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مواد لیگنوسلولزي در فرایند بیواتانولتولید شکر قابل تخمیر از 

2حسین همتی- 1علی آراسته نوده

ایران-قوچان–گروه مهندسی شیمی -واحد قوچان-دانشگاه آزاد اسالمی-1
aliarastehnodeh@yahoo.com

چکیده
باتوجه به ضرورت تولید سوخت هاي طبیعی نظیر بیواتانول که جایگزین سوخت هاي فسیلی میگردد.  یافتن مواد اولیه و تکنولوژي هاي تبدیل 

شد. یک بخش قابل توجه از موجودات زنده گیاهی بر روي زمین از دیواره هاي سلولی آن به بیواتانول سالهاست که مورد توجه محققان می با
پلیمرشکر می باشندو در طی فرایند شیرین سازي به مونومرهاي شکرتبدیل شده و سپس تخمیر می گردند. 35تشکیل یافته اندکه داراي %

ایندکلیدي در طی پاالیش طبیعی دیواره سلولی است.دراین مقاله عوامل قندسازي بعنوان تبدیل پلیمرهاي شکر دیواره سلولی به مونومر یک فر
موثربراین فرایند موردمطالعه قرار گرفته است.بررسی ها نشان میدهد که سطح ویژه ، بلورینگی سلولز،واکنش پذیري سلولز، درجه 

پلیمرشدن،ممحتواي لگنین و درجه استیل شدن عوامل موثر بر فرایند قند سازي است.

لیگنوسلولز،  بیواتانول،  پاالیش طبیعی،  هیدرولیز-شیرین سازي، قندسازيکلمات کلیدي: 

عضو هیات علمی دانشگاه آزا د اسالمی واحد قوچان1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود–دانشجوي کارشناسی ارشد 2
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مقدمه- 1

) 1997دیواره هاي سلولی تشکیل یافته اند( پورتر و ویالر یک بخش قابل توجه از موجودات زنده گیاهی بر روي زمین از 
لیگنین و پروتئین ها می باشند و بنابراین ي دیواره سلولی. سایر اجزاي تشکیل دهندهمی باشندشکرپلیمر35%ه داراي ک

(زویلین ی از قند ارائه می کنند منابع فراوانکهدیواره هاي سلولی به عنوان مواد لیگنوسلولزیک نیز شناخته می شوند 
، بوتانل ، اسید استیک ، اسید براي تولید انواع محصوالت گوناگون مثل اتانلمی تواند به عنوان مواد خام این قند.)2001

کلیدي براي . یک مرحله روندمیبه کار )2004و فورفورال (ویلک و ورالپسیتریک ، اسیدلیولینیک ، اسید الکتیک 
یا شیرین سازي دیواره قند سازي می باشد . این فرایند ولی به مونومرهاي قندسلياقندها، تبدیل دیواره هاستفاده از این 

نامیده می شود . سلولی 
و محدود ی. منابع فسیلی از مواد لیگنوسلولزیک هستندطبیعدالیل زیادي زیربناي عالقه موجود در تولید محصوالت 

طی دهه در، ت شیمیایی و سوختی به کار می رودکه به عنوان ماده خام براي محصوالنفت. مخصوصا ند.غیرقابل تجدید
. بسیاري گیري خواهد کردافزایش قیمتها احتماال از استفاده شدید این منابع در آینده جلووهاي بعدي کمیاب خواهد شد

سوختهاي د. دهانرژي آنها را افزایش از کشورها در حال جستجو براي منابع انرژي جایگزین هستند که امنیت موجودي
ر نواحی روستایی و بنابراین دهستند خواهند شد که در مجاورت با ذخایر غذایی هاي طبیعی تولیدگاه طبیعی در پاالیش
رونق پیدا جدید و درآمدهاي بیشتر روستایی ممکن است از طریق ایجاد شغل هاي. بنابراین اقتصادساخته می شوند

.نماید
).2006(فارل هم خواهد کرد کاهش خروج دي اکسید کربن فرامانندمحیطی مثبتی زیست مزایاي سوخت طبیعیتولید 

منتشر می شود و بر اثر گلخانه ) در اتمسفر2COدي اکسید کربن ( ،  می سوزندنفتزمانیکه سوختهاي فسیلی مانند 
استفاده از دي اکسید کربن در طی رشد مواد آلی در اثر نور موجودات طبیعی ازعالوه بر اینکه هنگام اي اضافه می شود . 

85سوخت طبیعی جلوگیري می کند . خروج دي اکسید کربن از اتانول تولید شده توسط دیواره هاي سلولی حدودا % 
) . 2006اتانول تولید شده از بنزین محاسبه شده است .( سازمان انرژي ایاالت متحده سال میزان کمتر از

یک فرایند کلیدي براي پاالیش طبیعی دیواره سلولی :–قندسازي -2
یک فرایند کلیدي در پاالیش طبیعی دیواره پلیمرهاي شکر دیواره سلولی به مونومرهاي شکر ،بدیلقندسازي به عنوان ت

داده شده است .1ساده شده از پاالیش طبیعی دیواره سلولی در نمودار یطراحسلولی می باشد . یک 

گنوسلولزیل لیتبدیند کلیفرا–1شکل 
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کشف شد که چوب می 1819عالقه و تمایل به قندسازي از مواد خام لیگنوسلولزیک تاریخچه اي طوالنی دارد . در سال 
اولین فرایند تجاري آن توسعه یافت( شی 1898تواند به محصول شکر توسط ماده واسطه اسیدي تبدیل شود و در سال 

بسیاري از کارخانجات از تا زمان جنگ جهانی دوم ، در آلمان ، روسیه و ایاالت متحده آمریکا ،).  1999هان و هیمل 
).  در آخر جنگ جهانی دوم 2006هیدرولیز اسیدي براي تولید اتانل از دیواره هاي سلولی استفاده می کردند(کاتزن وشل

مواد خام که به مقدار فراوان موجود بود ، تولید می نفت ارزان در دسترس قرار گرفت و اتانل و سایر محصوالت از این
، 1970شدند . و عالقه به توسعه بیشتر در فنون تبدیل مواد خام لیگنوسلولزیک کاهش یافت . در پی بحران نفت در دهه 

می دهد که نشان 1980تمایل به رشد جایگزینی براي مواد شیمیایی نفتی بوجود آمد . مطالعات انجام شده در اوایل دهه 
هیدرولیز آنزیمی براي دست یافتن به عالوه بر این اقتصادي بود ، يفرایند اسیددرتبدیل موجودات زنده طبیعی به اتانول

در مقایسه با .)1996، کامز 1986(هال محصوالت بیشتر به تحقیقات بیشتر در زمینه فرایندهاي آنزیمی ، منجر شد
اسید ، که مدتهاي طوالنی نیز استفاده می شده ، این تکنولوژي نسبتا جدید پتانسیل فرایندهاي هیدرولیز کاتالیزوري 

عظیمی براي توسعه و پیشرفت ارائه می کند . برنامه هاي تحقیقاتی متعددي در ایاالت متحده و اروپا براي پیشرفت این 
ه قندسازي آنزیمی تکنولوژي امیدوار کننده بسیاري از محققان معتقدند ک. )1996(هافرتکنولوژي ابالغ و راه اندازي شدند

آنها تالش زیرا حاضر خیلی رقابتی نیست. بدلیل مفاومت شدید دیواره سلولی تري است . گرچه این تکنولوژي نیز در حال 
می کنند تا با تجزیه شدن فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی مقاومت نشان دهند .

ترکیب و ساختار دیواره سلولی- 3
از دیواره هاي سلولی که ، که براي پاالیش طبیعی دیواره سلولی استفاده خواهند شدقسمت بزرگی از موجودات طبیعی 

الیاف ها و آوندها بیشتر انواع سلولها مانند پلی ساکاریدها و لیگنین است تشکیل یافته اند. این دیواره سلولی در شامل
هاي اولیه که به طور عمده از پلی ساکاریدها و پروتئین به وسیله دیواره فقط. در طی رشد سلول، این سلولهاوجود دارند

. زمانیکه رشد سلول )2000کارپیتا_احاطه می شوند گرچه مواد فنولیک هم ممکن است موجود باشداندها تشکیل شده
تشکیل )20-30(%و لیگنین)20- 30(%، همی سلولز )40–50(%سلولز این سلولها به دیواره دوم که ازمتوقف می شود ،

(فانجل)ی را تشکیل می دهندلوزن دیواره سلو95می پیوندد . دیواره هاي دوم این سلولها معموال بیش تر از %، شده است
دیواره هاي دوم غیرقابل انعطاف می آمیزد .. در جریان پیوستن طبیعی دیواره دوم ، دیواره اولی نیز با لیگنین

با لیگنین ، آنها را هیدروفوبیک می سازد و مقاومتشان را  در فراهم می کنند . آمیختن دیوارهاحمایت ساختاريهستند و 
برابر حمالت میکروارگانیسم ها افزایش می دهد . دیواره هاي سلولی لیگنوسلولزیک مواد ترکیبی قوي هستند . سلولز از 

یل را پیوند خورده اند و میکروفیبرکه از طریق پیوندهاي هیدروژنی زنجیره اي از مولکولهاي گلوکز تشکیل یافته است 
.)2( شکلها توسط همی سلولزها و لیگنین محاط شده اند یلاخواص کریستالی تشکیل داده اند . میکروفیبربا

واره یمختلف ديه هایک چوب نرم که الییواره سلولینمونه د–2شکل 

یا منحنیم یسلولز با خطوط مستقيل هایبریکروفیدهد. میرا نشان میسلول

واره ی= دS1ه، یواره اولید=P، یانیه میال=MLنشان داده شده است. 

ه دانه دار (برگرفته از ی= الWواره سوم، ی= دT، 2ه یواره ثانوی= دS2، 1ه یثانو

).1989فنگال و وگنر 
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: ترکیب مواد مختلف لیگنوسلولزیک1جدول 

سلولزهیماده اول
(%)

سلولزیهم
(%)

نیگنیل
(%)

مواد 
یاستخراج

(%)

خاکستر
(%)

نیپروتئ
(%)

36,4علوفه ذرت

22,6
نوز ی)، آراب18لوز (یاگز(

)، 0,7)، گاالکتوز (3(
))0,6مانوز (

16,67,39,7-

38,2کاه گندم

24,7
نوز ی)، آراب18لوز (ی(اگز

)، 0,7)، گاالکتوز (3(
))0,6مانوز (

23,41310,3-

43,3چوب سخت

31,8
نوز ی)، آراب18لوز (ی(اگز

)، 0,7)، گاالکتوز (3(
))0,6مانوز (

24,4-0,5-

40,4چوب نرم

31,1
نوز ی)، آراب18لوز (ی(اگز

)، 0,7)، گاالکتوز (3(
))0,6مانوز (

28-0,5-

44,9علف

31,4
نوز ی)، آراب18لوز (ی(اگز

)، 0,7)، گاالکتوز (3(
))0,6(مانوز 

12-4,64,5

مولکول لیگنین هیدروفوبیک که با دیواره سلولی می آمیزد . اندازه منافذ را کاهش می دهد و پلی ساکاریدها را می پوشاند 
آنها ویژگی هاي بلورین ندارند .انواع عمده .)2006(دینک و هیمل. همی سلولزها از پنتوزها و هگزوزها تشکیل یافته اند

که پالن ها و گلوکومانان هزاوبی شده دي کوتیلدون ها واقع می شوند عبارتند از چهمی سلولزها که در دیواره هاي ثانویه 
د .. گلوکز رونوا  رابینوکسیالن همی سلولز عمده در ماده چوبی سلولزي علف ها می باششوند.استیل دار می توانند 

:پیش فراوريشیوه هاي- 4
را براي قابل دسترس نمودن سلولز براي آنزیم هاي هیدرولیز فرایند پیش فراوري بایستی یک براي شیرین سازي آنزیمی 

. در ابتدا ماده خام را می توان با خرد کردن و شستن به منظور کاهش اندازه ماده اولیه از )2006(گري کننده به کار برد
به لحاظ فیزیکی آماده نمود . سپس آماده سازي هاي بیولوژیکی و شیمیایی انجام می شوند تا بخش آلی آلودگیبین بردن 

براي فرایند تبدیل به قند کردن شیوه سلولزاز همی سلولز و لیگنین حل شوند . به منظور بیشتر نمودن قابلیت دسترسی 
اي فیزیکی آماده سازي عبارتند از : آسیاب و خرد کردن ، رنده هاي آماده سازي متعددي به کار برده می شود . شیوه ه

بخار دادن در فشار باال و انفجار با بخار ، شیوه هاي آماده سازي شیمیایی عملیاتی قلیایی ، عملیات اسیدي ، ، کردن 
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. )2006کننده (کام تورم ماستخراج لیگنین و عوامل حالل هاي عملیات گازي ، عوامل اکسید کننده ، حالل هاي سلولز ،
سلولز ، یا ترکیبی از هر دو ارگانیسم هاي تجزیه کننده شیوه هاي آماده سازي بیولوژیکی از ارگانیسم هاي تجزیه لیگنین ، 

.)2006(کامده می کننداستفا
روش هاي هیدرولیز-5

% کربوهیدرات ها تشکیل می شوند که از مونوساکاریدهاي مختلف ساخته می شوند . این 70بیش از لیگنوسلولزها
یا آنزیمی آزاد شوند و به عنوان ماده خام محصوالت جدید يمونوساکاریدها می توانند از طریق هیدرولیز با کاتالیز اسید

باشد زیرا فقط به هیدرولیز آسان مونوساکاریدهاي آنان استفاده شوند. در ابتدا به نظر می رسد تبدیل پلیمرهاي قند به
یک براي پلی ساکاریدهاي غیرسلولزي  صادق است که می توانند در دماي باال با پیوندهاي گلیکوسیدیک نیاز است . این 

ه بخش هاي ، سلولز به یک شکل بلورین موجود می باشد که از دستیابی اسید ببهرحالعملیات اسید مالیم تجزیه شوند .
داخلی میکروفیبرهاي سلولزي جلوگیري می کند .

هیدرولیز اسیدي :-5-1
لیز ) هیدرو2) هیدرولیز با اسید غلیظ در دماهاي پائین ، 1هیدرولیز اسیدي را می توان به دو گروه گسترده تقسیم نمود : 

رینائو –یدرولیز اسید غلیظ ، شیوه برگیوس یک نمونه از یک شیوه ه.)1989( فنگل و وگنر با اسید رقیق در دماهاي باال
یک مرحله پیش  هیدرولیز توسطهموسلولزها می باشد که از اسید هیدروکلریک غلیظ و سرد استفاده می کند. در ابتدا ،

% اسید هیدروکلریک از لیگنوسلولز جدا می شوند . پس از آن  هیدرولیز اصلی با یک اسید هیدرولیک بسیار غلیظ 35با 
شود . مراحل ي عمل آوري هیدرولیزات استفاده می اسید رقیق شده برا، نجام می شود . پس از این مرحله هیدرولیز ا

هیدرولیزات در دماي باال و غلظت نهایی می گیرد و عمل آوریپیش هیدرولیز و هیدرولیز اصلی در دماهاي پائین انجام 
پایین اسید انجام می شود . اسیدها به وسیله یک تقطیر ازئوتروپی در فشارهاي مختلف بازیابی می شوند ( فنگل و وگنر 

پائین تجزیه کند و آهسته پلیمرهاي قند را تضمین می کند .هیدرولیز بوسیله اسیدهاي بسیار غلیظ در دماهاي .) 1989
اسیدهاي غلیظ استفاده از . مشکالت مربوط به شیوه هاي دست یافتنی استدرصدي قند 90بازیابی هاي بدین ترتیب

شرکت ارکنول ( ).2002می باشد (گالب و زاچی براي بازیابی اسیدمورد نیاز عبارتند از خوردگی تجهیزات و انرژي 
یش صنعتی در ارانج در ایالت کالیفرنیا بر پایه ) یک مرکز فناوري ساخته  است که شامل یک واحد آزما2006آرکنول 

شیوه اسید غلیظ ساخته شده است و همچنین از این فناوري در واحد آزمایش صنعتی ایزومی در ژاپن نیز استفاده می 
در دما وتورنش است . اسید سولفوریک رقیق –.یک مثال از هیدرولیز اسیدي رقیق شیوه شولر )2006(بلوفایر اتانول شود

سریع پلی ساکاریدها می شود ، اما موجب تجزیه سریع می گیرد . دماي باال موجب تجزیه فشار باال مورد استفاده قرار 
مونوساکاریدهاي آزاد شده نیز 

انجام می شوند و در راکتورهاناپیوستهد نمودن تجزیه مونوساکاریدها ، هیدرولیز به صورت ومی گردد . براي محد
انجام پیوستهمرحله هیدرولیز 20تا 10زاد شده به سرعت از منطقه واکنش دفع می شوند . هیدرولیز با مونوساکاریدهاي آ

ساعت 4تا 3زمان واکنش را به . با بهینه سازي شیوه هارود و غلظت اسید کاهش می یابدمی شود . سپس دما باال می 
.( کاتزن وشل)استشده کاهش داده 

هیدرولیز آنزیمی :-5-2
یک نقص و عیب عمده هیدرولیز اسیدي تجزیه احتمالی مونوساکاریدهاي آزاد شده می باشد که منجر به کاهش تولید قند 

ه یواکنشهاي جانبی مانند تجزکه در آن می شود . تجزیه آنزیمی زیست توده چوبی سلولزي بسیار خاص و ویژه می باشد
هزینه هاي نگهداري ان پذیر می باشد. عالوه بر این ، شرایط تبدیل مالیم ،امکباال بهرهقندها اتفاق نمی افتد . بنابراین 

شیوه هاي هیدرولیز اسیدي بسیار کامل می باشند ، بسیاري از کارشناسان کارخانه تولید را پائین می آورد .گرچه 
. )2005(هام لینک ی بینندتولید ثمر بخش و سودمند مونوساکاریدها موسلولز را یک راه حل براي نهیدرولیز آنزیمی لیگ

براي جزء مورد عمل (سوبسترا) افزایش می دهد . براي قندسازي راکه قابلیت دسترسی آنزیم هاپیش فراوري مناسبیک 
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کم با این حال ، یک پروسه . هیدرولیز آنزیمی سلولز ،)2006(تومان دشا مخلوط آنزیم کنونی ضروري می باآنزیمی ب
برابر آنزیم بیشتر از 100.براي مثال ، هیدرولیز زیست توده مستلزم )2006مان انرژي آمریکا(دپارتمی باشدراندمان

همچنان پرهزینه می باشند ، اگرچه هیدرولیز نشاسته می باشد و بنابراین پرهزنیه می باشد . عالوه بر این ، سلوالزها 
Genencor Internatonal and)  به همراه تولید کننده آنزیم ها NRELر ملی انرژي تجدید پذیر آمریکا ( االبراتو

nauozymes Biotech هزینه ها بایستی بیشتر بیست تا سی برابر کاهش دادند اما2004، هزینه آنزیم ها را در سال
کاهش یابند. 

ویژگی هاي دیواره سلولی که بر قند سازي آنزیمی تاثیر می گذارد .- 6
شرایط هیدرولیز شامل زیست توده تحت تاثیر ساختار مواد اولیه ، ویژگی هاي دیواره سلولی ماده اولیه و قندسازي آنزیمی 

چپانگ و هولزایل ،1993، کانورس 1999استفاده قرار می گیرد ( مانزفیلد و دیگران ترکیب آنزیم و پیش فراوري مورد
ول آنزیم مورد استفاده براي تبدیل به قند کردن دیواره هاي ساختار زیست توده می تواند بر نفوذ ماده با محل. )2000

سلول تاثیر گذارد . 
سرعت هیدرولیز تاثیر می گذارد عبارتند از :بردیواره سلول که ياویژگی ه

اندازه ذره / مساحت سطح ویژه -
بلورینگی سلولز-
واکنش پذیري سلولز-
درجه پلیمریزه شدن -
محتواي لیگنین-
درجه استیل شدن -
اندازه ذره / مساحت سطح ویژه :- 1- 6
ندسازي آنزیمی به تماس آنزیم ها با سوبسترا ( ماده خام ) بستگی دارد . اگر یک نمونه معین به ذرات ریز تجزیه شود . ق

ب ماده اولیهجذبیشتري آنزیم هاي هیدرولیتی بطور تئوريرات کوچک نسبت سطح به وزن بیشتري دارند . ذاجزاء با 
شوند که منجر به افزایش سرعت قندسازي می شود . با این حال نتایج مغایري در زمینه تاثیر اندازه ذره بر بازده می

قندسازي گزارش شده اند . در یک بررسی با استفاده از چوب به عنوان ماده اولیه در حقیقت مشاهده شد که میزان قند 
حال ، پیش عمل آوري نه تنها اندازه ذرات را کاهش داد بلکه سایر ویژگی سازي با کاهش اندازه ذره افزایش یافت . با این 

. در یک می گرددبه هضم بهتر ماده اولیه منجر ) . این تغییرات1987هاي ماده اولیه را نیز تغییر داد (ساوادا و دیگران 
ازه ذره و قند سازي مشاهده نشد . هیچ  و رابطه اي میان اندپنبه مطالعه با استفاده از سلولز ریزبلورین و کرك هاي 

) . با این حال سنگسیتونگ و همکاران وي مشاهده کردند که اندازه ذره بر میزان قندسازي 1991(سینیسین و دیگران 
تاثیر می گذارد و کارپوراي و همکاران وي اظهار کرده اند ه مساحت سطح ویژه به دنبال غلظت لیگنین و بلورینگی سلولز 

) .1983گی هاي دیواره سلولی بودند که بر قند شدن دیواره سلولی تاثیر می گذارند ( گارپوراي و دیگران مهمترین ویژ
بلورینگی سلولز:- 2- 6

مناطق غیرمتبلور می رسد کهتاثیر می گذارد . منطقی به نظربلورینگی سلولز اغلب اشاره شده که بر میزان قند سازي 
نکه قسمتهاي بلورین به طورناچیز تجزیه می شوند . گزارش شد که افزایش در بلورینگی و ایسلولز اول هیدرولیز شوند ،

) . ضریب رابطه منفی بلورینگی سلولز با 1998می باشد ( سنگسیتونگ و دیگران سلولز با کاهش میزان  هیدرولیز همراه 
) . با این حال ، 1991تسین و دیگران بازده قندسازي براي مواد اولیه ( سوبسترا) سلولز خالص گزارش شدند . ( سینی

تبدیل به قند شدن دیواره سلولی تاثیر نمی گذارد . (مانزفیلد رويسایر گزارشات حاکی از آن هستند که بلورینگی سلولز 
( قندسازي ) در زیست توده تبدیل قند شدن مشاهده کرد که بازده یورس) .پ1993، کانورس1999و دیگران 

ی توسط سینتیسین هب) . نتیجه مشا1984رفت . ( پورسی پیش پرداخته تحت تاثیر بلورینگی سلولز قرار نگلیگنوسلولزي  
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فراوري و هولزپل براي علوفه ذرت پیش توسط کیمنت آمد . و همچنیو همکاران براي یک ماد ه اولیه لیگنوسلولري بدس
ه تفصیل شناخته شده نمی باشد . بنابراین نمی دانیم ) . ساختار سلولز هنوز ب2006و هولزپل –ه بدست آمد ( کیم شد

.کدام ریز ساختارها بر فعالیت سلولز تاثیر می گذارند.
واکنش پذیري سلولز-3- 6

اغلب مشاهده شده که میزان ( سرعت ) هیدرولیز با زمان کاهش می یابد . یانگ و همکاران میزان سرعت تبدیل قند آنزیم 
لف ا2006) به عنوان ماده اولیه مورد بررسی و مطالعه قرار دارد . ( یانگ و دیگران Avicelلز آویل (ها را با استفاده از سلو

. علت این چه همانگونه که قبال مشاهده شده سرعت هیدرولیز سلولز طی زمان به سرعت کاهش می یابد) آنها دریافتند
آیا محصوالت سلوالز را غیر فعال کردند یا مانع آن شدند ؟ یا آیا سطح ماده ه اولیه طی هیدرولیز تغییر نمود؟بود ؟ آیا ماد

یانگ و همکاران سطوح سلولز را پس از زمانهاي مختلف واکنش به وسیله تجزیه اولیه به وسیله آنزیم ها مسدود شد ؟
یم هاي جدید ، سرعت هاي باال ئیدرولیز آنزیم ها با استفاده از پروتئین ها تمیز کردند. پس از شروع ئیدرولیز با افزودن آنز

اما دوباره مشاهده شد. این امر و به این گیري منجر شد که واکش پذیري ماده اولیه طی ئیدرولیز تغییري نمی کند،
سطوح ماده اولیه توسط آنزیم هاي ئیدرولیتی مسدود می گردد .

درجه پلیمریزه شدن 4- 6
) 1999قایاي گلیسرول به ازاري زنجیره سلولز تعریف می شود ( مانزفیلد و دیگران درجه پلیمریزه شدن به صورت تعداد ب

بین مواد اولیه مختلف فرق می کند و همچنین DPکمتر پایانه زنجیر سلولزي بیشتري دارد .DPبنابراین یک ماده با 
اناز روي زنجیره سلولز اندوگلوکتحت تاثیر آماده سازي ماده قرار می گیرد . همانطور که در باال توضیح داده شد ، 

باشد ( DPاثر می کند و انتهاي زنجیره را آزاد می سازد . به نظر نمی رسد که این فعالیت تحت تاثیر هایلمیکروفیبر
....ن وپائین نشان می دهند . سینیستیDPهیدروالزها اکتیوته بیشتري به مواد اولیه ي با لبیوو) . س2004ژانگ ولیند 

و میزان هیدرولیز تعدادي از مواد اولیه مختلف را مورد بررسی قرار دادند و یافتند که DPهمکارانش ضریب رابطه میان 
DP 1991بر سرعت و میزان هیدرولیز تاثیري نگذاشت (سینیستین و دیگران. (

محتواي لیگنین- 5- 6
، مانزفیلد و دیگران 1993وسلولزي رابطه معکوسی با بازده تبدیل به قند شدن دارد (کارنوس نمحتواي لیگنین ماده لیگ

لیگنین پلیمرهاي قند را از حمله آنزیم حفظ می کند جداسازي لیگنین از سلولز طی ) . 2000، چیانگ و هولزپل 1992
لیگنین کامال . الزم نیست که)1976یرك پیش عمل آوري براي افزایش بازده قند سازي به هم می باشد ( کولینگ و ک

کوچکی انباشته شد ذرات حذف شود تا قابلیت هضم شدن افزایش یابد . تاناهاشی و همکاران پی بردند که آن به صورت 
سون و همکاران اش ذرات انباشته لیگنین را نالد) . دو1983که به دیواره هاي سلولی چسبیده بودند. ( تاناهاشی و دیگران 

در دیواره هاي سلولی چوب کاج پس از پیش عمل آوري توسط انفجار بخار شناسایی کردند . آنها چوب را با هیدروکسید 
سدیم عمل آوردند و ذرات لیگنین را روي آن پخش کردند . حال لیگنین میکروفیبریل هاي سلولز را پوشاند و میزان 

اینکه چگونه ساختار ، ترکیب و اتصال ).2005(، گرابر 1988وونگ و دیگران تا حدود زیادي کاهش یافت ( هیدرولیز
آنزیم همچنین مشاهده شد که عرضی لیگنین بر قند سازي آنزیمی تاثیر می گذارند . به تفصیل شناخه شده نمی باشد . 

.ب )2006وند ( یانگ و ویمان هاي هیدرولیتی در مواد اولیه لیگوسلولزي جذب لیگنین می ش
:Oدرجه استیل دار کردن -6- 6

بر قند سازي تاثیر می گذارد . تصور می شود Oدر مطالعات متعددي نشان داده شده است که درجه استیل کردن کربن 
الف) 2006که گروههاي استیل به لحاظ فضایی مانع آنزیم هاي هیدرولیز کننده می شوند ( وزارت انرژي 
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نتیجه گیري :- 7
براي بهینه سازي فرایند هیدرولیز به شناخت بیشتري از ویژگی هاي دیواره سلولی که بر قندسازي تاثیرمی گذارد 
نیازداریم. براي پاالیش زیستی و قندسازي ساختارسلولز و لیگنوسلولز بایدموردمطالعه قرار گیردتاطراحی مناسبی براي 

فرایندشیرین سازي صورت گیرد.
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