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 چکیده

 یآل مواد اولیه لیتبد یبرا یکینور و تار طیشرا مانند ،یعیطب طیشرا فرایند تخمیر تحتبشر است. از  برای مهم ینوآور کی ریتخم

و خالص آن است.  زیتم شکلدر  یستیز سوخت ،امروز یِصنعت یایدن هایازین نیترمهمیکی از  .شودیاستفاده م دیبه محصوالت مف

 بازدهشود. یم دیتول یآل مواد اولیهی از کیدر تار ریکه با استفاده از تخم باشدمی یشکل انرژ نیترو پاک نیکارآمدتر دروژنیوهیب

در  هنانوذر یهااستفاده از مکمل قیاز طر دروژنیوهیب دیتول شیافزاکم است.  یکیدر تار ریتخم قیشده از طر دیتول دروژنیوهیب

را  دروژنیوهیب دیتول در تاریکی ریتخم طی فرایند ینانوذرات معدنکننده شناخته شده است. دواریام رویکرد کیبه عنوان  محیط،

نانومواد  ی،معدن نانوذرات. داردنقش  در تاریکی ریها در تخمآن کارآیینانوذرات در  ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص د.ندهیم شیافزا

استفاده از نانوذرات  لیپتانس یحاضر به بررس مطالعه شوند.یسنتز م یکیزیو ف ییایمیش یهاهستند که با استفاده از روش یفلز

 پردازد. یم دروژنیوهیب دیتول افزایش بازدهو  یکیدر تار ریتخمفرایند در  معدنی

 

 معدنی نانوذرات تخمیر در تاریکی، بیوهیدروژن، :واژگان کلیدی

 

 

به رنگ زرد را تغییر ندهیدلطفا بخش های هایالیت شده 
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 مقدمه

 ،یلیفس یهاسوخت کاهشنگران کننده  تیوضع

 شیسوخت را افزا نیگزیجا یهانهیگز افتنی برای جستجو

 یهاسوخت و استفاده از دیتول به در این میان داده است.

و  دروژنیوهیب وبوتانول،یب واتانول،یب زل،یودیمانند ب یستیز

مختلف،  یستیز یهاسوختاز میان شده است.  دیتأک رهیغ

حضور در  ازیامت ،دروژنیه. تاس زیتم منبع کی دروژنیه

ی اریبس یی را با به همراه داشتنایرو هایسوخت فهرست

 نیدارد. ا یطیحمستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع یایمزا از

 . ]2،1[شود  یبه نفت م یباعث کاهش وابستگ ل،یپتانس

بو، یک ظرفیتی و در هیدروژن عنصری بی رنگ، بی

ترین وری باال و فراوانحالت گازی دو اتمی با خاصیت شعله

کارشناسان بر این باورند که عنصر جهان است. اکثر 

های انرژی در آینده ترین حاملهیدروژن یکی از مهم

 یتوان به عنوان سوخت برایم دروژنیه از. ]3[خواهد بود 

به عنوان  ای یدر موتور احتراق داخل میاحتراق مستق

حال  نی. با ا(1)شکل  استفاده کرد 1یسلول تسوخ

 بیبه ترت ینفت و کود عیصنا ،دروژنیکاربران ه نیشتریب

 .]4[هستند  درصد 37 و 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ] 5 [استفاده از سوخت روند .1 شکل

 

 ریپذدیتجد یبه عنوان انرژ دروژنیوهیب

های از جمله دالیل ترویج روزافزون مصرف سوخت

توان به افزایش یافته را میزیستی در کشورهای توسعه

امنیت تامین انرژی، استقالل تامین انرژی نسبت به 

                                                           
1 Cellular Fuel 

تغییرات ناگهانی اقتصادی و سیاسی جهانی، کاهش کسری 

سازی سوخت و زایی، بهینهدرآمد تجاری و افزایش اشتغال

نقل، کاهش انتشار گازهای ووسایل نقلیه و توسعه حمل

بط وری بخش کشاورزی مرتای و افزایش بهرهگلخانه

 .]6 [دانست

 یاژهیو تیاز اهم 90دهه  لیدر اوا دروژنیوهیب

-تالشوجود با  دروژنیه یکیولوژیب دیتولو  برخوردار شد

، هادولت تیبه کانون حما ،کشورها بسیاری از اندک یها

اما به شد.  لیمتحده و ژاپن تبد االتیدر آلمان، ا ژهیبه و

را  زیادیبسیار  توجه دروژنیه یکیولوژیب دیتولتدریج 

در  یگذارهیسرما یکشور برا 30از  شیب جلب نمود و

 .]8،7[ند وارد عمل شدمربوطه  قاتیتحق

 باعث دروژنیوهیب دیتول یبرا یعمل یندهایتحقق فرآ

و  مهم یکیولوژیمنبع ب کی شود که این گاز بهمی

 یآلودگ ای یاگلخانه ی، بدون انتشار گازهاریپذدیتجد

به عنوان  2بیومسهمچنین شود.  تبدیل ستیز طیمح

شود. منابع عمده بیومس شامل یم محسوب یمنبع انرژ

 یهاها، فرآوردهآن یجانب یهاو زباله یمحصوالت زراع

 عاتی، ضایچوب یهازباله و مانند چوب 3یسلولزگنویل

ها و جلبکی، آبز اهانیگیی، مواد غذا یحاصل از فرآور

 ی. انرژباشندمیی انسان ستگاهیشده در ز دیتول یهاپساب

 ایاح یکروبیم ریعمده توسط تخم به طور حاصل از بیومس

را دارد که به منبع قابل  لیپتانس نیا بیومسشود. یم

 .]9[ شود لیتبد ریپذدیتجد دروژنیاز ه یتوجه

 بیومس + 2CO + H + CO→  2O + انرژی
 

 دروژنیوهیب دیموانع تول

شامل  دروژنیبه اقتصاد ه یابیدست مهم یهاچالش

  ییو کاربرد نها لی، تبدیسازرهی، ذخدیتول یهانهیهز

عنصر جهان است،  نیترفراوان دروژنیه اگرچهباشد. می

 یهامانند سوخت دروژنیه یحاو باتیترک گریاز د دیاما با

منبع به  ،دیروش تول هر .شود دیآب تول ای بیومس، یلیفس

2 Biomass 
3 Lignocellulose 
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بعالوه با توجه   .]8[ دارد ازینور ن ای، برق دما مانند یانرژ

وجود  یلیکمبود سوخت فس که بابت زیادی هایینگران به

 یمنبع انرژ کیبه عنوان  دروژنیه یکیولوژیب دیتول ،دارد

 .ای برخوردار استاز اهمیت ویژه ریپذدیو تجد نیگزیجا

 ای ییایمیش انیبرخالف همتا یکیولوژیب یندهایفرآ

 کیدر ها سمیکروارگانیتوسط م خود، ییایمیالکتروش

، بعالوه .شوندیم زیکاتال طیمح دما و فشار با یآب طیمح

 کوچک اسیمق با یساتیدر تاس یانرژ دیتول یها برافن نیا

زباله در دسترس هستند  ایکه بیومس  ییهادر مکان و

حمل و  نهیو هز یانرژ مصرفاز  نی، بنابراباشدمیمناسب 

 .]10[ دشویم یرینقل جلوگ
 

 دروژنیوهیب دیتول یولوژیکروبیم

در دما و فشار  یادیتا حد ز ی،کیولوژیب یندهایرآف

 ییایمیرو نسبت به مواد ش نیشوند و از ایانجام م طیمح

 یادیتعداد ز .دارند نیاز یکمتر یانرژ به ییایمیالکتروش ای

 دیتول .کنند دیتول دروژنیتوانند هیمی کروبیم یهااز گونه

 نیتأم یبرا مهم یندیفرآ ها،توسط میکروب هیدروژن

 یهااست. گونه ازیمورد ن هیدروژناز  یسهم قابل توجه

و  6، سیتروباکتر5، باسیلوس4انتروباکتر شامل یکروبیم

 هادراتیاز کربوه دروژنیه دیتول یمختلف برا هایکشت

 یبرا جستجووجود،  نیبا ااند. قرار گرفته یمورد بررس

 هیدروژن، یکروبیم دیتول یآل برادهیا یهاکروبیم

 منابع مختلف سوق داده است یرا به غربالگر پژوهشگران

]11،9[. 

به  تروژنازین ای دروژنازیه میاز آنز یکیولوژیب یندهایفرآ

 نیا کنند.یاستفاده م دروژنیکننده هدیتول نیعنوان پروتئ

ها و وتیپروکار بسیاری از دروژنیه سمیمتابول ها،میآنز

سبز  یهااز جمله جلبک یوتیوکاری یهاسمیارگان ی ازبرخ

را  یکیولوژیب دروژنیه دیتول یندهایفرا د.نکنیم میرا تنظ

                                                           
4 Enterobacter 
5 Bacillus 
6 Citrobacter 
7 Direct Photolysis 

وابسته به نور  یطور گسترده به دو گروه مجزاه توان بیم

 . ]8[ (2)شکل  کرد یبندو مستقل از نور طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 
 دروژنیوهیب دیمختلف تول یکردهایرو .2شکل 

 

 حالت : نوع ودروژنیهویب دیتول ندیرآف

 یهافنکمک با  یکیولوژیب ریمس قیاز طر دروژنیه دیتول

 طیتوان تحت شرایرا م دروژنیوهیب. شودیمختلف انجام م

، 8و غیرمستقیم 7میمستق زیدر نور، فوتول ریمختلف مانند تخم

زمان در هم ریتخم ،9زیستی زیفوتولی، کیدر تار ریتخم

 نیکرد. در ب دیتول 11یکروبیم کافتبرقو  10نور تاریکی و

به نور از منابع  یازین یکیدر تار ریتخم ر،یتخم انواع مختلف

به منظور  یآل مواد اولیه ریتخم یبرا یعیطب ای یمصنوع

 دیتول ،یکیدر تار ریتخم در .]12[ندارد  را دروژنیوهیب دیتول

در حضور  دروژنیها به مولکول هبا کاهش پروتون دروژنیه

. ردیگیصورت م  PHدما و نهیبه طیدر شرا دروژنازیه میآنز

نسبتا کم است.  این حالتشده در  دیتول دروژنیمحصول ه

فرار،  یآل یدهایاس لیتشک ،دروژنیکم ه بازده یاصل لیدل

هنگام  بنابرایناست.  محلول یهاتیر متابولیالکل و سا

 دیتول در ییایمیش یانرژ میزان زیادی از ،یکیدر تار ریتخم

د. شویم صرف یآل مواد اولیهاز  یفرع یهافرآورده لیتبد ای

انتخاب  ،یکیدر تار ریتخم قیاز طر دروژنیوهیب دیتول یط

،  PHدما و نهیبه طیشرامانند  مناسب یپارامترها

8 Indirect Photolysis 
9 Biophotolysis 
10 Photo-Dark Coupled Fermentation 
11 Microbial Electrolysis  



01الی  1صفحات  1400بهار  5شماره  -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

4 
 

، عناصر 13هایمغذزی، رمواد اولیه، 12هاسمیکروارگانیم

 .   ]15-13[ است ز اهمیتئحا یفلز یهاونیو  14ابیکم

 شیباعث افزا 15اند که استفاده از نانوذراتدهدانشان هاپژوهش

 یفلز نانوذراتِ. ]17،16[ دنشویم ید بیوهیدروژنتول زانیم

که در  رهینقره، مس و غ وم،یپاالد ،اکسیدکلین ت،یمانند همات

 اسیدر مق شتری، بشودمیاستفاده  دروژنیوهیب دیتول

 . ]16-20[ باشدمی یشگاهیآزما

 ریدرگمعدنیِ نانوذرات  سمیانواع و مکان یی ازحاضر نما مطالعه

 دهد.یارائه م را دروژنیوهیب دیتول یبرا یکیدر تار ریدر تخم

در این مطالعه مروری، اسناد پژوهشگران در حوزه تولید 

هیدروژن از طریق تخمیر در تاریکی به عنوان جامعه مطالعه 

-پایگاهمقاالت مرتبط با موضوع مطالعه در در نظر گرفته شد. 

 و google ,Sciencedirect  PubMed,ی اینترنت یها

google scholar شدند. هیچ محدودیت زمانی در  جوتجس

جستجوی منابع وجود نداشت. در ادامه مقاالتِ به زبان غیر 

انگلیسی )به استثنای فارسی( و نیز مقاالت ارایه شده در 

مطالعه به ها از منابع یافت شده حذف گردید و سپس همایش

های تولید بیوهیدروژن و کاربرد نانومواد تفکیک انواع روش

معدنی در تولید بیوهیدروژن از طریق تخمیر در تاریکی مورد 

 بررسی قرار گرفت.
 

 نتایج و بحث

 ریتخم

با  یبه انرژ یکیولوژیب هیمواد اول لیتبد ندیفرا ریتخم

همچون  ییهامیها به کمک آنزسمیکروارگانیاستفاده از م

 ندیفرا یک ریتخمباشد. می رهیو غ تروژنازین دروژناز،یه

 جادیها باعث امیعمل آنز قیاست که از طر یکیمتابول

 ریشود. علم تخمیم یآل مواد اولیهدر  ییایمیش راتییتغ

 نیترشود. سادهیشناخته م 16یبه عنوان مخمرشناس

                                                           
12 Microorganisms 
13 Micronutrient  
14 Rare Element 
15 Nanoparticles 
16 Enzymology 
17 Light dependent 

 دیاکسیدکربن گلوکز به  لیواکنش تبد ی،ریتخم ندیفرا

 .]21[ل است وو اتان

OH5H2+ 2C 2=> 2CO 6O12H6C 
 

 در نور ریتخم

دو نوع  دروژن،یه یکیولوژیب دیتول یط یطور کله ب

 18و مستقل از نور 17شود، که وابسته به نوریانجام م ریتخم

 یعنی یدیدر نور، از عناصر کل ری(. در تخم3)شکل  است

 مانند ییهاسمیکروارگانیم و آب توسط دینور خورش

شود. یاستفاده م 20هایانوباکتریو س 19سبز یهاجلبک

که  م،یافتد: روش مستقیاتفاق م قیدر نور به دو طر ریتخم

ابتدا روش غیرمستقیم که است و  ماده اولیه عیسر لیتبد

 ماده اولیهصورت گرفته و سپس  اکسیددی کربن جذب

 .]22[ شودتبدیل می دروژنیوهیموجود به ب

 

 

 

 

 

 

 
 

 دروژنیوهیب دیتول برایدر نور و تاریکی  ریتخم پایه سمیمکان. 3شکل 

]23[ 

 یکیدر تار ریتخم

مستقل  طیشرا یعنی کیتار طیدر شرا یکیدر تار ریتخم

 نقش 21یهوازیب یهایدهد، که در آن باکتریاز نور رخ م

از  سمیکروارگانیم ،یکیدر تار ریتخم یدارند. ط یاعمده

سنتز  یبرا ماده اولیهبه عنوان  یآل ومسیب اینشاسته 

شکستن  قیاز طر زیکولیگل ریبا استفاده از مس 22رواتیپ

 دیتول یبرا رواتیکند. سرانجام، پیگلوکز استفاده م

18 Light Independent  
19 Green Algae 
20 Cyanobacteria 
21 Anaerobic Bacteria 
22 Pyruvate 
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 ریشود. اگرچه تخمیم 23دوژنیاس ریوارد مس دروژنیوهیب

 است دروژنیه دیتول یبرا عیروش سر کی یکیدر تار

منجر  ریتخم حاصل از یجانب یها، اما فرآورده]23،24[

 ریتخموقتی شوند. یم دروژنیه یهامولکول دیبه مهار تول

ی هامانند زباله یکیولوژیب مواد اولیهبا استفاده از  یکیدر تار

انجام شود،  یشهر یهاو زباله یجلبک ومسیب ،یکشاورز

 یسازنهیبه .]28-25[آورد یرا فراهم م یاقتصاد یایمزا

ماده و غلظت  حیمختلف مانند دما، درصد تلق یپارامترها

 یکیدر تار ریتخم قیاز طر دروژنیوهیب دیباعث تول ،اولیه

پایین  بازده ،یکیدر تار ریتخم نقص نیترشود. مهمیم

توان یرا م این نقصحال،  نیبا ا .]30،92[است  دروژنیه

 ریتخم هنگام دروژنیوهیب دیتول ینانومواد برا یریبا بکارگ

 .حل کرد یکیدر تار
 

 هانانوذرات و کاربرد آن

یکی از توان مییابی به فناوری پیشتتترفته نانو را دستتتت

ستفاده ترین و مدرنمهم شر دانست. ا ترین دستاوردهای ب

نایع و حوزه نانوذرات در صتتت های مختلف، گستتتترده از 

های آن را و ویژگی کاربرد ،ضتتترورت پرداختن به اهمیت

سته از مواد می ضروری تا  ۱ابعادی بین  دارایکند. این د

نانومتر هستند که از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی،  ۱۰۰

سته شکل د شوند. اندازه و مقیاس ذرات بندی میاندازه و 

آنچه که  .]31[استتتت مورد توجه  بستتتیار در فناوری نانو

گیرد تفاوت خواص این درباره نانوذرات مورد توجه قرار می

ید با ذرات کلوئ ماده استتتت.  یذرات   ی از انواعیکهمان 

ستفلزی  هنانوذر، نانوذرات سته از ذرات می .ا توانند این د

تا حد  و از چند نوع فلز باشتتتند یا آلیاژیاز یک نوع فلز و 

های امروزه بررستتی. وابستتته به اندازه دارند خواصزیادی 

شیمیایی خواص فیزیکی و ، اصالح ،ای روی سنتزگسترده

  .]32[ نانوذرات فلزی صورت گرفته است

 یکیولوژیب دروژنیه دینانوذرات در تول

                                                           
23 Acidogen 
24 Han  

استفاده از  قیاز طر یکیولوژیب دروژنیه دیتول شیافزا

 رویکرد کیبه عنوان  محیط،در  هنانوذر یهامکمل

و  نانوذرات فلزیکننده شناخته شده است. دواریام

تولید بیوهیدروژن در  ی، بهبود قابل توجهیفلز یدهایاکس

خالص  کشتها به عنوان سمیاز ارگان یاند. تعدادهنشان داد

از  نانوذراترا در حضور  هیدروژنتوانند یمخلوط م ای

به عنوان خوراک  یکیولوژیخالص و مواد زائد ب یقندها

 دیحال، مشخص شده است که بازده تول نیکنند. با ا دیتول

به طور قابل  غلظت آنو  نانوذرهنوع به  توجه با هیدروژن

  [.33] متفاوت است یتوجه
 

 ریبا استفاده از تخم دروژنیوهیب دیدر تول نانوذرات

 در تاریکی

با استفاده از  دروژنیوهیب دیاز نانوذرات در تول استفاده

. با توجه به برخی از در حال رشد است در تاریکی ریتخم

 تاریکیدر  ریتخم طی فرایند ینانوذرات معدن ها،پژوهش

  شیرا افزا دروژنیوهیب دیتول

نانوذرات در  ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص د.ندهیم

 نانوذرات. داردنقش  در تاریکی ریها در تخمآن کارآیی

 یهاهستند که با استفاده از روش ینانومواد فلز ی،معدن

 یدهایاستفاده از اکس شوند.یسنتز م یکیزیو ف ییایمیش

مس، کبالت، تیتانیوم، آهن، نیکل، نقره، طال،  و فلزات یفلز

 یپزشکستیز و یطیمح یدر کاربردها رهیو غ پاالدیوم

 . ]34،16-36[ شده استگزارش 
 

 دروژنیوهیب دیدر تولاکسید  آهن آهن و نانوذرات

 طی دروژنیه دیاست که در تول یمیآنز دروژنازیه

مورد استفاده قرار  بهینه طیتحت شرا در تاریکی ریتخم

 دروژنازیه-[Fe-Fe] ، مانندایخوشهشکال در اَ و ردیگیم

اند که شناخته شده هایاز انواع باکتر . برخیشودیم افتی

[Fe-Fe]-مشخصی یهابا استفاده از غلظت را دروژنازیه 

هان و  [.38،37]کنند. تولید میاز نانوذرات آهن 

نانوذرات  mg/L 200که  کردندگزارش  24همکاران
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درصد میزان  6/32 ،هماتیت اضافه شده در تخمیر ساکارز

 [.16]دهد میهیدروژن را افزایش 

 نشان  اکسیدآهننانوذرات  در خصوص هاگزارش

تواند یم اکسیدآهنصفر نانوذرات  ظرفیتد که ندهیم

، شودکشت  طیمحلول در مح ژنیسطح اکسباعث کاهش 

حساس  دروژنازیه میآنز ییکارآ شیباعث افزااین خود که 

نشان داده است که  هاآزمایش شود.یم ژنیه اکسب

4FeSO غلظت با mg/L150 یهابا نمونه سهیدر مقا 

 شافزای درصد 163را تا  دروژنیه دیتول محصول، کنترل

 [.38] دهدمی

شده  هیتغذ ستمیس ریتخم یبرا 25کلوآکهانتروباکتر از 

 غیابدر  اکسیدآهن هنانوذر mg/L 125ه همراه گلوکز ببا 

 mL/gحدود  تولید شیآزما نیانتیجه . گردیدنور استفاده 

VS 258 [.39]د بو دروژنیوهیب 

 26و همکاران نیانجام شده توسط ل همچنین تحقیقات

انتروباکتر تولید هیدروژن از  هماتیت،که نانوذرات  نشان داد

 17را نسبت به حالت بدون استفاده از نانوذرات،  آئروژنز

شود از نتایج استنباط می درصد بیشتر افزایش داده است.

نانوذرات هماتیت، بهبود تولید  mg/L 200که افزودن 

هیدروژن به روش تخمیر در تاریکی را به واسطه تشکیل 

رسانایی موثر  ،جینتاکند. بنابر کمتر اتانول، تسهیل می

و  را افزایش دادهانتقال الکترون  گستره اکسیدآهن هنانوذر

 [.1] سازدمی دیمف دروژنیه دیتول آن را در
 

 دروژنیوهیب دیدر تول کلین نانوذرات

[NieFe]-فرایند که دراست  ایخوشه دروژنازیه 

 دخالت دروژنیوهیب دیتول یبرا مواد اولیه در تاریکیِ ریتخم

-یم دروژنازیه-[NieFeکننده ]دیتولی هایدارد. باکتر

 نانوذرات نیکلرا با استفاده از  ماده اولیهطور مؤثر  هتوانند ب

کنند  لیتبد دروژنیوهیبه ب در تاریکی ریدر تخم

[40،37.] 

                                                           
25 Enterobacter cloacae 
26 Lin  
27 Mullai  

با  ی مشخص شده است که نانوذرات نیکلطور کل هب

-یم دروژنیه محصول شیباعث افزا دروژنازیعملکرد ه

 mg/L 67/5 که ندو همکاران گزارش داد 27یموال شود.

 7/22تا هیدروژن  محصولباعث افزایش  نیکل نانوذره

  .]20[ شودمیدرصد با استفاده از گلوکز 

 ،mg/L200 غلظت اکسید بانیکلنانوذرات همچنین از 

 mol hexose /2mol Hو تولید 28مالس لیتبد یبرا

 پژوهشی در .]17[بیوهیدروژن استفاده شده است  30/1

در  دروژنیه دیتول یبرا یلبن یهااز فاضالب مشابه، مالس

 و ثابت مورد استفاده قرار گرفت کلیننانوذرات حضور 

 طی دروژنیه دیتول یبرا اکسیدنیکلنانوذرات  که گردید

نتایج . همچنین ]19[ تاس موثر در تاریکی ریتخم

 درجه 35 ینشان داد که در دما 29تحقیقات وانگ و وان

به  صفراز  کلیغلظت ن شیو با افزا PH 7و  گرادیسانت

mg/L 2/0دیتول ، واکنش قادر به افزایش پتانسیل 

 .]40[ باشدمی دروژنیه محصول
 

 دروژنیوهیب دیدر تولاکسید دی تیتانیوم نانوذرات

با غلظت  اکسیددیتیتانیوم از نانوذرات  پژوهشیدر 

mg/L 100 درصد 1/46تا  دروژنیه دیتول شیافزا یبرا 

 دیتول، اکسیدتیتانیوم دی نانوذرات .شد استفاده

و  دهایساکاریپل هیتجز ای بیتخر بارا  دروژنیوهیب

-می شیافزا یآل باتیترک ترِها به قطعات کوچکنیپروتئ

و کاهش  تروژنازین تیفعال شیباعث افزا نیهمچن .دهند

 .]41[شوند می دروژنازیه میتوسط آنز دروژنیجذب ه
 

 دیتول یبرا یزمان نانوذرات معدنافزودن هم

 دروژنیوهیب

افزایی نانوذرات نیکل هم نشان دادند که 30گده و سونوان

 هایو هماتیت، بازده فرآیند تولید هیدروژن از پساب

درصد  27های منفرد، لبنیاتی را نسبت به نانوکاتالیزگر

 دیاکسنیکل نانوذراتبا استفاده از . دهدبیشتر افزایش می

بر گستره  ،ردوکتاز نیدوکسیفر شیبا افزا و تیو همات

28 Molasses 
29 Wang & Wan 
30 Gadhe & Sonawane 
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-تولید هیدروژن افزایش میو انتقال الکترون افزوده شده 

 کاتالیزگر ، پتانسیل31و همکارانویمونسانگ . ]19[یابد 

-Au/Fe-Zn-Mgهای مختلف طال بر پایه هیدروتالکیت

Al-O  محافظت شده با طال را برای تولید بیوهیدروژن در

فرایند تخمیر، بکار گرفتند. آنان دریافتند که تولید 

مورد نظر با غلظت  کاتالیزگربیوهیدروژن با استفاده از نانو

mg/L 167 کند. بیشترین بازده هیدروژن را ایجاد می

ی به توزیع فلز طال که با سطح روی محافظت نقش کاتالیز

شود که به عنوان سطح فعال آنزیم ود مربوط میشمی

 تینانوکامپوزهمچنین  .]42[کند هیدروژناز عمل می

ماده به عنوان  یگرافن با استفاده از فاضالب صنعت-کلین

 ه استداد شافزای درصد 67را تا  دروژنیه دی، تولاولیه

[43.] 
 

با استفاده  دروژنیوهیب دینانوذرات در تول سمیمکان

 در تاریکی ریاز تخم

ی و فعالیت کاتالیزپذیری، دارای گزینش نانوذرات

 ییکارآ شیباعث افزا تواندمساحت سطح باال هستند که می

د شو دروژنیوهیبدر تاریکی برای تولید  ریتخم ندیفرآ

نانوذرات  عملکرد سمی، مکانهابرخی از پژوهش در .]20،1[

با استفاده  در تاریکی ریدر تخم دروژنیه دیتول یبرا آهن

، دروژنیوهیب دیتول گردید. طیها ارائه سمیکروارگانیم از

شود یم یوارد سلول باکتر یسلول وارهید قیاز طرنانوذره 

-یم رییانتقال الکترون را تغ زانیم ویژگیو  سمیو مکان

ها، مساحت سطح آن شیافزا لیعمل به دل نید. انده

 دهد.یم شیرا افزا دردوکتازیاکس نیدوکسفر تیفعال

 دیتول افزایشمنجر به  دردوکتازیفردوکسین اکس تیفعال

 .]21،16[ شودیم در تاریکی ریتخم طی دروژنیه

کارآمد نانوذرات  رسانایی که ندکرد گزارش پژوهشگران

 که بودهانتقال الکترون  میزان شیافزا لیدلبه  اکسیدآهن

 نانوذراتافزودن . دسازمی دیمف دروژنیه دیتول دررا  آن

 زانیاستات و کاهش م دیتول شیباعث افزا اکسیدآهن

 .]1[ (4)شکل  شودیم در تاریکی ریل در زمان تخمواتان

                                                           
31 Wimonsong  

 
 اکسیدآهن نانوذرات ا حضورب دروژنیوهیبید تول یکل سمیمکان .4شکل 

 ]1[شود( )مسیر استات بهبود یافته ولی مسیر اتانول تضعیف می

 

 در تاریکی ریتخم فرایند نانوذرات درمعایب 

 محصول دیتول شیافزا یبرا نانوذراتاز  مکانیسم استفاده

 نانوذره و نوع وابسته به غلظت همواره دروژنیه

 یانجام شده بر رو مطالعات .باشدمی سمیکروارگانیم

 mg/L دهد کهینشان م دروژنیهیوب دیتولدر نانوذرات 

. باشد نهیغلظت به یک ممکن است تیهمات هنانوذر 200

 هایباکتر ویداتیاسترس اکس جادیباالتر باعث ا یهاغلظت

 میطور مستقه شده، که ب یمنجر به مرگ سلول و در نهایت

-یم ریها در مخلوط واکنش تأثیبر رشد و عملکرد باکتر

تواند بر یباالتر م یهادر غلظت . در واقع نانوذراتگذارد

، گذاشته ریتأث یکروبیم دهیچیپ میتنظ یهاستمیس

 یغشا تخریب باعث و داده رییها را تغیباکتر یولوژیزیف

 تیدر نهاو سلول  ضروری یآمدن اجزا رونیو ب یسلول

 .]16،1[ (5د )شکل نشوها یمنجر به مرگ باکتر
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تولید  کاهش غلظت  برای نشان دادن یشنهادیپ سمیمکان .5شکل 

  ]25[ی نانوذرات فلز ی ازباالتر یهالظتحضور غ در دروژنیوهیب

 

، در اکسیدآهنکه نانوذرات  در پژوهشی ثابت شده است

 5/105منجر به کاهش  mg/L 400 های باالتر ازغلظت

همچنین  .]1[ شودمی بیوهیدروژن تولید میزان از درصد

در نظر  یسم نیز اکسیدنیکلباال، نانوذرات  یهاغلظت در

 دیتول شیافزا الزم است ،نیبنابرا .]40[د شویم گرفته

انجام  ای از نانوذراتبهینهبا استفاده از سطح  دروژنیوهیب

 میو مهار آنز یطی، استرس محیشود تا از مرگ سلول

 شود. یریجلوگ
 

 گیرینتیجه

 دیدر تول فلزی حاضر عمدتا بر کاربرد نانوذرات مطالعه

متمرکز شده  یکیدر تار ریتخم طیدر شرا دروژنیوهیب

 یهاسوخت دیتول نهیاست. تا به امروز نانوذرات در زم

، امروزه. استقرار گرفته  فادهمورد است یاریبس یستیز

با  لوواتانیو ب وبوتانولیب زل،یودیمانند ب عیما یهاسوخت

اند. با توجه به نقش سودمند شده دیاستفاده از نانوذرات تول

شرایط محققان در  ع،یما یهاسوخت دینانوذرات در تول

 دیتول یاز نانوذرات برا یشگاهیآزما اسیمقشده و در کنترل

استفاده از نانوذرات  یبرا کنند.یاستفاده م دروژنیوهیب

عالوه، ب .نمودمناسب سنتز و نوع شکل  ،اندازه در آنان را دیبا

 دیشود تا تول دیمناسب تول یطراحبا  دیبا تخمیرکننده کی

با توجه به تولید موثر هیدروژن با  کارآمدتر شود. دروژنیه

 وذراتنان تیسم کننده بودنِعالرغم نگرانکمک نانوذرات، 

ازده تواند بینانوذرات م نهیباال، غلظت بههای غلظت در

 دهد.  شیرا افزا دروژنیه دیتول

 

 تقدیر و تشکر

 یسیاز پدرم ع سپاس بانویسنده شیوا سلیمانی: 

ها مرا سربلند نگه داشت و سال نیکه در ا یکس یمانیسل

 راه بزرگ انسان بودن را به من آموخت.
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Abstract 

Fermentation is an important innovation for human beings. The fermentation process under natural 

conditions, such as light and dark conditions, is used to convert organic substrates into useful 

products. The most important need of today's industrial world is biofuel in its pure form. 

Biohydrogen is the most efficient and purest form of energy produced by dark fermentation from 

organic substrates. The efficiency of biohydrogen produced by fermentation in dark is low. 

Increasing biohydrogen production through the use of nanoparticles in the environment has been 

recognized as a promising approach. Mineral nanoparticles increase biohydrogen production 

during the dark fermentation process. The physical and chemical properties of nanoparticles play 

a role in their efficiency in dark fermentation. Mineral nanoparticles are metal nanomaterials that 

are synthesized using chemical and physical methods. This study investigates the potential of using 

inorganic nanoparticles in the dark fermentation process and increasing the efficiency of 

biohydrogen production. 
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