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Abstract 
Due to the problems and limitations of using fossil energy sources, the use of biofuels in order to 
achieve the goals of sustainable development, reducing greenhouse gas emissions, regional 
development, and security of energy supply, has received more attention. Therefore, considering 
the importance of the issue, in the present study, while determining the effective factors on the 
tendency of farmers to accept the supply of crop residues of wheat and barley products for 
bioenergy production, the economic value of residues of selected products in biogas and 
bioethanol energy production is estimated. Accordingly, using a survey approach and by 
completing a questionnaire by farmers in Boroujerd in 1399, data collection and research 
hypotheses were tested using the logit regression model. The results of the study indicate that the 
variables of collection cost (with a final effect of -0.097 and elasticity of -7.39%), non-
agricultural income (with a final effect of -0.028 and elasticity of -6.37%), and use from residues 
(with a final effect of -0.014 and a tensile strength of -11.6%) have a negative effect on the 
supply of agricultural residues for bioenergy production. Meanwhile, education (with a final 
effect of 0.09 and elasticity of 4.4%) and farmer experience (with a final effect of 0.022 and 
elasticity of 17.32%) have a positive effect on the supply of agricultural residues for bioenergy 
production. According to the results of traction, farmers' experience and farmers' use of 
agricultural residues have the greatest effect on the supply of agricultural residues in bioenergy 
production. The results also show that the annual production potential of bioethanol from wheat 
and barley residues is equal to 63.96 million liters. So that if the same residues are used in biogas 
production, the annual biogas production potential is equal to 88.98 million cubic meters. 
Accordingly, the economic value of bioethanol and biogas energy production from wheat and 
barley residues in the study area has been calculated equal to 15349 and 430 billion rials, 
respectively. Therefore, based on the results, by planning for the principled management of 
agricultural residues and investing in the use of biomass as clean sources for bioenergy 
production, effective measures can be taken to reduce the dependence of the country's economy 
on fossil energy and provide the energy needs of people in remote areas. 

Keywords: Agricultural residues, Willingness to Accept, Biogas, Bioethanol, Logit 
model. 
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 زیستی انرژی تولید در کشاورزی بقایای عرضه بر مؤثر عوامل
 (بروجرد شهرستان: موردی مطالعه)

 سمانه عابدی

  ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، اقتصاد گروهاستادیار 

  

 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، انرژی و مکانیک مهندسی گروهاستادیار  سپیده عابدی 

  

 ایران، تهران، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی زهره فریدونی

 چکیده
 به دستیابی راستای در زیستی هایسوخت از گیریبهره، فسیلی انرژی منابع از استفاده محدودیت و مشکالت به توجه با

 توجه مورد پیش از بیش، انرژی عرضه در امنیت و ای منطقه توسعه، ایگلخانه گازهای انتشار کاهش، پایدار توسعه اهداف
 کشاورزان پذیرش به تمایل بر مؤثر عوامل تعیین ضمن حاضر پژوهش در، موضوع اهمیت به توجه با لذا. است گرفته قرار

 محصوالت بقایای اقتصادی ارزش براورد به، زیستیهای  انرژی تولید جهت جو و گندم محصوالت زراعی بقایای عرضه در
 تکمیل طریق از و پیمایشی رویکرد از استفاده با اساس این بر. شودمی پرداخته بایواتانول و بایوگاز انرژی تولید در منتخب

 الگوی از استفاده با پژوهش فرضیات و گردآوری اطالعات، 1399 سال در بروجرد شهرستان کشاورزان توسط پرسشنامه
 نهایی اثر با) آوری جمع هزینه متغیرهای که است آن از حاکی مطالعه نتایج. گرفت قرار آزمون مورد الجیت رگرسیونی

 بقایا از استفاده و( درصد -37/6 کشش و -028/0 نهایی اثر با) کشاورزی از غیر درآمد، (درصد -39/7 کشش و -097/0
 حالی در این. دارد زیستی انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه بر منفی اثر( -06/11 کشش و -014/0 نهایی اثر با)

( درصد 32/17 کشش و 022/0 نهایی اثر با) کشاورز تجربه و( درصد 40/4 کشش و 09/0 نهایی اثر با) تحصیالت که است
 استفاده و کشاورزان تجربه، کشش نتایج مطابق. باشدمی زیستی انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه بر مثبت اثر دارای

 همچنین. دهندمی اختصاص خود به زیستی انرژی تولید در بقایا عرضه بر را اثر بیشترین، بقایا از کشاورزان مصرفی خود
 به طوری که. باشد می لیتر میلیون 96/63 معادل جو و گندم بقایای از بیواتانول ساالنه تولید پتانسیل که است آن بیانگر نتایج

 مترمکعب میلیون 98/88 معادل بایوگاز ساالنه تولید پتانسیل گیرند قرار استقاده مورد بایوگاز تولید در همان بقایا اگر
 ادلبه ترتیب مع مطالعه مورد منطقه در جو و گندم بقایای بیواتانول و بایوگاز از تولید اقتصادی ارزش اساس این بر. باشد می

 کشاورزی پسماندهای اصولی مدیریت جهت ریزیبرنامه با نتایج براساس لذا. است شده محاسبه ریال میلیارد 430و 15349
 در را مؤثری اقدامات تواندمی، زیستی انرژی تولید جهت پاک منابعی عنوان به توده زیست از استفاده در گذاریسرمایه و

 .داد انجام افتاده دور مناطق در مردم انرژی نیازهای تأمین و فسیلی انرژی به کشور اقتصاد وابستگی کاهش

 الجیت الگوی، بایواتانول، بایوگاز، پذیرش به تمایل، کشاورزی بقایا ها: کلیدواژه

 JEL: Q42 , O13 , Q5 , Q2 بندی طبقه

                                                      
  :نویسنده مسئولs.abedi@atu.ac.ir 
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 مقدمه .1
 قابل تقاضای، جمعیت رشد اوج افزایش و بشریة جامع توسعه دلیل به اخیر هایسال در

 است شده ایجاد آنها مشتقات و فسیلی هایسوخت ویژه به انرژی و غذا برای توجهی
 شود می استفاده روز در نفت بشکه میلیون 84 حدود جهان در. (2021، همکاران)عابدی و 

 و دوان) یابد افزایش بشکه میلیون 116 حدود به میالدی 2030 سال تا شده بینی پیش و
 توسعه روی بر انرژی قبال در نیز ایران هایسیاست حاضر حال در(. 2018، همکاران

 کشور زیرا، است متمرکز چیزی هر از بیشتر فارس خلیج در گاز و نفت مشترک میادین
. است کرده میادین این از گاز استخراج در توجهی قابل های گذاری سرمایه( قطر) رقیب

 عبارت به یا و گاز و نفت مشترک میادین توسعه به ایران که است شده باعث ها رقابت این
، بیگی حسن و سرلکی) باشد داشته بیشتری تمرکز فسیلی هایسوخت تولید توسعه دیگر
 مشترک هاینگرانی از محیطی زیست مسائل و انرژی که است حالی در این(. 1397
، آن مشتقات و فسیلی هایسوخت از فزاینده استفاده با. شوند می محسوب امروزی جوامع

 زیستمحیط برای اسیدی باران و هوا و آب تغییرات، جهانی گرمایش جمله از تهدیداتی
 گیرند قرار جدی هایآسیب معرض در جهان هایاکوسیستم شده سبب که، آمده وجود به
 از ناشی میر و مرگ، جهانی بهداشت سازمان گزارش براساس(. 1392، امینیان و همکاران)

 میلیون 7 از بیش 2018 سال در که طوری به. است میرها و مرگ سایر از بیش، هوا آلودگی
 براساس ایران برای آمار این. اند داده دست از را خود جان هوا آلودگی اثر بر جهان در نفر

 و زیست محیط از حفاظت ستاد و زهرا بهشت سازمان) داخلی رسمی هایسازمان گزارش
 دارا با ایران، دیگر عبارتی به. است سال در نفر 45000 از بیش( تهران شهرداری پایدار توسعه
 خود به را هوا آلودگی از ناشی تلفات کل بیستم یک تقریباً، جهان جمعیت صدم یک بودن

این (. (1399)، همکاران و و رحمتی (1397)، و قادری (1397) ، ))پیوند است داده اختصاص
، زمین بیشتر گرمایش از جلوگیری و هوایی و آب تغییرات تثبیت منظور به در حالی است که

، ای گلخانه گازهای تولید درصدی 70 تجدیدپذیر امکان کاهش های با استفاده از انرژی
IEA and IRENA، 2017) وجود دارد 2050 سال تا کربن اکسید دیویژه  به

 راستا این در .2(1
 توقف عدم عین در تواند می فسیلی های سوخت جای به تجدیدپذیرهای  انرژی جایگزینی

  (.1399، پور غنی) شود منجر محیطی زیست هایآالینده کاهش به، اقتصادی رشد هایبرنامه

                                                      
1. International Renewable Energy Agency 

2  . International Energy Agency 
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. ندارند محیطی زیست آلودگی و بوده سازگار طبیعت با تجدیدپذیر های انرژی
 جامعه به بسیاریهای  هزینه تحمیل موجب که ای گلخانه گازهای عمده انتشار از همچنین

 انرژی انواع میان در(. 1397، همکاران و دانشوری) کنند می جلوگیری، شود می
 زیست. است فرد به منحصر خورشیدی انرژیة ذخیر جهت از توده زیست، تجدیدپذیر

 مینأت را جهان انرژیهای  نیاز از %14 حدود و است جهان انرژی منبع چهارمین توده
 که باشد می کربن تجدیدپذیر منبع تنها عالوه به(. 1392، همکاران و فر بهادری) کند می
. یابد تغییر دیگری پاک های سوخت به تبدیالتی از بعد یا و مستقیم طور به تواند می

 مایع یا و( بیوگاز) گازی، جامد سوخت یک است ممکن تبدیل یندآفر نهایی محصول
 از یکی، سوخت فیزیکی شکل انتخاب در انعطاف این. باشد..( . و بیودیزل، بیواتانول)

(. 1395، همکاران و عبدلی) است تجدیدپذیر انرژی منابع دیگر بر توده زیست منابع مزایای
 قابل تجدیدپذیر صد درصد انرژی منابع، شده ترازنامه انرژیطبق آخرین اطالعات منتشر

گردد در بخش خانگی مورد استفاده واقع  می جامد بیوماس و بیوگاز احتراق که شامل
 درصد گزارش شده است. 2انرژی بخش خانگی معدل  تأمین در این منابع شود. که سهم می

احتراق در عرضه انرژی  قابل تجدیدپذیر منابعسهم ، ات منتشرشدههمچنین براساس اطالع
 احتراق قابل تجدیدپذیر منابع نهایی درصد است. الزم به ذکر است مصرف 29/0اولیه حدود 

)ترازنامه  مواجه بوده است 1397درصد در سال  34/0منفی  ساالنه رشدبخش خانگی با  در
 انرژی منبع یک عنوان به توده زیست از استفاده (. این در حالی است که1399، انرژی

 است جذاب نیز محیطی زیست و اقتصادیة توسع دلیل به بلکه آن بودن جدید دلیل به تنها نه
 زیست که هایی سیستم. دانند می پایدار ةتوسع به رسیدن در تسریع عامل را آن طرفی از و

 و کوچک های ظرفیت در توانند می ،کنند می تبدیل مصرف قابلهای  انرژی به را توده
 زیست اصلی ذخایر از جنگلداری و کشاورزی صنایع. بروند کاره ب باال و متوسط های ظرفیت

 دور و روستایی مناطق اقتصادی توسعه برای را اساسی های فرصت که شوند می محسوب توده
 توده زیست مهم منابع از یکی میان این در. (1396، )دبیری روم کنند می فراهم افتاده

، دفن کشاورزی پسماندهای و ضایعات معموالً. باشد می کشاورزی محصوالت پسماندهای
. شود می محسوب محیطی زیست معضالت جمله از خود این که شوند می رها و سوزانده
 مدیریت هایروش از یکی عنوان به زیستی انرژی تولید در پسماندهای کشاورزی از استفاده

 (.1393، همکاران و خسروانی) شودمی محسوب کشاورزی پسماندهای
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 پیشبرد در گانه سه فرصت یک، رفته هدر اما ارزشمند منابع این از برداری بهره بنابراین
 ایجاد را انرژی به روستاییان دسترسی و انرژی زیست محیط حفاظت، روستایی توسعه

 آمده دست به زیستیهای  سوخت که شده مشخص امروزه که طوری شود. به می نماید می
 خام نفت تن میلیارد 70 اندازه به ساالنه تواند می جهان کشاورزی محصوالت بقایای از

 است جهان در انرژی ساالنه مصرف برابر 10 میزان این که دهد قرار بشر دسترس در انرژی
 (.2018، ماکی و مسلی)

 و جو، گندم مانند زراعی محصوالت کلش و کاه مهم کاربردهای از یکی اساس این بر
 مهم جایگزین یک بیواتانول. است بیوگاز و بیواتانول مانند زیستی انرژی به آن تبدیل غیره
 محیط دوستدار و جدید سوخت یک اتانول بنابراین. باشد می فسیلیهای  سوخت برای

، میمندی و محمودی قاسمی) است کرده جلب خود به را محققان توجه که است زیست
 از پیشرفته های فناوری به نیاز عدم و بودن دسترس در دلیل به نیز بیوگاز(. 1393

 توان می بیوگاز مزایای از. است گرفته قرار بشر نوع کاربرد و توجه مورد دورهای  گذشته
 همچنین و الکتریسیته ازجمله انرژی دیگر اشکال به انرژی نوع این بودن پذیر تبدیل به

 دامنه به توان می انرژی این مزایای از دیگر یکی. نمود اشاره گازی و مایعهای  سوخت
، روستایی نواحی در خصوص به کوچکهای  خانوار شامل آن کنندگان مصرف ةگسترد

 و شیروان میالنی) نمود اشاره تجاری و صنعتی بزرگ و متوسط، کوچک واحدهای
 های سوخت تولید برای نیاز مورد منابع فراوانی به توجه با بنابراین(. 1395، همکاران
 که است اهمیت حایز آنها تولید اولیه منبع عرضه بر مؤثر عوامل بررسی، ایران در جایگزین

 . است شده پرداخته مهم این به پژوهش این در
 شدن نزدیک با ساله همه ایران مناطق از بسیاری در، است ذکر به الزم خصوص این در
 اهدافی با و ناآگاهی روی از کشاورزان از بعضی، زراعی محصوالت برداشت و گرما فصل

 سال در آن با مبارزه هزینه کاهش و مزارع در باقیمانده هرزهای  علف بردن بین از همچون
 و آفات این تکثیر مناسب محیط ایجاد از جلوگیری و گیاهی آفات بردن بین از، بعد

 های زمین کردن آماده و داشت و کاشت عملیات در بیشتر سهولت ایجاد همچنین
 محصوالت بقایای سوزاندن یا و بردن بین از به اقدام دوم کشت برای خود کشاورزی
 مستثنی قاعده این از لرستان استان زمینه این در(. 1396، پرور بزرگ) کنند می کشاورزی

 کشاورزی برای مناسب هوای و آب و زراعی زمین هکتار هزار 783 با استان این. باشد نمی
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 شود می محسوب زراعی محصوالت تولید و کشاورزی جهت در ها استان ترین مهم از یکی
 و روستا 1000 از بیش با استان این لذا(. 1399، لرستان استان کشاورزی جهاد سازمان)

 در تجدیدپذیر های انرژی تولید جهت در تواند می خود کشت زیرهای  زمین باالی حجم
 است حالی در این. بردارد مؤثریهای  گام خود روستاهای انرژی مینأت و توسعه راستای

 آگاهی عدم دلیل به اما، استان این های شهرستان در زراعی بقایای باالی حجم رغم علی که
 صورت بقایا این از ای بهینه استفاده، آنها زیاد اقتصای ارزش و کاربردها از روستاییان

 انرژی تولید برای بقایا عرضه در کشاورزان نگرش و تمایل از آگاهی لذا. گیردنمی
 جهت در اصولی هایبرنامه تدوین در را ریزانبرنامه و سیاستگذاران تواندمی، زیستی
 بر ثرؤم عوامل تعیین ضمن حاضر مطالعه در لذا. نماید یاری تجدیدپذیر انرژی تولید توسعه
، زیستی انرژی تولید برای منتخب کشاورزی محصوالت بقایای عرضه در کشاورزان تمایل

 در منتخب محصوالت بقایای از اتانول بیو و بیوگاز تولید اقتصادی ارزش محاسبه به
 .است شده پرداخته، بروجرد شهرستان

 پیشینه پژوهش. 7
مطالعات متعدد خارجی به بررسی عوامل مؤثر بر عرضه منابع زیست توده برای  در اگرچه

است.  نشده انجام زمینه در این پژوهشی اما در ایران، شده تولید انرژی تجدیدپذیر پرداخته
انرژی  تکنولوژی پذیرش با داخلی مرتبط مطالعات برخی شرح به گردید سعی ادامه لذا در

 . شود پرداخته توده زیست انرژی تولید پتانسیل و کشاورزان توسط تجدیدپذیر

 زیست منابع از انرژی و بیوگاز تولید پتانسیل بررسی به، (1395) همکاران و عبدلی
 11 از بیش تولید پتانسیل که است آن از حاکی نتایج. پرداخت ایران روستاهای در توده

 در موجود دام میلیون 63 از ساالنه طور به بیوگاز مترمکعب میلیون 195 و میلیارد
 فسادپذیر دئزا مواد از استحصال قابل بیوگاز میزان همچنین. دارد وجود کشور روستاهای

 طبق که گرفت قرار بررسی مورد توده زیست منابع از دیگر یکی عنوان به، روستایی
 دئزا مواد سال در تن هزار 249 و میلیون 1 از مکعب متر میلیون 487 تولید پتانسیل بررسی

 . دارد وجود فسادپذیر

های  انرژی فناوری پذیرش قصد بر ثرؤم عوامل( 1398) همکاران و نژاد قربان مطالعه در
 نشان نتایج. مورد بررسی قرار گرفت الرستان شهرستان در کشاورزان میان در تجدیدپذیر
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، خودکارآمدی، سودمندی درک، نگرش ترتیب به، مطالعه موردهای  متغیر میان در که داد
 بیشترین تسهیل شرایط و آگاهی، اجتماعی اثر، استفاده سهولت درک، فناوری به اعتماد
 میزان و داشتند کشاورزان توسط تجدیدپذیر هایانرژی فناوری پذیرش قصد بر راتأثیر 
 .داشت قرار خوب محدوده در کشاورزان از%  83 پذیرش به تمایل

 های سوخت از استفاده به تمایل بر مؤثر عوامل بررسی به، (1399) عزیزی و همکاران
 احتمال شامل متغیر هفت بیانگر آن است که نتایج پرداختند. روستاییان میان در زیستی

 های سوخت یارانه حذف، آموزش، خودکارآمدی، زیستی های سوخت به نگرش، خطر
 مزایای درباره عمومی آگاهی افزایش، زیستی های سوخت از استفاده تشویق و فسیلی

 های سوخت از استفاده به )تمایل وابسته متغیر بر شده درک موانع و زیستی های سوخت
 .کنند می تبیین را آن از درصد 6/40 و هستند تأثیرگذار زیستی(

 خصوصیات و قیمت به بررسی اثرات ایمطالعه در، (2011) همکاران و آلتمن
 تحقیق نتایج. پرداختند توده برای تولید انرژی زیست عرضه به آنها بر تمایل تولیدکننده

 درصد 2 تا 5/0 بقایا عرضه به تمایل توده زیست قیمت در دالر یک تغییر با که داد نشان
 .کند می پیدا افزایش

مورد  زیستی انرژی تولید برای توده زیست عرضه به تمایل، (2015) آلتمن و همکاران
قیمت  افزایش دالر هریک ازای تولیدکنندگان به مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که

 که معناست بدان این خود هستند. اضافی بقایای از درصد 4/2 تا 6/1تمایل به عرضه ، بقایا
 گذارانی سیاست و هستند توده زیست گذاری قیمت به مند عالقه که تجاری دهندگان توسعه

 واکنش در انتظار، قیمت افزایش دالر هر ازای به توانند می، گیرند می نظر در را ها یارانه که
، جمله سطح زیرکشت باشند. همچنین عواملی از داشته از سوی کشاورزان را عرضه بقایا

سطح ، درآمد خارج از مزرعه، سن، ذخیره بقایا، قیمت بقایا، تحصیالت کشاورزان
 کشاورزی حفاظتی بر تمایل به عرضه بقایا برای تولید انرژی زیستی اثرگذار است.

 در برق تولید برای توده زیست عرضه به کشاورزان ( تمایل2017) زیادین و همکاران
 اکثر حاکی از آن است که نتایج. را مورد ارزیابی قرار دادند نلهستا مرکز و جنوب

 به توده زیست انتقال و ذخیره، آوری جمع به تمایلی منطقه دو هر در( سوم دو) کشاورزان
 و ثبات با بازار یک عدم وجود، اساس نتایجبر. ندارند انرژی تولید تأسیسات به یا بازار

 انرژی به عرضه زیست توده برای تولید کشاورزان تمایل عدم به منجر، پایین های قیمت
 . است شده لهستان در زیستی
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برای  گیاهی بقایای عرضه برای کشاورزان تمایل به ارزیابی، (2019) سالیفو و همکاران
تأثیر  آنها تصمیم بر که اقتصادی و اجتماعی شناسایی عوامل و سلولزی اتانول تولید

به ترتیب بیشترین تمایل را  کشاورزان که داد نشان نظرسنجی نتایج. پرداختند، گذارد می
 عرضه بقایا  قیمت حداقل همچنین میانگین. دارند گندم کاه و ذرت، برای عرضه یونجه

 کاه، دالر به ازای هر تن به ترتیب برای ذرت150و  1102، 69 سلولزی اتانول تولید برای
، اندازه مزرعه، تحصیالت، سن، کشاورز باشد. همچنین متغیرهای درآمد یونجه می و گندم

گذار بر عرضه بقایا برای انرژی های تجدیدپذیر از متغیرهای اثر نگرش نسبت به انرژی
 زیستی بوده است.

 و محصوالت های ویژگی، جغرافیایی اقلیمی شرایط ( نیز اثرات2020) زو و همکاران
ولید انرژی زیستی بررسی برای ت گیاهی بقایای عرضه تداوم بر اقتصادی کالن وضعیت

تأثیر  توپوگرافی و اقلیمی شرایط، محصول تنوع، کاشت مقیاس که داد نشان کردند. نتایج
 ترم، کاشت ساختار که حالی در دارند. محصول بقایای مداوم عرضه بر توجهی قابل مثبت
 در. است دارای اثر منفی داری معنی طور به اقتصادی توسعه سطح و انرژی فشار، دما مربع

 مداوم ترین عامل در عرضه مهم محصوالت های مجموع نتایج بیانگر آن است که ویژگی
 در ها نابرابری بر که است عاملی ترین مهم اقتصادی توسعه همچنین سطح. باشد می بقایا

 .گذارد میتأثیر  محصول بقایای عرضه تداوم
 توده زیست از استفاده به نسبت کشاورزان نگرش بررسی به، (2020) همکاران و یمری

 از نتایج نشان داد استفاده. پرداختند اروپا شرقی جنوب در تجدیدپذیر های انرژی عنوان به
)مانند انرژی  نوینهای  موارد استفاده جدید در فناوری دلیل به دامداری در کاه

 مهم اهداف از یکی انرژی برای کاه از استفاده است. بنابراین کاهش حال در تجدیدپذیر(
 فروش به مایل کشاورزان اکثر، نتایج براساس. باشدمی اروپا شرقی جنوب کشورهای در

اما . هستند اقتصادی کارهای انجام برای خود تولیدی کلش و کاه مقدار از% 50 از بیش
 مورد کشاورزان. است ها و متولیان مربوطه دستگاه و بازار نبود، کاه فروش موانع بزرگترین

منجر به ، ساله چند قرارداد یک با، امن بازار یک در، که باورند این بر پژوهش در بررسی
 . شود می آنها کلش و کاه از نیمی از فروش بیش بهافزایش تمایل 

 پتانسیل و دسترس در توده زیستهای  باقیمانده به ارزیابی، (2021) همکاران و ازلیگو
 نسبت بیوگاز از بیشتری انرژی که داد نشان ها یافته. پرداختند نیجریه در زیستی تولید انرژی
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 موجود گیاهی بقایای پتانسیل به توجه شود. با می تولید، بقایا مقدار همان برای بیواتانول به
 15014 و لیتر میلیون 14766 ترتیب به بیوگاز و بیواتانول تولید میزان، بقایا تن میلیون 84 از

 برق تولید تا گرما از متنوعیهای  کاربرد بیوگاز اینکهتوجه به  با .باشد می مترمکعب میلیون
 .است نیجریه در برق فعلی بحران حل در زیادی پتانسیل دارای لذا دارد

 در مناطق مختلف در که رسید نتیجه این به توان می ،تحقیق پیشینه بر مروری به توجه با
. ندارد وجود توجهی قابل اطالعات زیستی انرژی خصوص به تجدیدپذیر هایانرژی مورد

 ترینمهم از یکی، فردی های ویژگی و اقتصادی متغیرهای سایر کنار در آگاهی عدم لذا
. باشد می تجدیدپذیرهای  انرژی از اعم نوین تکنولوژی هرگونه پذیرش بر مؤثر عوامل
 زمینه در ای مطالعه کشور داخل در گردید مشاهده موضوع ادبیات بر مروری با آن بر عالوه

 انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه برای کشاورزان تمایل بر مؤثر عوامل بررسی
 . شود می پرداخته مهم این به حاضر پژوهش در که است نگرفته صورت، زیستی

 روش. 8
 هایزمینه در ساختی زیر هایسیستم و وسیع مقیاس در، فناوری پذیرش اخیر تحقیقات

، گرمایشی هایسیستم، کربن ذخیره و جذب، پایه ایستگاههای مانند فناوری مختلف
 است شده انجام بیوگاز و تجدیدپذیرهای  انرژی، بادی مزارع، گرمایی زمینهای  انرژی

 عواملی که داده نشان هااین سال طی فناوری پذیرش ادبیات (.2018، همکاران و نتانوس)
 و کشاورزی از حاصل درآمدهای، زمین اندازه، جنس، سن، تحصیالت، اطالعات مانند

 عرضه بر آنها تمایل جمله از کشاورزان رفتار نوع هر بر توجهی قابلتأثیر  دیگر عوامل
 و زمین مالکیت مانند مزرعه هایویژگی اثرات، اخیر هایدهه در. دارد خود بقایای
 به کشاورزیهای  نگرش و نظر مورد فناوری، زیست محیط مورد در کشاورزان تصور

 گذارد میتأثیر  کشاورز رفتار بر که است شده اضافه متغیرها لیست به نیز کلیدی طور
 (.2016، آپادهیایا)

 توسط مدل این. نمود ارائه پیش قرن ربع از را بیش فناوری پذیرش مدل (1989) دیویس
 قرار مطالعه مورد آن کاربرد قابلیت و ییدأت جهان کشورهای از بسیاری در متعددی محققان

 و ترینبرجسته از به عنوان یکی تم را مدل، (2003) همکاران و لی پس از آن .است گرفته
 .(1396، )جاللی و همکاران اندکرده معرفی فناوری پذیرش در هامدل معتبرترین
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 تکنولوژی پذیرش مدل. 1 شکل

 
  6931، منبع: جاللی و همکاران

 

، استفاده سهولت از ذهنی برداشت، بیرونیهای  متغیر شامل سازه پنج از تم الگوی
 تشکیل فناوری از استفاده به تمایل و استفاده به نسبت نگرش، سودمندی از ذهنی برداشت

 از ذهنی برداشت و سودمندی از ذهنی برداشت باور دو، مدل این براساس. است شده
 منابعو عرضه  استفاده به نسبت افراد رفتار و نگرش بینی پیش برای، استفاده سهولت

 (.1396، همکاران و جاللی) است ثرؤم تجدیدپذیر هایانرژی

 نیازمند روستاییان توسط تجدیدشونده منابع با سنتی و فسیلی منابع جایگزینی بنابراین
 یک عنوان به تجدیدپذیر هایانرژی به چنانچه. است هدف ةجامع بین آن انتشار و معرفی

 و تغییر، اطالعات و دانش افزایش مانند الزاماتی شامل آن اشاعه شود پرداخته فناوری
 معایب مقابل در تجدیدپذیر انرژی منابع مزایای به نسبت روستاییان نگرش اصالح

 این در(. 1398، همکاران و نژاد قربان) دارد مناسب مالی منابع مینأت و فسیلیهای  سوخت
 کشور از خارج در اگرچه گردید مشاهده شده انجامهای  بررسی با است ذکر به الزم زمینه

، بقایا عرضه در کشاورزان پذیرش به تمایل بر مؤثر عوامل و زیستی انرژی ادبیات زمینه در
آنچنان که باید به این موضوع پرداخته نشده  ایران در ولی گرفته صورت متعددی مطالعات

 تمایل بر مؤثر عوامل تعیین به مطالعه این در شده هئارا توضیحات به توجه با لذا است.
بنابراین با . شود می پرداخته زیستی انرژی تولید در کشاورزی بقایای عرضه برای کشاورزان

 مدل لذا یک، باشد می دوگانه یک انتخاب دارای تحقیق این در وابسته توجه به اینکه متغیر
الجیت  روش از، کیفی انتخابی های روش برای که معموالً مورد نیاز است. انتخابی کیفی

 .(1392، )آقاپور صباغی و همکاران گردد می استفاده
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متغیر تصادفی ، در تحلیل رگرسیون الجیت iy 0,1  دارای شمای احتمال برنولی
ای( با تابع چگالی  )دو نقطه  i i

i

y 1 y

Y if y p q


  است. با فرض استقاللiy نمونه ها در
متغیر تصادفی( به صورت  Nمشاهده ) Nتابع چگالی مشترک ، استخراج شده از جامعه

 (.1396، ضرب توابع چگالی آنها قابل بیان است )سوری حاصل
 

(1)   ii
1 yyN

i 1 i iL p 1 p


  
 

 اگر i ip 1 F x   بسته فرم برای( 1) از جایگذاری با و( 1) با متناظر آنگاه، باشد 
 : از است عبارت راستنمایی تابع الجیت

 

(2)        
i iy 1 y
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i 1 i i iL exp x / 1 exp x 1/ 1 exp x



               

   
NN

i i ii 1 i 1
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iy حادثه احتمال مقادیر توان میبرآورد از بعد 1 متغیرهای مختلف مقادیر برای را 
 (: 1396، سوری) نمود محاسبه( 3) رابطه صورت به توضیحی

 

(3)    i i i
ˆ ˆp̂ exp x 1 exp x     

 

iy حادثه وقوع احتمال شده محاسبه مقادیر ip̂ آن در که 1 فرد برای i به باتوجه. است 
 با توجه به ادبیات موضوع و تمرکز بر حاضر مطالعه تجربی الگوی، شده ارائه توضیحات

( 4) الگوی شرح به، (2015) و آلتمن و همکاران (2019) همکاران و مطالعات سالیفو
 باشد.  می

 

(4)           (   )    (  )    (  )    (  )  
   ( )    ( )     

 

 که است انرژی تولید برای کلش و کاه فروش به تمایل معادل و وابسته متغیر yit آن در که
 .شوند می لحاظ الگو در 1 و 0 صورت به

CJ2 :(تومان به) آوری جمع هزینه ،E1 :(سال به) تحصیالت ،RO :از خارج فعالیت 
 0 = استفاده بدون) بقایا از استفاده: RU، (تومان به( )کشاورزی از غیر شغل) مزرعه

 به) کشاورز تجربه: T، (3 = هردو 2 = علوفه عنوان به فروش، 1 = دام خوراک مصارف
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، سن شامل؛ نیز اثرگذار احتمالی متغیرهای سایر Zi، اصلی محصول تولید میزان: P، (سال
 از حاصل درآمد، خانوار اندازه، کشاورزی هایسال تعداد، اطالعات، هلأت، جنس

 اندازه، زمین مالکیت نوع، خانوارهای  هزینه، کشاورزی از خارج درآمد، کشاورزی
 تولید از اضافه درآمد و بقایا ذخیره، دامداری، بقایا آوری جمع نحوه، آالت ماشین، زمین
 در برزش بهترین به توجه با نهایت در و آزمون مورد الگو براورد در که باشد می بقایا
 کشش و نهایی اثرات از استفاده با الگو متغیرهای است ذکر به الزم. شوند می لحاظ الگو
 است عبارت حادثه وقوع احتمال بر در تغییر نهایی اثر .گرفت خواهند قرار تحلیل مورد

 (: 5 رابطه) از
 

(5)          ji i ji i i i jim Pr y 1 x F x x . x x              
 i jf x .   

 

که در آن 
j  ضریب متغیر توضیحیj ام و if x  مقدار تابع چگالی توزیع

iu  درi های
مختلف است. اگر 

jix یک متغیر گسسته باشد آنگاه تابع    i i iPr y 1 x , F x    
نسبت به آن مشتق پذیر نخواهد بود. در این صورت اثر نهایی یک واحد تغییر در 

jix  بر

 i iPr y 1 x ,   به صورت   ji i j im F x F x     گردد. که در  می تعریف
آن  iF x  تابع توزیع انباشته متغیر تصادفی

iu  و
j  ضریب متغیر توضیحیj ام در

ی تغییر در یک توان به جای محاسبه اثر نهای می دهد. می ( را نشان8معادله رگرسیونی )
متغیر توضیحی مثالً 

jix  برای فردi ، این اثر را در میانگین نمونهx  مورد مطالعه به صورت

  jf x .  پذیری متغیر توضیحی  کشش(. 1396، محاسبه کرد )سوریk  امXk  در
 (.1397، آید )سوری می ( به دست6الگوی الجیت از رابطه )

 

(6)    
 (     )

   
 

  

(    )
  

   

(      ) 
    

  

(    )
 

 

 تغییر باعث Xk در درصدی یک متغیر که کند می بیان توضیحی متغیر هر به مربوط کشش
 محاسبه جهت آن بر عالوه .شود می Yi=1 وابسته متغیر موفقیت احتمال در درصدی چند

تون ) شود می استفاده( 7) رابطه از، منتخب محصوالت مورد در توده زیست تولید پتانسیل
 .(2019، و جوچلکوا

 

(7) Presidue = APcrop × RCR 
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Presidueکه در آن 
APcrop، (MJپتانسیل تولید زیست توده از محصوالت کشاورزی ) 1

2 

RCR( و kgمحصوالت زراعی )تولید ساالنه 
  باشد. نسبت بقایا به محصول می 3

 انرژی تولید برای، بقایا همه است ممکن( 8) رابطه تخمین برای است ذکر به الزم
 خالص میزان است الزم لذا. یابد اختصاص مصارف سایر برای آن از بخشی و نشود عرضه
 (.2017، )گابهان گیرد قرار محاسبه مورد( 8) رابطه از استفاده با دسترس در بقایای

 

(8)     
                                         

   
 

 

( kgمیزان خالص بقایای ) NAWو ، kg(APcrop × RCR)میزان کل بقایا  GAWکه در آن 
اساس عبارت دیگر برشود. به  میکه بر حسب درصد بقایای زراعی در دسترس محاسبه 

درصد بقایای در دسترس برای تولید انرژی )پس از کسر سایر مصارف( و میزان کل 
 شود. می محاسبه، میزان خالص بقایای موجود برای تولید انرژی، بقایای در دسترس

 .شود می محاسبه( 9) رابطه براساس توده زیست تولید انرژی پتانسیل میزان اساس براین
 

(9) Presidue = NAW × ECF 
 

( ECFتجدیدپذیر ) انرژی انواع به بقایا تبدیل ضریب از استفاده با( 9) رابطه براساس لذا
 .نمود محاسبه را( گاز بایو و بیواتانول مانند) تجدیدپذیر انرژی انواع تولید پتانسیل توانمی

 از پرسشنامه از استفاده با پیمایشی روش به پژوهش این الجیت الگوی براورد اطالعات
 ذکر به الزم. گردید آوریجمع بروجرد شهرستان باال گیجالی و ونایی منتخب روستای دو

 به بروجرد شهرستان در را جو و گندم کشت زیر سطح بیشترین مذکور روستای دو است
 حاضر پرسشنامه(. 1399، لرستان استان کشاورزی جهاد سازمان) دهندمی اختصاص خود

 و گندمة تولیدکنند کشاورزان از نفر 106 از تصادفی صورت به مورگان جدول براساس
 در اطالعات، شخصی اطالعات بخش سه در آن اطالعات که است گرفته صورت جو

 شرایط به توجه با. است گردیده تکمیل محیطی زیستهای  نگرش و محصول با رابطه
 106 تعداد میان از حضوری مصاحبههای  محدودیت و کشاورزان به دسترسی عدم و کرونا

 جهت پرسشنامه 73 نهایت در و بوده ناقص آنها از مورد 33 گرفته صورت پرسشنامه

                                                      
1. Energy production 

2. Annual production of crops 

3. residue to crop ratio  
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 برای Eviews افزار نرم از پژوهش این در. گرفت قرار بررسی مورد اطالعات استخراج
 بایواتانول تولید پتانسیل محاسبه جهت است ذکر به الزم. است شده استفاده محاسبات انجام

 شهرستان در منتخب محصوالت تولید اطالعات از، آنها اقتصادی ارزش و بایوگاز و
 . است شده استفاده بروجرد

 ها یافته. 0
 .است شده هئارا( 1) جدول حاضر در مطالعه متغیرهای توصیفی آمار
 

 های جمع آوری شده از پرسشنامه آمار توصیفی داده.1جدول 
 حداقل حداکثر میانه میانگین نام متغیر

 6 7 7/6 3/6 آوری )میلیون ریال در هکتار( جمع هزینه

 0 61 9 671/4 )سال( تحصیالت

 9 70 90 937/86 )سال( تجربه کشاورز

 6 80 1 319/1 )تن( 6اصلی محصول تولید میزان

 منبع: محاسبات پژوهش
 

 اکثر عبارتی به، باشد می سال 5 کشاورزان تحصیالت میانگین، (1) جدول مطابق
 حداکثر. باشند می نوشتن و خواندن سواد دارای فقط و ابتدایی مقطع تا کشاورزان
 مزرعه از خارج فعالیت دارای کشاورزی از نیمی حدوداً. باشد می سال 16 نیز تحصیالت

 در کلش و کاه بقایای از کشاورزان اکثر. دارند را کشاورزی از غیر شغل سایر و
، توصیفی آمار مطابق. کنند می استفاده علوفه عنوان به فروش و دام خوراک مصارف
 تن 96/6 اصلی محصول تولید میزان میانگین و سال 28 کشاورزی سالهای تعداد میانگین

 هر در ریال میلیون 2 حدوداً کلش و کاه آوری جمع هزینه میانگین همچنین. باشد می
 .باشد می هکتار

 الجیت الگوی تخمین نتایج. 5
 تحقیق روش بخش در شده هئارا توضیحی مختلف متغیرهای از استفاده با الجیت الگوی

 . باشد می 2 جدول شرح به براوردی الگوی بهترین نهایت در که. گرفت قرار براورد مورد
 

                                                      
 گندم. 1
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 الگوی تمایل به پذیرش عرضه بقایا: نتایج تخمین 7 جدول
 نام متغیر نماد ضرایب pv اثرات نهایی

067/0- 444/0 146/8- C  از مبداعرض 

037/0- 060/0 *006/0- CJ آوری جمع هزینه 

030/0 086/0 **864/0 E تحصیالت 

086/0- 049/0 **639/4- RO کشاورزی از غیر درآمد 

064/0- 040/0 **646/8- RU بقایا از استفاده 

088/0 019/0 *0638/0 T تجربه کشاورز 

044/0 170/0 668/0 P اصلی محصول تولید میزان 

McFadden R-squared= 0.81 

LR statistic= 74.54 

prob(F − Statistic)= 0.000 
S.D. dependent var: 0.467758 

Akaike info criterion: 0.416759 

Schwarz criterion: 0.636392 

Hannan-Quinn criter: 0.504286 

Restr. Deviance: 90.97204 

Mean dependent var: 0.315068 

S.E. of regression: 0.193791 

Sum squared resid: 2.478621 

Log likelihood: -8.211693 

Deviance: 16.42339 

Restr. log likelihood: -45.48602 
 Avg. log likelihood: -0.11248 

 است.% 60 و% 4سطوح  معنی داری در ترتیب به*  و **پژوهش: های  منبع: یافته
 

 اطمینان سطح در آوری جمع هزینه متغیرهای، الجیت الگوی تخمین نتایج براساس
 به تمایل بر منفیتأثیر % 95 اطمینان سطح در بقایا از استفاده و کشاورزی از غیر شغل، 90%

 همچنین. دارند کشاورزان توسط انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه پذیرش
تأثیر % 90 اطمینان سطح در کشاورز تجربه و% 95 اطمینان سطح در تحصیالت متغیرهای

 تفسیر الجیت الگوی در ضرایب اینکه به توجه با. دارند کشاورزی بقایای عرضه بر مثبت
 کشش و نهایی اثرات، متغیرها از هریک اثرگذاری میزان تحلیل برای لذا، ندارند خاصی

 .گردید محاسبه آنها
. باشد می -09/0 با برابر نهایی اثر، آوری جمع هزینه متغیر برای، (2) جدول نتایج طبق

 عرضه برای پذیرش احتمال، آوری جمع هزینه در افزایش ریال یک ازای به که طوریه ب
 هاداده توصیفی آمار و( 1) جدول نتایج با مطابق. یابد می کاهش درصد 9 میزان به بقایا
 9/1 حدوداً هکتار هر در کلش و کاه آوری جمع هزینه میانگین که است مشاهده قابل

 باشد می ریال میلیون 7 هکتار هر در کلش و کاه آوری جمع هزینه حداکثر و ریال میلیون
 در نیز بقایا آوری جمع هزینه، کلش و اهک آوری جمع ماشین بودن ای اجاره علت به که
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 کلش و کاه آوری جمع هزینه بین منفی رابطه وجود لذا. یابد می افزایش باال کشت سطوح
 .است توجیه قابل انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل و

 به که طوریه ب. باشد می -02/0 با برابر نهایی اثر، کشاورزی از غیر درآمد متغیر برای
 2 میزان به بقایا عرضه برای پذیرش احتمال، درآمدها سایر در افزایش ریال یک ازای

 غیر شغل و مزرعه از خارج فعالیت دارای کشاورزان از% 50 حدود. یابد می کاهش درصد
 تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل احتمال، عامل همین که باشند می کشاورزی از

 با برابر نهایی اثر، بقایا از استفاده متغیر برای. دهد می کاهش را کشاورزان توسط انرژی
 به تمایل احتمال، بقایا از استفاده در افزایش تن یک ازای به عبارتیه ب. باشد می -01/0

 حدود. یابد می کاهش، %1 کشاورزان توسط انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه
 علوفه عنوان به فروش و دام خوراک مصارف در کلش و کاه بقایای از کشاورزان% 75

 را انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل عامل همین که کنند می استفاده
 ازای به عبارتیه ب. باشد می 09/0 با برابر نهایی اثر نیز تحصیالت متغیر برای. دهد می کاهش

 تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل احتمال، تحصیالت در افزایش سال یک
 با برابر نهایی اثر، کشاورز تجربه متغیر برای. یابد می افزایش، %9 کشاورزان توسط انرژی

 به تمایل احتمال، کشاورز تجربه در افزایش سال یک ازای به عبارتیه ب. باشد می 02/0
 نتایج که یابد می افزایش، %2 کشاورزان توسط انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه
 مؤثر متغیرهای اثرگذارترین تعیین برای آن بر عالوه. باشد می موضوع نظری مبانی با مطابق

 و گرفته قرار محاسبه مورد نیز متغیرها کشش، بقایا عرضه در کشاورزان پذیرش به تمایل بر
 .است شده هئارا( 3) جدول در

 

 انرژی تولید برای کشاورزی بقایای کشش نهایی برای عرضه : نتایج8جدول
 نام متغیر نماد کشش نهایی

93/7- CJ آوری جمع هزینه 

40/4 E تحصیالت 

97/1- RO کشاورزی از غیر شغل 

01/66- RU بقایا از استفاده 

98/67 T تجربه کشاورز 

46/8 P اصلی محصول تولید میزان 

 منبع: محاسبات پژوهش
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 با برابر کشش آوری جمع هزینه متغیر برای، شودمی مشاهده( 3) جدول در طورکه همان
 احتمال، آوری جمع هزینه در افزایش درصد یک ازای به که طوریه ب. باشد می -39/7

 ازای به. یابد می کاهش درصد 39/7 انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل
 برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل، کشاورزی از غیر درآمد در افزایش درصد یک

 درصد یک ازای به بقایا؛ از استفاده متغیر برای. یابد می کاهش درصد 37/6 انرژی تولید
 11 انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل احتمال، بقایا از استفاده در افزایش
 با مستقیم رابطه دارای نیز کشاورز تجربه و تحصیالت متغیر کشش. یابد می کاهش درصد
 و تحصیل هایسال در افزایش و دارند انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل
 و 4/4 ترتیب؛ به را انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل، کشاورز تجربه

 هزینه که؛ است مشاهده قابل مطالعه متغیرهای بین از. دهد می افزایش درصد 3/17
 بیشترین ترتیب به کشاورزی از غیر شغل و بقایا از استفاده، کشاورز تجربه، آوری جمع

 اختصاص خود به انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل بر را اثرگذاری
 و آلتمن، (2010) اینگاسیا مطالعات نتایج با همسو حاضر مطالعه نتایج همچنین. دهند می

، (2018) همکاران و نتانوس، (2018) یگین، (2018) ماکی و مسلی، (2011) همکاران
 ادبی، (2015) همکاران و آلتمن، (2019) همکاران و سالیفو، (2020) همکاران و یمری

 .باشد می( 1398) همکاران و نژاد قربان، (1399) همکاران و ممقانی
 از منظور این برای. گردید نیز برآورد جو و گندم بقایای میزان، حاضر مطالعه در

 استفاده، جو و گندم شامل لرستان اصلی هایغله از حاصل کلش و کاه کـل میـانگین
، کـشاورزی جهـاد وزارت سـایت زراعـت اطالعـات بانـک از که طوری به گردید

 دسـت به مربوطه هایسال طی لرستان استان در جو و گندم تولید میزان به مربوط اطالعات
، برداشت شاخص تعیین جهت همچنین. شد محاسبه تولید میانگین سپس و آمد

 یافته انتشار مختلف هایمقاله در، جو و گندم زراعـی گیاهـان برای برداشت های شاخص
 میزان. گردید محاسبه محصوالت ایـن بـرای برداشـت شـاخص میـانگین سـپس و بررسـی

 گرفته نظر در بقایا کل درصد 25 خاک پایداری حفظ جهت خاک سطح در الزم بقایای
 و کـاه کل درصد 8 و 3/8 ترتیب به، جو و گندم بقایای از ها دام تغذیه سهم اگرچه. شد

 نـشان لرستان استان در جو و گندم برای میدانی هایبررسی اما. است شده گـزارش کلـش
 درصد 33 حدود بقایای محصوالت این برای، هایارانه هدفمندی اجـرای از پـس کـه داد
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 حدود بقایای. شوندمی سوزانده بعـدی کـشت بـرای زمـین سـازیآمـاده دلیل به مزارع از
 مـزارع از درصـد 33 حـدود بقایـای و گرفتـه قـرار دام چـرای مورد مزارع از درصد 33
 کوبی خرمن بدون یا و دام تغذیه برای کوبی خرمن از پس که گردد می آوریجمع نیـز

 به الزم. گیرندمی قرار استفاده مورد دامداری در ها دام بستر جمله از دیگر مصارف برای
، شوندمی آوریجمع آنها بقایای یا و گرفته قرار دام چرای مورد که مزارعی در است ذکر

 نیز دام تغذیه مورد و نشده بریده کمباین هد برش ارتفاع دلیل به( کلش) بقایا از بخشی
 در ولی دهد می تشکیل گندم در را ساقه ارتفاع درصد 45 حدود بخـش این. گیرد نمی قرار
، بنابراین. باشدمی بیشتر حدودی تا گنـدم بـا مقایـسه در سـاقه بـودن تـرکوتـاه دلیـل بـه جو

 و 5/14 ترتیـب به جو و گندم بقایای از هادام تغذیه سهم، شده ذکر موارد گرفتن نظر در با
 .شد گرفته نظر در کلش و کاه کل درصد 14

 با. است شده زده تخمین توده زیست انرژی پتانسیل، (7) رابطه به توجه با بخش این در
 سایر برای آن از بخشی و شود نمی عرضه انرژی تولید برای، بقایا همه اینکه به توجه

 و( 8) رابطه از استفاده با دسترس در بقایای خالص میزان لذا، یابد می اختصاص مصارف
 برداشت شاخص، خالص تولید میانگین میزان( 4) جدول در. گرفت قرار محاسبه مورد( 9)
 .است شده ارائه مطالعه مورد منطقه عمده محصوالت کلش و کاه میزان و

 

 کلش و کاه میزان و برداشت شاخص، خالص تولید : نتایج میانگین0 جدول

 میزان کاه و کلش )هزار تن( شاخص برداشت )درصد( تولید )هزار تن( نام محصول

 870 40  440 گندم

 6/61 96 640 جو

 6/941 - 430 کل

  منبع: محاسبات پژوهش و جهاد کشاورزی استان لرستان
 

 و گندم تولید مجموع، بروجرد شهرستان در 98-99 های سال طی که داد نشان نتایج
 برداشت های شاخص میانگین( 4) جدول طبق که بوده تن هزار 590متوسط طور به جو

 مجموع. ماند می باقی کلش و کاه شکل به مابقی و است %38 و %40 ترتیب به جو و گندم
 که رسد می نظر به. باشد می تن هزار 8/356 الذکر فوق غله دو از تولیدی کلش و کاه کل

 آن اصلی اهمیت همراه به بروجرد شهرستان هوایی و آب شرایط به گندم وسیع سازگاری
 .باشد می غالت سایر به نسبت گندم بقایای برتری دلیل مردم تغذیه در
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 شهرستان در انرژی عرضه جهت دسترس در بقایای میزان میانگین( 6) و( 5) جداول در
 مورد مقدار کسر نیز و خاک پایداری جهت کلش و کاه از درصد 25 کسر از پس بروجرد
 .است شده ارائه، ها دام تغذیه جهت استفاده

 

  کلش و کاه میزان و مزارع روی بقایا میزان، کلش و کاه میزان : نتایج میانگین5جدول
 خاك پایداری جهت

 نام محصول
 کلش  و کاه میزان

 )هزار تن(
مزارع  بر روی بقایا میزان

 )درصد(
 جهت کلش و کاه میزان

 خاك )هزار تن( پایداری

 4/17 84 870 گندم

 7/86 84 6/61 جو

 8/66 - 6/941 کل

 منبع: محاسبات پژوهش و جهاد کشاورزی استان لرستان
 

 تولید بروجرد شهرستان سطح در کلش و کاه تن هزار 356 ساالنه، نتایج براساس
 تن هزار 5/67 که. ماند می باقی خاک پایداری جهت تن هزار 88 تقریبی میزان که شود می

 مقدار کسر درصد 6 جدول در. باشد می جو به مربوط تن هزار 7/21 و گندم به مربوط
 .شود می داده نشان ها دام تغذیه جهت استفاده مورد

 

 و مزارع روی بقایا میزان، کلش و کاه میزان نتایج میانگین .6 جدول
 ها دام تغذیه جهت کلش و کاه میزان

 نام محصول
 کلش  و کاه میزان

 )هزار تن(
 دام تغذیه جهت بقایا میزان

 ها )درصد(
 جهت کلش و کاه میزان
 ها )هزار تن( دام تغذیه

 64/93 4/64 870 گندم

 648/68 64 6/61 جو

 908/46 - 6/941 کل

 منبع: محاسبات پژوهش و جهاد کشاورزی استان لرستان
 

 تولید بروجرد شهرستان سطح در کلش و کاه تن هزار 356 ساالنه، نتایج براساس
 مربوط تن هزار 15/39 که. ماند می ها دام تغذیه جهت تن هزار 51 تقریبی میزان که شود می
 کلش و کاه میزان درصد( 7) جدول در. باشد می جو به مربوط تن هزار 15/12 و گندم به

 .شود می داده نشان انرژی تولید برای، بروجرد شهرستان در برای دسترس در



 9011بهار  | 38شماره |  91سال  |پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن |  901

 و مزارع روی بقایا میزان، کلش برای تولید انرژی و کاه میزان نتایج میانگین .2 جدول
 ها دام تغذیه جهت کلش و کاه میزان

 نام محصول
 کلش  و کاه میزان

 )هزار تن(
 روی بقایا میزانمجموع 
 ها دام تغذیه و مزارع

موجود  کلش و کاه میزان
 )هزار تن( انرژی تولید جهت

 394/619 014/601 870 گندم
 346/48 648/99 6/61 جو
 669/861 408/640 6/941 کل

 منبع: محاسبات پژوهش و جهاد کشاورزی استان لرستان
 

 میزان، بروجرد شهرستان سطح در تولیدی کلش و کاه تن هزار 356 از، نتایج براساس
 مربوط تن هزار 935/163 که. است دسترس قابل انرژی تولید جهت تن هزار216 تقریبی

 99 سال در کلش و کاه کیلو هر قیمت. باشد می جو به مربوط تن هزار 948/52 و گندم به
 آنکه فرض با) شود عرضه انرژی تولید برای اگر که باشد می ریال 21000 تقریبی طوره ب

 برای ریال میلیارد 4554( شود عرضه ریال 21000 قیمت با انرژی تولید برای بقایا
 تولید پتانسیل میزان ادامه در. کند می ایجاد اقتصادی ارزش بروجرد شهرستان کشاورزان

 .شود می محاسبه بروجرد شهرستان سطح در کلش و کاه از زیستی انرژی
 

 کلش و بیواتانول و بیوگاز از کاه انرژی تولید پتانسیل نتایج میانگین . 3 جدول

 نام محصول
 ضریب تبدیل
 بقایا به اتانول
 )لیتر/کیلو(

در  بقایا میزان کل
درسترس برای تولید 

 )هزار تن( انرژی

 پتانسیل تولید
 اتانول از بقایابیو

 )میلیون لیتر (

ضریب تبدیل بقایا 
 به بیوگاز

 )متر مکعب( واحد

 پتاسیل تولید
 بیو گاز از بقایا

 )میلیون متر مکعب(
 68/70 498/0 44/47 394/619 83/0 گندم
 61/66 949/0 46/61 346/48 96/0 جو
 36/66 ---- 31/19 836/861 ---- کل

 (8086ژانگ و همکاران)، (8004کیم و دیل)، (6938عابدی)، منبع: محاسبات پژوهش
 

 تبدیل ضرایب از جو و گندم کلش و کاه از زیستی انرژی تولید پتانسیل محاسبه برای
 دیل و کیم، (1392) عابدی تجربی مطالعات در استفاده مورد بیوگاز و اتانول به بقایا

 یک تبدیل ضریب که طوری به. است شده استفاده( 2021)همکاران و ژانگ، (2004)
 لیتر 31/0 و 29/0 معادل ترتیب به خشک ماده درصد 89 با جو و گندم بقایای کیلوگرم

 میزان گندم دسترس در بقایا میزان به توجه با بنابراین. باشدمی کیلوگرم هر ازای به اتانول
 و کاه تبدیل ضریب از استفاده با همچنین. است حصول قابل بیواتانول لیتر میلیون 54/47

 . است شده محاسبه لیتر میلیون 41/16 حدود میزان این، بیواتانول به جو کلش
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 همکاران و ژانگ، (2004) دیل و کیم، (1392) عابدی مطالعه به توجه با همچنین
 .باشد می مکعب متر 343/0و 432/0 ترتیب به بیوگاز به جو و گندم تبدیل ضریب( 2021)

 از انرژی این تولید پتانسیل، شود استفاده بیوگاز تولید برای دسترس در بقایای از اگر و
 . است شده براورد مکعب متر میلیون16/17 و 82/70 ترتیب به جو و گندم

 گندم، جو به نسبت کلش و کاه بیشتر تولید و گندم ساقه بلندی به توجه با داد نشان نتایج
 مدیریت با مجموع در بنابراین. است برخوردار بیشتری بیواتانول و بیوگاز تولید پتانسیل از

 تغذیه سهم نیز و خاک پایداری جهت مزرعه روی بر بقایا سهم کسر از پس و بقایا صحیح
 لیتر میلیون 54/47 ترتیب به گندم بقایای از بیوگاز یا و بیواتانول ساالنه تولید پتانسیل، ها دام

 از بیوگاز یا و بیواتانول ساالنه تولید پتانسیل همچنین. باشد می مکعب متر میلیون 81/70و
 .باشد می مکعب متر میلیون 16/18 و لیتر میلیون 41/16 ترتیب به جو بقایای

 

 منطقه مورد مطالعهدر  در تولید انرژی زیستی کاه و کلشساالنه  اقتصادی ارزش: 9جدول

 نام محصول

 پتانسیل تولید
بیو اتانول از 

 بقایا
 )میلیون لیتر (

 پتاسیل تولید
 بیو گاز از بقایا
)میلیون متر 

 مکعب(

قیمت هر 
 لیتر بیواتانول

 )ریال(

قیمت هر 
مترمکعب 

 بیوگاز
 )ریال(

ارزش اقتصادی 
تولید انرژی از بقایا 

برای بیواتانول ) 
 میلیارد ریال(

زش اقتصادی ار
تولید انرژی از 
 بقایا برای بیوگاز
 )میلیارد ریال(

 948 664060 4690 840000 66/70 44/47 گندم

 66 9393 4690 840000 61/66 46/61 جو
 490 64943 ---- ---- 36/66 34/19 کل

 

 (6933ایران)  شرکت ملی گاز، (6933معادن و کشاورزی) ، صنایع، تحقیق و اتاق بازرگانیهای  یافته منبع:
 

 لیتر هر ریالی 240000ارزش مبنای بر که شود می مشاهده، (9) جدول به توجه با
 تولید اقتصادی ارزش میزان( 1399، کشاورزی و معادن، صنایع، بازرگانی اتاق) بیواتانول

 میلیارد 3939 و 114010 معادل مطالعه مورد منطقه در جو و گندم بقایای از بیواتانول انرژی
 استفاده مورد بیوگاز زیستی انرژی تولید برای بقایا اگر آن بر عالوه. گردید براورد ریال
، ایران گاز ملی شرکت) بیوگاز مترمکعب هر ریالی 4830ارزش مبنای بر، گیرند قرار

 مورد منطقه در جو و گندم بقایای از بایوگاز انرژی تولید اقتصادی ارزش میزان( 1399
 پتانسیل مجموع در. است شده محاسبه ریال میلیارد 88 و 342 معادل ترتیب به مطالعه

 معادل ترتیب به جو و گندم بقایای از بیوگاز یا و بیواتانول زیستی انرژی تولید اقتصادی
  .باشد می ریال میلیارد 430 و 15349
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 اساس مصوبه شورایه قیمت خرید تضمینی گندم و جو بردر ادامه با توجه ب
، 1399کشاورزی در سال  اساسی محصوالت حمایتی های سیاست اتخاذ و گذاری قیمت

 ارزش محصول اصلی گندم و جو با ارزش انرژی زیستی حاصل از محصول فرعی آنها
( میزان تولید 4) مطابق جدول گیرد. بر این اساس اگر )کاه و کلش( مورد مقایسه قرار می

با در نظر گرفتن ، هزار تن باشد 140 و 450گندم و جو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 
ارزش ، کیلو هر ازای به ریال 23798و  50000تضمینی مصوب به ترتیب  خرید قیمت

شود.  میلیارد ریال محاسبه می 3332و  22500محصول اصلی گندم و جو به ترتیب معادل 
 از بیوگاز یا و بیواتانول زیستی انرژی تولید اقتصادی پتانسیل، (9اساس نتایج جدول )لذا بر

درصد ارزش ایجاد شده توسط محصول اصلی  13 و 60 معادل ترتیب به جو و گندم بقایای
 پایدار کشاورزی توسعه در فرعی محصول ارزش اقتصادی، باشد. این نتیجه گندم و جو می

 نماید. می را نمایان نیاز مورد انرژی و همچنین تأمین

 گیری  بحث و نتیجه. 6
 سـطح در محصول برداشت از بعد، دوم نـسل زیـستی هایسوخت عنوان به زراعی بقایای

 محدودیت دلیـل بـه کـشاورزان لرستان استان ویژه به ایـران در. ماندمی بـاقی مزرعـه
. سـوزانندمـی را زراعی بقایای عمدتاً، گیاه رشد دوره افزایش و بستر تهیه جهت زمانی

 کاهش و فرسایش افزایش، خاک آلی مواد کاهش به منجر تنها نه گیاهی بقایای سوزاندن
 انتـشار مانند متعددی محیطی زیست مشکالت بلکه شودمی خاک زنده موجودات فعالیت
. شودمی منجر را جهانی گرمایش افزایش همچنین و آالینده وگازهای هـوا در معلـق ذرات

 تمایل بر ثرؤم عوامل تعیین ضمن، کشاورزی بقایای مدیریت راستای در مطالعه این در لذا
 تولید برای منتخب کشاورزی محصوالت بقایای عرضه در بروجرد شهرستان کشاورزان

 محصوالت بقایای از بیواتانول و بیوگاز انرژی تولید پتانسیل میزان ةمحاسب به، انرژی
 .است شده پرداخته بروجرد شهرستان در آنها اقتصادی ارزش و منتخب

 بقایا از استفاده و کشاورزی از غیر شغل، آوری جمع هزینه متغیرهای، نتایج با مطابق
. دارند کشاورزان توسط انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل بر منفیتأثیر 

 کشاورزی بقایای عرضه بر مثیتتأثیر  کشاورز تجربه و تحصیالت متغیرهای همچنین
 به بقایا آوری جمع هزینه و بقایا از استفاده، کشاورزان تجربه، کشش محاسبات طبق. دارند

 خود به انرژی تولید برای کشاورزی بقایای عرضه به تمایل بر را اثرگذاری بیشترین ترتیب
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 زراعی محصوالت بقایای از انرژی تولید پتانسیل تعیین نتایج همچنین. دهند می اختصاص
 و 54/47 ترتیب به جو و گندم بقایای از بیواتانول ساالنه تولید پتانسیل داد نشان منتخب

، گیرد قرار استفاده مورد بیوگاز تولید برای بقایای اگر همچنین. باشدمی لیتر میلیون 41/16
 میلیون 16/18 و 81/70 معادل ترتیب به جو و گندم محصول از بیوگاز تولید پتانسیل

 از بیواتانول انرژی تولید اقتصادی ارزش کل آن بر عالوه. است شده محاسبه مترمکعب
 شده محاسبه ریال میلیارد 15349 معادل ترتیب به مطالعه مورد منطقه در جو و گندم بقایای
 نمایند ایجاد توانندمی بایوگاز انرژی تولید در بقایا که اقتصادی ارزش همچنین. است

 . است شده براورد ریال میلیارد 430معادل
 پتانسیل دلیل به) لرستان استان در کشاورزی بقایای فراوانی، نتایج به توجه بنابراین با

 از%  85 از بیش برای مشخصی کاربرد وجود عدم همچنین و( کشاورزی تولیدات باالی
 به کمک موجب زیستی انرژی تولید جهت توده زیست منابع این آوری جمع، بقایا این

 و رهاسازی از حاصل محیطی زیست مشکالت رفع و زباله کاهش، عمومی بهداشت ارتقا
 لذا. شودمی ...( و بو و هوا، خاک، آب آلودگی) طبیعت در توده زیست منابع زدن آتش

ة توسع همچنین و خوب کشاورزی فرهنگ ترویج و آموزش با گرددمی پیشنهاد
 خاکستر و سوزاندن از، پرارزش مواد این بیشتر هرچه استفاده برای الزم زیرساختارهای

 افزایش اینکه به توجه با است ذکر به الزم زمینه این در. آید عمل به جلوگیری آن کردن
 کلش و کاه عرضه در که است هایی مؤلفه از( تحقیق نتایج به توجه با)کشاورزان آگاهی

 دانش و آگاهی افزایش جهت شود می پیشنهاد لذا، است اثرگذار انرژی تولید برای
 مراکز، زیستیهای  انرژی تولید در گیاهی بقایای از استفاده مزایای درخصوص کشاورزان

 به اقدام نو هایانرژی زمینه در فعال های سازمان همکاری با کشاورزی جهاد ترویج
 رفع برای روستایی بردارن بهره و کشاورزان برای آموزشی هایکالس برگزاری

 .نمایند فنی دانش و اطالعاتیهای  محدودیت
 که هستند توده زیست منابع از غنی بسیار منبع روستاها، نتایج به توجه با، آن بر عالوه

 تولید منبع بودن دردسترس به توجه با لذا، است دارا را باال دسترسی قابلیت با انرژی تولید
 و تبدیل این هایفناوری و تجهیزات توسعه برای تمهیداتی است الزم، زیستی انرژی

 انرژی این تولید در گذاری سرمایه برای گذاران سرمایه جلب در انگیزه افزایش همچنین
های  شرکت مشارکت برای هایی مشوق ایجاد و تسهیالت هئارا زمینه این در. پذیرد صورت

 توجه با. باشد می زمینه این در عملیاتی راهکارهای جمله از خصوصی بخش و بیان دانش
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های  سوخت صنایع توسعه گرددمی پیشنهاد، زیستی انرژی تولید اقتصادی ارزش و مزایا به
 دولت است الزم زمینه این در. پذیرد صورت محروم و روستایی مناطق در ویژه به زیستی

 .دهد اختصاص مناطق این در صنایع این توسعه برای را هایی مشوق و تسهیالت
 توسعه برای و( تحقیق نتایج)  انرژی تولید در بقایا باالی پتانسیل به توجه با نهایت در
 و تحقیقات اجرای، کشور در حتی و مطالعه مورد منطقه در زیستی انرژی صنعت

، فنی، اقتصادی ابعاد در مختلفهای  محرک و موانع شناسایی و زمینه در هاییپژوهش
 ایران در حتی و استان، بررسی مورد منطقه سطح در آن با مرتبط اجتماعی، محیطی زیست

 مطالعاتی انجام توان می حاضر پژوهش دادن بسط راستای در آن بر عالوه. شود می پیشنهاد
 تولید در را کشاورزی محصوالت کلیه بقایای اقتصادی ارزش براورد( 1) زمینه در

 (2) و ایران و استان کل در را سایر و بیودیزل، بیواتانول، بیوگاز مانند زیستی های انرژی
 تولید در کشاورزی بقایای از استفاده از ناشی زیستی محیطهای  هزینه کاهش محاسبه
 .نمود پیشنهاد را زیستی انرژی
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(. 1392محمدحسین. )، عدالت. محمدحسین، خانی آق. محمدحسین، عباسپور فرد. الهام، امینیان
ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی. 

 .73-82 ، صفحات(21)3، محیط شناسی
ای شهرستان کهگیلویه نسبت ه ثر بر تمایل دامداریؤ(. بررسی عوامل م1396الهام. )، پرور بزرگ

 منابع و کشاورزی دانشگاه، نامه کارشناسی ارشد های تجدیدپذیر. پایان به استفاده از انرژی
 خوزستان رامین طبیعی

(. نگرشی بر انرژی زیست توده؛ 1392. )اکبر علی، زارعی و عبداهلل، باقری نشانی. ماندانا، فر بهادری
 نو و پاک.های  ملی انرژیدومین همایش ، ها ها و فرصت ضرورت

 اقتصاد ریزی و برنامه دفتر، وزارت نیرو، انرژی و امور برق معاونت، (. ترازنامه انرژی1399)، نام بی
 انرژی. و کالن برق

. (شهرکرد: موردی مطالعه) صفر کربن شهر محیطی زیست راهبرد سنجی امکان، (1397ندا. )، پیوند
 اهواز. چمران شهید دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان

ثر بر ؤ(. عوامل م1396مینا. )، افشار و محمدرضا، سلیمانی. حسن، ریزی اشرفی. زهرا، جاللی
مجله دانشکده . TAMپذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران دانشگاهی اصفهان بر مدل 

 .400-410 ، صفحات(16)1، پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

(. بررسی وضعیت ضایعات و 1393همایون. )، فرهادیان. غالمرضا، شکی رادپز. فرهاد، خسروانی
 .پسماندهای کشاورزی و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور رسیدن به اهداف توسعه پایدار

 . 92-112 ، صفحات(1)5، ترویج علم

تجدیدپذیر بر های  انرژیتأثیر (. 1397محمد. )، زاده خلیلو  پروانه، سالطین. سمیه، دانشوری
 .167-179 ، صفحات(12)21، علوم و تکنولوژی محیط زیست .اقتصاد سبز

 از استفاده با تبرید و توان، حرارت زمان هم تولید ترمودینامیکی (. تحلیل1396دبیری روم، رضا. )
 ارشد، دانشگاه کارشناسی نامه دوم. پایان و اول قوانین دیدگاه از توده زیست حرارتی انرژی

 گیالن.

مدت آلودگی هوا  (. بررسی اثر کوتاه1399محمد. )، وصالو  وحید، مغانی؛ محمدحسین، رحمتی
های اقتصادی )رشد و توسعه  فصلنامه پژوهش .بر مرگ و میر در شش کالن شهر در ایران

 . 53-76 ، صفحات(2)20، پایدار(

برداری از  موانع فنی توسعه و بهره های تولید و (. پتانسیل1398سیدرضا. ) ،بیگی سرلکی، احسان و حسن
 .14-25(، صفحات 23)4، های تجدیدپذیر و نو فصلنامه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران.  انرژی

انتشارات ، Srata 12و  Eviews 8(. اقتصادسنجی )مقدماتی( همراه با کاربرد 1393علی. )، سوری
  نور علم.
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زیست محیطی کشاورزی حفاظتی در استان  (. بررسی ارزش اقتصادی و1392سمانه. )، عابدی
 دانشگاه تهران. ، رساله دکتری، فارس

(. بررسی و دسته بندی 1395رضا. )، فر سمیعی و ملیحه، نژاد فالح؛ مریم، پازکی؛ محمدعلی، عبدلی
کید بر أها در مناطق روستایی کشور با ت منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آن

امد عادی و فضوالت دامی. پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند. پنجمین پسماندهای ج
 همایش ملی مدیریت پسماند.

 از استفاده به روستاییان تمایل بررسی(. 1399. )مسعود، پناه یزدان و جعفر، یعقوبی؛ زهرا، عزیزی
، (3)11، ییروستا های پژوهش. طارم شهرستان در آن بر مؤثر عوامل و زیستی های سوخت

 . 466-481 صفحات

 پایداری بر کیدأت با ای منطقه توسعه راهبردی ریزی برنامه (. راهکارهای1399محمود. )، پور غنی
 بهشتی. شهید دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه مازندران. پایان استان در انرژی

 آلودگی کاهش بر( سبز) محیطی زیستهای  مالیات اجرای اثرات (. بررسی1397). شیوا، قادری
 دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان، صنعت بخش بر تأکید با کشور غرب منطقه های استان در

 رازی. دانشگاه

اولین همایش ، (. بیواتانول سوخت پاک1393محمد مهدی. )، محبوبه و محمودی، قاسمی میمندی
 های نو و پاک. ملی مدیریت انرژی

ثر بر قصد پذیرش فناوری ؤ(. عوامل م1398همایون. )، فرهادیان؛ شهال، چوبچیان؛ ملیحه، نژاد قربان
مجله تحقیقات اقتصاد و  .تجدیدپذیر در میان کشاورزان در شهرستان الرستانهای  انرژی

 . 348-365 ، صفحات(50)2، توسعه کشاورزی ایران

 ثر درؤم(. عوامل 1395منصور. )، حسنی و حسن، اسعدی؛ تیمور، بهزادی؛ کامل، میالنی شیروان
دومین ، موردی در پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبیبهبود ارتباطات سازمانی: بررسی 

 های نوین علوم و تکنولوژی. المللی یافته کنفرانس بین
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