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تحلیل تجارب کاربرد فناوری بیوگاز در نواحی روستایی ایران
نسیم ایزدی؛ دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
حشمت اله سعدی*؛ دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
داریوش حیاتی؛ استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
دریافت مقاله1397/11/06 :

پذیرش نهایی1398/06/17 :

چکیده

افزایش جمعیت و بحران انرژی پیش روی جامعه روستایی در آینده ،اهمیت کاربرد انرژیهای نو مثل بیوگاز در
جهت توسعه پایدار روستایی را نمایان میکند .هدف اصلی این تحقیق مستندسازی تجربیات کاربرد فناوری
بیوگاز در راستای دستیابی به توسعه پایدار روستایی ایران بود .این تحقیق از نوع کاربردی و به صورت کیفی
بود که با استفاده از مطالعه موردی انجام گردید .جامعه آماری تحقیق ،کلیه کاربران فناوری بیوگاز در ایران
(11نفر) بودند و با استفاده از سرشماری انتخاب شدند که  5نفر آنها موفق و هنوز مشغول به کار هستند و  6نفر
ناموفق بوده و آن را به صورت موقت یا دائم کنار گذاشتهاند .برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق از روش
مشاهده ،مصاحبه نیمه ساختارمند و بررسی اسناد و مدارک استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش
کدگذاری و طبقهبندی استفاده گردید .یافتههای حاصل از مقایسه افراد موفق و ناموفق در بکارگیری بیوگاز
نشان داد که برای موفقیت در بکارگیری فناوری بیوگاز در ایران نیاز به مقدماتی است که در پنج طبقه کلی قرار
اقتصادگرایی و تطابق محیطی بوده است .در نهایت ،فرآیندی برای بکارگیری موفق فناوری بیوگاز در ایران
ترسیم و پیشنهادات کاربردی ارائه گردید .از جمله پیشنهادات ارائه شده ارائه تسهیالت دولتی و کاهش هزینه-
های تولید بیوگاز برای دامدارن بود.
واژگان کلیدی :مستندسازی ،فناوری بیوگاز ،توسعه پایدار روستایی ،اقتصادگرایی ،فضوالت دامی.
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گرفتند .این پنج طبقه کلی شامل توسعه منابع انسانی ،جهتگیری ذهنی ،ویژگیهای فنی و تکنیکی،
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توسعه پایدار روستایی سه بعد مهم دارد که شامل توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی میگردد
( .)Zeller, 2006:104یکی از فعالیتهای اقتصادی روستا دامپروری است .بخش دامپروری مسئول تولید
مقدار قابل توجهی از غذای جوامع بشری است و افزایش روزافزون جمعیت انسانی هر روزه تقاضای مردم
جهان به غذای دامی را افزایش میدهد .تمامی تالش بخش دامپروری نیز تولید مقادیر کافی از محصوالت
دامی مرغوب برای بحث استراتژیک حفظ امنیت غذایی جوامع است .این بخش مشکالتی نیز ایجاد میکند
از جمله اینکه حدود  18درصد از کل گازهای گلخانهای جهان مربوط به بخش دامپروری است (فائو).
تولید هر کیلوگرم گوشتهای گاو ،گوسفند و مرغ به ترتیب تولید معادل  1۷/4 ،34/6و  4/5۷کیلوگرم
دیاکسیدکربن میکند (تولید گاز گلخانهای در بخش پرورش دام بسیار بیشتر از طیور است) .تولید ساالنه
متان هر گاو برابر  100کیلوگرم است که معادل  2300کیلوگرم دیاکسیدکربن است (یعنی برابر با سوزاندن
 1000لیتر بنزین) .برای مبارزه با افزایش  2درجهای دمای جهانی باید جلوی هر نوع آلودگی را گرفت.
سوختهای فسیلی باید در کانون این اقدامات باشد ،اما اگر روند افزایش مصرف گوشت و محصوالت دامی
ادامه یابد ،تا  25سال دیگر از طریق دامداری و کشاورزی  12میلیلرد تن دیاکسیدکربن تولید خواهد شد.
این مقدار به تنهایی میتواند جلوی تالشهای جهانی برای کنترل  2درجهای دما را بگیرد .همچنین انرژی
در کل دنیا بعنوان یکی از عوامل مهم برای رشد اقتصادی و توسعه محسوب میشود ( Rao et al.,

.)2010:2091
زیرا با افزایش جمعیت جهان و مصرف سوختهای فسیلی ،ذخایر این انرژیهای تجدیدناپذیر رو به
اتمام است و عالوه بر اینکه زندگی نسلهای آینده را با نبود انرژی دشوار میسازد ،برای جامعه کنونی نیز
مسائل زیستمحیطی بسیاری را به همراه خواهد داشت ( .)Rasmussen, 2015:99مشکل انرژی امروزه
یکی از مشکالت اساسی تمامی کشورهای جهان بخصوص کشورهای در حال توسعه است .در دنیا  80درصد
انرژی مصرفی از سوختهای فسیلی تأمین میشود که مصرف این سوختها ،ذخایر آنها را تهدید میکند
( .)Rittmann, 2008:209نگاهی به آمارهای ایران نیز نشان میدهد ،مصرف انرژی کشور طی سالهای
اخیر به پنج برابر استاندارد جهانی رسیده است (.)Papzan and Haidari, 2011:431
از طرفی همه جمعیت  ۷/29میلیارد نفری جهان به برق دسترسی ندارند ،بخصوص در مناطق روستایی
که دسترسی به برق و کالً انرژی محدودتر است ( .)Practical action, 2012:14طبق آمار منتشره از سوی
شرکت توانیر ،علیرغم اتمام عملیات برق رسانی به روستاهای باالی  20خانوار کشور ،هنوز  4/2درصد خانوار
روستایی کشور که در روستاهایی با جمعیت کمتر از  20ساکن میباشند ،از نعمت دسترسی به برق محروم
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هستند .تا پایان سال  ،1396تعداد  229روستا با تعداد  2536خانوار از طریق سیستم های فتوولتائیک برق
دار گردیدهاند (توانیر .)1396 ،خانوارهای روستایی به انواع منابع انرژی مثل سوزاندن چوب ،زغالسنگ،
بقایای حیوانات و منابع نفتی وابسته هستند ( .)Morero et al., 2015:404همچنین سوخترسانی به
روستاهای دورافتاده حتی در کشوری مانند ایران که منابع غنی انرژی را در اختیار دارد ،بسیار مشکل و
هزینهبر میباشد.
بعالوه دامداران روستایی ایران که عمده دام کشور را در اختیار دارند اغلب به انرژی دسترسی ندارند و
دفع فضوالت دامی یکی از مشکالت آنهاست چراکه این فضوالت عالوه بر آلوده ساختن محیط زیست منجر
به سوراخ شدن الیه ازن میگردند .بیشتر کشورهای دنیا برنامهریزی گستردهای برای تأمین انرژی مورد
نیاز خود از طریق انرژیهای نو انجام دادهاند .استفاده از روشهای جدید تولید انرژی که معایب روشهای
قدیمی را نداشته باشند ،راهی مناسب برای این مشکل است که در سراسر جهان متداول شده است .از
جمله این روشها ،تولید انرژی از زیستتوده میباشد .این روش به چند حالت اصلی مانند سوزاندن ،تولید
بیواتانول ،تولید گاز مصنوعی ترموشیمیایی و بیوگاز تقسیم میگردد .بیوگاز از روش تخمیر بیهوازی زیست
توده حاصل میشود.
منابع عمده برای تولید بیوگاز ،فضوالت دامی ،فاضالبهای شهری و صنعتی ،زباله و زائدات کشاورزی
میباشند .در این پژوهش بر فضوالت دامی تأکید شده است که در بخش کشاورزی توسط دامداران روستایی
و عشایر کشور تولید میشود و بعنوان یک ماده زائد در این بخش باید فرآوری گردد تا بتواند منجر به
توسعه پایدار روستایی گردد.
در ایران با توسعه صنایع دامپروری و کشاورزی و همچنین استفاده بیشتر از منابع غذایی ،آلودگی حاصل
از فضوالت گیاهی و دامی افزایش یافته است که میتوان با استحصال بیوگاز از آنها خطرات ناشی از این مواد
را به شدت کاهش داد و از انرژی و کود تولیدی نیز استفاده نمود .در جهت تصفیه این فضوالت میتوان از
روش تجزیه بیهوازی یا تجزیه هوازی استفاده نمود .با وجود مزایای انرژیهای نو در کاهش گازهای گلخانهای
چون فرآیند تولید آن و تبدیل آن به انرژیهای دیگر پیچیده است و بنابراین انگیزه باالیی برای حفظ و
ادامه این فرآیند تولید از طرف تولیدکنندگان بخش کشاورزی الزم است ( Ravina and Genan,

 .)2015:122اما مستندسازی تجارب موفق و ناموفق و بررسی دالیل آنها ،میتواند شرایط بکارگیری فناوری
بیوگاز را بیان کرده و زمینه را برای توسعه آن فراهم کند .در واقع با تقویت نقاط قوت و از بین بردن
مشکالت کار با فناوری بیوگاز میتوان در جهت توسعه آن گام بزرگی برداشت .بنابراین هدف از این مطالعه
مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق فناوری بیوگاز در ایران است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

و آلودگی محیطزیست هنوز نگرانی درمورد پایداری در تولید انرژیهای نو بویژه فناوری بیوگاز وجود دارد،

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره چهارم (پیاپی )30

171

یپی

 )2مبانی نظری

امروزه در میان نظریهها و دیدگاههای مختلفی که در حوزه توسعه روستایی ارایه شده است ،چهار
دیدگاه اکولوژیک ،دیدگاه کالبدی (فیزیکی) ،دیدگاه مرکزیت یا بررسی مناسبات بیرونی و در نهایت دیدگاه
کارکردی بیش از سایر نظریات مورد توجه قرار گرفته است (خواجه شاهکوهی .)185: 1398 ،در دیدگاه
اکولوژیک به حفظ منابع برای نسل آینده و لزوم کاهش استفاده از منابع فسیلی اشاره شده است .یکی از
مواردی که در دیدگاه اکولوژیک بر آن تأکید میشود منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین کردن منابع فسیلی
با آنهاست (سلیمانی و همکاران .)134 :1392 ،اغلب مطالعات تاکنون سیاستهای کاهش شهرنشینی و
تمرکززدایی را بعنوان راهکار مناسب توسعه روستایی بیان کرده اند (طالشی .)163:1398 ،اما در این مطالعه
به پدیده جایگزینی انرزی در محیط روستا اشاره میگردد .مطالعات بسیاری بر روی فناوری بیوگاز و عوامل
مؤثر بر توسعه یا عدم توسعه آن توسط کاربران انجام شده است که برخی از آنها در اینجا بیان میگردد:
ام واکاجی ( ،)2008در بررسی واحدهای فناوری بیوگاز موجود ،یکی از دالیل توسعه نیافتن فناوری
بیوگاز را نیاز به فضا و امکانات و ناتوانی دامدار روستایی در تأمین آنها دانست و ایجاد واحدهای فناوری
بیوگاز جمعی را برای رفع این مشکل بیان کرد .به این صورت که تعدادی بهرهبردار در یک منطقه با
مشارکت همدیگر واحد فناوری بیوگاز را راهاندازی کرده و به صورت جمعی از آن بهرهبرداری نمایند.
هان و همکاران ( ،)2008بیان کردند که پروژههای تولید فناوری بیوگاز در مناطق روستایی چین به
عملکرد رضایت بخش دست نیافتند و علت شکست خود را به عواملی مثل کمبود یا ضعف در ساختار
سازمانی ،سطح فنی و تکنیکی ،حمایتهای مالی و عوامل اجتماعی نسبت دادند.
پاراویرا ( ،)2009با اشاره به کمبود حمایتهای دولتی و بیاعتمادی مردم به دولت ،اعطای وام و
یارانههای دولتی و باال بردن سطح آگاهی بهرهبرداران را راهی جهت توسعه فناوری بیوگاز دانست.
مویریگی و همکاران در پژوهشهای خود ( 2009و  )2014بر روی توسعه فناوری بیوگاز در آفریقا بیان
کردند که با توجه به نیاز و پتانسیل منطقه به توسعه فناوری بیوگاز ،این کار میتواند با آگاهسازی مردم،
اجرا شود.
کی و لی نیز در سال  2010بیان کردند که یکی از مشکالت تولید فناوری بیوگاز در روستاهای شمال
چین سرمای هوا و نیاز دستگاه برای تخمیر در دمای خاص است .همچنین ین و همکاران 201۷ ،در
پژوهش خود درجه حرارت هوا و مواد خام را از عوامل مؤثر بر توسعه فناوری بیوگاز خانگی در چین بیان
کردند.
چن و همکاران ( 2010و  )201۷در بررسی تجارب موفق و ناموفق کاربرد فناوری بیوگاز در روستاهای
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چین ،نبود اطالعات کافی و تیم متخصص در منطقه را مشکل عدم توسعه فناوری بیوگاز بیان کردند و
آموزش بهرهبرداران روستایی و تقویت مراکز پشتیبانی و مدیریت فناوری بیوگاز را بعنوان راهکار توسعه
فناوری بیوگاز در روستاهای چین بیان کردند و همچنین بر کاربرد مواد اولیه متفاوت جهت تولید فناوری
بیوگاز تأکید نمودند .همچنین کی و لی ( )2010و سانگ و همکاران ( ،)2014ایجاد مراکز خدمات و
پشتیبانی فناوری بیوگاز را روشی مؤثر برتوسعه فناوری بیوگاز در روستاهای دورافتاده چین دانستند و بیان
کردند که این امر عالوه بر حل مشکل انرژی در روستا میتواند مانع مهاجرت جوانان روستایی نیز باشد.
پاراویرا ( )2009نیز تأسیس موسسات پشتیبانی را راهکاری جهت توسعه فناوری بیوگاز در آفریقا دانست.
کبیر و همکاران ( ،)2013ضعیف بودن مشارکت افراد و سرمایه اجتماعی را عامل توسعه نیافتن فناوری
بیوگاز در منطقه دانستند و تقویت سازمانهای مردم نهاد ( )NGOو ایجاد شبکههای ارتباطی جهت آگاه-
سازی افراد از مزایای فناوری بیوگاز و از بین بردن شکاف بین دولت و مردم را جهت توسعه فناوری بیوگاز
پیشنهاد کردند .با عضویت افراد در سازمانهای مردم نهاد عالوه بر اینکه مشکل عدم اعتماد به سیستم
دولتی کم رنگ میشود ،ذهنیت افراد نیز بهبود مییابد و ایدهپردازی و آیندهنگری در آنها تقویت میگردد
تا عالوه بر تأمین معیشت خود به نسلهای آینده نیز توجه کنند.
منچستا و همکاران ( ،)2016در بررسی تجارب بکارگیری و توسعه فناوری بیوگاز بیان نمودند که مردان
سرپرست خانوار بیش از زنان سرپرست خانوار از فناوری بیوگاز استقبال کردند .همچنین عواملی مانند
سطح تحصیالت ،تعداد دام ،سطح درآمد و فاصله از منابع تأمین سوخت را بر توسعه فناوری بیوگاز در
اتیوپی مؤثر دانستند.
ونگ و همکاران ( ،)2016کوچک بودن واحدهای تولید فناوری بیوگاز را مانعی بر راه توسعه آن خواندند
و توسعه واحدهای فناوری بیوگاز متوسط و بزرگ بجای واحدهای کوچک و یا تجمیع واحدهای کوچک را
بعنوان راهکار توسعه فناوری بیوگاز در روستاهای چین بیان کردند که به این وسیله هزینه راهاندازی و
مشکل نیروی کار واحدها برطرف میگردد.
از جمله گاز سبز (بیومتان) و واحدهای ترکیبی نیرو و گرما اشاره کردند و بیان کردند که با وجود استخراج
محصوالت متنوع از مخازن فناوری بیوگاز ،همچنان هزینه راهاندازی از نظر بهرهبرداران یکی از عوامل
محدودکننده توسعه فناوری بیوگاز است .اما آنها با بیان اینکه مواد اولیه فناوری بیوگاز کامالًرایگان است و
تنها هزینه توسعه این تکنولوژی ،هزینه اولیه راهاندازی است ،توسعه آن را به لحاظ اقتصادی مقرون به
صرفه دانستند و نشان دادند که توسعه آن توجیه اقتصادی دارد.
در هند تولید حدود  40/۷34میلیارد مترمکعب فناوری بیوگاز در سال از طریق ضایعات کشاورزی و
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فضوالت دامی و ضایعات صنعتی امکان پذیر است ( .)Rao et al., 2010در نیجریه تخمینها نشان میدهد
که این کشور میتواند حدود  1/62میلیارد مترمکعب فناوری بیوگاز در سال تولید کند که این میزان
میتواند نشر دی اکسید کربن را تا  683/600تن در سال کنترل کند ( .)Adeoti et al., 2014:245در سال
 2012در مالزی تولید حدود  4589/49میلیون مترمکعب فناوری بیوگاز از فضوالت حیوانی در دسترس
امکانپذیر بود که میتوانست  8/2۷* 109کیلووات بر ساعت برق تولید کند ( Abdeshahian et al.,

 .)2016:۷19در لهستان تولید فناوری بیوگاز از ضایعات کشاورزی بطور معنی داری از  36/65میلیون
مترمکعب در سال  2011به  13۷/29میلیون مترمکعب در سال  2014افزایش یافته است ( Piwowar et

 .)al., 2016تولید فناوری بیوگاز از هاضمهای بیهوازی سرعت گرفته و پتانسیل خوب بازاریابی در آمریکای
التین را نشان میدهد ( .)Garfí et al., 2016:610ضایعات در دسترس در ایران نیز میتواند حدود
 16146/35میلیون مترمکعب فناوری بیوگاز تولید کند که معادل  323پتاژول انرژی است ( Maghanaki

.)et al, 2013:710
ژانگ و همکاران ( ،)2015در پژوهش خود به فواید فناوری بیوگاز و پتانسیل استفاده از آن در روستاهای
چین اشاره کرده اند و در نهایت گسترش تولید فناوری بیوگاز در سطوح کوچک و بزرگ روستاها را به
لحاظ زیست محیطی و اقتصادی توصیه نمودند .پژوهشی در اتیوپی به مقایسه روستاییانی که از فناوری
بیوگاز استفاده میکنند با آنها که استفاده نمیکنند پرداخته و نتایج آن نشان داد که فناوری بیوگاز در
صورت مطمئن بودن یعنی داشتن طراحی ماهرانه و محل احداث صحیح ،بسیار برای افراد مفید است و
مورد استقبال آنها قرار میگیرد ( .)Mengistu et al,. 2016:224مردم اتیوپی برای کاهش مشکل انرژیهای
خانگی و چالشهای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی خود ،اجرای برنامه های متوالی فناوری بیوگاز
خانگی را شروع کردند (.)EREDPC, 2008:114
وانگ و همکاران ( ،)2016در پژوهش خود بیان کردند که سیاستهای حمایتی میتواند تا حدودی
هزینههای تولید فناوری بیوگاز روستاییان را کاهش دهد و به ایجاد و توسعه مخازن (هاضمهای) فناوری
اقتصادی بدون کمک هزینه مقرون به صرفه نیست (.)Wang et al, 2012, 2013 and Hill et al., 2006
در چین بر تولید فناوری بیوگاز تأکید میشود و حمایتهایی از راه اندازی سایتهای خانگی میگردد چون
فناوری بیوگاز دسترسی محدود روستاها به انرژی را جبران میکند ضمن اینکه یک انرژی پاک و دوستدار
محیط زیست با تکنولوژی پیشرفته است ( .)Jiang et al., 2011:6079محققان چینی بیان کردند با وجود
حمایت 50درصدی دولت ،فناوری بیوگاز معموالً توسط کشاورزان با درآمد متوسط و باال بیشتر پذیرفته
شده است (.)Fan et al., 2011; Zuo, 2012 and Qiu et al, 2013
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در سال  2016افشارزاده و همکاران بیان کردند که ایران برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی نیاز به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق روستایی دارد.
ین و همکاران 201۷ ،در پژوهش خود درجه حرارت هوا و مواد خام و درآمد و تحصیالت افراد را از
عوامل مؤثر بر توسعه فناوری بیوگاز خانگی در چین بیان کردند.
یکی از ابعاد دانش در عرصه سازمانی ،تجربه است .مفهوم تجربه ،مترادف با بیان مشاهدات؛ تجزیه و
تحلیل ،اندازهگیری ،ثبت ،مقایسه ،تمثیل ،طبقهبندی و تعریف فعل و انفعاالت پدیدههاست .رویکرد
مستندسازی بعنوان مبنای نظری در این پژوهش جهت بررسی تجارب بکار گرفته شده است .هدف اصلی
در فرایند مستندسازی تجربیات ،الگوبرداری و کسب تجربه از رویدادهای گذشته برای بهبود عملکرد آتی
مدیران ،کارکنان و سازمان میباشد .سایر اهداف فرایند مستندسازی تجربیات عبارتند از حفظ و مدیریت
بهینه یکی از داراییهای فکری مهم یعنی تجربیات؛ کمک به کاهش هزینهها بعلت کاهش راهکارهای مبتنی
بر آزمون و خطا؛ بسترسازی برای افزایش خالقیت و نوآوری در میان مدیران و کارکنان سازمانها؛ و جهت
دادن مدیران ،کارکنان و سازمانها به سمت ثبت تجربیات خود (الهی و همکاران.)46 :1384 ،
از دیدگاه گاروین ،فعالیت تجربهگرایی شامل جستجو و ارزیابی سیستماتیک دانش جدید بوده و برخالف
حل مسئله که مبتنی بر مشکالت جاری است ،تجربهگرایی مستلزم ایجاد فرصت و توسعه افق دیدگاههای
افراد است (جعفریمقدم.)۷4 :1386 ،
 )3روش تحقیق

تحقیق حاضر از جنبه هدف ،کاربردی و از لحاظ روششناسی از نوع تحقیقات کیفی محسوب میشود.
جامعه آماری تحقیق کلیه دامدارانی بود که در کشور تجربه استفاده از فناوری بیوگاز را دارا بودند و به
صورت تمامشماری انتخاب گردیدند ( 11دامدار که به دو دسته تقسیم شدند 5 :نفر موفق و  6نفر ناموفق).
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق از روش مشاهده ،مصاحبه نیمهساختارمند و
عقاید افراد ،شناخت علل رفتار ،استعدادها و تواناییهای روانی افراد ،انتظارات و تجربیات کاری آنها در
زمینه فناوری بیوگاز پرداخته شد .یافتههایی که از مصاحبهها و مشاهدهها بدست آمد توسط یکی از روش-
های تجزیه و تحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفت .روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این قسمت
کدگذاری و توسعه سیستمهای طبقهبندی است که شامل فرآیند ضبط صحبتهای افراد ،روی کاغذ آوردن
صحبتها ،کدگذاری صحبتها و در نهایت طبقهبندی آنها است ( .)Liamputtong, 2009:137بر همین
اساس ،ابتدا مصاحبهها و مشاهدات ثبت و ضبط شده ،سپس دادههای ثبت و ضبط شده کدگذاری و در
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نهایت ،تجربهها ،طبقهبندی موضوعی گردید .همچنین ،برای بهرهگیری از تجربیات افراد موفق و ناموفق ،از
رویکرد مستندسازی استفاده گردید .در ادامه رویکرد مورد نظر تشریح شده است.
در راستای مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق استفاده از فناوری بیوگاز در ایران ،از یک فرآیند چهار
مرحلهای استفاده گردید .در این فرآیند ،هر مرحله از چند زیرمرحله و اقدامات اجرایی تشکیل شده است
که در آنها رویکرد خاصی مدنظر بوده است .در مرحله نخست ،ابتدا برنامهریزی به منظور مستندسازی
تجربیات موفق و ناموفق را خواهیم داشت .در این مرحله از رویکرد استراتژیک استفاده میشود .در همین
راستا ،چشماندازها ،اهداف ،مأموریتها و استراتژیهای افراد مشخص میشود.
دلیل استفاده از این رویکرد ،پی بردن به این موضوع است که افراد چه چشماندازها ،اهداف و مأموریت-
هایی برای رسیدن به موفقیت در نظر گرفته بودند .در مرحله دوم ،به اجرای برنامه مستندسازی تجربیات
موفق وناموفق پرداخته میشود .در این مرحله ،از رویکرد پژوهشی ،بهره گرفته میشود .بنابراین ،از روشهای
پژوهش کیفی نظیر مشاهده سیستماتیک ،مصاحبههای نیمه ساختارمند و موردکاوی جهت استخراج
تجربیات موفق و ناموفق کاربرد فناوری بیوگاز استفاده میشود .همچنین ،در این مرحله ،جوایز ،تقدیرنامهها
و رتبههای کسب شده توسط بهرهبرداران فناوری بیوگاز مورد بررسی قرار میگیرند که رویکرد مورد استفاده،
رویکرد ارتقا نامیده میشود .در مرحله سوم ،ثبت و مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق صورت میگیرد.
رویکرد مورد استفاده ،رویکرد مدیریت و سازماندهی مستندات است.
با توجه به این رویکرد ،تجربیات موفق و ناموفق کدگذاری ،سپس طبقهبندی و در نهایت ،کمیسازی
میشوند .در این مرحله ،به نوعی تجربیات موفق و ناموفق به صورت منظم و ساختارمند درآمده و برای
مخاطب قابل درکتر و محسوستر میشوند .به طوری که ،اهمیت هر یک از تجربیات در موفقیت افراد
مشخص خواهد شد .در مرحله چهارم ،به مدلسازی تجربیات موفق پرداخته میشود .در این مرحله تجربیات
موفق در قالب یک مدل و به صورت یک فرآیند نشان داده میشود .رویکرد مورد استفاده در این مرحله،
رویکرد تجرید است .بر اساس این رویکرد ،به همسانسازی ،یکدستی و ساماندهی تجربیات اقدام میشود.
مدل موفقیت برای اعمال در دیگر حوزهها و زمینهها ارایه میشود.
در نتیجه ،تجربیات موفق و ناموفق کاربرد فناوری بیوگاز تجرید و مدل عملی آن استخراج میشود .بر
همین اساس ،میباید به تعیین ارتباط بین مؤلفههایی که در مرحله قبل مشخص شده بود ،پرداخت تا از
این طریق فرآیند دستیابی به موفقیت افراد ترسیم شود (شکل .)1
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شکل  .1فرآیند مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق کاربرد بیوگاز در ایران ()Ataei et al., 2016

 )4یافتههای تحقیق

مقایسه میانگین سن افراد موفق و ناموفق بیانگر این مطلب است که میانگین سنی افراد موفق  45سال
و ناموفقها  5۷سال است و شاید بتوان چنین بیان کرد که افراد جوانتر از نظر توان انجام کار ،توانمندتر
هستند و نیروی کار مورد نیاز فناوری بیوگاز را تأمین میکنند و موفقیت آنها بیشتر است .همچنین
میتوان گفت که با افزایش سن ،قدرت ریسکپذیری افراد و پذیرش موضوعات جدید بین آنها کمتر
میشود .میانگین سالهای تحصیل موفقها  8سال و ناموفقها  6سال بود که تفاوت چندانی با هم نداشتند.
از نظر شغل نیز هر دو گروه بیان کردند که شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری بوده است .میانگین تعداد
دام افراد موفق  20رأس گاو بود و افراد ناموفق به طور میانگین  19رأس گاو داشتند.
منبع گرمایشی دامداری هر دو گروه نفت و کپسول گاز بود که هر یک مشکالت و مزایای خاص خود
را داشتند اما نگرش دامداران به منبع گرمایشی مورد استفاده متفاوت بود ،بطوریکه افراد موفق به زحمات
در حالیست که افراد ناموفق نفت و کپسول گاز را به دلیل ارزانتر بودن ترجیح میدادند .حال آنکه محققان
بیان کردهاند که فناوری بیوگاز اگرچه هزینه اولیه راهاندازی دارد اما در ادامه فرصتی را برای افراد ایجاد
میکند تا هم از آلودگی فضوالت راحت شوند و هم گاز ارزان و تمیز و تجدیدپذیر تولید کنند.
میانگین فضای دامداری افراد ناموفق  950مترمربع و افراد ناموفق  800مترمربع بود .با مقایسه مساحت-
ها میتوان اینطور نتیجه گرفت که افراد ناموفق با داشتن دامداری بزرگتر ،در مقایسه با سایر کاربران
منطقه نیاز به گرمایش بیشتری دارند بنابراین باید به دنبال استفاده از منابع نامحدود باشند و از طرفی
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بعضی از افراد ناموفق به کوچک بودن فضای دامداری و نیاز به قرار دادن مخزن خارج از فضای دامداری
اشاره کردهاند که باعث تحمیل هزینه بیشتر به آنها و در نتیجه هدر رفتن گاز شده است .اما افراد موفق
با وجود دامداریهای کوچکتر توانستهاند با مدیریت صحیح ،بهرهبرداری بهتری انجام دهند و علیرغم
داشتن دامداریهای کوچکتر اشارهای به مشکل فضای الزم برای مخزن و لولهکشی نکردند.
ضمن اینکه در تمام موارد بررسی شده افراد موفق و ناموفق چون اولین بهرهبرداران فناوری بیوگاز
بودند ،کلیه هزینه های راهاندازی توسط جهادکشاورزی پرداخت شدهاست و هزینه نباید بعنوان عامل
محدودکننده افراد بیان گردد .در واقع دالیل اصلی راهاندازی فناوری بیوگاز توسط دو گروه تشویق و حمایت
دولت (سازمان جهاد کشاورزی) و رهایی از فضوالت با این روش بود.
همچنین ،افراد موفق با داشتن یک تا دو نفر نیروی کار دائم مشکل کارگر را برطرف کرده و از فناوری
بیوگاز استقبال نمودند .از نظر شرکت در کالسهای آموزشی و ارتباط با مروج ،افراد موفق فعالتر بودند و
حداقل یکبار در ماه با مروج در تماس بودند و در کالسهای آموزشی برگزارشده در منطقه شرکت کردهاند.
این افراد اغلب از مشارکت اجتماعی بیشتری در فعالیتهای اجتماعی برخوردار بودند.
جدول  .1ویژگیهای فردی پاسخگویان
45

سن

5۷

8

تحصیالت

6

کشاورزی و دامداری

شغل

کشاورزی و دامداری

20

میانگین تعداد دام (رأس)

19

نفت و کپسول گاز

منبع گرمایشی

نفت و کپسول گاز

800

میانگین فضای دامداری ()m2

950

 1تا  2نفر

نیروی کار دائم

صفر تا یک

گاو

نوع دام

گاو

حداقل دوبار در سال

شرکت در کالسهای آموزشی

حداکثر یکبار در سال

حداقل یکبار در ماه

ارتباط با مروج

حداکثر یکبار در ماه

منبع :یافتههای پژوهش139۷ ،

برای تجزیه و تحلیل دادهها فرآیند ضبط مصاحبهها ،روی کاغذ آوردن مصاحبهها  ،کدگذاری و در
نهایت طبقهبندی آنها طی شد .بنابراین ،پس از آنکه به صحبتهای افراد گوش داده شد ،میبایست آن
صحبتها روی کاغذ آورده شود .سپس باید به دقت و خط به خط رونویسیهایی که صورت گرفته را مورد
مطالعه قرار داد و دادهها را در واحدهای معنیداری جدا کرد .زمانی که قسمتهای معنیدار در جای خود
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قرار گرفتند ،کدگذاری صورت گرفته است .در این روش ،ابتدا همه مصاحبهها ،به دقت مرور و بررسی شد.
سپس ،این مصاحبهها به چندین بخش بامعنی تقسیم شده و در نهایت ،هر طبقه با مفهومی مناسب که
معرف آن باشد ،مشخص گردید .در این مرحله ،برای هر طبقه ،زیرطبقاتی نیز در نظر گرفته شده و روند
مفهومسازی ادامه یافت .سپس ،دادهها شمارش شدند .به عبارتی ،در صورتی که واژههای خاص در متن و
یا در حین سخنان یک فرد به دفعات تکرار شده باشد ،شمارش شده و در نهایت مورد تفسیر قرار میگیرد.
این روش در پیشینههای روششناسی ،تحت عنوان برجستهسازی شناخته میشود ( Fatemi and Karami,

.)2010
یافتههای حاصل از کدگذاری و طبقهبندی دادهها نشان داد که تجربیات موفق بکارگیری فناوری بیوگاز
در ایران در پنج طبقه کلی قرار گرفتند .این پنج طبقه کلی شامل توسعه منابع انسانی ،جهتگیری ذهنی،
ویژگیهای فنی و تکنیکی ،اقتصادگرایی و تطابق محیطی بوده است .این پنج طبقه ،دارای زیرطبقاتی
هستند که این زیرطبقهها ،مفاهیم نامیده میشوند .بر همین اساس ،سه مفهوم نیاز دستگاه فناوری بیوگاز
به نیروی انسانی ،فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و اثرات فناوری بیوگاز بر سالمتی و بهداشت،
طبقه توسعه منابع انسانی را تشکیل دادند.
یکی دیگر از طبقات ،جهتگیری ذهنی بود .ایدهپردازی ،آرمانگرایی ،آیندهنگری ،عدم اعتماد به
سیستم دولتی ،تجربه ناموفق و تلخ از مفاهیم این طبقه میباشند به این صورت که بهعنوان مثال ،وجود
یک تجربه ناموفق که منجر به انفجار دستگاه فناوری بیوگاز شده باعث ایجاد ذهنیت در افراد و مقاومت
آنها در مقابل بکارگیری فناوری بیوگاز شده است.
طبق یافتههای به دست آمده ،ویژگیهای فنی و تکنیکی یکی دیگر از طبقات بوده است .این طبقه با
داشتن چهارمفهوم ،بیشترین زیرطبقه را به خود اختصاص داده است .این طبقه ایمنسازی دستگاه فناوری
بیوگاز ،تخصصگرایی فناوری بیوگاز ،سختی کار با دستگاه فناوری بیوگاز و ایمنی کار و خطرات کپسول
گاز را در خود دارد.
اقتصادی فناوری بیوگاز وهزینهبر بودن راهاندازی فناوری بیوگاز شده است .این سه مفهوم طبقه اقتصادگرایی
را تشکیل میدهد .میتوان اینچنین بیان داشت که اقتصادگرایی جزء جداییناپذیر هر تجربهای اعم از موفق
یا ناموفق است .چرا که توجیه اقتصادی و مقایسه هزینه و فایده برای بکارگیری هر نوآوری در هر زمان و
مکانی یکی از اهداف مهم تلقی میشود.
آخرین طبقه که همانتطابق محیطی است ،شامل سه مفهوم سازگارناپذیری فناوری بیوگاز با اقلیم سرد،
نیاز فناوری بیوگاز به فضا و امکانات و تطبیق با نیاز دامداران و حل مشکالت موجود بوده است .به بیان
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یپی

دیگر ،یکی از مشکالت فناوری بیوگاز سازگارناپذیری آن با اقلیم سرد است که برای رفع این مشکل و
بکارگیری آن در جاهای سرد نیاز به عایقبندی است که هزینههایی را برای دامدار به همراه دارد.
در مرحله بعد ،یافتههای بهدست آمده با استفاده از روش برجستهسازی و بر اساس تکرار ،مورد بررسی
قرار گرفتند .یافتهها نشان میدهد که از بین  16مفهوم بهدست آمده ،سازگارناپذیری فناوری بیوگاز با اقلیم
سرد ،نیاز دستگاه فناوری بیوگاز به نیروی انسانی و نیاز فناوری بیوگاز به فضا و امکانات ،به ترتیب بیشترین
تکرار را داشتهاند .میتوان این برداشت را داشت که این سه مفهوم ،جز تجربیات مشترک بکارگیرندگان
فناوری بیوگاز بوده که در موفقیت آنها تأثیرگذار بوده است .به بیان دیگر ،هرچه تعداد تکرار مفاهیم بیشتر
باشد ،نشان از توافق بیشتر افراد بر تأثیرگذاری مفاهیم بر موفقیت آنها خواهد بود .همچنین ،مفاهیمی
نظیر ایمنی کار و خطرات کپسول گاز و تجربه ناموفق و تلخ ،کمترین تکرار را به خود اختصاص دادهاند.
سایر یافتهها در جدول  2ارایه شده است.
جدول  .2کدگذاری و طبقهبندی تجربیات موفق و ناموفق بکارگیری فناوری بیوگاز در ایران
طبقات

مفاهیم

کدها و تکرار

نیاز دستگاه فناوری بیوگاز به نیروی انسانی همیشه باید یک نفر حداقل حواسش به دستگاه باشد)6( .
به کارگر برای پر کردن مخزن نیاز دارد)9( .
()18

توسعه منابع انسانی

اگر گاز گرانتر بود مردم بیشتر عالقمند میشدند)5( .
فروش فضوالت برای تهیه کود حیوانی راحتتر است)3( .
فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ()۷
فضوالت را به زمین کشاورزی میبریم و استفاده میکنیم و مشکلی با آنها نداریم.
()4
فناوری بیوگاز چون از فضوالت حیوانی بدست میآید ممکن است باعث مریضی
شود)6( .
اثرات فناوری بیوگاز بر سالمتی و بهداشت از بوی بد فضوالت دامی راحت میشویم)10( .
تمیزتر شدن محیط دامداری با ایجاد فناوری بیوگاز)6( .
()9
کم شدن حشرات موذی به دلیل ریختن فضوالت در مخزن)4( .
با فناوری بیوگاز از آاودگی فضوالت راحت میشویم)9( .
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مفاهیم

کدها و تکرار

جهتگیری ذهنی

تجربه ناموفق و تلخ ()5

از وقتیکه یک دستگاه فناوری بیوگاز در منطقه آتش گرفت دیگر کسی سراغ
فناوری بیوگاز نمیرود)3( .

ایمنسازی دستگاه فناوری بیوگاز ()۷

اگر لولهها کیپ شود احتمال انفجار است)6( .
فشار گاز متغیر است و برای استفاده مستقیم در بخاری مناسب نیست)4( .

تخصصگرایی فناوری بیوگاز ()11

راهاندازی آن نیاز به مهندس دارد)8( .
اطالعات ما درمورد فناوری بیوگاز کم است)4( .
نبودن مهندس متخصص و با تجربه)5( .
یکی از مشکالت ،ایرادات فنی دستگاه است)3( .
جایی وجود ندارد که ما برای خرابی سیستم مراجعه کنیم)8( .
اگر دستگاه کهنه شود احتمال دارد گاز کمتری تولید کند)6( .
گرفتگی لولهها باعث میشود که گاز تولیدی کمتر شود)4( .

سختی کار با دستگاه فناوری بیوگاز ()12

تا دمای مخزن به  38درجه نرسد ،گاز تولید نمیشود)11( .
سختی کار جمعآوری فضوالت و هم زدن مخزن)۷( .
لولهکشی برای استفاده از گاز سخت است)2( .
هم زدن مواد درون مخزن کار سختی است)5( .
پیچیده بودن وسایل کار)4( .
رسیدن به دمای  38درجه در زمستان خیلی مشکل است)2( .
ذخیره گاز تولید شده و مصرف آن در زمان دیگر کار دشواری است)4( .
ریختن فضوالت و آب در مخزن کار سختی است)5( .
لولهها گرفتگی پیدا میکند)6( .
ساده بودن سیستمها و روش کار)3( .
کار با سیستم فناوری بیوگاز خیلی آسان است)2( .
اصالً پیچیده نیست)3( .

ویژگیهای فنی و تکنیکی

عدم اعتماد به سیستم دولتی ()8

اصالً جهاد کشاورزی چیزی که به سود ما باشد را پیشنهاد نمیکند)۷( .
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ایدهپردازی ،آرمانگرایی ،آیندهنگری ()10

کاش می شد روزی گاز را به حدی تولید کنم که دیگر در روستا نیاز به کپسول
نباشد)1( .
اصالً فکر نمیکردم به این راحتی باشه ولی ترجیح دادم امتحان کنم)5( .
انجام کارهای جدید را دوست دارم)4( .
اصالً دوست ندارم ریسک کنم)2( .
حوصله تغییر وضعیت را ندارم)5( .
به نظرم هر چیز جدیدی مشکالت و عوارض خودش را دارد)4( .
بهتر است بقیه امتحان کنند ،اگر خوب بود بعد من)2( .
ترجیح میدهم همیشه قبل از سایرین یک کار جدید را امتحان کنم)3( .
اصالً دوست ندارم پیرو بقیه باشم)1( .
به نظرم انسانها با ریسک کردن تجربه کسب میکنند)4( .
من حتی به این فکر میکنم که روزی بتوانم گاز تولیدی را به افراد روستا بفروشم.
()2
اگر گاز تولیدی را میتوانستیم به برق تبدیل کنیم خیلی بهتر بود)3( .
برای اطرافیان باورکردنی نیست)5( .
برای خودم هم ابتدا عجیب بود)4( .

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره چهارم (پیاپی )30
یپی
طبقات
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کدها و تکرار

ایمنی کار و خطرات کپسول گاز ()6

زحمت جا به جا کردن کپسول زیاد است)10( .
کپسول گاز احتمال انفجار دارد)۷( .
احتمال نشت گاز کپسول در محوطه دامداری وجود دارد)5( .
خطر گاز گرفتگی بخاطر کپسول وجود دارد)6( .
گازی که از چوب و کپسول بدست میآید بوی بدی دارد)8( .
دود حاصل از سوخت چوب یا کپسول گاز آزار دهنده است)6( .
پر کردن کپسول کار خطرناکی است)8( .

چندکارکردی بودن فناوری بیوگاز ()11

من از باقیمانده دستگاه بعنوان کود برای کشاورزی استفاده میکنم)5( .
کودی که بهدست میآید بسیار خوب است)4( .
با فناوری بیوگاز هم فضوالت جمعآوری میشوند و هم گاز ارزان و سالم تولید
میکنیم)5( .

اقتصادگرایی

خرید کپسول گاز آسانتر است)4( .
رقابتپذیری ضعیف اقتصادی فناوری بیوگاز
خرید کپسول گاز مقرون به صرفهتر است)3( .
()10
ارزانتر بودن گاز خانگی و کپسول گاز)1( .

هزینهبر بودن راهاندازی فناوری بیوگاز ()13

فناوری بیوگاز هزینهبر است)9( .
هزینه راهاندازی را جهاد کشاورزی داده است)3( .
برای گرم نگه داشتن مخزن ،عایقبندی کردیم که هزینهبر بود)4( .
لولهکشی گاز هزینهبر است)3( .
برای پوشاندن مخزن و گرم نگه داشتن آن در زمستان هزینه الزم است)4( .

در ماههای سرد سال اصالً تولید گاز ندارد)5( .
فشار گاز آن ثابت نیست)6( .
سازگارناپذیری فناوری بیوگاز با اقلیم سرد در بعضی ساعتها مثل ظهر تولید گاز بیشتر است)9( .
هر چه هوا گرمتر باشد ،تولید گاز بیشتر است)10( .
()23
در شهر ما فقط  2ماه گاز خوب تولید میکند)2( .
دستگاه بیشترین تولید را ظهر تابستان دارد که برعکس نیاز ماست)1( .

تطابق محیطی

نیاز فناوری بیوگاز به فضا و امکانات ()15

روزی سه وعده ،هر وعده  100لیتر آب الزم است)8( .
برای هر سه فرغون فضوالت  100لیتر آب الزم است)۷( .
توی دامداری فضای کافی برای دستگاه نداشتم و دستگاه با دامداری فاصله دارد
بنابراین حمل فضوالت یک مشکل است)۷( .

منبع :یافتههای پژوهش139۷ ،

توسعه منابع انسانی :برای توسعه فناوری بیوگاز در بین دامداران نیاز به توسعه منابع انسانی در سه
حوزه نیروی انسانی ،فرهنگ انسانی و سالمت و بهداشت انسانی است .فناوری بیوگاز به دلیل تبدیل فضوالت
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کپسول در زمستان کمیاب میشود)11( .
قیمت کپسول متغیر است و در فصل سرد گرانتر میشود)9( .
تطبیق با نیاز دامداران و حل مشکالت
در منطقه ما کپسول گاز کم است)8( .
موجود ()13
گاز تولیدی کامالً شبیه گاز شهری است)5( .
به دلیل کمبود نفت در زمستان ،فناوری بیوگازخیلی روش خوبی است)4( .
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حیوانی به گاز ،گام بزرگی را در راستای بهداشت محیط دامداری و همچنین سالمت دامداران بر میدارد.
زیرا به این وسیله دامداران از بوی بد فضوالت و همچنین آلودگی آن و شیوع حشرات موذی در منطقه
رهایی مییابند .هر دو گروه افراد موفق و ناموفق نیز به بعضی از مزایای فناوری بیوگاز اشاره کردهاند از
جمله اینکه به این وسیله از آلودگی فضوالت راحت میشوند و گاز مناسب و ارزانی تولید میگردد .اما افراد
موفق به مشکالت آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از فضوالت نیز اشاره کردند و فناوری بیوگاز را روشی
مناسب از نظر بهداشتی معرفی کردند .همچنین به این مطلب اشاره کردند که با توجه به کمبود آب و
خشکسالیهای موجود استفاده از پساب فناوری بیوگاز بعنوان کود مایع در کشاورزی مناسبتر است و اینکه
حمل کپسول گاز و پر کردن آن کاری دشوار و خطرناک است.
بعد نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند اجرای فناوری بیوگاز ،به دو دسته تقسیم میشود :یک دسته
کارگر ساده برای ریختن فضوالت در مخزنها و یا هم زدن آن و دیگری نیاز به نیروی انسانی ماهر جهت
مدیریت فرآیند تولید و رفع نواقص دستگاه در صورت بروز است .بهعبارت دیگر ،نیروی انسانی متخصص و
نیروی کارگری در فرآیند اجرای فناوری بیوگاز ضروری است.
مقوله فرهنگ انسانی در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیز بعد سوم از توسعه منابع انسانی است.
هنوز مردم فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل رو به اتمام بودن منابع انرژی را در خود تقویت
نکرده اند .بنابراین بعضی طرحهای اجرا شده فناوری بیوگاز در ایران به همین دالیل با شکست مواجه شده
است .چرا که دامدار با کمی تالش برای دامداری خود مجوز استفاده از گاز شهری را گرفته است و یا سهمیه
سوخت دریافت میکند .بنابراین طبق محاسبات دامدار استفاده از فناوری بیوگاز به لحاظ هزینه راهاندازی
و همچنین نیاز به نیروی کار ،مقرون به صرفه نیست .اما واقعاً این مسئله که تا چه زمان میتوان از منابع
انرژی کشور استفاده نمود و ذخیره آنها به چه میزان است و ضرورت رفتن به سمت انرژیهای تجدیدپذیر
رفت ،چندان دغدغه مردم خصوصاً دامداران روستایی نیست.
منچستا و همکاران ( ،)2016بیان کردند که مردان سرپرست خانوار بیش از زنان سرپرست خانوار از
فناوری بیوگاز بیان کردند.
تطابق محیطی :یکی از معایب فناوری بیوگاز که همه کاربران ،اعم از افراد موفق و ناموفق به آن اشاره
کردهاند ،سازگارناپذیری آن با اقلیم سرد بوده است .هر چند که این سیستم در کشورهایی مانند نروژ و
آلمان با دماهای زیر صفر نیز کاربرد دارد .اما در ایران به دلیل جنس مخازن یا عدم استفاده از عایقبندی
مناسب ،افراد با مشکل مواجه شده و مجبور به کنار گذاشتن فناوری بیوگاز شدهاند .این تجربه در بین افراد
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ناموفق به وضوح قابل مشاهده است .البته مشکل سازگارناپذیری سیستم فناوری بیوگاز با سرما در پژوهش-
های مختلف نیز بیان شده است .از جمله کی و لی در سال  2010بیان کردند که یکی از مشکالت تولید
فناوری بیوگاز در روستاهای شمال چین سرمای هوا و نیاز دستگاه برای تخمیر در دمای خاص است .در
پژوهشهای انجام شده ،بهترین دمای مورد نیاز برای شروع تخمیر بیهوازی مخازن را بین  8تا  25درجه
سانتیگراد و گاهی  10درجه سانتیگراد بیان کردهاند (.)Yin et al., 2017:1015
در مناطق خیلی سرد دستیابی به این دما مشکل است؛ مگر اینکه از قبل جنس مخزن یا عایقبندی را
بعنوان راهکارهای پیشگیرانه استفاده کرده باشند .در روستاهای چین ،آلمان ،هلند و نروژ از مخزنهایی با
عایقبندی خاص و از جنس پلیاتیلن استفاده کردهاند که گرما را حفظ میکند و مانع نفوذ سرما به مخزن
میشود و به این وسیله این مشکل را مدیریت میکنند .همچنین ین و همکاران 201۷ ،در پژوهش خود
درجه حرارت هوا و مواد خام را از عوامل مؤثر بر توسعه فناوری بیوگاز خانگی در چین بیان کردند.
همچنین مخزن فناوری بیوگاز نیاز به فضایی در دامداری دارد که برای دامداریهای کوچک یا دامداری-
هایی که قسمتی از فضای خانه باشد ،مشکلساز است .امواکاجی ( ،)2008ایجاد واحدهای فناوری بیوگاز
جمعی را برای رفع مشکل نیاز به فضا و امکانات و هزینه بیان کرد .به این صورت که تعدادی بهرهبردار در
یک منطقه با مشارکت همدیگر واحد فناوری بیوگاز را راهاندازی کرده و به صورت جمعی از آن بهرهبرداری
نمایند .یکی دیگر از زیرمقولههای تطابق محیطی ،تطبیق فناوری بیوگاز با نیاز دامداران و حل مشکالت
آنها بوده است .دسترسی محدود به کپسولهای گاز در فصل زمستان و افزایش قیمت آن در این فصل یکی
از چالشهای مهم بهحساب میآید .با بهکارگیری فناوری بیوگاز در روستاها ،این نیاز برطرف شده است.
ویژگیهای فنی و تکنیکی :با توجه به جدید بودن فناوری بیوگاز برای اجرا و راهاندازی و نگهداری
فناوری بیوگاز نیاز است در منطقه افراد متخصص در دسترس باشند زیرا دامدار دانش کافی را ندارد .بنابراین
برای مسلط شدن او نیاز به متخصص است .افراد ناموفق در بسیاری از موارد سختی کار با دستگاه و مشکالت
راهاندازی و نگهداری دستگاه را بعنوان عوامل محدودکننده فعالیت خود بیان کردهاند .این در حالیست که
است مشروط به حفظ دمای مخزن و کنترل فشار گاز خروجی که همه این موارد در صورت نصب اولیه
صحیح توسط متخصص رعایت شده و تا پایان کار سیستم دیگر نیاز به چک شدن ندارد .در طول زمان
استفاده از دستگاه ،تنها چیزی که باید همواره مورد توجه دامداران باشد هم زدن مخزن و چک کردن
لولههای انتقال گاز است.
چون گرفتگی این لولهها باعث برگشت گاز تولیدی به مخزن و انفجار میشود .یکی از مشکالت ،نبود
مرکز متخصصان جهت ارائه خدمات در حین اجراست و مدیریت بر واحدهاست و اینکه مواد اولیه باید
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همیشه فراهم باشد .چن و همکاران ( 2010و  )201۷آموزش بهرهبرداران روستایی و تقویت مراکز پشتیبانی
و مدیریت فناوری بیوگاز را بعنوان راهکار توسعه آن در روستاهای چین بیان کردند و همچنین بر کاربرد
مواد اولیه متفاوت جهت تولید فناوری بیوگاز تأکید نمودند .همچنین کی و لی ( )2010و سانگ و همکاران
( ،)2014ایجاد مراکز خدمات و پشتیبانی فناوری بیوگاز را روشی مؤثر برتوسعه فناوری بیوگاز در روستاهای
دورافتاده چین دانستند که عالوه بر حل مشکل انرژی در روستا میتواند مانع مهاجرت جوانان روستایی نیز
باشد .پاراویرا ( )2009نیز تأسیس موسسات پشتیبانی را راهکاری جهت توسعه فناوری بیوگاز در آفریقا
دانست.
جهتگیری ذهنی :رفتار دامداران از ذهنیت و تجربیات آنها نشأت میگیرد .اگر تجربیات مثبتی از
نوآوریها بهخصوص فناوری بیوگاز بداشته باشند ،بر توسعه فناوری بیوگاز مؤثر خواهد بود .اما اگر تجربات
بدی داشته باشند ،توسعه این فرآیند را کند میکند یا موانعی ایجاد میکند .بهطور مثال ،در بین تجربیات
ناموفق ،انفجار یک مخزن فناوری بیوگاز باعث ایجاد ذهنیت منفی برای افراد منطقه شده بود که میتواند
فرآیند توسعه فناوری بیوگاز را بهتأخیر بیاندازد .از طرف دیگر ،برخالف ذهنیات منفی ،آرمانگرایی و
ایدهپردازی دامداران میتواند در توسعه فناوری بیوگاز بسیار مؤثر باشد .اگر دامدار ،نوآور و ریسکپذیر باشد
و به فکر توسعه شرایط خود و جامعه روستایی باشد ،بهتر میتواند به توسعه این سیستم کمک کند.
همچنین ،اگر دامداران نسبت به بیگاز آیندهنگر باشند و به تعالی خود و منطقه خود بیشتر توجه کنند،
مسیر توسعه فناوری بیوگاز را هموار خواهند کرد .در این تحقیق برخی از دامداران ،ایده تولید برق از فناوری
بیوگاز را داشتند و برخی نیز تأمین نیاز گاز روستا بهوسیله فناوری بیوگاز را از آرمانهای خود میدانستند.
با این طرز تفکر ،فرد خود را برای پذیرش سختیها و مشکالت کار بیشتر مهیا میکند .عدم اعتماد دامداران
به دولت و اقدامات آن میتواند جهتگیری ذهنی دامداران را تغییر دهد .در این تحقیق نیز یکی از تجربیات
منفی دامداران ذهنیات آنها نسبت به برنامههای دولت بوده است.
اقتصادگرایی :با وجود اینکه در بسیاری از تجربیات اعم از موفق و ناموفق به چندکارکردی بودن فناوری
کیفیت کود و تمیزی محیط میشود .اما متأسفانه یکی از مشکالت اساسی این سیستم هزینهبر بودن نصب
و راهاندازی آن است افراد موفق و ناموفق هر دو مکرراً به آن اشاره کردهاند .عالوه بر مزایای ذکر شده برای
فناوری بیوگاز ،کاهش سطح کربن هوا و جلوگیری از سوراخ شدن الیه ازن از کارکردهای مهم این سیستم
است که کمتر مورد توجه دامداران بوده است .همچنین از آنجا که انرژی در ایران بسیار ارزان است و مثالً
گاز کپسول با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار میگیرد ،پرداخت هزینه اولیه و اجرای فناوری بیوگاز برای
بسیاری از افراد توجیه اقتصادی ندارد که باعث رقابتپذیری ضعیف اقتصادی فناوری بیوگاز میشود.
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حال آنکه معایب کپسول در مقایسه با فناوری بیوگاز زیاد است و فناوری بیوگاز خطرات کمتری نسبت
به کپسول دارد .پفا و همکاران ( ،)201۷در پژوهش خود به چندکارکردی بودن فناوری بیوگاز و محصوالت
متنوع آن از جمله گاز سبز (بیومتان) و واحدهای ترکیبی نیرو و گرما اشاره کردند و بیان کردند که با وجود
استخراج محصوالت متنوع از مخازن فناوری بیوگاز ،همچنان هزینه راهاندازی از نظر بهرهبرداران یکی از
عوامل محدودکننده توسعه فناوری بیوگاز است .اما آنها با بیان اینکه مواد اولیه فناوری بیوگاز کامالً رایگان
است و تنها هزینه توسعه این تکنولوژی ،هزینه اولیه راهاندازی است ،توسعه آن را به لحاظ اقتصادی مقرون
به صرفه دانستند و نشان دادند که توسعه آن توجیه اقتصادی دارد.
ونگ و همکاران ( ،)2016توسعه واحدهای فناوری بیوگاز متوسط و بزرگ بجای واحدهای کوچک و یا
تجمیع واحدهای کوچک را بعنوان راهکار توسعه فناوری بیوگاز در روستاهای چین بیان کردند که به این
وسیله هزینه راهاندازی و مشکل نیروی کار واحدها برطرف میگردد.
پاراویرا ( )2009اعطای وام و یارانههای دولتی و باال بردن سطح آگاهی بهرهبرداران را راهی جهت توسعه
فناوری بیوگاز دانست.
 )5نتیجهگیری

با توجه به فرآیند چهار مرحلهای مستندسازی تجربیات بکارگیری فناوری بیوگاز که اشاره شد ،مراحل
برنامهریزی ،اجرای برنامه مستندسازی و ثبت تجربیات موفق انجام گردید .در مرحله پایانی مستندسازی،
با توجه به یافتهها میبایست مدلسازی تجربیات موفق بکارگیری فناوری بیوگاز صورت بگیرد .برای
دستیابی به مدل موفقیت بکارگیری فناوری بیوگاز ،نیاز به برقراری و تشخیص روابط بین مفاهیم (تجربیات)
است .برای برقراری روابط نیز ،بایستی پیشزمینه و زیربنای هر یک از مفاهیم را مشخص نمود .به بیان
دیگر ،باید با این پیشفرض پیش رفت که برای دستیابی به هر یک از تجربیات چه پیشنیازهایی از جنس
تجربه نیاز است .بنابراین بر اساس مفاهیم بدست آمده از کدگذاری ،فرآیند بکارگیری موفق فناوری بیوگاز
براساس این فرآیند ،دامداران باید هفت مرحله را در مورد فناوری بیوگاز طی کنند تا به موفقیت در
بکارگیری آن دست یابند .بر همین اساس ،فناوری بیوگاز مانند هر نوآوری باید ابتدا با نیاز دامداران منطقه
تطبیق داشته و به حل مشکل آنها بپردازد و همچنین دامداران بتوانند آن را با اقلیم منطقه خود سازگار
کنند .مثالً دامداران موفق با عایقبندی دستگاه آن را با اقلیم سرد سازگار کردند .در مرحله بعد ،پس از
آشنایی دامدار با فناوری بیوگاز و بررسی تطبیق با نیاز و سازگاری دستگاه دامدار باید زیرساختهای کار را
فراهم کند از جمله اینکه فناوری بیوگاز نیاز به فضا و امکانات اولیه جهت راهاندازی دارد و همچنین نیاز به
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نیروی انسانی متخصص جهت راهاندازی اولیه و نیروی کارگری جهت جمعآوری فضوالت و کنترل فرآیند
دستگاه در طول اجرای کار دارد.
بعالوه در ابتدا ،کار با دستگاه سختیهای خاصی دارد که ناشی از تخصصیگرا بودن آن است و باید
افراد ماهری باشند که شیوه کار را به فرد آموزش دهند ،سپس خود فرد میتواند فرآیند را مدیریت کند،
بطوریکه افراد موفق حتی کار با دستگاه را پس از مدتی کوتاه آسان بیان نمودند.
در مرحله سوم الزم است فرد با اطالع از خطرات بکارگیری دستگاه و مقایسه آن با خطرات بکارگیری
کپسول گاز ایمنی کار را رعایت نموده و دستگاه را بصورت ایمن نصب نماید و در طول بکارگیری آن الزم
است فرد شرایط ایمنی کار با دستگاه را رعایت نماید.
در مرحله بعد الزم است دامدار هزینهبر بودن دستگاه و میزان رقابتپذیری اقتصادی آن را مد نظر قرار
دهد .در ابتدا اگر مقایسهای بین قیمت سوخت با هزینه راهاندازی فناوری بیوگاز انجام گیرد ،به نظر مقرون
به صرفه نیست اما افراد موفق با در نظر گرفتن شرایط دستگاه در درازمدت به این نکته دست یافتند که
فناوری بیوگاز تنها هزینه راهاندازی دارد و در مقایسه با سایر منابع سوختی که مدام نیاز به پرداخت هزینه
دارند در کل مقرون به صرفهتر است .یکی از مراحل مهم در این فرآیند ،عدم اعتماد به سیستم دولتی و
تجربه تلخ است .به این صورت که چون فناوری بیوگاز توسط جهاد کشاورزی بعنوان یک سیستم دولتی
وارد روستا شد و به دامداران معرفی گردید و در ابتدا دولت حتی در راهاندازی آن تسهیالتی را ارائه نمود،
دامداران با پیشینه ذهنی منفی نسبت به دولت و طرحهای دولتی در مقابل آن مقاومت نشان دادند و در
بعضی مناطق تجارب تلخ موجود مثل انفجار دستگاه یا عدم ادامه بعضی دامداران بر روند کار سایرین تأثیر
منفی داشت.
که البته برای دستیابی به موفقیت باید این مرحله را دامدار با هوش و پشتکار خود و افزایش اعتماد به
دولت مدیریت نماید .در مرحله بعد الزم است فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دامداری تقویت
شود که یکی از این انرژیها فناوری بیوگاز است .همچنین بر قوه ایدهپردازی و آرمانگرایی دامداران تمرکز
زمینه بکارگیری فناوری بیوگاز دست یافت.
در مرحله نهایی و پایانی برای دستیابی به موفقیت بیشتر در بکارگیری فناوری بیوگاز میتوان از
چندکارکردی بودن این نوآوری بهره گرفت .عالوه بر تولید گاز ارزان و سالم میتوان از پساب فناوری بیوگاز
بعنوان کود مناسب برای کشاورزی استفاده نمود .همچنین فناوری بیوگاز با بکارگیری فضوالت دامی در
فرآیند تولید انرژی باعث ارتقاء وضعیت بهداشت و سالمتی دامدار و محیط دامداری و روستا میشود و
آلودگی حاصل از وجود فضوالت و حشرات موذی ناشی از آنها را کاهش داده و یا از بین میبرد .این فرآیند
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بعنوان یک تجربه موفق میتواند برای سایر دامداران نیز در بکارگیری موفق فناوری بیوگاز قابل استفاده
باشد .در کل میتوان بیان کرد که فناوری بیوگاز نیز مانند هر فناوری دیگر باید برای دامدار توجیه اقتصادی
داشته باشد تا از آن استقبال گردد.
از آنجا که مزایای این فناوری در بلندمدت قابل مشاهده است و دامداران روستایی به دنبال منافع آنی
هستند بنابراین توجیه این مسئله برای انها از اهمیت خاصی برخوردار است .بیوگاز هرچند نیاز به سرمایه
اولیه برای راهاندازی دارد اما در بلندمدت بدون هیچ هزینه جانبی قادر به تأمین سوخت برای دامدار است.
همچنین دفع فضوالت جهت حفظ بهداشت نیز با آن بدون هزینه قابل انجام است و بقایای بیوگاز بعنوان
کود کشاورزی قابل استفاده یا فروش است .یک گاو روزانه  30تا  35کیلوگرم کود تازه و یک مترمکعب
بیوگاز تولید میکند که به اندازه مصرف یک ساعت اجاق گاز است .تولید این حجم انرژی پاک میتواند
باعث توسعه اقتصادی روستا و همچنین توسعه زیستمحیطی روستا گردد .بنابراین با توجه به یافتههای
پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
-

تقویت فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

-

تغییر دیدگاه نسبت به فناوری بیوگاز و ایجاد این ذهنیت که نیاز فناوری بیوگاز به نیروی انسانی منجربه اشتغالزایی
میشود و این یک مزیت است نه محدودیت

-

حمایت بخش دولتی از کاربران بیوگاز با ارائه تسهیالت به آنها

-

تولید ابزار و مخازن الزم برای راهاندازی دستگاه در سطح گسترده و کاهش هزینههای اولیه و باالبردن دسترسی
همگانی به امکانات برای راهاندازی بیوگاز

-

توجیه اقتصادی دامداران نسبت به کاربرد فناوری بیوگاز به دلیل چندکاربردی بودن فناوری

-

توجیه دامداران نسبت به کاهش هزینههای کشاورزی برای دامدارانی که از بقایای بیوگاز بهعنوان کود کشاورزی
خود استفاده میکنند.

-

تقویت حس نوگرایی و ریسکپذیری در دامداران که بهرهبرداران بالقوه فناوری بیوگاز هستند

-

تربیت نیروهای ماهر و متخصص در کنار مهندسین و مستقل کردن آنها پس از ماهر شدن

-

ایجاد مراکز پشتیبانی جهت ارائه خدمات نصب ،راهاندازی و نگهداری فناوری بیوگاز

-

باال بردن ضریب ایمنی کار با دستگاه

-

بیان کاربردها و کارکردهای فناوری بیوگاز و توجیه اقتصادی آن برای افراد

-

عایقبندی کردن مخزن و یا استفاده از مخزنهایی با جنس عایق که مقاومت بیشتری در مقابل سرما دارند جهت
باال بردن سازگاری دستگاه با اقلیم سرد

-

تعبیه مخزنهای مناسب در سایزهای مختلف جهت استفاده در دامداریها با ابعاد متفاوت
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