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 چکیده
تواند توسط پسماندهای آلی طی هضم بی هوازی تولید شود. اگر چهه رونهد   بیوگاز یکی از انرژی های پاک است که تجدیدپذیر لست و می

هضم بی هوازی به طور گسترده در موضوع مدیریت پسماند شهری  استفاده می شود و شناخته شده است اما گام هیدرولیز در روند انجهام  
نزیم در طول هیدرولیز سوبسترا به عنهوان یهک یهایگزین    آن یک امر مهم است که می تواند نرخ تولید متان را محدود کند. عالوه بر این آ

امیدوار کننده برای غلبه بر این محدودیت گزارش شده است. این پژوهش یک بررسی از آنزیم ها را برای تسهیل فرایند هیهدرولیز از انهواع   
 دهد. سماندهای شهری ارائه مییهت بهبود تولید انرژی پاک و مدیریت بهتر پمختلفی از سوبستراها در سیستم هضم بی هوازی 
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 مقدمه-1
هضم بی هوازی یک فرآیند میکروبی است که مواد زیست آلی تخمیر می شود، مواد در غیاب اکسهیژن بهه سهایر اشهکال ماننهد      

[. این تکنولوژی به طور گسترده ای در مدیریت پسهماند  1شوند]هوازی و باقی مانده های آلی تبدیل میبیوگاز، زیست توده بی 

مخازن حاوی مواد آلوده، هاضم های لجن، سایر محصوالت کشاورزی و محصوالت انرژی، تصفیه فاضالب، مهدیریت زبالهه ههای    

وری چند منظوره و موثر است. به عنوان مثال، سیسهتم هضهم   [. این فنا3، 2خطرناک و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد ]

بی هوازی مقرون به صرفه در حل مشکالت زباله است. عالوه بر این، استفاده از این فناوری تاثیر زیادی بر کاهش اثرات زیسهت  

ر نشهریات متدهدد مهورد    محیطی و افزایش تولید بیوگاز آن دارد. با تویه به مزایای آن، هضم بی هوازی در دهه های گذشهته د 

بحث قرار گرفته است. به طور کلی، فرایند هضم بی هوازی می تواند در چهار مرحلهه متهوالی رخ دههد کهه شهاملر هیهدرولیز،       

 اسیدوژنز، استئوژنیز و متانوژنیز است.

[. در میهان  5، 4، 1]تکنولوژی ها و مکانیسم های عملیاتی در هر مرحله، به خوبی در تحقیقات پیشین توضیح داده شده اسهت  

این مراحل، هیدرولیز به عنوان گام محدود کننده سرعت در هضم بی هوازی شناخته شده است. در طول هیدرولیز، پلیمرههای  

پیچیده مانند کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها با آنزیم های میکروبی خارج سلولی به مونومرهای محلول مانند اسیدهای 

 اسید های چرب زنجیره طوالنی تبدیل می شوند. آمینه، قندها و 

شهود و بهبهود در مرحلهه هیهدرولیز     هیدرولیز این مجموعه پلیمرهای آلی به عنوان کلید موفقیت هضم بی هوازی شناخته مهی 

رش گردد. همچنین بسیاری از تکنیک ها گهزا نشان داده شده است که سبب افزایش تولید بیوگاز تولیدی از هضم بی هوازی می

شود. همچنین در این میهان  شده نشان داده است که سبب بهبود عملکرد سیستم هضم بی هوازی، به ویژه مرحله هیدرولیز می

اضافه کردن آنزیم ها برای تسریع در واکنش هیدرولیز سوبسترا، یا به تدبیری اعمال پیش تیمار بر روی سوبسهترا نیهز گهزارش    

ن است که بستر ارگانیکی برای دسترسی بیشهتر بهه آن فدالیهت میکروبهی ایجهاد شهود.       شده است. هدف اصلی از پیش تیمار ای

روش های پیش تیمار ممکن است به سه دسته عمده تقسیم شوندر شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی همانطور کهه در بخهش زیهر    

ی شده است. این بررسی بر روی هیهدرولیز  توضیح داده شده است. بنابراین، در این فصل، استفاده از آنزیم ها در هیدرولیز بررس

و پیش تیمار سوبستراها در هضم بی هوازی توسط آنزیم ها تمرکز دارد. عالوه بر این، اثر تیمار آنزیمهی ترکیهب شهده بها انهواع      

 دیگر پیش تیمارها نیز ارائه شده است.
 

 نقش آنزیم ها در هضم بی هوازی. 2
است که از پروتئین تشکیل شده و در هر یک از آنها سلول زنده آنزیم ها مویهود اسهت.   آنزیم مولکول های آلی پیچیده ای 

به عنوان کاتالیزور در واکنش های بیوشیمیایی انرژی فدال سازی را کاهش می دهند، بنابراین سهرعت واکهنش را سهرعت مهی     

مواد شیمیایی، واسطه های دارویی و زراعتهی، و   [. در سال های اخیر، افزایش عالقه به استفاده از آنزیم برای سنتز خوب6دهد ]

 .در تیمار پسماندها ویود دارد. در هضم بی هوازی، باکتری از طریق آنزیم ها سوبسترا را تخریب می کند

دو نوع آنزیم تولید شده در سلول و دخالت کننده در تخریب سوبسهترا هسهتند. آنهدوآنزیم هها     اگزوآنزیم ها و آندوآنزیم ها  

ه تخریب سوبسترای محلول در داخل سلول هستند در همین حال، اگزوآنزیم ها خهارج سهلولی از طریهق سهطح خهاریی      قادر ب

گردند، اگزوآنزیم ها سوبستراهای لجن حمل می شوند و سبب شکسته شدن بستر نامحلول لجن به هنگام تماس با سوبسترا می

کنند. سپس، این زیربناها وارد سلول می شوند و پس از آن توسط اندوآنزیم ها تخریهب  ذرات و کلوئیدی را به محلول تبدیل می

اگزوآنهزیم هها مهی تواننهد از یکهی از سهه منبهع        [، 7][. همه باکتری ها اگزوآنزیم تولید نمی کنند. با تویه به پهژوهش  2شد ]

اند، توسط سلول ها ترشح شوند. عالوه بر طور فدال کلیدی، یدنی فاضالب، لجن فدال از طریق اتولیز سلولی و آنزیم هایی که به

 این، آنزیم ها به عنوان کاتالیزورهای خاص واکنش یا بستر شناخته می شوند.
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هر یک از آنزیم تنها یک سوبسترای خاص یا گروهی از زیربناها را تخریب می کنند. برای بهه دسهت آوردن میهزان تخریهب     

زوآنزیم ها و اندوآنزیم ها را در یک سیستم ارائه دهیم. بنابراین، برای تخریب انواع وسیدی از باال، مهم است که انواع خاصی از اگ

های درگیر در هضهم  [. عالوه بر این، باکتری ها و میکروارگانیسم2ساختارها، یک یامده بزرگ و متنوع باکتری مورد نیاز است ]

ی کم استفاده کنند. برای تجزیه مولکول های بزرگتر بهه عنهوان مثهال،    بی هوازی تنها می تواند از ترکیبات ساده با وزن مولکول

 پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها، که در میان ایزای اصلی هستند  

[. از این رو، آنزیم های اضافی به عنهوان یهک یهایگزین عهالی بهرای      8باشد ]های بیشتر میدر هضم بی هوازی نیاز به آنزیم

ها به سیستم هضم بی هوازی، افزایش عملکرد دسهتگاه  د در نظر گرفته می شود، بنابراین با افزودن آنزیمتحریک تخریب پسمان

[. سهم ناچیز آنها از 10[. عالوه بر این، آنزیم ها ترکیبات طبیدی اند که قابل تخریب هستند ]9شود ]هضم بی هوازی میسر می

فرآیندهای هضم بی هوازی از پسماند و آسیب رساندن به اکوسیستم بی ها را در یریان ( آنBODتقاضای شیمیایی اکسیژن )

[. عالوه بر این، با داشتن انواع مختلف آنزیم ها مهی تهوان انهواع سوبسهتراها را در طیهف وسهیدی از شهرایط        11ضرر می سازد ]

عوامل بازدارنده و سهمی را کهه بهه    محیطی اضافه کرد. آنها می توانند در حضور انواع مختلف میکروارگانیسم ها فدالیت کنند و 

عنوان مهار کننده های متابولیسم میکروبی عمل کنند. عالوه بر این، آنزیم با حاللیت باالتر و انهدازه کهوچکتر سهبب دسترسهی     

تهوان در طیهف گسهترده ای از برنامهه ههای      [. این ویژگی آنزیم ها را مهی 12شوند]ها به سوبستراها میآسان تر میکروارگانیسم

 کاربردی، از یمله هضم بی هوازی اعمال کرد.

 استفاده از آنزیم ها در مرحله هیدرولیز در سیستم هضم بی هوازی. 2-1

مرحله اول هضم بی هوازی هیدرولیز است. در طول هیدرولیز آنزیمی، پلیمرها به مونومرهای محلول تبدیل می شوند. این 

گیرد. بسته به نوع واکنش کاتالیز صورت می هیدروالزفرایند توسط آنزیم های میکروبی خارج سلولی شناخته شده به عنوان 

باشند. به عنوان مثال، استراز و گلیکوزیداز در هیدرولیز  پپتیدازیا  گیلیکوداز ، استیرازها می تواند هیدروالزشده، این 

قادر به هیدرولیز سوبسترا های با مقدار باالی پروتئین هستند  پپتیدازکنند، در حالی که ، شرکت میسلولزیهمیسوبستراهای 

[13 .] 

شوند؛ سلولز آنزیمی سبب هیدرولیز گلوکز تولیدی، تبدیل میدر این مرحله، پلی ساکارید ها تبدیل به قندهای ساده 

[. بسیاری از تحقیقات 2شود و آنزیم آمیالز نشاسته را به گلوکز تبدیل می کند ]میمونوساکارید و تولید  سلولزهمیتخریب 

هوازی را کلی محدود می قبلی نشان داده اند که هیدرولیز یک روند نسبتا کندی است و به طور کلی، میزان فرآیند هضم بی 

[. بنابراین، به منظور بهبود بهره وری در تبدیل بیوماس طی هضم بی هوازی، باالبردن نرخ هیدرولیز مهم است. 13کند ]

هیدرولیز آنزیمی یکی از آن گزینه های در دسترس برای ترویج عملکرد هضم بی هوازی است. این فرایند می تواند تحت 

 [. 15، 14بسترا و واکنش باال و تولید هیچ محصول یانبی همراه باشد ]شرایط متوسط، دارای سو

 

 . هیدرولیز آنزیمی پسماند های مواد غذایی در هضم بی هوازی2-2

زباله های مواد غذایی از خانوارها، رستوران ها و صنایع غذایی غنی از پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها و غیهره اسهت، کهه    

هضم بی هوازی است. روش مدمولی درمان فاضالب صنایع غذایی از طریق سیستم های تصفیه بیولهوژیکی بهه   بستر عالی برای 

[. در تحقیقهات قبلهی، آنهزیم ههای     5علت نیاز به اکسیژن شیمیایی و غلظت قند، پروتئین، روغن و گریس بهاال، دشهوار اسهت ]   

مورد مطالده قرار گرفتند که تصفیه مهواد آلهی   آبمیوه سازی ه هیدرولیتی دیواره سلولی مخمر بر روی هضم بی هوازی از کارخان

نیاز به اکسیژن باالداشت. با انجام پیش تیمار آنزیمی قبل از هضهم بهی ههوازی، نتهایج نشهان داد تقاضهای شهیمیایی اکسهیژن         

(COD کاهش )[. آنزیم های تجهاری ماننهد کربوهیهدرات    16هضم بدون استفاده از آنزیم ها. ] %13داشت، در مقایسه با  ٪87

ها، پروتئاز ها و لیپاز ها هستند که برای بهبود هیدرولیز پسماندهای مواد غذایی استفاده می شود. مخلوط این سه آنزیم به نظر 
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ها منجر به عملکهرد بهاالی متهان و حهذف     نزیم تجاری است، این مخلوط آنزیممی رسد کارآمد تر از استفاده از تنها یک واحد آ

 [.  17گردد ]اکسیژن محلول شیمیایی می

مطالدات قبلی نشان داده است که یک قارچ غنی از آنزیم های هیدرولیتیک میزان هیدرولیز زباله های مواد غذایی در هضم بهی  

مثال، مخلهوط قهارچ تولیهد شهده از ضهایدات کیهک، کهه مقهدار بهاالیی پروتئهاز و           هوازی را با موفقیت بهبود میدهد. به عنوان 

را به دست آورد. عالوه بر  80.4 ± 3.5تواند حذف مواد یامد فرار گلوکوآمیالز دارد، در هیدرولیز آنزیمی زباله های مخلوط، می

و  3.5ده قرار گرفته بودند، یافته شد که بهه ترتیهب   این، نرخ تولید و تولید بیومتان از خوراکی های که پیش از قارچ مورد استفا

[. بطور مشابه برای بهبود کارایی هضم بی هوازی از نوعی آنزیم برای پیش تیمهار  18برابر بیشتر از بدون پیش تیمار است ] 2.3

مهواد غهذایی و فقهط    زباله های مواد غذایی و مخلوط لجن فدال استفاده شده است. که عملکرد متان برای لجن فدال مخلوط با 

کهاهش   ٪23.3برابر بیشتر است. و کل مواد یامهد فهرار را    1.6و  2.5لجن فدال درمقایسه با حالت بدون پیش تیمار به ترتیب 

داده است. عالوه بر این، در یک مطالده اخیر، یافته شد که زباله های مواد غذایی با محتوای چربی باال می تواند تولیهد بیومتهان   

دههد، در حهالی کهه میهزان تولیهد      روز کاهش می 40تا  10دهند. پیش تیمار با استفاده از لیپاز، مدت زمان هضم را  را افزایش

 [. 20دهند ]% افزایش می 26.9 – 157.7متان را 

 عالوه بر این، پیش تیمار آنزیمی در فاضالب غنی از لیپید ها نشان داده است که حضور اسید چرب در هضم بی ههوازی ممکهن  

است منجر به مشکالت عملیاتی نظیر یابجایی زیست توده، تصفیه شود و سمیت شدید ناشی از لیپید ها سهبب تهاثیر گهذاری    

[. رانهدمان مصهرف لیپهاز پهانکراس سوسهیس همزمهان در       21برروی عملکرد میکروارگانیسم های متهانوژن و اسهتوژنیز شهود ]   

و همکاران مورد مطالدهه قهرار گرفتهه    دوروس از چربی صندت طیور توسط  هیدرولیز آنزیمی و تجزیه بی هوازی از پسماند غنی

 gL 0/05-1. این نتایج نشان داد که می توان هیدرولیز و تجزیه بی هوازی را همزمان با استفاده از غلظت کم آنهزیم   [22]است

یز اینکه سهبب افهزایش در    و حذف رنگ داشتند به CODانجام داد. تمام نمونه های پیش تیمارشده با لیپاز اثر منفی بر روی 

و همکهاران انجهام شهد.     دومینگهوس تولید متان شده بودند. آزمایش دیگری برای تیمار آنزیمی سوبسترای غنی از چربی توسط 

تولیهدات متهان از   [. نویسندگان یافتند که این لیپاز برای استفاده در هیدرولیز مناسب بوده است و برای تولید بیوگاز باال و 23]

 پسماندها مناسب نشان داده شده است.  

یک مطالده پیشین نشان داده بود که پیش تیمار آنزیمی می تواند تا حد زیادی هیدرولیز زباله های پر مرغ در هضم بی هوازی 

پایدار اسهت و نهرخ   است که بسیار  b-keratinدرصد پروتئین ساخته شده است که در فرم  92-90[. پر از 24را افزایش دهد ]

پروتئاز سهبب بهبهود قابلیهت هضهم پرهها و افهزایش گهاز        سرین زیست تخریب پذیری نسبتا کم دارد. هیدرولیز آنزیمی توسط 

افزایش در عملکرد متان مشاهده شهد. بهه غیهر از ایهن،      ٪122زیستی شد، بطوری که طی آن در مقایسه با پرهای بدون تیمار 

استفاده شد.  روغهن و گهریس و   غیر اشباع  برای هیدرولیز آنزیمی روغن نارگیل  COM-4Aوری لیپازی از استافیلوکوک پاست

تقاضای اکسیژن شیمیایی با موفقیت کاهش داشت در حالی که اسید چرب فرار و اسید چرب زنجیر طوالنی پهس از هیهدرولیز   

پیش هیدرولیز شهده نشهان دهنهده بهبهود قابهل       هوازی پساببطور قابل تویهی افزایش داشت. عالوه بر این، تجزیه زیستی بی

بهه عنهوان منبهع آنزیمهی از هیهدروژن       عنبهه لهه شهده   [. اثرشهیرابه  25مالحظه ای در تولید بیوگاز و حذف بار آالینده داشت ]

تئین، برعملکرد و کارایی تخریب گلوکز، پروتئین و چربی مورد بررسی قرار گرفت. افزایش عملکرد هیدروژن بر اساس تجزیه پرو

 [.26به دست آورد ] ٪7/33 ± 6/2و  ٪3/51 ± 4/5چربی سوبسترا و بازده تخریب به ترتیب 

 

 

 . هیدرولیز آنزیمی لجن فاضالب در هضم بی هوازی2-3

لجن هیدروکسید شده به عنوان مواد پیچیده ای تشکیل دهنده ذرات شهناخته شهده اسهت؛ مهواد، میکروارگانیسهم هها و مهواد        

( حضور مواد غیر قابهل  1پلیمری خارج سلولی توسط این میکروارگانیسم ها دفع می شوند. مشکالت مرتبط با لجن عبارتند ازر )
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( اکثهر ترکیبهات آلهی در    2بن یا ترکیبات آلی قابل هضم به آرامی متصهل شهود )  هضم ، که می تواند به صورت نامطلوب به کر

سلول های تولید شده در طول فرآیند تیمار لجن فدال واقع شده است. ساختار پایدار دیواره سلولی آن را بهه تجزیهه بیولوژیهک    

 در لجن.   لیگنوسلولزیک( حضور مواد 3مقاوم می سازد؛ و )

[. هیدرولیز آنزیمهی  5با افزایش میزان هیدرولیز زیست توده لجن به سازه های قابل تخمیر بهبود داد] این مشکالت را می توان

[. 27لجن عملکرد هیدرولیز را در شرایط خفیف عملیاتی، با مصرف انرژی کم و تشکیل محصوالت کمتری افهزایش مهی دههد ]   

آمیالز، پروتئاز و آندو گلیکانازهها در هیهدرولیز آلهی ترکیبهات مویهود در      برای سه دهه گذشته، انواع مختلفی از آنزیم ها مانند 

به بررسی اثرات دوز آنزیم و دریهه حهرارت در هیهدرولیز     ،[29[. لو و همکاران ]28لجن به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند ]

گهردد.  ر به کاهش بیشتر در مواد یامد فرار میلجن فدال پرداخته بودند. که طبق یافته آنان افزایش بارگذاری آنزیم آمیالز منج

تا  40گرم آمیالز به گرم لجن خشک یافت شد، نتایج نشان داد که هنگام افزایش دما از  0.06بارگذاری آنزیمی بهینه در میزان 

کهه انهرژی فدهال     بر ساعت، افزایش یافت؛ در حالی 0.215به  0.106دریه سانتیگراد، نرخ فرآیند هیدرولیز آمیالز از  70دمای 

 کاهش یافته است.کیلوژول بر مول  20.19به  62.72سازی واکنش هیدرولیز برای مواد یامد فرار از 

دهد و دریه حرارت باالتر باعهث افهزایش   از این یافته ها، نتیجه گیری شد که هیدرولیز آمیالز شدیدا لجن فدال را افزایش می 

لف برای پیش تیمار و تخریب ایزای لجن فاضالب های مدمول استفاده شده اند. اثهر  کارآیی هیدرولیز می شود. آنزیم های مخت

[ مخازن حهاوی  8لیپاز، سلوالز، آمیالز و پروتئاز بر روی هضم بی هوازی لجن اولیه در شرایط مدمول مخزن بررسی شده است ]

یزئی مواد آلی تحت شرایط محیطهی را بدسهت   مواد آالینده را می توان به عنوان هضم ساده بی هوازی در نظر گرفت و تجزیه 

 آورد. مشخص شد که تیمار آنزیمی لجن اولیه هیدرولیز و میزان هضم را افزایش نمی دهد.

عالوه بر این، هیچ پیشرفت قابل تویهی در این مورد حذف مواد یامد، یامدات فرار، یامهدات مدلهق کهل و محلهول تقاضهای       

اثهرات افهزودن   ، [ 11]دونوسو و پالنکو  در پژوهشاکسیژن شیمیایی و اسیدهای آلی نسبت به راکتورهای کنترل مشاهده نشد. 

و گریس آن را مورد بررسی قرار دادند؛ افزودن آنزیم به طور قابل تویهی در هضهم  لیپاز و دوز در هضم بی هوازی لجن فاضالب 

داری داشت و بهه طهور قابهل تهویهی بهر روی افهزایش       بی هوازی لجن فاضالب و گریس آن و تجزیه زیستی زباله آنها اثر مدنی

 تولید متان اثر داشت.

 و بحث  .  نتایج3

سوبسترای محلول و سرعت بخشیدن به روند هیدرولیز و کاهش مقدار لجن بهرای دفهع اسهت.    هدف اصلی پیش تیمار، افزایش 

[. بسیاری از پیش تیمارههای شهیمیایی و   30، 12روشهای مختلفی برای افزایش اثربخشی هضم بی هوازی استفاده شده است ]

 هاست.  ی افزایش تخریب زیستی زبالهتیمارها برافیزیکی حرارتی، روشهای رزیابی شده هستند، یکی از آنها ترکیب پیش

[. هیدرولیز مرکب اسید و قلیایی سلولز کهاه یهو   31قبال پیش تیمار شیمیایی و آنزیمی برای کاه یو دو سر گزارش شده است ]

لیگنین با ترکیب پیش تیمار اسهید   ٪2/42سلولز و  ٪2/77، ٪96.8دوسر انجام شد. مشخص شد که محلول سازی همی سلولز 

ترکیب پیش تیمار آنزیمی و قلیایی از علوفه سورگوم خوراکی،  ،[15و همکاران ] رولینیآید. از سوی دیگر، می بدست میو آنزی

که ماده لیگنوسلولزی است بررسی شد. میزان متان تولیدی در مقایسه با نمونه های بدون درمان بیشتر به دست آمد. طی ایهن  

برای سلولز و همی سلولز در مقایسه با هیدرولیز آنزیمی حاصهل شهد. یافتهه ههای      درصد به ترتیب 56و  32ترکیب حاللیت تا 

دهد عالوه بر افزایش میزان هیدرولیز طی پهیش تیمهار ترکیبهی آنزیمهی و     نیز نشان می [، 3]و همکاران میچاسکامشابه توسط 

 .ی و حجم منافذ سوبسترا گرددقلیایی ممکن است منجر به توزیع فیزیکی یا تغییر ترکیب لجن و افزایش سطح دسترس

 

همچنین نویسندگان نتیجه گرفتند که پیش تیمار ترکیبی در یک فرآیند دو مرحلهه ای بهر عملکهرد بیوگهاز تولیهدی کهارآیی       

درصد حجم تولیهدی   60درصد عملکرد باالتر بود و بیش از  30بیشتری دارد؛ بطوری که در مقایسه با هیدرولیز آنزیمی، حدود 

کنهد و در  سهلولزی کارآمهد عمهل مهی    باالتر بود. پیش تیمار قلیایی بر تخریب ساختارهای لیگنینی و به طور یزئی همهی متان 
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گردد. عالوه بر این، حذف همهی سهلولز و   ها برای مواد لیگنوسلولزی میها و میکروارگانیسمنتیجه سبب افزایش دسترسی آنزیم

 [.  33، 32شود ]ولزی نیز میلیگنین سبب افزایش هیدرولیز مواد لیگنوسل

میلهی گهرم    2000پیش تیمار آنزیمی با استفاده از لیپاز به همراه اشده ماوراء بنفش انجام شد فاضالب تهیه شده حاوی حهدود  

[. با استفاده از این تکنیک، عملکرد زمان قرار گرفتن در مدرض افزایش سرعت انتقهال یهرم و هیهدرولیز    34در لیتر چربی بود ]

ترین مقدار به دست آمد. یک یافته دیگر هنگامی بود که این تکنیک برای پیش تیمهار از چهوب انگهور اسهتفاده     در حداقل 78٪

[. ایهن  14باشهد ] شد، طی آن مشاهده شد که ساختار شاخه های پسماندهای کشهاورزی بها محتهوای لیگنوسهلولزی  بهاال مهی      

می سبب بهبود بیوگاز تولیدی از بقایای ذرت  شد، اما برای شاخه ههای انگهور   استفاده از پیش تیمار اولتراسوند و هیدرولیز آنزی

پیش تیمار اولتراسوند تاثیر منفی داشت. با این حال، پیش تیمار آنزیمی به تنهایی با موفقیت سبب افهزایش بیوگهاز تولیهدی از    

 هر دو سوبسسترا شد.

زمینسهکی و   . در پژوهشیمارآنزیمی می تواند هزینه را کاهش دهدترکیبی از پیش تیمارهای مکانیکی و حرارتی قبل از پیش ت

مشاهده شد که ؛ اثر پیش تیمار بقایای چغندرقند بر عملکرد بیوگاز تولیدی در هضم بی هوازی را بررسی کردند ،[35] کوالسکا

باالترین میزان تولید بیوگهاز تجمدهی   هیدرولیز آنزیمی از اساس و تحت فشارهای حرارتی تحت فرایندهای به دست آمده سبب 

شهود. بهه بیهان دیگهر تخریهب مهواد لیگنوسهلولزی بهر سهاختار سهلولزی مهواد نیهز             میلی لیتر در گرم یامد یامد مهی  7/898

[. از میهان فراینهدهای مختلهف    36تاثیرگذاراست. پس از شکستن پلیمرهای عظیم، ساختار کریستالی سلولز کاهش مهی یابهد ]  

ستروژن ساده، اندطاف پذیر و سازگار است. اکستروژن یک فرآیندی است که در آن مواد زیسهت تهوده یکنواخهت    پیش تیمار، اک

مرطوب از یک بشکه اکسترودر با فشار از یک پیچ عبور می کند. این روش به عنوان یک روش فیزیکی موثر برای کاهش میهزان  

پریهز رودریگهز و    در پهژوهش [. 37ولزی را افزایش مهی دههد ]  زیست توده گزارش شده است که هضم بی هوازی مواد لیگنوسل

تأثیر این پیش درمان را به تنهایی و در ترکیب با هیدرولیز قلیایی و یا آنزیمی یهت بهبود تولید متان از طریق  ،[38]همکاران 

ن و قلیهایی و پهیش تیمهار    هضم بی هوازی بقایای ذرت بررسی کرده اند. در میان تمام پیش تیمارهای مورد مطالده، اکسهتروژ 

 هیدرولیز آنزیمی متداول است و باالترین مقدار تولید متان را دارد.

 

 گیری. نتیجه4

این بررسی به وضوح نشان می دهد که استفاده از آنزیم یک یایگزین برای غلبه بر محهدودیت ههای مهرتبط بها هضهم بهی       

تهیه و پیش تیمار، بستگی بسیاری به ترکیب زیست توده و شهرایط عملیهاتی   هوازی است. اثر هیدرولیز آنزیمی با این حال، در 

-شوند و این مهی هوازی میها مویب بهبود فرآیند هضم بی؛ ولی مطابق با اکثر تحقیقات بررسی شده در این پژوهش آنزیمدارد

در آینده در زمینه توسهده و بهینهه سهازی    هوازی و مدیریت بهتر پسماند منجر گردد. تواند به تولید بهتر انرژی پاک از هضم بی

هیدرولیز آنزیمی تحقیقات زیادی برای دستیابی به حداکثر سود از این تکنولوژی مورد نیاز است. عالوه بهر ایهن، بهرای کهاهش     

 د.هزینه پیش تیمار با استفاده از آنزیم ها، تحقیقات بیشتر در مورد آماده سازی آنزیم، ثبات و فدالیت باید انجام شو

 . 
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Abstract  
 

Biogas is one of the clean energy that is renewable and can be produced by organic wastes 

during anaerobic digestion. Although the process of anaerobic digestion is widely used in 

urban waste management, it is important to measure the rate of methane production, but the 

hydrolysis step in the process is important. . In addition, the enzyme has been reported during 

the hydrolysis substrate as a promising alternative to overcome this limitation. This study 

presents a review of enzymes to facilitate the hydrolysis process of various types of substrates 

in the anaerobic digestion system to improve clean energy production and better management 

of urban waste. 
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