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    چكيده:
ضايعات كشتارگاههاي صنعتي دام پتانسيل توليد بيوگاز ارزشمندي دارند كه چنانچه مقدار مشخصـي از مـاده   
 خشك آنها را بتوان با افزودنيهاي مناسب در شرايط بي هوازي قرار داد مي توان عالوه بر جلـوگيري از آلـودگي  

بـا هـدف بررسـي     تحقيـق حاضـر   .را بازيافـت نمـود   آن هـا  انرژي نهفته در تركيبات آلي ي،محيط هاي زيست
به مقايسه حجم  اول آزمايش .صورت گرفت آزمايش 2در قالب  پتانسيل توليد بيوگاز از محتويات شكمبه گاوي

 پرداختـه روز انكوباسيون  7در طي مدت بيوگاز و غلظت گاز متان توليد شده در مقادير مختلف ماده جامد كل 
و  حجـم بيوگـاز توليـدي    ،، قلياييـت آنهـا  قابليت بافري مـواد در بهبود  اثر افزودن آهكآزمايش دوم  و در است

بـه حجـم    و )Batch( ناپيوستهكتورهاي رادر كليه آزمايشها . بررسي شدروزه  10غلظت گاز متان در يك دوره 
 ثابت نگه داشته شد. سانتي گراد درجه 35دماي آن ها بر روي در تمام مدت انكوباسيون و  استفاده شد ليتر 1

  ميـزان  و بـه % 44/5بـراي مـاده جامـد كـل      بيشترين مقدار تجمعـي بيوگـاز   نتايج آزمايش اول نشان داد كه

dm3/kg VS72/24 و بـه ميـزان  % 19/8.  بيشترين بازده توليد متان نيز براي ماده جامـد  استdm3/kg VS  
% بيوگـاز  47بـا افـزايش    ،كـه  افـزودن آهـك   بـود  حـاكي از آن  آزمايش دوم  نتايجهمچنين  حاصل شد. 29/5

  .ي در بهبود عملكرد هاضم داشتتاثير مثبت ،توليدي
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  مقدمه: .1
كه با توجه به منشاء آلي  دتوليد مي شو و احشام دامصنعتي  هاي كشتارگاهدر  پسماند هااز  و متنوعي ساليانه حجم انبوه

ها در محيط موجب توليد بوي نامطبوع و آلودگي هاي زيسـت محيطـي بسـياري مـي گـردد. از      اين ضايعات، تجزيه هوازي آن 
بافت هاي چربي و گوشت هاي ، خون محتويات شكمبه و روده،ه فضوالت احشام نگهداري شده، جمله اين پسماندها مي توان ب

هضـم بـي هـوازي ضـايعات     ]. 1[ شـت ليـد شـده از شستشـوي محصـوالت اشـاره دا     اضافه، استخوان ها، موي دام و فاضالب تو
نهفته در مـواد  بخشي از انرژي  ،عالوه بر كاهش خطرات زيست محيطي، با توليد بيوگاز مي تواند كشتارگاهي رهيافتي است كه

تركيـب  و مورد نيـاز  شرايط با فراهم كردن  كند. همچنين تامينرا آلي زائد را به صورت انرژي قابل استفاده در محل كشتارگاه 
 دن كود در زمين هاي كشاورزي فراهم مـي شـو  به عنوانسبت هاي مناسب ضايعات كشتارگاهي، امكان استفاده از اين ضايعات 

هضم بي هوازي ضايعات كشتارگاهي به عنوان گزينـه اي مناسـب در مـديريت ايـن      امروزهاين عوامل باعث شده است كه  .]2[
  .]3[ باشدضايعات مطرح 

هضـم بـي هـوازي     ) نشـان دادنـد كـه   1992( اسـچوارت و  تريت، ضايعات كشتارگاهيدر ارزيابي پتانسيل توليد بيوگاز از 
 L/LR d 4/1 حـدود  ، بيوگـازي در روز 39بـا زمـان مانـد    اختالط كامل  اكتوردر ر g/L80-70به غلظت  محتويات شكمبه تازه

%) در هضم تركيبي خون و محتويـات  5% و 4%، 3ميزان ماده جامد كل (با مقايسه سه  )2003( وانگ و بانكس ].4[ يد كردتول
 و توليد متـان  CODي حذف  بيشترين بازده روز نتيجه گرفتند كه 10در راكتوري ناپيوسته و زمان ماند  3:1شكمبه به نسبت 

ـ  m3 CH4/kg TS 09/0% و 5/41 برابـر به ترتيب  كه حاصل شد% 4در ميزان ماده جامد  ) در 2008آلـوارز و ليـدن (  ]. 5[ ودب
 8:7:11% خون)، فضوالت حيواني و بقاياي سبزيجات بـا نسـبت   33% محتويات شكمبه، 67هضم تركيبي ضايعات كشتارگاهي (

 ميـزان  و m3 CH4/kg VS 12/0در حدود  ي%، توليد متان3/4جامد كل  ان مادهبا ميز ضايعاتنشان دادند كه روز  10به مدت 
در هضم بي هـوازي ضـايعات كشـتارگاهي بـا      )2010ماركوس و همكارانش ( همچنين ].2[ دارد % 47 حذف جامدات آلي فرار

در راكتورهـاي   )دام % ضايعات مايع (فاضالب كشـتارگاه و خـون  97 و% ضايعات جامد (چربي، محتويات شكمبه و مو) 3نسبت 
 گـرم  4گرم)، براي بـار   4و  COD )5/0 ،1 ،2 ،3هاي بار در بين بيشترين ميزان توليد متان ليتري نشان دادند كه 2ناپيوسته 

COD  6[روز بدست آمد  4و زمان ماند.[   
بـي   هضممناسب راكتور در طول فرآيند  pHحفظ  ي كه در هضم اين ضايعات بايد به آن توجه داشت،حائز اهميتمسئله 

ر هضـم بـي هـوازي    د pHعلت افت شـديد  ) 2008( نآلوارز و ليد باشد. فرار  ميو جلوگيري از تجمع اسيدهاي چرب  هوازي
افـزودن  متداولترين راهكار بهبود پتانسـيل بـافري،    .]2[ عنوان كردنداين ضايعات ظرفيت بافري ناكافي  ضايعات كشتارگاهي را

آهـك مـي    ]. رايج ترين اين قلياها سديم هيدروكسـيد، پتاسـيم هيدروكسـيد و   7-9مواد است[اوليه قلياها و باال بردن قلياييت 
باشد. تحقيقات مختلف نشان داده است كه سـديم هيدروكسـيد و پتاسـيم هيدروكسـيد از عملكـرد بهتـري نسـبت بـه آهـك          

اما در مقابل، آهك ماده قليايي ارزان قيمت است و استفاده از آن در ابعاد صنعتي آسان تر و مقرون به صـرفه   .]10[ برخوردارند
  .تر مي باشد

در دو و  صـورت گرفـت   در سيستم ناپيوسـته  ابي پتانسيل توليد بيوگاز از محتويات شكمبه گاويطرح حاضر با هدف ارزي
مقايسه اي از آزمايش نخست  در .يند توليد بيوگاز پرداخته شدآزمايش مجزا به بررسي تاثير ميزان ماده جامد كل و آهك بر فرآ

 گرفـت  صورتروز  7% ) در مدت 04/4و  44/5، 17/8، 17/16سطح ماده جامد كل ( 4در  وليد بيوگاز و ميزان حذف جامداتت
افزايش توليد بيوگاز، غلظـت  در كارايي آهك ، %)3/0و  2/0، 1/0آب آهك ( محلول سطح غلظت 3و در آزمايش دوم با انتخاب 

  ده است.ارزيابي ش pHبهبود خاصيت بافري و جلوگيري از افت متان، 
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  مواد و روش ها: .2
  :هوازيمشخصات هاضم بي . 1. 2

 مواد از دربِ بااليي راكتور ورودي .بودليتر و از جنس شيشه  1ش، بطري هايي به حجم در آزماي شده راكتورهاي استفاده
راكتورهـا در   .دقيقه با گاز دي اكسيد كربن گازدهي شد 2بود و پس از وارد كردن خوراك به راكتور، محفظه خالي آن به مدت 

 جمـع  بطـري  خـالي  شده از محتويات در فضاي بيوگاز توليد تنظيم گرديد. 35 قرار داده شدند و دماي آن بر روي  باتوروانك
غلظت متـان گـاز جمـع     .گرديدم جابه جايي آب اندازه گيري سيست ابوسيله شير تعبيه شده در باالي درپوش بآن و مقدار  شد

گاز و غلظت متان براي آزمايش بيوشد. اندازه گيري حجم  اندازه گيري 1گاز شركت رادپايا سنجش غلظت دستگاه باآوري شده 
هر كـدام از   ) انجام شد.10و  3، 1ه گيري در روزهاي () انجام گرفت و براي آزمايش دوم اين انداز7و  3، 1نخست در روزهاي (

  گرديد.راكتور بارگذاري  24تكرار صورت گرفت كه در مجموع تعداد  3تيمار و  4دو آزمايش در 

  خصوصيات خوراك ورودي:. 2. 2 
داخـل  كه بالفاصله پس از ذبـح دام در موسسـه صـنعتي گوشـت مشـهد در      بود  گاو 5 محتويات شكمبه ،خوراك ورودي

محتويـات شـكمبه بـه     ي همگن سازي و يكنواخت شدن خوراك نهايي،برا .گرديدبه آزمايشگاه منتقل  جمع آوري و پالستيك
بدست آمد و  100 ساعت در آون 24از طريق خشك كردن نمونه به مدت جامد كل خوراك شدند. خوبي با يكديگر مخلوط 
 4خوراك آزمايش نخسـت در  گرفت.  انجام 550 سوزاندن ماده خشك به مدت يك ساعت در كوره اندازه گيري جامد آلي با
انتخـاب   2:1 ايـن نسـبت  ) بارگذاري شد. در آزمايش دوم 3:1و  2:1، 1:1، 0:1( محتويات شكمبهبه  آب تيمار و به نسبت هاي

  خصوصيات خوراك ورودي دو آزمايش را نشان داده است. )1( جدولشد. 

 وزن محتويات شكمبه و آب مصرفي  -1جدول 

نسبت آب به   تيمار - آزمايش
  محتويات شكمبه

وزن محتويات 
  )gشكمبه (

  حجم آب
)ml(  

  جامدماده 
  (TS) كل 

 (%)  

ماده جامد آلي 
 (TVS)كل  رارف

(%)  
1-1  0:1 150 0 34/16 23/14 

1-2  1:1  150  150  19/8 19/7 

1-3  2:1 150  300  44/5  79/4 

1-4  3:1  150  450  04/4  56/3 

 70/4  23/5  300  150 2:1  (كليه تيمارها) 2

  

  :افزودن آهك. 3. 2
بـر طبـق    كـل  . محاسبه قلياييتانجام گرفتنمونه ها در ابتداي بارگذاري و پايان دوره هضم و قلياييت   pHاندازه گيري 

افزوده آهك براي تيتراسيون نمونه ها استفاده شد.  نرمال اسيد سولفوريك 16/0] و از محلول 11[ بود APHA روش استاندارد
ميـزان محلـول آب    گرديد. حلآب  در )%3/0و  2/0، 1/0( وزني نسبت 3ساختماني بود و در  آهك در آزمايش دوم از نوع شده

 و آهـك  غلظت 2جدول به راكتور مربوطه اضافه گرديد. ف كردن محلولد كه پس از صاميلي ليتر بو 300 راكتورآهك براي هر 
pH  نشان داده است. تيمار آزمايش دوم 4در  را شده درستمحلول هاي آب آهك  

                                                      
1 Gas Measuring and Analysing System (GMAS) 



 

3 

 

  در آزمايش دوم آب آهكمحلول  pHغلظت آهك و  - 2جدول 

  محلول آب آهك  pH  غلظت آهك (%)  تيمار - آزمايش
2 -1  0  84/7  
2 -2  1/0  73/11  
2 -3  2/0  21/12  
2 -4  3/0  50/12  

  
  نتايج و بحث: .3
  كل جامد واد؛ تاثير ميزان ماول آزمايش. 1. 3

، درصـد  pHافـت   هـاي هوازي محتويات شكمبه گاوي، پارامتربر فرآيند هضم بي  جامد كل تاثير ميزان مواد براي ارزيابي
انـدازه   نتـايج  اي از خالصه )3(تيمار اندازه گيري و مقايسه شد. جدول  4، بازده توليد بيوگاز و بازده توليد متان در TSكاهش 

%  60فاق افتاد كـه بـيش از   ساعت اول ات 24بيشترين ميزان توليد بيوگاز براي كليه تيمارها در  را نشان داده است. گيري شده
را مي توان ناشي از حضـور بـاكتري    ر بيوگاز در ابتداي طول دوره هضمعلت باال بودن مقداكل بيوگاز توليدي را شامل مي شد. 

توليـد بيوگـاز    هاي فعالي دانست كه همراه با محتويات شكمبه از معده گاو خارج شده اند و باعث سرعت بخشيدن بـه فرآينـد  
متانوژن با محدوديت رو بـه رو  باكتري هاي  فعاليترشد و  ،pHبود كه در اين محدوده  1/6اوليه مواد در حدود  pH .ندگشته ا
نهـايي تيمارهـا در حـدود     pH .خواهـد كـرد  كاهش پيدا   pH ،تجمع اسيدهاي چرب فرارادامه فرآيند اسيد سازي و  و با است
ميزان  روز نشان داده است.7روند كاهش نرخ توليد بيوگاز را در مدت  )1(گرديد. شكل مل فرآيند اموجب توقف ك كهبود  25/5

را داشت. اما بـا  بيشترين نرخ توليد بيوگاز  %34/16ماده جامد  در ابتداي فرآيند متناسب با درصد مواد جامد بود وتوليد بيوگاز 
 dm3/kg و  72/24 تها بازده توليد بيوگازي برابـر % عملكرد بهتري داشتند و در ان19/8و  44/5ميزان مواد جامد  ،ادامه فرآيند

VS59/23  بـا مقـادير بـاالتر حـذف مـواد       كهبا درصد حذف مواد جامد بود  متناسب بازده توليد متانبدست آوردند. همچنين
و  34/16، 44/5، 19/8بيشتري حاصل شد. بيشترين مقدار توليد متان به ترتيب براي تيمارهاي با ماده جامد  جامد، بازده متان

  % بدست آمد.04/4

  اندازه گيري شده در آزمايش نخست، درصد حذف جامدات و بازده توليد بيوگاز و متان pHميزان   - 3جدول 

  تيمار
 جامدماده 

  (TS) كل 
 (%)  

pH اوليه  pH درصد حذف   ثانويهTS  
(%) 

  بازده توليد بيوگاز
)dm3 biogas/kg VS added(  

  بازده توليد متان
)dm3 CH4/kg VS added(  

1  34/16 13/6 33/5 08/10 53/22 69/4 

2  19/8 2/6 17/5 09/12 59/23 29/5 

3  44/5  11/6 24/5 16/10  72/24 06/5 

4  04/4  10/6 34/5 51/6 79/18 31/4 
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  35روز و دماي  7سطح ماده جامد كل در هضم بي هوازي محتويات شكمبه طي زمان  4) براي ml/hنرخ توليد بيوگاز ( -1شكل 

  
  ر افزودن آهكياثت دوم:  آزمايش. 2. 3

، 1/0خوراك براي غلظـت هـاي آهـك     pHاوليه مواد گرديد. ميزان  pH افزايشافزودن غلظت هاي مختلف آهك موجب 
ميلـي گـرم    1350-1450هحـدود مبـا يكسـان و در  ي. قلياييت اوليه تيمارهـا تقر بود 05/9و  95/6، 51/6% به ترتيب 3/0و  2/0

 شـده در  است. مقدار بيوگـاز توليـد   شده نشان داده )4( ي مختلف در جدولقلياييت تيمارها و pH. بودكلسيم كربنات در ليتر 
 % بـه 2/0و 3/0بـراي غلظـت هـاي آهـك      بيوگاز تجمعيبود و بيشترين مقدار متناسب با افزايش قلياييت نهايي مواد  راكتورها
از ميـزان تجمعـي بيوگـاز     اي ) مقايسه2شكل ( روز زمان ماند حاصل شد. 10ميلي ليتر در طول  430و  600ميزان  ترتيب به
  نشان داده است.  تيمار بارگذاري شده 4در  را توليدي

 سطح غلظت آهك 4 در ي آزمايش دومو قلياييت كل خوراك تيمارها pH ميزان - 4جدول 

غلظت   تيمار
  آهك (%)

pH  
  اوليه

pH 
  نهايي

  قلياييت اوليه
mg CaCO3/L 

  قلياييت نهايي
mg CaCO3/L  

1  0  32/6 45/5 1347  2293 

2  1/0  58/6 44/5 1353 2373 

3  2/0  95/6 48/5 1449 2516 

4  3/0  05/9 51/5 1413 2871 

  

 

  35دماي  و روز 10در مدت  سطح غلظت آهك 4براي  از محتويات شكمبه گاوي توليد شدهگاز بيو تجمعي حجم - 2شكل 
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% 2/0و  1/0بـا درصـد آهـك     3و 2تيمارهـاي   .افزايش غلظت متان بيوگاز توليد شده تاثير مثبتي داشت افزودن آهك بر
% و در روز دهـم  64و  68غلظت متان براي اين دو تيمار در روز سوم به ترتيـب برابـر   بيشترين غلظت متان توليدي را داشتند. 

روز بهترين عملكرد  10ميلي ليتر گاز متان در طي  270با توليد % 3/0با درصد آهك  4با اين وجود تيمار % بود. 41و  49برابر 
غلظـت متـان     را در طول دوره هضم نشان داده اسـت.  ) غلظت متان بيوگاز توليدي3شكل ( را در بين ساير تيمارها نشان داد.

نهايي تيمارهـا در حـدود    pHو كاهش فعاليت متانوژن ها بود.  pHبعد از روز سوم كاهش پيدا كرد كه علت آن در نتيجه افت 
بـود  اوليـه شـد و در به   pHشت. آهك افزوده شـده تنهـا موجـب افـزايش     دا pHدر حفظ  بود كه نشان از اثر موقتي آهك 5/5

  .مواد موثر نبودخاصيت بافري 

  

 

  35و دماي  روز 10مقادير متفاوت غلظت آهك در طي محتويات شكمبه گاوي براي در بيوگاز حاصل از  (%)گاز متان غلظت  -3شكل 

  نتيجه گيري: .4
كه چنانچه به سرعت در شرايط بـي   هستندموجود در سيستم گوارش دام ميكروب هاي  محتويات تازه شكمبه گاو حاوي

وجود اين ميكروارگانيزم هاي فعال به سرعت بخشيدن فرآيند  قرار گيرند، مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. مناسب هوازي
و قابليـت   pHافـت شـديد    و بيشترين ميزان توليد بيوگاز در روزهاي ابتدايي بارگذاري حاصل شد. ك كردهضم بي هوازي كم

افزودن آهك به عنوان ين ضايعات از مهمترين داليل توقف فرآيند در روزهاي پاياني بود. نتايج طرح نشان داد كه ي پايين ابافر
 بيوگـاز  توانسـت ميـزان  % 3/0اوليه و افزايش توليد بيوگاز موثر بود. استفاده از محلول آب آهـك   pHباال بردن  راهكاري جهت

درصدهاي متفاوت ماده جامـد كـل، محـدوده مناسـب     نسبت به نمونه شاهد افزايش دهد. همچنين در مقايسه  %47 دي رايتول
  % نشان داده شد. 8-5/5بارگذاري مواد جامد در حدود 

Total Solids (TS) 
Total Volatile Solids (TVS) 
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