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پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی در ایران

2حسین صادقی،1فرزانه قائمی
دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور1

Ghaemi.farzaneh@yahoo.com

چکیده
هاي فسیلی، توجه کشورهاي مختلف جهان را به منابع محدودیت منابع انرژي و مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت

امی در یک تجدیدپذیر معطوف کرده است. یکی از این منابع مهم انرژي، بیوگاز است. بیوگاز از تخمیر بیهوازي منابعی چون فضوالت د
هاي مختلفی داراي اهمیت است؛ اول آن که بیوگاز به دلیل داشتن ارزش آید. استفاده از فناوري بیوگاز از جنبهمحفظه تخمیر به وجود می

از تواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین مناسبی براي مصارف گاز طبیعی باشد. دوم آن که استفاده حرارتی باال، می
زیست و کمک به سالمت انسان خواهد داشت و سوم آن که لجن خروجی ي حفظ محیطاین فناوري اثرات اجتماعی قابل توجهی در حوزه

تواند بازده محصوالت کشاورزي را به شدت افزایش دهد. در این مقاله پتانسیل تولید از واحد بیوگاز، کودي غنی شده خواهد بود که می
هاي مختلف نگهداري آنها تفکیک شده، دامی در ایران محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا انواع دام بر اساس محلبیوگاز از فضوالت 

آوري در کشور و میزان بیوگاز حاصل از آن محاسبه گردید. سپس با اعمال ضرایب قابل استحصال فضوالت دامی، میزان فضوالت قابل جمع
میلیون تن در سال) 97,5آوري در کشور (حدود دهد که اگر از کل فضوالت دامی قابل جمعیسنجی نشان منتایج حاصل از پتانسیل

،یحرارتارزشبا در نظر گرفتنکهمیلیارد متر مکعب درسال تولید خواهد شد 23,8استفاده شود، حجم قابل توجهی از بیوگاز برابر با 
.ر را پاسخ گو باشددرصد از مصرف نهایی گاز طبیعی در کشو18تواند حدود می

: ایران، بیوگاز، پتانسیل، تخمیر بیهوازي، فضوالت دامی. هاي کلیديواژه

مهندسی شهید عباسپور (نویسنده مسئول).کارشناس ارشد اقتصاد انرژي، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و 1
ي اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.دانشیار دانشکده2
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مقدمه -1

افزون جمعیت در کنار شهرنشینی و توسعه زندگی نوین، تقاضا براي مصرف انرژي بیش از پیش با توجه به رشد روز
هاي فسیلی، باعث توجه کشورهاي محیطی ناشی از مصرف سوختزیستافزایش یافته است. محدودیت منابع انرژي و مشکالت 

محیطی باعث مختلف به منابع تجدیدپذیر در جهان گردیده است. فراوانی، در دسترس بودن و عدم ایجاد مشکالت زیست
ر جهانی به عهده هاي تجدیدپذیر سهم روز افزونی را در تامین انرژي در راستاي توسعه پایداگردیده است که مجموعه انرژي

گیرند. یکی از این منابع تجدیدپذیر، بیوگاز است. به مجموعه گازهاي تولید شده از تجزیه و تحلیل برخی منابع از جمله 
زا هاي متانهوازي، به ویژه باکتريهاي غیرپذیر، که در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتريفضوالت دامی و مواد آلی فساد

. بیوگاز از منابع مختلفی از جمله سبزیجات و تلفات ]1[شود آید، اصطالحا بیوگاز گفته میتخمیر به وجود میدر یک محفظه 
- هاي شهري به دست میکشاورزي، چوب و ضایعات جنگلی، فضوالت دامی، فاضالب شهري، فاضالب و پسماند صنعتی و زباله

شود. د بیوگاز از فضوالت دامی تمرکز می. شایان ذکر است که در این مقاله صرفا بر تولی]2[آید 

هدف این مقاله آن است که پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی را در کشور از طریق تفکیک جمعیت دام و اعمال 
ضرایب قابل استحصال فضوالت دامی محاسبه نماید. 

معرفی بیوگاز- 2

بیوگاز محصول فرعی تجزیه و تحلیل فضوالت و ضایعات آلی ناپایدار، اعم از حیوانی، گیاهی و انسانی، در فقدان اکسیژن 
محفظه تخمیر است. بیوگاز همچنین به گاز مرداب و گاز باتالق زا در هاي متانهوازي خصوصا باکتريهاي بیوفعالیت باکتري

تر از هوا که نوعی سوخت محسوب شده و داراي مشخصات زیر است: نیز معروف است و گازي است تمیز، احتراق پذیر و سبک
وگاز مانند سایر درجه سانتی گراد است. بی870درجه سانتی گراد و دماي شعله حاصل از آن 700دماي احتراق بیوگاز حدود 

خواص 1با هوا مخلوط شده و سرعت اشتعال باالیی دارد. در جدول20به 1با نسبت هاي گازي، قابل احتراق بوده وسوخت
.]4[بیوگاز و سایر گازها قابل مشاهده است 

]4[. مقایسه خواص گازهاي متداول با بیوگاز1جدول

نوع گاز
هواي 

وردنیاز م
m3

سرعت فشار 
cm/sدرهوا 

وزن مخصوص 
نسبت به هوا 

(درصد)
ارزش حرارتی 

KWh/m3

ترکیبات

عناصردرصد

9,543559,94100CH4متان

23,8571,5625,94100C4Hgپروپان

3,9452,0734,02100CH4H10بوتان

760387,5235،65CH4گاز طبیعی ,H2

3,782414,0724،26،50CH4گاز شهري ,O ,2N2

5,740945,9640،60CH4بیوگاز ,CO2

تواند به اي است و میشود بیوگاز در مقایسه با سایر گازها داراي ارزش حرارتی قابل مالحظهگونه که مشاهده میهمان
.برداري قرار گیردمنبع انرژي در دسترس، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، مورد بهرهعنوان یک
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پیشینه مطالعات - 3

هایی براي کشورهاي در زمینه محاسبه پتانسیل تولید بیوگاز از منابع مختلف آن و به خصوص از فضوالت دامی پژوهش
.ها و نتایج حاصل ازآنها اشاره خواهد شدته است که در ادامه به برخی از این پژوهشمختلف جهان انجام گرف

اند؛ نتایج حاصل از پژوهش )، پتانسیل تولید بیوگاز را براي کشور لهستان محاسبه نموده2012و همکاران (1ایگلینسکی
2581میلیون متر مکعب، از فضوالت تازه خوك 3646دهد که بیوگاز حاصله از فضوالت تازه گاوي در این کشور آنان نشان می

.]21[باشد میلیون متر مکعب می717میلیون متر مکعب و از فضوالت مرغی 

اند و به این )، پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی را براي کشور ترکیه محاسبه کرده2012و همکاران (2اونورباس
.]22[باشد میلیارد متر مکعب در سال می2,18دامی در این کشور حدود نتیجه رسیدند که بیوگاز حاصله از فضوالت 

)، پتانسیل تولید بیوگاز را در کشور هند از منابع مختلف آن اعم از پسماند محصوالت 2010و همکاران (3رائوونکاتسوارا 
داري و ...) کشاورزي، لجن حاصل از فاضالب، فضوالت دامی و پسماند برخی از صنایع (مانند تولید شیر، تولید شکر، مرغ

.]24[مگامتر مکعب است 40734در این کشور ساالنه حدود محاسبه و به این نتیجه رسیدند که پتانسیل تولید بیوگاز

هاي بهداشتی چهار دانشگاه در کشور غنا را مورد )، میزان تولید بیوگاز از فاضالب سرویس2011و همکاران (4آرتور
.]17[د انمتر مکعب در سال به دست آورده815109بررسی قرار داده و میزان تولید بیوگاز را از این منبع در حدود 

)، پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی شامل گاو و بوفالو را براي کشور پاکستان محاسبه 2011و همکاران (5امجید
میلیون کیلوگرم فضوالت تولید 652میلیون گاو و بوفالو، روزانه 159کرده و به این نتیجه رسیدند که پاکستان با داشتن تقریبا 

- میلیون تن کود غنی شده را در سال تولید می21میلیون متر مکعب بیوگاز را در روز و 16,3ت، کند، که این حجم فضوالمی

.]16[نماید 

، پتانسیل تولید انرژي از بیوگاز را براي کشور تایلند از فضوالت دامی، 2006)، در سال 2006و همکاران (6ساناپراسرت
.]23[اند تراژول در هر سال محاسبه کرده13000

در 8ي مغولستان داخلی)، پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی (گاو و خوك) را براي ناحیه2011و همکاران (7انگچ
صد 3,254توانند میلیون گاو است که می4,483هاي ایشان این ناحیه داراي اند. براساس یافتهکشور چین محاسبه نموده

صد میلیون متر 0,072میلیون خوك است که امکان تولید 3,087نمایند و نیز داراي میلیون متر مکعب در سال بیوگاز تولید 
.]19[کند مکعب بیوگاز را در سال ایجاد می

1 lglinski
2 Onurbas
3 Venkateswara Rao
4 Arthur
5 Amjid
6 Prasertsana
7 Chang
8 Inner Mongolia
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، به اندازه 2010)، پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی را براي کشور یونان در سال 2005و همکاران (1باتزیاس
.]18[متر مکعب بیوگاز تخمین زده بودند 423,6* 106کیلوتن فضوالت دامی و تولید 16894

)، پتانسیل تولید بیوگاز از منابع مختلف را براي چند کشور اروپایی مورد مقایسه قرار دادند،  بر 2012و همکاران (2فریرا
93,8مارك کیلوتن، در دان174,5، در کشور استرالیا 2008آوري در سال اساس گزارش ایشان فضوالت دامی قابل جمع

کیلوتن بوده است 102,4کیلوتن و در سوئد 203,2کیلوتن، در اسپانیا 22کیلوتن، در پرتقال 4229,5کیلوتن، در آلمان 
]20[.

- براي ایران نیز تاکنون دو محاسبه در زمینه تعیین پتانسیل تولید بیوگاز  انجام شده است؛ که در ادامه به آنها اشاره می

شود. 

سنجی تولید بیوگاز از منابع مختلف آن در ایران پرداخته است. بر اساس نتایج ایشان، مقدار ه پتانسیل) ب1378عدل (
میلیون متر مکعب می 8668هزار تن در سال بوده که بیوگاز قابل تولید از آن 74946فضوالت دامی قابل دسترس در ایران 

.]6[باشد 

دهد یوگاز از فضوالت دامی در کشور پرداخته است، نتایج ایشان نشان می) نیز به محاسبه پتانسیل تولید ب1389عبدلی (
هزار تن در سال بوده که بیوگاز قابل تولید از آن 261340مقدار فضوالت دامی قابل دسترس به منظور تولید بیوگاز در ایران 

.]5[میلیون متر مکعب است 65335

و یا ماقبل آن است و 1378ته در آن براساس آمار تعداد دام سال نتایج پژوهش اول به جهت اینکه محاسبات صورت گرف
هاي فعلی مورد اطمینان نخواهد بود. پژوهش گذاريهاي اخیر کامال تغییر کرده است، مسلما براي سیاستجمعیت دام در سال

ه در آن انواع دام صورت گرفته است، به جهت اینک1382دوم نیز که براساس آمار جمعیت دام سرشماري کشاورزي سال 
آوري بیش از حد واقعی به دست آمده هاي مختلف نگهداري آنان تفکیک نشده است، حجم فضوالت قابل جمعبراساس محل

آنها تقسیم کرده و بعد براي انواع دام هاي مختلف نگهداري است. هدف این مقاله این است که ابتدا انواع دام را براساس محل
تري به دست آید. به عبارت یک ضریب قابل استحصال فضوالت دامی خاص اعمال شود تا نتایج واقعیهاي مختلف، در محل

دیگر، در این مقاله حجم فضوالت قابل جمع آوري انواع دام (اعم از گاو و گوساله، گوسفند و بره، بز و بزغاله و گاومیش)، در 
-هاي صنعتی) یکسان نبوده و با توجه به ویژگیها، عشایر، گاوداريهاي مختلف نگهداري آنان (اعم از روستاها، پرواربنديمحل

هاي مختلف نگهداري آنها هاي آن محل محاسبه خواهد شد. عالوه بر آن، در این مقاله، براي محاسبه درصد تعداد دام درمحل
کمی قدیمی بوده و ممکن است استفاده خواهیم کرد، اما به جهت این که این آمارها1382ابتدا از آمار سرشماري کشاورزي 

پیاده کرده و حجم 1390محاسبات ما را تحت تاثیر منفی قراردهند، ما درصدهاي به دست آمده را بر روي جمعیت سال 
محاسبه خواهیم نمود.1390آوري در کشور و نیز بیوگاز حاصله از آن را براي جمعیت دام سال فضوالت قابل جمع

هاي مختلف نگهداري آنهابر حسب محلتفکیک جمعیت انواع دام-4

در این مقاله به منظور محاسبه تولید بیوگاز از فضوالت دامی در ایران، فرض بر آن است که نگهداري انواع دام، اعم از گاو 
باشد: و گوساله (شامل اصیل، آمیخته و بومی)، گوسفند و بره، بز و بزغاله و گاومیش به شرح زیر می

1 Batzias
2 Ferreira
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- هاي صنعتی و یا در روستاها، گاو و گوسالههاي  اصیل یا در گاوداريوگوساله: فرض بر آن است که گاو و گوسالهگاو -

شوند. (علت اینکه گاو و هاي صنعتی یا در روستاها و یا به عنوان دام عشایري نگهداري میهاي آمیخته و بومی یا در گاوداري
هاي اصیل به دلیل وزن باالیشان شوند، این است که گاو و گوسالهنظر گرفته نمیهاي اصیل به عنوان دام عشایري درگوساله

توانند کوچ کنند.)نسبت به سایر انواع گاو و گوساله، به راحتی نمی

هاي گوسفند و یا به عنوان هاي کشور یا در روستاها یا در پرواربنديگوسفند و بره: فرض بر آن است که گوسفند و بره-
شوند.یري نگهداري میدام عشا

شوند. هاي کشور یا در روستاها و یا به عنوان دام عشایري نگهداري میبز و بزغاله: فرض بر آن است که بز و بزغاله-

شوند.هاي کشور یا در روستاها و یا یه عنوان دام عشایري نگهداري میگاومیش: فرض بر آن است که گاومیش-

گردد:هاي مختلف نگهداري آنان، تفکیک میبر این اساس اکنون، جمعیت دام کشور بر حسب محل

:1389(8)گاو و گوساله اصیل سال در صنعتی هايگاوداري اصیل گوساله و گاو 1389(13)تعداد سال در کشور اصیل گوساله و گاو تعداد کل = 847216
1009000 = )1(0,83

درصد مابقی در روستاها 17هاي صنعتی ودرصد از کل گاو و گوساله هاي اصیل کشور در گاوداري83نتیجه آنکه 
شوند.نگهداري می

:1389(8)گاو و گوساله آمیخته سال در صنعتی هايگاوداري آمیخته گوساله و گاو 1389(13)تعداد سال در کشور آمیخته گوساله و گاو تعداد کل = 355118
4690000 = )2                            (0,07(9) 1382سال در کشور هايروستا آمیخته گوساله و گاو 1382(11)تعداد سال در کشور آمیخته گوساله و گاو تعداد کل = 2012482

2633000 = )3                              (0,764

16,5هاي صنعتی و درصد درگاوداري7هاي آمیخته کشور در روستاها، درصد از کل گاو و گوساله76,5نتیجه آنکه 
شوند. ی به عنوان دام عشایري نگهداري میدرصد مابق

 :1389(8)گاو و گوساله بومی سال در صنعتی هايگاوداري بومی گوساله و گاو 1389(13)تعداد سال در کشور بومی گوساله و گاو تعداد کل = 92255
2711000 = )4                                (0,03(9)1382 سال در کشور روستاهاي بومی گوساله و گاو 1382(11)تعداد سال در کشور بومی گوساله و گاو تعداد کل = 2960958

4185000 = )5                                  (0,707

درصد 26هاي صنعتی ودرصد در گاوداري3هاي بومی کشور در روستاها، درصد از کل  گاو و گوساله71نتیجه آنکه 
شوند.مابقی به عنوان دام عشایري نگهداري می
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 :1387(10)گوسفند و بره سال در کشور يکوچنده عشایر بره و دگوسفن 1387(12)تعداد سال در کشور بره و گوسفند تعداد کل = 13585689
52219000 = )6                               (0,26(9)1382 سال در کشور روستاهاي بره و گوسفند 1382(11)تعداد سال در کشور بره و گوسفند تعداد کل = 31873334

51959000 = )7                                         (0,61

درصد مابقی 13درصد به عنوان دام عشایري و 26هاي کشور در روستاها، درصد از کل گوسفند و بره61نتیجه آن که 
شوند.هاي گوسفند نگهداري میدر پرواربندي

 :1387(10)بز و بزغاله سال در کشور يکوچنده عشایر بزغاله و بز 1387(12)تعداد سال در کشور بزغاله و بز تعداد کل = 8348529
25807000 = )8                                  (0,32(9)1382 سال در کشور روستاهاي بزغاله و بز 1382(11)تعداد سال در کشور بزغاله و بز تعداد کل = 16710086

25679000 = )9                                            (0,65

-درصد مابقی در دام عشایري نگهداري می34در روستاها و هاي کشور درصد از کل بز و بزغاله66نتیجه آنکه تقریبا 

شوند.

 :1387(10)گاومیش سال در کشور يکوچنده عشایر گاومیش 1387(12)تعداد سال در کشور گاومیش تعداد کل = 9271
447000 = )10                                      (0,02

شوند.   درصد مابقی در روستاها نگهداري می98هاي کشور در دام عشایري و درصد از کل گاومیش2نتیجه آنکه 

را به این شکل تفکیک نمود:1390توان جمعیت دام کشور در سال بر اساس آنچه که تاکنون توضیح داده شده است می

هاي مختلف نگهداري آنها (واحد: راس) . تفکیک جمعیت انواع دام بر حسب محل2جدول

جمعیت دام کشور در سال نوع دام
تفکیک جمعیت دام بر حسب محل هاي مختلف نگهداري آنها)14(1390

گاو و گوساله 
1060000اصیل

%) : 83هاي صنعتی (تعداد گاو و گوساله اصیل موجود درگاوداري-
879800

180200%) : 17تعداد گاو و گوساله اصیل موجود در روستاها (-

گاو و گوساله 
5006000آمیخته

% ) : 7هاي صنعتی ( تعداد گاو و گوساله آمیخته موجود در گاوداري-
350420

3829590%) : 76,5موجود درروستاها (تعداد گاو و گوساله آمیخته -
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% ) : 16,5تعداد گاو و گوساله آمیخته موجود در دام عشایري (-
825990

گاو و گوساله 
2522000بومی

% ) : 3هاي صنعتی ( تعدادگاو و گوساله بومی موجود در گاوداري-
75660

1790620%) : 71تعدادگاو و گوساله بومی موجود در  روستاها (-
655720%) : 26تعدادگاو و گوساله بومی موجود در دام عشایري ( -

51698010گوسفند و بره

6720741%) : 13ها (تعداد گوسفند و بره موجود در پرواربندي-
31535786% ) : 61تعداد گوسفند و بره موجود در روستاها ( -
13441483%) : 26(تعداد گوسفند و بره موجود در دام عشایري -

25551000بز و بزغاله
16863660% ) : 66تعداد بز و بزغاله موجود در روستاها (-
8687340%) : 34تعداد بز و بزغاله موجود در دام عشایري (-

477260%) : 98تعداد گاومیش موجود در روستاها (-487000گاومیش
9740%) : 2(تعداد گاومیش موجود در دام عشایري -

حجم فضوالت انواع دام- 5

آمده است. 3حجم فضوالت هر راس دام در جدول 

]5[. حجم فضوالت هر راس دام (واحد: تن در سال)3جدول 
حجم فضوالت هر راسنوع دام

20,25گاو و گوساله اصیل
13,5آمیختهگاو و گوساله

9گاو و گوساله بومی
1,44گوسفند و بره

0,945بز و بزغاله
18گاومیش

ضرایب قابل استحصال فضوالت دامی-6

ضرایبی آوري نیست، بنابرین الزم است شود، قابل جمعباید توجه داشته باشیم که کل فضوالتی که از انواع دام حاصل می
آوري است، در نظر با این مفهوم که چند درصد از فضوالت دامی قابل جمع"ضرایب قابل استحصال فضوالت"تحت عنوان 

گرفته شود. این ضرایب به شرح زیر در نظر گرفته می شود: 
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ضریب قابل در این مقاله فرض شده است که فضوالت حاصل از انواع دام عشایري قابل جمع آوري نبوده، بنابرین-
استحصال براي انواع دام عشایري صفر در نظر گرفته شده است.

آوري است. هاي صنعتی قابل جمعفرض شده است که کل فضوالت حاصل از انواع گاو و گوساله موجود در گاوداري-
رفته شده است.هاي صنعتی یک در نظر گبنابرین ضریب قابل استحصال براي انواع گاو و گوساله موجود در گاوداري

آوري بوده، بنابراین ضریب قابل ها قابل جمعهاي موجود در پرواربنديفرض شده است که کل فضوالت گوسفند و بره-
استحصال براي این مورد نیز یک در نظرگرفته شده است.

شده است:در نظر گرفته 4در مورد دام روستایی ضرایب قابل استحصال فضوالت انواع دام به شرح جدول -

]5[. ضرایب قابل استحصال فضوالت انواع دام در روستاهاي کشور 4جدول
ضریبنوع دام

1گاو و گوساله اصیل
0,7گاو و گوساله آمیخته
0,5گاو و گوساله بومی

0,2گوسفند و بره
0,2بز و بزغاله
0,5گاومیش

محاسبه حجم فضوالت قابل جمع آوري در کشور -7

حجم فضوالت "توان و اعمال ضرایب قابل استحصال فضوالت دامی که در باال شرح داده شد، می3با توجه به به جدول 
را به شکل زیر محاسبه نمود:"قابل جمع آوري از انواع دام

آوري از انواع دام در کل کشور (واحد: تن در سال). حجم فضوالت قابل جمع5جدول 
حجم فضوالت قابل جمع آوري در کل کشور  نوع دام

)879800*20,25*1) + (180200*20,25*1(=21465000گاو و گوساله اصیل
)350420*13,5*1) + (3829590*13,5*0,7) + (825990*13,5*0(=40920295,5گاو وگوساله آمیخته
)75660*9*1) + (1790620*9*0,5) + (655720*9*0(=8738730گاو و گوساله بومی

) + 31535786*1,44*0,2) + (13441483*1,44*0(=18760173,41گوسفند و بره
)1*1,44*6720741(

)16863660*0,945*0,2) + (8687340*0,945*0(=3187231,74بز و بزغاله
)477260*18*0,5) + (9740*18*0(=4295340گاومیش

جمع کل فضوالت قابل 
جمع آوري درکشور

97366770,65
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محاسبه پتانسیل تولید بیوگاز-8

120و از هر تن از فضوالت تازه بز و بزغاله و نیز گوسفند و بره 281هر تن از فضوالت تازه گاوي پتانسیل تولید بیوگاز از 
281. در این پژوهش فرض بر آن است که پتانسیل تولید بیوگاز از هر تن از فضوالت تازه گاومیش نیز ]18[باشد مترمکعب می

آوري در یک سال در کشور را به این ي از فضوالت دامی قابل جمعتوان پتانسیل بیوگاز تولیدمترمکعب است. بر این اساس می
شکل محاسبه کرد:  

پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت دامی در ایران (متر مکعب در سال)=) 21465000* 281) + (40920295,5*281(

)11       (23826530320=)120*3187231,74) + (120*18760173,41) + (281 *4295340 + (

)281*8738730+ (

23,8میلیون تن در سال) استفاده شود، در سال حدود 97,5شود اگر از همه فضوالت دامی کشور (حدود مشاهده می
میلیارد مترمکعب بیوگاز تولید خواهد شد. 

- کیلووات ساعت به ازاي هر مترمکعب می7,52و ارزش حرارتی گاز طبیعی5,96ارزش حرارتی بیوگاز  1طبق جدول 

طور که اشاره شد اگر از کل فضوالت دامی ارزش حرارتی گاز طبیعی است. همان0,79باشد. بنابرین ارزش حرارتی بیوگاز برابر 
میلیارد متر مکعب در سال ایجاد خواهد شد که این میزان بیوگاز 23,8آوري در کشور استفاده شود، بیوگازي حدود قابل جمع

میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود. از طرف دیگر کل مصرف نهایی 18,8با در نظر گرفتن ارزش حرارتی آن، معادل با 
به سادگی دریافت که اگر توان . در این صورت می]15[میلیارد متر مکعب بوده است 103,5حدود 1390گاز طبیعی در سال 

میلیارد متر مکعب در سال ایجاد شود، حدود 23,8آوري در کشور استفاده و بیوگازي حدود از کل فضوالت دامی قابل جمع
توان به وسیله بیوگاز حاصل از فضوالت دامی تامین نمود.درصد از کل مصرف نهایی گاز طبیعی در کشور را می18

نتایج و بحث - 9

میلیون 97,5آوري در کشور (حدود دهد که اگر از کل فضوالت دامی قابل جمعسنجی نشان مینتایج حاصل از پتانسیل
مقدار بیوگاز میلیارد مترمکعب در سال بیوگاز تولید خواهد شد. این 23,8تن در سال) استفاده شود، حجم قابل توجهی برابر با 

درصد از کل مصرف نهایی گاز طبیعی در کشور را 18تواند با در نظر گرفتن ارزش حرارتی بیوگاز و گاز طبیعی، حدود  می
گو باشد. ) پاسخ1390(طبق آمار سال 

وگاز که در در نظر داشته باشیم که نتایج به دست آمده پتانسیل تولید بیوگاز را تنها از یکی از منابع مختلف تولید بی
گیرد. چنانچه از منابع دیگر نیز براي تولید بیوگاز استفاده شود، قسمت مقدمه به آن اشاره شد، یعنی فضوالت دامی دربرمی

تواند تامین کند، که در این صورت حجم بیوگاز تولیدي در کشور بسیار بیشتر بوده و درصد باالتري از گاز طبیعی کشور را می
هاي فسیلی صورت خواهد گرفت.اي در مصرف سوختحظهجویی قابل مالصرفه
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ي انرژي، خصوصا ریزان در حوزهسنجی تولید بیوگاز از فضوالت دامی، راهکارهاي بسیار مهمی براي برنامهنتایج پتانسیل
ي صنعتی که عموما هاهاي دور افتاده که داراي دام هستند (از جمله روستاهاي دور افتاده و یا گاوداريبراي تامین انرژي محل

باشند)، خواهد داشت. در محدوده شهري نبوده و تحت پوشش شبکه سراسري گاز نمی

باشد. متناسب با هاي دیگري نیز میهمچنین توجه داشته باشیم که این فناوري، عالوه بر تولید انرژي، داراي مزیت
هاي هرز در آن، شد که عالوه بر از بین رفتن تخم علفشوند، کود غنی شده تولید خواهد فضوالت دامی که به مخزن وارد می

دهد. از آنجایی که بر اساس نتایج، پتانسیل تولید بیوگاز در کشور باالست، بازده محصوالت کشاورزي را به شدت افزایش می
آوري، ابل جمعقابلیت تولید مقدار قابل توجهی کود غنی شده نیز در کشور وجود خواهد داشت. همچنین این حجم فضوالت ق

شود، عالوه بر اینکه باعث گرم چنانچه به همین شکل در فضا رها شوند، متان حاصله از آن، که در فضا رها شده و مصرف نمی
آورد. بنابرین پتانسیل باالي تولید بیوگاز در محیطی بسیاري را نیز به وجود میگردد، مشکالت زیستشدن هواي کره زمین می

شود. همچنین استفاده از این که با احداث واحدهاي بیوگاز تا حد باالیی از این مشکالت جلوگیري میدهدکشور نشان می
اي ایجاد خواهد کرد. با توجه به پتانسیل باالي کشور در تولید بیوگاز، چنانچه همه روستاها فناوري، ارزش افزوده قابل مالحظه

ه نمایند، به دلیل تولید کود غنی شده، ارزش افزوده بخش کشاورزي و به هاي صنعتی کشور از این فناوري استفادو گاوداري
اي خواهد داشت. بنابرین استفاده از این دلیل تولید بیوگاز و بعد هم برق، ارزش افزوده بخش انرژي افزایش قابل مالحظه

شود که همه ن اساس، پیشنهاد میتواند به رشد اقتصادي نیز کمک بسیاري نماید. بر ایفناوري عالوه بر سایر مزایا، می
هاي اشاره شده، رشد اقتصادي کشور هاي صنعتی و روستاها از این فناوري استفاده نمایند؛ تا عالوه بر حصول مزیتگاوداري

نیز باال رود. 

مورد توجه هاي تجدیدپذیر کمتر شایان ذکر است تاکنون به دلیل پایین بودن قیمت انرژي در کشور، استفاده از انرژي
تجدیدپذیر، از جمله فناوري بیوگاز، کامال  ضروري هايبوده است؛ اما اکنون به دلیل گران شدن انرژي، استفاده از انرژي

هاي الزم از بخش خصوصی را در خواهد بود. بر این اساس الزم است دولت با دادن وام و یا سایر مزایا و تشویقات، حمایت
ین فناوري انجام دهد.خصوص گسترش استفاده از ا
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