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Economic development and increased demand for energy make it necessary for the use of renewable 
and non-renewable energy sources. Raw solid wastes, as one of the sources of biogas, contribute sig-
nificantly to the creation of a type of renewable energy. Reviews show that biomass energy can be con-
sidered as an alternative to fossil fuels. In addition to its fewer harmful effects on the environment, it 
is an inexhaustible source of energy. The general purpose of this research is to explain a conceptual 
framework of using renewable energy in rural areas based on biological resources. To operationalize this 
target, we designed a conceptual framework by designing valid internal and external sources in the field 
of research. Then, based on the conceptual framework, we calculated the amount of energy extracted in 
the garden, crop, livestock, and household parts of the under-studied village. In the following, consider-
ing the baseline calculations of energy, we presented applied scenarios. The results show that the total 
amount of energy obtained from biomass is 70857266.1 kJ. By defining multiple scenarios, the energy 
obtained from the biomass sector can suplly 17.17% of household electricity consumption, 2.60% of gas 
consumption, 68.58% of the energy needed for public lighting of rural pathways, 54.67% of electricity 
required for pumping the village water to natural resources lands  with 131 meters high, 70.3% of power 
needed for sprinkler irrigations, and 60.42% of the electricity required for drip irrigation.
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Extended Abstract

1. Introduction

conomic development and increased 
demand for energy require the use of 
renewable and non-renewable energy 

sources. Raw solid waste as one of the sources of biomass 
significantly contributes to the creation of a renewable 
energy source. Biomass energy resources can provide the 
basic form of energy, such as electricity or energy carriers 
such as gas, solid, and liquid, for the needs of different 
parts of society in multiple regions, ranging from rural 
areas or small and large industries, which are renewable E
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energy sources with an environmental conservation ap-
proach. And becoming biodiesel and bioelectric resources 
can be sources that determine many needs of villagers.

2. Methodology

In this section, the amount of energy extracted from the 
sources of biogas in the village of Noabad is discussed. In 
each section, it is summarized in steps to clarify the steps 
as follows: examining the amount of waste and energy of 
agricultural, horticultural, livestock, and household parts.

3. Results

1. Energy-centered calculations of biomass

Extraction energy from the garden sector

Based on the results of Table 1, the amount of energy 
extracted from garden products is 1316/6433kWh.

2- The amount of energy extracted from wood wastes of 
gardens and crops2-

Based on the results of Table 2, the amount of energy 
extracted from wood waste in the section of the garden is 
106395/768 Kwh.

3. The amount of energy extracted from the crop sector

According to the results of Table 3, the amount of ex-
tracted energy from crops is 37303/4873kwh. 

Karami Dehkordi, M., et al. Investigating the Amount of Energy Extracted from Biomass Sources in Rural Areas of Iran. JRR, 10(3), 526-545.

Table 1. The level of production of garden products and wood waste considering energy in the crop year 20 of 18-2019.

Product NameCultivated area (ha)Dry biomass (Kg)Amount of recoverable energy (Kwh)
Almond10345/2435/0721264

Grapes5144001281/57117

Total1316/6433

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    

Table 2. The level of production of garden products and wood waste considering energy in the crop year 2018-2019.

Product NameCultivated area (ha)Dry biomass (Kg)Amount of recoverable energy (Kwh)
Almond1040000/3803644/747

Grapes530000/3842669/97411

Wheat52111000/19689960/842

Barley1019000/2921685/55141

Alfalfa1010000/560873/338032

Corn300967000/9587467/6401

Beetroot11000/420293/6750

Total106395/768

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    

Table 3. The preproduction level of crops considering energy in the crop year 2018-2019.

Product NameCultivated area (ha)Dry biomass (Kg)Amount of recoverable energy (Kwh)
Wheat5288/957447982/78839

Barley1016/08881427/26752

Alfalfa104/935430/968185

Corn300300/91527218/5099

Beetroot11/0030593/9212586

potato2/41970/98704150/03204

Total37303/4873

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    
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Table 4. Estimation of waste per capita and calculation of recoverable energy in rural areas.

the populationGarbage per capita gr.day Dry biomass (Kg)Amount of recoverable energy (Kwh)

6506004812853/5

Total760892/495

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    

4. The amount of renewable energy obtained from 
household wastes.

Based on the findings of Table 4, the amount of recover-
able energy from household waste is 760892/495 Kwh.

4. Discussion

In this section, we present operational strategies and ex-
plain various scenarios based on biomass energy poten-
tials in the study area.

1. Selecting a scenario as an example

Considering the 191 households in Noabad and accord-
ing to Table 5, the energy consumed per year was calcu-

lated for the village. Moreover, the amount of renewable 
energy from the biomass sector was obtained considering 
the potentials of the village in Table 6. The overall exter-
nalities of these two numbers suggest that the biomass 
section of the village could cover 60.2 % of gas consump-
tion and 17.17% of electricity consumption, or 2.6% of 
the total energy needed.

According to the amount of renewable energy available 
in Table 6, the scenario of the division of renewable energy 
into the number of households was equal to 372932/979 
Kilogel according to the population of the191 households 
and the rural household's electricity consumption needs. it 
was given for a family in Table 7: 

Table 5. Energy consumption (required) for electricity and domestic gas in the village of Noabad.

Average monthly consumptionRural household(m3/Kwh)Annual consumption of rural households (kJ)
Gas105 m3. month2723886144

Electricity50Kwh. month412560000

Total3136446144

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    

Table 6. Energy extractable from resource sources in the village of Noabad.

Name of energy sourceExtraction energy (kJ)
Agricultural wastes37303/4873

Garden scars1316/6433

Agricultural and forestry scrap106395/768

Livestock and poultry69951357/7

Village trash760892/495

Total70857266/1

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    

Table 7. Scenario for a family.

The name of the deviceNumberDaily Total Power (Wh)Total annual power (kJ)Description
Low power consumption 

lamp 5 watts3150194400Assuming 3 small 5 watt

Mobile charging 4 watts3120155520For a single use each person per 
day

Total349920

Source: Research findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    
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The results of the above table indicate that each house-
hold can benefit from renewable energy sources in a giv-
en year based on the renewable resources available in the 
village.

5. Conclusion

From the total amount of energy consumed for new ir-
rigation, it can be concluded that 3.74% of irrigation in 
the agricultural sector and 42.60% of irrigation in the di-
ameter of gardens can be used to save energy and reduce 
the number of renewable sources. It is healthy and has no 
environmental pollution.
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توسعه اقتصادی و افزایش تقاضا برای انرژی، استفاده از منابع انرژی بی خطر و تجدیدپذیر را ضروری می نماید. پسماند جامد روستایی 
به عنوان یکی از منابع زیست توده به طور قابل توجهی در ایجاد یک منبع انرژی تجدید پذیر کمک می نماید. بررسی ها نشان می دهد 
که انرژی زیست توده می تواند یکی از گزینه های مناسب برای جایگزینی با سوخت فسیلی باشد. چراکه افزون بر آثار مخرب کمتر بر 
محیط زیست، می توان آن را به عنوان منبع پایان ناپذیر انرژی محسوب نمود. هدف کلی از این پژوهش تبیین چارچوب مفهومی-کاربری 
استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده است که به منظور عملیاتی شدن هدف مذکور، با بررسی 
منابع معتبر داخلی و خارجی در زمینه موضوع تحقیق، چارچوب مفهومی طراحی و سپس با استناد به چارچوب مفهومی تحقیق، میزان 
انرژی قابل استحصال روستا در بخش های باغی، زراعی، دامی و خانگی موردمحاسبه قرار گرفت. در ادامه با توجه به محاسبات پایه انرژی 
در منطقه موردمطالعه، به ارائه سناریوهای کاربردی در این زمینه پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان کل انرژی حاصل از 
زیست توده برابر با 1/ 70857266 کیلوژول است که با تعریف سناریوهای متعدد و میزان انرژی محاسبه شده از بخش زیست توده می توان 
17/ 17 در صد مصرف برق خانگی ،60/ 2 درصد مصرف گاز ، 68/58 درصد در تأمین انرژی موردنیاز بخش روشنایی معابر عمومی روستا، 
54/67 درصد در تأمین برق پمپ آب رسانی روستا به اراضی منابع طبیعی با ارتفاع 131 متر، 3/70 درصد در تأمین برق آبیاری بارانی و 

یا 42/60 برق موردنیاز آبیاری قطره ای اراضی روستای موردمطالعه را تأمین نمود. 

کلیدواژه ها: 
زیست توده، انرژی 

تجدیدپذیر، پسماند 
روستایی

تاریخ دریافت: 07 مرداد 1398
تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1398

مقدمه

باتوجه به محدودیت منابع انرژي فسیلی جـستجوي منـابع 
جدیـد انــرژي تجدیدشونده خــصوصاً در روســتاها و آبادي هاي 
ایران مانند استان چهارمحال و بختیاری که به دلیل پراکنـدگی 
و کـوچکی امکـان تأمین انرژي با شـیوه هـاي متعـارف ماننـد 
گـسترش شـبکه سرا سری انرژي برق در آن ها گران، غیراقتصادی 
(Sar-و نیـاز به نگهـداري گـسترده دارد امـري اجتناب ناپذیر است 

(tipipour, 2010; Karami dehkordi et al., 2017 بنابراین استفاده از 

منابع زیست توده برای تولید انرژی می تواند جوابگوی بسیاری 
دستگاه های  کاربرد  باشد.  انرژی  و  زیست محیطی  معضالت  از 
بیوگاز در مناطق محروم می تواند راه حل مناسبی برای بسیاری 
از مشکالت اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی آن مناطق باشد. 
درصورتی که اصول فنی و اقتصادی استفاده از این منابع رعایت 
شود، کودهای حیوانی و انسانی که در اغلب روستاهای کشور ما 

در محیط پراکنده بوده و با ناهنجاری های خاص خود موجبات 
با جا دهی در محفظه های  فراهم می آورند،  را  آلودگی محیط 
(Tari et al., 2015; Sar-  تخمیر به خوبی قابل کنترل خواهند شد

.tipipour, 2010)

زیست توده ازجمله منابع انرژی تجدیدپذیری است که حدود 
3 تا 35 درصد نیازهای اولیه انرژی را به ترتیب در کشورهای 
صنعتی و درحال توسعه تأمین می کند. مواد زیستی، یا زیست توده، 
به مجموع مواد بیولوژیک تولیدشده، یا موجود در یک سامانه 
اکولوژیک اطالق می شود، که پایه آلی داشته و به عنوان منابع 
انرژی قابل ارزیابی، توانایی تبدیل مستقیم به انرژی و یا مواد 
حامل انرژی رادارند (Abaspor Fard et al, 2011). حدود 52 درصد 
از زباله های روستاهای ایران را مواد فسادپذیر تشکیل می دهد که 
از رطوبت باالیی برخوردار است و برای فرآیند هضم بی هوازی و 
تولید بیوگاز بسیار مستعد هستند. همچنین محصول دیگر این 

1- استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
2- دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت 
منابع زیست توده )موردمطالعه: روستای نوآباد چهارمحال و بختیاری(

*مهدی کرمی دهکردی1، زهره رحمانی فرد2، مصطفی کرباسیون1
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فرآیند مواد غنی شده از مواد مغذی برای بهسازی خاک نیز است 
(Tari et al., 2015). بنابراین استفاده صحیح از منابع زیست توده 

همچنان که موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان است، بایستی 
در برنامه های توسعه کشور ما نیز بیش ازپیش مدنظر قرار گیرد.

بیان مسئله

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، 
برای توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های 
جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف 
 (New Energy Organization انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است
(of Iran, 2012. باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش 

منابع  به  نمی توان  دیگر  فعلی،  در جهان  انرژی  سطح مصرف 
 .(Mokhtari etal., 2019) موجود انرژی متکی بود

انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای خاورمیانه  تولید  میزان 
مانند ایران بسیار پایین است. در این کشورها توجه اصلی تولید 
سوخت بر روی سوخت های فسیلی متمرکزشده است. این مسئله 
با کاهش مخازن نفتی پیش بینی شده در سال 2030میالدی در 
تناقض است. لزوم به کارگیری هرچه سریع تر روش های جایگزین 
برای سوخت های فسیل به ویژه نفت برای تأمین امنیت انرژی 
.(Berndes et al., 2003; Toor et al., 2011) حتمی به نظر می رسد

در کشور ما نیز، با توجه به نیاز روزافزون به منابع انرژی و کم 
شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، 
کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت 
انرژی های  از منابع  نقاط و روستاهای دورافتاده، استفاده  برای 

تجدیدپذیر می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.

منابع  بزرگ ترین  از  شهري  و  روستایی  خانواده هاي  امروزه 
تولید زباله محسوب می شوند از میزان کل زباله هاي تولیدشده در 
کشور که مقدار آن 20 میلیون تن زباله است 20 درصد زباله هاي 
تولیدشده توسط روستاییان بوده و 80 درصد مابقي را ساکنان 
 (Heydari mokarar & shahzayi, تولید می کنند شهرهاي کشور 
(2015 که میزان بازیافت زباله در ایران20 درصد و تولید کمپوست 

 (Farzadkia et al., بیش از 70 درصد مواد زائد را تشکیل می دهد
(2015 لذا توجه به استفاده بهینه منابع زیست توده و استفاده 

 )FEW( بهینه و تعریف عملیاتی آن در پیوند آب، غذا و انرژی
حائز اهمیت است.

باتوجه به لزوم افزایش تولید انرژی و همچنین افزایش رشد 
جمعیت، توجه به تولید انرژی تجدیدپذیر و استقرار کسر عظیمی 
انرژی پاک در  به  منابع زیست توده در مناطق روستایی توجه 

مناطق روستایی از موارد قابل توجه است.

اهمیت و ضرورت

یکي از منابع تولید انرژي که در بیشتر روسـتاهاي کشور یافت 

می شود زیست توده بوده کـه مـاده اولیـه تولید گاز متان بوده و 
براي مصرف سوخت خـانگي بـا تولید الکتریسیته قابل استفاده 
برخي  در  آن  اولیه  منابع  که  انرژي  نـوع  ایـن  کـاربرد  اسـت. 
انـرژي  تـأمین  ضـمن  می شود  یافت  به وفور  ایـران  استان های 
موردنیاز روستاها می تواند به صرفه جویي در مصرف منابع انرژي 

.(Karami Dehkordi et al., 2018) فسیلي کشور منجر شود

زیست توده های  و  غذایی  مواد  زباله های  از  بیوانرژی  تولید 
باقی مانده می تواند بخش زیادی از تقاضای انرژی را از  سیستم 
غذا تأمین کند به طوری که سوخت های زیستی به دست آمده از 
ساالنه  می تواند  کشاورزی  محصوالت  و  جنگل ها  پسماندهای 
به اندازه 70 میلیارد تن نفت خام انرژی در دسترس بشر قرار 
دهد که این میزان 10 برابر مصرف ساالنه انرژی در جهان است 
که استفاده و بهره برداری تجاری از زیست توده می تواند مشکالت 
مربوط به انهدام ضایعات و زباله در صنایع ازجمله جنگل داری 
ضایعات  بخصوص  و  غذایی  مواد  فرآورده های  چوب،  تولید  و 
جامد شهری و روستایی را حذف و یا کاهش دهد و درنهایت 
 (Iran Energy شود  توسعه  هدف  یک  به  تبدیل  فعالیت ها  این 
انرژی های  زمینه  در  مهم  چالش  یک   .Conservation, 2018)

تجدیدپذیر، این است که تولید آن تحت تأثیر شرایط نامساعد 
 (Wang et al., آب وهوایی و تغییرات آب و هوایی قابل توجه است
(Tung et al., 2013 ;2016 و در حال حاضر مطالعات گسترده پیوند 

غذا، آب، انرژی و تولید بیوگاز از محصوالت انرژی زا بسیار حائز 
اهمیت است. استفاده از فناوري بیوگاز، عالوه بر تولید برق، اثرات 
قابل توجهی در حوزه ی افـزایش سالمت انسان و محیط زیست 
در پی خواهد داشت. به عالوه، کود خروجـی از واحدهاي بیوگاز 
نیز کودي بهداشتی است که هم می توانـد بـازده محصـوالت 
کشـاورزي را افـزایش دهد و هم می تواند به عنوان منبع درآمدی 

(Gaemi & Sadeqi, 2013; Pacetti et al., 2015) تلقی گردد

مدیریت انرژی های مصرفی در بخش روستایی و کشاورزی، 
همچنین مدیریت انرژی های استحصال شده و یا قابل استحصال 
بهره وری  به نحوی که حداکثر  روستاها  در  تجدیدپذیر  منابع  از 
اقتصادی، زراعی و انرژی را عاید کشاورزان و روستاییان نمایند، 
می تواند به عنوان یکی از مهم ترین اهداف توسعه به صورت عام 
باشد. همچنین باتوجه به محدودیت منابع انرژی موجود در کشور 
اگر بتوان شرایطی را فراهم آورد که در یک روستا، انرژی های 
استحصال شده از منابع تجدیدپذیر تا حد امکان نیازهای انرژی 
کشاورزی و روستاییان را برای مصارف خانگی - روستایی تأمین 
نماید، می توان یکی از مؤثرترین گام ها در جهت توسعه پایدار 
روستاها برداشت، چراکه در چنین شرایطی می توان امیدوار بود 
که روستاییان به خاطر افزایش سطح رفاه زندگی در روستاها، 
ایجاد شغل و درآمد و غیره میل کمتری به مهاجرت از روستاها 
به شهرهای بزرگ از خود نشان خواهند داد. الزم به ذکر است 
که قسمت اعظم انرژی موردنیاز در نواحی روستایی به سه بخش 

»مهدی کرمی دهکردی و همکاران. تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده«
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»مهدی کرمی دهکردی و همکاران. تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده«

 (Soltero V.m کشاورزی، خانگی و صنایع روستایی اختصاص دارد
 .et al, 2018)

هدف کلی از این پژوهش تبیین چارچوب مفهومی - کاربری 
محوریت  با  روستایی  مناطق  در  تجدیدپذیر  انرژی  از  استفاده 
منابع زیست توده است که به منظور عملیاتی کردن هدف کلی  به 
شناسایی منابع زیست توده اعم از پسماند باغی، زراعی، دامی و 
زباله های خانگی و محاسبه میزان انرژی قابل استحصال از آن در 

منطقه موردمطالعه است. 

بررسی  به  زیست توده  دریافتی  انرژی  میزان  باتوجه به 
سناریوهایی در تأمین درصدی از انرژی برق و گاز مصرفی روستا، 
مصارف برق خانگی، برق معابر عمومی، برق موردنیاز پمپ آب 
شرب و همچنین آبیاری نوین و درصد صرفه جویی در هر بخش 

پرداخته خواهد شد.

مروری بر ادبیات موضوع

در این بخش با استناد به مطالعات معتبر داخلی و خارجی در 
زمینه موضوع پژوهش به بررسی و مرور ادبیات به منظور تبیین 

چارچوب مفهومی تحقیق پرداخته می شود )جدول شماره 1(. 

چارچوب مفهومی تحقیق

منابع زیست توده در مناطق روستایی به چهار بخش زراعی، 
باغی، دامی و خانگی تقسیم شده است که به عنوان زیست توده 
مخزنی  در  می توانند  منابع  این  و  می شود  نام برده  )بیومس( 

جمع آوری شده و عملیات هوازی و بی هوازی در آن صورت گرفته 
می شود که خروجی به صورت بیوگاز و بیوالکتریک به منظور تأمین 
بخشی از انرژی در روستا می تواند مورداستفاده قرار بگیرد، ضمن 
اینکه کود باقیمانده در مخزن هاضم نیز می تواند به عنوان منبع 
درآمدی و کار کردی در مزارع مورد بهره برداری قرار گیرد که در 

قالب تصویر شماره 1 ارائه شده است.

روش شناسی تحقیق

معرفی منطقه موردمطالعه

روستای نوآباد جز روستاهای استان چهارمحال و بختیاری، 
شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی و دهستان طاقانک محسوب 

می شود.

موقعیت روستای سیرک نوآباد در نسبت با شهرها و روستاهای 
اطراف، از سمت شمال با شهر طاقانک، از سمت شرق با اراضی 
کشاورزی، از طرف جنوب با روستای شمس آباد و از طرف غرب با 

هفشجان تعریف می شود.

ازلحاظ اقلیم، منطقه در اقلیم معتدل و سرد با تابستان گرم و 
خشک و وقوع 120 روز در سال یخبندان و سرما قرارگرفته است 
و ازلحاظ توپوگرافی و زمین شناسی واقع شدن روستا با شیب کم 
و جوان بودن دوره کوهزایی و درنتیجه وقوع بالیا و مخاطرات 

طبیعی همچون سیل و زلزله است.

جدول 1. بررسی پیشینه پژوهش.

نتایجعنوان تحقیقمحققان

Toloiyan,
2007

مدیریت انرژی و ارتباط آن با توسعه 
پایدار آلودگی محیطی

افزایش جمعیت مصرف انرژی را افزایش داده و سبب ایجاد بحران در بخش های تولید و توزیع 
و مصرف گردیده از طرفی دیگر بهره گیری از انرژي فسیلی و معایب آن مانند آلودگی هوا 

تخریب الیه ازن و انتشار گازهاي گلخانه ای است، به شهروندان تحمیل گردیده است و مصرف 
انرژی ایران از کشورهای دیگر 2/5 برابر بیشتر است.

Sartipipour,
2010

فواید و آثار زیست محیطی - کالبدي 
کاربرد بهینه زیست توده در روستاها

یکی از این منابع که در بیشتر روستاهاي کشور یافت می شود زیست توده است که ماده اولیه 
تولید گاز متان است و براي مصرف سوخت خانگی یا تولید الکتریسیته قابل استفاده است. کاربرد 
این نوع انرژي که منابع اولیه آن در برخی استان های ایران به وفور یافت می شود ضمن تأمین 
انرژي موردنیاز روستاها می تواند به صرفه جویی در مصرف منابع انرژي فسیلی کشور منجر شود.

Rahimi et al.,
2011

بررسی فنی و اقتصاد ی تولید برق و 
انرژی از بیوگاز حاصل از زباله ها شهري 

د ر شهرستان رباط کریم

مطالعات انجام شد ه د ر رباط کریم حاکی موفقیت آمیز بودن احداث کارخانه تولید بـرق و انرژي 
و کمپوست د ر راستای بهبود مد یریت پسماند و زباله های شـهري است. لذا این پـروژه بـراي 

شهرهاي اقماري از تهران که ازلحاظ جغرافیایی و جمعیتی د اراي شرایط مشابه هستند 
قابل تعمیم و اجـرا است. با اجرا چنین پروژه هایی عالوه بر توجیه اقتصاد ی تا حدود ي می توان 

مد یریت جمع آوری پسماند و زباله های شهري را بهبود بخشید.
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  
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ادامه جدول 1. بررسی پیشینه پژوهش.

نتایجعنوان تحقیقمحققان

Soltan karimi,
2018

بررسی فرآیند هضم بی هوازی و تولید 
بیوگاز از منابع زیست تود ه موجود د ر 

ایران

استفاد ه از فناوری هضم بی هوازی و احد اث نیروگاه های بیوگاز می تواند راه حلی مطمئن برای 
ایجاد سهم مناسب زیست تود ه د ر تولید و تأمین برق کشور باشد.

Malkiyan,
2018

استفاد ه از انرژی تجد ید پذیر زیست تود ه

فناپذیری سوخت های فسیلی، تنوع بخشی به منابع انرژی، توسعه پاید ار و ایجاد امنیت انرژی، 
مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی فسیلی ازیک طرف و پاک و تجد ید پذیر بود ن 

منابع انرژی های نو ازجمله زیست تود ه باعث توجه جد ی جهانیان به توسعه و گسترش استفاد ه از 
انرژی های تجد ید پذیر د ر سطح جهانی شد ه است.

Ehtshami et al.,
2017

راهبرد مد یریت یکپارچه آب و انرژي د ر 
تأمین امنیت آبی د ر شرایط خشک سالی

باتوجه به محد ود یت منابع آب شیرین بهد اشتی و هزینه های باالي تأمین و بهره برد اری از منابع 
موجود، استفاد ه از انرژي رایگان خورشید ي د ر استحصال آب پاک از آب شور د ر مناطق مستعد، 

بسیار حائز اهمیت هست.

Zhang et al.,
2018

ارزیابی عملکرد تکنولوژی توزیع و 
متمرکز زیست تود ه د ر روستای چین

سیاست گذاران چین برای پیش بینی سیاست های استراتژیک و اقد امات جهت توسعه استفاد ه از 
انرژی تجد ید پذیر را ترویج می کنند.

Soltero et al.,
2018

پتانسیل سیستم های گرمایش منطقه ای 
زیست تود ه د ر مناطق روستایی

کاهش عظیم استفاد ه از سیستم های گرمایشی گازی د ر منطقه مورد مطالعه باعث کاهش انتشار 
CO2 و کاهش انتشار سوخت های فسیلی د ر ساالنه 5/4 میلیون تن می شود و باعث می شود که 

اقتصاد محلی نیز رشد و افزایش یابد.

Prasad Gantjia et al.,
2018

مطالعه برق الکتریکی روستایی با 
استفاد ه از ترکیب ترکیبی خورشید ی و 

سیستم زیست تود ه - بیوگاز

یکی از الزامات اصلی برای بهبود اقتصاد ی اجتماعی د ر هر کشوری، استفاد ه از سیستم های 
جد ید سازگار و جایگزین برق است.

Morato et al.,
2019

ایجاد یک چارچوب برای بهینه سازی 
جایگاه های جمع آوری زیست تود ه برای 
بهبود روش های مکان یابی انرژی بر 
اساس مکانیزم زیست تود ه - مطالعه 

مورد ی بولیوی

انتقال مواد اولیه زیست تود ه به تجهیزات تبد یل انرژی بر اساس زیست تود ه و بهینه سازی این 
امکانات، ازجمله چالش های اصلی د ر استفاد ه از زیست تود ه به عنوان یک منبع تجد ید پذیر انرژی 

است.

Karami dehkordi et al.,
2017

اجرای مد ل مفهومی با استفاد ه از 
انرژی های تجد ید پذیر د ر مناطق 

روستایی ایران

با شناخت ارزش انرژی تجد ید پذیر می توان میزان صرفه جویی د ر انرژی را محاسبه کرد. 
سرانجام توصیه می شود که روستاها توان استفاد ه از پتانسیل انرژی باد ی و خورشید ی راد ارند.

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. رابطه پویا بین اهمیت منابع زیست توده و تولید انرژی در مناطق روستایی. منبع: یافته های تحقیق، 1398

»مهدی کرمی دهکردی و همکاران. تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده«



535

 پاییز 1398 . دوره 10. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

»مهدی کرمی دهکردی و همکاران. تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده«

مواد و روش ها

در این بخش به بررسی میزان انرژی قابل استحصال از منابع 
زیست توده در روستای نوآباد پرداخته می شود که خالصه مراحل 

هر بخش جهت روشن تر شدن مسیر به شرح زیر است:

بررسی میزان پسماند و انرژی از بخش های زراعی، باغی، دامی 
و خانگی

جهت برآورد میزان انرژی قابل حصول از منابع زیست توده که 
شامل فضوالت دامی و پسماندها و ضایعات کشاورزی )باغی و 
زراعی( است، محاسبات از روش های زیر صورت می گیرد. یکی از 
جنبه های مهم در به کارگیری انرژی تجدیدپذیر بیوماس، محاسبه 
تولید انرژی الکتریکی تقریبی از مواد بیوماس موجود در منطقه 
نیروی  تولید  محاسبه  روش  به  بخش همچنین  این  در  است. 
الکتریکی از منابع زیست توده روستای موردمطالعه به تفکیک 

منابع پرداخته می شود.

رابطه محاسبه ضایعات باغی

Dry Biomass (tons) = بیوماس خشک )کیلوگرم(     

E (ha) = میزان زمین کشت شده در منطقه )هکتار(

Yield (Kg/ha) = عملکرد )کیلوگرم /هکتار(

رابطه شماره 1

 Dry Biomass (kg) =Yield (Kg/ha) ×E(ha) × index

 Waste harvest (%)×  DM(%)

 (%) Index Waste harvest= ضریب ضایعات برداشت )درصد(

 (%) DM= ماده خشک )درصد( 

رابطه محاسبه ضایعات زراعی

 Dry Biomass (tons) = بیوماس خشک )تن(

E (ha) = میزان زمین کشت شده در منطقه )هکتار(

Residue factor (tons/ha) = ضریب بقایا )تن در هکتار(

رابطه شماره 2

 Dry Biomass(ton)=E(ha)×residue factor(ton/ha)×Collection
 coefficient(%)×DM(%)

(%) Collection coefficient = ضریب جمع آوری )درصد(

 (%) DM = ماده خشک )درصد(

رابطه محاسبه بیوماس چوبی خشک

محصوالت باغی و زراعی

Dry Biomass (tons) = بیوماس چوبی خشک)کیلوگرم(

E (ha) = میزان زمین کشت شده در منطقه )هکتار(

رابطه شماره 3

 Dry Biomass Branches(kg) =E (ha)×index Waste harvest
  Branches(kg/ha)×DM(%)

 IndexWaste harvest Branches= ضریب ضایعات چوبی )هکتار /
کیلوگرم(

(%) DM = ماده خشک )درصد(

رابطه پسماند و ضایعات دامی و ماکیان

مقادیر کود دامی از طریق محاسبه 87 درصد گاو و 13 
درصد گوساله مشخص شد. سپس مقادیر 13/1 پوند کود 

خشک به ازای هر گاو ماده در هرروز )وزن متوسط گاو 1200 
پوند( و 3/66 پوند کود خشک به ازای هر گوساله در هرروز 

)وزن متوسط گوساله 330 پوند( 

رابطه شماره 4

 biomass(kg)= {[                                                      ] +

 [                                                  ]} /2/204 lbs/kg} × 0/85

در مقادیر کلی زیر طبقه بندی و در تعداد روزهای سال ضرب و باهم جمع 
شدند تا تولید کلی کود دامی خشک به دست آید. از ضریب 85 درصد برای 

فاکتور در دسترس بودن دام در روستاها استفاده شد.

365×13/1 ×0/87× تعداد کل گاوها

365× 3/66 × 0/13× تعداد کل گوساله
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االغ

 مقدار کود االغ با فرض 11 پوند کود خشک به ازای هر دام 
مدنظر قرار می گیرد.

رابطه شماره 5

Biomass (kg) = [                                               ] / 2/204  lbs/
kg

گوسفند

مقادیر کود گوسفند با فرض 0/9 پوند کود خشک به ازای 
هر دام و نرخ جمع آوری و یا در دسترس بودن 75 درصد 

مشخص گردید.

رابطه شماره 6

Biomass (kg) = [                                                   ]  2/204  
lbs/kg

 ماکیان )مرغ و ..(

برای تعیین میزان کود مرغ گوشتی، میانگین وزن یک 
مرغ گوشتی هشت  هفته ای )56 روزه( 2 پوند در نظر گرفته 
شد و ضریب تولید کود آن 0/35 پوند کود خشک روزانه در 
نظر گرفته شد که 6 مرتبه در سال تکرار می شود و برای مرغ 
تخم گذار ضریب تولید کود )0/53 پوند کود خشک روزانه( 
و با در نظر گرفتن وزن 4 پوند برای هر مرغ ضرب گردید. 

همچنین 80 درصد از این کود قابل جمع آوری هست.

رابطه شماره 7

Biomass (kg) = {[                                                    ] /2/204 
lbs/kg + [                                               ] /2/204 lbs/kg} × 0/8

بررسی پسماند و ضایعات خانگی

M= مقدار بیوماس خشک زباله )گرم(

MSW = نرخ سرانه تولید زباله )نفر گرم در روز(

R.P= جمعیت منطقه )نفر(

Index of collection = ضریب بهره برداری از جمع آوری 
)درصد(

(%DM) = ماده خشک )درصد( 

رابطه شماره 8

 M(gr) = 365 × R.P × MSW  × index of collection  × Recyclable
 materials × Organic matter   × Index separation of biomass

waste × DM(%)

 Index separation of biomass waste = ضریب جداسازی بیوماس 
از زباله )درصد(

Organic matter = مواد آلی زباله )درصد(

Recyclable materials = مواد قابل بازیافت )درصد(

 تبدیل بیوماس به انرژی الکتریکی

روش محاسبه انرژی برای احتراق

رابطه شماره 9
 Energy (kWh) =Biomass (kg) ×HHV (BTU/Ib) × 2.2046(Ib/kg)

×2/7039 ×10-4 (kwh/btu) × 0.2

روش محاسبه انرژی برای هضم بی هوازی

رابطه شماره 10
 Energy (kwh)= Biomass (kg) ×1048(BTU/FT3) ×35.314(FT3/m3)

×2.931 × 10-4 (KWH/BTU) × Methane yield (m3/kg vs.) ×vs×0.3

»مهدی کرمی دهکردی و همکاران. تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده«

Sohrabi et al, 2003 :منبع

0/67 × 11 ×365× تعداد االغ در منطقه 

0/75 × 0/9 × 365× تعداد گوسفند در منطقه 

0/53 ×365× تعداد مرغ تخم گذار در منطقه 
6 × 35 × 56 × تعداد مرغ گوشتی در منطقه  
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طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن و مرکز آمار ایران 
)85-1345( و آمار خانه بهداشت روستای نوآباد در سال 1395 

جمعیت روستای 650 نفر، 191 خانوار است.

به طورکلی فعالیت های روستا در سه بخش کشاورزی، دامداری، 
صنعت و ساختمان صورت می گیرد. در بخش کشاورزی وسعت 
اراضی زراعی با 380 هکتار و وسعت باغی با 15 هکتار زمین های 
منطقه را در برمی گیرد. در بخش زراعی محصول غالب منطقه 
گندم و در بخش باغات محصول غالب منطقه انگور است. آبیاری 
و  تحت فشار  آبیاری  طرح های  به  مجهز  کشاورزی  زمین های 

قطره ای صورت می گیرد

محسوب  اقتصادی  مهم  ارکان  از  یکی  روستا  در  دامداری 
می شود و غالباً به صورت خرده مالک صورت می گیرد که شامل 
80 رأس گاو و گوساله و 6000 رأس گوسفند و بز و1600 طیور 

.(Noabad Village Conductor Plan, 2011) است

از دالیل انتخاب روستای نوآباد فاصله و دسترسی راحت به 
مرکز استان و وجود منابع غنی زیست توده در روستا است.

یافته ها

در این بخش با استناد به روابط مذکور در بخش مواد و روش ها 
زیست توده  محوریت  با  تجدیدپذیر  انرژی  میزان  محاسبه  به 
در بخش های متعدد باغی، زراعی، دامی و خانگی در روستای 

موردمطالعه پرداخته می شود. 

میزان انرژی قابل استحصال از بخش باغی 

در  باغی  بخش  در  استحصال  قابل  انرژی   2 شماره  جدول 
روستای موردمطالعه را از سه محصول عمده بادام، انگور و گردو 
نشان می دهد که ابتدا با توجه به روابط ذکرشده میزان بیوماس 
خشک محاسبه گردید و در پی آن میران انرژی قابل استحصال 

از این بخش موردمحاسبه قرار گرفت.

قابل  انرژی  میزان   2 شماره  جدول  یافته های  به  استناد  با 
استحصال از محصوالت باغی،1316/6433 کیلووات ساعت است. 

میزان انرژی قابل استحصال  ضایعات چوبی از بخش 
باغی و زراعی 

جدول شماره 3 انرژی قابل استحصال در بخش باغی و زراعی 
را نشان می دهد که ابتدا با توجه به روابط ذکرشده میزان بیوماس 
خشک محاسبه گردید و در پی آن میران انرژی قابل استحصال 

از این بخش موردمحاسبه قرار گرفت.

جدول 2. سطح تولید محصوالت باغی با احتساب انرژی در سال زراعی 1397-1396.

بیوماس خشکسطح زیر کشت )هکتار(نام محصول
)Kg()میزان انرژی قابل استحصال )کیلووات ساعت

10345/2435/0721264باد ام
5144001281/57117انگور

1316/6433جمع
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جدول 3. سطح تولید ضایعات چوبی محصوالت زراعی و باغی با احتساب انرژی در سال زراعی 1397-1396.

سطح زیر کشتنام محصول
)هکتار(

بیوماس خشک
)Kg()میزان انرژی قابل استحصال )کیلووات ساعت

1040000/3803644/747باد ام
530000/3842669/9411انگور
52111000/19689960/842گند م
1019000/2921685/55141جو

1010000/560873/338032یونجه
300967000/9587467/6401ذرت
11000/420293/6750چغند ر

106395/768جمع
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قابل  انرژی  میزان   3 شماره  جدول  یافته های  به  استناد  با 
استحصال از ضایعات چوبی در بخش باغی و زراعی، 106395/768 

کیلووات ساعت است.

میزان انرژی قابل استحصال از بخش زراعی

بخش  در  استحصال  قابل  انرژی  احتساب   4 شماره  جدول 
زراعی از شش محصول عمده جو، گندم، سیب زمینی، یونجه، 
ذرت، چغندر را نشان می دهد که ابتدا با توجه به رابطه ذکرشده 
میزان بیوماس خشک محاسبه گردید و در پی آن میزان انرژی 

قابل استحصال از این بخش موردمحاسبه قرار گرفت.

قابل  انرژی  میزان   4 شماره  جدول  یافته های  به  استناد  با 
استحصال از محصوالت زراعی، 37903/4873 کیلووات ساعت 

است.

میزان انرژی قابل استحصال از بخش فضوالت دامی

جدول شماره 5 بیانگر انرژی قابل استحصال در بخش فضوالت 
دامی بر اساس برآورد جمعیت دامی روستا موردمطالعه است که 
محاسبه  بیوماس خشک  میزان  ذکرشده  روابط  باتوجه به  ابتدا 
گردید و در پی آن میزان انرژی قابل استحصال از این بخش 

موردمحاسبه قرار گرفت. 

قابل  انرژی  میزان   5 شماره  جدول  یافته های  به  استناد  با 
کیلووات   69951357/7 دامی،  فضوالت  بخش  از  استحصال 

ساعت است.

میزان انرژی قابل استحصال از زباله های خانگی

زباله های  از  استحصال  قابل  انرژی  میزان  محاسبه  به منظور 
در  کلی  اطالعات  ابتدا   6 شماره  جدول  با  منطبق  خانگی 
به  ادامه  زباله های روستایی به دست آورده سپس در  با  رابطه 
محاسبه بیوماس خشک و انرژی قابل استحصال از زباله روستای 

موردمطالعه پرداخته شد.

قابل  انرژی  میزان   6 شماره  جدول  یافته های  به  استناد  با 
استحصال از زباله های خانگی، 760892/495 کیلووات ساعت 

است.

منابع  بخش  از  استحصال شده  انرژی  میزان  کلی  جمع 
زیست توده روستایی اعم از پسماند باغی، زراعی، دامی و خانگی 
برابر با 70857266/1 )کیلووات ساعت( محاسبه گردید که جهت 
استخراج انرژی پاک می توان از آن بهره برد که در ادامه به ارائه 

سناریوها و راهبردهای در این زمینه پرداخته می شود.

جدول 4. سطح تولید محصوالت زراعی با احتساب انرژی در سال زراعی 1397-1396.

میزان انرژی قابل استحصال )کیلووات 
ساعت(

بیوماس خشک
)Kg(

سطح زیر کشت
)هکتار( نام محصول

7982/78839 88/95744 52 گند م
1427/26752 16/0888 10 جو
430/968185 4/935 10 یونجه
27218/5099 300/915 300 ذرت
93/9212586 1/00305 1 چغند ر
150/03204 1970/98704 2/4 سیب زمینی
37303/4873 جمع
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جدول 5. برآورد جمعیت دام، فضوالت با احتساب انرژی روستای نوآباد چهارمحال بختیاری در سال 1397.

میزان انرژی قابل استحصال )کیلووات ساعت( بیوماس خشک )تن( واحد دام نوع دام

5055/3525 82/2252591 50 گاو 
30 گوساله

5000 گوسفند
64800317/8 670712/341 1000 بز
112560/522 18307/9628 15 اسب

15000 طیور صنعتی 
4974330/15 51486/5472 12000 مرغ گوشتی

3000 مرغ تخم گذار
300 طیور سنتی

59093/8569 611/647913 140 مرغ گوشتی
160 مرغ تخم گذار

69951357/7 جمع
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جدول 6. برآورد سرانه زباله و احتساب انرژی قابل استحصال در روستایی موردمطالعه.

میزان انرژی قابل استحصال )کیلووات 
ساعت( بیوماس خشک)کیلوگرم( سرانه زباله )گرم در روز( جمعیت

760892/495 4812853/5 600 650
760892/495 جمع
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سناریوهای سیاست گذاری

در این بخش به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی و با استناد 
به چارچوب مفهومی تحقیق، به تبیین سناریوهای متعدد مبنی 
پرداخته  انرژی زیست توده در منطقه موردمطالعه  پتانسیل  بر 

می شود. 

سناریو اول

بوده  خانوار   191 نوآباد  روستای  جمعیت  اینکه  باتوجه به 
منطبق با جدول شماره 7 انرژی مصرفی موردنیاز در سال برای 
روستا محاسبه گردیده است و از طرفی دیگر میزان انرژی قابل 
استحصال از بخش زیست توده باتوجه به پتانسیل روستا در جدول 
شماره 8 به دست آمده است. از خارج  قسمت کلی این دو عدد به 
این نتیجه می توان رسید که بخش زیست توده این روستا می تواند 
2/60 درصد در مصرف گازی و 17/17 درصد در مصرف برق و 

در کل 2/26 درصد از انرژی کل موردنیاز روستا را پوشش دهد.

طبق اطالعات به دست آمده از میزان انرژی تجدیدپذیر قابل 

باتوجه به جمعیت 191 خانوار   8 استحصال در جدول شماره 
روستا و نیاز مصرفی برق خانوار روستایی به تعریف سناریو از 
تقسیم انرژی تجدیدپذیر بر تعداد خانوار که معادل 372932/979 
کیلوژول است، برای یک خانواده در جدول شماره 9 پرداخته شد:

نتایج جدول شماره 9 بدین معناست که هر خانوار می تواند در 
طول یک سال باتوجه به منابع تجدیدپذیر موجود در روستا و با 

استناد به این سناریو از منابع انرژی بهره مند گردد.  

 سناریو دوم

اگر به منظور روشنایی معابر عمومی در روستای موردمطالعه 
از المپ کم مصرف معمول )150 وات( استفاده نمود، می توان 
باانرژی تجدیدپذیر استحصال شده از بخش زیست توده و به شرط 
استفاده از 25 المپ با شرایط مذکور در معبر اصلی روستا، 68/58 
درصد از مصرف انرژی مذکور را از منابع تجدیدپذیر منطقه ای که 
سالم و بدون آلودگی زیست محیطی است به دست آورد )جدول 

شماره 10(.
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جدول 7. انرژی مصرفی )موردنیاز( برق و گاز خانگی روستای نوآباد.

مصرف ساالنه خانوارهای روستایی)کیلوژول( خانوار روستایی )مترمکعب/ کیلووات ساعت( متوسط مصرف ماهانه

2723886144 105مترمکعب د ر ماه گاز
412560000 50 کیلووات ساعت د ر ماه برق
3136446144 جمع
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جدول 8. انرژی قابل استحصال از منابع زیست توده روستای نوآباد.

میزان انرژی قابل استحصال)کیلوژول( نام منبع انرژی

37303/4873 ضایعات زراعی 
1316/6433 ضایعات باغی
106395/768 ضایعات چوبی زراعی و باغی
69951357/7 د ام و طیور
760892/495 زباله روستا
70857266/1 جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

جدول 9. سناریو برای یک خانواده.

توضیحات توان کل ساالنه)کیلوژول( توان کل روزانه)وات ساعت( تعداد نام وسیله

با فرض 3 المپ 5 واتی کم مصرف 194400 150 3 المپ کم مصرف 5 وات
برای مد ت یک بار استفاد ه هر فرد د ر روز 155520 120 3 شارژ موبایل 4 وات

349920 جمع
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سناریو سوم

منابع آب زیرزمینی و ریزش های جوی اصلی ترین منابع تأمین 
آب کشاورزی و آب شرب در روستای نوآباد محسوب می شوند. 
طبق اطالعات میدانی به دست آمده، روستا دارای آب لوله کشی 
است.هم اکنون آب شرب روستا توسط یک حلقه چاه به عمق 60 

متر و همچنین چشمه تأمین می گردد.

کارکرد  جهت  پمپ  به  نیاز  چاه  از  روستا  شرب  آب  تأمین 

24 ساعته است، بدین منظور جهت تأمین برق پمپ از انرژی 
زیست توده سناریو زیر تنظیم گردید.

از مجموع انرژی برق مصرفی پمپ 24 ساعته به این نتیجه 
می توان دست یافت که 54/67 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی 
کرده و میزان مذکور را از منابع تجدیدپذیر که سالم و بدون 
آلودگی زیست محیطی است به دست آورد که این رویکرد خود 
سبب صرفه جویی اقتصادی نیز خواهد بود )جدول شماره 11(. 

جدول 10. سناریو جهت روشنایی معابر عمومی.

توضیحات توان کل ساالنه)کیلوژول( توان کل روزانه 
)وات ساعت( تعداد نام وسیله

به مد ت 12 ساعت روشنایی 
معابر عمومی 48600000 37500 25 المپ 150 وات
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سناریو چهارم

آبیاری زمین های کشاورزی و باغات روستا، سنتی و به شیوه 
غرقابی انجام می شود. در روستا به علت آبیاری غرقابی و شیوع 
و  آب  پرت شدید  آبیاری سنتی،  از  ناشی  گیاهی  بیماری های 
نیاز به آبیاری نوین، جزء پروژه های قابل توجه  فرسایش خاک 

روستا است.

برق جهت  انرژی  به  نیاز  نوین  آبیاری  اینکه روش  باتوجه به 
کارکرد پمپ دارد، جهت تأمین درصدی از برق این فعالیت از 

انرژی زیست توده به تعریف سناریو پرداخته شد.

از مجموع انرژی برق مصرفی جهت آبیاری نوین به این نتیجه 
می توان دست یافت که 3/74درصد در بخش آبیاری بارانی بخش 
زراعی و 42/60 درصد در بخش آبیاری قطره ای باغات می توان 
در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و میزان مذکور را از منابع 

به  است  زیست محیطی  آلودگی  بدون  و  سالم  که  تجدیدپذیر 
دست آورد )جداول شماره 12 و 13(.

تبیین چارچوب مفهومی تحقیق 

همان طور که در تصویر شماره 2 مشاهده می شود، پتانسیل 
انرژی تجدیدپذیر حاصل از زیست توده در روستای نوآباد شامل 
خشک  پسماند  باغی،  پسماند  زراعی،  پسماند  قسمت  چهار 
ضایعات زراعی و باغی، پسماند دامی و پسماند خانگی است که 
میزان آن برحسب کیلوگرم در چارچوب باال تبیین شده است 
و میزان انرژی قابل استحصال از مجموع انرژی زیست توده بر 
اساس کیلوژول محاسبه گردید. در ادامه بر اساس نتایج حاصله 
از میزان انرژی مصرفی در روستا می توان بخش انرژی برق حاصل 
از زیست توده را در اولویت مصرف انرژی حاصل از انرژی دریافتی 

از زیست توده در نظر گرفت.

جدول 11. سناریو جهت تأمین برق آب شرب روستا از منابع انرژی تجدید پذیر.

توضیحاتتوان کل ساالنه)کیلوژول(توان کل روزانه )کیلووات ساعت(تعدادنوع وسیله

پمپ کارکرد چاه نیمه 
پمپ مذکور 24 ساعته است1100129600000عمیق

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

جدول 12. سناریو جهت تأمین برق از منابع انرژی تجدید پذیر جهت آبیاری نوین.

ساعات آبیاری ساالنهانرژی مصرفی در یک ساعت )کیلووات ساعت(روش آبیاری
یک هکتار در یک ساعت

0/354000قطره ای
0/774000بارانی

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                  Ghadamifiroozabadi, 2016 :منبع

جدول 13. میزان انرژی برق مصرفی آبیاری نوین.

سطح زیر کشتمحصوالت
)هکتار(

انرژی مصرفی
)کیلوژول(

3751890000000زراعی
15166320000باغی
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تصویر 2.  تبیین رابطه پویا بین اهمیت منابع زیست توده و تولید انرژی در مناطق روستایی. 
یافته های تحقیق، 1398

فصلنامه پژوهش های روستایی

بحث و نتیجه گیری

رشد و توسعه روستایی طی چند دهه اخیر نیـاز بـه منابع 
انرژي را بـراي ایـن سکونتگاه ها بیش ازپیش حیاتی نموده است 
و با توسعه انرژي هاي تجدیدپـذیر مـی تـوان نسبت به افزایش 
برق  به  انرژي در روسـتاها و رفـع مـشکل آن هایی که  تولید 
دسترسی ندارند اقدام نمود. ایـن نیـاز در مناطقی که روستاها 
کاماًل پراکنده اند بیـشتر احساس می شود و با نتایج قربان زاده 
و همکاران )2018(، نجفی و امیری )2016(، ساین و مارش1 

)1994( و ادوین و سخار2 )2015( مطابقت دارد.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، روستاها منبع بسیار غنی 
قابلیت دسترسی  با  انرژی  تولید  از منابع زیست توده است که 
و  )2010(، صالح پور  نتایج سرتیپی پور  با  دارا است که  را  باال 
همکاران )2018(، صفایی و غفاری )2016( و کرمی دهکردی 

و همکاران، )2017( مطابقت دارد.

 ،)2012( کبیری  و  ظهوریان مهر  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
ژی3 و همکاران )2017(، مامفیلی و مایر4 )2009( و گرجی 
مهلبانی و همکاران )2017( نشان می دهد که استفاده از روش ها 
انرژي  تأمین  براي  بیوگاز  تولید  ازجمله  جدید  فناوري هاي  و 

1. Singh & Marsh
2. Edwin & Sekhar
3. Ge
4. Mamphweli & Meyer

موردنیاز روستاها نه تنها ازنظر اقتصادي بلکه ازنظر اجتماعی و 
زیست محیطی نیز حائز اهمیت است از منابع زیست توده می توان 
انرژی بیوالکتریک و بیوگاز تولید کرد استفاده از بیوگاز اثرات 
کاهش  درنتیجه  و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  در  چشم گیری 

گرمایش زمین دارد. 

همان گونه که در این تحقیق اثبات شد می توان در تأمین مصرف 
برق خانگی، برق معابر عمومی و تأمین برق پمپ آب شرب روستا 
و همچنین تأمین برق آبیاری نوین کشاورزی از انرژی تجدیدپذیر 
 (Karami dehkordi بهره برد و در مصرف برق صرفه جویی نمود
(etal, 2017. استفاده از زیست توده به عنوان یک منبع انرژی نه تنها 

دالیل اقتصادی )جایی که سوخت به آسانی و باقیمت ارزان در 
دسترس است(، بلکه به دالیل توسعه اقتصادی و زیست محیطی 
نیز جذاب است که با نتایج تحقیق سلطرو5 و همکاران )2018(، 
محمد و همکاران )2013(، ژانگ6 و همکاران )2018(، عبدلی 
 )2017( همکاران  و  دهکردی  کرمی  و   )2010( همکاران  و 

مطابقت دارد.

استفاده بیش ازحد از انرژی تجدید ناپذیر و باال بودن هزینه 
نوین  فناوری های  به  دستیابی  امکان  انرژی ها  این  از  استفاده 
کشاورزی را برای بسیاری از روستاها ناممکن کرده است درنتیجه 
استفاده از انرژی حاصل از زیست توده و انرژی های پاک موجب 

5. Soltero
6. Zhang
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دستیابی به فناوری های نوین و پیشرفته می گردد که با نتایج 
تحقیق ژانگ و همکاران )2018(، سوتا7 و همکاران )2018(، 
کیو8 و همکاران )2018(، کراندال9 و همکاران )2017(، ژو10 
و همکاران )2018(، جکسون11 )2018( و کرمی دهکردی و 

همکاران )2017( مطابقت دارد.

نتایج تحقیق امیری )2015(، گیریجان و کومار12 )2019(، 
همکاران  و  ماهونی13  و   )2016( همکاران  و  تفتی  فالح نژاد 
)2013( نشان می دهد که جمع آوری منابع زیست توده جهت 
تولید برق که شامل پسماند زراعی، باغی، دامی و خانگی است 
رفع  و  زباله  عمومی،کاهش  بهداشت  ارتقا  به  کمک  موجب 
مشکالت زیست محیطی حاصل از رهاسازی منابع زیست توده در 

طبیعت )آلودگی آب، خاک، هوا و بو و ...( است.

پس از انجام عمل تخمیر و تولید بیوگـاز، فضوالت باقیمانده، 
یک کود غنی مناسب براي استفـاده در اراضی کشاورزي است. 
چرا که این کود برخالف کودهاي حیوانی تازه، فاقد بو بوده و 
اشغال  کمتري  ندارد. حجم  دنبال  به  را  محیط زیست  آلودگی 
می کند و آخرین مرحله از فواید زیست توده است که با نتایج 
بری14 و همکاران )1998(، لموئی15 و همکاران )2017( و علی 

انصاری و محمود )2017( مطابقت دارد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

7. Sota
8. Qiu
9. Crandall
10. Zhou
11. Jackson
12. Girijan & Kumar
13. Mahoney
14. Bari
15. lemoi
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