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Abstract
Energy consumption is increasing rapidly in the world and it
is expected that unrenewable energy sources will expire in
the future; therefore, new methods of energy production are
becoming more common all over the world. Biogas is one of
the new and clean energies, which is produced from
anaerobic fermentation of biomass. Guilan province with
238,000 hectares of paddy lands has significant potential for
biogas production from organic residues. In this way, this
study was carried out to investigate the process of biogas
production from the combination of rice straw and animal
waste with the ratios of (0-100), (5-95), (10-90), (15-85),
(20-80) respectively in three repetitions. The experiment
was performed at mesophilic temperature by anaerobic
digestion method in the 1/5 lit bottles. An economic and
environmental assessment for replacement of biogas
produced in this process with fossil fuels was implemented
in the village of Pounel in Guilan Province. The results
showed that the ratio of 10% of rice straw had the highest
biogas production efficiency and by replacing the biogas, 21
percent will save in fossil fuel consumption. It will also
prevent the emission of 328.42 kg of CO2 gas into the
atmosphere per year.

چکیده
انرژی مصرفی در جهان به سرعت در حال افزایش است و انتظار
.میرود که منابع انرژی غیرقابل تجدید در آینده به پایان برسد
 روشهای نوین تولید انرژی در سراسر جهان متداول شده،بنابراین
 بیوگاز یکی از انرژیهای جدید و پاک است که از تخمیر.است
 هکتار000222  استان گیالن با.بیهوازی زیست توده تولید میشود
 پتانسیل قابل مالحظهای برای تولید بیوگاز از،سطح زیر کشت برنج
 بر این اساس این تحقیق به منظور بررسی.بقایای آلی را دارا میباشد
تولید بیوگاز از ترکیب کاه و کلش برنج و فضوالت دامی به ترتیب با
) در سه02-02( ،)09-09( ،)02-52( ،)9-59( ،)2-022( نسبتهای
 آزمایش در دمای مزوفیلیک با روش هضم بیهوازی.تکرار انجام شد
 ارزیابی اقتصادی و زیست. لیتری اجرا شد0/9 درون بطریهای
محیطی بهمنظور جایگزینی بیوگاز تولیدی در این فرایند با سوخت
 نتایج نشان داد نسبت.فسیلی در روستای پونل استان گیالن انجام شد
 درصد کلش بیشترین راندمان تولید بیوگاز را داشته و با جایگزینی02
. درصد در مصرف سوخت فسیلی صرفهجویی خواهد شد00 بیوگاز
 در سال به اتمسفرCO2  کیلوگرم گاز000/01 همچنین از انتشار مقدار
.جلوگیری خواهد شد
 آلودگی، کلش برنج، ضایعات کشاورزی، بیوگاز:كلید واژهها

Keywords: Biogas, Agricultural wastes, Rice straw,
Pollution
 دانشکده منابع، دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست-0
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مقدمه

یوتریفیکاسیون اکوسیستمهای طبیعی با مصرف سوختهای

پیشرفت علم و فناوری در بخشهای مختلف توانسته است رفاه

فسیلی به ترتیب  15و  21بار بیشتر از گاز طبیعی گزارش شده
5

و آسایش را برای زندگی بشر به ارمغان بیاورد اما این موفقیت

است(ویتینگ و آزاپاگی  .)1124 ،بررسیهای محیط زیستی در

جهان را با بحرانهای جدی زیست محیطی و انرژی مواجه کرده

خصوص جایگزین شدن بیوگاز با برخی از سوختهای فسیلی

است (عادلی گیالنی و همکاران .)2931 ،بحرانهای ناشی از

در مصارف گرمایی ،برق و حملونقل وسایل نقلیه سبک و

مصرف سوختهای فسیلی و نگرانی به اتمام رسیدن این

سنگین نشان میدهد بین آثار منفی زیست محیطی ناشی از

سوختها و مدیریت پسماندهای فعالیتهای مختلف مانند

مصرف سوختهای فسیلی با جایگزینی آنها با بیوگاز اختالف

سوزاندن و دفن ضایعات آلی ناشی از فعالیتهای کشاورزی و

معنی داری وجود دارد بطوریکه پتانسیل گرمایش جهانی بین

دامی باعث شد است تا توجه به انرژیهای پاک و تجدیدپذیر

 51-01درصد ،هنگامی که بیوگاز جانشین بنزین و دیزل به

مانند آب ،باد و انرژی حاصل از بیوماس بیشتر از گذشته مورد

عنوان سوخت در سیستم حمل و نقل وسایل سبک و سنگین
6

توجه قرار گیرد (قوامی و همکاران2935 ،؛ سلطانعلی و

شود ،کاهش مییابد (بورجسون  .)1112 ،استفاده از بیوگاز به

همکاران .)2936 ،امروزه زیست تودههای مختلف از خاک اره و

عنوان یکی از سوختهای زیستی که از ترکیب متان و مقداری

ریزههای چوبهای درختان تا بقایای کشاورزی همچون کاه و

دی اکسیدکربن تشکیل شده است قرنها است که در جوامع

کلش بهطور عمده در تولید بیوگاز استفاده قرار میگیرند

مختلف شناخته شده و مورد استفاده قرار میگیرد (پیرلو و
2

(گانگول .)1121 ،2از آنجائیکه سوزاندن این بقایا سبب آلودگی

همکاران2935 ،؛ جین  .)2331 ،علی رغم سابقه طوالنی مدت

شدید محیط زیست میشوند و سالمت انسان را نیز تهدید

استفاده از بیوگاز مطالعات در خصوص افزایش راندمان،

میکند میتوان با استحصال بیوگاز از این مواد به عنوان سوخت

بهرگیری از مواد اولیه مختلف ،استفاده از نسبتهای ترکیبی و

دوستدار محیط زیست ،آسیبهای ناشی از سوزاندن آنها را تا

آنالیز محصوالت جانبی همواره مورد عالقه مراکز علمی و

حدودی کاهش داد و در مقابل ،از انرژی تولیدی به عنوان

تحقیقاتی است .مطالعه تنوع ترکیبات بیوگاز تولید شده در

سوخت جهت تولید توان مکانیکی ،الکتریکی و یا انرژی حرارتی

سیستمهای مختلف جهت استفاده بهعنوان سوخت زیستی

برای مصارف مختلف استفاده کرد (قوامی و همکاران 2935؛

نشان میدهد که ترکیباتی مانند متان ،کربن دیاکسید،

گتا )2331،1و همچنین از لجن تولیدی در فرایند بیوگاز به

اکسیژن ،نیتروژن ،اسیدهای چرب فرار و ترکیبات سولفوره در

عنوان کود برای تقویت خاک در اراضی کشاورزی استفاده نمود

این فرایند تولید میشوند (راسی و همکاران .)1112 ،0کاهش

(گوپینا ت .)1126 ، 9با این رویکرد عالوه بر بهرهگیری از

هزینههای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و کاهش

ارزشهای یک محصول فرعی از مصرف سوختهای فسیلی که

آالیندگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف این سوختها و

بار آلودگی زیادی تولید میکنند نیز صرفهجویی خواهد شد .این

سهولت استفاده از سیستمهای تولید بیوگاز و تولید کود غنی

موضوع وقتی ارزش بیشتری پیدا میکند که ماده اولیه مصرفی

شده در فرایند تخمیر ،توجه به تولید و مصرف بیوگاز را در

به دلیل وفور و گستردگی خود بعنوان معضلی مهم در

جهان گسترش داده است .بهدلیل فراوانی و در دسترس بودن

بخشهای مختلف مطرح باشد (بیسواز .)1122 ،4مطالعات انجام

منابع تولید بیوگاز در روستاها به ویژه در روستاهای با زمینه

شده در چرخه حیات و اثرات زیست محیطی مربوط به تولید

غالب دامداری و کشاورزی همچنین سادگی ساخت و طراحی

بیوگاز نشان میدهد که فاکتورهای تاثیر پتانسیل گرمایش

سیستمهای بیوگاز باعث شده است تا واحدهای بیوگاز برای هر

جهانی که حاوی گازهای گلخانه ای چون  CH4 ،CO2و N2O

خانواده و یا به طور مشترک برای چند خانوار قابل ساخت و

است با جایگزین شدن بیوگاز با سوختهای فسیلی تا 51

بهرهبرداری باشد (گوپینات .)1126 ،استانهای شمالی و جنوبی

درصد قابل کاهش است بنابراین پتانسیل اسیدی کردن و

کشور هر ساله در فصولی از سال با مشکل مدیریت ضایعات

1. Gunguly
2. Geeta
3. Gopinath
4. Biswas

5.Whiting and Azapagic
6. Borisson
7. Jain
8. Rasi
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کشاورزی مواجه هستند و این موضوع گاهی در صدر اخبار

اساس مقادیر مصرف گاز مایع کپسولی که در نتیجه مطالعات

رسانههای منطقهای نیز قرار میگیرد .سوزاندن ضایعات

میدانی  9کپسول  22کیلوگرمی برای یک خانوار  5نفره برای

کشاورزی با انتشار انواع گازهای آالینده و ذرات همواره

یک ماه بدست آمد ،مطابق روابط اشاره شده بدست آمد.

مشکالت جدی تنفسی برای افراد به ویژه برای کسانی که

نمونهها از مزارع اطراف دانشگاه جمع آوری و با دستگاه چاپر به

ناراحتیهای تنفسی دارند ایجاد مینماید .گاهی قرار گرفتن این

قطعات حدود یک سانتیمتری خردگردید (کلوری .)2932 ،به

نوع از بقایای کشاورزی با حجم زیاد در مسیر رودخانهها و

منظور تعیین وزن خشک کلش نمونهها در آون تا رسیدن به

آبراهها باعث انحراف مسیر طبیعی آب در فصول بارندگی شده و

وزن ثابت در  211درجه سانتیگراد قرار داده شد (محمدی

باعث بروز مشکالت زیست محیطی و بهداشتی در منطقه

مجد و خدابخشیپور )2932 ،و عملیات آزمایش در محل

میشود .این تحقیق به منظور بررسی توان جایگزینی کاه و

کارگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

کلش برنج به عنوان بخشی از مواد اولیه تولید بیوگازانجام شده

رامین خوزستان در بهار  2930انجام شد .فرایند تولید بیوگاز

است .از آنجائیکه هر ساله مقادیر قابل توجهی از این محصوالت

در شرایط مزوفیلیک (دمای  41-91درجه سلسیوس) با توجه

در مزارع آستان گیالن سوزانده میشود و مشکالت بهداشتی و

به دمای محیط انجام شد .کود دامی تازه پس از انتقال به کار

زیست محیطی زیادی را ایجاد مینماید این تحقیق در ادامه به

گاه با کاه و کلش آماده شده با ترازوی دیجیتالی با دقت 1/2

اثرات زیست محیطی جایگزینی بیوگاز با سوخت فسیلی در

گرم توزین شدند .ترکیب درصد ماده جامد با نسبتهای

محیطهای روستایی در استان گیالن میپردازد .از آنجایی که

اختالط  %25 ،%21، %5 ،1و  %11کلش به کود گاوی در کل

در نواحی روستایی این استان فعالیتهای تلفیقی زراعی و دامی

ماده جامد در  5نمونه و هر نمونه با سه تکرار به مدت سه هفته

بر پایه تولید برنج در حال انجام است ،استفاده از بقایای

در محیط آزمایشگاه دردرون بطریهای  2/5لیتری در شرایط

کشاورزی حاصل از این فعالیتها که بهعنوان یک معضل در این

بیهوازی نگهداری شد (سعیدی و همکاران .)2931،شرایط

جوامع مطرح میباشد در هر مقیاسی میتواند در رفع معضالت

همگنسازی با جابجا کردن روزانه ترکیب و هر بار به مدت  1تا

منطقه بسیار موثر باشد .فراوانی کاه و کلش در مزارع کشاورزی

 9دقیقه به منظور پیشگیری از تهنشینی مواد ،یکنواخت کردن

باالخص در استان گیالن که با فعالیتهای دامداری همراه می

دما در تمام هاضم ،حذف یا کاهش تشکیل کف در سطح مواد و

باشد میتواند برای تولید بیوگاز بهعنوان یک سوخت زیستی

حفظ یکنواختی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی زائدات درون

مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن صرفه اقتصادی سبب کاهش

هاضم انجام شد( .یادویکا .)1114 ،2برای جلوگیری از تخمیر

آالیندههای زیست محیطی ناشی از سوزاندن این محصوالت و

هوازی که منجر به افزایش دیاکسید کربن میگردد ،فضوالت

بهطور ویژه کاهش انتشار گازهای گلخانهای شود و از لجن

دامی به صورت تازه استفاده گردید .فضوالت تازه گاو با دارا

تولیدی این فرایند نیز بهطور مستقیم یا پس از اقدامات

بودن کربن ،نیتروژن و همچنین میکروارگانیسمهای فراوان برای

اصالحی برای بهسازی خاک مزارع مورد استفاده گیرد.

انجام فرایند زیستی هضم بیهوازی مناسب بوده و میتواند برای

مواد و روشها
این مطالعه به منظور استفاده از کاه وکلش مزارع برنج با ترکیب
با کود گاوی به منظور تولید بیوگاز در اطراف مزارع برنج استان
گیالن از طریق مطالعه آزمایشگاهی و تعمیم آن به مقیاس
بزرگتر انجام شد .در این تحقیق براساس ضریب تولید CO2

تولیدی توسط بیوگاز و مقایسه آن با سوختهای فسیلی و
سوزاندن کاه و کلش براساس مقادیر مصرف برای یک طرح
پایلوت در نظر گرفته شده براساس نتایج آزمایشگاهی برای
روستای پونل از توابع شهرستان رضوانشهر در استان گیالن
انجام شد .در ادامه مقادیر ضریب حرارتی بیوگاز تولیدی بر
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تولید بیوگاز مورد استفاده قرار گیرد (علیدادی .)2936 ،به
منظور جلوگیری از ورود هوا در فرایند بیهوازی بطریها قبل از
آمادهسازی ،با استفاده از پارافین عایقبندی شدند و بعد از
اطمینان از سالم بودن مورد استفاده قرار گرفتند (محمدی
مجد .)2932 ،پس از تولید بیوگاز ،بطریهای هاضم به
آزمایشگاه دانشکده علوم دام منتقل گردید و توسط دستگاه
فشارسنج دیجیتال فشار گاز تجمع یافته در فضای باالی بطری
اندازهگیری شد .حجم کل مواد با توجه به حجم آب ،حجم کاه
و حجم فضوالت ریخته شده در مخزن برآورد گردید .دمای
1. Yadyika
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محلول با استفاده از دماسنج جیوهای محاسبه شد و سپس
مقدار  2مول بیوگاز برای هر واحد آزمایشی براساس رابطه زیر
محاسبه گردید.
() 2

PV=nRT

 =Pفشار گاز جمع شده درون مخزن (پاسگال)
 =Vحجم گاز جمع شده درون مخزن (مترمکعب)
 =nجرم مولی (گرم بر مول)
 =Rثابت جهانی گاز

شکل -1میانگین تولید بیوگاز در نسبتهای مختلف کلش برنج

 =Tدرجه حرارت (کلوین)

نتایج حاصل از آنرالیز دسرتگاه  GC-MASSکره شرامل نروع و
نسبت ترکیب کربن به ازت با توجه به نسبت وزنی کلش برنج و

درصد گازهای موجود در هاضم میباشرد نشران داد کره بیوگراز

فضوالت دامی براساس نتایج آزمایشهای تجربی که که نسبت

تولیرردی شررامل 95/21درصررد  93/21 ، CH4درصررد  CO2و

کربن به ازت در پهن گاو تقریبا برابر  20و در کلش برنج برابر

 15/11درصد  N2میباشد .با توجه به اطالعات بدسرت آمرده از

 62/13درنظر گرفته شده است نسبت مناسب برای فرایند

ساکنین روستای پونل که در بخرش رضوانشرهر اسرتان گریالن

برآورد شد (نجفی .)2931،نوع و درصد گازهای موجود در

واقع شده است مشخص گردید که روسرتاییان در حرال حاضرر

هاضم به کمک دستگاه  GC-Massبر پایه گاز در آزمایشگاه

برای تأمین انرژی موردنیاز جهت پخرت وپرز و ترأمین آب گررم

تخصصی شرکت نفت و فراوردههای گازی تعیین گردید.

مصرفی از کپسولهای گاز مایع  22کیلوگرمی و برای گرمرایش

(علیدادی .)2936 ،پس از جمع آوری دادهها آنالیزهای آماری با

خانه از نفت استفاده میکنند .در ادامه درصد صرفهجویی انرژی

استفاده از نرمافزار  ،SPSSنسخه  14انجام شد.

در صورت جایگزینی بیوگاز با انرژی الزم در بخشهای پخرت و
پز و آب گرم مصرفی و گرمایش خانره بررآورد گردیرد .در ایرن

یافتههای پژوهش

راستا برای سادگی در محاسبات ،یک نمونه انتخراب گردیرد ترا

براساس نتایج آنالیز واریانس تاثیر درصد تیمارهای آزمایشی برر

درنهایت با تعمیم دادن نتیجه محاسبات به کل روسرتا ،درصرد

جرم گاز تولیدی در هاضم مطابق جدول  2نشان مریدهرد کره

صرفهجویی در کل روستا مشخص گردد .همانطرور کره اشراره

بیشترین مقدار بیوگاز تولید شده در ترکیرب  21درصرد کلرش

شد ،طبق مطالعات میدانی انجام شده ،ساکنین روسرتا درحرال

برنج و  31درصد کود دامی بدست آمد .که دلیل آن میتواند در

حاضر برای پخت وپرز و آب گررم مصررفی جهرت اسرتحمام ،از

نتیجه نسبت  C/Nمناسب در ایرن ترکیرب و همچنرین میرزان

کپسولهای گاز مایع  22کیلروگرمی اسرتفاده مری کننرد .ایرن

مناسب گود گاوی جهت تأمین مواد مغذی موردنیاز براکتریهرا

کپسولها حاوی  %51پروپان و  %51بوتان میباشند .با توجه به

برای بقا ،تکثیر و فعالیت میباشد.

این که ارزش حرارتی پروپان برابرر  43/6مگراژول برکیلروگرم و
ارزش حرارتی بوتان  43/2مگاژول برکیلوگرم است ،بنابراین در

جدول  -1نتایج آزمون تجزیه واریانس یکطرفه برای بررسی
مقادیر مختلف کلش برنج بر جرم بیوگاز تولیدی
مجموع
مربعات
بین گروهها

مربعات

4

2/922

داخل گروهها 21 20/212

2/029

مجموع

13/409

df

میانگین

24 40/113

محاسربات پریش رو ،ارزش حرارتری گراز مرایع  43/9مگراژول
برکیلوگرم درنظر گرفته می شرود (خرداداد کاشری و همکراران،

F

Sig

9/396

1/196

 )2935مطابق براساس اطالعات بره دسرت آمرده از سراکنین و
شورای روستای پونل یک خانواده  5نفره در طول یرک مراه بره
طور میانگین ،از سه کپسول  22کیلوگرمی برای پختوپرز و آب
گرم مصرفی و از  911لیتر نفت جهت گرمایش خانره اسرتفاده
میکند .با توجه به ارزش حرارتی گاز مایع ،انرژی هرر کپسرول
 22کیلوگرمی برابر 541/9مگاژول مطابق رابطه ( )1و در نتیجه

0
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ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج)

خدابخشیپور و همکاران

کل انرژی مصرفی یک خانواده  5نفره برای پخت وپز وگرمرایش

بیوگاز و مقدار تولید سالیانه بیوگاز ،مقدار تولیرد  CO2ناشری از

آب مصرفی ،در طول یک ماه مطابق رابطه ( )9به مقدار برابر برا

مصرف آن برابر با 1/392کیلوگرم در سال میباشد .درصورتیکه

 2616/3مگاژول برآورد شد.

بیوگاز تولید نشود مقدار  CO2ناشی از سوزاندن کراه و کلرش و

()1

22Kg ×43/9Mj/Kg =541/9Mj

مصرف سوخت فسیلی در مجموع  910/24کیلوگرم در سال در

)( 9

541/9Mj ×9 = 2616/3 Mj/Month

اتمسفر رها خواهد شد و این موضوع نشاندهنده کراهش چشرم

با درنظرگرفتن بیوگاز تولیدی در هر ماه بره مقردار  25/69مترر

گیررر انتشررار گازهررای گلخانرره ای در نتیجرره اسررتفاده از بیوگرراز

مکعب ،انرژی این مقدار از بیوگاز مطابق رابطه ( )4با توجره بره

میباشد.

ارزش حرارتی آن برابر با  949/06مگاژول میباشد (.)9
11 Mj/m3*25/69 m3 =949/06Mj

()4

بحث و نتیجه گیری

با تقسیم  ،انرژی معادل بیوگاز به انرژی مورد استفاده در روستا،

تعیین نسبت بهینه ترکیبات و اجزای مورد استفاده برای تولیرد

مطابق رابطه ( )5میزان صرفهجویی در بخرش پخرت وپرز و آب

بیوگاز همواره نقش مهمی بررای رسریدن بره رانردمان مطلروب

گرم مصرفی به دست می آید .الزم به توضیح است از آنجایی که

داشته است .در این تحقیق نیز به منظور دست یابی به رانردمان

 %15از گاز جمع شده  N2بوده است درصد  N2تولیدی از مقدار

بهینه بین نسبتهای مختلف کلش بررنج و کرود گراوی نسربت

کل گاز کاسته میشود.

21:31درصدکلش برنج به کود گاوی از بیشترین راندمان تولیرد
949/06Mj ÷2616/3 Mj ×211=%12

بیوگاز برخوردار بود .در همین راستا مطالعات محمردی مجرد و

()5

برای تخمین وضعیت آالیندگی ناشی از سوزاندن بقایرا از رابطره

خدابخشی پور 2932که با متدلوژی مشابه با این تحقیرق انجرام

( )6استفاده شد ( فالح و همکاران)2931،

شده بود نسبت بهینه کلش ذرت و کود گاومیش مرورد بررسری

()6

میزان بقایا ×= 1/4کل کربن آزاد شده = گاز گلخانهای

قرررار گرفررت و نتررایج برره دسررت آمررده نشرران داد کرره نسرربت

در این تحقیق میزان بقایای برنج (کاه وکلش) طی یک دوره برا

11:01درصد کلش ذرت به کود گاومیش مناسربتررین نسربت

توجه به مقدار مصرف شده در سطح آزمایشرگاهی و تعمریم آن

برای تولید حداکثر مقدار بیوگاز میباشد که بیشرترین مطابقرت

به مقیاس بزرگتر برآورد گردیرد .برا توجره بره اینکره در سرطح

را با نتایج این تحقیق داشت .همچنین براساس مطالعات نجفری

روستایی از مخزن  9911لیتری به جهت هاضم استفاده گردیرد

 2931و عوامل متعددی از جمله pHنسبت  C/Nنقرش بسریار

میزان بقایا  11کیلوگرم در هر دوره یک ماهره محاسربه گردیرد

مهمی در تولید بیوگاز دارند .در تحقیق مشابه که توسط کلوری

که طی یک سال برابر با  164کیلوگرم خواهد شد که برا توجره

 2930انجام شد ،نسبتهای بهینره کرودهرای گراوی ،مرغری و

به رابطه ( )6و محاسبه انجرام شرده در رابطره ( )2میرزان CO2

کلش برنج و همینطور اثر تک تک متغیرها بهطور جداگانره بره

تولیدی در یک سال بدست آمد.

منظور تعیین مقادیر بهینه تولید بیوگاز مورد مطالعه قرار گرفت
164 × 1/4 = 215/6 Kg

و نتایج نشان داد که همرواره اثرر ترکیبری کرودهرا برا کلرش از

)( 2

با توجه بره اینکره ضرریب انتشرار دیاکسرید کرربن گراز مرایع

راندمان بیشتری نسبت به استفاده از یک نوع کود داشرته اسرت

 2416/6گرم برر لیترر مریباشرد (خرداداد کاشری و همکراران،

که این موضوع نیز نتایج این تحقیق را تایید میکند .بررسیهای

 ،)2935براساس مقدار مصرف گاز مایع  99لیتر در ماه و ضریب

انجام شده نسبت بهینه سبوس برنج با کرودهرای دامری توسرط

انتشررار  Iمیررزان  CO2تولیررد شررده ناشرری از مصرررف سرروخت

الیجا 2و همکاران  1113نشران داد کره در نسربتهرای 51:51

فسیلی(گاز مایع) در یک سال  111/54کیلوگرم بررآورد شرد .از

درصد سبوس برنج به کود دامی و نسبت  15:25درصد سربوس

طرفی فاکتور انتشار گازهای گلخانه ای در هر متر مکعب بیوگاز

و کرود دامری ایررن نسربت از رانرردمان بریشتررری بررای بیوگرراز

معادل  1/115کیلوگرم دی اکسید کربن است .با توجه به حجم

برخوردار بود که این موضوع نیز ،درصد کم ضرایعات کشراورزی

بیوگرراز تولیررد شررده در هررر دوره  10روزه معررادل  25/69متررر

نسبت به کود دامی نتایج تحقیق حاضر را تایید میکند .بررسی

مکعب ،میزان بیوگاز طی یک سال برابر برا  202/56مترمکعرب

منابع نشان میدهد استان گیالن به عنوان دومین استان کشرور

برآورد گردید .براساس ضریب انتشار گازهرای گلخانره ای بررای
1. Elijah
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از نظر تولید برنج و با تولیرد  921/1ترن کراه و کلرش بررنج برا

محیط زیست ،فصلنامه ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت

مشررکالت فصررلی زیسررت محیطرری و بهداشررتی در مرردیریت

محیط ایران .دوره  ،3شماره 42-40 ،4

پسماندهای کشاورزی بهویژه مدیریت کاه و کلرش باقیمانرده در

برری نررام ،آمارنامرره کشرراورزی سررال زراعرری  2903—31وزارت

مزارع برنج روبرو است .بنابراین تغییر یک باور غیرعلمی در برین

جهاد کشاورزی

کشاورزان که سوزاندن کاه و کلش مزارع خرود را بررای تقویرت

خداداد کاشی ،فرهاد؛ اکابری تفتری ،مهردی؛ موسروی جهرمری،

خاک و از بین بردن آفات کشاورزی مفید میدانند (وهراب زاده

یگانه؛ خسروی نژاد ،علی اکبر ( .)2935محاسبه هزینه اجتماعی

 )2905نیاز به معرفی اقدامی جایگزین و قابرل درک بررای ایرن

انتشار دی اکسید کربن به تفکیک استانهای مختلف در ایرران،

افراد دارد .بنابراین گام اول نتایج این تحقیق میتواند با دریافت

فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی  ،سرال

 21درصد نیاز سیستمهای بیوگاز با کلرش بررنج از مقردار ایرن

دوم ،شماره22-221 ،1

پسماند ها کم نماید .براساس نتایج بدست آمرده در صرورتیکره

سررلطانعلی ،حمررزه؛ نیکخررواه ،امررین؛ روحررانی ،عبرراس (.)2936

مقدار  202/56 Kgبیوگراز تولیرد شرده در ایرن فرآینرد مرورد

امکانسنجی کاهش انتشرار گازهرای گلخانره ای در واحردهرای

مصرف قرار گیرد میتواند سرالیانه 1/392 Kgگراز  CO2تولیرد

تولیرردی شرریر بررا بکررارگیررری سررامانههررای بیوگرراز ،فصررلنامه

کند .در مقابل در صورت عدم استفاده از سیستم تولیرد بیوگراز

پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی ،سرال ،9شرماره

سرراالنه مقرردار  990/242کیلرروگرم  CO2در نتیجرره اسررتفاده از

225-294 ،6

سوختهای فسیلی جرایگزین بیوگراز و سروزاندن کراه و کلرش

سعیدی ،سودابه؛ هاشرمی ،سرید جعفرر؛ کراممی ،سرید یحیری

استفاده نشده در سیستم تولیرد بیوگراز تولیرد خواهرد شرد .در

( .)2931بررسی اثر پیش تیمار شیمیایی کاه برنج برا آمونیراک،

ادامه نتایج مربوط به برآورد ارزش حرارتی این مقدار در بیوگراز

اوره و سود بر تولید بیوگاز ،مهندسی بیوسیستم ایران ،دوره ،44

معادل  12درصد ارزش حرارتری سروختهرای فسریلی منطقره

شماره . 62-25 ،2

برآورد شد .مطالعات محمدی مجد و همکاران  2932نشان داده

عرررادلی گیالنررری ،الهیرررار؛ سررروری ،فیرررروزه؛ پوراحمررردی،

است که عالوه بر تولید بیوگاز و کاهش پسماندهرای کشراورزی

مجتبی( .)2931کاربرد فناوری بیوگازدر روستاهای ایران؛ برآورد

لجن باقیمانده در هاضم بیهوازی فرایند بیوگاز برهعنروان کرود

صرفه جویی انرژی ،حاصل از کاربرد فناوری بیوگاز در روسرتای

ارگانیک میتواند نقش بسیار موثری در بهبرود و تقویرت خراک

گالش کالم (گیالن)  ،شماره.92-59 ،245

مزارع کشاورزی داشته باشد .بنابراین در یک جمرعبنردی کلری

علیدادی ،حسرین؛ اعتمرادی مشرهدی ،سرمیه؛ نجرف پرور،علی

میتوان گفت توسعه تکنولوژی بیوگاز با بهرهگیرری از ضرایعات

اصغر؛ محب راد ،بتول؛ دهقران ،علری اکبرر ( .)2936مطالعره ی

کشاورزی و بطور خاص کاه و کلش برنج در استانهرایی کره برا

فرایند تولید بیوگاز با استفاده از مخلوط شیرابه زبالره شرهری و

مشکل مدیریت این پسماند مواجه هستند عالوه بر کاهش کمی

فضوالت حیوانی .مجلره تحقیقرات سرالمت در جامعره ،دوره ،9

آنها میتواند با تولید کود ارگانیک ،کاهش تولید  ،CO2کاهش

شماره 44-54 ،1

 12درصد مصرف سوختهای فسیلی در کاهش انواع آالیندهها،

فالح ،سیف اهلل؛ پرورعزیزی ،مرضریه؛ رسرتمی ،سرجاد (.)2931

بهبود محیط زیست ،رونق اقتصادی و ارتقای سالمت عمومی در

ضرورت و پتانسیل تولیرد سروخت زیسرتی از بقایرای غرالت در

راستای توسعه پایدار و درخور بسیار مفید باشد.

کشور ،نشریه انرژی ایران /دوره ،22شماره65-04 ،2
قوامی ،باقر؛ راستگو ،حمیرد؛ عسرگریی ،شریوا ( .)2935تحلیرل
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