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Abstract
Introduction Biogas, a product of anaerobic digestion of biomass resources, is one of the major renewable
energies with the potential to replace fossil fuels. Anaerobic digestion is performed under specific
conditions and according to a specific chemical process. Sugar cane is one of the most common sources of
sugar and bioethanol production in the world. In the ethanol distillation process, large quantities of vinasse
are produced. The direct consumption of vinasse as fertilizer has many environmental problems. Anaerobic
digestion of vinasse is a potential solution to such environmental problems. Factors affecting the
performance of an anaerobic digester can be classified into three main categories: (1) raw material
characteristics, (2) reactor design, and (3) operating conditions. Among the operating conditions,
temperature and pH are the most important parameters, so in this study, these two parameters were
investigated.
Materials and Methods The main raw material was vinasse. Some other additives were used to alter its
chemical properties. To have a proper substrate composition, the ingredients before loading into the
digesters were evaluated for their chemical and physical properties, including pH, concentration and C/N
ratio. The bovine rumen contents of 10% of the final volume of input material were added to supply
methanogenesis bacteria as well as to modulate the (C/N) ratio.
The Total Solid Content (TS), Volatile Solid (VS) and Chemical Oxygen Demand (COD), were evaluated
before and after digestion.
A series of batch reactor were used to perform the experiment. The experiment was carried out in a split
plot design in a completely randomized design. The main and sub-factor was respectively temperature (at
four levels of 30, 35, 40 and 45 ° C) and pH (at four levels of 6.8, 7, 7.2 and 7.4), and the experiment was
performed in three replication.
To measure the volume of gas produced, a 50 ml water tank connected to the digester outlet as a U-tube
was used. The amount of water movement in the U-shaped tube is an indicator of the volume of biogas
produced. For better detection of water displacement, some color was dissolved in water. Passing the gas
produced from the three-molar NaOH solution, its impurities (mainly carbon dioxide) were absorbed, and
the resulting pure gas was re-measured using a U-shaped tube. Using the law of complete gases, the biogas
volumetric index was converted to the standard gas volume and finally converted to values based on
(ml/gVS) and the new values were analyzed by analysis of variance and mean comparison.
Results and Discussion Almost all main and interaction effects on all the factors studied were significant
at the 1% probability level. The amount of gas produced increased with increasing temperature but with
increasing pH, it first increased and then decreased. The amount of gas produced at 35, 40 and 45 °C was
not significantly different. So because of economic and energy constraints, an operating temperature of 35
°C is recommended for anaerobic digestion of vinasse. The graph of the interaction of temperature and pH
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shows that at higher temperatures the rate of gas production increases with increasing pH. Although the
highest gas volume was obtained at pH of 6.8 and 7.4, but the gas produced in the pH range of 7–7.2 was
more pure. Therefore, the best combination of pH and temperature to produce the highest and purest gas is
7 and 35 °C, respectively. But since the vinasse produced in the alcohol factories has high temperature and
therefore higher temperatures are possible, so 40 °C is also recommended.
It was also clearly observed that the smaller the volume of gas produced, the greater its purity.
The VS-R factor is also more sensitive to temperature changes than to pH changes. Thus, in anaerobic
digestion of vinasse, pH control is more important than temperature control. VS-R performs best at pH 7.
This factor was not significantly different at 35, 40 and 45 °C. Therefore, considering the cost of providing
more heat at temperatures of 40 and 45 °C compared to 35 °C, 35 °C is the best temperature for manure
production with the highest volatile organic matter removal.
The COD-R process was similar at all pHs. COD-R at pH 7 was higher at all temperatures than at other
pHs. It was also significantly higher at 40 and 45 °C, compared to other temperatures. So like other factors,
the best pH and temperature based on this factor are 7 and 40 °C, respectively.
Conclusion According to all factors studied, the best pH and operating temperature of anaerobic digestion
of sugar cane vinasse is 7 and 35 ° C, respectively. Another important conclusion to be drawn from this
study is that changes in all parameters studied are affected by pH changes rather than temperature changes.
Therefore, sufficient care must be taken to ensure that pH variations in the anaerobic digestion medium be
very low and around the range proposed (about 7).
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چکیده

دریافت1398/12/21 :

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به خصوص فناوری زیستگاز ،یک

پذیرش نهایی1399/08/07 :

الزام برای تامین انرژی پایدار است .از این رو توجه ویژه به

کلمات کلیدی:
انرژی تجدیدپذیر
زیستتوده،
پسماند،
هضم بیهوازی

پسماندهای با پتانسیل آالیندگی زیاد از جمله ویناس ،جهت تامین
خوراک زیستتودهای مورد نیاز هضم و تولید زیستگاز الزم است .با
توجه با محتوای غنیِ مواد آلی ساده ویناس ،میتوان از آن جهت
تولید زیست گاز و کود دارای آلودگی کمتر استفاده کرد .از بین
شرایط عملیاتی مؤثر بر عملکرد یک هاضم بی هوازی ،دما و pH
مهمترین پارامترها هستند ،بنابراین در این مطالعه ،به بررسی این دو
پارامتر در هضم بیهوازی ویناس پرداخته شده است .متغیرهای وابسته
عبارت بودند از :مقدار تولید زیستگاز به ازای  VSاولیه ،مقدار حذف
مواد جامد فرار ( ،)VS-Rمقدار حذف اکسیژن خواهی شیمیایی
( )COD-Rو درصد زیستگاز تصفیه شده .با توجه به نتایج ،مقدار
بهینه دما برای تولید حداکثر حجم زیست گاز و همچنین حداکثر

* عهده دار مکاتبات
Email: m.soleymani@scu.ac.ir

حذف  ،CODحداکثر درصد گاز تصفیه شده و حداکثر حذف ،VS
 35درجه سلسیوس و در صورت عدم محدودیت انرژی و اقتصادی40 ،
درجه سلسیوس به دست آمد .همچنین مقدار  pHبهینه برای تولید
حداکثر حجم زیستگاز ،حداکثر حذف  CODو حداکثر حذف ،VS
برابر با  7و برای حداکثر درصد گاز تصفیه شده برابر با  7یا  ،7/2به
دست آمد .همچنین ،حساسیت تغییرات شاخصهای مورد مطالعه نسبت
به تغییرات  pHبیش از تغییرات دمایی بود.
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نیتروژن ) ،(C/Nدما pH ،و سرعت هم زدن مکواد درون

مقدمه
در سالهای اخیر با توجه به مشککتت زیسکتمحیطی
ناشی از سکوختهای فسکیلی و همننکین نوسکانات قیمکت

راکتور ( .)13جدول( ،1دامنه مناسب این متغیرهای اصلی
اثرگذار را نشان میدهد.

نفت ،توجه جهانی به منابع تجدیدپذیر انرژی افزایش یافته

تحقیقککات گسککتردهای بککر روی تولیککد زیسککتگاز از

است ( .)5یکی از منابع عمده انرژیهای تجدیدپکذیر ککه

وینا

پتانسیل تحقیقاتی و عملیاتی باالیی دارد زیستگاز 1است.

تشکیل دهنده وینا

زیستگاز ،محصکول همکم بیهکوازی منکابع زیسکتتوده

عنوان مثال در مطالعه ای مشکخص شکد ککه مقکدار  pHو

است .این عمل در شرایط مشخص و طبق رونکد شکیمیایی

میزان عناصر موجود در وینا  ،همانند پتاسکیم و سکدیم و

انجام شده است .نتای نشان میدهند ککه ترکیبکات
در مناطق مختلد ،متفاوت هستند .به

خاصی انجام میشود .مسیر استخراج زیستگاز ککه یک

امتح ،در وینا

مسیر جذاب و مطمئن برای استفاده از زیستتوده به عنوان

استرالیا و هند ،با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارنکد (.)7

منبککع تجدیدپککذیر سککوخت اسککت ،طیککد گسککتردهای از

با توجه بکه همکین مسکمله لکزوم انجکام تحقیقکات مشکابه در

تحقیقات را به خود معطوف کرده است.

کشورهای مختلد که طیکد وسکیعی از پهوهشهکا را بکه

نیشکککر یکککی از رای تککرین منبککع تولیککد قنککد و اتککانول
زیستی در دنیا میباشد ( .)9در طول تقطیر اتانول ،مقکادیر

جمکعآوری شکده از کشکورهای برزیکل،

خود معطوف کرده است ،مشخص میشود.
عوامل مکثثر بکر عملککرد یک

هاضکم بکی هکوازی را

زیککادی وینککا

تولیککد میگ کردد .در کشککورهایی هماننککد

میتوان در سه دسته اصکلی تقسکیم ککرد )1( :ویهگیهکای

برزیل ،وینا

به طور مستقیم به عنوان ککود در مکزارب بکه

مواد اولیه  )2( ،طراحی راکتور و ( )3شکرایط عملیکاتی .از

کار بکرده میشکود .ایکن عمکل مشککتت زیسکت محیطکی

بککین شککرایط عملیککاتی ،دمککا و  pHمهمتککرین پارامترهککا

فراوانی همانند شستشوی فلزات به آب زیرزمینی ،افکزایش

هسکتند( ،)14بنکابراین در ایککن مطالعکه ،بککه بررسکی ایککن دو

سککموم زیسککتی ،2بککوی نککامطبوب ،تغییککر کیفیککت خککا

و

همننین انتشار قابکل توجکه متکان در طکول حمکل و نقکل و

پارامتر پرداخته شده است.
مرور منابع

ذخیره و انتشار اکسید نیتروژن ،پس از اعمال آن در مزرعه

مطالعککات زیککادی بککر روی تولیککد گککاز از پسککماندهای

را بککه دنبککال دارد ( .)11از آنجککا کککه همککم بیهککوازی،

زیستی انجام شده است که در این جا به چند مکورد اشکاره

راه

میشود .شرایط دمکایی فرآینکد همکم بیهکوازی بکر روی

حککل بککالقوه بککرای حککل چنککین مشکککتت زیسککت محیطککی

میزان زیست گاز تولیدی اثر جشمگیری دارد .مدل سازی

میباشد ( .)6با تجمیع این فرآیندها با مجموعه تولید قند و

و بررسککی سککینتیکی فراینککد تولیککد زیسککتگاز از ضککایعات

اتانول کنونی ،میتوان تنوب تولیکد کارخانجکات نیشککر را

گتبگیککری نشککان داد کککه بیشککترین درصککد متککان قابککل

افکککزایش داده و مقاومکککت و اسکککتحکام آن را در مقابکککل

استخراج از همکم ضکایعات 72 ،درصکد اسکت و بیشکترین

محتوی مواد آلی وینا

را به متان تبدیل میکند ،ی

نوسانات بازار محصول اصلی بهبود میبخشد (.)3

کککاهش آلککودگی در دمککای  45درجککه سلسککیو

اتفککا

فرآیند همم بیهوازی و تولید زیستگاز ،مانند سکایر

میافتککد ( .)8در مطالعککه دیگککر ،میککزان عملکککرد تولیککد

واکنشهککای بیوشککیمیایی تحککت تککمثیر عوامککل شککیمیایی و

زیسککتگاز از پسککماندهای تقطیککر گیککاهی در ی ک

مککدل

فیزیکککی متنککوعی اسککت کککه مهمتککرین آنهککا عبارتنککد از:

راکتور بستر ثابکت ،در شکرایط دمکایی کمتکر از  30درجکه

غلظککت ،زمککان مانککد هیککدرولیکی ،نسککبت اتمککی کککربن بککه

سلسیو  ،طی  99روز ،با مقکدار تولیکد زیسکتگاز تحکت
شرایط مشابه و در دمکای  97درجکه سلسکیو

1- Biogas
2- Phytotoxicity

برابر بود ()12

طکی  9روز
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جدول( )1دامنه مناسب متغیرهای اصلی موثر بر تولید زیستگاز
Table (1) The proper range of major variables affecting the production of biogas
دامنه مناسب
واحد
متغیر
Variable

Unit
درجه سلسیو

دما
Temperature

()°C

زمان ماند

روز

Retention Time

Day

Proper Range
قابل انجام در دمای  ،10-70 °Cبهترین دما 35-45 °C
Can be performed at temperatures of 10-70 °C, but the best
temperature is 35-45 °C
با دما رابطه عکس دارد و در شرایط میان دمایی برای مواد مختلد  30-60روز
It is inversely related to temperature, 30-60 days in mesophilic
conditions
5/8 -7/2

pH

-

غلظت

درصد

5.7-7.2
7-9 %

Density
نسبت کربن به نیتروژن

)(%
درصد

7-9 %
30 -35

C/N Ratio

)(%
شدت و مدت

30-35

هم زنی

Intensity
and
duration

Agitating

با افزایش ابعاد ،میزان و زمان هم زنی نیز باید زیاد شود.
It increases by increasing the dimensions of reactor

همم و ترکیب آن نیز در میزان تولید زیسکتگاز

هزینههای مکمل قلیایی میگردد ( .)11افزودن اوره بکا غلظکت

تاثیر میگذارد .مطالعه تولید زیسکتگاز از بقایکای کلکزا ککه در

باالتر میتواند اثرات بافری آن را افزایش دهد اما به دلیل نسکبت

هاضککم

بکه

خورا
قالککب ی ک

طککرح آزمایشککی کککامت تصککادفی در ی ک

نسبتا کم کربن به نیتروژن در وینکا ککه کمتکر یکا نزدیک

آزمایشگاهی  10واحدی انجام شد ،نشان داد که تیمکار ترکیبکی

میزان توصیه شده برای همم بیهوازی ( 13-24به ی ) اسکت

بقایای کلزا ،کود گکاوی و محتویکات شککمبه ،بیشکترین تولیکد

( ،)0ممکن است با افزایش مقدار آمونیا

مکانع از تولیکد متکان

زیسکککتگاز را دارد .از طرفکککی ،پتانسکککیل تولیکککد زیسکککتگاز

گردد (.)22

محتویات شکمبه بسیار کم بود (.)7
قلیائیت پایین و محتوای باالی اسیدهای آلی وینکا  ،منجکر

اولین بار در سال  1992برای رفع مشکتت زیست محیطکی
وینا از قبیل تولید گکاز گلخانکهای ،تخریکب خکا

و سکمی

بککه  pHنککامطلوب (بککین  3و  )5بککرای باکتریهککای متانسککاز

ککردن آبهککای زیرزمینکی ،روش همککم بیهکوازی پیشککنهاد و

میشود ،که به نوبه خود نیازمند افزودن ترکیبات قلیکایی جهکت

آزمککون شککد ( .)22در سککال  ،2007پککس از تخمیککر بککی هککوازی

مقابله با چنین وضعیت اسیدی و افزایش  pHبه میکزان مطلکوب

وینککا  ،از لجککن باقیمانککده ،بککه عنککوان کککود بککرای درختککان

همم بیهکوازی میگکردد ( .)66در نتیجکه ،هزینکههای مکمکل

اکالیپتو استفاده شد که بهبود عملکرد گیاه را به دنبال داشکت

قلیکککایی میتوانکککد هزینکککه اصکککلی تیمکککار بیهکککوازی برخکککی

( .)55در سال  2013از ی

سامانه همکم دسکتهای بکرای همکم

فاضتبهای صنعتی باشکد ،ککه احتمکاال بکیش از ارزش تولیکد

بیهوازی وینا استفاده شد که در ابعکاد آزمایشکگاهی قابلیکت

متان است ( .)88در چنین مواردی ،اضافه کردن اوره بکه محکیط

کنترل سادهتر شرایط را نسکبت بکه هاضکم مکداوم نشکان مکیداد.

همم وینا و پس از آن به کارگیری لجن حاصل از همم بکه

همننین در ابعاد کوچ

که نیاز به هم زنکی وجکود نکدارد ،در

عنکوان کککود در مزرعککه نیشکککر ،راهیککرد امیدوارکننککدهای بککرای

زمان ماند مشابه ،هاضم دستهای عملکرد بهتکری داشکت ( .)3در

افزایش میکزان قلیاییکت سکامانه همکم (از طریکق تبکدیل اوره بکه

سککال  ،2014مشککخص شککد کککه بهتککرین بککازه عملکککرد گککاز در

 OH-و  )NH4+است و از آنجا که اوره به عنوان منبع نیتکروژن

اسیدیته  7/2-6/8میباشد (.)44

در طککول کشککت نیشکککر اسککتفاده مککی شککود ،منجککر بککه کککاهش
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مواد و روشها
مواد خام و خوراک هاضم
جهت شروب کار ،باید مواد اولیه برای تغذیکه هاضکم آمکاده
میشد .ماده اولیه اصلی این مطالعه وینا نیشککر اسکت .بخکش
دیگککری از مککواد اولیککه ،افزودنککیهککایی هسککتند کککه بککرای تغییککر
خواص شیمیایی وینا  ،ماننکد تغییکر  pHو تکامین باکتریهکای
هاضم به کار میروند.
مخلوط مجموب این مواد با آب ،به عنوان خکورا

همکم،

در فرآیند همم قرار گرفت .جهت تغذیه دستگاه هاضکم ،بایکد
مواد ورودی از نظر خکواص شکیمیایی و فیزیککی ،از قبیکل دمکا،
 ،pHغلظت و نسبت اتمکی ککربن بکه نیتکروژن ) ،(C/Nمناسکب
باشند .میزان  pHو دما در محیط هاضم و در طول فرآیند تولیکد
زیستگاز کنتکرل شکد تکا در صکورت لکزوم ،بکرای رسکیدن بکه
شرایط دلخواه ،شرایط همم تغییر داده شوند.
مادهای اسیدی و دارای محتکوای ککربن باالسکت.

کککربن موجککود در وینککا  ،نککه بککه صککورت معککدنی ،بلکککه بککه
صورت آلی میباشد .اما وینا از لحاظ باکتریهکای همکم،
مادهای فقیر است .به همین جهت از محتویات شککمبه گکاوی
جهت تامین باکتریهای متان ساز استفاده شد .به منظور تکامین
نسبت کربن بکه نیتکروژن ) (C/Nمناسکب ،محتویکات شککمبه،
 10%از حجم نهکایی مکواد ورودی را تشککیل داد ( .)44بکرای
این کار ابتکدا درصکد مکواد جامکد ) (TSوینکا

و محتویکات

شکمبه طبق رابطه ( )1به دست آمد .سکپس میکزان آب مکورد
نیاز برای به دست آمدن غلظکت مناسکب ( 7/5درصکد) تعیکین
شد .طبق مطالعکات پیشکین ،نسکبت محتویکات شککمبه از ککل
زیستتوده و نسبت وینا به آب (دو به یک ) انتخکاب شکد
( ،)44کککه بککرای یکک

در نهایت ،بکه منظکور اطمینکان از درسکتی محاسکبه ترکیکب
مواد TS ،مخلوط نهایی نیز بررسی شد (از طریکق قرارگیکری در
آون و تعیین درصد رطوبت) که به مقدار مکورد نظکر یعنکی 7/5
درصد ( )4رسیده بود .پس از تنظیم غلظت مواد ،تنظکیم اسکید و
باز نیز بر روی  100میلی لیتر از مواد (زیسکتتوده نهکایی) انجکام
گرفکت .سککپس ،از نسککبت بککه دسککت آمککده بککرای تعیککین حجککم
محلول قلیایی مورد نیاز برای تنظکیم  pHمکواد در مقکادیر مکورد
نظر استفاده شد .برای تنظیم از محلول ی

موالر سکود (سکدیم

هیدروکسید) ) (NaOHبا نسبت  4گرم سود در  100میلکی لیتکر
آب مقطر استفاده شد.
محاسبه COD1
برای محاسبه اکسیهنخواهی شیمیایی  ،CODدر ابتدا پکن

مواد اولیه
وینا

و

 ،به ترتیب وزن مواد قبل و بعد از خروج از آون

لیتککر زیسککتتوده ،مقککادیر وینککا ،

میلکککی لیتکککر اسکککید سکککولفوری

در درون  100میلکککی لیتکککر از

زیستتودۀ آماده حل شد .سپس محلول جدیکد بکه مکدت پکن
دقیقه جوشانده شد و در حکین جوشکیدن 20 ،میلکی لیتکر پتاسکیم
پرمنگنات به آن اضافه شد .بعکد از  10دقیقکه خنک
میلی لیتر محلول اکسالی

شکدن20 ،

اسید نیز اضافه شد و مخلوط مجکددا

تا رسیدن به حالت بیرنگ ،حرارت داده شکد .پکس از ککاهش
دما ،محلول نهایی با محلکول پتاسکیم پرمنگنکات تیتکر شکد تکا بکه
حالت خنثی برسد (رنگ صورتی ظکاهر شکود) .مقکدار محلکول
پتاسیم پرمنگنات استفاده شده ،انکدازهگیری و ثبکت شکد .همکین
عملیات تیتراسیون ،بر روی  100میلی لیتکر آب مقطکر بکه عنکوان
محلول شاهد نیز انجام گرفت و مقدار محلول پتاسیم پرمنگنکات
استفاده شده ثبکت شکد .مقکدار  ،CODاز رابطکه ( )2بکه دسکت
آمد.

محتویات شکمبه و آب ،به ترتیب  100 ،600و  300میلی لیتر
تعیین شکد .سکپس همکین نسکبت بکرای پکر ککردن  65درصکد

 :CODاکسیهن خواهی شیمیایی (میلی گرم بر لیتر)

حجمی واحدهای همم ،به کار گرفته شد .برای محاسبه ،TS

 aو  ،bبه ترتیب حجم محلول پتاسکیم پرمنگنکات اسکتفاده شکده

مواد به مدت  24ساعت در دمای  105درجه سلسکیو درون

برای زیستتوده و شاهد (میلی لیتر)

آون قرار گرفت و درصد مواد جامد ) (TSطبق رابطکه ( )1بکه

 :Vحجم نمونه زیستتوده (لیتر)

دست آمد.

1- Chemical Oxygen Demand
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 :شاخص تیتراسکیون محلکول پتاسکیم پرمنگنکات ( ،)1/mlککه
طبق رابطه  3به دست آمد.
و  316نیز ثابت وزنی آزمایش (میلی گرم) میباشد.

طراحی و ساخت هاضمهای بیهوازی
با توجه به مزایا و معایکب انکواب هاضکمها ،عوامکل مکوثر بکر
تولید زیستگاز و در نظر گرفتن هزینه ساخت ،هاضمهای ایکن

برای محاسبه شاخص تیتراسیون محلول پتاسکیم پرمنگنکات،

مطالعه طراحی و ساخته شدند .با متحظات ذکر شکده ،میتکوان

 100میلی لیتر آب مقطر جوشانده شد و پن میلکی لیتکر محلکول

مرحلکهای

هاضکم یک

گفت که بهترین حالت استفاده از یک

به آن اضافه گردید .محلول به دست آمکده بکا

دسکتهای و مرطکوب (تککر) میباشکد .اسککتفاده از هاضکم دسککتهای

محلول پتاسیم پرمنگنات تیتر شد .سکپس  20میلکی لیتکر محلکول

کارایی مناسبی را در عکین سکادگی فکراهم میکنکد ( .)1111بکه

اسید به محلول اضافه شد و مجددا عمل تیتراسکیون بکا

عتوه پینیدهترین مسکاله در طراحکی هاضکمها ،جریکان ورود و

محلول پتاسیم پرمنگنات انجام شد .اگر مجمکوب حجکم محلکول

خروج مکواد اسکت ( )1212ککه هاضکم دسکتهای ایکن مسکاله را

پتاسیم پرمنگنکات اسکتفاده شکده را  nدر نظکر بگیکریم ،شکاخص

حذف میکند .همننین در صورت طراحی و ساخت بکا دقکت

تیتراسککیون محلککول پتاسککیم پرمنگنککات از رابطککه ( )3بککه دسککت

کافی ،ی

مرحله همم ،اثر ترکیب مواد و متغیرها را به خکوبی

میآید.

مشخص میکند ( .)12با یافتن شرایط بهینکه تولیکد زیسکتگاز،

اسید سولفوری
اکسالی

میتککوان انتظککار داشککت تولیککد زیسککتگاز در ابعککاد تجککاری بککا
بیشترین مقدار و کیفیت انجام شکود .از ایکن رو میتکوان گفکت
محاسبه  VS1و  VS( VS-R2حذف شده)
برای محاسبه درصد مواد جامد فرار ) ،(VSدر ابتدا درصکد

بهتککرین حالککت ،وجککود ی ک

هاضککم بککا قابلیککت پیککاده سککازی

طرحهای آزمایشی است ( .)99بر همین اسا هاضم بر اسکا

مواد جامد ) ،(TSاز رابطه ( )1به دست آمد .سپس مواد خش

طرح کرتهای خرد شده با چهار کرت اصکلی و چهکار ککرت

به مدت  2ساعت درون کوره الکتریکی و در دمای  550درجکه

فرعی طراحی شد ( 16واحد) .این آزمکایش در  3تککرار انجکام

سلسیو قرار گرفت .پس از خروج مواد و وزن مجدد ،مقکدار

گرفککت .دمککا بککه عنککوان عامککل اصککلی در نظککر گرفتککه شککد .در

 VSبا استفاده از رابطه ( )4به دست آمد.

کرتهای خرد شکده ،دقکت اثکر عامکل اصکلی (ککرت اصکلی)
کاهش مییابد .اثر دما تقریبا از قبل هم مشخص است و شکرایط

و

 ،بککه ترتیککب وزن مککواد قبککل و بعککد از قرارگیککری در

کوره
در انتهککای زمککان همککم ،مجککددا مقککدار  VSمککواد درون
راکتورها (برای همه واحدهای همم) محاسکبه شکد .بکه تفکاوت
 ،VSدر ابتککدا و انتهککای آزمککایش VS( VS-R ،حککذف شککده)
گویند ،VS-R .مقدار کم شدن مواد جامد فرار را نشان میدهکد
کککه بککه معنککای مصککرف شککدن بافککت آلککی زیسککتتوده توسککط
باکتریهای متان ساز است .به همکین دلیکل هکر چکه مقکدار VS

حذف شده بیشتر باشد ،همم کاملتری انجام شده است.

تولید زیستگاز با افزایش دما بهبود مییابد .به همین دلیل ،دمکا
به عنوان عامل اصلی انتخاب شد .در واقع هر کرت اصلی یک
حمککام آب گککرم اسککت کککه دمککای آن بککا ترموسککتات و المنککت
حرارتی کنترل میشکود و هکر واحکد یک
است ککه چهکار واحکد از آن در درون یک

مخکزن یک

لیتکری

تشکت آب گکرم،

چهار سطح عامل فرعی ( )pHرا تشکیل میدهنکد .بنکابراین ،در
مجموب  12عدد تشت آب گرم (چهار سکطح عامکل اصکلی در
سه تکرار) طراحکی و سکاخته شکد ککه درون هکر تشکت ،چهکار
سطح عامل فرعی (چهار واحد یا مخزن یک

لیتکری ککه همکان

راکتورها بودند) قرار داشت .با توجکه بکه ایکن ککه عامکل ککرت
فرعی pH ،میباشد ،پکس از تخصکیص تصکادفی ایکن عامکل بکه
واحدهای هاضم (مخازن) ،شماتی

1- Volatile Solid
2- Volatile Solid-Removed

کلی قرارگیکری هاضکمها

در طرح کرتهای خرد شده هماننکد جکدول( )1میباشکد .چهکار
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کرت اصکلی بکه صکورت مجکزا از یککدیگر سکاخته شکدند .در

در نظر گرفته شد .مقادیر گاز تصفیه شده ،هر سه روز یک

نهایککت هککر واحککد همککم ،بککه صککورت شکککل(-2ب درآمککد.

اندازهگیری و ثبت گردید.

شکل(-2الد نیز ی

کرت اصلی را نشان میدهکد ککه چهکار

بکار

در نهایت مقادیر شکاخص حجمکی زیسکتگاز ،بکه حالکت

واحد درون آن قرار دارد.

اصتح شده و بر حسب ( )ml/gVSتبدیل شد و مقادیر جدیکد،

اندازه گیری مقدار زیستگاز

از طریق تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تحلیل شدند.

در هاضم مکورد بحکث ،جهکت ایجکاد سکامانه انکدازهگیری

سطوح تیمارها

حجککم ،از ی ک

مخککزن آب بککا ظرفیککت  50میلککی لیتککر ،کککه بککه

طبق مطالعات انجام شده ،بکا در نظکر گکرفتن همکه جوانکب

صورت یک

لولکه  Uشککل بکه خروجکی هاضکم متصکل بکود،

کار ،زیستگاز تولید شکده در محکدوده دمکایی  30-45درجکه

استفاده شد .با افزایش فشار ناشکی از تولیکد گکاز ،آب از مخکزن

سلسیو ( )1و  pHدر محکدوده  ،7/4 – 6/8بهینکه اسکت (.)44

مدرج شکل(-2ب ،شکماره  4بکه لولکه خروجکی شککل(-2ب،

از همین رو تیمارها به نحوی انتخاب شدند که محدوده بهینکه را

شماره  5رانده میشود .مقدار حجم آب جابهجا شده ،به عنکوان

پوشش دهند .بنابراین برای تیمارهای دمایی (کرت اصکلی) ،30

شاخص حجم زیستگاز تولید شده در نظر گرفته میشکود .بکه

 40 ،35و  45درجککه سلسککیو و بککرای تیمارهککای ( pHکککرت

منظور تشخیص بهتر جابجکایی آب ،مقکداری رنکگ درون آب

فرعی)pH ،های  7/2 ،7 ،6/8و  7/4انتخاب شدند.

حل شد .مقدار جابجایی آب از روی سکتون مکدرج ،بکه عنکوان

شکل کلی آزمایش

داده ثبت شد و با توجه به فشار ستون آب و با اسکتفاده از قکانون

نحوه قرارگیری واحدهای همم ،همانند جکدول( 1و در سکه

گازها به مقدار حجم در شرایط استاندارد تبدیل شد.

تکرار میباشد .از این رو شماره گکذاری کرتهکای اصکلی ،بکا

اندازه گیری کیفیت زیستگاز

شمارههای  3 ،2 ،1و  ،4به ترتیکب نشکان دهنکده دمکای ،35 ،30

به دلیل عدم دسترسی به سنسورهای تجزیه گکاز و دسکتگاه

 40و  45درجککه سلسککیو اسککت .همننککین شککماره گککذاری

گاز کروماتوگراف ،از روش تصفیه گاز بکرای مقایسکه کیفیکت

کرتهای فرعکی ،بکا شکمارههای  3 ،2 ،1و  ،4بکه ترتیکب نشکان

زیستگاز تولید شده از واحدهای همم ،استفاده شد .برای ایکن

دهنده  pHبرابر با  7/2 ،7 ،6/8و  7/4میباشکد .شککل آزمکایش

منظور ،مقدار ناخالصی انکدازهگیری شکده ،بکه عنکوان شکاخص

در قالب طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه ککامت تصکادفی

مقایسه در نظر گرفته شد .به منظور تصفیه گاز ،محلول سود سکه

است.

موالر ،از ترکیب  120گرم سکود بکه ازای یک

نتایج و بحث

لیتکر از محلکول

سود و آب مقطر ،ایجاد گردید و به دلیل خورندگی پتسکتی

جدول ( 2نتای تجزیه واریانس شاخصهای مکورد مطالعکه

در بطری شیشکهای ریختکه شکد .هکر بکار مقکدار  500میلکی لیتکر

را در طرح کرتهای خرد شده نشان میدهد .بکا توجکه بکه ایکن

محلول ساخته شد و گکاز تولیکدی از درون آن عبکور داده شکد.

جدول ،تقریبا اثرات اصلی و متقابل بکر روی همکه شکاخصهای

گاز نمونه برداری شده ،از طریق لوله منتهکی بکه انتهکای بطکری،

مورد مطالعه در سطح احتمال یک

درصکد معنکیدار میباشکند.

وارد محلول شده و حجم آب جابجا شده (همانند روش انکدازه

در ادامه میانگین شاخصهای مختلد در دمکا pH ،و یکا در هکر

گیری حجم زیستگاز تولید شده) به عنوان مقدار گاز خکالص

دو متغیر باهم مقایسه میشوند.

دمای 1
pH4
pH4
pH4
pH4

جدول( )1آرایش واحدهای هاضم مورد نظر و نمونهای از نحوه تخصیص تیمارها
Figure (1) Arrangement of units in a split plot design
دمای 4
دمای 3
دمای 2
pH3
pH3
pH3
pH3

pH2
pH2
pH2
pH2

pH1
pH1
pH1
pH1

49
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد  44شماره  ،1بهار 1400

الف

ب

()A

)(B

شکل( )2الف :یک کرت اصلی(حمام آب گرم) .ب :شماتیک یک واحد هضم ( :1مخزن هاضم :2 ،شیر نمونه برداری
مواد :3 ،شیر نمونه برداری گاز :4 ،مخزن مدرج آب :5 ،لوله خروج آب).
Figure (2) (A): A main plot (hot water bath). (B): Schematic of a reactor (1: Tank, 2: Inlet valve,
3: Gas exhausting valve, 4: U-shaped tube, 5: Water outflow pipe).

حجم گاز تولیدی و مقدار خلوص آن

مقایسه میانگین اثرات اصلی به تنهایی فاقد اعتبار اسکت و بایکد

شکل( ،3به مقایسه میانگین مقکادیر گکاز تولیکدی بکه ازای

رفتار تیمار فرعی را در سطوح مختلد تیمار اصلی نیز مطالعکه

 VSاولیه در سطوح دما و  pHمیپردازد .بکا توجکه بکه ایکن دو

کرد .بنابراین روند تولید گاز و خلوص آن در  pHو دماهکای

شکل ،بیشترین مقدار حجم گاز به ترتیب در دماهکای 40 ،35

مختلد در شکل( 4شان داده شده است .نمودار اثکرات متقابکل

و  45درجه و  pHبرابر با  7/4به دست آمده است .با توجکه بکه

دما و  pHشکل( )4نشان میدهدکه به طکور نسکبی ،در دماهکا و

شکل( ،3مقدار گاز تولیدی با افزایش دما افزایش داشکته اسکت

 pHباالتر میزان گاز تولیدی نیز افکزایش مییابکد .دامنکه بهینکه

اما بکا افکزایش ، pHدر ابتکدا ککاهش و سکپس افکزایش داشکته

 pHدر همم بی هوازی  6/8تا  7/2است .با ایکن حکال ،دامنکه

اسککت .نتککای حاصککله بککا مطالعککه سککیویاال و همکککاران ()2012

 6/5تا  8قابل تحمل است (.)1414

( )1414مطابقت دارد .با توجه به این مطالعکه ،درجکه حکرارت
مطلوب همم مزوفیلی

برای تولید گاز 35 ،درجه سلسکیو

اما آننه مهم است میزان خلوص گاز است ککه رونکدآن
در همه دماها ،با افزایش  ،pHدر ابتکدا افکزایش یافتکه و سکپس

اسککت .در دامنککه مزوفیلککی میککزان فعالیککت و سککرعت رشککد

کککاهش داشککته اسککت شکککل( .)4بککا توجککه بککه شکککل( ،4بهتککرین

باکتریها به ازای هر افت  10درجهای ٪50 ،کاهش می یابکد.

محدوده  pHبرای تولید زیستگاز با خلکوص بکاالتر (حکاوی

افزایش سطح دما تا  37درجه سلسیو منجر به کاهش زمکان

متکان بیشککتر) محککدوده  7اسککت .ایکن قمککیه در شکککل( 5نیککز بککه

الزم برای فرآینکد همکم میشکود .افکزایش بیشکتر دمکا باعکث

وضوح تایید میشود .بنابراین بهترین ترکیکب  pHو دمکا ،بکه

کککاهش سککرعت تولیککد گککاز مککی شککود ( .)1414بککا توجککه بککه

هکدف تولیکد بیشکترین و مرغکوبترین گکاز ،بکه ترتیککب  7و 35

شکل( 3میزان تولید گاز در دماهای  40و  45درجه سلسیو

درجه سلسیو میباشد شککل( )4و شککل( .)5درصکد خلکوص

با ایکن مقکدار در دمکای  35درجکه تفکاوت معنکیداری نکدارد.

گاز در دو دمای  35و  40درجه سلسیو

بنابرابن به دالیل اقتصادی و انرژی ،دمای عملیکاتی  35درجکه

معنیداری ندارد ،اما با توجه به مقدار حجم گاز تولیدی بیشتر

برای همکم بیهکوازی وینکا و تولیکد زیسکتگاز

در دمککای  40درجککه سلسککیو شکککل( )4مقککدار گککاز خککالص

توصیه میشود .روند تولید گاز با افزایش دمکا ،افکزایش یافتکه

تولیدی در این دما (حتی با درصد خلوص تقریبا برابر با دمای

است ولی با افزایش  ،pHدر ابتکدا کاهشکی و سکپس افزایشکی

 35درجه سلسیو ) بیشتر اسکت .معمکوال وینکا تولیکدی در

شده است .از آنجا که در جدول ( ،2اثر متقابکل دمکا و  pHدر

کارخانجات تولید الکل دمای باالیی دارند و در ایکن شکرایط،

شاخص درصد خلوص زیسکتگاز معنکیدار اسکت ،بنکابراین

مشکلی از لحاظ تکامین گرمکای مکورد نیکاز همکم بیهکوازی

سلسیو

با همدیگر تفکاوت
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وجود ندارد .بنابراین بهترین دما برای تولیکد گکاز در شکرایطی

 30درجه سلسکیو  ،رونکد  VS-Rدر دماهکای دیگکر تکا حکد

که محدودیتی از لحاظ تکامین حکرارت وجکود نداشکته باشکد،

زیادی منطبق بر یکدیگر هستند .مقدار  VS-Rدر این سکه دمکا

دمای  40درجه سلسیو و در غیر این صورت (هزینهبر بودن

در pHهککای مشککابه اخکتتف معنککیداری بککا یکککدیگر ندارنککد.

و انرژیبر بودن) ،دمای  35درجه سلسیو میباشد.

مقدار شاخص  VS-Rدر  pHبرابر با  7اختتف معنکیداری بکا

شاخص بازدهی (کیفیت کودی لجن)

سطوح دیگر  pHدارد و بهتکر از بقیکه سکطوح اسکت .ککاهش

شکل( 6نتای مقایسه میانگین مقادیر  VS-Rرا در سکطوح

 ،VSناشککی از مصککرف مککواد آلککی توسککط میکروارگانیسککمها

مختلد دما و  pHنشان میدهد .آننه از ایکن شککل میتکوان

است .در واقع اسیدهای چرب آلی تولید شده در مرحله اسکید

دریافت ،این است ککه هماننکد شکاخص حجکم گکاز تولیکدی

سازی ،مکورد مصکرف باکتریهکا قکرار میگیرنکد .تولیکد ایکن

شکل( ،)4در اینجا نیز شکاخص  VS-Rنسکبت بکه تغییکرات pH

اسیدهای چرب و همننین مصرف آنها توسکط باکتریهکای

بسیار بیشتر از تغییکرات دمکا حسکا اسکت .بنکابراین در طکول

متانساز ،به دما وابسته است .در مورد ککاهش  ،VSتولیکد هکر

عملیککات همککم بیهککوازی کنتککرل  pHبککیش از کنتککرل دمککا

چه بیشکتر اسکیدهای چکرب آلکی مکورد نظکر اسکت .امکا عکدم

ضروری میگردد VS-R .در  pHبرابر با  7بهترین عملککرد را

مصرف اسیدهای چرب توسط باکتریها ،موجب اشباب شدن

داشته است .با این حال این شاخص در دماهکای  40 ،35و 45

زیستتوده از اسیدهای چرب آلی و در نهایکت توقکد اسکید

درجه اختتف معنیداری نداشته اسکت .بنکابراین بکا توجکه بکه

سازی میشود ( .)1در سطح  pHبرابر با  ،7اخکتتف شکاخص

هزینککه تککامین گرمککای بیشککتر بککرای دماهککای  40و  45درجککه

 VS-Rبککین دماهککای  40 ،35و  45درجککه سلسککیو معنککیدار

سلسیو در مقایسکه بکا دمکای  35درجکه سلسکیو  ،میتکوان

نیست .بنابراین بیشترین مقدار تولید و مصرف اسیدهای چرب

دمای  35درجه را بهتکرین دمکا بکرای تولیکد ککود بکا بیشکترین

آلی ،در این تیمارها بوده است .از لحکاظ شکاخص  VS-Rهکر

حذف مواد آلی فرار دانست .همانند شاخص درصد خلکوص

سه دمای  40 ،35و  45در  pHبرابر با  7قابل توصیه اسکت امکا

زیستگاز ،به دلیل معنکیداری اثکر متقابکل دمکا و  ، pHرونکد

از آنجککا کککه بهتککرین وضککعیت شککاخصهای قبلککی (شککاخص

شاخص  VS-Rدر pHهای مختلد و در دماهای مختلکد در

حجمی و درصد خلوص) در دمای  40درجکه سلسکیو بکود

شکل( )7به نمایش درآمده است .در اینجا نیز برای جلکوگیری

بهتر است دمای عملیاتی همم بیهوازی وینا بکر روی ایکن

از شلوغی شکل حروف نشکان دهنکده تفاوتهکای معنکیدار در

مقدار تنظیم گردد و اگر محدودیت برای تامین گرمای مکورد

شکل نیامدهاند .رونکد  VS-Rدر کلیکه دماهکا مشکابه یککدیگر

نیاز وجود دارد ،دمای  35درجه سلسیو

نیز از نظر شکاخص

است ،بنابراین میتوان گفکت مقایسکه میکانگین اثکرات اصکلی

 VS-Rاختتف معنیداری با دمای  40درجه سلسیو

ندارد.

(شکل( )6نیز از اعتبار کافی برخوردار میباشند .بکه جکز دمکای

منبع تغییر
Source of difference
فاکتور اصلی

جدول ( )2معنیداری شاخص Fدر متغیرهای مورد مطالعه
Table (2) The significancy of F index in studied variables
VS-R
خلوص گاز
مقدار گاز تولیدی
The amount of gas produced
**28.35

COD–R

Purity
**135

**483.04

**4806

Temperature
فاکتور فرعی

**5.36

pH
اثر متقابل (دما*)pH

8

Temperature*pH

**255.7
**15.92

**34.11
**94.87

**5957
**242
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الد

)A(

ب
)B(

) (بpH  اولیه در سطوح دما (الف) وVS ) مقایسه میانگین مقادیر گاز تولیدی به ازای3(شکل
Figure (3) Comparison of mean values of the amount of produced gas at different levels of
temperature (A) and pH (B)

الد
)A(

ب
)B(

 و دماهای مختلفpH ) روند تولید گاز (الف)و خلوص آن (ب) در4(شکل
Figure (4) The rate of gas production (A) and its purity (B) at different pH and temperatures
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شکل( )5روند خلوص گاز در  pHو دماهای مختلف
Figure (5) Gas purity at different pH and temperatures

شاخص ( COD-Rمیزان آالیندگی کود حاصله)

مصرف کننده اکسیهن در همم هکوازی اسکت و مصکرف

 COD( COD-Rحککذف شککده) ،نشککان دهنککده میککزان

این مواد در همکم بیهکوازی ،آالینکدگی ککود بکه دسکت

تجزیه مواد تجزیهپذیر در فرآیند همکم بیهکوازی اسکت.

آمده از همکم را ککاهش میدهکد .بکا توجکه بکه ایکن ککه

هر چقکدر مقکدار  CODحکذف شکده بیشکتر باشکد ،همکم

مصرف کننده  ،CODباکتریهای موجکود در زیسکتتوده

کاملتری انجکام شکده و مقکدار آلکوده کننکدگی ککود بکه

هستند؛ میتوان گفت که در  pHخنثکی ( )7و دمکای  40و

دست آمده کمتر است .اثرات اصلی و متقابل این شاخص

 145درجه سلسیو  ،عملکرد این باکتریهکا در بکاالترین

در جککدول ( ،2در سککطح ی ک

درصککد معنککیدار هسککتند.

سطح خود نسبت به سایر تیمارها قرار دارد.

شکل( ، )8به مقایسه میانگین شاخص  COD-Rدر سکطوح

بیشکککترین مقکککدار حکککذف  ،CODبکککا مقکککدار 21488

مختلد دما و  pHمیپردازد .همانند شاخصهای قبلی ،در

میلیگرم بر لیتر ،مربوط به دمای  45درجه و  pHبرابر با 7

با بقیه

بود که کاهش  41درصدی مقدار  CODرا نشان میدهکد.

سکطوح  pHو دمککا اخککتتف معنککیدار دارنککد .بککا توجککه بککه

این نتیجه با نتیجه مطالعه بودیونو و همکاران ،)3( 1تفاوت

معناداری اثر متقابل جکدول ( ،)2مقایسکه میکانگین سکطوح

زیادی دارد .در آن مطالعه حداکثر حدف اکسیهن خواهی

عامل فرعی در هکر سکطح از عامکل اصکلی نیکز انجکام شکد

شیمیایی  23درصد به دست آمده بکود .دلیکل ایکن تفکاوت

شکل(.)9

احتمککاال مربککوط بککه تفککاوت درصککد مککواد تشکککیل دهنککده

این جا نیز  pHبرابر با  7و دمای  40درجه سلسیو

روند  COD-Rدر کلیه pHهکا تقریبکا مشکابه یککدیگر

زیستتوده وینکا

مکورد آزمکایش بکوده اسکت .حکداکثر

اسککت و یککا حککداقل رونککد بککرعکس هککم ندارنککدCOD-R .

مقدار کاهش  CODدر مطالعکه سکاینروزی و

مربوط به  pHبرابر با  7در کلیه دماها باالتر از این شاخص

( 38 ،)10درصد به دست آمده است.

همککاران2

در pHهکککای دیگکککر اسکککت و در دمکککای  40و  45درجکککه
سلسککیو

بککا بقیککه مقککادیر اخککتتف معنککیداری دارنککد .در

مجموب میتوان گفت در همه سطوح دمایی pH ،برابکر بکا
 ،7دارای بیشترین حذف  CODناشی از تولیکد زیسکتگاز
از وینا

است .بنابراین هماننکد شکاخصهای دیگکر بکرای

این شاخص نیز بهترین  pHو دما به ترتیکب  7و  40درجکه
سلسیو

میباشد .مقدار  ،CODنشان دهنکده مقکدار مکواد

1- Budiyono et al.
2 -Syaichurrozi et al.
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الد
)A(

ب
)B(

) (الف) و دما (بpH  در سطوح مختلفVS-R ) مقایسه میانگین مقادیر6(شکل
Figure(6) Comparison of mean values of VS-R at different levels of pH (A) and temperature (B)

های مختلفpH  در، در سطوح دماVS-R ) مقایسه میانگین مقادیر7(شکل
Figure (7) Comparison of mean values of VS-R in different pH levels, in different studied
temperatures
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الد
)A(

ب
)B(

) (الف) و دما (بpH  در سطوح مختلفCOD-R ) مقایسه میانگین مقادیر8(شکل
Figure (8) Comparison of mean values of COD-R at different levels of pH (A) and temperature
(B)

های مختلفpH  در، در سطوح دماCOD-R ) مقایسه میانگین مقادیر9(شکل
Figure (9) Comparison of mean values of COD-R in different pH levels, in different studied
temperatures
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،35 ،VS-R و بککرای

نتیجهگیری

 درجککه سلسککیو40 ،COD-R بککرای

 با توجه به شرایط آب و.میباشد

 درجه سلسیو45  و40

هکوایی اسکتان خوزسککتان و همننکین دمککای بکاالی وینککا

شککاخص
و

نتککای حجککم زیسککتگاز تولیککد شککده بککر اسککا

 درجه سلسکیو45  و40 ،35  دماهای،حجمی نشان داد

خروجککی بککه عنککوان پسککماند کارخانجککات تولیککد الکککل

. بیشترین حجم زیستگاز را تولید کردهانکد،7  برابر باpH

دور از

 درجکه سلسکیو40 نیشکری فکرآهمآوری دمکای

COD همننین بیشترین بازدهی تولیکد بکا توجکه بکه مقکدار

.ذهن نیست

. است7  برابرpH  درجه و40  مربوط به دمای،نهایی

،بنابراین با توجکه بکه همکه شکاخصهای مکورد مطالعکه

 حکداقل ناخالصکی موجکود، طبق نتای به دست آمده.

نیشکر

 و35 ،30  مربوط به واحدهای دارای دمکای،در زیستگاز

 و دمای عملیاتی همم بیهوازی ویناpH بهترین
.میباشد

 درجه سلسیو35  و7 به ترتیب محدوده

 نتکای. میباشکد7/2  یا7  برابر باpH و

 درجه سلسیو40

نتیجه مهم دیگری که از این مطالعه میتکوان دریافکت

37  الی35  در دمای،این تحقیق نشان داد که حداکثر متان

کرد این است که تغییرات همه شاخصهای مکورد مطالعکه

 بککه دسککت،7/2  الککی6/8  در بککازهpH و

 بسکیار حسکا تر از تغییکرات دمکاییpH ناشی از تغییکرات

درجککه سلسککیو
.میآید

 بنابراین باید دقت کافی صورت گیکرد تکا تغییکرات.بودند

 ککه، حذف شدهVS  حذف شده وCOD نتای مقدار

 در محیط همکم بیهکوازی بسکیار ککم و در محکدودهpH

شاخصهای کاهش آالیندگی کود حاصل از همم هستند؛

.) باشد7 پیشنهاد شده (حدود

 بکرای ککاهش آالینکدگیpH نشان داد که بهتکرین سکطح
 هننکین بهتکرین سکطح دمکا. میباشد7  برابر با،زیستتوده
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