرلدلگتلهسو لول صلافل

(حهوکلگیمگکل وایلگسی هی لیالتهرعل هتعلتاقلر ل)لحهصلللل

ناورملپسلگسلپهته لفهسلتأخرالشاوعل ل لشلویل.ل لهرمت ل

شد،لرعلگتنل رمگ لیال قهت علبهلبهسیه لتولردل صوالتل

بعطواکلرلعل
قدگالگتهسو لیال43لسهم لتولردلشد لگس .ل ل

یتهال هسمدلحشا لرشلست ی ،ل قلدگاللهبللللبلول لگسل لل

ب دلگسل43لسهم لولیالبهس للس هس ل43لتهل13لسهم ،ل رمگ ل

(.)39لل

تولردلگتهسو لت ررال ملهیگاکلسدگشلیعلگسل ل،لرلعلسهشل لگسل

بهلگسی هی لگسلس ویگالتولردلگتلهسو لول صلافلنالورمل،ل
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Abstract
Introduction: Excess activated sludge contains large amounts of components such as
phosphorus, nitrogen, and sulfur which can theoretically be used as a nutrient source in
fermentation processes to produce value added materials. In the present study, the possibility to
grow Saccharomyces cerevisiae and produce ethanol on pretreated and untreated activated
sludge as a nutrient source was investigated.
Materials and methods: In this article, Saccharomyces cerevisiae, CEN.PK 113-7D, was used
as an ethanol producer microorganism. In order to release the organic matter of the sludge and
increase the efficiency of ethanol production, four pretreatments, i.e. acidic, alkaline, thermal
and ultrasonic were performed on the sludge. The effectiveness of each pretreatment on biomass
growth at aerobic conditions was measured by CFU method. Moreover, the yield of ethanol at
anaerobic conditions was measured using gas-chromatography.
Results: The highest biomass yield of yeast on the wet sludge at aerobic conditions was
obtained after alkaline pretreatment, in which the biomass concentration increased from
1.2 105 (CFU/ml) to 1.5 106 (cell/ml) after 36 hour of cultivation. At anaerobic conditions, the
yield of ethanol on alkaline pretreated sludge was 0.11 g ethanol/g initial glucose. Additionally,
by drying the sludge and performing the alkaline pretreatment, the ethanol production was
increased up to 0.41 g ethanol/g initial glucose.
Discussion and conclusion: The results showed that the excess activated sludge from
wastewater treatment plants can be used as nutrient source for ethanol production. However, it
needs to be treated and alkaline pretreatment of dried sludge is suggested to produce a high
yield of ethanol.
Key words: Bioethanol, Saccharomyces cerevisiae, Activated sludge, Pretreatment
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