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 چکیده

های فسیلی و آلودگی ناشی از آنها گرمای جهانی و آلودگی محیط زیست از مباحث بسیار به دلیل استفاده بیش از حد از سوخت

های فسیلی و منابع سوخت سوی دیگر خالی شدنمهمی است که محققان بسیاری را به تحقیق در این زمنیه واداشته است. از 

مناسب با اثرات زیست  های جایگزینتقاضای روزافزون انرژی باعث بحران انرژی شده است که محققان را به سوی یافتن سوخت

 های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید ، بادی ، زمین گرمایی ، برق آبی و بیومس هستند.کند. منابع انرژیهدایت می محیطی کمتر

توان با مدیریت درست از آن هم در راستای تولید انرژی و هم حفظ محیط زیست ابع تجدیدپذیری است که میبیوگاز از جمله  من

ر د گام برداشت. بیوگاز حاصل از هضم مواد زیست تخریب پذیر کشاورزی رهیافتی است برای تبدیل تهدید به فرصتی بسیار مناسب.

در  بیان ، نعناع ، زیره ، اسطوخدوس و باباآدمگیاه دارویی شیرین 5پسمماند از این مقاله پیرو تحقیق قبلی در خصوص تولید بیوگاز 

زیره با پسماند گیاه دارویی سازی تولید بیوگاز از به مدل 03شرایط دمایی مزوفلیک و دو حالت خالص و نسبت کربن به نیتروژن 

 نتایج با مدل ریاضی الجستیک و نرم افزار انفیس شده است. که دارای بیشترین تولید بیوگاز بود پرداخته 03نسبت کربن به نیتروژن 

 مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت.

 سازی ، گیاهان دارویی ، زیرههوازی ، مدلبی بیوگاز ، هضم کلمات کلیدی :

 

 مقدمه       - 1

گی است وابست افزایش حال در مستمر طور به گذشته دهه چند طول پایدار در و پذیر تجدید انرژی تولید برای جهانی تالش

 و بآ تغییرات بیماری ، گسترش زیست، محیط تخریب نظر از بشریت بر را خود تلفات ، فسیلی سوختهای جهان به حد از بیش

 های نیروگاه و خورشید باد، توده، زیست .[2][1]افزایدانتشارات می (GHG) ای گلخانه گازهای طریق از جهانی و گرمایش هوایی

 راین،کنند. بناب می تضمین تر را پاک و تر امن تر، ارزان انرژی مصرف و انرژی عرضه تداوم که هستند تجدیدپذیر انرژی منابع آبی،

 فسیلی سوختهای کاهش و جهانی آلودگی مشترک . چالش[0]دارند کشورها انرژی های سیاست در مهمی نقش انرژی منابع این
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 بی هضمبیوگاز از طریق . [4] کند می بیوگاز یکی از آنها هدایت تجدیدپذیر که جایگزین منابع برای یافتن را شدیدی جستجوهای

محققان  از بسیاری فرآیندی که توجه شودتواید می است بیولوژیکی فرایندکه یک  پذیر تجزیه محیطی زیست ضایعات (AD) هوازی

 پذیر جذب جدیدت انرژی برای تولید بالقوه پتانسیل یک به عنوان بلکه آلی، های زباله دفع برای مناسب تکنیکی عنوان به تنها نه را

 های فرآورده و آلی هایزباله مدیریت برایمناسب  ایگزینه عنوان به هوازی بی هضم هوازی، فرآیندهای با مقایسه در [.5کند]می

 هوازی بی هضم از بیوگاز تولید .[6] شده استمعرفی  مغذی مواد بازیافت و بیوگاز قالب انرژی تجدیدپذیر در تولید از طریق جانبی

 ملیاتیع پارامترهای از بسیاری است عملیاتی شرایط و بستر های ویژگی به وابسته که است غیرخطی مجموعه یک ارگانیک ضایعات

گیرد  می قرار تاثیر تحت غیره و بستر چند یا دو هضم ماند ، زمان مدت زدن، هم جامد، غلظت ماده دما، درمان، پیش ،pH مانند

 تعیین را C / N نسبت بستر است چرا که ترکیبات مهم بسیار زیره ترکیب کارآمد، و پایدار بیوگاز فرآیند یک به رسیدن . برای [7]

 یب هضم طی در مطلوب میکروبی اهم آوردن شرایط مناسب برای رشددهد برای فر. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می [2]کند  می

گیاه دارویی  5قبلی امکانسنجی تولید بیوگاز از پسماند  در پژوهش[ . 8] باشد 03 تا 23 حدود باید بستر C / N نسبت هوازی،

بیان ، نعناع ، زیره ، اسطوخدوس و باباآدم( مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده میزان تولید بیوگاز برای )شیرین

ترین که بیشبیشترین مقدار را دارا بود از این رو بر آن شدیم تا در این پژوهش تولید بیوگاز زیره  03زیره با نسبت کربن به نیتروژن 

 یک حاضر حال کنترل در نظریه در استفاده برای مناسب هایمدل برای جستجو مدل کنیم.تصاص داده بود را تولید را به خود اخ

ذیر پ تخریب زیست آلی ضایعات از پذیر تجدید انرژی توسعه مانند مهم مسائل حل و تخمیر فرآیند سازیبهینه برای مهم اولویت

 . [11] کند کمک عملیاتی های هزینه کاهش و گیاه عملکرد سازی بهینه و فرآیندها بهتر درک به سازی مدل . [13[]9] است

 تداخل سیستم و فازی منطق عصبی، شبکه مانند مصنوعی هوش های روش انواع از استفاده با که دارد وجود متعددی مطالعات

 سازی مدل برای مفیدی ابزار ها روش اند. اینبیوگاز کار کرده تولید مختلف های جنبه سازی مدل در (ANFIS) فازی-نوری

 بینی یشپ یادگیری، توانایی سرعت، دلیل به ارگانیک ضایعات از هوازی بی هضم مانند متغیره چند و خطی غیر پیچیده فرایندهای

 .    [14[]10[]12] هستند اطمینان قابلیت و پذیری

 

 هامواد و روش       - 2

بیان ، نعناع ،زیره ، اسطوخدوس نمونه گیاه دارویی شیرین 5دارویی به تولید بیوگاز از در مقاله تولید بیوگاز از پسماندگیاهان 

 [15]پرداخته شد 03گراد( و به دو صورت خالص و نسبت کربن به نیتروژن درجه سانتی08-02در شرایط دمایی مزوفلیک)و باباآدم 

دارای بیشترین  03گیاه زیره با نسبت کربن به نیتروژن پسماند کهبین بر اساس آزمایشات صورت گرفته و نتایج معلوم شد که در این 

 عملکرد بینی پیش و توصیف برای مفید با استفاده از نرم افزاهای هوش مصنوعی ابزاری یک فرایند سازی مدلتولید بیوگاز است. 

بر از همین رو  .[16]شود ش راندمان میبیولوژیکی است که باعث  بررسی بهتر فرآیند و کاهش هزینه ها و افزای فرایند های سیستم

 سازیمدل ها برایانفیس در میان سایر برنامه آن شدیم تولید بیوگاز از گیاه دارویی زیره را با استفاده از نرم افزار انفیس مدل کنیم.

 و( ANFIS) عصبی تطبیقی فازی استنتاج سیستم کاوی، داده جواب بهتری ارائه داده است. الگوریتم های گوناگوندر پژوهش

 شبکه یک ANFIS. [17] اند بوده موفق تولید بیوگاز فرایند بینی پیش های مدل ساخت در( ANN) عصبی های مصنوعی شبکه

با هم دارد.  ار عصبی های شبکه و فازی های سیستم مزایای کند کهکار می فازی استنتاج سیستم براساس که است مصنوعی عصبی

ANFIS فازی مدل اولین اساس بر Sugeno می تفادهاس ترکیبی یادگیری الگوریتم یا تنهایی به عقب تکثیر الگوریتم از که است 
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در این پژوهش مدل بر اساس مدت زمان ماند توسعه داده شد تا تولید تجمعی بیوگاز را پیش بینی کند. بر این اساس .  [18] کند

مدت زمان ماند بر اساس درصد کربن به نیتروژن به عنوان متغیر ورودی و تولید تجمعی بیو گاز به عنوان متغیر پیشبینی شونده در 

تابع عضویت از نوع گاوسی با نوع خطی  0با مدل توسعه داده شد که  MATLAB 2312ارمدل انفیس با نرم افزنظر گرفته شد. 

بهترین نتیجه را در پیشبینی تولید تجمعی با دقت باال به خود اختصاص داد. بدین ترتیب به عنوان مدل توسعه داده شده انتخاب 

روش های مختلفی برای پیشبینی مدل میکروبی توسعه داده شده اند که یکی از متداولترین آنها مدل الجستیک می باشد.  گردید.

برای توسعه این مدل  (. 1 پایه و اساس این مدل بر اساس زمان ماند بوده که میزان گاز تولیدی تجمعی را پیشبینی می کند )فرمول

 .استفاده شد SPSS 22از نرم افزار 
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رامترهای برای مقایسه نتایج از پا نتایج حاصل از مدلسازی با انفیس با نتایج حاصل از مدلسازی الجستیک مورد مقایسه قرار گرفتند.

 .بودند( Rضریب همبستگی)و  (RMSEشامل: ریشه میانگین مربعات خطا) ایپارامترهای مقایسه عملکردی استفاده شد.
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تعداد داده ها است. استفاده از این پارامتر ها این امکان را به ما می دهد  Nمقدار پیش بینی شده و  Pنمایانگر مقدار واقعی،  Aکه 

 .بوده و نسبت به هم چه مقدار تفاوت دارند به چه میزان نزدیک به مقدار واقعی ها تا در یابیم که مقدار پیشبینی شده توسط شبکه
 

 

 نتایج و بحث      - 3

 

و انفیس برای پیشبینی میزان بیوگاز تجمعی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.  در این بخش نتایج مربوط به مدلسازی میکروبی

 نشانگر نتایج مربوط به خروجی های انفیس و مدلسازی میکروبی می باشد. 1جدول 
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نشان از دقت و نزدیکی خروجی شبکه  RMSEنشان دهنده میزان خطی بودن خروجی شبکه و خروجی واقعی و پارامتر  Rپارامتر 

( و کمترین 39999) Rو مقادبر واقعی می باشد. بر این اساس با توجه به مقادیر داده شده می توان گفت، انفیس با دارا بودن باالترین 

RMSE (29427دارای باالتر ) ین دقت پیشبینی و مدلسازی میزان تولید نسبت به مدلسازی میکروبی الجستیک می باشد. بنابراین

نشان دهنده درصد تغییرات خروجی های دو مدل می  1شکل میتواند جایگزین مناسبی برای مدلسازی ریاضی الجستیک باشد.

کمتری نسبت به خروجی مدل الجستیک می باشد. بنابراین باشد. همانطور که مشخص است، نمودار مربوط به انفیس دارای نوسات 

 در صورت جایگیزینی با شرایط واقعی، می تواند کمترین خطا و باالترین دقت را تولید نماید.
 

 
 مقایسه مدل الجستیک و انفیس – 1شکل 

 گیرینتیجه       - 4

 

نمونه انتخاب شده بر  5تولید بیوگاز از پسماند گیاهان دارویی با هدف یافتن منبعی تجدیدپذیر در قسمت بیومس انجام شد که از 

در این مقاله  لیتر بود.میلی 08872که مقدار  03اساس نتایج بیشترین بیوگاز تولیدی مربوط به پسماند زیره با نسبت کربن به نیتروژن 

بیوگاز تولید   03ید بیوگاز از پسماندگیاه دارویی زیره که در شرایط دمایی مزوفلیک و با نسبت کربن به نیتروژن سازی تولبه مدل

کرده بود پرداخته شد. نتایج با مدل ریاضی الجستیک و نرم افزار انفیس مورد مطالعه قرار گرفت و از مقایسه نتایج حاصل از آنها با 

 سازی فرآیند تولید بیوگاز انتخاب گردید.انفیس در مدلتوجه به دقت باالتر نرم افزار 
 

 

 

 

 ای. نتایج حاصل از پارامترهای مقایسه1جدول 
ANFIS مدلسازی میکروبی  

0.999 0.997 R 

3.99 6.672 RMSE 
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Abstract 
Because of the excessive use of fossil fuels and pollution caused by them, global warming and environmental pollution 

are the most important issues that have led many researchers to research in this field. On the other hand, the depletion 

of fossil fuels and the increasing demand for energy have led to a energy crisis that has led researchers to find suitable 

alternative fuels with less environmental impact. Renewable energy sources include solar, wind, geothermal, 

hydroelectric and biomass energy. Biogas is one of the sources of renewable energy that can be taken with proper 

management of both energy generation and environmental protection. Biogas derived from digestion of biodegradable 

agricultural products is an approach to turning the threat into a very suitable opportunity. In this paper, following the 

previous study on the production of biogas from the remaining 5medical plant include Glycyrrhiza glabra, mint, Carum 

carvil, lavender and burdock(deve-dikeni) in the mesophilic temperatures conditions and two pure states and C/N ratio 

30 to model the production of biogas from the  Carum carvil residue with The C/N ratio 30, which has the highest 

biogas production, has been studied. The results were compared with the Logistic mathematical model and Anfis 

software. 
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