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طراحی و اجراي پلنت بومی بیوگاز: دستاوردي کاربردي در بهره گیري از 
بیوگاز در مناطق روستایی کشور

3،بهروز درگاهی2،  خدیجه مرادي 1عبدالحمید پاپ زن

چکیده

سطوح خرد دستیابی به اهداف توسعه روستایی در ،هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطیچالشبه دلیل ارتباط گسترده بین انرژي و 
اقتصادي هر چند بهره گیري از سوخت هاي فسیلی در قرن گذشته بسترهاي توسعه.برداري مؤثر از انرژي ممکن نخواهد بودو کالن بدون بهره

–هاي سنگین اقتصادي نظیر گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و هزینهزیست محیطیهايرا فراهم کرده، اما تخلیه منابع فسیلی و آسیب
کشور ما، ایران، نیز از این امر .مواجه ساخته استپذیر،تنها گزیدار پیش رو یعنی جایگزینی انرژي هاي تجدید، کشورهاي دنیا را بااجتماعی

دید انرژي کاسته است، لیکن مشکل انرژي در روستاها، همچنان یکی از مستثنی نیست؛ اگرچه منابع فسیلی موجود از توجه به منابع ج
نقشی محوري در گونه هاي سنتی سوخت (هیزم و فضوالت دامی خشک شده) هم اکنون . اندتنگناهایی است که روستائیان ما با آن مواجه

از جمله.گازهاي گلخانه اي استانتشار وکه یکی از عمده ترین دالیل جنگل زدایی مسئله ايتأمین انرژي مناطق روستایی کشور دارند. 
. استبا استفاده از کودهاي دامی بیوگاز تولید تأمین نماید، تا حد قابل توجهی را خانوارهاي روستایی انرژي نیاز نوینی که می تواند راهکارهاي

60روزانه حدود ونیاز داردحجم باالیی از سوخت هاي مرسومکه در نواحی روستایی به پخت و پز از جمله فعالیت هایی استنظر به اینکه 
با توجه به پتانسیل باالي .بیوگاز می تواند جایگزینی بی بدیل براي آن باشدخانوارها را به خود اختصاص می دهد، درصد از انرژي مصرفی

روستایی و حرکت کشور به سمت واقعی کردن قیمت حامل هاي انرژي به منظور توسعه و منابع انرژي تجدیدپذیر به ویژه بیوگاز درمناطق 
کاربست این انرژي ها متناسب با تحوالت جهانی، ضروري است امکانات و ساختارهاي سیاست گذاري و اجرایی کشور در زمینه بیوگاز مورد 

راتژي هایی است که می تواند بهره گیري از این انرژي را به ویژه در مناطق پلنت هاي بومی از جمله استو استفاده از. طراحیتوجه قرار گیرد
. نوشتار حاضر، ضمن نگاهی جامع به وضعیت انرژي و بسترهاي دستیابی به آرمان توسعه پایدار روستایی و کشاورزي را مهیا سازدکشور، تسریع 

بتوان از این با این امید که، شده توسط نگارندگان پرداخته استثبت اختراع و کشور با تأکید بر مناطق روستایی، به معرفی پلنت بومی طراحی 
رهگذر، گامی هر چند کوچک، اما حیاتی در راستاي تأمین انرژي خانوارهاي روستایی و تولید کود آلی غنی شده در جهت تولید محصوالت 

. سالم و ارگانیک، برداشت.

کاربردي بیستون کوشیارموسسه پژوهشی دانشیار پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي. و عضو -1
دانشجوي دکتري توسعه کشاورزي و کارشناس ارشد آموزشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي.-2

محقق موسسه پژوهشی کاربردي بیستون کوشیار-3
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مقدمه
هر چند بهره گیري از .استکنونیدنیاي انکارناپذیر هاي از واقعیتفسیلی هايبه سوختسیستم انرژي گستردهوابستگی

از ،هاي زیست محیطیآسیبتخلیه منابع فسیلی و، اما را فراهم کردهاقتصادي توسعهبسترهايگذشته سوخت هاي فسیلی در قرن 
هاي هاي پیش روي بشر نظیر گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و هزینهچالشبزرگترینکه آثار آن را دربارز آن به شمار می آیدهاي خسارت

یا ودنمصرفیانرژيدرصد81ازبیشي فسیلیهاسوخت،هاي موجودبررسیبر اساسمی توان لمس کرد.اجتماعی –سنگین اقتصادي 
% گرمایش زمین را به بار 8/58که –CO2گازانتشارموجود بیان گر آن است کهشواهد.دکننمینمیأتراکشورانرژيدرصد95ازبیش

درصد 75که مسئول انتشار کشوري قرار دارد20افزایش یافته وکشورمان در میان %240سال گذشته، 18طی در ایران -]1[آورده است 
% 14گلخانه اي دارد. بر اساس شواهد موجود، کشاورزي سهم قابل تأملی در تولید گازهاي ناگفته پیداست که .]2[اي جهانندگازهاي گلخانه

کل گازهاي گلخانه اي که توسط انسان وارد محیط زیست می شود، به این بخش اختصاص دارد و پس از بخش هاي انرژي، صنعت و جنگل، 
توسعه «بدون » سعه پایدارتو«و » انرژي«بدون » توسعه«درعین حال، .]2[رتبه چهارم تولید گازهاي گلخانه اي، از آن بخش کشاورزي است

ممکنحدترینپاییندرجهان،درتولید شدهکربنیکگازمیزانمگرآنکهنخواهد بود،ممکنپایدارتوسعهخیالی بیش نیست و» روستایی
ر گیرد.، و به  سخنی دیگر، منابع انرژي پایدار مورد بهره برداري قرا]3[شودداشتهنگاه

). اگرچه 1(شکل هشدار می دهد2050میزان متان و اکسیدهاي نیترات تا سال چشمگیر افزایش نسبت به گزارش هاي آماري به عالوه، 
انتظار می رود گسترش اراضی کشاورزي روندي بطئی را پیش گیرد، اما فعالیت هاي سیستم کشاورزي فشرده (به ویژه استفاده از کودهاي 

این آالینده ها خواهند داشت. با این وصف، چالش فراروي کشاورزي، تنها افزایش بهره وري نیست، بلکه شیمیایی) سهم عمده اي در تولید
ایش هزینه آسیب هاي زیست محیطی ناشی از بخش کشاورزي در زبهره وري پایدار می بایست مورد توجه توسعه گران این عرصه قرار گیرد. اف

.]4[در اولویت بخشی به کشاورزي پایدار به شمار می روندل کلیديکنار افزایش محدودیت منابع طبیعی، دو عام

] 4[2010-2050و پیش بینی گازهاي گلخانه اي مختلف در بازه زمانی CO2. سهم بخش هاي مختلف در تولید1شکل 

بنا به پیش بینی آژانس بین المللی انرژي، تقاضاي جهانی انرژي بین وند پرشتاب تقاضاي انرژي روبروست؛جهان با ر،با این همه
نه اي این برآوردها نشان می دهد در صورت ادامه روند موجود، بشر در آیندهدرصد افزایش خواهد یافت. 36میالدي، 2035تا 2008هاي سال

از رهگذر تولید انرژي هسته اي و انرژي هاي تجدیدپذیر ممکن خواهد از آنبرون رفت و ناامنی انرژي مواجه خواهد بود که با فقرچندان دور 
اگر ومی باشد تشعشات و زباله هاي اتمی تولید انرژي هسته اي خود موجد چالش هاي زیست محیطی حادتري نظیر این درحالی است کهبود. 

انرژي هاي تجدیدپذیر خواهیم رسید.تولید ، یعنی راهگشارا به آن بیافزاییم، به تنها گزینه پیشرفتهتکنولوژيوباالهزینۀ
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درصد 18تولید ،میلیون تن ضایعات دامی و پسماندهاي کشاورزي در کشور تولید می شود و پسماندهاي دامی400ساالنه بیش از 
ر به آب هاي سطحی و زیرزمینی و گازهاي گلخانه اي کشور را به خود اختصاص داده اند. رها شدن گاز آمونیاك، نفوذ ترکیبات نیتروژن و فسف

با روند کنونی افزایش جمعیت و تقاضاي انرژي به واسطه وجود عوامل بیماري زا، از مهم ترین تهدیدهاي این پسماندها به شمار می رود. 
. ]2[ایران، خواهد بودتأمین انرژي پایدار یکی از چالش هاي جدي کشورهاي غنی از منابع نفتی از جمله پیشرفت هاي صنعتی و تکنولوژیک، 

نفت خامبشکه25500معادلساالنه ،کشوردامیفضوالتازبیوگازصورتبهانرژيتولیدپتاسیلازاستفادهبااین در حالی است که 
ضمن ، تحلیلیبا آگاهی از غنا و تنوع بی بدیل کشور در تولید سایر اشکال انرژي هاي تجدیدپذیر، در این نوشتار.خواهد شدجوییصرفه

به عنوان منبعی قابل دسترس در نواحی –تولید بیوگازضرورت هاي توجه به بیانو انرژي کشور با تأکید بر مناطق روستاییبررسی وضعیت 
بتوان از این رهگذر، با این امید کهیی استان کرمانشاه خواهیم پرداخت،طراحی شده در مناطق روستابومی معرفی پلنت به –روستایی کشور 

و تولید کود آلی غنی شده در جهت تولید محصوالت سالم و گامی هر چند کوچک، اما حیاتی در راستاي تأمین انرژي خانوارهاي روستایی 
برداشت. ،ارگانیک

با تأکید بر مناطق روستایینگاهی به وضعیت تولید و مصرف انرژي در کشور
، سه برابر 2035تا 2008هاي تجدیدپذیر بین سالهاي ، استفاده از انرژي 2035افق درآژانس بین المللی انرژي بر اساس پیش بینی

کمتربرخورداري ایران از این انرژي هادر جهان، پاكانرژي هاي مصرف درصدي 14به رغم سهم این در حالی است که.افزایش خواهد یافت
امنیت انرژي ایران تا حد زیادي به و سوخت هاي فسیلی استانرژي در کشور،مهم ترین منبعاز این رو،.]5[گزارش شده استدرصد2از

. این مسئله عالوه بر هزینه هاي سنگین )2(شکلگره خورده است-اصلی ترین ویژگی آنهاست که پایان پذیري –این منابع 
کشور دنیا، بر اساس 146ایران در میان تا جایی که ،استبه بار آوردهنیز موقعیت کشور در شاخص هاي جهانی را تنزل اقتصادي، –اجتماعی 

Environmental Sustainability Indexشاخص پایداري زیست محیطی ( (ESI) و به لحاظ شاخص عملکرد زیست ] 2[132)، در جایگاه
Environmental Performance Indexمحیطی ( (EPI)( کشورانرژيمصرفنگاهی به آمارها نشان می دهد، ].6[ایستاده است 114در مقام

فرآوردهروزانهمصرفشودمیبینیپیش، مصرف انرژيافزایشرونداساسبر.]7[استرسیدهجهانیاستانداردبرابر5بهاخیرهايسالطی
به یک کشور وارد کننده فراورده هاي 1397ایران تا سال . از این رو، برسدروزدربشکهمیلیون14ازبیشبهآیندهسال20تانفتیهاي

می نماید.ضرورتی ملی، منطقه اي و استراتژیک راهبردي گریزناپذیر و آوردن به انرژي هاي نو، ي روبدین ترتیب،].8[خواهد شد نفتی تبدیل

نوع و درصد انرژي مصرفی در ایران.2شکل

هاي توزیع مواد کوچک و پراکنده بوده و این امر سبب افزایش هزینه،اي روبروست؛ بازار مصرفروستاها با مسائل پیچیدهانرژي در عرضه
سوخت هاي بهايگرانیگاز،ونفتبهروستاییهايخانوارازتوجهیقابلبخشدسترسیعدم.]9[سوختی در این مناطق گردیده است

کلازباالییدرصد)دامیفضوالتچوب وذغالبوته،،(هیزمجامدتودهزیستکهموجب شدهسوختتأمینهايجایگاهکمبودنیزوفسیلی 
محیطی ناگوار خاص ب زیستعواقدهد. ناگفته پیداست بهره گیري از هر یک از این سوخت ها اختصاصخودبهراخانوارهااینمصرفیانرژي

براي اینکه نظر بهد.نبه شمار می روآن هاتخریب منابع طبیعی و جنگل زدایی از بدیهی ترین در این میان، خواهد داشت که خود را به دنبال 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


021www.Bioenergy.ir–139288671676چهارمین همایش ملی بیوانرژي ایران، تهران، نهم آبان 

هایی نظیر اکوسیستم بنابراین ویرانی اکوسیستم،»جنگل«بکاریم، نه » نهال« توانیمترین حالت تنها میدر خوش بینانهجبران این آسیب ها 
تأمین گونه هاي سنتیاز دیگر فضوالت حیوانی یکی می راند. از طرفی، پیش » ناپایداري« البتهو » تنوع زیستی«ما را به سمت کاهش جنگل 

کپه هایی شکل به ،از جایگاه هاي نگهداري دامانتقالشمار می رود. این فضوالت پس از ویژه در نواحی کوهستانی) به به (سوخت در روستاها 
ر محیط روستا انبار می شود و در انتهاي فصل تابستان به صورت غیربهداشتی توسط زنان روستایی خشک می گردد (با نام محلی پراکنده د

چنانچه قبالً نیز ذکر گردید، چنانچه. به مصرف می رسدو پزگرم کردن منازل در فصول سرد سال و نیز پخت به همراه هیزم، جهتوتپاله) 
، عالوه بر تولید سوخت گازي (بیوگاز)، بخش اي بیوگاز مورد استفاده قرار گیرد، فرایند تخمیر بی هوازي موجب می شوداین فضوالت در واحده

و شیوع بیماري هاي انگلی ناشی از خشک کردن غیربهداشتی اعظمی از میکروب هاي بیماري زا و بذور علف هاي هرز موجود در فضوالت نابود 
آن ها نیز کاهش دهد.

بر عهده زنان-به ویژه در بخش پخت و پز - مناطق روستایی با بهره گیري از سوخت هاي مرسوم درتهیه و مدیریت انرژي به عالوه، 
وبه خود اختصاص دادهبراي جمع آوري و آماده سازي این سوخت ها را آناناي از وقت بخش عمدهاین وظیفه خطیر، نه تنها .استروستایی

بیماري هاي چشمی و تنفسی ناشی از مونوکسید کربن حاصل ، بلکه ]1[جدول، بازمی داردايهاي توسعهفعالیتمشارکت در سایرآن ها را از
با نگاهی به این جدول، می توان ادعا نمود که از طریق استفاده از بیوگاز، مدت را نیز در میان این قشر آسیب پذیر، شایع می سازد. از دود هیزم

توان مدت زمان مذکور را در جهت انجام فعالیت هاي میکه گردددل سه ساعت در روز به وقت آزاد زنان روستایی اضافه میزمانی معا
.]10[درآمدزاي دیگري از قبیل صنایع کوچک فرآوري و صنایع دستی هدایت نمود

]11هیزم [ده از بیوگاز در مقایسه با جویی شده از طریق استفامیانگین زمان صرفه.1جدول

تولیدانرژيدرصد20تا15حدودسنتی،اي هسوختاجاق هاي مرتبط بابودنابتداییوسادگیلیلبه دآنکهدیگرتوجهقابلنکته
. شودمیاتالفورفتههدربهآنانرژيدرصد85تا80وگیردمیقرارمصرفموردشده

به واسطه ویژگی هاي منحصر . گرددهاي تجدیدپذیر مرتفع در بخش انرژي، از طریق انرژيمناطق روستاییمی بایست مشکالت ،بنابراین
اي در هموار کردن توان نقش عمدهمیبسیار کم هزینه، استقرار شبکه هاي کوچک و محلی انرژي، نگهداري نظیر امکانانرژي هاي نوبه فرد 

اي در توسعه زیرساختی، افزایش رفاه، حفاظت از ثیر عمدهمتصور شد که تأدر مناطق روستایی و نواحی دور افتاده انرژيمسیر تولید و توزیع 
. ]2[و سالمت مردم در این نواحی خواهد داشتمحیط زیست

زمان(ساعت در روز) فعالیت
4/0 - نمودن کود ورودي بیوگازآمادهجهتآبآوريجمع

25/0 - نمودن آب و کودمخلوط

4/1+ آوري هیزمجمع

6/1+ پزوپخت

65/0+ شستن ظروف

3+ کلجمع
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بیوگاز و ضرورت بهره گیري از آن در مناطق روستایی
تأمین نماید، بیوگاز است؛ بیوگاز عبارت است تا حد قابل توجهی را خانوارهاي روستایی انرژي نیاز یکی از انرژي هاي نوینی که می تواند 

ذیر از مجموعه گازهاي حاصل از تجزیه و تخمیر فضوالت دامی، فاضالب، پسماند  کشتارگاه هاي دام و طیور، بقایاي گیاهی و سایر مواد تجزیه پ
. این گاز، ترکیبی است ]12[به وجود می آید که در نتیجه فعالیت باکتري هاي بی هوازي، به ویژه باکتري هاي متان زا، در یک محفظه تخمیر

درصد)، به همراه مقادیر جزئی ناخالصی نظیر هیدروژن، نیتروژن، بخار آب، و سولفید 30- 40درصد)، دي اکسید کربن (50-70از متان (
بخش اعظمی از میکروب هاي بیماري زا و بذور علف هاي هرز موجود در ، عالوه بر تولید سوخت گازي. در پلنت هاي تولید بیوگاز، هیدروژن
جایگزینی با کودهاي شیمیایی و و خروجی سیستم، کودي غنی و بهداشتی است جهت در فرایند تخمیر بی هوازي، از بین می رودفضوالت 

محصوالت سالم و ارگانیک.در راستاي تولیدمصرف در مزارع کشاورزي 
کیلو 5/1-2/2و در صورت تبدیل به برق می توان از هر مترمکعب آن، است مترمکعب کالري بر 400-6000گاز معادل بیوارزش حراري

درصد از انرژي 80وات ساعت برق تولید نمود. این مخلوط گازي شفاف (بی رنگ)، بدون بو، قابل اشتعال و بدون دود است و سهمی معادل 
انرژي حاصل از هر مترمکعب بیوگاز با سایر منابع انرژي، 2. در جدول ]13[خود اختصاص داده است به 2005هاي تجدیدپذیر را در سال 

مقایسه شده است.

]14[مقایسه انرژي هر مترمکعب بیوگاز با سایر منابع انرژي. 2جدول 
برقزغال چوبگازوئیلنفت خامبنزینالکلمنابع انرژي

کیلووات ساعت2/2کیلوگرم4/1مترمکعب5/1لیتر6/0لیتر8/0لیتر1/1با یک مترمکعب بیوگازمقایسه

مترمکعب بیوگاز از هر کیلوگرم کود 50/0با توجه به تولید ومترمکعب گزارش شده25/0مصرف بیوگاز جهت مصارف پخت و پز،سرانه
هر ، چراکه را براي یک خانوار چهار نفره روستایی، تأمین نمودپخت و پز انرژيگاوي تازه، می توان با تولید روزانه یک مترمکعب بیوگاز نیاز

کیلووات ساعت برق از فضوالت دامی 2از طرفی، روزانه حدود .]15[ساعت یک شعله را روشن نگه دارد5/2- 5/3، می تواندمترمکعب بیوگاز
، با یک ]14[لیتر بیوگاز در هر ساعت الزم است25وات، 60پ هر رأس گاو قابل استخراج است. نظر به اینکه براي روشنایی هر عدد الم

4ساعت) یک خانوار 4مترمکعب بیوگاز می توان نیاز پخت و پز و روشنایی (به مدت 5/2محاسبه ساده می توان ادعا نمود که روزانه با تولید 
فرآورده هاي ارزشمند پلنت بیوگاز، از طرفی، چنان که ذکر آن رفت، یکی دیگر از رأس گاو، تأمین نمود. 5نفره را با استفاده از فضوالت دامی 

).3(جدولکود خروجی آن است که به لحاظ حاصلخیزي، غنی تر از کود ورودي است

]16مقایسه عناصر مغذي کود گاوي تازه و کود خروجی پلنت هاي بیوگاز [. 3جدول
کود مایع بیوگازکود تازهعناصر مغذي
26/2درصد ازت 
6/04/1درصد فسفر

8/07/1درصد پتاسیم

، می تواند آغازگر تولید محصـوالت  )4(جدول عالوه بر صرفه اقتصاديبیوگاز در مناطق روستایی،استفاده از کود خروجی پلنت هاي ، لذا
سالم و ارگانیک و دستیابی به کشاورزي پایدار باشد.

]نگارندگان[صرفه اقتصادي کود بیوگاز در مقایسه با کودهاي شیمیایی . 4جدول 

(ریال) 1392سال قیمت درصد پتاسیمدرصد فسفردرصد ازت
300000--46کود اوره 

800000-846فسفات دي آمونیم
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36500000--سولفات پتاسیم
-6/24/17/1کود مایع بیوگاز

ریال20000ریال25000ریال17000کود بیوگازکیلو100میزان صرفه اقتصادي 

ملـی و  را در سطح فراملی، با جمع بندي آنچه در این بخش ذکر گردید، می توان مزایاي راه اندازي پلنت هاي بیوگاز در مناطق روستایی 
در قالب موارد ذیل خالصه نمود:محلی، 
ارزان و قابل دسترس؛ -
(مونوکسید کربن و متان)؛کاهش گازهاي گلخانه اي-
تحقق هدف هفتم از اهداف هزاره؛و تسهیل درکاهش تخریب پوشش گیاهی و جنگلی -
کاهش بیماري هاي چشمی و تنفسی به ویژه در میان زنان و کودکان روستایی؛-
ایجاد اشتغال در ساخت، تعمیرات و سایر خدمات وابسته در راستاي هدف نخست از اهداف هزاره؛-
؛صرفه جویی زمان جمع آوري هیزم و امکان اختصاص آن به سایر فعالیت هاي اقتصادي-
؛بهبود وضعیت اقتصادي خانوارهاي روستایی-
؛توسعه دامپروري و افزایش تولید فرآورده هاي وابسته-
؛کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و تولید محصوالت سالم و ارگانیک-
؛ا استفاده از پساب واحد بیوگازتولید ورمی کمپوست بامکان -
تحقق توسعه پایدار کشاورزي و روستایی.-

سابقه موضوع و پیشینه نگاشته ها
وفور مواد فسادپذیر و سادگی عمل با توجه به کاربرد متنوع و صرفه اقتصادي، موجب شده تا ساختمان این واحدها در بسیاري از 

در اکثر کشورهاي دنیا از جمله هند، نپال، ژاپن، چین، امریکا و کشورهاي اروپایی به صورت یک فناوري کاربردي مورد بهره برداري قرار گیرد. 
دنیا، برنامه ساخت و راه اندازي واحدهاي بیوگاز، به ویژه در قالب تعاونی هاي روستایی دنبال می شود. هند و چین از پیشگامان کشورهاي 

Fixed، تولید بیوگاز با استفاده از مدل گنبدي با محفظه ثابت (1930فناوري بیوگاز در دنیا به شمار می روند؛ از اویل دهه  – Dome Plant در (
میلیارد مترمکعب گاز جهت تأمین انرژي حرارتی خانوارهاي روستایی 143تعاونی هاي تولید بیوگاز حدود 1979از گردید و در سال چین آغ

30مترمکعب حدود 10تا 8ظرفیتی معادل امیلیون دستگاه بیوگاز ب70یش از ب1983. همراه با روند توسعه این فناوري تا سال نمودندتولید 
، مدل اولیه بیوگاز را 194تا 1938. مؤسسه تحقیقات کشاورزي هند بین سال هاي ]17[رز را از مزایاي بیوگاز بهره مند ساختند میلیون کشاو

آغاز گردید. اجراي بخش اعظم برنامه هاي تولید بیوگاز 1961طراحی نمود و نخستین برنامه جامع براي اشاعه واحدهاي بیوگاز خانگی در سال 
مؤسسات ،مشکل احداث واحدهاي با محفظه ثابتو. مشکالتی از قبیل نقص فنی]12[برعهده سازمان هاي غیردولتی است در این کشور، 

) را طراحی کنند. در اروپا نیز Floating-Drum Plantتحقیقاتی هند را بر آن داشت تا مدل جدیدي را با عنوان مدل استوانه اي شناور (
، فرانسه، یونان، هلند، ایتالیا و فنالند واحدهاي بیوگاز با استفاده از پسماندهاي کشاورزي، فضوالت انسانی، کشورهاي آلمان، بلژیک، دانمارك

. در ایاالت متحده امریکا، کشورهاي شمال افریقا و نیز کشورهاي جنوب شرق آسیا ]10[فضوالت دامی و ضایعات کشتارگاه ها صورت می گیرد 
می گردد؛ گرمابه شیخ بهایی اصفهان یکی د بیوگاز در ایران به قرن دهم بردر حال گسترش می باشد. سابقه تولینیز راه اندازي واحدهاي بیوگاز

ي بعد از از شیوه هاي استفاده از بیوگاز براي تأمین سوخت حرارتی براي تولید آب گرم بوده است. استفاده از بیوگاز در ابعاد وسیع تر به سال ها
ی امکان قطع توان سوخت رسانی متداول، انقالب و شرایط ویژه ناشی از جنگ بر می گردد. در این مقطع به علت حساسیت شرایط و پیش بین

دگی تمهیداتی به کار گرفته شد که یکی از آن ها استفاده از مولدهاي بیوگاز به ویژه در روستاهاي کشور بود و این وظیفه به عهده جهاد سازن
مترمکعب گاز در 20ی با تولید روزانه یک نمونه آزمایش63گذاشته شد. این سازمان پس از گردآوري اطالعات مدل شناور را انتخاب و در سال 

یک واحد بیوگاز 64واحد آن به گازدهی رسید. در سال 18واحد بیوگاز در کشور احداث گردید که 40حیدرآباد کرج احداث گردید. در ادامه 
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تولید 66ید می کرد. در سالمترمکعب گاز تول5در روستاي چین سیب لی از توابع بخش آق قال در منطقه گرگان احداث گردید که روزانه 
) ضمن طراحی مدل پلی 1382بیوگاز از سازمان جهاد سازندگی منتزع شد و طرح هاي مربوط به توسعه این فناوري متوقف گردید. مرادي (

اما به دلیل آسیب اتیلنی بیوگاز، آن را در روستاي قزل شهرستان کرمانشاه احداث نمود. این واحد روزانه یک مترمکعب بیوگاز تولید می کرد،
رونق دامداري در گستره وسیعی از کشور وپذیر بودن محفظه تخمیر نایلونی، پس از مدتی این محفظه تخریب و تولید بیوگاز متوقف گردید. 

ی فراهم روستایمناطق بسیاري ازتولید بیوگاز درامکان موجب شده به دلیل اجراي طرح هاي حفاظت مراتع تبدیل دام هاي سبک به سنگین 
با استناد به مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت که  طرح هاي تولید بیوگاز به صورت پراکنده و در قالب پروژه هاي تحقیقاتی . ]18[گردد

. در سال نمایدتأمینروستاییان را پزوحداقل سوخت موردنیاز جهت مصارف پخت درکشور انجام شده است که هیچ یک از آن ها نتوانسته 
با همکاري سازمان جهاد کشاورزي، تعاون روستایی استان کرمانشاه، دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي و مؤسسه پژوهشی نگارندگان1388

روانسر. این روستا در شهرستان اقدام نمودندبرهان الدین روستاي نسبت به طراحی و پایلوت پلنت بومی بیوگاز درکاربردي بیستون کوشیار 
. می پردازیمبه معرفی و تشریح مدل طراحی شده در این بخش دامپروري و تولید فضوالت دامی وضعیت مناسبی دارد. به لحاظو واقع شده 

، با مطالعه مدل هاي موجود در دنیا و سازگار برهان الدین شهرستان روانسرواحد بیوگاز طراحی شده در روستاي الزم به یادآوري است که 
مکانات روستاییان به ویژه به لحاظ کاهش هزینه احداث آن طراحی گردید که در ذیل قسمت هاي مختلف آن تشریح نمودن آن با شرایط و ا

شده است:
مخزن ورودي مواد اولیه: -

در آن ریخته می 1به 1در ابتداي لوله ورودي سیستم یک مخزن گالوانیزه درب دار تعبیه شده که روزانه مخلوط کود و آب به نسبت 
شود و به تدریج این مخلوط از طریق لوله ورودي وارد محفظه تخمیر می شود. ابتداي لوله خروجی این مخزن که به ورودي محفظه تخمیر 

تخمیر وصل می شود، اندکی باالتر تعبیه شده تا مانع از ورود سنگریزه ها و سایر مواد احتمالی موجود در مخلوط کود و آب به داخل محفظه 
گردد. درب مخزن نیز از تجمع حشرات بر روي مخلوط کود و آب جلوگیري می کند.

مخزن (محفظه تخمیر): -
لیتر می باشد که به صورت افقی در داخل زمین قرار داده شد. به منظور طوالنی 4200محفظه تخمیر، یک مخزن پلی اتیلنی با ظرفیت 

توسط یک دیواره جداکننده استیل به دو قسمت تقسیم گردید. از آنجا که درب پالستیکی مخزن نمودن زمان ماند ترکیب کود و آب، مخزن
کیلوگرم می باشد که 40داراي نشتی گاز بود، با یک درب فلزي است محفظه تخمیر کامالً آب بندي گردید. حجم کود ورودي سیستم روزانه 

ه صورت چراي آزاد تغذیه می شوند، به جاي کود تولید روزانه دفع شده توسط هر رأس رأس گاو است. از آنجا که دام ها ب4فضوالت مربوط به 
.تعبیه شده استدام، کود جمع آوري شده در آغل مبناي محاسبه قرار گرفته است. خروجی گاز نیز بر روي درب مخزن 

همزن: -
جلوگیري از سخت شدن و ایجاد کف در سطح آن، یک به منظور هم زدن مواد داخل محفظه تخمیر جهت تحریک عمل باکتري ها و 

بودن همزن برقی با پروانه استیل به همراه یک الکتروموتور و یاتاقان، بر روي بدنه تعبیه شده است. استیل بودن پروانه همزن به خاطر اسیدي 
.پیچ و مهره شده استمواد محفظه تخمیر و جلوگیري از خوردگی همزن می باشد که با فلنچ و پلیت استیل به بدنه 

لوله هاي ورودي و خروجی: -
سانتیمتري کف مخزن متصل شده اند. جهت 10درجه در ارتفاع 45این لوله ها از جنس پولیکاي فشار قوي انتخاب شده که با دو زانوي 

استفاده شده است.درجه 45درجه از دو زانوي 90جلوگیري از گرفتگی این لوله ها در محل اتصال، به جاي یک زانوي 

محل ذخیره گاز:-
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از آنجا که همواره حدود دو سوم حجم مخزن را ترکیب کود و آب تشکیل می دهد، گاز تولید شده در بخش باالیی آن ذخیره می شود. 
را در روستا تأمین نمود. و فرآوري شیر خانوار هدفانرژي حرارتی الزم جهت پخت و پز نمود ومترمکعب بیوگاز تولید 6/1این واحد روزانه 

مخازن تصفیه و تلخیص بیوگاز:-
چنانکه گفته شد، بیوگاز ترکیبی از گاز هاي مختلف است که تنها گاز متان آن ارزش حرارتی دارد. بنابراین در این طرح، به منظور افزایش

می گردد. بدین منظور، سه مخزن گالوانیزه مجزا در نظر کیفیت آن گازهاي همراه نظیر بخار آب، دي اکسید کربن و سولفید هیدروژن جدا 
گرفته شده است که هر یک از آن ها یک شیر تخلیه در کف دارد و توسط دو شیر در ورودي و خروجی آن قابل کنترل می باشد. مخزن اول 

شیر خروجی گاز و شیر ورودي این مخزن، مربوط به جداسازي بخار آب است که به خروجی گاز متصل شده است. بیوگاز تولیدي با باز نمودن 
سرد می گردد و در کف مخزن جمع می شود. پس از مدتی می توان با بستن شیرهاي به آن وارد می شود و پس از برخورد با دیواره مخزن،
پاپ اطمینان و دماسنج آب جمع شده را تخلیه نمود. بر روي این مخزن، فشارسنج، سوورودي و خروجی این مخزن و باز نمودن شیر تخلیه،

نصب شده است. خروجی مخزن جداکننده بخار آب به مخزن تصفیه دي اکسید کربن متصل شده است که مشابه مخزن تصفیه بخار آب می 
. خروجی این مخزن به ورودي مخزن سوم متصل است که در آن استتعبیه شده دي اکسید کربن جاذبباشد، با این تفاوت که در داخل آن 

گاز سولفید هیدروژن از بیوگاز جدا می گردد. بر روي این مخزن، یک رگوالتور تعبیه شده است. الزم است مجموعه مخازن تصفیه بیوگاز در 
ی براي مصرف بیوگاز در آشپزخانه، وصل گردد. نهایت به یک مخزن و کمپرسور ذخیره گاز متصل شود و با یک رگوالتور به سیستم لوله کش

برهان الدینشده در روستاي پلنت پایلوت شماي کلی آبی شعله که در شکل ... نشان داده شده از کیفیت گاز تولیدي حکایت می کند.رنگ 
نشان داده شده است.3در شکل شهرستان روانسر

شماي واحد بیوگاز روستاي برهان الدین روانسر. 3شکل 
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روستاي برهان الدین روانسرو شعله آن در بیوگاز پلنت.4شکل 

:ي پلنت طراحی شدهمزایا و نوآوري ها
؛کم هزینه، بسته، ساده، کارآ و بدون بوسیستم تصفیه -
؛امکان دسترسی آسان به مواد تصفیه و تخلیه آن به ویژه در مناطق روستایی-
احداث واحد در سطح زمین و امکان نظارت و مدیریت دقیق سیستم (سایر مدل ها نظیر مدل هاي چینی، هندي و پلی اتیلنی در داخل -

؛زمین ساخته می شود)
؛ن به دلیل طراحی سازگار با شرایط مناطق روستاییبومی بود-
.امکان ساخت و راه اندازي واحد در داخل کشور و عدم وابستگی به قطعات یدکی خارجی-

جمع بندي و نتیجه گیري
تولید و بهره بود. انرژي به عنوان اهرم استراتژیک توسعه، عاملی زیرساختی و وزنه سنگین دستیابی به آرمان پایداري خواهد بی تردید، 

کمترین سرمایه گذاري است. این گاز به هنگام نیازمند-در مناطق روستایی هاي نو انرژي اشکال در مقایسه با سایر -برداري از بیوگاز 
نظیر منوکلرو متان، صنعتی فراورده هاي ثانویه سایرتولید برق و ، روشنایی،انرژي حرارتیسوختن بدون بو و دود می باشد و می توان در تولید 

مرغوب است که آلی و ي خروجی نیز کود. کوداز آن استفاده نمود،دي کلرو متان، تري کلرو متان و یخ خشک حاصل از دي اکسید کربن
اري از جذب آن توسط گیاه ساده تر بوده و از نظر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مقایسه با کود دامی تازه، بسیار غنی تر است. همچنین، بسی

کرم عوامل بیماري زاي موجود در ورودي دستگاه بیوگاز نظیر اشریشیاکولی، سالمونال و کریپتوسپتوریوم و نیز تخم انگل هایی مانند کرم جگر، 
... قابل روده، کرم گوشت و ... در اثر تخمیر بی هوازي نابود می گردد. لذا، کود خروجی در اراضی کشاورزي، باغات، استخرهاي پرورش ماهی و 

استفاده است. بدین ترتیب، احداث واحدهاي بیوگاز در روستاها با استفاده از فضوالت دامی ضمن پاکیزگی محیط روستا، موجب تولید انرژي 
کاهش هزینه هاي خانوار، کاهش هزینه تولید محصوالت کشاورزي، جلوگیري از تخریب جنگل ها پوشش گیاهی، کاهش مصرف پایدار،

افزایش اوقات فراغت زنان روستایی، پاکیزگی ظروف آشپزخانه، جلوگیري از شیوع بیماري هاي انگلی، باکتریایی، چشمی و ایی،کودهاي شیمی
تنفسی، ایجاد اشتغال و جلوگیري از مهاجرت روستاییان، و در نهایت تحقق توسعه پایدار روستاهاي کشور خواهد شد.

خانوار روستایی و نیز تولید کود آلی غنی شده به عنوان ، تأمین انرژيدر این نوشتار ذکر آن رفتپلنت بومی کهطراحی از هدف 
جایگزینی براي کودهاي شیمیایی و گزیداري در راستاي تولید محصوالت کشاورزي سالم و ارگانیک است. گفتنی است، هم اکنون تیم طراح با 
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مدل هاي دیگري از پلنت بیوگاز را در دست طراحی و پایلوت دارد که در آینده اي نه پشتیبانی بخش خصوصی و شرکت هاي دانش بنیان، 
چندان دور، به جامعه روستایی کشور معرفی خواهد نمود. شایان ذکر است این مدل ها قابلیت اجرا در مناطق شهري و مدیریت پسماندهاي 

، (نظیر واحدهاي گالب گیري)نیمه صنعتی، صنایع تبدیلی بخش کشاورزيآلی را در این مناطق نیز خواهد داشت که گاوداري هاي صنعتی و 
گفننی است، در حال حاضر به واسطه صرفه اقتصادي و نیز ماندگاري و طول عمر طوالنی، واحدهاي زباله ها و فاضالب شهري از آن جمله اند.

لنت هاي بیوگاز در مناطق روستایی در گرو توجه به مالحظات گنبدي در کانون توجه تالش هاي این تیم قرار دارند. بدیهی است، موفقیت پ
اجتماعی حاکم بر این مناطق از قبیل طراحی ساده، محل احداث مناسب، استفاده از مصالح در دسترس، سهولت احداث، راه –فنی و اقتصادي 

یارانه هاي سرسام آور هدفمنديمی تواند با یز نتدولگفتنی است، اندازي واحدهاي کوچک و عملیاتی و نیز مشارکت روستاییان خواهد بود.
بی تردید، و یارانه هاي پرداختی دارو، موجبات توسعه فناوري بیوگاز را در مناطق روستایی فراهم آورد.1سوخت هاي فسیلی، کودهاي شیمیایی

توجه به پیشنهادهاي ذیل نیز در این راستا می تواند راهگشا واقع شود:
تسهیالت بالعوض به متقاضیانپرداخت -

ده در با توجه به انجام بازدیدهاي مکرر روستاییان و مالکین واحدهاي صنعتی نظیر گاوداري ها و گلخانه هـا  از واحـد کنـونی احـداث شـ     
قـدام کننـد. امـا بـا     ، متقاضیان زیادي در شهرستان هاي مختلف مشتاقند که نسبت به راه اندازي واحدهاي مشابه اروستاي برهان الدین روانسر

گـامی ارزنـده   این منبع پایان ناپذیر انرژي پاك، توجه به محدودیت هاي مالی چنانچه تسهیالتی براي این منظور در نظر گرفته شود، در ترویج 
یـاري خواهـد   ،قانون هدفمندي یارانـه هـا  درآمد ناشی از اجراي مؤثر تخصیصرا در جهت ود. به عالوه، تخصیص این تسهیالت، دولت خواهد ب
رساند. 

برگـزاري جشـن   این پیشنها می تواند از طریـق  هاي رادیویی و تلویزیونی.از طریق برنامه پلنت بومی بیوگاز مورد بحث در این مقالهمعرفی -
هی، عملیاتی گردد.و پخش آن در رسانه هاي انبواستان موفق کشور 2استان کرمانشاه به عنوان نخستیني برهان الدینتولید بیوگاز در روستا

انرژي خورشیدي) در مناطق روستایی.به ویژه حمایت از بخش خصوصی براي توسعه کاربرد بیوگاز و سایر اشکال انرژي هاي نو (-
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