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  چكيده
بر ميزان توليد  ).Oryza sativa L( به منظور بررسي تأثير تركيبات مختلف فضوالت گاوي و مرغي به همراه كلش برنج

اين آزمايش در دو ماه تير و گرديد.  اجرادر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  1391بيوگاز؛ آزمايشي در سال 
 ،گاوي فضوالت كيلوگرم 9ماه اول شامل  ي يك درشماره هاضم؛ دو هاضم مورد بررسي قرار گرفتكه هر ماه  انجام شد مرداد
 كيلوگرم 2 ،مرغي فضوالت كيلوگرم 5/7شامل  در همين ماه دو شماره هاضم بود. آب ليتر 25 همراه  برنج به كلش گرم 900

گاوي،  كيلوگرم فضوالت 6بود. هاضم شماره يك در ماه دوم شامل  آب ليتر 32 همراه  بهبرنج  كلش گرم 900 ،يگاو فضوالت
بود. هاضم شماره دو در همين ماه شامل فضوالت گاوي و مرغي به ترتيب با ميزان ليتر آب  36كيلوگرم كلش به همراه  4/1
نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه نسبت كربن به  ليتر آب بود. 32به همراه يك كيلوگرم كلش برنج و  كيلوگرم 1و  7

، 81/9، 25هاي شماره يك و دو ماه دوم به ترتيب برابر با هاي شماره يك و دو به همراه هاضمن در ماه اول در هاضمنيتروژ
 هيدروليكي مواد زمان ماند بركه عالوههاي اول و دوم نشان داد بيوگاز توليدي در ماهميزان نتايج حاصل از  بود. 20و  26/29

نيز نقش بسيار مؤثري در حجم بيوگاز توليد شده  تركيبات ، ميزان اسيديتهتوليد بيوگازميزان مل مهم در واع ي ازبه عنوان يك
تست  براساس آزمونطوري كه باالترين ميزان بيوگاز توليدي در اين آزمايش در اسيديته هفت به دست آمده بود. دارد؛ به

فاقد گاز متان در اين آزمون شناسايي  )7/5به دليل وجود محيط اسيدي (اسيديته  ماه اولي دوم در هاضم شمارهشعله تيمار 
بيشترين مقدار بيوگاز  30در نسبت كربن به نيتروژن برابر دهد كه نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي همچنينشده است. 

  حاصل شده است.
  

   يان ناپيوستهرهاضم جبيوگاز، فضوالت دامي، اسيديته، : هاي كليدي واژه
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       مقدمه - 1
ها نيز افزايش يافته است، تمايل به توسعه  هاي فسيلي قيمت آن از آنجايي كه همزمان با افزايش جهاني تقاضا براي سوخت       

توده يكي از مهمترين منابع انرژي است. در  ژي، زيستر انردر ميان منابع تجديدپذيمنابع تجديدپذير انرژي افزايش يافته است. 
هاي مواد آلي شامل بقاياي  فرم به همه توان از آن جمله مي توده كافي بر روي زمين وجود دارد كه حال حاضر مقدار زيست

  فضوالت حيوانات و غيره اشاره كرد  هاي شهري، محصوالت، محصوالت توليد شده توسط كشت و صنعت، زباله  بي هضم[14].

 تصفية از پس شده توليد بيوگاز و شود مي انجام شده كنترل شرايط در شود، مي ناميده هاضم كه راكتوري درمعموال  هوازي،

 نوع انتخاب. گيرد مي قرار استفاده مورد  غيره و الكتريسيته توليد پز، و پخت كردن، گرم براي سوخت عنوان به و ذخيره جزئي،
 كامل هضم براي نياز مورد ماند زمان هاضم، داخل در ها ميكروارگانيسم نگهداري نحوة خوراك، غلظت و نوع اساس بر هاضم،
  .[9] پذيرد مي صورت اختالط محتويات نحوة و خوراك

   
 گازبيو -1- 1

اي آبي  شعلهباشد و با  بو مي رنگ و نسبتا بي هوازي كه بي ي مواد آلي در شرايط بي تجزيهبيوگاز، گازي است حاصل از        
 درصد متغير گزارش شده است 70تا  50سوزد. پايدار و غير سمي بوده و داراي درصد زيادي متان است كه در منابع مختلف از  مي

توان كيفيت حرارتي آن را  سازي آن مي باشد كه با تصفيه و خالص ارزش حرارتي بيوگاز در مقايسه با گاز طبيعي كمتر مي [13,9].
هاي فسيلي، بيوگاز آاليندگي كمي دارد. از  در مقايسه با گازهاي با پايه نفت و سوخت ه گاز شهري نزديك ساخت.باال برده و ب

شود. تنها در صورت وجود مقادير قابل توجهي اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن در  سوختن كامل متان هيچ گاز سمي توليد نمي
د دارد. با حذف گازهاي نامطلوب از ساختار بيوگاز حاصل،كيفيت اين گاز بهبود اي وجو بيوگاز، امكان بروز اثرات گازهاي گلخانه

هاي متعددي از جمله جذب با محلول شيميايي، جذب فيزيكي، جداسازي برودتي، جداسازي غشايي و تثبيت  خواهد يافت. روش
  .[10] اند بيوگاز معرفي شده هاي بيولوژيكي و شيميايي براي حذف گازهاي زائد و نامطلوب در اكسيدكربن با روش دي

 

 
 
 

  
  
  
  
  

  
 

  درصد تركيبات تشكيل دهنده بيوگاز -  1جدول
  تركيبدرصد   فرمول  گازنام

  %65تا CH4    55   متان
  %45تا CO2    35   گازكربنيك

  %3تا N2    0   )ازت(نيتروژن
  %1تا H2    0   هيدروژن
  %1تا O2    0   اكسيژن

  %1تا H2S    0   سولفورههيدروژن

  خواص گازهاي قابل احتراق-2جدول
  هواي مورد نياز  وزن مخصوص KWh/m3ارزش حرارتي درصد فرمول  گاز
  CH4 100 94/9 554/0 5/9  متان
  C3H8  100 96/25 560/1 8/23  پروتان
  C4H10  100 02/34 077/2 9/30  بوتان

  7 384/0 52/7 65وCH4 , CH2  35  طبيعي گاز
  7/3 411/0 07/4 80و26وH2,CH4,N2  24  شهري گاز

  7/5 940/0 69/5 60وCH4,CO2  40  بيوگاز
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4توده زيست تعريف -2- 1
 

 شود. دارد بيوماس ناميده مي ذخيره نگه مياي كه انرژي خورشيد را جذب نموده و در خود به صورت  ارگانيسم زنده هر       
، ضايعات  هاي طبيعي ، درختان جنگل ها) ان (شامل جلبكبيوماس اصطالحي است ساده براي ناميدن كليه مواد آلي كه از گياه

ا منبع . بيوماس تنهآيد مي دست هاي انساني و فضوالت حيواني به كاري، ضايعات صنعتي، زباله كشاورزي و فرايندهاي جنگل
ينده از احتراق بيوماس هاي جامد، مايع و گازي مناسب تبديل شود. ميزان نشر مواد آال تواند به سوخت تجديدپذير كربن بوده و مي

ند مشكالت مربوط به انهدام توا ي از بيوماس ميهاي فسيلي است به عالوه استفاده و بهره برداري تجار معموالً كمتر از سوخت
خصوص ضايعات جامد شهري، در مراكز شهري  دات چوب، فرآوري مواد غذايي و بهها در ساير صنايع از جمله جنگلداري و تولي زباله
دهد. بسياري از كشورهاي  درصد مصرف انرژي كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي 35بيوماس بالغ بر  ذف يا كاهش دهد.را ح

 عنوان مثال در كشور برزيل،  كنند كه به اي از سوخت حمل و نقل خود را از الكل نيشكر تامين مي آمريكاي التين، درصد عمده

  مين أدرصد كل انرژي مورد نياز خود را از سوخت فسيلي ت 25اين كشور تنها  رسد و درصد مي 60اين ميزان به بيش از 
 .[13,7,4,1,3] كند مي
 

 هوازي بي هضم ميكروبيولوژي -3- 1

 شده تشكيل پيچيده متابوليكي واكنش تعدادي از شوند، مي بيوگاز توليد به منجر كه آلي ضايعات هوازي بي هضم فرآيند       
 اين در مؤثر هاي ميكروارگانيسم .[2,6]شوند مي زايي تقسيم متان و زايي استات اسيدزايي، هيدروليز، صليا مرحلة 4 به كه است

 هاي واكنش. باشند مي) ها متانوژن( زاها متان و )ها استوژن( زاها استات ، )ها اسيدوژن( اسيدزاها ها، هيدروليزكننده ترتيب، به مراحل
هوازي  بي فرآيند يك در .است شده داده شكل نشان در مرحله هر در شده توليد صوالتو مح هوازي بي هضم فرآيند به مربوط

  .[13]شوند  مي مصرف كامل طور به بعد مرحلة در مرحله، هر متابوليكي محصوالت تمامي متعادل،
  
  پارامترهاي اساسي توليد بيوگاز - 4- 1

 - توان به دو دسته تقسيم نمود: پارامترهاي فيزيكي اين عوامل را ميدر توليد بيوگاز عوامل فراواني موثر است. به طور كلي        
ها بوده و پارامترهاي مهندسي كه مربوط به ساختار هاضم و شيوه مديريت  ي آن شيميايي كه وابسته به نوع مواد و شرايط اوليه

  باشد. سيستم بيوگاز مي
  
  پارامترهاي فيزيكي و شيميايي -1-4-1

نيتروژن به عنوان  ها و دهنده وجود ميزان كربن به عنوان منبع تغذيه ميكروارگانيسم اين پارامتر نشان ي:مواد مغذنسبت        
هاي متانوژن  ماده مورد نياز براي ساخت وسازهاي سلولي در طي فرآيند تجزيه مواد آلي است. مشاهده شده كه ميكروارگانيسم

  .[16]باشد 1به  35تا  25د ورودي بايد موا C/N نسبت كنند. بنابر اين مي تر از نيتروژن مصرف برابر سريع 35تا  25كربن را 
شود  هاي معين زماني به مخزن هضم تجزيه مي : مقدار ماده آلي قابل تجزيه در واحد حجم كه در فاصلهغلظت جامدات كل       

  درصد  10تا  7دود يد غلظت جامدات كل در حگردد. براي تغذيه روزانه مخزن با مواد تازه با به عنوان غلظت جامدات تعريف مي
  .[16] باشد

                                                            
4- Biomass 
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pH        مواد: pH به خاطر حساسيت باالي . [16]قرار دارد 5/7تا  8/6ي بين  بهينه براي عملكرد يك مخزن هضم در محدوده
ها  برسد اين باكتري 5/5از به كمتر  pHنگه داشت. در صورتي كه  7/7تا  5/7را در محدوده  pH، بايستي pHزا به  هاي متان باكتري

  خواهد بود. درصد75وليد متان بيش از ، بازده ت5باالتر از  pHدر . [16]گردند غيرفعال مي
درجه سلسيوس)،  10 – 15طور كلي در بحث توليد بيوگاز سه محدوده دمايي وجود دارد كه عبارتند از سايكروفيل( به: دما       

در محدوده دمايي سايكروفيل فعاليت  درجه سلسيوس). 45 – 60رموفيل(درجه سلسيوس) و ت 30 – 40مزوفيل (
هاي  هاي شيميايي و بيولوژيكي، توليد بيوگاز، واكنش فعاليت شود. ها  به كمترين حد رسيده  و نهايتا متوقف مي ميكروارگانيسم

زا به تغيير ناگهاني  هاي متان . باكتري[6,8]رسد درجه سلسيوس به بيشترين مقدار خود مي 45تا  35متانوژني در محدوده دمايي 
  دما بسيار حساسند.

   
  پارامترهاي مهندسي -1-4-2

طور  زمان ماند هيدروليكي مواد مدت زماني است كه مواد بايد در مخزن هضم بمانند تا به زمان ماند هيدروليكي مواد:       
هاي  تر احتمال مواجهه با خطر از بين رفتن جمعيت باكتري كوتاهدر زمان ماند هيدروليكي  به بيوگاز تبديل شوند.كامل تجزيه و 

  .[12]تر نياز است  تر به هاضم حجيم نيفعال وجود دارد، در حالي كه در زمان ماند طوال
  

شود.  ها تشديد شده و توليد گاز تسريع مي با اين كار تماس و فعاليت ميكرو ارگانيسم مخلوط كردن مواد درون هاضم:       
پيشگيري از توان به  . از مزاياي همزدن مواد ميتواند شرايط مناسبي براي هيدروليز سريع زائدات ايجاد كند لوط كردن ميمخ
هاي  حفظ يكنواختي ويژگي و حذف يا كاهش تشكيل كف در سطح موادنشيني مواد، يكنواخت كردن دما در تمام مخزن،  ته

  سر مخزن.فيزيكي و شيميايي زائدات درون هاضم در سرتا
  
  ها مواد و روش - 2

كود مرغي نيز از مرغداري كود گاوي مورد استفاده در اين تحقيق از گاوداري فالحتي واقع در شهرستان ساري تهيه شد.       
ليتري به عنوان  68مخزن پالستيكي  دواز  كلش برنج نيز از مزرعه دانشگاه تهيه شد. دانشگاه تهيه و مورد استفاده قرار گرفت.

يك شير خروجي در باال براي خروج مواد مورد استفاده در زن ابراي مخ ها از نوع جريان ناپيوسته بودند. هاضم هاضم استفاده شد.
دارد آوري گاز را  در قسمت فوقاني مخزن كه نقش مخزن جمع. بودند 4شيرها از نوع شير گازي برنجي شماره  هاضم تعبيه گرديد.

بندي شد تا از نشت  تمامي اتصاالت آب مخزن گاز ثابت(مدل چيني) بود.. اين مخازن در واقع از نوع يك شير تخليه گاز تعبيه شد
كه اثر نامطلوبي بر توليد بيوگاز دارد زن توسط پوششي از پشم شيشه عايق شد تا از نوسانات دمايي اگاز جلوگيري شود. مخ

در يك  ز تاثير تغيير شرايط جوي اين واحد آزمايشگاهي توليد بيوگازبراي جلوگيري از نوسانات دمايي و جلوگيري ا جلوگيري شود.
ك بودن دهانه ورودي نصب همزن به علت كوچ گيري حجم گاز از شيوه جابجايي مايع استفاده شد. براي اندازه اتاقك قرار داده شد.

ها هر روز توسط يك نفر تكان  پذير نبود لذا براي جلوگيري از سفت شدن و بستن مواد و نيز ايجاد يك مخلوط همگن بشكه امكان
  شد. داده مي
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  تعيين خواص فيزيكي و شيميايي -2-1
مواد اوليه مانند درصد رطوبت، درصد جامدات كل و جامدات هاي  فيزيكي و شيميايي  براي توليد بيوگاز ابتدا تعيين ويژگي       

سازد تا مخلوطي  ها ما را قادر مي فرار، درصد خاكستر، ميزان كربن، نيتروژن و نسبت كربن به نيتروژن ضروري است. اين ويژگي
  .مناسب از مواد اوليه را براي استفاده در مخزن هضم بيابيم

  
  وژنتست كلدال جهت تعيين نيتر -2-1-1

مورد نظر باشد كه در اين مرحله ماده  باشد. بخش اول شامل مرحله هضم مي بخش مي 3شامل  نيتروژنآزمايش اندازه گيري        
 دوم بخش  در اسيد سولفوريك غليظ در حضور كاتاليزور جوشانده شده كه در اينجا حرارت باعث تسريع در عمل هضم مي شود.

هضم گرديده در اين مرحله ازت موجود در محلول  كه در مرحله اول كامال اي ادهدر اين مرحله مباشد كه  تقطير مي مرحله شامل
 وارد و شده  شود كه اين گاز كه بصورت بخار مي باشد پس از عبور از مبرد به مايع تبديل حاصل بصورت گاز آمونياك آزاد مي

باشد كه در اين  مي دهد. بخش سوم شامل مرحله تيتراسيون مي شكيل بورات آمونيوم راتدر ارلن مي شود و  موجود بوريك  اسيد
كنيم. پس از انجام اين مراحل نوبت  نرمال تيتر مي 2/0مرحله بورات آمونيوم تشكيل شده در مرحله قبلي را با اسيد هيدروكلريك 

  .رسد به محاسبات مي
  

  د مورد استفاده در تحقيقواخصوصيات م-3جدول
  كلش برنج  كود مرغي كود گاوي      ماده            پارامتر           

  2/1  1/7 8/1  درصد نيتروژن كل
  29 01/40  52/97 (TS)جامدات كل
  1/2 97/0  07/1  (VS)جامدات فرار
  34/38 102/54  96  (C)مقدار كربن

  3/2 62/7  80 (C/N)نسبت كربن به نيتروژن
  99/70 1/60  34/5  (MC)درصد رطوبت

  
  

. باشد روز مي30اين تحقيق هدف تاثير تركيبات مختلف فضوالت دامي و كلش برنج بر ميزان بيوگاز توليدي در زمان ماند در        
تير  2ها در تاريخ  در آزمايش يك هاضم بر اين اساس از دو هاضم استفاده شد. صورت گرفت. ماه آزمايشات در دو فصل تير و مرداد

 ليتر آب با هم مخلوط گرديد.25گرم كلش و 900همراه  كيلوگرم فضوالت گاوي به9 ، مقداردر هاضم شماره يكبارگذاري شدند. 

بود. در  25اين هاضم برابر  )C/Nنسبت كربن به نيتروژن( سانتيمتري درآمدند.1ط چاپر و آسياب خرد و به قطعات ها توس كلش
ليتر آب مخلوط  32همراه  گرم كلش به900و  اويفضوالت گكيلوگرم 2كيلوگرم فضوالت مرغي با 5/7هاضم شماره دو، مقدار 

ميانگين دماي بود.  2به  1كمي بيش از  نسبت تركيب مواد با آب .بود 81/9اين هاضم برابر  )C/Nنسبت كربن به نيتروژن( گرديد.
كمي باالتر از دماي  ها دماي داخل مخزن بندي و فعاليت ميكروبي ميكروارگانيسم درجه بود. با توجه به عايق 31محيط آزمايشگاه 

در  مرداد بارگذاري شدند. 12ها در تاريخ  هاضم مدر آزمايش دو آورد. باشد كه شرايط مزوفيل را براي هاضم به وجود مي محيط مي
ليتر آب با هم مخلوط گرديد. نسبت كربن به  36كيلوگرم كلش و 4/1همراه  كيلوگرم فضوالت گاوي به6هاضم شماره يك، مقدار 

و  فضوالت مرغيكيلوگرم 1با  گاويكيلوگرم فضوالت  7بود. در هاضم شماره دو، مقدار  26/29اين هاضم برابر  )C/N( نيتروژن
  بود. 20اين هاضم برابر  )C/Nنسبت كربن به نيتروژن( ليتر آب مخلوط گرديد. 32همراه  گرم كلش بهكيلو1
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  نتايج و بحث - 3
  آورده شده است. 6تا  1هاي  در شكل بيوگاز توليد شده و حجم pHنمودار تغييرات 

  
  

  
  
 

 

  
  
  

  در فصل تير ماه(آزمايش يك) ها توليدي روزانه هاضم بيوگاز نمودار حجم - 1شكل 
  

باشد از روز بيستم به گازدهي  مي 25با نسبت كربن به نيتروژن ج مخزن يك كه شامل كودگاوي و كلش برن شود همانطور كه مشاهده مي       
تواند تا حدودي بر نرخ توليد روزانه بيوگاز تاثير  متغير بود كه اين موضوع مي C°36تا  C°24نجام آزمايش دماي محيط بين در طول ا رسيد.

 امخزن دو كه به طور عمده شامل فضوالت مرغي بود سريعتر به گازدهي رسيد، ام بود. C°31داشته باشد. ميانگين دما در طول آزمايش برابر 
اي حاصل نشد. اما با گذشت زمان و اسيدي شدن محيط توليد گاز  اكسيد كربن باال است شعله زهاي ابتدايي درصد دياز آنجايي كه در رو

  كاهش يافت.
  

  

      

  
  

  

 ها در فصل مرداد(آزمايش دو) توليدي روزانه هاضم بيوگاز نمودار حجم -2شكل 

موجب باال بردن جمعيت باكتري در مخزن تخمير خواهد شد كه مانده از هاضم همراه با دوغاب تازه  استفاده از دوغاب پس      
ليتر لجن هضم شده از مرحله قبل اضافه  2ر آزمايش دوم در هر دو هاضم حدود د  .[2]بخشد قطعا فرآيند توليد گاز را سرعت مي

  رسيد.خصوص هاضم يك زودتر به مرحله گازدهي  طور كه از روي نمودار مشخص است هر دو هاضم به شد. همان
در  اولدر آزمايش  هر هفته از هر دو هاضم تست شعله گرفته شد تا قابليت اشتعال و ميزان متان مورد بررسي قرار گيرد.      

دوم فقط مخزن شماره يك دست نيامد كه نشان دهنده درصد پايين متان در هر دو هاضم بود. انتهاي هفته  هفته اول شعله به
 در اين دهنده درصد باالي متان كه نشان تبا شعله كامال آبي رنگ سوخيك مخزن  م بيوگاز توليديسوم تا پنج هفته شعله داد.
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پايين سبب  pH رسيد كه اين 7/5و سپس به  1/6دا مخزن دو در ابت pH .دست نيامد شعله اي به 2اما از مخزن  باشد مخزن مي
روز  10ات پاتهاك بر روي فضوالت دامي و كلش برنج نشان داد در تحقيق شود. زا مي هاي متان جلوگيري از فعاليت ميكروارگانيسم

روز دوباره دچار كاهش شد اما به زير  55درصد بود، پس از آن افزايش پيدا كرد و بعد از 40اول ميانگين درصد متان در بيوگاز زير 
  د.نتايج آزمايش دوم براي هر دو هاضم مشابه مخزن اول آزمايش يك بو .[2]درصد نرسيد58

 

  

  
  

 

  

  (آزمايش يك)  ها بر حسب روز درهاضم  pHنمودار تغييرات  - 3شكل 
  

مقاوم بوده و در  pHدهد، مخزن يك كه ماده اصلي آن فضوالت گاوي است نسبت به تغييرات  نشان مي pHنمودار تغييرات        
باشد پس گذشت مدتي با  آن فضوالت مرغي ميماند. اما مخزن شماره دو كه ماده اصلي  طول آزمايش در محدوده بهينه باقي مي

  شود. زا مي هاي متان ارگانيسماسيدي شده و باعث جلوگيري از فعاليت ميكرو pHباال رفتن 
  
  

  

  

  

  

  ها(آزمايش دو) بر حسب روز درهاضم  pHنمودار تغييرات  -4شكل 
  

شود كه در تثبيت فرآيند و  لت بهينه نزديك ميمخلوط افزايش يافته و به حا pH  شود با گذشت زمان طور كه مشاهده مي همان
  .باال رفتن بيوگاز توليدي نقش موثري دارد
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  ها(آزمايش يك) نمودار حجم تجمعي توليدي روزانه هاضم - 5شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  ها(آزمايش دو)  نمودار حجم تجمعي توليدي روزانه هاضم -6شكل 
در آزمايش دوم  دست امد. ليتر بيوگاز به 95ليتر و در هاضم دوم حدود  116مجموع حدود در آزمايش اول در هاضم يك در        

دست آمد. از نمودارها مشخص است هاضم شماره يك در ازمايش دوم كه  ليتر بيوگاز به 269و  316در هاضم اول و دوم به ترتيب 
  باشد بهترين عملكرد را دارد. مي 30نزديك  C/Nداراي نسبت 

  
  گيري هنتيج. 4

توان به  باشند. لذا از فضوالت گاوي مي مقاوم مي pHهمانطور كه از نمودارها مشخص است فضوالت گاوي نسبت به تغييرات       
اين به علت وجود دوغاب فعال در آزمايش دوم  عنوان تثبيت كننده شرايط واكنش در هنگام هضم توام با مواد ديگر استفاده كرد.

ه تست شعله گرفته شده از دو هاضم در هر دو آزمايش ميزان متان در بيوگاز در زدهي عمده رسيد. با توجه بزودتر به گا ها هاضم
كاهش يافت اما قابل  هفته پاياني نيز دو بارهت نيامد، سپس افزايش يافت و در دس طوري كه شعله به ابتدايي كم بود به هفته

 محتواينج مناسب نيست. ط واكنش براي هضم توام با كودگاوي و كلش براشتعال بود. فضوالت مرغي به علت اسيدي كردن محي
 كربن خارجي منبع عنوان به كشاورزي زائد مواد افزودن از ناشي C/N نسبت تغيير .است بيشتر برنج كلش از حيواني فضوالت متان
 يد بيشترين حجم بيوگاز تول 30ر براب C/Nو در  شده توليد بيوگاز ميزان ير بارزي تاثير
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