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  دهيچک
  

د يعات پسته در آن توليهزار تن ضا ۵۰۰ساالنه حدود  رو ايناز د کننده پسته در جهان است ين کشور توليتر ران بزرگيا
 جاديا را ياديز پسته مشکالت عاتيمواد جامد، ضا باالي غلظت نيو همچن باال يفنول يو محتوا يآلمواد با توجه به . شود يم
 است، يهوازيهضم بعات پسته يکنترل ضادر قابل قبول  يهاياز تکنولوژ يکي. شود تيريمد يبه درست کهنيمگر ا ،کنديم

. دارد ييباال ييارزش غذا خاک يبرا ها هماز هاضم يبلکه کود خروج ،شود يد انرژيموجب تولتواند  ميکه نه تنها يطور به
ن يا بر. استمار مناسب يش تياختالط مواد و پمناسب ازمند نسبت ين ،عات مختلفيضا يط هضم خوب برايبه شرا يابيدست

مناسب  ييايميمار شيش تيتحت پ کود گاو و عات پستهياختالط ضا مناسب نسبت است  شده يق سعين تحقياساس در ا
 يشيک طرح آزمايدر قالب  mL ۲۵۰ يهادر هاضم يمختلف يهاشيمنظور آزما بدين. ن شوديي) تعH2O2و  NaOHش ي(افزا

پس گاهي به ن يمتان (از ا ک کنترل شدند ويليمزوف يدر دماروز  ۲۴به مدت ها انجام شد. هاضم نهيبه نديفرا-مرکب مخلوط
عات پسته، کود ير ضايو مقاد CH4ن يشد. سپس ب يريگاندازهآنها  شده توسط ديتولشود) ياستفاده م CH4 جاي واژه متان از

 P-valueو مقدار  ۰۰۰۱/۰مدل کمتر از  P-valueآمد. مقدار  به دست يرخطيغ يونيمدل رگرس H2O2و  NaOH، مقدار يوانيح
. پارامتر دقت شدد ييأت ۶۳/۰شده  ليتعد R2بود که با  ۵۳/۰شده مدل برابر  ينيب شيپ R2شد، حاصل  ۲۷/۰آن کمبود تناسب 

ار ي) بس۴/۰(استاندارد مدل  يخطا عالوه بر اين،. استمدل  يبرا يگنال کافيدهنده س دست آمد که نشانبه ۷/۹ز يمدل ن يکاف
شده مدل  دهد مدل انتخابينشان مکه آمد  به دستبزرگ  )۶۳/۰( شده آن ليتعد R2و  )۶۹/۰( مدل R2مقدار  و کوچک

در  يشتر اثر منفيب NaOHاستفاده از  مشخص شد يسه بعد يهانمودارمدل در  ي. با بررساست CH4ن يتخم يبرا يمناسب
 يبرا ش ماده مناسبيک پيکود گاو . شود مي CH4زان يش ميموجب افزاژنه ياکسو استفاده از آب دارد يديتول زان متانيم

به دليل تواند ين امر ميا. ستيمناسب نباال  CH4زان يوگاز با ميد بيتول يعات پسته براياما استفاده از ضا بوده CH4ش يافزا
  .شوديمها ين رفتن باکتريبعات پسته باشد که موجب از يموجود در ضا يدانياکس يو آنت يفنول باتياد ترکير زيمقاد
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  مقدمه
 در يآور فن توسعه و تيجمع عيسر شيافزا به توجه با

 است، شيافزا حال در شدت به يانرژ به ازين ،امروز جهان
 کاهش حال در محدود ريذخا با يانرژ منابع که يدرصورت

در  ريدپذيتجد يانرژ عمده منبع کي كه توده ستيز. است
 يليفس سوخت ن منابعيگزيجا عنوان به است جهان

 ,Ozcimen & Karaosmanoglu) است  شده شناخته

 عاتيضا تن ونيليم نيچند جهان در ساله هر. (2004
ات يعمل سوزاندن، مانند مختلف يها به روش يکشاورز

، اين در حالي روند ين ميها از بليه در لندفيتخل و يزراع
 يانرژ منبع کي عنوان به يجهان يها زباله نيا است كه

به  تواننديم و هستند ييباال ليپتانس ير دارايدپذيتجد
 & Isci) شوند ليباال تبد ارزش با يمحصوالت فرع

Demirer, 2007).   
ن کشور يران بزرگتريا ،(FAO, 2012)بر اساس گزارش فائو 

 ۵۰۰کننده پسته در جهان است که ساالنه حدود ديتول
 Shakeri et)شود  يد ميعات پسته در آن توليهزار تن ضا

al., 2013)يکنات پوستيعمل طول در عات پستهي. ضا 
 آن از يادير زيشوند و مقاديد ميپس از برداشت تول

 کمتر خوشه، زانيم به % ماده خشک) و۵۳( ييپوسته رو
 ۴% و  ۳/۵ ،۵/۹ ،۷/۲۷ بيترتبه(مغز  و يانيپوسته م برگ،
 از يخوب منبع پسته سبز . پوستهاست )خشک ماده
 و است هانيتاميو و يمعدن امالح ،يچرب ن،يپروتئ

 باتيترک دان،ياکس يآنت منابع نيتر يغن از يکي نيهمچن
 & Celik)آلفا است  و ننيپ مانند ييهادروکربنيو ه يفنول

Demirer, 2015; Chahed et al., 2007; Goli et al., 
ا ي شوند و يم مخلوط خاک با عات اغلبيضا نيا. (2005

به  و يمحل دامداران توسط دام خوراک عنوان به گاهي
 يمربا عنوان به عمدتاً( انسان يغذا و ياهيگ طب در ندرت

 ;Celik & Demirer, 2015)شود  يم استفاده )پسته پوست

Behgar et al. 2011).  يو محتوا يآلمواد با توجه به 
پسته  عاتيمواد جامد، ضاباال غلظت  نيو همچن باال يفنول
 کنديم جاديا را ياديز مشکالت يورآفر يهاانهياز پا يناش

 ,Celik & Demirer) شود تيريمد يبه درست نکهيمگر ا
2015).   

در  يعنوان روشدر سراسر جهان به يهوازيهضم ب 
 & Celik)شودياستفاده م يعات آليضا يمارسازيت

Demirer, 2015; Balat & Balat, 2009; Amon et al., 
2005; Demirer et al., 2000) ن، هضم يعالوه بر ا

قابل  نهير، گزيدپذيتجد يک منبع انرژي عنوان به يهواز يب

 ياصل مانع حال، نيا . با(Cui et al., 2011)است  يتوجه
 طول در يکيولوژيب هين تجزييپا نرخ روش نيا در

. (Jeihanipour et al., 2011)است  يسلولز مواد زيدروليه
و مواد  ي، انسانيوانيح يب کودهايوگاز با ترکيمعموالً ب

وجود ک هاضم بهيدر  يهوازيت واکنش بربصو ييغذا
  . )(Arsova, 2010; Budiyono et al., 2010د يآيم

نسبت که شامل  ندثرؤم CH4د يبر تول ياديعوامل ز
ذرات ، وزن هضم يطيط محيمواد مختلف، شرا اختالط
 عنوان به. هستندبات يفرار و عناصر موجود در ترکو جامد 

ک يک به يب يان شده که ترکيقات بيتحق ينمونه در برخ
 ,.Chen et al( کنديد ميتول يشتريب CH4مواد، درصد 

2010; Chandra et al., 2012.(   
و  CH4د يتول يبر روزيادي  يهاپژوهشدر سراسر جهان 

که  است  شده انجام يديدر گاز تولآن  ش غلظتيافزا
اما  ؛استمختلف  يمارهايتشياز آنها متمرکز بر پ ياشاخه

مارها يتشيپ يسازنهينه بهيدر زم يمعدود يهاقيتحق
 يساز نهيبر بهمطالعات ن ي. تمرکز ااست  شده انجام

نه يب بهيو ترک ييو گرما ييايميش يمارهايت شيپ
ط يبه منظور بهبود شرا .استط هضم يها و شراماده شيپ

 يهامانند روش ماريتشيپ مختلف يهاروش ،هضم
 است قابل استفاده ييايميش و يکيمکان ،يحرارت ،يميآنز

(Eskicioglu et al., 2007; Devlin et al., 2011; Pilli et 
al., 2011; Ziemiński et al., 2012; Ang et al., 2013; 

Cho et al., 2013). نمونه  عنوان بهCho et al. (2013)  به
و زمان  NaOHدما، غلظت  ياثر فاکتورها يمنظور بررس

روش  از ،انحالل پساب کارخانه روغن نخل يواکنش رو
 يين سه فاکتور جهت شناساياستفاده کردند. ا پاسخسطح 

کار از بهيمورد ن شيميايي ژنينه اکسيط انحالل بهيشرا
 يطيط محيشرا Teghammar et al. (2010). است هرفت

 ژنهياکسآبو  NaOHش يو افزا ماند مانند دما، زمان
(H2O2)  يکاغذ مورد بررس يايمخلوط بقا يبر رورا 

وگاز يد بيتول يبر رو مارها راياز ت و اثرات هرکدام دادندقرار
 است هنشان دادآنها  حاصل از مطالعات جي. نتاکردند يبررس

قه يدق ۱۰به مدت  ۲۲۰ يبا دما يحرارت ماريتشيپ در
زان گاز ين ميشتريب H2O2% ۲و  NaOH ۲%ش يو افزا
CH4 شود ميد يتول.   

Ehimen et al. (2011) د گاز يزان توليم يبه بررسCH4  از
ن يزل پرداختند. ايوديد بياز تول يناش يافتيمواد باز

ن يب يا رابطه ،ن با استفاده از روش سطح پاسخيمحقق
 ، غلظت مواد و نسبتماند زمان يپارامترها و CH4د يتول
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 ياثر هرکدام را بر روآوردند و دست بهتروژن يکربن به ن
CH4 کردند.  يشده بررسديتولChandra et al. (2012)  به

 يمارهاياز کاه گندم تحت ت CH4د گاز يزان توليم يسربر
ج يه پرداختند. نتايبه مواد اول NaOHش يو افزا يگرماده

ه باعث يبه مواد اول NaOH  شيکه افزا است هنشان داد
نسبت به  CH4گاز  %۱۱۶وگاز و يد بيتول ۸۷%ش يافزا

  .شود ميمار يحالت بدون ت
 يسازنهيبه يبر رو يمعدود يهاقيتحق از آنجاكه

مختلف انجام  يهامادهشيپ يبر رو ييايميش يمارهايت
مارها يتشيپ نيا يساز نهيبه يبر رو يقي، تحقاست  شده

ن يا هدف ازن يعات پسته وجود ندارد. بنابرايضا يبر رو
 يسازمدل يبراستفاده از روش سطح پاسخ اق  يتحق

عات يبر اساس نسبت اختالط مواد (ضا CH4د گاز يتول
و  H2O2ر مختلف يمقاد( ييايميش يمارهايت شيپسته) و پ

NaOH (استک يليمزوف يط دمايدر شرا.  
  

  هامواد و روش
  هانمونه يآورجمع

 يهاانهياز پا يکياز محل  ييرقم احمد آقاعات پسته يضا
ن يد. اش يآورپسته در شهرستان بافق جمع يورآفر

و پس از خشک  هگرفته شد يريگاز واحد پوست هانمونه
 يمهندسوگاز گروه يشگاه بيشدن در معرض هوا، به آزما

افت. کود يستم دانشگاه شهرکرد انتقال يوسيک بيمکان
از محل  يهوازيب يهايمنبع باکتر عنوان بهتازه  يگاو

 ياز گاوها يشد. کود گاوتهيه دانشگاه شهرکرد  يگاودار
از  رابهيش. است  شده يآور و به صورت تازه جمع يريش

دانشگاه شهرکرد  يشگاه انرژيوگاز آزمايد بيتول يهاهاضم
 يهارابه با نسبتيو ش يعات پسته، کود گاويضا ه شد.يته

با  ييايميمار شيت شيب شدند و تحت پيمختلف با هم ترک
  .) قرار گرفتندشركت مرک آلمان(  H2O2و  NaOHش يافزا

  
 ييايميو ش يکيزيف يپارامترها يريگاندازه

  هاماده شيپ
 ذرات فرار کل و(TS)  ا ماده خشکي ذرات جامد کل

(TVS) يهاها قبل از هضم بر اساس روشمادهشيپ 
 Method 1684) (CEN/TS 15148 andموجود  استاندارد

و مدت زمان  C ۷۵° ي(دما با آون  TSشدند.  يريگاندازه
به  C°۵۳۸ ي(دما يکيبا کوره الکتر TVS ساعت) و ۲۴

 دانشگاه شهرکرد يهاشگاهيساعت) موجود در آزما ۴مدت 
 CEN/TS 15148 and Method). شدند  يريگاندازه

1684)  
از عناصر موجود در  يانجام شده بعض يهاقيبر اساس تحق

 CH4وگاز و گاز يد بيدر تول ياديار زيبس ريتأثماده شيپ
 ,Chen et al., 2010; Al-Rousan & Zyadin). نددار

از  يه مناسبيتوان توجيها مآن يريگ با اندازه (2014
 يهابيترک از حاصل CH4وگاز و گاز يد بيزان توليم

زان کربن ين مييمنظور تع مختلف مواد و عناصر داشت. به
ون يتراسياز روش ت هامادهشيپک از يدر هر  )TC(کل 

)Rongping et al., 2010(تروژن کل يزان ني) و مTN(  از
ها بر مادهشيه پياول يسازشد. آماده استفادهروش کجلدال 

  .انجام گرفت% ۹به مقدار  TSاساس 
  

 يشيها تحت طرح آزماش مادهيهضم همزمان پ
  نديفرا- مرکب مخلوط

ها در ماده مادهشيپاختالط  نهيبه ن نسبتييتعبه منظور 
از گيري  بهرهز اثر متقابل آنها همراه با يوگاز و آناليب يآبک

 يشيک طرح آزماياز  ييايميمار شيتشيپ يفاکتورها
شده با استفاده از روش سطح  نهيبه نديفرا-مرکب مخلوط

با  شيآزما نقاط يشين طرح آزماياستفاده شد. در ا پاسخ
به  شده نييش تعياز پ ياضير يهاتمياستفاده از الگور

و  مخلوط مواد يهانسبتبر اساس  يسازنهيمنظور به
 Atkinson( انتخاب شدند ييايميمار شيتشيپ يفاکتورها

& Donev, 1989  ؛Dumouchel & Jones, 1994 .(  
 عات پستهيو ضا )A( يمخلوط شامل کود گاو يهامولفه

)B(  ب شدند يبا هم ترک گرم ۰-۲۰۰بودند که در محدوده
و  NaOHش يشامل افزا ييايميمار شيت شيپ يو فاکتورها

H2O2 ياز وزن کل ماده آبکدرصد  ۳۰تا  ۰ر يدر مقاد 
 يشيش بر اساس طرح آزماينقاط آزمابود. گرم)  ۲۰۰(

 Design Expertافزار  با نرم نهيبه نديفرا-مرکب مخلوط
مورد استفاده  يهاهاضم .ندشدتعيين  ۱مطابق جدول 

 طيو کامالً نسبت به مح هبود mL ۲۵۰حجم  يدارا
 ييهاها روزنههاضم درب يبر روند. ا شده يبند قيعا

از گاز و مواد  يبردار نمونه يکون برايليده از چسب سيپوش
ها يشود واکنش درون بطرين کار باعث مياشد.  قرار داده

ط يروز در شرا ۲۴ها به مدت هاضمباشند.  يهواز يکامالً ب
  داده انکوباتور قرار ) در داخل۳۶±۱(ک يليمزوف ييدما
با استفاده از بار کيروز  ۸د شده هر يتول CH4 گاز. ندشد
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 با )GT43مدل  GMILtd برند(دستگاه گازسنج چندکاره 
و  ۵۰تا  -۲۰ ييدر محدوده دما يريگ ت اندازهيقابل

اثر . شد يريگاندازهدرصد  ۹۵تا  ۰ يرطوبت نسب
 CH4بر  هاماريتشيو پ هامادهشيب پيترک يپارامترها

 يابيمورد ارز SPSSافزار  توليدي با استفاده از نرم
  .گرفت قرار

  
بر اساس طرح  ييايميمواد و مواد ششيپ يهابيترک -۱جدول 

 نديفرا-مرکب مخلوط يشيآزما

 ماريت
 فاکتور  مخلوط

 (%) g(  NaOH (%) H2O2(عات پسته يضا )g(کود گاو 

۱  ۰ ۲۰۰  ۵/۱  ۵/۱  
۲  ۱۵۰ ۵۰  ۳ ۳ 
۳  ۵۰ ۱۵۰  ۳ ۳ 
۴ ۲۰۰ ۰  ۳ ۰ 
۵ ۲۰۰ ۰  ۰ ۳ 
۶ ۱۰۰ ۱۰۰  ۵/۱  ۰ 
۷ ۱۵۰ ۵۰  ۰ ۰ 
۸ ۵۰ ۱۵۰  ۳ ۵/۱  
۹ ۵۰ ۱۵۰  ۵/۱  ۵/۱  

۱۰ ۶۷ ۱۳۳  ۳ ۰ 
۱۱  ۲۰۰ ۰  ۳ ۳ 
۱۲ ۰ ۲۰۰  ۰ ۰ 
۱۳ ۲۰۰ ۰  ۰ ۰ 
۱۴ ۲۰۰ ۰  ۳ ۳ 
۱۵ ۱۵۰ ۵۰  ۰ ۰ 
۱۶ ۰ ۲۰۰  ۳ ۵/۱  
۱۷ ۱۵۰ ۵۰  ۰ ۵/۱  
۱۸ ۰ ۲۰۰  ۳ ۰ 
۱۹ ۵۰ ۱۵۰  ۰ ۰ 
۲۰ ۰ ۲۰۰  ۰ ۳ 
۲۱ ۱۰۰ ۱۰۰  ۵/۱  ۳ 
۲۲ ۵۰ ۱۵۰  ۰ ۳ 

۲۳ ۲۰۰ ۰  ۰ ۵/۱  
۲۴ ۲۰۰ ۰  ۳ ۰ 
۲۵ ۰ ۲۰۰  ۰ ۵/۱  
۲۶ ۱۵۰ ۵۰  ۳ ۰ 
۲۷ ۲۰۰ ۰  ۰ ۳ 
۲۸ ۱۵۰ ۵۰  ۵/۱  ۵/۱  
۲۹ ۲۰۰ ۰  ۵/۱  ۵/۱  
۳۰ ۰ ۲۰۰  ۳ ۳ 

  
  
  
  

  نتايج و بحث
  بررسي تركيبات موجود در مواد اصلي آزمايش

  يريگ اندازه ييايميو ش يکيزيف يپارامترها ۲در جدول 
  گزارش شده هاضماهورود به قبل از  هاهماد شيپشده از 

عات يدر ضا TVSو  TSآمده   به دستج ياست. مطابق نتا
در سطح  رابهيش TS. در ضمن بودشتر از کود گاو يپسته ب

ج حاصل از ي. نتابودکم آن  TVS مقدار متوسط و
عات يضا TC/TNمواد نشان داد  TCو  TN يريگ اندازه

کامالً مناسب  محدودهشتر است و در يپسته از کود گاو ب
 ،نيگر محققيج دي. طبق نتاقرار داردوگاز يد بيجهت تول
TC/TN با  وگازيد بيتول يبرا يمحدوده مناسب ۳۵-۱۵ن يب
 Su et؛ Boonsawang et al., 2014باالست ( CH4درصد 

2015., al.( 4 ييايميفرمول ش درCH )4(CH، يهاتما 
سوخت را  ين اتم کربن است که انرژيکربن وجود دارد و ا

 ييت بااليها از اهممادهشيکند. وجود کربن در پيمتأمين 
بتوانند  يهوازيب يهايباکترآنکه  يبرخوردار است، اما برا

تروژن يننياز به ه کنند، يت کنند و مواد را تجزيفعال يبخوب
ار مهم خواهدبود. اگر يبس TC/TNن نسبت يبنابرادارند، 

از يتروژن موردنين ،باشد ۳۵شتر از يب TC/TNنسبت 
شود و يانجام نم يبخوب CH4د يها کم بوده و توليباکتر
 تروژن مواد باال بوده ويباشد ن ۱۵کمتر از  TC/TNاگر 

شدت گرفته و  CH4د يو تول خواهدبودع يسر مواد هضم
 ;Chynoweth et al., 2001) شوديع تمام ميسر

Salminen & Rintala, 2002) .  
  

 مؤثروگاز و عوامل يموجود در ب CH4زان يم يبررس
  د آنيبر تول

 ۸ها در سه دوره نمونه CH4 يريگج حاصل از اندازهينتا
ده يطور که دهمان. است  شدهآورده  ۱روزه در شکل 

در  يديوگاز توليموجود در ب CH4زان يشود، م يم
مارها ير تيطور متوسط نسبت به سابه ۲۷و  ۷ يمارهايت
طور متوسط ز بهين ۲۳و  ۲۲، ۵ يمارهايو تاست شتر يب

ش يمارها با افزاين تي. در همه ادارند يخوب CH4د يتول
با  مارهايدر اکثر ت و ،شيافزا CH4د ي، توليزان کود گاويم

کاهش  CH4د يزان توليعات پسته ميزان ضايش ميافزا
  داشت.

  



               ۸۵ 

  

در سه  ي
 يمارهاي

شد، مشخص 
CH شده  

NaOH  موجب

ش مواد به 
ست اما ممکن 

 يبررسمورد 

P-value 
۵۱۴/۰ 
 
 
۴۸۴/۰ 
 
 
۲۴۰/۰ 
 
 
۰۱۳/۰ 
 
 

ب ين ترک
همزمان مواد 

ن يها استفاده شوند. ا

ان
مت

 

                             

يدار ير پارامترها اثر معن
يت شيپ يبا بررس
مشخص  يديتول

CH4د يش تول

 NaOHشيافزا

ش مواد به يطورکه مشخص است مقدار هر کدام از پ
ست اما ممکن يدار ن

مورد دار باشد که در ادامه 

  
value F 
۵۱۴ ۱۲۶/۱ 

 
 

۴۸۴ ۱۹۸/۱ 
 
 

۲۴۰ ۱۴۴/۲ 
 
 

۰۱۳ ۱۲/۳ 
 
 

Rongping, 2010ن ترکي). چند
همزمان مواد صورت هضم 

ها استفاده شوند. ا
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ان
مت

 

                      

  ي

ر پارامترها اثر معن
با بررسنداشتند. 

تول CH4زان ي
ش توليمارها موجب افزا

افزا شتر موارد
  شده است.

طورکه مشخص است مقدار هر کدام از پ
دار نيمعن يد

دار باشد که در ادامه 

  يريگ در سه دوره اندازه
 جمع مربعات

۱۲۶ ۱۵۳۴۴۴ 
۲۱۷۹۴  

۱۷۵۲۳۹ 
۱۹۸ ۱۶۳۱۴۸ 

۲۱۷۹۴ 
۱۸۴۹۴۳ 

۱۴۴ ۲۰۱ 
۱۵ 

۲۱۶ 
۱۸۸ 

۰۰۰ 
۱۸۸ 

Rongping, 2010

صورت هضم تواند به
ها استفاده شوند. امادهشيبودن پ

2 3 4 5

                            

يريگدر سه دوره اندازه

ر پارامترها اثر معنيو سا است
نداشتند.  ير
H يم يبر رو

مارها موجب افزايدر اکثر ت
شتر موارديدر ب که

CH .شده است
طورکه مشخص است مقدار هر کدام از پ

ديتول CH4 ي
دار باشد که در ادامه يب مواد معن

CH در سه دوره اندازه
جمع مربعات

۸۶۷/۱۵۳۴۴۴
۵۰۰/۲۱۷۹۴
۳۶۷/۱۷۵۲۳۹
۸۶۷/۱۶۳۱۴۸

۵۰۰/۲۱۷۹۴
۳۶۷/۱۸۴۹۴۳

۰۰۰/۲۰۱
۰۰۰/۱۵
۰۰۰/۲۱۶
۷۰۰/۱۸۸

. /۰۰۰
۷۰۰/۱۸۸

Rongping, 2010; Arsova, 2010

تواند بهيمختلف از مواد م
بودن پ براساس دردسترس

6 7 8

                 ۱۳۹۹بهار و تابستان 

در سه دوره اندازه ها

است بوده دار  ي
ريگدوره اندازه

NaOH  وH2O2

H2 در اکثر ت
که يدرحال است

CH4د يکاهش تول

طورکه مشخص است مقدار هر کدام از پهمان
يبر رو ييتنها

ب مواد معنياست ترک
  .گيرد قرار مي

CH4ن يانگيد م

 ن مربعات
۶۱۳۷ 
۵۴۴۸ 

۶۵۲۵ 
۵۴۴۸ 

۸  
۳ 

۷ 
۰۰۰  

; Arsova, 2010

مختلف از مواد م
براساس دردسترس

9 10 11 12

بهار و تابستان / ۱/ شماره 

هاشده از نمونه
  

يمعن
دوره اندازه

NaOH

2O2

است
کاهش تول

همان
تنها

است ترک
قرار مي

  
د ميبر تول هامار

ن مربعاتيانگيم
۷۹۵/۶۱۳۷
۶۲۵/۵۴۴۸

 
۹۵۵/۶۵۲۵
۶۲۵/۵۴۴۸

 
۰۴۰/۸
۷۵۰/۳
 
۵۴۸/۷

/۰۰۰
 

); Arsova, 2010

مختلف از مواد م
براساس دردسترس

12 13 14 15
 تيمارها

/ شماره ۹هاي كشاورزي/ جلد 

شده از نمونه ديتول CH4زان گاز 

 يهاش ماده

TC/TN 

۳۱ 
۱۷ 

۱۰ 

و  هامادهش
 SPSSافزار 

ن ياز ب شود
% ۵در سطح 

ماريتشيمواد و پ
  يدرجه آزاد

۲۵ 
۴  

۲۹ 
۲۵ 
۴  

۲۹ 
۲۵ 
۴  

۲۹ 
۲۵ 
۴  

۲۹ 

 يمواد بر رو
 يهابيترک

 است د کرده

16 17 18 19

هاي كشاورزي/ جلد 

زان گاز يم -۱شکل 

ش مادهيپ ييايم
 شات

TS 
(%)

TVS 
 (%) 

/۲۵۸/۸۲  

/۱۰۵۵ 

۶/۰۳/۷۵  

شيب پيترک
افزار  توليدي با استفاده از نرم

شوديده مي
در سطح  CH4د ي

مواد و پ شيپب ي
درجه آزاد

۲۵
۴  

۲۹
۲۵
۴  

۲۹
۲۵
۴  

۲۹
۲۵
۴  

۲۹

مواد بر رو شيپب 
ترک کهيطوربه
د کردهيتول يمختلف

19 20 21 22

1394.12.08
1394.12.16
13.94.12.24

هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين

شکل 

ميو ش يکيزي
شاتيشده در آزما

TN 
 (%) 

TS  
(%) 

۲۰۹/۱  ۳/  
۵/۱  ۳/  

۰۱/۰  ۶ 

ترک ياثر پارامترها
توليدي با استفاده از نرم

يطور که د
H2O يبر تول

ياثر ترک -۳جدول 
 

 هان گروهيب
 هاداخل گروه

  کل
 هان گروهيب

 هاداخل گروه
  کل

 هان گروهيب
 هاداخل گروه

  کل
 هان گروهيب

 هاداخل گروه
  کل
  %۵در سطح 

ب يدرصد ترک
بهاست  مؤثر

CH4 مختلف

22 23 24 25

1394.12.08
1394.12.16
13.94.12.24

هاي مكانيك ماشين

يف يپارامترها
شده در آزما  استفاده

TC  
(%) 

۳۷/۴۹  

۵/۲۵  

۱/۰   

اثر پارامترها ۳
توليدي با استفاده از نرم CH4بر 

طور که د. هماناست
O2ر تنها اثر ي

جدول 

  عات پسته
داخل گروه

 
داخل گروه

 
داخل گروه

داخل گروه

در سطح  يدار ي: معن

درصد ترکدهد يقات نشان م
مؤثر CH4د گاز 

4مختلف مواد، درصد 

26 27 28 29

هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

پارامترها -۲جدول 

  نوع ماده

 عات پستهيضا

 يکود گاو

 رابهيش

۳در جدول 
بر  هاماريت ش

است  شدهارائه 
يپارامترها متغ

 
عات پستهيضا

 
 

 کود گاو
 
 

NaOH 
 
 

H2O2 

 
 

P-value< 0.05معن :

قات نشان ميتحق
د گاز يزان تولي

مختلف مواد، درصد 

29 30

نشريه پژوهش

ضا

  
در جدول 

شيپ
ارائه 

پارامترها متغ

0.05

  
تحق

يم
مختلف مواد، درصد 
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مواد  يهايژگيرات در وييمهم است که تغ يليموضوع خ
 يهايت باکتريدر فعالد حداقل باشد تا از اختالل يبا
ها، کود شتر حالتياجتناب شود. در ب هاضمدر  يهواز يب

پسماند  يهاي آلبيهضم همزمان با ترک صورت گاو به
و پسماند آشپزخانه استفاده  يعات کشاورزي، ضايشهر

 CH4وگاز و يد بيگر که توليار مهم ديشوند. پارامتر بسيم
ها با مادهشيدارکردن پيش دهد پايافزا توانديم را
 ,.Chou et al)است  ييو گرما ييايميش يمارهايت شيپ

در  ييو گرما ييايميش يمارهايت شياستفاده از پ. (2010
سرعت  يمؤثرطور  به Lin et al. (2009)قات يتحق

  اندازه ذرات را کاهش ه وادد شيها را افزا لجن نابودشدن
  شود. مي يهوازير بيتخمباعث بهبود جه يو در نت دهد مي

  
  CH4ن يسازي تخم مدل

ر، تنها ين چهار پارامتر متغيان شد از بيطور که بهمان
H2O2 زان يم يبر روCH4 از و داشتدار ياثر معن ،يديتول 

 وجود دارد H2O2و  CH4ن يب يحتماً رابطه خط رو اين
)SPSS ين پارامترها را بررسيب يخط يمعموالً همبستگ 
دار نبودند ممکن است ير پارامترها که معنياما سا کند)يم

 CH4ن ين هر چند بيبراباشند. عالوه داشته يرخطيرابطه غ
مستقل  به طور NaOHعات پسته و يو کود گاو، ضا يديتول

ب يوجود نداشت اما ممکن است ترک يداريمعن يهمبستگ
روابط  ين به بررسيداشته باشد. بنابرا يداريرابطه معنآنها 

شد و  ن پارامترها پرداختهيو ادغام ا CH4ن يب يرخطيغ
  . آمد به دست) ۱(ه معادل

)١(   
  

 Dو  NaOHمقدار  C، يکود گاو Bعات پسته، يضا  Aکه 
 يرهايمتغمربوط به  يآمار يپارامترها است. H2O2مقدار 
در  CH4ن يآن در تخم يرهايمتغ ي) و اثرگذار۱مدل (
  .است  شدهارائه  ۴جدول 

 P-valueمشخص است مقدار  ۴طور که از جدول همان
دهد يدار) است، که نشان م ي(معن ۱/۰مدل کمتر از 

 به دستق، مدل ين تحقيدر ا يشيآزما يهابراساس داده
است. کمبود تناسب مدل  يابين مدل قابل دستيآمده بهتر

دار  يآن معن P-valueکه  ي). مدل۲۷/۰بود ( ۱/۰شتر از يب
باشد، مدلي مناسب  يمعن يکمبود تناسب آن ب P-valueو 

بود،  ۶۳/۰شده مدل  ليتعد R2نکه ياست. با توجه به ا
شده مدل كه برابر  ينيب شيپ R2توان نتيجه گرفت كه  مي

مدل  ياست. پارامتر دقت کاف يآمد، منطقبه دست ۵۳/۰
 يبرا يگنال کافيحاصل شد که نشان دهنده س ۷/۹ز ين

 يبراين خطا . عالوه(Goos & Donev, 2005)مدل است 
خطا  يبرا يبود که مقدار کوچک ۴/۰استاندارد مدل برابر 

 به دست ۶۹/۰ز برابر يمدل ن R2. مقدار استن يدر تخم
 ۶۳/۰ز برابر يشده مدل ن ليتعد R2که  ييآمد و از آنجا
 CH4ن يتخم يدهد مدل انتخاب شده براياست نشان م

  . استمناسب 
  

 بر CH4ن يتخم يبرا شده  ساختهانس مدل يوار زيآنال -۴جدول 
  قين تحقيشده در ا  استفاده ياساس پارامترها

  P-value  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد  منابع
  >۰۰۰۱/۰  ٧٣/١  ٥  مدل
  >۰۰۰۱/۰  ٧٣/٣  ١  مواد يمخلوط خط
AC  ٩٣٤٩/٠  ٠٠١١/٠  ١  
AD  ٦٠٠٩/٠  ٠٤٥/٠  ١  
BC  ٢٥/٤  ١  ۰۰۰۱/۰<  
BD  ٢٣١٩/٠  ٢٤/٠  ١  

    ١٦/٠  ٢٤  ماندهيباق
  ٢٧٤/٠  ١٨/٠  ٢١  کمبود تناسب

    ٠٢٦/٠  ٣  خالص يخطا
  .ميفرض کرددار  يمعنرا  P-value<0.1مدل  يبرا
  

ب همراه با يرات ضراييب مدل و محدوده تغيضرا
رها يمربوط به دقت اثر هر کدام از متغ يآمار يپارامترها

شود يده مي. همانطور که داست  شدهارائه  ۵در جدول 
کند يو اثبات م هکم بود يليرها خيمتغ استاندارد يخطا

معادله ( CH4 نيتخممورد استفاده در رها يکه همه متغ
انس يتورم وار ن فاکتوريبرا. عالوههستندمهم ) )۱(

است. شده آورده ۵ ز در جدوليموجود در مدل ن يرهايمتغ
تورم  يفاکتورهامقدار آيد كه  و از نتايج چنين برمي

 يرهايمتغ گر آنست كهبياناست که  ۱ک به ينزد انسيوار
 از ،دارند ينسبتاً کم يموجود در مدل با هم همبستگ

 CH4 ينيب شيمدل در پ يدقت باال شود نتيجه مي رو اين
ن مدل يست و ايمدل ن يپارامترها يبه خاطر همبستگ

فاکتور  است. اگر قابل استفاده CH4 نيتخم يبرا يخوب به
 اگر، ندارند يب همبستگيضرا ،باشد ۱انس برابر يتورم وار

 يب همبستگيضرا ،باشد ۵تا  ۱ن يانس بيفاکتور تورم وار
 ۱۰تر از  انس بزرگيفاکتور تورم وار و اگر دارند يمتوسط

 ج نشانيدارند. نتا ياديز يليخ يب همبستگيضرا ،باشد
 ۸۱۱/۲برابر  شده اصالحانس مدل يفاکتور تورم وارداد که 
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ب يانس ضرايدر وار يکه تورم کم کنديد مييأاست و ت
  افتد.يشده اتفاق م نيمدل تخم

  
رات و ييب مدل همراه با محدوده تغيز ضرايآنال -۵جدول 

 اثرات آنها بر دقت مدل
  انسيعامل تورم وار  محدوده  استاندارد يخطا  ريمتغ
A  ٢٤/٠  ۳۴/۱ ‒ ۳۲/۲ ۸۹/۳  
B  ١٤/٤  ٥٢/٣ ‒ ٥٩/٢  ٢٢/٠  

AC  ٣٢/٢  ١٨/٠ ‒ -١٩/٠  ٠٩٠/٠  
AD  ٦٩/٢  ١٦/٠ ‒ -٢٧/٠  ١٠/٠  
BC  ۰۸۲/۰  ٢١/٢  - ٢٥/٠ ‒ -٥٩/٠  
BD  ٧٢/٢  ٢٩/٠ ‒ - ٠٧٤/٠  ٠٨٨/٠  

  
ر يمقاد، CH4ن ين دقت مدل در تخمييبه منظور تع

 ۲آن در شکل  ير واقعيشده در مقابل مقاد زده نيتخم
 شده ونتياست يهاماندهيباق عالوهه ب. است  شدهنشان داده 

 ۲ز در شکل يبراساس تکرار مدل نشده  زده نير تخميمقاد
مدل با تکرار  يشود خطايده ميطور که د. هماناست آمده
شدن مدل و دقت  دهنده همگرا که نشان است  شدهکم 

شده از  رسم يو نمودارها يج آمارينتا. استمناسب مدل 
آمده با دقت  به دستنشان داد که مدل  يخوبمدل به

توان از يم يخوبو بهبزند ن يرا تخم CH4تواند يم يمناسب
ها و مادهشينه مخلوط پير بهين مقادييآن جهت تع

  . مار استفاده نموديتشيپ يفاکتورها
 يمختلف يشود روندهايده ميطور که در شکل نيز دهمان

مار بوجود يت شيپ يها و فاکتورهامادهشيبات پيبا ترک
نمودارها در ها در ش مادهير هر کدام از پيد؛ مقاديآ يم

 يمار بر رويتشيپ يدرصد و فاکتورها ۱۰۰تا  ۰محدوده 
کند. در ير مييدرصد تغ ۳تا  ۰نمودارها در محدوده 

براساس سه  CH4رات ييروند تغ (b)۳و  (a)۳هاي  شكل
نکه ي. با توجه به ااست  شدهر مستقل نشان داده يمتغ
ن ياز ا يکي يد بجايعدد هستند، با ۴مستقل  يرهايمتغ
ن شود و رابطه نسبت يگزي) مقدار جا۱ه (معادلرها در يمتغ

ق مقدار ين تحقيم شود. در ايگر ترسير ديبه سه متغ
 H2O2مقدار  (a)۳ نمودار. در است  شدهن يگزين جايانگيم

مقدار  (b)۳ نمودارو در  ۵/۱ن خود %يانگيمقدار م يبرا
NaOH % ۳ن شد. در شکل يگزيجا ۵/۱برابر(c) CH4 

م شده يترس NaOHو  H2O2ر مستقل يبراساس دو متغ
ماده مورد استفاده در رابطه  شيدو پ ين بجاياست بنابرا

  شد. يگذاريجا ۵۰مقدار %

  

  
آمده  به دستاز مدل  يصيو تشخ يآمار ينمودارها - ۲شکل 

  CH4ن يتخم يبرا
  

در  ياثر منف NaOHنشان داد استفاده از حاصل ج ينتا
گر يدهاي  پژوهشکه در يدارد درحال يديتول CH4زان يم

موجب  NaOHکه استفاده از  است  شدهن گزارش يمحقق
 ;Chen et al., 2010)شود يم CH4د يش توليافزا

Chandra et al., 2012) .در  گرفت توان نتيجه بنابراين مي
تواند يم NaOHاستفاده از  يديط اسيبا مح يهاهاضم

مواد شياگر پ درحاليكه شود CH4زان يش ميموجب افزا
د، اثر معکوس خواهد شودر هاضم  يط بازيد محيتولباعث 

ج يگر نتايکند. از طرف ديرا متوقف م CH4د ياشت و تولد
ش يموجب افزا H2O2ق نشان داد استفاده از ين تحقيا

است تحقيقات گر يج دينتا با د که مشابهشويم CH4زان يم
(Chandra et al., 2012)جه گرفت يتوان نتيم ني. بنابرا

دارند،  ييکه کربن باال يموادشيدر پ H2O2ش يافزا
دروژن در ماده يآزاد کردن ه يبرا يتواند فاکتور مناسب يم

  دروژن باشد.يه -کربن يوندهايل پيو تشک يآبک
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 پسته

 

 
(a) 

  
(b)  

 
(c)  

از  يبر حسب تابع CH4پاسخ  يهانمودار -۳شکل 
ها و رها در مدل با مخلوطيدار متغيمعن يها کنش برهم
عات پسته، کود يب ضايترتبه Dو  A ،B ،Cمختلف؛  يفاکتورها

   H2O2و  NaOH ،يگاو
  

  يريگ جهينت
عات پسته يت استفاده از ضايقابل يق به بررسين تحقيدر ا

عات پسته در يوگاز با هدف کاهش ضايد بيبه منظور تول
مواد از  بهتر کمک به هضم يشد و برا  ط پرداختهيمح

استفاده  H2O2و  NaOHش يبا افزا ييايميمار شيتشيپ
ب يبا ترکمتعددي  هاي شيآزما ن منظور،يا يشد. برا

مرکب  يشيک طرح آزماين مواد در قالب ير مختلف ايمقاد
انجام شد و  شده با روش سطح پاسخ نهيبه نديفرا-مخلوط

 هروز ۲۴ ماند ها در زماناز هاضم يديتول CH4ر يمقاد
و  هامادهشياثر پ يشد. به منظور بررس يريگاندازه

ن پارامترها يو ا CH4ن يب يديتول CH4مارها بر يت شيپ
و  ۰۰۰۱/۰مدل کمتر از  P-valueمقدار برازش شد.  يمدل

نشان  که آمد به دست ۲۷/۰کمبود تناسب  P-valueمقدار 
 يب را داراست و براين ضرايبهتر حاصلدهد مدل يم

 ير بااليمقاد همچنيناستفاده شود. تواند يم CH4ن يتخم
R2  ،مدلR2 و مقدار کممدل يدقت کاف و شده ليتعد ، 

شده مدل  دهد مدل انتخابياستاندارد نشان م يخطا
مدل  ي. با بررساست CH4ن يتخم يبرا يمناسبار يبس

زان يدر م يشتر اثر منفيب NaOHمشخص شد استفاده از 
CH4 داشته و استفاده از  يديتولH2O2 ش يموجب افزا

 يبراماده مناسب  شيک پي. کود گاو شوديم CH4زان يم
د يتول يعات پسته براياما استفاده از ضااست  CH4ش يافزا

با توجه به  ست.يباال مناسب ن CH4زان يوگاز با ميب
عات پسته يموجود در ضا يدانياکس يو آنت يبات فنوليترک

رسد در يشود به نظر ميها ميکه موجب مرگ باکتر
به منظور  يميآنز يمارهايتشيپ ينده بر رويقات آيتحق

عات پسته و سپس استفاده يضا يبات فنوليحل نمودن ترک
  شود.مطالعه و بررسي انجام وگاز يد بياز آنها در تول
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