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Abstract
Introduction: Saccharomyces cerevisiae is the dominant yeast in the bakery industry used
throughout the world. One of the most widely used sources of carbon for the bread yeast culture
medium is molasses. In recent years, due to the expansion of the fermentation industries and the
increased demand for carbon and nitrogen sources in these industries, and the shortage of raw
materials and their high cost, the possibility of using by-products produced in food industry
factories has been considered.
Materials and methods: In this study, the use of corn steep liquor as the nitrogen source and
glucose syrup as the carbon source has been studied. The amount of biomass production and
yeast activity was measured in the form of carbon dioxide gas production and sugar
consumption in separate tests. In all treatments, the fermentation time was 16 hours, and stirring
on a shaker was at 30 °C and 150 rpm.
Results: At the optimized point, where the amount of the glucose syrup and corn steep liquor
was 12.82 mL/100 mL and 4.31 mL/100 mL, respectively, the amount of produced CO2
increased about 12.5%, and the time of rising of the dough reduced from 25 to 14 minutes
showing a significant progress.
Discussion and conclusion: To replace the carbon and nitrogen sources in the yeast culture
medium, the factors and their levels were selected from previous studies. Because of the
shortage of sugar beet molasses, which has recently appeared in Iran's fermentation industry, we
tried to introduce two cheap but still valuable replacements, for both the carbon and nitrogen
sources. The result showed that using glucose syrup and corn steep liquor is not only feasible
but also better than the conventional sources.
Key words: Optimization, Saccharomyces cerevisiae, Corn steep liquor, Glucose syrup, Design
of experiments
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چكیده
مقدمه :ساکارومایسس سروزیه ،مخمر اصلی ار صن،ت نانوایی است کیه ار سراسیر اهیان اسی اا میشیوا می
یکی از پرکاربراترین منابع کربن برای تهیۀ م یطکشت مخمیر نیان اسیت سیی سیا های اخییر و باتواهبیه گسی ر
صن،ت تخمیر و اف ای

تقاضا برای منابع کربن و نی یرونن ار ایین صین،ت و کمبیوا میواا اولییه و گرانیی ن ،امکیان

اس اا از م صوالت اانبی تولیدشد ار کارخانههای صنایع غ ایی مدنظر قرار گرف ه است
مواد و روشها :ار پژوه

حاضر ،اس اا از عصارۀ خیساندۀ ذرت (منبع نی رونن و شربت گلیوک (منبیع کیربن

مطال،ه شد می ان تولید زیستتوا و ف،الیت مخمر ار قالب می ان تولید گاز ایاکسیدکربن و میی ان مصیرق قنید ار
زمونهای اداگانیه سینجید شید ار تمیام تیمارهیا ،زمیان تخمییر  16سیاعت ،هیمزان روی شییکر بیا سیرعت 150
اوراراقیقه و امای  30اراۀ سان یگراا ار نظر گرف ه شد
نتایج :ار نقطۀ بهینه که مقدار نهایی شربت گلوک  12/82میلیلی یر ار  100میلیلی یر و عصیارۀ خیسیاندۀ ذرت 4/31
میلیلی ر ار  100میلیلی ر ت،یین شد ،می ان تولید گاز ایاکسیدکربن  12/5ارصد اف ای
از  25اقیقه به  14اقیقه کاه

یافت و زمان باال مدن خمیر

یافت که مقاایر ارخور تواهی است

بحث و نتیجهگیری :بهمنظور اایگ ینکران منابع کربن و نی رونن ار م یطکشت مخمر ،مقیدار اولییۀ م ریرهیا بیا
مطال،ه و پژوه

ان خاب شد باتواهبه کمبوا م

س،ی شد او اایگ ین ارزانقیمت و باارز

چرندر که بهتازگی ار صین،ت تخمییر اییران ریاهر شید اسیت،

برای منابع کربن و نی یرونن م،رفیی شیوند ن یای نشیان ااانید اسی اا از

شربت گلوک و عصارۀ خیساندۀ ذرت نهتنها امکانپ یر است ،بلکه به ر از منابع مرسوم عمل میکند
واژههای کلیدی :بهینهسازی ،ساکارومایسس سروزیه ،عصارۀ خیساندۀ ذرت ،شربت گلوک  ،سراحی زمای ها

مقدمه
* نویسندۀ مسئو مکاتبات
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سییلولی بسیییار کوچکیانیید

من صربهفرا ،مصارق بسیار زیاای اارا؛ همچنین میدلی

مخمرهییا مواییواات ت

که ازنظر شکل راهری عمومیا کیروی ،تخممرغیشیکل

اسیت کیه بسییار ار

یییا اسیی وانهایاند هییر سییلو ساکارومایسییس سییروزیه

1

حدوا  8میکرون قطر و ایوارۀ اوالیهای اارا کیه اارای
مناف ی ی بییرای عبییورومرور مییواا اسییت و از سری ی

اب دایی از موایواات یوکاریوتیی

مطال،ییهها اسی اا میشییوا ساکارومایسییس سییروزیه ار
سبقهبندی ا و گرو سکومایسسها قرار اارا (2

ن،

بررسیهای بسیاری ار زمینۀ تاریر و فناوری صین،ت

غیییی اهای اساسییییی بییییه ارون سییییلو را مییابنیییید و

نان و مخمر نانوایی انجام شد اند ار بین گونیهها ،گونیۀ

م ابولیتهییای زا یید از سییلو خییار میشییوند امییای

ساکارومایسس سروزیه مهمترین گونهایست کیه مقیاایر

مناسییب (امییای بهینییۀ  25تییا  30اراییۀ سییان یگراا ،

زیاا سیاکارز را ت میل میکنید و ت میل منجمدشیدن و

رسوبت و مواا غ ایی کم رین نیازهای مخمر برای رشید

گرمشییدن اوبییار  ،اسیی ااۀ سییریع از مییال وز و تولییید

مناسییب بییه شییمار می ینیید و سییرما فراینیید رشیید را کنیید

ایاکسیدکربن زیاا را اارا گونیههای مخمیر نیان بایید

میکنییید و از ن بیییرای نگهیییداری و ذخییییرۀ مخمرهیییا

ب واننیید بییهسور مییر ر از مییال وز اسی اا کننیید گونییههای

اس اا میشوا (1

مخمر نان کیه مقیدار زییاا گلیوک را ت میل میکننید و

بسیاری از میواا غی ایی بیا اسی اا از مخمرهیا تهییه
میشوند که نیان یکیی از مهمتیرین نهاسیت ار فراینید

مییال وز را بهسییرعت اسیی اا میکننیید ،بییهسور نن یکییی
توس،ه یاف هاند و اس ااۀ تجاری اارند (2

تولید نان ،مخمرها از کربوهییدراتهای موایوا ار را

بیییهسورکلی ،مخمرهیییا ار امیییای  25تیییا  35ارایییۀ

تر یه میکنند رشد مخمر مس ل م واوا اکسییژن کیافی

سییان یگراا و ار شییرایط هییوازی زنییدگی میکننیید و

است این گرو از قارچها بهم ض تر ییۀ میواا غی ایی،

کشت مخمر خالص ار م یط بیا منیابع کیربن ،نی یرونن،

ایاکسیییدکربن ار م یییط زاا میکننیید و حبابهییای

مییواا م،ییدنی و ب انجییام میشییوا ( 3ف،الیییت اصییلی

حجیم خمییر و ارن یجیه،

مخمر نان (ساکارومایسس سروزیه ار خمیر نیان ،تولیید

پخت به ر نان میشیوند مخمرهیا میواا قنیدی را تخمییر

ایاکسیییدکربن از قنیید اسییت خمیییر ار م یییط گییرم و

میکنند و ار این فرایند ،اتانو و ایاکسییدکربن تولیید

مرسیوب قیرار میگییرا و مخمیر بیا تولیید و تکگییر گیاز

میشییوا کییه مواییب ور مییدن خمیییر و ارن یجییه ،بهبییوا

حجییم

ایاکسیدکربن مواب اف ای

کی یت نان میشوند؛ بنابراین ،مخمرها نق

بسیار مهمیی

را ار صیینایع غ ی ایی و تولییید فراورا هییای مخ ل ی

ایاکسیییدکربن ار سییو تخمیییر باعییی اف ی ای
خمیر میشوا (3
امیییروز  ،انیییواع مخ ل یییی از مییی

بییر

وایییوا اارا و

عهیید اارنیید و اس ی اا از ویژگیهییا و قابلیتهییای اییین

بهسورکلی ،هیر میای،ی کیه ار اای ای تشیکیلاهندۀ ن

موایب

خوانید

گرو از قارچها ار تولیید فراورا هیای مخ لی
بهبوا کی ی تولید میشوا

بی

از  43ارصد قند واوا ااش ه باشد ،می

میشوا؛ این قنید عمومیا سیاکارز اسیت ترکییب می

ساکارومایسس سروزیه مخمری اساسی است کیه ار

بسیار م اوت است و بیه مراحیل تصی یۀ شیکر ،موق،ییت

زیستفناوری ار سراسر اهان اس اا میشوا و بیهعلت

بوهوایی و فصل بس گی اارا مخمر ساکارز را بیه او

کلیدی ار تخمییر بسییاری از غی اها و فی یولیونی

مونوسیییاکارید گلیییوک و فروک یییوز هییییدرولی و ن را

نق

بهینهسازی م یطکشت مخمر ساکارومایسس سروزیه با اس اا از شربت گلوک و عصارۀ خیساندۀ ذرت  /مهرااا ذین و همکاران

بهشکل منبع کربن ار مسیرهای م ابولیی
میکند م

خیوا اسی اا

چرندر ییا نیشیکر میااۀ اولییه و اصیلی ار
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که از هیدرولی ن یمی نشاس ۀ ذرت بیه اسیت میی یید و
ار صنایع مخ لی

کیاربرا اارا شیربت گلیوک  ،م لیو

تولید مخمر است که ان خاب ن به او علیت اصیلی زییر

قندی غلیظ و تص یهشد و یکی از به یرین ایایگ ینهیای

برمیگراا:

شکر است که می ان شیرینی ن م،اا  0/7شییرینی شیکر
اسی اا و

 -1مخمییر بییهخوبی از قنیید مواییوا ار می

است شیربت گلیوک ار ارایههای مخ ل یی وایوا اارا
کییه بییا شییاخصهای ( D.Sمییااۀ اامیید 2و ( D.Eم،ییاا

رشد میکند؛
ازنظر اق صاای بهصرفه اسیت؛ زییرا

اکس روز 3مشخص میشوند ضرورت اسی اا از مخمیر

پسابی است که بدون انجام هیچ عملیاتی از تصی یۀ شیکر

(ترکیییب کلیییدی ار صیین،ت نییانوایی بییر کسییی پوشییید

به است می ید

نیست و موضوع مهم ار این زمینیه ،توانیایی تولیید گیاز و

 -2اس اا از م

نیشکر م صو اانبی کارخانۀ تولیید شیکر از

قابلیت زند مانی مخمیر و ررفییت بهینیۀ نگهیداری ن ار

م

نیشکر است که استکم  46ارصد قنید اارا و بیریکس

خمیر است که پی نیازهای اصلی بیرای تولیید موفی نیان

چرنیدر

هسی ند .گونییههای صیین ،ی ساکارومایسییس سییروزیه تییی یر

م صو ایانبی تولیید شیکر از چرنیدر اسیت کیه اارای

روشن و مهمی ار مراحل صن ،ی ازاملیه تخمییر سیریع و

ن نباید کم ر از  79/5ارصد باشید ( 4می
استکم  48ارصد قند و بریکس  79/5است (5
مقییاایر وی ییامین ار م

کامل گلوک  ،اف ای

تولید الکل و شیکلگیری س،مهیا و

هییای چرنییدر و نیشییکر ار

عطرهییای میییدنظر ،توانیییایی اسییی اا از ایسیییاکاریدها،

اییدو  1ورا شیید اسییت پژوه هییا نشییان ااا انیید

ویژگی ک کران اارند؛ ایگیر

فراینیدهای پراازشییی سیبب افی ای

تریساکاریدها و کاه

میی ان وی امینهییای

ویژگیهیییای نن یکیییی و فنیییوتی ی گونیییههای صییین ،ی

نهیایی میشیوند؛ ع و بیر

ساکارومایسییس سییروزیه بییهعلت سازگارشییدن بییا م یییط

نیشیکر حیدوا

صین ،ی ماننید کارخانییههای بمییو گیری ،شرابسییازی و

 6000میلیگرمبرکیلییییییییییوگرم اینوزی ییییییییییو 800 ،

نانواییهییا و همچنییین اس ی ااۀ مییداوم ار مراحییل صیین ،ی

میلیگرمبرکیلیییوگرم نیاسیییین و  5میلیگرمبرکیلیییوگرم

شکل گرف هاند (8

مقاوم به گرما و قلیا ار م

وی امینهای یااشد ار ایدو  ،1می

ه ینۀ م یطکشت ار مراحیل تخمییر یکیی از عوامیل

پیریدوکسین است (6

اصلی است که پایداری اق صاای را تیمین میکند و بسییار
ادو  -1مقاایر وی امین ار م
وی امین (میلیگرمبرکیلوگرم

های چرندر و نیشکر (7
م

چرندر

م

نیشکر

مهم است ترکیبات م یطکشت ب وانند تمیام میواا غی ایی
الزم برای رشید و ف،الییت خیوب مخمیر را بیا ه ینیۀ کیم

بیوتین

0/46

0/36

کولین

716

745

7

21

بهسور روزاف ون ار کشیور م حظیه شید اسیت کیه ایین

ریبوف وین

1 /4

1 /8

تیامین

-

0/9

و

پن وتنی

اسید

شربت گلوک مای،ی ش اق ،بیرنی

و شییرین اسیت

فییراهم کننیید .ار سییا های اخیییر ،اف ی ای

قیمییت م ی

موضییوع بییهعلت رهییور رقبییای مصییرقکنندۀ میی
اف ای

قیمت نهاا های اولیه ار صن،ت قند و شکر اسیت

ار چنییین وضیی،ی ی ،خوشییبخ انه م صییوالت مشییابهی ار
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کشور وارا بازار شید اند کیه میتواننید ایایگ ین می

صن ،ی برای تولید مخمیر نیان اسی اا میشیوا ،ترکیبیات

پرتقاضا شوند کارخانههای تولیدکنندۀ شربتهای گلوک

زییر را اارا (بیر حسیب گیرم ار  100میلیلی ییر ب 0/8 :

و فروک وز که از هیدرولی ن یمی نشاس ه بهواسیطۀ ل یا-

˛

گرم  0/035 ،(NH2)2COگرم  20 ،MgSO4گرم می

مییی ز و گلوکییو می ز بییرای تولییید گلییوک و نهای ییا

 0/265گرم  0/008 ،(NH4)2HPO4گیرم CuSO4.5H2O

ای ومری اسیییون ن بییه فروک ییوز بهوسیییلۀ گلییوک ای ومراز

و  0/00011گرم بیوتین این م یطکشت بیرای مقایسیه بیا

اس ی اا میکننیید ،م صییوالت اییانبی ایگییری همچییون

م یطهییای سراحیشییدۀ اییایگ ین ار پییژوه

حاضییر

شربت گلوک و عصارۀ خیساندۀ ذرت 4تولید میکنند کیه

اس اا شد

و

بهشکل منابع کربن و نی رونن بهترتیب ایایگ ین می

اور ار م یطهییای کشییت صیین ،ی مخمییر نییان میشییوند؛
ازاییینرو ،ار مطال،ییۀ حاضییر سیی،ی شیید بییا بهینهسییازی
م یطکشت مخمر ساکارومایسس سروزیه ،م

و منابع

سنجش فعالیت

سنج

زیر انجام شد:

ف،الیت مخمر به سه رو
5

زمییوا افییزایش خج ی خمیییر  :اییین رو
انییداز گیری افیی ای

بییر پایییۀ

حجییم خمیییر کییه ار میی ور انجییام

نی رونن ح ق و شربت گلیوک و عصیارۀ خیسیاندۀ ذرت

میشوا ،بنا شد است ار تمام زمونهیا ،خمییر بیه رو

اایگ ین نها شوند

پیشنهااشد ار اس اندارا ملی اییران بیه شیمارۀ  2577تهییه
شد خمیر بهاست مد ار اس وانۀ مدر اهانهگشاا کام

مواد و روشها
کشت و مدت نگهداری مخمر ساکارومایسس سروزیه:

ار پژوه

حاضر ،سویۀ مخمیر ساکارومایسیس سیروزیه

 IZمخصوص نانوایی از شرکت اش یگل مایر اتیری

تهییه

و اس اا شید بیهمنظور تکگییر و نگهیداری اسیلنت اولییه،
اب دا مخمر ماار ار شرایط اس ریل روی اسلنتهای حاوی

صاق قرار ااا شید و سیطا اولییۀ خمییر ) (A1یااااشیت
شد ارِ م ور با ورقۀ پ س یکی و کِ
و می ور بهمییدت یی

بهسور م کم بسی ه

سییاعت ار انکوبییاتور بییا امییای 30

اراۀ سان یگراا قرار ااا شد؛ پساز ی

ساعت ،سیطا

خمییر ) (A2اوبیار یااااشییت شید میی ان افی ای

حجییم

خمیر سب رابطۀ زیر م اسبه شد (: 9

م یطکشییت  YPGم شییکل از  3/5گییرم پییوار پ ییون3 ،

(A2-A1) ×100/A1

گرم عصارۀ مخمر 2 ،گرم  1 ،KH2PO4گیرم 1 ،MgSO4

زمییوا سییرعت بان مییدا : 6ار اییین رو  ،ایجییاا

گرم  20 ،(NH4)2SO4گیرم گلیوک و  25گیرم گیار بیه

شیدن

رو

خطی پاسیان و بهمیدت  48سیاعت ار انکوبیاتور بیا

حبابهای ایاکسیدکربن ارون خمیر که بیه سب

و ص،وا ن به سیطا ب منجیر میشیوا ،مبنیای سینج

امای  30اراۀ سان یگراا قیرار ااا شید تیا رشید مخمیر

ف،الیت مایۀ خمیر قرار میگیرا؛ به این منظور ،اب یدا امیای

کامل شوا و کلنیهای س ید مایل بیه شییری ریاهر شیوند

بن ماری روی  40اراۀ سان یگراا تنظیم شید و بیه ت،یداا

کشتهای مخمر ار م یط مایع یااشد بیدون گیار و بیا

نمونهها ،بشر  200میلیلی ری ان خیاب و  150میلیلی یر ب

اف ی وان  20ارصیید ) (v/vگلیسییرو ار فری ی ر من ییی 80

م،مولی ارون نها ریخ ه شید بشیرها ارون بنمیاری قیرار

اراۀ سان یگراا برای مدت سوالنی نگهداری شدند

ااا شدند تا ب نها به امای  40اراۀ سان یگراا برسید

م یطکشت م

که بهسور م،مو ار کارخانیههای

و س س خمیری که بهشکل گلوله ار مد بوا ،ارون بشیر

بهینهسازی م یطکشت مخمر ساکارومایسس سروزیه با اس اا از شربت گلوک و عصارۀ خیساندۀ ذرت  /مهرااا ذین و همکاران
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انداخ ه شد و زمان به سطا ب مدن گلولیه انیداز گیری
شد (9
زمییییوا انییییدازهگیری میییییزاا دولییییید گییییاز

دیاکسیدکرب  :7این رو

بر پایۀ انداز گیری حجم گیاز

ایاکسیدکربنی که مخمر ار خمییر تولیید میکنید ،قیرار
اارا ار این زمون نی اب دا امای بنماری روی  40ارایۀ
سان یگراا تنظیم و به ت،داا نمونهها ،ارلن  250میلیلی یری
تهیه شد؛ س س خمیر بهشکل گلوله ار ورا شید و ارون

شکل  -1سرح سیس م انداز گیری تولید گاز ایاکسیدکربن

ارلن انداخ ه شد ،ارِ ارلن با چوبپنبه بهسور م کیم بسی ه
شیید و ارلیین ارون بنمییاری قییرار گرفییت میی ور مییدر

دعیی

غلظت بهینۀ شربت گلوکز و عصارۀ خیسیاندۀ

پ س یکی که به ان های ن شیر یا بسیت پ سی یکی م صیل

ذرت :شربت گلوک (منبع کربن بیا او غلظیت مخ لی

شد بوا ،بهسور برعکس ارون ریرق ب م،میولی قیرار

 14و  95ارصییید اکسییی روز از کارخانیییۀ زرفروک یییوز

ااا شد و با لولۀ شیشهای که قب از وسط چوبپنبه عبیور

تهییه و

ااا شد بوا ،بر سر ارلن قرار گرفت شییلن
از ی

(هش گرا ،اس ان البرز به عنوان اایگ ین می

سییلیکونی

اس اا شید عصیارۀ خیسیاندۀ ذرت بیا وزن خشی

52

سمت ارون لولۀ شیشهای قرار ااا شد و از سیوی

ارصیید (وزن ار حجییم نیی بییه عنییوان منبییع نی ییرونن و

ایگر ارون م ور قرار گرفت (شکل  1میی ان اابیهاایی

اییایگ ین اور از کارخانییۀ یااشیید تهیییه شیید نرماف ی ار
مینیتییب  817بییرای سراحییی زمونهییا و ت لیییل ن ییای

ب پساز  120اقیقه انداز گیری شد
گییاز ایاکسیییدکربن

بییهمنظور الییوگیری از ان ی

ارون ب ررق ،اسیدی ۀ ب با اس ی

اس اا شد اب دا رو

اسیید  2میوالر بیه

مر ر به کار گرف ه شد و او منبع مخ ل

 3/5رساند شد (10
سنجش قند :سینج

پ کت برمن برای ت،ییین عوامیل
قند و ی

منبیع

نی ییرونن تشییکیلاهندۀ سییه م ریییر مس ی قل بوانیید کییه بییا
قنید م ییط ار تمیام مراحیل بیه

بررسی مطال،ههای گ ش ه واس عات موایوا ،او سیطا

زمون (شرکت

برای عوامل ان خاب شید (ایدو  2تیمارهیای

رو

ن یمی کیت گلوک اکسیداز پار

پار

زمون ،تهران سب اس ورعمل فروشند انجیام شید

مخ ل

سراحیشد همرا با پاسرهای گرف هشد ار بخ

(11

ن ای

(ادو  4نشان ااا شد اند
ادو  -2عوامل و سطوح اس اا شد ار سراحی زمای
شربت گلوک

)(DE=95

شربت گلوک

)(DE=14

پ کت برمن
عصارۀ خیساندۀ ذرت

(میلیلی ر بر  100میلیلی ر

(میلیلی ر بر  100میلیلی ر

(میلیلی ر بر  100میلیلی ر

4

10

6

8

16

12

پساز مشخصشدن او عامیل میر ر از بیین سیه عامیل

یااشد و برای اس یابی بیه سیطا بهینیۀ او عامیل (عصیارۀ

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا نهم ،شمار  ،35پایی 1399

34

ادو  -3سراحی زمای

خیساندۀ ذرت و شیربت گلیوک بیا  ، DE=14بهینهسیازی

 RSMبا عوامل ان خابشد

تیمار

عصارۀ خیساندۀ ذرت

1

3/17

10

2

8

8

3

8/82

10

4

6

10

5

6

12/82

6

6

10

7

4

12

8

6

7/17

خیساندۀ ذرت ت،یین شوند ار ادو  ،2عوامل همرا با

9

4

8

10

6

10

زمونها

11

6

10

بیان شد اند؛ باتواهبه این ااا ها میتوان می ان تی یر

12

8

12

13

6

10

 9RSMاز سریییی مییید  10CCDار نرمافییی ار

بیییه رو

مینیتب  17انجام شد هر عامل ار پن سطا بررسیی شید
که ار ادو  3مشخص شد است
نتایج
ار نخس ین بخ
از رو

پژوه

شد با اس اا

حاضر ت

پ کت برمن ،مر رترین عوامل از بین سه عامل

شربت گلوک  ،DE=95شربت گلوک  DE=14و عصارۀ
و ن ای

سطوح ت،یینشد ار تیمارهای مخ ل

عوامل را مشخص و عوامل مر ر را همرا با سطوح بهینۀ

شربت گلوک

DE=14

نها برای مراحل ب،دی ان خاب کرا
پ کت برمن

ادو  -4سراحی تیمارها و ن ای ار رو

عوامل

پاسرها

(گرم ار  100میلیلی ر

وزن خش
مخمر

اسیدی ۀ نهایی

(میلیلی ر ار 120اقیقه

1

می ان تولید گاز ایاکسیدکربن

اف ای
حجم (ارصد

زمان باال مدن (اقیقه

ار  100میلیلی ر

شربت گلوک ( DE=95میلیلی ر

(میلیلی ر ار  100میلیلی ر

شربت گلوک
DE=14

 100میلیلی ر

عصارۀ خیساندۀ ذرت (میلیلی ر ار

تیمارها

2/940

4/06

55

27/90

21

-

10

12

1

3/524

4/58

70

31/70

23

4

-

12

2

4/392

4/38

40

55/81

40

8

-

12

3

3/830

5/10

90

57/14

15

8

-

6

4

5/780

4/20

85

43/52

20

-

16

12

5

4/010

5/31

85

22/98

19

4

-

6

6

5/140

4/36

85

41/86

10

-

16

6

7

5/160

4/36

90

30/25

11

-

10

6

8

7 /4

5/19

75

32/10

25

-

(NH2)2CO

م

کن ر

2

هرچه گلولیۀ خمییر زواتیر بیاال بیایید ،ف،الییت به یر

گرم  0/035 ،(NH2)2COگرم  20 ،MgSO4.7H2Oگرم

مخمر را نشان میاهد ترکییب م یطکشیت شیاهد0/8 :

˛  0/265گییییرم  0/008 ،(NH4)2HPO4گییییرم

میییی
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 CuSO4.5H2Oو  0/11میلیگییییییرم بیییییییوتین ار100

عصییارۀ خیسییاندۀ ذرت ار م یطکشییت میی

میلیلی ر ب میی ان قنید م ییط پیساز کشیت ار تمیام

چندانی برف،الیت مخمر نداشت ) ،(P value=0.134امیا
اف وان شربت گلوک بهاای م

تیمارها برابر ص ر بوا
ار مرحلییۀ ب،یید بییرای رسیییدن بییه نقطییه بهینییۀ نهییایی،
سراحی به رو

تییی یر

بسیار میر ر بیوا (P

)value=0.000

 RSMانجام شد و باتواهبه ن ای مرحلۀ

ار زمون زمیان باال میدن ،ف،الییت بیشی ر مخمیر بیا

بیه

تولیید بیشی ر گییاز ایاکسییدکربن همییرا اسیت و سییبب

نهیا ار

باال مدن سریعتر گلولۀ خمییر از تیهِ ریرق میشیوا ار

پ کت برمن و ان خاب عوامل مر ر و سطوح ن ایی
نقطۀ بهینه ،تمام زمونها انجام شدند کیه ن یای

اییین زمییون ،اییایگ ینکران عصییارۀ خیسییاندۀ ذرت

ادو  5ورا شد است

بییهاای اورۀ صیین ،ی ار م یییط م ی
ادو  -5عوامل من خب ار سراحی  RSMهمرا با ن ای

ااشت ) ،(P value= 0.009امیا افی وان شیربت گلیوک

زمونهای انجامشد
پاسرها

تییی یر م،نییاااری

(منبع کربن ا ر م،ناااری نداشت )(P value=0.280

عوامل

میلیلی ر

وزن خش
(گرم ار100

(میلیلی ر ار  120اقیقه

اف ای
حجم (ارصد

زمان باال مدن (اقیقه

شربت گلوک
DE=14

عصارۀ خیساندۀ ذرت

خیسییاندۀ ذرت بییهاای اورۀ صیین ،ی و شییربت گلییوک
تیمارها

می ان تولید گاز ایاکسیدکربن

ار زمییون افیی ای

حجییم خمیییر ،افیی وان عصییارۀ

بهاای م

ار م یطکشت می

تیی یر م،نیاااری بیر

تولیییید گیییاز ایاکسییییدکربن نداشیییت (بیییهترتیب

P

 value=0.745و P value =0.614

4/376

80

36/36

22

10

3/17

1

4/642

65

46/51

24

8

8

2

5/004

60

30/58

26

10

8 /2

3

4/668

85

30/23

18

10

6

4

5/410

85

53/65

20

12/8

6

5

بییهاای م ی

5/416

95

59/52

16

12

4

6

4/222

80

72/50

15

17/7

6

7

ایاکسیدکربن میشوا عصارۀ خیساندۀ ذرت بیا میی ان

5/056

70

77/77

23

8

4

8

4/347

80

43/18

15

12

8

9

بحث و نتیجهگیری
اسی اا از شییربت گلییوک و عصییارۀ خیسییاندۀ ذرت
و اور سییبب اف ی ای

می ی ان تولییید گییاز

 4/31میلیلی ییر ار  100میلیلی ییر و شییربت گلییوک نییوع
 (DE=14) Aبه مقدار  12/82میلیلی یر ار  100میلیلی یر
تی یر مگب ی ار می ان تولید گاز ایاکسیدکربن و ف،الییت

بررسیها نشان ااانید ار زمیون انیداز گیری میی ان

مخمر ااش ند همانسور که ار شیکل  2نشیان ااا شید

گاز ایاکسییدکربن ،ایایگ ینکران عصیارۀ خیسیاندۀ

است ،تولید گاز ایاکسیدکربن ار زمیون انیداز گیری

ذرت ار م یط م

تی یر م،نیاااری بیر ف،الییت مخمیر

می ان تولیید گیاز بیه  87/5ارصید و ار زمیون افی ای

اارا ) ،(P value=0.003اما شربت گلوک تی یر چندانی

حجم خمیر به  61/70ارصد اف ای

بر ف،الیت مخمر ندارا )(P value=0.125

سرعت باال مدن خمییر ،زمیان بیه  14/33اقیقیه کیاه

ار زمون سینج

وزن تیر مخمیر ،ایایگ ینکران

یافت؛ اما وزن خش

یافت و سی زمون

مخمر بیا ایایگ ینکران عصیارۀ
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خیساندۀ ذرت و شربت گلوک کاه

یافت و از  7/4بیه

( 5/45گرم ار 100میلیلی ر رسید
ن ای پژوه

شیید؛ ازایییینرو ،شییربت گلیییوک کییه یکیییی ایگیییر از
م صییوالت اییانبی کارخانییۀ تولییید روغیین ذرت اسییت،

حاضیر نشیان ااانید عصیارۀ خیسیاندۀ

ان خاب شد

ذرت (منبع نی یرونن میتوانید ایایگ ین اورۀ صین ،ی و

ار پژوه

می

حاضر با ت لیلهای انجامشد توانس یم به

ار م یطکشییت شییوا باتواهبییه اینکییه عصییارۀ

سیطا مییدنظر از هییر او عامیل بییهسور همزمییان برسیییم و

خیساندۀ ذرت ترکیبات بسیار م نوعی اارا ،اضیافهکران

م یطکشت کاملی ازنظر منبع کربن و نی رونن تهیه کنیم

ن بیه م یطکشیت سییبب اف وا شیدن مقیدار زیییاای از

کی یت زیستتواۀ مخمیر

عناصر میکیرو و وی امینهیا بیه م ییط میشیوا و مخمیر

که اف ای

عملکرا و اف ای

را به همرا ااش ه باشد

میتواند ایین میواا را اسی اا کنید؛ ارن یجیه ،نییازی بیه

ار ادو  ،6نقطۀ بهینۀ پیشنهااشیدۀ نرمافی ار همیرا

اضافهکران اداگانۀ این ترکیبات به م یطکشت مخمیر

با پی بینی ن ای

زمونها مد است؛ ایین نقطیه ،سیطا

واوا نخواهد ااشت

بهینییۀ نهییایی بییرای عوامییل ار نظییر گرف ییه شیید و تمییام

حاضر با ح ق می

ار پژوه

از م یطکشیت و

باتواهبه می ان قند کم مواوا ار عصارۀ خیساندۀ ذرت،

زمونهییا بییا م یطکشییت بهینهشیید تکییرار و ن ییای بییا
مقایسه شدند

م یطکشت م

نیاز به اضافهکران منبیع کیربن بیه م یطکشیت احسیا
ادو  -6پاسر بهینۀ پی بینیشدۀ نرماف ار و ن ای تجربی
عوامل

ن ای پی بینیشد

گلوک

12/83

عصارۀ خیساندۀ ذرت

4/30

93/48

85

می ان تولید گاز ایاکسیدکربن (میلیلی ر ار  120اقیقه
حجم خمیر (ارصد

67/20

61/70

زمان باال مدن خمیر (اقیقه

17/61

14

اف ای

بررسی ن ای نشیان میاهید ایایگ ینکران عصیارۀ
خیساندۀ ذرت و شیربت گلیوک ار م یطکشیت می
بهاای م

ن ای تجربی

میتوان این مواا اورری را به مواا باارزشی تبیدیل کیرا
که ار صنایع تخمیری ازامله تولید مخمر نانوایی به کار

و اورۀ صن ،ی تیی یر زییاای ار تولیید گیاز

میرونیید و اییایگ ین مناسییبی ازنظییر قیمییت و اس رسییی

ایاکسیدکربن و ف،الیت مخمیر اارا باتواهبیه اسی ااۀ

به شمار می ینید؛ امیا بایید توایه ااشیت

گسیی را از میی

نسبت به م

ار ایگییر صیینایع ازاملییه صیین،ت

اگرچه کربوهیدراتها یا قندها ازامله فراوانترین میواا

الکلکشیییی و م یییدوابوان منیییابع اولییییه ،اسییی اا از

لییی روی کییرۀ زمییین بییهعنوان منبییع کییربن هسیی ند،

باشیید،

م دوایتهای اس اا از نها برای پی میااۀ خمیرماییه

اییایگ ینی کییه ارزانتییر و ار منطقییه ار اسی ر

میتواند ار راس ای ارتقای رقابت صن ،ی بیه کیار گرف یه

عبارتند از:

شییوا ( 12ضییای،ات کشییاورزی ازاملییه منییابع غنییی از

 اشییکا مخ لیی

کربوهیدراتند که چنانچه از نها بهارس ی اسی اا شیوا،

الیگوسییییاکاریدها ،ایسییییاکاریدها ،پلیسییییاکاریدها و

کربوهیییدراتها (مونوسییاکاریدها،
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قندهای ایگر و ضرورت تبدیل نها به قند قابلاسی اا
برای مخمر؛
 صیییرفۀ اق صیییاای ارییییان تبیییدیل و تولیییید قنییید

م یط م
م یط بهینه شد

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

قابلمصرق مخمر؛
 م دوایتهای امع وری و اس رسی به منابع؛
 واوا عوامل بازاارندۀ رشد و تولید خمیرمایه (13
بنابراین بررسی اامع منیابع کربوهییدراتی کیه اارای
کم رین م دوایت اس اا باشند ،اهمیت اارا
ار پژوه

حاضر ت

شد عصارۀ خیساندۀ ذرت و

شیییربت گلیییوک بیییهاای مییی

و اورۀ صییین ،ی ار

زمان باال مدن

حجم (%

اف ای

(اقیقه

تولید گاز کربنی
(میلی لی ر ار 120
اقیقه

شکل  -2نمواار مقایسۀ ف،الیت مخمر تولیدشد ار م یطکشت
م

و م یط بهینهشد

م یطکشت اس اا شوا که هم صیرفۀ اق صیاای ااشی ه
باشد و هم بهعلت اینکیه عصیارۀ خیسیاندۀ ذرت میاا ای
سبی،ی است ،ان ظیار مییروا ار ایایگ ینی بیهاای اورۀ
صن ،ی ار ف،الیت مخمر مر رتر باشد
ار پژوه

چییام گنی 12رشیید ساکارومایسییس سییروزیه را روی
ب پنیر هیدرولی شد بهواسطۀ ن یم مطال،ه و از م لو
سول ات مونیوم وعصیارۀ خیسیاندۀ ذرت بیهعنوان منیابع

حاضر ،مقدار هر او عامل بیا ت لیلهیای

نی رونن برای رشد مخمر اسی اا کیرا او زمای هیای

انجامشید بهینیه شید و م یطکشییت کیاملی ازنظیر منبییع

انجییام ااا و بییه رشیید

کربن ونی رونن تهییه شید کیه نیهتنها افی ای

خییوا را ار اسیییدی ههای مخ ل ی

عملکیرا و

مطلییوب مخمییر نییانوایی روی ب پنیییر هیدرولی شیید بییا

کی یییییت زیسییییتتواۀ مخمییییر را بییییه همییییرا اارا،

اسیی اا از م لییو خیسییاندۀ ذرت (منبییع نی ییرونن ار

ازنظراق صاای نی مقرونبهصرفه است

اسیدی ۀ  5تا  6رسید (15

ایجی ییور 11و همکییاران مطال،ییاتی ار زمینییۀ کی یییت

اس ینگو 13و همکاران سیی پژوهشیی ار سیا ،2009

مخمر نانوایی تولیدشید روی هییدرولی نشاسی ۀ کاسیاوا

شربت گلوک و عصارۀ خیساندۀ ذرت را بهشیکل منب،یی

انجام اااند نها نشاس ۀ کاساوا را با اس اا از حرارت و

از پروتئینها ،وی امینها و عناصر م،دنی اایگ ین م

نیی یم هیییدرولی و سیی س بییا رشیید مخمییر بهمییدت 28

کراند؛ به این منظور ،تخمیرهای فدبچ 14بیا حجیم ابیت

رشد ن را بررسی کرانید

ار

ساعت ،شاخصهای سین ی

بییرای بررسییی ا ییر شییربت گلییوک اییایگ ین م ی

نها اریاف ند ت یاوت م،نیاااری بیین توانیایی تولیید گیاز

غلظتهییای ص ی ر 60 ،30 ،و  100ارصیید انجییام شییدند

توسییط مخمییر رشییدیاف ه روی نشاس ی ۀ کاسییاوا و مخمییر

ن ای باتواهبه رشد زیستتوا  ،ضریب تبدیل پی میاا

تجاری واوا ندارا و هیدرولی نشاس ۀ ضیای،ات کاسیاوا

به زیستتوا  ،بازا زیستتوا بهازای نی یرونن و فسی ر

اییایگ ین کمه ینییه و مناسییبی بییرای گلییوک ار تولییید

(بهشکل  P2O5ارزیابی شدند ار غلظت  100ارصید از

مخمر نانوایی با کی یت مطلوب است (14

مخلیو می

چرنییدر و نیشیکر اسی اا شید و عناصییر

1399  پایی،35  شمار، سا نهم،فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها
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م یطکش ی که حاوی م

م وای نی رونن زیسیتتوا منجیر میشیوا و

به کاه
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سپاسگزاری
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مدیون

حاضر

پژوه

انجام

زیستفناوری سازمان پژوه ها برای اراخ یارگ اران
زمایشگا

همکاران

و

زمایشگاهی
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