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 چکیده

 عنوان به بيواتانول از استفاده .است نياز تغييرات اين حفظ براي بيشتري انرژي به شود،مي ترپيشرفته جهان كه طور همان

در ميزان توليد ضايعات و پسماند محصوالت كشاورزي  .است تغييرات اين به مناسب پاسخي هابيوسوخت مهمترين از يكي

ر اين تحقيق دلذا اند. ها به منابع مناسبي براي توليد بيواتانول تبديل شدهايران بسيار باال است كه با توجه به تركيب آن

بر اساس استانداردهاي موجود مورد  اياز ضايعات قندي و نشاسته استخراج بيواتانولدستگاه بردن به اهداف مذكور جهت پي

بتدا ابدين منظور  مد نظر قرار گرفت. خربزه رقم قصريضايعات طراحي و ساخت قرار گرفت. سپس جهت ارزيابي دستگاه، 

پااليش شده  خربزهكيلوگرم شربت قندي  51شامل  (5به  4)كيلوگرمي فرمانتور با نسبت استاندارد  51با توجه به ظرفيت 

ساكارومايسس  گرم مخمر 51به همراه  و شد 12با بريكس كيلوگرم سوبسترا  51كيلوگرم آب كه در مجموع شامل  3و 

گرم مخمر به ازاي هر كيلوگرم سوبسترا( به درون فرمانتور  1نسبت به كه در شرايط استاندارد كشت شده بود ) 1سرويزيه

ساعت يک  1دور مختلف همزن فرمانتور، كه در هر  3در و تكرار  3 و با ساعت 31در مدت زمان  هاآزمايش منتقل گرديد.

ي كه دماي استاندارد نقطه  Cо1/57و دماي تقطير در  Cо32 در دماي تخميرپذيرفت، انجام شد. مينمونه گيري صورت 

. بدست آمد خربزهشربت  گرم بيواتانول از هر كيلوگرم 15حدود كه نتايج نشان داد، تنظيم شد.  باشد،جوش بيواتانول مي

 بهترين دور براي مصرف انرژي مشاهده گرديد كه در سازيبه منظور بهينهشده و  همچنين با توجه به ميزان الكل توليد

 باشد. مي rpm512همزن فرمانتور دستگاه، دور 
 

 .تخميرساكارومايسس سرويزيه،  ،فرمانتور ،خربزه ،بيواتانولکلیدی:  های واژه

 

 
 

 

 

                                                
1- Saccharomyces cervisiae 
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 مقدمه

ترين موضوعاتي تبديل شده است كه سياست هاي كلي كشورهاي مهم ي تامين آن به يكي ازامروزه انرژي، اهميت آن و نحوه

 در اين موضوع، زماني اهميت پيدا مي كند كه با (.1222و همكاران،  1)قباديان را به سمت خود، معطوف كرده است مختلف

ن مشتقات واردات برخي از اي وابستگي به فسيلي، منابع پذيريپايان نظير فسيلي هاي سوخت از ناشي مشكالت گرفتن نظر

وان تهاي رو به شد آن ها با كمترين ميزان توجه، ميو آاليندگي وختس احتراق بر مرتبط محيطيزيست  مسائل نظير بنزين،

 براي يباالي پتانسيل از كه شود مي شناخته تركيباتي جمله از بيواتانول كلي بطور يا اتانول .ي آن پي بردبه اهميت ويژه

 آن از دليل همين به و است بااليي عدد اكتان داراي بيواتانولست. ا برخوردار ها خودرو سوختدر مصرفي بنزين جايگزيني

 به اتانول از . همچنين(5375 نجفي،) شود مي استفاده اي جرقه اشتعال هاي موتور در اكتان عدد ييک افزاينده عنوان به

  گرددمي استفاده تراكمي موتورهاي اشتعال در سوخت عنوان به بيوديزل دهنده تشكيل اجزاي ترينمهم از يكي عنوان

 .(1223، 2)ماكرويچين و جانياليز

 

 باالي قند و ويتامين از بوده به دليل درصدCucurbitaceae  ي كدوئياناز خانواده Cucumis meloخربزه با نام علمي 

. (5321 ،و همكاران دروگر) گيردمورد استفاده قرار مي محبوبيت خاصي بين مردم برخوردار بوده و به روش هاي مختلفي

تن و بيشترين سطح زيركشت متعلق به استان خراسان  5151212هكتار با توليد  75541سطح زير كشت خربزه در ايران 

  (.5322كشاورزي، مار نامه آ)تن مي باشد  113224هكتار و  31345با 

 

ا هچغندر قند پرداختند. نتايج تحقيقات آن ربترسي استخراخ بيواتانول از ش( در تحقيقي به بر1222و همكاران ) 3دودک

تواند سبب حداكثر  بازده  يكشت م طيدر مح يدرصد 12غلظت ، چغندر يمختلف شربت قند يدر غلظت هانشان داد، 

 شود.يسوبسترا م لوگرميهر ك يبه ازا واتانوليگرم ب 515امر موجب استحصال حدود  نيشود كه ا واتانوليب يدرصد 17

ها گزارش را مورد بررسي قرار دادند. آن ضايعات سيب زمينيتوليد بيواتانول از اي در مطالعه (1251و همكاران ) 4چينزدونتا

گرم بيواتانول به ازاي هر گيلوگرم  555حدود درصد حجمي و  57/1 – 32/2استحصالي بين  بيواتانولحداكثر مقدار نمودند، 

را مورد بررسي قرار  زيتونضايعات آسياب شده ي در تحقيقي توليد بيواتانول از ( 1254و همكاران ) 5تايه .باشدسوبسترا مي

باشد. گرم ماده ي خشک مي  522گرم به ازاي هر  3نرخ متوسط مقدار بيواتانول توليد شده حدود دادند و گزارش نمودند، 

 اكسيدكربن در فرآيند تخمير خرماسازي كاهش قند، توليد بيواتانول و ديدر بررسي و مدل (5372واعظي و همكاران )

رات كه با گذشت زمان ميزان تغيي در حين فرآيند تخمير نشان داداكسيد كربن رسي روند تغييرات ديگزارش نمودند كه بر

اكسيدكربن به طور چشمگيري كاهش يافت و سپس متوقف شد. همچنين در پايان فرآيند ميزان قند محلول از بريكس دي

 گرم بود. 51حدود  12كيلوگرم شربت با بريكس در مجموع ميزان توليد بيواتانول از هر كاهش يافت و  7به حدود  12
 

                                                
1- Ghobadian 

2- Makareviciene and Janulis 
3- Dodić, 

4- Chintagunta 

5- Tayeh 
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 يم جاليزي محصوالت ساير و هندوانه طالبي، خربزه، توليد مهم هاي قطب از يكي خراسان استان ويژه به ايران كه آنجا از

رقم  رود كهمي بين از مصرف تا مزرعه جمله از جات صيفي توليد ي زنجيره طي در محصوالت اين درصد 32 بر بالغ و باشد

 هاي فرآورده توليد و هاآن مختلف هاي بخش فرآوري خصوص در عميقي مطالعات است الزم بنابراين. بسيار بااليي مي باشد

  .(5322)شهيدي،  پذيرد صورت ضايعات اين از بهينه ي استفاده جهت در ضروري

توسط دستگاه استخراج بيواتانول خربزه )رقم قصري( هدف از اين پژوهش ارزيابي ميزان استخراج بيواتانول از ضايعات 

 باشد.مي خربزهباشد كه امري مهم جهت استفاده بهينه از ضايعات مي
 

 

 مواد و روش ها

استخراج بيواتانول در دو  دستگاهانجام گرفت. در دانشگاه گرگان  21مقطعي بوده كه در سال  -اين مطالعه از نوع توصيفي

با امكان كنترل دقيق پارامترهاي دما، دور همزن كه امكان پخت تحت فشار را )راكتور هيدروليز  :شاملي مجزا كه مجموعه

با امكان كنترل دما، دور همزن، )و راكتور تخمير  (ساده قابل تبديل و به منظور هيدروليز نشاسته و تبديل آن به قندهاي

پارچه به صورت يك( رشد بهتر و سريع تر مخمرار هوادهي به منظور كردن بيواتانول و مقدقابليت نمونه برداري، سامانه خشک

 .(5شد )شكلطراحي و ساخته 
 

 
 دستگاه استخراج بیواتانول -1شکل

 

 براي اين منظور ابتدا به وسيله يک مد نظر قرار گرفت.خربزه )رقم قصري( ضايعات  ،بيواتانولدر اين پژوهش جهت استخراج 

ت حدود شدن به شربتي با غلظ پس از پااليش و به صورت پالپي غليظي درآورده شد خربزهبرقي ضايعات  گيرآبميوه دستگاه

كيلوگرم  51( يعني 5به  4فرمانتور دستگاه با نسبت استاندارد )كيلوگرمي  51با توجه به ظرفيت سپس تبديل شد.   % 52
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شد، به درون فرمانتور  12با بريكس سوبسترا گيلوگرم  51كيلوگرم آب كه در مجموع  3و  پااليش شده خربزهشربت قندي 

گرم مخمر به ازاي هر كيلوگرم  1)به نسبت  مخمر ساكارومايسس سرويزيهگرم  51بعد  مرحله در دستگاه منتقل گرديد.

مقدار قند  سپس دستگاه اضافه گرديد. خزندر مگيلوگرم سوبسترا  51سوبسترا( كه در شرايط استاندارد كشت شده بود به 

ساخت كشور ژاپن  Hand Held Refractometer (PAL-3)رفراكتومتر مدل  دستگاه توسط 12موجود در سوبسترا با بريكس 

 مشخص گرديد.
 

رمانتور، فبه منظور تعيين ارزيابي دستگاه ساخته شده و همچنين مشخص كردن دور استاندارد براي انجام عمليات تخمير در 

 ثابت دماي در سوسپانسيون ساخت براي نياز مورد زمان شامل كه ساعت 31 مدت به هوازيبي شرايط تحت تخمير شرايط

و  532، 512 دورهاي و (كه دماي مناسب و بهينه براي رشد مخمر ساكارومايسس مي باشد Cо32-17)دماي  Cо32 تخمير

  .(5374رحيمي، ) گرفت قرار آزمايش مورد Cо1/57 تقطير يدما در ودور در دقيقه  542
 

كه پس  ساعت يكبار( 1)هر  گيري صورت پذيرفتبار نمونه 5ساعت(،  31) كه نمونه ها در حال تخمير بودند زماني در مدت

با مدل  1يه يک الكل سنج ديجيتالبوسيل سوبسترادر  ميزان رشد مخمر و توليد الكل حاصل شده، بار نمونه گيري از هر

 اختالف داده هاي حاصل از اندازه گيري الكل موجود در سوبسترازماني كه  .گيري شداندازه Milwaukeeinst-MA884تجاري 

 موجود يلقند قابل تبد تمام تقريبا كه است آن بيانگرگيري بار پنجم، ششم و هفتم( نزديک به هم مشاهده گرديد، )در نمونه

ه را تواند عملكرد نهايي دستگاي اين روند ميو ادامه شده الكل تبديل به سرويزيه ساكارومايسس مخمر سوبسترا توسط در

 عيينت و معرف تواندمي بهتر معموالً تخمير از شده توليد الكل مقدار گيرياندازه از نظر مصرف انرژي تحت الشعاع قرار دهد.

پژوهش ميزان الكل توليد شده در سوبسترا را بر حسب درصد الكل سنج مورد استفاده در اين  .باشد تخمير شدت كننده

( 52/2نمود لذا براي بدست آوردن درصد وزني الكل توليد شده مقادير حاصله بر چگالي الكل )حجمي الكل گزارش مي

 است پوشي مچش قابل باقيمانده قند مقدار تخمير ساعت 31 از بعد رفته، بكار سوبستراهاي يهمه براي شد.تقسيم مي

 (.1251و همكاران،  2)ژنگ
 

 از سيستم كه اكسيدكربندي مول 1 به گلوكز مول 5 تخمير، در فرآيند اتانول به گلوكز اندازه گيري تبديل (5رابطه ) طبق

 :شودمي تبديل اتانول مول 1 و شود مي خارج
 

𝐶6𝐻12𝑂6            2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2                                                               (5)  
 

 ورتص به گلوكز از گرم هر. بخشد اتانول توليد روندي صعودي به ميزان تواند مي و شودوزن مي كاهش پديده منجر به اين

 .شودمي تبديل اكسيدكربندي به آن از %12و  به اتانول گلوكز از %12بنابراين . كند توليد اتانول  گرم 15/2تواند مي تئوريک

كه دماي استاندارد  Cо1/57دماي تقطير در گام بعدي نياز است كه الكل توليد شده به بخار تبديل شود، براي اين منظور 

 االببا خلوص  اتانول تواننمي معمولي تقطير هايروش با چون باشد، مورد استفاده قرار گرفت.ي جوش بيواتانول مينقطه

 و اتانول محلول كه درصورتي وليباشد مي Cо522آب  جوش دماي و Cо52ه ب نزديک اتانول جوش دماي اگرچه. نمود تهيه

                                                
1- Digital Alcohol Testers 

2- Zheng 
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 5آزتروپ آب، و اتانول تقطير از پس كه .آورد دست به % 21 الكل توانمي فقط داده شود حرارت اتانول جوش دماي تا آب

شود. بنابراين براي خشک كردن بيواتانول، مسير خروجي بيواتانول از فرمانتور  مي حاصل( آب %1 و اتانول %21) آب  -اتانول

 جذب اتانول آب مسير اين در و گذشته زئوليتي ستوني ازكه  گرديدطوري طراحي ر آن بيواتانول در فاز بخار بود، را كه د

وارد مسير  زئوليتي از ستون بخار شده بيواتانولدر آخرين مرحله بعد از عبور (. 1225و همكاران،  3)توشاوا گرددمي 1زئوليت

دوجداره خنک كننده شده و از آب به عنوان مايع خننک كننده بخار بيواتانول استفاده شده و سپس بخار بيواتانول به مايع 

 گرديد.بيواتانول تبديل و وارد مخزن بيواتانول توليد شده، 
 

مورد  Excel  2013افزارهاي حاصله با استفاده از نرمدر نهايت ميانگين داده تكرار انجام گرفت و 3ها با هر يک از آزمايش

 گزارش گرديد.به صورت نمودار تجزيه و تحليل و نتايج حاصله 

 

 و بحثنتایج 
( گزارش 5در شكل ) در دورهاي مختلف همزن فرمانتور خربزهدر حين فرآيند تخمير ضايعات تغييرات ميزان الكل توليد شده 

 شده است. 

 
در دورهای مختلف همزن فرمانتور خربزهتغییرات میزان الکل تولید شده در حین فرآیند تخمیر ضایعات  -1شکل  

 

 

ساير دورها برخوردار  نسبت بهتري عيت مطلوبوض از ميزان الكل توليد شده rpm512 كه در دور  نتايج حاكي از آن است،

ورهاي دگردد كه با افزايش همچنين مشاهده مي. است كه ممكن است به دليل اختالط بهتر و آشفتگي كمتر جريان باشد

يد الكل تولتفاوت چنداني در مقدار و اين در حالي است كه  يابدميزان الكل توليد شده كاهش ميفرمانتور  مختلف همزن

 يي نامناسب عدم فاصلهاين امر ممكن است به دليل مقايسهكه  شود،مشاهده نمي فرمانتورن همزدورهاي مختلف  شده در

                                                
1- Azeotrope 

2- Zeolit 
3- Toshewa 
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بهتر است از دورهاي  ي از اتالف انرژيگردد جهت جلوگيربنابراين پيشنهاد مي زياد بين دورهاي مختلف فرمانتور باشد.

( گزارش 1224) 1پار و ازبکاين نتايج مشابه نتايجي است كه  اي .استفاده نگردد دستگاه در فرمانتور rpm512بيشتر از 

 نموده اند.
 

 ساعت )مرحله ي ششم اندازه گيري 32در زمان  خربزه، ضايعات تخمير فرآيند حين در شده توليد الكل ميزان تغييرات

 روند تخمير نشان مي دهد كه فرآيند ساعت )مرحله ي هفتم و پاياني اندازه گيري الكل( از 31در مقايسه با زمان  الكل(

 توليد در مانز و انرژي مصرف در صرفه جويي به منظور بنابراين پيشنهاد مي گردد. باشد مي ثابت و ناچيز بسيار الكل توليد

 كه است نتايجي مشابه نتايج اين. شود داده كاهش ساعت 32 به ساعت 31 از تخمير شرايط خربزه ضايعات بيواتانول از

 رماخ تخمير فرآيند در دياكسيدكربن و بيواتانول توليد قند، كاهش مدل سازي و بررسي ( در5372) وهمكاران زاده واعظي

 گزارش نموده اند.
 

ر شكل د دستگاه دورهاي مختلف همزن فرمانتور در به ازاي هر كيلوگرم شربت خربزهميانگين ميزان بيواتانول توليد شده 

دورهاي  برايخربزه رقم قصري ميزان بيواتانول بدست آمده از ضايعات ميانگين كه  دهدنشان مي نتايج ( گزارش شده است.1)

هر  ايازبه گرم بيواتانول  1/11و  1/17، 1/12 دور در دقيقه( به ترتيب برابر 542و  532، 512مختلف همزن فرمانتور )

توان گفت كه بهترين عملكرد ه به نتايج حاضر ميبنابراين با توج. بدست آمد 12با بريكس حدود  خربزهشربت  كيلوگرم

نه تنها از نظر ميزان الكل توليد شده در فرمانتور بلكه از نظر ميزان بيواتانول توليد  rpm512دستگاه با دور همزن فرمانتور 

ي برابيواتانول بدست آمده ميزان  در تحقيقات مشابهي شده نسبت به ساير دورها به خود اختصاص داده است. همچنين

 در نتيجه (.5271؛ هانگ و همكاران، 5275و همكاران،  2)هانگ گزارش شده است گرم 13گرم و براي انگور  43سيب 

تواند از مقدار مناسبي برخوردار است كه در واقع مي محققين مذكور مشابه تحقيقات مقايسه درشده  توليدي اتانولبيو ميزان

 ي دستگاه ساخته شده محسوب شود.عملكرد مناسبي برا
 

 

 

 
در دورهای مختلف همزن فرمانتور دستگاه.خربزه میزان بیواتانول تولید شده به ازای هر کیلوگرم شربت  -2شکل  

                                                
1- Apar and Özbek 
2- Hang 
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 گیرینتیجه
 

 توان نتايج كلي زير را عنوان نمود:دست آمده از پژوهش حاضر ميبا اطالعات دقيق به

شربت  گرم بيواتانول از هر كيلوگرم 15حدود كه  خربزه )رقم قصري(از ضايعات توليد شده بيواتانول با توجه به نتايج  -5

 از يكيموجود در آن  درصد باالي قند دارا بودن به دليل خربزهكه ضايعات  بيانگر اين استبدست آمده و  خربزه

 باشد.براي توليد بيواتانول مي هاگزينهبهترين 

برخوردار بود دستگاه تري نسبت به ساير دورهاي همزن فرمانتور از وضعيت مطلوب rpm512 ميزان الكل توليد شده در دور  -1

 باشد.كه دليل آن اختالط بهتر و آشفتگي كمتر جريان  داخل فرمانتور مي

 

 منابع

 ريزي برنامه معاونت جهادكشاورزي، وزارت جلد اول، ،5377-72 زراعي سال زراعي محصوالت كشاورزي آمارنامه(. 5322نام. )بي -5

 .اطالعات فناوري و آمار دفتر اقتصادي، و

قصري،  خربزه مكانيكي و فيزيكي خواص از برخي . بررسي(5321) سعيدي راد، م. ح. .ب ،عمادي. خجسته پور، م. دروگر، ح -1

 551-575، ص. (1) 2ايران،  غذايي صنايع و علوم هايپژوهش نشريه

 افزوده، بيستمين ارزش و ماندگاري زمان افزايش منظور به حلوايي كدو و هندوانه طالبي، خربزه، . فرآوري5322شهيدي، ف.  -3

 غذايي، دانشگاه صنعتي شريف، تهران. صنايع و علوم ملي كنگره

 مكانيک دكتري يرساله. سوخت بيواتانول از استفاده با درونسوز موتور يک در احتراق پارامترهاي بررسي(.  5375. ) غ نجفي، -4

 .ايران. تهران. مدرس تربيت دانشگاه. كشاورزيهاي ماشين

اكسيدكربن در سازي كاهش قند، توليد بيواتانول و دي(. بررسي و مدل5372مقدم، ا. فوالدي، م. ح. )زاده، م. غضنفريواعظي -1

 .515-511(، 45) 1فرآيند تخمير خرما، مجله مهندسي بيوسيستم ايران، 

6- Apar, D. K., & Özbek, B. (2004). σ-Amylase inactivation during corn starch hydrolysis 

process. Process Biochemistry, 39(12), 1877-1892. 

7- Chintagunta, A. D., Jacob, S., & Banerjee, R. (2016). Integrated bioethanol and 

biomanure production from potato waste. Waste Management, 49, 320-325. 

8- Dodić, S., Popov, S., Dodić, J., Ranković, J., Zavargo, Z., & Mučibabić, R. J. (2009). 

Bioethanol production from thick juice as intermediate of sugar beet processing. 

Biomass and Bioenergy, 33(5), 822-827. 

9- Ghobadian, B., Najafi, G., Rahimi, H., & Yusaf, T. F. (2009). Future of renewable 

energies in Iran. Renewable and sustainable energy reviews, 13(3), 689-695. 

10- Hang, Y. D., Lee, C. Y., & Woodams, E. E. (1986). Solid-state fermentation of grape 

pomace for ethanol production. Biotechnology letters, 8(1), 53-56. 

11- Hang, Y. D., Lee, C. Y., Woodams, E. E., & Cooley, H. J. (1981). Production of alcohol 

from apple pomace. Applied and environmental microbiology, 42(6), 1128-1129. 

12- Makareviciene, V., & Janulis, P. (2003). Environmental effect of rapeseed oil ethyl 

ester. Renewable energy, 28(15), 2395-2403. 



 

 

 
www.EMME.ir         8 

13- Tayeh, H. A., Najami, N., Dosoretz, C., Tafesh, A., & Azaizeh, H. (2014). Potential of 

bioethanol production from olive mill solid wastes. Bioresource technology, 152, 24-

30. 

14- Tosheva, L. (2001). Molecular sieve macrostructures prepared by resin templating 

(Doctoral dissertation, Lulea University of Technology). 

15- Zheng, Y., Yu, C., Cheng, Y. S., Lee, C., Simmons, C. W., Dooley, T. M. & 

VanderGheynst, J. S. (2012). Integrating sugar beet pulp storage, hydrolysis and 

fermentation for fuel ethanol production. Applied Energy, 93, 168-175. 

16- Zheng, Y., Yu, C., Cheng, Y. S., Zhang, R., Jenkins, B., & VanderGheynst, J. S. (2011). 

Effects of ensilage on storage and enzymatic degradability of sugar beet pulp. 

Bioresource technology, 102(2), 1489-1495. 

 

 

 


