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تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاریشده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت
عباس المدرس

*

اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدة علوم ،گروه زیستشناسی
(تاریخ دریافت -30/30/51 :تاریخ پذیرش)30/31/30 :

چکیده
هدف این تحقیق کشت گیاه سورگوم شیرین و آبیاری آن با کیفیتهای مختلف آب آبیاری بهمنظور تولید
سوختهای زیستی بود .این آزمایش در تصفیهخانة شرق شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال
 5035انجام گرفت .گیاه سورگوم شیرین با سه کیفیت فاضالب خام ،پساب فاضالب و آب کشاورزی
آبیاری شد .نتایج نشان داد حداکثر بیوماس ( 78تن در هکتار) در تیمارهای آبیاریشده با فاضالب خام و
پساب فاضالب و حداقل آن ( 66تن در هکتار) در تیمار آبیاریشده با آب کشاورزی بهدست آمد .تعداد

کل کلیفرم در فاضالب خام و پساب فاضالب بهترتیب  5/2×537و  5/3×530بود ،ولی تعداد آنها در
ساقه ،دانه و برگ گیاه سورگوم شیرین کمتر از  5/3×53 2بود .با کشت یک هکتار سورگوم شیرین 6082

لیتر اتانول تولید شد .از محصوالت جانبی آن  51001مترمکعب سی ان جی تولید شد که میتوان آن را در
وسایل نقلیة گازسوز مصرف کرد .همچنین ،همزمان  00257کیلووات ساعت برق برای اتصال به شبکة
سراسری برق 06330 ،مگاکالری حرارت برای خودکفایی انرژی کارخانة اتانول و  56تن کود آلی برای
مصرف در کشاورزی تولید شد.
واژههای کلیدی :بیواتانول ،بیوانرژی ،پساب فاضالب ،سوخت زیستی ،سورگوم شیرین.
 .4مقدمه و هدف
بحران کمبود آب به یکی از اساسیترین مشکالت جهان
تبدیل شده است .ایران نیز بهدلیل داشتن اقلیمی خشک و
نیمهخشک بهطورجدی با کمبود منابع آب مواجه است [.]1
محدودیت منابع آبهای شیرین سطحی و سفرههای
زیرزمینی ،موجب توجه محققان به کاربرد اصولی آبهای
نامتعارف مانند آبهای شور ،فاضالبهای خانگی و صنعتی
شده است ] .[2پساب فاضالب آثار مثبتی بر خاک و رشد
گیاهان بهعلت افزایش مواد آلی و عناصر غذایی مانند ازت،
فسفر و پتاس دارد ] .[3معظم و همکاران ] [2گزارش کردند
ارتفاع ساقه ،قطر ساقه ،تعداد دانه ،وزن هزار دانه و درصد قند
در گیاهان سورگوم آبیاریشده با پساب فاضالب نسبت به
دیگر گیاهان سورگوم -که در زمینهایی کشت شده بودند که
کودهای شیمیایی به آن اضافه شده و با آب کشاورزی آبیاری
* نویسندة مسئول:

شده بود -بیشتر بود .مشکالت استفاده از پساب فاضالب برای
آبیاری گیاهان ممکن است بهعلت تجمع فلزات سنگین و
جذب باکتریهای بیماریزا از سوی گیاه از پساب باشد که
برای مصرفکننده مسمومیت گوارشی ایجاد میکند [.]4
غالوی و همکاران ] 5 [5تیمار آبیاری شامل آب چاه ،پساب
فاضالب و ترکیبی از آنها را در طول فصل رشد درمورد
سورگوم علوفهای بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد آبیاری
با پساب فاضالب موجب افزایش عناصر مورد نیاز گیاه از
جمله ازت ،فسفر ،پتاس و منیزیم شد .همچنین ،آبیاری با
پساب موجب افزایش فلزات سنگین روی ،آهن و مولیبدن در
خاک و مس و آهن در گیاه شد .اگر استاندارهای سازمان
محیطزیست رعایت شود ،استفاده از پساب برای آبیاری
گیاهان زراعی امکانپذیر میشود .شایان ذکر است رعایت
استانداردهای محیطزیست به اعتبارات زیادی نیاز دارد که در
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حال حاضر تأمین این اعتبارات امکانپذیر نیست و اکنون به
علت آبیاری سبزیجات ،میوهها و ...با فاضالب ،مسمومیتهای
گوارشی در سطح کشور مشاهده میشود .یکی از راههای
بهکارگرفتن پساب فاضالب بدون نیاز به اعتبارات گزاف،
استفاده از آن در آبیاری گیاهان صنعتی است .محدودشدن
منابع انرژی مانند سوختهای فسیلی و افزایش آلودگی هوا با
انتشار گازهای گلخانهای حاصل از سوختن منابع فسیلی به
تشدید گرم شدن کرة زمین و بحران انرژی منجر شده است.
سوختهای زیستی از این نظر مهم هستند که موجب کاهش
سوختهای فسیلی ،آلودگی هوا و گازهای گلخانه میشوند.
همچنین ،اکتان بنزین پایین است و برای افزایش آن به مواد
افزودنی نیاز است .این مواد یا مکملهای بنزین شامل سرب و
ام تی بی ای 1است که سرب آالیندة هوا و ام تی بی ای
آالیندة آبهای زیرزمینی و سرطانزاست .در حال حاضر
بیواتانول بهعنوان مکمل بنزین ،جایگزین سرب و ام تی بی
ای میشود [ .]6امروزه سوختهای زیستی بهطورعمده از
منابع زیست توده تولید میشوند .بیواتانول را میتوان از مواد
قندی ،نشاستهای و سلولزی تولید کرد .مواد قندی مانند
چغندرقند و نیشکر و مواد نشاستهای مانند گندم ،ذرت و...
مصارف انسانی و دامی دارند و نمیتوان از آنها برای تولید
بیواتانول استفاده کرد .تولید بیواتانول از مواد سلولزی هنوز
صنعتی نشده است .در کشور ما ،مواد اولیه برای تولید
بیواتانول بهگونهای انتخاب میشوند که مصرف انسانی و دامی
نداشته باشند و با شرایط گرم و خشک کشور سازگار باشند.
سورگوم شیرین تنها گیاهی است که میتوان از آن برای
تولید بیواتانول استفاده کرد .از آنجاکه گیاه سورگوم شیرین
برای تولید بیواتانول [ ]7جزء منابع غذایی انسانی و دامی
نیست و با شرایط گرم و خشک کشور سازگار است [،]8
نسبت به سایر مواد اولیة تولید بیواتانول همچون نیشکر و
ذرت در اولویت است .هدف از کشت گیاه سورگوم شیرین
تولید بیواتانول است؛ بنابراین ،گیاه صنعتی محسوب میشود
و میتوان آن را با پساب فاضالب آبیاری کرد .از دیگر مزایای
این گیاه آبیاریشده با پساب فاضالب برای تولید بیوانرژی،
غیررقابتیبودن زمینهای زیرکشت با زمینهای زراعی
(استفاده از زمینهای حاشیهای با ویژگیهای نامناسب خاک
مثل شوری ،بافت نامناسب خاک ،خشکی و غیره) است ].[9
عالوهبراین ،توقع این گیاه نسبت به دادههای کشاورزی کم
است و مواد غذایی مورد نیاز آن از قبیل ازت ،فسفر ،پتاس
و ...در پساب فاضالب وجود دارد؛ بنابراین ،به کودهای

شیمیایی نیازی نیست .بیواتانول از ساقهها و دانههای گیاه
سورگوم شیرین تولید میشود .این گیاه با پساب فاضالب
آبیاری میشود؛ بنابراین ،بقایای این گیاه را نمیتوان به
مصرف دام رساند ،زیرا بقایای سورگوم شیرین حاوی مقدار
متنابهی مواد قندی ،نشاستهای ،پروتئینی و چربی است که
میتوان از آنها بهمنظور تولید بیوگاز در شرایط غیرهوازی
استفاده کرد .بیوگاز تولیدی پس از خالصسازی در وسایل
نقلیة گازسوز مصرف میشود .همچنین ،میتوان از بیوگاز
تولیدی همزمان برق و حرارت تولید کرد و بقایای فرایند
تولید بیوگاز را در هاضم بهعنوان کود آلی با کیفیت باال و
بدون هرگونه بوی مشمئزکننده بهکار برد .هدف از این
تحقیق آبیاری گیاه سورگوم شیرین بهمنظور تولید بیواتانول و
بیوگاز است.
 .2مواد و روشها
این آزمایش در دو مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت در
تصفیهخانة شرق اصفهان در سال  1391انجام گرفت.
مقیاس آزمایشگاهی :این تحقیق در قالب طرحهای یکبار
خوردشده با بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام
گرفت .تیمارها شامل آبیاری با آب کشاورزی (شاهد) ،آبیاری
با فاضالب خام و آبیاری با پساب فاضالب بود .قبل از کاشت،
نمونة خاک از عمق  30 -0سانتیمتر برداشت شد1و پی اچ،2
فسفر ،پتاس ،نیترات و نیتروژن آن تعیین شد .همچنین،
نمونههای خاک در پایان دورة رشد برداشته شد و
اندازهگیریهای باال روی آنها انجام گرفت .قبل از آزمایش
نمونهای از خاک ،آب کشاورزی و فاضالب خام و پساب
4
فاضالب برداشته شد و از نظر کلیفرم کل 3،نیتروژن کل،
فسفر کل 5،ذرات جامد معلق کل (تی اس اس) 6،اکسیژن
مورد نیاز واکنش شیمیایی (سی او دی) 7و اکسیژن مورد نیاز
واکنش زیستی (بی او دی) 8اندازهگیری شد.
هر کرت شامل شش ردیف به طول ده متر بود .فاصلة بین
بلوکها سه متر بود .بذر سورگوم شیرین سفرا در ردیفهایی به
فاصلة  50سانتیمتر و فاصله روی ردیف  15سانتیمتر کشت
)1. Methyl tert-butyl ether (MTBE
2. pH
3. Total coliform
)4. Total Nitrogen (TN
)5. Total Phosphorus (TP
)6. Total Suspended Solids (TSS
)7. Chemical Oxygen Demand (COD
)8. Biological Oxygen Demand (BOD
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شد .دورة آبیاری با توجه به نیاز گیاه و قبل از ایجاد تنش اعمال
شد .برداشت محصول در زمان رسیدن دانهها انجام گرفت .برای
1
اندازهگیریها از وسط هر کرت یک متر برداشت شد و بیوماس
آن تعیین شد .سپس برگها و دانهها از کل گیاه جدا شد،
ساقههای بدون برگ و بذر توزین شد و مقدار قند (بریکس)2
پس از عبور ساقه از غلتک تعیین شد .مقدار اتانول براساس
درصد قند کل ،وزن تر ساقه ( 75درصد بیوماس) و سایر عوامل
مؤثر در تولید آن بهدست آمد .درصد قند کل براساس مقدار
بریکس اصالحشده از طریق رابطة  1محاسبه شد:
()1
مقدار قند کل ( ×0/8111 =)%بریکس (0/3728 -)%

مقدار اتانول با توجه به رابطة  2تعیین شد ]:[7
()2
مقدار اتانول (لیتر بر هکتار) = مقدار قند کل (× )%
مقدار بیوماس تازه (تن بر هکتار) × ( 6/5فاکتور تبدلی اتانول از
قند) × ( 0/ 85بازدهی فرایند تولید اتانول از قند) × دانسیته ویژه
اتانول (گرم بر میلیلیتر)

بهمنظور تعیین تعداد باکتریهای کلیفرم کل و کلیفرم
گوارشی؛ نمونههای خاک ،ساقه ،دانه و برگ جداگانه در
شیشههای استریل قرار گرفت و در یخدان حاوی یخ به
آزمایشگاه منتقل شد و در یخچال آزمایشگاه قرار داده شد.
نمونهبرداری از خاک تا عمق  15سانتیمتری انجام گرفت.
نمونههای گیاهی به دو صورت ضدعفونیشدة سطحی بهمنظور
تعیین تعداد کل کلیفرم جذبشده از ریشة گیاه و ضدعفونی
نشدة سطحی بهمنظور تعیین مجموع کل کلیفرمهای موجود در
سطح و داخل گیاه بررسی شدند .از روش ام پی ان( 3روش 9
لولهای) ] [11برای تخمین باکتریهای مذکور استفاده شد .قبل
از آزمایش ،نمونهها ابتدا به قطعات  4 -3سانتیمتری بریده
شدند و مدت یک دقیقه در الکل  70درجه سانتیگراد قرار
گرفتند .سپس به مدت دو دقیقه با هیپوکلریت سدیم  2درصد و
پس از آن چهار مرتبه با آب استریل شسته شدند .سپس نمونهها
با قیچی استریل به قطعات کوچکتر بریده شدند و داخل محلول
بافر فسفات نمکی روی شیکر به مدت  30دقیقه قرار گرفتند
] .[12نمونههای گیاهی ضدعفونینشدة سطحی نیز ابتدا به
قطعات ریز تقسیم شدند و سپس داخل محلول بافر فسفات قرار
داده شدند .همچنین ،نمونه خاک هر تیمار جداگانه به مدت 30
دقیقه با بافر فسفات روی شیکر قرار داده شد و سپس از عصارة
آن برای کشت میکروبی استفاده شد.
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دادهها با استفاده از نرمافزار اس آ اس14تجزیه و تحلیل
آماری شد و میانگین صفات مورد نظر از طریق آزمون
چنددامنة دانکن مقایسه شد.
مقیاس نیمهصنعتی :این آزمایش با کشت سورگوم
شیرین سفرا آبیاریشده با پساب فاضالب در سطح یک هکتار
انجام گرفت .در زمان رسیدن دانهها گیاهان برداشت شد و به
مرکز تحقیقات دانشگاه اصفهان ارسال شد .بیوماس گیاهان
تعیین شد .سپس گیاهان از دستگاه چاپر ساختهشده در
دانشگاه اصفهان عبور داده شدند ،بهطوریکه ساقهها ،برگها
و دانهها از هم جدا شدند و ساقههای بدون برگ و دانه به
قطعات  4 -2سانتیمتر تقسیم شدند .وزن ساقهها ،دانهها و
برگها تعیین شد .شربت ساقه با استفاده از دستگاه دیفیوژن
استخراج شد و حجم آن تعیین شد .شربت استخراجی وارد
فرمانتور نیمهصنعتی شد و با اضافهکردن مخمر و مواد غذایی
مورد نیاز ،درصد اتانول آن به  9/5درصد رسید .الکل
بهدستآمده وارد ستونهای تقطیر نیمهصنعتی شد و درصد
اتانول آن به  95رسید .بقایای گیاه شامل باگاس ،برگها،
دانهها و بقایای آن و استیلیج ساقهها خشک شد و توزین شد.
نمونهای از این بقایا به مرکز بیوگاز وزارت نیرو واقع در ساوه
ارسال شد .مقدار سی ان جی ،الکتریسته ،حرارت و کود آلی
براساس مقدار بیوگاز و گازمتان تولیدی محاسبه شد .مقدار
سی ان جی براساس گاز متان ( 95درصد خلوص) تعیین شد.
مقدار برق با توجه به اینکه هر مترمکعب گاز متان برابر 36
مگاژول و هر کیلووات ساعت برق برابر  3/6مگاژول و بازده
موتورهای گازسوز  38درصد است ،محاسبه شد .مقدار
حرارت با توجه به اینکه بازده انرژی حرارتی  42درصد و هر
کیلووات ساعت برق برابر  0/856مگا کالری است ،محاسبه
شد .مقدار کود آلی براساس اینکه  45درصد مادة خشک را
تشکیل میدهد که  60درصد آن کود مایع و  40درصد بقیه
کود آلی خشک است ،محاسبه شد.
 .9نتایج و بحث
 .4.9شرایط محل کاشت
مشخصات کمی و کیفی سه نوع آب آبیاری مورد استفاده در
جدول  1ارائه شده است .طبق استاندارد سازمان
محیطزیست ،تعداد کل کلیفرم ،در  100میلیلیتر نمونه در
1. Biomass
2. Brix
)3. Most probable number (MPN
)4. Statistical analysis system (SAS
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فاضالب موجب افزایش پی اچ خاک و عناصر معدنی مانند
فسفر ،پتاس ،نیترات و نیتروژن شده است .پی اچ در پایان
دورة رشد ( )8کمتر از حد بحرانی ( )8/5براساس استاندارد
کیفیت آب کشاورزی سازمان خواربار کشاورزی برای استفاده
در کشاورزی است ] .[13نتایج با گزارشهای غالوی و
همکاران ] [5مبنیبر افزایش پی اچ خاک در اثر آبیاری با
فاضالب مطابقت دارد .در پایان دورة رشد ،مقدار ازت،
نیترات ،فسفر و پتاس افزایش یافت .این عناصر برای رشد
گیاه الزمند؛ بنابراین ،پساب نهتنها یک منبع آبیاری است؛
بلکه عناصر غذایی را برای رشد گیاه تأمین میکند ]. [3

خروجی فاضالبها باید  1000باشد .تعداد کل کلیفرم در
فاضالب خام و پساب فاضالب بهترتیب  1/2×108و 1/9×104
است؛ بنابراین ،از فاضالب خام و پساب فاضالب نمیتوان برای
مصارف کشاورزی استفاده کرد .مقدار سی او دی فاضالب
خام بیشتر از فاضالب تصفیهشده بود .مقدار سی او دی بیانگر
گاز متان تولیدی و درنتیجه مقدار برق است ،بهطوریکه از
هر کیلوگرم سی او دی  0/35مترمکعب گاز متان تولید
میشود که برابر است با  3/84کیلووات ساعت برق .نتایج
تجزیة خاک قبل از کاشت و در پایان دورة رشد برای
سورگومهای آبیاریشده با آب کشاورزی ،فاضالب خام و
پساب فاضالب در جدول  2ارائه میشود .آبیاری با پساب

جدول  .4مشخصات کمی و کیفی سه نوع آب آبیاری
کلیفرم کل

تی ان

تی پی

تی اس اس

سی او دی

بی او دی

کیفیت آب

ND

ND

ND

ND

ND

**ND

0/2×018

08/7

50/8

588

021

223

آب کشاورزی
فاضالب خام

07/0

55/3

531

33

00

پساب فاضالب

0/9×014

منبع :آزمایشگاه سازمان آب و فاضالب استان اصفهان
* غیرقابلتشخیص
جدول  .2آنالیز خاک قبل از کشت و در پایان دورة رشد با سه کیفیت آب آبیاری
پساب فاضالب

فاضالب خام

آب کشاورزی

قبل از کشت

صفات

8 /1

3/7

8/0

8/6

پی اچ

44/1

00/3

58/3

56/1

فسفر (پی پی ام)

401/1

083/3

003/3

003/3

پتاسیم (پی پی ام)

22/1

53/1

8/1

8/3

نیترات (پی پی ام)

1/128

3/300

3/323

3/326

نیتروژن (پی پی ام)

بررسیها نشان داد بیوماس برای سه کیفیت آب آبیاری
در سطح  5درصد معنیدار بود (عدد پی کمتر از  ،)0/05ولی
برای بریکس معنیدار نبود (عدد پی کمتر از  .)0/15مقایسة
میانگینهای بیوماس ،بریکس و اتانول در جدول  3ارائه
میشود .بیوماس در فاضالب خام و پساب فاضالب بیشتر از
گیاهان آبیاریشده با آب کشاورزی بود .افزایش بیوماس در
گیاهان آبیاریشده با فاضالب خام و پساب فاضالب نسبت به
آب کشاورزی ،بهعلت وجود عناصر معدنی در این
فاضالبهاست .مقدار بریکس بین کیفیتهای مختلف آب
آبیاری تفاوت آماری نداشت ،اما مقدار آن در فاضالب خام
بیشتر از پساب فاضالب و آب کشاورزی بود .مقدار بیوماس و
بریکس عوامل مهمی در تعیین مقدار بیواتانول هستند ].[7
مقدار بیوماس و درصد بریکس در گیاهان آبیاریشده با

فاضالب خام بیشتر از گیاهان آبیاریشده با پساب فاضالب و
آب کشاورزی بود؛ بنابراین ،حداکثر مقدار اتانول ( 6590لیتر
در هکتار) در گیاهان سورگوم شیرین آبیاریشده با فاضالب
خام و حداقل آن ( 4466لیتر در هکتار) در گیاهان آبیاری
شده با آب کشاورزی بود .آبیاری با فاضالب خام و پساب
فاضالب دارای مزایای افزایش عملکرد ،درصد قند و درنتیجه
مقدار اتانول است ،اما استفاده از این فاضالبها ممکن است
موجب افزایش فلزات سنگین و بیماریزا در خاک و گیاه
شود .درنتیجه ،کل کلیفرم در خاک قبل از کشت و بعد از
برداشت گیاهان سورگوم شیرین آبیاریشده با فاضالب خام،
پساب فاضالب و آب کشاورزی مقایسه شدند که در سطح 5
درصد معنیدار بودند (عدد پی کمتر از  .)0/05مقایسة
میانگین آنها در جدول  4ارائه میشود.
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جدول  .9مقایسة میانگینهای بیوماس ،بریکس و اتانول تولیدی سورگوم شیرین آبیاریشده با سه کیفیت آب آبیاری

اتانول (لیتر در هکتار)

بریکس (درصد)

بیوماس (تن در هکتار)

کیفیت آب

0066/56
1306/35
6133/36

56/56/a
56/66 a
57/33a

*66/66b
76/33a
78/00 a

آب کشاورزی
پساب فاضالب
فاضالب خام

* میانگینهایی که در یک حرف مشترکند ،در سطح  5درصد دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
جدول  .1مقایسة تعداد کل کلیفرم ( ام پی ان در  411میلیلیتر) در خاک قبل از کشت و آبیاریشده با سه کیفیت آب آبیاری

فاضالب خام
2/4×012b

پساب فاضالب
0

5/13×53 a

قبل از کشت

آب کشاورزی

*

0

5/51×53 a

تیمار

0

5/57×53 a

تعداد کل کلیفرم

* میانگینهایی که در یک حرف مشترکند ،در سطح  5درصد دانکن تفاوت معنیداری ندارند.

تعداد کل کلیفرم در خاک آبیاریشده با فاضالب خام
بهطورمعنیداری بیشتر از سایر خاکها بود .تعداد کل کلیفرم
در خاکهای آبیاریشده با آب کشاورزی و پساب فاضالب
اختالف معنیداری با خاک قبل از کشت نداشت .تعداد کل
کلیفرم در فاضالب خام و پساب فاضالب بهترتیب  1/2×108و
( 1/9×104جدول  )1بود ،ولی در خاک آبیاریشده با آنها
بهترتیب  2/4×103و 1/50×103بود .بهنظر میرسد خاک
قادر به کاهش باکتریهاست .نمونههای گیاهی به دو صورت
ضدعفونیشدة سطحی بهمنظور تعیین تعداد کل کلیفرم
جذبشده از ریشة گیاه و ضدعفونینشدة سطحی بهمنظور
تعیین مجموع کل کلیفرمهای موجود در سطح و داخل گیاه
بررسی شدند .تعداد کل کلیفرم در نمونههایی که ضدعفونی
سطحی شده بودند در تمام قسمتهای مختلف گیاه و آبیاری
شده با فاضالب خام ،پساب فاضالب و آب کشاورزی معنیدار
نبودند (جدول  .)5عدد پی برای برگ کمتر از  ،0/5ساقه
کمتر از  0/16و دانه کمتر از  0/53بود .تعداد باکتریها در
خاک بعد از برداشت سورگوم شیرین بیشتر از  1000عدد (ام
پی ان در  100میلیلیتر) بود ،اما تعداد آنها در ساقه ،دانه و
برگ گیاهان سورگوم شیرین آبیاریشده با سه کیفیت آب
آبیاری کمتر از ( 100ام پی ان در  100میلیلیتر) بود .بهنظر
میرسد ریشة گیاهان سورگوم شیرین قادرند از ورود
باکتریها تا حد زیادی جلوگیری کنند .در نمونههایی که
ضدعفونی سطحی نشده بودند ،تعداد کل کلیفرم در برگ در
سطح  5درصد (کمتر از  )0/05معنیدار بود ،ولی برای دانه
(کمتر از  )0/19و ساقه (کمتر از  )0/3معنیدار نبود (جدول
 .)6تعداد کل کلیفرم در برگهایی که ضدعفونی سطحی
نشده بودند در گیاهان آبیاریشده با فاضالب خام بهطور

معنیداری بیشتر از دانه و ساقه بود .بهنظر میرسد تعداد
بیشتر کل کلیفرم در برگها بهعلت انتقال آنها از خاک به
ریشه ،ساقه و برگ نبوده است و ممکن است ورود آنها از
طریق روزنههای برگهایی که در نزدیکی منبع آبیاری
(فاضالب خام) هستند ،انجام گرفته باشد .براساس نتایج،
پیشنهاد میشود گیاهانی که از برگ آنها (کاهو ،کلم،
سبزیجات و )...استفاده میشود ،با فاضالب خام آبیاری نشوند.
جدول  .5تعداد کل کلیفرم (ام پی ان در  411میلیلیتر) در خاک قبل
از کشت و در پایان دورة رشد و در قسمتهای مختلف گیاه که بعد
از برداشت ضدعفونی سطحی شده است ،با سه کیفیت آب آبیاری
آب کشاورزی

تیمار

پساب فاضالب

فاضالب خام

29 a

08 a

*

15a

ساقه

42 a

20 a

00 a

دانه

66 a

08 a

20a

برگ

* میانگینهایی که در هر ردیف در یک حرف مشترکند ،در سطح 5
درصد آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
جدول  .6تعداد کل کلیفرم (ام پی ان در  411میلیلیتر) در خاک قبل
از کشت و در پایان دورة رشد و در قسمتهای مختلف گیاه که بعد
از برداشت ضدعفونی سطحی نشده است ،با سه کیفیت آب آبیاری
پساب فاضالب

فاضالب خام

آب کشاورزی

تیمار

13 a
10a
535a

75 a
70 a
086b

10a
03a
525a

ساقه
دانه
برگ

* میانگینهایی که در هر ردیف در یک حرف مشترکند ،در سطح 5
درصد آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
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در ساقه ،دانه و برگ گیاهان آبیاریشده با فاضالب خام و
پساب فاضالب کلیفرم مدفوعی مشاهده نشد.
محصوالت تولیدی اصلی از سورگوم شیرین بیواتانول و
محصوالت جانبی آن سی ان جی ،برق ،حرارت و کود آلی
است .از یک هکتار سورگوم شیرین در سطح نیمهصنعتی
 6372لیتر اتانول (ساقه و دانه سورگوم ) تولید شد .بقایای
سورگوم شیرین پس از استخراج شربت دارای  4درصد قند
بود که از آن در شرایط غیرهوازی بیوگاز تولید شد .نتایج
آزمایشهای بیوگاز ساوه نشان داد بیوگاز تولیدی از ساقههای
سورگوم شیرین دارای  70درصد گاز متان و مقدار گاز متان
تولیدی آن  441لیتر بهازای هر کیلوگرم مادة خشک ساقة
سورگوم شیرین است .خلوص گاز متان تولیدی بهمنظور
مصرف در وسایل نقلیة گازسوز باید  95باشد ،درحالیکه گاز
تولیدی دارای  70درصد متان بود؛ بنابراین ،گاز متان تولیدی
را میتوان خالص کرد و درصد آن را به  95درصد خلوص
رساند و در وسایل نقلیة گازسوز استفاده کرد .مقدار سی ان
جی تولیدی برای استفاده در وسایل نقلیة گازسوز 15435
مترمکعب در هر هکتار سورگوم شیرین است .همچنین،
میتوان از ژنراتورهای گازسوز استفاده کرد و همزمان برق و
حرارت تولید کرد .محاسبهها نشان میدهد مقدار برق و
حرارت تولیدی از یک هکتار سورگوم شیرین بهترتیب
 43218کیلووات ساعت برق و  36994مگاکالری است که
برق تولیدی عالوهبر رفع نیاز کارخانة تولید اتانول ،به شبکة
سراسری فروخته میشود .از حرارت تولیدی میتوان برای
رفع نیازهای کارخانه استفاده کرد .کود آلی مادة جانبی هاضم
است که کشاورزان از آن بهعنوان کود آلی استفاده میکنند.
مقدار کود آلی تولیدی در هاضم پس از تولید بیوگاز 16 ،تن
در هر هکتار سورگوم شیرین است.
نتایج نشان داد پساب فاضالب نهتنها یک منبع مهم
آبیاری برای گیاهان صنعتی است؛ بلکه بهعلت داشتن مواد
مورد نیاز گیاه ،موجب رشد آن میشود .کشت سورگوم

شیرین در تولید بیواتانول -که موجب کاهش آلودگی هوا
میشود -بهکار میرود و عالوهبراین میتوان از بقایای آن در
تولید سیانجی برای مصرف در وسایل نقلیة گازسوز،
الکتریسته برای اتصال به شبکة سراسری برق ،حرارت برای
خودکفایی انرژی مورد نیاز کارخانة تولید اتانول و کود آلی
برای مصرف در کشاورزی استفاده کرد.
با توجه به نتایج ،پیشنهاد میشود سورگوم با پساب
فاضالب آبیاری شود.
 .1جمعبندی
مزایای جایگزینکردن سوختهای زیستی با سوختهای
فسیلی؛ تولید سوخت پاک ،کاهش آلودگی هوا ،کاهش
هزینههای سوخت و بازیافت پسماندهای گیاه سورگوم
شیرین است .سورگوم شیرین تنها گیاهی است که با شرایط
گرم و خشک کشور سازگار است و عالوهبر تولید بیواتانول
میتوان با استفاده از آن محصوالت جانبی باارزشی تولید کرد.
ایران با بحران کمبود آب شیرین مواجه است؛ بنابراین ،برای
آبیاری گیاهان سورگوم شیرین -بهمنظور رقابتنکردن با
گیاهان زراعی -از پساب فاضالب استفاده شد .پساب فاضالب
بهدلیل داشتن مواد معدنی مفید برای رشد گیاه ،هزینههای
مربوط به کوددهی را کاهش میدهد و سرعت رشد و عملکرد
گیاه را بهطور چشمگیری افزایش میدهد .با کشت گیاهان
سورگوم شیرین میتوان عالوهبر تولید بیواتانول ،سیانجی
برای مصرف در وسایل نقلیة گازسوز ،برق و حرارت تولید کرد
و از محصول جانبی هاضم در شرایط غیرهوازی کود آلی
تولید کرد.
تشکر و قدردانی
از شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بهدلیل حمایت و
همکاری در این پروژه سپاسگزاریم.
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