
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 www.Bioenergy.ir               021 – 88671676         1392چهارمين همايش ملي بيوانرژي ايران، تهران، نهم آبان 

ر از پوست سبز گردو به روش يد شكر قابل تخميتولبر مختلف تاثير پارامترهاي 
  قيد رقيز اسيدروليه

  
  2حسين همتي -1علي آراسته نوده

 ايران - قوچان –گروه مهندسي شيمي  -واحد قوچان- دانشگاه آزاد اسالمي -1

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود –دانشجوي كارشناسي ارشد  -2
aliarastehnodeh@yahoo.com 

 
 
 

  ده يچك

د و يتول يبه تكنولوژ يت پژوهش و دسترسيباشد.آنچه اهم يواتانول بعنوان سوخت در سراسر جهان در حال توسعه مياستفاده از ب
كه  يين روش هايباشد.از مرسوم تر يآن م يطيست محيو ز ياقتصاد يايبخشد مزا يواتانول را بعنوان سوخت شدت مياستفاده از ب
ز يدروليتوان به ه يرند ميگ ير مورد استفاده قرار ميو استحصال قند قابل تخم يگنوسلولزيه ساختار مواد ليتجز يامروزه برا

ق پوست سبز گردو يد رقيز اسيدروليه يمختلف بر رو ير پارامتر هايتاثبررسي  مقالههدف از  نمود.ظ) اشاره يق و غلي(رقيدياس
، شست و شو ،خشك كردن و  يجمع آور براي انجام اين كار ابتدا پوست سبز گردو .مي باشد يعات كشاورزياز ضا يبعنوان نمونه ا

و  5ز (يدرولي%) ، زمان ه7% و 5% و 3د (يچون غلظت اس يمختلف ياثرات پارامترها  ،استحصال قندشده است. سپس  جهت اب يآس
د شده يتول يقند ها ه و ديگرد يبررس يديگرم در هر نمونه) بر مقدار قند تول 15و  10و  5قه) و مقدار ماده خشك   (يدق 15و  10

قه با مقدار ماده يدق 15زمان نه در يبه و شرائط اندازه گيري شده است باال مورد يي) با كاراHPLCع (يما يه روش كروماتوگرافب
  د.يحاصل گرد% 5د يگرم و اس 5خشك 

  ريقند قابل تخم ،يعات كشاورزيضا ع،يما يكروماتو گراف واتانول،يب ،يديز اسيدرولي: هيديكلمات كل

   

                                                            
 عضو هيات علمي دانشگاه آزا د اسالمي واحد قوچان 1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود –دانشجوي كارشناسي ارشد  2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  مقدمه  - 1

به  1997دسامبر ) ، كه در UNFCCCدر كونواسيون سازمان ملل متحد در خصوص تغيير شرايط جوي (يوتوپروتكل ك
تصويب رسيد ، نقطه عطف مهمي را در اقدامات و تالش هاي صورت گرفته جهت بهبود و تقويت استفاده از انرژي تجديد 

مي CO2 شدني در سطح جهاني خاطر نشان مي سازد ، بنابراين كشورهاي توسعه يافته، ملزم به كاهش انتشار خالص
يا  CO2مي بايست با سوخت هاي فاقد   دتاً در بخش حمل و نقل بكار رفتهدر نتيجه سوخت فسيلي كه عم ]1[   باشند 
بسيار پايين جايگزين شوند اتانول يك سوخت مايع مهم تجديد شدني در وسايل نقليه مي باشد كه بر خالف  CO2حاوي 

 NOxت ريز و نشر % اكسيژن مي باشد ، بطوريكه مي تواند ذرا35بنزين ،  يك سوخت آميخته با اكسيژن است كه شامل 
را از احتراق كاهش دهد . هنگامي كه عمل سوختن صورت مي گيرد. اگر بيو اتانول حاصل از توده زيستي، جهت به حركت 

% از مقداري است كه 7كمتر از،  CO2) استفاده شود ، نشر خالص Light-dutyدر آوردن وسايل نقليه با  آلودگي كم(
چنين گزارش شده كه اتانول سلولزي و اتانول توليد شده  ،دمول جديد استفاده مي كنماشيني يكسان، از بنزيني داراي فر

  درصد كاهش بدهند. 86از ساير منابع توده زيستي مي توانند انتشارات گاز گلخانه اي را تا 

از طرف ديگر ، با مالحظه افزايش مستمر هزينه هاي مواد نفتي و وابستگي به منابع سوخت فسيلي ، توجه قابل مالحظه  
) از توده زيستي ، روشي جهت CH3CH2OHاي به منابع انرژي ديگر معطوف شده است . توليد اتانول يا اتيل الكل(

اده از اتانول به عنوان سوخت مي تواند باعث كاهش وابستگي به كاهش  مصرف مواد نفتي مي باشد . توليد داخلي و استف
بنزين ، كاهش كمبودهاي تجاري ، ايجاد شغل در مناطق روستايي ، كاهش آلودگي هوا و كاهش تغييرات جوي جهاني از 

گر كه مي توانند دي اكسيد كربن شود .  بيو اتانول ممكن است بوسيله تخمير مستقيم از قندها و يا از كربوهيدرات هاي دي
به قند تبديل شوند همچون نشاسته و سلولز توليد شود. تخمير قند ها بوسيله مخمر، قديمي ترين فرآيند شيميايي 

  تركيبي است كه توسط انسان استفاده شده است و همچنان نيز جهت آماده نمودن اتيل الكل حائز اهميت مي باشد.

طبيعي زيادي نظير نفت و معادن بسيار غني دارد .اما استفاده از اين منابع ايران يكي از بهترين كشورهاست كه منابع 
ميليون تن محصوالت كشاورزي قابل تبديل به بيواتانول در ايران  22ميالدي بيش از  2008محدود است . در سال 

 نيز ترتيب همين به ) خرما و انگور - سيب - نيشكر  - زميني سيب -ذرت -جو - برنج -نظير گندم  توليد شده است (
 ماند پس مديريت.  دارد ماند پس زمينه در قوي مديريت يك به نياز كه يابد مي افزايش كشور در كشاورزي ضايعات

% 2را در تامين انرژي در ايران خواهد داشت . بهر حال در زمينه انرژي تجديد پذير سياست ايران تامين  اي ويژه نقش
از انرژي هاي تجديد پذير مي باشد . با وجود ضايعات كشاورزي باال در ايران ، دولت با استفاده  2014انرژي تا سال 

نياز دارد تا اين ضايعات را بخوبي مديريت نمايد . يكي از مثالهاي بهينه براي اين مديريت توليد بيواتانول و استفاده از 
ازهاي گلخانه اي ،كاهش مصرف سوخت آن بعنوان سوخت مي باشد .نتايج استفاده از اين سوخت جايگزين كاهش گ

توليد جهاني بيو  2007هاي فسيلي ، باال رفتن ضريب ايمني توليد انرژي ملي ، و توسعه روستايي مي باشد . در سال 
بيليون ليتر بوده كه بعنوان سوخت مصرف مي گردد .اما با وجود منابع موجود در ايران توجهي به آن نشده  45اتانول 

روز نيز به اين  ي در زمينه توليد بيواتانول از بيومس ، نيشكر،مالس چغندر و... در ايران شده و هراست . تحقيقات
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تحقيقات اضافه مي شود . با اين وجود با توجه به نياز سوخت جايگزين توجه به منابع قايل تبديل به اين سوخت و 
است .چنانچه مد نظر باشد از ضايعات كشاورزي بررسي امكان پذيري تبديل و بهينه سازي آن هميشه جاي سوال بوده 

استفاده از اين منابع محدود مي تواند بطور فصلي تغيير نمايد ودر فصول بع توليد بيواتانول استفاده شود بعنوان منا
مختلف مي توان از منابع متفاوت استفاده نمود با توجه به نگاه به گياهان بومي و محلي در كشورهاي مختلف مي توان 

درصد توليد  90تن در سال زعفران توليد مي شود كه برابر  180به زعفران در ايران توجه نمود . در ايران بيش از 
كيلوگرم گل زعفران برداشت مي گرددكه بعدا بعنوان ضايعات به مصرف  79جهاني است .هر كيلوگرم از زعفران از 

تن گياه زعفران در ايران  ، كه بيشتر آن در خراسان 14130خوراك دام  رسيده يا دور ريخته مي شود . يعني ساالنه 
مي باشد ، در فصل پاييز توليد مي گردد كه مي تواند يكي از منابع توليد بيواتانول در اين استان باشد. منبع قابل پيش 

 ميزان توليد  بيني ديگر براي توليد بيو اتانول در ايران پوست  ميوه هاي خشك شامل گردو، بادام و پسته مي باشد.

تن در سال بعنوان رتبه نخست در جهان و نيز  229657در ايران طبق آمار وزارت كشاورزي  (pestachio)پسته 
% توليد 4,11با توليد  ÷تن در سال ميباشد كه بعد از آمريكا و جين 247863  در ايران (walnut)ميزان توليد گردو

تن در سال نيز بعد از آمريكا و  108677با توليد   (almond)يد بادام جهاني در رتبه سوم قرار داريم . از نظر تول
  موجود از پوست گردواستفاده مي نماييم. شرائطاسپانيا مقام سوم را دارا هستيم مادراين تحقيق با توجه به 

  ساختار توده زيستي ليگنوسلولزي -1-1

توده زيستي گياهي عمدتاً شامل سلولز، همي سلولز و ليگنوسلولز بلوك ساختماني اصلي ديواره هاي سلول گياهي است. 
ليگنين و مقادير كمتري از پكتين، پروتئين، مواد استخراجي (مواد غيرساختي محلول همچون شكرهاي غيرساختاري، مواد 

ه عنوان نيتروژني، كلروفيل و موم ها) و خاكستر مي شود. تركيب اين اجزاء از يك گونه گياهي به ديگري تفاوت مي كند. ب
عالوه  . اراي همي سلولز بيشتري مي باشندمثال، چوب سخت داراي مقادير بيشتري از سلولز است وگندم و برگ ها د

  براين، نسبت هاي ميان اجزاي مختلف در يك گياه واحد، با توجه به طول عمر مرحله رشد و ساير شرايط تفاوت مي كند.

سلولي گياهي است و در يك ساختار فيبري منظم يافت مي شود. اين پليمر  لولز مهمترين جزء ساختماني در ديواره هايس
) گليكوسيديك به يكديگر مرتبط 1و - )4كه توسط پيوندهاي  باشدگلوگز مي  -D خطي متشكل از واحدهاي فرعي

. پليمرهاي سلولز زنجيره  سازد زنجيره هاي سلولزي مي كهواحد تكرار شده در اين پيوند است  Cellobioseمي شوند. 
فيبريل ها د و موجب جمع شدن سلولز در ميكروبه يكديگر مرتبط مي شون يوالسدرو وان يتوسط پيوندهاي هيدروژن طويل

گلوكز قابل تخمير مي تواند از سلولز توسط تأثير  - D.  مي شوند. همي سلولزها وليگنين ميكروفيبريل ها را مي پوشانند
كريستالي و  صورتتوليد شود. سلولز در توده زيستي هم به  ك) گليوكسيدي1و- )4اسيد يا آنزيم در شكستن پيوندهاي 

 ،زنجيره هاي سلولز نامنظمهم بي شكل وجود دارد. سلولز كريستالي بخش عمده سلولز را شامل مي شود و درصد اندكي از 
  ت.سشكل بيشتر مستعد تجزيه آنزيمي ا يي شكل را تشكيل مي دهند. سلولز بسلولز ب

قابليت تجزيه سلولز موجود در توده زيستي ليگنوسلولزي توسط عوامل مختلف فيزيكي شيميايي، ساختاري و تركيبي مورد 
ممانعت قرار مي گيرد. در تبديل توده زيستي ليگنوسلولزي به سوخت، بايد سلولز موجود در فيبرهاي گياهي آزاد شود. در 

انفجار فيبر آمونياك، تصفيه شيميايي، تصفيه بيولوژيكي و انفجار بخار  مرحله پيش تصفيه از تكنيك هاي مختلفي، شامل
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براي تغيير دادن ساختار توده زيستي سلولزي براي دسترسي به سلولز استفاده مي شود. سپس، مي توان از اسيدها يا آنزيم 
گسترده اي براي شكستن سلولز بطور  يها براي شكستن سلولز به شكرهاي تشكيل دهنده آن استفاده كرد. هيدروليز آنزيم

  به شكرهاي تشكيل دهنده آن استفاده مي شود. 

تحقيقات وسيعي راجع به تبديل مواد لينگوسلولزي به توليد اتانول در دو دهة اخير انجام شده است . اين تبديل شامل دو 
  فرآيند است : 

 گنوسلولزي به قند هاي كاهنده قابل تخمير يهيدروليز سلولز موجود در مواد ل  

  تخمير قندها به اتانول   

سه فرايند هيدروليز اصلي معموالً براي توليد انواعي از شكرهاي مناسب براي توليد اتانول مورد استفاده قرار مي گيرند. 
اي رقيق تحت شرايط متوسطي اسيد رقيق، اسيدغليظ و هيدروليز آنزيمي، همي سلولز مي تواند به آساني به توسط اسيده

هيدروليز بشود، اما هيدروليز سلولز نياز به شرايط دشوارتري دارد. در فرايند اسيد رقيق، واكنش در دما و فشار باال انجام 
مي شود و به دليل محصول كم گلوكز بدست آمده از سلولز در مرحله هيدروليز، محصول اتانل اندك است. استفاده از اسيد 

درصد 100فرايند هيدروليز مي تواند مقادير زيادي از اتانل توليد كند به دليل اينكه تبديل سلولز به گلوكز تقريباً غليظ در 
) و فشارهاي باال است. غلظت اسيد در فرايند هيدروليز c220-120( ياست. فرايند هيدروليز اسيد رقيق نيازمند به دما

درصد 10-30درصد است. غلظت اسيد استفاده شده در فرايند هيدروليز اسيد غليظ در دامنه  2-7اسيد رقيق در د امنه 
فشارهاي اتمسفري است. هيدروليز ) و c50است. طي فرايند هيدروليز اسيد غليظ نياز به دماهاي عملياتي (كمتر از 

اسيد غليظ شامل زمان هاي ابقاء طوالني تر مي شود و منتهي به محصول اتانلي بيشتري نسبت به فرايند هيدروليز اسيد 
رقيق مي شود. آنزيم هاي توليد شده به توسط مجموعه اي از ميكروارگانيزمها هم قادر به شكستن مواد ليگنوسلولزي به 

اما به زمانهاي ابقاء طوالني تري نياز دارند. هيدروليز آنزيمي متداولترين روش توليد اتانول از توده هاي  شكر مي باشند
  زيستي ليگنوسلولزي است.

   يديزاسيدروليه-1-4

پس مانده  يددارسازيق و ساكاريدرقيه با اسيش تصفيتوسط پتون يدرخت ز يستير از توده زيمقابل تخ يد شكرهايتول
ك يد سولفورياس يه در غلظت هايش تصفين مورد مطالعه قرار گرفت. پيريو سا ]2[توسط  ، ه شدهيش تصفيجامد پ يها

(w/w) 4/1 ،0/1 ،6/0 ،2/0  ش يع در پيشكر در هر دو كسر ما يابيبود. باز 170-210°درصد انجام شد و دما در دامنه
 يسلولز يدرصد شكر هم83حداكثر  يكيدر زات) مشخص شد و جامد نامحلول در آب مشخص شد. يدروليه يه (پريتصف

م يبه آنز يابيشد، اما دست يابيباز درصد4SO2H 1و غلظت  170° يزات بدست آمده در دمايدروليه يدر مواد خام در پر
ه شده در يش تصفيك جامد پيدرصد از 5/76 يميز آنزيدروليار باال نبود. محصول هيه شده مربوطه بسيش تصفيدر جامد پ

زات يدروليه يشكر در پر يابيت انحالل سلولز مشخص شد اما بازيدرصد بدست آمد. قابل4/1د يو غلظت اس 210° يدما
قابل تخمير توليد شده توسط پيش  يدر نظر گرفتن شكرها يار اندك بود. برايشات بسير آزمايسا يسه با تماميدر مقا

گرم 100شكر/ g3/36وكز آزاد شده به توسط هيدروليز آنزيمي، محصول كلي شكر محاسبه شد. مقدارحداكثر تصفيه و گل
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درصد بدست آمد. 1 ت اسيدو غلظ c180درصد) براي پيش تصفيه توده زيستي درخت زيتون در دماي 75ماده خام (
پيش تصفيه با اخيرا اسيدرقيق، فرايند هيدروليز آنزيمي را در مقايسه با پيش تصفيه با آب بهبود بخشيد. پيش تصفيه 

رقيق براي  4SO2Hرا با استفاده از  چمن، افراي قرمز) و يالله درختاسيدرقيق چهار نمونه الوار (درخت كبوده، بلسان، 
g50  تشكيل و تجزيه اكسيلوز در دماهاي راكتور مختلف ( .]3[شده استتوده زيستي خشك تحت شرايط مشابه گزارش
c190-160] غلظت هاي اسيدسولفوريك ،((w/v) %0/1-25/0) و اندازه هاي ذره [mesh 20/10-28 در يك راكتور (

واكنش براي  نيمه پيوسته به خوبي مخلوط شده يك ليتري با حاشيه شيشه اي مورد مطالعه قرار گرفتند. سرعت هاي
توليد اكسيالز از همي سلولز و توليد فورفورال از اكسيلوز به شدت وابسته به هم دما و هم غلظت اسيد بود. حداكثر 

درصد 6/8درصد براي گلوكز، از 6/13درصد تا 6/10براي اكسيلوز  (چمن)درصد 94درصد (درخت بلسان) تا 70محصول از 
  مي كرد. فرقبود. تجزيه اكسيلوز بطور خطي به عنوان تابعي از غلظت اسيد درصد براي ساير شكرهاي مينور  9/58تا 

  مواد وروش ها - 2

 يتواند بطور فصل ين منابع مي، استفاده از ا واتانول مد نظر باشديد بيبعنوان منابع تول يعات كشاورزيچنانچه استفاده از ضا
واتانول يد بيتول ياز منابع مهم برا يكي مختلف و فصول مختلف از منابع مختلف استفاده كرد. يد و در مكان هاير نماييتغ

و  يسه قسمت مغز ، پوست چوب يوه ها داراين ميباشند. ا يخشك شامل گردو، بادام، پسته و ... م يوه هايران ميدر ا
توان بعنوان منابع  يم يعات كشاورزيو پوست سبز آنها تحت عنوان ضا يكه از دو قسمت پوست چوبباشند يپوست سبز م

 ي، كشاورز ييايت جغرافيصورت گرفته در خصوص موقع يها يبا توجه به بررس مقالهن يد اتانول استفاده كرد.لذا در ايتول
  شات استفاده شده است.يآزما جهت انجامگردو ،  يعنيد را دارد ين توليشتريران بيكه در ا يوه خشكيمنطقه از م يو باغدار

  يز مواد مصرفيآنال- 2-1

اطراف شهر بجنورد در خراسان  يگردو در سطح باغ ها يعات پوست كنياز ضا 1390ور ماه يپوست سبز گردو در شهر
از ه پس يشد. لذا نمونه اوليز ماده احساس مياز به آناليشات نيجهت شروع آزما يد . قبل از هر كاريگرد يجمع آور يشمال

ب ين تركيياب شده و جهت تعي،آس ديهوا و نور خورشخشك كردن در معرض و  ، شست و شو با آب مقطريجمع آور
 يكاربرد يشگاه دانشكده جامع علميبه آزما Wise's chloriteو متد  TAPII T 257 OMبه روش استاندارد  ييايميش

 ي% جرم19,8سلولز ،  يهم ي% جرم9,1سلولز ،  يجرم% 21,1ج نشان دهنده وجود ينتاد. ينژاد مشهد ارسال گرد يهاشم
  بودند. يارسال يخاكستر در نمونه ها ي% جرم21ن و يگنيل

  شاتيآزما يو طراح يمورد بررس ير هايمتغ -2-2

ر در يز يرهاييگردد متغيم ينيش بين بازده پيشتريو حصول ب يش فرآوريپ ين شرائط برايجهت بدست آوردن بهتر
  باشند.ك واكنش موثر يسنت

 غلظت ماده خشك -

 زمان اقامت -
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 ديغلظت اس -

هر  ين منظور برايبه ارد.يگ يقرار م يمورد بررسمقدار قند استحصال شده  يبر رون سه پارامتر يق اثر اين تحقيلذا در ا
  رفت.يانجام پذ يليشات بر اساس روش فاكتوريآزما ير سه سطح در نظر گرفته شده و طراحييمتغ

 ياز بود تا نمونه ها براين توسط باغداران يعات آن به صورت سنتيمحصول و دفع ضا يجمع آورل يبدل يقبل از هر كار
دو  ين در ابتدا نمونه ها پس از اختالط طيصورت كامل شسته شوند. بنابراش ها به ياز هرگونه خطا در آزما يريجلوگ

پس از  پهن شده تا به طور كامل خشك شوند.ط يشسته و در مح زديوناير ديدوبار تقطمرحله به طور كامل با آب مقطر 
ده يياب نموده و پس از سايز آنها را آسيدروليند هيفرآ يط نسبت سطح به حجم آنهاش يافزا يخشك شدن نمونه ها برا

پودر خشك حاصله از مرحله  ز مشخص باشد.يمتر عبور داده تا حداكثراندازه ذرات نيليم 0,5 شدن پودر حاصله را از الك
ز گردد . با توجه به باال يدروليق هيك رقيد سولفوريتوسط اس يد در شرائط خاصين مرحله بايدر ا يكيزيف يفرآورش يپ

د موجود در نمونه ها از ير شدن آب و اسياز تبخ يريجلوگ يز ، برايدروليند هيفرآ يبودن دما و وجود آب در نمونه ها ط
گراد باال يدرجه سانت 121نمونه ها را تا  يتوان دمايشرائط بخار اشباع م ن حالت دريشود. در ا يدستگاه اتوكالو استفاده م

ز يدروليند هيم تا در هر مرحله از فرآياز داريز نيمتر نPHن عالوه بر اتوكالو به يهمچن . باشد ياز ما ميمورد ن يبرد كه دما
PH م .يمحلول را تحت كنترل داشته باش  

و  5ن منظور در سه سطح ياست، به همهرنمونه در  يزان ماده خشك مصرفيم فتگرقرار  يكه مورد بررس  ير اولييمتغ
د يك اسير دوم كه غلظت سولفورييمتغ يبررس يبرا شدند. ختهيجداگانه ر يو در ارلن ها نيگرم نمونه ها توز 15و  10

- يحجم % 7و  5و  3 متفاوت يغلظت هاد با يتر اسيل يليم100 ، مختلف يها جرمنمونه ها با  يارلن حاو است  به
 يسه هايو مقا يو جهت بررس يريته محلول اندازه گيديزان اسيمتر مPHن مرحله توسط يد. در اياضافه گرد  يحجم
  ثبت شد.  يبعد

جهت مختلف  يو نمونه ها بسته يومينيآلوم يل هايتوسط فو، د يجهت حفظ نسبت آب به اسارلن ها را  يدرب تمام
و  5 مختلف يدر زمان هاگراد يدرجه سانت 121اشباع  يداخل اتوكالو با دماز است ، يدروليپارامتر سوم كه زمان ه يبررس
پس از سرد شدن در  ز نمونه ها از داخل اتوكالو خارج شده ويدروليبعد از اتمام زمان ه. داده شدندقه قرار يدق 15و  10
رسانده شده و  7نمونه ها به  PHظ يت توسط سود غليد . در نهايگرد و ثبت يريآنها اندازه گ PHمجددا  ط يمح يدما

 ييل شده تا جايبه دو فاز جامد و محلول تبد يف بوخنر و كاغذ صافيضمن اضافه كردن آب مقطر، مخلوط حاصل توسط ق
داخل ظروف محلول حاصل ن يتر از ايل يليم200زان يم تينها در تر برسديل يليم 300كه حجم محلول بدست آمده به 

در  يكاغد صاف يمانده بر رويماده جامد باق . ز استفاده شونديآنال يگردند تا در مرحله بعد برايزر منجمد ميدربسته در فر
در  افته نمونه ،يد تا در صورت لزوم از آنها بر اساس مقدار قند كاهش يگرد يخشك و نگه دار يشگاهيط آزمايشرا

  استفاده گردد . محاسبات

و  مشخص يو به روش تاگوچ Qualitek-4توسط نرم افزار ك يط هر يج و شراينتاكه  هعدد بود 27شات الزميكل آزما
  شات صورت گرفته آورده شده است.يمربوط به كل آزما مشخصات 1در جدول  . ديگرد ليه و تحليتجز
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  مشخصات مراحل مختلف آزمايش -1جدول 
شيآزما شماره خشك  ماده

 (گرم)
زمان

( قهيدق ) 
دياس غلظت شماره(%)  ماده خشكشيآزما

 (گرم)
زمان

( قهيدق ) 
دياس  (%) غلظت 

1 553155 155 

2 51051610 53 

3 51571710 57 

4 10551810 103 

5 101071910 105 

6 101532010 155 

7 15572110 157 

8 151032215 53 

9 151552315 55 

10 5552415 105 

11 5572515 107 

12 51032615 153 

13 51072715 157 

14 5153   

  

  يريجه گينتبحث و  - 3

مقدار استحصال شده چهار  يد رويت اثر غلظت اسيدر ابتدا اثر جرم ماده خشك سپس اثر زمان و در نها زير يدر نمودارها
م شده است كه در ادامه يد ، فورفورال) ترسيك اسي(است يو دو بازدارنده اصل نوز)يگاالكتوز ، آرابلوز ، ي(گلوكز ، زا يقند اصل

مالحظه مي گردد در خصوص تاثير جرم ماده خشك در ميزان قند و 1همانگونه كه در شكل  م نمود.يخواه يآنها را بررس
بعنوان قندهاي اصلي استحصال شده ، با افزايش جرم بازدارنده هاي استحصال شده ميتوان گفت كه مقدار گلوكز و زايلوز 

ماده خشك ، در ابتدا اندكي افزايش داشته است ولي در كل ، مقدار قند هاي حاصله با كاهش همراه بوده است الزم به ذكر 
ذاري است كه شيب تغييرات مقدار محصوالت در اثر تغيير مقدار ماده خشك كم ميباشد كه نشان دهنده آن است كه اثرگ

آنها بر يگديگر اندك است . در خصوص بازدارنده ها نيز استيك اسيد بعنوان بازدارنده اصلي ، با كاهش شديدي طي روند 
  افزايش جرم ماده خشك همراه بوده است.

مي توان گفت كه با افزايش زمان غلظت  2درباره تاثير زمان هيدروليز در ميزان فرآورده هاي حاصله ،با توجه به شكل 
تمامي قند ها و بازدارنده ها بويژه گلوكز و استيك اسيد بعنوان مهمترين قند و بازدارنده استحصال يافته ، افزايش يافته 

  است.با اين توضيح كه در ابتدا سرعت توليد فراورده ها زياد و رفته رفته كاهش ميابد ، اين به اين معناست كه واكنش 
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ل محصوالت هيدروليزتاثير ميزان مواد برروي تشكي -1شكل   

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 گلوكز  زايلوز

 گاالكتوز  آرابينوز

اسيد استيك    فورفورال
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تاثير غلظت اسيد برروي تشكيل محصوالت هيدروليز -2شكل   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گلوكز  زايلوز

 گاالكتوز آرابينوز

اسيد استيك   فورفورال
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زمان برروي تشكيل محصوالت هيدروليزتاثير  -1شكل   

   

گلو زايلوز

گاالكتوز آرابينوز

اسيد استيك فورفورال
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تجزيه گلوكز در مقابل سرعت توليد آن قابل چشم پوشي ميباشد. تنها استثنا موجود درباره زمان هيدروليز كاهش ميزان 
  فورفورال توليد شده در زمان هاي طوالني است.

غلظت اسيد را نيز به اين صورت مي توان تحليل نمود كه در ابتدا و با افزايش غلظت اسيد ميزان همه قندها بخصوص اثر 
گلوكز با افزايش چشم گيري همراه بوده اند ولي با ادامه افزايش غلظت اسيد ، ميزان قندها به مرور كاهش يافته است . 

يان نمود كه با افزايش غلظت اسيد و در دماهاي باال (شرايط آزمايش) دليل عمده اين پديده را ميتوان به اين صورت ب
مقداري از قندهاي استحصال شده تجزيه شده و به بازدارنده ها تبديل شده اند ، كه اين مطلب با توجه به افزايش سريع 

ول غلظت متوسط اسيد مقدار فورفورال در غلظت هاي باال قابل اثبات مي باشد.لذا بهترين شرايط براي استحصال محص
باال  يخشك متوسط و كم و زمان ها يجه گرفت كه در جرم هايتوان نتيحات فوق ميبا توجه به توض%) مشخص گرديد .5(

  د نمود .ين بازدارنده ها را تولين مقدار قندها و كمتريشتريتوان بيد متوسط ميو غلظت اس
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