
 

 

 بيوگاز

Biogas 

مجموعه گازهای تولید شده از تجزیهه   تممیهف والهوان انیهان        
ههای   حیوان    گیاه  که در نبود اکییژن   بهف ارهف ولالیها بهاک فی    

گهاز نامیهده    هوازی در یک محفظه تممیف به  جود م  آید، زییها  ب 
 شود.  م 

گاز متان است. درصد تولیدد ايدگ گداز  دا      جزء عمدة زيست

مواد اولیه و شرايط حاکم  ر محفظده تولیددچ ندون     توجه  ه

چ و سدداير C/Nگرمدداچ ربو ددتچ جممیددت می رو دد چ  سدد ت 

( در جددو   Gang Lue, 2015عواملچ  سیار متفاوت اسدت   

گاز از کود حیدوا   در شدرايط مساسد      میزان تولید زيست 1

درج شدددک کدده ايددگ میددزان در کخددورااج مهت دد  ازجم دده 

 است.اسدوستان تحقق يافته 

 
 گاز تولیدشده از کود حیوانی . ترکیب زيست1جدول 

(united Nation, 1980) 

 متان
 (CO2)اکسید  کر گ   

 (N2) یتروژن 
 (H2)ایدروژن 
 (O2)اکسیژن 

 (SH2)ایدروژن سولفور 

 درصد 55-55
 درصد 55-94
 درصد 0-5

 رصدد -----
 درصد 0-1
 درصد 0-1

 

 گاز  زيست های اهمیت تولید انرژی ازطريق دستگاه

گداز  سدست  و صدسمت ( در     اامیت تولید واحددااج زيسدت  

ااج اخیر  سیار مورد توجه قرار گرفته اسدت.   جهان ب  سا 

 ا توجه  ه رشد جممیت و  یاز روزافزون  ه ا رژج در مسابق 

سوچ و روي رد کااش مسدا ع   مس و  چ تجارج و صسايع ازيک

ما دااج شدهرج و  فسی   ا رژج و  یز ازدياد مواد آل  در پس

گداز در   ديگدرچ توسدمه واحددااج زيسدت     روستاي  ازسدوج 

جوامع کسو   جهان از اامیت زيادج  رخوردار شددک و زز   

 ر ايسهاچ  ااج  ويگ در  ظر گرفته شود. افزون است در فساورج

گداز مدمگ تدنمیگ  هخد  از      ااج تولید زيست توسمه  ر امه

اداج   ت و آسدی  ا رژج مورد  یازچ در کااش دامسد  مخد    

( توجه  ه 1545زيست محیط   یز مؤثر است  باارج  یکچ 

اداج فسدی      ويژک در کخورااج فاقدد ا درژج   ايگ امر مهمچ  ه

که  بورج نون اسدوستانچ  یش از پیش حائز اامیت استچ  ه

گاز  می یون واحد زيست 55ال   15حدود  5005تسها در سا  

ت  درخدور توجده از    ردارج شدک است.    در ايگ کخور  هرک

ايگ قرار است کده کدار رد مدايمات شدهرج ندون پسدما د       

ااچ مواد زائد گیاا  و مايمات صدسايع   ااچ آشپزخا ه رستوران

مسظور تولید ا رژج  یز در ايگ روش  ده خدو      کخاورزج  ه

 (.1545شود.  صالح  و ام ارانچ  مطرح م 

امدع  گاز در جو ااج زيست   ته مهم ديگر کار رد دستگاک 

ااج اخیر مورد توجه قدرار گرفتده    روستاي  است که در سا 

 گاز ااج زيست شود کار رد فساورج که گفته م  بورج استچ  ه

درصد مصرف ا رژج خا وارااج  9/54تا  11 جوي   ه صرفه

 (.1545است  عادل  گی    و ام ارانچ شدک روستاي  

 

 گاز تاريخچه زيست

گداز و اشدتلا     زيسدت یل گسدر مورد  اب عات تريگ قديم 

( pilinus  پی د   یدو   را  اقص آن از ب قات زيريگ زمدیگ  

و شساساي   یخدتر گازاداج قا دل اشدتلا  از سدا       ارائه دادک 

تحقدق   (Van Helmet  مدی دج توسدط وان ا مدوت    1550

تريگ تاريهچه ع م  تولید گاز متان  اصول  چ. از آن پسيافت

 شدود. گدايگ   ت دادک مد   سد   (Volta   ه ولتا 1115در سا  

 Gayen)   از  تیجه تهمیر  1889شاگرد لوي  پاستور در سا

لیتر  100 چدرجه س سیو  55يک مترم م  کود حیوا   در 

 راج گاز  زيستمصرف احتما   رو ازايگ .تولید کردگاز متان 

کده   اداي  را آفريدد   شگفت ااج شهر پاريس  روشساي  خیا ان

و مستخددر شددد رمج دده فیگددامددزاح در در قالدد   ازتدداآ آن 

 يک  فر آلما    ه  ا  وترسد یز  چ(. پس از آن1515 عمرا  چ 

 Wouter slys)   از آن   هرک گرفت.از گاز متان  راج روشساي

گداز در فرا سدهچ ا گ سدتانچ ا سددچ اسدوسدتان و       پس زيست

شود ب   . گفته م تولید و مصرف شدک استسپس در آلمان 

وسدی ه  ق یده  دا     550000ج از آلمدان  داز   چجسگ جها   دو 
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 (1515است.  عمرا  چ  ردک   هرک م سوخت گاز متان 

در وسددايل اج   حددو گسددتردک  ددهاکسددون  ايددگ  ر امدده اددم 

ااج  و  هش مهم  از ا رژج شود اجرا م و قل عموم   حمل

. در ايران  یز تاکسون متجاوز از داد م تجديدپذير را تخ یل 

 استچ اما مهت   ساخته شدک گاز در ا ماد دستگاک زيست 50

ويدژک در   از ايگ مرح ه  ه  مد يمس  اسدتفادک از گداز متدان  ده    

 ايدد   نسدان کارج صورت  گرفته است.اا  تولید ساير ا رژج

اداج   ادا  گورسدتان   خاکچدا   گداز در  تولید زيسدت گفت که 

ويدژک در شدهرااج شدیرازچ مخدهدچ و  یدز ايجداد         ه پسما د(

 دده روش سددما دااج شددهرج  مجتمددع تولیددد ا ددرژج از پ 

ريزج آن  دراج نسدد    ااج غیراوازج در تهران و  ر امه اامم

از ايدگ   اجراست.   ته قا ل توجهآستا   ک ن شهر کخور در 

شود احتمازً خزيسه حما  شدی   هدائ     گفته م  قرار است که

اصفهان که ساختمان آن مر وط  ه قرن سدو  اجدرج اسدت    

فامد آ  از ايگ گداز   ؛شدک است م گاز گر   وسی ه زيست  ه

که در  زدي د  ايدگ حمدا  قدرار      شدک تولید م  کاروا سراي 

 (.1550داشته است  ازفرچ 

 

 گاز   های زيست انواع طرح

ادداج آزمددايش شدددک  دو  مو دده اساسدد  از بددرح چدر اصددل

گاز  که از آن جم ه زيست شود يافت م گاز  واحدااج زيست

گداز  دا مهدزن ثا دت       ا مهزن شساور  مد  اسدج( و زيست

 ايدد  (. 5و  1اداج    شد ل   رشدمرد  توان م  مد  نیس ( را 

واحدد   5500000حدود  1485که در اسدوستان تا سا  گفت 

از آ هدا  سداخته و  گداز   زيستواحد ثا ت  5000000شساور و 

(. Biogas Technology, 1986اسددت  شدددک  ددردارج   هددرک

ممدو  در  اداج جدارج م   مهم ديگر استفادک از بدرح موموع 

ااج فام آ شدهرج اسدت    مهازن خاص لجگ تصفیه خا ه

گدزارش   امدا  اسدت.  قدرار گرفتده  مورد ظر که عم ً در ايران 

ادا در دسدت    گو ه برح ايگ در گاز متانمصرف مستسدج در 

شدود کدار رد گداز متدان تولیددج از لجدگ         یست. گفتده مد   

مسظدور تولیدد  در      فام آ تصفیه خا ه جسدوآ تهدران  ده   

 آيد. حساآ م    مؤثر در توسم  ايگ صسمت  هاقدام

 

 گاز های زيست مبانی طراحی دستگاه

مهدزن خداص تهمیدر مدواد  دا       ايدد  گاز   راج تولید زيست

يدا فودوزت   حیدوا    درصد مساس  مواد آل  اعدم از کدود   

ااج  شهرج  ا آآ مه وط و  ارگیرج شود. ساختمان دستگاک

 ه بريق  براحد   اصو  مهسدس   پاي گاز در اصل  ر زيست

ادوا  اکسدیژن(  اشدد.     چ  ددون شود که پدس از  دارگیرج   م 

ترتی  فواج مساس   راج مهزن گدازچ مهدزن تهمیدر و دو    

گرمداج  و کستدر    چسدو  لوله ورودج و خروجد  مدواد ازيدک   

Cجممیددت می رو دد چ ربو ددت و  سدد ت    
N

 چ ازجم دده

 چديگدر  ژن ازسدوي  کارگیرج امدزن مدواد در غیداآ اکسدی      ه

اصول  از م دا   براحد  و کدار رد ايدگ فسداورج  ده شدمار        

اا  ه  گو ه دستگاک . دقت کامل در ساختمان خاص ايگرود م 

چ مومدوع   ااج شدهرجچ روسدتاي  و صدسمت     ي   از روش

( 1540اداج اقتصدادج  ار دا  چ      ا رعايت جس ه  ايدکه  است

در  ظر گرفتده   تولید  ر  ازبريق موتورااج گازسوز ازجم ه

 (Klaus Van Milzlaff, 1988  شود
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 شساس  کتاآ
. ا تخددارات رااسمدداج عم دد  فسدداورج گدداز زيستدد (چ 1540ار ددا   محسددگ  

 .آوران. تهران فگ

گاز از ز اله آشدپزخا ه و   (. تولید زيست1545صاح   ک رج و ام اران  

فصد سامه ع دو  و ت سولدوژج    کود گوسفسدج در مقیا  آزمايخدگاا .  

 . دا خگاک آزاد اس م  واحد ع و  و تحقیقات  حیط زيستم

گداز از زيسدت تدودک  ده      (. استحصا  زيست1545سامان   چباارج  یک

ارشدد واحدد ع دو  و      امده کارشساسد    پايان چاوازج روش اامم   

 .تحقیقات تهران

گاز در روستاااج ايران و  رآورد  کار رد فساورج زيست(. 1545عادل  گی     

 .جوي  در روستاج گالش گی ن صرفه

گداز از فودوزت شدهرج و     م ا   تولید زيسدت (. 1515قاسم ع     چعمرا  

رک مس سدل  شدما  5550. ا تخدارات دا خدگاک تهدران شدمارک     روستاي 

5801. 

ناپها ه چ (. گسجیسه آثار تاريه  اصفهان.ناپ دو 1550اله   اسرفرچ لط 
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