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ترین  در دسترسیکی از گاز، منابع زیست توده یا بیو -  چکیده
 د که عالوه بر تجدیدنباش هان میدر جمنابع انرژي تجدیدشونده 

پذیر بون، بر خالف منابع انرژي فسیلی که جهان را با معضالت 
هاي زیست محیطی مواجه کرده است، دوستدار  بسیاري از جنبه

این انرژي پاك به دلیل در دسترس بودن  د.باشن محیط زیست می
جه ي دور مورد توها گذشته هاي پیشرفته از و عدم نیاز به فن آوري

 از دیگر مزایاي بیوگاز می توان ست.گرفته ابشر قرار و کاربرد نوع 
از جمله ل انرژي اشکتبدیل پذیر بودن این نوع انرژي به دیگر ابه 

از  .اشاره نمود هاي مایع و گازي الکتریسیته و همچنین سوخت
مصرف ي  گستردهدامنه توان به  دیگر مزایاي این انرژي می

ارهاي کوچک به خصوص در نواحی ل خانوماآن شکنندگان 
متوسط و بزرگ صنعتی و تجاري  ،هاي کوچک، واحدروستایی

در این مقاله با توجه به تکنولوژي بسیار ساده و کاراي   .اشاره نمود
با بررسی  همچنین و پذیر تجدید هاي انرژي سایر به بیوگاز  نسبت

تولید  در اولیه مواد مواد موجود و در دسترس کشاورزان به عنوان
پرداخته بیوگاز  از استفاده سنجی پتانسیلبه  ،روستاها در بیوگاز

هاي تولید بیوگاز با توجه به نوع هاضم  مکانیزمدر ادامه و شود  می
این انرژي پاك و به امکان سنجی کاربرد و نهایتاً  شده بررسی آن

در جهت رسیدن به توسعه پایدار و یکی از  به عنوان روشی ارزان 
کاهش میزان آلودگی محیط زیست به عنوان موتور اصلی در عوامل 
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شود و با محاسبه،  هر جامعه پرداخته میپایدار محرکه در توسعه 
 شود. ارائه می نمونه هاضمالگوي طرحی براي ساخت 

. 
 هاضم – توسعه پایدار –بیوگاز -هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه: -1

یده بحران انرژي در سالهاي اخیر روند رو به رشد مصرف انرژي، پد
مصرف روز افزون انـرژي حاصـل از    را در جهان بوجود آورده است.

اگر چه رشد سریع اقتصادي جوامع مختلـف را   ،هاي فسیلی سوخت
حاصـل از    هـاي  واسطه انتشـار آالینـده  ه همراه داشته است اما به ب

هاي فسیلی و افزایش دي اکسید کربن در اتمسفر و  احتراق سوخت
ه شـد شی از آن، جهان با تغییرات تهدید آمیزي روبـرو  پیامدهاي نا

در حال حاضر بیوگاز بعنوان یکی از منابع عمده تأمین انرژي  است؛
در دنیا مطرح است و بطـور مسـتقیم در تـأمین انـرژي حرارتـی و      
روشنایی و هم بعنوان یک گزینه مناسب براي استفاده در مولدهاي 

جهت تولید برق مـورد اسـتفاده    ها و... احتراق داخلی، میکروتوربین
  .گیرد قرار می

بیوگاز به گازهاي تولید شده در اثر تخمیر و تجزیه بیهوازي مواد 
زا اطالق  متان هاي باکتري بویژه ،هاي بیهوازي آلی بوسیله باکتري

   .آیند که در یک محفظه تخمیر بوجود می ،شود می
ت محیطی بیوگاز سوخت تمیزي است که ایجاد آلودگی زیس     
کند؛ در ضمن خطر انفجار بیوگاز کم است و با توجه به وجود  نمی
در آن، بعنوان یک ضد آتش عمل  )CO2دي اکسید کربن (گاز 
نماید. این مخلوط گازي که از تخمیر مواد زاید آلی در شرایط  می
 30-40درصد متان،  60-70شود داراي میزان هوازي حاصل می بی

مقادیر ناچیزي از گازهاي دیگر مانند اکسید کربن و  درصد دي 
منواکسید کربن و سولفید هیدروژن  هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، 

است و همانطور که مشخص است قسمت اعظم این گاز از متان و 
دي اکسید کربن تشکیل شده است ولی در عین حال نسبت 

ه ترکیبات مختلف آن بستگی به نوع مواد اولیه و نیز تا حدودي ب
از   .محیط و زمان توقف مواد در مخزن تخمیر دارد گرمايزان می

مستقیماً در تأمین   حامل انرژي  بعنوان یک  توان این گاز می

بیوگاز بعنوان یک منبع  هاضم طراحیو کاربرد بررسی 
 انرژي تجدید پذیر و امکان سنجی کاربرد آن 

 ماموریانجتبی م و ، علی کیانی فرمال بیگلیک، شیروان میالنیامل ک
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 بویژه در مناطق روستایی ها انرژي حرارتی و روشنایی ساختمان
جهت تولید برق در ژنراتورهاي گازي آنرا همچنین استفاده نمود 

قاله سعی شده به توضیح نحوه تولید از اینرو در این م بکار برد.
بیوگاز و امکان سنجی کاربرد آن در توسعه پایدار با محاسبه تولید 

 راس گاو به عنوان نمونه پرداخته شود. 8گاز حاصل از فضوالت 
 
  توسعه پایدار و بیوگاز  -2

واژه توسعه پایدار اولین بار بطور رسمی توسط برانت لند درسال 
شامل طور کلی به  واژه توسعه پایداروم مفهمطرح گردید. 1987

منابع مالی ونیروي  ،از منابع پایه موثراداره وبهره برداري صحیح و
 و منابع طبیعی همراه با بکارگیري امکانات فنی وساختار وانسانی 

آینده  و تشکیالت مناسب براي رفع نیاز نسل هاي امروز
بهینه رف براي نیل به الگوي مصو قابل رضایت  بطورمستمر و

  ].1[باشد  می
 و گذاري سیاست ایران، در پایدار ي توسعه به به منظور دستیابی

به  .نماید می  ضروري روستایی و ي امور شهري در کلیه ریزي برنامه
 ي توسعه و رشد در مهمی نقش روستاها و از آنجا که همین منظور

باغی  کشاورزي و محصوالت لیهاي اص عنوان تولیدکننده به کشور،
دارند و از طرف دیگر با توجه  منابع اصلی تولیدات دامی و همچنین

و  فاضالب دفع هاي سیستم از مندي بهره عدم جمعیت روستاها و به
 به روستاها محیط زیست و از طرفی، نیاز آالیندگی در نتیجه

کم، بحث تامین انرژي ولو به صورت  به پرداختن ضرورت بر انرژي،
 .افزاید می این جوامعجهت رسیدن به توسعه پایدار در 

 طریق از عمدتاً فضوالت دامی دفع کشور، روستاهاي اکثر در 
حال اگر با  گیرد. می صورت روستا اطراف و ها کوچه معابر، در پخش

هایی  هاي بهره وري از این فضوالت و ساخت هاضم بررسی روش
ها کاري صورت گیرد، عالوه  آنجهت استفاده از بیوگاز تولیدي از 

 فناوري از در استفاده ي روستاها بالقوه هاي پتانسیل بر استفاده از
بیوگاز گامی هر چند کوچک در رسیدن به توسعه پایدار در جوامع 

  شود.  روستایی برداشته می
  
 بیوگاز در ایران  -3

ن گردد. اولی در ایران قدمت استفاده از بیوگاز به سه قرن قبل برمی
در روستاي نیاز آباد  1354هاضم تولید متان بصورت نوین در سال 

یک واحد سـه مترمکعبـی در    1361لرستان ساخته شد و در سال 
 1361دانشگاه صنعتی شریف مورد مطالعه قرار گرفت و در سالهاي 

 هـاي نـو در سـازمان انـرژي اتمـی      مرکز تحقیقات انـرژي  1365تا 
مینه به انجـام رسـاند کـه از جملـه     اي را در این ز هاي ویژه پژوهش

ــه احــداث مــی ــوان ب واحــد بیوگــاز در اســتانهاي سیســتان و   10ت

وزارت  1360بلوچستان، ایـالم و کردسـتان اشـاره نمـود. در دهـه      
جهاد سازندگی نیز در این راه اقداماتی صورت داد و ابتـدا در سـال   

یک واحد آزمایشی در حیدر آباد کرج ساخته شـد و سـپس    1363
یک نمونه واقعی در یکی از روستاهاي شهر گرگـان   1364سال در 

هاضم دیگر در منـاطق   40گردید؛ در ضمن جهاد کشاورزي احداث
 واحد آن به مرحله گـاز دهـی رسـید    18مختلف کشور ساخت که 

]2.[  
ها به واحد احـداثی در روسـتاي یخکـش مازنـدران ،       از دیگر نمونه

ده کشاورزي کرج ، واحد شاهین دژ آذربایجان ، و اخیـراً بـه   دانشک
 واحدهاي نیروگاهی مشهد و شیراز اشاره نمود.

  
  فرآیند تولید  -4

نیز مشاهده  1همانگونه که در شکل فرایند هضم بی هوازي را 
هاي  توان به سه مرحله تفکیک نمود که البته با فعالیت میشود،  می

باشند. درمرحله ابتدایی  میکروبیولوژیکی در تعامل  تنگاتنگ  می
و CO2 شوند و به  هاي آلی و مواد مرکب آلی شکسته میپلیمر

اسید  اسید استیک و ) و اسیدهاي چرب مانندH2هیدروژن (
هاي اسیدهاي  در مرحله بعد مولکول گردند. الکتیک تجزیه می
شکنند. در مرحله  هاي اسیدهاي کوچکتر می بزرگتر به مولکول

   ].3[شود  نهایی بیوگاز تشکیل می

  ]3[سه مرحله تشکیل بیهوازي بیوگاز )1شکل (
 

هاي کشاورزي و  براي تولید بیوگاز در مناطق روستایی و مجتمع
 توان اقدام به ساخت دستگاه بیوگاز کرد که ساخت دامپروري می

   بسیار آسان و از بخش هاي زیر تشکیل شده است:  آن
دهد  را تشکیل می بخش اصلی دستگاه بیوگاز انک تخمیر:ت -    

از جنس آجر و یا بتون ساخته  که معموالً به شکل استوانه و
توان یا به صورت کامل درون زمین و یا  شود. این تانک را می می
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بخشی از آن را در روي زمین ساخت. مواد زاید آلی پس از ورود به 
شوند. در طول این  یک تا دو ماه در آن نگهداري می تانک به مدت 

ها  ت باکتريمدت، مواد زاید آلی درشرایط بی هوازي و براثر فعالی
نتیجه این تجزیه، تولید بیوگاز و مقداري بیوماس  شوند.  تجزیه می

است که با تخلیه مرتب بیوماس و اضافه کردن مواد زاید جدید در 
       داشته باشد.تولید تواند ادامه  روزهاي سال می تمام
این محفظه به صورت سرپوشی شناور یا ثابت از  محفظه گاز: -     

یا بتونی در روي بخش فوقانی تانک تخمیر قرار جنس فلزي 
گازهاي تولیدي در تانک تخمیر در بخش زیر این  گیرد. می

توان آن را به  شود که از طریق لوله کشی می سرپوش جمع می
داد. نکته مهم درباره این محفظه این است که  نقطه مصرف انتقال

؛ بنابراین با از افزایش فشار گاز در این محفظه جلوگیري شودباید 
  توان فشار گاز را کنترل کرد. محفظه می نصب فشار سنج در این

هاي ورودي و  هاي ورودي و خروجی: هدف از لوله لوله -     
مواد خام و تخلیه بیوماس از تانک  خروجی در دستگاه بیوگاز، ورود

توان از نوع پالستیکی یا بتونی  ها را می تخمیر است. جنس لوله
  . انتخاب کرد

با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ایران از مجموع انواع مختلف 
ثابت) و هندي  گاز مخزن ها دو نوع چینی (واحدهاي هاضم

  ].4[متحرك) بیشتر اجرایی شده  گاز مخزن (واحدهاي
  باشند. قابل مشاهده می 2هاضم ها در شکل این 

  
 کاربردها و مزایاي استفاده از بیوگاز -5

وگاز را بتوان به صورت زیر خالصه شاید مهمترین کاربردهاي بی
  کرد :
بار آلودگى را به محیط زیست  استفاده از بیوگاز کمترین -      

 مصرفى هاى هاى ناشى از سوخت وارد کرده و سبب کاهش آلودگى
خواهد شد و این امر به دلیل استفاده از مواد زائد جامد و مایع در 

  . بیوگاز است تولید

 گاز مخزن ) و واحدهاي Aمتحرك ( مخزن با بیوگاز ) واحد2شکل (
  ]B(]5ثابت (

  

هایى مانند  جویى در سوخت استفاده از این گاز سبب صرفه -
سنگ، نفت و گاز طبیعى شده و به عالوه فضوالت  زغال چوب،

خطرى جدى براى سالمتى  صورت عادى حیوانى و انسانى که به
 براى مناسب  آیند را به کودى آلى و بسیار  انسان به حساب مى

  . در کشاورزى تبدیل خواهد کرد استفاده
از بوى  کود حاصل از فرآیند تولید بیوگاز عارىهمچنین  -

زا در جریان هضم  ها و عوامل بیمارى مشمئزکننده بوده و اکثر انگل
وه به دلیل روند به عال ها و فضوالت از بین مى فالهکردن ت و انبار

کودهاى حاصل از بیوگاز کیفیت این کود  بیشتر بودن نیتروژن در
. باالترى برخوردار است به سایر کودها بهتر بوده و از کیفیت نسبت 

عنوان  توان در مصارف خانگى به از انرژى حاصل از بیوگاز مى
   .                    سوختى تمیز استفاده کرد

ها  منابع طبیعى مانند جنگل به دلیل عدم نیاز به قطع -
دلیل مستقل  به  ها خواهد شد. استفاده از بیوگاز سبب حفظ جنگل

بودن از اقلیم مورد استفاده، این سوخت قابلیت استفاده در هر 
سوخت مناسبى به  فیزیکى و زمانى را دارد و به عالوه  شرایط

            .آید حساب مى هاى فسیلى به ختعنوان جایگزین سو
سبب جلوگیرى از خروج گازها در محل دفن زباله و وارد  -

استفاده از شود.  هاى زیرزمینى مى هوا، خاك و آب ها به شدن آن
کاربردهاي  هاست. مانند دامدارى یعىتأسیسات بیوگاز، مکمل صنا

قابل  1هاي مختلف به طور خالصه در جدول  بیوگاز در بخش
  باشد.  مشاهده می

  
  ]6[) کاربرد بیوگاز 1جدول(

  
 امکان سنجی استفاده از بیوگاز   -6

باشد و  منابعی که در اختیار یک کشاورز ساکن در روستا می
مورد نیاز براي تولید بیوگاز بهره  مواد اولیهتوان از آن بعنوان  می

  برد عبارتند از:

  کاربرد  ارزش هم گاز بیو مکعب متر یک
واتی را براي  100-60می تواند یک المپ 

  ساعت روشن کند. 6
  روشنایی

می تواند سه وعده غذایی را  براي خانواده 
  نفري بپزد.  6 -5

  وپز پخت

  0.7 kg جایگزین نفت  بنزین  
 را بخار اسب یک قدرت با موتوري تواند می

  حرکت دهد. ساعت دو مدت به
  نیروي محرکه

 الکتریسیته ساعت وات کیلو 1.25 تواند می
  کند. تولید

  تولید الکتریسیته
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شاخ و برگ ناشی از هرس   -2فضوالت دامی و انسانی   - 1
 -5ضایعات مواد آلی   -4هاي هرز   علف – 3درختان  
پسماندهاي کشاورزي که این  -6ها   فاضالب  محتویات 

 .باشد قابل مشاهده می 3مطلب در شکل 
  
  

  ]5[روستایی منزل یک براي نمونه الگوي یک ارائه )3( شکل
  

شود و در باال به آن اشاره شد،  مشاهده می 3در شکل همانگونه که 
مواد قابل استفاده در هاضم عمدتاً به وفور در اختیار کشاورزان 

  باشد.  می
  
  محاسبه ابعاد هاضم نمونه جهت تولید بیوگاز  -7 

اطالعات داده شده  تواند با توجه به روستا مییک کشاورز در یک 
در زیر، خود یک هاضم بیوگاز بسازد و از آن بعنوان یک منبع ارزان 

  انرژي استفاده کند: 
با توجه به اقلیم و شرایط نگهداري و مزایا و معایب  -

  ) 1386( شیخ االحمدي، هاي بیوگاز  استفاده از هاضم
رین نوع شود که بهترین و کارا ت حاصل می این نتیجه

باشد و یک  هاضم که با اقلیم اکثر مناطق ایران سازگار می
، نوع  کشاورز ساده امکان نگهداري و ساخت آن را دارد

  باشد. ثابت یا همان نوع چینی هاضم می
شود با توجه به شرایط اقلیمی ایران،  در اینجا پیشنهاد می -

بهتر است این طرح در روستاهاي مناطق جنوبی و گرم 
تا زمان اقامت مواد براي تبدیل به بیوگاز  اجرا شود ، ایران

 به حداقل خود برسد.
اساسی در  براي ساخت این هاضم نیازي به تغییر -

فونداسیون ساختمان نیست و تنها با حفر گودال و لوله 
 شود.   کشی تا ساختمان امکان استفاده از بیوگاز حاصل می

ضم، در این بخش مبناي با توجه به فرضیات باال و انتخاب نوع ها
محاسبات یک خانواده روستایی ساکن در بخش جنوبی ایران با 

باشد که این خانواده  درجه سانتی گراد می 30میانگین دماي هواي 
 باشد. کیلو گرم می 200راس گاو با وزن میانگین  8داراي 

باشد هاضم بیوگاز  قابل مشاهده می 4در شکل همانگونه که 
  باشد. می Vc ،Vgs ،Vf ،Vsي ها متشکل از حجم

  

  
  بیوگاز هاضم )4شکل (

  
فرضیات مورد استفاده در محاسبات و ابعاد هاضم مورد نظر در 

   .]7[ باشد قابل مشاهده می 2جدول 
  
محاسبات مربوط به تولید بیوگاز فرضیات مورد استفاده در ) 2جدول ( 

  کیلوگرم 200عدد گاو با وزن متوسط  8حاصل از 
 براي حجم  راي ابعادب

D=1.3078×V1/3 
V1=0.0827D3 
V2=0.05011D3 
V3=0.3142D3 
R1=0.725D 

R2=1.0625D 
F1=D/5 
F2=D/8 

S1=0.911D2 
S2=0.8345D2  

 
 
 
 

Vc≤0.05V 
Vs≤0.15V 

Vgs+Vf = 0.8V  

  
ها و  با استفاده از دادهبا توجه به فرضیات و با انجام محاسبات 

راس گاو  8گاز تولیدي حاصل از مقدار بیو ( کوسمن )نمودارهاي 
شود که با توجه به این حجم گاز  مترمکعب نتیجه می 8

شود   می مشاهده 5آنچه در شکل مطابق  2استحصالی، ابعاد شکل 
  آید.  بدست می 2با کمک جدول 
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  مترمکعب حجم 8مورد نیاز جهت ساخت هاضم با  ) ابعاد5شکل (

  
ها  آن کل مصرف برآورد و گازسوز لوازم مصارف جدولبا توجه به 

 لوازم مصارف جدول - گاز بازرسی مهندسی، 1391خرداد سال  24

که بیوگاز تولیدي  شود نتیجه می ]8[ کل مصرف برآورد و گازسوز
راس گاو جهت مصرف گاز خوراك پز این خانواده روستایی  8از 

  کند. روز کفایت می 4براي 
  
  نتیجه گیري - 8

ایران جز مناطقی از جهان است که در آن پتانسیل استفاده از انواع 
د پذیر وجود دارد ولی نکته مهمی که در هاي تجدی مختلف انرژي

ها در نقاط مختلف  اینجا مطرح می شود این است که این پتانسیل
اند در نتیجه امکان استفاده از آنها در همه جا  ایران پخش شده

بطور یکسان وجود ندارد ، ولی بیوگاز به عنوان یک انرژي جایگزین 
است و با توجه به  براي سوخت فسیلی و پاك از این قاعده مثتثنی

  اقلیم ایران در اکثر مناطق کشور قابلیت اجرا و استحصال دارد.
 8در نگاه اول شاید تولید بیوگاز براي یک خانوار روستایی با 

روز کم به نظر آید. اما اگر توجه شود که  40راس گاو در مدت 
همین میزان کم، جلوي شکستن چندین عدد درخت یا کنده شدن 

گیرد  گیاهان از پوشش گیاهی منطقه مورد نظر را می تعداد زیادي
و با در نظر گرفتن نقش بسیار مهم گیاهان و درختان در تثبیت 

کیلوگرم  400شرایط محیطی و از طرفی با در نظر گرفتن تولید 
روز توسط یک راس گاو و اثر آالیندگی  40فضوالت در مدت 

وان موتور محیط زیستی این فضوالت و نقش محیط زیست به عن
توان این نتیجه را گرفت که با  محرکه اقتصاد و توسعه جوامع، می

احداث هر واحد بیوگاز، قدمی بزرگ در راستاي توسعه پایدار بر 
  شود. داشته می

از طرف دیگر با تجمیع چندین واحد دامداري در این مناطق 
 توان تولید بیوگاز را افزایش داد، که این امر نیازمند سرمایه می

آموزش کافی روستاییان  و آشنایی و مسوولین استقبال و گذاري
 قیمت بودن پایین چون عواملی باشد که متاسفانه به دلیل می

 فناوري این گیرد و به امر اهتمام زیادي صورت نمی این در انرژي
  شود. توجهی می کم هزینه و بسیار مفید کم

 مراجع -1
[1] O. Mobaraki, J. Mohammadi, A. Zarrabi, Strategy for Sustainable 
Urban Development: A Case Study of Urmia City, Iran. , Greener Journal 
of Social Sciences, Vol. 2 (1), 2012, pp. 041-049. 

بیوگاز در ایران(پتانسیل موجود،استحصال  " عدل، مهرداد  علی قارداشی، ابوالقاسم] ٢[
  . 599-582ملی انرژي نو،  سومین همایش ،"فعلی و دور نماي آینده

[3] d. Kchriftenreihe, production and utilization of biogas in Rural Area of 
Industrialized and Developing Countries, No.97 , pp.54. 

بهره گیري از انرژي هاي تجدید پذیر براي " زرگرزاده، مجید،  شیخ االحمدي امین] 4[
پایان نامه کارشناسی مهندسی  ، دکتر ابراهیمی،تهران،"تولید انرژي الکتریکی

  .1386، واحد تهران جنوب برق،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد
 [5] w. Kossmann and u. Pönitz, Biogas Digest, Information and Advisory 
Service on Appropriate Technology, Volume. I. 
[6] L.A. Kristoferson and V. Bokalders, Renewable energy technologies – 
their application in developing countries» . ITDG Publishin, 1991.  
[7] l. Sasse, Biogas Plants “A Publication of the Deutsches Zentrum für 
Entwicklungstechnologien, 1988. 
[8] http://gas-piping.blogfa.com/post-5.aspx 
 


