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چکیده
راهبردهای کليدی به منظور توسعه يافتن يک منبع انرژی جايگزين با سوختهای فسيلي برای جبران نياز کنوني به انرژی و بعالوه به
منظور کاهش نگرانيهای زيستمحيطي (اعم از آلودگي حجم زياد پسماند و گرم شدن جهاني) مطرح ميشوند .از اين رو اقتصاد و
فنآوریها تا حد زيادی بستگي به منابع انرژی تجديدپذير سازگار با معيارهای زيستمحيطي ازقبيل بيوگاز دارند .فناوری بيوگاز عالوه بر
مزيتهای فراواني که دارد با محدوديتهای خاصي نيز همراه است .به طوری که توليد انرژی بدون حضور عوامل متوقفکننده يک کار
دشوار است و برای اطمينان از توسعه پايدار ،ميبايست فناوریهای دردسترس جاگزين شوند .پيشرفتهای بيشتر باعث توجه مجدد و
عميقتری در فنآوری توليد بيوگاز شده است .در حالي که اين موضوع اثرات بزرگي در کاهش مسائل عمده اقتصادی مطرح در جهان
دارد .مرور کنوني به عوامل محدودکننده و ارزيابي پيشرفتهای تکنولوژيکي اخير همراه با جنبههای مختلف توليد بيوگاز مانند استفاده از
مواد خام پايدار ،ميکروبي و پوياييهای آنزيم ،پارامتر بهينه سازی و فرايند تفکيک برای افزايش اين تکنولوژی ميپردازد .آمادهسازی
زيستي آنزيمي و شناخت ميکروبهای کارآمد ،امکان تقويت انرژی هضم بيهوازی را به طور قابل مالحظهای فراهم ميکند .لذا بهينه-
سازی پارامترهای مختلف برای سرعت بخشيدن به توليد بيوگاز در طول هضم بيهوازی نسبت به قبل و بعد آن ترجيح داده شده است.
همچنين عليرغم توسعه طرحهای هاضم چند مرحله ای به قصد دستيابي به موفقيت در فرايند تفکيک ،تحقيقات بيشتر برای رسيدن به
عملکرد بهتر سيستم نياز است.
کلمات کلیدي :منبع تجديد پذير ،بيوگاز ،مواد خام پايدار ،جنبه های ميکربي و آنزيمي ،طرح های هاضم چندمرحلهای
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Abstract

The key strategies to develop an alternative energy source instead of fossil fuels are outlined
to compensate for current energy needs and to decrease environmental concerns such as high
volume of waste pollution and global warming. So the economy and technologies largely
depends on consistent renewable source with environmental criteria of biomass and actually
biogas. Biogas technology is associated with certain limitations in addition to the many
advantages. So that energy production is a difficult task without having stopping elements in
which the alternative concepts is necessary to ensure sustainable development with accessible
technologies. Further advances in technology led to renewed and deeper interest in biogas
production, while it has great effects in reducing major economic problems in the world. The
current review addresses the limiting factors and evaluation of recent technological advances
associated with various aspects of biogas production such as the use of sustainable
feedstocks, microbial and enzyme dynamics, optimization parameter and dissociation process
to enhance this technology. Enzymatic bioassay and efficient microbial identification enables
the energy of anaerobic digestion to be significantly enhanced. Therefore, optimization of
different parameters to accelerate biogas production during anaerobic digestion has been
preferred to pre- and post-anaerobic digestion. In spite of the development of multi-step
digestion schemes in order to succeed in the separation process, further research is needed to
achieve better system performance.
Keywords: Renewable Source, Biogas, Sustainable raw materials, Microbial and Enzymatic Aspects,
Multi-stage digester projects
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مقدمه
محدوديت سوختهای فسيلي ،تجديدناپذيری و انتشارات ناشي

( )Hydrolyticانجام ميشود .در مرحله دوم محصوالت نهايي

از آنها ،تقاضای جهاني انرژی و مواردی از اين قبيل همگي از

مرحله اول توسط باکتریهای استوژن( )Acetogenبه استات

عواملي هستند که باعث شده سياستمداران طي بررسيهای

( )Acetateو هيدروژن تبديل ميشوند .در مرحله سوم به

ساختاری ،به تغيير حاملهای انرژی و حرکت آنها به سمت

منظور توليد استات بيشتر ،ارگانيسمهای معروف به

سوختهای پاک بپردازند .يکي از بهترين گزينهها ،استفاده از

همواستوژنها ( ،)Hemoasetogenهيدروژن و ترکيبات

منابع زيست توده به صورت بيوگاز است.

ساده کربني توليد شده در مراحل اول و دوم را به استات تبديل

هضم بيهوازی 1پسماندهای آلي برای توليد بيوگاز در جهت

ميکنند .مرحله چهارم عبارتست از تبديل استات و ترکيبات

فراهم کردن سوخت از منابع تجديدپذير ،بسيار سودمند است

ساده ديگر مانند فورمات ( ،)Formateدیاکسيد کربن و

( .)1برخي از مزايای متعدد فناوری بيوگاز ميتواند به صورت

هيدروژن به گاز متان ( .)5( )Methaneاين مرحله را

تامين انرژی الکتريسيته و گرما ( ،)2کاهش انتشارات گازهای

ارگانيسمهای متانوژن ( )Methanogenانجام ميدهند.

گلخانهای و پديده گرمايش جهاني ،2توليد کود با کيفيت باال،

فرايند هضم بيهوازی و توليد بيوگاز مانند ساير واکنشهای

جايگزيني مناسب در بخش حمل و نقل ،توسعه اقتصادی و

بيوشيميايي ،تحت تاثير عوامل فيزيکي و شيميايي متنوعي

اجتماعي مناطق روستايي و استقالل دولت ها مطرح باشد (.)3

است .عوامل مختلف مانند ماهيت سوبستره (:Substrateمواد

در سالهای باستان ،سيستم هضم بيهوازی محدود به تصفيه

مغذی برای تغذيه آنزيمها) ،رطوبت ،مواد جامد فرار ،ساختار

پسماند گياهي و حيواني ميشد ،بهطوريکه در حال حاضر اين

مواد مغذی ،اندازه ذرات و زيستتخريبپذيری آنها (،)6

عمل به طور گسترده برای تصفيه پسماند کشاورزی ،صنعتي و

طراحي هاضم ،تلقيح ،قلياييت ،دما ،نرخ بارگذاری ،زمان ماند

مواد زائد جامد شهری3جهت به دست آوردن بيوگاز و در کنار

هيدروليکي( 4مدت زماني که ميکروارگانيسم ها برای شکستن

آن ،تضمين کاهش زباله و حفاظت از محيط زيست انجام مي-

مواد آلي و تبديل آن به فرآوردههای زيست توده فرصت دارند،

پذيرد (.)4

اين زمان در کيفيت بيومس خروجي تأثير بسزايي دارد) و

هضم بي هوازی ،مجموعهای از فرآيندهايي است که مواد آلي

مواردی از اين قبيل ،ثبات فرايند و توليد بيوگاز را تحت تاثير

قابلتجزيه توسط ميکروارگانيسمهای مربوطه و تحت شرايط

قرار ميدهند .به طورکلي ،جنبههای برجسته مختلف در اين

بيهوازی ميشکنند .اين فرايند شامل چهار مرحله هيدروليز

مرور برای کنترل فرايند و افزايش تکنولوژی توليد بيوگاز به

(،)Acidogeneiss

صورت موارد زير مطرح و در ادامه بيشتر مورد بررسي قرار

(Hydrolysis
استوژنسيس

)،

اسيدسازی

()Acetogenesis

و

متانزايي

گرفته است.

( )Methanogenesisميباشد .مرحله اول عبارتست از تجزيه

-1مصرفبيومس ( :)Biomass burningگزينش طبيعي (در

مواد با وزن مولکولي باال از قبيل سلولز ( ،)Celluloseنشاسته،

دسترس بودن ،نسبت  ،)5C/Nهضم ترکيبي (سوبسترههای

پروتئينها و چربيها و تبديل آنها به ترکيبات با وزن مولکولي

مختلف) ،پيشتصفيه (فيزيکي ،شيميايي ،فيزيکيشيميايي،

پايين مانند اسيدهای چرب ،آمينواسيدها ،دیاکسيدکربن و

بيولوژيکي)

هيدروژن که اين گروه توسط باکتریهای گروه هيدروليتيک

-2اضافه کردن آنزيم (فعاليت و پايداری آنزيم ،سوبسترههای

1-Anaerobic Digestion
2-Global Warming
3-Municipal Solid Waste

)4 -Hydraulic Retention Time (HRT
(نسبت کربن به نيتروژن ،در 5 -Carbon to Nitrogen ratio-
توليد زيستتوده و روند هضم نقش بسزايي دارد)

4

فصلنامه انسان و محيط زيست ،شماره ،52بهار 99

طاهری و همکاران

مختص مخلوط آنزيم ،بهينهسازی آنزيم ،کاهش هزينه)

يا مواد جامد فرار ،توليد بيوگاز قابل مالحظهتری نسبت به ساير

-3طراحي هاضم ،بهينهسازی فرايند که عمدتاً شامل موارد

سوبسترهها دارند ( .)11بطوریکه مطالعات انجام شده نشان

(سيستم پيوسته ،سيستمهای هضم تکمرحلهای ،1سيستمهای

داده که مواد گياهي جوان دارای يک ماهيت نسبتا محلول

هضم چندمرحلهای ،2پارامترهای موثر مانند قلياييت ،دما،

هستند ،از اين رو ميتوانند بيوگاز بيشتری نسبت به مواد

نسبت ،C/Nنرخ بارگذاری ،کل جامدات و زمان ماند

گياهي چوبي که دارای اجزای غير محلول بيشتری در آب مانند

هيدروليکي) ميشود.

ليگنين ،سلولز ،هميسلولز ( )Hemicelluloseو پليآميد

-4تصفيه ميکروبي (اجتماع ميکروبي ميکروارگانيسمهای بالقوه،

( )Polyamideهستند ،توليد کنند (.)12 ,11

بهبود ژنتيکي باکتریها ،نرخ رشد ميکروبي)

همچنين در ارتباط با پتانسيل توليد بيوگاز پسماندهای آلي

بیومس و معیارهاي انتخاب آن

مختلف ،بررسيهايي انجام گرفته است که نتايج نشان داده

-نوع ماده خام ورودي

بهرهبرداری از کودحيواني در مقايسه با پسماند کشاورزی

انواع زيستتوده ميتواند به عنوان خوراک برای توليد بيوگاز

صنعتي 3و مواد زائد جامد شهری ،بيشتر است .بطوری که سهم

استفاده شود در حالي که خاصيت بيوانرژی هرکدام متفاوت از

بيوگاز توليدی از کودحيواني  36درصد ،از پسماند کشاورزی

يکديگر است .معيارهای اساسي انتخاب سوبستره برای توليد

صنعتي 31درصد و از پسماند جامد شهری  34درصد ميباشد

بيوگاز شامل ماهيت سوبستره ،در دسترس بودن ( ،)7نسبت

( .)13در اين ميان برای ورودی هاضم ،از پسماند کشاورزی و

 ،C/Nپتانسيل توليد و تاثير زيست محيطي آن ميباشد.

ميوهجات هم استفاده ميشود که پسماند ميوهجات برای توليد

منظور از ماهيت سوبستره ،ترکيب مواد و ميزان پروتئين ،چربي

بيوگاز مناسبتر ميباشد .بررسي صورت گرفته در سال 2119

و کربوهيدرات آن است  .در سال  2114ميالدی طي گزارشي

ميالدی نشان داد که پسماند ميوههايي مانند آناناس و پرتقال

اعالم شد که پروتئينها دارای بيشترين حجم متان ( 71درصد)

نسبت به سبزيجاتي مانند اسفناج و کدو ،گاز متان بهتری توليد

و کمترين بازده توليد بيوگاز هستند .درحالي که چربيها دارای

ميکنند (.)14

بيشترين توليد بيوگاز و دارای حجم متان در حدود  66درصد

از ساير موارد انتخاب سوبستره برای توليد بيوگاز ،انتخاب

ميباشند .کربوهيدراتها نيز دارای کمترين بازده توليد گاز

سوبسترهای است که محيط زيست را بسيار آلوده ميکند تا

متان و حجم متان (حدود  51درصد) و بازده بيوگاز آنها

عالوه بر توليد سوخت زيستي بسيار با ارزش بيوگاز ،حفاظت

متوسط (بين چربيها و پروتئينها) ميباشد .به همين دليل

محيط زيست را نيز سبب شود .مانند استفاده از زبالههای

استفاده از گوشت پخته و روغن پختوپز در هاضم بيهوازی

صنعتيکيک دانه روغني ( ، )Oil seed cakeپوشش ميوهای

موجب توليد بيوگاز بيشتر ميشود (.)9 ,6

جاتروفا ( )Jatrophaکه موجب توليد قابل توجه بيوگاز شده

مواد مورد استفاده در فرايند بايد بدون پوشش سلولي يا

است (.)17-15

پروتوپالسم ( )Protoplasmباشند چون اين پوشش برای

-نسبتC/N

فعاليت باکتریها مناسب نميباشد .مخلوط مواد سلولزی و

خصوصيات بيوگاز عمدتا توسط نسبت  C/Nخوراک تعيين

ليگنيني ( :Ligninفيبرها) عمل تجزيه را سختتر ميکنند و

ميشود .باکتریهای بيهوازی برای زنده ماندن و فعاليتهای

به زمان بيشتری برای تجزيه شدن نياز دارند.

متابوليسمي نيازمند کربن و نيتروژن هستند که کربن را به

سوبسترهها با بخشهای آلي همراه با زيست تخريب پذيری باال

عنوان منبع انرژی و ازت را برای ساختن ديواره سلولي خود

1 -Single-stage digester
2 -Multi-stage digester

3-Industrial Agricultural Waste
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مصرف ميکنند .نسبت اين مواد در کنترل فعل و انفعاالت

بيشتر نباتي و گياهي بودند مخلوط شد و در هاضم بسته مورد

شيميايي درون هاضم بسيار مهم است ( .)16ميزان مصرف

آزمايش قرار گرفت .نتيجه حاصل شده نشان داد که اضافه

کربن نسبت به ازت  31تا  35برابر سريعتر است ( .)19وقتي

کردن مواد نيتروژني مانند پروتئين شير و اوره ( )Ureaباعث

اين نسبت زياد ميشود جذب نيتروژن توسط متانوژنها برای

افزايش تجزيه کود شده و لذا باعث افزايش توليد بيوگاز خواهد

برطرفسازی نياز پروتئيني خود ،افزايش مييابد و با محتوای

شد ( .)23در ديگر بررسي که در سال  1975ميالدی انجام

کربني واکنش نميدهند در نتيجه توليد گاز کاهش مييابد

گرفت ،تاثير توليد متان با افزودن پسماند سيبزميني و خاک

( )21و بالعکس زماني که اين نسبت کم ميشود نيتروژن آزاد

اره به کود مرغي بررسي شد .نتايج نشان داد هنگامي که خاک

شده ،انباشته شده و متعاقباً منجر به تجمع آمونياک ميشود

اره  2تا  4درصد باشد باعث افزايش  21درصدی در متان پس

که اين امر موجب باالرفتن قلياييت ميشود و اثر سمي بر روی

از 111روز خواهد شد .از طرفي وقتي ميزان خاک اره  6درصد

جمعيت متانوژنها دارد و از تبعات آن ،کاهش توليد گاز مي-

باشد ،متان کل توليدی تقريبا مساوی با زماني ميشود که کود

باشد .گفتني است در ضايعات با درصد باالی کربن زيست-

به تنهايي هضم ميشود .در نهايت بررسي انجام گرفته حاکي از

تخريبپذير مانند ليگنين ،نسبت کربن به نيتروژن نميتواند

آن بود که برای بهبود نسبت کربن به نيتروژن کود مرغي و

تاثير مهمي در روند تخريب بگذارد ( .)21تحقيقات گستردهای

افزايش توليد بيوگاز ميتوان از منابع حاوی کربن استفاده کرد

در زمينه تعيين نسبت مناسب کربن به نيتروژن و بهبود آن

( .)24آناليز ديگری بر روی کود خوک به همراه اوره و گلوکز در

صورت گرفته که در زير به برخي از آنها اشاره خواهد شد.

سال  1976ميالدی انجام يافت .نتايج نشان داد که نسبت

در سال 1965ميالدی ،تاثير  C/Nروی هضم بي هوازی

 C/Nبهينه برای ماکزيمم توليد بيوگاز 15/5 ،تا  19است و

بررسي شد .مواد ورودی به هاضم در بررسي صورت گرفته ،کود

بيشتر از اين مقدار موجب ناپايداری هاضم به لحاظ اکولوژيکي

خوک به همراه مالتوز ( ،)Maltoseگلوکز (،)Glucose

ميشود (.)25

لوسين ( )Leucineو کاپروئيک اسيد ( )Caprylic acidبود.

بهطور خالصه نسبتهای کربن به نيتروژن برای سوبسترههای

نتيجه حاکي از آن بود که نسبت کربن به نيتروژن برابر ،16

در دسترس در جدول  1آورده شده است ( )27 ,26که نشان

يک تجزيه موفق را منجر ميشود و بيشتر از  21/1موجب

ميدهد سوبسترههای دارای نسبت کربن به نيتروژن در

انهدام و توقف هضم ميشود (.)22

محدوده  11تا  35برای جوابگويي به نيازهای قابل پيش بيني

البته به جهت بررسي تاثير مواد گياهي در تجزيه ،بررسيهايي

انرژی ،کافي هستند ( .)26همچنين در بررسي ديگری ،گزارش

نيز صورت گرفته است .در طي اولين آناليز صورت گرفته در

شده که نسبت  C/Nمساوی با  31بهترين حالت ساختار

اين زمينه در سال  1971ميالدی ،کود گاوی با ساير مواد که

مغذی سوبستره است (.)29
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جدول  -3نسبت کربن به نیتروژن در سوبسترههاي مختلف
مواد زیستتجدیدپذیر

نسبتC/N

کود حیوانی

مواد زیستتجدیدپذیر

نسبتC/N

باقیمانده محصوالت زراعی

مواد
زیستتجدیدپذیر

نسبتC/N

سایر

کود گاو

 6تا 25

کاه برنج

 51تا 67

پسماند برگ

 51تا 53

کود ماکيان

 3تا 15

کاه گندم

 51تا 151

علوفه و متعلقات آن

 11تا 25

کود خوک

 3تا 14

تفاله نيشکر

 141تا 151

علف هرزه دريايي

 71تا 79

کود گوسفند

 31تا 33

ساقه/کاه ذرت

 51تا 56

جلبک

 75تا 111

کود اسب

 21تا 25

کاه جو

 46تا 51

يونجه

 12تا 17

پوست/جوانه بادام زميني

 21تا 31

پسماند کشتارگاه

 22تا 37

پسماند آشپزخانه

 25تا 29

شاخ و برگ چغندرقند

 35تا 46

خاک اره

 211تا 511

پسماند ميوهها و سبزيجات

 7تا 35

ضايعات غالت

 16تا 41

محتوا معده /روده داخلي

 3تا 5

پسماندهای غذايي

 3تا 17

پسماند باغي

 111تا 151

گنداب مخمر

 4تا 11

پسماندهاي خانگی

()27 ,26
در سال  1979ميالدی برای افزايش توليد بيوگاز ،کود با

سال  1977ميالدی ،با توجه به نتايج بدست آمده ،پيشنهاد شد

پسماندهای کربندار 1مخلوط شد .هدف از اين آزمايش يافتن

که برای بهبود نسبتهای کم  C/Nدر کود حيواني برای

مقدار مواد کربندار بهينه بود ،لذا پارامتر نسبت کربن در

افزايش بيوگاز ميتوان از پسماندهای سلولزی مانند علف و

دسترس به نيتروژن برای بررسي ميزان اختالط معرفي شد

پوشالهای غله و گندم استفاده کرد (.)31

(منظور از کربن در دسترس ،همه کربن آلي منهای کربن

در يک بررسي ديگر در سال 2112ميالدی در شهر يانگ لينگ

ليگنين است) .در اين آزمايش 6عدد هاضم  4ليتری

( )Yang lingچين مقداری کود مرغي و کود لبني از يک

آزمايشگاهي برای  11ماه مورد آزمايش قرار گرفت .کود گاو

دامپروری و مقداری پوشال گندم از يک روستای محلي جمع

شيری که دارای نسبت کربن در دسترس به نيتروژن مساوی

آوری و به مدت سي روز وارد هاضم با دمای  35درجه سانتي-

 1/6بود با گلوکز و سپس با سلولز مخلوط شد تا نسبت های

گراد شد .نتايج نشان داد با نسبت  C/Nمتعادل شده ،پتانسيل

 C/Nمتفاوتي را شامل شود (اين نسبت از  6تا  51/7متغير

متان توليدی در حالت مخلوط سوبسترات بهتر از حالت

بود) .نتايج نشان داد هرچه نسبت  C/Nافزايش يابد غلظت

انفرادی است .با افزايش نسبت  ،C/Nابتدا پتانسيل توليد متان

متان در گاز هاضم نيز کاهش يافته و به اين ترتيب بيشترين

افزايش و پس از مدتي کاهش يافت .در نهايت بازه بهينه C/N

متان در نسبت  C/Nمساوی  25حاصل ميشود ( .)31در

در قلياييت پايدار و غلظت پايين آمونيوم نيتروژن ،برابر  25تا
 31اعالم شد (.)32

1-Carbonaceous Waste

ارزيابي ابعاد مختلف توليد بيوگاز در….
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-اندازه ذرات مواد ورودي

-آزمایشات هضم

يکي ديگر از موارد عملياتي توليد بيوگاز ،اندازه ذارت ميباشد

هضم مواد زائد مختلف زيست تخريب پذير ثابت کرده که

که بايد به اندازه کافي کوچک باشد تا سطح تماس مناسبي

پتانسيل توليد متان از طريق آزمايشات هضم ترکيبي نسبت به

برای حمله و تغذيه ميکروارگانيسمها فراهم شود .در غير اين

هضم انفرادی باالتر است .اکثر پسماندهای کشاورزی دارای

صورت ،موجب ايجاد لخته شده و به علت وجود رطوبت ،يک

مواد مغذی زيادی (نيتروژن باال) هستند در حالي که طبيعت

سطح غيرقابل نفوذ ايجاد کرده و باعث عدم فعاليت تغذيهای
برای ميکروارگانيسمها ميشود .در حالتي که سوبسترات

ليگنوسلولوزيک ( ،)Lignocellulosicآنها را به مقاومت در
برابر حمله آنزيم ميکروبي وا ميدارد .با وجود اين واقعيت
بيوگاز ناکافي ،از طريق هضم بيهوازی اين نوع سوبسترهها

تجزيهپذيری کمي دارد ،کاهش اندازه ذرات و در ادامه افزايش

بدست ميآيد .برای بهبود هضم باقيماندههای کشاورزی ،آنها

سطح ويژه موجب بهبود توليد متان ميشود .تحقيقات اندکي

را با کود دامي که دارای مقدار کربن زيادی است مخلوط مي-

در زمينه ارزيابي تاثير اندازه ذره سوبسترات بر توليد متان

کنند تا توليد بيوگاز حاوی مقدار مناسب متان ،تسهيل يابد و

صورت گرفته است ( .)34 ,33موضوع اصلي که از اکثر آنها

موجب افزايش قابليت اشتعالپذيری بيوگاز شود .به عنوان

استنباط ميشود اين است که رابطهای معکوس بين اندازه ذره
و پتانسيل توليد بيوگاز وجود دارد .البته برخي نيز اذعان

مثال ،هضم ترکيبي پسماند کاغذ با کود گاو منجر به توليد
بيوگاز دارای مقدار و کيفيت باالتر نسبت به زماني که هضم
آنها بصورت جداگانه انجام ميشود ،ميگردد ( .)35بهترين

داشتهاند که رابطه محسوسي بين آنها وجود ندارد .الزم به

نسبت ترکيب پسماندهای کشاورزی و کود دامي ،نسبت يک به

ذکر است که در همه موارد بيانشده اندازه ذره با اندازه ذره

يک است ( .)37 ,36در جدول 2برای برخي از سوبستره ها،

معيار ،که کمتر از  11ميليمتر اعالم شده است ،بايستي قابل

هضم انفرادی و ترکيبي با هم مقايسه شده است.

مقايسه باشد.

جدول  -5مقایسه برخی از سوبسترهها ،هضم انفرادي و ترکیبی و میزان تجزیهپذیري آنها
هضم ترکیبی
تجزيهپذيری
مترمکعب بر هر کيلوگرم

هضم انفرادي
تجزيهپذيری

ترکيب همراه با خوراک اصلي

مترمکعب بر هر کيلوگرم

خوراک

1/62 a

پسماند ماهي با ديزل زيستي

 1/23gتا 1/62

کود خوک

1/179 b

پسماند تفاله زيتون

 1/2hتا 1/5

کود گاوی

1/62c

پسماند کشاورزی و محصوالت زراعي انرژیزا

 1/15iتا 1/47

پسماند ميوه و سبزی

1/532d

پسماند جامد شهری

-

پسماند جامد شهری

1/222e

خاکستر بادی

1/35a

پسماند روغن و چربي از کارخانه تصفيه فاضالب

1/66f

پسماند چغندرقند
(g:)44( h:)45( i:)46( j:)47

(f:)43

 1/27jتا 1/39

(c:)41( d:)41( e:)42

پسماند سيبزميني

(b:)39

(a:)36
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در اين زمينه تحقيقات گستردهای صورت گرفته است که در

باعث دسترسي بيشتر به خوراک ارزانتر ميگردد ،بنابراين

زير به برخي اشاره ميشود.

توليد بيوگاز افزايش چشمگيری خواهد داشت(.)46

در سال  2112ميالدی ،تخمير بيهوازی ضايعات مواد غذايي

-عناصر سمی باز دارنده

به همراه عناصر مکمل کمياب (کبالت ،آهن ،نيکل و موليبدن)

برای توليد بيوگاز بايستي مقدار ترکيبات و ساختار شيميايي

مورد بررسي قرار گرفت .تخمير بي هوازی ضايعات مواد غذايي

آنها بررسي شود تا عامل بازدارندهای برای ميکروارگانيسمها

به تنهايي دچار شکست شد ولي به همراه عناصر مکمل به

وجود نداشته باشد .به عنوان مثال آنتيبيوتيکها ،موادی که

مدت  366روز به طور مداوم صورت گرفت و باالترين بازده

قابليت توليد نيتروژن دارند ،روی ،آمونياک ،اسيدهایچرب،

متان ( 451 -352ميلي ليتر بر گرم ماده خشک فرار) در طي

سولفيد هيدروژن موجب توقف فرايند هضم ميشوند (.)52

 21تا  31روز از زمان ماند بدست آمد(.)46

سولفاتها نيز باعث کاهش توليد متان شده و بايستي مقدار

آزمايش هضم ترکيبي کود گاو و زباله جامد آلي در سال 2115
ميالدی مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان داد که در حالت
ترکيبي ،توليد بيوگاز بيشتر بوده و روند با ثباتتری دارد (.)49
در مورد بررسي روند ترکيبي بودن ضايعات ،در همين سال،
آزمايشات هضم ترکيبي ضايعات غذايي و لجن هوازی از
ضايعات صنعتي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که
هضم ترکيبي دو زباله ميتواند مهار متانوژن را کاهش و
عملکرد متان را افزايش دهد (.)51
در سال  2116ميالدی نيز آزمايشي بر روی توليد بيوگاز
بوسيله کنجاله خردل و کودگاوی انجام گرفت که نشان داد
مخلوط  31درصد کنجاله خردل با کود ،بيوگاز بيشتری نسبت
به حالت انفرادی توليد خواهد کرد (.)51
پیش تصفیه و تبدیل لیگنوسلولوزیکمواد خام را نميتوان به همان صورت وارد دستگاه بيوگاز کرد
بلکه بايد قبل از بارگيری ،آنها را از نظر غلظت ،قابليت جذب
باکتری ،نسبت  ،C/Nدرجه حرارت و عدم وجود مواد سمي و
عناصر بازدارنده مورد بررسي قرار داد ( .)19با توجه به

آنها کمتر از  211ميليگرم بر ليتر و مقادير آمونياک کمتر از
 2511ميليگرم بر ليتر باشد ( .)53عناصری مانند Ca ،Na
 Fe ،K ،Mg ،اگر با غلظت کم وارد هاضم شوند موجب رشد
باکتریها و افزايش توليد بيوگاز ميشوند ولي اگر غلظت آنها
افزايش يابد باعث مرگ باکتریهای متانزا و توقف توليد بيوگاز
ميشوند (.)51
وجود مواد تسریع کننده واکنشبا افزودن موادی مانند مواد پروتئيني به خونابه کشتارگاهي،
جگر سفيد يا گوشتهای فاسد شده و مواد آلي غني از چربي و
کربوهيدرات ،کشت ميکروبي که در واقع نقش کاتاليزور را
داشته فعال شده و موجب ميشود هضم فاز اسيدی ،سريعتر
انجام شود و به فاز متانزايي و فساد برسد ،با اينکار سرعت
توليد گاز بهبود داده ميشود (.)54
پارامترهاي موثر در بهینه سازي فراینددما
در توليد بيوگاز ،سرعت واکنش تحت تاثير دما قرار ميگيرد .به
عالوه دما بر روی قابليت حل فلزات سنگين ،دیاکسيدکربن و

پيشرفتهای اخير تکنولوژی ،تبديل ليگنوسلولوزيک از طريق

در نتيجه بر روی ترکيب گاز اثر دارد .نوسانات دمايي بر رشد

پيش تصفيه قبل از شروع هضم ميتواند برای حفظ تعادل

ميکروبي تاثير ميگذارد و کاهش قابلمالحظهای در توليد

صنعتي به کار گرفته شود .پيشتصفيه موجب عدم تجمع

بيوگاز را در پي دارد .دما الزم برای انواع هضم بي هوازی به

ليگنوسلولوز در ليگنين ،سلولز و هميسلولز ميشود و تخريب

صورت زير است (.)55

آنزيمي بيشتر توسط باکتری انجام ميگيرد ،در نتيجه بيوگاز به

هضم پسيکروفيلي )( (Psychrophilicزمان ماند بيش از

اندازه کافي توليد ميشود .شواهد نشان داده که اين روش

 111روز و دمای واکنش 11تا  21درجه سانتي گراد)

موجب افزايش امکان دسترسي آنزيمهای هيدروليتيک توسط

هضم مزوفيلي )( (Mesophilicزمان ماند بين 31تا  61روز و

ليگنوسلولزها ميشود و همچنين بهبود در روش پيش تصفيه

دمای واکنش  21تا  35درجه سانتي گراد)

ارزيابي ابعاد مختلف توليد بيوگاز در….
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هضم ترموفيلي )( (Thermophilicزمان ماند بين  11تا

بيوگاز مناسب است .هرگونه نوساني در قلياييت ،مشکالتي در

15روز و دمای واکنش  51تا  61درجه سانتي گراد)

توليد بيوگاز و عمل تخمير ايجاد ميکند .قلياييت پايين موجب

واکنشهای غير هوازی در دستگاههای بيوگاز عموما در گرمای

اختالل در زندگي باکتریهای متان زا ميشود و چنانچه برای

 11الي  61درجه سانتيگراد صورت ميگيرد .باکتریهای فعال

مدت زيادی بدون تغيير باقي بماند موجب عدم فعاليت

در حرارت  31تا  41درجه سانتيگراد به مزوفيليک و آنهايي

باکتریهای متان زا و شکست هاضم ميشود ( .)56در اين

که در  45تا  61درجه سانتيگراد فعاليت حياتي دارند به

حالت بايستي با اضافه کردن مواد قليايي يا با افزايش درجه

باکتریهای ترموفيليک شهرت دارند .هضم ترموفيليک ،سرعت

حرارت به بهبود وضعيت کمک کرد .هنگامي که  pHمحيط

خروج گاز متان و توليد آن را بهبود ميبخشد ،لذا زمان ماند

قليايي است و به حالت تعادل ميرسد ،ميتوان سوبستره را به

کمتری نياز دارد .همچنين اين نوع هضم به دليل دمای باال

سيستم اضافه کرد و البته بايستي در نظر داشت که مواد

موجب از بين رفتن پاتوژنها ( )Pathogenشده ( )19و برای

اسيدی به سيستم اضافه نشود (.)59

سيستمهايي با درصد جامدات باال ،نسبت به هضم مزوفيليک

-غلظت مواد جامد و آب

بهتر عمل ميکند .اين نوع هضم در کنار مزايا ،مشکالتي هم

برای اينکه باکتریها بتوانند مواد آلي را جذب کنند الزم است

دارد که ميتوان به پايداری کمتر و حساسيت بيشتری نسبت

که مواد به صورت محلول در آيند زيرا آب يکي از عناصر اصلي

به خوراک ورودی اشاره کرد ( .)56دمای باالی اين نوع هضم

جهت تغذيه ميکروارگانيسمها است که موجب حرکت باکتری-

باعث ميشود که فرايند و هاضم به کنترل و نگهداری بيشتری

ها ،فعاليت آنزيمهای سلولي ،هيدراسيون بيوپليمرها و همچنين

نياز پيدا کند ،به همين دليل برای دماهای باالتر از  45درجه

تسهيل شکست سلولها ميشود .ولي بايستي مد نظر داشت که

سانتيگراد پيشنهاد نميشود .برای بهبود دمای تخمير و

مقدار بهينه آن مورد نظر است ،زيرا مقدار کم رطوبت و متعاقبا

جلوگيری از هدررفت آن ،ساختمان واحدهای بيوگاز را با توجه

افزايش غلظت مواد جامد موجب افزايش چسبندگي و

به شرايط اقليمي منطقه ميسازند .به عنوان مثال دستگاههای

انباشتگي اسيدهای فعال شده و فرايند تخمير را به تاخير مي-

چيني را در عمق خاک قرار ميدهند تا موجب ازدياد درجه

اندازد .از طرفي اگر مقدار رطوبت زياد باشد موجب اليه اليه

حرارت شوند و واحدهای هندی را با استفاده از کود و ..عايق

شدن محلول و در صورت هم نزدن مداوم محلول باعث کاهش

کاری ميکنند تا بدين ترتيب مانع هدر رفتن گرما شوند و

توليد بيوگاز ميشود (.)61

توليد بيوگاز را افزايش دهند ( .)52همچنين استفاده از انرژی

اگر انتقال جرم مناسب مد نظر است ،محتوای فاز جامد نبايد از

خورشيدی و تعبيه لولههای آبگرم و مبدلهای حرارتي يا

 11درصد بيشتر شود ( .)61تحقيقات نشان داده که بهترين

کويلها در دستگاههای صنعتي يکي از روشهای معمول گرم

غلظت محلول برای تخمير غير هوازی در مخازن بيوگاز بايستي

نگه داشتن واحد بيوگاز است .در مجموع هردو محدوده دمايي

دارای  7تا  9درصد ماده جامد باشد .لذا برای رسيدن به نسبت

مزوفيليک و ترموفيليک محدوده مناسبي هستند به شرط

مطلوب قبل از اينکه خوراک وارد هاضم گردد بايستي رقيق و

اينکه دمای پيشنهادی مطابق با مشخصات عملکردی ميکروبي

يا هضم گردد .اگر ورودی هاضم به اندازه کافي رقيق نباشد،

باشد (.)57

مسموميتهای آمونياکي خاصي به وجود ميآورد ( .)2در

-میزان قلیاییت )(pH

نتيجه سيستم های توليد بيوگاز با مواد جامد کل کمتر دارای

بررسيها نشان داده است به دليل حساس بودن باکتریهای

اهميت هستند و نرخ بارگذاری کم (حدود  6-7درصد) ،افزايش

متانزا  ،قلياييت در حدود  6/6تا ( 7/2خنثي) برای توليد

قابل توجهي در توليد گاز نشان ميدهد (.)36

11

طاهری و همکاران

فصلنامه انسان و محيط زيست ،شماره ،52بهار 99

اثر اختالطيکي ديگر از عوامل موثر درميزان توليد گاز ،همزدن کامل مواد

کمتر ميشود) ميتوان عمل مخلوط کردن را قبل از ريختن

داخل مخزن است .اختالط موجب موارد زير ميشود.

مواد به داخل هاضم انجام داد و از هم زدن روزانه مخلوط

-1يکنواختي در ترکيب مواد ،دما ،غلظت و ساير عوامل محيطي

صرفنظر کرد .البته در اين شيوه راندمان دستگاه پايين مي-

-2به حداقل رساندن تشکيل اليه سفت سطحي و جلوگيری از

باشد .بررسيها نشان داده که گاز توليدی در هاضم باعث

تصاعد گاز

حرکت مواد ميشود اما اين مقدار معموال برای مخلوط کردن

-3جلوگيری از ته نشيني مواد سنگين در کف راکتور و

مواد داخل هاضم کافي نيست (.)62

شناورشدن مواد سبک در سطح راکتور

-شرایط بیهوازي

-4دسترسي بيشتر و مساوی ميکروارگانيسمها به مواد غذايي

از آنجا که فرايند هضم درون دستگاه توليد بيوگاز ،فرايندی بي

در کليه سطوح فوقاني ،مياني ،تحتاني هاضم

هوازيست لذا بايد از ورود هوا به داخل سيستم جلوگيری کرد تا

-5افزايش سرعت تکثير ميکروارگانيسمها و تحريک آنها و لذا

بهترين شرايط برای تخمير ايجاد شود .يکي از روشها ،عايق-

توليد بيشتر گاز و افزايش راندمان هاضم بيهوازی (.)53

بندی سيستم است که باعث عدم تبادل هوايي بين مواد درون

همزدن و اختالط با اضافه کردن روزانه مواد انجام ميشود تا

هاضم با هوای بيرون ميشود .اگر مقداری هوا در حين فرايند

حرکتي در توده مواد به وجود آمده و مواد تجزيه نشده در

وارد سيستم شود باعث وارد کردن دستگاه به فاز اسيدی

مجاورت باکتریهای بيهوازی قرار گيرند .اين عمل ميتواند

طوالني و توقف فرايند ميشود (.)63

بهصورت دستي ،مکانيکي و نهايتاً هيدروليکي با پمپ و با فشار

-مدت زمان ماند هیدرولیکی

گاز انجام شود (در مقياس کوچک به صورت دستي انجام مي-

مدت زمان ماند مواد داخل هاضم بستگي به نوع مواد ،سرعت

گيرد) ( .)62در مقياس بزرگ و در تصفيهخانهها عالوه بر

تجزيه مواد ورودی ،ميزان گاز توليدی ،درجه حرارت تخمير و

استفاده از همزنهای مکانيکي ،ميتوان قسمتي از گاز بدست

ساير عوامل محيطي دارد .توليد گاز با افزايش زمان ماند ،روند

آمده را دوباره با فشار به قسمت پايين انبار تزريق کرد (.)53

افزايشي دارد .چنانچه مواد ورودی به اندازه کافي درون هاضم

بهتر است عمل هم زدن ،روزانه انجام گيرد و در طول روز دو يا

باقي نماند روند هضم و تخمير کامل نشده و بيوگاز توليد نمي-

سه مرتبه برای مدت چند دقيقه تمام حجم مخزن همزده شود.

شود ( .)64در جدول  3حداقل زمان ماند مورد نياز فرايند در

در مواردی که درجه حرارت باالست (به ندرت از  31درجه

دماهای مختلف آورده شده است (.)65

*

جدول  -1حداقل زمان ماند مورد نیاز براي مراحل حرارتی مختلف
مرحله حرارتی

دماي فرایند (درجه سانتیگراد)

حداقل زمان ماند (روز)

پسيکروفيليک

کمتر از  21درجه

 71تا 61

مزوفيليک

بين  31تا  42درجه

 31تا 41

ترموفيليک

بين  43تا  55درجه

 15تا 21

*()65

ارزيابي ابعاد مختلف توليد بيوگاز در….
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طراحی دستگاه بیوگاز
به طور معمول هاضمهای تکمرحلهای بصورت گسترده برای

ميدهد ( .)67مطالعات بيشتر نشان داد که تفکيک اسيدسازی

توليد بيوگاز در گذشته مورد استفاده قرار ميگرفت در حالي

و هيدروليز در هضم بيهوازی ميتواند کاهش زمان ماند همراه

که استفاده از آنها شامل محدوديتهايي از جمله امکان بي-

با افزايش توليد بيوگاز و گاز متان را در پي داشته باشد.

ثباتي بيشتر بهدليل عوامل مختلف ميباشد ( .)66سيستمهای

در جدول  4انواع هاضم تکمرحلهای و دومرحلهای با هم

دومرحلهای پيوسته بيوگاز ،با تضمين توليد مستمر بيوگاز و

مقايسه شده که نشان ميدهد توليد بيوگاز سيستمهای

دوغاب ،مورد استفاده برای اهداف تجاری و صنعتي هستند.

چندمرحلهای بسيار بيشتر از تکمرحلهای است ( .)66تحقيقي

سيستم هضم دومرحله با تفکيک کردن مراحل هيدروليز-

در جهت مقايسه اين دو نوع هاضم صورت گرفته که نشان داده

اسيدسازی و متانزايي برای هضم بيهوازی ميوهها و

هاضم دو مرحلهای  16/5درصد افزايش توليد انرژی نسبت به

سبزيجات ،ثبات بيشتر فرايند و افزايش توليد بيوگاز را نتيجه

تکمرحلهای دارد (.)66

*

جدول  -4مقایسه انواع هاضم
نوع هاضم

معایب

مزایا

توليد متان کم
سيستمهای تکمرحلهای

کاهش هزينه

نرخ بارگذاری آلي پايين
زمان ماند هيدروليکي باال

بهرهبرداری و نگهداری آسان
*

جدول  -2مقایسه انواع هاضم

پايين بودن پايداری فرايند
احتمال انفجار و بيرونريزی باال
توليد متان زياد

نگهداری و بهرهبرداری پيچيده

پايداری بيشتر فرايند
زمان ماند کم
سيستمهای چندمرحلهای

نسبتاً گران

نرخ بارگذاری آلي باال
انعطاف طراحي
احتمال انفجار و بيرونريزی پايين
بهينهسازی فرايند

(*)66

نياز به نيروی ماهر
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جدول  -6اهم روشهاي انجام شده در جهت بهینه سازي فرایند هضم
درصد افزایش تولید بیوگاز

روش
جدا کردن دیاکسيدکربن در راکتور ساباتير (( )Sabatierکه باعث استفاده از
کربن به عنوان يک حامل هيدورژن ميشود)
استفاده از فرايند سونوليز ()Sonolysis

-

a

b

استفاده از پيشتصفيه ،فيلتراسيون غشايي و شبکه عصبي

c

6/64

d

بيش از 31

استفاده از ساقه ذرت و کود گاوی در هضم ترکيبي و بهينهسازی شرايط
تخمير

 2112ميالدی

24

استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به همراه الگوريتم ژنتيک

سال مورد بررسی

 2112ميالدی

12/3

e

(e:)73

(d:)72

(c:)71

(b:)71

(a:)69

مروري بر تحقیقات انجام گرفته در جهت بهبود فرایند

-جنبههاي میکروبی و آنزیمشناسی مربوط به پتانسیل

هضم بی هوازي

تولید

در اين قسمت به برخي تحقيقات با هدف افزايش توليد بيوگاز

جنبههاي میکروبی مربوط به پتانسیل تولید

اشاره شده است .در اين روشها ،تالشهايي جهت تغيير در

باکتریها نقش اساسي در هضم بيهوازی ايفا ميکنند و برای

فرايند بيوگاز به صورت صنعتي کردن آن در قبل و بعد اين

فرآيند هضم کارآمد ،ضروری هستند .ارتباط ميکروبهای بالقوه

فرايند انجام شده است .تغييرات قابل انجام قبل از فرايند شامل

در مراحل هضم بيهوازی ،عالوه بر کاهش طول مدت فرايند

نگهداری و محافظت از دما ،رطوبت ،قلياييت و ميکروارگانيسم-

هضم ،توليد بيوگاز را افزايش ميدهد .تعداد گونههای جهش

ها ميباشد .در حالي که تغييرات پس از فرايند شامل تصفيه

يافته باکتریهای متانوژن با ويژگي مهارکننده-مقاوم ميتواند

(که منجر به حذف شدن بخار آب ،کربندیاکسيد و  H2Sاز

توليد بيوگاز را باال ببرد .گونههای جهش يافته متانوژنها مانند

طريق کربنفعال1و آبپاشي ميشود) ميباشد .مهمترين نکات

متانوکوکسوسولتا ،)Methanococcus voltae PS( PS

در اين زمينه در جدول  6آورده شده است .بيشتر تمرکز در

ماريپلوديسمتانوکوکسوس

Maripaludis

اين قسمت ،روی بهينهسازی پارامترهای محيطي و سوبستراتي

 ،)Methanococcusمتانوسارسينا ()Methanosarcina

فرآيند بوده و کمتر به جنبههای ميکروبي توجه شده است.

و گونههای تبديلشده کلستريديوم ،)Clostridium SP( SP

(

بهطورکلي ،روشهای مورداستفاده جهت بهبود فرايند هضم با

کلبسيال

تکيه بر بهينه سازی پارامترهای محيطي و سوبستراتي ،در انواع

الکتوباسيلوس ( )Lactobacillusو غيره ،بيشترين فعاليت

روشهای پيشتصفيه ،شبکه عصبي مصنوعي ،فرايندهايي که

تخريب را نسبت به گونههای معمولي از خود نشان دادهاند

موجب افزايش حالليت پسماند جامد آلي ميشوند (مانند

( .)74جدول  7بهبود فرايند هضم در مراحل مختلف آن را به

سونوليز) ،تفکيک کربندیاکسيد و بهينهسازی شرايط تخمير با

تفکيک نشان ميدهد

استفاده از ترکيب مناسب سوبستره ،دستهبندی ميشوند.

)1-Activated Carbon(AC

(،)Klebsiella

اشريشياکلي

(،)E-coli

ارزيابي ابعاد مختلف توليد بيوگاز در….
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-ازدیاد میکروبی عامل افزایش تولید بیوگاز

پايلوتي به مقياس بزرگ کمک ميکند و در نتيجه نيازهای

ازدياد بعضي از باکتریها و قارچها جهت افزايش توليد بيوگاز،

انرژی در چشمانداز را تحقق ميبخشد .استفاده از آنزيمهای

بوسيله برانگيختن فعاليت آنزيمهای مخصوص ،شناخته شده

خام و تجاری در پيش تصفيه مواد آلي پيچيده ،منجر به بهبود

اکتينوميسيتس

قابلتوجه در توليد بيوگاز ميشود ،به عنوان مثال توليد بيوگاز

( )Actinomycetesجهت بهبود توليد بيوگاز از دام در

از مواد ليگنوسلولوزيک ،پس از پيش تصفيه با سلوالزها

محدوده  6/4تا  44درصد ،شناخته شده است ( .)61طي

( )Cellulaseو ميکروارگانيسمهای توليدکننده سلوالز،

مطالعهای ،سه باکتری فيبروليتيک ( )fibrolyticاز روده

افزايش مييابد ،همچنين عملکرد متان هنگاميکه فاضالب

بزرگ دام که از سلولز ،زيالن ( )Xylanو ليگنين به عنوان

غني از چربي ،با ليپاز ( )Lipaseو ميکروارگانيسمهای

سوبستره انتخابي استفاده ميکنند ،جدا شدهاند .اين ترکيب

توليدکننده ليپاز ،پيش تصفيه ميشوند ،بهبود مييابد .آنزيم

بعنوان تلقيح برای تخمير مصنوعي مدفوع ،موجب افزايش

اضافهشده به مخلوط لجن قبل ازهضم بيهوازی ،موجب بهبود

توليد کلي گاز به ميزان  56/36درصد و 16/19درصد گاز متان

هضم لجن و افزايش توليد گاز متان شده است ( .)26مطالعه

در مقايسه با تخمير طبيعي توسط باکتریهای مدفوعي شده

انجام شده توسط پليچ نيز نشان داد که استفاده از آنزيم های

است (.)61

هيدروليتيک ،افزايش سياليت مواد آلي پيچيده را که به افزايش

-توانایی آنزیمی در تخریب سوبستره

توليد بيوگاز با کاهش مصرف برق مي انجامد ،موجب خواهد

آماده سازی زيستي آنزيمي ،به تغيير توليد بيوگاز از مقياس

شد (.)62

است.

ازدحام

سلولوزيکي

مانند

جدول  -0تحقیقات انجام شده در مراحل مختلف هضم بیهوازي
افزایش
مراحل هضم

بیوگاز(در

روش

سال

صد)
فرايند پالگفلو ( )Plug flowهيدروليز جهت پيشتصفيه لجن قبل از هضم
که موجب شکست ساختار ليپوپروتئين ( )Lipoproteinو افزايش توليد گاز
ميشود
مرحله هيدروليز

-

a

هيدروليز ترموشيميايي که موجب کاهش حدود  91درصد  1ThODو 61
درصد مواد فرار ميشود

b

افزودن باکتری هميسلولوزيک در ژئوليت فعال

c2

79/5

 2115ميالدی

53

 2111ميالدی

d

بهبود متانزايي از طريق استفاده از مخلوط آزاد شده (سلولوزيک با متانوژن)
مرحله متانزايي

 2113ميالدی

فرايند عدم انتقال کوواالنسي ( )Covalentمتانوژنها بر روی بستر پليمری
گرانولي (که منجر به کاهش انتقال اکسيژن جهت توليد بيوگاز ميشود)

(e:)75

 1965ميالدی
-

e

(d:)76

(c:)77

 2111ميالدی

(a:)79( b:)76

1 -Theoretical Oxygen Demand
2 -Activated Zeolite

14

فصلنامه انسان و محيط زيست ،شماره ،52بهار 99

طاهری و همکاران

-مهندسی ژنتیک میکروارگانیسمها و آنزیمها براي

زياد ميباشد .استفاده از زيست توده پايدار برای توليد بيوگاز ،از

افزایش تولید بیوگاز

طريق هاضمهای چندمرحلهای و فرايند پيشتصفيه توسط

مهندسي ژنتيک نقش عمدهای در تمام جنبههای بيوتکنولوژی

ميکروارگانيسمها و آنزيمهای کارآمد بالقوه و يا اصالحشده

و همچنين در توليد سوختهای زيستي ايفا ميکند .بهبود

ژنتيکي ،منجر به تبديل انواع پسماند آلي پيچيده به

توليد سوخت بيوگاز با تکيه بر اين علم از طريق دستکاری ژن

ساختارهای قابل تجزيه و سازگار با محيطزيست ميشود.

با روشهای خاصي و يا ترکيب کردن قسمتهايي از DNA

طراحي هاضمهای چندمرحلهای ،به نظارت مستمر فرايند،

برای رسيدن به اهداف گوناگون ،تحقق مييابد.

نمونهبرداری و کنترل عوامل محدودکنندهای چون  ،pHدما،

-چالشهاي پیشروي

نرخ بارگذاری و غلظت مواد ،کمک شاياني ميکند .به طور

توليد بيوگاز تا حد زيادی توسط تکنولوژیهای جديد بهبود

موازی انتخاب سوبستره به لحاظ ماهيت ،ميزان دسترسي،

يافته اما هنوز چالشهايي وجود دارد که بايستي در آينده

نسبت  ،C/Nپتانسيل توليد بيوگاز و عملکرد ترکيبهای

بررسي شود .اين چالشها عبارتند از:

متفاوت آن ،در روند هضم و توليد بيوگاز ،تاثير بهسزايي دارد.

 در فرايند هيدروليز ،مواد آلي نامحلول پيچيده توسط

در مجموع تکنولوژی توليد بيوگاز برای بهبود فرايند در جنبه

آنزيمهای خارج سلولي که عامل محدودکننده سرعت فرايند

های مختلف آن ،نيازمند توجه و بررسي بيشتری ميباشد تا

هستند ،هيدروليز ميشوند.

زماني که اين تکنولوژی به يک گزينه برجسته برای توسعه

 ليگنوسلولوزيک به عنوان منبع زيست توده برای توليد بيوگاز

پايدار در آينده تبديل شود.

آنطور که بايد قابل استفاده نيست.
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