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 : چكيده
 استفاده از كود حاصل از پسماند هاي گياهيا فضوالت دامي و يكي از روشهاي مناسب در برخورد ب

و در تامين انرژي كمك نمايد و در اين كود مي تواند در حاصل خيزي خاك . بيوگاز بي هوازي است 
وهمچنين با عث كاهش گاز هاي كلخانه اي وبطور غير مستقيم بهبود . چرخه ائ غذايي وارد شود 

 .وضعيت اقتصاد جهاني گردد 
 در مقياس آزمايشگاهي ساخته شد ودر يكي فضوالت Batchدر اين طرح ابتدا دو دستگاه بيو گاز  

  Seedدامي و ديگري پسماند ميدان تره بار افزوده شد سپس به حجم مواد اوليه به كار رفته آب و 
 .يد روز حجم گاز توليدي برر سي گرد4بعد از حدود .  و دما تنظيم گرديد C/Nافزوديم و نسبت 

 روز  80 روز گاز توليد ننمود و حتي بعد از گذشت           4راكـتور حـاوي پـسماند هـاي گياهـي بعد از مدت              
شعله اي توليد ننمود اما در بيوگاز حاصل از فضوالت دامي، پس از گذشت يك ماه به شعله آبي و پايدار                     

 767/3اسيم  درصد،  درصد پت   37 درصد و درصد خاكستر      33/49رسـيد در صـد مـواد آلـي كـود دامي               
 درصد  1/0 درصد ومتوسط فسفرمعدني     01/0 درصـد  ومتوسط فسفر آلي      1198/0فـسفركل  نمـونه هـا      

 .بدست آمده است 16/1متوسط درصد كلسيم  ا

  :كلمات كليدي
  پسماند هاي گياهي- فضوالت دامي-مواد زائد جامد، بيوگاز ، توليد كود، محيط زيست 
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Abstract: 
 Anaerobic digestion is an optimal way to treat organic waste matter, resulting in biogas 
and residue. Utilization of the residue as a crop fertilizer should enhance crop yield and 
soil fertility, promoting closure of the global energy and nutrient cycles. Consequently, 
the requirement for production of inorganic fertilizers will decrease, in turn saving 
significant amounts of energy, reducing greenhouse gas emissions to the atmosphere, and 
indirectly leading to global economic benefits. However, application of this residue to 
agricultural land requires careful monitoring to detect amendments in soil quality at the 
early stages.  
. Two plastic storage tanks with the capacity of 20 liters each was built for a pilot study 
on comparison of fertilizers quality taken from animal stool and the waste materials from 
fruit market. Animal stool was poured in one tank and the waste materials from fruit 
center market in the other .Then water and seed was added to bath tanks and then 
temperature and C/N was set. 
The volume of produced gas was measured. The flame on the tank with animal stool was 
light .after from days   where as 30.But the other tank the flame didn’t lit even after 80 
days.  
The samples were collected from the fertilizers and the following results were observed.  
The initial contents are organic matter 49.33%, 0.119% for total P, organic P 0.016%, 
inorganic P 0.1% and 3.767% for K, Ca 1.16 and for ash 37 %. 
Keywords: Biogas residue; fertilization; Environmental, animal stool, waste materials 
from fruit market 
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 :                                      مقدمه
اسي تمامي كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي در       امروزه يكي از مشكالت اس     انرژيبا توجه به اين كه كمبود       

 سوخت رساني به روستاهاي دور افتاده حتي در كشوري مانند ايران كه منابع غني انرژي را در                   و باشد حـال توسـعه مـي       
  استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و محلي يكي از راه حلهايي مي باشد كه،بسيار مشكل و هزينه بر مي باشد يار دارد تاخ

بـيو گـاز يكـي از اين انرژي هاي تجديد پذير مي باشد كه عالوه بر توليد انژي باعث ايجاد                      .امـروزه پيـشنهاد مـي گـردد        
دفع   مي شود و يك راه حل مناسب براي           كـودهاي كـشاورزي و افزايش سطح بهداشت عمومي جامعه و كنترل بيماريها             

و    UASB بي هوازي تصفيه فاضالب مانند    وان از فرايند هاي   استحـصال بـيوگاز را مـي تـ        . مـواد زائـد جامـد مـي باشـد         
 .همچنين از محل هاي دفن زباله نيز انجام داد و بخشي از هزينه هاي مصرفي را جبران نمود

ت دامها براي كاهش ميزان بو و       المـشكالتي كـه دامداريها با آن دست به گريبان هستند ، كنترل فضو              يكـي از    
بيوگاز مي تواند ما را در مواجهه با اين         . د كـه باعـث ايجـاد مـشكالت زيست محيطي مي گردد            باشـ  فـرآورده هايـي مـي       

منافع زيست محيطي سيستمهاي بيوگاز فراتر از سيستمهاي تصفيه مرسومي است كه تاكنون مورد              . دهد   مشكالت ياري   
منافع زيست محيطي شامل كنترل بو ، بهبود اين ) . الگون ها همانند مخازن ذخيره ، بركه ها و(قرار مي گرفتند   استفاده  

بيوگاز  كيفيت آب و هوا ، بهبــود ارزش غذايي كــود توليدي ، كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخــانه اي و دست يابي به                       
   . به عنوان يك منبع انرژي مي باشد

 ميليون تن   74ن ساالنه حدود    در ارتباط با پديده گلخانه اي كه مسئله روز جهاني است، گفته مي شود در جها               
 ميليون تن از اين گاز تنها از زباله هاي شهري خود به خود توليد مي شود و در جو                    40گـاز متان از فضوالت دامپروري و        

جمع آوري اين مواد زائد و توليد گاز متان با استفاده از دستگاههاي . پـراكنده  مي گردد و محيط زيست را آلوده مي كند          
ارزان بودن انرژي و عدم وجود متصدي      : اهم علل عدم گسترش اين فناوري عبارتند از       . خوبي امكان پذير است   بـيوگاز بـه     

 .مشخص براي بيوگاز در كشور، عدم آشنايي و آموزش كافي در اين زمينه مي باشد

 براي رسيدن به توسعه پايدار، نياز به منابع بيشتر انرژي است كه براي تأمين منابع كافي انرژي                
 ثانياً استفاده از منابع جديد      ،اوالً افزايش بازدهي انرژي دستگاههاي مورد استفاده      : دو راه حل وجود دارد    

گياهي و   (ياز طـرف ديگـر بـا افزايش جمعيت و سطح رفاه جامعه، مقدار استفاده از منابع غذاي                 . انـرژي 
با توسعه  . ها با رشد روبرو بوده است     افزايش يافته و در نتيجه براي جبران تقاضا، ميزان توليد آن          ) جانوري

، آلودگي حاصل از فضوالت     يصـنايع دامپـروري و كـشاورزي و همچنـين اسـتفاده بيـشتر از منابع غذاي                
مي توان از روش تجزيه بي هوازي يا         در جهت تصفيه اين فضوالت    . گياهـي و دامـي افـزايش يافته است        

ه با روش ديگر نه تنها انرژي بر نيست بلكه روش بـي هـوازي در مقايـس   . تجـزيه هـوازي اسـتفاده نمـود       
 .مقداري انرژي بصورت بيوگاز توليد مي نمايد

بي  برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهند كه پتانسيل تقريبي توليد متان به وسيله فن آوري              
 ميليون 1000 ميليون مترمكعب متان در سال بوده كه   9300 حدود   1375هـوازي در ايـران براي سال        

 و بخش عظيمي از اين رقم، مربوط به فضوالت دامي و گياهي             .مي باشد         مكعب آن از زباله ها      متـر   
استفاده مستقيم از آنها در زمينهاي زراعي و        .  حاصـل از فعالـيت هـاي دامپـروري و كشاورزي مي باشد            
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ردن آنها در   باغـي كـشور ممكن است باعث انتقال برخي از بيماري ها در سطح كشور شوند و يا دپوي ك                   
محـيط، بـراي پوسـيدن، باعث ايجاد و انتشار مقداري متان و دي اكسيد كربن، در اتمسفر نمايد كه اين      

بي هوازي       در صورتيكه مي توان با استفاده از فن آوري          . موضوع مي تواند باعث تخريب اليه ازن شود       
مكعب بيوگاز، بدست آورد و به عنوان        ميليون متر    54عـالوه بـر جلوگيري از خطرات فوق الذكر، حدوداً           

طـبق بررسي هاي به عمل آمده، پتانسيل توليد انرژي به صورت بيوگاز از              . منـبع انـرژي اسـتفاده نمـود       
 ي بشكه نفت خام را در سال در حال حاضر مي توان صرفه جوي             25500فـضوالت دامـي كـشور، معـادل         

 .]  7[كرد

اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته به طوري كه اهمـيت و توسـعه بـيوگاز در جهان طي سالهاي          
 بالغ بر هفت    1985 و بعد از آن تا سال        1300 تنها   1972 تا 1920تعـداد اين دستگاهها در چين از سال       

در اين كشوربيش   . ورد گرديده كه نيازهاي انرژي پنجاه ميليون روستايي را برطرف مي نمايد           آميليون بر 
. گاز براي مصارف خانگي و صنعتي از انرژي بيوگاز استفاده مي نمايند            ژنراتور بزرگ و كوچك بيو     400از  

 دستگاه بيوگاز وجود دارد كه براي سوخت و روشنايي مورد           100000در هندوسـتان تـا به حال بيش از          
در كشورهاي اروپايي نظير بلژيك، دانمارك، فرانسه، يونان، هلند، انگلستان،          . اسـتفاده قـرار مـي گيـرند       

 هاضم وجود داشته كه از پسماندهاي كشاورزي، فضوالت         600 نزيك به    1982ايـرلند تـا سال      ايتالـيا و    
 1000در اياالت متحده آمريكا تا به حال بيشتر از          . انـساني و فاضـالب هاي صنعتي تغذيه مي نموده اند          

جه قرار  در كره نيز اهميت توليد بيوگاز به صورت جدي مورد تو          . واحـد بـيوگاز مشغول به كار بوده است        
 .  واحد بيوگاز در اين كشور فعال بوده است30000 حدود 1975گرفته است به طوري كه تا سال 

در ايـران متاًسـفانه تولـيد بـيوگاز به غير از احتماالتي كه به سوخت متان در حمام شيخ بهايي               
ر ايران در   اولين هاضم توليد گاز متان د     . اصـفهان نـسبت داده مـي شـود، سـابقه ي ديگري وجود ندارد              

 دو واحد كوچك آزمايشي     1359در سال   .  ساخته شده است   1354روسـتاهاي نـيازآباد لرستان در سال        
. در دانـشگاه بوعلي سينا در همدان احداث گرديد كه با فضوالت كشتارگاه و كود گاوي تغذيه مي گرديد  

ت آزمايشي با فضوالت     يك واحد سه متر مكعبي بيوگاز را به صور         1361دانشگاه صنعتي شريف در سال      
 واحد بيوگاز كه توسط معاونت انرژي وزارت نيرو در          10گـاوي مـورد مطالعه قرار داده پس از آن احداث            

سيـستان و بلوچـستان، ايـالم و كردسـتان بـه انجـام رسـيد برنامه بيوگاز در جهاد سازندگي مركز و در                        
 در شهرهاي مختلف انجام گرفت كه       قـسمت واحـد انـرژي كميته عمران مطرح و به دنبال آن مطالعاتي             

 . ]  1[ استان كشور بود9 واحد آزمايشي در روستاهاي 40ماحصل آن ايجاد 

  درصد از بازار خودروي خود را به سمت بيوگاز مجهز مي كند40 ميالدي 2050 سوئد تا سال 

يزي شده تا   كـشور سـوئد يكي از بهترين مصرف كنندگان بيوگاز در صنعت حمل و نقل است و برنامه ر                  
 درصـد از نـياز اين كشور در بخش حمل و نقل از طريق گاز طبيعي حاصل از        40 مـيالدي    2050سـال   
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فرايند سينتيك بر روي چوب تأمين شود براساس اين گزارش، هزينه توليد بيوگاز در كشور سوئد نسبت          
وليد، اصالح و متراكم بـه تولـيد بنـزين به صرفه تر است چرا كه توليد يك متر مكعب بيوگاز كه شامل ت               

 درصد هزينه هاي جاري بنزين 70 كرون سوئد است كه اين مقدار حدود 5/4تا  5/3سـازي است معادل 
  .]  6[در كشور سوئد مي باشد

در تصفيه هوازي . هوازي و  بي هوازي: بـه طـور كلـي بـراي حذف مواد آلي دو راه موجود است              
اكسيد كربن تبديل مي شوند، در حاليكه در تصفيه بي          مـواد آلـي در يـك رآكـتور هوازي به آب و  دي                

انتخاب روش  . هوازي اين مواد در غياب اكسيژن محلول به گاز متان و دي اكسيد كربن تبديل مي گردد                
زيـست محيطـي مناسـب بـراي حـذف مـواد آلي به عوامل متعددي از جمله نوع و غلظت مواد ورودي،                       

انرژي حاصل از   .بستگي دارد ...  موجود، عوامل اقتصادي و    درصـد حـذف مورد نظر، عوامل محيط، وسايل        
به . تغييـر و تـبديل بـي هوازي اندك بوده و در واقع انرژي به صورت ذخيره شده در متان باقي مي ماند                      

همـين دلـيل رشد باكتريها در اين گونه سيستمها كم بوده و به تبع آن هزينه هاي مربوط به دفع لجن                      
 .مازاد كاهش  مي يابد

توليد و مصرف انرژي براي حذف مقدار يكساني از بار آلودگي ورودي در سيستم                 )  1(كل  ش
 .]10  [هوازي و بي هوازي را نشان مي دهد

 
 :انواع دستگاههاي بيوگاز از نظر تغذيه

به اين نوع .  دسـتگاههايي كه عمل تجزيه و بالطبع عمل تخليه در آنها روزانه انجام مي گيرد       -1
 .  گويندContinuousته دستگاهها، پيوس
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 دسـتگاههايي كـه تمامـي مخـزن آنهـا يكدفعه توسط مواد اوليه پر شده و پس از آنكه مواد                      -2
 Batchكـامالً تجزيه و فاسد شد و گاز آنها مصرف گرديد مخزن را خالي مي كنيم به اين نوع دستگاهها     

 .]  3[ گويند كه در اين پروژه از اين روش استفاده شده است

 : ي روش منقطع و پيوستهمزايا
Batch Continuous 

 در حجم زياد استفاده مي شود هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري كم است

 اختالط به خوبي انجام مي شود تمام مواد اوليه زمان ماند يكسان دارند

 هزينه بهره برداري كم است بهره برداري آن آسان است

 وسته با كميت و كيفيت ثابتتوليد پي نياز به فضاي كمي دارد

]15  [ 

 

 

  روند تبديل مواد آلي در هضم بي هوازي2شكل

 :بررسي اهميت عناصر موجود در كود 

تولـيد موفقـيت آميـز گياهان مستلزم خاك مناسب و وجود مقدار كافي از عناصر غذايي و قابل               
ند كه به سهولت مورد استفاده      اسـتفاده گـياه اسـت، عناصـر غذايي نه تنها بايد به صورت تركيباتي باش               

  .]14   [گياهان قرار گيرند، بلكه تعادل بين مقدار آنها حائز اهميت است

 
 : فسفر 
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فـسفر در ساختمان سلولي نقش قابل توجهي دارد و به منزله منيع انرژي عمومي در كليه فعل                  
  .]14  [شدو انفعاالت بيوشيميايي داخل سلول هاي زنده نقش ضروري و مهمي دارا مي با

 :  پتاسيم 

  .]14  [پتاسيم در شدت بخشيدن به سنتز و ضخيم شدن ديواره سلولي گياه نقش دارد

 : كلسيم 

كلـسيم در سـاختمان ديـواره سـلولي ، سنتز پروتئين ها ، اقتصاد مصرف آب ، غده بستن ريشه و                
 . تثبيت ازت ،  رشد و توسعه ريشه ها و در نهايت عملكرد آن نقش دارد

 هفته يا ترجيها يك     3 تا2 مصرف مواد آهكي به صورت مخلوط با خاك،        6 كمتر از    PH خاكهـاي با     در
 .سال قبل ازكاشت مناسب ميباشد

مقايسه ي كيفي كود حاصله از فضوالت دامي و پسماند هاي ميدان تره بار مشهد از نظر ميزان                :اهداف  
 1388سال در       در روش بيوگاز...) فسفر، پتاسيم، كلسيم،(مواد معدني 

از آنجايـي كـه پوسـت سيب زميني توليدي در كارخانه چيپس و بقاياي سبزيجات ميدان تره بار و پهن                     
گـاو در دامـداري هـا، حجـم بااليـي از زائدات جوامع شهري و روستايي را تشكيل مي دهد واين زائدات               

ز طرف ديگر اين مواد داراي      حاوي موادآلي است، از طرفي  باعث مخاطرات زيست محيطي مي شود، و ا             
پتانـسيل بـاالي توليد انرژي است، لذا بيوگاز يك روش مناسب براي حل مشكل زيست محيطي و توليد                 

 .   انرژي كه امروزه يكي از مشكالت كشورهاي جهان سوم است، مي باشد

 : روش اجرا
شد ودر يكي فضوالت     در مقياس آزمايشگاهي ساخته      Batch در ايـن طـرح ابـتدا دو دسـتگاه بيو گاز             

  Seedدامـي و ديگـري پـسماند ميدان تره بار افزوده شد سپس به حجم مواد اوليه به كار رفته آب و    
 . روز حجم گاز توليدي برر سي گرديد 4بعد از حدود .  و دما تنظيم گرديد C/Nافزوديم و نسبت 

 : مي شوداجراي طرح طي سه مرحله صورت گرفت كه در ذيل به شرح آن ها پرداخته

 :seed پرورش -1

 هفته قبل سه بطري از      6-8جهـت افـزايش جمعـيت ميكروبي يعني توليد كنندگان بيوگاز، از             
مـواد اولـيه، رقـيق شده با هم حجم خود آب پر شده و پس از آن كه در آنها محكم بسته شد، در محل                          

در هنگام  . ، قرارگرفت مناسـب جهـت تجـزيه مـواد و نتيجـتاً پـرورش تـوده ميكروبي با جمعيت فراوان                  
  .بارگيري سيستم، محتويات دو بطري به داخل مخزن اضافه گرديد
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 : در مقياس آزمايشگاهي  بيوگاز ناپيوستهساخت دستگاه

. در ابـتدا كـل سيستم تحت هواي با فشار باال قرار گرفت و عدم نشت گاز در آن ثابت گرديد                    : شـرح سـاخت   
ليتري، حدوداً نصف آن از مواد      10در يك سطل    ) پهن گاو (و اتصاالت و تهيه مواد      پـس از كنترل شيلنگ ها       

مخلوط حاصله به كمك قيف داخل      . اوليه ريخته شد و به حجم مواد اوليه، آب به آن افزوده و مخلوط گرديد              
 . از آن ادامه يافت⅔ريخته شد و اين كار تا پر شدن حدود ) هاضم(مخزن 

 .اد اوليه پسماند ميدان تره بار نيز به همين ترتيب اجرا گرديدساخت دستگاه ديگر با مو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

پرورش ميكروارگانيسم
 فضوالت گاوياز

پرورش ميكروارگانيسم
 پسماند ميدان تره باراز

در مقياس آزمايشگاهي گاز ناپيوستهشكلهايي از سيستم بيو  
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  در قياس آزمايشگاهي بيوگاز ناپيوستهساخت دستگاه -2

ديم ،   نمونه از هر دو سري كود تهيه و آزمايشها ي س           10تعداد  : آزمـايش هـاي بررسـي كيفـيت كود        -3
در صد مواد آلي و خاكستر و در صد كربن روي آنها            . كلـسيم و فـسفر كـل و معدنـي ، در صـد رطوبت                

 . انجام شد و پس از محاسبه مقدار ميانگين نتايج بدست آمد 
 :نتيجه گيري

تكـنولوژي بـيوگاز از نقطه نظراقتصادي قابل قبول است و بر اساس يك روند طبيعي، اين گاز بدون صرف هيچ                
 . زينه اي توليد مي گردد؛ اما كنترل، بهينه سازي و بهره برداري از اين گاز متضمن صرف هزينه مي باشد ه
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با احداث نيروگاه هاي بيوگاز ضمن جمع آوري و كنترل آالينده هاي زيست محيطي و كمك به حفظ بهداشت و سالمت 
 .از را تامين نمودعمومي جامعه مي توان بخشي از انرژي الكتريكي و حرارتي مورد ني

پايين بودن .اسـتفاده از مـنابع زيـست تـوده در ظـرفيت هاي بزرگ و در زمان هاي كاري زياد مقرون به صرفه مي باشد                   
، موجب گرديده ...قـيمت سـوخت هـاي فـسيلي، افزايش تقاضاي انرژي، آلودگي هاي زيست محيطي، نياز به كود غني و                

توليد موفقيت آميز گياهان مستلزم خاك مناسب و وجود . مورد توجه قرار گيرد اسـت تا بيوانرژي از لحاظ اقتصادي بسيار       
مقدار كافي از عناصر غذايي و قابل استفاده گياه است، عناصر غذايي نه تنها بايد به صورت تركيباتي باشند كه به سهولت             

 .مورد استفاده گياهان قرار گيرند، بلكه تعادل بين مقدار آنها حائز اهميت است

ـ   ي و پسماند ها   يكود حاصله از فضوالت دام     تحقيق كيفيت     در اين   به روش بيوگاز   ا تـوجه بـه اهميت  توليد كود غني         ب
  . آمده است4 -1 مورد  بررسي قرار گرفت كه نتايج بررسي كيفيت كود در جدول ميدان تره بار

 توليد نكرد، لذا امكان     در نـتايج بدسـت آمـده چـون سيستم بيوگاز ناپيوسته پسماند ميدان تره بار گاز                
در . مقايـسه در اين طرح وجود نداشت و فقط ارزش كودي فضوالت دامي حاصل مورد توجه قرار گرفت            

 مقايسهاي كه كود حاصل با كود ساير مطالعات صورت گرفت 
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 جدول نتايج حاصل از دو كود توليدي
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فسفر آل
فسفر 
معدني

يم  پتاس آلسيم مواد آلي خاآستر  آربن

 

 نمودار نتايج كود حاصل از فضوالت دامي در روش بيو گاز بسته

 فضوالت دامي پسماند ميدان تره بار

 ميانگين درصد ميانگين درصد
 

 آزمايش

02232/0 2232/0 1198/0 198/1 
 فسفر كل

)gr/kg( 

01467/0 1467/0 1088/0 088/1 
 فسفرمعدني

)gr/kg( 

333/2 33/23 767/3 67/37 
 پتاسيم

)gr/kg( 

782/0 82/7 16/1 6/11 
 كلسيم

)gr/kg( 

 )c ˚550(  درصد مواد آلي  33/49 33/49 67/20 67/20

 )c˚750(در صد خاكستر  27/37 27/37 67/53 67/53

45/24 45/24 11/33 11/33 
 در صد كربن
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 :  بحث ونتيجه گيري
 روز گاز توليد    4نـتايج حاصـل از آزمـايش نـشان داد كه راكتور حاوي پسماند هاي گياهي بعد از مدت                    

 روز شعله اي توليد ننمود اما در بيگاز حاصل بيوگاز حاصل از فضوالت   80مود و حتـي بعد از گذشت        نـن 
. دامي، پس از گذشت يك ماه به شعله آبي و پايدار رسيدلذا نمي توان كود حاصل را با هم مقايسه نمود                 

 .و فقط به اعالم نتايج حاصل از كود دامي اكتفا ميگردد 

 درصد مي باشد كه نشانگر غني بودن اين كود از نظر مواد آلي است               33/49 كود   مقـدار در صد مواد آلي     
 . 

25-50يكي مي باشد كه رنج مطلوب آن        ژمواد فرار در آزمايش خاكستر حاكي از مواد قابل تجزيه  بيولو           
درصد رنج مناسبي مي باشدكه در  اين آزمايش درصدخاكستر  37معمـوال درصد خاكستر     .درصـد اسـت     

 .ج مطلوب مي باشد نزديك رن

بدست آمده است كه در كود گاوي درصد پتاسيم مطلوب در   767/3متوسـط درصـد پتاسـيم نمـونه هـا           
 .كه عدد بدست آمده نزديك است , درصد است 0,4 -1,2گستره 

 1/0 درصد ومتوسط فسفرمعدني     01/0 درصد  ومتوسط فسفر آلي     1198/0متوسـط فـسفركل  نمـونه ها       
 درصد است كه به 0,9 -0,04در كود گاوي درصد فسفر  مطلوب در گستره          درصدبدست آمده است كه     

 .عدد بدست آمده نزديك است 

 .بدست آمده است كه در كود گاوي درصدكلسيم است 16/1متوسط درصد كلسيم  نمونه ها
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 :پيشنهادات
م بيوگاز پسماند ميدان تره     بـيوگاز حاصـل از فضوالت دامي، پس از گذشت يك ماه به شعله آبي و پايدار رسيد اما سيست                   

 روز، شعله اي توليد نكرد كه احتماالً به علت وجود تركيبات سلولزي             80، با زمان ماند     )پوست سيب زميني و سبزي    ( بـار 
از آنجايـي كـه سـلولز پليمـري بـا تعداد زيادي گلوكز است و سطح آن از يك اليه موم پوشانده شده است كه اين        . اسـت 

 .ي كار باكتري ها و در نتيجه عدم توليد گاز شده استپوشش مومي سبب دشوار

 شـايد بـتوان پسماند هاي خرد شده را به عنوان علوفه به دام داد كه اين مواد دردستگاه گوارش حيوانات اهلي             
بـه تـركيبات سـاده تـري تجـزيه شـده و قابل استفاده در تخمير بيوگاز گردد در غير اين صورت سرعت توليد گاز خيلي                           

 . ني مي گرددطوال

در روش ديگـر مـي تـوان  قطعـات كـوچك را بـا قليا مخلوط مي نما يند و در جايي تلمبار مي كنند تا بپوسد         
پس از مدتي كوتاه، موم پوشاننده سطح سلولز تجزيه شده و سلولز نرم و ماليم مي شود در اين روش عالوه بر ) كمپوست(

د كه مانع از شناور شدن مواد در سطح مي شود كه عيب اين روش اتالف               نـرم شدن سلولز، مواد ديگر افزايش وزن مي ياب         
 . انرژي توسط باكتري هوازي مي باشد

از اسيد وقليا نيز مي توان در آماده نمودن مقدماتي مواد اوليه استفاده كرد ولي باال رفتن قيمت گاز توليد شده،      
 .اقتصادي نمي باشد
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