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سلولیالکترولیز و)MFCS(پیل سوختی میکروبیالکتریکی ازتولید جریانمقایسه 
در شهرستان تالشپسماند مختلفنوع دو استفاده ازبا ) MECS(میکروبی

3سیروس هدایتی نژاد،2،تن زاده،جیناحقیقت ،علی1*

برق گیالناداره توزیع–الکترونیک -کارشناس ارشد برق-1
/واحد میکروبیولوژياه آزاد اسالمی واحد رشتاستاد دانشگ-2

گیالن-امور توزیع برق شهرستان تالش -3
چکیده 

) دستگاههایی مـی باشـند کـه از قابلیـت     MFCsسیستم هاي بیوالکتروشیمیایی مانند پیل هاي سوختی میکروبی (
ج از سلول بهره می گیرندمیکروب هاي برون زایی الکتریکی براي تنفس از طریق انتقال الکترون ها به خار

سـلولی پیـل هـاي الکترولیـز    متفاوت از شرایط موجود در،)MFCSیل هاي سوختی میکروبی (پشرایط موجود در 
)MECSاکسیژن از طریق کاتد و آزادسازي گاز اخل شدن) است که این امر به دلیل دH2    .به داخـل محلـول اسـت

،16S rRNAکتابخانـه هـاي کلـون ژنـی    غییـر یافتنـد ، بـر اسـاس     هـا ت MECها به MFCهنگامی که راکتورها از 
که با اسیداستیک تغذیه شده بودند از نظر غنا و تنوع گونه اي کاهش یافتنـد و از نظـر   راکتورهاییاجتماعات آند در 

از ه ايپیچیـد یافتند. بـا منبـع   افزایش )Geobacter sulfurreduvensباکترسولفورودونس(ژئوگونه هاي ،تعداد گونه
بـاکتر ژئوگونـه هـاي   ها تبدیل گردیدند ، نسـبت  MECها به MFCکهزمانی،سیب زمینی) ماندمواد ارگانیک (پس

اندکی تولید نمـود و داراي جمعیـت   جریانکود فرآورده هاي لبنی ،ماندتغذیه شده با پسMFCیک ماند.ثابت باقی 
تولید ننمود. این نتایج نشـان دهنـده تغییراتـی در    لکتریکیاجریانMECهاي میکروبی متنوع تري بود. اما در یک 

الکتریسـیته  بـا جریـان   ،بـاکتري گونـه اي بـاالي که تنوعناست و ایMECدر واکنش به محیط باکترژئوگونه هاي 
ارتباطی ندارد.
الکترولیز میکروبی،سیب زمینی ، لبنی، پیل سوختی میکروبی ، پسماندلغات کلیدي : 
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مقدمه -1
هاي سایر تکنولوژيتري نسبت بهبیشو بهره وريکرديمزایاي عملداراي ،)MFCsپیل هاي سوختی میکروبی (

دارد که عبارتند از تبدیل مستقیم انرژي از سوبسترا به الکتریسیته با آلی توسط موادتولید انرژيازرایج بکار رفته
م بهره وري در دماي محیط ، عدم نیاز به دما وانرژي ورودي براي تهویه ، دارا بودن کاربرد راندمان تبدیلی باال ، انجا

تاًمین انرژي ما را نیازهمچنین می تواند با سوخت هاي گوناگون هاي گسترده در مکان هاي فاقد تاًسیسات برقی و
Mathuriya]کند et a, 2009].

نسبت به ي از انرژي راپایین ترمقادیرپسماند هاي آلیدر )MFCsبهره وري پیل سوختی میکروبی (اگر چه
تولید الکتریسیته و تصفیه پسماند هاي آلی ، سبب کاهش هزینه از تولید می کند ، لذا ترکیبیترکیبات خالص ،

اند ظرفیت تولید الکتریسیته از پسمحاضر ، مادر تحقیق هاي درمان اولیه فضوالت و پسماند هاي آلی می شود .
مقایسه را از طریق تکنولوژي پیل سوختی میکروبی با همدیگر در شهرستان تالشهاي آلی در صنایع گوناگون

) دستگاههایی MFCsسیستم هاي بیوالکتروشیمیایی مانند پیل هاي سوختی میکروبی (.[Logan,2009]کردیم .
از طریق انتقال الکترون ها به خارج از سلول می باشند که از قابلیت میکروب هاي برون زایی الکتریکی براي تنفس

از طریق ارتباط مستقیم (از MFCبهره می گیرند. باکتري هاي برون زایی الکتریکی ، الکترون ها را به آند یک 
طریق نانوسیستم هاي بسیار رسانا یا پروتئین هاي وابسته به غشاء) یا با استفاده از رساناگرهاي قابل حل الکترون 

.[می دهند.انتقال [Lovley,2008 ازMFC ها براي تبدیل انرژي به ماده آلی موجود در پساب ها ، در رسوبات آبی و
[Rabaey et al,2005]در ارتباط با گیاهان ، به جریان الکتریکی بهره گرفته شده است.

ن ، و پیروکسید هیدروژن همچنین براي انجام انواع وظایف شامل تولید هیدروژن ، متا،پیل هاي سوختی میکروبی
تولید هیدروژن از .][Call and logan,2008;Cheng et al .,2009و همچنین نمک زایی آب ، اصالح گردیده اند.

اصالح شده پیل سوختیاز طریق تکامل الکتروشیمیایی هیدروژن در کاتد در یک سوبستراهاي غیر قابل تخمیر ،
MEC) امکان پذیر می گردد. اگر چه از آنجایی که واکنش کلی در یک MEC(سلولیبه نام الکترولیز میکروبی

اعمال می گردد.) براي تحریک واکنش تولید هیدروژنv7/0–4/0ولتاژ مضاعفی (معموالً در بازه گرماگیر است ،
[Ahn and Logan,2009;Logan et al .,2008;Patil et al .,2009;Wen et al.,2009]

نرژي الکتریکی یا فرآورده هاي شیمیایی از این سیستم هاي جدید با استفاده از پساب ، نیاز به به منظور کسب ا
شناخت بهتري از چگونگی تاثیرگذاري شرایط عملیاتی سیستم بر جمعیت هاي میکروبی (به ویژه جمعیت هاي 

رد. مخلوط پیچیده اي از مواد برون زایی الکتریکی) ، چگالی جریان ، و بازیابی سوبسترا به صورت جریان وجود دا
ماده آلی را ،آلی موجود در اغلب جریان هاي پساب نشان می دهد که الزم است جمعیت هاي میکروبی متنوع 

اکسیده نمایند. زیرا بسیاري از باکتري هاي برون زاي الکتریکی تنها می توانند از انواع محدودي از سوبستراها 
رو می تواند به حضور سویه هاي خاصی وابسته باشد. به عنوان مثال ، استفاده نمایند. اگر چه محصول نی

Shewanella oneidensis چگالی هاي نیرویی را تولید می کند که بسیار پایین تر از چگالی هاي کشت مختلط در
MFC ها است[Watson and Logan,2009]ر و چگالی هاي نیروي پائین تري را در مقایسه با کشت هاي مختلط د
MEC.ها تولید می کنند[Hu et al .,2008]

MEC می توانند جریان و هیدروژن و همچنین یک ماده تلقیح کشت ،باکترسولفورودونسژئوهاي تلقیح شده با
همچنین از تنوع متابولیکی محدودي برخوردار است. و از هیدروژن و باکتريگونه ازاینمختلط را تولید نمایند. 

(باکترمتالی ردوسنسژئووان دهنده هاي الکترون استفاده می کند. در حالیکه اسید استیک به عن
G.metallireducens(.می تواند بازه بسیار گسترده تري از مواد آلی را اکسیده نماید[Bond and lovely.,2003]
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صی از باکتري ها را عملکرد سیستم هاي تصفیه فاضالب می تواند به ایجاد شرایطی وابسته باشد که وجود انواع خا
القاء می کنند به عنوان مثال تعادل باکتري هاي رشته اي و جانوري در توده هاي لجن فعال شده و انواع خاصی از 

هاي به MFCانتظار می رود .نیتروژن زداها در سیستم هایی که براي کنترل مواد مغذي بهره برداري گردیده اند 
ها به MECن به عنوان گیرنده الکترون در کاتد استفاده می کنند در حالیکه کار رفته براي تصفیه پساب از اکسیژ

عنوان سیستم هاي کامالً بی اکسیژن عمل می کنند و هیدروژن را در کاتد بیرون می دهند. انتشار اکسیژن در 
ر جامعه میکروبی اتاثیر داشته باشد و در نتیجه احتماالً بر ساختMFCمحفظه آند می تواند بر ایجاد نیرو در یک 

جابجا می MECها ایجاد می گردد و سپس به شرایط MFC. به عالوه ، جامعه آندي اغلب ابتدا در تاثیرگذار باشد
بر جمعیت هاي میکروبی آندي MECبه شرایط MFCگردد. گزارشات اندکی پیرامون تاثیر این جابجایی از شرایط 

درصد جمعیت 2از ،باکترسولفورودونسژئواستفاده گردید ، MECیک که از آند در ،وجود دارد. در تحقیقی زمانی
[Zhang et al .,2009;Call et al.,2009]% افزایش یافت.70به بیش از MFCدر یک 

که معموالً براي کشـت گونـه   شرایطیاگر چه به دلیل جابجایی از یک بافر فسفات به یک بافر کربنات به منظور ایجاد 
به کار می روند ، شرایط مخلوط ثابت نبود. بنابراین مشخص نبود که تغییر جمعیت میکروبی ، ترباکژئوهاي متفاوت 

در MECو MFCتا چه حد به دلیل بافر یا به دلیل محیط عملیاتی بوده است. در تحقیق متفـاوتی ، جوامـع آنـدي    
MECهنگام تغییر به یک جمعیـت  دو محفظه اي تغذیه شده با اسیداستیک ، کاهش تنوع گونه ها را درراکتوریک 

مـی گردنـد ،   سمـنعک از طریق تغییرات دیگري در جمعیت هاي میکروبی MEC , MFCنشان داد. شرایط متفاوت 
ها یک افزایش متان زایی بـه ویـژه در ولتاژهـاي خـارجی پـائین یـا در       MFCها در مقایسه با MECزیرا معموالً در 

Call]بارگذاري آلی باال وجود دارد. et al.,2009]

ها ایجاد می گردند ، تغییرات موجود در ساختار جامعه زمانی مـورد  MECها و MFCبراي فهم بهتر جوامعی که در 
ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بودنـد از طریـق جـایگزینی و        MFCبررسی قرار گرفتند که آندهایی که اولین بار در 

تغذیه شده با راکتورهايمورد استفاده قرار گرفتند ، تغییراتی که براي هاMECمحصور کردن کاتد در برابر هوا ، در 
ماده آلی مختلط تري با استفاده از که با منابع راکتورهایییک سوبستراي غیر قابل تخمیر (استات) و همچنین براي 

میکروبی که در ایـن  دو نوع متفاوت پساب (سیب زمینی و لبنیات) رخ دادند مورد بررسی قرار گرفتند. جمعیت هاي 
قرار گرفتند.بررسیمورد 16S rRNAکلون ژنیسیستم ها ایجاد گردید با استفاده از مجموعه هاي 

روشها -2
MFC/MECراکتورساخت و بهره برداري -2-1

ي تکرار تعیـین شـد. از واکنشـگاهها   3دو گانه شناسایی گردیدند و نتایج آنها در راکتورهايدر MEC , MFCدوهر
) که پیش تر توصیف گردیدند براي هـر دو نـوع واکنشـگاه اسـتفاده     ml28مکعبی تک محفظه اي (حجم بستر خالی 
Bellcoگردید. یک لوله بی هوازي برش ماشینی ( ; 10 ml  به بـاالي (MEC       چسـبانده شـد تـا از ایـن طریـق گـاز

Gordonك بودنـد ( فیبر گرافیت آغشته به آمونیازیستی جمع آوري گردد. آندها ، برس هاي  Brush ; PANEX33 (
در طـول  % بـود. 95بـا تخلخـل   2m22/0) حاوي مساحت سطحی تخمـین شـده   OD = 2/5 cm ،L=2/5هر برس (
از کاتدهاي هوایی استفاده گردید که به صورتی که پیش تر توصیف گردید از طریق کـاربرد پالتینـیم   MFCعملیات 

)mg/cm2 pt5/0 الیه انتشار (4) وPTFEمسـاحت سـطحی   8/3قطـر  درصد وزنی و30چه کربن ضد آب ) در پار
شامل جایگزینی کاتد هـوا بـا   MECبه MFCتبدیل یک ][Call and Logan.,2008) ساخته شده بودند.vcm2روباز 

از طریـق  MECبه منظور اطمینان از ایجاد یک محـیط بـی هـوا بـود. کاتـدهاي      راکتورو درزگیري MECیک کاتد 
% 30نیون در یک محفظه لوله اي از جـنس پارچـه کـربن ضـد آب     آ) معلق در mg/cm2pt5/0یک کاتالیزور (کاربرد 

پاشیده شد تا پیش از هر چرخـه دسـته اي تغذیـه شـده از ایجـاد      N2دقیقه به واکنشگاهها 15ساخته شد. به مدت 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. MFCت ، در حالMECشرایط بی هوازي اطمینان حاصل گردد و پیش از تبدیل به حالت 
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MEC با استفاده از یک منبع نیروي جریان مستقیم بهره برداري گردیدند. ـ9/0ها در یک ولتاژ اعمال شدهMFC ها
)323(در دماي محیط  C  بهره برداري گردیدند در حالیکـهMEC        هـا در یـک اطـاق بـا دمـاي کنتـرل شـده

)130( Cبهره برداري گردیدند.[Cheng et al .,2009]

MFC/MECتجزیه و تحلیل عملیاتی -2-2

دقیقه یکبار با استفاده از یک مولتی متر متصل به یک کامپیوتر شخصی رومیـزي ، در  20) واکنشگاهها هر Eولتاژ (
I) با استفاده از Iجریان (طول یک مقاومت الکتریکی خارجی اندازه گیري شد. = E/R  محاسبه گردید در حالیکـهR

نرمـال سـازي گردیدنـد .    ) Acat، مقاومت خارجی است و چگالی هاي جریان در مساحت سطحی پیش بینی شـده ( 
روز براي پساب کود فرآروده هـاي  5روز براي پساب سیب زمینی تا 2کاهش یافت (mv80زمانی که ولتاژ به پائین 

مقاومـت  MFCبـه داده هـاي قطـبش در حالـت     ستراها پر گردیدند. براي دسـتیابی  لبنی) واکنشگاهها مجدداً با سوب
) از طریـق مسـاحت   P = IEمتغیر بود. نیـرو ( 1000تا  100دقیقه طی دوره چرخه دسته اي از 30هر خارجی 

SCODترتیب نیاز اکسیژن کل و قابل حل نمونه هاي پساب (بهسطحی کاتد نرمال سازي گردید.  , TCOD قبل و (
) CODبـه انضـمام معـرف    TNTبعد از هر چرخه دسته اي جمع آوري گردید و با استفاده از روش هاي اسـتاندارد ( 

و کرومـاتوگرافی  SCODبدون تصفیه شدن به کار گرفته شـدند. نمونـه هـاي    TCODدوبار اجراء گردید. نمونه هاي 
قبل از تجزیه و تحلیل ، عبـور داده شـد.   m22/0لتر سرنگ با قطر تخلخلیک فی) از HPLCمایع با عملکرد باال (

غلظت هاي اسیدهاي چرب فرار و الکل ها از طریق کروماتوگرافی گاز چنانکه پیش تر توصـیف گردیـد تعیـین شـد.     
ترکیب اجزاء گاز تولید شـده  پیشتر توصیف گردید محاسبه گردید. حجم و) به صورتی که QVنرخ تولید هیدروژن (

[Lalaurette et al.,2009]ها به صورتی که پیش تر توصیف گردید محاسبه می شود.MESتوسط 

ها ماندپس-2-3
جمع آوري گردیـده و بـا آب   شهر رشتپساب فرآوري سیب زمینی ، از تصفیه کننده اولیه سیستم تصفیه فاضالب

ها با پساب سیب زمینی حدوداً ده برابـر رقیـق   MFCي مواد آلی کاهش یابد. فوق خالص رقیق گردید تا نرخ بارگذار
4ها با پساب حـدوداً  MEC) و ms1/1تا 97/0، رسانایی = g/L COD8/0-7/0 ،0/7-8/6=PH، تغذیه گردیدند. (شده

[Selembo et al.,2010]برابر رقیق شده تغذیه گردیدند. 

و بدون رقیق سازي مورد اسـتفاده  دجمع آوري گردی،پسماند پنیر  شهرستان تالشزکود فرآورده هاي لبنی اماندپس
قرار گرفت. پساب در همگی آزمایشات هم به عنوان مایع تلقیح و هم به عنوان سوبسترا به کـار رفـت. ویژگـی هـاي     

ـ MFC/MECخالصه بیان می گردد. به صورت 1پساب خام در جدول  ک سوبسـترا  ها که اسیداستیک را به عنوان ی
)/() و اسیداسـتیک  mM50)PBSتامین نمودند ، با محلول آب نمک داراي بـافر فسـفات    Lg    بـه صـورتی کـه

پیشتر توصیف گردید پر گردیدند.
جمعیت باکتریایی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی -2-4

والی براي تجزیه و تحلیل جمعیت به صـورتی  و تعیین ت16S rRNAاز الیه زیستی آند ، تقویت ژن DNAاستخراج 
مطـابق بـا   power soilبـا اسـتفاده از یـک بسـته جداسـازي دي ان اي      DNAکه پیشتر توصیف گردید انجام شـد.  

[Kiely et al .,2009a,b]گردید. دستورالعمل هاي تولید کننده استخراج 

) مقایسه اي از پسماندهاي محصوالت لبنی و سیب زمینی1جدول 
پارامترپسماند سیب زمینیپسماند لبنیات

3/81/6pH

رسانایی7/22/5
2/47/7TCOD(g/l)

45/07/2SCOD(g/l)
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g/l of SCOD)(اسیدیته فرار12/069/0

تجزیه و تحلیل آماري جمعیت هاي میکروبی  -2-5
بـا محاسـبه ارزش هـاي شـاخص تنـوع      . تنوع جامعهایجاد گردیدند،براي هر جمعیت میکروبی ،منحنی هاي ترقیق 

Shannon تعیین گردید براي این کار از رابطه زیر استفاده شد.راکتوربراي هر[Michelin and Bianchi., 1982]





S

i
ii nppH

1

1

نمایانگر نسبت یک فیلوتیپ به مجموع همگی فیلوتیپ ها است.piنشان دهنده غناي گونه اي و Sدر اینجا 

تایج و بحث ن-3
MFCعملکرد -3-1

ها تغذیه شده با پساب فرآروده هـاي لبنـی و سـیب زمینـی تفـاوت هـایی را در       MECها و MFCتجزیه و تحلیل 
مناسب بودن آنها به عنوان سوبستراهایی براي تولید جریان در دو سیسـتم بیوالکتروشـیمیایی متفـاوت را مشـخص     

را mv400روز عمل مـی کننـد ، حـداکثر ولتـاژ     90لت تغذیه دسته اي براي هایی که در حاMFC)1(شکلنمودند.
تولید نمودند. ( k روز براي پسـاب سـیب زمینـی    2مقاومت خارجی). زمانهاي چرخه تغذیه دسته اي از حدود

راي پساب هاي سیب زمینـی  بTCODروز براي پساب کود فرآورده هاي لبنی متغیر بود. جداسازي هاي 5تا حدود 
% بـود. ضـرایب کـولنی    70درصد و براي پساب کود فـرآورده هـاي لبنـی معـادل     89ها معادل MFCتغذیه شده با 

(مقاومت k براي پساب سیب زمینی تغذیه شده با (MFC)1/21 بیشتر از پساب کود فرآورده هاي لبنی بود (%
بـراي  mw/m2189،بـراي پسـاب سـیب زمینـی    mw/m2217بـا مقـدار   جریانیها MFC%) هر دو پساب در 7/11(

هایی است که پسـاب هـاي   MFCباالتر از چگالی هاي تولید شده از ،. این چگالی هاي نیرولبنی تولید نمودندپساب 
cmmsغیر بافردار دیگر ، (رسانایی هاي حدود  / را در (MFCه نموده اند.هاي یکسان تغذی[Feng et al .,2008]

هایی است که بـا محلـول هـاي    MFCتولید شده در mw/m22400بسیار کمتر از مقدار اگر چه این چگالی هاي نیرو 
[Huang and Logan.,2008]تغذیه شده اند. vms/cmبافردار شده استات با رسانایی باالي محلول در منطقه 

) پسماند سیب زمینیb) پسماند محصوالت لبنی aپیل سوختی میکروبی غنی شده با ) ولتاژ تولید شده در 1شکل
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MECعملکرد -2-3

بهـره  MECsاسـتفاده گردیـد کـه بـه عنـوان      راکتورهـایی کاتدها تغییر یافته و از آندها در MFCپس از آزمایشات 
ري را بر حسب ایجاد جریان ، تولید گـاز  ها ، نتایج قابل تکراMESبرداري گردیدند. پساب سیب زمین تغذیه شده با 

، پساب سیب زمینی تغذیـه  V9/0نشان دادند. در یک ولتاژ اعمال شده TCODزیستی ، بازدهی کولنی و جداسازي 
MESجریان الکتریکی را تولید نمودند. گاز زیستی تولید شـده بـا   ) mA5/4)mA/Cm264/0ها حدود MECشده با 

بـازدهی کـولنی بـا    وبـوده CO2درصـد  14و CH4درصـد  H2 ،13% 73طور میـانگین  هاي پساب سیب زمینی به
.درصد بود80معادل%79کل CODجداسازي 

مقادیر قابل اندازه گیري از گاز زیستی را تولید ننمود تولید جریـان در یـک   ،ها MECپساب کود لبنی تغذیه شده با 
>بسیار پائین (v9/0ولتاژ اعمال شده  1 mAد که نشان می دهد جمعیت میکروبی که بر روي آند وجود داشـتند  ) بو

نبود.MECدادن الکترون در نرخ قابل توجهی در شرایط ، قادر به 

که با منطقه ) D MFCو کود لبنی () P MFCهاي تغذیه شده با پساب سیب زمینی (MFCمنحنی هاي چگالی نیروي )2شکل
یدند.پیش بینی شده کاتد نرمال سازي گرد

هاMECها و MFCپساب سیب زمینی به عنوان سوبسترایی براي -3-3
می تواند به دلیـل غلظـت   بود. این امر تا حدي هاMECها وMFCپساب سیب زمینی ، سوبستراي مناسبی براي 

زمایشـات  ها) و رسانایی محلول نسبتاً بـاالي پسـاب سـیب زمینـی باشـد ، آ     VFAنسبتاً باالي اسیدهاي چرب فرار (
MFCچگالی هاي نیروي دونمایی را نشان داد که به پیشروي از تالشقبلی با استفاده از پساب کارخانه کاغذسازي ،
ذره اي نسبت داده شد. یک موقعیت مشابه مـی توانـد در اینجـا بـراي پسـاب      CODقابل حل به تجزیه CODکاربر 

ه در روز اول عملیات دسـته اي ، یـک اوج اولیـه در جریـان     سیب زمینی رخ داده باشد ، زیرا در جریان مشاهده شد
مشاهده گردید. و پس از آن یک اوج ثانوي قبل از کاهش سریع ایجاد جریان مشاهده گردیـد. ایـن اوج اول میتوانـد    

ها که در پساب سیب زمینی وجـود دارنـد باشـد و اوج ثـانوي     VFAناشی از کاربرد ترکیبات آسان جذب شده مانند 
ایجاد جریان می تواند از طریق باز چرخۀ هیدروژن از کاتـد بـه آنـد    کاربرد مواد آلی مختلط تر است. به عالوه نتیجه

هاي تغذیه شده با پساب سیب زمینی داراي بازیابی الکترونی مشابه با بازیابی به دست MECتحریک گردیده باشد ، 
ج دلگرم کننده در مورد پساب سیب زمینی ، امکان پـذیري  تغذیه شده با استات بود. این نتایراکتورهايآمده توسط

ها را نشان می دهند.MECتصفیه موثر این پساب خام بدون بافر با 
بـاکتر ژئوگونه هـاي  هاي تغذیه شده با پساب سیب زمینی ، MECها و MFCدر جمعیت هاي میکروبی برروي آند 

هـا وجـود   MECو هـم در  MFCهـم در  )G.lovleyiلوولی(بـاکتر ژئو). جمعیتژن هااز همگی <% 60غالب بودند (
تعیین توالی شـده را بازنمـایی مـی کننـد. سـویه هـایی بـا مشـابهت قابـل توجـه بـه            ژن هاي% 21و 14داشتند که 

درصد جمعیت باکتریایی کل را شامل گردیدند. پـیش  37شناسایی گردیدند و MFCتنها در باکترسولفورودونس،ژئو
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هـا و چگـالی هـاي    MFC، چگالی هـاي جریـان بـاالیی را در    باکترژئوسویه هاياده شده بود که این از این نشان د
[Bond and Lovely .,2003]ها ایجاد می کنند.MECرا درجریان

)b) و پسماند سیب زمینی(aدر پسماند محصوالت لبنی (MFcs) جریان تولید شده در 3شکل

ها MECها و MFCسوبسترایی براي پساب کود لبنی به عنوان -4-3
ها مناسب بود ، اما جریان با هیدروژن بسیار اندکی با استفاده از این MFCاگر چه پساب کود لبنی براي تصفیه در 

هاي تغذیـه  MECهاي تغذیه شده با پساب سیب زمینی ، MECبرخالف )3(شکلها تولید گردید.MECپساب در 
). بنابراین اینگونه استنتاج می کنیم که تولید <%12هاي نسبتاً اندکی بودند (باکترژئواي شده با پساب کود لبنی دار

در جمعیـت  بـاکتر، ژئوهاي تغذیه شده با پساب کود لبنی تا حدي ناشی از عدم حضـور تقریبـی   MECجریان پائین 
د مـی کننـد ، نسـبت    هایی که چگالی هـاي جریـان محسوسـی را ایجـا    MECمیکروبی بود. الگوهاي جمعیت براي 

دي نشان داده شده است. به عنوان مثال ، در تحقیق اخیري که در آن آنـدهاي  باکتر معنی داري را در جمعیت آنژئو
MEC در مقابـل  -15/0در پتانسیل هاي متفاوتی قرار داده شدند، در جوامع میکروبی در پتانسیل تعیین شدةSHE

). جمعیت هاي آندي که در پتانسیل هـاي تعیـین شـده    <% 97با مشابهت غالب بود (باکترسولفورودونسژئو، گونۀ 
باالتر در مطالعات آنها ایجاد گردندند ، متنوع تر بودند اما قادر به تولید چگالی هاي جریان قابل توجهی نبودنـد. ایـن   

ر چـه ایـن   ضـروري بـود اگـ   MECبراي عملیـات موفـق   باکترژئومسئله نشان می دهد که وجود گونه هاي مختلف 
تنها با یک سوبسترا (استات) انجام گرفت نه با منابع مختلفی از مواد آلی.MECمطالعات پیشین پیرامون 

نیسـت.  ،MECبراي تولید جریان در MFC، بیانگر عدم توانایی آند حاصل از باکترژئوبه عالوه ، وجود یا عدم وجود 
می تواند براي کارکرد جمعیت آنـدي داراي پسـاب کـود لبنـی     ما این فرضیه را مطرح می کنیم که کاربرد اکسیژن

ضروري بوده باشد و در نتیجه اینکه سایر میکروارگانیسم هاي موجـود در جمعیـت ، رابطـی ضـروري بـراي تجزیـه       
[Torres et al.,2009]بودند.MECسوبسترا و ایجاد جریان تحت شرایط عملیاتی 

تولید نماید ، بایـد اسـتات یـا هیـدروژن قابـل تـوجهی تولیـد گـردد.        جریانباکترسولفورودونسژئوبراي اینکه گونۀ 
نیز می تواند مسـئول تولیـد جریـان در پسـاب سـیب زمینـی بـوده باشـد. ایـن          )G.fermentensباکترفرمنتنس(ژئو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


021www.Bioenergy.ir–139288671676چهارمین همایش ملی بیوانرژي ایران، تهران، نهم آبان 

ون در میکروارگانیسم از نظر متابولیکی تطبیق پذیر شناخته شده است و می تواند بـا اسـتفاده از حامـل هـاي الکتـر     
MEC ها ، الکتریسیته تولید نماید در حالیکه یک آند درmv200+ در نظر گرفته شده است (در مقابلAg/Agcl  .(

[Call and logan.,2008;Chae et al.,2008]

بر تنوع میکروبی  MFC-MECتأثیر تغییر -5-3
رآورده هـاي لبنـی ، سـیب زمینـی)، در     هاي تغذیه شده با سوبستراهاي آلی مختلط (فMECالزم به ذکر است که 
خود از تنوع باالتر جمعیت برخوردار است.MFCمقایسه با معادل هاي 

تنفس می کنند را در اکسـایش مـواد ارگانیـک    2Oاین افزایش تنوع می تواند یک نقش بالقوة میکروب هایی که با 
اي جمعیت هاي تخمیري و الکترون زاي برونی نشان دهدمختلط معین به فرآورده هاي تجزیۀ مناسب بر

[Torres et al.,2009.,Kiely et al.,2009]

ـ نتیجه گیري 4
ها بـراي منـابع   MECها و هم در MFCاین اولین باري است که جمعیت ها از نظر الکترودهاي به کار رفته هم در 

و گـاز نـاچیزي   الکتریسـیته با پساب کود لبنـی ، جریـان  هاي تغذیه شده MECپساب مورد بررسی قرار گرفته اند. 
شناسایی شـده بـر   باکترژئوبا مشابهت به گونه هاي ژن هاییبه تعداد نسبتاً پائین تولید نمودند که می تواند مستقیماً

ـ    روي آند این سیستم نسبت داده شو ایجـاد  ا در رباکترسـولفورودونس ژئودي د. این مقاله اهمیـت جمعیـت هـاي آن
مجدداً تأیید می کند.،ها MECها و به ویژه تولید گاز در MFCدر الکتریکیریانج
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