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 :مقدمه 

این سه نوع  .هان استفاده مي شودبیش از سه نوع آن در ج وجود دارند كه ،امروزه گازهاي گوناگون و مفیدي براي سوخت

پروپیلن و بوتیلن  ،بوتان، هاي پاالیش شده نفت خام از قبیل پروپان كه مخلوطي از بخش( جي.پي.ال) گاز مایع :عبارتند از

گاز  ،نوع دوم .آن براي سوخت سیلندر استفاده مي شود از ،این گاز به این دلیل كه به آساني به مایع تبدیل مي شود .است

 و نوع سوم ،تامین مي شود( گاز حاصل از تفكیك نفت خام)منابع گاز مستقل و گاز همراه  یعي است كه از دو منبع عمدهطب

و محدودیت  ،درسال هاي اخیر به دلیل مشكالت ناشي از وابستگي گسترده به نفت .بیوگاز است كه با آن بیشتر آشنا مي شویم

تجزیه اي بي هوازي  بیوگاز بر اثر واكنش هاي. ز بیشتر توجه شده استبه استفاده از بیوگا ،تجاري انرژي منابع

از این قبیل محیط ها مي توان به باتالق ها و  .مي شود تولید ،در محیطي که مواد آلي وجود دارد ،میكروارگانیسم هاي زنده

 دلیل نام گذاري این گاز به .ستبه گاز مرداب معروف ا ،در این محیط ها تولید مي شود و گازي كه ،مرداب ها اشاره كرد

بیوگاز  .میكروارگانیسم هاي زنده تولید مي شود كه بر اثر تجزیه بي هوازي مواد آلي و بیولوژیك به وسیله ،بیوگاز این است

متان  ،تركیب عمده و قابل اشتعال بیوگاز .دي اكسید كربن و سولفید هیدروژن است ،مخلوطي از سه تركیب به نام هاي متان

گازي است بي رنگ و بي بو كه اگر یك  ،گاز متان .آن را شامل مي شود درصد 06تا 06ت كه سهم بیشتر این گاز یعني اس

قابل توجهي  رقم ،که در قیاس با سایر مواد سوختي ،كیلوكالري انرژي حرارتي تولید مي كند 252 ،بسوزد فوت مكعب آن

از مزیت هاي مهم متان  .تركیب هاي سمي هستند جزء ،هم آن ناچیز استدو تركیب دیگر به ویژه سولفید هیدروژن كه س .است

 بنابراین از آن مي توان به ؛گاز سمي و خطرناك منواكسید كربن تولید نمي كند ،سوختن به دیگر سوخت ها این است كه هنگام

د بیوگاز را گاز متان تشكیل مي درص 06تا 06 ،همان طور كه گفته شد .عنوان سوخت ایمن و سالم در محیط خانه استفاده كرد

و  ،منبع عالي و ممتاز انرژي هاي تجدید پذیر براي جانشیني گاز طبیعي بیوگاز را به عنوان ،این درصد باالي متان ،دهد

ژنراتورها براي  موتور ،امروزه از بیوگاز در گرم كردن دیگ هاي بخار كارخانه ها. فسیلي قرار داده است دیگر سوخت هاي

تاکنون کاربرد عمومي  ،فناوري تولید بیوگاز در ایران استفاده از .گرم كردن خانه ها و پخت و پز استفاده مي شود ،برقتولید 

 جنوب شرقي آسیا و به ویژه چین و ،درحالي که در کشورهاي اروپاي غربي ؛آزمایشگاهي است نیافته است و در مرحله

نیاز خود را به سوخت برطرف كرده  این كشورها با بهره گیري از این فناوريو  ،هندوستان این فناوري بسیار قابل توجه است

 26۰6تا سال  ،است و برنامه ریزي شده ،یكي از بهترین مصرف كنندگان بیوگاز در صنعت حمل و نقل است ،سوئد .اند

هزینه تولید  ،ن گزارشبراساس ای .تامین شود درصد از نیاز این كشور در بخش حمل و نقل از طریق بیوگاز ۰6میالدي 

اصالح و متراكم سازي  ،زیرا تولید یك مترمكعب بیوگاز كه شامل تولید ،تر است بیوگاز در سوئد از تولید بنزین با صرفه

بررسي ها نشان  .است درصد هزینه هاي جاري بنزین در سوئد 06حدود  ،كرون سوئد است كه این مقدار ۰/۰تا  ۰/۵، است

كه سبب افزایش گاز گلخانه اي  ،آالینده دي اكسیدكربن میزان، ه از بیوگاز در صنعت حمل و نقلمي دهد درصورت استفاد

و بي هوازي مواد آلي  ،باكتري هاي ویژه اي واكنش هاي تجزیه اي .درصد كاهش مي یابد ۵۰تا  ۵۰تا حدود  ،جهان مي شود

كه  ،ساده هستند در به شكستن و تجزیه مواد آلي پیچیده واین گروه باكتري ها قا .بیوگاز انجام مي دهند را به منظور تولید

 05هستند و در دماي  ،مزوفیل و تا حدودي گرما دوست این باكتري ها از باكتري هاي .سرانجام به تولید بیوگاز منجرمي شود

درجه  55گونه باكتري ها تحقیقات نشان مي دهد كه بهترین دما براي رشد این  .زندگي كنند مي توانند ،درجه فارنهایت 066تا 

با توجه به این  .موادآلي و تولید بیوگاز دارند باكتري ها بیشترین فعالیت آنزیمي را براي تجزیه ،كه در این دما ،فارنهایت است

از شرایط مطلوب دیگر  .تولید بیوگاز در مرداب ها و باتالق ها متوقف مي شود ،موضوع در فصل زمستان كه هوا سرد است

تجزیه و تبدیل فضوالت و مواد گندیده آلي كه مي تواند  .محیط واكنش است (PH=7-8) قلیایي بودن ،ولید بیوگازت براي

بیوگاز  از .به وسیله باكتري ها در دو مرحله به بیوگاز و بیوماس تبدیل مي شود ،گیاهان باشد محصول حیوانات اهلي و یا



     

   

در مرحله نخست . بهره برد هم به عنوان كود آلي مي توان و از بیوماس ،استفاده هاي فراواني مي توان كرد

گروه  ،در مرحله دوم .به اسید هاي آلي تبدیل مي كنند ،را باكتري هاي بي هوازي مواد آلي گندیده ،این واكنش بیولوژیك

تولید  ،مده آن متان استكه در نتیجه آن بیوگاز كه بخش ع ،آلي به وجود آمده را تجزیه مي كنند دیگري از باكتري ها اسید هاي

  .مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل اول 

 معرفی محصول

قابل تشخیص مانند تخم  و بوي   (CO2) و دي اكسیدكربن   (CH4) بیوگاز به نام گاز مرداب نیز شهرت یافته با تركیبي از متان 

بیوگاز در جدول زیر ذكر گردیده كه  جام گرفته در هندوستان آنالیز سبك تر از هوا مي باشد و طبق مطالعات ان. مرغ گندیده 

پایین تر باشد درصد متان آن بیشتر و ارزش  میزان درصد گاز متان آن بستگي به دماي هاضم داشته و هر چه دماي هاضم 

  .مي شوند به دو دسته زیر تقسیم بیوگاز ها . حرارتي باالتري دارد ولي میزان گاز تولید شده كمتر است 

 بیوگازهاي با بار آلي ورودي زیاد  .0 

 بیوگازهایي با بار آلي ورودي کم  .2 

  .دستگاهاي فوق داراي تفاوتهایي در میزان گاز تولیدي، زمان ماند و نحوه راهبري مي باشند

 جدول تركيبات بيوگاز

 درصد تركیب فرمول نام گاز

 %05تا  CH4 55 متان

 %45تا  CO2 ۵5 گازكربنیك

 %۵تا  N2 6 (ازت)نیتروژن 

 %0تا  H2 6 هیدروژن

 %0تا  O2 6 اكسیژن

 %0تا  H2S 6 هیدروژن سولفوره

درجه  566  درجه سانتیگراد و نفت و پروپان  ۵56دماي احتراق گازوئیل )درجه سانتیگراد  066دماي احتراق بیوگاز حدود 

گاز قابل احتراق بوده و با  بیوگاز مانند سایر سوخت هاي . گراد است درجه سانتی ۵06و دماي شعله حاصل از آن ( سانتیگراد 

كیلووات ساعت بر  0در حدود  ارزش حرارتي آن . با هوا مخلوط شده و سرعت اشتغال آن باال مي باشد  26 -0نسبت 

نسبت به گازهاي بعدي خواص بیوگاز  كه در جداول ( یعني برابر ارزش حرارتي نیم لیتر سوخت گازوئیل)مترمكعب است 

سانتیمتر ستون آب مي  26تا  5پخت و پز با بیوگاز بین  فشار الزم و مطلوب براي . سوختي و سایر سوختها مقایسه شده است 

   .کالري بر متر مکعب مي باشد کیلو  5666ارزش حرارتي متان خالص در حدود . باشد 

 چگونگي توليد بيوگاز

تشكیل شده اند  و یك مخزن گاز ( هاضم)دو حوضچه ورودي و خروجي و یك مخزن تخمیر دستگاههاي بیوگاز در شكل كلي از  

در . مدلهاي گوناگون گردیده است  كه شرایطي از قبیل آب و هوا ، فرهنگ ، اقتصاد و تكنولوژي باعث وجود اشكال مختلف و 

به مخزن تخمیر هدایت شده كه پس از تخمیر و  تمام این دستگاهها آب و مواد اولیه در حوضچه ورودي مخلوط شده و از آنجا 

  . حوضچه خروجي هدایت مي گردند  تولید گاز با اضافه كردن مواد اولیه به سوي مجراي خروجي و 

براي  اگر دستگاه بیوگاز با دقت كافي و در محل استقرارش درست به كار گرفته شود و بتواند نیازهاي انرژي و كود غني 

كاركرد ، دستگاههاي  صاحب آن از داشتن چنین دستگاهي خوشحال مي شود ولي از نظر نوع و چگونگي كشاورزي تولید كند 

از حوصله این بحث خارج  متفاوتي در جهان ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته كه توضیح در رابطه تمام موارد 

اختصاص داده ، مورد بحث قرار مي دهیم و  را به خود  است ولي سه نوع كلي آن كه بیشترین طرفدار و بیشترین مصرف كننده

  . باشد  بدیهي است روش كار و فعالیت بقیه دستگاهها نیز مشابه اینها مي 

  دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور كه به مدل هندي معروف است   .0 

  دستگاه بیوگاز با مخزن مشترك و ثابت كه به مدل چیني شهرت یافته است   .2 



     

   

  .دستگاه بیوگاز با نسبت طول به عرض زیاد که به مدل تایواني شهرت یافته اند  .۵ 

   کمپوست بي هوازي   .4 

  . فاضالب مي باشد مواد اولیه بیوگاز پس مانده هاي الي زباله، مواد زائد حیواني، مواد زائد گیاهي، فضوالت انساني و لجن 

 

 

  واکنشهاي شيميايي و بيولوژيکي بيوگاز 

  :رحله اولم

تري همچون  در طي این مرحله مواد آلي پیچیده با وزن ملکولي زیاد مانند پروتئین، سلولز و کربوهیدراتها به ملکولهاي ساده 

  .اسیدهاي آمینه، منوساکارید و اسیدهاي چرب تبدیا مي شوند

  :مرحله دوم

و متانول تبدیل  سطه مانند پروپیانات، بوتیرات، فورمات در طي این مرحله ترکیبات مونومري با وزن ملکولي کم به ترکیبات وا

  .مي شوند

  :مرحله سوم

  .باکتریهاي استوژنیک تمام ترکیبات فوق را به اسید استیک، هیدروژن و دي اکسید کربن تبدیل مي کنند

  :مرحله چهارم

   .تمام ترکیبات مرحله قبل به متان تبدیل مي شوند

باکتریهاي بي  یهاي بي هوازي اختیاري به انجام مي رسد به غیر از مرحله چهارم که توسط کلیه مراحل فوق توسط باکتر

  .هوازي مطلق انجام مي گیرد

در نظر گرفته  به یک  46 – ۵6نسبت کربن به ازت در مواد ورودي به راکتور مهم مي باشد که این نسبت بایستي در حدود 

  .شود

که براي این عمل  نگهداشت  0/0الي  5/0را در حدود   PH بایستي   PH تان ساز ساز به به خاطر حساسیت باالي باکتري هاي م

کرد تا ظرفیت تامپوني خوبي در  میلي گرم در لیتر کربنات کلسیم حفظ  0566تا  0566مي توان میزان قلیائیت را در حدود 

  .ساز غیر فعال مي گردند متان برسد باکتریهاي  5/5به کمتر از   PH در صورتي که . راکتور ایجاد گردد

بطور معمول  . متر مکعب به ازاي هر کیلوگرم جامدات فعال هضم شده مي باشد 05/6الي  5/6میزان گاز تولیدي در حدود 

  .راکتور مي باشد کیلوگرم به ازاي هر متر مکعب از فضاي  0الي  0/6میزان بار گزاري راکتور بیوگاز در حدود 

 اي بيو گاز در تثبيت زباله هاي شهرياستفاده از دستگاه

  :شوند هاضم هاي بي هوازي که در تثبیت زباله هاي شهري مورد استفاده قرار مي گیرند به دو دسته زیر تقسیم مي 

 (low solid anerobic digestion) هاضم هاي بي هوازي با غلظت جامدات پایین   .0 

  (high solid anerobic digestion)  اال هاضم هاي بي هوازي با غلظت جامدات ب  .2 

Low solid 

رسیدن به این قسمت از لجن  که براي .درصد مي باشد 4الي  06در این نوع هاضم غلظت جامدات مواد زائد جامد مورد استفاده 

کعب حجم راکتور مي متر مکعب به ازاي هر متر م  5/2الي  5/0میزان تولید بیوگاز در این سیستم . فاضالب استفاده مي شود

بطور معمول به ازاي هر کیلوگرم مواد زائد جامد فرار تجزیه شده  . بیوگاز را متان تشکیل مي دهد% 06الي  56باشد که 



     

   

روز در نظر گرفته مي شود  26مي شود و زمان ماند در این راکتور  متر مکعب گاز تولید  45/6الي  25/6

   .بار ورودي و میزان بار آلي قابل تجزیه تغییر مي کندمیزان  که بسته به درجه حرارت محیط، 

High solid 

سیستم تحت عنوان فرایند  درصد مي باشد که نمونه اي از این  ۵5الي  25در این فرایند غلظت جامدات موجود در داخل راکتور 

 dranco   در بلژیک که مخفف anerobic compost   ۵الي  5این سیستم تولید بیوگاز برداري مي باشددر  است در حال بهره 

تولید . روز است 26الي  0زمان ماندش . آن متان مي باشد% 55که . باشد متر مکعب به ازاي هر متر مکعب حجم راکتور مي 

   .بیوگاز به ازاي هر تن مواد زائد خام مي کند متر مکعب  266الي  046

 محاسبه حجم گاز توليدي در راکتور

راکتور را بدست  از تولیدي در راکتور مي بایستي ابتدا فرمول شیمیایي مواد زائد و یا فاضالب ورودي به براي محاسبه حجم گ

  .مواد زائد جامد داراي فرمول عمومي زیر مي باشند. آورد

Ca Hb Oc Nd 

Organic matter CH4 + CO2 + N2 + NH3 

معادله را موازنه  دي را قرار داد و با استفاده از فرمول زیر مي توان در فرمول فوق به جاي مواد آلي مصرفي فرمول کلي ورو

  .نمود

Ca Hb Oc Nd + (4A-B-2C+3D/4) H2O ( 4A+B-2C-3D/8) CH4+ (4A-B+2C+3D/8) CO2 + DNH3 

خشي ضمن چون ب در . مي باشد  CO2 آن % 46گاز تولیدي متان و % 06میزان متان تولیدي باید توجه داشت که   در محاسبه 

به همین دلیل تنها . جدید مي گردد از مواد آلي موجود در مواد زائد جامد ورودي به راکتور بیوگاز صرف سنتز بافت سلولي 

   .از گاز تئوري محاسبه شده در عمل تولید مي گردد% ۵5

   .در اينجا به معرفي سه نوع از مشهورترين و پرکاربرد ترين سيستمهاي بيوگاز مي پردازيم

  ( مدل هندي)اه بيوگاز با سرپوش شناور دستگ

مواد . بیوگاز مي باشند  این دستگاه كه در هند طرفدار زیادي داشته و هزاران دستگاه از این نوع در هندوستان در حال تولید 

تولید  قرار دارد هدایت شده و پس از اولیه از حوضچه ورودي پس از مخلوط با آب به داخل مخزن تخمیر كه در داخل زمین 

ورودي قرار گرفته حركت كرده و گاز تولیدي در  گاز مواد تخمیر شده به طرف حوضچه خروجي كه در راستاي حوضچه 

شماي كلي این . تخمیر قرار گرفته ، جمع آوري مي شود  داخل محفظه فلزي گاز كه به صورت معكوس روي دهانه مخزن 

  . دستگاه مانند شكل زیر مي باشد 



     

   

 

 حوضچه ورودي

طرف دیگر  این حوضچه در سطح فوقاني زمین و در مقابل حوضچه خروجي در . همانطوري كه در شكل باال نشان داده است   

تحتاني مخزن تخمیر انتقال  به قسمت  مخزن تخمیر ساخته شده و از طریق مجراي ورودي مواد اولیه را كه با آب مخلوط شده

اندازه متعادل حوضچه . انجام مي گیرد  مي دهد و عمل اصلي این حوضچه مخلوط آب و مواد اولیه است كه این عمل با دست 

رد است كه در ارتفاعي باالتر از سطح زمین قرار مي گی  cm 46 و حداكثر ارتفاع  cm 46 با حالت استوانه اي شكل داراي شعاع 

 جدول مقايسه خواص گازهاي با بيوگاز . 

 نوع گاز
هواي مورد نیاز 

m3 

سرعت فشار در 

 cm/sهوا 

وزن مخصوص نسبت 

 به هوا
 ارزش حرارتي

 تركیبات

 عناصر درصد

 CH4 066 54/5 %55 4۵ 5/5 متان

 C4Hg 066 54/25 50/0 50 ۵/2۵ پروپان

 CH4H10 066 62/۵4 60/2 45 5/۵ بوتان

 CH4H2 05و  ۵5 52/0 %۵۵ 06 0 یعيگاز طب

 CH4O2N2 56و  20و  24 60/4 %40 ۵2 0/۵ گاز شهري

 CH4CO2 0و  46 50/5 %54 46 0/5 بیوگاز

  جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي دستگاه بيوگاز

 بازده ارزش حرارتي eواحد  ماده حرارتي
ارزش حرارتي 

 kwh/eخالص

یك متر مكعب بیوگاز 

e/m3 

 kg 5/2 02% ۵/6 00/00 ودگاويك

 kg 5 02% 0/6 50/5 چوب

 kg ۵ 25% 2 04/0 زغال

 kg 5 25% 25/2 45/0 زغالسنگ

 kg 0/0۵ 06% 00/۵ 4/6 بوتان

 kg 5/0۵ 06% ۵4/۵ ۵5/6 پروپان

 گازوئیل

kg 

L لیتر 

02 

02 

 %56آشپزي 

 %۵6موتور 

0 

4 

55/6 

۵0/6 

 kwh 0 برق

 %5روشنایي 

 %۵6موتور 

5% 

۵6/6 

2 

05/0 

 m3 50/5 55% 2۵/۵ 0 بیوگاز



     

   

  حوضچه خروجي 

هنگام ورود  این حوضچه در طرف مقابل حوضچه ورودي به نحوي ساخته مي شود تا سطح فوقاني آن هم سطح زمین باشد تا   

به طرف  مخزن تخمیر مواد اولیه از حوضچه ورودي بنا به قوانین فشار مایعات و ظروف مرتبطه مواد تخمیر شده از كف 

قرار مي گیرد و مجراي ورودي در  از سطح زمین  cm 26 مجراي خروجي . مجراي خروجي و حوضچه خروجي هدایت گردد 

   . مجراي خروجي خارج گردد  سانتیمتري عمق زمین تا مواد تخمیر شده پس از ورود مواد اولیه از طریق  56

  تانك تخمير 

. دستگاه بیوگاز است  اساسي ترین قسمت یك . یا هــاضم معروف است   digester خمیر یا تانك تخمیر كه به مخزن یا محفظــه ت  

عدم نفوذ هوا ، تخمیر یا تجزیه  و ( عدم نفوذ آب)در این محفظه پس از ورود مواد اولیه و تثبیت درجه حرارت و رطوبت 

ساختمان این مخزن با . مخزن تولید مي شود  ین غیرهوازي توسط باكتریهاي متان زا صورت مي گیرد و بدین ترتیب گاز در ا

  توجه به شرایط آب و هوایي و امكانات فني و اقتصادي متفاوت است 

باران زا و  مثاًل در مناطق سردسیر در عمــق زمین قــرار مي گیرد و دیـواره هاي آن عایق بندي مي شود و یا در مناطقي كه 

كنند تا هم مانع نفوذ آب  دنه آن را براي جلوگیري از نفوذ آب ، آب بندي و قیراندود مي احتمال نفوذ آب به داخل آن مي باشد ب

باید به طریقي طراحي و اجرا شود تا با  مجراهاي ورودي و خروجي در داخل مخزن . گردد و هم درجه حرارت آن ثابت بماند 

در بعضي . به داخل حوضچه خروجي هدایت گردد  ه و ورود مواد جدید ، مواد تخمیر شده از كف مخزن به باالي آن منتقل شد

   . نقش مهمي در تولید گاز دارد  مواقع در داخل مخزن یك همزن نیز تعبیه مي كنند كه این امر 

 محفظه گاز

ي فوالدي ها این محفظه كه محل تجمع گازهاي ایجاد شده ، در اثر تخمیر مواد مي باشد ، اصواًل از یك استوانه ته بسته با ورقه   

بیشتري گاز در آن ذخیره  سقف آن را به صورت مخروطي مي سازند تا هم مقدار . میلیمتر ساخته مي شود  ۵تا  0به ضخامت 

آن یك لوله فلزي را از داخل آن  در مركز رأس . شود و هم آب باران روي آن جمع آوري نگردد و پوسیدگي ایجاد نكند 

به طــوري كه هرگاه گاز . گاز كنترل شود  باال رفتن آن در هنگام مصرف گاز یا تولید جوشكاري مي كنند تا پایین رفتن و 

سرپوش مخزن نیز شیري جهت تخلیه گاز نصب مي گردد  محفظــه به طرف باال حركت مي كند و در روي . بیشتري تولید شد 

گاز باید زنگ زدایي شده و پوشش رنگ از مخزن . مصرف هدایت گردد  تا به وسیله باز و بسته كردن آن گاز به طرف محل 

  . همواره سطوح داخلي و خارجي آن از نظر زنگ زدگي كنترل شود  بروز زنگ زدگي در آن جلوگیري شود و 

كلیه نكات ایمني  قسمت هاي اصلي بیوگاز با مخزن شناور را مواردي كه در باال ذكر شد ، تشكیل مي دهد كه باید در ساخت آن 

رعایت كرد تا دستگاهي …   ساخت دستگاه ، عدم نفوذ آب و هوا ، عدم نشت گاز ، به كار بردن مصالح خوب و را از لحاظ 

اساسي گردیده و در بعضي جاها مخزن  امروزه با رشد تكنولوژي ، تولید این دستگاهها نیز دچار تغییرات . مطمئن داشته باشیم 

پوشانند تا جانوران و حیوانات در داخل آن نیفتند ولي  راف آن را با توري مي گاز را به وسیله حائل هایي كنترل كرده و یا اط

كه در باال ذكر شده است و قطعات دیگر براي ایمني و بهره برداري  اساس كار آن و قسمتهاي اصلي و مورد نیاز مواردي است 

   . بیشتر به آن اضافه شده است 

  ( مدل چيني)به صورت واحد و با حجم ثابت  دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري

شكل و در عمق  با توجه به اینكه چیني ها مبتكر اولیه این دستگاه مي باشند به مدل چیني مشهور شده و به صورت مخزن گنبدي 

جویي عمق زمین از نظر صرفه  مخزن گاز و تخمیر مشترك مي باشد و به علت جاي گیري دستگاه در . زمین ساخته مي شود 

باعث شده كه به اهمیت و كارآیي آن  در مكان و فضاي مورد نیاز و تثبیت حرارت و مقاومت دستگاه در مناطق سردسیري 



     

   

  . طرح اصلي دستگاه مانند شكل زیر مي باشد . افزوده شود 

پوششي آجري یا  با  بدین ترتیب كه محفظه گاز و خمیر در ارتباط با یكدیگر و در یك مخزن مشخص ساخته شده و محفظه گاز

اساس كار آن مانند دستگاه قبلي  بتني به صورت گنبدي شكل ساخته مي شود كه روي محفظه گاز یك دریچه تعبیه مي شود و 

هم گاز را به محل هدایت مصرف مي كند و  است ولي در این حالت گاز تولیدي به طرف گنبد صعود كرده و فشار گاز تولیدي 

این مواد به طرف حوضچه خروجي فشار گاز داخل گنبد را  به داخل محفظه خروجي مي راند كه خروج  هم مواد تخمیر شده را

مي شود و چنانچه در حین مصرف فشار داخلي كم شود ، مواد از دریچه  تنظیم كرده و در اثر ازدیاد فشار ، مواد بیشتري خارج 

همانطوري كه قباًل بیان شد در باالي مخزن گاز ، . جبران كند  گردند تا فشار نقصاني را خروجي به داخل مخزن تخمیر برمي 

مي باشد باید یك دریچه بتني ساخته شود و در این دریچه  cm 56 براي آن دهانه كه قطر آن حدود  دهانه اي تعبیه مي شود كه 

پس  ( بتواند به راحتي از آن عبور كند  باید قطر دهانه به حدي باشد تا انسان)براي عبور لوله گاز در نظر گرفته شود  باید محلي 

دستگاه باید  ضمنًا به هنگام فعالیت . از ساخت دستگاه باید دریچه آب بندي گردد تا نشت گاز از اطراف آن صورت نگیرد 

ه با مدل تفاوت این دستگا تنها . دریچه به وسیله وزنه هایي كنترل گردد تا فشار گاز داخل مخزن باعث تكان دادن دریچه نگردد 

اگرچه طراحي این مدل به محاسبات . شود  هندي ثابت بودن حجم مخزن گاز است و از كاربرد آهن و فنر در آن اثري دیده نمي 

. ساخت روستاییان را به استفاده از این دستگاه راغب مي كند  مهندسي نیاز دارد ولي ساخت آن خیلي راحت بوده و این راحتي 

   . هاي مختلف در جدول زیر مورد مقایسه قرار گرفته اند  از جنبه ( هندي و چیني  مدل)دستگاههاي بیوگاز 

 

 

 

 

 

 دستگاه بيوگاز در مدل تايواني

در این سیستم  نسبت طول به عرض . ته شودو فایبرگالس ساخ  PVC این دستگاه مي تواند ار جنسهاي مختلفي همچون فلزات، 

دلیل نداشتن لجن برگشتي با  مي باشد و زمان ماند میکروبي و هیدرولیکي آن به   Plug Flow نوع جریان در آن . زیاد مي باشد

  .روز است 06یکدیگر برابر مي باشد و حدود 

 

 

 

 



     

   

  (نيمدل هندي وچي)جدول مقايسه ساخت و تكنولوژي دستگاههاي بيوگاز 

 مدل هندي مدل چيني مورد

 گاز ـ كود كود ـ گاز اولویت

 ساختمان
ساختمان یكپارچه بوده و ایجاد آن در همه 

  جا امكانپذیر است

مصالح و روش ساختمان ساده 

  مي باشد

مواد 

 ورودي

عمــومًا از مخلوط كردن فضوالت گیاهي 

 برداري مي شود و حیواني و انساني بهره

اوي استفاده عمومًا از كود گ

  مي شود

مواد 

 خروجي

در بسیاري از موارد به وسیله پمپ یا 

  سطــل خــارج مي شوند

مواد به صورت اتوماتیك 

  خارج مي شوند

جمع 

 آوري گاز

نیاز به سرپوش جداگانه ندارد و مقدار گاز 

خروج مــواد از  از طریق فشار گاز و

  حوضچه خــروجي تعیین مي شود

ور ارتفاع در سرپوشهاي شنا

مخزن گاز نشان دهنده میزان 

  گاز است

 فشار گاز
ماكزیمم آن حدود )میزان فشار زیاد است 

  (میلیمتر ستون آب 0666

 06-056)فشار زیاد نیست 

  (میلیمتر ستون آب

  نیاز به هزینه كم است هزینه
به علت نیاز به اجراي فلزي 

  هزینه زیادي الزم دارد

 ظاهر
در عمق خاك است و  قسمت اعظم دستگاه

  محل دستگاه تمیز است

قسمت زیادي از دستگاه نمایان 

بوده و اطراف دستگاه 

  غیربهداشتي است

 

 

 

 

 

 نام و کد محصول

 مولد بیو گاز

 کدی برای محصول یافت نشد :کد محصول 

 تعرفه ای یافت نشد :تعرفه گمرکی 

 بررسی و ارایه استاندارد و شرایط واردات

 .انین واردات و صادرات دارا بودن استاندارد و تست ریپورت برای کاال اجباری استقوبا توجه به 

 .کلیه کاالها در ایران مشمول استاندارد اجباری هستند 0۵56از تیر ماه سال 



     

   

کاالهاااایی کاااه باااه هردلیااال اساااتانداردی بااارای آنهاااا وجاااود نااادارد ، اساااتاندارد کارخاناااه ای ، بررسااای شاااده در     

 .اداره استاندارد ، تا تهیه استاندارد ملی ، قابل استناد میباشد

کاالهاااای وارداتااای کاااه اساااتاندارد ملااای بااارای آنهاااا وجاااود نااادارد توساااط دوایااار ذیاااربط تسااات شاااده و تاییدیاااه عملکااارد بااارای           

 .اردات آنها مالک استو

اسااتناد کاارد و یااا    گاااز سااوخت   مخااازنبااا توجااه بااه نبااودن سااازنده داخلاای و اسااتاندارد باارای ایاان کاااال یااا بایااد بااه اسااتاندارد              

 .تست عملکرد و گزارش عملکرد از اداره گاز دریافت نمود

تاندارد کارخاناااه ای اساااتناد   در صاااورت  ایجااااد واحاااد سااااخت درداخااال کشاااور ، تاااا تهیاااه اساااتاندارد ملااای ، میتاااوان باااه اسااا            

 .نمود

 

 قیمت تولید داخلی و جهانی

 بنابر این قیمتی برای آن وجود ندارد. ایران موجود نبوده و شناخته شده نیست این محصول ، در بازار 

بااا ملیااون تومااان باشااد کااه   پاان  پاایش بیناای میشااود قیماات تمااام شااده ایاان کاااال باار اساااس قیماات مااواد و هزینااه هااای تولیااد معااادل         

 در انتهای طرح مشخص خواهد شددر نظر گرفتن سهم سرمایه و سایر هزینه های تولید ، قیمت نهایی 

 تولید کنندگان و مصرف کنندگان

 

مصااارف کنناااده داخلااای باااالقوه ، باااا توجاااه باااه        0666666حااادود در حاااال حاضااار تولیاااد کنناااده داخلااای وجاااود نااادارد ولااای       

 .گاز و سایر موارد ، وجود دارد شرایط گاز رسانی ، قیمت گاز ، مناطق بدون

 

 شرایط صادرات

 

 .از آنجا که این محصول تاکنون تولید نشده ، بحث راجع به صادرات آن چندان موضوعیت ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل دوم 

 بررسی وضعيت عرضه و تقاضا

 

 .هم وجود نداردتولید داخلی وجود ندارد و عرضه در حال حاضر 

و باااا توجاااه باااه   0۵56،در تابساااتان  اقمااااری و روساااتاهاهای فاقاااد گااااز   نموناااه گیاااری  در شاااهر هاااای    باااازار باااالقوه از آماااار 

 .شرایط وقت  تهیه شده و در همین شرایط معتبر است

و ساااوخت ، تغییااار در وضاااعیت عرضاااه گااااز    (نااارو تاااورم  )تغییااار در وضاااعیت قیمااات گااااز ، تغییااار در وضاااعیت معیشاااتی      

 .د نتای  را دگرگون سازند، همگی میتواننرسانی به مناطق جدید

 

 طرح های در دست اجرا

یاااا الاقااال از طریاااق آمارهاااای موجاااود قابااال شناساااایی    در دسااات نیسااات مولاااد بیاااو گااااز در حاااال حاضااار طرحااای بااارای تولیاااد  

 قابل بررسی است توسعه یافته روی آن کار شده و این تکنولوژی نو بوده و و تنها در کشورهای. نیست 

 روند واردات محصول

 .دات این کاال در حد و سطحی است که در آمار واردات در مجموعه جداگانه و قابل شناسایی دیده نشده استوار

 روند مصرف

مصااارف ایااان کااااال را   .... گااااز ، اصااارار دولااات باااه افااازایش قیمااات و      عرضاااه در حاااال حاضااار پااایش بینااای میشاااود روناااد      

 .توجیه پذیر نماید

ر قسااامتهای بااااال ، روناااد رو باااه رشااادی را بااارای مصااارف پااایش رو       در صاااورت حفاااظ شااارایط موجاااود ، تحقیاااق ماااذکور د     

 .میگذارد

 روند صادرات

شااارایط اقتصااااادی ، باااازار داخلاااای و وضاااعیت قیماااات پااایش بیناااای شاااده ، امکااااان باااالقوه صااااادرات وسااایع و موفااااق را نویااااد        

 .میدهد ، اما شرایط سیاسی و امثالهم ، موانعی بر سر این راه میباشند

 .ز تولید داخلی اتفاق نیافتاده این مبحث خیلی قابل بررسی نیستبا توجه به اینکه هنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 :فصل سوم 

 بررسی تکنولوژی و روشهای توليد  و عرضه محصول در کشور

دامپروري و کشتارگاهی، مي توان اقدام به ساخت دستگاه  براي تولید بیوگاز در مناطق روستایي، و مجتمع هاي كشاورزي و

  :هاي زیر تشكیل شده است ساخت آن بسیار آسان و از بخش بیوگاز كرد، كه

        :تانك تخمیر

این تانك را . استوانه و از جنس آجر و یا بتون ساخته مي شود بخش اصلي دستگاه بیوگاز است، كه معمواًل به شكل، تانك تخمیر

به مدت  مواد زاید آلي پس از ورود به تانك. درون زمین و یا بخشي از آن را در روي زمین ساخت مي توان یا به صورت كامل

بي هوازي و براثر فعالیت باكتري ها تجزیه  در طول این مدت، مواد زاید آلي درشرایط. یك تا دو ماه در آن نگهداري مي شوند

اد زاید جدید در مقداري بیوماس است، كه با تخلیه مرتب بیوماس  و اضافه كردن مو نتیجه این تجزیه، تولید بیوگاز و. مي شوند

  .روزهاي سال، مي تواند ادامه داشته باشد تمام

  :محفظه گاز  

. در روي بخش فوقاني تانك تخمیر، قرار مي گیرد این محفظه به صورت سرپوشي شناور یا ثابت، از جنس فلزي یا بتوني

كشي مي توان آن را به نقطه  زیر این سرپوش جمع مي شود، كه از طریق لوله گازهاي تولیدي در تانك تخمیر در بخش

جلوگیري شود؛ بنابراین با  نكته مهم در باره این محفظه این است، كه از افزایش فشار گاز در این محفظه. داد مصرف انتقال

 .  كرد نصب فشار سن  در این محفظه مي توان فشار گاز را كنترل

ورود مواد خام و تخلیه بیوماس از تانك  دستگاه بیوگاز، هدف از لوله هاي ورودي و خروجي در :لوله هاي ورودي و خروجي 

در مناطق روستایي هر خانوار مي تواند، به طور . پالستیكي یا بتوني انتخاب كرد جنس لوله ها را مي توان از نوع. تخمیر است

. تراكي یك دستگاه بیوگاز بسازنداش یك دستگاه بیوگاز داشته باشد، و یا چند خانوار ساكن در كنار هم مي توانند به طور انفرادي

گاو و یا چند راس گوسفند، پاسخ گوي تولید گاز مصرفي هر خانوار در  براساس محاسبات انجام شده، كود حاصل از سه راس

برداري و  بهره. لیتر به ازاي هر كیلوگرم فضوالت تجزیه شده است 566این میزان تولید گاز، حدود  كه. طول سال است

با توجه به موارد . تواند از آن استفاده كند دستگاه بیوگاز به مهارت خاصي نیاز ندارد، و هركس به راحتي مينگهداري از 

منابع انرژي غیرنفتي و استفاده از انرژي هاي نو در كشورمان، به خوبي احساس  یادشده، لزوم برنامه ریزي، براي گسترش

مي توان در مصرف  ساخت دستگاه هاي بیوگاز در مناطق روستایي، با انجام مطالعات و تحقیقات و مشاركت در .مي شود

استفاده از بیوگاز در زندگي روزمره مي تواند، فایده هاي  در یك نتیجه گیري كلي .سوخت هاي نفتي به شدت صرفه جویي كرد

  :زیر را به دنبال داشته باشد

  بیوگاز به عنوان یك منبع انرژي محلي و تجدید شونده؛

  و خانگي، همچنین سودآور بودن آن؛ وضعیت ایمني صنعتيبهبود  

  نامطبوع؛ بهبود وضعیت كیفیت هوا و كاهش بوهاي 

  كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي دشمن الیه ازون؛ 

  تضمین منبع انرژي؛ رشد اقتصادي و 

  ف؛پراكندگي آنها در محیط اطرا جمع آوري مواد زاید و حیواني در یك نقطه و جلوگیري از 

 مطمئن در كشاورزي؛ استفاده از بیوماس تولیدي به عنوان كود سالم و 

 

 :فصل چهارم

 

 تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهای مرسوم

 

از آنجااایی کااه تکنولااوژی بیااو گاااز تکنولااوژی نااو اساات قاباال قیاااس بااا تکنولوژیهااای گاااز نیساات ، در عرصااه بیااو گاااز نیااز                  

 .راز مدت ، قابل مقایسه نیستندتکنولوژیها ، به دلیل عدم کاربرد د

 

 

 



     

   

 :فصل پنجم 

 

 

 بررسی و تعيين حد اقل ظرفيت اقتصادی 

باااااا توجاااااه باااااه هزیناااااه هاااااای ساااااربار و هزیناااااه هاااااای سااااارمایه ای و محاسااااابات انجاااااام شاااااده ، تیاااااراژ         در ایااااان پروساااااه  

 .حد اقل تیراژ اقتصادی برای تولید میباشد........................ 

 .قدار باعث افزایش قیمت فروش میگرددتولید کمتر از این م

 .در محاسبات قیمت فروش ثابت فرض شده و تیراژ بر اساس آن محاسبه گردیده است

 .تیراژ متغیر ، ظرفیت متغیر مجهول ، قیمت فروش ثابت ، حاشیه سود ثابت در نظر گرفته شده است 

 

 

 

 

 :فصل ششم

 

 مواد اوليه و محل تامين 

 

 اد فلزی و پالستیکی و در کنار آن قطعات الکترونیکی استمومواد اولیه این طرح 

البتاااه ایااان در حاااالتی اسااات کاااه تولیاااد     . تاااامین ماااواد در تیاااراژ پاااایین محلااای و در تیاااراژ بااااال از مناااابع اصااالی داخلااای اسااات       

 .داخلی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل هفتم

 

 پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

محاال مناسااب بااا   . طاارح مشااخص اساات کااه ایاان واحااد در همااه شااهر هااا قاباال اجراساات           بااا توجااه بااه مااواد اولیااه الزم باارای      

.... بااااا توسااااعه گااااازی کمتاااار ماننااااد ، جنااااوب خراسااااان ، سیسااااتان و بلوچسااااتان و     توجااااه بااااه ظرفیاااات ، اطااااراف شااااهرهای   

 .میباشد

 استانجام شده  زاهدانبا توجه به تاثیر منطقه در محاسبات اقتصادی ، فرض برای اجرای طرح در شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل هشتم 

 

 وضعيت تامين نيروی انسانی و اشتغال

 

 وضعیت نیروی انسانی در جداول مربوطه آمده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل نهم 

 

 تاسيسات مربوطه 

 در جداول ادامه آمده است

 

 

 

 

 

 :فصل دهم

 

 حمايتهای اقتصادی

 :مشخصه  دوبا توجه به  

 ایجاد اشتغال -0

 ارزش افزوده باال -2

 االصول بایستی به نحو احسن حامی این طرح و سرمایه گذاری برای آن باشند داریها و شهرداریها علیاستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل يازدهم

 

 تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندی 

 

 امکان سنجی علمی

 این طرح طی سالهای گذشته در دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است

 زار وارد شده استنمونه هایی از آن نیز به با

 .در برخی کشورها تولید میشود

 

 

 

 امکان سنجی اقتصادی

 

 جداول محاسباتی

 در جداول ادامه                                                  

 محاسبه نقطه سربه سر

 

 محاسبه بازگشت سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 بنام یگانه طراح هستی 

 خالصه طرح

 ولید مولد گاز از پسماند غذای خانگیت عنوان طرح

 شهرستان زاهدان محل اجرای طرح 

    

 15411831 کل سرمایه گذاری مورد نیاز طرح 

 14884484 سرمایه گذاری ثابت طرح 

 1414838 سهم مجری از سرمایه ثابت

 544458 سهم بانک از سرمایه جاری

 1958413 سهم مجری از سرمایه جاری

 11134944 اری بانککل سرمایه گذ

 4435844 کل سرمایه گذاری مجری

 14 دوران مشارکت مدنی 

 3 دوران فروش اقساطی 

 18 نرخ بهره تسهیالت سرمایه ای

 1549/91/19 تارخ نگارش

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 زمین و محوطه سازی 

 واحد شرح هزینه ردیف
ارزش 

 واحد

واحد مورد 

 نیاز
 جمع

 رای سند  کاربری صنعتیزمین محل اجرای طرح دا 1
متر 

 مربع
139 4999 599999 

 تسطیع و خاکبرداری 2
ساعت 

 کار
899 899 149999 

 ( شن ریزی و کف کوبی ) کف سازی محوطه  3
متر 

 مربع
439 499 39999 

 اجرای جاده دسترسی به کارخانه  
متر 

 طول
149 9 9 

 متر 2به ارتفاع دیوار کشی مجموعه از نوع دیوار بلوکی و پوشش سیمانی  5
متر 

 مربع 
499 489 84999 

 اجرای فضای سبز کارگاه و جدول کشی 6
متر 

 مربع
599 89 14999 

 5999 1 5999 عدد (تابلوی فلکسی فیکس ) تابلو شناسایی مجموعه  7

 5999 1 5999 عدد تایی و ساخت سر درب و نرده گذاری 4درب پروفیلی ) درب ورودی کارخانه  8

 314999 جمع

 44499 % 5پیش بینی نشده 

 498499 جمع کل هزینه زمین و محوطه سازی 

 

 ساختمان سازی

 جمع واحد مورد نیاز ارزش واحد واحد نوع ساختمان شرح ردیف

 513999 599 1439 متر مربع  اجرای سوله فلزی و دیوار پینی آجری سالن تولید 1

 853999 599 1839 متر مربع  طبقه همکف شناژوبتن ریزی انبارها 2

 44999 49 1199 متر مربع  ساختمان آجری و نازک کاری  ساختمان اداری 3

              

       متر مربع   _ بالکنها 5

 414999 جمع

 85499 % 5پیش بینی 

 414499 جمع کل هزینه های ساختمان سازی

 449 جمع کل زیر نای مورد نیاز

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 دماشین آالت خط تولی

 جمع واحد مورد نیاز ارزش واحد واحد مشخصات فنی شرح ردیف

 4999999 1 4999999 دستگاه شرح ذیل جدول تجهیزات و ماشین آالت مونتاژ 1

 4999999 جمع

 199999 % 5پیش بینی 

 4199999 جمع کل ماشین آالت

 

 

 

 

 

 تجهیزات انتقال مواد اولیه و خط تولید

 جمع ارزش واحد ادتعد شرح و مشخصات فنی ردیف

 49999 4999 19 گاریهای مونتاژ 1

 199999 39999 4 ابزارهای نورد و جوشکاری 2

 89999 19999 8 ابزارهای پرداخت و نهایی کاری 3

 499999 139999 4 ماشینهای تراش و فرز  

 1399 1399 1 میز مونتاژ الکترونیک 5

 49999 59999 4 کانوایر های جانبی 6

 1141399 جمع

 34513 %  5پیش بینی 

 1145413 جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 

 ارزش کل ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی  ردیف

 49999 49999 1 میز کنترل مونتاژ مکانیکی 1

 499999 499999 1 میز تست فشار 2

 149999 149999 1 میز تست الکترونیک 3

 199999 199999 1 زتست گا  

 199999 199999 1 تست جوش 5

6   1 9 9 

9   1 9 9 

11   1 9 9 

11   1 9 9 

 1149999 جمع 

 34999 % 5پیش بینی 

 1454999 جمع کل

 

 

 وسائط نقلیه

 ارزش کل  واحد مورد نیاز ارزش واحد واحد شرح و مشخصات فنی ردیف

 4899999 5 499999 دستگاه وانت و خاور و جرثقیل 1

 4899999 جمع 

 149999 %  5پیش بینی 

 4349999 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 تأسیسات مورد نیاز طرح

 جمع واحد مورد نیاز ارزش واحد شرح و مشخصات فنی

 149999 1 149999 فاز 3آمپر  111خرید امتیاز انشعاب برق 

 39999 1 39999 خرید امتیاز انشعاب آب

 13499 5 3499 کابل کشی مربوطهخرید امتیاز تلفن  و 

 143499 جمع

 4449 %  5پیش بینی 

 148449 جمع کل

 

 

 

 تجهیزات کارگاهی

 جمع ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی ردیف

 9 49999 9 هزینه خرید و نصب ترانس و خازن  1

 49999 49999 1 کابل کشی و نصب تابلو برق مادر 2

 43999 43999 1 نتور آبلوله کشی مجموعه و نصب ک 3

    9 449 9 

5   9 499 9 

6   9 84399 9 

 5499 499 4 کیلو گرمی21کپسول اطفای حریق پودری  7

 1499 599 4 کیلو گرمی 21کپسول اطفای حریق محلول  8

9   9 3499 9 

 4999 1399 8 واگن چرخدار 11

 39999 39999 1 سیستم هوشمند اعالم حریق سالن تولید و انبار 11

 49999 49999 1 (تأسیسات شوفاژ و رادیاتور ها ) سیستم گرمایشی کارگاه  12

 44999 5399 4 (خرید و نصب هواکش تهویه سالن تولید ) سیستم سرمایشی و خنک کننده کارگاه  13

 3999 3999 1 (کولر ثابت و کانال کشی ) سیستم سرمایشی و تهویه ساختمان اداری و انبار ها  14

 594899 جمع

 13819 % 5پیش بینی 

 548419 جمع کل تأسیسات و تجهیزات



     

   

 

 لوازم و ابزار کارگاهی 

 جمع ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی ردیف

 5499 1499 4 کیلویی 411باسکول  1

 319999 43999 4 ترانس جوش 2

 139 139 1 سنگ فرز دستی 3

    1 4999 4999 

 4899 499 5 کارگاهی میز کار پروفیلی 5

 5499 499 8 (واگنهای چرخدار ) فرغون صنعتی کارگاهی  6

 343439 جمع 

 4444163 % 5پیش بینی 

 33448163 جمع کل تأسیسات و تجهیزات

 

 

 اثاثه و لوازم اداری و رفاهی 

 جمع ارزش واحد تعداد شرح ردیف

 4999 4999 5 میز چوبی 1

 1499 1499 4 صندلی  2

 4999 4999 1 و صندوقگا 3

 59999 1399 8 کامپیوتر 4

 14999 4999 4 فایل بایگانی 5

 499 599 4 صندلی کامپیوتر 6

 1499 499 4 میز کامپیوتر 7

 3499 4499 4 1211پرینتر اچ پی لیزری  8

 3999 3999 1 ...(یخچال ، گاز و ) لوازم آشپزخانه  9

 8399 8399 1 نسرویس میز و صندلی غذا خوری کارگرا 11

 53999 53999 1 سرویس ظروف استیل و سلف سرویس 11

 114199 جمع 

 3433 %  5پیش بینی 

 143933 جمع کل تأسیسات و تجهیزات

 

 

 



     

   

 

 هزار ریال: ارقام  هزینه های قبل از بهره برداری

 مبلغ شرح ردیف

 199999 تهیه طرح توجیهی و مشاوره فنی 1

 139999 زار یابیمطالعات مقدماتی و با 2

 59999 اخذ مجوزات قانونی 3

 39999 تهیه نقشه های اجرایی 4

 39999 خرید اوراق بها دار و عقد قرار داد بانکی 5

 4399999 ماه  12حقوق مدیر اجرائی طرح به مدت  6

 4449999 جمع

 

 

 

 محاسبه سرمایه گذاری ثابت طرح

 مبلغ شرح ردیف

 319999 زمین و محوطه سازی 1

 44999 ساختمان سازی 2

 5445413 ماشین آالت خط تولید 3

 9 تجهیزات انتقال مواد اولیه و خط تولید 4

 1454999 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 5

 4349999 وسائط نقیله 6

 148449 تأسیسات مورد نیاز طرح 7

 548419 تجهیزات کارگاهی 8

 33448163 لوازم و ابزار کارگاهی 9

 143933 اثاثه و لوازم اداری و رفاهی 11

 4449999 هزینه های قبل از بهره برداری 11

 1144344163 جمع کل سرمایه گذاری ثابت طرح

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 حقوق و دستمزد

 جمع کل حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد تخصص و مهارت ردیف

 1949999 14999 4999 13 کارگر نیمه ماهر خط تولید 1

 499999 49999 3999 19 راتور تولیداپ 2

 44999 44999 4999 1 انبار دار 3

 188999 188999 14999 1 مدیر امور اداری و مالی 4

 149999 149999 19999 1 مدیر امور فروش و بازار یابی 5

 549999 549999 59999 1 مدیریت مجموعه 6

 49999 49999 1399 1 تکنیسین آزمایشگاه و کنترل کیفیت 7

 4849999 جمع حقوق سالیانه

 314199 %  23بیمه سهم کار فرما 

 8449999 دو ماه عیدی و پاداش سالیانه

 11434149 جمع حقوق و مزایای سالیانه

 59 اشتغالزایی طرح

 

 

 تعمیرات و نگهداری

 مبلغ تعمیرات ضریب تعمیرات ارزش دارائی شرح دارائی ردیف

 4944 %4699 598499 (ه خرید زمین با کسر هزین) محوطه سازی  1

 14544 %4699 414499 ساختمان سازی 2

 193999 %3699 4199999 ماشین آالت 3

 34148 %3699 1145413 تجهیزات انتقال مواد  

 51119 %5699 1454999 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 5

 13499 %5699 4349999 وسائط نقلیه 6

 14341 %5699 33448163 تجهیزات کارگاهی  7

 4841 %4699 548419 لوازم و ابزار کارگاهی 8

 4391 %4699 143933 اثاثه و لوازم اداری و رفاهی 9

 541944 جمع هزینه های تعمیرات و نگهداری

 

 

 

 



     

   

 

 استهالک دارائیهای ثابت طرح

 مبلغ استهالک ضریب استهالک ارزش دارائی شرح دارائی ردیف

 4188 %5 598499 (با کسر هزینه خرید زمین  )محوطه سازی  1

 33144 %4 414499 ساختمان سازی 2

 181999 %1 4199999 ماشین آالت خط تولید 3

 44411 %1 1145413 تجهیزات انتقال مواد  

 18589 %4 1454999 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 5

 114899 %1 4349999 وسائط نقلیه 6

 41414 %3 33448163 هیتجهیزات کارگا 7

 14844 %4 548419 لوازم و ابزار کارگاهی  8

 4435 %3 143933 اثاثه و لوازم اداری و رفاهی  9

 444999 %19 4449999 هزینه های قبل از بهره برداری 11

 444591 جمع هزینه های استهالک سالیانه طرح

 

 هزینه های انرژی مصرفی

 واحد شرح ردیف
 بهای مصرف سالیانه بهای مصرف ماهیانه واحد مصرف د مصرفیواح ارزش واحد

 (هزار ریال )  (هزار ریال )  سالیانه ماهیانه (ریال)

 KW 4399 14999 188999 59999 549999 برق مصرفی 1

 M#3 4999 1399 14999 14999 188999 آب مصرفی 2

 LITR 3999 44999 514999 159999 1349999 گازوییل  

 LITR 1999 499 19499 4599 13499 ینبنز 4

 PULS 199 4999 48999 499 4899 تلفن 5

 LITR 59999 49 489 499 1499 روغن موتور 6

 LITR 39999 5 54 139 1499 واسکازین 7

 KG 34999 4 48 198 1484 گریس نسوز 8

 KG 59999 49 489 499 1499 گریس معمولی 9

 4134884 یجمع کل هزینه مصرف سالیانه انرژ

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 (روز کاری در سال و یک شیفت در روز  311) مواد اولیه مورد نیاز 

 واحد شرح ردیف
 بهای مصرف سالیانه بهای مصرف ماهیانه واحد مصرف واحد مصرفی ارزش واحد

 (هزار ریال )  (هزار ریال )  سالیانه ماهیانه (ریال)

 1949999 49999 149 49 1399999 شیت ورق آهن 1

 314999 84999 149 49 499999 شیت ورق پالستیک 2

 144499 19499 4449 489 83999 کیلو سیم جوش  

 114499 18899 4489 149 49999 عدد اتصاالت 4

 149999 49999 149 49 1999999 عدد برد 5

 314999 84999 149 49 499999 عدد رگوالتور 6

 549999 59999 149 49 399999 عدد تجهیزات پنومات 7

 3614411 جمع کل هزینه مصرف سالیانه انرژی

 72288 % 2پیش بینی نشده 

 3686688 جمع کل مواد اولیه مصرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 هزینه های سالیانه طرح

 مبلغ شرح ردیف

 11434149 حقوق و دستمزد 1

 541944 تعمیرات و نگهداری 2

 444591 استهالک 3

 4134884 رفیانرژی مص  

 5444444 مواد اولیه 5

 49414561831 ( هزینه حقوق ، تعمیرات و انرژی %  1/5) هزینه های اداری و فروش  6

 58443641353 ( حقوق و تعمیرات و انرژی و مواد اولیه %  1/2) هزینه های پیش بینی نشده  7

 1434944164 جمع هزینه های سالیانه طرح 
 

 

 

 

 مورد نیاز طرح  سرمایه در گردش

 مبلغ مورد نیاز مدت مورد نیاز شرح ردیف

 454513 یک ماه حقوق و دستمزد 1

 591448 یک ماه مواد اولیه 2

 11441965414 هزینه انرژی و اداری و فروش%  11 تنخواه گردان 3

 1541494 جمع کل سرمایه در گردش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 
 رح محاسبه کل سرمایه گذاری مورد نیاز ط

هزار : ارقام 

  ریال

 
 مبلغ  شرح سرمایه ردیف

 

 
 14884484 سرمایه ثابت طرح 1

 

 
 154149468 سرمایه در گردش طرح 2

 

      

      

 نحوه مشارکت بانک و مجری

 جمع سهم مجری درصد  سهم بانک درصد  شرح سرمایه

 1488448163 141483864 %15 19451145655 %41 سرمایه ثابت

 15414946544 195841361 %14 54445864844 %48 سرمایهشرح 

 15411834644 443584465   11134941631   جمع کل 

 

 

 

 

 محاسبه بهره تسهیالت سرمایه ثابت و نحوه باز پرداخت آن

 19451145655 میزان تسهیالت سرمایه ثابت

 14 (ماه ) دوران مشارکت مدنی 

 %18 (درصد ) نرخ سود تسهیالت 

 13145416944 د دوران مشارکتسو

 14581349654 اصل و فرع تسهیالت

 13414536544 سود فروش اقساطی

 14815944643 کل تسهیالت با احتساب سود

 44943168544 (ساله  5ماهه با دوران باز پرداخت  3) مبلغ هر قسط 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 محاسبه بهره تسهیالت سرمایه جاری و نحوه باز پرداخت آن 

 326834 ن تسهیالت سرمایه در گردش میزا

 12 (ماه ) دوران مشارکت 

 %14 (درصد ) نرخ سود تسهیالت 

 45757 سود دوران مشارکت

 372591 اصل و فرع تسهیالت سرمایه در گردش

 

 

 

 

 (درصد در صد  راندمان تولید ) محاسبه نقطه سر به سر 

 شرح هزینه ردیف
 هزینه ثابت هزینه

 جمع کل
 درصد مقدار درصد رمقدا

 11259781 %65 7318857 %35 3941923 حقوق و دستمزد 1

 327122 %1 1 %111 327122 تعمیرات و نگهداری  

 886311 %21 177261 %81 719141 استهالک 3

 2159448 %21 431891 %81 1727558 انرژی مصرفی 4

 3686688 %21 737338 %81 2949351 مواد اولیه 5

 216194 %15 31929 %85 175265 ی اداریهزینه ها 6

 34866 %1 1 %111 34866 هزینه های پیش بینی نشده 7

 18561298 8696273 9864124 جمع هزینه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 دستگاه تولید بیو گاز 511 ظرفیت تولید

 هزار ریال 18561298 هزینه های سالیانه

 (محصول هر واحد ) ریال  36392741 قیمت تمام شده محصول

 51111111 (                 91ارزش سه ماهه دوم سال ) قیمت فروش محصول 

 25511111 درآمد حاصل از فروش تولیدات

 %72.79 :درصد فروش در نقطه سر به سر 

 6939712 ویژه ( زیان ) سود 

 21599991 ارزش افزوده ناخالص 

 21892146 ارزش افزوده خالص 

 16.2 ص به کل فروشنسبت افزوده ناخال

 16.4 نسبت افزوده خالص به کل فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 هزار ریال: ارقام 

 درصد  15هزینه های دوره ای با نرخ رشد سالیانه 

 سال پنجم سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول دوره شرح

 2168996.138 1799126.99 1564458.252 1361398.48 1182955 حقوق و دستمزد

 148851.1221 129435.6714 112552.7577 97871.96325 85116 تعمیرات و نگهداری

 288174.1927 251586.2546 217911.1919 189479.2195 164765 استهالک

 228276.7977 198511.5633 172611.155 151195.7 131518 انرژی مصرفی

 23521861.35 21453791.61 17785915.75 15466115 13448711 مواد اولیه

 36691.85787 31915.96337 27744.31597 24125.49215 21979 هزینه های اداری 

 51935.96842 45161.71167 39271.15363 34148.74229 29695 هزینه های پیش بینی نشده

 26344786.23 22918519.77 19921443.28 17322124.59 15162717 جمع کل هزینه های دوره ای

 



     

   

 

     
 هزار ریال: ارقام 

 درصد 15درآمد های سنواتی با نرخ رشد سالیانه 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول دوره شرح

 44599659.38 38782312.5 33723751 29325111 25511111 فروش تولیدات

جمع کل در آمد های سنواتی 

 طرح
25511111 54825111 88548751 127331162.5 171931721.9 

 

 

 

 

 سود و زیان دوره ای 

 سال پنجم سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول  سال شرح

 26344786.23 22918519.77 19921443.28 17322124.59 18561298 هزینه دوره

 171931721.9 127331162.5 88548751 54825111 25511111 درآمد دوره

( زیان ) سود 

 ناویژه
6939712 37512875.41 68628316.72 114422552.7 145585935.6 

 

 

   
 هزار ریال: اراقم 

 جدول نحوه باز پرداخت تسهیالت بانکی سرمایه ثابت

 هزار ریال 18413128.65 اصل و سود تسهیالت سرمایه ثابت

 ماه 3 ه اقساطفاصل

 قسط در سال 4 تعداد اقساط در سال

 سال 5 دوران فروش اقساطی طرح

 قسط در سال 21 تعداد کل اقساط تسهیالت سرمایه ثابت

 هزار ریال 921651.4326 مبلغ هر قسط

 هزار ریال 14731422.92 مانده اقساط پایان سال اول 3682615.731 مبلغ کل قسط در سال اول 

 هزار ریال 11147817.19 مانده اقساط پایان سال دوم 3682615.731 سط در سال دوممبلغ کل ق

 هزار ریال 7365211.461 مانده اقساط پایان سال سوم 3682615.731 مبلغ کل قسط در سال سوم 

مبلغ کل قسط در سال 

 چهارم 
3682615.731 

مانده اقساط پایان سال 

 چهارم
 هزار ریال 3682615.731

 هزار ریال 1 مانده اقساط پایان سال پنجم 3682615.731 قسط در سال پنجم مبلغ کل

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 زمانبندی اجرای طرح

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماه شرح

                         تسطیع و خاکبرداری

                         اجرای فونداسیون و ساخت سوله

                         ساختمان سازی

                         خرید امتیازات

                         عقد قرار داد خرید ماشین آالت

                         نصب امتیازات

                         خرید و نصب تجهیزات

                         حمل ماشین آالت

                         نصب ماشین آالت 

                         کنترل و تست اولیه دستگاهها

بهره برداری آزمایشی و کنترل 

 کیفیت
                        

                         نهایی و تولید انبوهبهره برداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 پیش بینی سود و زیان

 %111 %91 %81 %71 %61 ظرفیت

 5 4 3 2 1 سال شرح

 44599659.38 38782313 33723751 29325111 25511111 درآمد سالیانه

           :کسر میشود 

 26344786.23 22918511 19921443 17322125 15162717 هزینه سالیانه

 12137582.4 11554419 9177756.1 7981657.4 6939712 نتیجه عملیات نقدی 

           :کسر میشود 

 288174.1927 251586.25 217911.19 189479.21 164765 استهالک

 11849418.2 11313833 8959855 7791178.2 6774938 ناویژه( زیان ) سود 

 ********** ********* ********* ******* ********* بهره تسهیالت: کسر میشود

اقساطی سرمایه فروش ( الف 

 ثابت
3682615.7 313411.93 313411.93 313411.93 313411.934 

 ******** ******** ******** ******** 418347.84 فروش اقساطی جاری( ب

 11545997.27 11111422 8656444 7487767.3 2673984 ویژه( زیان ) سود 

 28818617.67 18818195 11161751 2673984 1 سنواتی ( زیان )سود 

 41364614.94 28818618 18818195 11161751 2673984 نقل به تراز نامه( زیان ) سود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 
 (مجری-قرمز )سهم در سرمایه جاری

 

 
 (مجری-قرمز)سهم در سرمایه ثابت

 

 
 (آبی)به ثابت( قرمز)نمودار نسبت در گردش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


