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اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصوالت زیستی

چکیده
به منظور اسهههاج اا الا ،مغ م بهگاگ،غ س اال سش تشمگر قلشگ،ی و رنگب ی بگ
کل ،تسهی،،غ بگ رردهییگی مجالس سهور تشمگرا ر،ی و س اال مبگسهر رردههی
اسهاج ااغ مورر طشسسهن ی  FT-IRق ار ا فت .الا ،م تولشی شیه بگ اسافگره اال
یشیرولش اسههشیی رقشب ب قنی الا،لوال تری،ش شههیه و س اال تشمگر بگ ک بن فعگل و
اولا اسونشکغ مش ام قنییگ ب وسشل رساگگه  HPLCانیاالهاش ی شی .سپ الا،لوال
تولشهیشهههیه به مبش کمهههت مجم یگی  Kluyveromyces Marxianusو
 Pichia Stipitesاضگف شی تگ اث آم ب سشناشک رشی آمیگ ممجص شور .ناگ،ج
نمگم رار ک رر م حل اساج ااغ بگ اف ا ،مص ف سور اال  8ب  41رردیغ مقیار
اسهههاج اا الا ،م اف ا ،می،هگبی .یمننشنغ ف ا،نی یشیرولش ب تنهگ،ی و بیوم
اسهافگره اال ک بن فعگل و اولا اسونشک میتوانی مش ام قنی بشما ی را تولشی نمگ،ی.
ارال،گبی سهشناشک رشهی مجم یگ نمهگم میریی ک س عت رشی مجم رر مبش
حگوی الا،لوال بشما اال الوا بوره و لذا کگرا،ی ا،ن مجم یگ ب ای قنییگی  5ک بن
بشمها اسهت بطور،ک اال آمیگ میتوام ب ای تولشی مبصهوت ال،تههای اسافگره
نمور.
واژگان کلیدي :الا ،مغ م بگاگ،غ اساج ااغ Kluyveromyces marxianusغ
.Pichia stipites

مقدمه
بر اساس آمار منتشرشده ،میزان تولید باگاس در جهان
معاادل  055میلیون تن بوده كاه متعاب آن میزان تولید
پسماند مغز باگاس بجا مانده از آن حدود  105میلیون تن
را شاام میشود [ .]1مغز باگاس يک ماده بندی است كه
در كارخانههای تولید شاااور و كاغذ پز از یرايندی به نا
مغززدائی از تفاله نیشاااور گباگاس به دسااات میآيد كه
حدود  35-30%وزن آن را تشوی میدهد [ .]2لذا با توجه
به تولید مقدار زيادی از اين پساماند بررساای پتانسی های
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آن برای كاااربردهااای م تل بااه لتااای ابت ااااادی و
زيسااتمتیطی بهويژه از منظر پااليش زيسااتی میتواند از
جايگاه ويژهای برخوردار باشد.
مغز باگاس اساساً شام دو ب ش آوند و پارانشیم است
[ ]2كاه باه خاا ر مااهیات غیریییری و بندی ،نمیتواند
باهعنوان ماده اولیه مناسااا برای تولید كاغذ باشاااد زيرا
مشاااوفر یراينادی متعاددی ازجمله م اااری زياد مواد
شیمیايی در پ ت و رنگبری ،كیفیت پايین خمیر و كاغذ،
كااهش نر آبگیری در ماشاااین كاغذ و ديگر ا رار منفی
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زيسااتمتیطی در یرآيند تولید كاغذ ايجاد مینمايد [.]3
به دالي ذكرشااده كارخانههای كاغذسااازی سااعی بر آن
دارناد تاا حاد اموان مغز را از مجموعه باگاس جدا نمايند.
مغز جداشاده به دلی ماهیت بندی و یسادپذير آن خیلی
باب اساتفاده نیوده و بهصورر متدود بهعنوان خوراک دا
و نیز سوزانیدن برای تأمین انرژی گرمائی مورداستفاده برار
میگیرد .اين در حالی اسااات كه مغز باگاس به دلی اينوه
سااااختار شااایمیايی آن حاوی بیش از  75%كربوهیدرار
اسااات ،میتوانااد باهعنوان ياک منیع باالقوه برای تولیااد
یاراورده هااای بااا ارزش ایازوده بیشاااتر نظیر بیواتااانول

مورداستفاده برار گیرد [.]4
بررسای تركییار شیمیايی موجود در مغز باگاس نشان
مایدهااد گجاادول  1كااه عفوه بر تركییااار متااداول
هولوسلولزی ،دارای بیش از  %35پنتوزان است كه بهعنوان
يک بند  0كربنه بوده و دارای پتانساای های بالقوهای برای
تولید مت اوالر زيستپايه است ،بطوريوه با است راج آن
از مغز باااگاااس میتوان برای تولیااد ی وسااایعی از
مت اوالر زيستپايه در حوزه پااليش زيستی بوار گریت
[.]0

جدول -1درصد حضور مونوساکاریدها در بخشهای مختلف باگاس []5
تركییار شیمیايی مونوساكاريدها

جزء یییری گ%

جزء مغزی گ%

آرابینوز

1/86

2/87

گاالكتوز

11/14

0/10

گلوكز

44/35

43/11

زايلوز

22/57

23/50

اسااتفاده از هیدروكسااید سااديم و پتاساایم بهعنوان
مهمترين روشهاای اسااات راج بلیايی همی سااالولزها از
گذشااته مطرب بوده اساات كه در حال حاساار اسااتفاده از
هیدروكساید سديم به دلی بیمت كمتر متداولتر و ازنظر
صانعتی نیز اين روش پیشانهاد شده است .تتقیقار اخیر
نشاااان داده اسااات كه هیدروكساااید ساااديم میتواند در
است راج همی سلولزها بهويژه همی سلولز باگاس گزايفن
بسااایار مؤ ر بوده بطوريوه راندمان اسااات راج بیش از 15
درصاااد نیز برای آن گزارش گرديده اسااات [ .]8بهمنظور
تولید مت ااوالر زيسااتی از منابع لیگنوساالولزی ،يوی از
متداولترين روشها هیدرولیز اسیدی است [ .]7هیدرولیز
با اسااید ربیق ،دارای ساارعت باالی واكنش در یرآيندهای
پیوسته بوده ولی بزرگترين عی آن راندمان پائین تیدي
بند اسات .اساتفاده از اسید غلیظ به یشار و دمای معمولی
تا متوسط احتیاج دارد كه اين شرايط باعث میشود تجزيه
و تیدي مواد بندی به مواد شااایمیايی ديگر كاهش يابد.
اولین مزيت اين روش راندمان باالی تولید بند اساات كه
بیش از  15درصاد برای سالولز و همیسلولزها است .عی

اين روش ،زمان واكنش والنی آن بوده و بازيایت اسااید
غلیظ شااارايط عملیاتی هزينهبری را تتمی میكند [.]6
ازجاملااه روش هااای دياگار در زمایانااه تیاادي ا مواد
زيساتتجديدپذير ،روش یراصاور گ Ultrasoundاست كه
بااه عنوان يوی از روش هااای پیش تیمااار موااانیوی برای
ایزايش تیدي پلی سااااكاريدها به بندهای ساااازنده آن و
همچنین ایزايش بازده كلی مت والر زيستی نظیر اتانول
دارای پتانساای خوبی بوده و در دو مرحله پیشتیمار گكه
بااعث ایزايش بندساااازی میشاااود و همراه با هیدرولیز
زيساتتودهها باب اساتفاده است [ 1و  .]15ماده اولیه پز
از پیش تیمار با هركدا از روشهای یوق الذكر به بندهای
ساازنده آن تیدي میشود كه برای دستیابی به مت والر
زيستی نظیر اتانول ،اين بندها بايستی تتت یرايند ديگری
بناا ت میر برار گیرند .تولید بیوتونولوژيوی اتانول میتنی
بر تیدي آنزيمی بندها به الو بهوسایله میوروارگانیسمها
است [.]11
ياک چاالش كلیادی در توساااعاه یرآيند تیدي مؤ ر
زيسااتتوده لیگنوساالولزی ،انت اب يک میوروارگانیساام
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مناساا تولیدكننده اتانول اساات كه مقاو به همه عوام
باازدارنده در یرآوردههای هیدرولیزی بوده و بادر به ت میر
هماه بندها گهگزوزها و پنتوزها به اتانول باشاااد [ ]12و
[ .]13ازاينرو ،تركیا شااایمیايی مايعار هیدرولیزی كه
باهشااادر به نوع ماده اولیه در یرآيند پیش تیمار و روش
پیش تیماار وابساااتاه اسااات ،میتواند يک عام مؤ ر در
انت اب میوروارگانیسم باشد [.]14
در اين خ وص يوی از میوروارگانیسمهايی كه بابلیت
خوبی از خود نشااان داده م مر  Pichia stipitisاساات كه
عفوه بر باابلیات ت میر بنادهای پنر كربنه بهويژه زايلوز
دارای ويژگیهای نظیر بابلیت اسااتفاده صاانعتی ،ساارعت
باالی ت میر زايلوز ،بازده باالی تولید اتانول بوده و  ...است.
بااا وجود مزايااای یوق الااذكر ،برخی از ويژگیهااای آن بااا
معايیی مواجه است .ازجمله آنوه همواره پز از مدرزمانی
مشاا ( گ 18ساااعت ديگر بادر به م ااری زايفن نیوده
بطوريوه ب شی از زايفن گ 0%بهصورر م ری نشده بابی
میمااناد [ .]10در حوزه تولیاد بیواتانول از زايفن ،م مر
دياگری كااه بااه صاااورر مویقی ات آمیزی عم ا نموده
 Kluyveromyces marxianusاسااات كه عفوه بر بابلیت
اسااتفاده صاانعتی ،میتواند زايفن را به ور كام م ااری
نموده و باازده تولید اتانول آن نیز باالتر از Pichia stipitis
بوده است [.]18
پیش تیمار مغز باگاس با اسااید ربیق در دمای پايین با
متغیرهای یرايندی نظیر نساایت جر مايع به جامد ،دمای
واكنش و غلظت اسید ،بهمنظور تیدي مؤ ر همی سلولز به
بند باب ت میر ،حاكی از آن اساات كه پیش تیمار اسااید
ربیق میتواند برای دساااتیابی به میزان زياد زايلوز از مغز
باگاس و مقادير كمتر بازدارندهها اساااتفاده شاااود [.]17
همچنین ،راحی و بهینهساااازی تولید اتانول از هیدرولیز
ماغاز باااگاااس تاوساااط ما مر حساااااس بااه دمااای
 Kluyveromyces marxianusبا استفاده از روش  1RSMو
ماتغیرهااای غلظاات مواد ،pH ،زمااان ت میر و غلظاات
 ،Na2HPO4به میزان اتانول  7/44 g/lدساات يایت كه اين
میزان  %66میزان اتانول تئوری است .16
در حال حاساار ،پسااماند باگاس تولیدشااده در كشااور

Response Surface Methodology
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معادل  4/3میلیون تن در سال است كه در صورر استفاده
كام از باگاس در كارخانههای تولید شااور و یرايندهای
كاغذسااازی ،میتوان حدود  1/3میلیون تن مغز از آن جدا
نمود 11؛ كه در حال حاساار تنها ب ش اندكی از آن به
بیمت ناچیز كیلويی  15تومان ،به م اااری خوراک دا
رساایده و بابیمانده سااوزانیده میشااود و كاربرد تجاری و
ابت ااادی ديگری نیز برای آن تعري نشااده اساات .لذا با
توجه به پتانساای تولید مغز باگاس در دنیا و نیز ماهیت
ذاتی آن كه سرشار از بندهای كربوهیدراتی است ،میتواند
بهعنوان يک ماده باارزش برای تولید مت والر زيستپايه
باا ارزشایزوده باالتر نظیر بیواتانول در بال مفهو پااليش
زيستی مطرب شود كه عفوه بر جذابیتهای ابت ادی برای
صااانااايع خمیر و كاااغااذ ،میتوانااد از مطلوبی ات هااای
زيسااتمتیطی نیز برخوردار باشااد .در اين خ ااوص الز
اساات كه ا ر بندهای مذكور بر یرايندهای ت میری گب ش
اصاالی یرايند تولید مت ااوالر زيسااتی موردبررسای برار
گیرد تا بابلیتهای كاربردی آن هر چه بیشااتر مشاا (
شاود .لذا تتقیق حاسر بر بررسی ا ر بند زايلوز موجود در
مغز باگاس بر ساااینتیک رشاااد م مر متمركز گرديده تا
بتوان بابلیتهای آن را برای تولید مت اااوالر زيساااتی
م تل نظیر اتانول زيستی بررسی نمود.

مواد و روشها
ماده اولیه مورداسااتفاده در اين تتقیق ،بهصااورر مغز
تازه باگاس از كارخانه كاغذساااازی پارس وابع در هفتتپه
اساتان خوزستان با ر وبت  15درصد تهیه شد كه پز از
شاساتشو هوا خشک شده و سپز بهوسیله آسیاب خانگی
بااه پودر تیااديا شااااد .همچنین ،م مرهااای موردنی ااز
گ Kluyveromyces marxianusو Pichia stipites
باه صاااورر آمپول های لیوییلیزه از كلوسااایون بارچ ها و
م مرهای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران تهیه
گرديدند.
بهمنظور خروج حداكثری لیگنین و سهولت دستیابی و
كیفیات و كمیات بااالتر زايفن ،مغز باگاس ی دو یرايند
مورد پیش تیمار بلیايی گسود  ،%6دمای  ،115 ºCزمان 0
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دبیقه و رنگبری  8مرحلهای با كلريت سااديم [ ]25برار
گریته و سپز عملیار است راج بر روی آنها انجا شد.
برای اسااات راج زايفن از مغز باااگاااس 25 ،گر خمیر
رنگبری شاده مغز باگاس در ساود  15 ،6و  12درصد و در
دماای متیط گ 35درجاه ساااانتی گراد باا  ،L:W=2501به
مادر  15دبیقاه هم زده شاااد .پز از آبگیری متلول یوق
روی بی بوخنر ،مواد جامد بابیمانده توسااط  155میلیلیتر
سااود  2درصااد شااسااتوشااو شااد .متلول غنی از زايفن
بهدساتآمده به بشر منتق و دو برابر حجم آن اتانول اسایه
گرديد و توساط اساید اساتیک  15درصد pH ،متلول به 8
رساانده شاد كه در اين مرحله رساوبی تشوی میگردد كه
همان زايفن اسات .درنهايت زايفن تهنشین شده روی بی
بوخنر صاای شاد و توساط اتانول و اتی اتر شستوشو داده
شاد [ .]8ساپز درصد زايفن است راجشده بر اساس رابطه
 1متاسیه گرديده و نمونههای زايفن است راجشده بهوسیله
دستگاه  FT-IRمورد ارزيابی برار گریت.
گ1

×155

وزن زايفن خشک است راجشده
وزن خمیر اولیه

= درصد زايفن

باه منظور تولید بند زايلوز از زايفن اسااات راج شاااده
یوقالاذكر برای یرايناد ت میر بعادی ،عملیاار هیاادرولیز
اسیدی در شرايط  6درصد اسیدسولفوريک گبر مینای وزن
خشااک زايفن  15،دبیقه و در دمای  125درجه سااانتی
گراد با L: W = 601درون دايجسااتر كوچک در آون انجا
گریت و برای همگنسااازی شاارايط هر  0دبیقه دايجسااتر
توان داده شاد [ ]4در انتها  pHمتلول هیدرولیز را توسط
 Ca(OH)2در دماای  85درجاه به  15و در ادامه توساااط
 H2SO4به  0/0رسانده شد [.]21
سااپز اين نمونه توسااط كربن یعال بهمنظور كاهش
مقاادير باازدارنده هايی نظیر یوریورال ،هیدروكسااایمتی
یوریورال و اسید استیک تیمار گرديد .در اين ب ش2/4% ،
)(w/vكربن یعال به متلول هیدرولیز اساایه شد .سپز به
مدر يک ساعت در داخ شیور انووباتور با دمای 35 ° C
و  255rpmبرار گریته و صااای شااد [ .]22بعدازآن ،نمونه
حاص تتت تیمار اولتراسونیک به مدر  10دبیقه با شدر
 155Amبرار گریات .نموناههاای حاااصااا از هر مرحلااه
گهیادرولیز اسااایادی ،بعاد از تیمار با كربن یعال و بعد از

بهصااورر مجزا توسااط دسااتگاه HPLC

اولتراسااونیک
باهمنظور تعیین بنادهاای موجود در آن مورد ارزيابی برار
گریت [ .]4شااايانذكر اساات كه برای اين كار از دسااتگاه
مدل  KNAUER Smartline Seriesدارای ستون Eurokat
و آشاوارسااز  ،RIبا سرعت جريان  5/3میلیلیتر بر دبیقه،
دماای ساااتون  85˚Cو مدر زمان جداساااازی  85دبیقه
استفاده شد .غلظت بندها نیز از روابط  2متاسیه گرديدند.
گ2

سطح پیک

𝑔

 ( 𝑙 ) = ( 162105 ) × 100غلظت بند

برای بررساای ا ر بند زايلوز بهدسااتآمده از مغز باگاس
بر روی سااینتیک رشااد م مرهای موردبررس ای در یرايند
ت میر ،آمپول لیوییلیزيه هر م مر پز از یعالساااازی در
متلول نرماال ساااالین ،درون پتری ديشهااای مجزا و بااا
متیط كشاات اسااتاندارد اعف شااده سااازمان پژوهشهای
علمی و صاانعتی ايران گآگار  ،25 g/lگلوكز  ،15 g/lپپتون
 ،0 g/lع اااااره م مر  ،3 g/lع اااااره مااالاات  3 g/lو
 pH =8/2 ±5/2و با كمک گریتن از مواد معدنی ريزمغذی
گ trace elementگ 5/51 g/lساااولافااار منیزيم3 g/l ،
آمونیو سااولفار 5/3g/l ،سااديم دی هیدروژن یساافار و
 5/3 g/lپتاسایم هیدروژن یسافار كشت داده شد .پتری
ديشهاا پز از برار گریتن در انووباتور با دمای  24درجه
ساانتیگراد به مدر  0روز به سطح رشد مناسیی رسیدند.
يک  sub-cultureاز م مرهای رشاااد كرده در پتری ديش
به بطر نیم سااانتیمتر در متیط مايع حاوی مواد یوقالذكر
بهاستثنای آگار ري ته شده و در انووباتور شیوردار با دمای
 24درجه سااانتیگراد و دور  155 rpmبرار گریت .پز از
گذشاات حدود  12ساااعت و كدرشاادن مايع گرشااد اولیه
م مرهاا  ،باه ور تنااوبی هر يک سااااعت يکبار ابدا به
نمونهگیری گرديد و پز از هر ساعت میزان جذب نمونهها
گدانسایته سالولی گ cell densityدر سوبستراهای مايع كه
گويای تعداد سااالولهای م مر اسااات در ولموج 855
نانومتر بهوسایله دسااتگاه  UV-Visاندازهگیری شااد [.]23
اين عملیار تا زمان ابت شدن عدد برائتشده جذب ادامه
يایت .ساپز نمودار منتنی رشد برای هر دو م مر توسط
نر ایزار  Excelترسااایم گردياد .اين یرايند يکبار ديگر با
اساتفاده از زايلوز است راجشده از زايفن مغز باگاس بجای
گلوكز در متیط كشاات اسااتاندارد برای هر م مر تورار و
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برار گریت.
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نر بازيابی آن را نشاااان میدهد .همانگونه كه مشااااهده
میشاود با ایزايش میزان غلظت سود از  6به  14درصد در
مرحلاه اسااات راج ،میزان نر باازيااابی زايفن حاادود %3
ایزايش میيابد .همراستا با اين موسوع مفحظه میشود كه
مقدار زايفن از كمتر از  4گر به بیش از  4/0گر ایزايش
میيابد.

۲۱

۱۹

15

1۳

11

۹

۷

نرخ بازیابی زایالن ()%

۲۲

۲۳
۲۲
۲۲
۲1
۲1
۲۰
۲۰
1۹
1۹
5

مصرف سود ()%
شکل  -1نرخ بازیابی و مقدار زایالن استخراجشده از مغز باگاس پیش تیمار شده

ی ساانجی  FT-IRنمونههای مغز باگاس تیمار شااده
گشااهد و زايفن های است راجشده در غلظتهای م تل
ساود گ 15 ،6و  14درصد نیز در شو  3نشان داده شده
است .همانگونه كه مشاهده میشود باند  610 cm-1بیانگر
پیونادهاای گلیووزيادی از نوع  βبین واحدهای مونومری
بندی شااام زايلوز و گلوكز اساات [ 24و  .]20همچنین،
باند  1545cm-1گويای شاااخ( مونومری زايفن گ-D- β
زايلوپیرانوز است [ 28و ]27؛ كه با ایزايش غلظت سود بر
شادر اين پیک ایزوده میشاود كه اين موسااوع در تطابق
كام با ایزايش نر بازيابی و درصاد زايفن اساات راجشده
اسات گشو  . 1باند  1442 cm-1گويای پیوندهای  C-Hو
 1831 cm-1مربوط به حضاااور آب در نمونه اسااات [.]27
باااناادهااای  2118و  3435 cm-1بااه ترتی ا مربوط بااه
پیوندهای  C-Hو  OHمیباشاااند  27و 26؛ كه بر اين
اساااس شاادر اين پیکها همگا با كاهش غلظت گلوكز و
ایزايش غلظات زايلوز كاهش يایته اسااات .عد وجود باند
 1025 cm-1كه مربوط به گروههای كربنی در سااااختار
آروماتیک لیگنین اسااات ،بیانگر آن اسااات كه پیش تیمار
بلیايی و متعاب آن رنگبری با كلريت سااديم توانس اتهاند
بسمت اعظم لیگنین را حذی كنند .26

شااو  3مقادير بند آزاده شااده در ا ر مراح م تل
یرايندی را نشان میدهد .بطوريوه پز از یرايند هیدرولیز
مقدار زايلوز بهدستآمده  ،08/260گلوكز  2/114و آرابینوز
 11/561گر بر لیتر بوده و اين مقااادير پز از جااذب بااا
كربن یعال به ترتی به  5/555 ،7/307و  1/458و بعد از
تیمار التراسااونیک به  5/555 ،15/677و  5/665رساایده
است.
ارزيابی بند حاصا ا از هر مرحله بیانگر آن اسااات كه
یرايند هیدرولیز اسااایدی ربیق بهتنهايی توانساااته میزان
تولید بند باالتری را ارائه نمايد .همچنین اسااتفاده از كربن
یعااال بااه منظور جااذب مواد بااازدارنااده جنیی كااه حین
هیدرولیز احتمال تشاااوی آنها میرود ،بهصاااورر منفی
عم ا مینماااياد و تااا حاادود  6برابر از میزان بناادهااای
تولیدشاده نظیر زايلوز كم مینمايد .از سوی ديگر ،استفاده
از تیماار موانیوی اولتراساااونیک بعد از مرحله كربن یعال
میتواناد تا حدود  35درصاااد بر میزان بند زايلوز بیفزايد.
بعفوه ،بازبینی پیکهای بهدستآمده از دستگاه  HPLCدر
شاااو  4حاكی از آن اسااات كه تیمارهای كربن یعال و
اولتراساونیک بوياً باعث ايجاد گروههای بازدارنده میشااوند
گپیک تیز سااامت چم همه منتنیها كه در مقايساااه با
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مرحلاه هیدرولیز پیک مربو ه با یاصاااله زيادتری از پیک
زايلوز خودش را نشان میدهد؛ بنابراين به نظر میرسد كه
در مورد ماده اولیه مغز باگاس استفاده از مرحله كربن یعال

و اولتراساونیک بهصاورر متوالی ،به دلی كاساتن از بازده
بند تولیدشده و ايجاد عوام بازدارنده ،موردنیاز نیست.

شکل  -۲طیف  FT-IRنمونههای زایالن استخراجشده از مغز باگاس در غلظتهای مختلف سود

08/26

۶۰
۵۰
۳۰

15/67
7/30

11/56
1/45 5/66

زايلوز
بعد از التراسونیک

آرابینوز

نوع قند

بعد از كربن یعال

۲۰
5

5

2/11

غلظت()g/l

۴۰

۱۰
۰

گلوكز
هیدرولیز اسید

شکل  -۳غلظت قندهای تولیدشده بعد از تیمارهای مختلف همی سلولز زایالن استخراجشده
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شکل - 4ارزیابی قندهای موجود در مایع هیدرولیز پس از فرایندهای مختلف توسط دستگاه HPLC

 Jainو همواران در سااال  2511با پیش تیمار اسیدی
مغز بااگااس باا شااارايط م تل بهیناه دماا گ 125درجه
ساااانتیگراد  ،غلظات اسااایاد گ %6و زمان گ 15دبیقه ،
بیشاااترين بازده بند را معادل  %36گزارش كردند .حال با
توجه به اينوه بیشااترين میزان بند زايلوز و كمترين میزان
مواد باازدارنااده مربوط باه ماايع هیاادرولیز پز از یراينااد
هیدرولیز اساایدی بهتنهايی اساات ،لذا اين تیمار بهعنوان
اسااااس انجاا آزمايشها تولید بیواتانول در یرايند ت میر
انت اب گرديد [.]4
بهمنظور انجا یرايند ت میر متلول ساارشااار از زايلوز
ماارحلااه هاایاادرولاایااز اسااایاادی ،از دو نااوع ما ااماار
 Kluyveromyces marxianusو  Pichia stipitesاسااتفاده
شد .شو  8سینتیک رشد م مرهای مذكور در  25ساعت
اول بعد از كشت در متیط كشت استاندارد و متیط كشت
حاوی منیع كربنی زايلوز را نشاااان میدهد .همانگونه كه

مشااهده میشاود رشاد م مر در متیط كشت استاندارد،
 Kluyveromyces marxianusاز  18ساعت به بعد و م مر
 Pichia stipitesاز  10ساعت به بعد ابت شده است.
اين موساااوع بیانگر آن اسااات كه م مرهای یوق در
متیط كشاات اسااتاندارد تقريیاً در زمان  13ساااعت گمیانه
یاز لگاريتمی  ،مناساا برای برداشااتن كشاات یعال اولیه
برای ایزودن بااه متیط آماااده شاااده برای تولیااد اتااانول
میباشند .با جايگزين نمودن زايلوز بهجای گلوكز در متیط
كشت استاندارد ،رشد م مر Kluyveromyces marxianus
از  10ساعت به بعد و م مر  Pichia stipitesاز  14ساعت
به بعد ابت شاده اسات .اين موسوع حاكی از آن است كه
م مرهاای یوق در متیط كشااات حااوی زايلوز تقريیاً در
زمان  13-12ساااعت گمیانه یاز لگاريتمی  ،مناساا برای
برداشاااتن كشااات یعال اولیه برای ایزودن به متیط آماده
شده برای تولید اتانول میباشند.
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شکل  -5سینتیک رشد مخمرهای مختلف در محیط کشت استاندارد

شکل  -6سینتیک رشد مخمرهای مختلف در محیط کشت حاوی زایلوز

بررساای سااینتیک رشااد م مرها در متیط كشاات
اساتاندارد و كشت جايگزين گحاوی زايلوز است راجشده از
مغز باگاس نشااان میدهد كه ساارعت رشااد م مرهای
موردبررس ای در متیطهای حاوی زايلوز بیشااتر اساات .لذا
میتوان گفات كاه كاارايی اين م مرها برای تیدي بند 0
كربناه میتواند بیشاااتر باشاااد كه در مراح بعدی تولید
مت اوالر زيستپايه با ارزش ایزوده باالتر نظیر بیو اتانول
باب استفاده خواهد بود.

نتیجهگیری
اين تتقیق با هدی بررسی ا ر بند زايلوز است راجشده
از پسااامااناد مغز باگاس بر ساااینتیک رشاااد م مرهای
 Kluyveromyces marxianusو  Pichia stipitesو در
راساتای بررسای پتانسای های پسماند یوقالذكر در تولید

مت اوالر زيستی با ارزشایزوده باالتر انجا شد كه نتاير
زير را در برداشته است0
 اساات راج زايفن توسااط سااود  14درصااد با باالترين
درصاد زايفن اسات راجشده بهعنوان بهینه است راج
حاص گرديد.
 یرايناد هیادرولیز اسااایادی ربیق بهتنهايی میتواند
میزان تولید بند باالتری را ارائه نمايد.
 بهكارگیری مرحله كربن یعال و اولتراسونیک بهصورر
متوالی ،باه دلیا كاساااتن از بازده بند تولیدشاااده،
موردنیاز نیست.
 اساااتفاده از كربن یعال بهمنظور جذب مواد بازدارنده
جنیی تا حدود  6برابر از میزان بندهای تولیدشاااده
نظیر زايلوز كم مینمايد.
 اساتفاده از تیمار موانیوی اولتراسونیک به ور متوالی
بعد از مرحله كربن یعال میتواند تا حدود  35درصااد
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 سااااعات بیشاااترين میزان كارايی خود را11 زماان
.داشتهاند
ساارعت رشااد م مر در متیط حاوی زايلوز بیشتر از
0 گلوگز اسااات لذا كارايی اين م مرها برای بندهای
.كربنه بیشتر است



.بر میزان بند زايلوز بیفزايد
در متیط كشااات اساااتاندارد هر دو م مر تقريیاً در
 سااااعات بیشاااترين میزان كارايی خود را12 زماان
.داشتهاند
در متیط كشااات حاوی زايلوز هر دو م مر تقريیاً در
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The effect of bagasse pith xylose on yeast growth kinetic in
bio-products manufacture

Abstract
In order to extract xylan, bagasse pith was treated with
different dosage of soda after alkaline pre-treatment and
sodium chlorite bleaching. Extraction percentage was
calculated and after that, samples were characterized by
using FT-IR. Produced xylan was converted to xylose with
diluted acid hydrolysis and after treatment with active
carbon and ultrasonic, reduced sugar was measured by
HPLC. Then, extracted xylose was added into yeasts media
of kluyveromyces marxianus and Pichia stipites to evaluate
its effects on their growth kinetic. Results showed that by
increasing soda dosage, xylan extraction percentage
increased. Also, hydrolysis-alone process -without active
carbon and ultrasonic- can produce more sugar. Evaluation
of yeast's growth kinetic showed that the speed of yeast
growth in media including xylose was more than glucose;
hence, the efficiency of these yeasts is more for C5 sugar
and it can be used for bio-products manufacturing.
Key words: xylan, bagasse pith, dilute acid, Kluyveromyces
marxianus, Pichia stipites.
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