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تاریخ تصویب95/03/09 :

چكيده

در طــی فرآینــد پیــش تیماراســیدی بــاگاس نیشــکر محصــوالت

ناخواســته ای ماننــد فورانهــا و ترکیبــات فنولــی تولیــد میشــوند

کــه اثــر ممانعــت کنندگــی بــر رشــد میکروارگانیســم هــا دارنــد .در
ایــن تحقیــق تأثیــر ســمیت زدایــی بــا اســتفاده از آهــک اشــباع بــه

منظــور بررســی اثــر فاکتــور هــای  ،pHدمــا و مــدت زمــان واکنــش

بــه روش آمــاری فاکتوریــل کامــل مــورد بررســی قــرار گرفــت و

مقـ�دار اتانـ�ول تولیـ�د شـ�ده توسـ�ط مخمـ�ر �Saccharomyces cere

 visiaeدر تمــام شــرایط ســمیت زدایــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ســمیت زدایــی بــه روش آهــک اشــباع در  pHهــای  11 ،10و  12در

دماهــای  40و  60درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  30و  60دقیقــه و
پــس از آن رســاندن  pHبــه  5توســط اسیدســولفوریک انجــام شــد.

 1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،گروه زیست شناسی  ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی دامغان
 *2دانشیار پژوهشکده زیست فناوری ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،تهران (نویسنده مسئول )Azin@irost.ir
 3استادیار گروه زیست شناسی  ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی دامغان
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ســپس ســویه موتان  Saccharomyces cerevisiae 5052PTCCدر
محیــط حــاوی هیدرولیــزات بــاگاس ســمیت زدایــی شــده و نشــده
کشــت داده شــد .نتایــج نشــان میدهــد افزایــش  ،pHدمــا و مــدت

زمــان ســمیت زدایــی ســبب افزایــش حــذف فورفــورال و در نتیجــه

افزایــش تــوان تخمیــری ساکارومایســس شــده اســت ،بــه طــوری

کــه ســمیت زدایــی در  12pHو دمــای  60درجــه ســانتیگراد بــه

مــدت  60دقیقــه ،ســبب  73%کاهــش غلظــت فورفــورال و از طرفــی
 81%افزایــش بــازده تولیــد اتانــول ،در مــدت زمان 18ســاعت ،شــده
اســت .امــا از طــرف دیگــر کاهــش غلظــت قنــد طــی ســمیت زدایــی

بــه روش آهــک اشــباع در  pHو دمــای باال،اصلیتریــن مشــکل در

طــی ایــن فراینــد میباشــد ،بــه طــوری کــه در  12pHو دمــای 60
درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  60دقیقــه ،بــه ترتیــب  47%و 73%

کاهــش در غلظــت قنــد کل و گلوکــز مشــاهده شــد..

واژه هــای کلیــدی :پیــش تیمــار اســیدی ،بــاگاس نیشــکر ،فــوران،
فنــول ،ســمیت زدایــی ،آهــک اشــباع ،فاکتوریــل کامــل.
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جهــت جداســازی

امــروزه ســوختهای جایگزیــن بــه علــت

لیگنیــن و همــی ســلولز از ســلولز ،ایجــاد

گرمترشــدن زمیــن و افزایــش جمعیــت جهــان

ســلولز میباشــند (.Singh et al., (1984

محــدود بــودن ســوخت هــای فســیلی،

مــورد توجــه بســیاری از محققیــن قــرار گرفتــه

اســت .یکــی از مهمتریــن انــواع ســوختهای
جایگزیــن ،اتانــول میباشــد کــه نــه تنهــا

ســبب اضافــه شــدن  CO2جــو و در نتیجــه

گرمتــر شــدن زمیــن نمیشــود بلکــه مخلــوط
آن بــا بنزیــن مقــدار کمتــری از اکســیدهای

نیتــروژن و مونواکســید کربــن را نســبت بــه

بنزیــن معمولــی آزاد میکنــد Cardona et

و )al., 2011 ، Kent Hoekman, (2009

تخلخــل و برهــم زدن ســاختار کریســتالی

تــا کنــون تحقیقــات گســترده ای بــر روی انــواع
مختلــف روشهــای پیــش تیمــار اولیه بــر روی

بــاگاس نیشــکر انجــام شــده اســت & Singh

 Taherzadeh & Eklund,و )Cheng, (2002
) .)1997تیمــار اســیدی جزءرایجتریــن و
کارآمدتریــن روشهــای پیــش تیمــار اولیــه

میباشــد ،کــه بــه طــور جداگانــه و یــا در دو
مرحلــه و یــا بــه صــورت ادغامــی بــا روش
هــای هیدرولیــز آنزیمــی مــورد اســتفاده قــرار

) .Demirbas, (2005از طرفــی دیگــر جهــت

میگیــرد (.Taherzadeh & Karimi, (2008

تنهــا عامــل محیــط زیســتی کافــی نمیباشــد

لیگنوســلولزی شــامل قندهــای گلوکــز ،زایلــوز

جایگزیــن نمــودن اتانــول بــه عنــوان ســوخت

بلکــه هزینــه تولیــد آن بایــد کمتــر یــا مشــابه با

ســوخت هایــی ماننــد بنزیــن باشــد .در هنــگام
تولیــد اتانــول از مــوادی ماننــد ذرت و عصــاره

نیشــکر 70%-40 ،هزینــه هــای تولیــد مربــوط
بــه مــاده اولیــه مــورد اســتفاده میباشــد در

نتیجــه اســتفاده از ترکیبــات لیگنوســلولزی از

جملــه باقيمانــده محصــوالت كشــاورزی ماننــد
بــاگاس نیشــکر ســبب کاهــش قابــل توجهــی
در هزینــه هــا میشــود Quintero et al.,

 Oscarو )(2008) ، Carlos et al., (2007
).et al., 2008

بــا ایــن حــال بــه علــت ســاختار محکــم مــواد

لیگنوســلولزی ایــن مــواد نیازمنــد پیــش تیمــار

ترکیبــات حاصــل از هیدرولیــز اســیدی مــواد

و گاالکتــوز می باشــد ).Ashori et al., (2011

یکــی دیگــر از مشــتقات حاصــل از تیمــار

اســیدی مــواد لیگنوســلولزی ترکیبــات فنولــی
از جملــه وانیلیــن و -4هیدروکســی بنزوئیــک

اســید مــی باشــند .اثــر ممانعــت کنندگــی ایــن
ترکیبــات هنــوز بــه طــور کامل شــناخته نشــده

اســت .امــا بــه دلیــل حاللیــت کــم ایــن ترکیبــات
در آب اثــر مهارکنندگــی آن کاهــش مــی یابــد

و )Palmqvist & Hahn-Hägerdal, (2000
).Taherzadeh & Eklund, (1997

اســیدهای آلیفاتیــک نیــز از تخریــب فراتــر

لیگنیــن و قندهــا در اثــر تیمــار اســیدی ترکیبات
لیگنوســلولزی حاصــل میگــردد .از جملــه
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آنــان میتــوان اســتیک اســید ،فرمیــک اســید

کنندگــی آن بــه انــدازه فورفــورال نمیباشــد

).et al., (1999

).Gustaffson, (2000

و لیوولینیــک اســید را نــام بــرد Taherzadeh

(&  Taherzadehو )Modig et al., (2002

فورفــورال و  -5هیدروکســی متیــل فورفــورال

جهــت کنتــرل و کاهش اثــر مواد ممانعــت کننده

لیگنوســلولزی میباشــند کــه بــه ترتیــب در

شــده اســت ،کــه از جملــه آنهــا میتــوان :

( )HMFدو فــوران مشــتق شــده از ترکیبــات
اثــر هیدرولیــز فراتــر قندهــای پنــج و شــش

کربنــه حاصــل شــدهاند.

رشــد روشهــای متــداول بســیاری معرفــی
جــذب بــا ذغــال فعــال ،خنثــی ســازی ،اســتفاده

از آهــک اشــباع ،الکترودیالیــز ،تبــادل یونــی

فورفــورال و هیدروکســی متیــل فورفــورال،

و تیمــار آنزیمــی را نــام بــرد & Larsoson

فراتــر قندهــا میباشــند کــه در ارتبــاط

اســتفاده از آهــک اشــباع ( )Overlimingجهت

اصلیتریــن محصــوالت حاصــل از تجزیــه
مســتقیم بــا غلظــت اســید و دمــای واکنــش
تیمــار اســیدی میباشــند Sun & Cheng,

).Reimann, (1999

کاهــش مــواد ســمی ،بــه علــت کــم هزینــه بودن
و همچنیــن عملکــرد بــاالی آن بــر روی مــواد

) .)2002ترکیبــات فورانــی حاصــل ،جــزوه

ممانعــت کننــده رشــد مــورد توجــه بســیاری

میکروارگانیســم هــا میباشــند ،در نتیجــه

).al., (2001در ایــن روش بــه محلــول حــاوی

عوامــل اصلــی ممانعــت کننــده رشــد
هیدرولیــزات حاصــل در صورتــی میتواننــد

بــه عنــوان محیــط کشــت تخمیــر اســتفاده
شــوند کــه مقــدار ایــن ترکیبــات در محیــط

کشــت کاهــش یابــد Taherzade & Eklund,

از محققیــن قــرار گرفتــه اســت Martinez et
هیدرولیــزات مــواد لیگنوســلولزی تــا pH

 12-10آهــک اشــباع افــزوده مــی شــود و در
ادامــه ،واکنــش در مــدت زمانهــای مختلــف
و دماهــای متفــاوت بــر حســب نــوع مــاده

) .)1997فورفــورال توســط الــکل دهیدروژنــاز

لیگنوســلولزی و مقــدار مــواد ممانعــت کننــده

و  +NADســلولی تبدیــل بــه فورفوربــل الــکل

) .Purwadi et al., (2004یکــی از مضــرات

(در شــرایط هــوازی) میگــردد و تــا زمانــی

ممانعــت کننــده در طــی واکنــش اعــام شــده

و آلدئیــد دهیدروژنــاز و بــا مصــرف NADH

(در شــرایط بــی هــوازی) و فوروئیــک اســید

کــه تمــام فورفــورال تبدیل نشــده باشــد ،رشــد

ســلول متوقــف میگــردد .هیدروکســی متیــل
فورفــورال نیــز بــه فــرم الکلــی و اســیدی خــود
در ســلول مخمــر تبدیــل شــده امــا اثــر ممانعت

انجــام میگــردد و )Millati et al., (2002

ایــن روش ،کاهــش همزمــان قنــد و مــواد

اســت کــه مــی توانــد ســبب کاهــش دامنــه
اســتفاده از ایــن روش گــردد Rabelo et al.,

).)2009

در تحقیــق حاضــر اثــر ســمیت زدایــی توســط
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آهــک بــر روی هیدرولیــزات حاصــل از تیمــار

الک-شــیکر بــا انــدازه MESH 80-35

گرفــت .اثــر ســه متغیــر  ،pHدمــا و مــدت زمان

مخلــوط w/v10%بــاگاس نیشــکر حــاوی v/

اســیدی بــاگاس نیشــکر مــورد بررســی قــرار
فرآینــد ســمیت زدایــی بــر روی غلظــت مــواد

ســمی و قنــد موجــود در محیــط و در ادامــه
اثــر آن بــر روی تولیــد اتانــول و تــوان تخمیــر
ســویه موتــان ساکارومایســس ســرویزیه

در شــرایط کشــت بســته بــی هــوازی مــورد
آزمایــش قــرار گرفــت.

( 0.5-0.175میلــی متــر) غربــال شــد ،ســپس
 v0.6%اســید ســولفوریک غلیــظ در دســتگاه

®Microwave BatchSynth

(ســاخت

شــرکت  Milestoneایتالیــا) در دمــای 190

درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  0.63دقیقــه

قــرار داده شــد .نمونههــا بعــد از خــارج شــدن
از دســتگاه توســط ســود  10نرمــال خنثــی ،و

 pHآن بــه  4.8رســانده شــدند.

مواد و روشها
هیدرولیز اسیدی:

-2-2هیدرولیــز آنزیمــی :باقیمانــده بــاگاس

هیدرولیــزات مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق

توســط کاغــذ فیلتــر  mm110MNو فیلتر خالء

شــده از شــرکت کشــت و صنعــت کارون بــه

اینکــه  w/w %40بــاگاس از ســلولز تشــکیل

از تیمــار دو مرحلــه ای بــاگاس نیشــکر تهیــه

دســت آمــد .ذرات بــاگاس نیشــکر در دســتگاه

از مایــع رویــی جــدا شــد .بــا در نظــر گرفتــن
شــده اســت نمونــه هــا بــه مــدت  48ســاعت در

جدول  :1طراحی فاکتوریل کامل جهت بررسی اثر شرایط سمیت زدایی
pH

آزمایش

)time(min

5

*1

30

40

10

2

60

40

10

3

30

60

10

4

60

60

10

5

30

40

11

6

60

40

11

7

30

60

11

8

60

60

11

9

30

40

12

10

60

40

12

11

30

60

12

12

60

60

12

13

) (Temperature

Non-Detoxified

*تیمار شماره  1بدون سم زدايي انجام شد.
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مجــاورت  100میلــی لیتــر بافــر ســیترات 0.5

ســویه موتــان Saccharomyces cerevisiae

(محصــول شــرکت  Novozymeدانمــارک) ،بــه

و باکتریهــای صنعتــی ایــران ،ســازمان

دمــای  50درجــه ســانتیگراد در بــن مــاری-

شــد .ایــن ســویه حاصــل جهــش ســویه بومــی

میلــی مــوالر و  4.8 pHو آنزیــم Cellubrixe L

میــزان  18 FPUبــه ازای هــر گــرم ســلولز در

شــیکر قــرار داده شــد(Ashori et al., (2011

 ،PTCC 5052از مرکــز کلکســیون قارچهــا
پژوهشــهای علمــی و صنعتــی ایــران تهیــه

،Saccharomyces cerevisiae PTCC 5315

) Ahi et al (2013و .در انتهــا هیدرولیــزات

جــدا شــده از خــاک کارخانجــات تولیــد اتانــول،

بــا یکدیگــر ادغــام شــدند.

ســویه در جهــت افزایــش بــازده تولیــد اتانــول

حاصــل از دو مرحلــه تیمــار اســیدی و آنزیمــی

توســط اشــعه  UVمــی باشــد .جهــش در ایــن
و مقاومــت بــه فورفــورال انجــام شــده اســت.

سم زدایی:

ســمیت زدایــی نمونــه هــا درون بشــرهای 250

محیط کشت و پیش کشت:

میلــی لیتــر بــر روی همــزن مغناطیســی انجــام

محیــط پیــش کشــت حــاوی  (w/v) 2%گلوکز،

نمونــه هــا بــا افــزودن پــودر آهــک بــه  10،11و

فســفات و  1%پــودر خیســانده عصــاره ذرت

شــد .جهــت ســمیت زدایــی هیدرولیــزاتpH ،

 1.2%آمونیــوم ســولفات  0.06% ،آمونیــوم

 12رســانده و بــه مــدت  30و  60دقیقــه در در

بــود .گلوکــز بــه طــور جداگانــه از ســایر مــواد

بــن ماری-شــیکر قــرار داده شــدند .ســپس

محیــط کشــت اضافــه شــد.

دماهــای  40و  60درجــه ســانتیگراد درون
آهــک نمونههــا توســط فیلتــر mm110MN

محیــط اســتریل شــد و ســپس بــه ســایر مــواد
محیــط کشــت تخمیــری حــاوی (w/v) 1.2%

و تحــت خــاء از هیدرولیــزات جــدا شــد و

آمونیــوم ســولفات 0.06% ،آمونیــوم فســفات

 98%بــه  5.5 pHرســانده شــد .طراحــی

جهــت تهیــه منبــع قنــد (منبــع کربــن) محیــط

محلــول باقیمانــده توســط اســید ســولفوریک

آزمایــش هــا بــه روش فاکتوریــل کامــل بــا

اســتفاده از برنامــه ( 16 .Minitab vمحصــول
شــرکت  .Minitab Incآمریــکا) انجــام شــد

( .Gerry & Keough, (2011جــدول  1تمــام
تیمارهــای مــورد آزمایــش را نشــان مــی دهــد.

سویه مخمر:

و  1%پــودر خیســانده عصــاره ذرت بــود.

کشــت ،ابتــدا غلظــت قنــد کل هیدرولیــزات

حاصــل از ســمیت زدایــی در شــرایط مختلــف،
انــدازه گیــری شــد و ســپس بــا افــزودن گلوکــز

صنعتــی بــه  g/l 53رســانده شــد .محلــول
قنــدی بــه دســت آمــده ماننــد محیــط پیــش

کشــت بــه طــور جداگانــه اســتریل و بــه ســایر
مــواد محیــط اضافــه گردیــد .محیــط کشــت
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اصلــی در حجــم  40میلــی لیتــر در ویــال هــای

 20ســاعت در  30درجــه ســانتیگراد در

تقســیم شــد.

انکوبــه شــد .تلقیــح بــه محیــط کشــت اصلــی

دارای درپــوش الســتیکی  50میلــی لیتــری

شــیکر انکوباتــور بــا دور rev.min-1 150
بــه میــزان  v/v 10%انجــام شــد.

تلقیح محیط کشت:

نمونــه هــا بــه انکوباتــور  30درجــه ســانتیگراد

بدیــن منظــور ابتــدا یــک لــوپ کامــل از مخمــر

منتقــل شــدند .پــس از  18و  36ســاعت ،نمونهها

لیتــر محیــط پیــش کشــت ،تلقیــح و بــه مــدت

کل ،گلوکــز باقیمانــده و مقــدار اتانــول تولیــدی

بــه ارلــن  250میلــی لیتــری حــاوی  50میلــی

از نظــر تعــداد ســلولهای مخمــر ،مقــدار قنــد

جدول  : 2ترکیبات حاصل از دو مرحله هیدرولیز
غلظت ()g/l

ترکیب

14.516

گلوکز

قند کل

29.571

فورفورال

4.208
1.219

مــورد بررســی قــرار گرفــت.
روش های سنجش:

فنول

( .)25اتانــول تولیــد شــده در طــی مراحــل
تخمیــر نیــز توســط روش دی کرومات پتاســیم

شــمارش تعــداد ســلول هــای مخمر توســط الم

مــورد بررســی قــرار گرفــت Manivannan et

کننــده بــه روش ( DNSدی نیتــرو سالیســیلیک

نــرم افــزار :بــه منظــور طراحــی آزمایشــات

نئوبــار انجــام شــد .غلظــت کل قندهــای احیــاء
اســید) ســنجش شــد ( .Ghose, (1987غلظــت
گلوکــز توســط کیــت اختصاصــی گلوکــز
(محصــول شــرکت پــارس آزمــون ایــران)

ســنجش شــد .مقــدار فنــول توســط روش
 Folin-Ciocalteau Micro Methodانــدازه

).al., (2006

بــه روش فاکتوریــل کامــل ،از نــرم افــزار

® Minitab 16محصــول شــرکت Minitab
 Inc.آمریــکا اســتفاده شــد.
نتایج

گیــری شــد ( .Waterhouse, (2001مقــدار

ترکیبات حاصل از هیدرولیز:

جــذب  UVمــورد انــدازه گیــری قــرار گرفــت

از دو مرحلــه هیدرولیــز اســیدی و آنزیمــی در

فورفــورال توســط روش اســپکتروفوتومتری

ترکیبــات حاصــل از ادغــام هیدرولیزات ناشــی
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جدول  :3نتایج حاصل از سمیت زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر.
phenol

Glucose

Sugar

Furfural

Time

Temperature

)(g/l

)(g/l

)(g/l

)(g/l

)(min

)(ºс

1.219

14.516

29.571

4.208

pH

non-Detoxified

آزمایش
1

1.254

12.145

23.813

3.818

30

40

10

2

1.213

12.290

24.214

3.457

60

40

10

3

1.306

13.306

23.679

3.631

30

60

10

4

1.154

12.968

24.750

3.337

60

60

10

5

1.330

13.210

25.152

3.253

30

40

11

6

1.289

13.065

25.821

3.176

60

40

11

7

1.681

10.742

22.205

2.685

30

60

11

8

1.711

10.016

21.670

2.291

60

60

11

9

1.746

10.210

21.134

1.800

30

40

12

10

1.845

8.177

21.402

1.199

60

40

12

11

2.584

4.935

18.589

1.286

30

60

12

12

2.408

3.194

15.509

1.122

60

60

12

13

جــدول  1آورده شــده اســت.
سمیت زدایی:

هیدرولیــزات بــه  11،10و  12توســط پــودر

آهــک و ثابــت نگــه داشــتن آن در دماهــای

در تحقیــق حاضــر اثــر  3متغیــر  ،pHدمــا و

 40و  60درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  30و

پــودر آهــک بــر روی غلظــت فورفــورال،

انجــام شــد.

مــدت زمــان واکنــش ســمیت زدایــی توســط
فنــول ،قنــد کل و گلوکــز هیدرولیــزات حاصــل
از تیمــار بــاگاس نیشــکر مــورد بررســی قــرار

گرفــت .ســمیت زدایــی توســط رســاندن pH

 60دقیقــه و ســپس کاهــش  pHتــا مقــدار 5.5

نتایــج حاصــل از انجــام آزمایشــات طراحــی
شــده بــه روش فاکتوریــل کامــل فاکتورهــای
دارای بیشــترین و کمتریــن تاثیــر را بــر روی
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 زیست شناسی کاربردی/ ) پژوهشی دانشگاه الزهرا (س- مجله علمی

Main Effects Plot for Phenol (g/l)
Data Means
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Main Effects Plot for Furfural (g/l)
Data Means
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Main Effects Plot for residual glucose (g/l)
Data Means
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temperature

12.0
10.5
9.0
7.5

Mean
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)Main Effects Plot for residual sugar (g/l
Data Means

pH

temperature

24
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20
40
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Mean
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12

10

)time(min
24

22

20
30

60

شکل  :1اثرات اصلی فاکتورها برروی کاهش فورفورال در شرایط مختلف سمیت زدایی.

میــزان کاهــش قنــد نشــان داد .جــدول 3

بــا  pHو دمــای واکنــش ســمیت زدایــی مــی

تمــام حالــت هــای مــورد آزمایــش بــه روش

باشــد بــه طوریکــه بیشــترین مقــدار کاهــش

باشــد را نشــان مــی دهــد.

 12و دمــای  60درجــه ســانتیگراد بــه مــدت

فاکتوریــل کامــل همــراه بــا نتایــج آن مــی

در مقــدار فورفــورال و قنــد کل محیــط در pH

مقایســه نتایــج حاصــل از تیمــار ســم زدایــی

 60دقیقــه حاصــل شــده اســت کــه بــه ترتیــب

نشــان میدهــد غلظــت فورفــورال و قنــد کل بــه

اولیــه ایــن دو مــاده شــده اســت.

نشــده بــا تیمارهــای مختلــف ســم زدایــی شــده
طــور قابــل مشــاهده ای در ارتبــاط مســتقیم

باعــث کاهــش  73.3%و  47.5%از مقــدار

نتایــج بررســی آثــار اصلــی هــر یــک از

)Interaction Plot for phenol (g/l
Data Means

30

60
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10
11
12
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40

2.5

2.0

pH
1.5

temperature
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pH10

T=сº40

T=сº60

()b

T=сº40

T=сº60

شــکل  :5تغییــرات (گــرم در لیتــر) غلظــت قنــد کل (♦) ،گلوکــز( ) و اتانــول( )در شــرایط مختلــف ســمیت
زدایــی بــا آهــک اشــباع در هیدرولیــزات بــاگاس نیشــکر در طــول زمــان (بــر حســب دقیقــه) a( .هیدرولیــزات
بــاگاس بــدون ســمیت زدایــی b( .ســمیت زدایــی پــس از  30دقیقــه c( .ســمیت زدایــی پــس از  60دقیقــه.
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فاکتورهــا بــر روی تغییــرات مقــدار فنــول،

شــده اســت .ایــن نمودارهــا اثــرات متقابــل بیــن

فاکتوریــل کامــل در شــکل شــماره  1آورده

خطــوط یــا امتــداد آنهــا نســبت بــه یکدیگــر

فورفــورال ،قنــد کل و گلوکــز بــه روش
شــده اســت .چنانچــه از ایــن شــکل بــر مــی
آیــد ،از ســه فاکتــور بررســی شــده ،افزایــش

 pHبیشــترین اثــر را بــر روی کاهــش غلظــت
فورفــورال ،گلوکــز و قنــد کل محیــط داشــته

اســت ،و درمقابــل ،باعــث افزایــش فنــول
گردیــده اســت .زمــان اثــر ملموســی بــر

پاســخها نداشــته اســت .افزایــش حــرارت نیــز،
بجــز در مــورد فنــول ،باعــث کاهــش مقــدار

گلوکــز ،قنــد کل و فورفــورال شــده اســت.

اثــرات متقابــل بیــن عوامــل در شــکل  2آورده

عوامــل را نشــان میدهــد .در صورتــی کــه
حالــت متقاطــع داشــته باشــند ،نشــانگر آن

اســت کــه بیــن عوامــل اثــرات متقابــل وجــود
دارد و اگــر متقاطــع نباشــد ،یعنــی بیــن آنهــا

اثــر متقابلــی وجــود نــدارد.

همــان طــور کــه در شــکل  2نشــان داده شــده

اســت در  pHهــای  11و  12بــا افزایــش دمــا
در مقــدار قنــد کاهــش چشــمگیری مشــاهده

میشــود امــا در  10 pHبــا افزایــش دمــا
در مقــدار قنــد تغییــر محسوســی مشــاهده

نمیشــود ،در نتیجــه میتــوان گفــت کــه

جدول  :3بازده و بهره وری تولید اتانول.
( )g/l/hبهره وری

( )w/w%بازده وزنی

(36)h

(18)h

(36)h

(18)h

آزمایش

0.57

0.64

38.64

21.63

1

0.53

0.68

36.33

23.11

2

0.57

0.77

38.81

26.25

3

0.55

0.76

37.65

25.76

4

0.55

0.67

37.65

22.78

5

0.58

0.78

39.63

26.58

6

0.59

0.80

39.96

27.24

7

0.59

0.74

40.13

25.26

8

0.58

0.92

39.30

31.21

9

0.60

0.99

40.95

33.68

10

0.59

1.08

39.96

36.66

11

0.60

1.06

40.95

36.00

12

0.64

1.16

43.43

39.30

13
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عامــل  pHدر ســطوح  11و  12بــا عامــل دمــا

ســانتیگراد بــه مــدت  60دقیقــه مشــاهده

هــای باالتــر قابــل مشــاهده اســت.

( )yield %و بهــرهوری تولیــد اتانــول (g.l-

واکنــش باالیــی دارد و عملکــرد دمــا در pH

تخمیــر هیدرولیــزات حاصــل از ســمیت
زدایــی:

میشــود ،کــه موجــب 1.81برابرشــدن بــازده
 )1.h-1نســبت بــه بــاگاس بــدون ســمیت
زدایــی ،شــده اســت .بــا اینحــال بــا توجــه بــه

نتایــج بــه دســت آمــده پــس از  36ســاعت ،از

غلظــت قنــد کل تمــام نمونــه هــای هیدرولیــزات

آنجائیکــه زمــان کافــی در اختیــار مخمــر بــوده

صنعتــی بــه  g/l55رســانده شــد .نمونــه هــا

نمونههــا مشــاهده میشــود ،کــه نشــان مــی

حاصــل از ســمیت زدایــی بــا افــزودن گلوکــز
در شــرایط بــی هــوازی در دو تکــرار توســط

ســویه ساکارومایســس ســرویزیه کشــت داده
شــدند .شــمارش ســلولی نمونــه هــا در زمــان
اولیــه تلقیــح  cell/ml 107×2بــود.

نتایــج مصــرف قنــد کل ،گلوکــز و تولیــد اتانول

اســت بــازده و بهــرهوری مشــابهی در تمــام
دهــد اثــر مســتقیم ســمیت زدایــی بــه روش
آهــک اشــباع بــر روی کاهــش مــدت زمــان

تخمیــر و در نتیجــه افزایــش بهــره وری آن
بــوده اســت.

در زمــان هــای  18و  36بــه ترتیــب در شــکل

بحث

مصــرف قنــد و تولید اتانــول را در هیدرولیزات

زدایــی هیدرولیــزات حاصــل از ترکیبــات

 3آورده شــده اســت .شــکل  3بخــش  aشــیب
بــاگاس بــدون ســمیت زدایــی نشــان مــی دهــد.

همــان طــور کــه در شــکل هــای یــاد شــده

مشــاهده میشــود ،هــر قــدر  ،pHدمــا و مــدت
زمــان واکنــش ســمیت زدایــی بــا آهــک اشــباع
افزایــش مییابــد شــیب مصــرف قنــد و تولیــد

اتانــول افزایــش مییابــد.

تاکنــون روشهــای گوناگونــی جهــت ســمیت
لیگنوســلولزی ارائــه شــده اســت کــه از جملــه

آنهــا میتــوان  :جــذب بــا ذغــال فعــال ،خنثــی
ســازی ،آهــک اشــباع ،الکترودیالیــز ،تبــادل
یونــی و روش هــای آنزیمــی را نــام بــرد.

اســتفاده از آهــک اشــباع ( )Overlimingجزوه
کارآمدتریــن و همچنیــن ارزانتریــن روشهای

در ادامــه ،نتایــج بــه دســت آمــده از بــازده

ســمیت زدایــی میباشــد .ســمیت زدایــی

آورده شــده اســت .بیشــترین مقــدار بــازده

زدایــی نمــی باشــد بــه طوریکــه  Leonardو

اولیــه تخمیــر در هیدرولیــزات بــاگاس ســمیت

افزایــش  pHتــا باالتــر از  10توســط آهــک

و بهــره وری تولیــد اتانــول در جــدول 3

و بهــرهوری تولیــد اتانــول پــس از 18ســاعت
زدایــی شــده در  12 pHو دمــای  60درجــه

توســط آهــک جــزوه روش هــای جدیــد ســمیت

 Hajnyدر ســال  1945گزارشــی مبنــی بــر
اشــباع و بررســی اثــر آن بــر روی تخمیــر
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را اعــام نمــوده انــد Leonard & Hajni,
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میگــردد ،امــا از طرفــی ســبب کاهــش غلظــت

) .)1945در تحقیقــات دیگــری کــه توســط

قنــد محیــط نیــز میشــود.

روی هیدرولیــزات حاصــل از تیمــار اســیدی

باشــد .بــا ایــن حــال ،مــدت زمــان ایــن فرآینــد

 Millatiو همکارانــش در ســال  2002بــر
درختــان کاج انجــام شــد اثــر  ،pHدمــا و مــدت

زمــان واکنــش را بــر روی ترکیبــات حاصــل از
هیدرولیــز اســیدی مــورد بررســی قــرار داد.

نتایــج تمــام ایــن تحقیقــات نشــان میدهــد

کــه ترکیبــات فورانــی بــه طــور مســتقیم تحــت
تاثیــر ســمیت زدایــی بــه روش آهــک اشــباع

قــرار میگیرنــد و بــه طــور قابــل مالحظــه ای
کاهــش مییابنــد ،از طرفــی غلظــت ترکیبــات
فنولــی در محیــط گاهــی کاهــش و گاهــی
افزایــش مییابــد .بــا ایــن حــال ،اصلــی
تریــن مشــکل اســتفاده از ایــن روش کاهــش

ترکیبــات قنــدی همزمــان بــا کاهــش ترکیبــات

فورانــی مــی باشــد ( Millati et al., (2002و

).Purwadi et al., (2004

 .2فرآینــد ســمیت زدایــی رونــد ســریعی نمــی
نقــش مهمــی بــر کاهــش غلظــت مــواد نــدارد.

n.3اثــر دمــا بــر روی ســمیت زدایــی بــه
انــدازه عملکــرد  pHنمــی باشــد .بــا ایــن حــال،
افزایــش دمــا نیــز ســبب بهتــر شــدن تــوان

تخمیــری هیدرولیــزات مــی گــردد.

بــر حســب نتایــج مشــاهده شــده در جــدول 1

اثــر ســمیت زدایی در کاهــش غلظــت فورفورال

بدیهــی مــی باشــد ،هرچنــد در غلظــت فنــول

افزایــش جزئــی مشــاهده مــی شــود .احتمــال

مــی رود لیگنیــن در شــرایط قلیایــی شــروع
بــه حــل شــدن مــی کنــد ،در نتیجــه افزایــش

مقــدار مــواد فنولــی مــی توانــد ناشــی از ایــن

موضــوع باشــد.

در نتیجــه شــرایط ســمیت زدایــی کــه در ایــن

نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق اهمیــت

مرحلــه انتخــاب گردیــد عبــارت بــود از 60

مــدت زمــان واکنــش ســمیت زدایــی را نشــان

 40درجــه ســانتیگراد ،البتــه در ایــن شــرایط

انتخــاب مقــدار هــر یــک از عوامــل  ،pHدمــا و

مــی دهــد .هــر یــک از ایــن متغیرهــا اثــرات

مســتقیمی بــر روی نتایــج ســمیت زدایــی و
مقــدار قنــد حاصــل از هیدرولیــز را دارد .بــه

طــور کلــی اثــرات هــر یــک از عوامــل را مــی
تــوان بــه شــرح زیــر بیــان نمــود:

دقیقــه تیمــار نمونــه هــا در  12pHو دمــای

عــاوه بــر کاهــش مقــدار فورفــورال محیــط ،و

در نتیجــه افزایــش بهــرهوری تولیــد اتانــول،
از مقــدار قنــد اولیــه موجــود در محیــط کمتــر

کاســته شــده اســت ،بــه طــوری کــه بــه ترتیــب
 70%و  27%کاهــش در مقــدار فورفــورال

 .1هــر گونــه افزایــش در  pHســبب افزایــش

و قنــد کل محیــط ودر نهایــت 1.68 ،برابــر

تخمیــری هیدرولیــزات بــاگاس نیشــکر

شــد.

عملکــرد ســمیت زدایــی و افزایــش تــوان

افزایــش در بهــرهوری تولیــد اتانــول مشــاهده
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افزایــش تــوان تخمیــری هیدرولیــزات ســمیت

اســتفاده از ســمیت زدایــی توســط آهــک نــه

افزایــش pHو دمــا اثــر مســتقیمی بــر روی

افزایــش بهــرهوری تولیــد اتانــول ()g.l-1.h-1

زدایــی شــده در شــکل  5قابــل مشــاهده اســت.

کاهــش ســریع شــیب مصــرف قنــد و در نتیجــه
افزایــش شــیب تولیــد اتانــول داشــته اســت .بــه

طوریکــه اتانــول تولیــد شــده در  60دقیقــه

تیمــار نمونــه هــا در  12pHو دمــای  40درجــه

تنهــا ســبب کاهــش زمــان تخمیــر و در نتیجــه
مــی شــود ،بلکــه بــه علــت ارزان و در دســترس
بــودن مــی توانــد بــه طــور گســترده ای در

صنعــت بیواتانــول مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ســانتیگراد در مــدت زمــان  18ســاعت معــادل

سپاسگزاری

در نمونــه تخمیــری بــدون ســمیت زدایی شــده

و صنعتــی ایــران بخاطــر تامیــن محــل

اتانــول تولیــد شــده در مــدت زمــان  36ســاعت

اســت.

نویســندگان از ســازمان پژوهشــهای علمــی
انجــام تحقیقــات ،تجهیــزات و بخشــی از

نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق در

مــواد آزمایشــگاهی ،وزارت صنایــع ،معــادن

زدایــی مــواد مختلــف لیگنوســلولزی مــی

بیواتانــل بخاطــر تامیــن هزینــه هــای انجــام

راســتای گزارشــات اعــام شــده از ســمیت
باشــد( Millati et al., (2002و Purwadi

) .et al., (2004در نتیجــه میتــوان گفــت،

و تجــارت و کنسرســیوم تحقیقاتــی تولیــد

طــرح سپاســگزاری مــی نماینــد.
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