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  بازيابي بيوگاز حاصل از دفنگاه شيراز، تبديل آن به انرژي برق و تأثير آن بر كاهش
 اي و تغييرات اقليمي انتشار گازهاي گلخانه

  
  3اله خوشبخت روح ، 2، اميرحسين حلبيان 1سارا پرنگ

  پسماند شهرداري شيراز،  بلوار استقالل، نبش بلوار بعثتسازمان مديريت 
Sara.parang@yahoo.com  

  

  

  

  

  چكيده
هاي زنده در محيطي كه مواد آلي وجود  هوازي ميكروارگانيسم اي بي هاي تجزيه بيوگاز مخلوطي است قابل اشتعال كه بر اثر واكنش   

گذاري اين  ها اشاره كرد. دليل نام ها و مرداب ها، باتالق هاي دفن پسماند، فاضالب توان به سايت ها مي شود. از اين قبيل محيط توليد ميدارد، 
عمده هاي  يكي از راه شود. هاي زنده توليد مي وسيله ميكروارگانيسم هوازي مواد آلي و بيولوژيك به گاز به بيوگاز اين است كه بر اثر تجزيه بي

)، O2)، اكسيژن(N2)، نيتروژن(CO2اكسيدكربن( دي )،CH4(توليد بيوگاز، پسماندهاي شهري است. تركيبات بنيادين بيوگاز عبارتند از متان
گردد كه به نوبه  آيد كه سبب گريز از دفنگاه مي وجود مي بخارآب و گازهاي ديگر. در اثر خروج تدريجي گاز، اضافه فشاري در داخل دفنگاه به

 دنبال دارد. اگر گاز جابجايي عرضي در خاك زيرين انجام دهد، متان خطر انفجار خواهد داشت، اما اگر محيطي مهمي را به خود خطرات زيست
اي مشكالت خاصي  عنوان يك گاز گلخانه خودي خواهد بود و نيز به به هوا آزاد شود همواره با توليد بوي زننده، احتمال آتش سوزي خود به

آوري بيوگاز از محل دفن پسماندها و اجراي طرح نيروگاه  دنبال خواهد آورد. در اين راستا سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز با جمع به
متر مكعب در ساعت گاز، اقدام مؤثري در  740كيلووات و مصرف  500ق بيوگاز سوز، شامل دو واحد موتور ژنراتور بيوگازسوز به ظرفيت بر

تن كاهش  36574باشد را به ميزان  اي مي اكسيدكربن كه معيار سنجش گازهاي گلخانه اي انجام داده است و دي جهت كاهش گازهاي گلخانه
  داده است. 

 

  اي، تغييرات اقليمي دفنگاه، بيوگاز، نيروگاه برقي، گازهاي گلخانه هاي كليدي: هواژ
  

  

                                                            
  ريزي محيطي شناسي در برنامه دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي گرايش  اقليم ١
 استاديار، گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور، ايران  ٢
  يرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري شيرازدم ٣
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  مقدمه - 1
شود  تخمين زده مي ] 12[باشد. ها مي هاي دفع مواد زائد شهري توليد شده، دفن اين مواد در دفنگاه ترين روش يكي از رايج  

هاي دفن اغلب موجب  محل ]11 [گردد.  ها دفن مي ميليارد تن زباله توليدي در جهان در دفنگاه 5/1كه ساالنه در حدود 
وسيله انتشار گازهاي حاصل از  وسيله شيرابه، آلودگي هوا به هاي سطحي و زيرزميني به هاي ثانويه از قبيل آلودگي آب آلودگي

ها باعث توليد گازهاي  طي فرايندهاي بيولوژيكي، تجزيه مواد آلي در دفنگاه ],8[شود.  توليد بوهاي نامطبوع مي تجزيه مواد آلي و
از اجزاي  ] 7[سال ادامه داشته باشد.  100-30تواند  شود كه توليد اين گازها مي اكسيدكربن و ديگر گازهاي جزئي مي متان، دي

حساب  اي به ترين گاز گلخانه اكسيدكربن، مهم باشد. دي اكسيدكربن مي گازهاي متان و دياصلي گازهاي منتشره از محل دفن، 
تواند باعث بسياري از تغييرات دمايي كره  كه تغيير غلظت آن در هوا مي طوري كند، به آيد و اثرات بسيار مهمي را در جو ايفا مي مي

باشد.  اكسيدكربن مي برابر گاز دي 25-20متان در حدود  Global Warming Potential)(زمين باشد. پتانسيل گرمايش جهاني 
 هاي دفن  باشد كه از اين بين سهم محل مي Tg/years 500طبق تحقيقات صورت گرفته، كل انتشار جهاني متان در حدود  ] 10[

Tg/years40 )3-19اي در  گرمايش جهاني باعث تغيرات اقليمي است كه موجب تغييرات عمده  ]9 [شود.  %) تخمين زده مي
آب و علف و ذوب زياده از حد   هاي بي هاي زراعي به بيابان زمينجايي مناطق خشك و تر جهان، تبديل  جريانات هوا، جابه

اي پست ساحلي و جزاير خواهد بود. ه اي براي زمين هاي يخي و باال آمدن سطح آب درياها كه خود فاجعه هاي قطبي و كوه يخچال
رسيد كه همگام با  ppm 395ميالدي به رقم  2000موجود در اتمسفر زمين در سال  CO2مطالعات بيانگر اينست كه غلظت 

 ppmدر حد قابل قبول در اتمسفر نبايد از  CO2كه مقدار  افزايش آن بر مقدار دماي جهان نيز افزوده شده است. اين درحالي است 
    ] 3[ باالتر رود. 350

كه براي  LFGدو راه حل وجود دارد: يكي روش استخراج و سوزاندن  )LFG(ها  براي كنترل انتشار گازهاي ناشي از دفنگاه   
براي اولين بار در كشور عمليات  1378گردد كه در سال  كاهش فشار گازها و همچنين كنترل بو در محل دفن استفاده مي

مشعل در دفنگاه پسماندهاي شيراز به اجرا درآمد و ديگري روش استفاده مجدد از  18، استحصال و سوزاندن بيوگاز در آوري جمع
LFG 13آوري شده به مدت  باشد كه با احداث نيروگاه برق بيوگاز سوز يك مگاواتي در دفنگاه پسماندهاي شيراز، گازهاي جمع مي 

اي و پيامدهاي ناشي از  در كاهش انتشار گازهاي گلخانه CO2تن  36574گردد و به اين صورت با كاهش  سال به برق تبديل مي
  كند.  جهاني نقش بسزايي ايفا مي آن از جمله تغييرات اقليمي و گرمايش

اي و تغييرات آب و هوايي، مطالعات جامع و ارزشمندي توسط محققين  در راستاي اهميت موضوع بيوگاز، گازهاي گلخانه  
  كنيم. ها اشاره مي داخلي صورت گرفته است كه در اينجا به نتايج و راهكارهاي ارائه شده در اين پژوهش

  اي و اثرات آن بر روي  بررسي پيامدهاي ناشي از گازهاي گلخانه«اي با عنوان  نژاد به مقاله داود نيك 1388در سال   
اي مخصوصاً  اند كه نتايج پژوهش نشان داده است كه تحت هر شرايطي بايد از انتشار گازهاي گلخانه پرداخته» كره زمين

هاي پاك كه تحت عنوان  ها از انرژي جاي آن ود و بههاي فسيلي و معدني است، جلوگيري ش اكسيدكربن كه ناشي از سوخت دي
شود، استفاده نمود و شرايط توسعه پاك يا پايدار را فراهم  ها ياد مي دار طبيعت و محيط زيست نيز از آن هاي نو و يا دوست انرژي
  كرد. 

ترين  عنوان اصلي به CH4و  Co2 بررسي روند تغييرات غلظت گازهاي«محسن كريمي در پژوهشي پيرامون  1389در سال 
اند و داراي طول  ايستگاه كه در نقاط مختلف نيمكره جنوبي و شمالي واقع شده 12، »اي در نقاط مختلف كره زمين گازهاي گلخانه
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اكسيدكربن در دو  ها حاكي از آن است كه گاز دي سال هستند را انتخاب و مورد بررسي قرار دادند. بررسي 30-20دوره داده بين 
  درصد افزايش از خود نشان داده است. 10درصد و گاز متان،  20دهه، 

بيني توليد گاز متان از دفنگاه شهر شيراز با استفاده از مدل  پيش«اي ديگر تحت عنوان  مقاله 1391همچنين در سال    
  با  ،ر اين پژوهشتوسط مهدي فرزادكيا به رشته تحرير درآمد كه د» درجه اول و محاسبه ظرفيت نيروگاه برقي مناسب آن

هاي  و با توجه به ويژگي EPAعنوان يك مورد عيني، با استفاده از مدل درجه اول ارائه شده توسط  درنظر گرفتن شهر شيراز به
دفنگاه شيراز و ميزان زباله شهري توليد شده، ضمن تخمين ميزان گازهاي توليد شده در طول عمر دفنگاه و پس از آن، اقدام به 

رآورد ظرفيت نيروگاه قابل استفاده از گاز متان نموده است كه اين مطالعه در جهت مديريت گازهاي توليدي دفنگاه محاسبه و ب
هاي زيست محيطي و تغييرات آب و هوايي مثمر ثمر خواهد  شيراز و جلوگيري از انتشار اين گازها و در پي آن عدم ايجاد آلودگي

  بود.
موضوع، روند توليد بيوگاز در دفنگاه شيراز، استخراج و نحوه تبديل آن به انرژي برق در  در اين مقاله نيز به لحاظ اهميت  

اي و دريافت گواهي كاهش انتشار توسط سازمان مديريت پسماند  نيروگاه بيوگازسوز و در نهايت كاهش انتشار گازهاي گلخانه
  شيراز، مورد مطالعه قرار گرفته است.

  

  شيرازمحل دفن پسماند هاي شهر  - 2
 كيلومتري جنوب شرقي شيراز در محل برمشور واقع شده است. رقوم 18ساله در  30دفنگاه شهر شيراز با دوره طرح    
 نامتقارن) 1شكل( منطقه كلي شكل. است دريا سطح از متر 1600 حدود در GPSدستگاه  با گيري اندازه اساس بر منطقه متوسط
 روزانه هكتار آن به دفن پسماندها اختصاص يافته است. ميانگين وزن 40باشد كه  ميهكتار  2197داراي وسعتي معادل بوده و 
براي اولين  1378در سال  .شود مي دفن سطحي – اي ترانشه صورت به آن در پسماند كه است تن 920 حدود در ورودي پسماند

با مشاركت  1384سال اجرا درآمد. در  دفنگاه بهمشعل در اين  18گاز در ، استحصال و سوزاندن بيوآوري جمعبار در كشور عمليات 
سال  13يك مگاواتي براي حداقل سوز با هدف احداث يك نيروگاه بيوگاز سنجي ي نو ايران (سانا) مطالعات امكانها سازمان انرژي

زني احداث اين  نگاي فروخته شود، كه عمليات كل به شركت برق منطقه انجام رسيد و مقرر گرديد برق توليدي با نرخ تضميني به
برداري  به بهره 1388يراز در دي ماه سال زمان با سفر رياست محترم جمهور به ش انجام شد كه هم 1386نيروگاه مهرماه سال 

  رسيده و برق توليدي وارد مدار گرديد. 
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  هاي بيوگاز و نيروگاه . آرايش كلي دفنگاه پسماند شهر شيراز و محل چاه1شكل
  

  هاي آن  شناخت بيوگاز و چگونگي توليد و ويژگي - 3
ند و در اين فرايند شو هوازي تجــزيه مي هاي بي يك رشتــه واكنـــش دنبال بهمواد آلي موجود در پسماندهاي شهري    

، نيتروژن )CO2( اكسيدكربن دي، )CH4(آيد كه به بيوگاز معروف است. تركيبات بنيادين بيوگاز عبارتند از  متان  گازي پديد مي
)N2( اكسيژن ،)O2(آيد كه سبب  وجود مي ري در داخل دفنگاه بهدر اثر خروج تدريجي گاز، اضافه فشا .، بخار آب و گازهاي ديگر

جايي عرضي در خاك زيرين  هدارد. اگر گاز جاب دنبال بهمحيطي مهمي را  زيست نوبه خود خطرات كه به گردد ميگريز از دفنگاه 
خودي  هبزي خودسو با توليد بوي زننده، احتمال آتش متان خطر انفجار خواهد داشت، اما اگر به هوا آزاد شود هموارهانجام دهد، 

  خواهد آورد.  دنبال بهاي مشكالت خاصي  يك گاز گلخانه عنوان بهخواهد بود و نيز 

  

  بار ناشي از توليد بيوگاز پيامدهاي زيان -3-1

  تباهي پوشش گياهي   -3-1-1
 سوزي احتمال آتشنشت گاز و  -3-1-2

 مطبوع بوي نا -3-1-3

 انفجار -3-1-4

 كننده) و گازهاي سمي و خفه اي گلخانهآلودگي آب، خاك و هوا (گازهاي  -3-1-5
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  مزاياي استفاده از بيوگاز و انرژي نهفته در آن -3-2

  مزاياي زيست محيطي: كنترل اثرات گازها، حفاظت از منابع گياهي و جانوري، كاهش گرمايش جهاني. -3-2-1
 مزاياي اقتصادي: فروش انرژي الكتريسيته، جذب اعتبارات مكانيسم توسعه پاك.  -3-2-2

  زايي، كاهش شكايات مردمي و ... مزاياي اجتماعي: اشتغال -3-2-3

 

  روند توليد گاز در لندفيل  -4
پذير  تجزيهير بستگي به درصد مواد آلي و اين تأخ شود ميماه پس از دفن پسماند آغاز  6تا  2توليد بيوگاز در دفنگاه بين   

در پسماند، رطوبت پسماند، نحوه توزيع مواد درون پسماند، ميزان نفوذ آب به دفنگاه و دماي محيط دارد. درصد متان در گاز 
سال پس از آغاز  2تا  1رسد. توليد گاز پس از مدتي در حدود  سال به حالت پايدار و يكنواخت ميماه تا يك  6لندفيل اغلب پس از 

، در محل دفنگاه 1515تا  1376اكسيدكربن را در بازه زماني  و دي LFG) ميزان توليد گاز متان، 2رسد. شكل ( ميبه حداكثر خود 
به حداكثر ميزان خود  1418باشد، ميزان توليد گاز متان در سال  طور كه در نمودار قابل مشاهده مي دهد. همان شيراز نشان مي

	6/5 يعني حدود توليد شده نيز در همين سال و به  LFGرسد. همچنين بيشترين ميزان كل  متر مكعب در سال مي 10
	1/12   ميزان كه توليد و انتشار  1516باشد، تا سال  كه زمان افتتاح اين دفنگاه مي 1376مكعب خواهد بود. از سال متر 10

و كل گازهاي منتشره از محل دفنگاه شيراز كه حدوداً برابر با  اكسيدكربن رسد، ميزان گاز متان و دي گازهاي مذكور به پايان مي
ميليارد متر مكعب خواهد بود، كه با حساب  8/4، 4/2، 3/2ترتيب برابر با  باشد، به اكسيدكربن و متان توليدي مي جمع دو گاز دي

ميليون تن گاز  34طور متوسط، ساالنه  هب 1515تا سال  1376كند، يعني از سال  هايي كه دفنگاه مذكور گاز توليد مي در كل سال
آوري و بازيابي اين گازها از ورود آنها به اتمسفر جلوگيري  كه با جمع ] 2[شود  اكسيدكربن و متان در اين دفنگاه توليد مي دي
  شود. مي
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 . ميزان گازهاي توليد شده از محل دفنگاه شيراز 2شكل

  
  استخراج بيوگاز از دفنگاه پسماند شيراز - 5

كـاهش انتشـار    ،زمينـي زير هـاي  هوازي و جلوگيري از آلودگي آب مضرات گازهاي متصاعده از دفن بي با توجه به خطرات و  
) بـراي اولـين بـار در    اكسـيدكربن، نيتـروژن و ...   دي( متان،  همچنين جلوگيري از انفجارات ناشي از اين گازهااي و  گازهاي گلخانه
صورت آزمايشي عمليات استحصـال   همتر ب 5/2× 5/2× 6زباله در دو اليه در يك چاهك با ابعاد تن  18با دفن  1378كشور در سال 

  سوز نصب و چنـدين المـپ روشـن و عـالوه بـر آن يـك دسـتگاه         استحصالي يك دستگاه ژنراتور گاز بيوگاز آغاز گرديد. با گازهاي
   اندازي گرديد. كن نصب و راه گرم يك دستگاه آب و گاز اجاق

  

 هاي استخراج بيوگاز روش -2- 5

 
 فشار يك ايجاد منظور به كمپرسورها يا و مكانيكي هاي دمنده از فعال آوري جمع هاي درسيستم: )Active(فعال -5-2-1

 . شود مي استفاده گاز كننده منتقل نيروي عنوان به اجباري

  :شوند مي تقسيم دسته دو به نيز گذاري لوله ساختار نظر از فعال آوري جمع هاي سيستم

  ).3(شكل  )Vertical Wells( عمودي هاي چاهك -5-2-1-1
  .)Horizontal Trenche(افقي هاي كانال -5-2-1-2

  

 گاز فشار بين  آمده وجود به طبيعي فشار گراديان غيرفعال، آوري جمع هاي سيستم در: )Passive(فعال غير -5-2-2
   .گردد مي گاز استخراج و انتقال باعث محيط، هواي فشار و لندفيل داخل توليدي
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 در مثال براي. دارد موجود هاي محدوديت و مشخصات به بستگي خاص لندفيل يك براي گاز استخراج سيستم نوع انتخاب  
 روش از ،ندارد وجود عمودي هاي چاهك اجراي امكان ديگر داليل به يا است همراه خطر با عميق حفر عمليات كه هايي لندفيل
  .شود مي استفاده افقي هاي كانال

  

  
  چاهك عمودي استخراج بيوگاز دفنگاه شيراز . نماي كلي3شكل

 

 سير مراحل پيگيري نيروگاه برق بيوگاز سوز -6

گذاري در اليـه هـاي زبالـه دفـن شـده       اقدام به لوله ،گازهاي توليدي دهي سامان منظور به ،پس از استحصال گاز از پايلوت   
هـاي نـو    با مشاركت سازمان انـرژي  1384سال در در همين راستا  شد. مشعل سوزانده 18و گازهاي استحصال شده توسط  گرديد
سـال بـرآورد گرديـد و     13(سانا) مطالعات صورت پذيرفت و احداث يك نيروگاه بيوگازسوز يك مگاواتي براي مـدت حـداقل    ايران

قانون مديريت پسـماندها   17ده قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره دو ما 62وزارت نيرو با استناد به ماده 
   گرديد.احداث نيروگاه  اقدام بهخريداري برق توليدي از اين انرژي را تضمين نموده و بر همين اساس 
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  مشخصات نيروگاه بيوگاز سوز شيراز -7
 مل دو واحـد شـا احداث گرديـده اسـت و   در مساحتي يك هكتاري ) 4(شكل نيروگاه بيوگاز سوز سايت دفن پسماند شيراز   

ه ولت توزيع برق شيراز متصل شـد كيلو 20ز طريق پست اصلي به شبكه وات بوده كه اكيلو 500سوز به ظرفيت موتور ژنراتور بيوگاز
مگاوات ساعت در سال برق توليد  8/7188اين نيروگاه در هر سال  .باشد ب در ساعت ميمكعمتر 740گاز مصرفي دو نيروگاه  .است

توسـعه طـرح بـراي     ،بيني افزايش گازهاي توليدي همچنين حجم پسماندهاي شـهر شـيراز   با توجه به ظرفيت و پيش .خواهد نمود
  . پذير است امكان مگاوات برق 6توليد حداقل 

  

  
  ترين نيروگاه بيوگازسوز خاورميانه نيروگاه بيوگازسوز شيراز، بزرگ. 4شكل 

  

  )CDM: Clean Development Mechanism(دريافت اعتبارات مكانيسم توسعه پاك  - 8
  انتشار  ميانگين در شهر كيوتو ژاپن به اجماع پذيرفتند كه 1997كشورهاي عضو معاهده تغييرات آب و هوا در سال 

 1990انتشار اين گازها در سال  ميزاندرصد كمتر از  5/2به ميزان  2012 تا  2008 هاي  در محدوده سال اي گلخانهگازهاي 
با سهم متفاوتي شدند و  اي گلخانههمين دليل كشورهاي با اقتصاد پيشرفته جهان مجبور به كاهش گازهاي  بهبرسد. ميالدي 

باشد كه در  مي CDMها جهت حصول به اهداف پروتكل،  ين پروتكل پيوست. يكي از مكانيسمبه ا 1384جمهوري اسالمي در سال 
گذاري نموده و  سرمايه اي گلخانهاين مكانيسم، يك كشور توسعه يافته در يك كشور در حال توسعه در جهت كاهش گازهاي 

ليدي و احداث گازهاي تو آوري جمعو  دهي ساماندليل  نمايد. سايت لندفيل شهر شيراز به دريافت مي) CER(گواهي كاهش انتشار 
يابد، گواهي  كاهش مي اي گلخانهو گازهاي  گردد تبديل ميكه گازهاي توليدي در نيروگاه  توجه به اين سوز بانيروگاه برق بيوگاز

  .نموددريافت را  اي گلخانهكاهش انتشار گازهاي 
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  )Global Warming( گرمايش جهاني اقليم -9

منظور از گرمايش جهاني، افزايش طبيعي يا انسان انگيخته متوسط دماي اتمسفر در نزديكي سطح زمين است. دمـاي سـطح   
دارد و مقـدار آفتـابي    توان به مقدار آفتابي كه زمين دريافت مـي  يا نزديك به زمين تحت تأثير عوامل متعددي است كه از جمله مي

آيـد. گـرم شـدن زمـين موجـب تغييـر        وجود مي در اثر اين افزايش دما به» تغيير آب و هوا«كند، اشاره نمود.  كه زمين منعكس مي
هـا   ها و تغييرات وسيع بر گياهـان، حيـات وحـش و انسـان     الگوي بارش، افزايش سطح آب درياهاي آزاد و كاهش سطح آب درياچه

 ارائه شده 1385آبان ماه  8نك جهاني) كه در تاريخ بر طبق گزارش آقاي نيكوالس استرن (اقتصاددان ارشد سابق با ] 4 [شود.  مي
رو خواهـد شـد كـه     درجه افـزايش روبـه   5سال آينده با  150 -100كه دماي زمين با روند فعلي افزايش يابد، طي  ، درصورتياست

نفر از مردم زمـين   ميليون 200افزايد: بدون اقدام جهاني، حدود  عواقب آن مانند وضعيت آخرين دوره عصريخي خواهد بود. وي مي
   ]1 [ علت خشكسالي يا سيل مجبور به آوارگي خواهند شد. به

  

  گيري نتيجه -10
در مواد زائدي كه هاي نهفته  بازيابي انرژيدر جهت موجود   و پتانسيل شهر شيرازدفنگاه پژوهش حاضر با مطالعه موردي 

محيطي باشد، سعي بر آن داشته  هاي عظيم زيست تواند منشأ پيامدها و فاجعه ميو از بعدي ديگر  گردد اصطالح، دورريز تلقي مي به
با ارائه چگونگي بازيابي بيوگاز حاصله، توليد  شده توليدشهري موجود و همچنين ميزان زباله  هاي دفنگاه تا با توجه به ويژگياست 
، گرمايش جهانيتغيرات آب و هوايي و به تبع آن كاهش و  اي در حد قابل قبول آن و نيز كاهش انتشار گازهاي گلخانه برق از

از بعد زيست محيطي، با توجه به روند كلي سياست جهاني،  تصوير بكشد.  محيطي پروژه مذكور را به مزاياي اقتصادي و زيست
با توجه به اتفاق  است.هاي كشورهاي پيشرفته تبديل شده  ترين اولويت اي به يكي از مهم آوري گازهاي گلخانه واضح است كه جمع

مند  از مزاياي آن بهرهالمللي بر سر اين موضوع، شايسته است ايران نيز به تالش خود براي استفاده از وضعيت موجود افزوده و  بين
، سيل، ها اثرات گرمايي از جمله طوفان در مقابلموازات آن جوامع بشري را  گردد و شرايط توسعه پاك و پايدار را فراهم نمايد و به

 دفن محل از بيوگاز آوري جمع با شيراز شهرداري پسماند مديريت در اين راستا سازمان ها در امان نگه دارد. خشكسالي و شيوع بيماري
متر مكعب در  740كيلووات و مصرف  500شامل دو واحد موتور ژنراتور بيوگازسوز به ظرفيت  بيوگاز سوز، نيروگاه برق طرح اجراي و پسماندها

باشد را به  اي مي اكسيدكربن كه معيار سنجش گازهاي گلخانه است و دي داده انجام اي گلخانه گازهاي كاهش جهت در مؤثري ساعت گاز، اقدام
  تن كاهش داده است.  36574ميزان 

 

  تشكر و قدرداني
  .هاي مختلف در دورهاين سازمان پروژه بيوگاز  محترم مديرانبا سپاس فراوان از 
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