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ر شهرستان مشهد حجم د كارخانه هاي صنايع غذايي مي باشد. ضايعات صنايع فرآوري ميوهآلي منابع مهم ضايعات زيستي ضايعات از يكي  چكيده:
ي حاصل از آن براي يك م بي هوازي و در نهايت ميزان انرژتصاص داده است. در اين پژوهش پتانسيل توليد بيوگاز به روش هضرا به خود اخعظيمي 

هاي موجود ميزان توليد ساليانه اين راجعه به آمارنامهسال از محل اين ضايعات برآورد گرديد. ابتدا با مطالعات ميداني و كتابخانه اي و مصاحبه و م
به عنوان درصدي از توليد تعيين و نمونه گيري از آن  به يكي از كارخانه ها نسبت ضايعاتمنطقه مورد نظر برآورد گرديد. سپس با مراجعه  صنعت در

رد نظر ده موانجام شد. آنگاه خصوصيات الزم براي هضم بي هوازي اندازه گيري شد. سپس با توجه به اينكه ميزان بيوگاز مستقيما به مواد جامد فرار ما
 برآورد گرديد. مگاوات ساعت 59503مترمكعب و درنتيجه انرژي ساليانه از محل اين ضايعات 292/7437877بستگي دارد ميزان توليد بيوگاز 

 
 پسماندهاي آلي، صنايع غذايي، هضم بي هوازي، بيوگاز، انرژي واژه هاي كليدي:
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 : مقدمه

ها با ها، امروزه نياز و عالقه به جايگزيني آنهان، همچنين قيمت و اثرات زيست محيطي آنهاي فسيلي در جبا توجه به افزايش مصرف سوخت
هاي عمده منابع جديد و تجديدپذير انرژي زياد شده است. اين منابع جديد انرژي، قابل دسترس، بدون آلودگي و عمال پايان ناپذير هستند. اين ويژگي

شده است كه اين منابع براي آينده كشورهاي در حال توسعه اهميت يابند. دسترسي كشورهاي در حال در منابع جديد و تجديدپذير انرژي باعث 
ر و توسعه به انواع منابع جديد انرژي، براي توسعه اقتصادي آنها اهميت زيادي دارد. پژوهش هاي جديد نشان مي دهد كه بين سطح توسعه يك كشو

ر است. با توجه به ذخائر محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي ديگر نمي توان ميزان مصرف انرژي آن رابطه مستقيمي برقرا
هاي انرژي فسيلي، سالم نگه داشتن محيط زيست و ه نياز روزافزون انرژي و محدوديتبه منابع موجود انرژي متكي بود. در كشور ما ايران نيز با توجه ب

هاي سياسي، اقتصادي ايگاه ويژه اي است. امروزه بحرانخت براي روستاهاي دور افتاده، منابع جديد انرژي داراي جكاهش آلودگي هوا و تامين سو
بوده بلكه  كشورها بستگي به ميزان بهره وري آنها از منابع فسيلي دارد كه تهي گشتن منابع فسيلي نه تنها تهديدي براي اقتصاد كشورهاي صادر كننده

فوايد فراواني در آن جمع شده هاي تجديدپذير انرژي مي باشد كه رده است. بيوگاز يكي از تكنولوژيا براي نظام اقتصادي به وجود آونگراني عمده اي ر
  .]1[ است

يا گرم كردن و هوازي تكنولوژي بيوشيميايي براي درمان مواد زائد آلي و توليد بيوگاز مي باشد، كه مي تواند به عنوان سوخت براي هضم بي            
 .]10[ توليد برق و گرما استفاده شود

 هوازي وجود دارد:دو نوع فرآيند هضم بي
روز در هاضم مي مانند. در هضم  15-30درجه سانتيگراد گرم مي شود و مواد اوليه به طور معمول بين  30-35هضم مزوفيليك: هاضم تا دماي 

 د جداگانه باشد به مخزن هاضم بزرگتر نياز است.مزوفيليك توليد گاز كمتر است و اگر مراحل فرآين
روز مي باشد. هضم ترموفيليك متان  12-14درجه سانتيگراد گرم مي شود و معموال زمان ماند مواد در هاضم  55هضم ترموفيليك: هاضم تا دماي 

تر و انرژي ورودي ند اما به تجهيزات و فناوري گراني روها بهتر از بين مها و ويروستر انجام مي گيرد و در آن باكتريبيشتري توليد مي كند، سريع
 .]14[ قابل هضم به بيوگاز تبديل مي شودمواد جامد  30-60بيشتري نيازمند است. در اين فرآيند %

ي كمتر براي : نياز به انرژهوازي بيوگاز را با فرآيند هوازي مقايسه مي كنيم مي بينيم كه در روش اول مزايايي چونوقتي فرآيند توليد بي            
ژي هوازي يك منبع خوب انرز با استفاده از فرآيند تجزيه بيهاي كمتر سرمايه گذاري اوليه و توليد كمتر لجن را دارد. توليد بيوگااجراي فرآيند، هزينه

به عنوان يكي از كارآمد ترين كند. اين روش هاي توليد انرژي زيستي ايجاد مي هاي چشمگيري نسبت به ديگر فرمتجديدپذير جايگزين است و مزيت
 .]9[ ليد انرژي زيستي ارزيابي شده استهاي توليد انرژي و سودمند براي محيط زيست براي توروش

ت فرار، ) در توليد بيوگاز از پسماندهاي صنايع غذايي ضمن اندازه گيري بيوگاز، تغيير در جامدات كل، جامدا1992شيمي و همكاران (-ال            
ليتري براي ضايعات هويچ، پرتقال، نخودفرنگي و گوجه  60هوازي روزه در رآكتورهاي بي40ره تخمير اسيدهاي چرب فرار و آمونياك را طي يك دو

براي  متر مكعب بيوگاز بر متر مكعب ضايعات در روز به ترتيب 499/0و 814/0، 8854/0، 998/0فرنگي بررسي كردند. نرخ ميانگين حجمي بيوگاز
 .]11[ ضايعات پرتقال، گوجه فرنگي، نخود فرنگي و هويچ به دست آمد

 60) تاثير تغذيه متفاوت ضايعات ميوه و سبزيجات از قبيل انبه، آناناس، گوجه فرنگي و پرتقال را در يك هاضم 1992ويسوانات و همكاران (            
هاي بارگذاري متفاوت و زمان هاي ماند هيدورليكي در دوره توليد بيوگاز در نسبت اضمليتري روي خصوصيات مايع هضم شده بي هوازي و عملكرد ه

روز و  20گرم ماده آلي فرار اضافه شده در زمان ماند هيدروليكي متر مكعب به ازاي هر كيلو6/0گاز مختلف تعيين كردند. بيشترين مقدار عملكرد بيو
روز  24و  16مكعب حجم هاضم در روز به دست آمد. عملكرد هاضم ها در زمان ماند هيدروليكي مترهر كيلوگرم جامدات كل به ازاي  40نرخ بارگذاري 

روز  24روز زمان ماند هيدروليكي توليد شده بود جايي كه  16ساعت تغذيه با  12%) گاز در 74,5به صورت ساعتي مشاهده شد. بيشترين عملكرد (
 .]15[از را توليد كرد %) گ03/59( زمان ماند هيدروليكي با همين زمان مجموع

ها در مطالعه اضم لوله اي را مطالعه كردند. آن) توليد بيوگاز از ضايعات ميوه و سبزي در شرايط مزوفيليك در ه2003بواالگويي و همكاران (            
روز در  20ماده ورودي و زمان ماند هيدروليكي  6ر غلظت %خود تاثير زمان ماند هيدروليكي و درصد ماده اوليه ورودي را مورد مطالعه قرار دادند. د

ه با محتواي متان ليتر به ازاي هر كيلوگرم ماده آلي فرار اضافه شد 18/707تبديل ضايعات ميوه و سبزي به بيوگاز با ميزان  75هاضم لوله اي بازده %
 .]8[به دست آمد  %64

هوازي تفاله سيب براي توليد بيوگاز در هاضم پيوسته را بررسي كردند. آنها ميزان توليد بيوگاز از هضم ي) هضم ب2009و همكاران ( النزا كواال            
 .]12[گزارش كردند  77-80آلي با متان % مترمكعب به ازاي هر كيلوگرم ماده جامد 8/0مشترك تفاله سيب و ضايعات كشتارگاهي را 

ها با تعيين مقدار ضايعات مختلف ستان مراكش را ارزيابي كردند. آنل بيوگاز ضايعات آلي در شمالي ترين ا) پتانسي2010آفيالل و همكاران (            
ها به بيوگاز با استفاده از آزمايشات قبلي و منابع علمي معتبر پتانسيل انرژي حاصل از بيوگاز ضايعات مختلف در منطقه موردنظر و سپس تبديل آن

مگاوات ساعت در سال برآورد كردند كه سهم  4178060ت كشاورزي، كود دامي، ضايعات شهري و ضايعات صنايع را شامل بقاياي برداشت محصوال
 .]7[مگاوات ساعت در سال بود  7560ايي ضايعات صنايع غذ

روز كار  16و  12مان ماند هيدروليكي هوازي كه در زمو براي توليد بيوگاز در هاضم بي) استفاده از فاضالب صنعت لي2012ناوارو و همكاران(            
ليتر به ازاي  87/0ليتر به ازاي هر گرم با بهره وري  87/0گرم به ازاي هر ليتر در روز، ميزان بيوگاز  5ها با نرخ بارگذاري مي كرد را بررسي كردند. آن
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ند مشكل آلودگي فاضالب را حل كرده و منبع انرژي توليد كند ليتر در روز به دست آوردند و گزارش كردند كه اين فرآيند در مقياس صنعتي مي تواهر 
 .]13[ شود هاي توليد استفادههزينه كه مي تواند توسط خود صنعت مورد نظر براي كاهش

ي از ضايعات و هاي غذايي در ايران مي باشد كه ساالنه حجم بسيار عظيماي عظيم كشاورزي و توليد فرآوردههشهرستان مشهد يكي از قطب            
شود. همچنين شهر مشهد به عنوان دومين شهر بزرگ كشور ساالنه شاهد توليد حجم انبوهي از زباله هاي مختلف شهري مي پسماند در آن توليد مي

است. با توجه به بررسي  ي توسط سازمان انرژي هاي نو انجام شدهبرآورد توان ذاتي توليد بيوگاز از زباله هاي شهرباشد. در شهرستان مورد نظر پروژه 
هاي سازمان جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اينكه ميزان ضايعات به عنوان درصدي از توليد بيان اي اوليه با استفاده از آمارنامهه

 هاي اعالمبا توجه به سياستاست. ميزان ضايعات ساليانه اين شهر را به خود اختصاص داده بخش عظيمي از ميشود ضايعات كارخانجات فرآوري مواد 
هاي انرژي غير فسيلي نيز مزاياي نسبي خود را بدست خواهند آورد و در نتيجه مورد توجه قرار ها در كشور، حاملشده در خصوص هدفمند كردن يارانه

سنجي قرار گيرند. در همين راستا بررسي امكانرزيابي و هاي تجديدپذير مورد ات از هم اكنون منابع مختلف انرژيخواهند گرفت. بنابراين الزم اس
در مطالعه حاضر به عنوان هدف  سنجي آن براي استفاده به عنوان مصارف انرژي، امري مفيد و ضروري است.توليد بيوگاز از ضايعات و امكان پتانسيل

 شود:گردد كه اهداف جزئي زير را شامل ميفرآوري ميوه در شهرستان مشهد ارزيابي ميصنايع اصلي پتانسيل توليد بيوگاز از ضايعات 
 شهرستان مشهد صنايع فرآوري ميوهتعيين ميزان ضايعات ساالنه  -1
 ها براي توليد بيوگاز در آنهاي مورد نظر فرآوري ميوه و تعيين ويژگيبررسي ضايعات صنايع  -2
 مشهدشهرستان فرآوري ميوه صنايع  ارزيابي پتانسيل توليد بيوگاز از ضايعات -3
 

 :مواد و روش ها
 شود: پتانسيل انرژي بيوگاز در دو مرحله تعيين مي

 هاي مربوطه و مصاحبه با كارشناسان تعيين مقدار ضايعات مورد نظر در منطقه: با مراجعه به آمارنامه هاي موجود، سايت -1
 .]7[هاي قبلي  يشتعيين پتانسيل بيوگاز ضايعات برآورد شده: بر اساس منابع معتبر علمي و آزما -2

ها با استفاده از ت آنشهرستان مشهد مطالعه و آمار و اطالعات مربوط به ميزان توليد و ميزان ضايعا ابتدا صنايع فرآوري ميوهدر اين پژوهش 
 .هاي موجود، پرسشنامه و مصاحبه حضوري تعيين و گردآوري شدنامهآمار

نعتي موجود در منطقه مجوز فعاليت خود را از دو طريق اداره صنعت معدن تجارت و جهاد ها: واحدهاي صميزان توليد ساالنه و ضايعات آن
نه كشاورزي اخذ مي كنند. با مراجعه به سالنامه آماري بخش كشاورزي استان خراسان رضوي و سايت وزارت صنعت، معدن تجارت ميزان توليد ساليا

 )1صنعت مورد نظر برآورد گرديد. (جدول
درصد ميانگين  ]5[اصول مديريت پسماند در صنايع غذايي و كتاب  هاي مورد نظروري و مصاحبه با كارشناس كارخانهجعه حضهمچنين با مرا

 % تعيين گرديد.20از اين صنعت به ازاي توليدتوليدي ضايعات 
 نمونه گيري:

قوچان، شهرك -جاده مشهده گلچكان زماني (و كارخانقوچان)  -جاده مشهد 22خراسان (كيلومتر ضايعات مورد نظر از محل كارخانه زشك
نمونه برداري شد. نمونه به آزمايشگاه كارخانه بازيافت مشهد منتقل شده تا خصوصيات الزم اندازه گيري محصوالت موجود ضايعات از  صنعتي طوس)

 گردد.
 اندازه گيري خصوصيات الزم براي هضم بي هوازي:

كه از عوامل ذكر  )vsرتند از: حرارت، خاصيت اسيدي، نسبت كربن به ازت و درصد مواد جامد فرار(عوامل موثر در توليد بيوگاز عبامهمترين 
بنابراين خصوصيات مربوط به ضايعات موردنظر در  .]4[شده نسبت كربن به ازت و درصد مواد جامد فرار مستقيما به نوع ماده مورد نظر بستگي دارد 

 آزمايشگاه تعيين شد.
حقيقات صنعتي ايران سازمان استاندارد و ت 13320هاي استاندارد شماره د نظر براي تخمين پتانسيل توليد بيوگاز از روشخصوصيات الزم مور

 ) 2اين خصوصيات شامل رطوبت، درصد مواد جامد، درصد مواد جامد فرار، درصد كربن و درصد نيتروژن مي باشد. (جدول .]2[ تعيين گرديد
 ژي معادل بر اساس خصوصيات:محاسبه ميزان بيوگاز و انر

متر مكعب بر هر كيلوگرم مواد  6/0تا  4/0ميزان توليد بيوگاز از واحد وزن ضايعات بسته به شرايط مختلف متفاوت است ولي معموال بين 
مكعب بيوگاز متر به ازاي هر كيلووات ساعت(بسته به درصد متان موجود در آن) 10تا  6گردد. همچنين انرژي موجود در بيوگاز از جامد فرار حاصل مي

 .]4[ برآورد شده است
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 :نتايج و بحث

 مي باشد. 1آمار توليد ساليانه صنعت فرآوري ميوه در شهرستان مشهد مطابق جدول            
 

 ]6[ و ]3[ : آمار توليد صنايع فرآوري ميوه در شهرستان مشهد1جدول 

 ميزان توليد(تن در سال) نوع مجوز

 342970 ي سازمان صنعت معدن تجارتواحدها

 9133 جهاد كشاورزيسازمان واحدهاي 

 352103 مجموع

 
 آورده شده است. 2از ضايعات مورد نظر در جدول  نظر براي تخمين پتانسيل توليد بيوگازالزم موردخصوصيات             

 
 : خصوصيات فيزيكوشيميايي ضايعات مختلف فرآوري ميوه2جدول 

 
 ايع غذاييگروه صن

 

 
نوع 

 ضايعات

 
 رطوبت 

% 

 
 مواد جامد كل

% 

 
مواد جامد فرار 

% 

 
 درصد كربن

% 

 
 درصد نيتروژن

% 

 
نسبت كربن به 

 ازت
 41/19 62/2 87/50 4/93 2/31 8/68 ليموترش 
 68/80 58/0 8/46 97 16 84 گالبي 
 92/79 56/0 76/44 96 6/18 4/81 سيب 

 38/42 6/0 43/25 4/94 8/45 2/54 انار فرآوري ميوه جات
 27/36 04/1 73/37 2/96 4/24 6/75 پرتقال 
 37/35 1 37/35 6/86 12 88 موز 
 61/31 29/1 78/40 4/88 8/10 2/89 هويچ 

    14/93 68/22 32/77  ميانگين
 

درصد برخوردار است كه بيانگر  90د فرار باالي مالحظه مي شود بيشتر ضايعات فرآوري ميوه از درصد مواد جام 2گونه كه در جدول همان            
هاي و نسبت مي باشد 1به  20-30هوازي ين نسبت كربن به ازت براي هضم بيبهتر يعات براي توليد بيوگاز مي باشد.پتانسيل بسيار خوب اين ضا

مشكل را با هضم مشترك و بهينه كردن اين نسبت برطرف  كه مي توان اين ]4[ هوازي اختالل ايجاد مي كندبياد يا بسيار كم در فرآيند هضم بسيار زي
 و ]4[ دنمود كه همواره نه تنها باعث كاهش توليد بيوگاز نمي شود كه هم در كميت و هم كيفيت (افزايش درصد متان در بيوگاز) بهبود ايجاد مي كن

]12[. 
قت دارد پس قرار گرفته و مطاب 2ضايعات فرآوري ميوه در محدوده جدول  همچنين با مراجعه به منابع علمي معتبر مختلف خصوصيات اغلب            

        بهره برد. مي توان از آن براي ارزيابي پتانسيل توليد بيوگاز از ضايعات مذكور
ر مكعب به ازاي هر كيلوگرم مواد مت 5/0با توجه به ميانگين خصوصيات ضايعات مورد نظر و ميانگين ميزان بيوگاز به ازاي مواد جامد فرار كه             

 .برآورد مي گردد 3پتانسيل توليد ساالنه بيوگاز از محل ضايعات مورد نظر مطابق جدول  جامد فرار در نظر گرفته شد
 

 : ميزان ضايعات و بيوگاز ساالنه ضايعات فرآوري ميوه 3جدول 

 ار درصدي از مواد جامد مي باشد.*مواد جامد درصدي از نمونه تر و مواد جامد فر  

 
 نوع كارخانه

 
 توليد

 سال)(تن در

 
نسبت 

 ضايعات(%)

ميزان 
 ضايعات

 )در سال تن(

ميانگين 
مواد 

 (%)جامد

ميانگين مواد 
 جامد فرار

Pفرار

*
P(%) 

 ميزان بيوگاز
(مترمكعب به ازاي 

 جامدهركيلوگرم ماده 
 فرار)

 ميزان بيوگاز
(مترمكعب در 

 سال)

 292/7437877 5/0 14/93 68/22 6/70420 %20 352103 ميوهفرآوري 
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مكعب برآورد مي متر 292/7437877هضم بي هوازي ضايعات فرآوري ميوه در شهرستان مشهد گردد ميزان بيوگاز ساالنه از گونه كه مالحظه ميهمان

 گردد كه بسيار قابل توجه است.
كيلووات ساعت به ازاي هر متر مكعب بيوگاز  8شاره شد اگر ميانگين آن يعني توجه به محتواي انرژي بيوگاز كه در قسمت قبل ا همچنين با           

تواند بخش عظيمي از تقاضاي انرژي صنايع غذايي را مي باشد كه ميدر سال انرژي مگاوات ساعت  59503معادل  اين ميزان بيوگاز در نظر گرفته شود،
 دپذير بوده و توسعه پايدار اقتصادي را به همراه دارد.عالوه بر اين، اين انرژي كامال پاك و تجدي .تامين نمايد

 
 : نتيجه گيري كلي

مشهد برآورد گرديد كه شهرستان  ميوهصنايع فرآوري  ضايعاتهوازي و انرژي حاصل از هضم بيبيوگاز  در اين پژوهش ميزان پتانسيل توليد
هاي فسيلي و دد. با توجه به پايان يافتن سوختهاي پاك توليد گروختالكتريكي از محل سوجهي انرژي تواند مقدار قابل تشود ميده ميمشاه

اين منابع صورت گيرد.  هاي بهتر و حمايت بيشتري ازهاي انرژي بايد سياست گذاريها و حذف يارانهرمايي حاصل از آنمشكالت زيست محيطي و گ
مطالعات و تحقيقات بيشتري در زمينه بهينه كردن توليد  گرددپيشنهاد مي بررسي قرار داد. عالوه بر اينتوان صنايع مختلف را مورد همچنين مي

 .بيشترين ميزان آن و همزمان افزايش كيفيت بيوگاز توليدي به عنوان مثال با هضم مشترك صورت پذيردبيوگاز و حصول 
 

 :تشكر و قدرداني
 زشك هايمهندس آرين نژاد و آقاي حسن زاده و كارشناسان كارخانههاي پرسنل آزمايشگاه كارخانه بازيافت مشهد دكتر عابديني، از همكاري

  كمال تشكر را دارم.انيزاسيون دانشگاه فردوسي مشهد و همچنين مهندس مهدي رضايي دانشجوي كارشناسي ارشد مكو گلچكان زماني 
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	با توجه به افزایش مصرف سوختهای فسیلی در جهان، همچنین قیمت و اثرات زیست محیطی آنها، امروزه نیاز و علاقه به جایگزینی آنها با منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی زیاد شده است. این منابع جدید انرژی، قابل دسترس، بدون آلودگی و عملا پایان ناپذیر هستند. این ویژگی...
	هضم بیهوازی تکنولوژی بیوشیمیایی برای درمان مواد زائد آلی و تولید بیوگاز می باشد، که می تواند به عنوان سوخت برای گرم کردن و یا تولید برق و گرما استفاده شود ]10[.
	دو نوع فرآیند هضم بیهوازی وجود دارد:
	هضم مزوفیلیک: هاضم تا دمای 35-30 درجه سانتیگراد گرم می شود و مواد اولیه به طور معمول بین 30-15 روز در هاضم می مانند. در هضم مزوفیلیک تولید گاز کمتر است و اگر مراحل فرآیند جداگانه باشد به مخزن هاضم بزرگتر نیاز است.
	هضم ترموفیلیک: هاضم تا دمای 55 درجه سانتیگراد گرم می شود و معمولا زمان ماند مواد در هاضم 14-12 روز می باشد. هضم ترموفیلیک متان بیشتری تولید می کند، سریعتر انجام می گیرد و در آن باکتریها و ویروسها بهتر از بین می روند اما به تجهیزات و فناوری گرانتر و...
	وقتی فرآیند تولید بیهوازی بیوگاز را با فرآیند هوازی مقایسه می کنیم می بینیم که در روش اول مزایایی چون: نیاز به انرژی کمتر برای اجرای فرآیند، هزینههای کمتر سرمایه گذاری اولیه و تولید کمتر لجن را دارد. تولید بیوگاز با استفاده از فرآیند تجز...
	ال-شیمی و همکاران (1992) در تولید بیوگاز از پسماندهای صنایع غذایی ضمن اندازه گیری بیوگاز، تغییر در جامدات کل، جامدات فرار، اسیدهای چرب فرار و آمونیاک را طی یک دوره تخمیر 40روزه در رآکتورهای بیهوازی 60 لیتری برای ضایعات هویچ، پرتقال، نخودف...
	ویسوانات و همکاران (1992) تاثیر تغذیه متفاوت ضایعات میوه و سبزیجات از قبیل انبه، آناناس، گوجه فرنگی و پرتقال را در یک هاضم 60 لیتری روی خصوصیات مایع هضم شده بی هوازی و عملکرد هاضم در دوره تولید بیوگاز در نسبتهای بارگذاری متفاوت و زمان های...
	بوالاگویی و همکاران (2003) تولید بیوگاز از ضایعات میوه و سبزی در شرایط مزوفیلیک در هاضم لوله ای را مطالعه کردند. آنها در مطالعه خود تاثیر زمان ماند هیدرولیکی و درصد ماده اولیه ورودی را مورد مطالعه قرار دادند. در غلظت %6 ماده ورودی و زمان ...
	لانزا کوالا و همکاران (2009) هضم بیهوازی تفاله سیب برای تولید بیوگاز در هاضم پیوسته را بررسی کردند. آنها میزان تولید بیوگاز از هضم مشترک تفاله سیب و ضایعات کشتارگاهی را 8/0 مترمکعب به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی با متان %80-77 گزارش کرد...
	آفیلال و همکاران (2010) پتانسیل بیوگاز ضایعات آلی در شمالی ترین استان مراکش را ارزیابی کردند. آنها با تعیین مقدار ضایعات مختلف در منطقه موردنظر و سپس تبدیل آنها به بیوگاز با استفاده از آزمایشات قبلی و منابع علمی معتبر پتانسیل انرژی حاصل ...
	ناوارو و همکاران(2012) استفاده از فاضلاب صنعت لیمو برای تولید بیوگاز در هاضم بیهوازی که در زمان ماند هیدرولیکی 12 و 16 روز کار می کرد را بررسی کردند. آنها با نرخ بارگذاری 5 گرم به ازای هر لیتر در روز، میزان بیوگاز 87/0 لیتر به ازای هر گر...
	شهرستان مشهد یکی از قطبهای عظیم کشاورزی و تولید فرآوردههای غذایی در ایران می باشد که سالانه حجم بسیار عظیمی از ضایعات و پسماند در آن تولید میشود. همچنین شهر مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ کشور سالانه شاهد تولید حجم انبوهی از زباله های مخ...
	1- تعیین میزان ضایعات سالانه صنایع فرآوری میوه شهرستان مشهد
	2- بررسی ضایعات صنایع فرآوری میوه و تعیین ویژگیهای مورد نظر برای تولید بیوگاز در آنها
	3- ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات صنایع فرآوری میوه شهرستان مشهد
	مواد و روش ها:
	پتانسیل انرژی بیوگاز در دو مرحله تعیین میشود:
	1- تعیین مقدار ضایعات مورد نظر در منطقه: با مراجعه به آمارنامه های موجود، سایتهای مربوطه و مصاحبه با کارشناسان
	2- تعیین پتانسیل بیوگاز ضایعات برآورد شده: بر اساس منابع معتبر علمی و آزمایشهای قبلی ]7[.
	در این پژوهش ابتدا صنایع فرآوری میوه شهرستان مشهد مطالعه و آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و میزان ضایعات آنها با استفاده از آمارنامههای موجود، پرسشنامه و مصاحبه حضوری تعیین و گردآوری شد.
	میزان تولید سالانه و ضایعات آنها: واحدهای صنعتی موجود در منطقه مجوز فعالیت خود را از دو طریق اداره صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی اخذ می کنند. با مراجعه به سالنامه آماری بخش کشاورزی استان خراسان رضوی و سایت وزارت صنعت، معدن تجارت میزان تولید سالیانه ...
	همچنین با مراجعه حضوری و مصاحبه با کارشناس کارخانههای مورد نظر و کتاب اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی ]5[ میانگین درصد ضایعات تولیدی از این صنعت به ازای تولید20% تعیین گردید.
	نمونه گیری:
	ضایعات مورد نظر از محل کارخانه زشک خراسان (کیلومتر22 جاده مشهد- قوچان) و کارخانه گلچکان زمانی (جاده مشهد-قوچان، شهرک صنعتی طوس) از ضایعات محصولات موجود نمونه برداری شد. نمونه به آزمایشگاه کارخانه بازیافت مشهد منتقل شده تا خصوصیات لازم اندازه گیری گردد.
	اندازه گیری خصوصیات لازم برای هضم بی هوازی:
	مهمترین عوامل موثر در تولید بیوگاز عبارتند از: حرارت، خاصیت اسیدی، نسبت کربن به ازت و درصد مواد جامد فرار(vs) که از عوامل ذکر شده نسبت کربن به ازت و درصد مواد جامد فرار مستقیما به نوع ماده مورد نظر بستگی دارد ]4[. بنابراین خصوصیات مربوط به ضایعات مورد...
	خصوصیات لازم مورد نظر برای تخمین پتانسیل تولید بیوگاز از روشهای استاندارد شماره 13320 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین گردید ]2[. این خصوصیات شامل رطوبت، درصد مواد جامد، درصد مواد جامد فرار، درصد کربن و درصد نیتروژن می باشد. (جدول2 )
	محاسبه میزان بیوگاز و انرژی معادل بر اساس خصوصیات:
	میزان تولید بیوگاز از واحد وزن ضایعات بسته به شرایط مختلف متفاوت است ولی معمولا بین 4/0 تا 6/0 متر مکعب بر هر کیلوگرم مواد جامد فرار حاصل میگردد. همچنین انرژی موجود در بیوگاز از 6 تا 10 کیلووات ساعت(بسته به درصد متان موجود در آن) به ازای هر مترمکعب ...
	جدول 1: آمار تولید صنایع فرآوری میوه در شهرستان مشهد ]3[ و ]6[
	در این پژوهش میزان پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی حاصل از هضم بیهوازی ضایعات صنایع فرآوری میوه شهرستان مشهد برآورد گردید که مشاهده میشود میتواند مقدار قابل توجهی انرژی الکتریکی از محل سوختهای پاک تولید گردد. با توجه به پایان یافتن سوختهای فسیلی و م...
	از همکاریهای پرسنل آزمایشگاه کارخانه بازیافت مشهد دکتر عابدینی، مهندس آرین نژاد و آقای حسن زاده و کارشناسان کارخانههای زشک و گلچکان زمانی و همچنین مهندس مهدی رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه فردوسی مشهد کمال تشکر را دارم.

