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ABSTRACT: Four different fruits peels (Banana, Watermelon, Orange and Mango) were 

chosen to study the possibility to produce biofuel. The starch, pectin, hemicellulose, 

celluloses, lignin and proteins fractions were determined in terms of dry weights 

percentages for these peels. 

The obtained results showed that mango peels recorded the highest oligosaccharides 

levels, even lignin content was highest by 17.25%. Also, banana peels showed high 

oligosaccharides levels, with the lowest level of lignin by 4.82%.  

Aspergillus niger and Phanerochaete chrysosporium were used to degrade fruit peels , 

where during their degrading enzyme assays the co-cultivation can improve extracellular 

enzyme secretion. While, the co-cultivation was resulted an increasing in enzymes 

activities by 5.8, 8.8 and 81.3 nmol.min-1.ml-1 for β-glucosidase, celulase and xylanase, 

respectively. 

The SDS-PAGE protein profiles confirmed that, fungi co-cultivation results in improved 

the excretion of relevant enzymes proteins, the combined profile were contained proteins 

not observed in the individual fungus culture. 

The banana and mango peels were released the greatest saccharified pentose and 

hexose sugars, the total fermentable sugars from them were 27.77 and 21.13 g.l-1, 

respectively. The co-fermentation were conducted by selected yeast strain belong to 

Kluyveromyces marxianus to contribute previously sexual regenerative Saccharomyces 

cerevisiae for bioethanol production. 

As expected, the co-fermentation increased the bioethanol yield by more than 18% as 

average percentage for all saccharified peels. The substantial bioethanol yield were 

observed by saccharifed banana peels with 10.74 g.l-1, the adding of calcium oxide as 

drying agent lead finally to 97.5 wt % of pure bioethanol by duplicate the distillation 

process. 

The reaction molar ratio of cocked oil to ethyl acetate were established by 0.1, 0.125, 0.2, 

0.25, 0.5 and 1.0 mol.mol-1 respectively.  

Key words: Biofuel, Biodiesel, Agro-peels wastes, fungi co-cultivation, yeast co-

fermentation. 
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 الزراعية المخمفات من الحيوي الوقود نتاجإ عمي بيوتكنولوجية دراسات لة:عنوان الرسا
 محمد موسي وجيواهلل منو  اسم الباحـث :
 فى العموم الزراعية ماجستير  الدرجة العممية:

 "ا ميكروبيولوجيال " الزراعى النبات القسم العممى :

 7/8/2019 تاريخ موافقة مجمس الكمية :
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الميكروبيوولوجيا الزراعيو أستاذ  ودـــــــــــــــوفاء حنفي محم/ أ.د ف:إلشراة الجن

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الميكروبيوولوجيا الزراعيوأستاذ  يــــــــــعادل السيد البمتاج/ أ.د  
 لميكروبيولوجياامعيد بحوث االراضي والمياه والبيئة قسم  ثبحو  رئيسو اذ است  ورةــــــــــــــىناء احمد ابو ق/ دأ. 
 ، كمية الزراعة ، جامعة المنوفية الميكروبيوولوجيا الزراعيو أستاذ مساعد   سامح فييم فرج اهلل شديدأ.د/  

 

 الممخص العربى
من ىذه  الحيوي وقودمكانية إنتاج الدراسة إو( لمانجالتم اختيار أربع قشور فاكية مختمفة )الموز والبطيخ والبرتقال و 

النشا ، البكتين ، الييميسيمولوز ، السميموز ، المجنين والبروتينات من حيث نسب األوزان الجافة  قدير. تم تالمخمفات 
 ليذه القشور.

أن  امك،  من عديدات السكرياتأظيرت النتائج التي تم الحصول عمييا أن قشور المانجو سجمت أعمى مستويات 
، مع عديدات السكريات  من  ر الموز مستويات عاليةأظيرت قشو و ٪. أيضا ، 17.25ة مى بنسبالمجنين كان أعحتوى م

 ٪. 4.82أدنى مستوى من المجنين بنسبة 
الناتج قشور الفاكية ، حيث يقوم اإلنزيم   حميللت جيميس نايجر وفانيروكيتا كريسىسبوريوم االسبرا فطرى تم استخدام 

و  5.8زيادة في أنشطة األنزيمات بنسبة  تحضينيما معارج الخمية. بينما نتج عن نزيم خافراز األ ما بتحسين إمميء تحأثنا
 ، عمى التوالي.زيالنيز ، سيميوليز ، بيتا جميكوسيديز لكل من   -1. مل -1نانومول . دقيقة 81.3و  8.8

بروتينات اإلنزيمات  رازحسين إفت الى ادىريات معا لفطين اتحض عنج تأن النانتائج التفريد الكيربى لمبروتين بأكدت 
 .ذات الصمة 
 الخميرة سكريات ، وكان إجمالي  يات اليكتوزسكر سكريات البانتوز و  اعمى كمية منقشور الموز والمانجو  انتجت
ميرة من الخارة التوالي. أجريت عممية التخمير المشترك بواسطة ساللة مخت عمى  -1لتر  -م ج 21.13و  27.77

يثانول.يلإلسيام في تجد س ماكزينياسيرومايسكالف تنتمي إلى  د الخمائر الجنسية في إنتاج البيوا 
القشور  لجميع المئوية النسبة٪ كمتوسط 18اإليثانول الحيوي بأكثر من  ناتج زادت عممية التخمير المشترك من 

يثانول الكبير عن المختبرة ، بإضافة أكسيد  1 -م ج 10.74 ز المتساوية معالمو  قشور طريق. تمت مالحظة عائد البيوا 
يثانول النقي عن طري97.5دي في النياية إلى أالكالسيوم كعامل تجفيف   ق تكرار عممية التقطير.٪ بالوزن من البيوا 

 خمرالت خميرة –وقود حيوى ، وقود الديزل الحيوى ، نفايات  الزراعية ، الفطريات المشتركة  الكممات المرشدة:
 

 
 

 



 


