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  زیستی انرژی  ماده ای با ارزش از منظر :مغز باگاس

 2سید رحمان جعفری پطرودی و 2گرمارودیاسماعیل رسولی  ،*1سیده شیدا شفیعی امریی
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 ایران مازندران، سوادکوه، زیراب، ،دانشگاه شهید بهشتی  گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس استادیار 2
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 چکیده

نیاز به انرژی و محصوالت جدید،  و نیزگرم شدن کره زمین، رشد روز افزون جمعیت  فسیلی، های سوختمحدویت ذخایر 

سوخت های زیستی  ،در حوزه پاالیش زیستی یکی از مهمترین این انرژی هانابع تجدید پذیر را بیشتر نموده است. مصرف م

در ایران از مواد اولیه بالقوه برای تولید بیواتانول می توان به  د.ناست که قسمت عمده آن را بیواتانول و بیودیزل تشکیل می ده

 ورزی و سایر مواد لیگنوسلولزی اشاره کرد که در صورت سرمایه گذاری مناسب،مالس نیشکر، چغندرقند، پسماندهای کشا

می تواند ساالنه بیش از دو میلیون تن از مواد مذکور را در اختیار قرار دهد. نیشکر یکی از مواد لیگنوسلولزی است که دارای 

قسمت میانی باگاس که  د اختصاص می دهد.را به خو آندرصد وزن  02تا  22تولیدات جانبی نظیر باگاس می باشد که حدود 

این ماده باارزش که به صورت پسماند  شود. ، مغز باگاس نامیده میشدهدرصد از کربوهیدرات تشکیل  03به صورت تقریبی

سطح باالی رسد، ولی با توجه به  کارخانجات شکر و کاغذ می باشد در حال حاضر در ایران تنها به مصرف خوراک دام می

ماهیت هزار تن( و با توجه به  022میلیون تن( و نیز مقدار قابل مالحظه آن در ایران )معادل  22الیانه آن در دنیا )معادل تولید س

که عالوه بر دستیابی  بالقوه شیمیایی آن که سرشار از کربوهیدرات است، می تواند برای تولید بیواتانول مورد استفاده قرارگیرد

باالتر، می توان از آن بعنوان جایگزین بخشی از بنزین موجود در بازار استفاده نمود که از جنبه  به محصولی با ارزش افزوده

 ارزشمند می باشد.نیز اقتصادی و زیست محیطی 

 

   تجدیدپذیر انرژی اتانول، بیو باگاس، مغز ،باگاسکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

نایع خمیر و کاغذ دنیا از کاه غالت، باگاس، شاهدانه، کنف، جوت، متداولترین الیاف غیرچوبی سلولزی مورد استفاده در ص   

سالیانه حدود یك میلیون تن کاغذ به کشور وارد می شود که باتوجه به از طرف دیگر، باکا، لینترپنبه و بامبو تهیه می شود. وسیزال، ا

ی مهم نظیر کاه گندم، جو، کلش برنج ) در صورت اعمال مدیریت صحیح می توان از پسماند گیاهان زراع ارزش افزوده آن و

می باشند، برای تولید کاغذ  لحاظ مقدار تولید در سال قابل توجه کلزا، که به ترتیب از شلتوک(، ذرات دانه ای، پنبه، باگاس و

پاالیش زیستی  فناوری های زیستی از جملهدر این میان، . (1031نیك نژاد و همکاران، و1030ابوالفتحی و همکاران ،)استفاده نمود

فی محصوالت با ارزش افزوده کاهش هزینه های تولید، معر برای استفاده از منابع کشاورزی و پسماندهای آن، پتانسیل باالیی در

از  .(1031حمصی،)محیطی دارا می باشند-، تولید سوخت های زیستی از جمله بیواتانول و در نتیجه کاهش آلودگی های زیستباال

شود.  از مقادیر عظیم پسماند آلی است که در سراسر جهان یافت میبهینه ، بهبود مدیریت و استفاده یش زیستیاهداف اصلی پاال

 ،یکی از منابع آلودگی را از بین خواهد برد و مهمتر از آن با بکارگیری فرایندهای پاالیش زیستیاز طرفی استفاده از این پسماندها 

 (.1030حسین خانی، و 1030ابوالفتحی و همکاران،) عی مفید قابل استفاده خواهند بوداین پسماندها به صورت فراورده های فر

پس از فرایند مغززدائی در کارخانجات شکر  که باشد می خشك وزن حسب بر سال در تن میلیون 12 دنیا در تولیدی باگاس میزان

 همچنین ) .2211 فائو،) گردد می حاصل باگاس مغز صورت به تن میلیون 22 حدودآن یعنی  02-03%  میزان این ازو کاغذ، 

 شکر تولید کارخانجات در باگاس از کامل استفاده صورت در که باشد، می تن میلیون 2 معادل  کشور در شده تولید باگاس پسماند

 قیمت به آن از اندکی بخش تنها حاضر حال در که نمود جدا آن از مغز تن هزار 122-022 معادل توان می کاغذسازی، فرایندهای و

 برای نیز دیگری اقتصادی و تجاری کاربرد و شود می دهیسوزان باقیمانده و رسیده دام خوراک مصرف به تومان، 02 کیلویی ناچیز

که سرشار از آن  ذاتی ماهیت نیز و دنیا در باگاس مغز تولید پتانسیل به توجه با لذا (2211 همکاران، و افرا) .است نشده تعریف آن

در قالب نظیر بیواتانل زوده باالتر فبرای تولید محصوالت با ارزش اارزش  با ماده می تواند به عنوان یك، ی کربوهیدراتی استقندها

 مفهوم پاالیش زیستی مطرح شود.

 

 مغز باگاس

 خارج هتفال عنوان به شکر کارخانه در نیشکر گیری عصاره و شدن فشرده از پس که است سلولزیوماده لیگن ضایعات باگاس

 درصد به کامل بستگی باگاس فیزیکی و شیمیایی مشخصات. و شامل دو بخش اصلی دستجات الیاف و مغز می باشد شود می

 عصاره تجهیزات ویژه به و نیشکر سازی آماده تجهیزات به عمدتاً باگاس اندازهبطوریکه دارد.  شکر کارخانه در قندگیری میزان
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ویژگیهای ابعادی و مورفولوژیکی بخشهای مختلف  1جدول (. 1033، و جنوبیرفیعیدارد)بستگی  مذکور کارخانه در گیری آن

 باگاس را نشان می دهد. 

 

 (2001و همکاران ،  آننجوسا: ابعاد بخش های مختلف باگاس)1جدول 

 (µm)قطر سلول (µm)ضخامت دیواره (µm)عرض ((mm طول بخش های مختلف باگاس

 22 1 12 10/1 فیبر دستجات الیاف

 مغز باگاس
 1/32 0/2 03 20/1 آوند

 1/12 0/1 30 20/2 پارانشیم

 

نامیده می شود، ماهیت غیر فیبری داشته و   1مغزو آنرا تشکیل می دهد 02-03%باگاس که در حدود های پارانشیمی بخش سلول

ی، منجر به مشکالت زیادی در  فرایند عنوان ماده اولیه کاغذساز  است که در صورت حضور به و قندی سرشار از  مواد استخراجی

تولید کاغذ می شود که از جمله می توان به  مصرف زیاد مواد شیمیایی در پخت و رنگبری، افزایش تولید کف، افزایش هزینه حمل 

گر اثرات های ضعیف لیکور سیاه، کاهش نرخ آبگیری در ماشین کاغذ و دیسازی، کیفیت پایین خمیر و کاغذ، ویژگیو نقل و ذخیره

لذا به دالیل ذکر شده کارخانجات کاغذسازی سعی بر آن دارند تا حد امکان  (.2212، لوئیس کوررامنفی زیست محیطی اشاره کرد)

خمیر و کاغذ مبتنی بر ماده مضرات آن را به حداقل برسانند. بعنوان مثال در یك کارخانه  ومغز را از مجموعه باگاس جدا نموده 

تن در روز مغز تولید می شود که در حال حاضر در کشور ما تنها به مصرف  112تن در روز، معادل  022زدیك به نبا اولیه باگاس 

خوراک دام می رسد و یا برای تأمین انرژی گرمایی سوزانده می شود. این در حالی است که مغز باگاس به دلیل اینکه ساختار 

می تواند بعنوان یك منبع بالقوه برای تولید فراورده های با ارزش افزوده  دمی باشکربوهیدرات  02% بیش از حاوی شیمیایی آن 

 (.2211 ،جین)بیشتر نظیر بیواتانول مورد استفاده قرار گیرد

 

 مغز باگاس در فرایند پاالیش زیستی

خمیرسازی و فیبر د فراین شامل پیش استخراج قندهایی نظیر گلوکز و زایلوز قبل ازپاالیش زیستی یکپارچه مواد لیگنوسلولزی    

به اتانول در راکتور زیستی است که می تواند باعث استفاده کامل از  قندهای سادهتبدیل و نیز )نرمه ها( پس از خمیر سازی،  کوتاه

                                                           

1
 pith 
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یر بنابراین، مواد اولیه لیگنوسلولزی که حاوی مقادشود. باال با ارزش افزوده چندگانه تمامی اجزای مواد خام برای تولید محصوالت 

 ذخایر کاهش به دلیل در این راستا،مورد استفاده قرار گیرند. مناسبی از قندها باشند می توانند در این فرایند به نحو مطلوبی 

 کربوهیدرات اقتصاد به فسیلی هایسوخت پایه بر اقتصاد از ارذگ ای،گلخانه گازهای تجمع نتیجۀ در و فسیلی هایسوخت

زیستی یکپارچه بصورت شماتیك فرایند پاالیش  1 شکل .(2220همکاران، و ژانگ  اپذیر خواهد بود)ناجتناب آینده در تجدیدپذیر

  .(1030 حامدی نژاد، و ابولفتحی .)از هر دو ماده اولیه چوبی و پسماندهای کشاوزی را نشان می دهد

 مورد انرژی منبع مناسبترین عنوان به یستیز نشان می دهد که انرژی تجدیدپذیر یا جدید هایانرژی مختلف منابع روی برمطالعات 

برق، های ه شکلباشد که انرژی را بزیست توده میاست. الزم به ذکر است که تنها منبع تولید انرژی های زیستی،  گرفته قرار توجه

توده  زیست. (2223و همکاران، سون سوک)نمایدحرارت، سرما و سوخت خودرو و به اشکال جامد، مایع و گاز تحویل می

لیگنوسلولزی که ماده اولیه تجدیدشدنی فراوانی در سطح جهان است، پتانسیل خوبی برای تبدیل به سوخت و مواد شیمیایی 

های  ویژگیهای ذکر شده در باال، مغز باگاس به عنوان یکی از پتانسیل( که در این ارتباط، با توجه به 1030و همکاران، یوکپازدارد)

 یو اتانول می تواند مطرح باشد.انرژی از جمله بیبالقوه در حوزه تولید 

 
 (2211،توالمکینن) : شماتیك یك فرایند پاالیش زیستی یکپارچه1شکل 
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بررسی مقدار ترکیبات شیمیایی موجود در باگاس نشان می دهد که مغز باگاس عالوه بر ترکیبات متداول هولوسلولزی، دارای 

برای تولید بیواتانول باشد )جدول مناسبی کربنه می تواند پتانسیل بالقوه  3که به عنوان یك قند  مقادیر زیادی پنتوزان نیز می باشد

  (.2221همکاران، و سانجوان باشد )تبدیل زایالن به اتانول یکی از چالشهای موجود در این زمینه می  هرچند( 2

 

  (2221اران،همک و سانجوان)سو مغز باگا فیبری : آنالیز شیمیایی دو بخش 2جدول 

 بخش مغز )%( بخش فیبری)%( نوع آنالیز

 1/0 3/2 اتانول -مواد استخراجی بنزن

 1/0 1/1 مواد استخراجی اتانول

 0/12 1/1 مواد استخراجی آب داغ

 3/01 1/03 هولو سلولز

 00 13 سلولز-آلفا

 0/01 3/23 پنتوزان

 1/11 0/10 لیگنین  کالسون

 1/3 1/1 خاکستر

 

 (.2221همکاران، و سانجوان)نشان داده شده است  0ندهای موجود در بخش الیافی و مغز باگاس در جدول همچنین ق

 . ( 2221همکاران، و سانجوان) : درصد حضور مونوساکارید ها در دو بخش باگاس0جدول

  %()جزء مغزی %()جزء فیبری ترکیبات شیمیایی  مونوساکارید ها 

 10/2 13/1 آرابینوز

 03/3 11/11/11 گاالکتوز

 01/10 02/11 گلوکز

 23/20 20/22 زایلوز

 

ده از طریق سنتزی نباقیما 3تولید اتانول دنیا از طریق فرایند زیستی تخمیر )بیواتانول( و %  03بر اساس مطالعات انجام شده، % 

مار، هیدرولیز، تخمیر و جداسازی انجام می های عملیاتی مختلفی نظیر پیش تی فاز بیواتانول، تولید پروسه )اتانول( تهیه می شود. در

شود که بر اساس نوع ماده اولیه همچون پسماندهای کشاورزی و نوع محصوالت مورد نظر روشهای مختلفی می توانند مورد 

   (.2210،برگاستفاده قرار گیرند)
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 طوول  در زایلوز/گلوکز بازده باالی ر،موث و اقتصادی تیمار پیش روش به نیاز لیگنوسلولزی توده زیست موفق بیولوژیکی تبدیل

 نشان 2 شکل در توده تبدیل زیست (. فرآیند2212وهمکاران، گائودارد) اتانول، به پنتوز  /هگزوز قندهای تخمیر و آنزیمی هیدرولیز

 .است شده داده

 

 (2220همکاران، و توماس) توده زیست تبدیل فرآیند :2شکل

 بازده افزایش و سرعت هیدرولیز افزایش تیمار، پیش اصلی است. هدف ضروری امری دهتو زیست تیمار پیش هیدرولیز، از قبل

 سطح افزایش (،2223وهمکاران، هوانگزیست توده) پلیمری شبکه ساختار اصالح بواسطه امر این که باشد، می تخمیر قابل قندهای

ماده  تبدیل (. مسیر بیوشیمیایی2212،گلب) است پذیر امکان سلولزها همی جزئی هیدرولیز و منافذ اندازه افزایش ویژه،

 از باشد. می دیواره سلولی ساکاریدهای پلی در موجود قندهای تخمیر برپایه ،زیستی سوختهای به ی نظیر مغز باگاسلیگنوسلولز

 و قند تخریب از و شود می هیدرولیز آسانیه ب که می کند تولید را ای هیدراته ساختار آل ایده پیش تیمار فرآیند یك تئوری، نظر

 به تیمار پیش فرآیندهای ،کلی بندی طبقه یكدر  اساساین  بر (.2211همکاران، و اگبورمیکند) جلوگیری تخمیر بازدارنده های

ماده اولیه بطور کلی، (. 2211همکاران، و اگبورشوند ) می تقسیماز اینها ترکیبی  و بیولوژیکی دسته فیزیکی، شیمیایی، چهار

به قندهای سازنده آن تبدیل می شود که برای  ،پس از پیش تیمار به هر کدام از روشهای فوق الذکرظیر مغز باگاس، لیگنوسلولزی ن

قرارگیرند. تولید بیوتکنولوژیکی اتانول  1دستیابی به سوختهای زیستی نظیر اتانول، این قندها بایستی تحت فرایند دیگری بنام تخمیر

(. یك چالش کلیدی در 2212و همکاران، استبنی کوواباشد )ها میالکل به وسیله میکروارگانیسم مبتنی بر تبدیل آنزیمی قندها به

باشد که مقاوم به همه کننده اتانول میتوسعه فرآیند تبدیل موثر زیست توده لیگنوسلولزی، انتخاب یك میکروارگانیسم مناسب تولید

 وهامرهگزوزها و پنتوزها، به اتانول باشد )از جمله های هیدرولیزی و قادر به تخمیر همه قندها، عوامل بازدارنده در فرآورده

                                                           

1
 fermentation 
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که به شدت به نوع ماده اولیه در فرآیند  ،از این رو، ترکیب شیمیایی مایعات هیدرولیزی (.2220و همکاران، بجاوا و2211همکاران،

دراین راستا،  (.2221 ،سیکستاك عامل موثر در انتخاب میکروارگانیسم باشد )تواند یپیش تیمار و روش پیش تیمار وابسته است، می

همانگونه که قبالً نیز ذکر گردید، مغز باگاس بدلیل داشتن گلوکز و نیز مقادیر باالی پنتوزان می تواند با چالش جدی نوع 

 سخت تر می نماید.میکروارگانیسم مواجه باشد که انتخاب آن را 

ها، مخمرها و اند. باکتریهای هیدرولیزی به اتانول آزمایش شدهای مختلفی جهت تبدیل قندها در فرآوردههمیکروارگانیسم

-های هیدرولیزی حاصل از مواد لیگنوسلولزی مختلف هستند. یکی از موثرترین و شناختهای قادر به تخمیر فرآوردههای رشتهقارچ

باشد. این می (cerevisiae Saccharomyces)ساکارومایسس سرویسیهول از هگزوزها، کننده اتانهای تولیدشده ترین میکروارگانیسم

سازد و به شود، قابلیت تولید اتانول زیاد از زیست توده را ممکن میآمیزی در مقیاس صنعتی به کار گرفته میمخمر به طور موفقیت

تواند به طور طبیعی پنتوزها را تخمیر دهد اما نمیان میعوامل بازدارنده موجود در زیست توده لیگنوسلولزی مقاومت زیادی نش

یك چالش مهم برای می تواند نماید. لذا، تحقیق و توسعه فرآیندهای تخمیر پایدار برای تولید بیواتانول از مواد خام غنی از پنتوزها، 

ا توجه به اینکه همی سلولزهای موجود در مغز (. در این راستا و ب2220و همکاران، بجاواو  2210و همکاران،  پریراباشد )آینده می

شش کربنه و زایلوز و آرابینوز پنج کربنه هستند لذا یافتن میکروارگانیسم مناسب در این بخش از اهمیت  باگاس از نوع گاالکتوز

می  Pichia Stipitisباالیی برخوردار است. در این خصوص یکی از میکروارگانیسمهایی که قابلیت خوبی از خود نشان داده مخمر 

 بازدهو  زایلوز تخمیر باالی سرعت، صنعتی استفادهدارای پتانسیل  ،باشد که عالوه بر قابلیت تخمیر قندهای پنج کربنه بویژه زایلوز

 مینیویتا هیچ، کند نمی تولید تخمیر حین زایلیتول نظیر  زایلوز از حاصل جانبی فراورده هیچمی باشد. بعالوه،  اتانول تولید باالی

 (.1000، مك میالن)دارد را سلوبیوز حاوی قندهای از وسیعی طیف تخمیر قابلیتو  ندارد نیاز زایلوز تخمیر برای

   

 گیرینتیجه

و  ،این صنایع در دستیابی به محصوالت ارزشمندمدی آناکارامروزه به دلیل محدودیتهای تامین ماده اولیه صنایع خمیر و کاغذ،     

واد اولیه در حین فراوری، و نیز با توجه به محدودیت استفاده از سوختهای فسیلی در راستای توسعه هدرفت بخش زیادی از م

پایدار، صنایع مذکور می بایستی به فکر توسعه و اصالح روشهای پربازده نظیر پاالیش زیستی باشند. پاالیش زیستی با بکارگیری 

تبدیل نموده که بدین وسیله می توان به محصوالت واسطی نظیر  روشهای پیش تیمار مختلف، ماده اولیه را به اجزای آن

قندها)گلوکز، زایلوز و...( دست یافت و یا با کمك فرایندهای تکمیلی نظیر تخمیر، احتراق و... به محصوالت ارزشمندی نظیر 

در این راستا، .. دست یافت. سوختهای زیستی )بیواتانل، بایوبوتانل و...(، محصوالت بهداشتی، محصوالت زیست تخریب پذیر و.

هزار  022میلیون تن( و نیز مقدار قابل توجه آن در ایران )حدود  22مغز باگاس با توجه به سطح باالی تولید سالیانه آن در دنیا )
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صوالت سهل الوصول برای تولید محبه عنوان یك پسماند ، می تواند تن( و با عنایت به ساختار شیمیایی سرشار از کربوهیدرات آن

مورد استفاده قرار گیرد که  عالوه بر تولید محصولی باارزش افزوده باالتر باارزشی همچون بیواتانول بر اساس مفهوم پاالیش زیستی 

از یك ماده بی ارزش، می توان با جایگزینی بخشی از آن با بنزین موجود در کشور از منظر اقتصادی و زیست محیطی نیز به آن 
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Abstract 

Limited reserves of fossil fuels, global warming, increasing population growth and the need for 

energy and new products, increased the use of renewable resources. One of the most important of 

the energies, are bio-fuels that predominantly based on Bioethanol and Biodiesel. Cane molasses, 

sugar, agricultural waste and other lignocellulosic materials can be noted as raw materials which 

have potential for bioethanol production in Iran, can give more than two million tons of 

mentioned compounds per year, if proper investment would be done. Sugar cane is one of the 

lignocellulosic materials which have by-products such as bagasse, allocated about 20 to 30 weight 

percent of the cane to itself. The middle part of the bagasse which is formed from approximately 

35% of carbohydrates called bagasse pith. This valuable material, which is the waste of sugar and 
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paper mill, is already consumed just as animal feed in Iran. However, according to the high level 

of annual production in the world (approximately 2 million tons) and also its considerable amount 

in Iran (about 700,000 tons) and due to the chemical potential nature of it, which is rich in 

carbohydrates can be used for bioethanol production that in addition to achieving higher value-

added products, it can be used as a substitute for a portion of the gasoline market, which is 

valuable in economic and environmental aspects. 

Keywords: bagasse, bagasse pith, bio-ethanol, renewable energy 
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