بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد
توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از
بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم
زینب احمدی

1

معصومه انوری
غالم خیاطی

2

3
1

مهدی شهریاری نور

تاریخ دریافت 1931/6/6 :
تاریخ تصویب1931/12/22 :

چکیده
در این تحقیق  ،سویه هایی از جنس

ااسنیسوج جنشا نش از اا نا

قسیننایی اسننگاال ننیتال اننا توایننایی توپیننش زیننبیل ری تونناز یانناپ ی
ساسایی یدیشیش .سپ

توپیش زیبیل در ایواع اسگیها جامش اا تغیینی

فا گورها تأثیی ذار در توپیش  ،مورد ارزیاای قیار یفت .ا گیین اسگی
توپیش اسگی تی یبی ا

سشم

سیب زمیسی

ا گیین یایط توپینش انه

تیتیب زماال ایکوااسنیوال  ،36hمحگنو رووانت ا پینه

252

مسبن

یان مکی سو ب اود .در میاال مساا ازت سوپفات زمویینوم ایتنگیین
تأثیی را در افبایش توپیش زیبیل دا ت .در یایط ا یسنه دنشا ی توپینش
زیبیل( )6822 U/gاود.
واژههای کلیدی :ری تواز قسیایی  ،ااسنیسوج  ،تممینی در اسنگی جامنش،
سیب زمیسی
1

ا

سشم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن  ،گروه زیست شناسی – میکروبیولوژی
2
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  ،گروه زیست شناسی – میکروبیولوژی ( نویسنده مسئول )؛ anvariir@yahoo.com
3
دانشگاه گیالن  ،دانشکده فنی  ،گروه مهندسی شیمی – صنایع غذائی

 / 2زیستشناسی کاربردی ،پاییز و زمستان 2932

زیبیل از اهمیت اسبایی ایاوردار است

مقدمه
ری توازها یکی از سه ی
اراید در صسعت اود

مل

زیبیل ها

دش د  62از ل

فی ش ج ایی زیبیل ها را اه اود ااگصاص
می دهسش.زی ا در صسای
فیز ر

ممگسف چوال

ایواع و ت ،صسای

ودها زپی ،ت یه ااییتل

پبسی  ،ت یه

اازیافت یقی از

فیسل ها رادیو یافی  ،ا عه  Xاراید داریش
(.) Mukherjee et al., 2008
قسیایی توسط

ری توازها

ایواعی از

ویش.در میاال اا گی

توپیش زیبیل ،عمشتاً اه اعضاء جس

ها

ااسیسوج

ااگصاص دارد (Ng et al.,1996; Rao et
)al.,1998 : Kumar et al.,1999
ری تواز توسط میکی ار اییسلها اه هید
ر ش تممیی در اسگی جامش تممیی در تت
ووه ر ت یه می
دپیل مصیف اییژ
زپود ی

ویش،اما ر ش یمست اه
مگی

امکاال سگیل

تت (اه دپیل ایاوردار

از

رووات مگی) ای ر ش د م ایتی دارد.
اه عت
سواسگیاها

در این ر ش می تواال از
ارزاال قیمت مایسش ا

اییج  ،سبوج سشم

سشم

اییج  ،ضایعات ییتکی

یا سیب زمیسی

 ...اسگفاد

یمود

(.(Mitchell et al.,2002
در این ر ش اازیافت محصول هل ا گی ایجام
می

ود .پذا دسگیاای اه

یایط ا یسه وی ر ش ها

تعیین

میسوم هموار

سسگی

مگضمن صیف هبیسه
درک درسگی از اثیات

زماال ووالیی اود

مگقاال مگغییها را یمی دهش  .ا یسه ساز
تکسیک ویادی فا گوریل
می توایش تا دش زیاد

اا

ر ش سطح راسخ،
ای این متکتت سبه

سش .ر ش ویادی فا گوریل اه وور موفقیت

میکی ار اییسل ها مایسش اا گی ها  ،پک ها
،مممیها توپیش می

).)Tunga et al.,1999

یایط ا یسه توپیش

در محیط اه مسظور دصول دشا ی توپیش

زمیب

ایا

مگغییها

ا یسه ساز

ارزیاای اثیات

فیایسش در توپیشات زیبیمی

مگااوپیت ها

ود

دی ی اه ار یفگه می

(.)Salihu et.al, 2011
در این تحقیق اا اسگفاد از سویه ا از جس
ااسیسوج جشا
اسگاال

ش از ااک ها

یتال ،فا گورها

قسیایی

تأثیی ذار ای

توپیشزیبیل ری تواز قسیایی در اسگی جامش  ،اه
مسظور دسگیاای اه ایتگیین میباال توپیش،
مورد ارزیاای قیار یفت.
مواد و روش ها
جداسازی میکروارگانیسم های مولد:
ج ت جشاساز

ااسیسوج موپش زیبیل تعشاد

 15یمویه ااک قسیایی از مساوق پو اال،
مسجیل  ،ر داار در اسگاال یتال تحت یایط
عار
ز ر

از زپود ی در ظی ف اسگییل جم
اه ززمایت ا ایگقال یافت.

بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد 9 / ...

از تعیین  pHا پیه ااک ها

ر

میباال

رووات زی ا  ،هی یمویه در زب مقطی اسگییل

غربالگری بسترجامد
اشین مسظور از  3اسگی مگفا ت اه
ش :سیب زمیسی – ا

یح زیی

در پوپه ززمایش سوسپایسیوال یدیش.سپ

اسگفاد

اه مشت  22دقیق در درجه دیارت 820c

زمیسی – روست دایه ااقت ،سیب زمیسی –

از هییک از پوپه ها اه

ذرت ،سیب زمیسی – سبوج اییج ،سیب

محیط ز ار ذایی مسگقل

رسیت ها اه مشت

زمیسی – ا اییج ،سیب زمیسی – تف ااقت

یایط هواز

 93 0c,یممایه

دیارت داد
22h

ش.سپ

در

یدیشیش  .در میدسه اعش سسی ها از

ذار

یظی اصوصیات ظاهی
مطاپعه

ایو یمیایی مورد

ساسایی

قیار

یفگسش

)(Mukherjee et al., 2008
غربالگری جدایه های تولید کننده آنزیم:
تمامی ااسیسوجها جشاساز

ش درمحیط

یی( اسکیل میسک) (،)122 gr/lit

ز اردارا
دا

مممی( )12gr/litز ار

عصار

( pH=8 )22gr/litاه ر ش یقطه ا
داد

تت

شیش .

توپیش هاپه
توپیش

فاف در اویاف سسی ا دال ای
ری تواز

زیبیل

قسیایی

اود

).(Mehrotra et al.,1999
اه مسظور ت یه مایه تسقیح اا گییایی از محیط
،5

( یم ای پیگی) سو ب  ،12رپگوال

عصار

مممی

2/2 MgSO4.7H2o

،5

،1 KH2PO4

 12 Na2CO3اسگفاد

 pHمحیط ایاای اا  3/5تسظیل یدیش (Uyar
).et al .,2004

ه در یااپ ی

اسگی جامش از هیچ ویه مسب
مکی اسگفاد

یتش

صیفاً از اافی

میکی ار اییسل اسگفاد
یان مورداسگفاد

یان یا ازت

یدیش تا ا گیین مسب

توسط میکی ار اییسل

تعیین یدد.
اشین مسظور مقادیی ایگماای از هی سواسگیا
امتً ریب ش اه ارپن ها
افب د

سپ

 252میسی پیگی

از تت  22ساعت اا گی

اا ش رت مساسب ( )OD=2/6اه میباال 1
زیی  /زیی اه اسگیها اضافه یدیش .سپ
تت ها اه مشت  36ساعت در 930c
یممایه ذار

میباال فعاپیت زیبیمی در

هی اسگی تعیین یدیش.

محیط پیش کشت:
تت دا

سیب زمیسی .اه یحو

سشم ،سیب

سنجش فعالیت آنزیم:
اشین

مسظور52μl

از سگتو

ازمحسول

اسگیجامشاا

داصل
اافی یاسات

ایکیاسات(12میسی موالر) ،اا 89میکی پیگی
محسول سواسگیا (دا

 1دجمی/دجمی

ازئین دل ش در  52میکی مول اافی Tris-
 HCLدر  ) pH=8اضافه

این تی یب اه
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مشت

92دقیقه در  930cیممایه ذار

همچسین از ویح ززمایش Placket-Burman

ش.اه مسظور توقف ا سش زیبیمی  222μlاز

اه مسظور ایرسی اثی مساا ممگسف یان

3 ،5%TCA

ییگی ژال

ممسوط TCA
اسگات سشیل
 ،سپ

( 5دا

 3اسیشاسگیک )اضافه یدیش

اه مشت ییل ساعت در درجه دیارت

اتاق ی شار

از زال پوپه ها در

ر

د ر 6222اه مشت  22دقیقه سایگییفیوژ
سپ

یدیش

جذب یور

مقایسه اا پوپه ها

یمویه ها ( در

اهش اش ال یممایه

( امل سو ب،ال گوز ،سو ی ز)
( امل

سوپفات

مممی،رپگوال
اسگفاد

زموییوم

ازئین) ای

عصار

،

یایط توپیش

ش  .در ادامه ایا ایرسی اثیات
تأثیی ذار

ساییعوامل

ای

توپیش

یظیی

اثیرووات ا پیه اه تیتیب اا،52،122،222
922 ،252درصش زب (،دجمی /زیی اه ازا

ذار

ا پیه) در  262یایومگی مورد ارزیاای

زال سواسگیا)،میباال تسقیح،62 ،22 ،12،22

قیار

ادش فعاپیت زیبیمی اه

 122 ،82درصش(دجمی /زیی) مورد ارزیاای

یفت ،یک

صورت مقشار زیبیمی ه اگوایش 1 μmol
تیی زین در دقیقه اه ازا

هی یم

قیار یفت (.)Potumarthi et al., 2007

زال

اتک سواسگیا توپیش یمایش  ،تعییف یدیش.

بهینه سازی محیط کشت تولید لیپاز با

مقشار تیی زین داصسه اا اسگفاد از مسحسی

طرح آزمایش Placket-Burman

اسگایشارد تیب زین تعیین

ش

ویح  Placket-Burmanر ش موثی

).(Potumarthi et al., 2007

یااپ ی

رارامگیها

میاال مگغییها
بهینه سازی تخمیر در بستر جامد
اه مسظور تعیین ا گیین

یایط توپیش زیبیل ،

)1gr/lit(KH2POH

)2/2gr/lit(mgso4.7H2o
اسگییسیب

یدیش

درpH=3/2

اا گییایی(اا  OD=2/6در وول موج )622nm
در زمای ا

22

یممایه ذار

در 930c

 122 ،36 ،32 ، 28ساعت
ش.

ا بود

یایط

ش .ایا این مسظور سه

یان سو ب ،سا ار ز ال گوز

سه یوع مسب ییگی ژال زپی عصار مممی،

 2میسی پیگی از تت 22h

در یایط زسپگیک اه زال افب د

توپیش اه ار یفگه
یوع مسب

یمیایی در

زیاد فیایسش ،اه مسظور یافگن

تی یبات ا یسه محیط تت

 5یم سواسگیا اه ارپن ها میسی پیگی 252
دا

فیبیکو-

ایا

رپگوال

ازئین

یک مسب

سوپفات زموییوم ایگماب
ساز محیط تت
 ،ییگی ژال

ازت معشیی

شیش .ج ت ا یسه

ایرسی اثی مساا

زماال یممایه ذار

یان

ای میباال

توپیش پیپاز اا اسگفاد از ر ش رت ت -ایمن
تعشاد  12ززمایش در سه سطح ویادی

ش.

بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد 5 / ...

در جش ل 1مگغییها مسگقل فیزیسش
زی ا یتاال داد

مقادیی

رت ت– ایمن اعسواال یک اابار ارز مسش ایا

ش است.

یااپ ی ا پیه اثیات عوامل ممگسف اا تعشاد

آنالیز آماری :اشین مسظور از ییمافبار

ل ززمایتات قاال اومیساال می اا ش این

ایرسی معسی دار اودال

تکسیک یتاال می دهش ه هی فا گور چ ویه

مورد ززمایش

تحت تاثیی

 Minitab 16ایا

یا یبودال اثی فا گورها
اسگفاد

فیایسش توپیش را ایا

ا یسه ساز

قیار می دهش (..) Ruchi et al. 2008

یدیش.

یگایج داصل از این تحقیق یتاال داد ه از
میاال  3مسب

نتایج
از مجموع  15میکی ار اییسل جشاساز

ش

یان

ازت ممگسف سو ب

سوپفات زموییوم اگیتیب مساا

ازت

یان

از ااک ها قسیایی 12یمویه  ،توایایی ااالیی

تاثیی ذار در توپیش زیبیل توسط سویه مورد

در توپیش زیبیل از اود اال دادیش.میباال توپیش

ززمایش مطیح می اا سش ( ( ) p > 2/25

یی قطیهاپه توپیش ش در

ایرسی

ایاساج ایشاز

محیط اسکیل میسک ارزیاای یدیش (.کل )1

جش ل  .) 9پذا این د تی یب ایا
سایی عوامل تاثیی
شیش.

غربالگری بهترین سوبسترا در بستر جامد:
از میاال  3سواسگیا

ساد

تی یبی ،

ایتگیین فعاپیت زیبیمی اه اسگی تی یب سیب
زمیسی – ا

ا گیین زماال ایا
یممایه ذار
ر

تولید لیپاز با استفاده از طرح آزمایش

توپیش زیبیل در

کل 2

داد است  .دشا ی توپیش زیبیل  36hر

سشم ااگصاص یافت (جش ل .)2

بهینه سازی ترکیبات محیط کشت برای

ذار اه محیط اضافه

متاهش

از

ش() 6122 U/g

از زال توپیش اهش یافت ،

میاال میباال رووات ا پیه

کل  9رااطه

فعاپیت زیبیمی را

کل یتاال می دهش .ایتگیین فعاپیت زیبیمی

پالکت -برمن

در رووات

امی ز اسگفاد از مشل ها زمار اه مسظور

. )6232

 252داصل

یدیشU/g ( .

یایط محیط تت

میباال تسقیح زایین فا گور تأثیی ذار در توپیش

افبایش یافگه است .در مطاپعه داضی

اود.از میاال مقادیی مورد مطاپعه ایتگیین

ا یسه ساز

تی یب

تی یبات ضی ر
یان

محیط تت یظیی مساا

ییگی ژال ایا

افبایش توپیش پیپاز

توسط ویادی رت ت-ایمن
ایگماب

ساسایی

شیش (جش ل  . )1ویح ززمایش

فعاپیت زیبیمی ( )6822 U/gاا میباال تسقیح
 22داصل یدیش( کل .)2
بحث:
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تممیی در اسگی جامش تا دش زیاد از ماهیت

یگایج داصل از این تحقیق در ایگماب

یوع سواسگیا تأثیی می رذیید.سواسگیاها

اسگیدا ی از دصول توپیش ایتگیین زیبیل

یی قاال

در اسگی تی یبی در مقایسه اا ا

سشم یا

دل سسوپب اا یتاسگه ایش ( Mukherjee et

سیب زمیسی اه تس ایی اا یسبت ها

ایاای

.) al., 2008

است .بار ات مگعشد دا ی از دشا ی توپیش

درچسین اسگیهایی معموالً رسیمیها

در دال داضی هبیسه ها
اسیار ااالست

توپیش زیبیل ها

دسگیاای یه سواسگیا ها

ها

 3-6ر ز ایا

(Puri et al

قارچ است

است .

) .2002در داپیکه یگایج این تحقیق ییب یتاال

زیبیل هایی ه اا اسگفاد از محیط-

توپیش ایتگیین

ارزاال قیمت اشین مسظور ضی ر
اعت

در فاصسه زمایی این  28تا 36ایا اا گیی ا،

تجار

داد ا گیین د ر زمایی ایا

زماد

ت یه می ویشازوعل

اوایایاورداریبود

ذایی

مقادیی توپیش اا ذ ت زماال یا ی از تقسیب

دار یی قاالاسگفاد ییسگسش( (Prakasham

زیبیل تحت

یایط ایکوااسیوال یا ا سش زال

.)Sandhya et al .,2005(et al2006

اا سایی اجباء تتکیل دهسش محیط است.

صسای

در

تی یبی جشیش

در این تحقیق سواسگیا

ارزاال قیمت ضایعات سیب زمیسی
ایا

تتکیل

سشم

محصوالت میکی ای در یبدیکی سطح

توپیش زیبیل ری تواز قسیایی معیفی

میووب رخ می دهش  ،پذا

یدیش است .توپیش ااال

سشم

ا

میباال زیبیل  36ساعت اود .ادگماالً ل

از زیجائیکه ر ش میکی ا ا

شال

سواسگیا

سیب زمیسی

دسگیاای اه دشا ی اازد محصول مورد یظی

تور ساپیایه اه تیتیب ااپغ ای 5 19/2

سگیل

میسیوال تن  ،ضی رت اسگفاد از ضایعات ا
سشم

سیب زمیسی اا زمار

ااپغ ای

25

اا ا یسه ساز

محگو

رووات

میباال رووات سواسگیا مورد تممیی امکاال
رذیی است .محگو

رووات از فا گورها

ضایعات در سال) اه عسواال سواسگیاهایی

اصسی تاثیی ذار در موفقیت فیزیسش تممیی در

ارزاال قیمت ایا توپیش  ،مطیح می یمایش.

 SSFاست(  .)Ramesh et al.,1990اپبگه

اه عت

در اسیار

از مساا عسمی بارش

ش دریقاط ممگسف دییا از ا
توپیش اه عسواال سواسگیا

سشم ایا
تیجیحی در

مقایسه اا سایی سواسگیاها( در توپیش زیبیل
ری تواز دراسگی جامش) یام اید
).)Uyar et al., 2004

ش است

ایدسب یوع میکی ار اییسل

سواسگیا

وبعاً درصش ا یسه رووات ایا دشا ی توایش
زیبیل مگفا ت اواهش اود م تً Uyar
همکاراال ایا

توپیش زیبیل ری تواز قسیائی از

سواسگیا

سشم توسط اعضاء جس

ااسیسوج رووات ا پیه  9درصش

ایا
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سود مویاج رووات ا پیه 32

 .et al.2006در ایرسی جشایه مورد مطاپعه

درصش را بارش ید ایش .ایتگیین میباال

در این تحقیق مسب ازت معشیی اه زپی تیجیح

اعضاء جس

توپیش در رووات  252داصل ش

اهش

توپیش اا افبایش میباال رووات ا پیه می توایش
یا ی از ایجاد تغییی در سااگار ذرات
محیط ،اهش دجل

تتکیل دهسش
امصوص O2

ازها

ااگتل در ایگقال زال اا ش

( .)Krishna et al.,1996در تحقیقات ممگسف
رووات ا یسه دراسگی ا سشم این 32-35
درصش

سیب زمیسی  122درصش بارش

دا ت .ایاتف بارش Chen

همکاراال

( )2222در اصوص اثی م ار

سو ب در

توپیذ زیبیل در اا گی

Geobacillus

 coldoprolyticusدر میاال مساا

یان

مکی اا سو ب ا گیین یگایج داصل ش ه اا
یگایج Prakasham
ا یسه ساز

توپیش

همکاراال ( )2226در
توپیش زیبیل ری تواز

قسیایی توسط ااسیسوج ها مطااقت دارد.
 Mukherjeeهمکاراال ( )2228دراصوص

ش است.
میباال تسقیح فا گور م ل تأثیی ذار دی ی در

ا یسه ساز

توپیش زیبیل است ایتگیین توپیش زیبیل اا 22

اسگی سیب زمیسی در یایط رووات ا پیه

درصش تسقیح داصل یدیش Uyar .همکاراال
 22درصش تسقیح را ا گیین درصش تسقیح
ایا

ما بیمل توپیش زیبیل در ا

تس ائی توسط سویه جس

سشم اه

یاسیسوج بارش

توپیشزیبیل ری تواز قسیایی در

،pH=8 122ر
ذار

یممایه

از 36ساعت

درصش تسقیح ،22-122ما بیمل

فعاپیت زیبیمی 252u/gdsداصل یدیش.
 Uyarهمکاراال

ما بیمل فعاپیت ری تواز

یمودیش( .)Uyar et al.,2004ادگماالً اا

قسیایی رادررووات ا پیه  ،pH=22،12اافی

افبایش درصش تسقیح توپیش زیبیل اه دپیل-

یاسات ایکیاسات (2/5:1دجمی  /زیی یسبت

اهش می

سشم

مبود مواد ذایی درمحیط
یااش(.)Mahadik et al.,2002
در اصوص مساا

 223/22u/g،بارش یمودیشدرصورتی ه در

یان مکی

ازت اساساً

ایگماب ا گیین مسب  ،اثی قاال متدظه ا در
توپیش زیبیل دارد .یافگه ها
تحقیق مایسش یافگه ها
زیست ه اا گیی ا
تیجیحی

داصل از این

سایی محققاال،دال ای
ویه ها

مگفا تی

اه

زال سواسگیا) دراسگی

ا

ممگسف مساا

اشین

مسظور

داریش( (Pandey et al.,2000; Prakasham

تحقیق داضی اا اسگفاد از اسگی تی یبی
سیب
،252ر

زمیسی_ ا

سشم

،رووات

ا پیه

از  36ساعت یممایه ذار در

0

22 ،93Cتسقیح معادل 6822u/gdsداصل
یدیش ه تقییباً در میاال اسگیها

جامش

مورد اسگفاد ایتگیین مقشار بارش

ش

محسوب می یدد.
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یگیجه یی

در

سی

یایط ا یسه فعاپیت یژ ری توازقسیایی

توپیش ش  6822U/gdsاود.

در این مطاپعه توپیش زیبیل ری توازقسیایی اا
سشم_سیب

ااتوجه اه ایسکه این میباال توپیش از تمامی

ش ه ی گیین

یایط ا یسه

مقادیی ایشاز

ش در تحقیقات متااه

امل 22درصش تسقیح اا گی

در رووات

ااالتی است اساایاین میگواال یگیجه یی یمود

از 36ساعت در 930c

ه این جشایه در اسگی تی یبی سیب زمیسی-

مکی

ا سشم ج ت توپیش ایبیل ری تواز قسیایی

اسگفاد ازاسگی ها
زمیسی ایجام

ا پیه  252درصش ر
یم اایه

ذار

تی یبی ا

ش مسب

یان

سو باود.

یی

ایگماب مساسبی است.
ازت،ازت معشیی سوپفات

درمیاال مساا

زموییوم ایتگیین تاثییرادرتوپیشزیبیل دا ت.

جدول  - 1متغیرها و سطوح مختلف آنها در طرح آزمایش پالکت -برمن همراه با پاسخ آن برای تولید
پروتئاز در سطوح مختلف
شماره آزمایش

گلوکز

الکتوز

سوکروز

کازئین

سولفات
آمونیوم

عصاره مخمر

پپتون

مقدار تولید
آنزیم ()U/g

1

1

0/5

1

0/1

0/1

0/1

0/5

5225

2

1

1

0/5

0/5

0/1

0/1

0/1

3500

3

0/5

1

1

0/1

0/5

0/1

0/1

2200

4

1

0/5

1

0/5

0/1

0/5

0/1

2000

5

1

1

0/5

0/5

0/5

0/1

0/5

1400

0

1

1

1

0/1

0/5

0/5

0/1

1300

7

0/5

1

1

0/5

0/1

0/5

0/5

1775

8

0/5

0/5

1

0/5

0/5

0/1

0/5

450

2

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/1

200

10

1

0/5

/5

0/1

0/5

0/5

0/5

3425

11

0/5

1

0/5

0/1

0/1

0/5

0/5

2075

12

0/5

0/5

0/5

0/1

0/1

0/1

0/1

1775

بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد 3 / ...

جش ل  – 2یگایج توپیش زیبیل در اسگیها ممگسف
بسترهای ترکیبی

فعالیت آنزیم ()U/g

سیب زمینی – گاه گندم

1325

سیب زمینی – پوست دانه باقال

1241

سیب زمینی – ذرت

525

سیب زمینی – سبوس برنج

221

سیب زمینی –کاه برنج

275

سیب زمینی – غالف باقال

233

سیب زمینی

158

جش ل  – 9اثیات ضیایب مگغییی ها مورد ززمایش در ویادی رت ت – اورمن
اثر

ضریب

مقدار p

مقدار ثابت

1512/5

2208/8

0/002

گلوکز ()%w/v

1512/5

750/2

0/041

الکتوز ()%w/v

-254/2

-127/1

0/715

ساکاروز ()%w/v

212//5

100/2

0/701

کازئین ()%w/v

-1222/2

-014/0

0/132

سولفات آمونیوم ()%w/v

-1545/8

-772/2

0/047

عصاره مخمر ()%w/v

-545/8

-272/2

0/442

پپتون ()%w/v

072/2

332/0

0/350
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شکل  – 1هاله ناشی از تولید آنزیم در محیط skim milk agar

7000
6000
5000

3000
2000
1000
0

96 108 120 132

84

72

60

48

36

زمان تولید ( ساعت )

شکل  – 2اثر زمان گرمخانه گذاری بر میزان تولید آنزیم

24

12

فعالیت آنزیمی ( ) U /g

4000
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7000
6000

5000

3000
2000
1000
0
350

300

250

150

200

100

0

50

درصد رطوبت بستر جامد

کل  – 9اثر درصد رطوبت بستر جامد بر میزان تولید آنزیم

8000
7000
6000

4000
3000
2000
1000
0
90 100 110

80

70

60

50

40

30

20

مقدار تلقیح ( درصد )

کل  - 2اثر مقدار تلقیح بر میزان تولید آنزیم

10

0

فعالیت آنزیمی ( ) U /g

5000

فعالیت آنزیمی ( ) U /g

4000
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