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 1393سال 



 چکیده

به منظور بررسی و توسعه روشی برای تیمار پساب آماده سازی باگاس با تکیه بر قابلیت تخریب زیستی 

( استفاده شد و برای کنترل PUF) از اسفنج پلی اوراتانP. chrysosporium آنزیمهای لیگنولیتیک قارچ تثبیت شده 

و رنگ پساب مدنظر قرار  COD، BOD لودگیمیزان کارایی تخریب زیستی این قارچ، اندازه گیری شاخصهای آ

در حالت آزاد و تثبیت شده، قادر به کاهش رنگ پساب بوده به  P. chrysosporiumگرفت. نتایج، حاکی است که 

 560رنگ پساب از مقدار اولیه ،PUFبا سلولهای آزاد و تثبیت شده بر روی  پساب روز تیمار 9نحوی که پس از 

(. با 6/84و % 2/80کاهش یافت )به ترتیب با کارایی % PtCo 1-L mg 2/8 ± 86و  111 ± 4/10به  به ترتیب،

اندازه گیری شد که معادل کارایی  mg L  5 /9 ± 46-1و 113 ± 3به ترتیب ، BODروزه، میزان  7اعمال تیمار 

دازه گیری ان mg L  8 /11 ± 76-1و 120 ± 24به ترتیب  ،CODمی باشد. در همین مدت، میزان  3/98و % %96

می باشد. درخصوص آنزیمهای لیگنولیتیک، چه در حالت آزاد و چه  2/98و % 2/97شد که معادل کارایی %

بصورت سلول های تثبیت شده، فعالیت آنزیم پراکسیداز از روز دوم انکوباسیون، آغاز شد و در روز پنجم به 

در حالت آزاد( و در  U L12/3 ± 195-1 در حالت تثبیت شده و U L55/7 ± 260-1حداکثر میزان خود رسید )

باقی ماند که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین روز  U L58/4 ± 250-1حالت تثبیت شده تا روز هفتم در حد 

برسد. مانند  U L65/2 ± 141-1هفتم و پنجم مشاهده نشد ولی در حالت آزاد، بشدت کاهش پیدا کرده تا به 

 ± U L46/3-1و  U L65/2 ± 12-1) م اولین نشانه های فعالیت در روز دوم دیده شدپراکسیداز، در مورد الکاز ه

U L-و  U L 3 ± 78-1به ترتیب در سلولهای آزاد و تثبیت شده( و در روز پنجم به حداکثر میزان خود رسید ) 14

ای آزاد و نسبتاً به ترتیب در سلولهای آزاد و تثبیت شده(. کاهش شدید فعالیت الکاز در سلوله 131 ± 129/5

در سلولهای  74 ± 6/3 مالیم در سلولهای تثبیت شده به مانند پراکسیداز در روز پنجم مشاهده شد. زایالناز تا حد

در سلولهای آزاد تا روز سوم مشاهده شد که پس از آن بطور آهسته در سلولهای  U L1/5 ± 59-1تثبیت شده و 

کاهش یافت. بر اساس نتایج، می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماهیت  تثبیت شده و بطور سریع در سلولهای آزاد،

 باعث افزایش انتشار اکسیژن و در نتیجه افزایش تولید و فعالیت آنزیمها می شود.، PUFمتخلخل 
 

 کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

خش تامین ب قادر بهکه  نام دارد باگاس ،از نیشکر گیری و استحصال شکرعصاره ،از خردکردنپسماند حاصل 

ه سه نزدیک ب ن،در ایرا در حال حاضرچاپ و تحریر کشور خواهد بود.  تولید کاغذاز نیازهای  ایمالحظهقابل 

در نظر  5/7%گر ضریب تبدیل باگاس به خمیرکاغذ سفید ا که دوش میتولید  میلیون و دویست هزار تن باگاس

 .[45 و 20 ،3 ،2]تولید کرد  در سال هزار تن خمیرکاغذ 400 حدودتوان میگرفته شود، 

تخریب ، شوددر نگهداری آن دقت ن اگر و بودهعوامل مخرب  برابردر  حساس مواد قندی دارای ،باگاس

 کهشود باگاس استفاده میتر  سازیروش ذخیرهاز برای رفع این معضل،  واز این رشده و قابل استفاده نخواهد بود. 

برای اطمینان از چنین  .شوندمحدود میایجاد شرایط غیرهوازی، فعالیت عوامل مخرب  صرف زیاد آب ومبا 

ب پاشی ه به طور پیوسته آانجام گرفته و تود 2% شرایطی، انتقال باگاس به توده آن، توسط سوسپانسیونی با خشکی

سلولزی و آلی ، مواد قندی، همیترکیبات لیگنینیصورت به باگاساز  3-5حدود %در چنین شرایطی  شود.می

با بار آالیندگی حجم زیادی پساب  ،سازیهای ناشی از شستشو و آمادهمحلول در آب جدا شده و با ورود به پساب

های صنعتی پسابحد مجاز آلودگی خروجی ایسه با در مقآالیندگی این پساب  .کندایجاد می العاده زیادفوق

(mg/l20:5BOD 50و :COD)1   تولیدکنندگان کاغذ از باگاس را با چالشی بزرگ در رفع و  باشدمی زیادبسیار

  [.2] معضل آلودگی مواجه کرده است

و باا قابلیات در دو دهه گدشته، شواهدی مبنی بر جستجو برای یافتن روشهایی کم هزینه، دوستدار طبیعت  

مناساب تارین روش در  2باین، تخریاب زیساتی ایان جایگزینی مناسب برای روشهایی سنتی دیده شده اسات. در

باشاد ها در حالت طبیعی و یا با تغییر ژنتیکای آنهاا میتوسط میکروارگانیسم تخریب بسیاری از آالینده های پسابها

بوده و در نتیجاه زماان هاوادهی پسااب در  COD و BODروشهای تخریب زیستی قادر به کاهش  [.72و 28، 7]

های کام فرآیناد، طبیعی بودن، ساازگاری باا محایط زیسات، هزیناه. [23]استخرهای هوادهی را کاهش می دهند 

مزایاای  از pHدماا، شاوری و  دامناه وسایعی از و های کم و زیادامکان استفاده در آلودگی ،زاتخریب مواد مشکل

 . [73] است ی شیمیایی و فیزیکیهاوشرنسبت به  زیستیتخریب

 وداده شده  تشخیصها مناسب از آالینده بسیاریپوسیدگی سفید برای تخریب مولد ی هاقارچ زمینه،در این 

یبات آلی ری از ترک، بلکه اکسیداسیون بسیاهشد تنها باعث تسریع در تخریب لیگنینها، نه قارچاین سیستم آنزیمی 

  .[51و 43 ،39، 9، 4]د دهمیرا کاهش آلودگی پساب  CODو BODتسریع کرده و با کاهش و آروماتیک پایدار را

Phanerochaete chrysosporium  ی هاقارچ خانواده متعلق به مطالعه مورد یهاقارچ ترینمتداولیکی از

 و الکاز ،دازلیگنین پراکسی نظیری یهاآنزیمکه دارای  است مزوفیلیک و بازیدیومیست پوسیدگی سفید،مولد 

                                                 
1 - Biological Oxygen Demand  & Chemical Oxygen Demand    
2 - Bioremediation 



به تخریب بیولوژیکی  قادر قارچاین ها حاکی است که یافته. [78 ،59، 51، 33، 9]باشد میسلوالز )زایالناز( همی

حاوی مقادیر  هاپساباین . باشدمی شکرقند یا ی ناشی از صنایع هاپساببخصوص  ،کشاورزیگیاهان  یپسماندها

شرایط  اعمالرود با استفاده از این قارچ و که انتظار می باشندیگنین میقندها و ل ،ینیدئمالنو ،تانیک اسید یزیاد

 [.75و  59] م پذیردفرآوری آنها در حد استاندارد انجا ،بهینه محیطی

در بین روشهای بهبود دوره زندگی مفید این آنزیمها در یک تیمار مشخص و با حداقل هزینه ها، استراتژی 

. سلول های تثبیت شده قارچ نسبت به سلول های پراکنده و معلق، ]38و  37[ ه استتثبیت، بسیار کارآمد نشان داد

جامد و حداقل گرفتگی مجاری در سیستم –دارای مزایایی نظیر استفاده مجدد و آسان بایومس، جداسازی فاز مایع

خلی با روزنه های باز ماتریکس ایده آل تثبیت باید محکم، مقاوم و دارای تخل. ]66[پیوسته جریان تصفیه می باشد 

برخی فاکتورهای مهم در انتخاب بستر عبارت است از تخلخل، استحکام، ایستایی، فراوانی و هزینه می . ]38[ باشد

مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله می توان به  P . Chrysosporium مواد گوناگونی برای تثبیت. ]67[ باشد

 استفاده از. ]38[خل، پلی استایرن دی وینیل بنزن و اسفنج فیبری نایلون اشاره کرد اسفنج پلی اورتان، سرامیک متخل

PUFبعنوان تکنولوژی معلق سازی از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست (US EPA)  ،در تیمار بیولوژیکی

لیل برخالف بسترهای طبیعی، بد 3PUFبر اساس تحقیقات گذشته،  .]33[ ه استروشی مناسب تشخیص داده شد

داشتن ماهیت غیرطبیعی و عدم تمایل به انجام واکنش در زیست راکتورها، بستر مناسبی برای تعیین کارایی 

راکتورها می باشد. بعالوه بر اساس ظاهر فیزیکی آن )زبری زیاد، آبگریزی و تخلخل زیاد(، امکان چسبیدن آسان 

بر اساس مقاالت . ]25[ در بستر راکتور فراهم است قارچ به سطح آن و کارایی باالی انتشار اکسیژن و مواد مغذی

 PUFتثبیت شده بر روی  P. Chrysosporium چاپ شده و معاومات بدست آمده، هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از

 برای تیمار پساب آماده سازی باگاس دیده نشده است.

 

 فاهدا -1-2

ابی و ز بر ارزیتمرک ،عدم تثبیت زیست توده قارچتثبیت یا و  فرآوریبا در نظر گرفتن زمان در این تحقیق 

ده در شتثبیت  P . Chrysosporium توسعه گزینه ای بیولوژیکی برای تیمار پساب آماده سازی باگاس بر اساس

ی باشد و و رنگ م BOD، CODبا نگرشی بر تولید آنزیمهای لیگنولیتیک و اندازه گیری میزان کاهش  PUF بستر

 ر پیگیری خواهند شد.بطور کل دو هدف زی
 

 .هایندهآالتخریب  رب (پراکسیداز، الکاز و زایالنازقارچی ) هایآنزیمتاثیر میزان فعالیت اندازه گیری  -1

                                                 
3 - Poly Urethane Foam 



در  آزاد قارچهای میسلیومنسبت به  (PUF) مصنوعی حاملروی تثبیت میسیلیوم قارچ بر  تاثیر مقایسه -2

 .هاآالیندهر تخریب بمحیط پساب 

 

 

 

 کلیات  -1-3
                                                                                                                        

 شکر ءو تصفیهفرآوری نیشکر زیست محیطی رات اث -1-3-1
 

 نیشکر کاشتمروری بر صنعت جهانی  -1-3-1-1

درجه جنوبی  35درجه شمالی در اسپانیا تا  35بین  ،یریگرمسوسیعی از نواحی گرمسیری و نیمه گستره در 

کشورهای برزیل و هند . استماه  14تا  9 بین آنبرداشت  دوره که شودکشت مینیشکر  ، گیاهدر آفریقای جنوبی

 . [29]( 1-1جدول ) باشندترین تولید کنندگان نیشکر در جهان میعمده
 

 رتبه و میزان تولید به همراه کنندگان نیشکر: مراکز اصلی تولید 1-1جدول

 مقدارتولید)تن( بازده) تن در هکتار( مساحت کشت)هکتار( کشور رتبه تولید

 386.232.000 83/73 5.303.560 برزیل 1

 290.000.000 44/67 4.300.000 هند 2

 93.900.000 71/70 1.328.000 چین 3

 74.071.952 36/76 970.000 تایلند 4

 52.055.800 93/47 1.086.000 پاکستان 5

 45.126.500 61/70 639.061 مکزیک 6

 36.600.000 14/84 435.000 کلمبیا 7

 36.012.000 13/85 423000 استرالیا 8

 34.700.000 33/33 1.041.200 کوبا 9

 31.178.130 29/77 403.390 آمریکا 10

 244.581.738 - 4.091.132 کشورهای دیگر -

 1.350.293.120  20.405.343 مجموع
 

 

 و صنعت باگاس -1-3-1-2



 50% که پسماندی استترین اصلی باگاس استخراجی از نیشکر قابل استحصال است ولی مادۀ 130با اینکه  

ترکیبات اندک مقادیر  داشتنیکی از مواد لیگنوسلولزی است که به دلیل  ،باگاس د.نشواز آن استخراج می از مواد

. کشورها است ءغیرچوبی در توسعه بزرگترین منابع سلولزیاز یکی  وباشد مییع سلولزی ، مورد توجه صنالیگنینی

اجزای کوچکتر  ه وشکسته شددر اثر هیدرولیز هستند کهمواد لیگنوسلولزی، بزرگترین منبع قندهای هگزوز و پنتوز 

 . [47 و 41، 15، 13] دباشنمیتبدیل قابل  سلولزی به قندهای سادهساختار سلولزی و همی

(، مغزه، جامدات 52% تا 43) فیبر ازآید که باگاس بدست میکیلوگرم  320از هر تن ساقه نیشکر معموالً

خام صنعت کاغذسازی  مادۀ به عنوان( 10%) بخشی از این منبع عظیم .تشکیل شده است ( و آب5% تا 2) محلول

باگاس  [.61و  60، 31] (1-1ود )شکلرمیکار به ، تولید انرژی و غذای دام MDF بازیافت شده و بقیه در صنایع

 قند ساده است، در محوطه نگهداری باگاس به روش انباشته سازی 4تا % 3دارای  معموالًکه تولید شکر  حاصل از

کیفیت آن  در توده باگاس به روش آب پاشی،ایجاد شرایط مرطوب  باسازی ذخیره مدتشود. در ذخیره می تر

. در ادامه به مرحله شستشو هدایت شده و جهت تولید شودجلوگیری می یولوژیکیتخریب ب از وحفظ شده 

 .[24] (2-1جدول)باشدشده که خود منشا پسابی با بار آلودگی زیاد می کامل شستشو به طورخمیرکاغذ، 

 
 سازی باگاسدر پساب خروجی از بخش شستشو و آماده CODو  5BOD میزان  : 2-1جدول 

 خصشا              

 فصل

 دبی پساب
/h3m 

5BOD 
mg/l 

COD 
mg/l 

 8850 – 8950  3005 – 5350 112 فصل برداشت

 3880 – 4800 2730– 2740 198 فصل مصرف
 

 



 

 

 فرآوری نیشکر و تولید شکر و محصوالت جانبی وارهطرح:  1-1شکل 

 

 فرآیندهای فرآوری پساب  -1-3-2

 شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم شده و فرآوری آنزیمی_ی فرآوری به دو دسته اصلی فیزیکیاکثر فرآیندها 

معمول های روش برخیمشتمل بر فرآیند شیمیایی بر پایه فعالیت کاتالیز بیولوژیکی است.  که روش بینابینی است

های عقد کردن لیگنین با منعقدکنندههای آلی با کربن فعال، رزین پلیمر، منآالینده 4جذب عبارتند از هافرآوری پساب

( ...و هیدروژنها )ازن، پراکسید ، اکسیدکننده7نشینی شیمیایی، ته6، میکروصافی کردن5طبیعی و مصنوعی، تبادل یونی

 . [26 و 9] 8و کاتالیز پرتوی
 

 صنعتی و شهری یپسماندها در زیست فناوری کاربرد -1-3-3

ریشه  ،این فناوری باشد.میزنده برای تولید کاالها و ارائه خدمات ی هاارگانیسم بکارگیری ،زیست فناوری 

جدیدی است که برای فناوری با این حال، . در عهد عتیق پیدا شده استنیز در علوم کهن دارد و کاربردهایی از آن 

ها سال پیش یلیونتجزیه طبیعی مواد آلی و غیرآلی از م. ای برداشته است، خیز دوبارههاآالیندهکنترل و مهندسی 

                                                 
4 - Adsorption 
5 - Ion-exchange 
6 - Ultra- filtration 
7 - Chemical precipitation 
8 - Photo-catalysis 

 کاشت

 برداشت

 

کردنتمیز و خرد   

 شیره خام باگاس گیریعصاره

 

ختهت  کاغذ 

 

 سوزاندن خوراک دام

 انرژی

 گل )کود( زالل سازی 

 تبخیر

کريستالی کردن 

 کردن

 بازار شکر خام سانتريفوژ

سازیزالل مالس تصفیه تمیز و خردکردن  تبخیر 

 کردن

 شکر سفید غربال

 بازار



ه حرکتی با شتاب زیاد بامروزه  .از هزاران سال پیش تجربه شده استپسماندها مدیریت بیولوژیکی  و اتفاق افتاده

به  را زیست فناوریی اخیر در علوم ژنتیک و بیوشیمی، علم هاپیشرفت برداشته شده و سوی علوم جدید وراثتی

مدرن، روزهای آغازین خود  زیست فناوریاستفاده صنعتی از  کهاینبا . است تبدیل کردهکلیدی های فناورییکی از 

آینده در  سازاز بروز مسائل مشکلقادر به ممانعت و  را داشته زیست محیطی حل مسائل توانایی ولی ،کندرا طی می

ده از مواد حوزه اول استفا که ددهمی صنعتی دو حوزه را پوشش زیست فناوریامروزه . صنعتی خواهد شد ءتوسعه

ی بیولوژیکی هاسیستمهای فسیلی و حوزه دوم استفاده از جای مواد خام مشتق شده از سوخته ب پذیرخام تجدید

 . [82و  63، 18] می باشد ی سنتی و غیربیولوژیکهاروش ه جایب ،واکنشگر یا کاتالیزور به عنوان

ی صنعتی هاپساب بیولوژیکی فرآوریها در زیادی در مورد پتانسیل استفاده از میکروارگانیسم هایگزارش

 هاقارچاستفاده از به ، توجهات روزافزونی هاپسابو معدنی کردن زدایی رنگبه منظور  وجود دارد.بسیار سمی 

تواند عاملی برای افزایش ، میزیادبا ایمنی باال و کارآیی  پساببیولوژیکی  فرآوری البته. شده است معطوف

ها، در حد بیولوژیکی پساب ءها برای تصفیههای ضروری در استفاده از قارچفعالیت .باشد نیز وری خاکبهره

های بعدی بتوان به آزمایشگاهی صورت گرفته و در مقیاس صنعتی نیز در مرحله تحقیقات است تا در گام

  .[58فرآیندهای کاربردی آن دست یافت ]
 

 زیستیتخریب -1-3-4

تخریب مواد  در هاقارچی هتروتروف و هاباکترینظیر خاص، های ارگانیسمرومیک، توانایی زیستیتخریب 

. است تودهزیستهای معدنی و اکسیدکربن، متان، آب، نمکضرر نظیر دیآلی مضر و تبدیل آنها به ترکیبات بی

کربن و  ،ریب آنهامنبع کربن یا انرژی استفاده کرده و در حین تخ به عنوانی آلی هاآالینده ازها نیسممیکروارگا

مواد شیمیایی پیچیده  نظیرهای آلی آالینده یا منابعی غیر ازو آورند میبدست نیز را  خود انرژی مورد نیاز برای رشد

محیط تغییر یافته را به  و از این طریق، داده شکلتغییر آنها را  ،کمک متابولیسم استفاده کرده به عنوانمصنوعی را 

های آلی، بدون تخریب در تخریب کامل آالینده توانمندکم هزینه و  روشی زیستیتخریب. شرایط اصلی برگرداند

 . [75 و 70، 50، 9] باشدسیستم گیاهی و جانوری بومی می
 

 زیستیتخریبعوامل موثر در  -1-3-4-1

ل مهم د که در آنها برخی فاکتورهای معمول، از جمله عوامنوجود دار زیستیتخریبفرآیندهای متنوعی از  

 یبهبود شرایط محیطی بدون درک اصول تخریب بیولوژیکدهند. محسوب شده و آنها را تحت تاثیر قرار می

و ها نیسممیکروارگا ( سه فاکتور شرایط محیطی،2-1)شکل زیستیتخریبمثلث در . نیستها ممکن آالینده

 ی میکروبی را تحت تاثیر قرارهاعالیتفتوانند که می شرایط محیطی. ل هستندیدخها خصوصیات شیمیایی آالینده



حضور تمام این سه . باشندمی pHکاهش، مواد مغذی، دمای محیط، میزان رطوبت و  -شامل پتانسیل اکسایش، دهند

 . [50] آمیز خواهد شدموفقیت زیستیتخریبفاکتور در حد بهینه منجر به 

 

 
 

 

 ستیزیتخریب: مثلث  2-1شکل
 

 زیستیتخریبهای سیستم -1-3-4-2

ها شامل شرایط دو ورودی اصلی و یک خروجی وجود دارد. ورودی زیستیتخریبهای در تمام سیستم 

در  سمیت، فاکتورهایی نظیر باشند. شرایط عملیات شامل تمام شرایط محیطی وهای آلی میعملیات و آالینده

نین چسم مناسب در میکروارگانیتاثیر باشد. و همچنین سیستم انتقال میها ی آالیندهپذیرتخریبدسترس بودن و 

  .[50] خواهد شد زیستیتخریبر به انجام بهینه جشرایطی من
 

 زیستیبفرآیندهای تخری -1-3-4-3

شوند. نوع طبیعی آن بستگی به زیستی به دو گروه طبیعی و تسهیل شده تقسیم میفرآیندهای تخریب

های الکترونی موجود در طبیعت، عمل ای دارد که تنها با استفاده از مواد مغذی و گیرندهاختهمیکروفلورای ناشن

های زیستی تسهیل شده از طریق افزودن مواد مغذی، گیرندهدهد. در فناوری تخریبها را انجام میتخریب آالینده

زیستی . در تخریب(3-1)شکل افزایش دادتوان ها را میالکترون و سایر فاکتورهای محدود، میزان تخریب آالینده

ها در محیط فعالیت میکروارگانیسمانجام شود.  10یا خارج از محل 9تواند در محلها میتسهیل شده، تخریب آالینده

تخریب موثر با افزایش فعالیت میکروب  زیستی در محل است کهتخریبآلوده شده از اصول کاربردی روش 

. ولی افتدریق افزودن مواد مغذی مناسب یا افزودن جمعیت آنها اتفاق میشود. این هدف از طحاصل می

                                                 
9 - In situ  
10 - Exsitu 

 

 تخریب زیستی
 

 ساختار

 ترکیبات

 

 میکروارگانیسم

 

  

 

شرایط 

 محیطی



های خاص با افزودن میکروارگانیسمباشد. ها در مکان دیگر میزیستی خارج از محل، فرآوری آالیندهتخریب

ی شیمیایی هاباشد و اساس آن مواجهه آالیندههای این روش میقابلیت تخریب ویژه به محیط آلوده شده از ویژگی

، انتقال 11. برخی فرآیندهای انجام شده در محل عبارتند از: فرآوری عرصهباشدهای مخرب میبا میکروارگانیسم

و  16توده، زیست15، کودسازی14دوغابی . فرآیندهای خارج از محل عبارتند از: راکتورهای13، تزریق اکسیژن12مایع

 [.50] 17زیست فیلتر
 

 
 

 زیستیتخریبفاکتورهای اصلی سیستم  : 3-1شکل
 

 قارچ توسط زیستیتخریب -1-3-4-4

در  آن از تفادهاسه بدامنه وسیعی از مواد شیمیایی خطرناک، توجه عمومی را  شکلتوانایی قارچ در تغییر  

 .کردتوان تقسیم می بیولوژیکی را به سه دسته کلی فرآوریاستراتژی . کرده است جلب زیستیتخریب

 .شوندمنبع کربن استفاده می به عنوانترکیبات هدف  -1

 م( )کمک متابولیس شوندمنبع کربن استفاده نمی به عنوانولی  شدهآنزیمی  تخریبترکیبات هدف  -2

 ()تراکم زیستی شودترکیبات هدف هرگز دگرگون نشده اما توسط ارگانیسم جذب شده و تغلیظ می -3

کنند، ولی آنها در حالت کمک متابولیسمی و تراکم زیستی راتژی شرکت میدر هر سه نوع است هاقارچبا اینکه 

به  ،سفید پوسیدگی هایقارچ. کنندنمیمنبع کربن استفاده  به عنوانرا تنها  18مواد ژنوبیوتیکی و مهارت دارندبیشتر 

                                                 
11 - Land treatment 
12 - Liquid delivery 
13 - Air sparging 
14 - Slurry reactors 
15 - Composting 
16 - Biopiles 
17 - Biofilters 
18 - Xenobiotic 

رايط عملیاتیش  

 pHدامنه  -                         دما         -       مواد مغذی                    -

     هاتخریب آالیندهرعت س -یزان  سمیت           م -   های الکترون         گیرنده -
  

های آلیآالينده  

های سیستم  

زيستیتخريب  

 گازها -

 تودهزيست -

 مايعات -



منبع کربن،  ه عنوانبآنها لیگنین را . دنباشداشتن روشی غیرمشخص برای تخریب لیگنین، منحصر به فرد میدلیل 

 [.12و  8] افتدمی دوم فرآیند متابولیسمی اتفاق در فاز آنتخریب  زیرا کنندرشد خود استفاده نمی برای
 

 زیستیتخریبکاربردهای  -1-3-4-5

          گاز از ضایعات،های زیرزمینی، تولید زیستحذف مواد خطرناک از محیط زیست، بازسازی کیفیت آب

ریب های صنعتی، تخهای کلردار، تمیزکردن محیط آلوده از آالیندهکشهای آلوده، تخریب حشرهسازی خاکپاک

 [.12 و 8] هستند زیستیتخریبکاربردهای حذف فلزات سنگین از  و تخریب بیولوژیکی بهمواد مقاوم 
 

 رشد قارچ فرآیند -1-3-5

ات مختلف و همچنین اثرات عوامل محیطی را اثر ترکیب توانمی وزن خشک میسلیوم، افزایشی گیراندازهبا  

رشد  ،اول فازدر  ،اگر قارچی را در یک محیط مایع مناسب کشت دهیم. بر روی یک محیط کشت مطالعه نمود

تا به  گذاردسرعت رشد آن رو به افزایش می  20در فاز ثانویه، آن( و بعد از 19)زمان عقب افتادگیاستقارچ کند 

زیرا . (4-1)شکل  دشومیکاهش یافته و متوقف  تدریجه برشد  سرعت دوبارهمدتی بعد از . حداکثر خود برسد

در )نیاز و یا اغلب در اثر افزایش مواد زاید  تمام ترکیبات موردااحتمال دارد در اثر مصرف مواد غذایی و در نتیجه 

 هایمحیطه بعضی از شواهد نشان داده است ک. رشد متوقف شود (نتیجه اعمال متابولیکی قارچ در محیط کشت

حالت اسیدی و یا بازی به خود گرفته و یا بعضی مواد اختصاصی در حال رشد هستند کامالً هاقارچکشت که در آن 

بعد از مدتی ممکن است وزن خشک میسلیوم قارچ  ،در یک محیط کشت. اندنمودهدر محیط کشت خود تولید 

قارچ، محتویات آن شروع به ریسه رشته های  شدن ثر اتولیزهشروع به کاهش نماید و این بدان سبب است که در ا

 [.1] یابدمیو در نتیجه وزن میسلیوم کاهش  نمایدمیخارج شدن 

زمان

شد
ر

 
 [48ها ]ها و باکتری: منحنی رشد قارچ4-1شکل

 های پوسیدگی سفید و نقش آنها در تجزیه پسماندهاقارچ -1-3-6

                                                 
19 - Lag Time 
20 - Log Time 



های پوسیدگی سفید، چنین مواد درشت مولکول باشد و قارچ سیستم بیولوژیکی موثر باید قادر به تخریب 

باشند و همزمان قادر به تولید ها میآنها قادر به تخریب دامنه وسیعی از آالینده. دهندامری را به طور موثر انجام می

و همکاران باشند. فوکوزامی ساکاریدها و لیگنین میها جوابگوی تخریب پلیاین قارچ. هستند پروتئین و آنزیم

ها را برای فرآوری های پوسیدگی سفید در فرآوری پساب استفاده کردند. آنها انواع قارچ( اولین بار از قارچ1997)

 [.45و  43، 26، 8]پساب خروجی فرآیند خمیرکاغذ که حاوی مواد غذایی ضروری بود، مورد ارزیابی قرار دادند 

 

 پوسیدگی سفید یهاقارچشرایط بهینه محیط رشد  -1-3-6-1 

تا  20بین  هاقارچدمای بهینه برای این  باشد.می هاقارچدما اولین فاکتور در تخریب لیگنین توسط این  

Co40 کم اکسیژن، قادر به رشد و سوخت و ساز  و تحت مقادیر باشندمیی مخرب لیگنین هوازی هاقارچ باشد.می

 . [44] متغیر باشد 7تا  4بین تواند میو  ستا، اسیدی هاقارچاین بهینه برای رشد  pH. نیستند
 

 ی پوسیدگی سفیدهاقارچمزایای  -1-3-6-2

را تخریب ای نظیر لیگنین ی پیچیدههامولکولند سلولی هستند که قادر برونهای آنزیمدارای  هاقارچاین  

د تا دامنه وسیعی از هدمیاجازه  هاقارچتخریب لیگنین به این به فرد منحصر  لیمکانیسم نامشخص و .کنند

ها به درون سلول نیازی به جذب آالینده، هاقارچاین های آنزیمسلولی بودن  برونبه دلیل . تخریب کنند را هاآالینده

 .ی زیاد آلودگی در محیط وجود داردهاغلظتامکان استفاده از بنابراین  .نیستها( )برخالف باکتریو تخریب آنها 

 در مواجهه باآنها نیازی ندارند؛ زیرا سیستم تخریبی  هاآالیندهسازی شرایط برای تخریب ادهبه پیش آم هاقارچاین 

یی هستند که حتی هاآالیندهموثر قادر به تخریب  به طورآنها راین بناب. کنندمیکمبود منابع غذایی، شروع به فعالیت 

 . [27] تندقابل شناسایی نیس سختی قابل شناسایی و یا اصالًه از نظر کمیت ب
 

 پوسیدگی سفید یهاقارچترکیبات قابل تخریب با  -1-3-6-3

که محیط، عاری از هرگونه مخرب محلی باشد  کندمیزمانی با اهمیت جلوه  هاقارچاین  تخریب بیولوژیکی

، هاکشقادر به تخریب ضایعاتی نظیر آفت هاقارچاین  هایآنزیم. خیلی کم باشد ،ی محلیهامخربیا فعالیت 

و  سلولزهمیتجزیه سلولز، . هستندی چوب هاکنندهپلیمرهای مصنوعی و اشباع و  هارنگ، بریرنگپساب 

که تخریب لیگنین توسط این  ند. در حالیدهمیرا تشکیل  هاقارچها، فرآیند اصلی متابولیسم اولیه این ساکاریدپلی

تخریب . افتداتفاق میهای برون سلولی ژن و از طریق آنزیمبا کمبود نیترو و عموماًدر فاز متابولیسم ثانویه  هاقارچ

به منابع  سلولزهمیلیگنین مانند سلولز و  است کهی پوسیدگی سفید، فرآیند کمک متابولیکی هاقارچلیگنین توسط 

 [.83و  27، 5] ندشومیانرژی و کربن تبدیل 

 

 



 

1-3-6-4- Phanerochaete chrysosporium 

  Phanerochaete chrysosporium Burdsall 1974                                                                        :نام

  Phanerochaete macrocystidiata Hallenb 1978                                      :                                      مترادف
Sporotrichum pulverulentum Novobranova 1972  

Chrysosporium lignorum Bergman & Nilsson 1966  
 رده بندی:

Phanerochaetaceae, Polyporales, Agaricomycetidae, Basidiomycetes, Basidiomycota, Eumycota  
 

 تشریح -1-3-6-4-1

که  هستندلی مسطح پراکنده های خیدارای میوه Corticiaceaeمتعلق به خانواده  ،ی وارونههامیستبازیدیو 

کارپی به بازیدیو ،ین پوستها P. chrysosporium در .ندشومیدیده  های زیرین تنهای در قسمتپوسته به صورت

های ریسهو بر روی تشکی از  باشدمی mm25/0از  که ضخامت آن کمتراست  طالیی -رنگ سفید مایل به اخرایی

د که این شومیمداوم باعث  به طورعنکبوتی شکل این پوسته  ندگی تارپراک. (5-1)شکل است شدهسفید پراکنده 

ای تشک مانند، هفته 2های میسلیومآزمایشات میکروسکوپی . آن پیدا کرد سختی در محیط زندگی طبیعیه گونه را ب

دارای دیواره  وهستندهای جانبی کم یا متوسط دارد که دارای شاخه µ9-3دار به قطری ساده دیوارههاریسه نشان از

  .[30] باشندمی µ50-60 اضافی به قطر 21انتهایی ضخیم یا دارای کالمیدواسپورهای

 
 Phanerochaete chrysosporium  : ریسه های 5-1شکل

 

 اکولوژی  -1-3-6-4-2

ای ه این جنس در جنگل باشد.میسوزنی برگان  و تجزیه کننده ثانویه شاخه و تنه پهن برگان این قارچ 

 . دشومیایران پیدا  له آمریکای شمالی، اروپا ومعتد
 

 ها خصوصیات و قابلیت -1-3-6-4-3

قرار گرفته است که دلیل آن، ناشناخته ماندن مکانیسم مورد استفاده ای تحقیقات گسترده دراین قارچ  

ی هاقارچدر بین ی مطالعه شده هاقارچاز بهترین  باشد.می های درگیر در فرآیند پیچیده تخریبعملکرد و ژن

                                                 
21 - Chlamydospores 



ی هادانهرنگ بریرنگموثر قادر به  به طورو  آن شاخص است تخریب لیگنینی که توانای استپوسیدگی سفید 

از . دشومیمربوط  قارچبه سیستم آنزیمی تخریب لیگنینی این  خصلت عموماً این ؛باشدمی پلیمرزیستای این قهوه

. سیستم مدل برای مطالعات تخریب ژنوبیوتیکی انتخاب شده است نبه عنوا ایرشتهی هاقارچدر بین  این نظر

پکتین و  ،سلولزهمی ترکیبات پیچیده نظیر نشاسته، سلولز،توانایی آن در تخریب به دلیل توجه اولیه به این قارچ 

ر موجود حذف یا تخریب عناص بهتمایل زیادی  این قارچ باشد.میبرون سلولی  ی آنزیمیهاسیستماز طریق لیگنین 

 . [70و  43، 35، 26، 9] داردمعدنی در پساب نظیر فلزات، مواد آلی و 
 

 قارچ 22تثبیت-7-3-1

ماتریس  ایشبکهبر روی ساختار متخلخل و  هاسلول، عبارت است از درگیر کردن ی قارچیهاسلولتثبیت  

مزایایی دارد  زاد آنها در محیط پسابنسبت به حالت آ قارچی هاسلولتثبیت  که انواع مختلفی دارند. زمینه یا حامل

فعالیت قارچ اشاره کرد. با  میزان و مدت و افزایش هاسلولکوتاه مدت، آسانی بازیابی  23به زمان بازداری توانمیکه 

در  باشد.میقارچی، محدود به اندازه و خصوصیات فیزیکی اسفنج  24مناسب اسفنج، اندازه قطعات حامل استفاده از

فرآوری هوازی پساب  فناوریی تثبیت شده در هاسلول بکارگیریهای زیادی جهت  ذشته تالشطول دو دهه گ

ی جامد تثبیت شده بودند، هاحاملخالص که بر های کشت. آزمایشات اولیه به استفاده از ه استگرفتصورت 

صورت تثبیت شده بر ه استفاده از لجن فعال حاصله ببا ند. بعدها از تثبیت توام دو یا چند کشت شدمیمحدود 

ی سلولزی برای فرآوری میکروبی گزینه هاحامل. استفاده از شدمیاستفاده  هاپسابی مختلف در فرآوری هاحامل

اشاره  25ساختار پلی ژل به درگیرکردن زیست کاتالیزور در توانمیهای تثبیت از تکنیک. ی تشخیص داده شدبهتر

 های تثبیت آنزیم، سلول ءزمینهدارای کاربردهای زیادی در  و باشدمیکه روشی سنتی برای تثبیت سلولی کرد 

ولی در فرآیندی نظیر فرآوری پساب که حجم زیادی دارد، استفاده از بستر ژل از میکروبی، گیاهی و حیوانی است. 

نعتی نظر عملی و اقتصادی در مقیاس صنعتی مقرون به صرفه نیست. امکان کاربرد فرآیندهای مختلف در مقیاس ص

 اورتانپلیمر نیاز دارد.  تودهزیستکاهش مواد غذایی افزودنی و افزایش دوره فعالیت  ءبه تحقیقات بیشتری در زمینه

(PUF) ،این  باشد.میحامل، دارای خصوصیات جالبی نظیر مقاومت مکانیکی مناسب و ساختار سلولی باز  به عنوان

که عمل  ددهمیها دارد. ساختار متخلخل و باز این اسفنج اجازه رراکتوزیستپلیمر تطابق خوبی برای استفاده در 

  [.58و  32] انتشار مواد غذایی و محصوالت حاصله بدون هیچ محدودیتی در محیط انجام پذیرد

                                                 
22 - Immobilization  
23 - Retention time 
24 - Pellet 
25 - Gel entrapment 



، 29آکریل آمیدو پلیمرهای مصنوعی )پلی (28و کاراجینان 27، آگارز26)آگار مانند پلیمرهای طبیعی ییهاحامل

هوازی  ایرشتهی هاقارچمحیطی، فاقد شرایط الزم برای شرایط و  پویایی( از نظر هزینه، 31یلیکونو س 30استایرنپلی

حامل باید با مواد غذایی مورد نیاز قارچ سازگار باشد و توانایی  باشند.می P.chrysosporiumحساس به تنش مثل 

  .[32]تژی تثبیت را داشته باشد و استرا راکتورزیستپذیری با تنظیم تطبیق با رشد زیست الیه، مقیاس
 

 ی تثبیتهاروش -1-3-8

به سیستم  توانمیی مختلفی برای کشت قارچی در راکتورها ابداع شده است. در این مورد هاروشتاکنون  

ی تثبیت با استفاده از قارچ پوسیدگی سفید هاروش، سیستم جریان پیوسته و سایر 33، سیستم مایکوپور32مایکور

معمول با  به طورلیگنیناز های آنزیمها برای تولید پیوسته راکتورزیستدر طول دهه گذشته به عالوه اشاره کرد. 

های غشایی برای راکتورزیستاز  نیزی زیادی هابخشهمچنین در  .اندشدهکار گرفته به ی تثبیت شده هاسلول

با اینکه تحقیقات  .دگردنمیصنعتی تولید  -تجاریهای آنزیمده و در ازای آن شاستفاده ها نیسممیکروارگاتثبیت 

ولی توجه کمی به  صورت گرفتهمیکروبی ی هاسلولو ها آنزیماستفاده از این روش برای تثبیت  ءزیادی در زمینه

حامل تثبیت با مقاومت مکانیکی و شیمیایی  کردنبا فراهم  توانمیتثبیت میسلیوم قارچی شده است. در این مورد 

دو فرآیند مایکور و مایکوپور  P.chrysosporium برای و عمر زیست کاتالیزورها را افزایش داد.مناسب، فعالیت 

  [.32و 26اشاره مختصری به آنها شده است ] که ذیالً تعریف شده است
 

 فرآیند مایکور -1-3-8-1

اضافی فراهم امکان ذخیره اکسیژن  ،ی دوارهادیسکبر سطح  هاقارچتثبیت از طریق در فرآیند مایکور،  

در پساب داشته و بخشی دیگر با هوا در ارتباط  وریها در طول فرآیند، حالت غوطهد. بخشی از دیسکشومی

مواد  ،در این مرحلهبه طوری که یک مرحله رشد قارچی نیاز است.  ،و تصفیه بریرنگهستند. قبل از شروع فرآیند 

بیولوژیکی  زداییرنگاین فرآیند برای . دشومیآغاز قارچ نی فعالیت تخریب لیگنی مغذی، عاری از نیتروژن شده و

این . شودمیاستفاده  (34RBC) پساب، توسط قارچ تثبیت شده بر روی دیسک در سیستم کنتاکتور بیولوژیکی دوار

افزایش مقیاس، سطح زیاد نسبت سادگی  نظیری یمزایا است واندازه بزرگ ویژه فرآوری پساب در  فناوری سیستم،

. آژانس حفاظت از داردمصرفی، ساختار ساده و عملکرد خوب را کم ، انرژی  نگهداراندک واحد حجم، هزینه  به

                                                 
26 - Agar 
27 - Agarose 
28 - Carrageenan 
29 - Polyacrylamide 
30 - Polystyrene 
31 - Silicone 
32 - MyCoR 
33 - MyCoPor 
34 - Rotating biological contactor 



اسفنج  شناورسازی جهت انجام فرآوری بیولوژیکی پساب از فناوری بکارگیری برای( 35EPA -US( محیط زیست

 .[57] استفاده کرد اورتانپلی

در کنتاکتور  P.chrysosporium روش مایکور که از ارگیریبکبا  ( معتقدند که2002و همکاران ) 36پرز

پذیر است. نسخه اصالح شده این روش، سیستم امکانحذف رنگ پساب کند، بیولوژیکی چرخان استفاده می

 [.59و همکاران توسعه پیدا کرده است ] 37مسنرکه توسط  باشدمایکوپور می

 فرآیند مایکوپور -1-3-8-2

 ای فرآوریر چکنده برتثبیت شده و در راکتور پیوسته فیلت اورتانپلیبر روی اسفنج  هاقارچفرآیند،  این در 

ی تغذیه حفره غشایی با مواد مغذ های غشایی که از راهراکتورزیستدر د. گیرمیمورد استفاده قرار  بریرنگپساب 

، کونسیلی، اورتانلیپشبکه نایلونی، ها )شده و در ضخامت دیواره غشا، دارای گرادیان غذایی هستند، از انواع حامل

د. نرشح شومخرب لیگنین تهای آنزیمده تا شاستفاده  P.chrysosporium سولفون و سرامیک( برای تثبیتپلی

 ت و ریزلیمر اسرونی آن فاقد این پیسولفون و دیواره باز پلیپوشیده راکتور غشایی که دیواره داخلی آن زیست

باشد. میکاتالیزورها تی مناسب برای تثبیت زیسراکتورزیستاند، رده در آن تعبیه شدههای انگشتی خیلی فشحفره

 به یک حامل جامد هاسلولکه شامل چسبیدن  کردهاز تثبیت انفعالی استفاده مایکور و مایکوپور  هایسیستم

 رت در برابمقاوم ی زیاد ویکمقاومت مکان دارای ،هاسلولگذاری و درگیر کردن نی بر تلهتتثبیت فعال مب باشد.می

  [.57و  54می باشد ]و محیط غذایی  pHتغییرات 
 

 Phanerochaete chrysosporium بریرنگسیستم تخریب لیگنین و  -1-3-9

 کاغذزدایی خمیرتوانایی لیگنین P.chrysosporium( گزارش شد که 1979) 38کرک و یانگ اولین بار توسط 

که این قارچ  نشان داد آنسیستم آنزیمی  شناخت درتحقیقات زیاد  و در ادامه، [49بری شده را دارد ]کرافت رنگ

های دیگری نیز برای تخریب ترکیبات آلی دارد. فرض بر این است که سیستم عالوه بر سیستم آنزیمی، مکانیسم

مواجهه با شرایط  باشد که برای حداکثر کردن بقای ارگانیسم درآنزیمی این قارچ، تطبیق پذیر و چند بعدی می

های خاص را تحت شرایطی غیر از آنچه که برای ناخواسته، طراحی شده است. این قارچ، عمل اکسید کردن آالینده

های هدف، توسط قارچ دهد. به عبارتی آالیندهتحریک فعالیت سیستم آنزیمی تخریب لیگنین باید باشد، انجام می

لیگنین [. 69و  43] بسترای لیگنین پراکسیداز و منگنز پراکسیداز نباشندشوند که به عنوان سودر شرایطی اکسید می

 ،لیگنین پراکسیداز. ندسته P.chrysosporium سلولی برونلیگنولیتیکی  هایآنزیمکلید اکسال پراکسیداز و گلی

 به طورجاد شده و های آریل ایلیگنین را با یک الکترون اکسید کرده تا رادیکال مولکولهسته آروماتیکی غیرفنولی 

                                                 
35 - Environmental Protection Agency 
36 - Perez 
37 - Messner 
38 -Kirk and Yang 



ترکیبات  ،برگشت خورده و از این طریق گسست پلیمری اتفاق افتاده هاواکنشغیرآنزیمی توسط بسیاری از 

 [. 52و  26، 9] دنمی شوآروماتیک و غیرآروماتیک تولید شده و توسط قارچ استفاده 
 

 هاآالیندهمکانیسم تخریب -1-3-10

های آنزیم ولی باشند.مینامشخص  سفید، ی پوسیدگیهاقارچتوسط  هاآالیندهتخریب  یهانیسممکاتاکنون  

های مترشحه توسط قارچ نیز به این کننده 39لیتاما اسیدهای آلی و کی کنندمیاکسیدکننده نقش اساسی را ایفا 

  [.12] ندشومیفرآیند نسبت داده 

 

 هاآنزیم -1-3-11

رعت واکنش ی انحصاری افزایش سهاروشدارای  ،یاییی شیمهاواکنشکاتالیزورهای  به عنوان هاآنزیم 

 وستگی دارد ی ویژه تنظیم آنزیم بهانیسممکافعالیت متابولیکی و رشد سلولی به شرایط محیطی و . ندهست

لیگنولیتیکی، های آنزیم. کنندمیهضم کننده را ترشح های آنزیم ،ی آلی هتروتروف برای جذب مواد آلیهاقارچ

 بازار ضردر حال حا .استفاده کرد هاپساب ءتصفیه در توانمی پدیدهو از این  ترکیبات فنولی را دارندتوانایی تغییر 

دارای  است کهالر در سال د یاردمیل 6/1تا  4/1در حدود ها نیسممیکروارگاصنعتی خالص شده از های آنزیمجهانی 

دل ای معرشدکه ا تشکیل داده راز این بازار  2% ،غذکادر صنعت خمیرها آنزیماستفاده از . باشدمی 10%رشد ساالنه 

 دنباشمیخالص های آنزیمتر از میکروبی بسیار اقتصادیی هاسلولاستفاده از  البته .قابل انتظار استبرای آن  %15

 . [81و  63، 53] استقیمت  های گراندستگاهو نیازمند سازی پیچیده فرآیند خالص زیرا
 

 زهاپراکسیدا -1-3-11-1

ولید و گیاهان تها نیسمامیکروارگکاهشی هستند که توسط تعدادی از  -اکسایشیهای آنزیم پراکسیدازها 

 نیاز محیط به یک پراکسیداز در سازیبرای فعال همگی را کاتالیز کرده و هاواکنشآنها دامنه متنوعی از . ندشومی

 ،زهامزایای پراکسیدا .کنندمی سوبسترا را اکسید نیزا آنزیم را اکسید کرده و در ادامه، آنه2O2H ابتدا. دارند

در  ت که الکاز فقطمطالعات نشان داده اس .دنباشمی ی زیادهاغلظتهایی با سلولی بودن و تحمل آلودگیبرون

 وکه کربن  در شرایطی ،پراکسیدازها .ندشومیوارد عمل  پراکسیدازها بعداً  است وموثر مراحل اولیه تخریب لیگنین 

  [.71 و 69، 49] ندشومی ترشحتوسط قارچ  ،حداقل مقدار خود باشندر نیتروژن د

 

 الکاز  -1-3-11-2

 و پراکندگی طبیعت -1-3-11-2-1

                                                 
39 - Chelators 



برون سلولی گلیکوپروتئینی چند های آنزیم آنها. دنباشمی هاموثر در تخریب لیگنین، الکازهای آنزیم یکی از 

شیرابه خام ( متوجه شد که 1983) یوشیدا40[. 49] باشندمی KDa80 تا 60ی مولکولدارای وزن  ،ایهسته

به و توسط کاتالیزوری نامشخص و الکل مناسب بودند، در حضور هوا )التکس( درختانی که برای تهیه الک 

 بوداولین محققی وی  سازی، الکاز نامگذاری شد.سال با خالص 10شود. این کاتالیزور پس از سرعت سخت می

 3 الکازها. را کشف کرد benzenediol:oxygen oxidoreductase; p-diphenol oxidase, EC 1.10.3.2)) زکه الکا

الکازهای قارچی در قرن . دنشومی که بر اساس خصوصیات اسپکتروسکوپی و پارامگنتیکی تشخیص دادهند نوع

 41هایفرمایزو ،ط محیطی و نوع قارچبر اساس شرای و ندشومییافت  هاقارچدر تمام  آنها تقریباً. کشف شدند 19

شواهدی مبنی بر وجود  ولی اخیراً ،شدندمی ها یافتالکازها تاکنون در یوکاریوتکه اینبا . دارندمتنوعی 

خمیرکاغذ،  بریرنگدر  یالکاز قارچ. شده است نیز یافت هاهای آنزیمی در ساختار سلولی پروکاریوتاکسیدکننده

 [.76و  63، 19] ندشومیاستفاده  هاآالیندهیت زدایی پلیمرها و سمزیست تخریب 
  

 خصوصیات -1-3-11-2-2

کمک  به عنوانی مولکول، قادر به استفاده از اکسیژن  گروه اکسیژناز و اکسیداز 2 با آنزیم 200بیش از  

که الکاز هم ستند هآب  مولکول 2ی به مولکولاکسیژن  احیامورد از آنها قادر به  6و فقط باشند میسوبسترای خود 

 نوع گیاهیاند که کننده 42گلیکوزیلهای آنزیم الکازهای گیاهی و قارچی،. باشدمیها آنزیماین دسته از متعلق به 

سوبسترا با انتقال یک الکترون به الکاز  اکسیداسیون .( دارد10-25%( توان زیادی نسبت به نوع قارچی)22- %45)

یا عمل اکسیدکردن را ادامه . کندمیمسیر را انتخاب  دورادیکال ایجاد شده . افتدیمو ایجاد یک رادیکال آزاد اتفاق 

 .[63] ندگیرمیی پلیمری شکل هاواکنشی آنزیمی نشده و هاواکنش( و یا وارد فنولداده )تولید کینون از 
 

 هاو تخریب بیولوژیکی آن هاسلولزهمی -1-3-12 

 .هستندی ناهمگن مولکولدارای  کهده شتشکیل ها زایالن از لیدیواره سلو هایسلولزهمیبخش مهمی از  

سلوالزها، اتصاالت همی. )زایلوز و آرابینوز( تشکیل شده است زایلوپیرانوز-β-D-4-1از اتصاالت  ساختار آنها

در طبیعت، تخریب ند. شومیگذاری بندی و نامگلیکوزیدی را هیدرولیز کرده و بر اساس سوبسترای خود طبقه

در بین تمام . دگیرمیصورت  هاقارچ، مخمرها و هاباکتریمختلفی شامل های ارگانیسممیکروبه وسیله ایالن ز

 دارشاخه، زایالناز بیشترین تحقیقات را به خود اختصاص داده است. تخریب کامل زایالن سلوالزهمیهای آنزیم

. اندوزایالناز قادر به تبدیل زایالن به باشدمی 44یداززایلوز-βو  43زایالناز-β-4-1-اندو هایآنزیمنیاز به فعالیت 

                                                 
40 - Yoshida 
41 - Isoform 
42 - Glycosylated 
43 - Endo-1,4-β-xylanases 
44 - β-xylosidases 



زایلوز و اسید استیک تبدیل  –Dزایلوزیداز به قند  -β است که در ادامه توسط آنزیم 45الیگوساکارید زایلوبیوز

تا  حداکثرکه  وجودیبا  آزاد شده و راحتی توسط هیدرولیز اسیدیه ی بسلولزهمیسایر قندهای  و ایلوزز. دشومی

 46و در اثر تخمیر به اتانول یا زایلیتول هسختی تخمیر شده بند ولی دهمیتشکیل از کل قندهای مواد چوبی را  15%

بر اساس همگنی . که توانایی تولید انواع اندوزایالنازها را دارداست  نشان داده P.chrysosporium .دنشومیتبدیل 

ی مولکولبا وزن  (G) 11تر و خانواده زیادی مولکولبا وزن  (F) 10ه به دو خانوادتوان میزایالنازها را  ،آمینواسیدها

ی، حوزه کاتالیزوری این دو خانواده با هم متفاوت مولکولاز نظر نقاط ایزوالکتریک و وزن . کمتر تقسیم کرد

قاط در این ن. به میزان زیادی بستگی به نقاط ایزوالکتریک دارد زایالنشده از احیارهاسازی قندهای . باشدمی

دمای بهینه فعالیت زایالناز حاصل از . متغیر است 10تا  3مختلف از های ارگانیسممیکروالنازهای حاصل از یاندوزا

وزن . نسبت به دما تحمل کمتری دارد معموالًزایالناز قارچی . متغیر است C060تا  40منبع باکتریایی یا قارچی از 

 pH  قارچ، دارای ایناکثر زایالنازهای و  باشدمیمتغیر  KDa122  تا 90از P.chrysosporium ی زایالنازهایمولکول

 [.76و  59، 49، 13، 4] باشدمی 5/5تا  5/4بهینه در محدوده 
  

 زدایی رنگ -1-3-13

ند، رنگ دهمی را تشکیل هاکه ترکیبات آلی رنگی بخش اندکی از ترکیبات آلی موجود در پساب در حالی 

ی خود را تا هاپسابصنایع را مجبور کرده تا  ،سختگیرانهبنابراین مقررات . قابل پذیرش نیست آنها از نظر بهداشتی

شده  ی آباهدر جریان باعث کاهش نفوذ نور خورشیدتواند میرنگ باقیمانده . کنند فرآوری حد استانداردحصول 

کاهش رنگ پساب ناشی از . یابدظت اکسیژن حل شده کاهش میغل ی فتوسنتزی وهافعالیتو از این طریق مقدار 

های اسپکتروفوتومتری، اگر جذب رنگ اتفاق افتاده باشد، . در بررسی منحنیباشدمی 47پدیده جذب و تخریب دو

های های خاص و ظهور پیک، باعث حذف پیکبیفتدند ولی اگر تخریب رنگ اتفاق شومیتر ها کوچککلیه پیک

های قارچ رنگی شده و در حالت در صورت جذب رنگ، ریسه، قارچ بررسی رنگ توده ریسه درد. شومیجدید 

حاوی در محیط پساب  یرشد خوب اینکهبا  P.chrysosporium مانند.ها به رنگ سفید باقی میتخریب رنگ، ریسه

  [.33] دهدانجام میبر اساس جذب  را زداییرنگکارایی کمی داشته و  زداییرنگدر  دارد، ولی مصنوعیهای رنگ

شامل جذب، تخریب بیولوژیکی و یا  هاقارچ باکشاورزی -ی صنعتیهاپسابزدایی رنگمکانیسم 

در ها نیسممکا. با این حال، بر اساس نوع قارچ مورد استفاده، یک یا اکثر این باشدمیسازی آنزیمی معدنی

)مایکور(، راکتور فیلتر  انهای تماسی بیولوژیکی چرخمثل دیسک یی. مایکوراکتورهارودمیبه کار زدایی رنگ

                                                 
45 - Xylobiose 
46 - Xylitol 
47- Adsorption & degradation 



پساب خمیرکاغذ توسعه زدایی رنگبرای های مذکور با مکانیسم)مایکوپور( و راکتور ستونی پیوسته،  چکنده

  .[43] ، قابل استفاده هستندزداییرنگاند. این راکتورها به مدت چند هفته با حفظ توانایی خود در یافته

ی طبیعی و مصنوعی حاصل از هامالنوئیدینزدایی رنگمیست در بازیدیوی هاقارچاز  های اخیردر سال

ها در فرآوری لیدین، پلیمری است که از واکنش آمینوکربونیئمالنو .استشده استفاده سازی با مالس پساب الکل

( M1ین)(، گلیسM1کز)مصنوعی در آزمایشگاه با تهیه محلولی از گلومالنوئیدین  د.گیرمیغذایی و ذخیره آن شکل 

راکندگی پبا وجود  .( بدست می آیدC0121در دمای دقیقه  15( و اعمال شرایط استریل)M5/0و کربنات سدیم )

  [.24]افتدمیاتفاق ن هانیسمآن توسط میکروارگاآسان این پلیمر در طبیعت، تخریب 

 

 

 

 

 

 

 سابقه تحقیق -1-4
های صانعتی توساط در پسااب ( گازارش کردناد کاه اکثار ماواد آلای موجاود2001و همکااران ) 48تاکور

زیستی ماواد ناساازگار و ها امکان تخریبها قابل تخریب بوده و بر اثر تداوم حضور میکروارگانیسممیکروارگانیسم

    .[74]یابد سرسخت افزایش می

 ءتااثیر تیماار قاارچی بار تصافیه ء( و همکاران طی مروری بر تحقیقات انجام شده در زمیناه2003) 49السینا

پساب تقطیر مالس نیشکر و پساب ناشی از تهیه خمیر و کاغذ  ءهای صنعتی، بیان داشتند که در فرآیند تصفیهپساب

 85%حاداکثر باه میازان  BODو 31 -100 %رنگ به میازان  ،51 – 100%ها به میزان لوتحت شرایط هوازی، فن

دارد. از جمله قارچهای مورد استفاده در ایان های الکاز و انواع پراکسیدارها وجود کاهش یافته و امکان تولید آنزیم

 .[43] می باشد Ceriporiopsis subvermisporaو  Phanerochaete chrysosporiumتحقیق 

اساتفاده کردناد. در  chrysosporium.Pاز  سازیتخریب لیگنین پساب کاغذ برای( 5200و همکاران ) 50ویو

، غلظت کربن و نیتروژن بار pHحذف شد. فاکتورهایی نظیر  از پساب COD 48%و  لیگنین 71%این تیمار بیش از 

و منباع نیتروژنای  g/l1، گلاوکز در حاد = pH 9 -11 نتایج تیمار تاثیر معناداری داشت بطوریکاه ایان قاارچ در

 .[80] تاثیر مناسبی بر تخریب لیگنین داشته است g/l  2/0تارترات آمونیوم به میزان
                                                 
48 - Thakur 
49 - Lacina 
50 - Wu 



 60تاا  7بر روی الیاف نیشاکر طای یاک دوره  تیماری subvermispora .Cبا  (2005) و همکاران 51کوستا

و از  گارم قاارچ در هار کیلاوگرم باگااس انجاام دادنادمیلی 750و  500 ،250 ،100 ءتودهروزه با میزان زیست

 % ،النهاازای 11 -5/13%منگنز پراکسیداز و لیگنین پراکسیداز استفاده کردند. نتایج کاهش  ،الکاز ،آنزیمهای زایالناز

 .[21]نشان داد  لیگنین در طی تیمار 19 – 33 %گلوکانها و  5/9 – 5/24

استفاده  chrysosporium.P ( در کاهش رنگ پساب مالس در تخمیر اتانول از2004و همکاران ) 52وهابزاده

 . [77] دادند کاهش 75%روز با استفاده از سیستم آنزیمی لیگنین پراکسیداز، کاهش رنگ پساب را تا  5کرده و در 

 pH (2و  )C0 38تا  20، دما ))g/l 3 /0( را با اعمال متغیرهایی نظیر گلوکز )2000و همکاران ) 53شاهولی

 کاهش دادند 96% را رنگ پساب صنایع نساجی ساعت اولیه 28در طی  P. chrysosporium ( با استفاده از4تا 

[68]. 

سازی مالس و فرآیندهای خمیرکاغذ، تحت پساب الکل( با پیش تیمار قارچی 2003و همکاران ) 54السینا

  .[43ها را تولید کردند. ]کم کرده و انواع آنزیم 4/85%را تا  BODو 100%تا  31شرایط هوازی، رنگ را 

 ءگلوکز، نقشی مهمی در بهبود کارایی تصفیه g/l 5( معتقدند که افزودن 2005و همکاران ) 55گوماراس

کند. در یک راکتور چرخان در ، ایفا میPUFتثبیت شده بر روی P.chrysosporium باپساب ناشی از پاالیش شکر 

 [.33کاهش یافت ] 48%و  63، 55پساب، به ترتیب،  CODروز، رنگ، فنول کل و  17مدت 

را از خاکی که به طور پیوسته با فاضالب  chrysosporium.P( طی تحقیقی، 2005) 56پرابو و اودایاسوریان

رکاغذ، آبیاری شده بود، جدا کرده و بر فاضالب کارخانه کاغذسازی اثر داده و دریافتند که این قارچ کارخانه خمی

باشد. نتایج حاصله، حاکی از کاهش زدایی و تخریب فنول کلرینه شده موجود در فاضالب کاغذ میقادر به رنگ

گلوکز، به عنوان  1س از افزودن %های کلرینه شده فاضالب، پباشد. فنولمی 79%و  84به ترتیب  CODرنگ و

  [.62توسط این قارچ، تخریب شد ] 94کمک سوبسترا، حداکثر تا %

 g/l 5گلوکز( و نیتروژنی ) g/l 5) توده و منابع کربنیزیست g/l 4( با استفاده از 2007) 57ویشالی وموالیی 

را فرآوری کردند. طی یک =mg/l2000 COD  یحاو Gپساب پنی سیلین  P.chrysosporium آمونیوم کلراید( و

  [.52افزایش یافت ] 4/61کم شده و بدون مواد افزودنی این میزان به% آن CODاز  56روزه، % 10دوره 

 توسط Remazol Brilliant Blue( حاکی از جذب رنگ 2007) 58اقبال و سعید نتایج تحقیقات

P.chrysosporium  درpH  [.38کند ]اهش پیدا میو با افزایش آن، جذب رنگ کبوده  2حدود 

                                                 
51 - Costa 
52 - Vahabzadeh 
53 - Shahvali 
54 - Lacina 
55 - Guimaraes 
56 - Prabu and Udayasoorian 
57 - Mullai and Vishali 



کم، مربوط به  pHبودن جذب رنگ در  زیاد( معتقدند که 2007) 60آکسو و دونمز ( و2004) 59اقبال و ادوین

 Remazol( mg/l100جذب رنگ پساب حاوی ) 29/87توده است. %و زیست تعامل الکترواستاتیکی بین رنگ

Brilliant Blue  در دمایC030  2و= pH [.36و  6توده به پساب، اتفاق افتاد ]ز افزودن زیستدقیقه ا 20پس از  

استفاده از کنتاکتور دوار بیولوژیکی اصالح شده )با استفاده از اسفنج  ( امکان2007) 61پانت و آدهولی

در فرآوری پیوسته پساب حاصل از  P.chrysosporiumها( به منظور افزایش سطح، جهت تثبیت چسبیده به دیسک

ساعت، رنگ  24فرآیند مایکور در سطح آزمایشگاهی در مدت کمتر از . ورد ارزیابی قرار دادندشکر را م ءتصفیه

 [. 58( ]6-1کاهش داد )شکل 80مرحله قلیایی را تا حد %

 
 یخروجسیال  C : دیسک حاوی قارچ تثبیت شده و B:سیال ورودی، : A : راکتور نوع مایکور 6-1شکل 

 

بری خمیرکاغذ سولفات از بور دادن پساب مرحله استخراج قلیایی رنگ( در یک تجربه با ع2003) 62دریسل

  [.26کاهش داد ] 80و % 50، 80و سمیت را به ترتیب  COD، رنگ، m1یک فیلتر چکنده به طول 

در خط فرآوری پساب  64های استفاده از سیستم مایکوراکتور( برای کاهش هزینه2003و همکاران ) 63السینا

 [. 43شاسته یا غنی از ساکارز یا گلوکز به عنوان منبع کربن استفاده کردند ]های حاوی ناز پساب

از  46از لیگنین و % 71بیش از % P.chrysosporium ( طی تحقیقی با استفاده از2005و همکاران ) 65ویو

COD روز حذف کردند. حذف لیگنین تا روز چهارم با سرعت  7پساب مایع سیاه خمیرکاغذ را در طی

رسید.  61روز میزان آن به % 7( اتفاق افتاد ولی با گذر زمان سرعت تخریب کم شد. به طوری که تا 43%بیشتری)

دلیل آن، اتولیز سلولی یا  شود که احتماالًنتایج نشان داد که با گذر زمان تخریب لیگنین با سرعت کمتری انجام می

روز حاصل شد و با افزایش دوره  10طی CODباشد. بیشترین کارایی کاهش کاهش میزان گلوکز در محیط می

 [. 80]پساب اتفاق نیفتاد   CODروز، تغییر معناداری در کاهش 16فرآوری پساب تا 

                                                                                                                                                                   
58 - Iqbal and Saeed 
59 - Iqbal and Edyvean 
60 - Donmez and Aksu 
61 - Pant and Adholey 
62 - Driessel 
63 - Lacina 
64 - Mycoreactor 
65 - Wu 



( دریافتند که عدم افزودن مواد مغذی به محیط پساب، عاملی برای کم بودن سطح 2001و همکاران ) 66کونز

مهمی در القای تولید لیگنین پراکسیداز دارد و با  فعالیت آنزیم لیگنین پراکسیداز است. وراتریل الکل، نقش

 [. 42]جلوگیری از تغییر ماهیت آنزیم، نقش مهمی در چرخه کاتالیزوری آن دارد 

های پوسیدگی سفید، تحت شرایط بهینه، با نیتروژن محدود وقتی که قارچ( 2006و همکاران ) 67ژانگ از نظر

(mM4/2( و کربن نامحدود )mM 56 کشت داده )های لیگنین پراکسیداز و منگنز پراکسیداز را ترشح شوند، آنزیم

 [.83] گذارندسن، روش کشت و ترکیب محیط بر ترکیب و سطح فعالیت این آنزیم تاثیر میکنند. می

لیگنین پراکسیداز و منگنز های در بررسی فاکتورهای اصلی موثر بر پایداری آنزیم (2006و همکاران ) 68کوتو

و  2/4و دمای بهینه برای لیگنین پراکسیداز به ترتیب   pHو دما را مورد بررسی قرار دادند. pHتغییرات ، پراکسیداز

C0 34  و  5/4و برای منگنز پراکسیداز به ترتیبC0 32  بدست آمد. در این شرایط، نیمه عمر لیگنین پراکسیداز و

منگنز  U/l 200مایع برون سلولی حاوی ساعت بدست آمد. به عالوه  500و 100منگنز پراکسیداز به ترتیب 

  [.22]دقیقه بود  15در مدت  R-478زدایی، رنگ پلیمری رنگ 20پراکسیداز، قادر به %

برابری  50سولفات مس به محیط کشت، باعث افزایش  µM150( دریافت که افزودن 2000) 69پالمری

اد گلوکز در محیط کشت قارچ به عنوان منبع شود. از طرفی وجود غلظت زیفعالیت الکاز نسبت به محیط کنترل می

  [.49کربن، خصلت بازدارندگی برای تولید الکاز دارد ]

ها مقادیر کمی الکاز قارچ عموماً ( معتقدند که2005و همکاران ) 71آسامودو( و 2006و همکاران ) 70چو

ها باعث افزایش . برخی از افزودنیتوان افزایش دادهای غذایی، غلظت آن را میافزودن مکمل کنند ولی باتولید می

 [.76و  49، 19، 9شود. ]سرعت متابولیسم و برخی مانند اتانول، باعث افزایش تولید الکاز می

های زدایی پساب حاوی رنگ( نتیجه گرفتند که زمان مورد نیاز برای رنگ2005و همکاران ) 72رادها

ها و ترشح باشد زیرا ماهیت آالیندهمتغیر می ،P.chrysosporium با 04/0تا  g/l 02/0مصنوعی با غلظت 

ها پس افتد، بر این مساله تاثیر دارند. تولید آنزیمروز پس از رشد قارچ اتفاق می 3تا  2های برون سلولی که آنزیم

ز برای لیگنین پراکسیدا U/l 234ساعت، میزان آنها به  120ساعت از رشد قارچ، افزایش پیدا کرده و پس از  8از 

رسد. ولی اثری از تولید الکاز تا روز پنجم نیست و در روز هفتم میزان آن به برای منگنز پراکسیداز می U/l 172و 

U/l 14 رسد. میpH  در زدایی نیز کاهش پیدا کردتشخیص داده شد و با افزایش یا کاهش آن، رنگ 5تا  5/4بهینه .

                                                 
66 - Kunz 
67 - Zhang 
68 - Couto 
69 - Palmeri 
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آمونیوم کلراید به محیط غذایی  05/0گلوکز و  g/l 5با افزودن استفاده شده است.  C0 35کلیه تیمارها از دمای 

 [.64] رسید 96زدایی افزایش یافته و در بهترین حالت به %های معدنی، رنگحاوی نمک

زدایی پساب صنایع نساجی با ( نشان داد که مکانیسم رنگ2001و همکاران ) 73کونزمطالعات 

P.chrysosporium های قارچ است که دلیل آن، یکسان بودن اساس جذب در میسلیوم بر روز اول فرآوری 6 در

 [.42باشد ]های قارچ زنده و مرده در اوایل دوره فرآوری میهای انجام شده با میسلیومزدایی در آزمونرنگ

های مالنوئیدین دانهزدایی رنگقادر به رنگ P.chrysosporium ( دریافتند که2001و همکاران ) 74داهیا

روزه، دمای  6زدایی در طی دوره و طبیعی موجود در پساب شستشوی مالس است که حداکثر رنگ مصنوعی

C030 % 5زدایی در شرایطی حاصل شد که %بدست آمد. این میزان رنگ 80و شرایط هوازی (w/v سوسپانسیون )

 [.24هایی نظیر گلوکز و پپتون، به کارگرفته شده بود ]توده، به همراه افزودنیزیست

به حذف رنگ و  قادر P.chrysosporiumداد که  نشان (2005) و همکاران 75گوماراسنتیجه مطالعات 

 [.33باشد ]پیوسته از طریق راکتور بیولوژیکی چرخان می ءشکر به روش تصفیه ءها از فاضالب تصفیهفنول

چ در حین کشت قار ءتوده( نشان داد که جذب ترکیبات رنگی روی زیست2003) 76دریسلنتایج تحقیقات 

کاهش اولیه رنگ پساب کارخانه خمیرکرافت  احتماالً. افتدبری اتفاق میهای رنگهای حاوی پسابدر محیط

باشد. در حین رشد قارچ  رنگیمربوط به جذب ترکیبات  P.chrysosporiumروز( با استفاده از  3پس از  %30)

موالر، به روش استخراج، بازیابی  O2.H7O4B2aN 1/0این مساله زمانی قابل تایید است که رنگ جذب شده با 

هم از طریق جذب و هم تخریب، توانایی حذف رنگ  P.chrysosporiumشود. در موارد مختلف مشاهده شده که 

ای قابل محیطی و گزینهزدایی میکروبی، از نظر هزینه، فرآیندی با مقبولیت زیسترنگ های نساجی را دارد.از پساب

 [. 58و  26، 9باشد ]رآیندهای تجزیه شیمیایی میرقابت با ف

و مکمل رشد آن  blue-indigoپسابی را که تنها منبع کربن آن رنگ مصنوعی (2001) 77باالن و مونتریو

در رنگ پساب ایجاد شد. در  75تا % 70فرآوری کرده و کاهش  P.chrysosporiumهای معدنی پایه بود، با نمک

 [.10روز از افزودن آن به محیط پساب شروع شد ] 3قارچ پس از  ضمن فعالیت الکاز در این

زدایی پساب رقیق شده مالس )غلظت امکان رنگ P.chrysosporium با (2004و همکاران ) 78وهابزاده

( حاصل شد. 75%زدایی )روز فرآوری، حداکثر رنگ 5بررسی کرده و پس از  ( کارخانه تخمیر اتانولی را%10

 [.77آنزیم لیگنین پراکسیداز( ] U/l186، 76%ها همبستگی زیادی را نشان دادند)ت آنزیمکاهش رنگ و فعالی
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Abstract  

In the present work, polyurethane foam (PUF) was used to develop and evaluate an alternative 

treatment process based on biodegradation ability of immobilized P. chrysosporium for bagasse 

preparation effluent while trends of the activities of the ligninolytic enzymes and the COD, BOD 

and color was measured. Results showed P. chrysosporium is able to reduce the color of bagasse 

preparation effluent by either free and immobilized fungal cell operation from initial value of 559 

mg L-1 PtCo to final value of 111 ± 10.4 and 86 ± 8.2 mg L-1 PtCo (80.2 and 84.6% removal 

efficiency) after 9 days of treatment respectively. After 7 days of treatment, the concentrations of 

BOD were measured as113 ± 3 and 46 ± 9.5 mg L-1 leading to removal efficiencies 96 and 98.3% 

respectively. After 7 days, the concentrations of COD were 120 ± 24 and 76 ± 11.8 mg L-1 leading 

to removal efficiencies 97.2 and 98.2% respectively. In the case of lignolitic enzymes, activity of 

peroxidase enzyme was first detected in both free and immobilized treatment starting from day 2 of 

the incubation. Then it increased to its highest value on the 5th day (259 ± 7.55 U L-1 of the 

immobilized culture, compared with 195 ± 3.12 of the free culture) and was maintained around 250 

± 4.58 U L-1 until the 7th day of immobilized culture which is not significantly different between 

these two days but decreased sharply to 141 ± 2.65 U L-1 of free culture. Like peroxidase, laccase 

first appeared on day 2 (12 ± 2.65 and 14 ± 3.46 U L-1 in free and immobilized culture respectively) 

and reached the maximum level on day 5 (78 ± 3 and 131 ± 5.29 U L-1 in free and immobilized 

culture respectively). A sharp decrease in the activity of free culture after day 5 and in moderate 

form remained nearly constant similar to that was observed for peroxidase. Xylanase production was 

increased to 74 ± 3.6 U L-1 in immobilized treatment and 59 ± 5.1 U L-1 in free cell treatment in day 

3, then was declined slowly in immobilized treatment and sharply in submerged one. With respect to 

the results of this study, it can be concluded that the porous nature of PUF increases the diffusion of 

oxygen, resulting in an increased production of enzymes, as well as an enhanced activity. 
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