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گاويفضوالت به همراهاز تفاله زیتون گاز متان تولیديبررسی میزان 

٣، زهرا هجري٢سوسن خسرویار، ١میالد غالمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود –شاهرود –سمنان 
zmv_mgh@yahoo.com

چکیده

لید بیوگاز ونقش پارامترهاي مؤثر براین فرایند صورت گرفته است .زمان فرایند ،دماي مطالعات بسیاري برروي فرایند تو
محیط ،قلیایی ، اسیدي بودن وترکیب ضایعات کشاورزي ازجمله عوامل عمده اي هستند که بر میزان تولید بیوگاز از 

محصوالت غذایی زیتون ،تفاله زیتون ضایعات کشاورزي تآثیر دارند.یکی از ضایعات زیستی ،ضایعات حاصله از کارخانجات 
وضایعات محیط زیست فضوالت دامی می باشند که پراکنده شدن آنها باعث آلودگی محیط و به هدر رفتن انرژي ،انتشار 

مطالعه یرات آب وهوایی می شوند.بنا براین آالینده هاي حاصل از احتراق آنها ،افزایش گازهاي گلخانه اي در اتمسفر وتغی
صورت دامی انجام گردید.روش کاربه این رسی میزان تولید بیوگاز تجمعی ازترکیبی از تفاله زیتون و فضوالت برباهدف

براي کنسانتره زیتون که از کارخانه زیتون آمل جمع آوري شده بود آسیاب شد.بعدابتدا فضوالت گاوي پاکسازي و ،بود
: 15،80: 10:90،85به ترتیب زیتون به کود گاويضایعاتترکیب در صد، (C/N)میزان نسبت کربن به ازت کسب

8/6اولیه مواد با افزودن بی کربنات سدیم به PHشد . میزان انتخاب بر اساس وزن مواد خشک فرار 25: 20،75
ر روز در داخل هاضم در شرایط بی هوازي قرار داده شد . در این آزمایش در ده تیما28رسانده و سپس مواد به مدت 

با تیمارهاي  6Rو 1Rبین تیمار هاي  شده است . نتایج نشان دادانجامگراد یدرجه سانت45و37مختلف و در دماهاي 
با توجه به داده هاي آماري تفاوت 10Rو 5Rهم چنین بین تیمار هاي ودیگر  تفاوت معنی دارآماري  وجود دارد

فاده ت.  با توجه به یافته هاي این مطالعه بهتر است که بدلیل اس)p<0/05(معنی داري با دیگر تیمار هاي وجود دارد 
و نتایج نشان داد که .فاده شودتبهینه از ضایعات کشاورزي از فضوالت دامی به عنوان هاضم قوي در تولید بیوگاز اس

درصد می باشد .330به میزان 9Rبیشترین درصد گاز متان تجمعی تولیدي براي تیمار

،تفاله زیتون، فضوالت دامی ،زیست تودهگاز متانکلید واژه:

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرودبیوتکنولوژيدانشجوي کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی گرایش ،1
قوچانایران ،دکتراي مهندسی شیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،3
ایران ، قوچاندکتراي مهندسی شیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،3
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مقدمه:-1
مطالعات بسیاري برروي فرایند تولید بیوگاز ونقش پارامترهاي مؤثر براین فرایند صورت گرفته است .زمان فرایند ،دماي 

که بر میزان تولید بیوگـاز از ضـایعات   محیط ،قلیایی ، اسیدي بودن وترکیب ضایعات کشاورزي ازجمله عوامل عمده اي هستند 
گاز در یک فرایند تجزیه بی هوازي توسط باکتریهاي بی هوازي و یا در یـک فراینـد تخمیـر مـواد     . بیو]1[کشاورزي تآثیر دارند

ورزي مواد گیاهی و محصـوالت کشـا  ،قابل تجزیه از قبیل کود کشاورزي، فاضالب، زباله هاي شهرداري، زباله هاي باغها و پارکها
از هـر کیلـوگرم   مطالعـات نشـان داده اسـت   .مـی باشـد  گاز یک منبع تجدیدپذیر انـرژي  . از طرفی بیوگاز]2[دبدست می آی

این میزان تولید برابر با تمام انرژي گرمـایش و الکتریکـی مـورد    می شودکه صدم مترمکعب گاز متان تولید 15فضوالت دامی، 
.3[دنیاز یک خانواده سه نفره خواهد بو ازبیوگاز یا فن آوري استفاده از گاز فضوالت حیوانی و انسانی در همـه نقـاط جهـان از    ]

.]4[دجمله کشورهاي هند، آمریکا، چین و هلند براي تولید کود، استفاده می شو
یکی از ضایعات زیستی ،ضایعات حاصله از کارخانجات محصوالت غذایی زیتـون ،تفالـه زیتـون وضـایعات محـیط زیسـت       

الت دامی می باشند که پراکنده شدن آنها باعث آلودگی محیط و به هدر رفتن انرژي ،انتشار آالینده هاي حاصل از احتراق فضو
آنها ،افزایش گازهاي گلخانه اي در اتمسفر وتغییرات آب وهوایی به ویژه افزایش گرمادر کره زمین را ممکـن بـه همـراه داشـته     

ضایعاتبصورت%10-50کشاورزي ي درحدودبخشازتولیداتزیاديمقدارساالنهمللیالبینآمارهاي.  بر اساس]5[باشد 
50روزانه حالیکهدر.کندتأمینرازیاديغذاي جمعیتخودنوبهبهتواندمیاین مقدارمحصولشودکهمیخارجازچرخه

.]6[شودمیتبدیلضایعاتبهرزيکشاوتولیداتاز%35ایران گرسنگی از بین می روند، دراثردردنیادرنفرهزار
آید. دانه هاي زیتون به منظـور اسـتخراج   در صنعت تولید روغن به دست میضایعات کشاورزيتفاله زیتون به عنوان یک 

ماننـد، تفالـه زیتـون را    گیرد. موادي که بعد از استخراج روغن زیتون بـاقی مـی  ها مورد عمل آوري قرار میروغن موجود در آن
این حجـم از  استحصال می شود کهگیالن استانکارخانه روغن کشیاززیتوندهند. هر ساله شش هزار تن تفالهمیتشکیل 

، نیـز مشـکالتی را بـراي مـردم     بهداشـتی تفاله مشکالتی را براي کارخانجات در زمینه حمل و دفن و از نظر زیست محیطـی و 
.]8و7[دمنطقه بوجود می آور

دربیهوازيآوريفنوسیلهبهمتانتولیدتقریبیپتانسیلکهدهندمینشانگرفته نیزصورتچنین برآوردهايهم
میهازبالهازآنمکعبمیلیون متر1000کهبودهسالدرمتانمترمکعبمیلیون9300حدود1375سالبرايایران
مـی کشـاورزي ودامپـروري هـاي فعالیتازگیاهی حاصلودامیفضوالتبهمربوطرقم،اینازعظیمیبخشو.باشد
سـطح درهـا بیمـاري ازبرخـی انتقالباعثاستممکنکشورو باغیزراعیزمینهايدرآنهاازمستقیماستفاده.باشد

اتمسفردرکربن،اکسیدديومتانمقداريانتشاروایجادباعثپوسیدن،برايدرمحیط،آنهادپویکردنیاوشوندکشور
هوازي عالوهبیآوريفنازاستفادهباتوانمیصورتیکهدر.شودازنالیهتخریبباعثتواندمیاین موضوعکهنماید

اسـتفاده انـرژي عنـوان منبـع  بـه وآوردبدسـت بیوگاز،مکعبمترمیلیون54حدوداًالذکر،فوقخطراتازجلوگیريبر
25500معـادل کشـور، دامـی از فضـوالت بیوگـاز صورتبهانرژيتولیدپتانسیلآمده،عملبههايبررسیطبق.نمود
.]9[جویی کردصرفهتوانمیحاضرحالدرسالدرراخامنفتبشکه

حالبهتاهندوستاندر میدان تره بار مشهد انجام دادمی نویسد: در1388کاظمی همکاران  در مطالعه اي  که در سال
اروپاییکشورهايدر.گیرندمیقرارمورد استفادهروشناییوسوختبرايکهداردوجودیوگازبدستگاه10000ازبیش
ازکهداشتهوجودهاضم600بهنزیک1982سالتاایرلندوانگلستان، ایتالیاهلند،یونان،فرانسه،دانمارك،بلژیک،نظیر

حـال بـه تـا آمریکامتحدهایاالتدر.اندنمودهمیذیهتغصنعتیهايفاضالبوفضوالت انسانیکشاورزي،پسماندهاي
قـرار  جـه توموردجديصورتبهبیوگازتولیداهمیتنیزکرهدر.استبودهکاربهمشغولبیوگازواحد1000ازبیشتر
نیزدانشگاه. در ایران ]10[استبودهفعالکشورایندربیوگازواحد30000حدود1975سالتاکهطوريبهاستگرفته

دادقرارمطالعهموردفضوالت گاويباآزمایشیصورتبهرابیوگازمکعبیمترسهواحدیک1361سال درشریفصنعتی
انجامبهوکردستانایالمبلوچستان،وسیستاندرنیرووزارتانرژيمعاونتکه توسطبیوگازواحد1احداث آنازپسو

.]11[رسید
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محیطحفظآلی،ضایعاتوپسماندهاصحیحکنترلتولید انرژي،کنارطالعات انجام شده فوق دردر نهایت باتوجه به م
می تواندکهاستبیوگازيطرحهاياجرايمزایاي مهمازگلخانهايواگیردار،کاهش اثراتوانگلیزیست، کاهش بیماریهاي

بررسـی میـزان تولیـد     د. لذا این مطالعـه بـا هـدف   بگیرقرارزیستمحیطحفظوبهداشتانرژي،تولیدمسئولین درمدنظر
ازترکیبی از فضوالت دامی و تفاله زیتون انجام گرفت.درصد گاز متان

مواد وروش کار:2-1
جمع آوري شد و همچنین ضایعات زیتون از کارخانه روغن ، کود گاوي از دامداریهاي خراسان شمالیبراي آزمایش فوق 

سانتره زیتون استفاده شده است .زیتون آمل که به صورت کن
، در داخل هاضم ، کود دامی را از هر گونه کاه و سـنگ ریـزه و سـایر مـواد اضـافه پـاك سـازي کـرده و         قبل از بارگذاري مواد 

میـدان اخـتالط   نمـوده و کنسانتره خشک شده بود را توسط دستگاه خورد کن کامال آسیاب روش ضایعات زیتون را نیز که به 
تنظـیم گردیـد . بـراي    25مواد حاصل از آنهـا بـه میـزان حـدود     )C:Nه گونه اي اتخاذ شد که نسبت کربن به ازت (نمونه ب

: 80و 15: 85و 10:90بـه ترتیـب   ضایعات زیتون به کود گـاوي ، نسبت اختالط رسیدن به این مقدار از نسبت کربن به ازت 
گرفته شد . براي رسـیدن بـه رطوبـت مطلـوب بـه مـواد آب اضـافه شـد         بر اساس وزن مواد خشک فرار در نظر25: 75و 20

رسانده و سـپس  8/6اولیه مواد با افزودن بی کربنات سدیم به PHدرصد ماده خشک باشد ) . میزان 9تا 7( هاضم باید حاوي 
COD ،TS ،VS،PHهاي روز در داخل هاضم در شرایط بی هوازي قرار داده شد . در این آزمایش پارامتر28مواد به مدت 

درجه سانتی گراد اندازه گیري شد .45و 37در ده تیمار مختلف و در دماهاي 

:نتایج2-2
و نوع بیومس بر روي محصول بیوگاز بررسی شده است.. این نتایج با PH،CODاثرات چهار پارامتر انتخابی یعنی دما، 

تفاده از آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج حاصل شده از بررسی آزمایشگاهی و طرح فاکتوریل با اسSASاستفاده از نرم افزار 
قرار گرفته است  مقایسه میانگین درصد گاز هریک از این پارامترها در قالب نمودار و جدول ارایه شده و مورد ارزیابی و مقایسه

ر درجدول ونمودار ذیل بررسی شد. درجه سانتیگراد و بدست آوردن بهترین تیما45و 37در دو دماي متان تولیدي

)r*tآنها (متقابل، و اثر t ،rتجزیه واریانس براي -1جدول

dfCod firstCod finalTsمنبع تغییر
finalTs finalVs firstVs final

Ph
firstPh final

methan persent
cumulative

t١n.s٣/١١٧٢١۶٣n.s٧/١٢۴٠٣۴١٠/١٠**٠٧/١٠**٠n.s٠۴/٠**۶٣/٨۴٣٣

r۴**١٢۴۴٧۵٩/٣٧٠٢*٣٣٣۵۵١٩/١٠**٢٩٠**۶٢**٣٢/٠**٧/٠٠۵/٨٣٢۶١

r*t۴n.s٧/١١٢٢۶١٩n.s١**٩/٢٨١٢٨٣٠۴/٠*٠٠۶/١**٠٠۶/٢١**٠/۶۶٩٨

error٢٠٧/١١١١۶٢٧۴/٩٧٧۵٧٨٠٠٠٧/٠٠٠٢/٠٠٠٢/٠٧٠/١۵٠

c.v۴/٩۵٨/١۶٠٩٢/٢٠٨۵/۶٠٣۵/٢۶۴/۴

براي پارامترهاي مختلف ذکر شده با توجه به معنی دار بودن r*tدر جدول فوق اثر دما و نسبت اختالط و همچنین اثر متقابل 
. و یا غیر معنی دار بودن بررسی شده است05/0و 01/0در سطح 
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سـانتیگراد و بدسـت   درجه 45و 37مقایسه میانگین درصد گاز متان تولیدي به صورت تجمعی در دو دماي 2-3
آوردن بهترین تیمار

تجزیه واریانس متغییر وابسته درصد متان تجمعی-2جدول 

مقایسه میانگین ها براي درصد متان تجمعی-3جدول 

t r methane percentage cumulative of LSMEAN RUN Number
٣٧ ٠ ٣٣٣٣٣/٣٧٠ ١R

٣٧ ١ ٠٠٠٠٠/١٠۶ ٢R

٣٧ ٢ ٠٠٠٠٠/١٧۵ ٣R

٣٧ ٣ ۶۶۶۶٧/٢٧٩ ۴R

٣٧ ۴ ۶۶۶۶٧/٢٩۵ ۵R

۴۵ ٠ ٣٣٣٣/۴۴٧ ۶R

۴۵ ١ ٠٠٠٠/١٢٠ ٧R

۴۵ ٢ ٠٠٠٠/١٩٠ ٨R

۴۵ ٣ ٣٣٣٣٣/٣٣٠ ٩R

۴۵ ۴ ۶۶۶۶۶/٣٨٣ ١٠R

: مقایسه میانگین درصد متان تجمعی 1نمودار 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F
Model ٩ ۵٠٠٠/٣۶٨٢٧١ ٠۵۵۶/۴٠٩١٩ ۵٣/٢٧١ < ٠٠٠١/٠
Error ٢٠ ٠٠٠٠/٣٠١۴ ٧٠٠٠/١۵٠ ------- ------

Corrected Total ٢٩ ۵٠٠٠٠/٣٧١٢٨۵ ------- ------- ------

R-Square C.V Root MSE Percentage of methane Mean

٩٩٩١٨٨٢/٠ ۶۴١٢٠٧/۴ ٢٧۵٩٩/١٢ ۵٠٠٠/٢۶۴

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F
t ١ ۶٣٣٣/٨۴٣٣ ۶٣٣٣/٨۴٣٣ ٩۶/۵۵ < ٠٠٠١/٠
r ۴ ٠٠٠٠/٣٣٣٠۴۵ ٢۵٠٠/٨٣٢۶ ۵٠/۵۵٢ < ٠٠٠١/٠

t*r ۴ ٨۶۶٧/٢۶٧٩٢ ٢١۶٧/۶۶٩٨ ۴۵/۴۴ < ٠٠٠١/٠
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1R 6وR( کود گاوي به تنهایی ) نمونه هاي شاهد =
2R 3و, R4R 5وR درجه سانتیگراد37= نسبت اختالط ها در دماي
7R 8و, R9R 10وR درجه سانتیگراد45= نسبت اختالط ها در دماي

که با 6Rو 1Rهمانگونه که مشاهده می شود نمونه هاي شاهد ،توجه به بررسی به عمل آمده براي مقایسه میانگین با
ترکیب درصد کود گاوي به تنهایی می باشد که بیشترین درصد گاز متان تجمعی را شامل می شود .

هایی می باشد در این دما بیشترین درصد گاز متان را که تیمار با کود گاوي به تن1Rدرجه سانتیگراد ابتدا 37اما در دماي 
(کود گاوي به ضایعات زیتون ) را شامل می شود بیشترین 75:25که نسبت اختالط 5Rتولید کرده است و بعد از آن تیمار 

درصد گاز متان تولیدي را دارا بوده است .
ایی می باشد در این دما بیشترین درصد گاز متان را که تیمار با کد گاوي به تنه6Rدرجه سانتیگراد نیز 45در دماي 

(کود گاوي به ضایعات زیتون ) را شامل می شود بیشترین 75:25که نسبت اختالط 10Rتولید کرده است و بعد از آن تیمار 
درصد گاز متان تولیدي را دارا بوده است .

نمایش داده L,E،Fکه با حروف 6Rو 1Rتیمار هاي  بنابر این با توجه به ستون هاي نمودار باال مشاهده می شود که 
شده است با توجه به داده هاي آماري تفاوت معنی داري با دیگر تیمار هاي وجود دارد به دلیل اینکه در یک گروه قرار ندارند . 

تفاوت معنی نمایش داده شده است با توجه به داده هاي آماريG,H،Gکه با حروف 10Rو 5Rهم چنین بین تیمار هاي 
داري با دیگر تیمار هاي وجود دارد

که نسبت اختالط هاي باالتري از کود گاوي با ضایعات 6Rو 1Rدر نتیجه جدا از بررسی تیمارهاي شاهد تیمار هاي 
.و تولید ) دارا می باشد میزان درصد گاز متان تولیدي بیشتر بوده است و این دو تیمار بهترین تیمار ها بوده است75:25زیتون (

درجه سانتیگراد بیشتر 45به دلیل محدوده دمایی ترموفیل 6Rدر تیمار 6Rو 1Rدرصد گاز متان در مقایسه بین دو تیمار 
بوده است .

:درجه سانتی گراد37بررسی درصد حجمی گاز متان تولیدي در نسبت اختالط در دماي 2-4

تنها درصد حجمی گاز (Crowcon Triple Plus IR)یتالی در این پژوهش میزان درصد گاز متان با دستگاه دیج
روز اندازه گیري شد. 3متان هر 

تغییرات روزانه تولید درصد حجمی گاز متان نمایش داده شده است. در روزهاي ابتدایی از صفر تا پنجم 2در نمودار 
و روزهاي صفر تا پانزدهم براي 3Rاي تیمار، روزهاي صفر تا هشتم بر4R، روزهاي صفر تا ششم براي تیمار5Rبراي تیمار 

میزان تولید گاز متان بسیار اندك بود.2Rتیمار 
( بیکربنات سدیم ) استفاده شده است تا به 3NaCoدلیل این اتفاق این است که در ابتداي بارگذاري هاضم ، از محلول 

عمل آورد و اضافه کردن این بافر سبب تولید گاز جلوگیري بهPHعنوان یک محلول بافر عمل کرده و از تغییرات ناگهانی 
2Co.در روزهاي ابتدایی شده است

تغییرات درصد حجمی تولید گاز متان-2نمودار 
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درصد در روزسیزدهم      54بیشترین درصد تولید گاز متان 5Rهمانطور که در این نمودار مشخص است براي تیمار 
درجه سانتی گراد در روزهاي سیزدهم تا بیستم بیشترین 37در دماي 5Rکه در تیمار می باشد و بیانگر این موضوع است

فعالیت میکروارگانیسم هاي متانوژن قابل مشاهده است و در نتیجه این فعالیت درصد تولید گاز متان افزایش یافته است و با 
امه یافته و کم کم از روزهاي بیست و پنجم به بعد رو ادامه فعالیت تا روز بیست و پنجم فعالیت میکروارگانیم هاي متانوژن اد

به سمت صفر میل می کند که علت آن کاهش تعداد این میکرو ارگانیسم ها می باشد.

درجه سانتی گراد :45بررسی درصد حجمی گاز متان تولیدي در نسبت اختالط در دماي 2-5
قابل مشاهده است. همانطور 3نتایج بدست آمده در نمودار روز یکبار اندازه گیري شد که3درصد حجمی گاز متان هر 

که مشاهده می شود در روزهاي ابتدایی به دلیل اینکه محدوده دماي ترموفیلیک براي هاضم ها استفاده شده است. تولید گاز 
یت بیشتر و سریعتر متان از روزهاي ابتدایی شروع شده است که نتیجه قابل قبولی محسوب می شود. دلیل این امر، به فعال

میکروارگانیسم هاي متانوژن در این دما بر می گردد.

درجه سانتی گراد45تغییرات درصد حجمی تولید گاز متان در دماي -3نمودار

درصد در روز هجدهم مشاهده شده است. در 60بیشترین درصد تولید گاز متان یعنی 10Rدر این حالت براي تیمار  
روز بیست و سوم جهش تولید 7Rروز هفدهم و براي تیمار  6Rدر روز بیست و دوم ، براي تیمار 9Rتیمار  این نمودار براي 

گاز متان مشاهده می شود.
با توجه به نتایج و مشاهدات رفتار میکروارگانیسم هاي متانوژن و خانواده هاي مشابه آن، این میکروارگانیسمها در این 

مواد آلی تعدادشان رو به افزایش یافته و نمودار صعود کرده است و دوباره به دلیل افزایش بیش روزها به دلیل افزایش مصرف
از حد میکروارگانیسم ها و کاهش مواد غذایی نمودار نزول کرده است. 

درجه سانتی گراد45و 37بررسی درصد حجمی گاز متان تولیدي از فضوالت دامی در دو دماي 2-6

درجه سانتی گراد فضوالت دامی نزدیک 45نمایش داده شده است، درصد تولید گاز متان براي 4مودار نهمانطور که در 
درصد است. که این مقدار در روز شانزدهم بدست آمده که قابل توجه است. 80به 
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از فضوالت دامیدر جه سانتی گراد37و45تغییرات درصد حجمی تولید گاز متان براي - 4نمودار 

بررسی:بحث و- 3
استفادهکهمی دهدنشانصنعتینیمهوآزمایشگاهیدرراکتورهايمحققینتوسطشدهانجامعملیتحقیقاتنتایج

تولیددرتودهزیستمناسبسهمایجادبرايحلی مطمئنراهمی تواندبیوگازينیروگاههاياحداثوبیهوازيهضمازفناوري
فضوالت دامیغذایی،صنایعپسماندهاي،شاملمختلف ایرانآلیپسماندهايحیطیمزیستمشکالتحلکناردرانرژيو

.گردد
این مطالعه در ایران براي اولین بار انجام شده است .درایران و کشورهاي دیگر نیز تفاله زیتون را بوسیله هاضم هاي دیگر 

نموده اند وبا از تفاله زیتون براي تغذیعه طیور ودام وکود یعنی پساب فاضالبها،یا از پسماندهاي دیگر در تولید بیوگاز استفاده
استفاده  شده است .بنابراین به نتایج حاصله از این بررسی ها می پردازیم.

به بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات سیب زمینی که عمدتا شامل 1391در سال ]12[و همکارانشثنایی مقدم
6/57بدست آمد که حدود Liter/kg VS160عد از جمع آوري گاز بصورت روزانه، مجموعأ بپوست آن می باشد پرداختند.

درصد آن را متان تشکیل می دهد. این نتیجه نشان دادکه پوست سیب زمینی با مخلوط فضوالت دامی داراي پتانسیل قابل 
% متان) می باشد .60یک راستا (توجهی در تولید بیوگاز داشته است که نتایج این بررسی با مطالعه ما  تفریبأدر

در آزمایشی دیگر باتخمیر بیهوازي ضایعات تفاله چغندرقند و ضایعات دم 2009در سال ]13[ویتالی و همکارانش
بدست (VS)لیتر بیومتان از هرکیلو ماده جامد آلی 481و 430روزه از هرکدام به ترتیب 30تا 28چغندرقند طی فرایند 

لیتر بیومتان از هرکیلو 6/383درجه سانتی گراد) 45روز در بیشترین دما(28هش حاضر نشان داد در طی آوردند.نتایج پژو
ماده جامد فراربدست آمد.دلیل پایین بودن متان کسب شده دراین پژوهش نسبت به مطالعه ویتالی بدلیل متفاوت بودن 

ضایعات است.
انتپ (شهري در جنوب شرقی ترکیه) جهت تولید بیوگاز از تفاله ) در غازی2000درمطالعه اي که توسط تکین وهمکاران(

زیتون همراه با ماده تلقیحی پساب زباله به عنوان هاضم بیهوازي( مانند یک دوغاب ) صورت گرفت. محتواي متان تولید شده از 
مد که باقی مانده نیز گاز% گاز متان براي هردوماده بدست آ80-75بیوگاز بعد از جمع آوري به صورت روزانه در محدوده 

CO2درمطالعه حاضر از ضایعات تفاله زیتون ماده تلقیحی کود گاوي به عنوان هاضم بیهوازي میزان گاز متان ]14[بود .
% بود. علت تفاوت زمان ماند ودما وماده تلقیحی می باشد.50-60تولیدي به صورت روزانه 

اري بوسیله هضم بیهوازي تولید گاز متان را مورد بررسی قرار دادند، از فضوالت  مرغد1391روشنی وهمکارانش در سال 
جامـد میـزان بـودن درنهایت این محققان  به این نتیجه دست یافتند که با کاهش دما در بازده متان کاهش چشمگیر و با باال

حاضـر   . در یافته ها در تحقیـق ]15[داشتخواهدافزایشمتانگازتولیدبازدةزمان ماند،کردنترطوالنیصورتدرورودي،
زایش دما بازده تولید گاز نیز افزایش می یابد.  فمشابه این  مطالعه است بجز اینکه در بررسی ما  با ا
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نتیجه گیري :-4
سطح اختالط ضایعات زیتون و کود گاوي بر اسـاس وزن مـاده جامـد خشـک فـرار نشـان داد ؛       4در کل نتایج حاصل از 

مـی  ، باعث بهبود عملکرد و راندمان تولید بیوگاز از ترکیب این دو ماده آلـی کود گاوي نسبت به ضایعات زیتون افزایش میزان 
مـدت زمـان   نیز کاهش وشود . به عبارت دیگر افزایش میزان جمعیت میکروبی متان سازها در هاضم منجر به افزایش عملکرد 

، محیط کشت باکتري متان ساز نیز بـه آن تزریـق شـود . ایـن     د به هاضم ماند می شود . بهتر است که در هنگام بارگذاري موا
، باشد و یـا اینکـه در   محیط کشت می تواند شیرابه حاصل از یک فرایند هضم بی هوازي که به مرحله متان سازي رسیده است 

مورد استفاده قرار گیرد .و در نمونه هاداده شده ر، باکتري هاي متان ساز رشد و تکثیمحیط هاي کشت مخصوص میکروبی 
تولیدي افزایش می یابد .میزان گاز متان ، همچنین با افزایش دما از محدوده مزوفیلیک به ترموفیلیک 
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