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  نقش بیوگاز در کارآفرینی در مناطق روستایی سیستان
 

   1عبالرحیم غیاثی و 1جابر پاریاب*
  بی گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه زابلمر1

 8/11/1394؛ تاریخ پذیرش: 9/7/1394دریافت: تاریخ 

  1چکیده
 باًیتقر يبرا يعنصر ضرور کی يمدرن است. انرژ یو اساس اقتصاد صنعت هیپابنا و سنگ يانرژ  

اقتصاد  کیفراتر از  اينتوانسته است به توسعه يکشور چیکند. هیفراهم م یانسان يهاتیتمام فعال
 ماتبه خد یدر آن کشور حداقل دسترس تیاز جمع یعیوسکه بخش  بدون آن ابد،یدست  یشتیمع

همچون  ریدپذیتجد ي، استفاده از منابع انرژداریاز ابعاد مطرح شده در توسعه پا داشته باشند.را  يانرژ
دست است. با  نیاز ا يموارد ریو سا دروژنیتوده، ه ستیز ،ییگرما نیباد، زم ،يدیخورش يانرژ

به شبکه  اه بودن اتصال آن بر نهیو هز ییجوامع روستا یکشور، پراکندگ ییروستا تیجمع زانیم توجه به
 يها یدفع فاضالب و آلودگ یبهداشت ستمیروستاها از س يمند و عدم بهره سو کیاز  يانرژ يسراسر

چند  یدر ط ییروستا اسیدر مق وگازیب ياستفاده از فناور گر،ید ياز آن از سو یناش یطیمح ستیز
 یاست با بررس شده نیتدو يصورت مرور همقاله که ب نیاست. در ا  وجه قرار گرفتهمورد ت ریاخ  دهه

در جهان  ریدپذیو تجد نینو يهايو نقش انرژ تیاهم حیتشرپس از  ،یو خارج یمنابع و متون داخل
با  شود. در ادامهپرداخته می يانرژ نیدر رابطه با تأم ستانیس يمشکالت روستاها یبررسبه امروز، 

 ییدر مناطق روستا وگازیاستفاده از ب يایمزا وگاز،یاستفاده از ب يبرا ستانیمنطقه س لیبه پتانس توجه
مورد بحث  ییتوسعه روستا تیو در نها داریاشتغال پا جادیو ا ینیآن بر کارآفر ریثأو نقش و ت ستانیس

پاك،  يانرژ نیاز ا استفاده يبرا یعمل يو راهکارها يکاربرد شنهاداتیپ انیقرار گرفته است. در پا
  ارائه شده است. ستانیس يبا ارزش در روستاها ارزان و
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  مقدمه
خصوص کشورهاي در  هجهان ب مشکل انرژي امروزه یکی از مشکالت اساسی تمامی کشورهاي  

العاده دهنده اهمیت فوقکنونى نشان انداز. چشم)1390؛ طالیی، 1390(باوفا،  باشدحال توسعه می
مقوله  هاى فسیلى وباشد. کاهش سوختفنون مربوط به آن در آینده مى مقوله انرژى و گستردگى

 زیست روى آورند آالینده محیطو کم پذیرتوسعه پایدار محققان را بر آن داشته که به منابع تجدید
که بخش اعظمی از جمعیت جهان در روستاها زندگی  نامروزه با توجه به ای .)1390مقدم،  (زاهدى

دارند،  ي در حال توسعهکنند و همچنین نقش مهمی که روستاها در نظام تولید و اشتغال کشورهامی
کاران و راندضرورت و اهمیت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه کشورها، مورد توجه دست

کاهش فقر و  .)1392؛ کاردان یامچی و همکاران، 1388(میسمی و سعیدي،  متخصصان امر قرار دارد
هاي مختلف توسعه روستایی در بیشتر کشورهاي زیست دو موضوع مهم در برنامه حفاظت محیط

هاي اخیر در نتیجه در سال). در Tennyson and Zingari, 2006شوند (درحال توسعه محسوب می
محیطی توجه بیشتري  تماعی اقتصادي و زیستاي در کشورها، به اهداف اجهاي توسعهبیشتر برنامه

کنند، افزایش یی که به تحقق این اهداف کمک میهاگذاري در ارتباط با فناوريشده است و سرمایه
هاي  ، آلودگینفت و گازمانند ناپذیر  محدود بودن منابع انرژي تجدید). Saberifar, 2009یافته است (

نی، رشد زیست بر جوامع انسا رات ویرانگر تخریب محیطتأثی ،هامحیطی حاصل از مصرف آن زیست
باعث افزایش  ،و همچنین افزایش روزافزون جمعیت هاي فسیلیصنایع و افزایش مصرف سوخت

روبه رو خواهد شد  خواهد شد و در نهایت دنیا با بحران انرژي پذیرهاي تجدید قیمت انرژي
شود. در ن توجه به پایداري توسعه، کمتر دیده میلذا امروزه توسعه کشورها بدو ).1392(اسماعیلی، 

نظر قرار دارد. یکی از ابعاد مورد توجه توسعه، استفاده ابعاد مختلفی از پایداري مد ،بحث توسعه پایدار
جاي استفاده از  به ،توده از منابع تجدیدپذیر انرژي مانند انرژي خورشید، باد، زمین گرمایی و زیست

عنوان یک منبع  توده به ). استفاده از زیست1386احمدي و زرگرزاده، 		(شیخ هاي فسیلی استانرژي
محیطی نیز جذاب بوده و از  دلیل توسعه اقتصادي و زیست نه تنها به دالیل اقتصادي، بلکه به ،انرژي

 ازی، نیلیسفي هاسوخت يریپذانیپا دانند.طرفی آن را عامل تسریع در رسیدن به توسعه پایدار می
از حمل و  یناش مشکالت ،هاي فسیلیسوخت یطیمح ستیزمخرب ، اثرات يبه انرژ ییروستا مناطق

 يمنابع انرژ مناطق از نیا يانرژ نیمأکشور، لزوم توجه به ت يروستاهای و پراکندگ یتنقل مواد سوخ
ضایعات کشاورزي، جنگلداري و فضوالت  ).1390(طالیی،  سازدیرا مطرح م ریپذدیو تجد یمحل
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هاي اساسی را براي توسعه مناطق که فرصت )Boyle, 2004( توده هستند از ذخایر اصلی زیست دامی
توده شامل  . انرژي زیست)Bridgewater and Grassi, 1991( کنندروستایی و دورافتاده فراهم می

دي باشد و بعد از انرژي خورشیانرژي تولیدي از کلیه ضایعات و زایدات حاصل از موجودات زنده می
اي توده با توجه به مزایاي ویژه باشد. در حال حاضر انرژي زیستباالترین پتانسیل انرژي را دارا می

تجدیدپذیر  هاينرژياباالترین سهم را در میان  ،دسترسی آسان و محیطی نظیر مزایاي اقتصادي، زیست
توده بسیار  ن زیستکنندگا. دامنه مصرف)1392ی و همکاران، نیرحسیم( به خود اختصاي داده است

در مناطق روستایی شروع شده تا واحدهاي کوچک،  ویژه بهگسترده است و از خانوارهاي کوچک 
  کند.متوسط و بزرگ صنعتی و تجاري ادامه پیدا می

محیطی را از ) سهولت استفاده، نگهداري آسان و همسو بودن با اهداف زیست2005سامبو (  
) در تحقیق خود استدالل 2010داند. ژوري و همکاران (یر میهاي تجدیدپذمهمترین مزیت انرژي

عنوان  توان از بیوگاز بهاند جهت جلوگیري از واردات گاز طبیعی در کشور لوکزامبورگ، میکرده
که  صورتی اند که در) بیان کرده2012جایگزینی براي گاز طبیعی استفاده کرد. الئو و همکاران (

عنوان سوخت اتومبیل استفاده کرد. قائمی و صادقی،  توان از آن بهمی ،شودتغییراتی در بیوگاز ایجاد 
پذیري تأمین سوخت روستاهاي کشور از طریق بیوگاز ) نیز طی تحقیقی با عنوان بررسی امکان1393(

حاصل از فضوالت دامی نشان داد که پتانسیل بسیار زیادي براي تولید گاز در روستاهاي کشور وجود 
هاي کید بر پتانسیلتوان با تأیزي و مدیریتی صحیح میردهد که با برنامهاین مزایا نشان میهمه  دارد.

 مناطق مستعد، زمینه را براي کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف روستایی فراهم کرد.
در  ،یو خارج یمنابع و متون داخلبررسی پس از  ،شده است نیتدو يصورت مرور همقاله که ب نیدر ا

مورد بررسی قرار گرفته است. پس  ،ابتدا ارتباط بیوگاز و توسعه روستایی و مزایاي بیوگاز براي توسعه
، به بیان وضعیت روستاهاي ییروستامناطق در  ویژه بههاي تولید بیوگاز از تشریح نحوه کار سیستم

و استفاده از بیوگاز پرداخته شده منطقه سیستان و پتاسیل موجود در این روستاها براي توسعه تولید 
  ثیر بیوگاز بر کارآفرینی در روستاها تشریح شده است.أچگونگی تاست و در نهایت 

. )1372ناشدنی در اندیشه توسعه است (کرمی، واژه پایداري مفهومی مهم و جزئی جدا :توسعه پایدار
پیرامون مفهوم توسعه پایدار از  هاي متعددي براي کاوشها و پروژهها، سمپوزیوممقاالت، کنفرانس

اند و طرفداران و انتشارات زیادي را به خود اختصاص داده است.  لحاظ نظري و عملی اجرا شده
شناسی، اکولوژي و جغرافیا را در  اقتصاد، جامعه همچونهایی  مفهومی پویا دارد که رشته ،توسعه پایدار
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 ،محیطیاز نظر زیست نظام تولید پایداردیگر،  عبارت). بهHope, 1996دهد ( طول یکدیگر قرار می
کننده براي تولید را هم از نظر اجتماعی کیفیت زندگی مناسبی وبا صرفه  ،از نظر اقتصادي ،غیرمخرب

محیطی،  گیرد. سه بعد زیستابعاد گوناگونی را در بر می ،. پایداريآوردمی جامعه فراهمبراي هم و 
محیطی، فعالیت نسل فعلی  زیست  دهند؛ از نظرعه پایدار را تشکیل میاقتصادي و اجتماعی، ابعاد توس

و حتی بهبود یابد. از دیدگاه  نیابدباید به نحوي باشد که براي مثال، حاصلخیزي خاك کاهش 
مین هاي آتی نیز به اندازه تأاقتصادي، نسل فعلی باید به نحوي منابع را مورد استفاده قرار دهد که نسل

ها برخوردار شوند؛ و در نهایت از دیدگاه اجتماعی، هنگامی پایداري مطرح است که آن رفاه خود از
هاي اجتماعی را ایجاد نموده و به سالمت و تندرستی افراد جامعه نیز کمک کند برخورداري بین گروه

طی، هم محی دهد که استفاده از بیوگاز هم از دیدگاه زیستها نشان مینتایج بررسی .)1385(شاه ولی، 
و  زخبار(پو تواند موجب توسعه پایدار گردداز دیدگاه اقتصادي و هم از دیدگاه اجتماعی می

   .)1389، دينمراجو
هدف از توسعه روستایی بهبود کیفیت زندگی  :ییدر توسعه روستا ریپذدیتجد هاييانرژ يایمزا

ی و بهداشتی، تکنولوژي، درآمد است. این امر از طریق بهبود وضعیت کشاورزي، درمانافراد کم
 يهاز جنبها یک. ی)1382امعه عملی است (بوذرجمهري، آموزشی در ج و سیاسی، اقتصادي، اجتماعی

ز منابع ا بمناس دهستفاا ،آن ش قابل توجهخست که با یطیمحستیمالحظات ز ،رادیپاتوسعه مهم 
براي استمرار توسعه  ). انرژي یک نیاز اساسیWohlegemuth and Missfel, 2000( ستا يرژنا

با  ).1393نژادیان، اقتصادي، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه است (بریمانی و کعبی
داشته  ستیز طیبر مح این نوع سوختکه  یو آثار مخرب یلیفس يهايبودن انرژ انیتوجه به رو به پا

نقاط  یها در تمام بودن آن ریه به فراگبا توج ریدپذیتجد هاييتوان استدالل کرد که انرژیاست م
توان به یم يانرژنوع  نیا يایمزاباشد. از  یلیفس يهاسوخت يبرا یمناسب نیگزیتواند جایم ،جهان

عمر مفید ، هايانرژ نیا ستمیکارکرد س نیدر ح یلیفس يهابه سوخت ازیعدم ن ،يبودن انرژ گانیرا
اشاره کرد  یطیمحستیز یدن منابع و نداشتن آلودگبسیار طوالنی، دسترسی آسان، تجدیدپذیر بو

در  ویژه بهتواند هاي تجدیدپذیر میحرکت به سوي استفاده از انرژي ).1392و همکاران،  ي(نظر
گامی مهم در راستاي شتاب دادن به توسعه در روستاها  ،مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی کشور

 شامل انرژي حرارتی خصوصاً نیاز جمعیت روستایی عمدتاً انرژي مورد). 1390پور، (سرتیپی باشد
هاي تولیدي معیشتی مانند خشک کردن گرم، گرمایش، و انرژي براي فعالیت مین آبأپز، توبراي پخت
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هاي کشاورزي، روشنایی عمومی، صنایع تبدیلی و مانند محصوالت، پمپاژ آب، صنایع دستی، ماشین
هاي تجدیدپذیر را انرژي رخی از پژوهشگران استفاده از فناوريب. )1390پور، سرتیپی( آن است

با توجه به میزان  .)1390پور، سرتیپیدانند (در مناطق روستایی می ویژه بهناپذیر  رویکردي اجتناب
ها به شبکه سراسري  بر بودن اتصال آن جمعیت روستایی کشور، پراکندگی جوامع روستایی و هزینه

هاي  سیستم بهداشتی دفع فاضالب و آلودگی مندي روستاها از دم بهرهسو و عانرژي از یک
، استفاده از فناوري بیوگاز در مقیاس روستایی در طی چند از سوي دیگر محیطی ناشی از آن زیست

  است.  اخیر مورد توجه قرار گرفته  دهه
انسیل آبی (نیروگاه آبی)، ستفاده از پتا: باشدموارد می نای شامل تجدیدپذیر هايطور کلی، انرژي به  

 ،و صداقت اریبهمنانرژي باد، انرژي خورشیدي، انرژي زمین گرمایی، انرژي امواج و انرژي بیوماس (
هاي . منابع انرژيباشدمی بیوماس یا توده زیست تجدیدشونده انرژي منابع ترینیکی از مناسب ).1390

هاي سوخت مانندهاي انرژي تریسته و یا حاملتوانند به شکل اصلی انرژي مانند الکزیست توده می
هاي مختلف در جامعه بشري را تأمین کنند که این موضوع وجه تمایز گازي و مایع، نیازهاي بخش

پذیر هاي تجدیدتوده در میان انرژيباشد. زیستهاي نو میتوده و سایر انرژيمباحث انرژي زیست
درصد  10بیش از  2000اي که در سال باشد به گونهیمقام نخست را در عرضه انرژي جهان دارا م
است. در زمینه تولید برق از منابع  شدهتوده تأمین  عرضه انرژي اولیه جهان از منابع زیست

درصد  6حدود  2000توده پس از انرژي آب در جایگاه دوم قرار دارد و در سال تجدیدشونده، زیست
  ).1393احمدپور، سهم جهانی را به خود اختصاص داده است (

الت حیوانی یا انسانی و گیاهی را که ومجموعه گازهاي تولید شده از تجزیه و تخمیر فض :معرفی بیوگاز
وجود  زا در یک محفظه تخمیر به ویژه متان هاي غیرهوازي بهدر نتیجۀ فقدان اکسیژن و فعالیت باکتري

الحی است در زمینه انرژي که براي ز اصطتوده یا بیوگا زیست نامند. اصطالحاً بیوگاز می را آید می
 ).McKendry, 2002( رودکار می هشوند بتوصیف یک رشته از محصوالت که از فتوسنتز حاصل می

باشد که در طی فرایندهاي هضم هاي درشت زنجیر میتوده حاوي ترکیبات آلی با مولکول منابع زیست
هاي مذکور شکسته شده و طبیعت) مولکول (دفن در زمین، درون مخازن مخصوص و یا رها شده در

شوند. حاصل نهایی این فرایند گازي است قابل اشتعال، که بیوگاز نام تر تبدیل میهاي سادهبه مولکول
شود. این گاز شامل دو جز عمده متان و دي اکسید کربن به دارد. به بیوگاز، گاز مرداب نیز گفته می

باشد. این مخلوط گازي با ارزش حرارتی ، میN2 و ، بخارآبH2Sهمراه مقادیر جزیی ناخالصی نظیر 
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درصد ارزش حرارتی گاز طبیعی) و در صورت  70تا  40مگاژول به ازاي هر متر مکعب بوده ( 25-15
کیلووات ساعت برق از هر  5/1-2/2توان تبدیل به برق با استفاده از موتورهاي بیوگازسوز موجود می

کیلو وات ساعت برق  3مکعب گاز طبیعی  . الزم به ذکر است که از هر متردست آورد همکعب آن ب متر
  ).Kogan, 1996; Scurlock, and Hall, 1990; Mydin, et al., 2014(آید دست می هب

براي یران، ا دراند که استفاده از بیوگاز برخی از پژوهشگران بیان کرده :تاریخچه بیوگاز در ایران
که بوده است  قرن یازدهم هجري در ن حسین عاملی معروف به شیخ بهایینخستین بار توسط محمدب

عنوان سوخت یک حمام در را بهتوده (فاضالب حمام) استفاده کرده و آناز بیوگاز حاصل از زیست
در روستاي نیازآباد لرستان  1354 در سالنیز صورت نوین  تولید متان بهکار برده است.  هاصفهان ب

سینا همدان احداث دو واحد کوچک آزمایشی در دانشگاه بوعلی  1359در سال . ه استساخته شد
تولید یک واحد  1361در سال گردید. همچنین گردید که با فضوالت کشتارگاه و کودگاوي تغذیه می

هایی در هاي بعد از آن نیز فعالیتدر سالدر دانشگاه صنعتی شریف مورد مطالعه قرار گرفت.  بیوگاز
 هاي نو در سازمان انرژي اتمی مرکز تحقیقات انرژيلید بیوگاز در کشور انجام شده است. راستاي تو

هاي سیستان و واحد بیوگاز در استان 10ی در این زمینه انجام داد و هایپژوهش 1361-65هاي در سال
وسط تیک واحد آزمایشی در حیدرآباد کرج  1363سال نمود. در  احداث بلوچستان، ایالم و کردستان

در روستاي  واحد تولید بیوگازیک  1364 تأسیس شد. پس از آن نیز در سال وزارت جهاد سازندگی
تأسیس گردید. در  وزارت جهاد سازندگیتوسط  گرگان ۀقال در منطقلی از توابع بخش آقچین سیب

 جهاداحداث شد.  وزارت جهاد سازندگیتوسط هاضم در مناطق مختلف کشور  40این سال همچنین 
طراحی و یک واحد بیوگاز تأسیس کرد.  63-65هاي سالنیز در  دانشگاهی دانشکده کشاورزي کرج

ساخت یک واحد بیوگاز براي هضم فاضالب انسانی در جزیره کیش و یک واحد تخمیر فضوالت 
هایی است که در راستاي از دیگر تالش 1377-78هاي نیز در سالدامی (گاوداري) در ماهدشت کرج 

االسالمی و ؛ شیخ1389، عمرانیانجام شده است ( توسط سازمان انرژي اتمیبیوگاز در کشور،  تولید
  ).1386احمدي، ؛ شیخ1375قاسمی، ؛ شیخ1377کشتکار، 

 ویژه بهبودن منابع تولید بیوگاز در روستاها  در دسترسفراوانی و  دلیل به :واحدهاي بیوگاز روستایی
توان از هاي بیوگاز، می چنین سادگی ساختمان دستگاه مداري و همغالب دا در روستاهاي با زمینه

استفاده  در روستاها طور مشترك براي چند خانواده واحدهاي مجزاي بیوگاز براي هر خانواده و یا به
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 شوند: بندي می ، تقسیمادامه آمده استبندي کلی، واحدهاي بیوگاز به نحوي که در  در یک تقسیمکرد. 
در کشور ایران  .واحدهاي مخزن گاز متحرك )3 و واحدهاي مخزن گاز ثابت) 2، لونیواحدهاي با) 1

احداث  )شامل؛ واحدهاي مخزن گاز ثابت و متحرك(، دو نوع آن ذکر شده از سه نوع واحد بیوگاز
  .)1392یامچی، (کاردان اندبرداري قرار گرفتهورد بهرهاند و مشده
در  تولید شده،. گاز هستند  ، داراي مخزن گاز غیرمتحرك)نیبیوگاز چی(واحدهاي مخزن گاز ثابت   

موجب افزایش فشار تواند میتولید بیشتر گاز که  با توجه به اینشود.  فوقانی هاضم ذخیره می بخش
 باشدمترمکعب  20بیش از  نبایدحجم هاضم  لذا، در بخش فوقانی هاضم گرددگاز ذخیره شده 

اجزاي  نمتحرك نبوددلیل  هبقطعات نزدن زنگ  ،ساختمان کم ههزین .)1386، زرگرزادهو  احمدي شیخ(
جویی در فضاي صرفه ،دلیل زنگ نزدن قطعات واحد هب سال) 20طوالنی (بیش از نسبتاً عمر  ،واحد

مورد استفاده و همچنین محافظت از واحد در برابر سرما، عدم نیاز به نیروي تخصصی براي ساخت 
عنوان مزایاي این نوع واحد تولید بیوگاز  ، بهاستخدام نیروي بومیقابلیت  نیاز، و همچنین بناي مورد

اند که مهمترین مشکالت واحدهاي مخزن عنوان شده است. در مقابل، برخی از پژوهشگران بیان کرده
خوردگی از؛ عدم کنترل و مهار کامل گاز تولید شده بدلیل نفوذپذیري و ترك است گاز ثابت عبارت

 بودن فشار گاز، پایین بودن دماي هاضم و کارایی پایین واحد در مناطق سردسیريبنا، باال 
  . )1386، زرگرزادهو  احمدي شیخ(

، شامل هاضم و مخزن )بیوگاز هندي( واحد با مخزن گاز متحركهاي بیوگاز، دومین نوع واحد  
در پوسته آب  گاز یا بر روي لجن تخمیري و یا همتحرك است. مخزن نگهدارند گاز هنگهدارند

شود. اگر گاز  آوري می گاز متصاعد شده در مخزن شناور جمع و مخصوص به خود شناور است
بودن  ساده .)1386، زرگرزادهو  احمديشیخ( گردد مصرف شود، مخزن مجدداً به حالت اول برمی

 ،یره شدهحجم گاز ذخ ده بودنهقابل مشا و وجود سرپوشبدلیل فشار  نثابت باقی ماند ،کارکردنحوه 
زدگی زنگ، سنگین براي ساخت مخزن شناور ه. هزیناز مزایاي این نوع واحد تولید بیوگاز است

 ،سال) 5سال و در نواحی گرمسیري تا  15کوتاه شدن عمر واحد (تا نتیجه  و درقطعات فوالدي 
مهمترین از  ،تعمیر و نگهداري هايهزینه ، و باال بودنهاوجود سرپوشدلیل  هباتالف حرارتی 

  .)1380، عدلو  قارداشی( رودها به شمار میمشکالت این واحد
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خصوص در مناطق دهد که استفاده از بیوگاز بهها نشان مینتایج بررسی :مزایاي استفاده از بیوگاز
داشته باشد. برخی از مهمترین مزایاي استفاده از  به دنبالتواند نتایج بسیار سودمندي را روستایی می

  از:عبارت است ز که توسط محققان اشاره شده است بیوگا
  ایجاد درآمد از طریق فروش انرژي، کود آلی و آب قابل استفاده در کشاورزي؛  ـ
  گی آب و خاك؛دهاي درازمدت براي رفع آلواهش هزینهیجه کتصفیه فاضالب و در نت ـ
تولید شده توسط بهبود بافت خاك و افزایش حاصلخیزي خاك کشاورزي با استفاده از کود آلی  ـ

  واحد بیوگاز؛
  هاي شیمیایی؛کاهش مصرف کود ـ
  نیاز روستاهاي دور از شبکه گاز؛ تأمین انرژي مورد ـ
  به روستاها؛ بر براي انتقال گاز از شهرهاهاي هزینههاي مربوط به زیرساختکاهش هزینه ـ
کیا، ک (شعبانیهاي کوچهزینه واحدهاي تولید بیوگاز در مقیاساندازي ساده و کمقابلیت راه ـ

  )؛1382
ها اي از محل دفع زبالهکربن و گازهاي گلخانهاکسیدها تن ديجلوگیري از تولید و انتشار میلیون ـ

  )؛1381کوهی، (رسولی
  )؛1382کیا، (شعبانی هاي فسیلیکاهش استفاده از سوخت ـ
کیا، (شعبانینتیجه بهبود بهداشت و سالمت جامعه ها و درکاهش حشرات موذي و ناقل بیماري ـ

  )؛1382
  )؛ و1388بازیافت فاضالب جهت مصارف کشاورزي (میسمی،  ـ
 .)1389ی و همکاران، عبدل( ییایجاد اشتغال در بخش روستا ـ

بر آن به علت وجود مواد کودي در پساب تصفیه شده، استفاده از آن براي آبیاري کشاورزي،  عالوه  
غنی براي گیاهان و تقویت کشتزارها نیز  منبعید توانجویی در مصرف آب شیرین، میافزون بر صرفه
فراوان در پساب تصفیه  ايتغذیهدلیل وجود مواد ). همچنین به1388میسمی،  و 1388باشد (منزوي، 

  ).1388باشد (میسمی، اي مناسب براي رشد آبزیان و ماهیان میشده، ماده
از آن  یوسیع يهاکه امروزه بخش است یسیستان ناحی بزرگ :معرفی منطقه سیستان و روستاهاي آن

از آن در پاکستان واقع است. این واحد بزرگ از شمال و  يو قسمت ناچیز افغانستان در کشور ایران و
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گردد (ضیاءتوانا، یپست محدود م هندوکش و در جنوب غرب و غرب به جلگه يهاکوه شرق به
کیلومترمربع در ضلع  344با مساحت ستان، عنوان بزرگترین شهر در منطقه سی بهشهرستان زابل ). 1371

دقیقه عرض شمالی و  2درجه و  31شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان با مختصات جغرافیایی 
از  شهرستان زابل از شمال به شهرستان نیمروز،. دقیقه طول شرقی قرار گرفته است 39درجه و  61

امون و زهک و از غرب به شهرستان هامون هاي هاز جنوب به شهرستان ،شرق به شهرستان هیرمند
عنوان مرکز  هب زابل شهرستان. است کیلومتر 207 شود. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استانمحدود می

نفر آن در  30130شهر زابل، و  در آن نفر 137722 تعداد این از که دارد  نفر جمعیت 171940سیستان 
 1548 رار دارند. مسافت شهرستان زابل تا تهرانآبادي بزرگ و کوچک در بخش مرکزي استق 78

  .)1371(ضیا توانا،  باشدمتر می 480 از سطح دریا این شهر کیلومتر و ارتفاع
دنبال آن افزایش  ههاي اخیر در منطقه سیستان موجب کاهش درآمد افراد روستایی و بخشکسالی  

توسعه دلیل شرایط جغرافیایی همواره جز مناطق کم همهاجرت از روستا به شهر شده است. سیستان ب
محیطی  شود و همواره با مشکالت اقتصادي، اجتماعی و زیستیافته و محروم کشور محسوب می

آبادي  837اي از جمعیت در سیستان در بخش عمده). 1371رو بوده است (ضیا توانا، فراوانی روبه
در این نواحی وابسته به کشاورزي و دامپروري است. هاي مردم مسکونی ساکن هستند و عمده فعالیت

هاي کشاورزي منطقه داشته است. همچنین بخش هاي اخیر اثرات منفی شدیدي بر فعالیتخشکسالی
هاي جدي دیده هاي اقتصادي منطقه بوده، آسیبدامپروري در سیستان که یکی از مهمترین زیربخش

  است.
شرایط روستاهاي سیستان که عبارت  با توجه به :ده از بیوگازپتانسیل روستاهاي سیستان براي استفا

از؛ دورافتاده و محروم بودن روستاها، فواصل زیاد بین روستاها، فواصل زیاد روستاها از شهر، و است 
هاي ارزان، ساده، اقتصادي و توسعه فناوريرسد نظر میبهوضعیت اقتصادي نامناسب اغلب ساکنین، 

 تواند راهکار مناسبی براي توسعه روستاهاي سیستان باشد.یطی منطقه میسازگار با شرایط مح
هاي عمومی و ترویجی و افتادگی استان از شبکه انتقال انرژي گاز، سطح پایین پوشش آموزش دور

در مناطق روستایی و فقدان اثربخشی بسیاري از  ویژه بهمحرومیت گسترده بسیاري از زنان و مردان 
بودن  در دسترسهاي اقتصادي و اجتماعی، از یک سو، و اي در عرصهمات توسعهها و اقداسیاست

ویژه در مناطق روستایی سیستان از سوي دیگر، لزوم توجه به استفاده از  همنابع براي استفاده از بیوگاز ب
بیوگاز سازد. همچنین از دیدگاه دیگر، رهاسازي منابع مورد استفاده براي تولید این انرژي را روشن می
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ها و کاهش ها و بیماريبر انتشار آلودگی شود و عالوهدر طبیعت باعث آلودگی آب، خاك و هوا می
 اي گرددنهخاتواند موجب تولید حجم قابل توجهی از گازهاي گلبهداشت عمومی در روستاها، می

دنیا مورد توجه  از دیگر دالیلی که این انرژي در کشورهاي مختلف سراسر). 1384، انیو هرات یمیکر(
توان به پاك می ،توده در انرژي مورد استفاده کشورها را افزایش داده است قرار گرفته و سهم زیست

ایجاد اشتغال  .)1392(دوزبخشان و مرتضوي،  هاي فسیلی اشاره کردت به سوختببودن این انرژي نس
یا کاهش مشکل سوخت در  محیطی روستاها، رفع مولد، کمک به توسعه اقتصادي، اجتماعی و زیست

هاي روستایی و همراه پتانسیل مناسب در بخش روستاها از دیگر مزایاي استفاده از بیوگاز است که به
توزیع و پخش نامناسب گاز در روستاهاي سیستان،  و مشکالت کمبود گاز در مناطق روستایی سیستان

براي استفاده از این انرژي در سطح  ریزي صحیح و اصولیاندرکاران و مسئولین و برنامهتوجه دست
  سازد.روستاهاي سیستان را ضروري می

که عبات بودند از ، )بیوگاز چینی(واحدهاي مخزن گاز ثابت با توجه به مزایاي ذکر شده براي   
دلیل  هبطوالنی نسبتاً عمر  ،اجزاي واحد نمتحرك نبوددلیل  هبقطعات نزدن زنگ  ،ساختمان کم ههزین

جویی در فضاي مورد استفاده، عدم نیاز به نیروي تخصصی براي صرفه عات واحد،زنگ نزدن قط
 واحد با مخزن گاز متحرك، نسیت به استخدام نیروي بومینیاز، و همچنین قابلیت  ساخت بناي مورد

زدگی قطعات فوالدي زنگ، سنگین براي ساخت مخزن شناور ههزین) که مشکالتی مانند بیوگاز هندي(
دلیل  هباتالف حرارتی  ،سال) 5سال و در نواحی گرمسیري تا  15کوتاه شدن عمر واحد (تا ه نتیج و در

رسد با توجه به  نظر می را دارد، لذا به تعمیر و نگهداري هايهزینه ، و باال بودنهاوجود سرپوش
وضعیت جغرافیایی منطقه سیستان (منطقه گرمسیر) و وضعیت نامساعد اقتصادي روستاییان در 

  یستان، استفاده از بیوگاز چینی نسیت به بیوگاز هندي در این منطقه مناسب تر است. س
دهند که یصورت گرفته نشان م يبرآوردها :یی سیستانروستادر مناطق  ینیتوسعه کارآفر و وگازیب

 ونیلیم 9300حدود  1379سال  يبرا رانیدر ا يهوازیب يورافن لهیوسمتان به دیتول یبیتقر لیپتانس
 نیاز ا یمیبخش عظ است کهها مکعب آن از زباله متر ونیلیم 1000مترمکعب متان در سال بوده که 

 یهیباشد. بدیم يو کشاورز يدامپرور يهاتیحاصل از فعال یاهیو گ یرقم، مربوط به فضوالت دام
 دیاوان تولبه مقدار فر یاهیو گ یبوده و فضوالت دام ادیز ییها در مناطق روستاتیفعال نیست که اا
 ریپذامکان یخوب  به وگازیب ستمیاز س فادهگاز متان با است دیمواد زائد و تول نیا يآورشود که جمعیم

بوده و  یمناسب نهیگز ،يانرژ نیمأدر روستاها جهت ت وگازیب ندیاز فرا استفاده .)1388(کاظمی،  است
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 یو فراوان یکیولوژیب هیقابل تجز یمواد آل ادیز دیتول ،ییروستا تیجمع يبا توجه به آمار باال
 نهیهز ه،یمواد اول نییپا نهیهز ،يمرتبط با کشاورز عیروستا و صنا عتیتوده در طب ستیز يپسماندها

 دیصرفه و مفبه بسیار ،يانرژ نیمأجهت ت وگاز،یاستفاده از ب ست،یز طیبا مح يسازگار و دیتول نییپا
تجارب کشورهاي مختلف  که اي استبه گونه ،اشتغال ایجاد و یتنگاتنگ کارآفرین هرابط باشد.یم

هاي کارآفرینی در یک جامعه کند و آهسته شود نرخ بیکاري آن جامعه هر گاه فعالیت دهدنشان می
  فزونی خواهد یافت. 

ندارد و  يادیبه مهارت چندان ز ازین وگازیو استفاده از دستگاه ب يبرداربهره نکهیتوجه به ا با  
 ،حیصح يزیراشد، با برنامهبمیارزان و در دسترس  از،ین مورد هیمواد اول که نیوجه به ابا ت نیهمچن
 اشتغال و جادیادر  یخوب هب ستانیموجود در منطقه س يهالیتوان از پتانسیم یو کارشناس یاصول
در  ییتحقق توسعه مناطق روستا استفاده کرد و انییروستا يبرا داریدرآمد پا جادیو ا ینیفرکارآ

 راتیثأاز ت انییدرآمد روستا شیو افزا ییاشتغال در مناطق روستا جادیا .را تسریع بخشید ستانیس
 يوگاز به جایو استفاده از ب يبرداربهره د،یجهت تول ازین مورد يهارساختیتوسعه ز میمستق

تواند یم رویدر روستاها توسط وزارت ن يدیتول وگازیب ینیتضم دیخر. خواهد بود یلیفس يها سوخت
شود. اضافه بر  ییدر مناطق روستا وگازیب دیتول ستمیبه کاربرد س انییروستا قیو تشو یموجب دلگرم

 يبرا يعنوان منبع درآمد تواند بهیم وگازیب دیتول ندیحاصل از فرا یکود آل ،يدیتول وگازیب
ورود بخش  يرا برا ریمس ،يزیرتوان با برنامهیم نی. همچنردیمورد توجه قرار گ وگازیب دکنندگانیتول

  ها را هموار نمود.نوع پروژه نیبه ا یخصوص
 سه در را روستاها در بیوگاز از استفاده پژوهشگران موانع :موانع توسعه و ترویج بیوگاز در ایران

برخی از مهمترین  .اندبندي کردهطبقه سازمانی  موانع و اقتصادي فرهنگی، موانع موانع عمده  قسمت
نبودن مرجع و متصدي از:  اند عبارت استها اشاره کرده پژوهشگران این حوزه به آنه ک دالیلی

ارزان  ،مشخص و واحد براي این نوع انرژي، عدم مشارکت مردمی و عدم آموزش و آشنایی کافی
تحقیق و هاي تولید انرژي جدید بیوگاز شامل هزینههاي  هزینهدر مقابل باال بودن  بودن انرژي در ایران

هاي  هزینه، آوري صنایع وابسته فنو قتصادي اهاي توسعه  هزینه، هاي پشتیبانی مقدماتی هزینه، توسعه
بر حل مشکالت دفع و  . استفاده از فناوري بیوگاز عالوههاي مالیاتی تخفیفو  حفاظتی و مراقبتی

ا ارزش جهت تولید ها به منابعی بشده در جوامع روستایی و تبدیل آن هاي آلی تولیدآالینده  تصفیه
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تقویت طبیعی   دلیل تولید پساب و کود طبیعی با درصد باالي نیتروژن، زمینهانرژي پاك و ارزان، به
  ).1393گیالنی و همکاران، آورد (عادلی کشاورزي در روستاها را نیز فراهم می  خاك و توسعه

 
  پیشنهاداتگیري و نتیجه

کارآفرینی و در  این صنعت آفرینینسیل باال براي نقشبا وجود همه مزایاي بیوگاز و داشتن پتا  
تولید بیوگاز در ایران گسترش نرخ همچنان  ،متعدد توسعه روستاهاي محروم و دورافتاده، بنا به دالیل

بررسی نتایج حاصل از تحقیقات و . اردمیان انواع انرژي ند در ايشایستهجایگاه بیوگاز، و  بودهپایین 
گویی به  بر پاسخ گیري از فناوري بیوگاز روستایی، عالوه دهد، بهره ه نشان میهاي انجام شد پژوهش
با توسعه کسب سازي مناسب جهت رشد هماهنگ اقتصادي و اجتماعی  هاي مطرح شده، با بستر چالش

از جمله سیستم تولید بیوگاز خانگی، موجب ایجاد اشتغال و تولید ثروت در جامعه  و کارهاي کوچک
در  سزایی هب تأثیره و کرد فراهمرا  روستاها آبادانی و عمران و پایدار توسعه زمینهو  روستایی شده

در منطقه  ریاخ يهایبا توجه به خشکسال امروزه .دارداي  پایدار ملی و منطقه  راستاي تحقق توسعه
 گریاست. از طرف د افتهیشدت کاهش  به يو دامدار ياز کشاورز انییدرآمد روستا ستان،یس

همراه خواهد  يادیبزرگ در روستاها با موانع و مشکالت ز عیگسترده و توسعه صنا يهايگذار هیاسرم
و  ینیدر جهت کارآفر یاساس يعنوان راهکار به واندتیدر روستاها م وگازیبود. لذا توسعه صنعت ب

 دیامکان تول با توجه به نیهمچن. ردیاندرکاران قرار گاشتغال و درآمد مورد توجه دولت و دست جادیا
معضل  ،ینیموجود، با کارآفر يهالیدر جهت استفاده از پتانس يزیرتوان با برنامهیم وگاز،یبرق از ب

در اغلب  وگازیرا رفع نمود. توسعه صنعت ب ستانیس ییروستا يهادر بخش يو ماندگار الاشتغ
از  يریشگیبهداشت و پ بر حفظ است، عالوه يبر دامدار یاقتصاد مبتن يکه دارا ستانیس يروستاها

  .گردد انییپاك و ارزان توسط روستا يانرژ دیتواند موجب تولیم هايماریگسترش ب
فناوري بیوگاز در روستاهاي سیستان  تسهیل کارآفرینی توسطبرخی پیشنهاداتی که در جهت   
وگاز در هاي آزمایشی تولید بیاز: مطالعه و تحقیق و اجراي طرحاست  توان ارائه داد عبارت می

  روستاهاي سیستان؛ 
 هاي تولید بیوگاز؛ استفاده از مشارکت مردم محلی در اجراي طرح  
 هاي تولید بیوگاز خانگی؛آشناسازي روستاییان نسبت به مزایاي طرح 

 رید بیوگاز تولیدي از روستاییان؛ریزي جهت خبرنامه 
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 از؛واحدهاي تولید بیوگها به روستاییان جهت احداث دادن برخی مشوق 

  اقتصادي انگیزه براي افزایش بیوگاز زمینه در روستاییان دولت به سوي از  مناسب هاي وام اعطايو 
  .روستاییان و  کشاورزان
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Abstract 2 
 Energy is a foundation stone of the modern industrial economy. Energy 
provides an essential ingredient for almost all human activities. No country has 
managed to develop much beyond a subsistence economy without ensuring at least 
minimum access to energy services for a broad section of its population. One of the 
main aspects of sustainable development is the use of renewable energy sources 
such as solar, wind, geothermal, biomass, hydrogen and other cases of this kind. 
Due to the large population in rural areas of the country, scattered villages and the 
high cost of transporting gas to the villages, lack of sanitation in rural areas and 
environmental pollution, the use of biogas technology in rural areas over the past 
few decades is considered. This review paper has used internal and external 
literature reviews of the biogas after explain the importance and the role of new 
and renewable energies in the world, investigate the problems of villages of Sistan 
related to energy supply. Then due to the potential of using biogas in Sistan region, 
its advantages, role of biogas in rural areas and its impact on entrepreneurship and 
create sustainable jobs and the role of biogas in rural development were discuses. 
Finally the some practical recommendations for using this clean, cheap and value 
energy in the villages of Sistan are provided. 
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