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مسععدود تععاتمیمععن

*

چكیده
مقدمه:لگسی هی لگزلفاآیمدلهرداولرزلبعل مظوالآزگیلسهزیلقمدههیلقهبللگحرهلباگیلتولردلگتلهسو لگزل لوگیلپال لسلهکهایدیل،ل
بعویژ لیالفاآیمدلهرداولرزلگسردیلبهم لتولردلتاکربهتلبهزیگاسد لاشدل رواوگانهسرس لههل هسمدلفوافواگ لولهرداوکس ل
ل
یرللفواگ ل لشوی.لوجویلگینلتاکربهتلیال رطلکشل لملهو لبلالکلههدلاشلدل رواولگانهسرسل للوکلههدلنالوکزل
صاف ل وجبلکههدلبهزی لگتهسو لتولردیلسرزل لشوی.لبعله رنلما ل طهلععلحهضالته لیالبااس لگثالگینلتاکربلهتل
یگای.ل
بالاویلاشدل خ اسهکهااو هیسسلساویسرعل ل
مواد و روشها:لبعل مظوالبااس لآثهالبهزیگاسد لیولتاکربلفوافواگ لوهرداوکس ل یرللفواگ لبالاویلاشلدل خ لال
سهکهاو هیسسلساویسرعلولبهزی لگتهسو لتولردیلتوسطلآ ،ل1لسایلآز هیدلبهلغاظ لهلهیلصل اللیلهلشلههدل،ل،7/5ل3لول4ل
نا لباللریالگزلهالتاکربلتهرعلشدلولآثهالبهزیگاسدن لآ لههلبالاویلاشدل خ لالولبلهزی لگتلهسو لتولرلدیلتوسلطلآ لیال
دتلز ه ل13لسهم ل طهلععلشد.لل
نتایج:لسیهیجلسشه لیگیلکعلبهلگفزگیدلغاظ لیولتاکربلفوافواگ لولهرداوکس ل یرللفلواگ لل رلزگ لبهزیگاسلدن لهلالیول
بردتاینلبهزی لگتهسو لتولردیلباگیلهالیولتاکربلفوافواگ لولبلاگیلهرداوکسل ل
تاکربلگفزگیدل لیهبدلبعلطوایلکعل ل
یرللفواگ لیالس وسعلشههدلولغاظ ل7/5لنا لباللریالبلعیس لآ د.له چمرن،لسیهیجلسشله لیگیلکلعلتاکرلبلفوافلواگ لبلعل
اگتبلتأثرالبهزیگاسدن لبرشیایلسسب لبعلهرداوکس ل یرللفواگ لبالاویلاشدل خ الو یهبولرس لآ لیگای.لل
بحث و نتیجهگیری:لبعلطوالکا لکههدل رزگ لناوکزل صاف لبهلگفزگیدلغاظ لگینلتاکربلهتلنویلهیللآثلهالل م ل ل
گینلیولتاکربلبالاویلاشدلول یهبولسر ل خ الولیالسیرجعلکههدلبهزی لگتهسو لتولردیلگس .لل
واژههای کلیدی:لگتهسو ،لبرو سلساول ،لفوافواگ ،ل خ السهکهاو هیسسلساویسرع،لهرداوکس ل یرللفواگ ل

* سویسمد ل سؤو ل

وهتبهت،لhunesi@yahoo.com
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سشهسیعگی،لساولزی،للرگموسلاولزیلولجابل لهلهللگسلی هی ل
ل

بللهلتوجللعلبللعلکللههدل مللهب لسللو

لهللهیلفسللرا لول

لشویل(.)5لتخ رالگتهسو لی

لفاآیمدلزیسی لگسل لکلعل

آلوین لهلهیلزیسل ل رطل لسهشل لگزلگسیشلهالنهزهلهیلل

ط لآ ل وگیلآل لتوسطل رواوگانهسرس لهلهلبلعلتاکربلهتل

ییلگکسللللردکاین،لییلگکسللللردنونایلولگکسللللردههیل

سهی لتال هسمدلقمدههلتبدیلل لشوسد.لسپس،لقمدههیلتولرلدل

سریاوژ لسرهزلبعلگسلاژیلهلهیلتجدیلدلپل یال،ل مهسلبل،لغرلال

شد لط لفاآیمدلتخ رلالب للعوسلراعل رواوگانهسرسل لهلهلبلعل

سلل

لولگازگ لقر لل لکلللعلآللللوین لک یلللایلسسلللب ل

گتهسو لوییلگکسردکابنلتبدیلل لشوسد.لبعلطوالکا لیال

سو

لههیلفسرا لیگشلیعلبهشلمدلگحسلهسل ل لشلویلل(.)3ل

طو لفاآیمدلتخ رالگتهسو ،لیوناو لگز رواوگانهسرسل لهلهل

لهللهیلزیسللی لبللعلممللوگ لجللهیگزینل

ی هل لیگاسدلناو لگو ل رواوگانهسرس لههی لهسلیمدلکلعل

لههیلفسرا لبلعلمال للوجلویلگکسلرژ لیاللسله یهال

سوبسیاگههیلتخ راپ یالاگلبلعلگتلهسو لتبلدیلل ل لکمملدللول

لولیال

نلللاو لیو لشللله لل رواوگانهسرسل ل لهلللهیلتولردکمملللد لل

ل،لکلههدلگسیشلهال وسوگکسلردل

آسللزی لهللهیلکهتهلرزکممللد ل( ثللللآسللزی لآ للرهزلوناروللول

کابن،ل وگیلآل لفلاگالولهرلداوکابنلهلهیلگشلبهکلکلعلیال

آ للرهز)لهسللیمدلکللعلیالوگق ل لوگکللمدلشللر رهی لتجزیللعل

لهلهیل

سوبسلیاگلبللعلتاکربللهتلسللهی لتللال هسمللدلناللوکزلاگلکهتللهلرزل

گسللی هی لگزلسللو
سو

شر رهی لآ لههلسببلبهاللافینلملدیلگکیله لسلو
سیرجعلبهبویلگحیاگقلسلو

وگق لیو لگزل ه لتاینل شوهتلگسی هی لگزلسلو

لکمملدلل(.)3لیالگصللللتولرلدلگتلهسو لگزل لوگیلسشهسلیعلگیل

فسرا لگس ،ل لشویل(.)4لل
یال رلله لسللو

لهللهیلزیسللی ل خیا ل ل،لگتللهسو لبللعل

هسمدلسشهسیعلنمد لیهلباسجلی

لفاگیمدلیول احاعلگیلگس ،ل

یالیاللل له چلللو ل،لسلللهین لتولرلللدل،لوجلللویلگسلللوگکلل

احاعلگو لفاگیمدلسهکهای روهسرو ل(هرلداولرزل)لسله لیگایل

ل

لآسزی لیهلگسردلبلعلقملدههیل

رواوگانهسرس لههیل خیا لول وگیلفاگوگ لولگازگ لقر

کعلیاط لآ لسشهسیعلبعلک

بردتلاینللتوجلعلاگللیالساگسلالجهله لبلعل
باگیلتولردلآ ،ل ل

سللهی لتللال هسمللدلناللوکزلتبللدیلل ل لشللوی.لیال احاللعلیو ل

ویلجابلکای لگس لبلعطلوایلکلعلیالچملدلیهلعللگ رلال

قمللدههیلحهصللللگزلفاآیمللدلسهکهای روهسللرو لتوسللطل

لههیلزیسی ل صاف لجهله لاگل

رگاوگانهسرس لههیل مهسلبلبلعلگتلهسو لتبلدیلل ل لشلوسلدل

بهالیل37لیاصدلگزلسو

بعل ویلگ یصهصلیگی لگس ل()1ل.لبعلطوایلکعل لتوگسلدل

(فاآیمدلتخ را)ل(0لول.)8لل

لسللهزنهالبللهل للرطلزیسل لکللعل

یو لگزل ه لتاینل سلهیلل ابلوبلبلعلتولرلدلگتلهسو لگزل

لهلهیلفسلرا لیگایل،لبلعل

لللوگیل خیال ل لسشهسلللیعلگی،لسلللاولزیلولییگلللال لللوگیل

لیهلیالتاکربلبلهلبملزینلبلعل

پا لسهکهایدیلیالهمگه لهرداولرزلگینل وگی،لتشورلل وگیل

مموگ لحه للگکسرژ لبلعکهالنافیعلشویلول یویلگکسرژ ل

بهزیگاسللد لاشللدل رواوگانهسرسلل لهللهلگزلقبرللللگسللردههیل

آ لاگلگفزگیدلیهلدل.له چملرن،ل لسلببلگکسردگسلرو لبهیلال

ضعر ،ل شلیاهتللفلواگ ل،لتاکربلهتلفمالعل لولهرداوکسل ل

هرداوکابنههلولیالسیرجعلکههدل رزگ لآلوین لسهش لگزل
ل

بعویژ لیالهمگه لهرداولرزلگسردیلگینل لوگیل
یرللفواگ ،3ل ل

آ لههلشویل(.)1لل

گس .لیالز ه لهرداولرزلتاکربهتلپا لسلهکهایدیلشله لل

بللعلممللوگ لیل

لسللو

آلوین لک یایلسسب لبعلسلو
شولل هلصلبعلمموگ لسو

گ للاوز لیالکشللواههیل خیا ل لبللعلطللوالوسللرع لگزلل
فاآیمد لتخ را لباگیلتولردلگتهسو لگز ملهب ل خیال لقملدیل،ل

سشهسیع،لساولزلوله

لساولزلگینل وگیلیالگبیدگلبعلقملدههیل

سهی ل5لکابملعلول3لکابملعلتبلدیلل ل لشلوسدلوللسلپسل،لیال

بااس لآثهالبهزیگاسدن لتاکربهتلفوافواگ لولهرداوکس ل یرللفواگ لیالط لفاآیمدلتخ رالبالاویلاشدلولبهزی لگتهسو لتولردیل...ل

احاعلیو لگینلتاکربهتلبعلشوللهلهلیلییگلایله چلو ل

31ل

.مواد و روشها

فوافواگ 4لوهرداوکس ل یرللفواگ لتبدیلل لشلوسدلکلعل

مخمععر و محععیط ک عع  :یالگیللنلبااس ل لگزل خ للال

لولل ضلال

سهکهاو هیسسللساویسعلITCCلباگیلتولردلگتهسو لگسی هی ل

هسیمد.لوجویلگینلتاکربهتلیال رطلکش ل هس لاشلدلول

شللدلکللعلگزلوزگاتلماللو لولت اراللهتلفمللهوای،لسللهز ه ل

یهبولرس ل رواوگانهسرسل لهلهللشلد لولیاسیرجلعلآ ل رلزگ ل

پژوهش ،لما

لولصمعی لگیاگ ل( اکزلکاوسرو لقهاچلههل

گتهسو لتولردیلتوسلطل رواوگانهسرسل لتخ راکمملد للهل ل

بهکیایههیلصمعی لولم وس )لبعلشوللیدل ش
ل
ول

کههدل لیهبلدل.لبلالگیلنلگسلهسلپژوهشلگاگ للزیلهییلبلعل

شدلولسپس،لیال رطلکش لگسیایللشد.ل

باگیل رواوگانهسرس لهلهلبلعلویلژ ل خ اهلهلسل

لتهرلعل

بااس لآثهالگینلتاکربهتلبالاوسدلاشد،ل یهبولسر ،ل رزگ ل

شرایط انجعا آزمعای  :بعلدلگزلآ لهی لشلد ل لرطل

ناوکزل صاف لوگتهسو لتولردیلیالهمگله لتخ رلالگتلهسو ل

کش ل لتوثرللال خ للالسهکهاو هیسللسلساویسللرعلحللهویل

پایگ یمد.لالاسو لوله ولهاگ ل1لبلعلبااسل لتلأثراللشلدلتل

ییپیهسلللر ل
تاکربلللهتلنالللوکزل،35لمصلللها ل خ لللال،3ل ل

هرداولرزلگسردیلچوبلصموبالبهلگسلی هی لگزلسلول وای لل

هرللداوژ لفس ل هت،37لپیهس ل لییلهرللداوژ لفس ل هتل،5ل

گسردلاقرقلبلالاویل رلزگ لقملدل صلاف لوللتخ رلالل خ لالل

مرزی لسول هتل،4/5لآ وسرو لسول هتل3ل(نا لبلاللریلال)،ل

سهکهاو هیسللسلساویسللرعلولتاکربللهلتلبهزیگاسللد ل هسمللدلل

رطلکش لآ هی لشد لیالگتوکهولیالی هیل347لیاجعل

هرداوکسلل ل یرللللفللواگ لپایگ یمللدلل(.)3ل للوییج،1لبللعل

سهسی لناگیلولفشهال3لگت س البلعلل لدتلل47لیقرالعللگسلیایللل

بااس لگثافوافواگ لولهرداوکس ل یرلللفلواگ لبلالاویل

شد .لپسلگزلگسیایللشد ل رطلکشل لولسلایلشلد لیال

اشدلوفعهلر لآسزی لههیلپرلاوگتلییلهرلداوژسهزل،5لگلوللل

ی هیل رطلیالشاگیطلکه هلگسیایللولیالسزیی

لشلعاعلل

ییهرللداوژسهز3لولآلدئرللدلییلهرللداوژسهز0توسللطل خ للال
ل

م للتاارحل خ البعلسسب ل1لیاصدل رطلکشل لگسجله لل

سهکهاو هیسللسلساویسللرعلپایگ ل .لسیللهیجلپللژوهدلویل

شدل(.)33لپسلگسجه لم لللتاالرحل لرطلکشل لحلهویل

سشه لیگیلکعلفوافواگ لتلأثراللشلدیدیلبلالاویلیوآسلزی لل

خ للالیالگسووبللهتوالبللهلی للهیل45لیاجللعلسللهسی لنللاگیلول

پراوگتلییهرلداوژسهزلیگایلگ لهل
ل
آلدئردلییلهرداوژسهزلول

گسردییعلباگبال1/5لیالشاگیطلسهکنلتهل احاعلس لهی لاشلدل

بالاویلگلوللییهرداوژسهزلتأثرالک یایل ل لنل گایل،لیال
ل

خ الولتزایقلبعل رطلکش لسگهدگایلشلدل.له چملرنل،ل

حهل لکعلهرداوکس ل یرللفواگ لتأثرالک یایلسسلب لبلعل

تمظر لگسردییع لبهلسول وای

لگسردل 3والالولسویل(سلدی ل

فوافللواگ لبللالاویلیولآسللزی لآلدئرللدلییلهرللداوژسهزلولل

هردواکسللرد)ل3ل للوالالتهرللعلشللد لگزللشللاک لتجللهایل

پرللللاوگتلییلهرللللداوژسهزلیگایلگ للللهلبللللالاویلگلولللللل

اک8لگسجه لشد.لیالهالآز هیدل477ل را للریالگزل لرطل

ییهرللداوژسهزلتللأثرایلشللبرعلبللعلتاکرللبلفوافللواگ لبللعل
ل

کش لیالگالنلههیلبهلحجل ل577ل رال للریلاللتهرلعلشلدل.لگزل

تاکربلفوافواگ لیگش ل(.)37لبالگینلگسهسلبلهللتوجلعلبلعل

ز ه لص التهل13لسهم ،لهال1لسلهم ل1لس وسلعلگزل لرطل

تأثرال ه لگینلتاکربهتلبلالاشلدلولتولرلدلگتلهسو ل،ل طهلعلعل

کش لباگیلگسدگز لنرایلقمدل صلاف ل،لگتلهسو لتولرلدیلول

حهضالبعلبااس لتأثرالتاکربهتلفوافلواگ لوللهرداوکسل ل

غاظ ل لبرللو سلنافیللعلشللد.لبللاگیلتعرللرنلگثللالتاکربللهتل

یرللللفللواگ لبللالاشللدلولتولرللدلگتللهسو لتوسللطل خ للال

فوافواگ لوهرداوکس ل یرللفواگ لبالاشدل خ ا،لاوسلدل

سهکهاو هیسسلساویسرعل لپایگزی.لل

ناللوکزل صللاف لول رللزگ لگتللهسو لتولرللدیلتوسللطلآ ،ل1ل
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سایلآز هیدلولبهلغاظ لههیلص الیهلشههد،ل،7/5ل3لول4ل

حسبلنا لباللریا،لxلولx0لغاظ لسهلهی لوللگولرلعلزیسل ل

نا لباللریالگزل رطلکش ل مهسبلاشدل خ البلاگیلهلال

توی لبالحسبلنا لباللریالولیالسههیل ،للS0لغاظل لگولرلعل

تاکربلبعلطلوالجدگنهسلعلتهرلعلشلدل.لبلاگیل طهلعلعلتلأثرالل

قمدلکللبالحسبلنا لباللریالگس .لل

غاظ لگینلتاکربهتلبالاویلاشدلگینل رواوگانهسرسل للول

.روشهای تحلیل
.اندازه گیری قند ،اتانول تولیدی و غلظ

صافلقمد،لگتهسو لتولردیلهلالآز لهیدل1لبلهالتولاگالولل

بیومس:

رهسگرنلآ لنزگا لشلدل.له چملرنل،لبلاگیللبااسل لافیلهال

یالگیللنلبااسلل لبللاگیلتعرللرنلتللاگک لسللاول لیولل لگزل

گتهسو لتولردیلولاشدلساول ل خ الیالط لفاآیمدلتخ رال

س وسعلههیلنافیعلشد ل1لباگبالاقرقلول رزگ لجل بلآ لیال

بعلتاتربلگزل لد لسلمیرو لاشلدلبرلو سلسلاول ل،لتولرلدل

طو ل وج347لسهسو یالبهلگسپویاوفیو یالتعررنلشلدل.لسلپسل
وز ل شل

گتهسو لولناوکزل صاف لگسی هی لشدل( عهیلعل،3ل4لول.)1لل

لسللاول لبللهلگسللی هی لگزلس للویگالکهلرباگسللرو ل

ل ل(  ) 3ل

( رزگ لجل بلب للعیسل لآ لد لیال347لسلهسو یالیالل اهبللل

یال عهیلعل3ل( د لسمیرو لاشدلساول )،لز ه لتخ رال

لسلاول ل)لبلعلیسل لآ لدل.له چملرنل،لیالگیلنل

بالحسبلسهم ،لXل رزگ لوز ل شل

لسلاول لیالحله ل

وز ل ش

طهلععلبعل مظلوالاسل ل مل لکهلرباگسلرو لوز ل شل

ل

ل

ساول ،لگبیدگل رطلکشل لتهرلعلشلد لیالبلهاللتلهل احالعل

ساول لبالحسبلنا لباللریلال،لxmلبلردلتلاینلل الدگالوز ل

اسرد لبعلفهزلاشدلس هی ،لیالی هیل45لیاجعلسهسی لنلاگیلل

لساول لبلالحسلبللنلا لبلاللریلال،ل µmبلردلتلاینلل

ولگسللردییعلباگبللال1/5لسگهللدگایلشللد.لسللپسلحج ل هللهیل

اشدلبالحسبلنا لباللریا،لx0لغاظ لگولرلعلوز ل شل
ش

خیا ل 3لتهل37ل را لریلالگزل لرطلکشل لیالل37لسلایل

شدتلویژ لبالحسبل(سهم )3/لگس .لل
لل

ل(  ) 4ل

یالگیللنلاگبطللعللtلز لله لتخ رللالبللالحسللبلسللهم ل،ل
لPلغاظلل لگتللهسو لتولرللدیلبللالحسللبللنللا لبللاللریللال،ل
بردتاینل ادگالگتهسو لتولردیلباحسبلنا لباللریلال،ل
لPmل ل
Prلشللدتلویللژ لتولرللدلگتللهسو لبللالحس لبلل(سللهم )3/لول
P0لغاظ لگولرعلگتلهسو لتولرلدیلبلالحسلبللنلا لبلاللریلالل
گس .لل
لل()1ل.
ل

لولعلآز هیدلایخیعلول رزگ لج بلآ لهلهلیالطلو ل لوجل
347لسهسو یالبهلیسیگه لگسپویاوفیو یالقاگئ لشلدلل(گزلآبل
اطالبعلمموگ لشههدلگسی هی لش لد).لپلسلگزلآ للتعلدگیلل37ل
مدیلفرایالساساسگ لبلهلگسلدگز ل مهفل ل 7/41رواو یلاللبلعل
دتل33لسهم لیالآو لبهلی هیل87لیاجلعلسلهسی لنلاگیلل
ش

لولپسلگزلسایلسلهزیلیالیسلروهتوالولاسلرد لبلعل

ی هیل رط،لتوزینلشد.لسپس،ل37ل را لریالگزلهلالیل

ل

گزل اللو هللهیل خ للالاشللدلیگی لشللد لبللهلغاظ ل لهللهیل
خیا لتوسطلگینلفرایاههیلگزلقبللللوز لشلد ل،لصلهفلول

یال عهیلعل1ل( عهیلعلسمیرو ل صافلنالوکزل)لYP/Sلول

یوبها لبعل لدتلل33لسلهم لیالیگ لللآو لیالی لهیل87ل

YX/Sل بلعلتاترلبلبلهزی ل صلو لتولرلدیلبلاگیلگتلهسو لول

لشلدل.لوز لثهسویلعللآ هلهللپلسللگزل

زیسل لتللوی لبللالحسللبلنللا ،لگتللهسو لبللالنللا لناللوکزل
صاف لولنا لوز ل ش

لساول لبالناوکزل صاف ،لPل

ولP0ل بعلتاترلبل رلزگ لگتلهسو لتولرلدیلسهلهی لولگولرلعلبلال

یاجعلسهسی لناگیل ش
ش

لشد لیوبلها للگسلدگز لنرلایللشلدل.لبلهللت هضللللوز ل

ثهسویلللعلگزلوز لگولرلللعلفرایاهلللهلوز ل شلل

لسلللاول لیال

غاظ لههیل خیا ل لرطلکشل لبلعلیسل لآ لدل.لبلاگیل

بااس لآثهالبهزیگاسدن لتاکربهتلفوافواگ لولهرداوکس ل یرللفواگ لیالط لفاآیمدلتخ رالبالاویلاشدلولبهزی لگتهسو لتولردیل...ل

تعرلللرنلغاظل ل لقملللدلگحرلللهلکمملللد لگزلاو لییلسریلللاول

را للریلایلتهرلعلشلدل.لسلپسل،لبلعلهلالیل

35ل

لگزلآ لهلهل8/5ل

لگسللرد3ل()34لوله چمللرن،لبللاگیلگسللدگز لنرللایل

را ل للریللالکاای ل لگسللردلبللعله للاگ ل0ل را ل للریللال عللافل

غاظل لگتللهسو لتولرللدیلهللا1لسللهم لیل لبللهالگزل للرطل

تروبهابروتر

والالگضهفعلشد،له رنل
ل
لگسردلبهلغاظ /771ل

کشلل لبللعل للدتل41لسللهم لس وسللعلبللایگایلولپللسلگزل

کهالبهل3ل را ل لریلالآبل اطلالبلعلمملوگ لس وسلعلشلههدلسرلزل

سهسیای روژلکای لس وسعلبعلیسیگه لکاو هتوناگف لنلهزیل

گسجه لشد.ل او لههیلبلهاللبلعل لدتل17لیقرالعلیالح له ل

تزایقلشلدل.لیالگیلنل طهلعلعل،لبلاگیلگسلدگز لنرلایلغاظل ل

آبلبهلی لهیل17لیاجلعلقلاگالیگی لشلدسدلولپلسلگزلسلایل

گتهسو لگزلیسلیگه لکاو لهتوناگف لنلهزیل لد لل(فرارلپسل

شد لتهلاسرد لبعلی هیل47لیاجعل(بلاگیل یوقل لکلای ل

،PU1177لگیمگامللد)ل جهللزلبللعلآشوهاسللهزلیوسرزگسللرو ل

سام لوگکمد)ل رزگ لج بلآ لهلهلبلهلگسلی هی لگزلباسه لعل

شللعاعلگیلولسللا لگفللزگال( Clarity 402, Data Apex,

شللیقلنرللایلیسللیگه لگسللپویاوفیو یال(جِللنلوی،317537ل

)Czech Republicلگسللی هی لشللد.له چمللرن،لگزلسللیو ل

گسگاسیه )لولیالطو ل وجل131لسهسو یالبلاگیلفوافلواگ لول

شرشعگیلپلاللشلد لل(فرارلپسلل،PEG20Mل)USAلبلعلطلو ل
ل

113لسهسو یالباگیلهرداوکس ل یرللفوافلواگ لبلهلگسلی هی ل

3/5ل یللالولولقطللالیگ ال ل3/8ل رال ل یللالبللهلنللهزلحه لللل

گزل شیقل احاعلگو لقاگئ لشدل(.)31ل

سهلسللرار

سریاوژ لبهلجایه 17ل را للریالبالیقراعلگسی هی لشد.ل

تحلیععل آمععاری :ت ارللللهللهیلآ للهایلبللهلگسللی هی لگزلل

.اندازهگیری فورفورال وهیدروکسی متیل فعورال:ل

سا لگفزگال هکاوسهف لگکسلل4770گسجله لنافل ل.لس لویگال

.یالگیللنل طهلعللعلگبیللدگلگسللیهسدگایلتاکربللهتلفوافللوگ لول

ابوبلبعلهالسلعل ییرلالغاظل لگتلهسو لتولرلدیل،لبرلو سل

هردواکس ل یرلل لفلواگ لل(گزلشلاک لسلرگ هل) لول لوگییل

ساول لولقمدههیلگحرهلکممد لیال رطلگکسلللاسل لشلدل.ل

لگسلردلگزلشلاک ل

ه چمرنلباگیلبااسل ل لد لهلهیلسلمیرو ل ییراهلهیلسله ل

سظرالکاایدای

لگسردلولترولبهابروترل

اکلتهرعلشدسد.لسپس،لگسیهسدگایل377ل را لنا لبلاللریلال

بای لشد لگزلسا لگفزگالسرگ هلپهتل34لگسی هی لشد.لل

گزلهالیولتاکرلبل،لفوافلواگ لولهرداوکسل ل یرلللفلواگ ل

ل

بلعطوالجدگنهسعلتهرعلشد.لباگیلگینل مظوال7/73نا لگزلهال

.نتایج

تاکرلللبلیال377ل رالل للریلللالآبل اطللالحلللللولسلللپسل

.اثر غلظ های مختلف هیدروکسی متیل فورال بعر

لگسلردلتهرلعلشلدل.ل

روی رشععد ،اتععانول تولیععدی و گلععوکم مفععرفی :سیللهیجل

بللاگیلگیللنل مظللوال7/1571لنللا لگزلگیللنل للهی لیال377ل

حهصللگزلبااس لگثلالغاظل لتاکرلبللهرداوکسل ل یرللل

را ل یالآبل اطالحللولبلعل لدتل47لیقرالعلبلهلیسلیگه ل

فواگ لبالاویلاشدل خ ا،ل رزگ لناوکزل صاف لولگتهسو ل

گسیهسدگایل7/771ل والالگزلترولبهابروتر

گلیاگسوسر

،ل(باگیلحللس وی لآ )لگلیاگسوسر

لشد.لل

تولردیلط لفاآیمدلتخ رلالسشله لیگیل:لبلهلگفلزگیدلغاظل ل

باگیلاس ل م م لکهلرباگسرو لتاکربلهتلفوافلواگ لول

هرداوکس ل یرللفواگ لبعلبردلگزل3لنا لبلاللریلا،ل رلزگ ل

هردواکسلل ل یرلللللفلللواگ ،لگزل الللو لگسلللیهسدگایل377ل

اشدل خ لال،لنالوکزل صلاف لوللگتلهسو لتولرلدیلکلههدل

را لنا لباللریالفوافواگ لولهرداوکس ل یرلللفلواگ لبلهل

لیهبد.لسیهیجلسشه لیگیلکعلبردلتاینل رلزگ لوز ل شل

ل

اللو لهللهیلبللهلغاظلل لگسللیهسدگایلل،7/5ل،3ل،4ل،1ل1لول5ل

ساول لیال رطلکش لشههدلبعل رزگ ل1/10لنا لبلاللریلال

را لنا لباللریالهالیولتاکربلیال3لسلایلبلهلنلژوژ ل45ل

ول رطلکش لحهویلهرداوکس ل یرللفلواگ ل7/5لنلا ل

33لل

فصامه علما

باللریا،لبعل رزگ ل1/81لنا لباللریالوز ل شل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3131

لیال لدتل

بلعیس لآ د.لشولل 3لسیهیجلحهصللگزلبااس لگثلالغاظل ل

ز لله ل47لسللهم لپللسلگزلتااللرحل خ للالبللعلیس ل لآ لدل.ل

تاکرللبلفوافللواگ لبللالاویلاوسللدلاشللد،ل رللزگ لناللوکزل

ه چمرنلسیهیجلسشه لیگیلکعلبهلگفزگیدلغاظل ل رلزگ لوز ل

صاف لوگتلهسو لتولرلدیلبلعله لاگ لسیلهیجل لد لسلمیرو ل

ش

لساول لک لشد لبلعطوایلکعلک لتاینل رلزگ لوز ل

تولرلللدلگتلللهسو لولاشلللدلبرلللو سلسلللاول للاگلتوسلللطل

ش

لیالغاظ ل4لنا لباللریالبعل رزگ ل4/8نا لبلاللریلالل

خ اسهکهاو هیسسلساویسرعلسشه ل لیهد.لل
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شولل-3لسیهیجلحهصللگزلبااس لغاظ لههیل خیا لهرداوکس ل یرللفواگ لبالاویلاوسدلبرو سلساول ل(گل )،لناوکزل صاف ل(ب)لولگتهسو ل
تولردیل(ج)لتوسطل خ السهکهاو هیسسلساویسرعلیالط لفاآیمدلتخ رابعله اگ ل د لسمیرو لاشدلولتولردلگتهسو لولناوکزل صاف لیالط ل
فاآیمدلتخ رال

30ل

بااس لآثهالبهزیگاسدن لتاکربهتلفوافواگ لولهرداوکس ل یرللفواگ لیالط لفاآیمدلتخ رالبالاویلاشدلولبهزی لگتهسو لتولردیل...ل

یهفیعههیلحهصللگزلبااس لگثلالغاظل لهلهیل خیال ل
ل

سیهیجلحهصللگزلبااس ل رزگ لبلهزی لگتلهسو لتولرلدیلطل ل

هرداوکس ل یرللفواگ لبالاویل رلزگ لنالوکزل صلاف ل،ل

فاآیمللدلتخ رللالسشلله لیگیلکللعلبللرنلغاظل لهللهیلصل الیللهل

گتهسو لتولردیلیالط لفاآیمدلتخ رالسشه لیگیلکعلگفزگیدل

(شههد)لول7/5لنا لباللریالت هوتلچمدگس لیال رزگ لبلهزی ل

غاظ لهرداوکس ل یرللفواگ لبعلبرشیالگزل3لنا لباللریلال،ل

گتهسو لتولردیلوجویلسدگایلول لبهلگفزگیدلغاظ لبعلبردل

تأثرالبهزیگاسدن لشدیدیلبالاویل رزگ لناوکزل صلاف ل

گزل3لنا لیاللریا،ل رزگ لبلهزی لتولرلدیلبلعل الدگالزیلهییل

بردتاینل رلزگ ل
ولگتهسو لتولردیل لن گای.لبلعطوایلکعل ل

کههدل لیهبلدل.لبلعلطلوایلکلعلبلردلتلاینللبلهزی لگتلهسو ل

ناللوکزل صللاف لیالط ل لفاآیمللدلتخ رللالبللعلتاترللبلیال

تولردیلبعلتاتربلیالغاظ لههیلصل ال،ل،7/5ل3لول4لنلا ل
ل

غاظ لهلهیلصل ال،ل،7/5ل3لول4لنلا لیالللریلاللولبلعل رلزگ ل

یاللریالبعل رلزگ ل،7/11ل،7/14ل7/18لول7/13لنلا لگتلهسو ل

،13/4ل،10/31ل 11/81لول17/5لبویل(جدو ل.)3له چملرنل،ل

بالنا لناوکزلبوی.ل

جدو ل-3لسیهیجلاناسرو لولشه صلههیلسمیرو لاشدل خ ا،لتولردلگتهسو لولناوکزل صاف ل(نا لباللریا)لیالط لفاآیمدلتخ رالیالغاظ لههیل
خیا لهرداوکس ل یرللفواگ ل
شه صلههیلفاآیمدیل

اشدلبرو سلساول ل

گتهسو لتولردیل

ناوکزل صاف ل

شه صلههیلسرمریر

ل

غاظ لهرداوکسبل یرللفواگ ل( را لنا لباللریا)لل
شههدل

 7 /5ل

3ل

4ل

x0ل(نا لباللریا)لل

7/55ل

7/51ل

 7 /3ل

7/33ل

xmل(نا لباللریا)لل

 1 /4ل

1/53ل

 1 /4ل

1/71ل

µmل(سهم )3/لل

7/33ل

7/43ل

7/44ل

7/31ل

 R2ل

7/303ل

7/38ل

7/303ل

7/331ل

بهزی لساول ل(نا لبالنا )لل

7/35ل

7/31ل

7/34ل

7/33ل

P0ل(نا لباللریا)لل

7/83ل

 7 /0ل

7/01ل

3/71ل

Pmل(نا لباللریا)لل

7/43ل

7/13ل

7/45ل

7/44ل

Prل(سهم )3/لل

30/78ل

35/73ل

31/1ل

34/03ل

 R2ل

7/338ل

7/383ل

7/383ل

7/38ل

بهزی لگتهسو ل(نا لبالنا )لل

7/11ل

7/14ل

7/18ل

7/13ل

S0ل(نا لباللریا)لل

17ل

17ل

17/3ل

17ل

YX/Sلنا لبالنا ل

 3 /3ل

 0 /3ل

3/31ل

 0 /1ل

YP/Sلنا لبالنا ل

34/4ل

 8 /3ل

 0 /3ل

 3 /1ل

 R2ل

7/333ل

7/335ل

7/338ل

7/330ل

ناوکزل صاف ل(نا لباللریا)ل

13/4ل

10/31ل

11/81ل

17/5ل

ل

.بررسی اثر غلظ های مختلف فورفعورال بعر روی

رللزگ لاشللدل خ للا،لناللوکزل صللاف لولگتللهسو لتولرللدیل

رشد ،میمان اتعانول تولیعدی و گلعوکم مفعرفی :سیلهیجل

کههدل ل لیهبلدل.له چملرنل،لسیلهیجلحهصلللگزلبااسل للگثلال

حهصللللگزلبااسلل لگثللالغاظلل لهللهیل خیالل لتاکرللبل

غاظ لههیل خیا لفوافواگ لبال رزگ لناوکزل صلاف لول

فوافواگ لبالاویلاشلدل،ل رلزگ لنالوکزل صلاف لوبلهزی ل

گتهسو لتولردیلیالط لفاآیمدلتخ رالسشه لیگیلکعلگفزگیدل

گتهسو لتولردیلسشه لیگیلکعلبهلگفزگیدلغاظل لفوافلواگ ل،ل

غاظ ل لفوافللواگ لبللعلبرشللیالگزل7/5لنللا لبللاللریللالتللأثرال

فصامه علما

38لل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3131

بهزیگاسدن لشلدیدیلبلالاویل رلزگ لنالوکزل صلاف لول

،7/17ل7/10لول7/11نا لگتهسو لبالنلا لنالوکزلل شلههد ل

بهزی لگتهسو لتولردیل لن گایل(جدو ل،)3لب للعطلوایلکلعل

شدل(شولل.)4لسیهیجلحهصللگزلبااس ل رزگ لوز ل شل

ل

بردتاینل رزگ لناوکزل صاف لیالط لفاآیمدلتخ رلالبلعل
ل

ساول لسشه لیگیکعلبهلگفزگیدلغاظ لفوافواگ ل رزگ لوز ل

تاتربلیالغاظ لههیلصل ال،ل،7/5ل3لول4لنلا لیالللریلاللبلعل

لسلاول لبلعل رلزگ لزیلهییلسسلبل لبلعلس وسلعلشلههدل

ش

رزگ ل،7/13ل،11/5ل11لول43/4لنا لباللریالبلعیس لآ لدل.ل

بعطوایلکلعلبلردلتلاینللولک یلاینلوز ل
کههدل لیهبد.ل ل

بردتلاینللبلهزی لگتلهسو لتولرلدیلبلعلتاترلبلیالل
ه چمرن،ل ل

لساول لبعلتاتربلیالس وسعلشههدلو4لنلا لیاللریلال

ش

بعل رزگ ل1/3لول4/0لنا لباللریالبلعیس لآ دل(شولل.)4ل

غاظ لههیلص ا،ل،7/5ل3لول4لبلعلتاترلبلبلعل رلزگ ل،7/14ل
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شولل-4لسیهیجلحهصللگزلبااس لغاظ لههیل خیا لفوافواگ لبالاویلاوسدلاشدلبرو سلساول ل(گل )،لگتهسو لتولردیل(ب)لوناوکزل صاف ل
(ج)لتوسظلسهکهاو هیسسلساویسرعلیالط لفاآیمدلتخ راله اگ ل د لسمیرو لآ لههلل

33ل

بااس لآثهالبهزیگاسدن لتاکربهتلفوافواگ لولهرداوکس ل یرللفواگ لیالط لفاآیمدلتخ رالبالاویلاشدلولبهزی لگتهسو لتولردیل...ل

جدو ل-4لسیهیجلاناسرو لولشه صلههیلسمیرو لاشدل خ ا،لتولردلگتهسو لولناوکزل صاف ل(نا لباللریا)لیاط لفاآیمدلتخ رالیالغاظ لههیل
خیا لفوافواگ
شه صلههیلفاآیمدیل

اشدلبرو سلساول ل

گتهسو لتولردیل

شه صلههیلسرمریر

شههدل

 7 /5ل

3ل

4ل

x0ل(نا لباللریا)ل

 1 /3ل

1/33ل

1/43ل

 4 /8ل

xmل(نا لباللریا)ل

7/35ل

7/08ل

 7 /8ل

7/51ل

µmل(سهم )3/ل

7/35ل

7/31ل

7/31ل

7/43ل

R2

7/380ل

7/308ل

7/380ل

7/333ل

بهزی لساول ل(نا لبالنا )ل

7/31ل

7/31ل

7/341ل

7/373ل

P0ل(نا لباللریا)ل

 3 /3ل

7/30ل

7/33ل

 7 /1ل

Pmل(نا لباللریا)ل

/45ل

7/43ل

7/11ل

7/43ل

Prل(سهم )3/ل

33/88ل

31/50ل

33/33ل

37/53ل

Rل

7/38ل

7/383ل

7/383ل

7/333ل

بهزی لگتهسو ل(نا لبالنا )ل

7/14ل

 7 /1ل

7/10ل

7/11ل

S0ل(نا لباللریا)ل

17ل

17/1ل

17/74ل

17ل

 YX/Sنا لبالنا ل

 1 /3ل

 1 /3ل

 4 /3ل

 3 /3ل

YP/Sلنا لبالنا ل

34/4ل

3/13ل

 8 /3ل

 3 /0ل

R2

7/380ل

7/331ل

7/333ل

7/330ل

18/8ل

13/5ل

11ل

43/4ل

2

ناوکزل صاف ل

ل

غاظ لفوافواگ ل( را لنا لباللریا)ل

ناوکزل صاف لل
(نا لباللریا)

.بحث و نتیجهگیری

رواوگانهسسر لههل لشویل(.)31لگزلج اعل هل لتلاینلگیلنل

گ اوز لیو لگزل ع لو لتلاینلاو لهلهیلهرلداولرزلول

تاکربهتل لتوگ لبعلفوافواگ ،لهردواکس ل یرللفلواگ ل،ل

پللردلتص ل رعلیالفاآیمللدلتولرللدلگتللهسو لگزل للوگیل خیا ل ل

فا ر

لگسردلگشها لکلایل.ل

سشهسللیعلگی،لسللاولزیلوللرگموسللاولزیلهرللداولرزلگسللردیل

گنالچعل خ السهکهاو هیسلسلساویسلعللیالطل لفاآیملدلل

گس .لیالز ه لهرداولرزلگسردیلتاکربهتلپا لسلهکهایدیل

تخ رللالتوگسللهی لتبللدیللفوافللواگ لولهرداوکس ل ل یرلللل

لساولزلگبیدگلبعلقملدههیلسلهی ل

فواگ لبعلتاکربهت ل هسمدلفواگ لگلوللولییگالتاکربلهتلاگل

5لکابمعلول3لکابمعلتبدیلل لشوسد.لسپس،لیال احاعلیو ل

یگای،لگ هلوجلویلگیلنلتاکربلهتلیالل لرطلکشل لتخ رلال

گینلتاکربهتلبلعلشلوللهلهلیلییگلایل هسملدلفوافلواگ لولل

تللأثراگتلبهزیگاسللد ل ه لل لبللالاویل یهبولرسلل لآ لوللیال

هرداوکسلل ل یرللللفللواگ لیللهلییگللالتاکربللهتلتبللدیلل

سیرجللعلبللالاویلاشللدلو رللزگ لگتللهسو لتولرللدیلتوسللطلآ ل

شه للسشهسیع،لساولزلوله

لشوسد.لگینلتاکربهتلباگیل رواوگانهسرسل لهله لبلعلویلژ لل

لگسرد،لگسردههیلچابلوگسیر

لن گایل(.)35ل

لولل ضلالهسلیمدل.لوجلولیلگیلنلتاکربلهتلیال

.اثر ترکیا هیدروکسی متیل فورال بعر روی رشعد،

رطلکش لیالهمگله لفاآیملدللتخ رلال وجلبلکلههدل

گلوکم مفرفی و بازده اتانول تولیدی :سیلهیجلحهصلللگزل

اشدل خ ا،لکههدلنالوکزل صلاف لویالسیرجلعلکلههدل

بااس لغاظل لهلهیل خیال لتاکرلبلهرداوکسل ل یرللل

بهزی لگتهسو لتولردیلیالحرنلگسجه لفاآیمدلتخ رلالتوسلطل

فواگ لبالاویلاشدل خ السشه لیگیلکعلبهلگفزگیدلغاظل ل

خ اههلسل

47لل
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آ لیال رطلکش ل رزگ لاشدل خ لالکلههدل ل لبهبلدل.ل

بللو لجللدگلشللد لبللاگیلتولرللدلگتللهسو لپایگ یم لدل.لسیللهیجل

یا رطلکشی لکعلمهایلگزلفوافواگ لبویلیالسهم لههیل

پژوهدلآ لهلهللسشله لیگیللکلعلیال لرطلکشل لملهایلگزل

گولرعلپسلگزلتاارحل خ ا،ل رزگ لبرو سلساول لبلعلشلدتل

تاکربهتلبهزیگاسد لولغاظ لههیلک یالگزل7/5نا لباللریا،ل

گفزگیدلیهف لول لبهلن ش لز ه ل رزگ لتیرراگتلبرلو سل

بعطوالکه لل صافلشلد ل
رزگ لناوکزل وجویلک هبردل ل

ک یالشد.لیالحلهل لکلعلبلهلگفلزگیدلغاظل لهردالوکسل ل

یهفیعههیلآ لههلسشه لیگیلبلهلگفلزگیدل
گس ل(.)35له چمرن،ل ل

یرللفواگ لبعل رزگ لبردلگزل3لنا لیاللریا،لکلههدلقهبللل

غاظ لفوافواگ لوهرداوکس ل یرللبعلبلردلگزل7/5لنلا ل

هحظلعگیلیالاشدل خ ال شههد لشلدل.لسیلهیجلحهصلللگزل

یاللریا،ل رزگ لبهزی لگتهسو لتولردیلبلعطوالقهبلل هحظلعگیل

بااس لغاظ لههیل خیا لهرداوکسل ل یرلللفلواگ لبلال

کههدل لیهبد.لبعلطوایلکعلیال رطلکشل لبلهلغاظل ل

اویلناللوکزل صللاف لسشلله لیگیلکللعلبللردلتللاینل رللزگ ل

3نا لباللریا،ل رزگ لبهزی لگتلهسو لتولرلدیلبلعل رلزگ ل43لول

ناوکزل صاف لیال رطلکش لبدو لهرداوکسل ل یرللل

38/15لیاصدلبلعلتاترلبلبلاگیلفوافلواگ لوهرداوکسل ل

فواگ لول7/5لنلا لیالللری لا،لبلعل رلزگ ل30/8لول35لیاصلدل

یرللفواگ لکههدل لیهبد.لل

گس .له چمرنلیالغاظ لهلهیل3و4لگزلهرداوکسل ل یرللل

یهفیعههیلحهصللگزلگینل طهلععلسشله لیگیلکلعلحضلوال
ل

فواگ ،لناوکزل صاف لتاترلبلبلعل رلزگ ل81لو03لیاصلدل

تاکربلهرداوکس ل یرللفواگ لیال رطلکش لبالاویل

کههدلسشه لیگی.لمد ل صافلکه للنالوکزل وجلویلیال

رزگ لبهزی لگتهسو لتولردیلتوسطل خ لالسهکهاو هیسلسل

رطلکش لولکههدل رلزگ لبرلو سلسلاول لیال لرطل

ساویسرعلولاشدلآ لیالغاظ لههیلبهالتالگزل3لنا لباللریال

کش لههیلبهغاظ لبهالتالهرداوکس ل یرللفواگ لنویهیل

تأثرالقهبلل هحظلعگیل لن گای.لکعلگینل وضوکلبلهلسیلهیجل

تللأثراگتلبهزیگاسللد لگیللنلتاکرللبلبللالاویلاشللدل خ للالول

حهصللگز طهلععلآلوزلوله وهاگ  34بم لبالکلههدلاشلدل

رزگ لگتهسو لتولردیل ل لبهشلدل.لبلعلطلوالکال للیهفیلعلهلهیل

ساول لول رزگ لگتهسو لتولردیلط لفاآیملدللتخ رلال خ لال

حهصللگزلبااسل لتیررلاگتلنالوکزل صلاف لنویلهیلآ ل

سهکهاو هیسللسلساویسللرعل،لبللهلغاظلل ل3لنللا لبللاللریللال

گس لکعلبرنلیولس وسعلمهایلگزلهرداوکس ل یرللفواگ لول

هرداوکس ل یرللفواگ ،ل طهبا لیگایل(.)33لل

7/5لنا لباللریا،لت هوتلچمدگس لوجلویلسلدگایل.له چملرنل،ل

.اثر ترکیا فورفوال بر روی رشد ،گلوکم مفرفی و

سیهیجلحهصللگزلبااس ل د لسمیرو لتولرلدلگتلهسو ل،لاشلدل

.بععازده اتععانول تولیععدی توسععط مخمععر ساکارومایسععس

برو سلساول لولناوکزل صاف لسشه لیگیلکلعل لد لهلهیل

سرویسیه :فوافواگ لیو لگزل ه لتاینلتاکربهتلبهزیگاسلد ل

وایل طهلععلبلع وب لتوگسسیعلگسدلافیهالتولردلگتهسو لولاشدل

اشدل رواوگانهسرس لهلهلیالفاآیملدللتخ رلالگتلهسو لگسل ل.ل

ساول لاگلتوجرعلکممد.له ه لطوالکعلیالجدو ل3ل شلههد ل

گناچعلتأثرالفوافواگ لبالاویلاشدلول یهبولسر ل خ اهلهل

لشوی،ل اهییالضایبلتبررنل()R2لبهالیل7/30باگیلت له ل

بعطوالکه للشلمه یعلسشلد لگسل ل،لگ لهلبلعلهلالحله ل
هموزل ل

شلله صلهللهلوله چمللرن،ل اللدگالF- valueلبللهاللسشلله لگزل

وجویلگینلتاکربلیال رطلکش لگثالبهزیگاسلدلن للقهبللل

عمهیگایل د لههیلبلعکهالنافیلعلشلد للیگای.لویوملدایلولل
ل

هحظلعگیلبالاویلاوسدلاشلدل رواوگانهسرسل ل،لنالوکزل

ه وهاگ 33لبعلبااسل لگثلالفوافلواگ ل،لهرداوکسل ل یرللل

صاف لول رزگ لگتهسو لتولردیل لن گای.لسیهیجلحهصللگزل

لبالاویلاشلدل رواوگانهسرسل لهلهیل

طهلععلحهضلالنویلهیلآ لگسل لکلعلبلهلگفلزگیدلغاظل ل

فواگ لولگسردلگسیر

بااس لآثهالبهزیگاسدن لتاکربهتلفوافواگ لولهرداوکس ل یرللفواگ لیالط لفاآیمدلتخ رالبالاویلاشدلولبهزی لگتهسو لتولردیل...ل

فوافواگ ،لمهو لبالکههدل رزگ لبرو سلسلاول ل خ لال،ل

43ل

تخ رال لشوسدل(.)30لل
31

رزگ لبهزی لگتهسو لتولردیلولنالوکزل صلاف لتوسلطلآ ل

توفرا لوله ولهاگ ل لبرله لکایسلدلحضلوالتاکربلهتل

کههدلچش لنرلایلل ل لیهبلدل.لبلعلطلوایلکلعلبلردلتلاینلل

بهزیگاسللد له چللو لفوافللواگ لیال للرطلکش ل ل خ للال

وک لتاینل رزگ لناوکزل صاف لبعلتاترلبل13/74لول43/1ل

سهکهاو هیسسلساویسرع لبهمل لکلههدلم اولایلتولرلدل

نا لباللریلالیال لرطلکشل لشلههدلول لرطلکشل لبلهل

گتهسو لولگیجهیلضع لیال خ ال لشلویل.لبملهباگینل،لبلاگیل

غاظ 4لنا لباللریالفوافواگ ل شلههد لشلدل.لسیلهیجلسشله ل

تولرلللدلبهرملللعلگتلللهسو لگزل لللوگیلسشهسلللیعلگی،لسلللاولزیل

بردتاینل رلزگ لبلهزی لگتلهسو لتولرلدیلملهو لبلال
یگیلکعل ل

ولرگموساولزیلمهو لبالپردگلکای ل رواوگانهسسلر لهلهیل

س وسعلکمیا لبعلتاتربلیالغاظ ل،7/5ل3لول4لنا لبلاللریلال

مهسب،لبااس ل اهو

لآ لههلیالباگبالشاگیطل رط لگزل

فوافواگ لبعل رزگ ل،7/1ل7/13لول7/11لنا لگتهسو لبالنا ل

ج اعلتاکربهتلبهزیگاسد لبسرهال ه لوگسهس لگسل لل(.)31ل

ناوکزلبلعیس لآ د.له چملرنل ،لسیلهیجلحهصلللگزلبااسل ل

سیللهیجلآ لهللهلنویللهیلگیللنلگسل لکللعلبللهلگفللزگیدلغاظل ل

د لسمیرو لتولردلگتهسو لولاشدلبرو سلساول لسشه لیگیل

فوافواگ ل رزگ لبرو سلساول ،لاشدل خ لالوله چملرنل،ل

کعل د لههیل وایل طهلععلبلع وب لتوگسسیعلگسدلافیهالتولرلدل

رزگ لگتهسو لتولردیلکههدل لیهبد.له چمرنلآ لهلهلبرله ل

گتهسو ،لاشلدلسلاول لولنالوکزل صلاف لاگلتوجرلعلکمملدل.ل

یگشیمدلکلعلیال لرطلکشل لبلدو لفوافلواگ لول لرطل

ه لله لطللوالکللعلیالجللدو ل4ل شللههد ل ل لشللوی،ل اللهییال

کش للبهلغاظ لههیل،1ل5لول3لنا لباللریالبلعلتاترلبل،31ل

ضایبلتبررنل()R2لبهالیل7/30لبلاگیلت له لشله صلهلهلولل

،37ل53لو11لیاصلللد،ل رلللزگ لنالللوکزلتوسلللطل خ لللال

ه چمرنل ادگالF- valueلبهاللسشه لگزل عمهلیگایل د لهلهیل

سهکهاو هیسللسلساویسللرعلل صللافلشللد لگسلل لل(.)31ل

وایلبلعکهالنافیعلشد لگس .لیالوگق لسیهیجلبلعیس لآ د ل

ه چمرنلیال طهلععلییگای،لویومدایلوله وهاگ 31لبرله ل

سشلله ل ل لیهللدلکللعل للد لهللهیل للوایلبااسل لبللعل للوب ل

یگشیمدلکعلبهلگفزگیدلغاظل لفوافلواگ للگزل7/45لنلا لبلال

توگسسیعگسلدلافیلهالاشدسلاول ل،لگتلهسو لتولرلدیلولنالوکزل
ل

لریالبعلبردلگزل7/5لنا لبلاللریلال،ل رلزگ لنالوکزل صلاف ل

صللاف لاگلیالطل لفاآیمللدلتخ رللالیالحضللوالتاکربللهتل

بعطوا لقهبلل هحظلعگیلکههدل لیهبد.لآ لههلبره لیگشلیمدل
ل

بهزیگاسد لتوجرعلکممد.لبعلطوالکا لکههدل رزگ لنالوکزل

کعلگفزگیدلغاظ لبلعلبلردلگزل7/5لنلا لبلاللریلال،ل رلزگ ل

صاف لولبهزی لگتهسو لتولردیلیالطل لفاآیملدللتخ رلالبلهل

بهزی لگتهسو لتولردیلگزل7/11نا لگتهسو لبالنا لناوکزلبعل

گفزگیدلغاظ لفوافواگ لنویلهیلتلأثراللبهزیگاسلدن لگیلنل

7/17لنا لگتهسو لبانا لناوکزکههدل لیهبد.لمهو لبلال

تاکربلبالاویلاشدلو یهبولرس ل خ الولیالسیرجلعل رلزگ ل

یهفیللعهللهیلآ لهللهلسشلله لیگیلکللعلگفللزگیدلغاظلل ل
گیللن،ل ل

گتلهسو لتولرللدیلگسل ل.لگناچللعلبرشلیال رواوگانهسرسل لهللهل

فوافواگ لیال رطلکشل لبلهلغاظل لل7/5لنلا لبلاللریلال

بللعلویللژ ل خ للالسهکها هیسللسلساویسللرعلتوگسللهی لتبللدیلل

سسب لبعلس وسعلشههد،لبهمثلکلههدل0/5لیاصلدیلبلهزی ل

لگسللردللتوسللطل

گتهسو لتولردیل لشوی.لیالحلهل لگفلزگیدلغاظل لآ لبلعل

آسزی لههیلگلوللیهرداوژسهزلولآلدهردیهرداوژسهزلآسلزی لل

بردلگزل7/5لنا لباللریالبهمثلکههدل43لیاصدیلگتهسو ل

فوافللواگ لبللعلگلوللللفللواگ لیللهلفوایلل

اگلیگاسد،لگ هلگینلتاکربهتلیال رطلکش لبهم لکلههدل
اشد،ل رزگ لناوکزل صاف لوگتهسو لتولردیلطل لفاآیملدلل

لشویل(.)35لل
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بعلطوالکا لسیهیجلحهصلللگزلبااسل لگثلالیولتاکرلبل

غاظل لهللالیولتاکرللب،ل رللزگ لبرللو سلسللاول لولبللهزی ل

فوافواگ لوهرداوکس ل یرللفواگ لبالاویلاشلدل،ل رلزگ ل

گتلهسو لتولرلدیلکلههدل ل لیهبلدلولاوسلدلکلههدل رلزگ ل

ناللوکزل صللاف لوبللهزی لگتللهسو لتولرللدیلتوسللطل خ للال

ناوکزل صاف لبهلگفزگیدلغاظ لگینلیولتاکربلنویلهیل

سهکهاو هیسسلساویسسرعلسشه لیگیلکعلفوافواگ لسسلب ل

تأثرال م لگینلتاکربهتلبالاویلاشدلول یهبولرسل ل خ لال

بعلهرداوکس ل یرللفواگ لتلأثراللبهزیگاسلدن لبرشلیایلبلال

گس .له چمرن،لسیهیجلسشله لیگیلکلعلفوافلواگ لسسلبل لبلعل

اویل خ ال لن گای.لیال طهلععلییگایلآل هاسدوترالول

هرداوکسل ل یرللللفللواگ لبللعل اگتللبلتللأثرالبهزیگاسللدن ل

ه وللهاگ 35لگثللال ههاکممللدن لیولتاکرللبلفوافللواگ لول

برشیایلبالاویلاشدل خ الولبهزی لگتهسو لتولردیلیگای.لل

هرداوکس ل ل یرللللفللواگ لیالط ل لفاآیمللدلتخ رللالگتللهسو ل

ل
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Abstract
Introduction: The use of hydrolysis process in order to release reducing sugars of
Polysaccharide materials for ethanol production, especially in acid hydrolysis process, causes
the produce growth inhibitors compounds such as furfural and hydroxymethyl. Existing these
compounds in culture medium, in addition to decrease microorganism growth and glucose
consumption they cause the decrease efficiency of ethanol production.
Materials and methods: In order to investigate the effect of both inhibiting compounds
hydroxymethyl furfural and furfural on growth, glucose consumption and ethanol production by
Saccharomycescerevisiae yeast, four field experiments with different concentrations include
0orcontrol0.5, 1 and 2gl-1of each compound was prepared, and their inhibitory effects on yeast
growth and ethanol production was studied in during 36 h.
Results: The results showed that with increasing concentration hydroxymethyl furfural and
furfural, both compounds have inhibitory effect on growth yeast, glucose consumption and
ethanol production, so that the maximum efficiency of ethanol production for two compounds
(hydroxymethylfural and furfural), were observed at concentrations of 0 or control and 0.5 gl1.
The results showed that the furfural compound in comparison to hydroxymethylfural have
more inhibitory effect on Saccharomycescerevisiae growth and ethanol production by it.
Discussion and conclusion: In general decrease in glucose consumption by increasing
concentrations of these compounds showed the negative effects of these compounds on the
growth and metabolism yeast, and therefore the ethanol production is reduced.
Key words: Ethanol, Cell biomass, Furfural, Hydroxymethyl fural, Saccharomyces cerevisiae
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