
  

 فناوري کشاورزي و منابع طبیعی يدانشکده

 مهندسی بیوسیستمگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  هاي تجدیدپذیرانرژيگرایش  بیوسیستممهندسی مکانیک ي در رشته

  

  عنوان:

  کمپوست قارچ هاياندمسنجی تولید بیوگاز از پسامکانبررسی 

  

  :راهنما استاد

  بهمن نجفیدکتر 

  گندشمین دکتر ترحم مصري

  

  

 :پژوهشگر

 سعید اسمعیل پور

  

  94 تابستان

 

 



  سعید: نام                                   اسمعیل پور: دانشجو خانوادگی نام

  سنجی تولید بیوگاز از پسماند کمپوست قارچامکانبررسی  :نامهپایان عنوان

  بهمن نجفیدکتر  :ي اولراهنما استاد 

  گندشمین ترحم مصريدکتر : دوم يراهنما استاد 

                    مهندسی مکانیک بیوسیستم: رشته                                  کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                       تجدیدپذیر هايانرژي: گرایش

  64ات:صفح تعداد      17/6/1394   :دفاع تاریخ       فناوري کشاورزي و منابع طبیعی :دانشکده 

 يجامعــه کــردیور. شــودیاحساس م يگریاز هر زمان د شیامروزه ب ،دیپاك و قابل تجد يهايمبرم به انرژ ازین :چکیده

 زیــن عاتیااز ضــ يانــرژ دیتول ،بشر جلب شده است ازیمورد ن يانرژ نیتام هاي ممکنروشتمام  یبه سمت بررس یعلم

ز ا وگــازیب دیــر تولپسماند کمپوست قارچ به منظو عاتیامکان استفاده از ضا قیتحق نی. در اباشدیم هاروش نیاز ا یکی

متــان  زیــو ن وگــازیب دیــتول زانیــبــر م تــروژنینســبت کــربن بــه ن ریدمــا و تــاث ریدر دو سطح تــاث يهوازیهضم ب قیطر

ســازي دلم چــاردزیگــومپرتز و ر ک،یبا سه مــدل موجــود الجســت زیحاصله ن جینتا قرار گرفت. یمورد بررس یاستحصال

شــان داد کــه ن جینتــا .تعیین گردیــدو به روش رگرسیون غیر خطی  spss نرم افزار با کمک ها. پارامترهاي این مدلشد

تر بــه بــاال ير دمــاکــه د يبه طور باشدینم گریمستقل از همد يدیتول وگازیبر ب تروژنینسبت کربن به ن زیدما و ن ریتاث

نیــز  و ml2743 برابــر بــا يدیــتول وگــازیب نیانگیــم 35 يدر دمــا .باشــدیمــ ازین تروژنیاز کربن به ن يشترینسبت ب

 يدر بحث مــدل ســاز .متان تولید شدml 1816 بیوگاز و ml 3150 ، 45يدر دما بود و نیز ml1570میانگین متان

 زیــن 45 يو در دمــا کیمــدل الجســت 35 يگونه که در دمــا نیمشاهده شد، بدوابسته به دما عملکرد مدلها  زین

 الجســتیک، کــه مــدل دیــمدلها با کمک نرم افزار محاسبه گرد نییتب بیضر .بودند يعملکرد بهتر يمدل گومپرتز دارا

بــرازش  نمــودار تجمعــی بیوگــاز حاصــله را 991/0و  994/0، 996/0ریچاردز و گومپرتز به ترتیــب بــا ضــریب تبیــین 

  نمودند.

  سازي،مدلبیوگاز، پسماند کمپوست قارچ، نسبت کربن به نیتروژن، متان :هاواژه کلید

  

  



 أ

 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                                 شماره و عنوان مطالب

  1  ....................................................................  گذشته قاتیتحق بر يمرور و مقدمه اول فصل -1

  2  .................................. ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه -1-1

  7  ............................................. ................................ ................................ ................................   توده ستیز - 1-1-1

  8  ...................................................... ................................ ................................ ................................   وگازیب - 1-1-2

  10  ............................................ ................................ ................................   يهوازیب هیتصف یکل شناخت - 1-1-3

  .Error! Bookmark not defined  .....................................   هوازيبی تخمیر هايهاضم انواع -1-1-4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... هوازىبى هضم مکانیسم معرفى - 1-1-5

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  هامیآنز و هايباکتر رشد آلدهیا طیشرا - 1-1-6

  .Error! Bookmark not defined  .....................................   قارچ پسماند کمپوست با ییآشنا - 1-1-7

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .......................................................... ................................   اهداف - 1-2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..........................................................   گذشته قاتیتحق بر يمرور - 1-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   وگازیب خچهیتار - 1-3-1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   گذشته قاتیتحق مرور - 1-3-2

  23  ...............................................................................................  ها روش و مواد: دوم فصل -2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................ ................................   شیآزما ابزار - 2-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   راکتورها -2-1-1

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   شیآزما بستر -2-1-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   وگازیب يریگاندازه -2-1-3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   متان يریگ اندازه - 2-1-4

  .pH   ..............................................................  Error! Bookmark not defined يریگ اندازه - 2-1-5

  .Error! Bookmark not defined  ........................  خشک ماده مقدار و رطوبت يریگ اندازه - 2-1-6

  .Error! Bookmark not defined  .........................  یآل کربن و یآل ماده مقدار يریگ اندازه - 2-1-7

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................   تروژنین مقدار يریگ اندازه - 2-1-8



 ب

 

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................... ................................ ................................   يساز مدل - 2-2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............................................ ................................   يباکتر پرورش - 2-3

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...................................................... ................................   کار روش - 2-4

  38  ..............................................................................  پژوهش هايیافته و نتایج  سوم فصل -3

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .......................................................... ................................   مقدمه - 3-1

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................. ................................   يدیتول وگازیب یبررس - 3-2

  .Error! Bookmark not defined  ...............................   روزانه يدیتول وگازیب یحجم یبررس - 3-2-1

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   یتجمع وگازیب یحجم یبررس - 3-2-2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................  تروژنین به کربن نسبت و دما راتیتاث یکل یبررس - 3-3

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................ ................................   یاضیر يساز مدل -3-4

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............  شنهاداتیپ و يریگ جهینت  چهارم فصل -4

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................. ................................   يریگ جهینت - 4-1

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................... ................................ ................................   شنهاداتیپ - 4-2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................  منابع فهرست -5

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج

 

  هافهرست جدول

  فحهص                                                                 شماره و عنوان جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................  )1990 نگیتریزو( شده اصالح يهامدل- 1-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. شیآزما يرهایمتغ فیتعر -2-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................   راکتورها يبارگذار یجرم مقدار و نوع-3-2 جدول

 Error! Bookmarkگومپرتز مدل توسط وگازیب دیتول ندیفرا شده زده نیتخم يپارامترها سهیمقا -1-3 جدول

not defined.  

 !Errorکیالجست مدل توسط وگازیب دیتول ندیفرا شده زده نیتخم يپارامترها سهیمقا -2-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkچاردزیر مدل توسط وگازیب دیتول ندیفرا شده زده نیتخم يپارامترها سهیمقا -3-3 جدول

not defined.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د

 

  

  

  

  هافهرست شکل

  صفحه                                                                 شماره و عنوان شکل

  5  ................................................   )2015 ،یلددا( ریدپذیتجد يهايانرژ يرو يگذار هیسرما راتیتغ نمودار- 1-1 شکل

  9  ................................ ................................ ................................   )1389 پورخباز،( وگازیب محاسن و کاربردها- 2-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................  )2012 هندل،( يهوازیب هضم مرحله سه - 3-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......   )2012 فالوم،( يسلولوز مواد در آن گاهیجا و نیگیل- 4-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  آن بستر و راکتور دهنده لیتشک يها قسمت - 1-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  شده یطراح يراکتورها و حمام يروبرو و ییباال ينما 2-2 شکل

mark not Error! Bookمتان يریگ اندازه و 2CO حذف منظور به شده یطراح ستمیس 3-2 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   ونیتراسیت آماده هانمونه- 4-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ونیتراسیت از پس نمونه رنگ رییتغ) ب( ون،یتراسیت) الف(- 5-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  کننده گرم دستگاه) ب( دال،یجیک دستگاه) الف(- 6-2 شکل

 Error! Bookmarkونیتراسیت از بعد ها نمونه) ب( دال،یجیک دستگاه از خروج از بعد ها نمونه- 7-2 شکل

not defined.  

  .c 45  ..............................  Error! Bookmark not defined˚ يدما در وگازیب روزانه راتییتغ -1-3 شکل

  .c 35  .............................  Error! Bookmark not defined˚ يدما در وگازیب روزانه راتییتغ -2-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................  دما دو در اول روز دو يدیتول وگازیب سهیمقا -3-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   يدیتول یتجمع وگازیب -4-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................   دما به نسبت تروژنین به کربن نسبت سهیمقا -5-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................  هفته سه در يدیتول وگازیب درصد يسهیمقا -6-3 شکل

 Error! Bookmark notدرجه 35) ب( و 45) الف( يدما دو در روزانه يدیتول متان درصد -7-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........  شیآزما هفته سه یط يدیتول متان درصد سهیمقا -8-3 شکل



 ه

 

  يدمــا در وگــازیب  یتجمعــ دیــتول يهایمنحن بر گومپرتز و کیالجست چاردز،یر مدل سه انطباق یچگونگ - 9-3  شکل

˚c 4512 تروژنین به کربن نسبت و   ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

  يدمــا در وگــازیب  یتجمعــ دیتول يهایمنحن بر گومپرتز و کیالجست چاردز،یر مدل سه انطباق یچگونگ -10-3 شکل

˚c 3512 تروژنین به کربن نسبت و   ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

  يدمــا در وگــازیب  یتجمع دیتول يهایمنحن بر گومپرتز و کیالجست چاردز،یر مدل سه انطباق یچگونگ - 11-3  شکل

˚c 4520 تروژنین به کربن نسبت و   ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

 دو در وگــازیب  یتجمعــ دیــتول يهــایمنحن بــر گــومپرتز و کیالجست چاردز،یر مدل سه انطباق یچگونگ -12-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  تروژنین به کربن 20:1 نسبت يحاو) R6( c35˚ و)  c45  )R2˚ يدما

 دو در  وگــازیب یتجمعــ دیــتول يهــایمنحن بــر گــومپرتز و کیالجست چاردز،یر مدل سه انطباق یچگونگ -13-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..  تروژنین به کربن 30:1 نسبت يحاو) R7( c35˚ و)  c45 )R3˚ يدما

 دو در وگــازیب  یتجمعــ دیــتول يهــایمنحن بــر گــومپرتز و کیالجست چاردز،یر مدل سه انطباق یچگونگ -14-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  تروژنین به کربن 40:1 نسبت يحاو) R8( c 35˚ و)  c45 )R4˚ يدما

  

  

  

  

  

  

  

  



 و

 

  



1 

 

  

  

  :اول فصل

  مقدمه و مروري بر تحقیقات گذشته

   



2 

 

 مقدمه -1-1

هــاي تجدیدناپــذیر قابلیــت که بر خالف انرژي شودگفته می از انرژيبه انواعی  تجدیدپذیر هايانرژي

هــاي نرژيصــحیح باشــد چــرا کــه ادر نگــاه اول شــاید . البته این تعبیر دارندرا بازگشت مجدد به طبیعت 

بــه  انرژي کرار چرخهکوتاه ت زمان اصلی ياما نکته ،باشندازگشت به طبیعت را دارا میب یتفسیلی نیز قابل

هایی که مدت بازگشت آنهــا بــه طبیعــت کوتــاه مــدت با در نظر گرفتن بحث زمان به انرژي طبیعت است.

انــرژي )، انــرژي اقیانوســی(مــواج دریــا اانــرژي شود. انرژي باد، خورشــید، باشد انرژي تجدیدپذیر گفته می

 منــابع ) از جملــهاهیهاي گیــانــرژي ســوخت(انــرژي بیــومس  و انــرژي زمــین گرمــاییک، هیــدروالکتری

  گیرند.هاي تجدید پذیر قرار میي انرژيمقوله هایی هستند که درانرژي

هــاي شــویم کــه لغــت انرژيها بیندازیم به راحتــی متوجــه میانرژيمنابع تر به این اگر نگاهی دقیق

براي ایــن  1فرارهاي ها را نشان دهد، شاید بهتر باشد از عنوان انرژيتواند اهمیت این انرژيتجدیدپذیر نمی

بــر خــالف  امــاباشــند قابل تجدیــد و بازیافــت می هرچندها ها استفاده گردد. چرا که این انرژيگونه انرژي

هاي فسیلی بسیار فرار هستند. چرا که هر لحظه غفلت در استفاده از آنها بــه معنــاي از دســت دادن نرژيا

هاي فسیلی چنــدین هــزار ســال درون زمــین بــاقی باشد که همانگونه که انرژيباشد. این در حالی میمی

  مانند.ي مفیدتر در زیر زمین باقی بهااز هم می توانند به منظور استفادهاند بمانده

رنــگ شــد امــا وابســتگی کم تجدیدپــذیرهاي توجه دولت مردان به انرژي ،با کشف معادن نفت و گاز

یلی کــه مصرف ساالنه انرژي، تهی شدن منــابع فســ رشد درحال انرژي فسیلی، روند منابع به جوامع شدید

مشــکل جــدي  با را نسلهاي آینده سوي دیگر از و باشدتهدیدي براي اقتصادکشورهاي صادرکننده می خود

  نمود.خواهد دنیا را با بحران انرژي روبرو  و ساخت خواهد تامین انرژي مواجه

، بــا مراجعــه بــه آمــار اســت شــده اندیشــیده راهکارهایی دنیا، سرتاسر جدي، در بحران این حل براي

توســط در سالهاي اخیر متوجه اهمیت این مهم خواهیم شد. گــزارش منتشــر شــده  تجدیدپذیرهاي انرژي

نشــان  ،منتشــر شــده اســت 2015جهــان  شرکت بریتیش پترولیم که تحت عنــوان مــرور آمــاري انــرژي

                                                

هــا قــرار داده شــده این عنوان پیشنهادي است که توسط پژوهشگر و با کسب اجازه از اساتید محتــرم بــر روي ایــن انــرژي- 1

 است تا اهمیت آنها بهتر نشان داده شود.
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جهــان، بــه  هايباالترین سرعت رشد را در میان همه انواع انرژي 2014در سال  فرار هايانرژيکه دهدمی

کنــد شــد.  خود اختصاص دادند. این در شرایطی است که در این سال رشد مصرف انرژي جهان به شــدت

درصد از نیازهاي انرژي جهان را تامین کنند. کــاهش تقاضــا  3توانستند حدود  فرارهاي در این سال انرژي

اکســید تا جایی که میــزان آالینــده دي هاکسیدکربن شدبراي انرژي جهان موجب کاهش رشد آالینده دي

 تــاکنون بــوده اســت 1998درصد رشد کرد که ایــن کمتــرین رشــد از ســال  5تنها  2014کربن در سال 

 ).2015، 2لید(دا

 کشورهاي بیشتر در منابع این مسکونی و تجاري صنعتی، کنندگان مصرف قبل هايسال مطابق روال

 مورد حرارتی انرژي تامین جهت نو هايانرژي منابع از استفاده خصوص در .باشندمی افزایش حال در جهان

 .اســت شــده ايویــژه توجــه خورشــیدي و گرمــایی زمــین مدرن، تودهزیست منابع به 2012سال  در نیاز

 و رسیده تصویب به دنیا کشورهاي از بسیاري در این خصوص در نیز خاصی حمایتی هايسیاست همچنین

 جهــت فســیلی يهاسوخت با زیستی هايسوخت ترکیب لزوم به مربوط قوانین. باشدمی اجراء دست در یا

 زمینــه ایــن در و باشــدمی موجــود جهــان کشــور 27حاضــر در حــال در نقــل و حمل سیستم در استفاده

 و ترویجی هايسیاست همچنین .باشندپیشرو می کشورهاي وجز آمریکا متحده ایاالت و اروپایی کشورهاي

 داشــته وجــود 2013سال در اوایل کشور 49 در سوخت جدید منابع این از استفاده افزایش براي تشویقی

   .)3،2012(العشرياست

بــا  مقایســه در 2013ســال  ابتــداي در ،هستند یافته توسعه کشورهاي عمدتا که کشور 138حداقل 

 همچنین .اند داشته خود کار دستور در را تجدیدپذیر هايانرژي اهداف 2011انتهاي سال  در کشور 118

 مشــخص و تــدوین کشــور 127در  2013ســال  ابتداي در هاي تجدیدپذیرانرژي از حمایتی هايسیاست

باشــد. مــی ظهــور نــو اقتصــادهاي و توسعه حال در به کشورهاي مربوط آنها سوم دو از بیش است ،که شده

 اقتصادي بحران و مدت بلند هايدر سیاست قطعیت و ثبات عدم از حاصل مشکالت از برخی وجود حتی با

 نیــروي عنــوان بــه دائم،حمایتی  سیاستهاي و تجدیدپذیر هايانرژي اهداف همچنان کشورها، از برخی در

  .)1393، نامبی(نمایندمی عمل تجدیدپذیرها بازار افزایش براي ايمحرکه

                                                

1-Dudley 

2- El-Ashry 
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  .میباشد FIT و RPS دنیا در شده اجرا سیاستهاي یشترب

RPS4:  ایالــت  29هاي متفاوت در با نام که هاي مشابهپذیر یا سیاستجایگاه استاندارد انرژي تجدید

ایــن سیاســت در کشــورهاي گونــاگون داراي بنــد هــاي  تصویب شده است. 6و پورتوریکو 5به عالوه کلمبیا

متفاوت می باشد اما رویکرد کلی آن تصویب قوانینی براي افزایش بهره وري از انرژي هاي نو میباشــد کــه 

 به طور کلی شامل تعیین سهم دولت از انرژي هاي نو و چگونگی دست یابی به این ســهم در برنامــه بلنــد

 ملــزم را بــرق کننــده شــرکتهاي تــأمین ،میشــود وضع دولت توسطاساس این سیاست که مدت می باشد 

 . )2013، 7(لئون نماید که براي تامین درصدي از الکتریسیته خود از منابع تجدیدپذیر استفاده نمایندمی

FIT8:  آن تعهــد گیــرد کــه در را در نظــر می مهیــداتیدر این سیاست دولــت ت :برق تضمینی خرید

دهد طی قراردادهاي چند ساله و با قیمت توافق شده برق تولیدي از منــابع تجدیــد پــذیر را خریــداري می

) قــانون برنامــه 133طبق بند (ب) مــاده ( شده است،بختانه این سیاست نیز در ایران تصویب خوش نماید.

شــده ه وزارت نیــرو اجــازه داده پنج ساله پنجم توسعه کشور به شرکت توانیر و شرکت هاي وابسته و تابعــ

هاي نو با اولویت خریــد از نسبت به انعقاد قراردادهاي بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژي

   .9هاي خصوصی و تعاونی اقدام کنندبخش

 244حــدود  در 2012ســال  در تجدیدپــذیرهــاي انرژي بخــش در گرفته صورت گذاري سرمایه کل

 در 2011سال  در مشابه مدت به شود نسبتهمان گونه که در شکل زیر دیده می بوده است. دالر میلیارد

 12بــا  2012سال  پایان در تودهزیست هاينیروگاه ولی ظرفیت .دهد می نشان را درصدکاهش 12حدود 

 350از  بــیش 2012ســال  در و رســیده اســت مگاوات 83حدود  در 2011سال  به نسبت افزایش درصد

 5شاهد  گذشته در سال مشابه مدت به نسبت که است شده تولید جهان در این منبع از برق ساعت تراوات

                                                

1-Renewable Portfolio Standard 

2- Columbia 

3- Puerto Rico 

4-leon 

5-Feed in Tariff 
9 http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=248411 
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 نمــوده تــامین را بــرق جهــانی نیــاز 4/1 حــدود در شــده تولیــد بــرق میزان این .است بوده افزایش درصد

 .)1393نام، بی(است

 

 هاي تجدیدپذیرتغیرات سرمایه گذاري روي انرژينمودار -Error! No text of specified style in document.-1 شکل

  )2015لی، د(دا

 

داراي محاســن زیــادي در  فناوري بیوگاز،. است فناوري بیوگاز از ها استفادهانرژي کارآمدترین از یکی

 آن بــا دنیــا کــه محیطــی زیست بزرگ معضالت از یکیباشد. می معضالت زیست محیطی بسیاري ازحل 

 حــال در کشــورهاي میــان این در که باشدمی ناشی از گرم شدن زمین هوایی و آب تغییرات ،است مواجه

 از اســت شدن تر گرم حال در روز به روز زمین جو .باشندمی روبرو تهدیدها و ها آسیب بیشترین با توسعه

 انتشــار منابع ترینعمده از .باشدمی جو در متان گاز انباشت آن، از منتج جوي تغییرات و پدیده این دالیل

 در گرفتــه صــورت هايبررســی براســاس اســت زبالــه هــايگــاهدفــن متــان، گاز بویژه و ايگلخانه گازهاي

 شــده ناشــی زبالــه هــايگــاهدفــن از کشــور آن در منتشــره متان از حاصل ايگلخانه گازهاي %37آمریکا،

  )1387(نصیري،است

حداقل ششصد و نود و پــنج میلیــون متــر در صورت احداث نیروگاه بیوگازي در تهران ساالنه از ورود 

) به جو زمین جلوگیري می شود. در کنــار کــاهش اثــرات گلخانــه اي ، از  695،000،000مکعب بیوگاز (

 4345متر مکعب آب و تولید روزانــه  1994350مزایاي احداث نیروگاه بیوگازي میتوان به بازیافت روزانه 

تواند در توسعۀ فضاي ســبز و علفهاي هرز اشاره کرد ، که می تن کود آلی عاري از عوامل بیماري زا و تخم

  .)1384شعبانی کیا و همکاران ( کشاورزي منطقه تأثیر به سزایی داشته باشد
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 مــواد ســمی، نفــوذ اثر بر زیرزمینی که آب هايهسفر و خاك آلودگی ( هوا و خاك ،عدم آلودگی آب

 ،)زیرزمینــی آبهــاي هــاي ســفره بــاالي سطح داراي پربارش و مناطق در بخصوص ها،زباله شیره و فاضالب

نیــز از دیگــر محاســن ایــن  شوند که از مواد تجزیه پذیر حاصل می آلودگی ناشی از تجمع حشراتکاهش 

 .)1389 و جوانمردي، پورخباز(. باشدتکنولوژي می

 بردن بین از با روستاها و کوچک شهرهاي شهرها، حاشیه در بخصوص بهداشتی وضعیت سازيبهینه 

 دود از ناشی تنفسی هايبیماري کاهش، هوازيبی تصفیه فرآیند در زابیماري عوامل از توجهی قابل درصد

 انتقال انسان به فضوالت با مستقیم تماس اثر بر که سوخت عنوان به حیوانی فضوالت از استفاده یا و چوب

 تمیز، سوختی عنوان به بیوگاز از استفاده دلیل به روستایی، زنان کار کاهش و زمان در جوییصرفه، یابدمی

 ســازيآماده یــا و هیــزم آوريجمــع بــراي وقــت صرف به نیاز عدم و آسان استفاده ویژگی با و دسترس در

 کنتــرل فاضــالب و زبالــه دفــع محل طبیعی بسترهاي سازيبهینه سوخت تهیه منظور به حیوانی فضوالت

 در مــوذي حشــرات و جــانوران و مگــس کنتــرل و کننده مشمئز بوهاي حذف محیطی، زیست هايآلودگی

را نیز می توان به عنوان محاسن استفاده و گســترش فنــاوري بیوگــاز اشــاده  آلوده مناطق و شهرها حاشیه

  .)1382، و همکاران کوهی(رسولی کرد

 آن، مهم جانبی مزایاي و سهولت فناوري، این از استفاده باالي پتانسیل وجود با ایران، درمتاسفانه 

 هدفمندي طرح شده ریزيبرنامه اهداف از خوشبختانه یکی .است شده توجه فناوري کمتر این به تاکنون

 خام مواد تولیدي واحدهاي اکنون هم. باشدانرژي می از هدفمند استفاده و بهتر وريبهره ها،یارانه

 می دست به) گازوئیل( گاز نفت از را خود نیاز مورد سوخت تمامی...) و مرغ تخم مرغ، گوشت،( پروتئینی

 .یافت افزایش شدت به واحدها این در هاي تولیدي هزینه انرژي، حامل هاي قیمت شدن آزاد با آورند که

دالر  34/0باشد که ایران حتی پس از برداشتن سهمیه سوخت باز هم با داشتن بنزین میاین در حالی 

مقام پنجم کشورهاي ارزان سوخت دنیا  2015دالر در سال  17/0اشتن گازوییل در مقام دهم و نیز با د

ارزش  ،نکته حایز اهمیت دیگري که باید به آن اشاره کرد .)2015نام، (بی را از آن خود کرده است

باشد که نه تنها در بسیاري از کشورهاي پیشرفته داراي ارزشی نزدیک به بنزین سوخت گازوییل می
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، در حالی که قیمت گازوییل در ایران به شدت غیر.واقعی دارد بلکه گاهی قیمت باالتري نیز ،باشدمی

  باشد.می

 و ردگیــ قــرار ســوخت هدفمنــد و بهینه مصرف هاي برنامه اساس باید مصرف الگوي اصالح رو این از

لی اســت کــه در حــااین  .شود می محسوب شده ارائه پیشنهادهاي بهترین از یکی بیوگاز از استفاده راهکار

  تمام مواد اولیه الزم تولید بیو گاز در این اماکن به راحتی در دسترس می باشد.

 VACB 10الزم به ذکر است از مواد خارج شده از راکتورهــاي بیوگــاز بــراي غــذاي مــاهی در مــزارع 

 محصــوالتانگــل از  تخــم از عــاري و شــده غنی حیوانی کود تولید .)2009، 11توان استفاده کرد (ترانمی

 و ســبز فضــاي توســعه مناسب براي آبی و آلی کود انرژي، منبع یک عنوان که به .است دیگر بیوگاز جانبی

 دهند می تشکیل ایران رادر کشاورزي اراضی % 80 از بیشتر که ایران هاي خاك .آید می بدست کشاورزي

 بیوگــازي، راکتورهــاي بیوگــاز و شناخت دارند. بنابراین آلی مواد درصد یک از کمتر و فقیر آلی مواد نظر از

 بایستی به ســرعت فسادپذیر آلی پسماندهاي و شهري هايزباله سوخت با نیروگاه احداث براي باال سرعت

 ).1386(عباسپور،  مدنظر قرار داده شود

  12توده ستیز -1-1-1

باشــد شامل انرژي تولیدي از کلیه ضایعات و زایدات حاصــل از موجــودات زنــده می تودهزیستانرژي 

هاي هاي انــرژي چــون ســوختتواند به شکل اصلی انرژي مانند برق و یا حاملمی تودهزیستمنابع انرژي 

همچنین دامنۀ مصــرف کننــدگان  .هاي مختلف در جامعه بشري را تأمین کندنیاز بخشکه گازي و مایع، 

نــواحی روســتایی و بسیار گسترده است به عنوان مثال از خانوارهــاي کوچــک بــه خصــوص در  تودهزیست

                                                

و ) Cخــوك (پــرورش ) و A( یمــاهپرورش )، V(زراعی محصوالت ، پرورش همزمان  VACفشرده  يکشاورز یمدل اصل - 10

ي و کــاهش وربهــره شیافــزا ی،خــارج يبــه نهــاده هــا مــزارعی است که باعث کاهش وابســتگ یستیهمز ستمیس کی ایجاد

گفتــه مــی شــود. الزم بــه  VACBباشد. که در صورت استفاده از فناوري بیوگاز نیز در این مــزارع بــه آن می یوانیح عاتیضا

 داریــعه پااز توســ نانیو اطم یگرسنگ یکن شهیبه منظور کمک به کاهش فقر، رباشد که این مدل مزارع در ویتنام و ذکر می

 یی طرح ریزي شده است.روستا

11 Tran 

12 Biomass 
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کنــد. منــابع میها شروع شده تا واحدهاي کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی و تجاري ادامــه پیــدا رستوران

شــامل مــواد ( ها و زایدات کشاورزيشامل کلیه اجزاء قابل تجزیه زیستی از محصوالت، فاضالب تودهزیست

 .باشــدمیهاي شهري و صــنعتی زبالهو ها صنایع جنگلی و سایر صنایع مرتبط، فاضالب) گیاهی و حیوانی

و گــازي وگــازیب دیــتول واتــانول،یب دیــماننــد ســوزاندن، تول یتوده به چند روش اصل ستیاز ز يانرژ دیتول

  .)2001، 13کندري(مکشودیم میتقسفیکاسیون 

ه بــ ،هاي تجدیدپذیر مقام نخست عرضــه انــرژي جهــان دارا مــی باشــدانرژيبیوماس در میان  انرژي

تــامین گردیــده  تودهزیستدرصد عرضه انرژي اولیه جهان از منابع  10بیش از  2000اي که در سال گونه

گــردد. در میپس از نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی چهارمین منبع بزرگ انرژي در جهان محسوب و  است

و در  ردزمینــه تولیــد بــرق از منــابع تجدیــد شــونده، بیومــاس پــس از انــرژي آب در جایگــاه دوم قــرار دا

 2000درصد سهم جهانی را به خود اختصــاص داده اســت، بــه طــوري کــه در ســال  6حدود  2000سال

ســازمان  وبــرداري از انــرژي بیومــاس در کشــورهاي عضــبهرهمجموعه ظرفیت نیروگاهی نصب شده جهت 

  . )2015نام، (بی مگاوات بوده است 23000توسعه و همکاري اقتصادي معادل 

  وگازیب -2-1-1

ه حاصــل ترکیب عمده به نام متان، دي اکسید کربن و سولفید هیدروژن است ک 3مخلوطی از  وگازیب

 هاي متانوژن است. بخش قابل اشتعال بیوگاز متــانبه وسیله باکتري تودهزیستتجزیه بی هوازي و تخمیر 

وت یــک فــ ربــو کــه اگــبیرنــگ و بیدهد. متان گازي اســت میرا تشکیل  درصد بیوگاز 60- 70است که 

ســوختی  ر مــوادکند که در مقایسه با سایمیکیلوکاري انرژي حرارتی تولید  252مکعب آن بسوزد معادل 

 بــراي یدپــذیرتجد انــرژي ممتاز و عالی منبع عنوان به را بیوگاز متان، باالي درصد .رقم قابل توجهی است

  . )1389 و همکاران، ي(هجرمی کند مطرح فسیلی هاي سوخت دیگر و طبیعی گاز جایگزینی

حرارتی بهترین روش استفاده از بیوگــاز بــوده و بیشــترین کــاربرد را دارد و حــرارت حاصــل از  انرژي

گیرد. در مــواردي کــه نیــاز بــه ارزش سوختن این گاز جهت پخت و پز و تهیه آبگرم مورد استفاده قرار می

درصــد افــزایش  40 ودش حرارتی آن را تا حــدهمراه بیوگاز ارز 2COتوان با حذف حرارتی باالتر باشد، می

                                                
13 McKendry 



9 

 

شوند. در صورت کافی هاي گازي بسیار داغ میداد. انرژي روشنایی از بیوگاز بازده بسیار کمی دارد و المپ

توان توسط موتور ژنراتورهاي مخصوص، برق تولید کــرد. ارزش حرارتــی تپالــه خشــک بودن مقدار گاز می

کیلوکــالري در هــر  600تــا  500برابــر بــا  ندســوزانبه ایــن طریــق می شده گاو که اغلب روستاییان آن را

کیلوگرم تپاله است، در حالی که همین یک کیلوگرم تپاله بعد از تخمیر و تبدیل به بیوگــاز، حرارتــی بــین 

برابر ارزش حرارتــی مــاده  6تا  5کند، که حرارت بدست آمده تقریبا کیلوکالري تولید می 3500تا  2500

  ).2008، 14(السیدي است اولیه آن

  

 

، و همکاران (پورخباز اسن بیوگازکاربردها و مح-Error! No text of specified style in document.-2 شکل

1389(  

  

عــالوه بــر تــر دهــد. بــه طــور جزئــیوگاز را به طور خالصه نشان میی) کاربرد و مصارف ب2-1شکل (

تواند به عنوان ماده اولیه مناسب در سنتز بســیاري می بیوگازمقدمه زیست محیطی اشاره شده در محاسن 
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توانــد تحــت هاي شیمیایی به کار رود. متــان موجــود در بیوگــاز در حــرارت بــاال میاز ترکیبات و فرآورده

واکنش کلراسیون قرار بگیرد. کلرومتانهاي حاصله از ایــن واکــنش مــاده اولیــه مهمــی در صــنایع مختلــف 

هــاي آلــی کــاربرد ها و ســیلیکانکشبه عنوان مثال مونوکلرومتــان در ســاخت حشــره باشند.شیمیایی می

کلرومتان مــاده اولیــه مهمــی بــراي داشته و به عنوان یک حالل مناسب در سنتزهاي آلی مطرح است. دي

هاي عکاسی و سینمایی و حالل بســیار مهمــی در صــنایع ســنتزي شــیمیایی هاي فیلمکنندهساخت پاك

هــا بــوده و از بیوتیکماده اولیه صنایع تولیــد پالســتیک، پلــی تترافلوئــورواتیلن و آنتی لرومتانکاست. تري

  . )1387، و همکاران (شکیبیگرفته استاالیام به عنوان داروي بیهوشی مورد استفاده قرار میقدیم

ده و بــه بــو کاربرد داشته و ماده اولیــه ســاخت مــواد ضــدحریق ینشاندر صنایع آتش تتراکلریدکربن

ل، کــل، متــانوعنوان حالل شیمیایی نیز کاربرد فراوانی دارد. متان همچنــین مــاده اولیــه تهیــه اســتیلن، ال

ــوانهــاي شــیمیایی اســت و از مــایع تخمیــر شــده داخــل هاضــم میآمونیــاك، کــود و دیگــر فرآورده  ت

تواند بعنــوان ســوخت می هوازيبیتهیه کرد. متان خالص تهیه شده از هضم  B-12هاي ویتامین کریستال

  ).1387و همکاران،  یبیبراي پیل سوختی بکار رود(شک

  15هوازيشناخت کلی تصفیه بی -3-1-1

مــواد آلــی  در تصفیه هــوازي به طور کلی براي حذف مواد آلی دو راه وجود دارد: هوازي و بی هوازي.

میکروبی  یک فرایند نیزهوازي تصفیه بی .در یک راکتور هوازي به آب و دي اکسید کربن تبدیل می شوند

ازهاي دیگــر و مقدار جزئی گدر غیاب اکسیژن به گاز متان و دي اکسید کربن آلی مواد باشد که در آن می

ملــه جانتخاب روش زیست شناختی مناسب براي حذف مواد آلی به عوامل متعــددي از  تبدیل می گردند.

.. .عوامــل اقتصــادي و  یل موجــود،وســا عوامــل محــیط، نوع و غلضت مواد ورودي درصد حذف مورد نظــر،

  .)2008(السیدي، بستگی دارد

هوازي اندك بوده و در واقع انرژي به صورت ذخیره شــده در متــان انرژي حاصل از تغییر و تبدیل بی

ها کــم بــوده و بــه تبــع آن هزینــه هــاي سیســتمبه همین دلیل رشد باکتریها در این گونه  باقی می ماند.

  کیلووات  1000تا  500هوازي داراي تولید خالص انرژي هضم بی اد کاهش میابد.مربوط به دفع لجن ماز
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Richard models. model parameters were estimated by nonlinear regression in SPSS 
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