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 اسالری چیست؟

ساخته 1859در سال کشور هند در ایالت بمبئی بیوگاز جهت تولید اولین بار مخازن هاضم مواد گیاهی برای

طراحی این سیستم به گونه ای است که  .گاز متان ناشی از فرایند هضم غیر هوازی می باشد ولیدتم تشد.سیس

تولید گاز بیو در آن کود وسایر موادآلی بوسیله میکروب ها شکسته می شوند بطوریکه در این فرایند مواد ساده و

ژونیک بصورت کتریهای متااب .اشددرجه سانتی گراد می ب 38بهترین دما جهت این فرایند دمای  .می شود

 60تولید شده مشتمل بر  بیو گاز در جایی که محدودیت اکسیژن وجود دارد فعال شده وو  در مواد آلی طبیعی

پتانسیل تولید بیو  .درصد سولفید هیدروژن می باشد 4تا 2 و درصد دی اکسید کربن 40تا  38 ،درصد گاز متان

 اوردهالری را می توان بقایای مواد آلی هضم شده اطالق نمود این فرسا اشد.وابسته به نوع ماده آلی می بگاز 

بعد از خروج  .متان ساز بر روی مواد آلی در شرایط غیر هوازی می باشدهای  یبیولوژیک متاثر از عمل باکتر

نوان ته وبه عاسالری به عنوان محصول ثانویه ایجاد می شود و گازهای ایجاد شده قابلیت اشتعال داش ،بیوگاز

می تواند  .با ارزش باال می باشد یذاسالری به عنوان یک ماده مغ.ع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد منب

  مورد استفاده قرار می گیرد این ماده در پرورش ماهی به عنوان بارور کننده .مصارف چند جانبه داشته باشد

(Fallahi et al ,2012   ). 

 

 



 

 

 

ریتفاده از اسالمزایای اس  

 

در طول پرورش  شیمیایی را به میزان قابل توجه اید ابه این صورت که مصرف مو ، ن استآارگانیک بودن  -1

.صدمه نزدن به محیط زیست،بسیار حائز اهمیت می باشد در تولید پایدار  و وکم خواهد کرد  

 .ارزان بودن این روش نسبت به کود شیمیایی -2

که ماهی می باشد از کود شیمیایی استفاده نخواهد  ینکه محصول حاصلرگانیک به جهت اتولید محصول ا -3

کرد که مضرات فراوانی در تولید ماهی ایجاد خواهد کرد که یک از بیماریها از جهت مصرف این ماهیان به علت 

 .در بدن می شودخیم باال بودن نیترات در اندام ماهی باعث تومورهای بد

 .ط مناسب تغذیه ایی نسبت به کود شیمیاییبه علت ایجاد محی بیشتر الرو ماهیانبازماندگی -4

یی که در کود خام گاوی مزارع پرورش ماهی را تهدید می کند و موجب خسارت می شود در اسالری انگلها -5

 .وجود ندارد به علت تولید گاز متان هنگام ساخت این محصول 

برابر کود گاوی است. یون کلسیم با یونهای 66/1ادل ساز اسالری معـ نیمیزان وجود یون کلسیم در ماده غ -6

کربنات و بیکربنـات، ترکیبـات نـامحلول مـیدهـد. ایـن ترکیبـات دارای خاصـیت بـافری بـوده و در تعـدیل 

اکترها آب اسـتخرهای پرورش ماهی نقش بسزایی دارند. زیـرا اکسیداسـیون آمونیـاك بوسیله نیتروب pH میـزان

تزریق اسالری حداقل انتشار گاز د. طریـق میزان آمونیاك کاهش مییاب از ایـند نیتریـت شـده و باعث تولیـ

 .آمونیاك را باعث میشود

 .نقش موثری در تولید فیتوپالنکتون های مفید دارد -7

 .استفاده  هم زمان اسالری در پرورش ماهی و مزارع برنج  -8



 

(Bonten, et al ., 2014)       اسالری جهت باروری خاک وگیاهانده ااستف: نمایی از  1شکل  

 

 

 

 ساخت اسالری

نصف  آورده شده منتقل نموده به شکلی که نصف آن آب و2شکل در مخزن که  را  یابتدا کود گاوی یا کود اسب

 ،دمتر مکعب نیم کیلو مخمر نان اضافه گرد10میزان مخمر هر  ،سپس مخمر به آن اضافه نموده ،دیگر کود باشد

این کار را از اواخر  پوشانیم میسر مخزن را توسط پالستیک به صورتی که هیچ هوایی داخل مخزن نشود خوب 

به علت ،  وبعد از گذشت دو ماه اسالری آماده برداشت می باشد اسفندکه دما رو به افزایش است باید انجام گیرد

نشان داده به همراه توری فلزی که در شکل  سهولت در برداشت اسالری ، در قسمت انتهایی مخزن شیر تخلیه

 .اژ گرددپاستخر پموسط  ودر شده وصللنگ یبهتر است به ش شده نصب می گردد.

 



 

: نمایی از مخزن اسالری2لشک  

. 

 چگونگی مصرف اسالری

بیل یات رایج  از قبعد از این که عمل ،روز بستگی به دما دارد طول می کشد 60تا  40ساخت اسالری که بعد از 

 تا100به ازای هر هکتار،جهت بارور سازی استخر می توان روزانه  ،انجام گرفت......وغیره اهک پاشی  ،شخم زنی

  برسد.سانتی متر 25تا   20آب به به استخر تزریق کرد تا زمانی که شفافیت  اسالری به عمل آمده به ،لیتر 300
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