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اهداف اين مطالعه بررسي فضوالت مرغداري از نظر كمي وكيفي، جهت توليد انـرژي الكتريكـي ناشـي از    : چكيده

يه اين اهداف در جهت نيل بـه توليـد انـرژي و حفاظـت     بيوگاز توليدي از سيستم بيوگاز احداث شده مي باشد كه كل
  .محيط زيست مي باشد

اطالعـات گـردآوري گرديـد، سـپس از طريـق مطالعـات        ...و ابتدااز طريق مطالعات ميداني، مشاهدات، پرسش نامـه 
شـاخص   .اطالعات جهت طراحي سيستم گردآوري شدآزمايشگاهي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي توسط محقق 

  .بررسي گرديد) سيستم بيوگاز طرح قبل و بعد از اجراي(انرژي هاي 
 12گراد درجه سـانتي 37در دماي زمان ماندگاري و به ازاي هر كيلوگرم ماده جامد آلي ليتر 380ميزان بيوگاز توليدي  

ين هزينه مدر صورت استفاده از روش نا پيوسته و تخ ،طراحي سيستم بيوگاز در نهايت نتيجه شدكه.روز برآوردگرديد

تأمين درصدي از انرژي الكتريكي مصرفي ، بصرفه باشد؛ مي توانـد مناسـب    واگر از نظر اقتصادي هاي نصب و احداث 
 .اما روش پيوسته بهتر است استفاده نشود. باشد

 

  بيوگاز، انرژي، روش ناپيوسته، روش پيوسته: كليدواژه ها
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    :مقدمه -1-1

مانـده مـواد نيـز در دسـترس      يضايعات و باق ورده هاي جانبي كشاورزي،آع مختلف فربا افزايش توليدات كشاورزي انوا  

انبوهي از اين مـواد   .ضايعات دامي و گياهي مي باشند وري شده جانبي،آشامل بقاياي  مختلف مواد فركه قرار مي گيرند 

   .بدون استفاده مي باشند كه رفع آنها مشكل بوده و سبب آلودگي محيط زيست مي شوند

اي از مـواد زايـد   ان توجه به ضايعات توليدات دامي و طيور كـه حـاوي مـواد آلـي هسـتند و بخـش عمـده       ـن ميـدر اي  

كمپوسـت، غـذاي    از اين مواد مي توان براي كـود،  .كشاورزي را به خود اختصاص داده اند از اهميت خاص برخوردار است

ستاها خانواده ها ، انرژي گرمايي خود، خانواده و واحد دامپروري را از از طرفي در اكثر رو .تأ مين انرژي استفاده كردودام 

طريق انرژي فسيلي كسب مي كنند و نيز سوزاندن چوب درختان جنگل ها و مراتع يكي ديگر از راههاي تأمين انرژي در 

فرسـايش خـاك نيـز    باعـث   روستاها مي باشد كه اين عمل عالوه بر اينكه موجب عريان شدن مراتع و جنگل ها مي شود

در واقـع   و مـي باشـد  انسان ها  و  مي گردد و اگر اين روند همچنان ادامه پيدا كند، تجاوزي به حقوق حيوانات و جانوران

بنابراين بازيافت و اسـتفاده مجـدد از ضـايعات و موادزائـد كشـاورزي      . چيزي به مفهوم توسعه پايدار وجود نخواهد داشت

جلوگيري از آلودگي زيست محيطي، و درنهايت توسعه پايدارخواهـد شـد   وجب تأمين انرژي عالوه بر كاهش هزينه ها، مو

]7.[  

  

  :مطالعات انجام شده -1-2

فرمول اصلي گاز متان  1806در سال  2دالتن. اثبات نمود كه گاز متان فاقد اكسيژن است 1801در سال  1كروئيك شانك

  ].5[را كشف كرد 

ليتـر گـاز    100درجه سـانتيگراد   35از نتيجه تخمير يك متر مكعب كود در  1884سال در  4شاگرد لويي پاستور  3گاين

  ].11[متان تهيه نمود 

در مقاله اي اعالم كرد كه تأثير متقابل پارامترهاي عملي و نتـايج آنهـا، مـثالً  بـراي كنتـرل       1980در سال  5هورتون

بر روي يك هاضم از نـوع الگـون    1991در سال  6 السك درجه سانتيگراد عملي وميزان گاز توليدي 35آلودگي در دماي 

) محـدوده بينـابين  (8ويك هاضـم در محـدوده مزوفيليـك   ) محدوده سرما دوست( 7پوشش دار در محدوده سايكروفيليك 

  ].11[آزمايشاتي را انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه هاضم در محدوده سرمادوست بهتر است 

عالم نمودند كه گاز توليدي در هاضم باعث حركت مواد مي شود، اما اين مقدار معمـوالً  ا1991در سال  9تيلشه و ويرا

  ]. 11[براي مخلوط كردن مواد داخل هاضم كافي نيست 

  :آقا ميري، سيد حميد تكنولوژي بيوگاز و كاربرد آن در موتورهاي احتراقي را ارزيابي كرد و به نتايج زير رسيد

جه حرارت، بيشترين تأثير را برروي فعاليـت ميكـروب هـاي بـي هـوازي و در نتيجـه       در ميان فاكتورهاي محيطي در

درجـه سـانتيگراد    35بهترين درجه حرارت براي فعاليت باكتريها در هاضم هاي مزوفيليك و. شدت توليد گاز داشته است

  ].6[.مشخص شده است

                                                
1 Cruic Shank  
2
 Dolton 

3
 Gayon 

4
 Luis Pasteeur 

5
 Horton 

6
 Lusk 

7
 Psychrophilic Covered- iagoon type 

8
 Mesophilic stired- tank 

9
 Tilche & Viera 
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  :اهداف پژوهش -1-3
نظر كمي وكيفي، جهت توليد انرژي الكتريكـي ناشـي از بيوگـاز    اهداف كلي اين مطالعه بررسي فضوالت مرغداري از 

توليدي از سيستم بيوگاز احداث شده مي باشد كه كليه اين اهداف در جهت نيل به توليد انرژي و حفاظت محيط زيست 

 .مي باشد

  

  :موادوروش ها -2-1
ر مطالعـات آزمايشـگاهي طـي    د. روش انجام كار شامل دوبخش مطالعات آزمايشگاهي و مطالعات ميـداني مـي باشـد   

يـك  دسـتگاه آزمايشـگاهي     .  تخمين زده شـد ... و نمونه گيري از  فضوالت فاكتورهايي نظير درصد شن، درصد مواد آلي

ميزان دي اكسـيد كـربن   . زمان ماندگاري تعيين شد وتوسط محقق ساخته شد و فاكتورهايي نظير ميزان بيوگاز توليدي 

توسط محقق كـه   1در مطالعات ميداني.برآورد گرديده گازكروماتوگراف ايق تجريه توسط دستگاز طر بيوگاز توليدي ومتان

مي باشد، آمار و اطالعات مورد نياز از نظر كميتـي  بـراي طراحـي و احـداث       پرسش نامهكه شامل مشاهدات ، مصاحبه و

  .ي شدمرتبه در زمان هاي مختلف نمونه گير 4نمونه گيري از كودها .واحد بيوگاز كسب شد

2 

  :منطقه وضعيت جغرافيايي و شريط اقليمي -2-
طـول جغرافيـايي قـرار دارد و     23´و  48˚تـا   20´و48˚عرض جغرافيـايي و 33´و 33˚تا 27´و 33˚شهرستان خرم آباد در

  )1جدول(.]1[كيلو متر مربع مساحت دارد 6233 ومتر 1171ارتفاع آن از سطح دريا 

  ]1[ورد مطالعهشرايط كلي آب و هوايي منطقه م :1جدول

  سانتي گراد1/39  حداكثر درجه حرارت

  درجه سانتي گراد - 2/3  حداقل درجه حرارت

  درصد 75  حداكثر رطوبت نسبي

  درصد 6/25  حداقل رطوبت نسبي

  ميلي ليتر 1/86  حداكثر بارندگي

  

  :ساخت دستگاه تخمير آزمايشگاهي -2-4
  )1شكل.(ط محقق ساخته شدبراي انجام آزمايشات دستگاه تخمير آزمايشگاهي توس

  

  

  

  
  

  

                                                
1
 Field Study 

 2 

5 
٣  

١ 
۶ 
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  قسمت هاي مختلف دستگاه ساخته شده آزمايشگاهي :1شكل
  

  هاضم  -1

  ترموستات    المنت گرم گننده و  -2

  لوله خروج مواد - 3

  شيلنگ هاي انتقال گاز -4

  دستگاه اندازه گيري گاز توليدي -5

  لوله ورود مواد -6

          

  :يج و بحثنتا -3-1

  :درصد رطوبت وزني -3-1-1
مواد ورودي به داخل سيستم بايد داراي غلظـت  . با توجه به اينكه ميزان رطوبت در كودهاي مختلف متفاوت مي باشد

مواد خوراكي طبيعي محتوي آب متغير بوده و به همين دليل مواد جامد يا خوراك واحد بصورت خشك . مشخصي باشند

  ]. 4[قات علمي استفاده مي شود شده، براي انجام تحقي

اندازه گيري اين فاكتور اين است كه براي اندازه گيري ساير خصوصيات كيفي ميـزان درصـد رطوبـت     درواقع اهميت

   .نمونه الزم است

درحـالي كـه   . درصـد بـرآورد گرديـد    76/23در آزمايش هاي انجام شده توسط محقق ميانگين درصد رطوبت وزنـي   

  .درصد برآورد نموده است 97/71مقدار را  صداقت حسيني  اين

پوشانده مي شـود و  ... در مرغداري ها به علت اينكه در درجه اول سطح مرغداري ها به وسيله موادي نظير خاك اره و

در درجه دوم فضوالت در پايان دوره جمع آوري مـي گـردد و در ايـن مـدت رطوبـت خـود را از دسـت داده، لـذا طبـق          

  )2جدول (.آمده رطوبت موجود درآن اندك مي باشدآزمايشات به دست 

  
  درصد رطوبت وزني  :2جدول 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  تيمار
وزن 
كود تازه 

)gr(  

وزن كود 
خشك شده 

)gr(  

  %رطوبت

1  60  88/46  86/21  

2  60  9/49  83/16  

3  60  21/43  98/27  

4  60  37/45  38/24  

  76/22  -  -  ميانگين

4 
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  :درصد مواد جامد كل -3-1-2
با توجـه بـه   . به ميزان درصد رطوبت وزني در كودهاي مختلف ميزان درصد مواد جامد كل محاسبه مي گرددبا توجه 

آقـا ميـري ، بهتـرين    . درصد برآورد گرديد 24/77آزمايشات انجام گرفته توسط محقق درصد مواد جامد كل درمرغداري 

   .درصد مي داند 48غلظت مواد جامدبه دست آمده را 

كيلوگرم در كودهـاي مرغـداري در طـول     19232آمده حاكي از اين است كه از كل زائدات توليدي مقادير به دست  

دوره متشكل ازمواد جامد است كه شامل مواد جامد قابل احتراق و مواد غير قابل احتراق مي باشـد و از ايـن ميـان تنهـا     

 . مواد جامد قابل احتراق هستند كه قابليت تبديل به بيوگاز رادارند

  

  :درصد مواد آلي -3-1-3
دليل بخش آلي مواد خشك مواد آلي با اجزاي فرار خوراكي در فرايند هضم و تخمير حائز اهميت مي باشد، به همين 

و  77/18گودرزي درصـد مـواد آلـي را    .درصد تخمين زده شد 76/69درصد مواد آلي . خاص قرار گرفته استمورد توجه 

براي اينكه باكتري ها بتوانند مواد آلي را جذب نمايند، الزم است كه مـواد بـه   .درصد برآورد نمود 56/19صداقت حسيني 

الزم اسـت  . لذا يك حجم كود تازه دامي را با آب كامالً مخلوط كرده ودر دستگاه مي ريزنـد . صورت محلولي رقيق درآيند

افزايش پيـدا كـرده و مـانع     در صورت غليظ بودن محلول، چسبندگي ].26[درصد ماده جامد باشد 7-9كه محلول شامل 

رشد باكتري ها مي گردد، در صورتي كه محلول خيلي رقيق باشد، محلول اليه اليه شده و بايد بطور مداوم آن را بـه هـم   

  ]. 12[زد

زيرا  در ايـن  . درصد در نظر گرفته شد 8انجام گرفته توسط محقق و در طراحي سيستم درصد مواد آلي در آزمايش هاي 

  )3جدول(].8[غلظت براي هاضم فراهم مي شود صورت بهترين

  

  :درصدمواد شناور -3-1-4
به علت وجود كاه و پر و ساير موادي كه به صورت شناور در سطح محلول مي مانند، بايستي مقادير آنها  اندازه گيري 

 11/10شـناور   ، ميانگين درصد مواد]4[گردد و در محاسبه وطراحي سيستم بيوگاز در قسمت حوضچه رسوب جداگردند

بـرآورد   51/1و صـداقت حسـيني    48/1اين درحالي است كه گودرزي ايـن درصـد را   . درصد مواد جامدكل برآورد گرديد

باال بودن ارقام به دست آمده توسط محقق نسبت به مـوارد ذكـر شـده، بـه دليـل انجـام تحقيقـات مـذكور در         . نموده اند

  كيلوگرم در1944لذا . زانه فضوالت مي باشدمرغداري هاي تخم گذار و بالتبع جمع آوري رو

  )4جدول(.ازسايرموادجداگردندطول دوره مقدار مواد شناوري است كه بايستي در حوضچه رسوب 
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  درصد مواد آلي :3جدول 
  

  

  

  

  

  

  درصد مواد شناور:4جدول 

  

  :درصد شن -3-1-5
آزمايشـات  طبـق  . ]11[ جداگردندشن موجود در مواد ورودي به سيستم بازيافت نيز بايستي در قسمت حوضچه رسوب  

 5/22گودرزي اين مقدار را . درصد برآورد گرديد 22/1انجام گرفته توسط محقق ميانگين درصد شن موجود در كودهاي 

باتوجه به درصد مواد جامد كل و نيز ميزان كود توليدي در هـر واحـد،   . درصد برآورد نموده اند 09/28و صداقت حسيني 

در قسـمت حوضـچه رسـوب جـدا و خـارج       در هردوره از سـاير مـواد   شن كيلوگرم234مقدار شن موجود در مواد ورودي

  )5جدول(.گردد
  

  

  تيمار
وزن 

  )gr(اوليه 

وزن 

  )gr(ثانويه 

درصد 

موادآلي در 

  مواد جامد

درصد مواد 

  جامد

درصد مواد 

  آلي در كود

1  75/8  2  52/90  14/78  73/70  

2  75/8  83/0  28/90  17/83  08/75  

3  75/8  85/0  97/90  02/72  51/65  

4  75/8  79/0  6/89  62/75  75/67  

  76/69  23/77  34/90  91/0  -  ميانگين

  رديف

وزن كل 

مواد براي 

  ته نشيني

درصد 

  رطوبت

وزن 

مواد شناور 

  خشك

وزن 

معادل خشك 

  مواد

د درص

  مواد شناور

1  40  86/21  33/3  25/31  65/10  

2  40  83/16  9/3  26/33  72/11  

3  40  98/27  35/2  8/28  15/8  

4  40  38/24  01/3  24/30  95/9  

  11/10  -  -  -  -  ميانگين
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  درصد شن :5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :ميزان بيوگاز توليدي -3-1-6
درصـد بـرآورد    76/69زمايشات انجام گرفته توسط محقق ميانگين درصد مواد آلـي درنمونـه كودهـاي مرغـي     طبق آ

كيلوگرم در طـول دوره مـي باشـد،    22722 ،كيلوگرم شن از كود توليدي 234كيلوگرم موادشناور و1944گرديد، با كسر 

  ).ب كيلوگرم مي باشدحاصل برحس(لذا مقدار مواد جامد قابل احتراق طبق رابطه زير خواهد بود

86/15850=22722×6976/0  

حسـيني  . ليتر به ازاي هر كيلوگرم ماده جامـد آلـي بـرآورد گرديـد     380از طرفي طبق آزمايشات ميزان گاز توليدي 

متر  6023در نهايت نتيجه مي شود كه ميزان بيوگاز توليدي برابر و. ليتر برآورد نموده است 320ميزان بيوگاز توليدي را 

  .ب در يك دوره مي شودمكع

  :تركيبات گازتوليدي -3-1-8
ايي از گاز توليدي گرفته شد و توسط دستگاه گـازكراموتوگراف تركيبـات آن آنـاليز    در قسمت تغذيه پيوسته نمونه ه

درصد گـاز متـان در سـايت    . درصد تعيين گرديد 63/35و مقدار دي اكسيدكربن  4/56درصد متان بطور متوسط . گرديد

  .درصد مي باشد 62بيوگاز گرگان 

  :طراحي سيستم بيوگاز -3-2

  :حوضچه رسوب -3-2-1
كيلوگرم خواهد شد، با كم نمـودن مـواد شـناور و شـن      24900والت در مرغداري مذكور در طول هر دوره ميزان فض

برابر مواد بـراي رسـيدن    8( لذا ميزان آب . كيلوگرم كود بايستي وارد سيستم شود1207موجود در كود توليدي،  روزانه 

درصد اطمينان بـراي افـزايش حجـم برابـر     20با . مترمكعب خواهد شد 1/3مقدار محلولليتر و 9656) درصد 8به غلظت 

  . متر مكعب برآورد مي گردد 8/3

كف حوضچه براي خارج كردن شن شيب كمي دارد و يك آشغال گيردرسطح آن براي جمع آوري  كاه، پـر و سـاير مـواد    

  .شناور تعبيه مي گردد

   

  :هاضم -3-2-2
جنس هاضـم از بـتن بـا    . متر مكعب برآورد مي گردد 45 ،درصد اطمينان20يتر مي شود كه با ل37200حجم هاضم برابر

به منظـور كنتـرل يكنـواختي حـرارت  در هاضـم      .  شكل آن بصورت استوانه اي  وسقف ثابت مي باشدوپوشش اپوكسي 

  رديف
وزن 
مواد 

  خشك

وزن 

  شن

درصد 

  شن 

1  75/8  11/0  25/1  

2  75/8  12/0  37/1  

3  75/8  11/0  25/1  

4  75/8  09/0  02/1  

  22/1  -  -  ميانگين
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مترمكعب از نوع هيدروليكي با پمپ لجن كش مي باشـدو   10همزن نصب مي شود، همزن به دليل بزرگتر بودن مخزن از

 .شي از نوع گرم كن خارجي انتخاب مي شودسيستم گرماي

  

  :مخزن گاز -3-2-3
در اكثر هاضم هاي بتني از مخازن گاز شناور استفاده مي شود، لذا مخزن گاز ازنوع شـناور و بـه شـكل اسـتوانه مـي      

ي در مخازن شناور مخزن گـاز مـوقع  . باشد جنس آن از فوالد انتخاب مي شود براي جلوگيري از خوردگي رنگ مي شوند

  ].12[ره ها متعادل نگه داشته مي شوندكه به باال و پايين حركت مي كند به وسيله ريل هاي هدايت كننده و قرق

كف مخزن به دليل اينكه از نوع شناور مي باشداز يك مخزني كه از آب پر شده وگاز به باالي سطح آب بـا لولـه فرسـتاده    

در مخـازن شـناور كـه    . م گاز، به باال و پايين حركـت مـي كنـد   مي شود تشكيل شده است در اين صورت با تغييرات حج

  ].11[ سطح زيرين آن آب مي باشد مقداري از آلودگي هاي همراه گاز مي تواند تميز گردد

مترمكعـب بيوگـاز توليـدي در ازاي هـر      38/0درصد موادآلي قابـل احتـراق در كـود و    68كيلوگرم كودروزانه و  1207با 

براي حجم موردنظر مـي تـوان مخزنـي    . متر مكعب حجم مخزن گاز برآورد مي شود 312ل احتراق، كيلوگرم ماده آلي قاب

 2/7قطراسـتوانه  . استوانه ثابت بايد كمي بزرگتر از استوانه شناور باشـد  .متر پيش بيني نمود 4/8مترو ارتفاع  9/6به قطر 

 .آورد گرديدمتر بر 2/7متر مي باشد، ارتفاع آب داخل مخزن   7/8متر و ارتفاع 

  

  :استفاده از بيوگاز توليدي -3-2-3-1
مترمكعـب   176درصد برآورد متان ، گاز توليـدي حـاوي     4/56متر مكعب مي باشدكه با  312ميزان بيوگاز توليدي 

 1190و770 ،در صـد در تابسـتان جهـت گـرم كـردن هاضـم       15درصد متان در زمسـتان و   45متان مي باشد، با صرف 

درصـد  80در تابستان و در هر روز توسط كوژنراتوردوگانه سـوز و بـا بـازده    ودرزمستان ژي الكتريسيته انركيلووات ساعت 

 .توليد خواهد شد

  

  :ميزان انرژي مصرفي در مرغداري  -3-3
در تابسـتان و زمسـتان در جـداول ذيـل آمـده        MJميزان كل انرژي مصرفي در طـول يـك دوره بـر حسـب واحـد      

  )7و6جدول(:است

  

مصرفي در مرغداري در  زان انرژي مي :6جدول
  در تابستان طول يك دوره

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  نوع انرژي
ميزان انرژي 

  مصرفي

درصد از 

  كل
  12/30  477790  شيميايي

  10/0  8/1724  بيولوژيكي

  43/6  49/102085  الكتريكي

  33/63  1004638  تغذيه

  100  2/1586238  جمع

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ٩

  

  

  

  
مصرفي در طول يك دوره  ميزان انرژي  :7جدول

  در زمستان

  

  

  

  

  

  

  
ــزان  ميـ 3-4- 

ــرژي  انـ ــل  كـــ

  :توليدي 
  )8جدول.(كل انرژي توليدي به صورت خالصه آمده است 

  

  يزان انرژي توليدي در طول يك دورهم :8 جدول

  
  

  

  

  

اصل درصد آن  بصورت انرژي توليدي ح 72/99آمده مالحظه مي شود كه از كل انرژي توليدي 8همانطور كه در جدول  

درصـدي انـرژي حاصـل از كـود      99سـهم  .درصد آن را تشكيل مي دهد 27/0از كود بوده و انرژي حاصل از گوشت تنها 

ر محاسـبات انـرژي، انـرژي در    ي مرغي با كودهاي شيميايي معادل سازي شده اند و هميشه ددهابدين دليل است كه كو

در تابسـتان سـهم انـرژي شـيميايي مصـرفي      ]. 2[دهد  ي شيميايي بيشترين سهم انرژي را به خود اختصاص  ميكودها

درصـد افـزايش    102درصد و در زمستان به دليل استفاده از سوخت در سيستم گرمايشي اين مقدار به ميزان  30حدود 

داشته است، با وجود ثابت بودن سهم تغذيه و انرژي بيولوژيكي در زمستان و تابستان، اما درصد اين سهم در زمسـتان بـه   

در كشورها ي در حال توسعه مصرف انرژي بيشـتر در غالـب تغذيـه و    . يل باال بودن انرژي شيميايي كاهش يافته استدل

انرژي انساني است در حاليكه در كشورهاي پيشرفته انرژي مصرفي بيشتر در غالب سوخت مي باشد كه اين امر به دليـل  

درمرغداري مذكور كه جزء بهتـرين مرغـداري هـا از     ].9[تكنترل شرايط محيطي جهت توليد در دلخواه ترين شرايط اس

كنترل شرايط محيطي طبق مصاحبه انجام شده در رأس امور مرغداري قرار داردو بـاال بـودن    ].3[نظر مديريتي مي باشد

 انرژي شيميايي در اين مرغداري نيزعالوه بر سرد بودن دماي محيط در زمستان مي تواند بـه دليـل دقتـي باشـد كـه در     

باال تر بودن انرژي الكتريكي نيز در تابستان به دليل استفاده از تعداد هـواكش هـاي   .كنترل دماي محيط صورت مي گيرد

در نهايت اينكه سهم انرژي بيولوژيكي  در هر دو مـورد در تابسـتان و زمسـتان نـاچيز     . بيشتر نسبت به زمستان مي باشد

ميزان انرژي   نوع انرژي
  مصرفي

درصد از 
  كل

  85/60  1720044  شيميايي

  061/0  8/1724  بيولوژيكي

  54/3  98/100317  الكتريكي

  54/35  1004638  تغذيه

  100  7/2826724  جمع

  درصد از كل  ميزان انرژِي  نوع انرژي
  72/99  28/109485  انرژي حاصل ازكود

  27/0  25/298  انرژي حاصل از گوشت 

  100  53/109783  جمع

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ١٠

درصـد در دو فصـل  تقريبـاً     443/49ه تغذيه مي باشد كه با ميانگين است واين درحالي است كه بيشترين سهم مربوط ب

در زمسـتان نيـز   . درصد انرژي مصرفي ناشـي ازتغذيـه مـي باشـد     60تقريباً . نيمي از انرژي را به خود اختصاص مي دهد

يشتر از انرژي را به خود اختصاص داده ولي به علت استفاده ب) درصد28/92(انرژي مصرفي ناشي از تغذيه بيشترين سهم 

  . شيميايي، اين سهم كاهش يافته است

  

  

  

  :انرژي محاسبه شاخص هاي -3-5
  )9جدول .(آمده است شاخص هاي انرژي به صورت خالصه

  شاخص هاي انرژي در مرغداري قبل و بعد از اجراي واحد توليد بيوگاز 9جدول 
  

. شاخص هاي انرژي را در مرغداري قبل و بعداز اجراي طرح توليد بيوگاز به صورت خالصه نشان مـي دهـد   9 جدول

درصـد و   5/6كه مشاهده مي گردد در تابستان بهره دهي انرژي بعد از اجراي سيستم نسبت به قبل ازآن حدودهمان طور

درصـد در زمسـتان بعـداز     47درصـد در تابسـتان و    73درصد افزايش دارد، همچنين نسبت انـرژي   2در زمستان حدود 

انرژي الكتريكـي حاصـل از بيوگـاز در تابسـتان     مي توان از طريق .اجراي طرح نسبت به قبل از آن افزايش نشان مي دهد

درحـالي كـه صـداقت حسـيني      . درصد انرژي الكتريكي مصرفي مرغداري راتـأمين نمـود   52درصد و در زمستان  56/78

درصد انرژي الكتريكي مصرفي مرغـداري از طريـق طـرح     27/46درصد و در تابستان  52/43برآورد نمود كه در زمستان 

  .تأمين مي شود

  :مسائل و مشكالت  -4-1
روز جمع آوري گشته و باعث از دست دادن رطوبت مي شود و تازگي خودرا از دست مي  49- 57فضوالت در طول   

دهند، لذا براي ايجاد محلول به آب زيادي نياز است و بالتبع حجم حوضچه رسوب افزايش مي يابد، از طرفي حدوداً 

بازهم به دليل وجود سالن هايي پوشش داده شده با خاك اره و ساير مواد درصد مواد شناور مي باشد كه  10-11شامل 

بايستي از ساير مواد جداگردند، جداسازي اين مواد تعبيه ونصب وسايل مخصوصي را مي  كهو وجود پر وكاه مي باشد 

ماندن  زمان تم بيوگاز با روش پيوسته براي اين مرغداري به دليل طوالني شدنسدراستفاده از سيهمچنين .طلبد

فضوالت و تلمبار شدن آنها نياز به فضايي براي گردآوري مواد خواهد بود و مشكالت بهداشتي و بيماري هايي را به دنبال 

نياز به تجهيزات براي وزن كردن و دقت در اندازه گيري مواد ورودي به سيستم از جمله ديگر مشكالت . خواهد داشت

  . روش پيوسته خواهد بوداين مرغداري در صورت استفاده از 

  :نتيجه گيري كلي -4-2
 .مترمكعب به ازاي هر كيلوگرم ماده جامد آلي در نمونه كودهاي مرغي برآورد گرديد 38/0ميزان بيوگاز توليدي -1

 . روز برآوردگرديد12زمان ماندگاري مواد در دستگاه تخمير آزمايشگاهي-2

 .كيلوگرم در طول يك دوره برآورد گرديد 24900لوگرم در هر دوره ، كي 66/1ميزان فضوالت مرغداري با ميانگين  -3

  
  زمستان  تابستان

نسبت 

  انرژي

افزوده خالص 

  انرژي

بهره دهي 

  يانرژ

نسبت 

  انرژي

افزوده خالص 

  انرژي

بهره دهي 

  انرژي

 0131/0 17/2716941  0388/0 024/0  67/1476454 0692/0  قبل

 0133/0 2665033 0572/0 0255/0  1396254 120/0  بعد
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در صورت استفاده از روش نا پيوسته و تخمين هزينه هاي نصب و احداث اين روش اگر از نظر اقتصادي با توجه به  -4

وجه به مشكالت اما روش پيوسته با ت. تأمين درصدي از انرژي الكتريكي مصرفي ، بصرفه باشد؛ مي تواند مناسب باشد

 .گفته شده بهتر است استفاده نشود

درصد از برق مصرفي  52درصد و  56/78در صورتي كه در مرغداري نمونه از توليد بيوگاز استفاده شود حدود  -5

  .مرغداري را به ترتيب در تابستان و زمستان تأمين خواهد كرد
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Abstract: 
The methodology of This study includes field study , questionnaire for and collecting statistics. Then by 
constructing laboratory plan, the amount of emissioned biogas ( for 1 kg V.S), methane and retention time 
was estimated by researcher.Then index energy was estimated before and after anaerobic digestion design.  

 The retention time was 12 days in37˚c and amount of gas was 380 lit ( for 1 kg  V.S ). Finally according to 
the problems , the plan was not suitable if was used continious manner and mith regardung to electrical 
energe adventages, the plan suitable if was used batch manner.   
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