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 چکیده
 منلاطق تلوجهی از   بخش قابلل در  سوخت تأمینهای  های فسیلی و نیز کمبود جایگاه سوختقیمت باالی ، طبیعی گاز نبودن دسترسدر 

ی روسلتایی  خانوارهلا موردنیلاز  ژی انر تأمینجهت ذغال چوب(  چوب و )هیزم، بوته، توده جامد زیسترویه  مصرف بیموجب  ،روستایی

ه در این میان، تخریب منلاب  طبیعلی و   کرد کخواهد متعددی را ایجاد  محیطی زیستعواقب ی فسیلی، ها استفاده از سوختشده است. 

فضلوالت داملی تولیلد    هوازی موادآلی ماننلد   عنوان یکی از مناب  مهم انرژی، از تخمیر بیبیوگاز بهباشد.  می ها آن بارزترینها از  جنگل

جایگزین در مصلارف روسلتایی    سوخت عنوان به تواند می، توده زیست مستقیم سوزاندننسبت به حرارتی باال شدلیل ارزشود که به می

چنلین میلزان مصلرف    تولید بیوگاز از فضوالت گاوی و گوسفندی و هلم سالیانه  سنجیگیرد. در این مطالعه، پتانسیل استفاده قرار مورد

قرار گرفت. میانگین حجم کل بیوگاز تولیلدی سلالیانه از فضلوالت     مطالعه مورد ، استان ایالم،انرژی هر خانوار در شهرستان ایوان غرب

چنین میانگین ساعت( برآورد شد. هم لوواتیک  07/35505مترمکعب )انرژی معادل  44/9343در هر خانوار، برابر  یآور قابل جم دامی 

کیلووات سلاعت محاسلبه شلد. بنلابراین در      6/37374چوب، نفت سفید و گاز مای  معادل  سالیانه هر خانوار در سال ازانرژی مصرفی 

 .  دنمای تأمینتمام نیازهای حرارتی خود را  تواند می نفر(4)متوسط  هر خانوار  صورت تولید بیوگاز،

 .وگازیبارزش حرارتی،  سوخت فسیلی، ،یسفندوگ فضوالت ،یگاو فضوالتکلیدی:  هایواژه

 مقدمه -1

هـای مـدرن کـه  استفاده از فناوری یـدار،توسـعه پابـه یابیبـرای دسـت

 یــداری و پا باشــند  یتـر مــ   دسترس تر و قابل پاک زیست محیطنظر  از

پــسماندها   پارچــه یک یریت. مدرسد ینظر مضروری به ،باالتری دارند

(ISWM
منــابر و  یریتهـــای اـــامر بـــرای مــد از نگـــر  یکـــی( 1

بـه واـود دمـده     یدارباشد که از اعمال مفهوم توسعه پا یم زیست محیط

(. هر صـنعت در کنـار فراینـد تو یـد     1386، منوریو  زاده ین)عابد است

)غضـاان و   شود یهای مختلفی م باعث تو ید زبا ه و زائده ،محصول خود

سـازمان   زیسـت  محـیط برنامه  یفتعر یهپسماند بر پا (.1393همکاران، 

 خواهند، یرا نم ها دنکه دارندگانشان  شوند یم یفتعر یاییملل متحد اش

ـ  رو ین. از ااوید یبهره نم ها دناز  یاندارند و  ها دنبه یازین یا ی فردورازب

(. از مااحـث  1394 ی،رحمان؛  1392، نام یب) است یازن ها دنپرداز   و

اخیر استفاده از منابر  یها تواه در مدیریت پسماند در سال قابلمهم و 

از  یچنـین تو یـد انـر    منظور از بین بردن زائـدا  و هـم   به توده یستز

و همکاران،  ی)فالح نژاد تفت باشد یگسترده م عاداامد در اب یپسماندها

                                                           
1 Integrated solid waste mangment 

 یپـاک و مممـ ن از ابزارهـا    یمنـابر انـر   به یابی (. امروزه دست1395

دسترسـی  عـدم   .(1396  ی،)بهرامـ  باشـند  یمـ  یدارتوسعه پا یبرا یاصل

نفـت و گـاز، بهـای گـران     تواهی از خانوارهای روسـتایی بـه   بخش قابل

سوخت مواب شـده   تأمینهای  های فسیلی و نیز کماود اایگاه سوخت

توده اامد )هیزم، بوته، ذغال چوب و فضوال  دامـی( درصـد    که زیست

خود اختصاص دهد. بدیهی ی این خانوارها را بهباالیی از کل انر ی مصرف

 محیمـی  زیسـت عواقـب    فسیلی های سوختافزون از روزاست استفاده 

دناال خواهد داشـت کـه در ایـن میـان، تخریـب      ناگوار خاص خود را به

فضـوال  حیـوانی    اسـت.  هـا  دنترین  ها از بدیهی منابر طایعی و انگل

ویژه نـواحی   سوخت در روستاها )به تأمینهای سنتی  یکی دیگر از گونه

شدن در تابستان به همراه رود؛ که پس از خشک کوهستانی( به شمار می

وپـز   کردن منـازل در فصـول سـرد سـال و نیـز پخـت      هیزم، اهت گرم

 یـن از ا یکـی  (.1392، و همکـاران  پـا  زن ) گیرد می مورداستفاده قرار

مواد بیو و یکی بیوماس به .باشد یم یوگازببه یعا ضا ینا یلتاد ،ها رو 

که هنوز کامالً تجزیـه یـا    شود ی)گیاهی و حیوانی( مرده یا زنده گفته م
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. شود ییا بیوگاز تو ید م ابگاز مرد ها دنتخمیر نشده باشند و از تخمیر 

گاز مرداب مخلـوطی اسـت قابـل اشـتعال کـه در امـر تخمیـر         یابیوگاز 

هـوازی   بـی  ص در شرایطمشخ PHموادد ی در یک دامنه دمای معین و 

این  .(1389 و همکاران، ی)امرائ گردد تو ید می ها یکروارگانیسمتوسط م

هـوازی حاصـل    مخلوط گازی که از تخمیر مواد زائد د ـی در شرایط بـی 

 اکسـید  یدرصــد د  40-30درصـد متـان،  70-20دارای میزان شود یم

و ن، اکسـیژن،  کـربن و مقـادیر نـاچیز از گازهای نظیر هیدرو ن، نیتـر 

که مشخص است  طور همانکربن و سو فید هیدرو ن است و  یدمنواکس

اســت و ــی  شـده  یلکربن تشــکاکســید یاعظـم ایـــن گــاز از متـان و د  

نوع مواد او یه و نیـز تا نسات ترکیاا  مختلف دن بستگی به حال یندرع

 مواد در مخزن تخمیـر دارد  میزان حرار  محیط و زمان ماندبهحدودی 

مختلف  یمیاقل یطواضح است که شرا پر .(1391همکاران،  )احمدپور و

 . گذارد یم یوربر رشد و پرور  دام و ط ییبسزا یرتأم

 یطمناسب و مختلـف، شـرا   یمیاقل یطبا داشتن شرا یزن یرانکشور ا

را در نقاط مختلـف خـود دارد.  ـذا     یمملوب یاربس یپرور و دام دامداری

از اقـداما    یکـ ی یاز فضوال  دام یستیز یانر  یدتو  یبرا یزیر برنامه

اـامر توسـعه کـاربرد     یهـا  برنامـه  رأسدر  یسـتی اسـت کـه با   یمهم

 یـد منظور تو  به یوانیح یباشد. منابر پسماندها یرپذ یدتجد های یانر 

بوده است که پس از  یافته توسعه یکشورها موردتواههاست  سال یوگازب

و  یاهـان  یممـاب  اسـتانداردها   ای یهتصـف  ینـدهای فرد یکسریاعمال 

دن را  تـوان  یگاز م ینا ی( بر رو ISO: TC 255مانند )  محیمی زیست

گـاز   یـن ا یمکاربردن مستقهدر نظر گرفت. با ب یحامل انر  یک عنوان به

نمود و  یانداز مواود را راه یها و سامانه یراز صنا یعیوس یفط توان یم

نفت و گـاز   یرنظ یلیفس یها منابر با ارز  سوخت سازی یرهمواب ذخ

انتشـار را بـه    قابـل  محیمـی  زیست های یندهکاهش دال ینچنهم. دیدگر

 کشورها مـورد  یشترگاز که در ب ینا یهمراه خواهد داشت. کاربرد عموم

 یکاربردهـا  یرو سـا بـوده   ییوپز و روشنا در پخت گیرد یاستفاده قرار م

 یـک در (. 2015نـورا هی و همکـاران،   ) اشـد ب یگاز محدود مـ  ینا یگرد

در اهـان ممـاب     یوگـاز ب یـد از منابر تو  یکسهم هر  یکل یبند دسته

 .باشد یم 1ادول 

 (2015 )نورالهی و همکاران یوگازب یدمناب  تول یبند دسته -1جدول 

 درصد منابر ردیف

صنایر فسادپذیر و شهری های فاضالب 1  2 

(ها زبا ه)شهری فسادپذیر مواد 2  11 

دامی فضوال  3  28 

کشاورزی اامد زائدا  4  59 

 

و فضـوال    یزائدا  اامد کشـاورز  شود یطورکه مالحظه م همان

)نورا هی  منابر هستند یهبق یاندر م توده یستمنابر ز ینتر عمده یدام

در  یدر کشـورها  خصوصاً ییتوسعه مناط  روستا. (2015 و همکاران،

 از فقـر  معموالًو  کنند می یمردم در دنجا زندگ یتحال توسعه که اکثر

 یگرو د یدسان مردم بوم یدسترساست.  یضرور ،برخوردارند بیشتری

بـه توسـعه    ها دوری فنو  یدب، منابر ما  زمین،به پذیر دسیب های گروه

ــتا ــک  ییروس ــیکم ــد م ــرایش)پ نمای ــاران،   و ی ــاً. (1392همک  اساس

 ی،ملـ  یتعنوان قاعده نظام از نظر سکونت و فعا یی بهروستا های حوزه

 ینسرزم یدارچرا که توسعه پا ،کنند می یفاا یدر توسعه مل ینقش مهم

نظـام   دهنـده  تشکیلنظام  یربه عنوان ز یینظام روستا یداریپا گرو در

 توانـد  مـی  در ابعاد مختلـف  ییروستا یفضاها یداریو پا است ینسرزم

 یاتی،و ح یداشته باشد )نوروز یو مل ای منمقهدر توسعه  مؤمرینقش 

حاصـل از   یش د ـودگی باعث افزا یو مرغدار یتوسعه دامپرور .(1394

 یدر فـردور  یحصـح  یریتدر صور  عدم تواه و مـد  شود یفضوال  م

مـواد   یـن . ایجاد نمایدا محیمی زیستمشکال   تواند می این فضوال ،

 تـأمین را  یوگـاز ب صـور   به یاز منابر انر  یبخش بزرگتوانند  می زائد

هـم   و منابر انر ی تجدیدپـذیر  عنوان به ها دن.  ذا استفاده از نمایند می

گستر  و در حال  یادر دن  زیست محیط ید ودگ دهندهکاهشعنوان به

 .(1396، و ملکی یدشتک عااسیاست )توسعه 

 پیشینه تحقیق
ی پتانسیل سـنجی   ی در زمینه در ایران و اهان تحقیقا  گسترده

 شود:ها اشاره می برخی از دنبیوگاز صور  گرفته است که به

را  یوگازاز ب یانر  یدتو  یلپتانس (2006سانا و همکاران )سر  پرا

سال محاساه  در هر ترا ول 13000 یاز فضوال  دام یلندکشور تا یبرا

را در کشور هنـد    یوگازب یدتو  یل(، پتانس2010ائو و همکاران )ر کرد.

محصوال  کشاورزی،  جن حاصل از منابر مختلف دن اعم از پسماند  از

 یـد تو  یر،شـ  یـد )ماننـد تو    فاضالب، فضوال  دامی و برخی از صنایر

 یلکـه پتانسـ   یدندرسـ  یجـه نت ینا....( محاساه و به و یشکر، مرغ دار

 106)مترمکعب مگا 40734  کشور ساالنه حدود یندر ا یوگازب یدتو 
× 

 یـد تو  یل(، پتانسـ 2012)تورکر و  اونوربا است.  مترمکعب( 40734

 یجـه نت یـن امحاسـاه و بـه   را یـه کشور ترک در یاز فضوال  دام یوگازب

کشـور سـاالنه حـدود     یـن ا یاز فضوال  دام حاصله یوگازکه ب یدندرس

-( به2015و همکاران ) یاست. نورا ه مترمکعب در سال یلیاردم 18/2
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پرداختنـد.   یـران در ا یـوانی ح یعا از ضا یوگازب یدتو  یلپتانس یبررس

 یاز محصوال  انر  یکی عنوان به یوگازب یدتوان تو  ی تحق یندنان در ا

مختلـف   یهـا  در اسـتان  یاز فضـوال  دامـ   تـوده  یست)از ز توده یستز

 یراننشان داد که هفت استان ا یجنمودند. نتا یابی( را بردورد و ارزیرانا

خراسـان   گلسـتان،  یـالم، و بلوچسـتان، ا  یسـتان س: یها )شامل استان

ـ  تـأمین همدان و  رستان(  امکان  یاری،چهارمحال و بخت ی،انوب   یشب

 یندارند. در ا توده یسترا از منابر ز یازشانن مورد یعی% از گاز طا 3از 

بـا   یـالم % و  ا 33/34اول بـا   یتتان او وو بلوچس یستاناستان س یانم

 یوگازب یدتو  سنجی یلپتانس( به1378% رتاه دوم را دارد. عدل ) 57/8

 یمقـدار فضـوال  دامـ    یج،پرداخته است. بر اساس نتا مختلف از منابر

 یوگـاز هـزار تـن در سـال بـوده کـه ب      74946 یـران دسـترس در ا  قابل

 .باشد یمترمکعب م یلیونم 8668از دن  یدتو  قابل

از فضـوال    یوگـاز ب یـد تو  یلمحاساه پتانسبه یز( ن1389) یعاد 

مقـدار   دهـد  ینشـان مـ   یشـان ا یجدر کشور پرداختـه اسـت، نتـا    یدام

 261340 یـران در ا یوگازب یدتو  منظور بهقابل دسترس  یفضوال  دام

 یلیـون م 65335از دن  تو یـد  قابـل  یوگـاز هزار تن در سال بـوده کـه ب  

  است. مترمکعب

از  یوگــازب یــدتو  یلپتانســ ی( بــا بررســ1392)صــادقی و  یقــائم

کـه   دهد ینشان م یسنج یلکه پتانس یافتنددر یراندر ا یفضوال  دام

 5/97حـدود  ) امـر دوری در کشـور   قابـل  یاگر از کـل فضـوال  دامـ   

 8/23برابـر بـا    یتـواه  تن در سال( استفاده شود، حجم قابـل  یلیونم

 یوگـاز مقـدار ب  ینخواهد شد. ا یدتو  یوگازکعب در سال بمترم یلیاردم

در کشـور را   یعیگاز طا ییدرصد از کل مصرف نها 18حدود  تواند می

 (  پاسخگو باشد.1390)طا  دمار سال

دمار و  با بوده و یصور  کل ها به پژوهش ینحاصل از ا یجنتا تمامی

 یدر مـورد روسـتاها   یتـاکنون پژوهشـ   چنیننتایج ضد و نقیض و هم

کننده چوب و نفت  مصرف ینو همچن یشاکه گازرسانبه یفاقد دسترس

است کـه   ینپژوهش هدف ا یندر ا ینصور  نگرفته است. بنابرا یدسف

 یدامـ  ضـوال  ف یددمار تو  روزترین بهچهره از دامدار بهپرسش چهره با

ار مـوارد  مقـد  روزتـرین  به ینچنهم و یر)گاو و گوسفند( هر خانوار عشا

هـر   یبـرا  یوگـاز ب یـد تو  یـزان دگاه شده و سپس م ها دن یمصرف انر 

 یدن با مـوارد مصـرف   یگزینیاا یزانخانوار دامدار را محاساه کرده و م

 .یردقرار گ یسهچوب( مورد مقا ید،)کپسول گاز، نفت سف یانر 

 

 ها مواد و روش -2
 یـد تو  یسـنج  یلپتانس یبا هدف کل 96نظر در سال  مما عه مورد

ــا  یگزینیمواــود و اــا یو گوســفند یاز فضــوال  گــاو یوگــازب دن ب

شهرسـتان   یر( عشـا یرما ید،گاز)چوب،نفت سف یرناپذیدتجد های یانر 

 یـن انتخـاب ا  یانجام گرفت. علت اصـل  یالمغرب واقر در استان ا یوانا

 دامـداری  یر،و عشـا  ییانروستا تر یشب یکه شغل اصل است ینمنمقه ا

 یـد تو  یبـرا  ییبـاال  یلمنمقه مذکور از واود پتانسـ  ینچنبوده و هم

 .باشدیبرخوردار م از فضوال  حیوانی یوگازب

 منطقه مورد مطالعه -2-1
قرار دارد. از شمال به   یالمغرب در شمال استان ا یوانشهرستان ا

دبـاد غـرب از شـره بـه شهرسـتان       استان کرمانشاه و شهرستان اسالم

و کشـور   یرینغـرب و قصـر شـ    یالنن گچرداول و از غرب به شهرستا

مرطـوب اسـت.    یمـه معتـدل و ن  یـوان ا یوهـوا  عراه محدود است. دب

بوده و  -10دراه حرار   ینتر و کم هدرا 34دراه حرار   ترین یشب

و  یبر کشاورز یماتن یواناست. اقتصاد ا متر یلیم 635 یبارندگ یزانم

 شـود  یفراهم م ی عم یها از رودها و چاه یاست. دب کشاورز یدامدار

بـار، ذر ،   انـد از: گنـدم، اـو، تـره     دن عاـار   یو محصوال  کشـاورز 

هـم چـون    یـز ن دامـداری . ردد وانار، انگور، هلو و ز ی،گالب زمینی، یبس

 یهـا  برخوردار است و محصوال  دن )فراورده یاز رون  خاص یکشاورز

مـورد   انر ی (.1396مرادی، ) شود یها صادر م شهرستان یرسا( بهیدام

، نفت سفید و چـوب  یعیطانیاز روستاهای این شهرستان از طری  گاز 

 باشد. چوب می ،ورغا ب عشایر کوچبرای اما  ،باشد می

 گیری نمونه اطالعات یآور جم  یها روش -2-2
قمـب   یهـا  از استان یکیعنوان که به یالمپژوهش در استان ا ینا

اطالعا  در  یدور امر روند .یرفتصور  پذ باشد میپرور  دام  یدتو 

 است: یرپژوهش به شرح ز ینا

پـروران   هـا از دام  داده یدور امـر  یبـرا  ینامه ابزار اصلپرسش -1

 است.

 پژوهش شامل: یندر ا یپرسش موارد

 گاو و گوسفند یکها به تفک تعداد دام 

   ییالهمد 

 مقدار مصرف چوب در ماه 

 در ماه یتعداد کپسول گاز مصرف 

 در ماه بود ی( مصرفید)نفت سف یلیمقدار سوخت فس 

مصاحاه  یزاز موارد با دامداران و کارشناسان خاره ن یدر پاره -2

 عمل دمد.به

 ایهـ  کـرده  یلمنمقه و تحصـ  یکه شامل اهاد کشاورز 

  شود. یم یبخش کشاورز

اکسـل اسـتفاده    افزار نرم از ضایعا  دامیمربوط به تو ید  های داده

اسـتفاده شـد    وکرانکـ  فرمولحجم نمونه از  نوردد دستبه برای .شد

 (.2017)خانعلی و همکاران، 
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(1    ) 
𝒏 =

𝑵(𝒔 × 𝒕)𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒅𝟐  +  (𝒔 × 𝒕)𝟐
 

دقت d حجم اامعه،   N،96/1برابر با  tحجم نمونه،  nن؛  دکه در 

ه مـ رابباشد. با تواـه بـه   اامعه می یارانحراف مع S لوب وماحتما ی م

 دامـدار  50دقـت   یشافـزا  یمد و ی بـرا د دستبه 45حجم نمونه  (1)

 شد. قرارگرفته بررسی مورد

 دام یتمحاسبه جمع -2-3

هـا در   دام یـت امع یـانگین م شـده  انجـام  هـای پـژوهش با تواه به

 هر خانوار در سال دمده است: یبرا 2ادول

دامدار پرسش به عمل دمد. هـر   50روستا و  10پژوهش از  ینا در

تعداد  یلد را دارا بودن اما به یوانا ح یرسا مرغ و االغ و یخانوار تعداد

 نظر شد. صرف ها دناز  یعا ناودن ضا یدور امر قابل ینچنو هم یزناچ

 هر خانوار)پژوهش حاضر( یتعداد دام برا یانگینم -2جدول 

 نوع دام دام رأستعداد 

 گاو 4

 گوسفند 124

 یبرآورد حجم فضوالت دام -2-4

 دمده است: 3دام در ادول رأسحجم فضوال  هر 

 

 (.1389)عبدلی،  دام رأسهر حجم فضوالت  -3جدول 

 نوع دام )تن در سال( دام رأسحجم فضوالت هر 

 گاو و گوساله بومی 9

 گوسفند و بره 44/1

 یقابل استحصال فضوالت دام یبضرا -2-5

 یایضـرا  ینبنـابرا  یسـت ن یدور امـر چون کل فضوال  دام قابل 

. منظور از رود یکار مهب "قابل استحصال فضوال  یبضرا"تحت عنوان 

 یدور قابل امـر  یاست که چند درصد از فضوال  دام ینا یبضرا ینا

 (.4)ادول است

 یقابل استحصال از فضوالت انواع دام در روستاها یبضرا -4جدول 

 (1392قائمی، ) کشور

 نوع دام ضریب

 گاو و گوساله بومی 5/0

 گوسفند و بره 2/0

 آوری ای حجم فضوالت قابل جم  محاسبه -2-6

 یدور حجم فضوال  قابـل امـر  " توان یم 4و  3 اداولبا تواه به

 دست دورد:به یرز یا را از رابمه "ها دام

(2) Vwc = N × Vw × B     

از دام برحسـب   یدور حجم فضوال  قابل امر Vwcرابمه  ینا در

 رأسحجـم فضـوال  هـر      Vwها،  تعداد دام Nسال،  یکتن در طول 

 (.1392قـائمی،  ) یلتاـد  یبضر Bسال،  یکدام برحسب تن در طول 

چنـین مسـافت کـم یـیاله و     د یل فاصله کم روستاها از هـم و هـم  به

ا هسـتند بنـابراین   در روست ها دامتمام طول سال  معموالًقشاله از هم 

فضـوال  راحـت و مسـافت کوتـاه اسـت بنـابراین در ایـن         یدور امر

 نظر شد )پژوهش حاضر(.پژوهش از بعد مسافت و مکان صرف

 محاسبه پتانسیل تولید بیوگاز -2-7

مترمکعب  281 یاز هر تن فضوال  تازه گاو یوگازب یدتو  یلپتانس

باتزیاس ) مترمکعب است 120و از هر تن فضوال  تازه گوسفند و بره 

 (.2005همکاران،  و 

در  و نیز مرادی 1393ر سال د فاضلی و ا 1391سال    ماسیا

 .دمقدار بیوگاز مشابه و حتی باالتری دست یافتنبه  1396سال 

 :دید یدست مبه یراز رابمه ز یوگازب یدتو  یلپتانس

(3  )   Q = Vwc × Pq 

هـر نـوع دام  برحسـب     یبـرا  یـدی تو  یوگازکل ب Qرابمه  ینا در

هر نـوع دام   یبرا یدور کل حجم فضوال  قابل امر  Vwcمترمکعب، 

هـر دام   یبرا یوگازب یدتو  یلپتانس Pqسال،  یکبرحسب تن در طول 

هـر نـوع دام متفـاو      ی)برا برحسب مترمکعب از هر تن فضوال  دام

 .(2015)نورا هی و همکاران،  (است

 یوگلاز حاصلل از ب  یانلرژ  ینظلر  یلمحاسبه پتانس -2-8

 یکیو الکتر یحرارت یدر قالب انرژ یدیتول

 ارز هـم و بـه کمـک روابـط     یوگـاز ب یمقدار ارز  حرارتتواه به با

در شـرایط   تـوان یمـ  یوگازب مترمکعب 1گفت که از هر  توانیم یانر 

محاسـاه مقـدار    ینمـود. بـرا   یـد تو  یحرارتی انر  kWh  8/3 ال ایده

ر یـ از روابـط ز  یحرارتـ  یدر قا ـب انـر    یوگـاز ب یدحاصل از تو  یانر 

 (.2009، و  ومیوردی سایکتراستفاده شد )

(4 ) (m
3

/kWh) 8/3×   (year/m
3 

 گرما (kWh/year)بیوگاز  =  (

 هر خانوار         یمقدار مصرف انرژ -2-9

 دمده است:  5 هر خانوار در ادول انر ی مصرف موارد
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 )پژوهش حاضر( سال هر خانوار در یمقدار مصرف انرژ -5جدول 

 واحد مقدار مصرف در سال موارد مصرف

 Kg 8250 چوب

 m3 6/0 گاز طبیعی

 m3 477/0 نفت

    : دمده است 6در ادول یموارد مصرف یارز  حرارت
 

)مقدم تبریزی هر خانوار  یواحد موارد مصرف یارزش حرارت -6جدول 

 (.1384، کاظمیو 

 واحد
ارزش 

 حرارتی
 نوع انرژی مصرفی

kWh/m3 8/12 (LPG)  گاز مای 

kWh/m3 66/10166 نفت سفید 

kWh/kg 27/5 چوب 

 

بر حسب  یمصرف یمقدار انر  )3( رابمهو  6و  5 با استفاده از اداول

kWh هر خانوار محاساه شد: یدر سال برا 

(5) D=Ec×C 

هـر خـانوار در    یبرا یمصرف یحرارت یمقدار انر  Ecرابمه  ینا در

 یسـپر  یـیاله سـال را در  مـاه از   چـون خـانوار شـش    ینجاسال )در ا

چـون   از سـال اسـت و   شش ماه یبرا ی ذا مقدار چوب مصرف کنند یم

 یزنـاچ بسـیار   کنند، چوب مصـرفی  قشاله سپری می در شش ماه بعد

 D(، برای بقیه موارد در طول سـال اسـت   نظر شد صرف  ذا از دناست 

ارز   Cمتفاو  است(،  یهر مورد مصرف یمقدار مصرف )واحد دن برا

س، ایکـ تر) هر محصـول متفـاو  اسـت(    یواحد )واحد دن برا یحرارت

2009.) 

 یجبحث و نتا -3

ذکر  (4) و( 3) ،(2)های  رابمهو  4و 3، 2های  ادولبا استفاده از 

 دمده است: 7حاصل شده در ادول نتایج هاشده در مواد و رو 

 یوانیهر خانوار در سال از فضوالت ح یدتول یارزش حرارت  -7جدول 

 ارزش حرارتی تولیدی

 ساعت( کیلووات)

پتانسیل تولید 

 (مترمکعب) بیوگاز

)تن در  آوری هر خانوار حجم فضوالت قابل جم 

 سال(
 نوع دام تعداد

 گاو 4 18 5058 4/19220

 گوسفند 124 712/35 44/4285 472/16288

 جم  کل 128 712/53 44/9344 07/35505

 
اگــر فضــوال  قابــل  شـود  یمشــاهده مــ 7طــور کــه در اـدول   همـان 

       یـدی تو  یاسـتفاده شـود. ارز  حرارتـ    یوگـاز ب یدتو  یبرا یدور امر

هـر خـانوار    یبرا یا مالحظه  ساعت( قابل یلووا ک 07/35505)حدود 

اگرچه  یافت که توان یم 4و  3، 2های  ادولبا تواه به .دیدیم دست به

 یشـترین امـا ب  ،پرور  گوسفند هسـتند مشغول به یشترخانوارها ب ینا

 ی بـا تشـو   تـوان  یمـ  یناز فضوال  گاو است بنـابرا  یوگازب  یدسهم تو

داد.  یشرا افزا یاستحصال انر  یلسمت پرور  گاو پتانسکشاورزان به

مترمکعـب   5058) یوگازب یدتو  یلباال بودن پتانس یاصل یلاز دال یکی

 یقابل استحصال باال یبضر یاز فضوال  گاو برای هر خانوار در سال(

هـر خـانوار    ایرا بـر  ییباال یلپتانس یمقدار ارز  حرارت یندن است. ا

 . دهد ینشان م

 
 

 یـر غ  به یادیو محصوال  ز یلدر روستاها پتانس یوگازب یدتو  یبرا

مقدار را  به یوگازمقدار ب ینا تواند می واود دارد که یوانیح یعا ضا از

 یمصرف یارز  حرارت 5 دهد. با استفاده از ادول یشافزا تواهی قابل

 دمده است: 8هر خانوار در سال در ادول 

 

در  (نفر 4متوسط ) هر خانوار یمصرف یارزش حرارت -8جدول 

 سال

 لوواتیک) حرارتی مصرفی ارزش

 ساعت(
 نوع انرژی مصرفی

 نفت سفید 6679.5

 گاز طبیعی 9984

1/20711  چوب 

6/37374  مجموع 
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 هر خانوار در سال یبرا ی و گاز ما یددرصد مصرف چوب ، نفت سف -1شکل 

 

 و درصـد هر خـانوار   یمصرف یمقدار انر  1 و شکل 8ادول  یجنتا

عـدد   کنید، یمشاهده م 8در ادول  طور که همان. دهد یدن را نشان م

دمده بـزر  اسـت.    دست ساعت( به یلووا ک 6/37374) یحرارت یانر 

 یـن باالسـت، چراکـه ا   یارخانوارهـا بسـ   یـن ا یبرا یمصرف یمقدار انر 

از خانه مشغول به کار  یرونشتر اوقا  روز را بیب ینکها یلد خانوارها به

و  شـود  یوپـز و اسـتحمام مـ    صـرف پخـت   یانـر   ینا یشترهستند و ب

-مربوط به یسهم مصرف انر  یشترب دهد ینشان م یجنتا ینا ینهمچن

خانوارهـا در فصـل کـوچ     یشـتر امر دن است که ب ینچوب است علت ا

ـ  وشـو  شست، استحمام و وپز پخت یش،گرما یبرا دب گـرم از چـوب    اب

باال و پرمصرف  یتبا امع یها خانواده ی تحق ین. در اکنند یاستفاده م

نفـر   4 ی )امـا میـانگین خـانوار معمـو     دامدار مورد سؤال قرار گرفتند

هـر خـانوار    یبـرا  یمصرف یعلت است که ارز  حرارت ینهمبه ،است(

 "1شـکل  "طور که در  است. همان یشترب یمعمو  یها خانوادهنسات به

)کـه   خانوارهـا از چـوب   یـن ا رد یمصرف انر  یشترب کنید یمشاهده م

در طول شش ماه کوچ مقدار چوب  یراشد ز یریگ شش ماه اندازه یبرا

نظر شـد( اسـت    و صرف یزناچ یارمصرف بس  یگرواود و در شش ماه د

هر خـانوار در سـال را    یمصرف یحرارت یاز نصف انر  یشترب یزیکه چ

بـه در دسـترس    تـوان  یامـر مـ   یناز عوامل باال بودن ا دهد یم یلتشک

عـدم فرهنـ     درختـان بلـوط و   یفراوان ینچنبودن و همیگانبودن، را

منمقـه   یـن ا ییانو روسـتا  یرعشـا  یندر ب زیست محیطحفظ انگل و 

ــ  یمقـدار مصــرف بــاال  یــناشـاره داشــت. ا  رفــتن ینچـوب باعــث از ب

ـ    زایـی  یابانخاک، ب یشمنمقه، فرسا یستماکوس  ینو از همـه بـدتر از ب

 داریدامـ  یمنمقـه بـرا   یـن مردم ا یاصل یلکه د  یعیرفتن مراتر طا

و گـاز   یدنفت سـف  یعنی یگرد یمصرف یعامل انر است شده است. دو 

 یلپتانسـ  ینهسـتند و همچنـ   یرناپـذ  یدتجد یکه از منابر انر  یرما

 یـد . بـا تو  دهـد  یمـ  یلدارند را تشک یا گلخانه یگازها یددر تو  ییباال

را  یرناپذ یدتجد های یانر  صرفم توان یم پاک سوخت عنوان به یوگازب

 کاهش داد.

 یمقـدار ارز  حرارتـ   کنیـد  یمشاهده م 2طور که در شکل  همان

هـر خـانوار اسـت،     یبرا یمصرف یارز  حرارتنزدیک به یاربس یدیتو 

کمتـر   یاردر فصـل تابسـتان بسـ    یمصـرف  یارز  حرارت ینا ینهمچن

 اـویی و  تواند با صرفه دهد که هر خانوار می نتایج نشان می خواهد بود.

خودکفـایی از  حـا    گیری از منابر دیگر اهت تو یـد بیوگـاز بـه    بهره

چنـین سـهم عظـیم در    تأمین انر ی حرارتی موردنیاز خود برسد. هـم 

زیست داشته باشند و از کود غنی حاصـل   حفظ منابر طایعی و محیط

هـای کشـاورزی خـود بهـره      شده از این فرایند تو ید بیوگـاز در زمـین  

های دامپروری خود را نیز کاهش  اورزی خود هزینهگرفته و با رون  کش

 ینچنـ از هم و هـم  هاپراکنده بودن روستا یلد به یگراز طرف د دهند.

 گـاز،  یرها و دور بودن از شاکه توز از دن یبعضبه یکش امکان  و ه عدم

و ازنظـر   یسـر روسـتاها م  یـن بـه ا  یکش صور   و ه به یامکان گازرسان

 ینبـا داشـتن چنـ    تـوانیم  ینخواهـد بـود. مـا مـ     یرپذ یحتوا یاقتصاد

 یوگاز،ب یدبزر  تو  یمرکز یستگاها یجادبا ا یوگازاز ب یمیعظ یلپتانس

عـدم   یـل د بـه  ینخانوارها را تأمین کرده، همچنـ  یمصرف انر یمقدار 

یـدی تو  یوگـاز ب تـوان  یمنمقـه مـ   یـن ا یروسـتاها  یشترببه یکش  و ه

 چوب

 گاز طبیعی 55%

27% 

 نفت

18% 
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 هر خانوار در طول سال یبرا یو گوسفند یحاصل از فضوالت گاو یوگازب یدیتول یو انرژ یمصرف یحرارت یانرژ یسهنمودار مقا -2شکل 

 

کـه ایـن کـار بـا      قـرارداد  ییانروسـتا  یارو در اخت یرهرا در کپسول ذخ

و د یل فاصله نزدیـک روسـتاها   به .ممابقت دارد 1396تحقی  مرادی، 

فضـوال    یـل بـا تحو  توانـد  مـی هر روستا  حمل و نقل راحت فضوال ،

خود را در قا ـب   یمصرف یوگازب یوگاز،ب یدمرکز تو  ینخود به ا یوانیح

تنهـا   نـه  یشـتر فضـوال  ب  یـل روسـتاها بـا تحو  . یـرد بگ یلکپسول تحو

 یـافتی مـازاد در  یوگـاز ب تواننـد  یپرداخت نکنند بلکه م ینههز توانند یم

 ییانروسـتا  ی کار باعث تشـو  ینروستاها بفروشند که ا یرساخود را به

بـه   ییانروستاها، کاهش مهـاار  روسـتا   یرون  اقتصاد ی،پرور دامبه

درون  یوگـاز ب سـازی  یـره ذخ ینچنـ شـود. هـم   ...  شـغل و  یجادشهر و ا

در  یشـه مصرف، هم یبرا یوگازکه ب شود یباعث م سازی یرهمخازن ذخ

 توانند یکوچ رو م یرنقل دن دسان و عشاو حمل ینچندسترس باشد هم

 یـن و قشاله برده کـه ا  ییالهها را با خود به کپسول یندر فصول کوچ ا

 کاهش خواهد داد. یتواه صور  قابل به راعمل مقدار مصرف چوب 

 گیری نتیجه -4
امـر هـر    قابـل  یکه اگر فضوال  دامـ  دهد یحاصل نشان م یجنتا

 یتـواه  تن در سال( استفاده شود، حجم قابـل  712/53خانوار )حدود 

 یکـه ارز  حرارتـ   یـد تو  یوگازمترمکعب در سال ب 44/9343برابر با 

 خواهد شد. یدساعت تو  یلووا ک 07/35505معادل 

. گیـرد یمـ  را دربـر  یتنهـا فضـوال  دامـ    یسـنج  یلپتانس  ینا -2

 یوگازجم باستفاده شود، ح یوگازب یدتو  یبرا یزن یگرچنانچه از منابر د

 یشترب یارهر خانوار بس یبرا یدیتو  یارز  حرارت ینو همچن یدیتو 

از چوب و نفت و گاز باشد. کـه   یدرصد باالتر یگزیناا تواند میبوده و 

 یهـا  در مصـرف سـوخت   یا مالحظـه   قابـل  ییاوصرف ور ص یندر ا

 صور  خواهد گرفت. یلیفس

 یکارهـا راه یاز فضوال  دام یوگازب یدتو  یسنجیلپتانس یجنتا -3

 تـأمین  یبـرا  خصوصاً ی،انر  ی در حوزه یزانربرنامه یبرا یمهم یاربس

 دام هستند خواهد داشت. یکه دارا ی دورافتاده یها محل یانر 

 یساز مرکز بزر  فشرده یک یجادا  و یوگازمقدار ب ینا یدبا تو  -4

 :یافت یردستز یجنتابه توان یدر کپسول م یرهو ذخ

 ا عاور گاز مناط  دورافتاده و صعب تأمین 

 اشتغال یجادا 

 به شهر ییانعدم مهاارا  روستا 

 یپرور و دام یرون  کشاورز 

 یلیفس یها کاهش مصرف سوخت 

 و حفظ یها و کاهش د ودگ حفظ انگل 
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Abstract   

The inaccessibility of natural gas, the high price of fossil fuels and shortage of fuel stations in major part of rural 

areas caused the huge glut of solid biomass (wood coal) for provision of energy demand by rural households. 

The consumption of fossil fuels resulted in various environmental impacts, in which, the depletion of natural 

resources and jungles is the most obvious one. Biogas as an important energy source is produced by anaerobic 

digestion of organic wastes such as animal waste. Due to the high heating value of biogas than the direct burning 

of biomass, it can be used as an alternative to energy resource in rural areas. In this study, the potential of 

average annual biogas production from the accessible livestock waste in each rural houshod at West Eyvan 

County, Ilam province, was investigated as 9343.44 m3 (energy equivalent of 35505.07 kWh). Also, the average 

energy consumption from wood, petroleum and liquid gas was calculated as 37374.6 kWh). Therefore, in the 

case of biogas production, each average household (4 people) 1 can supply all its thermal requirements. 

Keywords: Cattle waste, Sheep waste, Fossil fuel, Heating value, Biogas. 


