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Due to the increased use of plastic materials in the daily lives
of human all over the worlds and the concerns about the
negative impacts of petroleum based plastics on aquatic and
soil environments, the researchers have attempted to
introduce biodegradable alternatives to such plastics. The
non-biodegradability of petroleum based plastic is due to the
large and long polymer molecules and the strong bonds
between them, which ultimately makes it very difficult and
even impossible for microorganisms to break down the
molecules. The bioplastics are simply decomposed into their
constituent units by the activity of living organisms and do
not remain in the environment. Polyhydroxyalkonates
(PHAs) are among the biodegradable polymers that have
been received attention in the recent years. PHAs are
polyester compounds that are produced by bacteria under
special conditions. Feast/famine methodology is one of the
methods for PHA production from bacteria. In this method,
a sequencing batch recator (SBR) is used to supply feast and
famine conditions, so that bacteria which are capable to
produce PHA, compete with other microorganisms and
obtain the maximum amount of PHA from the culture
medium. In this review article, the method of feast/famine
and the influential factors on producing PHA including feed
type, feast/famine ratio, feed to microorganism (F/M) ratio,
dissolved oxygen and nutrients concentration are
investigated.

با توجه به کاربرد روز افزون مواد پالستیکی در زندگی روزمره انسانها و
مشکالتی که برای محیطزیست ایجاد میکنند محققان تالش کردند جایگزین
 زیست.زیست تخریبپذیری را برای پالستیکهای نفتی معرفی کنند
تخریبناپذیر بودن پالستیکهای سنتی بهدلیل بزرگ و طویل بودن بیش از
حد مولکولهای پلیمری و وجود اتصاالت محکم بین آنها است که در نهایت
شکسته شدنشان توسط میکروارگانیسمها را بسیار مشکل و حتی غیرممکن
 اما پالستیکهای زیست تخریبپذیر بهسادگی توسط فعالیت.میسازد
.موجودات زنده به واحدهای سازنده خود تجزیه شده و در محیط باقی نمیماند
 از جمله پلیمرهای زیست تخریبپذیری1(PHA) پلی هیدروکسی آلکوناتها
ها ترکیبات پلیPHA .هستند که در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفتهاند
.استری هستند که توسط میکروارگانیسمها تحت شرایط ویژه سنتز میشوند
 در این روش. از باکتریها روش غنا و فقر استPHA یکی از روشهای تولید
2از یک بیوراکتور با جریان ورودی و خروجی منقطع برای تامین رژیم غنا و فقر
 دارند بتوانندPHA استفاده میشود تا میکروارگانیسمهایی که توانایی ذخیره
PHA در رقابت با سایر میکروارگانیسمها غالب شوند و در نتیجه حداکثر میزان
 روش فقر و غنا برای تولید، در این مقاله مروری.از محیط کشت حاصل شود
 نسبت غذا به، نسبت غنا به فقر، و عوامل موثر بر آن شامل نوع خوراکPHA
 غلظت اکسیژن محلول و مواد مغذی مورد مطالعه قرارگرفته،میکروارگانیسم
.است

Keywords: Activated sludge, Biodegradable plastics, Feast
and famine, Polyhydroxyalkonate.

، پالستیک زیست تخریبپذیر، پلی هیدروکسی آلکونات:واژههای کلیدی
 غنا و فقر،لجن فعال

آذر اسدی و همکاران

 PHAشبیه به پلی اتیلن ) (PEو پلی پروپیلن ) (PPاست که
خواص آنها در جدول  1آورده شده است .هموپلیمر پلی
هیدروکسی بوتیرات ) 3(PHBیک ترموپالستیک سفت و نسبتا
شکننده است PHB .خواص مفیدی از جمله مقاومت در برابر
رطوبت ،عدم حاللیت در آب ،خلوص نوری و نفوذ ناپذیری باالیی
در برابر اکسیژن را دارا است .این خواص  PHBرا از دیگر
بیوپالستیکهای موجود متمایز میکند .امروزه ،بیش از  90نوع
مختلف مونومر هیدروکسی آلکانوات شناسایی شدهاند
(.)Muhammadi et al., 2015

 -1مقدمه
پالستیک نفتی نقش مهمی در زندگی روزمره انسان ایفا میکند
اما باعث آلودگی گسترده محیطزیست میشود .بیوپالستیک ،یک
پالستیک تخریبپذیر میباشد که جایگزینی برای پالستیک نفتی
درنظر گرفته میشود .یکی از شناخته شدهترین بیوپالستیکها ،
پلی هیدروکسی آلکانواتها ( (PHAاست PHA .ترکیبات پلی
استر خطی است که بهطور طبیعی توسط بسیاری از باکتریها از
منابع تجدیدپذیر (مبتنی بر محیطزیستی) تولید میشود .خواص

شکل  -1ساختار شیمیایی پلی هیدروکسی آلکانوات ) n ،)PHAتعداد واحدهای  PHAدر ساختار پلی استر خطی؛  R1و  ،R2زنجیرههای جانبی
هیدروکربن متغیر
جدول  -1خصوصیات فیزیکی هموپلیمر  ،PHBپلی پروپیلن و پلی اتیلن
خصوصیات

پلی هیدروکسی بوتیرایت )(PHB

پلی پروپیلن )(PP

پلی اتیلن )(PE

نقطه ذوب )℃(

175

176

130-110

دمای انتقال شیشه )℃(

15

-10

-110

بلورینگی ()%

80

70

80-35

استحکام کششی )(MPa

40

34/5

45/2 -15

ضریب یانگ

3/5

1/7

1/13-1/01

ازدیاد طول تا پارگی ()%

6

400

19-3

مقاومت در برابر ضربه )(v/m

50

45

-

در سالهای اخیر توجه ویژهای در تحقیقات برای درک و
بهبود فنآوریهای تولید  PHAشده است .امروزه بیشترین تولید
صنعتی  PHAبا استفاده از محیط کشتهای خالص یا نوترکیب
حاصل میشود ( .)Amini et al., 2020حداکثر غلظت  PHAدر
تحقیقات ،بیش از  80گرم در لیتر و بهرهوری بیش از  2گرم بر
لیتر در ساعت در آزمایشگاه با استفاده از محیط کشت با
خوراکدهی منقطع بهدست آمده است .یک جایگزین مناسب
برای محیط کشتهای خالص 4استفاده از محیط کشتهای
میکروبی مخلوط است.
لجن فعال که برای حذف  CODو مواد مغذی در
تصفیهخانههای فاضالب بهکار میرود حاوی مقادیر عظیمی از
میکروارگانیسمها با قابلیت ذخیره  PHAاست .این
ذخیرهکنندگان  PHAمیتوانند بهعنوان کشت میکروبی مخلوط
برای تولید کارآمد  PHAانتخاب شوند .از آنجا که منبع
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

زیستتوده لجن فعال است ،هزینه سویههای باکتری خالص و
خطر تخریب محیط کشت از بین میرود .همچنین ،استفاده از
محیط کشت میکروبی مخلوط باعث کاهش هزینهها میشود زیرا
کنترل فرآیند ساده است و در شرایط غیر استریل انجام میشود.
عالوهبر این محیط کشت مخلوط میتواند بهراحتی با تغییرات
منبع کربنی سازگار باشد .بنابراین انواع پسماندها و زبالهها را
میتوان بهعنوان خوراک استفاده کرد.
ارزیابی اقتصادی نشان داد که درصورت استفاده از زبالههای
تجدیدپذیر و لجن فعال میتوان هزینههای تولید  PHAرا بیش
از نیمی کاهش داد ( .)Serafim et al., 2004تولید  PHAمعموالً
تحتتأثیر تغییر شرایط عملیاتی برای غنیسازی محیط کشت
مخلوط از باکتریهای تجمع کننده  PHAاست .بنابراین ،شرایط
عملیاتی باید برای غنیسازی محیط کشت موفق با عملکرد و
میزان باالی تولید  PHAو ترکیب پلیمر پایدار بهینه شود.
16
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مواد مغذی ،نسبت خوراک به میکروارگانیسم مورد مطالعه قرار
میگیرد.

در دو دهه اخیر ،تحقیقات بسیاری در مورد روشهای مختلف
انتخاب کشت میکروبی مخلوط از جمله غنا و فقر و
بیهوازی/هوازی و غیره انجام شده است .هر روش عملیاتی شرایط
متفاوتی برای رشد میکروارگانیسمها با توانایی انباشت PHA
ایجاد میکند .حداکثر بازده تولید  PHBبا استفاده از روشهای
غنیسازی بیهوازی/هوازی و غنا و فقر بهترتیب  %64و %53
(درصد وزنی) گزارش شده است ( .)Liu et al., 2016bجدول 2
مقایسهای بین فرآیندهای مختلف تولید  PHAتوسط محیط
کشتهای میکروبی مخلوط و محیط کشتهای خالص ارائه
میدهد .در این مقاله مروری ،مهمترین روش تولید  PHAاز لجن
فعال موسوم بهروش فقر و غنا معرفی و عوامل موثر بر این روش
شامل شرایط راهبری ،نوع خوراک ،pH ،سطح اکسیژن محلول،

 -2استراتژی فقر-غنا یا تغذیه پویای هوازی ()ADF

5

مشکل اصلی استفاده مستقیم از لجن فعال شده برای تولید PHA

میزان ذخیره بسیار کم پلیمر است ،زیرا تنها بخشی از زیستتوده
میکروبی قابلیت ذخیرهسازی  PHAدارد .برای غلبه بر این
محدودیت ،استراتژیهای مختلفی از جمله استفاده از رژیمهای
فقر -غنا و بیهوازی/هوازی بهمنظور غنیسازی لجن فعال با
باکتریهای ذخیره کننده  PHAارائه شده است( .عروجی و
همکاران1397 ،؛ یحیی و سمیه)1399 ،

جدول  -2مقایسه فرایندهای مختلف استفاده شده برای تولید  PHAتوسط کشت میکروبی مخلوط و محیط کشت میکروبی خالص
نوع منبع
نوع فرایند

کربن
خارجی

محتوای PHA

توضیحات

(g polymer/g
)biomass

مرجع

استات

%53

با هدف غنیسازی لجن فعال از میکروارگانیسمهای تجمع کننده  ،PHAلجن فعال در
معرض دورههای پی در پی در دسترس بودن منبع کربن خارجی (دوره غنا) و در
دسترس نبودن منبع کربن خارجی (دوره فقر) قرار میگیرد .تحت شرایط پویا ،رشد
میکروارگانیسمها و ذخیرهسازی  PHAبهطور همزمان در حضور منبع کربن خارجی
رخ میدهد و با اتمام منبع کربن خارجی  PHAذخیره شده بهعنوان منبع کربن و
انرژی توسط میکروارگانیسم مصرف میشود.

Liu et al.
))2016b

استات

%64

این سیستمها با چرخههای بیهوازی و هوازی متناوب کار میکنند .میکروارگانیسمهای
انتخاب شده توسط این روش که توانایی انباشت  PHAرا دارند از دو گروه اصلی
میکروارگانیسمهای تجمع کننده پلی فسفات ) (PAOو میکروارگانیسمهای تجمع
دهنده گلیکوژن ) (GAOتشکیل شده است .سنتز  PHAنقش مهمی در متابولیسم
هر دو گروه میکروارگانیسم دارد .تحت شرایط بیهوازی ،منبع کربن خارجی به صورت
 PHAدر بدن میکروارگانیسم ذخیره شده و بهطور همزمان گلیکوژن یا پلی فسفات
مصرف میشود .در حضور اکسیژن ،میکروارگانیسمهای  PAOو  GAOاز  PHAذخیره
شده بهعنوان منبع کربن و انرژی برای رشد و بقا استفاده میکند.

Liu et al.
))2016b

میکروهوازی/هوازی7

استات

%62

اگرچه تحت شرایط بیهوازی/هوازی غنیسازی لجن فعال بهصورت موفقیتآمیز انجام
میشود اما تحقیقات نشان داده است که لجن فعال تحت شرایط هوازی  PHAبیشتری
نسبت به شرایط بیهوازی ذخیره میکند .از اینرو محققان روش میکروهوازی/هوازی
معرفی کردند که مقدار محدود و کافی اکسیژن به شرایط بیهوازی تزریق میشود.

Satoh et
)al. (1998

تغذیه مجزا کربن و
نیتروژن8

استات

%79

غنیسازی لجن فعال با این روش مبتنی بر تحمیل محدودیت رشد داخلی است .این
فرایند مشابه فرایند غنا و فقر است و تنها تفاوت آن در نحوهی راهبری فرایند است.
در طی فرایند منبع کربن خارجی در ابتدای دورهی غنا و منبع نیتروژن در ابتدای دوره
فقر به سیستم تزریق میشود .در طی دوره غنا بهدلیل نبود نیتروژن رشد
میکروارگانیسمها محدود شده و مقدار بیشتری از منبع کربن خارجی برای ذخیره
بهصورت  PHAدر دسترس است .در ادامه با افزودن نیتروژن و نبود منبع کربن خارجی
شرایط برای رشد میکروارگانیسمهای تجمع کننده  PHAمساعدتر میشود.

Ahmadi et
)al. (2020b

محیط کشت خالص

استات و
بوتیرات

%75

 PHAبهطور طبیعی توسط بسیاری از میکروارگانیسمها سنتز میشود .در این فرایند
از یک نوع خاص میکروارگانیسم با توانایی تجمع  PHAاستفاده میشود.

Kedia et
)al. (2014

غنا و فقر

بی

هوازی/هوازی6

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 ADFیک استراتژی تغذیهای اساسی برای تجمع
پلیهیدروکسی آلکانوات ( )PHAدر محیط کشتهای خالص و
مخلوط است ADF .براساس رژیم فقر -غنا در یک سیستم تصفیه
فاضالب کار میکند .روند کلی تولید  PHAبا استفاده از محیط
کشت مخلوط معموالً در یک فرآیند سه مرحلهای انجام میشود.
در مرحله اول ،ماده آلی از طریق تخمیر اسیدوژن به یک ماده
غنی اسیدهای چرب فرار ) 9)VFAتبدیل میشود .در مرحله دوم
که مرحله غنیسازی محیط کشت است جمعیت باکتریهای
ذخیرهکننده  PHAدر محیط کشت افزایش مییابد .بهاین منظور
از  VFAتولید شده قبلی (در مرحله اول) بهعنوان خوراک در یک
راکتور منقطع متوالی ( )SBRبهمنظور غنیسازی محیط کشت
استفاده میشود و اعتقاد بر این است که امیدوار کنندهترین فرایند
برای تولید صنعتی است .ثابت شده است که محیط کشت مخلوط
قادر به تجمع  PHAدر شرایط ناپایدار مانند تغذیه ناپیوسته و یا
محدودیت مواد مغذی (نیتروژن ،فسفر ،اکسیژن و )...است .بهطور
خاص  ،هنگامی که لجن به دورههای متوالی در شرایط فقر و غنا
از نظر منبع کربنی در یک راکتور منقطع متوالی ) 10(SBRقرار
گیرد ذخیرهسازی  PHAتوسط لجن فعال میتواند افزایش یابد.
در منابع علمی گزارش شده است که فقدان منبع کربن
خارجی (دوره فقر) برای مدت زمان قابلتوجهی باعث کاهش
مقدار آنزیمهای مورد نیاز برای رشد سلول میشود .در پی چنین
دوره گرسنگی ،اگر محیط کشت میکروبی با منبع کربن اضافی
(دوره غنا) غنی شود ،از آنجایی که آنزیمهای موجود در سلولها
پایینتر از حد موردنیاز برای رسیدن به حداکثر رشد است،
ذخیرهسازی پدیده غالب خواهد بود (.)Bengtsson et al., 2008
این شرایط امکان انتخاب یک محیط کشت غنی شده با ظرفیت
باالتر و با ثباتتر برای تولید  PHAرا فراهم میآورد.
میکروارگانیسمهایی که در مرحله غنای اولیه میتوانند از منبع
کربنی برای ذخیرهسازی استفاده کنند ،نسبت به سایر
میکروارگانیسمهای موجود مزیت رقابتی دارند زیرا میتوانند از
پلیمر ذخیره شده بهعنوان منبع کربن داخلی در مرحله قحطی
استفاده کنند ( .)Van Loosdrecht et al., 1997سرانجام،
زیستتوده غنی شده برداشت میشود و در مرحله سوم با اعمال
شرایط عملیاتی خاص مانند بار آلی باالتر حداکثر محتوای پلیمر
در زیستتوده ذخیره خواهد شد .در نهایت حداکثر پلیمر ذخیره
شده در زیستتوده (مرحله سوم) استخراج میشود.
متداولترین استراتژی کاربردی برای به حداکثر رساندن
تجمع  ،PHAکنترل تنفس درون سلولی با اعمال خوراکدهی
پالسی است .با افزایش تنفس درون سلولی ،سطح منبع کربنی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

کاهش مییابد که منجر به افزایش سطح اکسیژن محیط میشود
و در این شرایط خوراکدهی پالسی بهمنظور افزایش منبع کربنی
اتفاق میافتد در واقع افزایش سطح اکسیژن محلول باعث افزودن
پالس بعدی خوراک میشود .پالسها تا زمان حفظ سطح اکسیژن
محلول در سطح معینی تکرار میشوند ،بنابراین ،حداکثر محتوای
 PHAدر زیستتوده حاصل میشود.
همچنین محققان اثبات کردهاند که راکتورهایی با گرادیان
باال در غلظت خوراک ورودی مانند راکتورهایی با جریان لولهای و
منقطع ) (SBRمنجر به انتخاب مطلوب میکروارگانیسمها با
قابلیت تهنشینی خوب نسبت به میکروارگانیسمهای رشتهای
میشود .در حالی که نتایج بهدست آمده توسط Wen et al.
) (2012نشان داد که استفاده از باکتریهای رشتهای میتوانند با
نرخی قابلمقایسه با لجنهای قابل تهنشینی PHA ،را ذخیره
کنند .عالوهبر این ،تقاضای اکسیژن محلول کمتر باکتریهای
رشتهای باعث صرفهجویی در انرژی مورد نیاز برای هوادهی در
مرحله غنیسازی محیط کشت میشود .مطالعات اخیر نشان
میدهد که یک لجن حجیم (با قابلیت تهنشینی کم) با ظرفیت
ذخیرهسازی  PHAحتی باالتر از لجنهای قابل تهنشینی نیز
میتواند بهطور پیوسته راهبری شود.
هسته عملکردی فرآیند  ،ADFانتخاب اجتماع میکروبی
ذخیره کننده  PHAبا کارایی باال است و بهاین منظورتنظیم و
تثبیت چنین جامعه میکروبی باید بهطور عمیق مورد مطالعه قرار
گیرد .در یک مثال از اجرای موفقیت آمیز این استراتژی که از
استات بهعنوان منبع کربنی استفاده شد باالترین میزان تولید
 89 ،PHAدرصد از وزن خشک سلول در مدت زمان راهبری 7/6
ساعت (نسبت فقر-غنا )0/09 ،با استفاده از لجن فعال گزارش شد
(.)Johnson et al., 2009
 -3تأثیر شرایط عملیاتی
 -1-3نسبت غنا به فقر در مرحله غنیسازی
روش فقر و غنا بهطور گستردهای بهعنوان وسیلهای کارآمد
برای تولید  PHAبا استفاده از محیط کشت میکروبی مخلوط در
سیستمهای هوازی شناخته میشود ( .)Serafim et al., 2008aدر
روش فقر و غنا ،فشار انتخابی مبتنی بر در دسترس بودن بستر
کربن است .میکروارگانیسمهایی که میتوانند پلیمرهای قابل
ذخیره تولید کنند ،میزان جذب باالتری دارند و در رقابت با سایر
میکروارگانیسمها برنده میشوند .این روش با اعمال یک مرحله
طوالنی قحطی ،بهمنظور افزایش فشار انتخابی و دستیابی به
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محیط کشت مخلوط غنی شده از میکروارگانیسمهای جمعآورنده
 PHAهمراه میباشد.
در عملکرد  ،SBRمدت زمان مرحله غنا به طور مستقیم به
میزان جذب خوراک بستگی دارد که با غلظت خوراک ورودی،
غلظت زیستتوده فعال و سرعت ویژه جذب خوراک تعیین
میشود .انتظار میرود که افزایش غلظت خوراک (در زمان
نگهداشت ثابت) منجر به افزایش متناظر غلظت سلول راکتور شود.
بهطور کلی تشخیص داده شده است که نسبت غنا به فقر پایینتر
از  0/3تا  0/25برای غنیسازی محیط کشت میکروبی مخلوط با
ظرفیت ذخیره باال مورد نیاز است .این شرایط به
میکروارگانیسمهای تجمع  PHAیک مزیت رقابتی نسبت به سایر
میکروارگانیسمها میدهد .در مقابل ،در نسبت غنا به فقر باالتر از
 0/55رشد میکروارگانیسمها بر فرآیندهای ذخیرهسازی پلیمر
غالب میشود.
) Cavaillé et al. (2013میزان تولید را با و بدون مرحله
غنیسازی مورد مطالعه قرار دادند .نسبت میزان تولید  PHAبه
خوراک مصرف شده در این تحقیق  0/2مول  /PHAمول خوراک
مصرف شده گزارش شده است که در مقایسه با شرایطی که مرحله
غنیسازی وجود دارد بهطور قابلتوجهی پایینتر است (حداکثر
 0/9مول  /PHAمول خوراک مصرف شده) .برخی محققان بر
میزان  PHAتولید شده در مرحله غنیسازی توجه دارند .شرایط
کار و نتایج حاصل از برخی از آنها در جدول  3خالصه شده است.
همانطور که در جدول  3گزارش شده است ،محتوای  PHAدر
زیستتوده در پایان فاز غنا با کاهش نسبت غنا به فقر افزایش
مییابد .این روند بهدلیل پاسخ متفاوت میکروبی به غلظت باالی
خوراک است .در واقع ،میکروارگانیسمها هر لحظه در معرض
غلظت بستر قرار میگیرند که ناشی از سرعت و غلظت جریان
خوراک و میزان جذب خوراک توسط میکروارگانیسمها است.
بنابراین رقابت در بهدست آوردن خوراک ،ترکیب میکروبی لجن
را در هر چرخه تغذیه تغییر میدهد .با توجه به گزارشات ،با
افزایش نسبت غنا به فقر ،میزان ذخیره  PHAدر پایان فاز غنا
افزایش مییابد .با توجه به اینکه بهطور معمول سرعت
ذخیرهسازی  PHAپایین است ،اعمال شرایط ویژه (نسبت غنا به
فقر باال ،زمان ماند باال برای حذف منبع کربنی) منجر به افزایش
سهم کربن ذخیره شده در قالب  PHAمیشود و در اصل میتواند
یک مزیت برای بهرهوری فرآیند باشد .البته عوامل دیگری نیز در
تجمع  PHAتأثیر دارند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
بهطور کلی ،اثر نسبت غنا به فقر (یا متقابل آن ،طول چرخه)
اغلب همراه با سرعت بارگذاری مواد آلی یا زمان ماند سلولی تغییر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

میکند .در مقالهای ،آزمایشهایی با تغییر زمان ماند سلولی در
محدوده  8-6-2ساعت انجام شد .در این تحقیق ،کاهش زمان
ماند سلولی منجر به انتخاب بهتر زیستتوده با ظرفیت
ذخیرهسازی مناسب و درنتیجه افزایش عملکرد و میزان تولید
پلیمر شد (.)Valentino et al., 2014
 -2-3تاثیر مواد مغذی
اثر عوامل خارجی از جمله کمبود مواد مغذی در سنتز PHA

نیز بهویژه در مرحله غنیسازی محیط کشت مورد بررسی قرار
گرفت .محدودیت مواد مغذی منجر به افزایش تولید پلی
هیدروکسی بوتیرات ) (PHBمیشود در حالیکه نیتروژن باال
باعث افزایش رشد زیستتوده بدون تولید  PHBمیشود .غلظت
کم فسفر و نیتروژن اثر مثبتی بر تجمع  PHBدارا هستند .در
سال  ،2002میزان  PHAبهدست آمده از لجن فعال بدون مرحله
غنیسازی قبلی حدود  %30گزارش شده است ( Takabatake et
.)al., 2002
در سالهای بعد گزارش شد که در راکتور  SBRبا شرایط
محدود کننده نیتروژن ،میزان تجمع  PHAتا  %57گزارش شد
( Cavaillé et al. (2013( .)Mengmeng et al., 2009آزمایش
تجمع  PHAلجن فعال بدون غنیسازی قبلی را انجام دادند ،اما
در مرحله تجمع محدودیت فسفر را اعمال کردند و میزان PHA
تا  %70بهدست آمد .همچنین ،در مطالعهای که توسط Wen et
) al. (2012انجام شد ،حداکثر تجمع  PHAتا  %59وزن خشک
سلول با بهرهوری  1/61میلیگرم  / PHAمیلیگرم  CODمصرف
شده با محدودیت ازت مشاهده شد .نتایج نشان داد که زیست
توده لجن فعال باعث تولید پلی هیدروکسی بوتیرات بیشتری
نسبت به پلی هیدروکسی والرات خصوصاً در شرایط محدودیت
میشود Ince et al. (2012( .عملکرد زیستتوده غنی شده در
شرایط کافی از نظر نیتروژن و کمبود نیتروژن بهترتیب برابر 0/43
و  0/61مول  / PHAمول خوراک گزارش کردهاند.
تمام مواردی که تاکنون در این مقاله ارجاع شده است با
محیط کشتهای غنیشده هوازی محدود به تولید  PHBبا
استفاده از  VFAمنفرد بهعنوان تنها منبع کربنی هستند .الزمبه
ذکر است که کوپلیمر ) 11(HB/HVبرای بهرهبرداری تجاری و
همچنین این واقعیت که مخلوطهای اسیدی با تخمیر
اسیدوژنیک آسانتر بهدست میآیند بیشتر مورد توجه قرار دارد.
تأثیر ترکیب منبع کربن بر عملکرد فرآیند تولید  PHAتوسط
برخی محققان مورد بحث قرار گرفت که در جدول  4ارائه شده
است .تغذیه لجن فعال با بستر منابع کربن که تفاوت در عدد کربن
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پالستیک زی
تولید

(یعنی پروپیونات و باالتر) استفاده شود ( .)Dias et al., 2006با
توجه به مطالعات انجام شده ،برای ترکیب واحدهای HVدر ،PHA
باید پروپیونات بهعنوان یکی از منابع کربنی باشد.

دارند (یعنی استات و بوتیرات) هموپلیمر  PHBرا تولید میکند.
در حالیکه یک کوپلیمر ) P (HB/HVبا  HVبهعنوان واحد غالب
هنگامی تشکیل میشود که از منابع کربن با اعداد کربن باالتر

جدول  -3مقایسه نتایج به دست آمده در مطالعات انجام شده
شرایط غنی سازی میکروبی
منبع
کربن

غلظت خوراک
)(mg COD/L

COD /N /P

استات،
نشاسته

استات

نتایج

غلظت لجن فعال
)(mg VSS/L

زمان ماند

طول

لجن
)(day

چرخه
)(h

نسبت طول

بازده تولید PHA
(YPHA/S, g COD
)/g COD

فاز غنا به

مرجع

فاز فقر

1230

100 ،2/6 ،7/8

2400

8

4

0/48
0/84

0/03

Ciggin et al.
)(2013

300

100/2/2

2310

8

6

0/68

0/05

1200

100 ،2/6 ،7/8

1480

8

4

0/68

0/06

1100

100 ،2/6 ،7/8

1050

2

4

0/54

0/23

1200

100 ،5 ،2/5

1500

7

6

—

0/33

450

100 ،25/5 ،8

3000

7

12

0/4

0/33

2020

100 ،0/5 ،1/2

1750

8

2

—

0/5

Ince et al.
)(2012
Ciggin et al.
)(2013
Çığgın et al.
)(2011
Liu et al.
)(2016a
Bernat et al.
)(2008
Ozdemir et
)al. (2014

جدول  -4مقایسه نتایج بهدست آمده در مطالعات گزارش شده (استفاده از استراتژی  ADFبرای غنیسازی لجن فعال و استفاده از مرحله تجمع)
شرایط تجمع PHA

شرایط غنیسازی میکروبی

نتایج
نسبت

چرخه
)(h

خوراک
(mg
)COD/L

لجن فعال
(mg
)VSS/L

بازده تولید
PHA
(YPHA/S,
g COD
)/g COD

فقر

1700

630

2/69

0/02

Marang et al.
)(2013

2400

1

0/04

Basak et al.
)(2011

1/26

0/07

Serafim et al.
)(2008b

0/04

Johnson et al.
)(2009
Liu et al.
)(2011

منبع

غلظت

غلظت

زمان

کربنی

خوراک
(mg
)COD/L

لجن فعال
(mg
)VSS/L

ماند
لجن
)(day

بوتیرات

850

،10/3 ،8/48
1000

630

1

12

300

100 ،2/2

2300

8

6

2400

950

،2/1 ،2/8
100

3000

10

12

1900

1500

1720

،5/5 ،4/48
100

630

1

12

2550

630

4/04

1160

،4/37 ،2/6
100

2000

5

24

6350

2000

3/18

0/12

1650

،5/5 ،4/48
100

550

1

18

830

280

2/96

0/14

Jiang et al.
)(2011

950

،8/84 ،4/55
100

2000

6

6

1270

1000

1/27

0/16

Qu and Liu
)(2009

1200

،2/82 ،1/68
100

4000

2

12

1200

2000

0/6

0/22

MontielJarillo et al.
)(2017

850

،4/57 ،1/12
100

2000

10

8

2550

2000

1/27

0/14

Wen et al.
)(2012

1350

100 ،10 ،1

5500

8

12

5000

2000

0/11

0/15

Ahmadi et al.
)(2019

استات

COD /N/P

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

غلظت

طول

250

غلظت

طول فاز

مرجع

غنا به فاز
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که از منابع کربن با اعداد کربن باالتر (یعنی پروپیونات و باالتر)
استفاده شود ( .)Dias et al., 2006با توجه به مطالعات انجام شده،
برای ترکیب واحدهای HVدر  ، PHAباید پروپیونات بهعنوان یکی
از منابع کربنی باشد.
بنابراین ،ترکیب خوراک یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
ساختار جمعیت میکروبی و عملکرد سیستمهای تولید PHA
است .همانطور که قبالً نیز گفته شد ،تحمیل شرایط غنیسازی
از طریق نسبت کم غنا/فقر و تعداد کم چرخه بهازای سن لجن،
میکروارگانیسمها را براساس کارآیی آنها برای ذخیره PHA
انتخاب میکند .با اینحال ،از آنجا که این مطالعات فقط از تعداد
محدودی از منابع کربن استفاده میکردند ،نمیتوان پیشبینی
کرد که آیا همان شرایط انتخابی درصورت وجود خوراکهای
متعدد ،غنیسازی محیط کشت را بههمراه خواهد داشت .مطالعه
ارتباط بین ترکیب میکروبی و اولویت جذب منبع کربنی در یک
محیط کشت ذخیرهسازی  PHAتوسط ( Albuquerque et al.
 (2013انجام شد .نتایج نشان میدهد که هنگامی که مخلوطی از
 VFAبهعنوان منبع کربن استفاده میشود ،بوتیرات با باالترین
سرعت مصرف میشود ،سپس استات و بعد از آن پروپیونات
مصرف میشود .همچنین ،میزان جذب استات هنگامی که سایر
بسترهای  VFAکاهش پیدا کردهاند  ،افزایش ناگهانی را نشان
داد .در شرایط هوازی ،با استفاده از مخلوطی از اسید استیک،
پروپیونیک و اسید الکتیک ،کاهش شدید میزان حذف اسید
استیک و الکتیک در حضور سایر منابع کربنی نسبت بههنگام
استفاده از هر منبع کربنی بهتنهایی مشاهده شد ( Dionisi et al.,
 .)2004بهطور مشابه ،حذف در مخلوطی از استات و نشاسته
(بهمنظور ذخیره  PHAو گلیکوژن) در مقایسه با زمانی که هر
منبع بهتنهایی مورد استفاده قرار میگیرد با نرخ کمی پایینتر
مشاهده شد ( .)Karahan et al., 2008از طرف دیگرCarta et ،
) al. (2001گزارش داد که هیچ تفاوتی در جذب استات و گلوکز
در مخلوطی از گلوکز و استات در مقایسه با آزمایشهای انجام
شده با منبع کربنی واحد وجود ندارد .همچنین گزارش شده است
که میزان ذخیرهسازی نیز مستقل از وجود منابع کربنی منفرد یا
مخلوط است.
در مطالعه دیگری Ciggin et al. (2013) ،تأثیر مخلوط
استات/نشاسته در شکلگیری بیوپلیمرهای ذخیرهسازی در
مقایسه با مکانیسم ذخیرهسازی در سیستمهایی که با این
ترکیبات بهعنوان منبع کربنی واحد تغذیه میشوند ،مورد بررسی
قرار داد .در سیستمهای خوراک منفرد با تغذیه پالسی ،نشاسته
بهطور کامل به گلیکوژن تبدیل شد ،در حالیکه  %25استات برای

 -3-3تاثیر نوع خوراک
 -1-3-3مرحله غنیسازی
در مرحله غنیسازی ،لجن تولید شده دارای قابلیت
ذخیرهسازی  PHAباالیی است که در مرحله بعدی مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد .این لجن وارد راکتور منقطع  SBRبا
مقادیر زیادی منبع کربنی میشود تا حداکثر ظرفیت لجن برای
ذخیره غلظت پلیمر در زیستتوده مورد ارزیابی قرار گیرد .جدول
 3شرایط راهبری و نتایج بهدست آمده در برخی از تحقیقات انجام
شده را برای تولید  PHAبا استفاده از  VFAمنفرد بهعنوان
خوراک و  ADFبهعنوان استراتژی غنیسازی را نشان میدهد .با
توجه به دادههای جدول مشخص میشود که نسبت غنا به فقر
تأثیر معکوس بر محتوای  PHAدارد.
همچنین بوتیرات بهدو دلیل خوراک مناسبی برای تولید
 PHAاست .اول ،این محصول از بازده نظری باالیی برخوردار است.
عملکرد استوکیومتری  PHAدر بوتیرات  0/94غلظت مولی است
که  40درصد بیشتر از عملکرد استات است (.)Shi et al., 1997
دوم و مهمتر از آن ،بوتیرات در طی تخمیر اسیدوژن از جریانهای
زباله آلی بهمقدار زیادی تولید میشودMarang et al. (2013) .
خوراک بوتیرات را بهعنوان منبع کربنی برای تولید پلی
هیدروکسی آلکانوات ( )PHAتوسط محیط کشت غنیسازی شده
بررسی کرد .نتایج بهدست آمده میزان باالی جذب کربن و بازده
 PHAرا با خوراک بوتیرات نسبت به استات نشان میدهد .عالوهبر
این ،هنگامی که هر دو خوراک در دسترس بودند جذب باالتری
از بوتیرات توسط میکروارگانیسمها گزارش شد و تنها پس از
کاهش چشمگیر بوتیرات ،جذب استات با سرعت باالیی صورت
گرفت.
تمام مواردی که تاکنون در این مقاله ارجاع شده است با
محیط کشتهای غنی شده هوازی محدود به تولید  PHBبا
استفاده از  VFAمنفرد بهعنوان تنها منبع کربنی هستند .الزمبه
ذکر است که کوپلیمر ) P (HB/HVبرای بهرهبرداری تجاری و
همچنین این واقعیت که مخلوطهای اسیدی با تخمیر
اسیدوژنیک آسانتر بهدست میآیند بیشتر مورد توجه قرار دارد
( .)Traverso et al., 2000تأثیر ترکیب منبع کربن بر عملکرد
فرآیند تولید  PHAتوسط برخی محققان مورد بحث قرار گرفت
که در جدول  5ارائه شده است .تغذیه لجن فعال با بستر منابع
کربن که تفاوت در عدد کربن دارند (یعنی استات و بوتیرات)
هموپلیمر  PHBرا تولید میکند .در حالیکه یک کوپلیمر P
) (HB/HVبا  HVبهعنوان واحد غالب هنگامی تشکیل میشود
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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رشد مستقیم میکروبی در سن لجن  8روز بههمراه ذخیرهسازی
اسید پلی هیدروکسی بوتیرات ( )PHBاستفاده شد .تغذیه مخلوط
استات /نشاسته باعث افزایش معنیدار در استفاده از استات برای
رشد مستقیم میکروبی شد .کسر استات تبدیل شده به PHB
بهترتیب در سنهای لجن  8و  2روز به  %58و  %50نسبت بهحالت
تنها استفاده شده ،کاهش نشان داد در حالیکه نشاسته در هر دو
شرایط عملیاتی کامالً به گلیکوژن تبدیل شد.
از طرفی ،استفاده از خوراکهای ارزان قیمت ،مانند زبالههای
آلی ،توسط بسیاری از محققان بهعنوان راهی برای کاهش هزینه
تولید  PHAمورد بررسی قرار گرفته است .بیش از  %40کل هزینه
عملیاتی تولید  PHAمربوط به تامین مواد اولیه است و بیش از
 70%این هزینه به منبع کربن اختصاص مییابد .از طرفی ،ورود
مداوم ضایعات صنعتی از صنایع با توجه به عناصر آالینده سمی
آن موجب نگرانی محیطزیست است .ضایعات غالباً غنی از مواد
آلی هستند و ازنظر مواد مغذی فقیر هستند .این شرایط نامتعادل
از کربن و مواد مغذی برای رشد میکروارگانیسمهای تجمع کننده
 PHAمطلوب است اما میزان مصرف مواد آلی و میزان ذخیره آن
کمینه است .با استفاده از منابع کربنی ارزان قیمت مانند زبالههای
زراعی صنعتی (بهعنوان مثال آب پنیر ،مالس و پساب کارخانه
روغن نخل) ،فرآیند تولید  PHAاقبال بیشتری برای اقتصادی
شدن دارد.
بسیاری از زباله کشاورزی خوراکهای بالقوه مفیدی هستند
مانند مالس نیشکر و چغندر ،پنیر ،روغنهای گیاهی و
هیدرولیزهای نشاسته (بهعنوان مثال ذرت ،تاپیوکا) ،سلولز و
همیسلولز است .قابلتوجه است که همه خوراکها بهیک اندازه
برای فرآیند ذخیرهسازی  PHAمناسب نیستند .از اینرو این
مسئله با استفاده از انواع مختلفی از پیشتصفیهها مانند تصفیه
حرارتی ،بیهوازی ،آنزیمی ،مکانیکی و غیره برطرف شد.
پسماندهای تصفیه شده باعث ایجاد اشکال سادهتر مانند
اسیدهای چرب فرار و قسمتهای قندی میشوند که بهراحتی
جذب سلولها میشوند .بهعنوان مثال ،هیدرولیز نشاسته و سلولز
میتوانند به رشد میکروارگانیسمهای تجمعکننده گلیکوژن منجر
شود ( . )Mino et al., 1996این مشکل را میتوان با اسیدی کردن
قندها ،نشاسته و هیدرولیز سلولز با مخلوطی از اسیدهای چرب
فرارمانند اسید استیک ،پروپیونیک ،بوتیریک و غیره برطرف کرد.
چنین مخلوطی به آسانی به  PHAتبدیل میشود .در این شرایط،
تولید  PHAدر سه مرحله اتفاق میافتد که تصفیه پسماند اولین
مرحله و بهدنبال آن مرحله غنیسازی لجن فعال قرار دارد و در
نهایت تولید  PHAبا استفاده از ضایعات تصفیهشده بهعنوان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

خوراک اتفاق میافتد.
 -2-3-3مرحله تجمع PHA

مشابه با غنیسازی ،ارزیابی حداکثر ظرفیت ذخیرهسازی
 PHAدر اکثر مطالعات با خوراکهای خالص انجام شد .فقط
بهتازگی ،از ضایعات پیچیده واقعی برای ارزیابی ظرفیت
ذخیرهسازی محیط کشتهای غنیسازی استفاده شد .جدول 6
یک مرور کلی از نتایج موجود در تحقیقات پیشین مربوط به
مرحله تجمع با خوراکهای پیچیده واقعی و محیط کشتهای
غنیسازی شده تحت شرایط  ADFارائه میدهد.
) Din et al. (2006تأثیر نسبت  CODبه نیتروژن و نسبت
 CODبه فسفر بر ظرفیت ذخیره  PHAدر جوامع میکروبی را با
سیستمی که با خوراک روغن نخل تخمیر شده با طول چرخه 6
ساعت راهبری شد ،مورد ارزیابی قرار داد .باالترین میزان ذخیره
 44/5( PHAدرصد)  ،در  180گرم  CODبه ازای هر گرم فسفر
و  260گرم  CODبه ازای هر گرم نیتروژن بدست آمد.
صرف نظر از نوع خوراک پیچیده مورد استفاده برای مطالعات
تجمع ،محیط کشتهای غنیسازی شده بهروش  ADFهمیشه
کوپلیمرهای مونومرهای  3HBو  3HVتولید میکنند (به استثنای
( .)Liu et al. (2008تشکیل مونومرهای غیر از  ،3HBکه نتیجه
مستقیمی از تنوع اسیدهای چرب فرار و سایر ترکیبات موجود در
خوراک است ،مزیت استفاده از پسماندهای پیچیده واقعی است.
پایداری ترکیب پلیمر جنبه مهمی از تولید  PHAاز پسماندهای
پیچیده واقعی توسط محیط کشتهای مخلوط است .این یک
جنبه مهم در تولید صنعتی است زیرا جریانهای زباله اغلب نسبت
به تغییرات فصلی و فرایند حساس هستند .در فرآیند سه
مرحلهای ،با دستکاری پارامترهای عملیاتی در مرحله تخمیر
میتوان این مشکل را حل کرد (.)Albuquerque et al., 2007
بازده ذخیرهسازی بهدست آمده توسط کشتهای مخلوط
غنیسازی شده در شرایط  ،ADFدر بیشتر موارد در دامنه  0/2و
 0/84گرم  PHAبهازای هر گرم  CODمصرف شده با سایر منابع
کربنی غیر از  VFAها است ( .)Gurieff, 2007تفاوت در مقادیر
عملکرد ذخیرهسازی ممکن است با ترکیب مواد اولیه مرتبط باشد.
ترکیب و غلظت  VFAمختلف در مطالعات انجام شده در جدول
 4آمده است .بازده ذخیرهسازی در تحقیقات (به استثنای
( )Dionisi et al. (2005bکمتر از بازده ذخیرهسازی با منبع
کربنی استات است ( 0/87گرم  PHAبهازای هر گرم  CODمصرف
شده) که توسط ( Serafim et al. (2004انجام شد .این اختالف از
آنجا ناشی میشود که در خوراکهای تخمیری در کنار اسید
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و در نتیجه میزان پلیمر کمتری تولید میکنند.

استیک ،دیگر  VFAکربن با زنجیره طوالنیتر حضور دارند که
برخالف استات میتواند در مسیر سنتز  PHAدکربوکسیلیزه شوند

جدول  -5مقایسه نتایج بهدست آمده در مطالعات گزارش شده با استفاده از استراتژی  ADFبرای غنیسازی لجن فعال و مخلوط اسیدهای چرب فرار
) (VFAبهعنوان منبع کربن
شرایط تجمع PHA

شرایط غنیسازی میکروبی

چرخه
)(h

خوراک
(mg
)COD/L

لجن فعال
(mg
)VSS/L

بازده تولید
PHA
(YPHA/S, g
COD
)/g COD

فقر

1700

630

0/78

0/03

Marang et
)al. (2013

2500

0/31

0/04

Guo et al.
)(2016

420

0/35

0/2

Villano et al.
)(2010

غلظت

زمان

لجن فعال
(mg
)VSS/L

ماند
لجن
)(day

استات و
بوتیرات

1600

،4/8
،5/9
100

630

1

12

استات و
پروپیونات

1000

،6 ،1
100

5000

—

12

3000

استات و
پروپیونات

8500

،5 ،1/4
100

2000

1

2

2000

استات و
پروپیونات

8500

،1/3
،9/2
100

2000

استات و
پروپیونات

8500

استات و
پروپیونات

8500

استات و
پروپیونات و
اسید الکتیک

20000

استات و
پروپیونات و
اسید الکتیک

8500

غلظت
نوع منبع کربن

خوراک
(mg
)COD/L

COD
/N
/P

1

نتایج
نسبت

طول

2

غلظت

1000

غلظت

600

0/45

طول فاز

مرجع

غنا به فاز

0/22

Valentino et
)al. (2013

،1/4
،9/2
100

4500

1

2

1480

740

0/45

0/25

Valentino et
)al. (2014

،1/4
،4/6
100

2500

—

6

7300

3500

0/36

0/28

Villano et al.
)(2014

،0/9
،5/2
100

4800

،1/4
،5/1
100

2650

استات و
پروپیونات و
اسید الکتیک

12750

استات و
پروپیونات و
اسید الکتیک

8500

استات و
پروپیونات و
اسید الکتیک

20000

1

1

4

2

1500

1000

370

350

0/55

0/45

0/11

0/2

Dionisi et al.
)(2007

Dionisi et al.
)(2004

،1/2
،8/2
100

3500

1

2

1500

350

0/39

0/2

Dionisi et al.
)(2005a

،1/8
،5/1
100

3200

1

2

1000

300

0/41

0/2

Majone et
)al. (2006

،0/88
،5/23
100

5900

1

2

12

محتوای  PHAدر مرحله تجمع است که در واقع نسبت F/M

 -4-3تاثیر F/M

تعادل استوکیومتری بین سرعت رشد و مقدار خوراک را که برای
حفظ شرایط رشد انتخابی باید در دسترس باشد را تعریف میکند.

عالوهبر در دسترس بودن مواد مغذی و ترکیب خوراک،
نسبتهای  F/Mیکی از مهمترین پارامترها برای بهینهسازی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

840

500

0/43

0/26

Dionisi et al.
)(2006
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 VFAدر پساب تخمیر را بررسی کردهاند ،زیرا ترکیب VFA

در شرایط افزایش نسبت  F/Mپاسخ فیزیولوژیکی یک محیط
کشت میکروبی مخلوط میتواند بهطور فزایندهای ذخیرهسازی
کربن و انرژی (بهجای پاسخ رشد) باشد در صورتیکه منبع کربنی
بتواند بهراحتی به سلول میکروبی منتقل شده و برای تبدیل به
پیشسازهای پلیمری تخریب شود .با این وجود ،محققان دیگر
گزارش کردند که در شرایط افزایش استات ،میزان اضافی کربن
به پلیمر تبدیل نشده وکشت میکروبی سینتیک واکنشهای
متابولیکی را با سرعت رشد باالتر تنظیم کرده بهطوریکه منبع
کربنی بیشتری را برای رشد مستقیم در سطح استات باال استفاده
کرد .در مطالعه دیگری نیز این مطلب تایید شده ،بهطوریکه
افزایش میزان ذخیرهسازی توسط ( )Biros et al. (2014هنگامی
غلظت استات کاهش یافت گزارش شده است.

میتواند در مراحل بعدی بر ترکیب  PHAتأثیر بگذارد .هنگام
انتخاب  ،pHباید این واقعیت را درنظر گرفت که اکثر باکتریهایی
که در فشار و دمای باال نمیتوانند زندگی کنند در طیف
گستردهای از مقادیر  pHخارجی از  5/5-9رشد میکنند ،هرچند
که حفظ  pHسیتوپالسمی در دامنه باریک از  7/4تا  ،7/8که با
عملکرد بهینه و ساختار یکپارچه پروتئینهای سیتوپالسمی
سازگار است ،رشد میکروارگانیسمها را پشتیبانی میکنند.
چند مطالعه منتشر شده تأثیر ( pHدر این محدوده) را بر
میزان و عملکرد ذخیره پلیمر شرح دادهاند که با توجه به نتایج
آنها معموال با کنترل  pHدر محدوده  8تا  ،9بیشترین مقدار
تولید بیوپلیمر بهدست خواهد آمد .تحقیقات مقدماتی که توسط
) Dionisi et al. (2005aانجام شده است نشان داد که تغییر pH
از مرحله دوم (غنیسازی) به مرحله سوم (تجمع) روند تأثیر
قابلتوجهی بر سرعت و ترکیب  PHAدارد ،بهطوریکه میزان
باالتر تولید  PHAو محتوای  HVدر پلیمر ذخیره شده در مقادیر
 pHقلیایی (در محدوده  7/5تا  )9مشاهده شد .با توجه به این
نتایج مرحله استخراج  PHAاز زیستتوده میتواند در  pHقلیایی
انجام شود.

 -5-3تاثیر pH

عملکرد فرایند کلی تحت تأثیر چندین پارامتر عملیاتی از
جمله  pHهر مرحله قرار دارد .تخمیر اسیدوژنیک معموالً در
شرایط اسید (بهعنوان مثال  )5/5-6/5بهمنظور حذف متانوژنها
انجام میشود .مطالعات متعددی تأثیر  pHبر ترکیب مخلوط

جدول  -6شرایط بهرهبرداری ،بازده ذخیرهسازی و محتوای  PHAحاصل از شرایط  ADFبا استفاده از ضایعات پیچیده واقعی
تخمیر اسیدوژن

منبع
کربنی

شرایط غنی سازی میکروبی

زمان

بازده

pH

ماند
)(h

تولید
( )%

غلظت
خوراک
(mg
COD/
)L

COD
/N
/P

غلظت

زمان

لجن

ماند

فعال
(mg
)/L

لجن
(da
)y

خه
)(h

طول
چر

شرایط تجمع
PHA
غلظ
غلظت
ت
لجن
خورا
فعال
ک
(mg
(mg
VSS/
CO
)L
)D/l

نتایج

بازده تولید
PHA
(YPHA/S, g
COD/g
)COD

نسبت
طول

مرجع

فاز غنا
به فاز
فقر

فاضالب
نیشکر

4/8

9/6

71/2

2520

100 ،6 ،1

3650

5

12

2520

1800

0/68

0/04

Chen et
al.
)(2017

فاضالب
کارخانه
چوب

5/5

36

42

1100

100 ،3/7

2500

7

12

1500

1250

0/53

0/043

Ben et
al.
)(2011

مالس قند

6

10

75

1450

100 ،8 ،1

3000

10

12

1580
0

6800

0/8

0/09

Albuque
rque et
al.
)(2011

فاضالب
شهری خام
و مواد
جامد اولیه

4-/5
5

90

مالس قند

6

10

—

70
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660

،1/9 ،17/8
100

2000

5/33

24

1600

800

0/31

0/09

Coats et
al.
)(2011

1500

،3/2 ،0/4
100

3400

10

12

2520

2500

0/8

0/11

Oehmen
et al.
)(2014
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فاضالب
کارخانه
مقوا

5/5

گلیسرول
خام از
تولید
بیودیزل

—

—

—

21

—

1600

1450

،3/2 ،0/4
100

4000

،5/35 ،0/4
100

2300

10

5

12

24

2850

3200

2000

2300

0/46

0/44

0/14

0/14

فاضالب
کارخانه
کنسرو
گوجه
فرنگی

—

—

—

3000

،4 ،0/5
100

—

4

24

700

350

—

0/14

لجن فعال
مازاد

6-/4
6 /8

36

50

1000

،13/5 ،2/7
100

5000

6

8

1500
0

3300

0/37

0/17

مالس قند

6

10

61

1430

100 ،8 ، 1

3000

10

12

1900

1500

0/75

0/18

مالس
نیشکر

5

10

76

1450

،1/2 ،0/34
100

3150

10

12

3900

3500

0/66

0/2

Farghaly
et al.
)(2017
Freches
and
Lemos
)(2017

Liu et al.
)(2008

MorganSagastu
me et al.
)(2010
Albuque
rque et
al.
)(2010
Albuque
rque et
al.
)(2007

فاضالب
کارخانه
نوشابه
سازی

—

—

—

1350

100 ،4 ،1

5500

16

12

5000

2000

0/07

0/19

Ahmadi
et al.
)(2020a

مالس
نیشکر

—

—

—

1450

،1/84 ،0/5
100

3800

10

12

3800

2000

0/76

0/22

Albuque
rque et
al.
)(2013

پسماندهای
جامد
شهری
(شیرابه)

—

فاضالب
کارخانه
روغن
زیتون

—

—

33/6

—

32

2000

8500

—

—

،6/15 ،1/4
100

3700

—

1

12

2

—

6500

—

3700

0/48

0/36

0/22

0/33

پسماند
کارخانه
کاغذ سازی

—

—

—

1700

100 ،0/2

2000

5

12

2000

320

1/19

0/33

آب پنیر

6

72

—

—

،4 ،0/6
100

2600

4

12

2500

1300

0/86

0/4

لجن و
فاضالب
شهری

5-/5
6 /5

142

275

فاضالب
شهری
سنتزی

—

275

—

90

—
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،1/09
100 ،12/7

500

1/5

1/5

3000

1000

0/2

0/5

،1/09
100 ،12/7
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1/72

1/5

1000

500

0/23

0/63
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موثر بر تولید  PHAاز جمله نسبت غنا به فقر در مرحله
غنیسازی ،تاثیر مواد مغذی ،تاثیر نوع خوراک ،تاثیر نسبت ،F/M
تاثیر  ،pHتاثیر غلظت اکسیژن محلول توسط پژوهشگران بررسی
شده است .مطالعات بیشتری برای تولید صنعتی  PHAمورد نیاز
خواهد بود و تمرکز بر بهبود عملکرد غنیسازی لجن فعال و
افزایش بازده مرحله تجمع بیوپالستیک زیستی برای برداشت
حداکثری از لجن فعال از جنبههای پژوهشی مورد نیاز است.
عالوهبر آن استفاده از رژیم پیوسته در تولید  PHAاز جمله
نیازهای صنعتی شدن خواهد بود .با توجه به دانش کسب شده در
این زمینه ،در آینده در تولید تجاری  PHAیک رویکرد از باال به
پایین مدنظر خواهد بود که در آن از قبل منبع کربنی و نوع PHA
تولید شده با توجه به مالحظات اقتصادی انتخاب میشود و
استراتژی مطلوب بهکار گرفته خواهد شد.

 -6-3تاثیر اکسیژن محلول
غلظت اکسیژن محلول اثر مستقیمی بر محتوای  PHBذخیره
شده در لجن فعال دارد .درمطالعات قبلی گزارش شده است که
مقادیر بیش از حد اکسیژن منجر به کاهش عملکرد  PHBمیشود
زیرا بخش بیشتری از استات در غلظت باالتر اکسیژن محلول
صرف رشد زیستتوده خواهد شد .با اینحال ،تحقیقات دیگر
نشان داد که غلظت باالی اکسیژن محلول به نفع افزایش محتوای
 PHBاست .بهطور کلی افزایش غلظت اکسیژن محلول باعث
افزایش میزان جذب استات خواهد شد .بنابراین ،استات اضافی
برای حفظ متابولیسم متعادل تبدیل به  PHBمیشود ( Qu and
 .)Liu, 2009افزایش غلظت اکسیژن محلول بدین معنی است که
پذیرندههای الکترون بیشتری برای تولید انرژی توسط
میکروارگانیسمها در لجن موجود هستند .این نتیجه بهاین معنی
است که جذب خوراک بهدلیل این واقعیت افزایش مییابد که
میکروارگانیسمهای کشت شده در راکتورهایی که دارای رژیم
خوراک پیوسته هستند حداکثر میزان آنزیم های جذب خوراک
را القا میکنند ( .)Van Aalst‐van Leeuwen et al., 1997از
طرف دیگر ،انتقال استات به درون غشای سلولی فرایندی است
که انرژی مصرف میکند .براساس این شرایط ،آنها فرض میکنند
که افزایش غلظت اکسیژن محلول باعث تسریع در جذب استات
و پس از آن ،ذخیرهسازی  PHBمیشود ( Smolders et al.,
 .)1994از طرفی دیگر ،بهینهسازی فرآیند تولید  PHAبا محیط
کشت مخلوط منجر به تولید  PHBتا  67/5درصد وزنی با استات
بهعنوان خوراک شده است (.)Serafim et al., 2004

 -5پینوشتها
1- Poly Hydroxy Alkonate
2- Feast-Famine strategy
)3- Poly (hydroxyl-butyric acid
4- Pure Culture
5- Aerobic Dynamic Feeding
6- Anerobic-aerobic
7- Microaerophilic –aerobic process
8- Uncoupled carbon and nitrogen feeding strategy
9- Volatile Fatty Acid
10- Sequencing Batch Reactor
11- Hydroxy Butyrate / Hydroxy Valerate
12- Feed / Microorganis
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