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 خالصه

سلولز فراوانترین پلیمر در روی زمین است که اهمیتی جهانی دارد. سلولز مهمترین جزء دیواره سلولی گیاهان 

ز باکتری ها نیز می توانند سلولز تولید کنند که به این نوع سلولز، بیوسلولز یا سلولز می باشد اما بعضی ا

باکتریایی می گویند. سلولز باکتریایی ساختار شیمیایی شبیه به سلولز گیاهی دارد اما ویژگی های فیزیکی و 

کاغذ، منسوجات، در سلولز مصارف بسیاری دارد از جمله در تولید . شیمیایی متفاوتی نسبت به آن دارد

ساختار مواد گوناگون و همچنین مشتقات آن مانند سلوفان، ریون )ابریشم مصنوعی( و استات سلولز نیز 

سلولز باکتریایی دارای درجه خلوص و میزان کریستال بودن باالیی است که از این  کاربرد های فراوانی دارد.

 ایی می توان ازباکتری سلولزتولید بیوتکنولوژیکی  برای نقطه نظرات نسبت به سلولز گیاهی برتری دارد.

شیره خرمای بدست آمده از ضایعات خرما به دلیل داشتن مقادیر . استفاده کرد گلوکونو استوباکتر زایلینوس

توان یک محصول  به عنوان محیط کشت تخمیر مورد استفاده قرار گیرد و بدین صورت می باالی قند می تواند

لولز باکتریایی از این محیط ا از ضایعات کشاورزی تولید نمود. در این مقاله به امکان تولید سبا ارزش افزوده ر

 تکنولوژیکی آن ذکر می گردد.محیط کشت های الزم برای تولید بیورداخته می شود و کشت پ
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  مقدمه .1
 

قطر عالوه بر منابع گیاهی، سلولز را می توان از منابع میکروبی نیز تولید نمود که به آن سلولز باکتریایی می گویند. 

آن معادل  Young’s modulusمشخص است و  1سلولز گیاهی است که در شکل  100/1فیبر سلولزی مربوط به باکتری 

 آلومنیوم است. 
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 ازجمله میکروب هایی که می توانند سلولز تولید کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 Acetobacter ،Agrobacterium  ،Sarcina ، Rhizobium 
xylinum. Acetobacter بوده و بدون  شیمیایی خالصکارآمد ترین میکروب در تولید سلولز می باشد. سلولز باکتریایی از لحاظ

 همی سلولز، پکتین و لگنین که معموالً همراه سلولز گیاهی است و جدا کردن آن نیز مشکل است می باشد.

زن خشک آن( وبرابر  700سلولز باکتریایی دارای ساختار کریستالی، میزان کشش، فرم پذیری و ظرفیت جذب آب بیشتری  )

 می باشد. 

ی توان دارا بودن خاصیت کشسانی بیشتر همراه با سفتی خوب سبب شده است در مواردی که از سلولز گیاهی نم

از اتصال باقیمانده  استفاده کرد، بتوان از این سلولز باکتریایی به خوبی استفاده کرد. سلولز یک پلیمر غیر منشعب است که

 (. 2تشکیل شده است)شکل β-1→4های گلوکز با پیوند 

 

 
 ساختار شیمیایی سلولز -2شکل

 

ز گیاهی ساختار شیمیایی سلولز باکتریایی و گیاهی مشابه است به غیر از درجه پلیمری شدن که در مورد سلول

ی و ویژگی های است. ساختار ماکرومولکول 6000تا  2000می باشد در حالی که در مورد سلولز باکتریایی  14000تا  13000

( را می  subfibrilsفاوت است. زنجیره های کوتاه این نوع سلولز به هم متصل شده و زیر فیبریل ها )سلولز باکتریایی مت

ی موجود به شمار می می باشند که از جمله نازکترین فیبر ها 1.5nmسازند. این زیر فیبریل ها دارای پهنایی به اندازه حدود 

 روند. 

نوارها( تبدیل می  و آن ها نیز به دسته ها و در نهایت به ریبون ها )این فیبر ها کریستاله شده و به میکروفیبر ها 

 شوند.

ده می شود. در به دلیل ویژگی های خاص و ساختار سلولز باکتریایی از آن در فرموالسیون های گوناگون غذایی استفا

و پایداری باالیی در  ا پایدار کردهمواردی که بخواهند از مقادیر کم سلولز استفاده کنند، تداخل طعم ایجاد نگردد، کف ها ر

 و دما ایجاد کنند، سلولز باکتریایی کاربرد زیادی دارد. pHدامنه وسیعی از 

ت زده شده مانند سلولز در سس ها نیز برای ایجاد توانایی بهتر ریزش کاربرد دارد. در صنایع لبنی یخ زده و محصوال 

 می شود.خامه زده شده نیز از سلولز باکتریایی استفاده 

افه شده به غذا ترکیب اض از کاربرد های دیگر سلولز باکتریایی در صنایع غذایی می توان به کاربرد آن به عنوان یک

 جهت کم کردن کالری، تغلیظ کننده، پایدار کننده و اصالح کننده بافت اشاره کرد.

مورد تأیید  1992غذا و دارو در سال  جای گرفته و به عنوان یک اضافه شونده به GRASسلولز باکتریایی در لیست 

 قرار گرفت. 

 نامیده می شود به عنوان یک دسر خوشمزه در فیلیپین مصرف می شود. Nataژل سلولز باکتریایی که 

 
 

 محیط های الزم جهت تولید سلولز باکتریایی:
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محیط  به محیطی گفته می شود که میکروب مورد نظر که به صورت لیوفیلیزه در آمده است در این :Stockمحیط کشت 

یا  Nutrient brothکشت به فرم فعال در آمده و توانایی رشد می یابد. این محیط می تواند به صورت محیط مغذی مایع 

 باشد.  PCAمحیط جامد 
 

 برای تولید پلی ساکارید سلولز میکروبی  Stockفرموالسیون محیط  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که از اسم آن برمی آید شامل محیطی است که دانه بندی و شکل گیری توده  seedمحیط  Seed:محیط 

میکروب مورد  نظر در آن صورت می گیرد. در این محیط، میکروب مورد نظر از قند موجود به عنوان منبع کربنی جهت رشد 

ط تخمیر است، امکان آداپته شدن میکروب از لحاظ ترکیبات بسیار شبیه محی  seedاستفاده کرده و با توجه به این که محیط 

 در محیط تخمیر افزایش می یابد و تولید محصول در محیط تخمیر در زمان کمتری صورت می گیرد. 

و جداسازی سلول های میکروبی آن  seedسلول های میکروبی الزم برای تلقیح در محیط تخمیر با عمل سانتریفیوژ محیط 

 تأمین می گردد. 

 
 استفاده شده برای تولید سلولز باکتریایی seedیبات محیط ترک -2جدول 

 

 

 

 

 

 

یا محیط تخمیر محیطی است که در آن فرایند تخمیر صورت گرفته  Fermentationمحیط  :Fermentationمحیط 

و محصول نهایی در بستر آن به دو روش سطحی یا غوطه وری تولید می شود. منبع کربنی مورد نیاز در جهت تولید محصول 

 در این محیط با استفاده از ضایعات کشاورزی یا صنایع غذایی تامین می گردد. 

 
 ط تخمیر برای تولید سلولز باکتریاییترکیبات محی -3جدول 

 
 

 
 

 

 

 

 مقدار ترکیب

 g/lit50  گلوکز

 g/lit7/2 بی سولفیت سدیم

 g/lit5 پپتون

 g/lit5 عصاره مخمر

 g/lit 5/1 اسید سیتریک

 مقدار ترکیب

 

 گلوکز
 

 g/lit50 

 g/lit5  پپتون

 g/lit5  عصاره مخمر

 حجم تولید %10 آب گوجه

 مقدار ترکیب

 litr 1 (BX=10) 3شیره خرمای درجه 

 g/lit7/2 بی سولفیت سدیم

 g/lit5 پپتون

 g/lit5 عصاره مخمر

 g/lit 5/1 اسید سیتریک
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ABSTRACT 
Cellulose is the most abundant biopolymers in the earth and has global importance. Cellulose is the most 

important component of the cell wall of plants. Some bacteria can also produce cellulose which is called 

biocellulose or bacterial cellulose. Bacterial cellulose has similar chemical structure to plant cellulose, but its 

physicochemical properties are different. Cellulose has many uses, including in the production of paper and 

textiles, in the structure of various materials, and also its derivatives such as cellophane, rayon and cellulose 

acetate has many applications. Bacterial cellulose has high purity index and crystallinity which from these 

points is superior to plant cellulose. Gluconacetobacter xylinus can be used for biotechnological production of 

cellulose. Due to having high amount of glucose, the date syrup obtained from waste date can be used as 

fermentation medium to produce bacterial cellulose as a value-added product. This paper shows the possibility 

of bacterial cellulose production from date syrup fermentation medium culture. Also, all the culture media 

needed for this biotechnological production is mentioned.     
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