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Abstract
Introduction: Safflower straw is one of the agricultural residues that currently have no specific
use. So, it can be used as a cheap source for biofuel production.
Materials and methods: Alkaline pretreatment with NaOH was used to improve enzymatic
hydrolysis, ethanol, and biogas production from safflower straw. The pretreatment was
performed with 8% (w/v) NaOH solution at two different temperatures (0 and 100 °C) for 10-60
min. The liquid fraction of the pretreatment was subjected to anaerobic digestion for methane
production. Solid fraction obtained from the pretreatments was used for bioethanol and biogas
production in a parallel process. Therefore, two routes were followed for energy production
from safflower straw: (1) ethanol production from solid fraction (2) biogas production from
liquid fraction. In order to optimize the production of biofuels and compare different
pretreatment conditions, the gasoline equivalents were calculated based on one tone of safflower
straw after all pretreatment conditions. Statistical validation of the results was carried out using
Minitab 16 software.
Results: The highest glucose and ethanol production yields were obtained after the pretreatment
at 100°C for 60 min. The glucose yield from untreated straw was only 20.6% and improved to
84.5%, whereas the corresponding ethanol yield was improved from 10.8% to 83.2%. The best
improvement in methane production from solid fraction was achieved by pretreatment at 0 °C
for 60 min, and resulted in 191.4 ml/g VS which was 99.6% higher than methane yield obtained
from untreated straw. The highest gasoline equivalent was 124.9 L obtained after pretreatment
at 0 oC for 60 min.
Discussion and conclusion: Enzymatic hydrolysis and ethanol yields from the safflower straw
were improved more by the pretreatment at high temperature. However, low temperature is
desirable for methane production.
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پرشلفاآوایلت

ل
لمواد و روشیا.ل ل

جدگلشدسد.لیال احا لۀلآخلالپلسلگزلصله لکلای لس وس لۀل
سهس ای وژشد ،لجه لدلبهقلر هسلد للبلاللکهغل:لصلهف لبلهلآ ل

کییاه گلرنییگ :نرلله لنااسللگل وایسرللهزلبللاگیلگیللنل

قنالولبهلگس هی لگزلپ ل لخلتلتلهلز له لاسلرد لبلعلpHل

پژوهشلگزل زامۀللوابلیگسشگه لصلمع لگصل هه لوگقلعل

خمث ل لولگزبللرنلاف ل نلحهل ل لقارللهی ل،لشس شللولیگی لشللد.ل
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س وسعلههیلجه دلبهلگس هی لگزلیسل گه لخشلکلکلنللت ل ل

شاگی لب ل لهلوگزیل62لگیجلهیلشلد.ل27ل رال للر لالگزل خالوطل

گسج هی63لخشکلشدسدلولتهلز ه لگس هی لیاو لکرسعلههیل

رواوب لول1ل را للر الآ ل قنالبلدو لگضلهفعلکلای ل لهیلۀل

پالسل رو لزی ل لیگالسگهللدگایلشللدسد.لس وسللعلهللهیل للهیعل

ی:یلبعلمموگ لشههدلگس هی لشدلتهل رلزگ ل له لتولردشلد ل

حهصللگزلپرشلفاآوایلسرزلبهلگس هی لگزلگسردفس ایکلتلهل

توس ل خاوطل رواوب لبدو لخواگبلیه ل ل هسلبعلولگزل

pHل2لخمث ل لشللدسدلولتللهلز لله لگس ل هی لیاو لفایللزالیال

رزگ ل ه لتولردشد لتوسل لسلهیالس وسلعلهلهللکل لشلوی.لیال

ی هیل67لیاجۀلسهس رگاگیلزیالص القاگالیگی لشدسد .ل

پهیه ،لت ه لبنایلههیلب لهوگزیلشد لباگیلتولرلدلبرونلهزل

آزمایش تولیید بیوگیاز :یالگیلنلپلژوهشلگزلسرسل ل

یاو لنا خهسع68لبهلی هیل92لیاجۀلسهس رگاگیلقاگالناف ملدل

یشهلهیل
سهپروس علبعلاو لههسسن)66( 61لباگیلگسجهملآز لهل ل

تهلیالطلو ل31لاوزلبلهلس وسلعلنرلایلهلهیلیوا لگیل(61لاوزل

یهللهیلشرشللعلگیلترللا لاسللگل
برونللهزلگس ل هی لشللد.لبنللا ل

گو لهالسعلاوزلیلکلبلهالولیالگیگ لعلهلال1لاوزلیلکلبلها)ل

 668را للر ایلبعلمموگ لاگک لوالسهپروسل علگسل هی لشلدسد.ل

رزگ لولتاکربلبرونهزلتولردشد لگسدگز لنرایلشوی.

خاوطل رواوب 61لگزلبخشللجنلب لهلوگزیللتصل رعلخهسلۀلل

س وسلعلنرلایلبلهلگسل هی لگزلسلاسگل 677رواولر للایل

آ لولفهضال لش ه لگص هه لبه لی هیلم ارهت ل92لیاجۀل

ق للکممد لفشهالگسجلهملنافل لولهلالبلهال677ل رواولر لال

سهس رگاگیلتهرعلشد.ل قدگال7/21لناملجه دلفلاگال(ل)VSلگزل

س وسۀلبرونهزلناف علشلد لبلعلیسل گه لGCلتزایلقلشلدلتلهل

س وسعلههیلجه دلپرشلفاآوایلشد لولپلرشلفلاآوایلسشلد ل

تاکربلیاصدلولحج ل ه لولییلگکسردکابنل وجویلیال

ه اگ ل27ل را للر ال خالوطل رواوبل لول1ل رال للر لالآ ل

آ ل شللخصلشللوی.لبللاگیلتهرللۀلس للویگالکهلرباگسللرو ،ل

یههلایخ علشلد.لبلاگیل هیعلهتل
بعلطوالجدگنهسعلیاو لبنا ل

حج لههیل شخص لگزل ه لولییلگکسردکابنلخلهلصلبلعل

حهصللگزلپرشلفاآوایلسرزلبعلصواتل شهبعلم لللشلدلبلهل

یس گه لتزایقلشدلولس ویگاههیلگس هسدگایلسنالباحسبل

گینلت هوتلکعلبعلآسههل1ل را للر اآ لگضهفعلسشد.لیالت لهمل

حج لباگیلگینلیولنهزلاس لشدلکعلیالشوللهلهلیل6لول2ل

بنایلههلبهلیاپو لههیلپالس رو لولآلو رمرو لبس علشلدل

گینلس ویگاههلسشه لیگی لشد لگس  .ل

ولبهلتزایقلنهزلسر اوژ لیاو لبنایلهلهلبلعل لدتل2لیقرقلعل
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ییگکسردکابن .ل
شولل-2لس وسعلگیلگزلخ لکهلرباگسرو ل ل
ل

حه لبهلگس هی لگزل عهینتلخ لبعلیس لآ لد لگزلس لویگال

اگلبلللهلتوجلللعلبلللعلاوگبل ل لل6لول2لبلللعلیسل ل لآوای.لحجل ل ل

س وسلللعلهلللهیلگسللل هسدگای،ل هسلللبۀلسلللنالزیلللال م مللل ل

ییلگکسردکابنلتولردلشد لسرلزلبلعلطلوال شلهبعلقهبللل هسلبعل

ییلگکسردکابنلول ه لس وسعلههیل جهلو لولیگسسل نلفضلهیل

گس  .ل

خهل لیاو لبنایلههل لتوگ لحج ل ه لتولردشد لیالبنلایل
)گخ ال

( )6ل
( )2ل

حج خهل

بنای)

(

حج

ه

سنا

پرکهه(

وجوی یا ساسگ)

(

حج

ه

وجوی یا ساسگ)

حج

ه

وجوی یا اگک وا) (

(

 :باگیلآ هی لسهزیل ر لهرلداولرزلبلهل

گس هی لشد.لفعهلر لگینلآسزی لههلبهلگسل هی لگزلاو لآیسل لول

غاظ ل ل17لنللاملبالر للا،ل6لنللاملگزلسوبس ل اگلبللال بمللهیلوز ل

بلهکال)62( 27لبلعلتاترلبلباگبلالل621 FPU/mlلولFPU/mlل29ل

خشک()TSلبعل27ل را للر البهفاسدی لسر اگتل7/71ل ونالبلهل

گسدگز لنرلایلشلد.لآسلزلی لهلهیلCTec2لولHTec2لبلهلسسلب ل

pHل3/8لیاللا لشرشعلگیل668ل را للر ایلگضهفعلشد.لبلاگیل

حج ل3لبعل6لبهلیودیگال خاوطلشدسدلول وایلگس هی لقاگال

جاونرایلگزلاشدل رواو لههلیالهرداولرزلآسزی ل لغاظل ل

ناف مد.لفعهلر ل خاوطلآسزی لحهصلل،ل ل663/8 FPU/mlل

7/1ناملبالر السدی لآزیدلبعل او لبهفالگضهفعلشد.لیالگیگ لعل

هسبعلشد.لیالگیگ لعللFPUل67ل(82ل رواولر لا)لگزل خالوطل

لللاو لشرشللعلگیلحللهویلسوبس ل اگلول اللو لبللهفالتوس ل ل

آسزی ل لبللعلس وسللعلهللهلگضللهفعلشللدلولیاپللو لآلو رمرللو لول

کالهکلپمبعلگیلپوشهسد لشد لولباگیلگسل ایللکلای ل لر ل

پالسل رو لبللاللللاو لقلاگالنافل .لس وسللعلهلهللبللعل للدتل22ل

هرداولرزلبع دتل27لیقرقلعلیالی لهیل626لیاج لۀلسلهس رگاگیلل
ل

سللهم لیاو لنا هخهسللۀله للز لیگالبللهلی للهیل31لیاجلللۀل

یاو لیس گه لگتوکالولقاگالیگی لشلدسد.لپلسلگزلگت لهملز له ل

سهس رگاگیلولسام ل627لیوالبالیقرقعلقاگالناف مد.لبعل مظلوال

گتوکالو،لس وسعلههلبعلزیالهویل رواوب ل م قلللولسلایلشلدسد.ل

گسدگز لنرلایل رلزگ لقملدههلیلآزگیشلد لیالبلهز لهلهلیلز لهس ل

یالگیللنلپللژوهشلگزلآسللزلی لهللهیل Cellic® CTec2لو

شخصلس وسعلنرایلگسجهملناف  .ل

ییدرولیع آنعی

Cellic® HTec2تولردشد لیالشاک لسووزی 63لیگس لهابل
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تخ یر و ییدرولیع یم زما ) :(SSFآز هیشلSSFلیال

 :بلللاگیلتعرلللرنل رلللزگ لآ ل

ظرفییییذ ی ی

آ

26لوله ولهاگ لل()69لیال

فللاآوایشللد لول
ل
جلل :لشللد لتوسلل لس وسللعلهللهیلپلل ل
رش

تولردلگتهسو لگزلکه لباسبلگسجهملناف .لیالگینلآز هیشلگزل

پرشلفلاآوایلسشلد ،ل نلهبقلاو لشل رع لوله ولهاگ ل23ل

قللداتلآسزی لل لFPUل 67سللاونزلبللعلگزگیلیللکلنللامل

()63ل7/6لناملبال بمهیلوز لخشلکلگزلهلالس وسلعلیاو ل

سوبس اگلبال بملهیلوز لخشلکلولغاظل ل17لنلاملبالر لال

یکلکرسۀلکوچکلگزلگلره لبهف لعلسشلد لقلاگالیگی لشلدلول

سوبس اگلگس هی لش لد.لبلاگیلگسجلهمللآز لهیشلل،SSFلیلکل

باگیلجاونرایلگزلخلاوجلسوبسل اگ،لیههس لۀلکرسلعلبلهلسلدل

فاآوایشد لولپرشلفلاآوایلسشلد ل
ل
ناملگزلهالس وسۀلپرشل

پالس رو لسهزبلبس علشد.لیالگیگ علس وسعلههلبعل دتلیلکل

بعه لاگ لل27ل رال للر لاللبهفاسلدی لسلر اگتلولغاظل لهلهلیل
ل

سهم لیاو لآ لغوطلعلوالشلدسد،لپلسلگزلآ لکرسلعلهلهل

شخص لگزل لوگیل یل:یلل(مصلهالۀل خ لال1لنلاملبالر لا،ل

خللهاجلولوز لآسهللهلبللدو لآبگرللایلگسللدگز لنرللایلشللد.ل

(NH4)2SO4ل 2/1لناملبالر لا،لK2HPO4ل9/1نلاملبالر لا،ل

لافر لج :لآ لگزلاگبنۀل9ل هسبعلشد .ل

گینلپژوهش،ل شهبعلاو لکای

نللللامبالر للللا،لCaCl2.2H2Oل6ل
ل
MgSO4.7H2Oل7/21ل
رشللعگیل 668رالل للر للایل
نللامبالر للا)،لیاو للللاو لشل ل
ل
ایخ علشد.ل ل
شهبعلهرداولرزلآسزی

کعلیالگینلفا و لW1لوز لگولرۀلس وسۀلکه لخشلکلول
W2لوز لس وسعلپسلگزلج :لآ لگس  .ل
(  )9ل

ظرفیذ

آ

ههلبع لدتل27لیقرقلعلول
،لس وسعل ل

یالی هیل626لیاجۀلسهس رگاگیلیاو لگتلوکالولگسل ایللول
زیالهویل رواوب لخمکلشدسد.لیالگینلت قرلقلگزل خ لال
تهرعشد لگزلکاوسرو ل رواوبل ل
سهکهاو هیسرسلساویسرعل ل
یگسشلگه لنلوتمباسلسلوبدلبلهلشل هالۀل22CCUG 53310ل

روشیییای تهعیییهای :بللعل مظللوالگسللدگز لنرللایل رللزگ ل
21

21

جه دگتلکل لولجه دگتلفاگا لس وسعلهلهلیل لهیع،لجه لدلول
خاوطل رواوب ،لگزلاو لههی لکلعلگسلاوی ال 22وله ولهاگ ل

بلللاگیلتخ رلللالولتولرلللدلگتلللهسو لگسلل هی لشلللد.ل خ لللال

()61لکللای لگسللد گسلل هی لشللد.لبللعل مظللوالبااسلل لگثللال

سهکهاو هیسرسلساویسعلتمههلقهیالگس لقملدههلیل1لکابملعل

پرشلفاآوایلههیلسدی لهرداوکسردلبالتاکربلیاصلدلکله ل

هسمدلناوکزلاگل صلا لکملد.للیالگیگ لعل82ل رواولر لالگزل

نااسگلولوجویلهرلداوکابنلهلهیل خ الفلیالس وسلعلهلهلیل

نلللامبالر لللال خ لللال
ل
خالللوطلآسزی للل لوللغاظللل ل6ل

رشفللاآوایلسشللد لگزلیللکلاو ل
رشفللاآوایلشللد لولپ ل ل
پل ل

سهکها هیسرسلساویسرعلبعلآسههلگضهفعلشد.لس وسعلههلحلدویل

گس هسدگایلبعلسهملتعررنللرگمرنلولکابوهرلداگتلهلهیلسلهخ هایل

2لیقرقللعلبللهلنللهزلسر للاوژ لب ل لهللوگزیلشللدسدلولیالپهیلله ل

28

زیس لتوی لگس هی لشدل( .)61ل

بع دتل22لسهم ،لیاو لنا هخهسۀله ز لیگالبهلی هیل92ل
ل

لبعل مظوالبااس لگثالپرشلفاآوایلههیلقارهی لبلالسلهخ هال

یاجللۀلسللهس رگاگیلولچللاخشل627لیوالبللالیقرقللعلقللاگال

که لنااسلگ،لگزلآسلهلرزلFTIRل(طرلفلسلمج لتبلدیللفوایلعل
23

ناف مد.لیالفوگصللز لهس ل1لسلهم ،لنلهزلتولردشلد لیال

هیو لقا ز )لباگیلس وسعلههیلبهرمۀلبرونهزلولگتلهسو لگسل هی ل

فاگیمدلتخ رالبعلوسراۀلساسگلگس ایللخهاجلشدلتهل لر ل

شلد.لگزلیسل گه ل لد للBruker Tensor 27لسلهخ لکشلوال

گسردیلسشوی.لباگیلتعرلرنلاوسلدلتولرلدلگتلهسو لول صلا ل

آ ایوللهلبللاگیلآسللهلرزلFTIRلگسل هی لشللد.ل رللزگ لجلل :لیال

ناوکز،لیالیولز ه ل23لول22لسهم لس وسلعلنرلایللگسجلهمل

گمدگیل وجل6397لول831للبالسهس ر البلعلتاترلبلسشله لیهملدلۀل

ناف .

ساولزلسوعلیکلولساولزلسوعلیولهس مدلولسسلب لبلرنلجل :ل
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بهبویلتولردلگتهسو لولبرونهزلگزلکه لنااسگلبهلگس هی لگزلفاآوایلبهلسویلسوزآوا ل

یالگینلیولملدیل لوجل(ل)A1430/A896لبلعلمملوگ لشلهخصل

کع قهییا ملدییل گیلنل سل و ل یگاگی گخل ال ل عمل لیگا بلهل

باللوایمگ 97لتعایللفل ل لشللویل(.)62لگیللنلشللهخصلسشلله ل

قهییا سهیالس و لهه گس .ل ل

لیهدلکعلپرشلفاآوایلگسجلهملشلد لتلهلچلعلحلدل ل لتوگسلدل
ساولزلسوعلیکلاگلبعلساولزلسوعلیولتبدیللکمد.لسسب ل قلدگال
جA1375/A2900 :للبعمموگ لشلهخصلبالوایمگ لکللل96ل
شمهخ عل لشویل( .)62ل

ل
نتایج .ل
اثر پییشفیرآوری بیر سیارتار کیاه گلرنیگ :تاکرلبل
شر رهی لس وسعلههیلپرشلفاآوایلشد لولپلرشلفلاآوایلسشلد ل

لبع مظوالآسلهلرزلبرونلهزلتولرلدیلولتعرلرنلیاصلدل له لول

که لنااسگلبعله اگ لیاصدلبهزیهب لجه دلیالجلدو ل6لگاگبلعل

ییلگکسردکابنلیکلیس گه لکا هتوناگف لنلهزیل92ل جهلزل

شد لگس .لکه لنااسگلم دتهحلگزلناوکه ،لزگیال لوللرگملرنل

بعلآشوهاسهزلTCDلبهلس و لPropack Qلبعلکلهالبلای لشلد.ل

تشللورللشللد لگس ل لول رللزگ لخهکس ل البسللرهالسللهچرزلگس ل .ل

نهزلخهلصلسر اوژ لبهلیب ل37ل را للر البالیقرقعلبعلمموگ لنلهزل

یاصدلبهزیهب لجه دلیالشلاگی ل خ الفلپلرشلفلاآوایلیال

حه للیس گه لکاو هتوناگف لگسل هی لشلد.لگیلنلیسل گه لگزل

لللدویۀل39/2-13/3یاصلللدلقلللاگالیگای.لبلللعلطلللواکا ل

د لSp-3420Aلتولردیلشلاک ل Beiging Beifen Ruili

سخ لشد لشلاگی لپلرشلفلاآوایل(گفلزگیشلی لهلولز له )،ل

Analytical Instrumentللولسهخ لکشوالچرنلگس  .ل

یاصدلبهزیهب لجه دلاگلکههشلیگی لگس .لگلب لعلگفلزگیشلی لهل

گزلیسلل گه لکاو للهتوناگف ل للهیعلبللهلبللهزیه لزیللهی99ل

تأثرالبرش ایلبالکههشلیاصلدلبهزیلهب لجه لدلیگای.لیاصلدل

()Agilent Technology,1260 infinity, USAلیال

رشفلاآوایللیالز له ل97لیقرقلعلیال
بهزیهب لجه لدلپلسلگزلپ ل ل

آز هیشلههیلهرداولرزلآسزی ،لتخ رالولهرداولرزلهل لز له ل

ی هههیلص الول677لیاجۀلسهس رگاگیلبلعلتاترلبل13/2یاصلدلل

رللداگتهللهیلسللهخ هایل
ل
ولآسللهلرزلتعرللرنللرگمللرنلولکابوه

ول31/3یاصدلنزگا لشد لگس لکعلبلعلخلوب لگثلالگفلزگیشل

زیس لتوی ،لباگیلتعررنل رزگ لغاظل للقملدلولگتلهسو لگسل هی ل

ی هیلپرشلفاآوایلبالکههشلیاصدلجه دلبهقر هسد لاگلسشه ل

شللد.لگیللنلیس ل گه ل جهللزلبللعلآشوهاسللهزههیلUV، RI93لول

لیهد.له ۀلپرشلفاآوایلههل قلهییاللرگملرنلاگلبلرنلل-23/3

UV/VISلگس .لباگیلتعررنلغاظ لقمدههیل خ افلگزلقبرللل

66/3یاصدلکههشلیگیسد.لبلهلگفلزگیشلی لهلگزلصل البلعل677ل

ناوکز،91لزگیالوزل،91لنلهنک وز،لآاگبرملوزلول لهسوزلگزلسل و ل

یاجۀلسهس رگاگی،لح :للرگمرنلتشدیدلشد لگس .لمالو لبلال

Aminex HPX-87Pلبلهلیبل ل7/1ل رال للر لالبلالیقرقلعلآ ل

گین،لگفزگیشلز ه لپرشلفاآوایلسرزلیالحل :للرگملرنل لؤثال

بدو لیلو لولیالی لهیل87لیاج لۀلسلهس رگاگیللولبلاگیلتعرلرنل

گس .لپرشلفاآوایلبهلسویل مجالبعلگفلزگیشل رلزگ لناوکله ل

رللزگ لگتللهسو لتولرللدیلگزلس ل و لAminex HPX-87Hلیال

وجویلیالس وسعلههلشد لگس .لیالحهل لکلعل رلزگ لناوکله ل

ی هیل17لیاجۀلسهس رگاگیلولبهلیبل ل7/1ل رال للر لاللبلالیقرقلعل

بللاگیلس وسللۀلپللرشلفللاآوایلسشللد ل91/1یاصللدلبللوی،لبللاگیل

گسردسول وایکل1ل را ل ونالگس هی لشد .ل

س وسعلههیلپرشلفاآوایلشد لبرنل19/3لتهل39/9یاصلدل یرلال

تحلیل آماری :ت ارللآ هایلیگی لههیل ابلوطللبلعللتولرلدلل

گس .لپرشلفاآوایلیالی لهیلصل الیاجلۀلسلهس رگاگیلتلأثرال

برونهز،لهرداولرزلآسزی لوللافر لج :لآ لبهلگسل هی للگزل

چمدگس لبال رزگ لزگیال لسدگش رلیالحهل لکعلیالی لهیل677ل

سامگفزگاMinitab 16لولنزیمۀل ابوطلبلعلآسلهلرزلوگایلهسسللبلهل
ل

یاجۀلسهس رگاگیلبخشلم د لگیلگزلزگیال لح :لشد .ل

او لTukeyلولبهلگط رمه ل31یاصدلگسجهملشلدلل(.)p < 0.05ل
حاو لنترن هوت ابوط بع ها س ویگا برهسگا گین گس

فصامه علما

93ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

فاآوایسشد ل .ل
ل
فاآوایشد لولپرشل
ل
رداگتههلوللرگمرنل وجویلیالسهخ هاللسوبس اگههیلپ ل
رش
ل
جدو ل-6ل رزگ لکابوه
شاگی لپرشلفاآوای

خهکس ال( )%ل

لرگمرنل( )%ل

ناوکه ل( )%ل

زگیال ل( )%ل

بهزیهب لجه دل()%

63/2±7/1

39/9±7/3

27/3±7/1

 13/3ل

31/8±7/1

27/6±7/1

 13/2ل

63/3±7/1

 19/2ل
32/2

ی هل()˚C

ز ه ل(یقرقع)

7ل

 67ل

 7/16ل

7ل

 97ل

 7/13ل

63/7±7/3

7ل

 17ل

 7/16ل

68/9±7/1

32/1±7/3

677

67

 7/19ل

61/3±7/8

12/9±6/6

63/3±7/3

677

97

 7/12ل

61/6±6/6

19/3±7/3

69/2±6/7

31/3

677

17

 7/12ل

61/3±7/3

16/8±6/7

69/6±7/3

39/2

 7/13ل

 26/8±6/7ل

91/1±7/2

27/6±7/1

-ل

فاآوایسشد
ل
ل
پرش

ل
نتییایج صا ییل از آنییالیع  :FTIRبللاگیلبااسل ل رللزگ ل

677لیاج لۀلسللهس رگاگیلبللعلتاترللبل،6/11ل6/39لول6/13لبللعل

باوایمگ لس وسعلههیلپ لرشلفلاآوایلشلدۀللکله لنااسلگللول

یس لآ د.لگینل قهییالباگیلشلهخصلبالوایمگ لکلللسرلزل

قهیسعلبهلس وسۀلپرشلفاآوایلسشد ،لآسلهلرزللFTIRلبلاللآسهلهلل

بعلتاتربل،6/26ل6/27لول6/68لگسدگز لنرلایلشلدسد.لس لهیبل

گسجللهملشللد.لس للویگالجلل :لباحسللبلمللدیلطللو ل للوجل

سشه ل لیهدلکلعلپ لرشلفلاآوایلقارلهی لهلالیولشلهخصل

سوبس اگی لپرشلفلاآوایلسشلد لولپ لرشلفلاآوایلشلد لیال

باللوایمگ لاگلکللههشلیگی لگس ل لکللعل ل لتوگسللدلیو ل لگزل

شللاگی لبهرمللۀلتولرللدلبرونللهزلولگتللهسو لیالشللولل9لآوای ل

ینیلل ه لیالبهبویلبهزی لهرلداولرزلآسزی ل لولبلعلیسبله ل

شللد لگسلل .لل رللزگ لشللهخصلباللوایمگ لبللاگیلس وسللۀل

آ لگفزگیشلبهزی لتولردلگتهسو لبهشد .ل

پرشلفاآوایلسشد لولپرشلفاآوایلشد لیالی لهیلصل الول

ج:

400

900

1400

1900

2400

2900

3400

3900

4400

طو ل وجل)(1/cm
677لیاجعلسهس لناگیل-ل17لیقرقعل

ص الیاجعلسهس لنایل17-لیقرقعل

پرشلفاآوایلسشد ل

فاآوایشد ل
ل
فاآوایسشد لولپ ل
رش
ل
شولل-9لس ویگالج :لباحسبلمدیل وجلحهصللگزلآسهلرزلFTIRلس وسعلههیلپ ل
رش

ل
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آ  :لافرل لجل :لآ لس وسلعلهلهلیل

سدی لهرداوکسردلیاله ۀل وگایلبعلطلوال لؤثایللافرل ل

رشفلاآوایلسشلدلۀلکله لنااسلگلبلهل
پرشلفاآوایلشد لولپ ل

ج :لآ لاگلیال دویۀل613/1یاصدلتهل671/1یاصلدل

گس هی لگزل عهیلۀل9ل هسبعلشدلولس هیبلحهصلللیالشلولل

گفزگیشلیگی لگس .لت ارلللآ لهایلیگی لهلهلیلجل :لآ ل

3لگاگبلللعلشلللد لگسللل .للافرللل لجللل :لآ لس وسلللۀل

سشه ل لیهدلکعلپرشلفاآوایلقارهی للافر لجل :لآ ل

پرشلفاآوایلسشد ل9/9لناملآ لبلعلگزگیلهلالنلاملجه لدل

س وسعلههیلجه دلاگلسسلب لبلعلس وس لۀلپ لرشلفلاآوایلسشلد ل

رشفللاآوایلیالی للهیل677لیاجللۀل
بللویلکللعلپللسلگزلپلل ل

بسللرهالگفللزگیشلیگی لگسلل رلگ للهلگفللزگیشلی للهلولز لله ل

لسهس رگاگیلولز ه ل17لیقرقعلبلعل8/3لنلامللآ لبلعلگزگیلهلال

پرشلفاآوایلباللافر لج :لآ لتأثرالچملدگس لسدگشل عل

ناملجه دلاسرد.لس هیبلسشه ل لیهلدلکلعلپلرشلفلاآوایل

گس ل( .)p < 0.05ل

ظرفیذ

ل
A

10

A

A

A

A

8
7
6
5

B

4
3
2
1
0

پیش فرآوری نشده 0°C 60min 100°C 10min 100°C 30min 100°C 60min

0°C 30min

0°C 10min

لافر لج :لآ ل(ناملآ ل/لناملجه د)

A

9

شاگی لپرشلفاآوای

فاآوایههلسشه لیهمدۀلمدمل
ل
فاآوایشد ،لحاو ل شهبعلبرنلپ ل
رش
ل
فاآوایسشد لولپ ل
رش
ل
شولل-3لس ویگاللافر لج :لآ لسوبس اگههیلپ ل
رش
ت هوتل عم لیگالبرنل رهسگرنلیگی لههلیالسنالگط رمه ل31یاصدلگس

ل

ل
نتایج تولید بیوگاز :رلزگ لتولرلدل له لگزلس وسلعلهلهیل

31/3ل را للر البعلگزگیلهالناملجه دلفاگالبویلکعلگفلزگیشل

پرشلفاآوایلشد لولپرشلفلاآوایلسشلد لپلسلگزل،3ل97لول

33/1یاصدلاگلسسب لبعلس وسۀلپلرشلفلاآولایلسشلد لسشله ل

31لاوزلهض لب لهوگزیلیالی هیل92لیاجۀلسهس رگاگیلیال

ل لیهللد.لیاصللدلگفللزگیشلتولرللدل لله لسسللب لبللعلس وس لۀل

شولل1لآوای لشد لگس .لپرشلفلاآوایلیالی لهیلصل ال

پرشلفاآوایلسشد لیاله رنلی هلباگیلز ه لهلهیل67لول97ل

یاجۀلسهس رگاگیلبلعل رلزگ لزیلهییلتولرلدل له لاگلگفلزگیشل

یقرقعلبعلتاتربل11/2یاصدلول22/3یاصلدلنلزگا لشلد.ل

یگی لگسل .لیالبه للاینلحهلل لپللسلگزلپللرشلفللاآوایلیال

حج لتولردل له لیالی لهیل677لیاج لۀلسلهس رگاگیلبلاگیل

ی هیلص الیاجۀلسهس رگاگیلولز ه ل17لیقرقعلحج لتولرلدل

ز ه ل67لیقرقعلبهلگفزگیشل29/3یاصدلبعل668/9ل رال للر لال

ه لبعل636/3ل را للر البعلگزگیلهالناملجه دلفاگالاسلردرل

بللعلگزگیلهللالنللاملجه للدلفللاگالاسللرد.لگ للهلگفللزگیشلز لله ل

یالحهل لکعلگینل رزگ لباگیلس وسۀلپرشلفاآوایلسشد لتمههل

پرشلفاآوایلیالی لهیل677لیاج لۀلسلهس رگاگیلبلال رلزگ ل

فصامه علما

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

91ل ل

تولردل ه لگثال م لیگش .لیالگینلی هلباگیلز ه لههیل97ل

سهس رگاگیلبعلصواتل عمل لیگایلتولرلدل له لاگلسسلب لبلعل

ول17لیقرقعلپلرشلفلاآوایلتولرلدل له لبلعلتاترلبل87/1لول

س وسۀلپرشلفلاآوایلگفلزگیشلیگی لگسل .لملالو لبلالگیلن،ل

13/7ل را للر البعلگزگیلهالناملجه دلفلاگالبلعلیسل لآ لدل

دتلز ه لپرشلفاآوایلتأثرالزیهییلبالبهزی لتولرلدل له ل

کعلبعلتاتربلکههشل61/3یاصدلول98/1یاصلدلاگلسسلب ل

سدگش علگس رلیالحهل لکعلگفلزگیشلی لهیلپلرشلفلاآوایل

بعلس وسۀلپرشلفاآوایلسشد لسشه ل لیهد.لت ارلللآ لهایل

بلللعلشلللدتلتولرلللدل للله لگزلبخلللشلجه لللدلحهصلللللگزل

سشه ل لیهلدلکلعلپلرشلفلاآوایلیالی لهیلصل الیاج لۀل

پرشفاآوایلاگلکههشلیگی لگس ل( .)p < 0.05ل
ل

ل
250

الف

A

A
150

BC
100

50

ه لتولردلشد ل( را للر ا/ناملجه دلفاگا)

A
200

0
0°C-60min

پیش فرآوری نشده

0°C-30min

0°C-10min

140
120

BC

100

BC

80

C

60
40
20

ه لتولردلشد ل( را للر ا/ناملجه دلفاگا)

BC

ل

0
پیش فرآوری نشده

100°C-60min

100°C-30min

100°C-10min

شاگی لپرشلفاآوایل
تولردل ه لپسلگزل3لاوزل(خهکس ایلاوشن)،ل97لاوزل(خهکس ایلترا )لول31لاوزل(سره )ل

شولل-1لس ویگال راعلگیلتج ع ل رزگ لتولردل ه لگزلکه لنااسگلگلف)للپرشلفاآوایلی هیلص الیاج لۀلسلهس رگاگیل )لپلرشلفلاآوایلی لهیل677ل
فاآوایههلسشه لیهمدۀلمدملت هوتل عم لیگالبرنل رهسگرنلیگی لههلیالسنالگط رمه ل31یاصدلگس  .ل
ل
یاجۀلسهس رگاگی،لحاو ل شهبعلبرنلپ ل
رش
ل
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بهبویلتولردلگتهسو لولبرونهزلگزلکه لنااسگلبهلگس هی لگزلفاآوایلبهلسویلسوزآوا ل

ه نمرنلس ویگالتج عل لتولرلدل له لیالطل ل31لاوزل

سهس رگاگیلباگیلز ه ل67لیقرقعلگزلاوزلس لگملبعلبعدلتولرلدل

یالشللولل1لگاگبللعلشللد لگسلل .لبللهلتوجللعلبللعلشللولل،1ل

ه لسسب لبعلس وسۀلپلرشلفلاآوایلسش لد لگفلزگیشلیهفل .ل

پرشلفاآوایلیالی هیلص الیاجۀلسلهس رگاگیلیال27لاوزل

مالو لبالگینلشولل1لسشه ل لیهدلکعلبعلدلگزلاوزلسل لگمل

سخس لگثالچمدگس لبالگفزگیشلبلهزی لتولرلدلبرونلهزلگزکله ل

تولردل ه لگزلس وسۀلپرشلفاآوایلسشد لسلهچرزلگسل .ل لهیعل

نااسگلسدگش علگس رلگ هلیالگیگ عل وجبلگفلزگیشل رلزگ ل

حهصللگزلهالششلپرشلفاآوایلهرچلنوسلعلنلهزیلتولرلدل

تولردل ه لگزلسوبس اگلشلد لگسل .لیالی لهیل677لیاج لۀل

سوای لگس  .ل
ل
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الف

200
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را للر ال ه ل/لناملجه دلفاگا
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3

دتلز ه لهض لب لهوگزیل(اوز)
0°C-60min

پرشلفاآوایلسشد ل

0°C-10min

0°C-30min
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را للر ال ه ل/لناملجه دلفاگا
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دگتلز ه لهض لب لهوگزیل(اوز)
پرشلفاآوایلسشد ل

100°C-60min

100°C-30min

100°C-10min

ل

شولل-1لس ویگالتج ع ل رزگ لتولردل ه لگزلکه لنااسگلگلف)لپرشلفاآوایلی هیلص الیاجۀلسهس رگاگیل )لپرشلفاآوایلی هیل677لیاجۀل
سهس رگاگی .ل

ل
ل

فصامه علما

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهبس ه ل6931
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

98ل ل

نتییایج صا ییل از ییییدرولیع آنعی ی  :بللهزی لفاگیمللدل

آ د.لبهلتوجعلبعلت ارلللآ لهایلس لهیبلهرلداولرزلآسزی ل ل

هللهیلپللرشفللاآوایلسشللد لول
ل
هرللداولرزلآسزی لل لس وسللعل

لپرشلفاآوایلبهلسویلبهز لناوکزلاگلسسلب ل

لتوگ لن

پرشلفلاآوایلشلد لکله لنااسلگلپلسلگزل22لسلهم لیال

فاآوایسشد لبسرهالگفزگیشلیگی لگس ل( < p
ل
بعلس وسۀلپ ل
رش

ی هیل31لیاجۀلسلهس رگاگیلبلهلگسل هی لگزل عهیل لۀل3ل()68

.)0.05لگناچللعلپللرشلفللاآوایلیالی للهیلک ل ل مجللالبللعل

هسبعلولیالشول2لآوای لشد لگس  .ل

گفزگیشلبهزی لتولردلناوکزلشد،لپلرشلفلاآوایلیاللی لهیل

لبهزی لناوکزلباگیلشاگی ل خ افلپ لرشلفلاآوایلیال
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اگلبللعلصللواتل للؤثایلبهبللویلبخشللرد.لبللاگیل ثلله لبللهزی ل
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ناوکزلباگیلس وسعلههیلکه لپسلگزلپرشلفاآوایلبهلسلوی،ل

بعل دتل22لسهم لت

لفاگیمدلSSFلقاگالناف ملد.لبلهزی ل

بللاگیلز لله ل67لیقرقللعلیالی ههللهیلصلل الول677لیاجللۀل

تولردلگتهسو لبهلگس هی لگزل عهیل لۀل1ل()68
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هسلبعلولس لهیبل

ل
)

(  )3ل
)

( ناوکز تولرد شد

( ناوکه یا س وسع

) ( بهزی ناوکز

گتهسو تولرد شد )نام با لر ا(

(  )1ل

ناوکه وجوی یا س وسع) (

بهزی گتهسو

)نام با لر ا(

ل
A

100

AB

90

ABC

80

BCD

CD

70

50
40

بهزی لناوکزل()%

D

60

30

E

20
10
0
پیش فرآوری نشده 100°C 10min 100°C 30min 100°C 60min

0°C 60min

0°C 30min

0°C 10min

شاگی لپرشلفاآوای
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ل
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ل
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پرشلفاآوایلگزلص البعل677لیاجۀلسلهس رگاگیل،ل مجلالبلعل
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ل
فاآوایسشد لکه ل
ل
فاآوایشد لولپرشل
ل
ل
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 -2گزلجه للدلحهصللللگزلپللرشلفللاآوایلبللاگیلتولرللدل
برونهزلگس هی لشد.

علهی لبرونللهزلولبرلولگتللهسو لتولردشلد لگزلیللکلتلنلکلله ل

گزل هیعلحهصلللگزلپ لرشلفلاآوایلهلهلسرلزلبلاگیلتولرلدل

نااسگلبهلپرشلفاآوایلههیل خ افل هسبعلشدلولس لهیبل

برونهزلگس هی لشلدلکلعلهلرچلنوسلعلنلهزیلتولرلدللسولای.ل

یالجللدو ل9لآوای لشللد لگسلل .لگاز لحاگاتلل لیللکل

برشل اینلحجل لبملزینل عللهی لگزلیللکلتلنلکلله لنااسللگل
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لر الگتهسو لولبمزینلبعلتاترلبل26/2لول92ل گلهژو لیالسظلال

گزلپرشلفاآوایلیالی هیلص الیاج لۀلسلهس رگاگیللولز له ل

ناف علشلدل(.)63لبلاگیل هسلبلۀلبملزینل علهی لیولحهلل ل

17لیقرقعلبعلیس لآ لد.لیالحهلل ل6لسرلزلبرشل اینلبملزینل

گس خه لشد ل

رشفاآوایلیالی هیل677ل
عهی لبعلیس لآ د ل ابوطلبعلپ ل

رشفللاآوایلبللاگیلتولرللدل
 -6گزلجه للدلحهصللللگزلپ ل ل
گتهسو لگس هی لشد.

یاجللۀلسللهس رگاگیلولز لله ل97لیقرقللعلولباگبللال37/3للر للال
نزگا لشد.لیالحهلل ل6لگفلزگیشلی لهیلپ لرشلفلاآوایل
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ل
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بمزینل عهی لحهل ل6ل(لر ا) ل

بمزینل عهی لحهل ل2ل(لر ا) ل
672/7

ل
بحث و نتیههگیری .ل

رشفللاآوایلگسل .لگثللالسل
پل ل

لیللو لهللهیلسللدی لبللاگیل

س للهیبلحهصللللگزلتولرللدلبرونللهزلسشلله لیهمللدۀلگثللال

بهک ایلههیل وجویلیال خاوطل رواوب لاگل لتوگ لیلرلل

ناو لتالپرشلفاآوایلیالی هیلک لولز ه لبرش ال(ص ال

تولردسشد لبرونهزلگزلبخشل هیعلیگسس .لگفلزگیشلغاظل ل

یاج لۀلسللهس رگاگیلول17لیقرقللع)للسسللب لبللعلبهللا لنرللایلگزل

یو لسدی ،لسببلگفزگیشلفشهالگس زیلیالییلوگاۀلسلاو لل

ی هیل677لیاجۀلسهس رگاگیلگس .لح :لبخشلم لد لگیل

رواوگانهسرس لههل لشویلکعلیاسههی ل مجالبعل اسلیلهل
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ه لیالی هههیلزیلهیلبهشلدل(.)27له ل لسلاولزلم لدتهلگزل

س هیبلسشه ل لیهدلبالخال لبرونلهز،لگفلزگیشلی لهیل

زگیال لتشورللشد لگس لکعلهض لب لهوگزیلآ لبعل له ل

پرشلفاآوایلبهزی لهرلداولرزلآسزی ل لولتولرلدلگتلهسو لاگل

سهی لتالگس .لبهلتوجلعلبلعلیگی لهلهلیلجلدو ل،6لیالی لهیل
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پرشلفاآوایلبالتولردل ه لیالی هیلزیهیلاگلتوجرلعلکلایل

ی هیل677لیاجۀلسلهس رگاگیلولز له ل17لیقرقلعلبلعلیسل ل
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(.)26ل هیعلحهصللگزلهالششلپرشلفلاآوایل له لتولرلدل

آ د.لگینلس رجعلبهلس رجعلگیلکعلصهل ره

سوای لگس .لبخشل هیعلحهصللگزلپرشلفلاآوایلگناچلعل

یسل ل لآوایسلللدل نهبقل ل لیگشل ل .لم اولللایل مهسلللبل

بهلفس ایکلگسردلخمث لشد،له نمه لحهویلغاظ لزیهییل

پرشلفاآوایلقارهی لیالی هیلزیهیلجه لبهبویلهرلداولرزل

گزلیو لسدی لولسهیالبهزیگاسلد لهلهیلتولردشلد لیالطلو ل

وله نمرنلگفزگیشل رلزگ لتولرلدلگتلهسو لیالپلژوهشلهلهیل
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بهبویلتولردلگتهسو لولبرونهزلگزلکه لنااسگلبهلگس هی لگزلفاآوایلبهلسویلسوزآوا ل

ن:ش علسرزلیید لشد لگس ل(،26ل،29ل.)23لپ لرشلفلاآوایل

67/8یاصدلبوی،لپسلگزلپرشلفاآوایلبلهلگفلزگیشلحلدویل

کلله لنااسللگل مجللالبللعلکللههشلکایس ل هلرمر ،لگفللزگیشل

2/1لباگبایلبلعل89/2یاصلدلگفلزگیشلیهفل .لبلهزی لتولرلدل

لافر لج :لآ ،لگفزگیشلسلنالیایسل ا لولحل :ل

برونهزلسرزلگزل31/3ل را للر البعلگزگیلیکلناملجه لدلفلاگال

لساولزلشد لگس .لتاکرب لگزلگیلنلتیررلاگتل

بللاگیلس وسلۀلپللرشلفللاآوایلسشللد ،لیالبه للاینلحهلل لبللعل

لولبعلیسبله ل
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آ لگفللزگیشلبللهزی لفاگیمللدلتخ رللالولهرللداولرزله ل لز لله ل

لیهد.لبعلطوالکا لبهزی لتولردلگتهسو لولبرونهزلبعلتاترلبل

لرگمرنلوله

لتوگسدل مجالبعلبهبویلبهزی للهرداولرزلآسزی
()SSFلشویل( .)29ل

یالی هیلزیهیل(677لیاجۀلسهس رگاگی)لولک ل(ص الیاج لۀل

یالطو لپرشلفاآوایلسلدی لهرداوکسلرد،لیلو لهلهیل

سهس رگاگی)لبعلبرشل اینل رلزگ لخلویلاسلرد.لحجل لبرشلرملۀل

سدی لبعلیگخلل مهف:لکوچکلساولزلس لوذل ل لکمملدلکلعل

بمزینل ع لهی لسرلزلیالحهلل ل2لولبلاگیلپلرشلفلاآوایلیال

مجلللالبلللعلتیررلللالویژنللل لپاللل لیوسرلللکلسوبسللل اگیل

ی هیلص الیاج لۀلسلهس رگاگیلولز له ل17لیقرقلعلبلعل رلزگ ل

لرگموساولزیل لشوی.لیو لههیلسدی ل وجویلیالسهخ هال

623/3للر البعلیس لآ درلیالحهل لکلعلیالحهلل ل6لگیلنل

زیسلل لتللوی لبللعلممللوگ لبللهال ضللهیلبللاگیلیللو لهللهیل

رللزگ ل37/3للر للالبللوی.ل رللزگ لبمللزینل عللهی لبللاگیلکلله ل

کابوکسرل98لم لل ل لکمملدلولبهبلویلیالس لوذلولجل :ل

بعتاتربل68/6لول32/8ل
پرشلفاآوایلسشد لیالحهل ل6لول2ل ل

آ للبعلسهخ هالتاکربهتللرگموساولزیلاگلبلعلیسبله لیگای.ل

لر النلزگا لشلدل.لبلهلتوج لعلبلعلسلوعلسلوخ ل وایسرلهزل(ل

بمللهباگینلسلللنالویلللژ لگفللزگیشل لل لیهبلللدلولیس اسلل ل

برونللهزلیللهلگتللهسو )لولگازیللهب لگق صللهییلهللالیولحهل ل ل

ههلبعلکابوهرداگتههلاگلتسلهرلل
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رواوگانهسرس لههلولآسزی ل

لتوگ لپرشلفاآوایل مهسبلباگیلتولردلسوخ لزیسل ل

لکمدلکعلبهبلویلبلهزی لفاگیملدههیلهضل لب ل لهلوگزیلول
هرداولرزلآسزی

لاگلبعلیسبه لیگای.لگفزگیشللافر لج :ل

گزلکه لنااسگلاگلگس خه لکای .ل
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1

- Biogas
- Lignocellulose
3
- Cellulose
4
- Hemicellulose
5
- Lignin
6
- Anaerobic Digestion
7
- Simultaneous Saccharification and Fermentation
8
- Enzymatic hydrolysis
9
- Crystallinity
10
- Ester bonds
11
- Solubilized monomers or short chain carbohydrates
12
- Microorganism
13
- Saccharomyces cerevisiae
14
- Freeze dryer
15
- Hansen
16
- Inoculum
17
- Anaerobic
18
- Incubator
19
- Novozymes
20
- Adney and Baker
21
- Karimi
22
- Culture Collection of Gothenburg University
23
- Water Swelling Capacity
24
- Shafiei
25
- Total Solid (TS)
26
- Volatile Solid (VS)
27
- Sluiter
28
- Determination of Structural Carbohydrates and Lignin
in Biomass
29
- Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
30
- Crystallinity index (CI)
31
- Total crystallinity index (TCI)
32
- Gas Cromatography
33
- High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
34
- Refractive Index
35
- Glucose
36
- Xylose
37
- Salehian
38
- Carboxylate ions
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