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چکيده
زمينه و هدف :بحران انرژی را ميتوان مهمترين بحران پيش روی بشر دانست .در سال های اخير به علت مشكالت ناشي از وابستگي گسترده به نفت و محدوديت منابع
انرژی ،به استفاده از بيوگاز در راستای توسعه پايدار کشور بيشتر توجه شده است .عالوه بر تأمين سوخت ،استفاده از بيوگاز اثرات چشمگيری در کاهش گازهای
گلخانهای و در نتيجه کاهش گرمايش زمين دارد .همچنين از مزايای ديگر توليد بيوگاز از منابع زيست توده ،کاهش زباله و توليد کود بهداشتي است .هدف از انجام اين
تحقيق بررسي پتانسيل توليد بيوگاز و انرژی از منابع زيست توده در روستاهای ايران با رويكرد تامين انرژی در محل مصرف و کاهش هزينههای حمل و نقل ميباشد.
روش بررسی :در اين تحقيق با استفاده از آمار تعداد دامهای موجود در روستاهای کشور و تعيين ميزان فضوالت دامي قابل استحصال ،پتانسيل توليد بيوگاز از منابع
دامي روستايي کشور بررسي شده است.
يافته ها :با تحقيقات صورت گرفته ،پتانسيل توليد بيش از يازده ميليارد و صد و نود و پنج ميليون مترمكعب بيوگاز به طور ساالنه از شصت و سه ميليون دام موجود در
روستاهای کشور وجود دارد .همچنين در بخش ديگر اين تحقيق ،ميزان بيوگاز قابل استحصال از مواد زايد فسادپذير روستايي ،به عنوان يک منبع زيست توده ديگر مورد
بررسي قرار گرفت که طبق اين بررسي پتانسيل توليد  784ميليون متر مكعب از يک ميليون و دويست و چهل و نه هزار تن در سال مواد زايد فسادپذير وجود دارد.
نتيجه گيری :به طور کلي با انجام اين تحقيقات و بررسي پتانسيل توليد بيوگاز و انرژی از منابع زيست توده در روستاهای ايران مشخص گرديد که اين عمليات با
رويكرد تامين انرژی در محل مصرف و کاهش هزينههای حمل و نقل قابليت اجرايي و صرفه اقتصادی داشته و از جمله راهكارهای دستيابي به توسعه پايدار در سطح
کشور و ملي ميباشد.
واژههای کليدی :بيوگاز ،انرژی ،زيست توده ،پتانسيل سنجي ،فضوالت دامي.
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Abstract
Background and Objective: Energy crisis is the most important crisis threatening mankind. Recently, using biogas has been
put under focus due to the problems caused by widespread dependence to oil and scarcity of energy resources. In addition,
using biogas as a fuel supply can saliently reduce greenhouse gases and consequently reduce global warming. Also, other
advantages of biogas generation from biomass resources are waste minimization and sanitary manure generation. The aim of
this study was to estimate the potential of biogas and energy production from biomass resources in the villages of Iran with
anapproach to supply energy at the consumption place and to reduce transportation costs.
Method: In this study, potential of biogas production from cattle refuse is evaluated according to the numbers of cattle
existing in Iran villages and determination of cattle refuse quantity.
Results: Results show that 11.195 million m3 biogas can be produced from 63 million cattle in villages of Iran. The
extractable biogas from rustic biodegradable wastes was also determined. It was found that, annually, 487 million m3 biogas
can be produced from 1249000 tons of waste per.
Conclusion: Generally, this study revealed that biogas and energy generation from biomass resources in villages of Iran with
an approach to supply energy at the consumption place and to reduce transportation costs has economical efficiency and can
be as a national strategy for achieving sustainable development.
Keywords: Biogas, Energy, Biomass, Potential survey, Animal waste
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مقدمه
در شرايط کنوني کليه کشورها اعمم از توسمعه يافتمه و در حمال توسمعه يمک

دامي و مواد زايد فسادپذير ،گاز گلخآن های متان کنترل ميشمود و خروجمي

مسئله مشترک دارند و آن جايگزين کردن منابع تجديدپذير انمرژی بمه جمای

اين فرايند کود بهداشتي است که عوامل بيماری زای آن از بمين رفتمه اسمت.

منابع تجديدناپذير ميباشد .يكي از منابع مهم تجديدپذير که ميتوانمد منبمع

خالصه ای از فوايد توليد انرژی از مواد فسادپذير و فضوالت دامي در اين بخش

عظيم تأمين سوخت باشد ،بيوگاز حاصل از منابع زيست توده ميباشد .مشكل

آمده است :

سوخت رساني به مناطق دورافتاده کشمور و همچنمين ميمزان محمدود منمابع

يكي از موثرترين راههای حف حيات جنگلهای ايران و جهان استفاده از فمن

سوخت فسيلي و به ويژه پديده گرمايش زمين و افزايش گازهای گلخآن همای

آوری بيوگاز ميباشد .به دليل مشكالت سوخترساني فسميلي و ييراقتصمادی

از جمله متان که در اثر تخمير خود به خودی فضموالت و ممواد فسمادپذير در

بودن آن و روند افزايش بيرويه مصرف آن و در مقابل نياز شمديد روسمتاييان

محيط توليد ميشود ،موجبات توجه به توليد بيوگاز و توسمعه آن در کشمور را

به انرژی حرارتي و عدم تامين به موقع و کافي آن به دليل مشكالت برشمرده،

فراهم ميکند .با توجه به اين که قسمت عمده سوخت کشور در حمال حاضمر

باعث گرديده تا روستاييان برای تهيه و تدارک و تامين سوخت حرارتي ممورد

توسط سوختهای فسيلي تأمين ميشود ،برآورد ميشود که بمه زودی منمابع

نياز خود به ويژه سوخت زمستاني به منابع ديگر از جمله تخريب جنگل بمرای

نفتي به اتمام برسد .ليكن از هم اکنون بشر بايد در پي جايگزيني انمرژیهمای

استفاده از چوب درختان جنگلي و يا بوتهکنمي و سموخت کمود حيمواني روی

تجديدپذير مانند انرژی خورشيدی ،بادی ،هيدروليكي و مخصوصما بيوگماز بمه

آورند که استمرار آن به نابودی جنگلها ،مراتع ،پميشروی منماطق کمويری و

جای منابع سوخت فسيلي باشد (.)1-3

بياباني و کاهش استعداد حاصلخيزی زمينهمای کشماورزی مميانجاممد .بمه

از مباحث مهم و قابل توجه در مديريت پسماند در سالهای اخيمر اسمتفاده از

طوری که تخريب بيرويه جنگل در ايران به ويژه در ناحيه زاگرس برای تأمين

منابع زيست توده به منظور از بين بردن زايمدات و همچنمين توليمد انمرژی از

سوختهای حرارتي خسارت جبرانناپذيری به منابع جنگلي ايمران وارد کمرده

پسماندهای جامد در ابعاد شهری و روستايي ميباشد .وفور ممواد فسمادپذير و

است .بررسي تخريب جنگلهای ايران نشان ميدهد ،از سال  1337تما 1311

فضوالت دامي در شهرها و روستاهای کشور و تدابير مورد نياز برای امحای آن

يعني طي  32سال حدود  1/2ميليون هكتار از سطح جنگلهای شمالي ايران

ها و همچنين قابليت توليد بيوگاز از اين منابع ضرورت انجام اين تحقيق مي-

کاسته شده است .در سالهای اخير نيز به طور متوسط ساالنه  72هزار هكتمار

باشد .تأمين سوخت از طريق دستگاههای بيوگاز برای مناطق محروم ميتوانمد

جنگل در شمال ايران تخريب شمده اسمت و در مجمموه بمه دليمل تخريمب و

جوابگوی برخي از مشكالت اقتصادی -بهداشتي کشمور باشمد .يكمي از مهمم

استفاده بيرويه از منابع جنگلي از جمله بمرای سموختهمای حرارتمي سمطح

ترين موادی که از واحدهای بيوگاز به دست ميآيد ،کود بهداشمتي اسمت کمه

جنگلهای ايران از  18ميليون هكتار به کم تمر از  12ميليمون هكتمار تقليمل

فاقد هر گونه علف هرز و تخم انگمل و ييمره اسمت و درنتيجمه امكمان کنتمرل

يافته است (.)4

آلودگيهای حاصل از سوزاندن و يا استفاده از فضوالت خام به عنوان کمود ،تما

اين روند نشاندهنده اين است که چنانچه به مسايل انمرژی حرارتمي و تمأمين

حد زيادی فراهم ميشود .توليد روزانه بيش از دههما همزارتن زبالمه در سمطح

آن از منابع تجديدشونده ،به ويژه بيوگماز توجمه الزم نشمود ،در آينمده شماهد

روستاهای کشور و نيز باال بودن درصد مواد فسادپذير در پسمماندها ،ضمرورت

تخريب سريعتر و شديدتر جنگلها و مراتع ،توسعه سيلهای مخرب و به تبمع

استفاده از فن آوری بيوگاز را روشنتر ميسازد (.)7

آن با افزايش فرسايش خاک زراعي و رشد روزافزون مناطق کمويری و بيابماني

چين و هندوستان گام های مهمي در جهت استفاده از منابع بيوگاز بمه عنموان

مواجه خواهيم شد کمه ضممن خماليشمدن آبمادیهما از سمكنه و افمزودن بمر

يک منبع انرژی برداشتهاند .تعداد واحدهای بيوگاز خمانگي در هندوسمتان در

مشكالت حاشيهنشيني شهری و کاستهشدن از اراضي زيرکشت ،آثار سمو آن

سال  2002حدود  11ميليون بوده است .با در نظر گرفتن متوسط خروجمي 7

در کاهش توليدات روستايي محصموالت کشماورزی و داممي ،توليمد داروهمای

متر مكعمب گماز در روز و  300روز طمر ،،ايمن واحمدها انمرژی معمادل 13/7

گياهي ،توليد علوفه دامي و افزايش سرعت رسوبگذاری شمديد پشمت سمدها

ميليون تن نفت سفيد و کودی معادل  7/7ميليون تن (ازت -فسفر– پتاسميم)

مشاهده خواهد شد که اثرات منفي اقتصادی آن روشن و بديهي است.

در سال توليد ميکنند (.)2

با تبديل پسماندهای کشاورزی و فضوالت داممي بمه بيوگماز مميتموان از ايمن

در کشور چين تا سال  2000ميالدی تعداد تشكيالت توليد بيوگماز از زيسمت

تخريب بيرويه جنگملهما جلموگيری کمرد 1 ،مترمكعمب بيوگماز معمادل 2/2

توده بالغ بر  20ميليون واحد ،برآورد گرديده است کمه نيازهمای بميش از 80

کيلوگرم هيزم ،انرژی حرارتي توليد ميکند .بنابراين يكي از موثرترين راههمای

و

حف حيات جنگلهای ايران و جهان استفاده از فن آوری بيوگاز ميباشد (.)8

کوچک با سوخت بيوگاز برای مصارف خانگي و صنعتي مورد استفاده قرار مي-

ويروسها ,باکتریها و انگلهای مختلف از جمله عوامل بيماری زای موجود در

گيرد (.)1

فاضالبهای انساني ,فضوالت دامي و زبالهها ميباشند .در صمورت اسمتفاده از

توليد بيوگاز از مواد فسادپذير و فضوالت دامي ضمن اين کمه مشمكل کمبمود

کودهای گياهي و حيواني معمولي ،اين عواممل بيمماری زا در طبيعمت پخمش

سوخت را بهبود ميبخشد ،به اقتصاد روستايي کمک زيادی کمرده و در حفم

ميگردند ،در حالي که با استفاده از هاضمهای بيهوازی و فرايند توليد بيوگاز

جنگلها و مراتع عاملي اثرگذار ميباشد .در فرآيند توليمد بيوگماز از فضموالت

قسمت عمدهای از اين عوامل بيماری زا از بين ميرود و خروجي نيروگاههمای

ميليون نفر را برآورد ميکنمد .در ايمن کشمور تعمداد زيمادی ژنراتمور بمزر
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بيوگازی ميتواند به عنوان کودی بهداشتي مورد استفاده کشاورزان قرار گيرد.

هدف از انجام اين تحقيق بررسمي پتانسميل توليمد بيوگماز و انمرژی از منمابع

بررسي و کشت مواد ورودی و خروجي به دستگاههای بيوگاز نشان ميدهد که

زيست توده در روستاهای ايران با رويكمرد تمامين انمرژی در محمل مصمرف و

تخم علفهای هرز در اثر هضم بيهوازی تا ميزان بسيار زيادی از بين ميروند.

کاهش هزينههای حمل و نقل ميباشد.

لذا روی آوردن به هضم بيهوازی و توليد بيوگاز ميتواند عاملي برای کنترل و

روش بررسی

نابودی بذر علفهای هرز و جلوگيری از شيوه اين نباتات خودرو و بميمصمرف

منابع زيست تودهای که برای توليد انرژی مناسمب هسمتند ،طيمف وسميعي از

در مزاره و مراتع و بايات باشد (.)9

مواد را شامل ميشوند .اين ممواد ،زايمدات کشماورزی و جنگلمي ،پسمماندهای

تخمير خود به خودی مواد زايد آلي در طبيعت باعث ورود ميليونهما تمن دی

جامد و زبالههای شهری ،فاضالبهای شمهری و صمنعتي و فضموالت داممي را

اکسيد کربن و متان به جو زمين ميگردد که باعث ايجاد اثرات گلخمآن همای،

شامل ميشوند (13و .)17در اين تحقيق ميزان انرژی قابل حصول از دو منبمع

افزايش درجه حرارت زمين و تغييرات شديد آب و هوايي ميگردد .بررسيهما

زيست توده بررسي شده اسمت .ابتمدا آممار و اطالعمات تعمداد و نموه دام همر

نشان ميدهد دمای متوسط کره زمين طي  100سال گذشته به ميزان – 0/1

شهرستان ،از سرشماری عمومي کشاورزی سال  1382به دسمت آممد و آممار

 0/3درجه سانتي گراد افزايش يافته است ،بما طراحمي و سماخت هاضممهمای

جمعيت روستاهای  30استان ايران از سالنامه آماری سال  1390استخراج شد

بيهوازی مناسب و هدايت آاليندههای مختلف به داخمل آن مميتموان ضممن

( .)12سپس با استفاده از آمار توليمد فضموالت سماالنه همر دام ميمزان توليمد

توليد انرژی مناسب مانع ورود گازهای فوق به جو زمين شده و از اثمرات سمو

فضوالت هر نوه دام در کل روستاهای کشور محاسبه شده است.

گازهای گلخآن های نظير افزايش درجه حرارت ,افمزايش سمطح آب درياهما و

در قسمت دوم پتانسيلسنجي توليد بيوگاز ،به منبع ديگری از مواد اوليمه کمه

پيشروی آن ها جلوگيری کرد (10و.)11

زبالههای روستايي ميباشد پرداخته شمده اسمت .ميمانگين توليمد پسمماند در

توليد انرژی از مواد زايد فسادپذير و فضموالت داممي در خانوارهمای روسمتايي

روستاهای کشور به ازای نفر در روز و درصمد اجمزای تشمكيل دهنمده آن بمه

باعث صرفهجويي در هزينههای تهيه سوخت شده و به اقتصاد خانوارها کممک

تفكيک استان ها و نيز در کل  30استان بررسي شده است.

مي کند .ضمن اين که از نظر بهداشت و زيبايي اثمر مهممي در محميطزيسمت
دارد .کشماورزان روسممتايي ممميتواننممد مسمتقيما از کممود بهداشممتي حاصممل از

يافتهها

دستگاه های بيوگاز استفاده کنند که عوامل بيماری زای آن کامال از بين رفتمه

در جدول  ،1ميمزان توليمد فضموالت همر نموه دام در کمل روسمتاهای کشمور

است .با توليد بيوگاز از مواد زايد ،اين انگيمزه در خانوارهمای روسمتايي ايجماد

محاسبه شده است .نتايج مربوط به استحصال بيوگاز از دام ها در جمداول  2و

ميشود که به تفكيک زبالههای خود بپردازند (.)12

 3آورده شده است.

جدول  -5مقدار فضوالت توليدی روزانه هر نوع دام در ايران ()50
)Table 1- The value of each type of animal droppings produced daily in Iran (16

مقدار توليد روزانه

گونه

ميانگين وزن زنده ()kg

گوسفند

22

1/80

بز

22

2/70

1/32

گاو

310

2/90

8/99

(  %وزن زنده)

فضوالت روزانه هر دام ()kg

فضوالت ساالنه هر دام ()kg

0/99

311/32
781/8
3281/32

جدول  -9محتوای انرژی بيوگاز حاصل از فضوالت دامی ()51
)Table 2- The energy content of the biogas produced from animal waste (17

ماده اوليه

بيوگاز حاصله m³/kg

درصد متان موجود در بيوگاز

فضوالت گاو

0/21 -0/28

20 -10

فضوالت گوسفند

0/22 -0/27

70 -20

فضوالت اسب

0/2 -0/3

20 -10

فضوالت بز

0/7 -0/1

20 -10

در جممممدول  ،3تعممممداد هممممر نمممموه دام مشممممخص و بيوگمممماز حاصممممل

از فضوالت هر دسته محاسبه شده است.

بررسی پتانسيل توليد بيوگاز و انرژی....
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جدول  -9تعداد دامها و بيوگاز توليدی از آن ها در ايران ()50
)Table 3- Number of animals and amount of biogas produced from them in Iran (16

گونه

تعداد دام در کل روستاها

فضوالت ساليانه (تن)

بيوگاز توليدی (مترمکعب در سال)

گوسفند

34 × 101

13 × 101

322 × 104

× 20

×9

× 233

بز

101

101

104

گاو

1 × 101

20 × 101

217 × 104

کل

13 × 101

72 × 101

111/9 × 108

در قسمت دوم پتانسيلسنجي توليد بيوگاز ،به منبع ديگری از مواد اوليمه کمه

با استفاده از جدول  7کمه ميمزان بيوگماز قابمل توليمد از همر کيلموگرم زبالمه

زبالههای روستايي ميباشد پرداخته شمده اسمت .ميمانگين توليمد پسمماند در

فسادپذير در دمای  32درجه سانتي گمراد را محاسمبه کمرده اسمت ،پتانسميل

روستاهای کشور به ازای نفر در روز و درصمد اجمزای تشمكيل دهنمده آن بمه

بيوگاز قابل توليد از مواد فسادپذير روستايي محاسبه شد (.)20

تفكيک استآن هما و نيمز در کمل  30اسمتان در جمدول  2ارايمه شمده اسمت.
ميانگين توليد سرانه پسماند در کل کشور  721/77گمرم در روز و چگمالي آن
 342/42کيلوگرم بر متر مكعب برآورد شده است ( .)18با توجه به اين کمه در

جدول  -4بيوگاز توليدی از هر کيلوگرم مواد فسادپذير شهری ()95
Table 4. Production of biogas per kilogram urban
)biodegradable materials (21

اکثر مطالعات صورت گرفته ميانگين توليمد پسمماند جاممد شمهری حمدود 1

پارامتر

مقدار

کشور نصف ميزان آن در جامعه شهری است .اين اختالف ميتواند بمه عواممل

زمان ماند مناسب

 20روز

متعددی مانند فرهنگ زندگي ،ميزان درآمد و ييره مرتبط باشد که منجمر بمه

پتانسيل توليد بيوگاز

 390ليتر در هر کيلوگرم

درصد متان در بيوگاز

24درصد

کيلوگرم برآورد شده ،به نظر ميرسد کمه ميمزان پسمماند جاممد روسمتايي در

باال رفتن ميزان مصرف در شهرها نسبت به روستاهای کشور ميشود (.)19
در جدول  7ميانگين توليد سرانه پسماند در استآن های مختلف آمده است .با
فرض درصد استحصال  %40از زبالههای فسادپذير و با استفاده از آمار جمعيت
سال  1388که جمعيت روستاها را  21322483نفر برآورد کرده است ،ميمزان
مواد زايد فسادپذير روستاهای هر استان به تفكيک محاسبه شده و ميزان کمل
پسماندهای قابل استفاده در دستگاههای بيوگاز در ايران به دست آمده است.

با توجه به جداول  2و  1ميزان ممواد زايمد فسمادپذير توليمدی در روسمتاهای
کشور با فرض %40استحصال ( 3720/432 ،)22تن در روز بمر آورد شمده کمه
ميزان توليد ساليانه آن  1278218تن مميباشمد و پتانسميل بيوگماز توليمدی
ساليانه نيز 784 ،ميليون مترمكعب برآورد گرديد.

جدول  -0جمعيت روستايی و سرانه توليد مواد فسادپذير روستايی در استان های کشور
Table 5- Rural population and per capita production of biodegradable materials in rural regions in provinces of Iran

سرانه توليد پسماند (گرم در روز)

جمعيت روستايی

نام استان

219/92

1120102/48

آذربايجان شرقي

320/8

1101027/13

آذربايجان يربي

329/28

711174/98

اردبيل

201/92

294129/41

اصفهان

312/3

202434/30

ايالم

134/12

242179/11

بوشهر

739/41

912227/91

تهران

221/71

702117/32

چهارمحال و بختياری

711/01

297332/48

خراسان جنوبي

718/47

1197299/74

خراسان رضوی

789/11

399280/44

خراسان شمالي

330/17

1314038/92

خوزستان

929
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218/82

313837/04

زنجان

723/72

139144/22

سمنان

290/21

1332183/17

سيستان و بلوچستان

318/08

1142200/24

فارس

742/31

377049/04

قزوين

122/77

28090/17

قم

381/12

212797 /92

کردستان

733/78

1121217/40

کرمان

292/89

102192 /81

کرمانشاه

310/32

324311/33

کهگيلويه و بويراحمد

270/02

804702/83

گلستان

819/94

1049019/80

گيالن

777/79

180424/33

لرستان

191/14

1372024/07

مازندران

132/71

382373/04

مرکزی

280/14

413722/27

هرمزگان

732/14

183424/82

همدان

323/91

191201/17

يزد

200

21322483

کل

مقدار کل فضوالت دامي در روسمتاهای کشمور در سمال 73 ،1382

توليدی متان است ،تنها از منابع فوق به طور ميانگين ،ساليانه  9724ميليمون

ميليون تن بوده و بيوگاز قابل توليد از آن يازده ميليمارد و صمد و نمود و پمنج

متر مكعب متان قابل استحصال ميباشد .با فرض ارزش حرارتي متان برابمر بما

ميليممون متممر مكعممب ممميباشممد .ميممزان کممل پسممماندهای قابممل اسممتفاده در

 21مگاژول به ازای هر مترمربمع (23و ،)27ايمن حجمم متمان معمادل × 1010

دستگاههای بيوگاز حاصل از زبالههای فسادپذير در روستاها  1279هزار تن در

 19/4مگاژول انرژی خواهد بود .در آمريكا پتانسيل توليد متان از منابع بيوگاز

سال به دست آمد که بيوگاز قابل توليمد از آن هما  784ميليمون متمر مكعمب

(فضمموالت حيممواني ،فاضممالب ،پسممماندهای فسمماد پممذير و لنممدفيل همما )

ميباشد .همان طور که مشاهده مميشمود بما فمرض ايمن کمه  %40از بيوگماز

حدود 4824779تن در سال مي باشد (.)22

جدول  -0بيوگاز توليدی از مواد فسادپذير روستايی در استان های کشور
Table 6- Biogas production from Biodegradable materials in rural regions in provinces of Iran

بيوگاز توليدی(مترمکعب در سال)

مواد فساد پذير با فرض

مواد فسادپذير (درصد)

نام استان

21889/90

123442/23

42/11

آذربايجان شرقي

24871/83

192284/13

42/79

آذربايجان يربي

9139/07

17201/19

10/28

اردبيل

17704/28

101212/34

78/2

اصفهان

3008/44

21131/70

74/19

ايالم

4702/24

22023/18

72/42

بوشهر

18174/18

130998/81

71/12

تهران

4279/20

23037/42

32/81

چهارمحال و بختياری

2123/47

39414/21

71/81

خراسان جنوبي

32783/73

228197/13

71/07

خراسان رضوی

4112/09

79912/01

31/22

خراسان شمالي

 %15استحصال در روز
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31839/11

223141/33

40/8

خوزستان

4000/84

79180 /14

34/22

زنجان

3170/71

22011/20

23/78

سمنان

14044/41

119919 /87

77/33

سيستان و بلوچستان

70133/20

282774/82

11/27

فارس

1392/22

77902/19

39/74

قزوين

1728/72

10037/21

34/12

قم

11302/13

49714/84

21/91

کردستان

27071/21

118922/23

79/12

کرمان

8441/42

11121/11

79/12

کرمانشاه

3120/22

22732/02

32/41

کهگيلويه و بويراحمد

27737/72

141120/20

21/27

گلستان

78227/48

338441/09

27/4

گيالن

12172/22

88813/17

71/93

لرستان

71122/22

324420/22

20/77

مازندران

10328/22

42224/71

72/33

مرکزی

14790/74

122819/79

39/13

هرمزگان

13233/84

92047/29

72/91

همدان

3231/13

22198/74

22/32

يزد

781971/10

3720437/83

-

کل

بحث و نتيجهگيری
با توجه به اطالعات دام سرشماری عمومي کشاورزی سمال  1382و

کودهای حيواني از نظر پاتوژنها و بذر علفهمای همرز و بهسمازی محميط در

آمار نفموس و مسمكن سمال  ،1388سماالنه  73ميليمون تمن فضموالت داممي

مناطق روستايي ميباشد .البته معايبي نظير توليد بو در حد کمم ،هزينمههمای

روستايي و يک ميليون و دويست و چهل و نه هزار تمن زبالمه روسمتايي قابمل

اوليه برای روستاييان ،خطر انفجار گاز ،و انتقال گاز با محدوديت فاصله را نيمز

استحصال در روستاهای کشور توليد ميشود که پتانسيل توليد يازده ميليمارد

دارا ميباشد .به طور کلي با انجام اين تحقيقات و بررسي پتانسيل توليد بيوگاز

و ششصد و هشتاد و دو ميليون متر مكعب بيوگاز را دارا مميباشمد و البتمه بما

و انرژی از منابع زيست توده در روسمتاهای ايمران مشمخص گرديمد کمه ايمن

افزايش روز افزون جمعيت انساني و دام در مناطق روستايي امكان استحصمال

عمليات با رويكرد تامين انرژی در محل مصرف و کماهش هزينمههای حممل و

انرژی بيش تری از منابع زيست توده روستايي ميسر است .بمه دليمل ايمن کمه

نقل قابليت اجرايي و صرفه اقتصادی داشته و از جمله راهكارهای دستيابي بمه

حجم زيادی از زبالهها فسادپذيرند (حدود  %20تا  %10در ايران) ،توليد انرژی

توسعه پايدار در سطح کشور و ملي ميباشد.

از پسماندها باعث کاهش حجم زباله شده و در نتيجه باعث کاهش هزينههای
دفع و انتقال زباله ميشود .اين در حالي است کمه در آمريكما پتانسميل توليمد
متان از منابع بيوگاز (فضوالت حيمواني ،فاضمالب ،پسمماندهای فسماد پمذير و

منابع
-1

توسعه پايدار روستايي با مطالعه تحليلي از انرژی زيسمت تموده،

لندفيل ها ) حدود 4824779تن در سال ميباشد (.)22

دومين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت محميط زيسمت ،تهمران،

عالوه بر منابع فوق حجم وسيعي از زايدات کشاورزی از جمله ساقه

ايران.

ذرت و جو ،ساقه برنج ،علف و چمن تازه و ييره و همچنين فاضالب چماههمای
خانگي در روستاهای کشور توليد ميشوند که منابع زيسمت تموده مهممي بمه

محمودی ،س ،دانهکار ،ا .)1391( ،انرژی های نو گامي در جهت

-2

حممقپرسممت ،آ ،الری ،، ،بممويالن دشممتي ،ب .)1384( ،بممرآورد

شمار مي آيند و پتانسيل توليد بيوگاز از آن ها بسيار باالست که البتمه در ايمن

پتانسيل استحصال انرژی الكتريكي از منابع زيست تموده اسمتان

تحقيق بررسي نشده است.

خراسان رضوی ،بيست و سمومين کنفمرانس بمين المللمي بمرق،

در مجموه مزايای استفاده از طر ،بيوگاز در روستاها شامل تجزيمه
لجممن هممای فاضممالب توليممدی در روسممتاها ،تجزيممه فضمموالت دام و طيممور و
کشممتارگاهي در روسممتاها ،بممرآوردن انممرژی در منمماطق صممعبالعبممور ،تصممفيه

تهران ،ايران.
Boyle G., (2004). Renewable Energy, Power
for a Sustainable Future, Second Edition,
Oxford University Publications.
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علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 5920
عبممدلي ،م ،محبممي ،م ،کرامتممي ،ن .)1389( ،ارزيممابي زيسممت
محيطي و اقتصادی فن آوری های تبديل زيست توده به انرژی،
چهارمين همايش تخصصمي مهندسمي محميط زيسمت ،تهمران،
ايران.

-2

 -11وزارت جهاد کشاورزی ،گزارش وزارت جهاد کشماورزی ،معاونمت

امينيان ،ا ،عباسپورفرد ،م ،آقخاني ،م .)1391( ،ارزيابي پتانسيل
زيست توده حاصل از محصوالت زراعي و دامي اسمتان خراسمان

لودويمک؛ دانشمگاه صممنعتي اميرکبيمر و دانشممگاه علموم و فنممون

رضوی به منظور توليد زيست انمرژی ،ششممين هممايش ملمي و

مازندران.

فضلي ،ف .)1382( ،بيوگاز در چمين ،سمازمان برناممه و بودجمه،

 -18وزارت کشور ،گزارش سازمان دهياریها و شهرداریهای کشمور،
وزارت کشور.1390 ،
 -19بخشي ،م ،خانكشيزاده ،م .)1390( ،بررسي دسته بنمدی منمابع

زندیپاک ،ر ،احممدی ،ن ،آشمورلو ،س ،دانشموری ،ف.)1391( ،

زيست توده در جهان و ارايه دسته بندی مناسمب بمرای ايمران،

ارزيابي استفاده از بيوگاز در آبادی های اطراف منطقمه حفاتمت

دومين همايش بيوانرژی ايران (بيوماس و بيوگاز) ،تهران ،ايران.

شده لشكر در جهت دستيابي به توسعه پايدار ،ششمين هممايش

-8
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 -14نجممفپممور ،ق ،تاسيسممات واحممدهای بيوگمماز .)1347( ،ساسممه،

تهران.
-4

 -12مرکممممز آمممممار ايممممران ،سممممايت مرکممممز آمممممار ايممممران،

امور دام.1389 ،

اولين همايش بين المللي مديريت پسماند ،مشهد ،ايران.
-1

فالح نژاد و همکاران

 -20کاروان ،آ ،عسگری ،ر .)1390( ،بررسمي توليمد انمرژی از زيسمت

ملي مهندسي محيط زيست ،تهران ،ايران.

توده با استفاده از فناوری هضم بي هوازی ،اولين کنفمرانس بمين

زارعي محمودآبمادی ،ه ،فمدا،ي ،س ،يمزدی ،م .)1391( ،امكمان

المللي رويكردهای نوين در نگهداشت انرژی ،تهران ،ايران.

سنجي استفاده از انرژی زيست توده در راستای توسعه اقتصادی

 -21شممعبانيکيمما ،ا ،نظممری ،ه .)1382( ،بررسممي پتانسمميل کيفممي
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