
 تحلیل مطالعات علمی و منابع پژوهشی و فناوری مرتبط با موضوع 

( اگر چه ممکن است جامع و مانع نباشد ولی در مجموع بیانگر قاطبۀ منابع علمی جهان Scopusاطالعات پایگاه اسکوپوس )

بیان و  1مطابق جدول خالصه اطالعات پردازش شده است و حداقل می توان به نسبت میان داده های مختلف اعتماد کرد. 

 نمایش داده شده است.

  

 

 

 اتانول، پساب الکل سازی ها و پاالیشتولید ایران و جهان در  سالۀ 10 یسۀ پژوهش و فناوریمقا:  1جدول 

 موضوع جستجو ردیف

 و ثبت اختراعات مقاالت کلتعداد 

پژوهش 

 جهانی

پژوهش 

 ایرانی

اختراعات 

 جهانی

اختراعات #

 ایرانی

 - 324/059/2 222/4 253/302 اتانول 1

 - 649/24 12 065/4 تخمیر الکلی 2

مخمر ساکارومایسس  3

 سرویزیه

141/139 87 210/122 - 

 - 368/43 9 589/1 تخمیر و تقطیر 4

 - 187/925 5 133/60 تقطیر 5

 - 976 9 1031 (تقطیر)پساب ویناس  6

 - 728/90 1463 246/131 پاالیش پساب 7

 - 608/13 112 309/4 پاالیش پساب و اتانول 8
. اطالعات ثبت شده جهان را دارا می باشد 98% استخراج شده است که Scopus پایگاه اطالعات علمی فهرستاین اطالعات بر اساس *

 می باشد. (2018)ژوئن  1397تاریخ استخراج و پردازش داده ها خرداد 

 مقاله در رده هفتم قرار دارد. 618/10در رده اول و برزیل با  مقاله 902/69مقاله در رده هفدهم ، امریکا با  222/4ل ایران با تانوا

 این داده ها شامل ثبت اختراعات بومی نیست. #

 

 

 

 

 

  



 پژوهش های انجام شده بر روی اتانول

 

 

 

 در یکصد سال گذشته اتانولحجم پژوهش های انجام شده بر روی : 1شکل 

 

 

 

 : حجم پژوهش های انجام شده بر روی اتانول در یکصد سال گذشته بر حسب ده کشور برتر2شکل 

  



 پژوهش های ساکارومایسس سرویزیه

مقاله  300و  400، 500اسپانیا، فرانسه و برزیل به ترتیب با بیش از در زمینۀ پژوهش بر روی مخمر ساکارومایسس سرویزیه 

 12و ایران با در رده های ششم و هفتم قرار گرفته اند؛ مقاله  277و  281رده های اول تا سوم ، امریکا و چین به ترتیب با 

بارۀ این مخمر و شناخت عمیق تر از این در حالی است که پژوهش ها در .ایستاده استکشور نخست  20ن تر از مقاله پایی

روند پدیده های زیستی در این موجود زنده در حال گسترش است و نیاز جدی در این زمینه احساس می شود. به ویژه که این 

 مطالعات پیری دانست. یستی از جمله مدلی بسیار ساده و تک سلولی برای بسیاری از پدیده های زمی توان  مخمر را 

 

 

به بیش از  10روند افزایشی پژوهش های انجام شده بر روی ساکارومایسس سرویزیه در چهل سال گذشته از : 3شکل 

 مقاله در سال  250

 

 مقاله در سال در رتبه اول 500، اسپانیا با بیش از ساکارومایسس سرویزیهده کشور برتر پژوهشگر بر روی  :4شکل 

  



 وهش های تخمیر الکلیپژ

مقاله در سال فزونی نمی یابد. ثبت  20فت و خیز هایی همراه است و در سال های اخیر از پژوهش بر روی تخمیر الکلی با ا

 (.5اختراعات نیز در مجموع با تعداد پژوهش ها برابری می کند )شکل 

م قرار مقاله در رده دوازده 5مقاله در رده دوم و سوم و ایران با  20مقاله در رده اول و هند و آلمان با بیش از  57امریکا با 

(. در زمینه تخمیر الکلی فناوری های صنعتی بسیار فراتر از پژوهش های دانشگاهی گام برداشته اند و با بیش از 6دارد )شکل 

 بیشتر از پژوهش های ثبت شده است. %600ثبت اختراع، تعداد مستندات فنی ثبت اختراع شده  600/24

 

 

  تخمیر الکلی: مطالعه و پژوهش بر روی 5شکل 

 

تعداد ثبت اختراعات ساالنه بیش از تعداد مقاالت منتشر شده در ده سال اخیر است. بنظر می رسد که از نظر فناوری تخمیر الکل 

 کشورهای جهان در سطح خوبی از فناوری قرار دارند و نیاز به پژوهش دربارۀ فرایند تخمیر کاهش یافته است.  

 

  رتبۀ ده کشور برتر در پژوهش های تخمیر اتانول : 6شکل 



 ویناس

( پژوهش های انجام شده بر روی ویناس Scopusبر اساس اطالعات ثبت شده در پایگاه اطالعات علمی اسکوپوس )

(vinasse در جهان روند افزایشی دارد و کمیت این پژوهش ها به ویژه از سال )(. 7به بعد تشدید شده است )شکل  2000

 9(. ایران با 8مقاله در رتبه اول قرار دارد )شکل  410مورد ثبت شده که برزیل با بیش از  1031پژوهش ها تعداد کل این 

مطالعات و پزوهش های جهانی است و لذا کشور بشدت  1کشور نخست و کمتر از % 20مقاله ثبت شده خارج از فهرست 

 نیازمند توسعۀ پژوهش در این زمینه است.  

 2018( تا آوریل Scopus( در پایگاه اطالعات علمی اسکوپوس )vinasseمایه شده  در زمینۀ ویناس )تعداد ثبت اختراع ن

فقره است که نشان می دهد توسعه فناوری در کنار پژوهش های ویناس رو به گسترش است. از کشور ایران هیچ  976بالغ بر 

 ثبت اختراعی در این زمینه به ثبت نرسیده است.

  

 

  مقاله در سال 100تا بیش از  1در پنجاه سال گذشته از بر روی ویناس در جهان  : روند افزایشی پژوهش ها7شکل 

 



 

مقاله در  44مقاله در رده اول و امریکا با  410. برزیل با : گسترۀ پژوهش بر روی ویناس در میان ده کشور پیشتاز8شکل 

 قرار دارد.در رده نهم  مقاله در سال 40و آلمان با کمتر از  رده هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیش از هر مخمر دیگری در جهان مورد توجه  Saccharomyces cerevisiae : مخمر ساکارومایسس سرویزیه9شکل 

بیشترین پژوهش های زیست فناوری را به خود اختصاص می دهند: به همراه دو مخمر دیگر  قارچاست. این 

Hansenula polymorpha  وPichia pastoris 

 

مخمر 
ساکارومایسس

سرویزیه
75%

سایر
25%

ا مقایسه تعداد بانک های اطالعاتی مخمره
و سایر موضوعات مرتبط


