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نقش موثر بيوگاز در تامين انرژي حال و آينده و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي، 

  اجتماعي و حفاظت از محيط زيست

  ٣ ، امين امرايي  ٢، فريد امرائي ١ امين امرائي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

  

  

  

  

  چكيده 

زون جمعيت و در پي آن گسترش صنايع ، كشور ها را و افزايش روزاف) نفت وگاز(محدود بودن منابع انرژي تجديد ناپذير 

امروزه استفاده مجدد از . رو بياورد ...)خورشيدي ،بادي ،بيوگاز و(ملزم مي كند تا به توليد انرژي هاي با منابع تجديد پذير 

ست ، از در راستاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي بسيار توسعه يافته ا... فاضالب در صنايع ، سوخت ، آبياري و

طرفي مزاياي جانبي بيوگاز عالوه بر توليد انرژي جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و تامين بهداشت و سالمتي 

بيوگاز ، توسط باكتري هايي كه موجب تجزيه ، پوسيدن و شكسته شدن مواد آلي در شرايط بي هوازي . جوامع است 

درصد كاهش مي  85تا  65صنعت حمل ونقل ، ميزان دي اكسيد كربن را  استفاده از بيوگاز در.ميگردند ، توليد مي شوند 

آلودگي هاي حاصل از فعاليت هاي بشري اثرات جبران  كنترلكه در صورت عدم رعايت مسائل زيست محيطي و . دهد 

ه تكنولوژي توجه ب. ناپذيري به محيط زيست و منابع ارزشمند آن و همچنين بهداشت و سالمتي انسان وارد خواهدذ كرد 

بيوگاز ضمن حل مشكالت و چرخه اكوسيستم هاي آب ، هوا و خاك داراي فوايد و اثرات اقتصادي و اجتماعي چشمگيري 

وژه علمي نقش اين انرژي نو مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گرفته و مزاياي آن در اين پر. نيز مي باشد 

همچنين برآورد فضاي مورد . ارائه گرديده است ... محيطي و نظير موارد اقتصادي و اجتماعي ، موارد زيست 

نظر براي ساخت و در بعضي از موارد شهرها يا مكانهايي در ايران كه مي تواند براي بهره برداري از اين نوع 

  .انرژي مورد استفاده قرار گيرد بيان شده است 

                                                             

  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاداسالمي واحد اميديه �1

  دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاداسالمي واحد اميديه  -2

  نفت دانشگاه آزاداسالمي واحد اميديه كارشناسي مهندسي - 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

 

     WWW.BIOENERGY.IR 1389 مهر  21نخستين همايش بيوانرژي ايران، تهران، 

 

  نرژي پاك ، زيست توده بيو گاز ، بيو ماس ، انرژي تجديد پذير ، ا :واژه هاي كليدي 

  

  

  

  مقدمه  - 1

در سال هاي اخير به دليل مشكالت ناشي از وابستگي گسترده به نفت و محدوديت منابع تجاري انرژي ، بيشتر كشورهاي        

ند كنوني ، با توجه به رو. دنيا برنامه ريزي گسترده اي براي تامين انرژي مورد نياز خود از طريق انرژي هاي نو انجام داده اند 

كشور هاي اروپايي به دنبال توصيه ي اتحاديه اروپا و نياز خود ، به سمت استفاده از انرژي هاي جانشين و تجديد پذير تا سال 

زيست  . درصداز مجموع انرژي مورد نياز خود را از طريق انرژي هاي تجديد پذير تامين خواهد كرد  15ميالدي حدود  2030

گاز حاصل از آن ، يكي از انواع انرژي است كه مي تواند از زباله يا كشت گياهان مخصوص بدست آيد و و بيو ) بيوماس(توده 

مرده يا زنده گفته مي شود ) گياهي و حيواني (بيوماس به مواد بيولوژيكي .مي توان جانشين بخشي از انواع ديگر انرژي شود 

بيوگاز يا گاز مرداب . بيوماس گاز مرداب يا بيوگاز توليد مي شود از تخمير . كه هنوز كامال تجزيه يا تخمير نشده باشند 

مشخص در شرايط غير هوازي توسط  PHمخلوطي است قابل اشتعال كه در اثر تخمير مواد آلي در يك دامنه دماي معين و 

يدروژن سولفيد ، در صد گاز متان و اكسيد هاي كربن ، ه 70الي  60گاز مرداب از حدود . ميكروب ها به وجود مي آيد 

  .نيتروژن و هيدروژن تشكيل شده است 

دنياي امروز نياز مبرم مي داند كه توجه زيادي براي توليد و استفاده از بيوگاز نشان دهد و اغلب كشورهاي پيشرفته طراح        

ز بيوگاز به ميزان قابل در كشور هايي مانند چين و هندوستان ا. هاي بزرگي در اين زمينه به مرحله ي اجرا گذاشته اند 

. توجهي استفاده مي شود و در كشور هاي اسكانديناوي طرح هاي بزرگ صنعتي با استفاده از بيو گاز ، راه اندازي شده است 

درصد از بازار خودرو خود را به استفاده از بيو گاز مجهز مي كند كه آن را از فرايند  40ميالدي ،  2050كشور سوئد تا سال 

كرون سوئد است كه اين  5/4تا  5/3بر روي چوب تامين مي كند زيرا كه هزينه ي توليد بيوگاز اين كشور معادل سينيتيك 

در كشور انگليس آيين نامه كاربرد سوخت هاي تجديد . در صد هزينه هاي جاري بنزين در اين كشور است  70مقدار حدود 

، موسسات وارد كننده  ر فعاليت هاي انرژي مانند شركت هاي نفتي، براي شركت هاي دست اندركا پذير در ترابري اين كشور

  . الزم االجرا خواهد بود نفت و گاز و ديگر نهاد هاي عرضه كننده سوخت ،

  اهميت توجه به انرژي هاي پاك و تجديد پذير -2

  

شد ، عوامل زيست محيطي يكي از عواملي كه باعث روي آوردن جهان به سمت و سوي انرژي هاي پاك و تجديد پذير        

 بين هاي سازمان اغلب كار دستور در آن حفظ زيست، محيط مسأله شدن حادتر با و 1990 دهه اوايل از تقريباً. بود 
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 تخريب مسأله كه بود عطفي نقطه 1992 سال درريو كنفرانس .گرفت قرار ها NGO و غيرحكومتي هاي سازمان و المللي

 جهتدر كيوتو پروتكل محيطي، زيست هاي فعاليت ادامه در .داد قرار بررسي مورد اساسي طور به را محيطي زيست

 مارس 16 در و شد تشكيل كيوتو در 1997 دسامبر 11 در پروتكل اين .گرفت شكل اي گلخانه گازهاي انتشار كاهش

 است بديهي .است گرفته قرار اجرايي حالت در 2005 فوريه 16 تاريخ از و شد ارائه ملل سازمان دفتر به امضا براي 1998

 انتشار درصد 80 از بيش كه جا آن از و باشند مي محيطي زيست مسائل رعايت به موظف پروتكل اين پذيرنده كشورهاي

مي صورت بخش اين در هم تغييرات ترين بيش قاعدتاً است، انرژي زمينه در بشر هايفعاليت از ناشي اي گلخانه گازهاي

  .باشند  مي فوق اهداف به نيل جهت در گزينه بهترين تجديدپذير هايانرژي مصرف راستا اين در و گيرد

 كشور .باشند  فسيلي مي سوخت براي جانشين انرژي نوع دو آبي، برق انرژي و اي هسته انرژي بشر، كنوني فناوري به توجه با

 گسترده منابع سو داراي يك از و شود مي محسوب جهان كشورهاي ترين از غني يكي انرژي، مختلف منابع لحاظ از ايران

 و است آبي كم كشور اما ايران، .باشد تجديدپذير مي هاي انرژي فراوان پتانسيل داراي ديگر، از سوي و است وگاز نفت فسيلي

 به يدپذيريتجد از غير ديگري جانشين دراز مدت انداز چشم در لذا .هستند محدودي پتانسيل داراي بزرگ، آبي هاي نيروگاه

 محيطي، زيست مسائل برداري، وبهره ساخت فناوري لحاظ به انرژي هر ديگر، منظري از .شود نمي ديده انرژي منبع عنوان

تنوع  بنابراين، .است خود خاص هاي مشخصه داراي ها، ويژگي ساير و جغرافيايي توزيع دستيابي، فني، امكان هاي ويژگي

 آنها فناوري والزم است داد خواهد قرار تري مطمئن وضعيت در انرژي تأمين لحاظ به را ركشو مختلف، هاي انرژي از استفاده

 ارز محتاج خودبخود، است منابع داخلي اوليه مواد صنعت، به متكي زيادي ميزان به كه فناوري البته، .شود كشورايجاد در

 هدف اين به رسيدن براي .سازد مي هموار را ليتوليد داخ افزايش و اشتغال هاي فرصت ديگر، سوي از و است كمتري خارجي

 جهت اساسي اقدامات و شده اصالح آنها واقعي هزينه به توجه انرژي، با هاي حامل انواع گذاري قيمت نظام است الزم ها،

  .صورت گيرد خصوصي بخش گذاري سرمايه تشويق

 غيرقابل جبران آن، از غفلت و است نفوذ و گسترش درحال سرعت به ماندن، ناشناخته رغم به نو هاي انرژي امروزه       

 عامل سه وقوع .باشند مي پاك هاي منابع انرژي ترين عمده از گرمايي زمين آبي وانرژي بادي، خورشيدي، بود، انرژي خواهد

 .است شده باد انرژي خصوص به پذير، هاي تجديد انرژي براي عطفي نقطه ايجاد سبب ميالدي، 1995سال  در

 جو در اي گلخانه گازهاي انباشت اثر بر وهوايي آب تغييرات ،نخست -

 جهان سراسر در برق انرژي مصرف تقاضاي افزايش دوم، -

 .شد اعالم سوي كارشناسان از صراحت با كه بود پذير تجديد هاي انرژي مورد در بخشي نويد انداز چشم شدن گشوده سوم، -

  زانرژي بيوگا -3

از اكسيژن در مجاورت ميكروارگانيسم هاي خاصي تخمير شده وگاز متان  مواد آلي در شرايط مناسب و دور   اغلب       

)CH4 (همچنين تخمير مواد زائد كشاورزي و دامي درشرايط غير هوازي ، گازي توليد مي كنند كه اصطالحاً . كنند توليد مي

مواجه  استفاده از سيستم بيوگاز دراغلب كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه با مشكل سوخت فسيلي .نامند  آن را بيوگاز مي

، بهسازي محيط  توليد انرزي براي روستاها با قيمت ارزان :شوند از اين سيستم براي سه منظور استفاده مي. هستند وجود دارد

  .براي كشاورزيزيست وجلو گيري ازآلودگي آن و تهيه كود حيواني غني تر 
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از چند سال پيش دولت . در اغلب روستاهاي هندوستان و چين از گاز متان براي پختن غذا وگرمايش استفاده مي كنند       

هاي هندوستان و چين براي مبارزه با افزايش سريع قيمت نفت وارداتي ، گسترش همه جانبه اي براي توليد گاز بعمل آورده 

براي اين كار . گاو مي توان مقدار كافي گاز متان براي پختن غذاي يك نفر به دست آورد ضوالت يكبه طور نظري از ف. اند 

پس . مخلوط مي كنند و سپس آن را در دستگاه توليد گاز براي تخمير مي ريزند 5 به 4فضوالت گاو و آب را به نسبت حجمي 

كشور چين با تقريباً هفت ميليون دستگاه . پز مي رسد پخت و از عمل تخمير ،گازمتان از لوله اي خارج گشته و به مصرف

  .بيوگاز مقام اول را در جهان داراست

   
  فرايند توليد بيوگاز - 3- 1

اين گروه .باكتري هاي ويژه اي واكنش هاي تجزيه اي و بي هوازي مواد آلي را به منظورتوليد بيوگاز انجام مي دهند        

اين باكتري . مواد آلي پيچيده و ساده هستند كه سرانجام به توليد بيو گاز منجر مي شود  باكتري ها قادر به شكستن و تجزيه

. درجه فارنهايت مي توانند زندگي كنند  100تا  75ها از باكتري هاي مزوفيل و تا حدودي گرما دوست هستند و در دماي 

درجه فارنهايت است كه در اين دما باكتري ها  95تحقيقات نشان مي دهد كه بهترين دما براي رشد اين گونه باكتري ها 

بيشترين فعاليت آنزيمي را براي تجزيه مواد آلي و توليد بيوگاز دارند ، با توجه به اين موضوع در فصل زمستان كه هوا سرد 

 PH(ليايي بودن از شرايط مطلوب ديگر براي توليد بيو گاز ، ق. است ، توليد بيوگاز در مرداب ها و باتالق ها متوقف مي شود 

  . محيط واكنش است   )7-8

  پسماند مزرعه اي براي توليد بيوگاز - 2-3

براي واژگون ساختن اين روند بحراني الزم . رشد جمعيت بيش از افزايش منابع غذايي در كشورهاي در حال توسعه است        

و ) UNDP(ملل متحد  رنامه توسعه سازمانب .از روش هاي كشاورزي كارآمدتري بهره گيرند است كشاورزان اين كشورها

شركت كنندگان كارگاهي اين دانشگاه فرصت يافته . مدل زراعي يكپارچه اي را طرح كرده اند )UNU(دانشگاه اين سازمان 

كننده غالت و كنجاله  پژوهش دهندگان در كشورهاي صنعتي، بزرگترين مصرف. اند تا در عمل اين مزرعه را مشاهده كنند 

طبق تحقيقات انجام شده اين مقدار محصول .خوراك دام مي رسد  درصد از محصول غله جهان به مصرف  50. هستندسويا 

كفايت مي كند  ميليارد نفر از مردم جهان ، رقمي كه انتظار مي رود جمعيت جهان در اين مقدار تثبيت شود و 10براي تغذيه 

در اين نظام كشاورزي كشورهاي در حال توسعه براي . هستند )) باز چرخش((عده اي طرفدار يك نظام يك پارچه بر پايه . 

اين گردش داراي سودهاي اقتصادي و  .تغذيه دام هاي خود به كشت گياهان و باز چرخش پسماند هاي توليد شده مي پردازند 

داري ها و مرغداري ها، گوشت ، شير و تخم مرغ فراهم مي كنند ، از فضوالت حيواني بيوگاز دام. بوم شناختي فراوان است

  .پسماند آن به كمپوست و كود حيواني بدل مي گردد توليد مي شود كه براي خوراك پزي ،گرما و روشنايي استفاده مي شود

   
  حفظ محيط زيست با توليد بيو گاز -3- 3

جهان اعم از مايع يا جامد و توليد بيوگاز از اين مواد ، با توجه به سهولت فناوري و ساخت دستگاه افزايش مواد زائد در        

مورد ) صنعتي وسنتي(توليد بيوگاز در شرايط غيرهوازي سبب شده است كه توليد مصرف آن در بسياري كشورها به دو صورت 

ميليون  74وز جهاني است ، گفته مي شود در جهان ساالنه حدود در ارتباط با پديده ي گلخانه اي كه مسئله ر .توجه قرار گيرد

ميليون تن از اين گاز تنها از زباله هاي شهري خود به خود توليد مي شود و در جو  40تن گاز متان از فضوالت دامپروري و
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تان با استفاده ازدستگاه هاي جمع آوري اين مواد زايد و توليد گاز م.  زمين پراكنده مي گردد و محيط زيست را آلوده مي سازد

ميالدي به طور وسيع به ساخت دستگاه هاي بيوگاز  1930كشورهاي هند و چين در دهه ي  .بيوگاز به خوبي امكان پذيراست

  .اقدام نمودند

  

  توسعه بيوگاز در جهان - 4

ميالدي مربوط  1808ي در سال شروع تحقيقات در زمينه تجزيه مواد عالي در شرايط غير هوازي به شخصي به نام ديو       

زانگن اولين رساله تحقيقي در زمينه  . ليتر گاز متان از تخمير فضوالت گاوي به دست آورد 3/0ديوي درآزمايش خود . مي شود

امروزه به وضوح ديده مي شود كه تجزيه مواد تحت تأثير آنزيم هاي . به رشته تحرير درآورد 1906توليد بيوگاز را در سال 

از  1884گاين شاگرد لويي پاستور در سال . تا حدود الكل و اسيدهاي چرب و سپس توليد گاز متان انجام مي شود مختلف

يكي از پيروان پاستور در . ليتر گاز متان به دست آورد 100درجه سانتيگراد  35تخمير يك متر مكعب كود در حرارت 

در سال . امي منابعي براي سوخت و روشنايي به وجود مي آوردسخنراني خود تأكيد كرد كه گاز حاصل از تخمير فضوالت د

به كاراندازي موتور با استفاده از گاز   .مزرعه در هلند از گاز طبيعي براي روشنايي و پخت و پز استفاده كردند 60حدود  1899

ت به توليد گاز متان از در كشور اندونزي ، يك هلندي مبادر 1914در سال . مورد آزمايش قرار گرفت 1907متان در سال 

بعد از جنگ جهاني اول در انگلستان عالقه به توليد گاز متان از مواد زايد كشاورزي شدت يافت و اين عالقه در . خاك اره نمود

دانشمندان فرانسوي در آفريقاي شمالي تحقيقات زيادي براي توليد گاز متان  1904از سال  .زمان جنگ جهاني دوم بيشتر شد

دستگاه توليد گاز متان از مواد زايد كشاورزي توسط  1000تخمين زده شد كه  1951در سال . زايد انجام دادند از مواد

  .فرانسويان در فرانسه و آفريقاي شمالي مورد استفاده قرار گرفته است

  

  پيشينه بيوگاز در ايران -5

متاسفانه توليد بيوگاز غير از احتماالتي كه به استفاده از . در ايران قدمت استفاده از بيو گاز به سه قرن قبل برمي گردد        

ليكن در سال هاي اخير برخي : سوخت متان در حمام شيخ بهايي اصفهان نسبت داده اند ، سابقه ديگري از آن وجود ندارد 

داشته اند و اهميت اين سازمان ها و ارگان هاي دولتي فعاليت هايي را در اين زمينه آغاز نموده و تا حدود زيادي پيشرفت 

فناوري در ابعاد مختلف بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي مورد بحث قرار گرفته و بخشي از برنامه هاي توسعه كشور نيز مباحثي 

توليد گاز متان در ايران در روستاي نيازآباد استان لرستان در سال » گوارنده«اولين . را در چار چوب انرژي در بر گرفته اند 

متر مكعب در روز قرار بود با استفاده ار فضوالت گاوي روستا ، بيوگاز  5اين دستگاه با ظرفيت . ساخته شده است 1354

دو واحد كوچك توليد بيوگاز آزمايشي در دانشگاه بوعلي سيناي همدان  1359در سال . مصرفي حمام آنجا را تأمين كند

 3يك واحد  1361دانشگاه صنعتي شريف در سال  . استفاده مي كرد احداث گرديد كه از فضوالت كشتارگاه و فضوالت دامي

از آن پس معاونت انرژي وزارت نيرو و بخش . مترمكعبي بيوگاز را به صورت آزمايشي با فضوالت گاوي مورد مطالعه قرار داد

را در اين زمينه انجام داده فعاليت هاي تحقيقاتي خاصي  1365تا  1361انرژي هاي نو سازمان انرژي اتمي ايران در سال هاي 

  .و كردستان ساخته شد ، ايالم واحد بيوگاز توسط معاونت انرژي وزارت نيرو در سيستان و بلوچستان 10از آن به بعد . اند

  توسعه بيوگاز در ايرانفرايند  - 6

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

 

     WWW.BIOENERGY.IR 1389 مهر  21نخستين همايش بيوانرژي ايران، تهران، 

 

ساخته شده و مورد بهره  دستگاه آزمايشي بيوگاز به شكل هاي مختلف در ايران 60طبق يك بررسي كلي تاكنون حدود        

وزارت جهاد كشاورزي مطرح شد و در پي آن   برنامه استفاده از بيوگاز در قسمت واحد انرژي و عمران .برداري قرار گرفته است

به هر صورت .استان كشور بود 9واحد آزمايشي در  40مطالعاتي در شهرهاي مختلف كشور انجام گرفت كه دستاورد آن ايجاد 

آنچه مسلم  اخير با توسعه تحقيقات علمي در كشور، مطالعات پراكنده اي در زمينه بيوگاز به عمل آمده است وطي سال هاي 

تجربيات كسب شده ، مراحل بعدي كار نيز به صورت علمي و  به تجربيات ساير كشور ها با توجهمي باشد اين است كه بايد 

  . كاربردي ادامه يابد

اين نتايج . گاز از محل هاي دفن زباله شهري براي استان هاي ايران مورد مطالعه قرار گرفته است بر آورد قابليت توليد        

توليدي از زباله هاي (بيانگر آن است كه بر اساس آناليز زباله شهرهاي مختلف ، امكان استحصال حجم قابل توجهي از بيو گاز 

اكنون در هيچ يك از مراكز دفن زباله كشور ، از گاز حاصل از زباله با وجود پتانسيل يابي فوق ت. در كشور وجود دارد ) شهري

  . ها استفاده صنعتي نشده است و تنها در سه شهر شيراز ، مشهد و اصفهان به جمع آوري قسمتي از اين گاز اقدام شده است 

ن كالنشهر از سال ها پيش در حال طرح احداث نيروگاه بيوگاز در شيراز و استفاده از زباله هاي شهري در توليد انرژي در اي

كيلو وات ساعت به  65نيروگاه برق بيو گاز با ظرفيت يك هزار و . مطالعه بود  و اكنون به مرحله بهره برداري رسيده است 

وسيله سازمان تنظيف و بازيافت مواد شهرداري شيراز و با مشاركت بخش خصوصي در محل جمع آوري پسماند هاي شيراز 

  .م شور احداث شده است واقع در بر

  

  نتيجه گيري  - 7

استفاده از بيوگاز عالوه بر سالم سازي محيط زيست و تهيه كود غني و توليد گاز سوختي از نقطه نظر اقتصادي داراي        

ن مقدار با ساليانه از هر تن زباله شهري مقادير فراواني گاز قابل استحصال خواهد بود و افزايش اي. اهميت بسيار زيادي است 

احتراق گاز قابل استحصال از دفنگاه هاي زباله ها داراي . طراحي و مديريت صحيح محل دفن زباله ها امكان پذير است 

در صد  60 – 70آلودگي كمي است وچون دماي شعله اين گاز پايين است عالوه بر آلودگي پايين ، ميزان احتراق آن در حدود 

با توجه به اين مسئله كه گاز هاي حاصل از مراكز دفن زباله جزء سوخت هاي تجديد . هد بود كمتر از احتراق گاز طبيعي خوا

پذير به حساب مي آيد ، لذا صاحبان اين مراكز مي توانند از فعاليت هاي مالياتي استفاده فراواني كنند و اين امر باعث ايجاد 

ن اخير تكنولوژي بيوگازمورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته در ساليا.انگيزه بيشتر براي استفاده از اين انرژي مي شود 

گروهي از كشور ها پا را از اين مرحله نيز . است و از گاز حاصل از دفنگاه هاي زباله براي توليد الكتريسيته استفاده مي كنند 

پيل سوختي استفاده نمايند تا بدين  فراتر گذاشته و به دنبال آن هستند كه از گاز حاصل از مراكز دفن زباله در تكنولوژي

بخش هاي دولتي و خصوصي امتياز اين فناوري را به عنوان يك منبع انرژي . وسيله ارزش افزودن محصول توليدي را باال برند 

ارت به باال بودن بازده كليه اين فناوري در مقايسه با توليد برق و حر. مقرون به صرفه با قابليت هاي متعدد تشخيص داده اند 

صورت مجزا نشان مي دهد كه توليد همزمان حرارت و برق باعث كاهش چشمگيري در ميزان انتشار دي اكسيد كربن و 

  .افزايش راندمان سوخت مي گردد 

بر اساس آناليز زباله هاي شهر هاي مختلف كشور ، امكان استحصال حجم قابل توجهي بيوگاز كه از زباله هاي شهري به        

نظريه . آيد ، وجود دارد و با استفاده از روش هايي مي توان حجم گاز توليدي از مراكز دفن زباله را افزايش داد  دست مي

  .كيفيت و كميت زباله هاي شهري ، قابليت توليد برق بيوگازي در كشور ايجاد نمود 
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