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  :چکیده  
اهداف این مطالعه به بررسی فضوالت مرغداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از بیوگاز تولیدی از سیستم 

  .و حفاظت محیط زیست می باشد هدف از این مطالعه در جهت نیل به تولید انرژی. بیوگاز احداث شده می پردازد
سپس از طریق مطالعات آزمایشـگاهی و سـاخت یـک    . اطالعات گردآوری گردید... ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و

ز با توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده میـزان بیوگـا      . دستگاه آزمایشگاهی توسط محقق، اطالعات الزم جهت طراحی یک سیستم گردآوری شد
ده در نتیجه استفا.روز برآوردگردید 12درجه سانتیگراد 37لیتر به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی وزمان ماندگاری در دمای  380تولیدی 

از روش ناپیوسته در تولید انرژی الکتریکی از بیوگاز با تخمین هزینه های نصب واحداث در مقایسه با روش پیوسته، می تواند مناسـب وبـا   
  .باشدصرفه 

  ژی،محیط زیست،ناپیوسته،پیوسته بیوگاز،انر: کلیدواژه
  

Key word:Biogas,Energy,Environmen,Batch,Continious  
 

   :مقدمه-1   
مانده مواد نیز در دسترس قرار می گیرند این هـا   یضایعات و باق ورده های جانبی کشاورزی،آبا افزایش تولیدات کشاورزی انواع مختلف فر

فع آنها دانبوهی از این مواد بدون استفاده می باشند که  .ضایعات دامی و گیاهی می باشند وری شده جانبی،آی  مختلف مواد فرشامل بقایا
ان توجه به ضایعات تولیدات دامی و طیور که حاوی مـواد آلـی هسـتند و    ـن میـدر ای. مشکل بوده و سبب آلودگی محیط زیست می شوند

 از ایـن مـواد مـی تـوان بـرای کـود،       .کشاورزی را به خود اختصاص داده اند از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت    ای از مواد زاید بخش عمده
بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات و موادزائد کشـاورزی بخصـوص    .تولید گاز و به تبع آن تأ مین انرژی استفاده کرد ،کمپوست، غذای دام

از طرفی ایـن کـار عـالوه بـر تـأمین      . الوه بر کاهش هزینه ها، موجب تأمین انرژی می باشدمواد زائد دامپروری و واحدهای پرورش طیور ع
  ].10[ انرژی، موجب جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، و درنهایت توسعه پایدارخواهد شد

  
  :مطالعات انجام شده -2    

از  1808وی در سـال  . اسـت  1خصـی بـه نـام دیـوی    شروع تحقیقات در زمینه تجزیه بی هوازی و کاربرد آن در کشاورزی مربوط به ش
 2در اوایـل قـرن کنـونی شخصـی بنـام لیـوکرویی       ].14[لیتر متان تولیـد نمـود   3/0طریق تخمیر کود گاوی و با استفاده از تقطیر در خأل 
تأثیر متقابل پارامترهای عملی و  در مقاله ای اعالم کرد که 1980در سال  3هورتون. مطالعاتی در زمینه تکنولوژی تولید گاز متان انجام داد

بر روی یک هاضـم از   1991در سال  4 درجه سانتیگراد عملی ومیزان گاز تولیدی السک 35نتایج آنها، مثالً  برای کنترل آلودگی در دمای 
آزمایشـاتی  ) ابینمحدوده بین(6ویک هاضم در محدوده مزوفیلیک) محدوده سرما دوست( 5نوع الگون پوشش دار در محدوده سایکروفیلیک 

اعـالم نمودنـد کـه گـاز     1991در سـال   7تیلشه و ویرا ].14[را انجام داد و به این نتیجه رسید که هاضم در محدوده سرمادوست بهتر است 
   ]. 6[تولیدی در هاضم باعث حرکت مواد می شود، اما این مقدار معموالً برای مخلوط کردن مواد داخل هاضم کافی نیست 

  
  

                                                 
1 Davy 
2 Luocuo Rui 
3 Horton 
4 Lusk 
5 Psychrophilic Covered- iagoon type 
6 Mesophilic stired- tank 
7 Tilche & Viera 



 

  :پژوهش اهداف-3   
اهداف کلی این مطالعه بررسی فضوالت مرغداریها از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی ناشی از بیوگاز تولیدی از سیسـتم  

  .بیوگاز احداث شده می باشد که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد

  
     

  طرح شماتیک قسمت های مختلف سیستم تولید بیوگاز: 1کلش

  
  :وضعیت جغرافیایی و شریط اقلیمی منطقه مورد مطالعه-4

طول جغرافیـایی قـرار دارد و ارتفـاع آن از سـطح      23´و  48˚تا  20´و48˚عرض جغرافیایی و33´و 33˚تا 27´و 33˚شهرستان خرم آباد در
  ]1[کیلو متر مربع مساحت دارد 6233واقع شده است این شهرستان متر و تقریباً در مرکز استان 1171دریا 

همچنـین حـداکثر   . درجه سانتی گرادمی باشـد  -2/3و حداقل درجه حرارت  1/39از نظر آب وهوایی در این منطقه حداکثر درجه حرارت 
  ].  1[شدمیلی لیتر می با 1/86درصد وحداکثر بارندگی  6/25درصد، حداقل رطوبت نسبی  75رطوبت نسبی 

  
  :موادوروش ها-5   

در مطالعـات آزمایشـگاهی طـی نمونـه گیـری از       . روش انجام کار شامل دوبخش مطالعات آزمایشگاهی و مطالعات میـدانی مـی باشـد   
سپس یک  دستگاه آزمایشگاهی  توسط محقق ساخته شـد واز  .  تخمین زده شد... فضوالت فاکتورهایی نظیر درصد شن، درصد مواد آلی و

. یق آن فاکتورهایی نظیر میزان بیوگاز تولیدی به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی ورودی به دستگاه و زمان ماندگاری مواد تعیـین شـد  طر
 8میـدانی در مطالعات . سپس میزان دی اکسید کربن ومتان بیوگاز تولیدی از طریق تجریه آن توسط دستگاه گازکروماتوگراف برآورد گردید

شامل مشاهدات ، مصاحبه وپرسش نامه می باشد، آمار و اطالعات مورد نیاز از نظر کمیتی  برای طراحی و احداث  واحـد  توسط محقق که 
  .مرتبه در زمان های مختلف نمونه گیری شد 4جهت انجام آزمایش ها و نمونه گیری از کودها .بیوگاز کسب شد

در این دستگاه  هاضـم از اسـتوانه ای از جـنس    . قیق را نشان می دهد، یک دستگاه نمونه آزمایشگاهی ساخته شده در این تح2شکل 
سانتی متر تشکیل شده، که دارای یک لوله ورودی مواد و یک لوله خروجـی مـواد تخمیـر     15سانتی متر و قطر  21ورق گالوانیزه با ارتفاع 

 14سـانتی متـری  و لولـه خـروج در ارتفـاع       7در ارتفـاع  که لوله ورود . سانتی مترمی باشد 3لوله از جنس فوالد و با قطر . شده می باشد
لیتـر   70/3حجم کل هاضم . هردو دارای درپوش هایی فوالدی بودند که ازداخل رزوه شده بودند. سانتی متری از پایین مخزن تعبیه شدند

تبطه، مساوی ارتفاع انتهای لولـه  همیشه سطح مواد داخل هاضم بر اساس خاصیت ظروف مر.لیتر بوده است  02/3و حجم قابل بارگیری   
  .از قسمت فوقانی هاضم، لوله ای برای اتصال شیلنگ گاز خروجی تعبیه شده بود. خروجی قرار می گرفت
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  قسمت های مختلف دستگاه ساخته شده آزمایشگاهی: 2شکل  

  :نتایج-6
  :درصد رطوبت وزنی.6-1      

. مواد ورودی به داخل سیستم باید دارای غلظت مشخصی باشـند . ای مختلف متفاوت می باشدبا توجه به اینکه میزان رطوبت در کوده
مواد خوراکی طبیعی محتوی آب متغیر بوده و به همین دلیل مواد جامد یا خوراک واحد بصورت خشک شده، برای انجام تحقیقات علمـی  

  )1جدول (.درصد برآورد گردید 82/23درصد رطوبت وزنی  در آزمایش های انجام شده توسط محقق میانگین]. 2[استفاده می شود 
  
  :درصد مواد جامد کل.6-2   

با توجـه بـه آزمایشـات انجـام     . با توجه به میزان درصد رطوبت وزنی در کودهای مختلف میزان درصدمواد جامد کل محاسبه می گردد
به دست آمده حاکی از این است که از کـل زائـدات تولیـدی    مقادیر .درصد برآورد گردید 18/76گرفته توسط محقق درصد مواد جامد کل 

کیلوگرم درکودهای مرغی در طول دوره متشکل ازمواد جامد است که شامل مواد جامد قابل احتراق و مواد غیـر قابـل احتـراق    1920389
  .قابلیت تبدیل به بیوگاز رادارندمی باشد و از این میان تنها مواد جامد قابل احتراق هستند که 

  
  :درصد مواد آلی.6-3   

مواد آلی با اجزای فرار خوراکی در فرایند هضم و تخمیر حائز اهمیت می باشد، به همین دلیل بخـش آلـی مـواد خشـک مـورد توجـه       
ذب برای اینکه باکتری ها بتوانند مواد آلی را ج .درصد تخمین زده شد15/68/طبق نتایج آزمایشها درصد مواد آلی . خاص قرار گرفته است

. لذا یک حجم کود تازه دامی را با آب کامالً مخلوط کرده ودر دستگاه می ریزنـد . نمایند، الزم است که مواد به صورت محلولی رقیق درآیند
در صورت غلیظ بودن محلول، چسـبندگی افـزایش پیـدا کـرده و مـانع رشـد        ].8[درصد ماده جامد باشد 7-9الزم است که محلول شامل 

  ]. 3[دد، در صورتی که محلول خیلی رقیق باشد، محلول الیه الیه شده و باید بطور مداوم آن را به هم زدباکتری ها می گر
زیـرا  در ایـن صـورت    . درصـد در نظـر گرفتـه شـد     8در آزمایش های انجام گرفته توسط محقق و در طراحی سیستم درصد مواد آلی 

برابر کود مرغی به مـواد آب اضـافه مـی     8ی سیستم بیوگاز و انجام آزمایشات لذا در طراح]. 13[بهترین غلظت برای هاضم فراهم می شود
  )2جدول(.گردد

  
  :درصدمواد شناور. 6-4   

به علت وجود کاه و پر و سایر موادی که به صورت شناور در سطح محلول می مانند، بایسـتی مقـادیر آنهـا  انـدازه گیـری گـردد و در       
، با توجه به آزمایشات انجام گرفته توسط محقق میـانگین درصـد   ]9[ت حوضچه رسوب جداگردندمحاسبه وطراحی سیستم بیوگاز در قسم

کیلوگرم در طول دوره مواد شناوری است که بایستی در 192999لذا طبق محاسبات . درصد مواد جامدکل برآورد گردید 5/10مواد شناور 
  )3جدول (.حوضچه رسوب از سایر مواد جداگردند

  :درصد شن. 6-5



 

 48/1طبـق آزمایشـات درصـد شـن     . .جداگردندن موجود در مواد ورودی به سیستم بازیافت نیز بایستی در قسمت حوضچه رسوب ش
  )4جدول (. درصد برآورد گردید

  درصد رطوبت وزنی تیمارهای مختلف: 1جدول 

وزن کود   تاریخ  تیمار
  )gr(تازه

وزن کود 
  %رطوبت  )gr(خشک شده

1  13/12/85  60  88/46  86/21  
2  13/12/85  60  21/45  65/24  
3  13/12/85  60  23/43  95/27  
4  13/12/85  60  50/47  83/20  

  82/23  -  -  -  میانگین
  

  درصد مواد آلی : 2جدول 

وزن   تاریخ  تیمار
  )gr(اولیه 

وزن ثانویه 
)gr(  

درصد 
موادآلی در 
  مواد جامد

درصد مواد 
  جامد

درصد مواد آلی 
  در کود

1  26/12/85  75/8  83/0  52/90  14/78  73/70  
2  26/12/85  75/8  87/0  05/90  35/75  85/67  
3  26/12/85  75/8  93/0  37/89  05/72  39/64  
4  26/12/85  75/8  71/0  88/91  17/79  74/72  

  92/68  17/76  45/90  -  -  -  میانگین
  

  درصد مواد شناور: 3جدول 

وزن کل مواد   تاریخ  ردیف
  برای ته نشینی

درصد 
  رطوبت

وزن مواد 
  ر خشکشناو

وزن معادل 
  خشک مواد

درصد مواد 
  شناور

1  14/12/85  40  86/21  33/3  25/31  65/10  
2  14/12/85  40  65/24  05/3  14/30  11/10  
3  14/12/85  40  95/27  10/2  82/28  28/7  
4  14/12/85  40  83/20  85/3  66/31  16/12  

  05/10  -  -  -  -  -  میانگین
  
  
  :میزان فضوالت. 6-6

ده توسط محقق؛ مرغداری های فعال در منطقه از نوع گوشتی بوده، در ایـن مرغـداری هـا پـرورش جوجـه هـا بـه        طبق اطالعات کسب ش
. دوره در سـال اسـت   4روز بوده و بطور متوسط تعداد دوره در مرغداری هـای منطقـه    49-57صورت دوره ای می باشد که طول هر دوره 

... ن صورت که در ابتدای دوره سطح و محوطه مرغداری را با پوشـال ، خـاک اره و  جمع آوری فضوالت بصورت دوره ای انجام می گیرد بدی
 44/7دوره در سـال،   4روز متوسط طول دوره و با توجه بـه   53با احتساب . می پوشانندو در پایان دوره کل فضوالت جمع آوری می گردد

کیلـوگرم فضـوالت بـرای     10083432قطعه مرغ  1355300د با وجو. کیلوگرم فضوالت برای هر قطعه مرغ در طول سال برآورد می گردد
 3/47563کیلوگرم می گرددو نیز مقدار فضوالت  2520858کلیه مرغداری ها است که بطور متوسط در پایان هر دوره مقدار کل فضوالت 

  .  کیلوگرم در طول روز برآورد می گردد
  
  



 

  :برآورد بیوگاز تولیدی. 6-7
کیلـوگرم شـن از کـود     28421کیلـوگرم موادشـناور و  192999درصد برآورد گردید، بـا کسـر    92/68 طبق آزمایشات درصد مواد آلی

کیلـوگرم در طـول دوره مـی باشـد، لـذا مقـدار مـواد جامـد قابـل احتـراق           2299438تولیدی در طـول دوره،میـزان کـود تولیـدی برابـر      
  :کیلوگرم خواهد بود67/1584772

بنـابراین  . لیتر به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی برآورد گردید 380سط محقق میزان گاز تولیدی از طرفی طبق آزمایشات انجام گرفته تو
نمونه هایی از گاز تولیـدی گرفتـه شـد و توسـط دسـتگاه گـازکراموتوگراف       . مترمکعب برآورد می شود 61/602213میزان بیوگاز تولیدی 

  . درصد تعیین گردید 63/35و مقدار دی اکسیدکربن  4/56درصد متان بطور متوسط . ترکیبات آن آنالیز گردید
  
  :طراحی سیستم تولید بیوگاز. 6-8

واحد در بخش های مرکزی، چگنی،  4مختلف شهرستان،  به علت زیاد بودن حجم فضوالت و پراکنده بودن مرغداری ها در بخش های
  .انتخاب واحدها براساس پراکندگی مرغداری ها و درچهار جهت جغرافیایی انجام گرفت. ویسیان و چغلوندی در نظر گرفته شد

  
  : حوضچه رسوب. 6-8-1

ام گرفته توسط محقق متوسط درصد موادآلی از طرفی طبق آزمایشات انج. درصد مواد آلی برسد 8کود تولیدی ابتدا بایستی به غلظت 
کیلـوگرم در طـول   43386درصد برآورد گردیده است و مقدار مواد روزانه باکم نمودن شن و مواد شناور برابـر   67در نمونه کودهای مرغی 

کیلوگرم محلول  390470ن روزانه بنابرای. لیتر آب به مواد اضافه می گردد 347084برابر مواد روزانه یعنی رقمی برابر  8لذا . روز می گردد
مترمکعب خواهد شد بـرای اطمینـان از سـرریز    112در نتیجه حجم مواد روزانه. گرم بر لیتر برآورد گردید 5/3چگالی محلول . موجود است

حـد در  وا 4درصد افزایش حجم برای آن در نظر گرفته می شود، لذا حجم حوضچه رسوب بـا در نظـر گـرفتن     20نکردن مواد از حوضچه 
کف حوضچه جهت خارج کردن شن شیب کمی دارد به دلیل زیاد بودن مواد . مترمکعب برآورد گردید 34بخش های مختلف برای هرواحد 

  . ]7[شناورلزوم یک آشغال گیر جهت خارج کردن مواد شناور موجود درمواد اولیه ضروری به نظر می رسد
  
  :هاضم. 6-8-2   

مترمکعـب   403درصد اطمینان برای افزایش حجـم هاضـم برابـر     20مکعب برآورد می گردد که با متر 336حجم هاضم برای هر واحد
بـه منظـور   .  جنس هاضم از بتن با پوشش اپوکسی انتخاب می شودو شکل آن بصورت استوانه ای  وسقف ثابت می باشد . برآورد می شود

مترمکعب از نوع هیـدرولیکی بـا پمـپ     10بزرگتر بودن مخزن از کنترل یکنواختی حرارت  در هاضم همزن نصب می شود، همزن به دلیل
  ].15[لجن کش می باشدو سیستم گرمایشی نیزاز نوع گرم کن خارجی انتخاب می شود

  
  :مخزن گاز . 6-8-3

س آن از در اکثر هاضم های بتنی از مخازن گاز شناور استفاده می شود، لذا مخزن گاز ازنوع شناور و به شکل اسـتوانه مـی باشـد جـن    
در مخازن شناور مخزن گاز موقعی . فوالد انتخاب می شود زیرا مخازن شناور فوالدی هستند و برای جلوگیری از زنگ زدگی رنگ می شوند

  ].9[که به باال و پایین حرکت می کند به وسیله ریل های هدایت کننده و قرقره ها متعادل نگه داشته می شوند 
ع شناور می باشداز یک مخزنی که از آب پر شده وگاز به باالی سطح آب با لوله فرستاده مـی شـود تشـکیل    کف مخزن به دلیل اینکه از نو

در مخازن شناور که سطح زیرین آن آب می باشـد مقـداری   . شده است در این صورت با تعییرات حجم گاز، به باال و پایین حرکت می کند
مترمکعب بـه   38/0ق نتایج آزمایشات انجام گرفته توسط محقق، حجم گاز تولیدی برابر طب.از آلودگی های همراه گاز می تواند تمیز گردد

درصـد مـواد   92/68کیلوگرم فضوالت مرغی در روزانه در منطقه موجود باشد با متوسط  43386ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی است، اگر
واحد بیوگاز در بخش های مختلـف شهرسـتان    4گردد، که با احداث  مترمکعب برآورد می11363آلی در کود، میزان بیوگاز تولیدی برابر  

  مترمکعب می شود 2840برای هر واحدسهم بیوگاز 
  
  
  
  
  



 

  :ابعاد مخزن گاز. 6-8-4   
مترمکعـب بـرآورد مـی     710مخزن برای نگهداری آن استفاده می شودلذا حجم هـر مخـزن    4به دلیل زیاد بودن حجم گاز تولیدی از 

اسـتوانه ثابـت بایـد کمـی بزرگتـر از      .متراستفاده نمود 2/11متر و ارتفاع 9مخزن هر کدام به قطر  4رد نظر می توان از برای حجم مو. شود
  . متر در نظر گرفته می شود 5/9ارتفاع آب داخل مخزن ثابت . متر می باشد 5/11مترو ارتفاع  3/9قطر استوانه . استوانه شناور باشد

  
  :ز تولیدیاستفاده از گا. 6-8-5   

لذا . درصد متان در بیوگاز برآورد گردید 4/56پس از آنالیز بیوگاز تولیدی وجود . متر مکعب بیوگازتولید می شود 2840برای هر واحد 
درصد در تابسـتان صـرف گـرم کـردن      15درصد در زمستان و  45از این مقدار . متر مکعب متان تخمین زده می شود 1602در هر واحد 

کیلـووات سـاعت انـرژی الکتریسـیته در زمسـتان       13501و  8740پس از تبدیل متان تولیدی به انرژی الکتریسـیته  ]. 7[دهاضم می گرد
کیلووات سـاعت   10801کیلووات ساعت در زمستان و  6992درصد بازدهی استفاده شود  80اگر از کوژنراتور با .وتابستان تولید خواهد شد

محاسبات و اعداد و ارقام باال برای یک واحد بیوگاز برآورد گردیـد در صـورتی   . وژنراتور تولید می شوددرتابستان انرژی الکتریسیته توسط ک
  .واحد بیوگازدیگر با همین مشخصات در شهرستان در نظر گرفته شده است 3که 

  
  :مسائل و مشکالت  -7

ت دادن رطوبت می شـود و تـازگی خـودرا از    روز جمع آوری گشته و باعث از دس 49-57فضوالت در مرغداری های گوشتی در طول  
دست می دهند، لذا برای ایجاد محلول به آب زیادی نیاز است و بالتبع حجم حوضچه رسوب افزایش می یابد، از طرفـی ایـن فضـوالت بـا     

ده بـا خـاک اره و   درصد مواد شناور می باشد که به دلیل وجود سالن هایی پوشش داده شـ  10-11توجه به موارد گفته شده حدوداً شامل 
سایر مواد و وجود پرمی باشد و موجب افزایش این مواد گشته، این مواد بایستی از سایرموادجداگردند،جداسـازی ایـن مـواد تعبیـه ونصـب      

در طراحی سیستم بیوگاز برای کل مرغداری های گوشتی که شامل چندین تن می شوند و تلمبار نمودن آن .وسایل مخصوصی را می طلبد
ای زیادی را در می گیرد و مشکالت بهداشتی رادر بردارد، از طرف دیگر بایستی این مواد دوباره مدت زمانی برروی هم تلمبار گردند ها فض

که بازهم موجب از دست دادن رطوبت و افزایش میزان آب برای محلول و افزایش حجم حوضچه رسوب و حجم هاضم و در نهایت موجـب  
راه اندازی می گردند، از طرفی در حال حاضر مرغداری های منطقه برای فراهم نمودن گوشت بـازار در زمـان    افزایش هزینه های احداث و

های مختلف و پوشش دادن بازار هماهنگ نیستند و چه بسا مشاهده می شود گاهی نیاز بازاراز خارج از مرغداری های منطقه فراهم شده و 
منطقه می شود و نتیجه این که جمع آوری فضوالت نیز هم زمان گشته و سیستم های بیوگـاز   زمانی بازار انباشته از گوشت مرغداری های

لذا سیستم های طراحی . پاسخ گوی حجم باالی فضوالت نیست و چه بسا به دالیل بیان شده زمانی سیستم مورد نظر بدون فضوالت باشد
بدون هـیچ مشـکل ووقفـه ای باشـد، بـالتبع فـراهم نمـودن چنـین          شده همگی در حالی قابل استفاده هستند که تمامی شرایط مطلوب و

  .شرایطی، با وضع موجود مرغداری های  منطقه مشکل می باشد
  

  :پیشنهاداتنتیجه گیری و  -8
 .مترمکعب به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی در نمونه کودهای مرغی برآورد گردید 38/0میزان بیوگاز تولیدی  -1
 . روز برآوردگردید 12مواد در دستگاه تخمیر آزمایشگاهی  زمان ماندگاری -2
  .کیلوگرم در طول یک دوره برآورد گردید 2520858کیلوگرم در هر دوره،  86/1میزان فضوالت مرغداری ها در منطقه با میانگین  -3
 .مترمکعب برآورد می شود 61/602213میزان بیوگاز تولیدی  -4
غداری های  گوشتی منطقه با توجه به مشکالت بیان شده مناسب نمی باشد، بهتر است این گونه طرح طراحی سیستم بیوگاز برای مر -5

ها در مرغداری های تخم گذار اجراشود و درصورت فعال نبودن مرغداری های تخم گذار، اجرای طرح در مرغداری های  گوشتی به صورت 
  .جداگانه برای هر مرغداری باشد

 .بیان شده واحدهای مدیریت مواد زائد از جمله تولید بیوگاز بهتر است در واحدهای تولید تخم مرغ باشدبا توجه به مشکالت  -6
در صورت تمایل به استفاده ازروش های تولید بیوگاز در مرغداری های گوشتی بهتراست، واحدهای مدیریت ضایعات به صورت جداگانه  -7

 .غداری در یک منطقه صورت نپذیرددرهر مرغداری باشد و گردآوری  فضوالت چند مر
روش پیوسته تخمیر فضوالت در مرغداری های گوشتی بنا به مشکالت گفته شده مناسب نمـی باشـد لـذا پیشـنهاد مـی شـوداز روش        -8

، ولـی  ناپیوسته تخمیر استفاده شود چراکه در این روش مواد به یک باره درون سیستم ریخته می شود ومشکالت گفته شده را دربر نـدارد 



 

به دلیل باال بودن حجم مواد  بهتراست از لحاظ نصب و تجهیز  دقت شد و بـرآوردی از نظـر تخمـین هزینـه هـا انجـام گیـرد ودرصـورت         
 .اقتصادی بودن اقدام گردد
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