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 ترکیب به توجه با که است باال بسیار ایران در کشاورزي محصوالت پسماند و ضایعات تولید میزان - چکیده
 در کربن منابع ارزانترین و فراوانترین از یکی مالس. اند شده تبدیل اتانول براي تولید مناسبی منابع به ،ها آن

 طبیعت، به آن ورود از جلوگیري بر عالوه کاربرد با این که باشد می اتانول تولید براي استفاده قابل و دسترس
مقایسه تولید  تحقیق اصلی این هدف. است طبیعت با سازگار و پاك سوخت یک که آید می دست به محصولی

 در این تحقیق، باکتري. باشد می ساکارومایسس سرویزیهو  زایموموناس موبیلیساتانل از مالس بوسیله 
نیستاتین در شرایط % 1حاوي   RMانگور بر روي محیط  کشت عصاره تخمیر شده از زایموموناس موبیلیس

هاي بیوشیمیایی و رشد در حضور  آمیزي، تست هاي رنگ و با استفاده از روش جداسازي 30℃هوازي و دماي 
 استفاده% 10مالس  بررسی میزان اتانول تولیدي از محیط براي. ریبوتایپینگ شناسایی شد اتانول و نهایتاً% 7

  . گردید
براي ، %10محیط مالسساعت در  144 و 120، 96، 48 ،24هاي  زمان درمیزان اتانول تولیدي : نتایج

Zymomonas mobili subsp. mobilis IRMH52  ،Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 10988  و
در این تحقیق سویه جدیدي از . درصد بود 05/5 و 4/3، 45/1به ترتیب برابر  ساکارومایسیس سرویزیه

جدا گردید و مقایسه تولید اتانل با شرایط یکسان نشان داد که این سویه نسبت به  موبیلیسزایمومومناس 
  .کند میاتانل کمتري تولید  ساکارومایسس سرویزیه

  
  .، مالس نیشکرساکارومایسیس سرویزیه ،زایموموناس موبیلیساتانول، : واژگانکلید

  
  مقدمه -1
منابع  به نیاز فسیلی، سوخت منابع کاهش به توجه با

 فاقد و مناسب قیمت داراي ثر،ؤم تجدیدپذیر، که انرژي

 مهمترین اتانول .]1[ شود می احساس ،آلودگی باشند
 به را کشورها آن از برخی در که است زیستی سوخت

عدد  دلیل به الکل این. شناسند می سبز سوخت عنوان
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جاي  هب یا و سوخت عنوان به تنهایی به تواند می باال اکتان
MTBE در اکسیژن حامل عنوان به همچنین و بنزین در 
 دهد افزایش را آن اکسیژن محتواي و رود کار به گازوئیل
 مقدار کاهش و ها هیدروکربن بهتر اکسیداسیون که سبب

 اتانول .]2،3[ شود می اتمسفر به شده رها آلودگی گازهاي
 اسیدي لیزوهیدر و قند چغندر و نیشکر از مالس تواند می

 ].4[ آید دست به ذرت قبیل از از حبوبات برخی نشاسته
 قند تولید صنایع در پسماندها فراوانترین از یکی مالس

 قند منابع ترین ارزان از حاضر یکی حال در و باشد می
از  استفاده با اتانول تولید گذشته، دهه چند در ].5[ است

. است گرفته قرار توجه مورد میکروبی فرایند
 شده شناخته مخمرهاي: شامل مختلف  هاي میکروارگانیزم

 کلستریدیوم هاي گونه ، سرویزیه ساکارومایسیسقبیل  از
 تولید براي مناسبی کاندیداي، موبیلیس زایموموناس و

  ].6[ هستند اتانول
ها به علت  هاي موجود، باکتري از بین میکروارگانیسم

توانایی در دستکاري ژنی آن و تغییر در نوع سوبستراي 
مورد استفاده و افزایش میزان اتانل، مورد توجه بیشتري 

هایی  یکی از باکتري زایموموناس موبیلیس. گیرند قرار می
بیشتر نسبت به  است که به علت توانایی تولید اتانول

هاي تولید کننده اتانول دیگر، بیشترین کاربرد را در  باکتري
یک باکتري گرم منفی  زایموموناس موبیلیس. صنعت دارد

و  mµ6 تا 2با طول اي شکل   و میله اختیاري  هوازي  بی
تواند  فاقد اسپور و متحرك بوده و نمی m µ4تا 1عرض 

. هاي نوترینت آگار و نوترینت براث رشد کند در محیط
هوازي  دودروف، در شرایط بی-از مسیر اینتراین باکتري 

مکانیزم تولید اتانول توسط این . کند میاتانول تولید 
باکتري، به این صورت است که ابتدا گلوکز وارد چرخه 

ها روي آن انجام  شود و یک سري واکنش می 1گلیلولیز
گیرد که در نهایت هر مولکول گلوکز به دو مولکول  می

در ادامه پیروات نیز طی دو . شود پیروات تبدیل می

                                                             
1. Glycolysis pathway 

مرحله، ابتدا به استالدهید تبدیل شده و استالدهید نیز 
 شود میتوسط آنزیم الکل دهیدروژناز به اتانول تبدیل 

]7 .[  
قابلیت  ،باشد میرگانیزم پروکاریوت این میکروا چون

باالتر  ساکارومایسسدستکاري ژنتیکی در ان نسبت به 
تحقیقات زیادي در خصوص دستکاري ژنتیکی  واست 

بر روي این باکتري و بررسی تولید اتانل در شرایط 
لذا  ،مختلف جهت تولید اقتصادي اتانل انجام شده است

از منابع  سزایموموناهدف از این مطالعه جداسازي 
طبیعی و مقایسه تولید اتانل از مالس توسط این سویه با 

تهیه شده از کلکسیون میکروبی ایران و  زایموموناسسویه 
  ].7[ باشد می ساکارومایسس سرویزیه

  
  ها روش و مواد -2
  هاي مورد استفاده   میکروارگانیزم -2-1

 .Zymomonas mobilis subspدر این تحقیق از سویه 

mobilis ATCC 10988  تهیه شده از کلکسیون میکروبی
که بصورت پودر مخمر  ساکارومایسس سرویزیه،  ایران

 زایموموناسباشد و سویه جدید  مینانوایی در دسترس 
   که در این تحقیق جدا گردید، استفاده شد موبیلیس

  
  موبیلیس زایموموناس جداسازي -2-2
  گیري روش نمونه -2-2-1

قرمز، سیب زرد، هلو، توت فرنگی، در این تحقیق، سیب 
زرد  يهلو انجیري، گیالس، انگور دورنگ، پرتغال، خرما

انگور لعل،  -گالبی از بازارچه دامغان و مشکی،
منطقه انگورگالبی، آلبالو، گالبی، زردآلو، آلوچه، عسل از 

شیره خرما و شیره انگور از خوزستان و  - باباحافظ دامغان
توت سفید و توت  -از اردبیل عسل درختی -بازار دامغان

آب این . دروار دامغان، تهیه شد قرمز از روستاي تویه
ها به صورت شسته و نشسته، با تفاله و بدون تفاله،  میوه

. سی استریل شده انتقال یافت سی 15هاي   درون فالکون
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خرما به ترتیب  %70و % 40، %15هاي  تهیه غلظت براي
سی آب مقطر  سی 15ا گرم از خرما ب 5/10و  6،  5/2

هاي   همچنین براي جداسازي میکروارگانیسم. مخلوط شد
موجود در شیره خرما، انگور و عسل همانند روش قبل، 

   . ، تهیه شد%70و % 40، %15هاي  غلظت
  
  باکتريو شناسایی روش کشت  -2-2-2

براي کشت انجام  روشدو از براي انجام این آزمایش، 
% 1 هاي تهیه شده، به تمام فالکون: اول روش :شد

با یک هفته به صورت روزانه،  به مدتنیستاتین اضافه و 
 ]8[ آگار RM روي محیط بر استفاده از سوآب استریل،

، g/l 10 ،KH2PO4 g/l 2، عصاره مخمر g/l 20گلوکز (
نیستاتین کشت داده و در شرایط % 1حاوي ) g/l 15آگار 

  .شدقرار داده  30℃ با دماي هوازي درون انکوباتور
را سانتریفوژ کرده و حاوي نمونه  هاي فالکون: دوم روش

 نیستاتین% 1حاوي  براث RMرسوب حاصل در محیط 
قرار داده  37℃شرایط هوازي و دماي  در تلقیح شده و

هر میکرولیتر از  100بعد از مشاهده کدورت،  .شدند
نیستاتین انتقال و در % 1آگار حاوي  RMبه محیط  نمونه

بر اساس ساعت  48بعد از  .ندانکوبه شد 37℃دماي 
هاي  آمیزي گرم، نمونه رنگو  ها مشخصات ظاهري کلنی

هاي کاتاالز، اکسیداز،   آزموناحتمالی جدا و سپس 
، تولید سیترات، سیمون TSIآز،   حرکت، تولید اندول، اوره

H2S رشد در گراد سانتیدرجه  37و  30، رشد در دماي ،
درصد اتانول  7محیط نوترینت آگار و رشد در حضور 

  .]9[ براي شناسایی باکتري استفاده شد
  

  جدا شدهباکتري مولکولی شناسایی  -2-2-3
یک کلنی ژنومی از باکتري،  DNAجداسازي  براي

تلقیح و  RM Brothمحیط  ml5ي باکتري به ازکشت تازه
به  گراد سانتیدرجه  30در انکوباتور شیکردار در دماي 

از  DNAسپس استخراج و  ساعت گذاشته شد 48مدت 
. انجام شد ]8[ همانند روش استانداردتهیه شده  باکتري

DNA  دقیقه  45به مدت % 1جدا شده بر روي ژل آگارز
ژنومی جدا شده با  DNAبر روي . الکتروفورز گردید

  :استفاده از پرایمرهاي
F 5'- CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGAT 
CCTGGCTCAG-3' 

   :و
R 5'- CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGAT 
CCAGCC-3' 

 PCRمحصول  .]9[ گذاشته شد PCR طبق روش استاندارد
. تعیین توالی گردید) کره جنوبی(توسط شرکت ماکروژن 

 )/NCBI )http://www.ncbi.nlm.nih.govنتیجه در سایت 
  :بالست و سپس در بانک ژن

 )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KF758455( 
  . بت گردیدث

  
  سازي محیط کشت آماده -2-3

% 10و با آب مقطر تا تهیه کارخانه قند شاهرود  ازمالس 
با استفاده از هیدروکلریک اسید،  میزان قند رقیق شده و

pH  121℃دقیقه در دماي  15به مدت  تنظیم و 6 تا 
  .استریل شد

  
  ساکارومایسس سرویزیه تولید اتانل بوسیله -2-4

سی آب مقطر  سی 10در  مخمرگرم پودر  5/0ابتدا 
 30و به مدت یک ساعت در دماي  شدهسوسپانسیون 

بعد از اینکه مخمر فعال . شد قرار داده گراد سانتیدرجه 
سی  سی 9سی از مخمر به  سی 1شد، داخل لوله آزمایش، 

 48لوله را به مدت . تلقیح گردید RMمحیط کشت مایع 
 دور در دقیقه 120و  گراد سانتیدرجه  30ساعت در دماي 

 ،ز اینکه مایه تلقیح آماده شدبعد ا. گذاري شد گرمخانه
 rpm13000دقیقه در دور  5ي درون لوله به مدت امحتو

 4رسوب حاصل را وزن کرده و به ]. 10[ سانتریفوژ شد
هایی که  درب لوله و ارلن. تلقیح شد %10لیتر مالس  میلی

به کمک چوب پنبه و  براي تخمیر استفاده شدند، کامالً
هوازي بطور کامل  فویل آلومینیومی بسته شد تا شرایط بی
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درجه  30در دماي ساعت  144مدت سپس به ایجاد شود 
   .ندهوازي انکوبه شد بی در شرایط کامالً گراد سانتی

  
  زایموموناس موبیلیس تولید اتانل بوسیله -2-5

جدا  زایموموناس موبیلیس ابتدا یک لوپ پر از باکتري
بصورت  ATTC 10988زایموموناس موبیلیس شده و 
% 1اه به همر RMمحیط کشت مایع  ml 9به جداگانه 

ساعت در  48به مدت  ها نمونه. نیستاتین تلقیح گردید
 دور در دقیقه 120و  گراد سانتیدرجه  30دماي 

رسوب  ه وسانتریفوژ شدها  نمونه. ندگذاري شد گرمخانه
تلقیح % 10لیتر مالس  میلی 4به  نوزن کرد پس ازحاصل 

قرار داده  ساکارومایسس سرویزیهو در شرایطی مانند 
  . شدند

  
  میزان اتانول تولیدي بررسی -2-6

ها از روش  تعیین درصد اتانول تولیدي در نمونه براي
  به این صورت که]. 11[ دسدیم استفاده ش کرومات دي
ml 1 96، 72، 48، 24هاي   هاي تخمیر در زمان از نمونه ،

ها  ساعت جدا شده و بعد از جدا کردن سلول 144 و 120
 اسیدي معرف μl650مایع رویی با  از μl65،  از محیط

 5 در  سدیم کرومات موالر دي 1/0(سدیم  کرومات دي
 دقیقه 30از مخلوط و بعد) موالر اسید سولفوریک غلیظ

آب مقطر اضافه  μl250داشتن در دماي محیط، به آن   نگه
در . خوانده شد nm 595جذب در طول موج شد و 
استفاده از معادله استاندارد  با اتانول تولیدي مقدار نهایت

  .تهیه شده محاسبه گردید
  
  ترسیم منحنی استاندارد -2-7

% 10اتانول در محیط مالس  %11تا  1هاي  محلولابتدا 
کرومات  ديطبق روش قبلی با استفاده از سپس و تهیه 

 nm 595نمونه ها آماده و جذب در طول موج  پتاسیم
منحنی  اکسلافزار با استفاده از نرمخوانده شد و در نهایت 

معادله و رسم  OD595 و اتانلهاي استاندارد بر اساس رقت
  .زیر منحنی بدست آمد

  
  ایجتن -3
  زایموموناس موبیلیسجداسازي و شناسایی  -3-1

نمونه مختلف و با شرایط متفاوت  100در این مطالعه، از 
 بر کلونی 40 تعداد مجموعاً. جداسازي صورت گرفت

 گرم آمیزي و رنگ کلونی مشخصات ظاهري اساس
 )میکرومتر 3هاي گرم منفی با طول بیش از  باسیل(

 براي مختلفی بیوشیمیاییهاي  سپس آزمون .گردید انتخاب
نتایج نوع و . انجام شد باکتري مورد نظر شناسایی

آورده  1بیوشیمیایی باکتري جداشده در جدول  هاي آزمون
  .شده است

  
  Zymomonas mobilisمشخصات بیوشیمیایی   1جدول 

  تعداد باسیل گرم 
 نوع تست   منفی مورد قبول

  کاتاالز  + عدد 23
 اکسیداز  - عدد 8

 آز  اوره - عدد 8

  سیمون سیترات  - عدد 7
 TSI  عدم رشد  عدد 4
 H2Sاندول، حرکت و تولید   -  عدد 4

  رشد در محیط نوترینت آگار  عدم رشد  عدد 4
  اتانول% 7رشد در حضور   + عدد 1

  
  شناسایی قطعی باکتري جدا شده از روش براي

16S rRNA sequencing استفاده شد .DNA  ژنومی
طور که در  همان. آمده است 1در شکل باکتري جدا شده 

جدا شده داراي باند  DNAشکل مشخص است نمونه 
باشد، البته دو باند  مناسبی از نظر کمیت و کیفیت می

شود که مربوط به  مشاهده می DNAکوچک در نمونه 
  .پالسمیدهاي احتمالی باکتري است
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  جدا شدهاستخراج شده از باکتري  DNA  1شکل 

  
مورد ) 2شکل ( 16SrRNAژن  PCRمحصول ترادف 

شده  باکتري جدابالست قرار گرفت و مشخص گردید 
زایموموناس موبیلیس هاي مختلف  با سویه شباهت% 99

با توجه به اینکه این سویه . دارد زیر گونه موبیلیس
هاي ثبت شده در  به هیچکدام از سویه% 100شباهت 

لذا یک سویه جدید بوده و  ،بانک ژن جهانی ندارد
Zymomonas mobilis subsp. mobilis IRMH52 

در بانک ژن ثبت  KF758455 نامگذاري و با شماره
  .گردید

  
  بررسی و مقایسه میزان اتانل -3-2

، )3شکل(با استفاده از معادله زیر منحنی استاندارد اتانل 
زایموموناس موبیلیس هاي  میزان تولید اتانل توسط سویه

گردید و نتایج در محاسبه  ساکارومایسس سرویزیه و
طور که در شکل  همان. نشان داده شده است 4شکل 

مشخص شده است، میزان تولید اتانل در هر سه سویه با 
گذشت زمان افزایش یافته است ولی درصد تولید اتانل 

بیش از دو سویه  ساکارومایسس سرویزیهتوسط 
 5طور که در شکل  باشد و همان می زایموموناس موبیلیس

میانگین درصد اتانول تولید شده مشخص شده است، 
براي ، %10محیط مالس ، در )حجمی/حجمی(

 .Zymomonas mobilis subspهاي  میکروارگانیسم

mobilis IRMH52 ،Zymomonas mobilis subsp. 

mobilis ATCC 10988  به  ساکارومایسیس سرویزیهو
  . باشد درصد می 05/5، 4/3، 45/1ترتیب برابر 

 

 
  باکتري جدا شده 16SrRNAبر روي ژن  PCRمحصول   2شکل 

  1kb plusسایزمارکر : 1خط عمودي
 )PCR )1500 bp محصول: 2خط عمودي 

 

  
منحنی استاندارد درصدهاي مختلف اتانول و معادله   3شکل 

  زیر منحنی
  
  بحث -4

فسیلی،  سوخت توجه به کاهش قابل توجه منابعبا 
معرفی مواد اولیه جایگزین   تحقیقات مختلفی در زمینه

y = 0.029x
R² = 0.999
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براي سوخت فسیلی به عمل آمده است که اتانل در 
تواند یکی از  صورت مناسب بودن هزینه تولید آن می

  .هاي جانشین باشد سوخت

  

  
  میزان اتانول بعد از زمان تلقیحبررسی   4 شکل

  
  

  
  تولید اتانول در محیط مالس میانگیننمودار  5 شکل
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 و ها باکتري مخمرها، جمله از مختلفی هاي میکروارگانیسم
 مهمترین که هستند اتانول تولید به قادر ها قارچ

 سرویزیه ساکارومایسیساستفاده  مورد میکروارگانیزم
 است هایی باکتري ازنیز  زایموموناس موبیلیس. باشد می
و بر  گیرد  قرار استفاده مورد اتانول تولید برايتواند  می که

اساس بعضی از منابع علمی میزان اتانل تولیدي توسط این 
است که در این  ساکارومایسس سرویزیهباکتري باالتر از 

تواند کاهش  میصورت قیمت تمام شده اتانل تولیدي 
زایموموناس یابد لذا هدف از این تحقیق جداسازي 

ساکارومایسس و مقایسه تولید اتانل توسط آن و  موبیلیس
   .است سرویزیه

 روز، در دماي 11، بعد از 1912بارکر و هیلیر در سال 
را از شراب سیب فاسد جدا  زایموموناس موبیلیس، 22℃

را از  موبیلیسزایموموناس ، 1937شیمول در سال . کردند
، توانست در 1928لیندنر در سال  .]12[ آبجو جدا کرد

را از عصاره گیاه آگاو جدا  زایموموناس موبیلیسمکزیک، 
، با استفاده 1951و  1950هاي  در سال میلیس .]13[ کند

 25℃هوازي و دماي  در شرایط بیاز محیط آب سیب 
دلی در سویینگز و . ]14[ توانست این باکتري را جدا کند

، توانستند در آفریقاي مرکزي این باکتري را از 1977سال 
در سال  کوربی و ریچارد .]12[ شراب خرما جدا کنند

% 3گلوکز و % 4،  از آبجوي فاسد در محیط حاوي 1974
و از انگور  4برابر  pHو  30℃مخمر در دماي   عصاره

، شرایط هوازي 37℃و  30℃، دماي 6برابر  pHلعل، در 
سویینگز و  .]15[ نیستاتین جدا کردند% 1حضور و در 

عصاره %  03/0، از محیط کشت حاوي 1977دلی در سال 
پپتون و %  5/0گلوکز، % 2عصاره مخمر، %  03/0مالت، 

]. 12[ استفاده کردند pH 4سیکلوهگزامید و با %  002/0
، از محیط کشت حاوي 1983فین و همکارانش در سال 

 KH2PO4 ،NH4)2SO4( ،MgSO4 7 H2O ،H2O0گلوکز، 
FeSO4 • 7  و MES کلسیم پنتوتنات با  وpH 5/5  استفاده

، از محیط 1985مایر و همکارانش در سال . ]16[ کردند

 KH2PO4   ،NH4)2SO4(  ،MgSO4کشت حاوي گلوکز،  

7 H2O  در این . ]17[ عصاره مخمر استفاده کردندو
 محیطدر عصاره تخمیر شده انگور کشت دادن ، از تحقیق
 RM)نیستاتین با % 1به همراه ) براث و آگارpH 6برابر 

  .استفاده شد
توسط  ، اتانول را از گلوکز1984کیم بویینگ جی در سال 

در ماتریکس  زایموموناس موبیلیس  سلولهاي تثبیت شده
) w/v(اتانول تولید شده از . آلژینات تولید نمودند- کلسیم

مارتین ربروز و  .]18[ بود g/l.hr33 گلوکز، بیشتر از % 20
با  را، میزان اتانول تولیدي 2009همکارانش در سال 
گزارش  gL-1h-1 5/3تثبیت نشده،  زایموموناس موبیلیس

، 1989در سال  مونیکا بی دوئل و همکارانش. ]19[ کردند
اتانول موبیلیس  زایموموناستوانستند از مالس توسط 

وزن خشک  g17/0ساعت، از  12ها طی   آن .تولید کنند
از  ،gl-1 38وزن خشک،  g35/0 اتانول، از  gl-132مالس، 

g52/0 ، وزن خشک gl-142از ،  g7/0  ،وزن خشکgl-

 اتانول تولید کنند gl-150 وزن خشک g87/0و از  145
، از محیط 2006در سال  ا داویس و همکارانشدلین .]20[

بعد از قرار دادن این محیط در . استفاده کردند RMکشت 
 ساکارومایسیسو  موبیلیس زایموموناسدسترس 

گلوکز  gl-180توانست از  موبیلیس زایموموناس، سرویزیه
در  سرویزیه ساکارومایسیساتانول و  h 9 ، gl-139در طی

میزان تولید اتانل ( اتانول تولید کند h11،gl-1 36طی 
توسط زایمومومناس بیشتر از ساکارومایسس گزارش 

، میزان 1984اینگرام و همکارانش در سال . ]21[ )گردید
، E.coli  ،L.heterohiochiمیکروارگانیسم 3تحمل اتانول 

Z.mobilis 3از بین . را مورد بررسی قرار دادند 
 ، L.heterohiochiمیکرارگانیسم به ترتیب مقاومت 

Z.mobilis، E.coli یابد میدر برابر افزایش اتانول کاهش 
، اتانول را از ماهوال 2010شوواشیش بهرا در سال . ]22[
) هاي پهن که غنی از کربوهیدرات است نوعی گل با برگ(

و  موبیلیس زایموموناسهاي  توسط میکروارگانیسم
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 و براي تولید اتانول. تولید نمود سرویزیه ساکارومایسیس

میزان . باشد با استفاده از این دو سویه بسیار مناسب می
  و از مخمر g kg-1 9/122اتانول تولیدي از باکتري

g kg-1 149داوود 2012سال  در ].23[ گزارش شد ،
 گیاه میوه از بیواتانول راتولید مظاهري و همکارانش 

 یندافر در موبیلیس زایموموناس وسیله به پاد کروب
مورد مقایسه قرار  ور غوطه تخمیر و جامد حالت تخمیر
 اتانول گرم 34/0ور  غوطه کشت در نتایج حاصل .دادند
 اتانول گرم 42/0ور  غوطه جامد کشت و اولیه قند برگرم
در این تحقیق به بررسی میزان . ]24[ بود اولیه قند برگرم

هاي   گرم وزن تر باکتري 1اتانول تولیدي توسط 
Zymomonas mobilis subsp. mobilis IRMH52 ،

Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 10988   و
در محیط مالس مورد  ساکارومایسیس سرویزیهمخمر 

در % 10غلظت مالس در این مطالعه . مقایسه قرار گرفت
 Zymomonas mobilis اکتريببراي . نظر گرفته شد

subsp. mobilis IRMH52،  میزان اتانول تولیدي براي بازه
ساعت پس از تلقیح به  144و  120، 96، 72، 48زمانی 

. باشد می 21/2و  99/1، 7/1، 4/1، 72/0ترتیب برابر با 
 Zymomonas mobilis subsp. mobilisبراي باکتري 

ATCC 10988    و  3/4، 86/3، 31/3، 1/2به ترتیب برابر
، 78/3میزان  به سرویزیهساکارومایسیس  مخمر و 41/4
میانگین . اتانول تولید شده است 31/6و  6، 42/5، 98/4

اتانول تولیدي به ترتیب براي باکتري و مخمر فوق برابر 
  . باشد می% 05/5و % 4/3 ،45/1%
  
  گیري نتیجه -5

 زایمومومناس موبیلیسدر این تحقیق سویه جدیدي از 
جدا گردید و مقایسه تولید اتانل بین این باکتري ، 

تهیه شده از بانک میکروبی ایران و  زایموموناس موبیلیس
با شرایط % 10در محیط مالس  ساکارومایسس سرویزیه

 زایموموناس موبیلیسهاي  یکسان نشان داد که باکتري

اتانل کمتري تولید  ساکارومایسس سرویزیهنسبت به 
در حین انجام این مطالعه مشخص دیگر از طرف  .کند می

داري این باکتري نسبت به ساکارومایسس  نگه شد که
لذا استفاده از این باکتري  ،باشد میسرویزیه مشکل تر 

  . شود میتولید اتانل توصیه ن براي
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