
 

 

 ۸۸-۸۳ ، صفحة۹۱، تابستان ۶۲محيط شناسي، سال سي و هشتم، شمارة 

  هوازي و توليد گاز متان از پسماندهاي مرغداري هضم بي
 

  ۳بابايي ، آزاده*۲شايگان جالل ،۱روشني انيس

 anisroshani@gmail.com                       جنوب تهران واحد ياسالم آزاد دانشگاه مهندسي شيميارشد، كارشناس-۱

  شريف صنعتي دانشگاه دانشكده مهندسي شيمي و نفت استاد،-۲
 a.babaee.h@gmail.com                        شريف صنعتي دانشگاهدانشكده مهندسي شيمي و نفت  ارشد، كارشناس-۳

  ۲۵/۹/۹۰ :  تاريخ پذيرش         ۳/۵/۹۰ :تاريخ دريافت 
 

   چكيده
 در. پرداخته دوست ميانه دمايي شرايط در مرغداري واحد يك از حاصل پسماند هوازي بي هضم روي دما و آلي بار تأثير بررسي به اضرح مقاله
 هاي بارگذاري اول، ةمرحل در. شد استفاده روز ۱۵ اقامت زمان و ليتر ۷۰ حجم به آزمايشگاهي مقياس در هوازي بي هاضم از تحقيق اين

 گاز مقدار و ورودي آلي جامدات حذف ميزان. گرفت قرار بررسي مورد روز بر مكعب متر بر آلي مواد كيلوگرم ۴ و ۵/۳ ،۳ ،۵/۲ ،۲ ،۱ مختلف
 روز در زيستي گاز ليتر ۸/۴۴ و آلي جامدات حذف ٪۷۲ يعني ،ميزان بيشترين به روز بر مترمكعب بر آلي مواد كيلوگرم ۳ بارگذاري در توليدي

kg VS/ m متان زيستي گاز ةبازد و %۲/۷۰ تا % ۵۳ ةمحدود در بارگذاري اين در بيوگاز در موجود متان گاز درصد. رسيد
 شد محاسبه 3۱۲/۰

 ۳۰ ،۲۵ دماهاي تأثير آزمايش، دوم ةمرحل در. يافت كاهش متان گاز ةبازد و گاز توليد سرعت آلي، جامدات حذف درصد بيشتر، بارگذاري با كه
 كاهش C°۳۴ دماي با مقايسه در C° ۲۵ و ۳۰دماي در متان گاز بازده. شد بررسي لاو ةمرحل از آمده دست هب ةبهين بارگذاري بر C°۳۴ و

m ميزان به ترتيب به و يافت
3
/kgVS ۹۶ . /.و  m

3
/kgVS۰۵۵/۰ در و% ۶۹ ،هدرج ۳۰ دماي در ورودي آلي جامدات حذف درصد. رسيد 

، فعاليت ۸/۶ تا pHگرم بر ليتر و كاهش   ميلي۴۹۰۰ا  ت)خواست اكسيژن شيميايي (اشافزايش خ. رسيد% ۶۱ به كاهش اندكي با C °۲۵ دماي
 توجه با. تعيين شد ۸ – ۳/۷ مناسب توليد گاز در اين هاضم  pHگرم بر ليتر و  ميلي۷۰۰-۳۵۰۰ مناسب خاش ة محدود و،راكتور را كاهش داد

kgVS/m  آلي بار با راكتور اين آمده، دست به نتايج به
3
.d ۳ دماي C°۳۴ به آن از توان مي كه دارد را روز در گاز ليتر ۸/۴۴ توليد توانايي 

  .كرد استفاده سوخت منبع عنوان
  

  كليد واژه
  .هوازي بيوگاز، پسماند مرغداري، كاه، هضم بي

  سرآغاز
 ميليــون تــن ضــايعات ۴۰۰در كــشور ايــران ســاالنه بــيش از 

ســازمان وب ســايت رســمي ( شــود كــشاورزي و دامــي توليــد مــي
 عدم مديريت جـامع پـسماندهاي دامـي منبـع مهـم             .)هاي نو  انرژي

رهـا شـدن گـاز آمونيـاك، نفـوذ          . رود آلودگي آب و هوا بـشمار مـي       
تركيبات نيتروژن و فـسفر بـه آبهـاي سـطحي و زيرزمينـي، وجـود                

 بـر  ونافـز  .ستعوامل بيماريزا از مهمترين تهديدهاي اين پسماندها    
اي مربوط بـه صـنايع دامـي     هاي گلخانه درصد از تصاعد گاز۱۸اين  

اين در حالي است كـه مـديريت كـارا و مناسـب             . گزارش شده است  
توانـد آن را بـه        فوق، مـي   هاي بر دفع خطر   افزونپسماندهاي دامي   

 اسـتفاده در  بـراي منبع تجديدپذير انرژي و توليد كود و مواد مغـذي        
ـ    .بخش كشاورزي تبـديل كنـد      ر گيرانـه د   سـخت  هـاي   انونوضـع ق

ــا ــساب خــصوص ره ــازي پ ــصفي  س ــستم ت ــه سي ــاي صــنعتي ب  ةه

بـر بـودن دفـع پـسماند بـه صـورت           هاي شـهري و هزينـه      فاضالب
هـاي روزافـزون كـشاورزي و      پـسماند ة، تـصفي     يا سوزاندن  ،چالخاك

   . جدي براي صاحبان صنايع تبديل كرده است مشكليدامي را به
ه زيستي هوازي به عنوان روش تجزي در سالهاي اخير، هضم بي 

 پسماندهاي آلي مورد توجه بسياري از كشورها قرار         ةبه منظور تصفي  
هوازي پسماند تبديل آن به دو گـروه         هدف از هضم بي   . گرفته است 

. اسـت اورزي ش يعنـي بيوگـاز و كـود كـ    ،از مواد با ارزش و مورد نياز    
  :ساير مزاياي زيست محيطي اين روش به طور خالصه عبارتند از

 .تجديدپذيرانرژي به عنوان منبع توليد بيوگاز  -

 .اي كاهش تصاعد گازهاي گلخانه -

 . جلوگيري از آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني -

ها و ساير عوامل بيماريزا به دليل تجزيـه در           كاهش انگل  -
 .حين عمليات هضم
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۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۸۴  
 .بهبود كود -

 .كاهش بوي نامطبوع و دفع حشرات مزاحم -

   .رشد اقتصادي كشاورزان و دامپروران -
 تـأمين هـاي طيـور نقـش مهمـي در            اخير فرآورده  ةچند ده در  

گوشت و پروتئين مورد نياز جوامـع مختلـف ايفـا كـرده اسـت و در                 
 ضايعات دامي و پسماندهاي آلي مربوط به اين بخش از قبيل            ةنتيج

  . استفضوالت دامي و پساب كشتارگاهها در حال افزايش 
Callaghan متان از هضم  توليد گاز ةبازد2002) ( و همكاران

هوازي و زمان  بي هوازي مخلوط تره بار وكود مرغي را در هاضم بي          
هـاي متفـاوت      سلسيوس در نسبت   ة درج ۳۴ روز در دماي     ۲۱اقامت  

m بار و كـود مرغـي،    وزني پسماند تره
3
/kgVS۴۵/۰-۲۳/۰  بـرآورد

  . اند كرده
Salminen, Rintala  (2002) هـوازي فاضـالب    در هضم بي

 ۵۰ سلسيوس و زمـان اقامـت   ة درج۳۱رغ در دماي    يك كشتارگاه م  
m گـاز متـان را       ة بـازد  ، روز ۱۰۰ تا

3 ۵۵/۰-۵۲/۰ /kgVS   محاسـبه
   .اند كرده

Hashimoto ) (1986عالم كرده است كود مرغي بتنهايي به ا
 از  دباي دليل باال بودن ميزان آمونياك قادر به هضم شدن نبوده و مي           

 هـضم اسـتفاده     ةبـازد اال بـردن     ب برايهاي داراي كربن باال      پسماند
  . دكر

شـود مـواد      سـبب مـي     متفاوت هضم همزمان چند نوع پسماند    
 در  كه ممكن است هر كدام از يك ماده غني باشـند           مغذي گوناگون 
كـود   . هضم بـاال رود    بازدههوازي قرار گيرد و      هاي بي  اختيار ريزاندام 

تنهايي در  قليايي و غني از آمونياك است و هضم آن ب         يمرغي تركيب 
  . است  دشوارهوازي يك فرايند بي

 نـسبت كـربن بـه نيتـروژن         تـأمين به همين دليل و به منظور       
)C/N ( از هضم همزمـان آن بـا پـسماندهاي داراي      دباي مناسب مي 

 و سـاير پـسماندهاي      هـا   كربن و سلولز باال از قبيل پـسماند سـبزي         
  . استفاده شودكشاورزي

كود  هضم بيهوازي تواند مي كربناستفاده از كاه به عنوان منبع     
 فراينـد  اسـتفاده از هدف اصـلي ايـن تحقيـق     و  دكنرا آسانتر   مرغي  

  پـسماندهاي ة تـصفي منظور بههوازي به عنوان يك فناوري  هضم بي 
منبـع  نـوعي   دامي و استفاده از گاز توليـدي بـه عنـوان          كشاورزي و 
و   بارگـذاري آلـي    هـاي  مشخصه تأثير در تحقيق حاضر  . انرژي است 

مورد بررسـي قـرار   دما در هضم بي هوازي مخلوط كود مرغي و كاه   
   .گرفته است

  مواد و روشها 
  هوازي مشخصات هاضم بي

 ليتر حجم،   ۷۰هوازي آزمايشگاهي ساخته شده داراي       راكتور بي 
يـك شـير ورودي در     . اسـت  سانتيمتر ارتفاع    ۵۰ سانتيمتر قطر و     ۴۲

 شـير  ۳ و كـف ر خروجي در  سانتيمتري از سقف و يك شي۳۰ارتفاع  
 كه به   برداري از مواد موجود در هاضم طراحي شده است          نمونه براي

ها از شير وسط  گيري  نمونهةها، كلي منظور يكسان بودن شرايط نمونه
 طرح شـماتيك هاضـم سـاخته شـده        )۱(شمارة  در شكل   . انجام شد 

 سه   با راكتور از جنس پلكسي گلس بوده كه      . نمايش داده شده است   
 ة وات گرمادهي شده و دماي هاضم در مرحل        ۳۰۰گرمكن الكتريكي   

سلسيوس ثابت نگه داشـته شـد و در         ة درج ۳۴ يش بر رو  يل آزما او 
.  انجـام گرفـت  C°۳۴ و ۳۰، ۲۵ يها در دماهـا   شي دوم، آزما  ةمرحل

ت هرمي شكل باالي راكتور قـرار داده شـده          مشير خروج گاز در قس    
  .گيري شده است جايي آب اندازه ه سيستم جاببا است و ميزان گاز

  خصوصيات خوراك ورودي
هـوازي    راه اندازي در اين سيستم بـه كمـك لجـن بـي             ةمرحل

 ۲۴ فاضالب كارخانه شير پگاه انجـام شـد كـه            ةتلقيحي واحد تصفي  
 ا ليتر آن ب   ۲۰ لجن و    با ليتر از حجم راكتور      ۴۰. روز به طول انجاميد   

در هفتـه اول    . دكـر ل   عمـ  صـورت دوغـابي   آب پر شد و سيستم به       
كمكـي بـه منظـور تغذيـه و         اندازي از نشاسته به عنوان خـوراك         راه

هوازي استفاده شد و پس از ايجاد پايداري در       هاي بي  اندامتقويت ريز 
خـوراك ورودي   . شرايط هاضم، خوراك اصلي بـه هاضـم وارد شـد          

در نظـر  ) مخلوطي از كود مرغي و كاه(شامل پسماند واحد مرغداري    
  . ه شدگرفت

 تنظـيم نـسبت     برايبه دليل ميزان باالي آمونياك كود، از كاه         
C/N  اسـتفاده و خـوراك بـه صـورت          ۳۰ تـا  ۲۰ مطلوب   ة در محدود 

در كليـه  ( درصـد كـود      ۲۰ درصـد كـاه و       ۸۰روزانه به نسبت وزنـي      
هـاي گونـاگوني بـر       مشخصه .به هاضم وارد شده است    ) ها بارگذاري

گذارند كه از مهمترين آنهـا        مي يرتأثهوازي   روي عملكرد سيستم بي   
 نام  pHزمان اقامت و      دما، اختالط،     ،  توان به نوع خوراك، بار آلي      مي
  . برد

مـورد  و دمـا     بارگـذاري آلـي      هـاي  مشخـصه در تحقيق حاضر    
ميانـه  ( سلـسيوس    ة درج ۳۴ دما در     در ابتدا  .بررسي قرار گرفته است   

ستم پايلوت تعيـين   سيبرايثابت بوده و بارگذاري آلي بهينه      ) دوست
 فراينـد   بـازده كاهش دما بـر      تأثير شد و پس از تعيين بار آلي بهينه،         

  .ده استشبررسي 



  
  
  
  

  .هضم بي هوازي و توليد گاز متان از پسماندهاي مرغداري

 

۸۵     

 خصوصيات خوراك ورودي مشخص شـده   )۱(شمارة  در جدول   
و % ۱۰ها رطوبت خوراك ورودي بـر روي         در تمامي بارگذاري  . است

درصـد  % ۸۰تنظيم شـده اسـت كـه        % ۹۰جامد كل ورودي بر روي      
ــي تــشكيل داده اســتجامــد ــروژن .  ورودي را جامــد آل ــزان نيت مي

  .است درصد جامد ورودي ۶/۵آمونياكي در خوراك ورودي 
  

 
  يهواز يك هاضم بي طرح شمات):۱( شمارة شكل

  

  روشها
بـا  . شود خوراك روزانه و به صورت نيمه پيوسته وارد راكتور مي        

يـستم گرفتـه     ليتر خروجي از س    ۴ روز، روزانه    ۱۵توجه به زمان ماند     
كه شامل لجن، شيرابه، مـواد هـضم شـده و مـواد هـضم                شده است 

  . نشده، است
دن نمونه   كر از هاضم از طريق صاف     ۱ميزان جامد كل خروجي   

 سلـسيوس بـه مـدت       ة درج ۱۰۵ ةو سپس خشك كردن آن در كور      
 از هاضم از طريق سـوزاندن       ۲يك ساعت و ميزان جامد آلي خروجي      

 سلـسيوس بـه مـدت يـك سـاعت،           ة درجـ  ۵۵۰ ةجامد كل در كـور    
  .گيري شده است اندازه

جايي آب و فشار گـاز       ه سيستم جاب  با حجم گاز توليدي     ةمحاسب
هاي گونـاگوني    آزمايش.  مانومتر به صورت روزانه انجام شده است       با

 روش رنـگ سـنجي،      بـا ) خـاش ( ۳مانند خواست اكسيژن شـيميايي    
روجـي صـورت     به صورت روزانـه بـر روي شـيرابه خ          pHيت و   يقليا

 گـاز توليـدي و بـازده توليـد گـاز متـان              وتحليل  تجزيه. گرفته است 
)m

3
/kgVS added (نيز روزانه محاسبه شده است.  

  

  

   خصوصيات خوراك ورودي):۱( شمارة جدول
 كاه كود مرغي مشخصه

۶۵/۵ (W/W%) نيتروژن آمونياكي  ۶۱/۰  

۶۷/۵ (W/W%) نيتروژن كل  ۶۳/۰  

۸۸/۳۵ (W/W%) خاش  ۸۸/۵۱  

C/N ۳۵/۶ نسبت  ۲۲/۸۴  

pH                                               ۳/۷  ‐ 

  نتايج و بحث 
   بر عملكرد هاضم ي بارگذارتأثير

 رونــد تغييــرات ميــزان گــاز توليــدي در )۲(شــمارة در شــكل 
 لدر بارگـذاري او   . هاي گونـاگون نـشان داده شـده اسـت          بارگذاري

)kgVS/m
3
.d ۱ (             ميزان گاز توليدي بـه دليـل عـدم سـازگاري ريـز
بيشترين ميزان توليد گـاز     . استها با خوراك اصلي بسيار پايين        م اندا

 ليتر در روز به دسـت آمـد كـه           ۸/۴۴در بارگذاري چهارم و در حدود       
. اين بارگذاري در اين سيستم به عنوان بارگذاري بهينه شناخته شـد           

ودي توليد گاز متوقـف شـده و ميـزان           روند صع  ،با افزايش بارگذاري  
اين كاهش بـه دليـل    . گاز توليدي به اندازه چشمگيري كاهش يافت      

تجمع اسيدهاي فرار و افزايش ميزان اسـيدهاي چـرب و در نتيجـه              
 pHساز به كاهش     هاي متان  باكتري. است ۸/۶ تا ميزان    pHكاهش  

ـ    هاي پايين فعاليت بـاكتري  pHبسيار حساس بوده و در ان هـاي مت
   .يابد هاي اسيد ساز افزايش مي ساز كاهش و فعاليت باكتري

  
 روند تغييرات ميزان گاز توليدي در ):۲(شمارة شكل 

  هاي گوناگون بارگذاري

 روند تغييرات ميزان گاز متـان توليـد شـده           )۳(شمارة  در شكل   
 ليتر ۴/۳۱ميزان توليد متان در بارگذاري بهينه . نشان داده شده است

بيـشترين درصـد متـان در گـاز توليـدي در      . گيري شـد  ندازهدر روز ا 
 درصد و كمتـرين درصـد متـان در     ۲/۷۰بارگذاري بهينه و به ميزان      

فعاليـت زيـاد     . درصـد تعيـين شـد      ۳۰بارگذاري ششم و بـه ميـزان        



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۸۶  
 pH  هاي اسيد ساز سبب اسيدي شدن و در نتيجه افـزايش   باكتري

  .در گاز توليدي شدرآكتور و باالرفتن درصد دي اكسيد كربن 

  
 روند تغييرات ميزان متان توليدي در ):۳(شمارة  شكل

  بارگذاري هاي گوناگون

  

كاهش درصد متان در گاز توليدي به معني افزايش دي اكـسيد     
كه ميزان دي اكسيد كـربن موجـود         زماني. استكربن موجود در گاز     

ساز بر ريـز    هاي اسيد     غلبه ريز اندام   ةدر گاز افزايش يابد نشان دهند     
ـ ياي و قل  pHجه منجر بـه كـاهش       ي در نت  استساز   هاي متان  اندام ت ي

 شده است تا در بارگذاري بهينه       باعث  موضوع همين. شود يهاضم م 
ساز، ميزان گاز متان توليد شده به        هاي متان  و حداكثر بازده ريز اندام    

روند تغييرات خاش  )۴(شمارة در شكل  .بيشينه مقدار خود دست يابد
 ۳۵۰۰ميـزان خـاش در بارگـذاري بهينـه بـه            . شان داده شده است   ن

گرم بر ليتر رسيد و سيستم در اين ميزان خاش در حالت پايـدار               ميلي
گرم بر    ميلي ۴۹۰۰قرار دارد اما با افزايش بارگذاري، ميزان خاش به          

 فعاليت  ةدهند اين مطلب نشان  . توليدي كاهش يافت  ليتر رسيد و گاز     
 و pH كه منجر بـه افـت    است مير در اين بارگذاري   باالي فرايند تخ  

  .شود ساز مي هاي متان كاهش فعاليت باكتري

  
هاي   روند تغييرات ميزان خاش در بارگذاري):۴(شمارة  شكل

  گوناگون

 ۶ در    جامد فـرار   درصد حذف روند تغييرات    )۵(شمارة  در شكل   
 در  ميزان حذف جامدات آلي ورودي    . بارگذاري نشان داده شده است    

 درصــد و در ۷۲ يعنــي ، خــودةبارگــذاري چهــارم بــه مقــدار بيــشين
kg/m( پنجم   يبارگذار

3
.d ۵/۳ (  ـ بـه م رسـيد كـه نـشان      % ۷۰زان  ي

 تبـديل قـسمت زيـاد جامـدات آلـي ورودي بـه گـاز در ايـن                   ةدهند
 ششم بـه حـداقل ميـزان        يدرصد حذف در بارگذار   . ستها بارگذاري

  .  درصد رسيده است۴۳ يعني ،خود
 يهـا  يار كـم درصـد حـذف در بارگـذار         يه به تفاوت بس   با توج 

ن نكته قابل ذكر است كه اگر چه درصد حـذف در            يچهارم و پنجم ا   
 بـا   ةسيـ ستم در مقا  ي س يي كارا ؛تر است    نيي پا ي پنجم اندك  يبارگذار
ن اگـر   يبنـابرا . افتـه اسـت   يش  يافزا% ۱۷زان  ي چهارم به م   يبارگذار

kg/m ي بارگذار شتر مواد جامد است   يهدف، هضم مقدار ب   
3
.d ۵/۳ 

توانـد مـالك عمـل     يز مـ يها ن مشخصهر ي اگرچه سا ،تر است  مناسب
  . رديقرار گ

 يد شـده در بارگـذار     يـ وگاز و گاز متـان تول     يزان ب ي مثال م  يبرا
kg/m

3
.d ۳   ـ  ا بـه ايـن دليـل     د كـه    يزان خود رس  ي به حداكثر م ن ي

  .ستم استي سةني بهي، بارگذاريبارگذار
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  زان درصد حذف در بارگذاري هاي گوناگون مي):۵(شمارة شكل 

  
وگاز و متان نـسبت بـه جامـد    ي توليد بةبازد )۶(شمارة در شكل  

ميـزان  . هاي مختلف نشان داده شده اسـت       آلي ورودي در بارگذاري   
بازده توليد گاز در بارگذاري بهينه به بـاالترين ميـزان خـود معـادل               

بـازده توليـد   .  رسيد مترمكعب بيوگاز توليدي به بار آلي ورودي     ۱۹/۰
 عملكـرد  ةهاي باالتر كاهش يافت كه نـشان دهنـد         گاز در بارگذاري  
بـازده توليـد متـان در        .استهاي باالتر    در بارگذاري  نامناسب هاضم 

 مترمكعب گاز متان به كيلـوگرم بـار         ۱۲/۰بارگذاري بهينه به ميزان     
  . آلي ورودي محاسبه شده است



  
  
  
  

  .هضم بي هوازي و توليد گاز متان از پسماندهاي مرغداري

 

۸۷     

  
از زيستي و متان در  بازده توليد گ):۶(شمارة شكل 

  هاي گوناگون بارگذاري

   دما بر عملكرد هاضم تأثير
هـا    ريزاندام وسازهاي  سوختهاي   كاهش دما سبب افت فعاليت    

 درجـه  ۳۰ بـه  ۳۴بـا كـاهش دمـاي هاضـم از     . دشـو  يدر هاضم مـ   
 ليتر بر روز كاهش ۲۶ ليتر بر روز به ۳۱سلسيوس، توليد گاز متان از      

 سلسيوس، ميـزان گـاز متـان    ة درج۲۵ تا  با كاهش مجدد دما   . يافت
 mg /lميزان خاش محلـول تـا   .  ليتر بر روز محاسبه شد۲۰توليدي 

هـاي    عـدم توانـايي ريزانـدام   ةافزايش داشت كه نشان دهند  ۳۷۰۰
 (ن يي پـا يساز در مصرف خاش و توليـد گـاز متـان در دماهـا     متان

°C۲۵( زده گـاز   بـا ، سلسيوسة درج۲۵ به ۳۴ با افت دما از  .است
m درصد كاهش به ۵۰متان با حدود 

3
/kgVS ۰۵۵/۰ رسيد .  

Chae   ــاران ــضم   2008)(و همك ــان را در ه ــاز مت ــازده گ ب
 سلسيوس  ة درج ۲۵ و   ۳۴،  ۳۵هوازي فضوالت خوك در دماهاي       بي

 متـر مكعـب     ۳۲/۰ و   ۳۸/۰،  ۴۳/۰ به ترتيـب     ، روز ۸۰و زمان اقامت    
 ميـزان توليـد     ة مقايس .دمتان بر كيلوگرم بار آلي ورودي محاسبه كر       

 )۸ و ۷(شـمارة   گاز متان و بازده در سه دماي مختلف در نمودارهاي           
  .نشان داده شده است

 
   نمودار توليد گاز متان در دماهاي گوناگون):۷(شمارة شكل 

  
   نمودار بازده گاز متان در دماهاي گوناگون):۸(شمارة شكل 

% ۷۲ به C°۳۴ ي در دما جامد فرارزان درصد حذف  ين م يشتريب
 مبينافت كه يكاهش % ۶۱ به C°۲۵ يزان در دماين ميد كه ايرس

ج گـزارش  يطبـق نتـا  . اسـت  متان ساز به دما  يها يت باكتر يحساس
ـ  م ييشده توسط بابـا    ـ         ةزان بـازد  ي  ي هـواز  ي گـاز متـان در هـضم ب

C°۳۴ ، m ي در دمـا ي شهريپسماندها
3
/kgVS ۴/۰   بـه دسـت 

mدار به   ن مق يآمده است كه با كاهش دما ا      
3
/kgVS ۲۳/۰  كاهش 

 .افتي

ا توجه بـه نتـايج بـه دسـت آمـده، ايـن راكتـور بـا بـار آلـي                      ب
kgVS/m

3
.d ۳  ي در دما C°۳۴   ـ  به صورت پا دار عمـل كـرده و      ي

ان ذكـر اسـت كـه     يشـا . د گـاز متـان را داراسـت       ين بازده تول  يباالتر
 ييايمي شـ  يهـا  ش سرعت واكنش  يك سو سبب افزا   يش دما از    يافزا

 بـاز  ياك كـه عـامل  يد آمونيش تول يگر با افزا  ي د ي از سو  يشود ول  يم
ـ  در عملكـرد س    يداريدارنده است سبب ناپا    . شـود  يستم هاضـم مـ    ي

ـ  از محققان معتقدنـد پا     ياريبس ـ  و بـازده س    يداري  هـضم   يهـا  ستمي
ط يانه دوست بهتـر از شـرا      يط م ي جامد در شرا   ي پسماندها يهواز يب

  .استاك ياالتر آمون بيها  غلظتي گرما دوست است كه داراييدما
 و  يازمند صرف انـرژ   ي گرما دوست ن   ييط دما ي شرا تأمين ضمناً
اسـتفاده از   در نتيجـه  ،اسـت نـه بـر     يزات بـوده كـه هز     يـ نصب تجه 

ـ   يـ شه مقرون به صـرفه ن     ي گرما دوست هم   يها ستميس  ةست و موازن
ار مهـم  ي گرما دوسـت بـس     يها ستمي س ي اقتصاد ي و برآوردها  يانرژ

  .است
  يريگ جهينت

اساس نتايج به دست آمده در تحقيق انجـام شـده، پـسماند             بر  
 بـراي هاي مرغداري به دليل دارا بودن بار آلي، منبـع مناسـبي              واحد

هاضم مورد بررسي در اين تحقيق توانايي حـذف         . استتوليد بيوگاز   
ــد  ۷۲ ــي ورودي و تولي ــار آل ــاز در روز را در ۸/۴۴ درصــد ب ــر گ  ليت

  .ستدارا) د آلي بر متر مكعب بر روز كيلوگرم جام۳(بارگذاري بهينه 



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۸۸  
، ۸/۶ تـا    pHگرم بر ليتر و كاهش        ميلي ۴۹۰۰افزايش خاش تا    

 مناسـب خـاش     ة محـدود  بنابرايندهد و    فعاليت راكتور را كاهش مي    
مناسب توليد گـاز در ايـن     pH.است ميلي گرم بر ليتر ۳۵۰۰ تا۷۰۰

 ة درجـ ۳۴بـازده گـاز متـان در دمـاي     . تعيـين شـد    ۸ – ۳/۷هاضم  
ـ      m ةسلسيوس در بارگـذاري بهين

3
/kgVS۱۲/۰        محاسـبه شـد و بـا 

بـه دليـل    . دش متان كاهش چشمگيري مشاهده      ةكاهش دما در بازد   

تـر كـردن زمـان       باال بودن ميزان جامد ورودي، در صورت طـوالني        
  . توليد گاز متان افزايش خواهد داشتة بازد،ماند

  

  ها ادداشتي
1 Total Solids (TS) 

2 Volatile Solids (VS) 

3 Chemical Oxygen Demand (COD) 
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