
کتــاب »قارچ هــا   در بیوتکنولــوژی ســوخت  های زیســتی« به  قلــم اعضــای هیــأت 
علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، توســط انتشــارات معتبــر بین  المللــی 
پژوهشــگاه  از  به  نقــل  مهــر،  شــد.به  گزارش خبرگزاری  منتشــر  اشــپرینگر 
بیوتکنولوژی کشــاورزی، کتــاب Fungi in Fuel Biotechnology توســط دکتر 
ــای  ــی، اعض ــم طباطبای ــر میث ــی و دکت ــی جوزان ــا صالح غالمرض
هیــأت علمــی بخــش بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه و دکتــر 
ــن  ــران تدوی ــأت علمــی دانشــگاه ته مرتضــی آغباشــلو، عضــو هی
گزینه  هــای  به  عنــوان  مایــع،  زیســتی  شده است.ســوخت  های 
مناســب بــرای جایگزینــی ســوخت  های فســیلی شــناخته می  شــوند 
کــه اســتفاده روزافــزون از آن  هــا هــم محیط  زیســت و هــم ســالمت 
ــا ایــن وجــود، ســوخت  های  ــه خطــر انداخته  اســت. ب عمومــی را ب
ــر تأمیــن  ــوب آن  هــا ب زیســتی نســل اول به دلیــل تأثیــرات نامطل
ــد. ــترده  ای قرار  گرفته  ان ــاد گس ــورد انتق ــوراک، م ــذا و خ ــدار غ پای

ــن موضــوع، طــی ســال  های گذشــته نســل  های  ــه ای ــا توجــه ب ب
ــور  ــد. به  ط ــه بوده  ان ــز توج ــتی در مرک ــوخت  های زیس ــر س باالت
خــاص، ســوخت  های زیســتی نســل دوم ماننــد بیواتانــول مبتنــی 
بــر لیگنوســلولزیک در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه  ای و مبارزه 
ــند.  ــر می  رس ــده به  نظ ــم امیدوار  کنن ــی ه ــرات آب وهوای ــا تغیی ب
ــل و  ــه مراحــل قب ــوع ســوخت  های زیســتی ب ــن ن ــه ای از آن  جا  ک
هیدرولیــز اضافــی نیــاز دارنــد؛ تولیــد آن  هــا در بســیاری از مــوارد 
ــای  ــن تالش  ه ــت. بنابرای ــه نیس ــادی مقرون  به  صرف ــر اقتص از نظ
ــعه  ی  ــمت توس ــا به  س ــن چالش  ه ــر ای ــه ب ــرای غلب ــی ب تحقیقات
داده  شده  اســت.در  ســوق  با  صرفه  تــر  اقتصــادی  فناوری  هــای 
ــتی و  ــوخت  های زیس ــواع س ــر ان ــروری ب ــن م ــاب، ضم ــن کت ای
ــع تولیــد آن  هــا، پتانســیل  های قارچ  هــا و مخمرهــا در تولیــد  موان
ــورد بحــث و  ــف م ــاد مختل ــزل( از ابع ــول و بیودی ســوخت  های زیســتی )بیواتان
بــه ســه روش در  از قارچ  هــا می  تــوان  بررســی قرارگرفته  اســت.به  طور  کلی 
ــلوالز  ــع س ــوان منب ــرد به  عن ــرد. کارب ــتفاده ک ــتی اس ــوخت  های زیس ــد س تولی
بــرای هیدرولیــز مــواد لیگنوســلولزی بــرای تولیــد بیواتانــول، کاربــرد به  عنــوان 
ــرای  ــاز ب ــع لیپ ــوان منب ــرد به  عن ــزل و کارب ــد بیودی ــرای تولی ــا ب ــع لیپیده منب

کاتالیــز کــردن ترانــس استریفیکاســیون لیپیدهــا در تولیــد بیودیــزل.
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