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 خالصه
در راکتورهایی با  شکمبه گاو در مقیاس آزمایشگاهی هوازی محتویات هضم بی فرآیند دربیوگاز  تولید در این پژوهش تأثیر درجه حرارت بر بازده

با موادی متشکل از محتویات  و C5±22و   C1±53حرارت ها در دو محدوده درجه . بررسیشدجریان ناپیوسته بررسی  باحجم یک لیتر و 

تولید بیوگاز  ماکزیمم،براساس نتایجروز انجام گرفت.  53ی معادلو زمان ماند درصد 44/6شکمبه گاو و آب با درصد وزنی کل مواد جامد معادل 

د. روند تغییرات به دست آم m3/m3.d 26/3و m3/kg VS335/3معادل ارقامی به ترتیباتفاق افتاد و  C53در درجه حرارت  آننرختولید  و

 .تولید بیوگاز بودند و درجه حرارت عوامل مهمی در افت pHتولید بیوگاز نشان داد که کاهش 

 
 ، درجه حرارت، بیوگازمحتویات شکمبههوازی،  هضم بیکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1
 

قابل ها، تحقیقات  ی فسیلی و همچنین عدم مدیریت بهینه ضایعات تولید شده در کشتارگاهها منابع سوخت و ارزان بودن در کشور ما، به دلیل فراوانی

ها به بیوگاز جهت مصارف مختلف انجام نشده است. عالوه بر این، فروشندگان دام به منظور  هوازی این ضایعات و تبدیل آن در مورد هضم بیتوجهی 

شود. بنابراین محتویات  کنند که این امر موجب افزایش محتویات هضم نشده شکمبۀ این حیوانات می ها قبل از فروش، دام را تغذیه می افزایش وزن آن

  د.جهت تولید بیوگاز دار پتانسیل فراوانی د کهده میای از ضایعات کشتارگاه را تشکیل  شکمبه بخش عمده

تشکیل محتویات شکمبه  آن را هزارتن 133که بیش از [1] دشو تولید میهای دام از کشتارگاه هزارتن ضایعات 533در ایران ساالنه بیش از 

های پرس آبگیری شده و بعد از آن با  هایی مانند مؤسسه صنعتی گوشت مشهد، محتویات شکمبه به کمک دستگاه دهد. در حال حاضر در کشتارگاه می

هوازی  هینه شده باشد. اما در صورت استفاده از فرآیند هضم بیکه از محتوای انرژی این مواد آلی استفاده ب بدون این دنشو فضوالت دام کمپوست می

 توان از بیوگاز تولیدی به عنوان منبع انرژی استفاده کرد. ، میبرای مصارف کشاورزی با کیفیت باال ییابی به کود عالوه بر دست

های پیچیده  سری واکنش حیطی مناسب و طی یکهوازی،تحت شرایط م ی بیها میکروارگانیزمهوازی، مواد آلی به وسیله  هضم بیفرآیند در 

شود. فرآیند تولید بیوگاز نیز مانند هر فرآیند  ها بیوگاز گفته می شوند که در مجموع به آن اکسیدکربنتبدیل می بیوشیمیایی به گازهایی مانند متان و دی

گیرد. لذا برای  قرار می و ... pHدرولیکی جریان، زمان ماند، درجه حرارت، نوع مواد، شرایط هی مانندعوامل مختلفیبیولوژیکی دیگری تحت تأثیر 

در  ها یا راکتورها( تأثیرگذار در محیطی قابل کنترل )هاضم بایستی کلیه شرایط و عوامل ،در مقیاس صنعتیفرآیند و تولید قابل توجه بیوگاز تسریع این 

 .[2]تنظیم گردندبهینه  های محدوده

                                                 
 دانشجوی دوره کارشناسي ارشد1
 دانشیار و عضو هیئت علمي گروه2
 کارشناس ارشد3
 پژوهشگر4
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 های مختلف درجه حرارت محدودهتواند در  فرآیند هضم می. است درجه حرارتهوازی،  کارایی فرآیند هضم بی یکی از عوامل بسیار مهم در

 در ین کارایی خود راهوازی بیشتر های بی باکتری پذیرد، ولیانجام ( C63-33( و ترموفیلیک )C43-53(، مزوفیلیک )< C53شامل سایکروفیلیک )

مدت دوره  در نتیجهیابد.  ها شدیداً افزایش می با افزایش درجه حرارت نرخ واکنش.دهند نشان میو ترموفیلیک  مزوفیلیک های درجه حرارت محدوده

 [.4، 5]به درجه حرارت محیط وابسته است  هضم

او در شرایط بر میزان تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گحرارت درجه هم یعنیم بسیار عوامل محیطییکی از تأثیر در تحقیق حاضر به بررسی 

 پرداخته شده است. جریان هیدرولیکی ناپیوسته
 

 

 ها مواد و روش .2
 
 مواد اولیه 2-1
 

که در مؤسسه صنعتی گوشت مشهد ذبح بود  هوازی شامل محتویات شکمبه گاوهایی در این پژوهش، مواد مورد استفاده جهت فرآیند هضم بی

 بامحتویات شکمبه( :)آب 1:2نسبت سازی، مواد مذکوربا  جهت رقیق.بود%43/13گاو در حدود  محتویات شکمبه (TS1) . میزان کل مواد جامددندش می

و  TS ،TVS2 ،pHخصوصیات مخلوط حاصل در ارتباط با پارامترهای مخلوط گردید. ، شد گاو در آن شسته می های که شکمبهای  آب حوضچه

 ارائه شده است. 1در جدول قلیاییت 

 

 و آب محتویات شکمبه گاومخلوط  خصوصیات -1جدول 

 پارامتر واحد مقدار

44/6 % TS 
3/11 % of TS TVS 

35/6 – pH 
 قلیاییت – 1333

 
 ها )راکتورها( و شرایط آزمایش هاضم 2-2

یک لیتر که از  ند به طوریبارگذاری شد آب mL 533محتویات شکمبه گاو و  g 133با  (1)شکل  بطری یک لیتریعدد  12ها، جهت انجام بررسی

زمان ماند  ،ها که در آن بودندهوازی با جریان هیدرولیکی ناپیوسته   های بی ها در حقیقت هاضم این بطری.شدآن پر  mL 433حدود ها بطریحجم 

سپس . شدندقرار داده  C5±22ها در دمای بطری قیهو ب C°53ها در دمای  عدد از هاضم 6.بود( برابر SRT4( و زمان ماند لجن )HRT3هیدرولیکی )

یک گیری شد.الزم به ذکر است که در هر  اندازهها  همه هاضم مقدار بیوگاز و متان تولید شده درروز(  53و  13، 3، 5، 2، 1) مختلفهای ماند  در زمان

و  pHرامترهای گیری پا ، یک هاضم جهت باز کردن درپوش و اندازهC5±22و C°53دمای  های موجود در از هر گروه هاضم ماند، های از زمان

و در هر تکرار گرفت تکرار انجام  سهدر  اتاین آزمایش.گیری پارامترهای مذکور، حذف گردید و پس از اندازه قلیاییت به صورت تصادفی انتخاب شد

 د.گردیاستفاده  بودند  ن گاو که در همان روز کشتار شدهچندی  از مخلوط محتویات شکمبه
 

 

 

 

                                                 
1. Total Solid. 
2. Total Volatile Solid. 
3. Hydraulic Retention Time. 
4. Sludge Retention Time. 
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 یری پارامترهاگ اندازههای  روش 2-3

گاز بیو، میزان TS ،TVS، قلیاییت، pHمانند  پارامترهای مختلفی های تست شده، درجه حرارتها در  عملکرد هاضم به منظور بررسیدر تحقیق حاضر 

ها  تولید شده در هاضم بیوگازمیزان فشار . [3]استاندارد انجام گرفتهای  روش براساسمذکور پارامترهای  گیری اندازهگیری شدند. اندازه و متان تولیدی

کل بیوگاز و  عالوه گیری شدند. به  )شرکت رادپایا، ایران( اندازه GMAS1 1332گیری فشار و متان  متان موجود در آن توسط دستگاه اندازه درصد و

نتایج .محاسبه شدند[3]همکاران  و Tavendaleو [6و همکاران ]Lópezبه ترتیب براساس معادالت نیز های مورد آزمایش متان تولیدی در نمونه

 ( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 8)ویرایش  SASافزار آماری  حاصل از آزمایشات انجام شده در طی دوره تحقیق، با استفاده ازنرم
 

 

 نتایج و بحث .3
 

طور که در  هماننشان داده شده است.  5و  2های  لدر شک روز، 53در مدت  های آزمایش شده در این تحقیق ها در درجه حرارت نحوه عملکرد هاضم

های  در هاضم میزان تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاودرجه حرارت هضم بر روی تولید بیوگاز و متان تأثیر دارد وهای مذکور مشخص است  شکل

 ،C5±22نسبت به دمای  C53، در که تولید متان یابد به طوری ش می، با افزایش درجه حرارت افزایC53-11در محدوده درجه حرارت ناپیوسته

 . بودبرابر بیشتر 65/4

ام  سیدر روز  C53در دمای  تولید شده از محتویات شکمبه گاو و متان مقدار بیوگاز است، شده نشان داده 5و  2های  طور که در شکل همان

توان چنین بیان کرد که در  میو علت را  همراه بود( 4)شکلنیز pHیش مقدار با افزا و متان این افزایش در تولید بیوگازقابل توجهی داشت.افزایش 

شرایط محیطی جدید سازش ها با  هوازی مخصوصاً متانوژن های بی روز، میکروارگانیزم 13هوازی محتویات شکمبه گاو بعد از گذشت  فرآیند هضم بی

 ، مقدار بیوگازpHروز با مصرف اسیدهای تولید شده در هاضم عالوه بر افزایش  13-53زمانی اند، بنابراین در بازه  یافته و قادر به رشد و تکثیر خود شده

شرایط مناسبی روز الزم است تا هاضم به  13، زمان ماندی بیش از C53های ناپیوسته در دمای  در نتیجه در هاضم افزایش یافته است. و متان تولیدی

روز افزایش قابل توجهی در میزان تولید بیوگاز و  13-53در بازه زمانی ، C5±22در دمای ست یابد. اما د هوازی های بی میکروارگانیزمت فعالیت جه

ها و افزایش تولید بیوگاز و متان مورد  مدت زمان بیشتری جهت سازش میکروارگانیزم C5±22در دمای مشاهده نشد، بنابراین  C53متان مانند دمای 

نشان دادند که افزایش درجه نیز  [1]و همکاران  Ferrer؛ [8]و همکاران  Chaeهوازی،  حرارت بر روی فرآیند هضم بیدر مورد تأثیر درجه .نیاز است

 شود.  حرارت منجر به افزایش تولید بیوگاز و متان می

 

                                                 
1. Gas Measuring and Analysis System. 

 مورد استفاده در این پژوهشای ناپیوسته  هاضم تک مرحله-1شکل 
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 24یعنی در روز اول ماکزیمم نرخ تولید بیوگاز و متان از محتویات شکمبه گاو در هر دو درجه حرارت آزمایش شده،  2با توجه به شکل 

 اما با گذشت زمان و به دلیل بسته بودن محیط هاضم و عدم ورود مواد اولیه جدید و خروج موادها اتفاق افتاد.  بارگذاری هاضم شروع ساعت بعد از

 pH،افزایش مقدار اسید یافت. در نتیجهافزایش  ها از داخل هاضم، مقدار اسیدهای تولید شده در هاضم های تخمیر لید شده در اثر واکنشتو

شرایط محیطی  تحت تأثیر به مرور زمان، هوازی موجود در محتویات شکمبه های بی میکروارگانیزمفعالیت تکثیر و  وکاهش یافت ورشد ها هاضم

روز  13-53در بازه زمانی  C53طور که پیش از این ذکر شد در دمای  هرچند همان.و متانشد و منجر به کاهش میزان تولید بیوگاز گرفت قرارجدید

 تولید بیوگاز و متان افزایش یافت.

 ی مورد آزمایش از نظر تولیدتیمارهابین  دار نشان دهنده وجود اختالف معنیارائه شده است  5و  2که در جداول نتایج تجزیه و تحلیل آماری 

 باشد. می ( P=3333/3) و متان( >3331/3P)بیوگاز 

 

 

 

 

 

 

 

 ت شکمبه گاوهوازی محتویا ( در فرآیند هضم بیB( و تولید متان )Aتأثیر درجه حرارت بر روی تولید بیوگاز )-3شکل
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 هوازی محتویات شکمبه گاو ( در فرآیند هضم بیBتولید متان )نرخ ( و Aتولید بیوگاز )نرخ تأثیر درجه حرارت بر روی -2شکل
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 C° 33و  C3±22هوازی محتویات شکمبه گاو در دمای  روز از هضم بی 33در مدت  (mL) ل بیوگاز تولیدیک -2جدول 

زمان ماند 

 )روز(

 (C°)دما
SEM 

P value 
 اثرات متقابل اثرات اصلی

53 °C C5±22 زمان×دما زمان ماند دما 

1 55/866 51/632 

53/53 3331/3> 3331/3> 3334/3 

2 34/1338 51/321 

5 58/1343 31/352 

3 35/1132 5/332 

13 83/1256 33/882 

53 11/1163 63/1314 

 

 C° 33و  C3±22مبه گاو در دمای هوازی محتویات شک روز از هضم بی 33در مدت ( mL)تولیدی  متانل ک -3جدول 

زمان ماند 

 )روز(

 (C°) دما 
SEM 

P value 

 اثرات متقابل اثرات اصلی

53 °C C5±22 زمان×دما زمان ماند دما 

1 58/132 65/141 

31/53 3333/3 3331/3> 3334/3 

2 15/243 31/133 

5 51/115 46/158 

3 13/113 85/148 

13 33/244 41/166 

53 13/843 36/181 

 

 

شده است( در  آزادهای مشخصی  هوازی با جریان ناپیوسته ماده اولیه )بیوگاز تولید شده در زمان که در فرآیند هضم بی دادها نشان  بررسی

از شروع فرآیند هضم  پس ساعت 24ها،  محیط، به دلیل تولید اسید بیشتر و مصرف آهسته آن توسط متانوژن pHدر افت  حداکثرروز،  53مدت 

و  نشان داده شده است 3شکل که در به دلیل افزایش قلیاییت  pHروز مقدار  2-53. اما بعد از آن یعنی در بازه زمانی (4)شکل  اتفاق افتادهوازی  بی

  ها به و تجمع اسیدها در محیط، فعالیت باکتریوازیه بی از ابتدای شروع فرآیند هضمpHولی به دلیل پایین بودن  شدتقریباً ثابت  ،ظرفیت بافری سیستم
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 هوازی محتویات شکمبه گاو فرآیند هضم بی در طول pHتغییرات -4شکل
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میزان [نیز نشان دادند که 11]و همکاران  Bayr؛[13]و همکاران  Cuetos. شدها کاهش یافته و منجر به کاهش تولید بیوگاز و متان  متانوژنخصوص 

تجزیه به دلیل در هر دو درجه حرارتممکن است  هوازی د هضم بیبا گذشت زماندر طول فرآینافزایش قلیاییت  یابد. کاهش می pHتولید بیوگاز با افت 

 محیط باشد.در ها و تولید آمونیاک  پروتئین

 

 

 53در مدت زمان  محتویات شکمبه گاو رااز  موجود در بیوگاز تولیدیمتان درصد و  و نرخ تولید آن بیوگازماکزیمم تولید مقدار  4جدول 

 دهد. نشان می C5±22و  C°53روز و در دو دمای 
 

 از محتویات شکمبه گاو موجود در بیوگاز تولیدی متاندرصد نرخ تولید آن و بیوگاز و  ماکزیمم میزان تولید  -4جدول

 C°53 C5±22 واحد مقدار

 VS m3/kg VS 335/3 341/3براساس  ماکزیمم تولید بیوگاز

 TS m3/kg TS 363/3 358/3بیوگاز براساس ماکزیمم تولید 

 m3/m3.d 26/3 34/3 بیوگازتولید نرخ م ماکزیم

35/32 % ماکزیمم درصد متان  21/21  

 
 
 گیری نتیجه .4
 

به عالوه با افزایش درجه  .شود میتولید بیوگاز و متان  منجر به افزایش، C53-11محدوده زایش درجه حرارت در دهد که اف ها نشان می نتایج بررسی

یابد و سیستم در زمان کمتری به  ها به شرایط محیطی کاهش می مورد نیاز جهت سازش میکروارگانیزم، مدت زمان C53به  C5±22حرارت از 

ویات حاوی مقادیر زیادی اسیدهای که طبیعتاً این محت در صورت استفاده از محتویات شکمبه برای تولید بیوگاز به دلیل این رسد. پایدار می وضعیت

توان به منظور بهبود شرایط محیطی  می به عنوان مثالهم نمود تا روند تخمیر )هضم( به شکل معمول ادامه یابدرب فرار هستند، باید شرایطی را فراچ

 pHبه محیط هاضم اضافه کرد. بنابراین با استفاده از این روش و افزایش یا کربنات کلسیم  و مانند آهکماده قلیاییدر زمان شروع بارگذاری،  هاضم

ها برابر بوده و تولید بیوگاز و متان مدت زمان  یستم پایداری دست یافت که در آن مقدار تولید اسید و مصرف آن توسط متانوژنبه س توان میمحیط اولیه

 انجامد. می بیشتری به طول
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 هوازی محتویات شکمبه گاو فرآیند هضم بی تغییرات قلیاییت در طول-3شکل
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