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بیوگازو بومی سازي توسعه پایدار در گرو آموزش

2*.محمد علی اشجاري، 1مهدي آذري کیا

پست الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا،دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي1
 :mahdi_azarikia@yahoo.com

		دانشکده مهندسی مکانیک، المللی جلفااستادیار دانشگاه آزاد واحد بین2 	
	maliashjari@iauj.ac.irپست الکترونیکی :  	

چکیده
منابع جدید نیاز شدیدي بهشده تا کشور رشد جمعیت از یک سو و گسترش امکانات رفاهی و توسعه صنعت از سوي دیگر موجب 

گیرد، منبع انرژي انرژي پیدا کند. از جمله منابع جدید که در سطح کالن مطرح است و در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می
حاصل از بیوگاز است. در اکثر منابع علمی از راهکارهایی که مردم را به سمت استفاده از بیوگاز سوق دهد خبري نیست. تمرکز 

است. همچنین اشاره اندکی به پایین بودن آوريسازي و استفاده عمومی از این فنر ارایه راهکارهایی براي بومیاصلی این منابع د
پوشی شده است. افزایش بازده بیوگاز مهمترین موضوع تحقیقات انجام شده بازده بیوگاز شده است و از معایب اصلی آن اکثراً چشم

شود. در این مقاله لزوم استفاده ، تولید سوخت پاك و ارزان میزیست، کاهش آلودگیدر زمینه بیوگاز است که موجب حفظ محیط
شود. مزایا و معایب استفاده از بیوگاز از بیوگاز و مشتقات آن و مقرون به صرفه بودن استفاده از بیو انرژي در دوره کنونی بیان می

اي موجود در ایران اشاره شده و هاي زیست تودهپتانسیلبه ن شود. همچنیمطرح شده و تاریخچه مختصري درباره آن ایراد می
شود. هدف کالن این مقاله، ایده پردازي و ارائه موضوعات تحقیقی جدید براي هاي پیش روي این علم در ایران بر شمرده میچالش

هاي تجربی و تحلیلی کیب روشباشد. در این تحقیق، از ترمحققین و همچنین پیشنهاد طرحی براي اجراي بیوگاز در کشور می
استفاده شده است. در ارتباط با روش تجربی از مشاهدات عینی از روستاها و شهرهاي کشور بهره گرفته شده است تا با مقایسه 

راهکارهاي عملی ارایه شده ،دستاوردها با پژوهش هاي انجام شده قبلی نتیجه قطعی حاصل آید. بر اساس مطالعات انجام گرفته
دهند. از جمله این راهکارها گنجاندن رشته بیو انرژي در مجموعه که چگونگی اجرا شدن طرح بیوگاز در ایران را نشان میاست
هاي دانشگاهی هاي فنی کاردانش و کشاورزي و تصویب رشتهو تدریس آن در هنرستانهاي فنی و کاردانش مقطع متوسطهرشته

معرفی شده در این مقاله، نتایج بسیار شگرفی از جمله حل مشکل بیکاري، افزایش درآمد این علم است. با اجرایی شدن راهکارهاي
هاي مرتبط، افزایش امید به زندگی در روستاها و جلوگیري از مهاجرت ها و سازمانها و شرکتروستاییان، توانمندسازي شهرداري

به شهرها، توسعه کشاورزي و حفظ محیط زیست به دست خواهد آمد.

، اشتغال ، رشته هنرستانکلیدي: بیوگاز ، تامین انرژي پاك ، آموزش عمومی ، راهکار هاي توسعه واژه هاي
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مقدمه-1

بیوگاز بهترین راه تامین انرژي کشور در برهه کنونی)1- 1

در کشور ایران طی سالهاي اخیر صنعت و امکانات رفاهی به حد چشم گیري توسعه یافته است و این توسعه با رشد جمعیـت  
گسترش شبکه سراسري بـرق  نیازمند کرده است ، بیشتر و هدفمندي یارانه ها  و تحریم ها همگام شده و کشور را شدیدا به انرژي 

ي روستایی در برخی منـاطق  مانند هزینه زیاد تعمیر و نگهداري و صعب العبور بودن راههایا خطوط انتقال گاز طبیعی با مشکالتی 
از طریـق  انـرژي کشـور   نیـاز  کنـد اینـک رفـع   ی و کویري روبروست که ایجاد شبکه برق و گاز در آنها را غیراقتصادي میکوهستان

و مشـکالت ذکـر شـده    هرها و دهـات کشـور ایـران    شـ وسیع شود. پراکندگی جغرافیایی سوخت هاي نفتی و گاز طبیعی انجام می
نـاگزیر جهـت   مـردم  و الینحـل مانـده  تامین انرژي مردم این روستاها و مشکالت دور افتاده توسعه نیابندموجب شده تا روستاهاي 

موجب صدمه دیدن دامپروري و کشـاورزي در روسـتاها و مشـکالت    این پدیدهکنند کهامکانات بیشتر به شهرها مهاجرت تحصیل 
1335از سـال  نسبت جمعیت روستایی و شهريبراي پی بردن به اهمیت موضوع .و بیکاري و گرانی در شهرها شده است ترافیکی
نشان داده شده است.1در جدول مورد بررسی قرار گرفته و تا کنون 

]1[گذشتهسال56طیسه با جمعیت روستایی رشد جمعیت شهري در مقای)1(جدول 

جمعیت در دورهرشد درصد جمعیت روستاییدرصد جمعیت شهريسال
133531,468,6-
134538623,13
135547532,71
136554,3453,90
137057432,5
137561,338,341,47
138568,4531,41,61
1391]2[4/715/28-

بـر ایـن   . ]2[میلیون مهاجرت شهر به شهر و یک میلیون مهاجرت روستا به شهر ثبت شـده اسـت  5/3تقریبا 1391در سال 
باشـد. بیوگـاز   اساس تامین انرژي از طرق مختلف جهت جلوگیري از این مهاجرت بی رویه که آثـار زیـان بـاري دارد ضـروري مـی     

]. بـه  3باشـد [ زیست ، تهیه کود بهداشتی و تولیـد سـوخت ارزان و پـاك مـی    ساده براي کنترل آلودگی هاي محیط بهترین روش 
بعد از هدفمندي یارانه مشخص بود و وستاهاي دور افتاده از سالها پیش لزوم استفاده از بیوگاز براي تامین انرژيدر ردالیل منطقی 

خواهـد بـود.  نیز توجیه پـذیر و بـه صـرفه    در دسترس در مناطق بهره گیري از بیوگاز ، و از سویی دیگر تحریم هاي بین المللی ها 
زمینه هاي قاچـاق و عـدم اسـتقبال از انـرژي هـاي      ، درصد قیمت هاي جهانی 10عادل امل هاي انرژي در کشور معرضه برخی ح

بعـد از اجـراي   به بعد دولت بدالیل منطقی عزم خود را برحذف یارانه ها جزم کرده و1389تجدید پذیر را فراهم نموده اما از سال 
فاز اول ، اکنون در آستانه اجراي فاز دوم هستیم. اگر قیمت حامل هاي انرژي به قیمت جهانی برسد حتما اسـتفاده از انـرژي هـاي    

حـداکثر تولیـد بـرق از انـواع نیروگاههـاي      هاي موجـود بر اساس پتانسیلتجدید پذیر مخصوصا بیوگاز مقرون به صرفه خواهد بود.
بـه تفکیـک   میباشد کـه ایـن انـرژي    مگاوات 800شهر) بالغ بر 30هزار نفر (250براي شهرهاي باالتر از 86ال زیست توده در س

مگـاوات  112مگـاوات نیروگـاه هضـم بیهـوازي و     159گازي سازي، -مگاوات نیروگاه پیرولیز217مگاوات نیروگاه زباله سوز، 311
.]4[نیروگاه لندفیل بوده است
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تاریخچه)2- 1

گـاز متـان بـه    1776در سـال  دانشمندي بود کـه  ولتا .انجام شددانشمندي به نام شرلیتوسط 1667در سال بیوگازکشف 
بستگی تام به مقدار مـواد آلـی   ، اوال پی برد که بیوگاز تولیدي يو،کردشناسائیرا عنوان ترکیب اصلی بیوگاز از مواد تخمیر شده 

زیرین خاك بوجود آمده اند و ثانیا اگر نسبت معینی از این گاز با اکسـیژن ترکیـب شـود    دارد که توسط گیاهان پوسیده در طبقات 
فرمول اصلی گاز متان را 1806اثبات کرد متان فاقد اکسیژن میباشد و در سال 1801کروئیک شانک در سال .تولید انفجار میکند
یکصد لیتر متان تولید درجه سانتی گراد 35د در دماي تخمیر یک مترمکعب کواز 1804گرد لویی پاستور در کشف کرد.گاین شا

دیـوي در  .طرحی را به اجراء در آورد که به وسیله بیوگاز روشنائی خیابانهاي شهر پاریس را تـأمین نمـود  سالهمان در گاین کرد.
براي اولین بار از گاز متـان  یک زارع آلمانی بنام وترستیر 1875کرد. در سال شروع راتخمیر بیهوازيوسیعتحقیقات 1808سال 

و در بعضی یک گودال عفونی بیوگاز بدست آوردکامرون در انگلستان از1895خروجی از اعماق زمین روشنایی تولید کرد. در سال 
بکار ودستگاه بیوگاز هندي در بمبئی هند ساخته شداولین1897در سال . مواقع جهت روشنایی معابر شهر اکستر استفاده میکرد

ه و بـا نتیجـه مثبـت مواجـه گردیـده      مورد آزمایش قرار گرفتـ 1907اندازي موتور از طریق کاربرد گاز متان براي اولین بار در سال 
بصـورت عمـومی در روسـتاها و    گـاز مـرداب  باشـند در چین و هند که پیشتازان استفاده از بیوگاز در دنیا می1930از سال است.

چـین تـا   در . بوده و با دارا بودن میلیونها دستگاه کوچک و بزرگ بیشترین استفاده را از بیوگـاز میکننـد  مورد استفادهیشانشهرها
هاضم بزرگ و متوسط نصـب گردیـده و قـرار اسـت     2000در حدود دستگاه کوچک خانگی و میلیون15حدود 2009پایان سال 

.با منبع زباله هاي شهري و فاضالب شهري ساخته و نصب گرددهاضم نیز630هاضم دیگر با منبع فضوالت دامی و 22570تعداد 
تـا سـال   و قصـد دارد مگاوات بوده اسـت 800در حدود 2010ظرفیت تولید بیوگاز در چین از هاضم هاي نصب شده تا پایان سال 

ـ    70داراي 2010هند نیز تا پایان سال .]5هزار مگاوات برساند [15تا 2020 91کـل ظرفیـت بـا شـهري 	هنیروگـاه بـا منبـع زبال
. باشـد مـی گیگاوات3,8	داراي ظرفیت کل2011زیست توده در سال گنجایشگیگاوات 0,6هند با افزایش .استبودهمگاوات

ن کشور جهت استحصال بیوگازو واحدهاي مختلفی در شهرهاي ایطی چند سال اخیر شدت گرفته هندتفاده از زیست توده در اس
در این شده استساختهبیوگاز دستگاه واحد 1000حال بیش از ه تا بآمریکا توسعه یافته اي ماننددر کشور. احداث گردیده است

اکثـر  کـه و پس از آن با حمایت انجمن تحقیقات و توسعه انرژي  پیشرفت کرده هشروع شد1972کشور پروژه هاي بیوگاز از سال 
تراوات سـاعت جـذب متـان از    3/14در حدود2011در سال و کاربرد صنعتی دارند. در آمریکا بوده هاضم هاي ساخته شده بزرگ 

ازحاصـل بیوگـاز از	دفنگاه وجود داشته است و از آن براي تولید انرژي مورد نیاز یک میلیون خانوار استفاده شده است .همچنـین 
گیگـا وات  5/8هم اکنـون حـدود   .استشدهاستفادهنیزکشاورزيبخشدرانرژيساعتتراوات5تولیدبرايمذکورهايلندفیل

هجـري  935-1031بهـائی ( شـیخ براي اولـین بـار   در ایران].6برق از زیست توده تامین شده وارد برق سراسري آمریکا میگردد [
یاز آباد لرستانندر روستاهاي 1354در سال دستگاهاولین بود. رده کاستفادهاز بیوگازاصفهاندرحمام	سوخت یکبرايقمري)

مـی نمـوده   تبـدیل حمـام مصرفی	بیوگازبهفضوالت گاوي روستا را کهبوده متر مکعب 5به گنجایش ساخته شده که ظرفیت آن
سـاخته  که با فضوالت کشتارگاه و کودگاوي تغذیه می گردیداه بوعلی سینا همدان آزمایشی در دانشگدو واحد1359در سال است.

را به صورت آزمایشی مورد مطالعه قرار داد که با فضوالت گـاوي  یبعمتر مک3یک واحد 1361.دانشگاه صنعتی شریف در سال شد
موسسـه تحقیقـاتی و دانشـگاهی منجـر بـه      16تاکنون مطالعات پراکنده انجام شده توسـط  1353در کل از سال شد.بارگیري می

مطالعات گسترده دیگري نیز درحال اجراست که نتیجتا نیروگاهها و فن آوري هـاي  .]7[استدستگاه آزمایشی گردیده60ساخت 
از:عبارتندنصب شده در کشور نیروگاه هاي زیست توده هم اکنون.جدیدي عرضه خواهد شد

]4[نیروگاه هاي زیست توده نصب شده در ایران )2(جدول 

نیروگاه هاي بیوماس
نام شرکت مجريمکاننوع نیروگاهظرفیتردیف

مگاوات1 آب و فاضالب تهرانتهرانبیوگاز از لجن فاضالب5
مگاوات2 شهرداري شیراز/نیرو سابین آریاشیرازبیوگاز زباله سوز1,9
مگاوات3 شهرداري مشهدمشهدبیوگاز زباله سوز0,6
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مگاوات4 ( در حال اجرا)شهرداري اصفهان-تهران بیوگاززباله سوز-دایجستر 12
جمع کل ظرفیت به مگاوات18,8

یافته ها-2

مشتقات زیست توده و جنبه هاي اقتصادي آن)2-1

به طـور کلـی در ایـن مقالـه     ه است.صورت گرفتتقسیم بندي هاي مختلفی ، براي زیست توده بنا به تعاریف مراجع گوناگون 
. گـاز متـان و الکـل اتیلیـک (اتـانول) از      اسـت قرار گرفتـه بررسی مورد فن آوریهاي بیو شیمیایی با زیست توده استحصال انرژي از 

الکلی تولید رازي و اتانول بوسیله فرآیند تخمیبیهوتخمیرگاز متان بوسیله فرآیندباشند.مهمترین فرآورده هاي این فن آوري  می
این مواد شامل ند کههستگیرد از  مواد آلی بیهوازي مورد استفاده قرار میتخمیربراي تولید بیوگاز در فرآیند موادي کهشود.می
ازتخمیـر رانـدمان فراینـد .شونداکسیژن تجزیه میفقدانی توسط باکتریها در مواد آلند. باشمیتئینها چربیها و کربوهیدراتهاپرو

PH)POWER، دماآیتم هایی مثل HYDROGENE: هیـدروژن به معنی قدرت یونی.PH      بیـان کننـده ي میـزان اسـیدي یـا
PHدومیباش7باالتر ازPHو خاصیت قلیایی7زیرPHخاصیت اسیدي.قلیایی بودن است : ،).به معنی خنثی بودن آب می باشد7

هوازي مواد آلی بیوگاز (گاز مرداب) نتیجه تخمیر بی .پذیردتاثیر میو وجود مواد سمیتوقفزمان مدت نسبت کربن به نیتروژن، 
را درصد ارزش حرارتی گاز طبیعی70تا 40ده که وبهر مترمکعب درمگاژول15-25بیوگازارزش حرارتی. باشدقابل تجزیه می

کیلووات سـاعت از هـر متـر مکعـب بـرق      5/1–2/2بیوگاز در نیروگاههايبه برق شدن در صورت تبدیل این ترکیب باشد.دارا می
دتولیـد بیوگـاز در فرآینـ   .کیلووات ساعت بـرق حاصـل مـی شـود    3از هر متر مکعب گاز طبیعی ذکر است ه الزم بکند.تولید می

شـده  هیدرولیز مواد آلی پیچیده و نامحلول در مرحله اول ، مرحله تقسیم می گردد3ور کلی به به طودهوببیهوازي نسبتاً پیچیده 
ترکیبات آلی حاصل از مرحلـه اول بـه وسـیله باکتریهـاي اسیدسـاز      در مرحله دومد.نشومیتبدیلو این مواد به ترکیبات محلول 

شکسته شده و اسیدهاي آلی تولید می شود. معموالً هیدروکربن هاي پنج و شـش کربنـی در آب حـل شـده و توسـط باکتریهـاي       
در مرحلـه  گاز کربنیک تبـدیل مـی گردنـد.    اسیدساز مصرف گردیده و به ترکیباتی از قبیل هیدروژن، فورمات، استات، پروپیونات و 

در تمام ترکیبات آلی و اسیدهاي تولید شده در مرحله اسیدسازي توسط باکتریهاي متان ساز بـه بیوگـاز تبـدیل مـی گردنـد .     سوم 
زیست توده و ترکیب بیوگاز و کود بهداشتی تولید شده نشان داده شده است.3جدول 

]8[ترکیب بیوگاز و کود بهداشتیرآیند تخمیر ، زیست توده ف)3(جدول 

بهداشتیکود+بیوگاز=                        تخمیرفرآیند←زیست توده 
فضوالت حیوانی و انسانی

شامل زباله پسماند شهري
وفاضالب شهري

پسماند گیاهیضایعات و 
پساب صنعتی

هر ماده آلی دیگر

زیست توده مخلوط با آب  
3طی در مخزن بدون هوا 

توسط باکتري هاي مرحله 
بی هوازي تخمیر میشود.

عنصرفرمولدرصدفرمولگاز
ازتCH450 -70Nمتان 

CO225 -50دي اکسید کربن
فسفاتN20-10Pنیتروژن
H2S0-3هیدروژنسولفید 
پتاسیمO20-2Kاکسیژن

H20-1هیدروژن

:عبارتند ازو به ترتیب هدشطبقه بنديبخشپنجدر زیست توده هاي موجود در کشور 

700طبـق آمـار   و طبیعی خـود هسـتیم  محیط ما به سرعت در حال نابودي اقلیم ها و روستاها :زباله تر تولیدي در شهر-1
کنند که بـا ایـن   گرم زباله براي هر نفر تولید می900البته تهرانی ها  روزانه شود روز توسط هر شخص تولید میدر هرگرم زباله

حساب بیشترین تولیدکنندگان زباله در جهان هستند براي روشن شدن موضوع و اشاره به انرژي هاي هدر شده و تخریـب محـیط   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


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

پردازیم تا وسعت و اهمیت موضوع معلوم شود. براساس آخرین آمـار پراکنـدگی جغرافیـایی    مار جمعیتی کشور میزیست ابتدا به آ
میباشد.4شهر ها و آبادیهاي کشور ایران طبق جدول 

]9[پراکندگی جغرافیایی در ایران)4(جدول 

تعدادجمعیت شهر
کالنشهر8کالنشهر باالي یک میلیون نفر

بزرگ شهر10باالي پانصد هزار نفربزرگ شهر 
شهر30شهرستان باالي دویست هزار

شهر40شهرستان باالي یکصد هزار نفر
شهر80شهرستان باالي پنجاه هزار نفر

شهر130شهر باالي بیست هزار نفر
64000تقریبا تا بیست هزار نفر3روستا یا شهر از 

مترمکعـب در  25/0تـا 3/0هر نفر براي تامین انرژي.]5شود[متر مکعب بیو گاز تولید میکیلو گرم زباله یک 15به ازاي هر 
تواند تقریبا یک پنجم انرژي مـورد نیـازش را   زباله تولیدي هر نفر میشودسرانگشتی معلوم میاتبساحمباکه روز گاز نیاز داریم

انرژي قابل توجهی خواهد بـود  براي کل جمعیت کشور در سطح کالن د اماه نظر برساین انرژي شاید براي یک نفر کم بتامین کند 
کـه شـبکه   در شـهرهایی  بدین منظور و براي بهره برداري از ظرفیت هاي موجـود ،  د.شواستفاده گوناگوندر مصارف دتوانکه می

در نیروگاههـاي بیوگـاز تبـدیل بـه     تولید نموده وگازبیو، در هاضم هاي بیهوازي توان از این فاضالب هاي فاضالب اجرا گردیده می
کیلـو  300بـا دارا بـودن دو واحـد    نیروگاهاین ونهم اکنکه گاز مشهد اشاره کرد یوتوان به نیروگاه بمیمثالبه عنوان برق نموده 

ارنـد کـه بایـد مـورد     ]. فاضالب هاي شهري  استفاده هاي دیگـري نیـز د  8د[کنمیتامینرا مشهدي خانواده600انرژي برق واتی
صال بیوانرژي را حکه قابلیت استتوان به روغن موجود در فاضالب رستورانها اشاره نمودمطالعه و تحقیق قرار گیرند که از جمله می

].10توان بیودیزل تولید نمود[از روغن پسماند رستوران ها میدارد

فضوالت حیوانی و انسانی زیادي تولید ودامداري در سطح گسترده اي رواج داشته،هادر روستاانسانی :فضوالت حیوانی  و-2
مترمکعب بیوگـاز در روز تولیـد مـی   3/0تا 15/0به ازاي  هر متر مکعب مواد روان روستایی .شود که قابل چشم پوشی نیستمی

و روشنایی مـورد نیـاز خـود را از طریـق تخمیـر      تواند سوختراس گاو می3نفره با 5طبق محاسبات انجام شده خانواده اي شود 
ه هـاي بیوگـاز   ادسـتگ توسـط یک روستا با استفاده از فاضالب خـود  ابیم کهیدرمی]. پس5فضوالت حیوانی و انسانی تامین نماید[

دامداریها که فضوالت ،مرغداري ها و در حاشیه شهرهاهمچنین.تامین نمایدتواند تمام انرژي مورد نیاز خود رامیک خانگیکوچ
هـا میتـوان از   واحـد ایـن  در باشند منشا انرژي کالنی هستند کـه  کنند و این فضوالت که از بهترین مواد آلی میزیادي تولید می

مدل در دو نوع ساخته میشوند ه هاي بیوگاز کوچک خانگی ادستگ] .11براي تامین انرژي مجموعه استفاده نمود[شانپسماند خود
دفن میشـود و  و بعضی مواقع زیر اصطبل داخل زمین ردمدل چینی مخزن تخمیر گنبدي شکل . در دستگاه بیوگاز نديهوچینی

قابـل  در زمان هاي مختلفقابل رویت نیست اما در مدل هندي مخزن تخمیر فلزي در روي فضوالت شناور بوده و میزان تولید گاز
مشاهده و اندازه گیري است.

شود. مطالعات گسترده اي بدون استفاده در طبیعت رها میو دهاهی بسیاري در کشور تولید شتفاله هاي گی:بقایاي گیاهی -3
، ه و انـرژي قابـل تـوجهی بدسـت آورد    توان از آنها استفاده بهینه کردمیدکنبراي استفاده از این تفاله ها انجام شده که ثابت می

در کارگاههـا  کـه بعـد از گـالب گیـري     را نام برد تفاله هاي گل محمدي میتوان مثالي کنیم .برابراي نمونه چند مورد را ذکر می
بـه تفالـه هـاي گـل     که با اضافه کردن فضـوالت حیـوانی و آب   شوند تحقیقات نشان دادهه و راهی طبیعت میندفاده مابدون است
بـا  وبیو اتـانول تولیـد نمـود   طی شرایطیمیتوان چغندراز.]12بیوگاز استحصال نمود [در هاضم هاي بی هوازي میتوان محمدي 

اي فسیلی کاسته و مانع تولیـد  هاز مصرف سوخت وسیله نبدیو به عنوان سوخت استفاده کرد نسبت معینی گازوئیل ترکیب کرده 
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البته تفاله هاي چغندر قند نیز حتما بعد از قند گیري قابلیت تولید متان را دارنـد کـه بایـد مـورد     .]13[گازهاي گلخانه اي میشود
ایـن  تـوان بـه  ي کلـش از بـرنج مـی   د از شـالیکوبی و جداسـاز  عبکنیم ،براي مورد سوم به کلش برنج اشاره می. مطالعه قرار گیرد

باشـد  مورد چهارم تفالـه نیشـکر مـی   ]. 14بیوگاز تولید نمود[ي تخمیر در دستگاههافضوالت حیوانی اضافه کرده و ضایعات گیاهی
ASBBR)Anaerobic sequence batch biofilmبی هوازي بیوفیلمیرآکتورمطالعات انجام شده نشان میدهد reactor (  قادر بـه

بـوده و ضـمن   پسـاب نیشـکر   میلی گرم در لیتر بوده و گزینه مناسبی جهت تصـفیه 32000تا حدود (COD)حذف مقادیر باالي 
در یکصد کشـور دنیـا نیشـکر تولیـد مـی     ]15[استفاده کردمده نیز دست آه بیوگاز باز توان میجلوگیري از تخریب محیط زیست 

17معادل بوده است. ارزش انرژي این مقدار تفاله نیشکر میلیارد تن 3/1برابر با 2000زباله نیشکر تولیدي در دنیا در سال شود و 
موارد تنها گوشـه اي از  این .رودکه بدون استفاده هدر می]16باشد[کشور هاي در حال توسعه میدرصد کل مصرف زغال سنگ

توان از آنها استفاده بهینه کرد.و تدابیر بلندمدت میآنها توسط محققین با شناسایی در آینده باشد که هدر رفته میانرژي

بـدون  ي که قابلیت تبدیل شدن به بیـو انـرژي را دارنـد،   تولیديپساب هااز در صنایع مختلف کشور بسیاري پساب صنایع : -4
باعـث از بـین رفـتن    ه ،دها شـ و در مواردي که وارد رودخانه هایا دریاکندمیتخریب را محیط زیست و شدهاستفاده وارد طبیعت 

میتوان بـه آب پنبـر تولیـدي در صـنایع لبنـی      دارند منابعی که قابلیت تولید بیوانرژي راجمله ازآبزیان وشیوع بیماري ها میشود.
متاسفانه در فاضالب دفع شده و انرژي آن با خودش از .اي موجود میتواند متان تولید کندکه براساس بررسی هاین آب اشاره نمود 

. ]17[وداسـتفاده شـ  در هاضم هاي بی هوازيتواند به عنوان ماده اولیه تولید بیوگازمیاین مایع با ارزش که بین میرود ، در حالی
که باید در آینده توسط محققین بررسی و شناسایی شوند.موارد بسیاري در این رابطه وجود دارند

] . در نـوع فعـال از یـک    8گیرد [استحصال بیوگاز از دفنگاه هاي زباله به دو صورت فعال و غیر فعال صورت میلندفیل ها :-5
شـود.  هاي افقی اجرا میهت ایجاد فشار استفاده میشود که خود نیز بر دو روش چاهک هاي عمودي و کانالدمنده یا کمپرسور ج

شود. در مرحله اول بالفاصله پس از تخلیه پسماند و به دلیـل بـدام افتـادن هـوا     در داخل لندفیل ها بیوگاز در دو مرحله تولید می
باشـد. پـس از مصـرف    دهد . فاز هوازي عمر کوتاهی داشته و مهمترین گاز تولیـدي دي اکسـید کـربن مـی    شرایط هوازي رخ می

شود. معموال تولید بیوگاز پس از دو ماه از دفن آغاز شده تا پایان عمر دفنگاه ادامـه  ام افتاده فرایند بی هوازي شروع میاکسیژن بد
و در طـی سـالیان   هپیـدا کـرد  رسـد و سـپس رونـد کاهشـی     سال پس از آغاز به حداکثر خود می2تا 1تولید گاز پس از ابدیمی

سـال بـه لحـاظ    13تـا  لـیکن دت زمان بستگی به سرعت تجزیه مواد آلی و تولید گاز داردرسد. این ممتمادي به نزدیک صفر می
شیرابه تولید میکند طبق تحقیقـات شـیرابه   ،باشد. آب باران بعد از نفوذ به لندفیل و تماس با زباله اقتصادي قابل بهره برداري می

فرآیند بی هوازي با نرخ باال مـی توانـد   ]، 18تولید بیوگاز نقش ایفا کند[ن ماده اولیه اتواند به عنوتولید شده تصفیه پذیر بوده و می
هر قدر افزایش یابد نشان دهنده تجزیه سریع زباله و تولید بیشتر گاز متـان مـی  PHمقدار ].19[در تصفیه شیرابه جوان موثر باشد

COD)Chemical Oxygenولیـد گـاز غلظـت   همزمـان بـا افـزایش ت   میباشد. PH=8باشد الزم بذکر است در فاضالب تثبیت شده 

Demand    .یا (اکسیژن خواهی شیمیایی) ، یکی از مهمترین شاخصهاي سـنجش آلـودگی فاضـالب اسـتCOD    عبارتسـت از اکسـیژن مـورد
کاهش میابد کـه نشـان   ). و معرف ناخالصی هاي آلی نمونه است یعنی مواد آلی قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه با باکتري هاتقاضاي شیمیائی 

NH4(و  آمونیوم CODو PHدهنده شروع مرحله دوم بی هوازي است. با استفاده از 
+-N    و مدت زمان باز چـرخش بـر حسـب روز(

ایـن کـار   بر روي لندفیل ها ]. التبه در امکان سنجی براي احداث نیروگاه بیوگاز20میتوان میزان متان خروجی را پیش بینی نمود[
براي انجام هر کاري  و در ابتداي مطالعات تحقیقی انجام شود تا به صرفه بودن احـداث نیروگـاه در محـل اثبـات شـود.     باید قبل از

اینکه بتوان در محل دفن زباله شیرابه و گاز را کنترل نمود الزم است در ابتدا میزان زباله شهري ورودي به محل دفن تعیین گردد. 
هزار متر مکعب زباله شـهري نیـاز بـه ایجـاد سیسـتم هـاي کنتـرل شـیرابه و گـاز نبـوده و           40هاي دفن زباله تا حجم براي محل

شـود میاز محلهاي دفن مخزنی اسـتفاده  تر، ا براي ظرفیتهاي بیشهاي طبیعی قادر به خودپاالیی این آالینده ها هستند. اممکانیسم
-4سیستم جمع آوري شـیرابه -3الیه نفوذ ناپذیر -2پی-1:عبارتند ازآناجزاي بوده وداراي اجزایی براي کنترل شیرابه و گاز که

تصفیه شیرابهپوشش نهایی-5آوري گاز سیستم جمع

بررسی آثار زیست محیطی)2-2
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]. 5گرم بیشتر[300گرم براي هر نفر میباشد یعنی 700گرم زباله در جهان تولید میشودکه در ایران این رقم 400به ازاي هر نفر 
گرم زباله در هر روز براي یک نفر یکه تاز بیشترین 900میلیون نفر و تولید 12البته چنانکه ذکر شد تهرانی ها با جمیعتی نزدیک 

سالیانه حـدود  طبق آمارهاباشد.در سطح جهان واقعا غیر قابل تصور میزباله زیاد این حجم تند.تولیدکنندگان زباله در جهان هس
خود به خود تولید شده و در جـو آزاد  به صورت میلیون تن از زباله هاي شهري 40میلیون تن گاز متان از فضوالت دامپروري و 74
تن دي اکسید کربن در طول یک دوره زمانی یکصد ساله بر گرمـایش  21].هر تن گاز متان منتشر شده در هوا به اندازه 7شود[می

مرتبه سریع تر از دي اکسید کربن دوره تناوب و تغییرات خود را در هوا طی مـی 24گذارد. متان حدود اثر میآب و هوایی جهان
در ایران .ت آب و هواي جهانی را تسریع کندتواند روند کاهش تغییراکند و این بدین معنی است که توقف تولید و انتشار متان می

400میلیارد مترمکعـب فاضـالب هـاي شـهري و صـنعتی، بـیش از       5صنعتی، بیش از میلیون تن زباله شهري و25تولید ساالنه 
هم اکنـون  .کندرا بیان میجنگلی و دامی ضرورت استفاده از انرژي زیست توده در کشور-میلیون تن زائدات و ضایعات کشاورزي

ایـن  .باشـد بیوگاز بوده و بقیه از نوع خشک مـی درصد زباله تولیدي در شهرها از نوع زباله تر و قابل استفاده جهت استحصال 23
مـی آزاد سازي متان در جو ، شیرابه هاي خطرنـاك تولیـد   عالوه بر وذ آب باران به داخل دفنگاهدر صورت دفن در زمین با نفزباله

اختیـار گـرفتن ایـن    درخواهند ماند.باقی همچنین زباله هاي خشک مانند پالستیک و شیشه و ... سالیان سال در طبیعت و دنکن
توانـد در بخـش هـایی    شود بلکه موجب تامین انرژي قابل مالحظه اي خواهد شد که میگاز نه نتها مانع از انتشار متان در جو می
چون در این روش گـاز حاصـله   ] و یا مصارف پخت وپز خانگی و روشنایی استفاده شود.21مانند تولید برق در نیروگاههاي بیوگاز [

ان اسیدي شود از انتشار آالینده هایی مانند گاز کربنیک و دي اکسید گوگرد که از عوامل بارش بارنفت و زغال سنگ میجایگزین 
با اجراي استحصال بیوگاز در کشور زباله ها اجبارا تفکیک شده و موادي ماننـد پالسـتیک و شیشـه و    . شودباشد جلوگیري میمی

خوبی خواهـد  زاییشوند به کارخانه هاي بازیافت هدایت شده و این خود درآمدحل نمیمواد شیمیایی و صنعتی دیگر که در خاك
داشت.

روش ها-3
دو روش کلی استفاده می باشد از توسعه پایدار در گرو آموزش و بومی سازي بیوگاز در این مقاله که طرح مطالعاتی با عنوان 

کتب ومقاالت مبتنی بر مطالعات پایه اي کتابخانه ايکه توصیفی و تحلیلیروش تحقیق در .گردیده که به شرح آنها می پردازیم
2ترکیب جمعیتی ایران و بررسی نیاز به انرژي در شهرها و روستاها-1در زمینه هاي پژوهش هاي انجام شده میباشد ، مربوطه 

ارزیابی -3توده ها و بررسی نحوه اجراي آنزیست توده هاي موجود در کشور و امکان سنجی تولید بیو انرژي از این زیست -
اسناد روستایی و آمار و ارقام ، بررسی شده و اثرات زیست محیطی بیوانرژي و سهم زباله ها وفضوالت از آلودگی هوا و طبیعت

بعد از بدست آوردن روش تحقیق تجربی در .ه استجمع آوري گردیدسایت هاي رسمی کشور جمهوري اسالمی ایران ازشهري
و از مشاوره با اساتید تطبیق داده شد و بعدبا مشاهدات عینی  نگارنده از شهرها و آبادي ها، این اطالعاتاطالعات مورد نیاز 

نجام شده به جمع بندي کلی اه هايبیان ویژگی هاي آنها و مقایسبا جمع آوري شده و نتایج،دانشجویان مرتبط با این رشته
ده استگیري شنتیجه،هکارهایی راارائه و ضمن رسیده 

نتیجه گیري-4

راهکارهاي توسعه بیوگاز در کشور) 4-1

چـون  بیوگـاز .باشـد در بین عده اي تحصیلکرده محصور میبوده وشناختهتوسط عموم مردم نامتاسفانه بیوگاز در کشور ما 
-و ایـن اشـخاص بـه    شناسند محبوب نیسـت  بیوگاز را میکه حتی در بین کسانی نسبت به سوخت هاي فسیلی داردکمی بازده

کنند اما در عمل این مردم هستند کـه بایـد   و یا احداث هاضم هاي آزمایشگاهی اکتفا میآماري ،تحقیقیتجربی ، نوشتن مقاالت 
در چنانکه ذکر شد استفاده از بیوگـاز  .علم استاینناین علم رابشناسند و از آن استفاده کنند و وظیفه ما به خدمت مردم درآورد

بـا عرضـه   اکنـون  ولـی  در بین مردم توجیه اقتصـادي نداشـت   به دلیل بازده کم در مقابل نفت و گاز گذشته در کشوري مثل ایران 
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.د بودخواهصرفهمقرون بهاین انرژي حتی با بازدهی کم نیزهاي آینده استفاده ازحامل هاي انرژي به قیمت هاي جهانی در سال
دین منظور هاي اقتصادي که بر آنها تحمیل خواهد شد جلوگیري نمود. ببیوگاز به مردم عادي از ضررندنتوان با شناسابنابراین می

شود.راهکار براي افزایش بازدهی آن ارائه میسه این انرژي و اندندو راهکار براي شناس

راهکارهاي توسعه عمومی) 4-1-1

ها در روستاها. برگزاري کالس هاي آموزش پکیج هاي آموزشی شامل (فیلم پوستر و کتاب ) و پخش آنها توسط دهداريتهیه -1
توسط انجمن هاي محلیسطح مقدماتی براي عموم و سطوح پیشرفته براي دانشجویان و تحصیل کردگان

در متوسـطه درصـد دانـش آمـوزان    45ال پایـان امسـ  به حدي رسیده است که تـا  وضوع فنی و حرفه اي و کاردانش اهمیت م-2
هنرستان ها تحصیل می کنند. البته این روند ادامه خواهد داشت و بر اساس اعالم وزیر آموزش و پـرورش تـا آغـاز سـال تحصـیلی      

فناوري اطالعـات  مطابق با اعالم مرکز آمار و درصد خواهد رسید.50جدید تعداد دانش آموزان دبیرستانی حاضر در هنرستان ها به 
987هنرسـتان و  5996بر این اسـاس، تعـداد   هنرستان در کشور فعالیت دارد.6983و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش مجموعا 

رشته بیو انرژي در مجموعه رشته هاي مهارتی هنرسـتان هـاي فنـی و    اگر مجتمع هنرستانی به تفکیک در کشور فعالیت می کند.
و در یک دهم هنرستان هـاي موجـود رشـته بیـوانرژي تـدریس شـود       شودایجادوزارت آموزش و پرورشدر و کشاورزي کاردانش 

تصـویب و راه انـدازي رشـته هـاي     بـا  و در آینده نزدیک دانش آموز تربیت شده در این رشته خواهیم داشت 15000ساالنه حدود 
ی هرچه بیشتر بیوگاز در ایران خواهیم بود.شاهد شکوفایدانشگاهی این علم توسط وزارت علوم تحقیقات و فن آوري

راهکارهاي افزایش راندمان) 4-1-2

براي شـود. که منجر به افزایش راندمان مـی استفاده از مصالح استاندارد غیر قابل نفوذ و همچنین استفاده از فنون بررسی شده -1
توسـط  1363ایـن طـرح در سـال     کـه  ] 22ي [هنددر دستگاه هاي خانگی مدل و سرپوش گازي نیکی همزن مکامثال استفاده از

مترمکعب انجام شده است.3جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزي کرج در مخزنی به گنجایش 

درصد میباشد اما با حـذف دي اکسـید کـربن از ایـن     20بازده بیوگاز مورد استفاده به دلیل وجود دي اکسید کربن  در حدود -2
ضـمن اینکـه رانـدمان تـا دو     صورتی که دي اکسید کربن از بیوگاز جدا شـود ] در23ابد[یدرصد افزایش می39کیب راندمان تا تر

توان فشرده سازي کرده و در گلخانه ها که نیاز شدیدي به این فـراورده  میرا جدا شده دي اکسیدکربن ،برابر افزایش خواهد یافت
.]24[قرار داد استفادهمورد دارند

براي  ایجاد تنوع فضایی و ارزش هاي بصري در بافت روستاها و پرهیز از الگوهاي خطی تکراري میتوان به جاي مخازن منفـرد  –3
گـاز شـرایط بهداشـت محـیط ، کیفیـت گـاز و       بیوتهیـه  استفاده نمود. در این حالت با متمرکز نمودن ز مخازن مولد متان مرکزيا

].5[همچنین میتوان با ترکیب مزایاي الگوي خطی و خانه هاي حیاط دار کیفیت فضایی بهتر بوجود آوردراندمان بهتر خواهد شد. 

ره آوردها) 4-2

در آینده نیـروي مهندسـی ایـن فـن تربیـت خواهـد شـد و        نیز اگر راهکارهاي ارائه شده اجرایی گردند هم نیروي تکنسین و 
هاي بیوگاز در تمام هنرستانها و دانشگاه هـا انـرژي مـورد نیـاز آنهـا را تـامین       توانیم با اجراي دستگاههمچنین طی چند سال می

بخـش  کـه هنرستان هـا وارد بـازار کـار شـده     ازفارغ التحصیلیمهمتر از آن  این نیروي کار تربیت شده می توانند بعد از نموده و
تحصیالت عالی وارد دانشـگاه شـده نیـروي گـروه     . برخی از دانش آموزان نیز جهتی شوددر کشور حل مبزرگی از مشکل بیکاري

تـوان علـم را بـه    تدریج با پژوهش هاي مستمر این علم را به حد اعال رسانده و بعد مـی ه دهند و بمهندسی این فن را تشکیل می
ه موجـب  در روستاهاي کشور اجراي طرح بیوگاز منجر به افـزایش در آمـد روسـتاییان خواهـد شـد کـ      کشورهاي دیگر صادر نمود.
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افزایش امید به زندگی و کاهش مهاجرت به شهر و همچنین آبادانی روستاها خواهد شد. به دلیـل تهیـه کـود بهداشـتی کشـاورزي      
و بیماري ها کاهش خواهـد  رونق گرفته و شکل ظاهري روستاها به دلیل جمع آوري فضوالت حیوانی از کوچه ها زیباتر خواهد شد

ذکر برخی اکتفا میکنیم.ه ت دیگري نیز در کشور خواهد داشت که باثرا. اجراي طرح بیوگازیافت

،(دي اکسـید کـربن   فـروش بـرق تولیـدي و مشـتقات زیسـت تـوده      افزایش در آمد هاي دولت از محل صادرات نفت و گاز و-1
بیودیزل، بیو اتانول و ...) و صرف آن در بخش هاي دیگر

زهاي گلخانه اي و تولید شیرابه هاي سمی خطرناك و تفکیک زبالـه کـه منجـر بـه     حفظ محیط زیست و جلوگیري از تولید گا-2
ها خواهد شد.دنیا و الگو شدن براي سایر کشورشدن وجهه بین المللی ایران دربهتر

و نیروي کار به خارجکارتشکیل شرکت هاي مجري طرح هاي بیوگاز و صدور استاد-3

کاهش وابستگی به نفتخودکفایی کشور در زمینه انرژي و -4

تقدیر و تشکر
شایسته است به پاس ارج نهادن به زحمات استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر اشجاري در اینجا مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم 

هـاي  و خـانواده  ایشـان از خداوند بـراي  .در ضمن از جناب آقاي دکتر موحدنژاد به دلیل راهنمایی اینجانب تشکر مینمایم .ایمنم
.محترمشان بهترینها را آرزومندم
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