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 مقدمه:  0-0

كند، كمبود انرری    آنچه اكنون به عنوان بزرگترین مشكل جهانی، بشر را تهدید می 

 برا  رفع این دو معضل بزرگ از .ها  فسیلی است آلودگی هوا بر اثر استفاده از سوخت و

هرا    مدتها پری،، پووهشراران و دانشرمندان معالعره و ت بیری بررا  اسرتفاده از انرری         

هرا    سوخت ها  گرانی و كمبود تجدیدپذیر و پاك را شروع كرده اند و اكنون كه دشوار 

سال آینده، پایان یافتن این قبیل سوخت هرا، پری، بینری شرده و      05فسیلی و حداقل در

 .كند آلودگی هوا، كالن شهرها  دنیا را بشدت تهدید می شدت

صنعت و تكنولوی ، نیاز بشر با گذشت زمان و در اثر رشد جوامع و پیچیده تر شدن 

در . به منابع انری  شدت یافت و كشف و بهره بردار  وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر نمود

دنیا  امروز، انفجار جمعیت، ارتباء سعح زندگی و رفاه انسرانها و آسریبها و تهدیردات روز    

وارد مری كنرد   افزونی كه استفاده بی رویه از انرییها  فسیلی به طبیعت و م ری  زیسرت   

ادامه این روند را غیرممكن ساخته است، بعوریكه شوك نفتی دهه هفتاد بره عنروان یر     

نبعه گسست، لزوم توجه به منابع جایازین را بری، از پری، بررا  سیاسرتاذاران انرری       

بدین ترتیب بشر با نااهی دوباره بره خورشرید، براد،    . كشورها  صنعتی معرح نموده است

. بع طبیعی پایان ناپذیر، در پی كاه، وابستای خود به منابع فسیلی استامواج و سایر منا

طی چند سال گذشته روند استفاده از منابع انرری  تجدیرد پرذیر بره ویروه در كشرورها        

صنعتی با سرعت زیاد  در حال افزای، بوده و این كشورها به دنبال افزای، بیشرتر سره    

كشور ما نیز علی رغ  داشتن منابع فسیلی . اشندبمنابع تجدیدپذیر در سبد انری  خود می

با توجه به برخوردار  از پتانسریل معلروو و مناسرب    . فراوان، از این قاعده مستثنی نیست

انرییها  تجدیدپذیر در كشور، توسعه منعبی این منابع ارزشمند و خداداد موجه بره نررر   

 .نیز گام برداشت توان در جهت اهداف توسعه پایداراز این طریی می. رسدمی
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 قوانين و مقررات مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر:  9-0

مصوو  در برناموه   )قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   19در ماده 

برای خرید ( کشور اجتماعی -سوم و تنفيذ شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی 

 . انرژی برق توليدی نيروگاههای تجدید پذیر چنين آمده است

وزارت نيرو مكلف است انرژی برق توليدی توسو  نيروگاههوا و توليدکننودگان    

نرخ تضوميني  . بخشهای خصوصي و دولتي را با قيمتهای تضميني خریداری نماید

س جمهوور بوه تصووی     به پيشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئوي 

 . شورای اقتصاد خواهد رسيد

های نو با توجوه بوه    در مورد نرخ برق توليدی بخشهای غير دولتي از منابع انرژی

های ناشوي از عودم مصورن منوابع      جویي محيطي و صرفه های مثبت زیست جنبه

گذاری در این نوع توليود بوه ازای هور     انرژی فسيلي و به منظور تشویق سرمایه

ریوال و  ( 151)ت ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجواه  کيلووا

حداکثر چهار سواعت  )ریال ( 451)باری حداقل چهارصد و پنجاه  برای ساعات کم

 .در محل توليد مورد عمل قرار گيرد( روز در شبانه

 

بر همين اساس وزارت نيرو دستورالعمل اجرائي این ماده را تنظيم و بورای اجورا    

بر اساس این دستورالعمل، گردش کار و مراحل در فرایند خریود بورق   . نمود ابالغ

قانون بخشي ار مقررات  19تجدیدپذیر از توليدکنندگان غير دولتي موضوع ماده 

 :مالي دولت و دستورالعمل اجرایي آن به شرح زیر است

 این مرحله با ارسال رسمي متقاضي یوا ارائوه   : تشكيل پرونده -مرحله اول

 .کاربرگها به سانا شروع و با صدور مطالعه توس  سانا به پایان مي رسد
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 در این مرحله متقاضي مطالعات خود را : مطالعه امكان سنجي -مرحله دوم

شروع مي کند و پس از اتمام، گزارش آن را جهت بررسي به سانا تحویول  

 .مي دهد

 رش مطالعوات  در این مرحله سانا گزا: بررسي و تایيد مطالعه -مرحله سوم

پوس از  . دهود را بررسي نموده و نواقص احتمالي را به متقاضي اطالع موي 

تكميل شدن مطالعات، سانا نامه تایيد را به معاونت امور انرژی وزارت نيرو 

 .ارسال مي نماید

 معاونت امور انرژی بر اسواس تایيود   : صدور مجوز احداث  -مرحله چهارم

-ضي مجوز احداث نيروگاه صادر موي سانا و در صورت صالحدید بنام متقا

 .نماید

 بر اساس مجوز احداث صادره، سانا : مذاکره و تنظيم قرارداد -مرحله پنجم

مذاکره برای تنظيم قرارداد خرید برق را شروع و تا تهيه متن نهایي آن را 

 .دهدادامه مي

 قرارداد تهيه شده توسو  طورفين امضوا و    : مبادله قرارداد -مرحله ششم

 .گرددادله ميرسما مب

 مقاضي پس از انجام کارهای مقدماتي : دوره احداث نيروگاه -مرحله هفتم

به لحاظ مالي، بانكي و اداری و غيره عمليات اجرایوي احوداث نيروگواه را    

شروع و تا مرحله تكميل آن و اتصال ظرفيت کامل نيروگاه به شبكه ادامه 

برای خرید بورق و نيوز    سانا در این مرحله نسبت به تامين بودجه. دهدمي

 .نمایدمبادله قرارداد با مدیریت شبكه اقدام مي
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 توليدکننده تا پایان مدت قرارداد، بهره : دوره بهره برداری -مرحله هشتم

برداری و تحویل برق به شبكه را ادامه مي دهد و سانا قيمت برق تحوویلي  

 .نمایدرا پرداخت مي

 .برق در زیر نشان داده شده استفلوچارت مربوط به مراحل خرید تضميني 

 

 
 A 

A 
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 مشارکت بخش خصوصي در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر:  3-0

قوانون فووق، بخوش     099از آغاز برنامه سوم توسعه کشور و با تصوی  ماده 

. خصوصي رغبت خود را برای مشارکت در احداث نيروگاه و توليد برق اعالم نمود
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. هزار مگاوات موافقت احداث نيروگاه صادر شده اسوت  91در همين راستا بيش از 

از این تعداد نيروگاههای چهلستون و رودشور وارد مدار شده اند، قرارداد خریود  

هزار مگاوات نهائي و سایر موارد در مرحله آماده سازی و اقودام   1برق نزدیك به 

ش خصوصوي بورای   و دستورالعمل اجرائي آن نيز، بخ 19با ابالغ ماده . قرار دارند

مگاوات ظرفيت نيروگاهي انرژیهای تجدید پذیر اعالم آمادگي  0311احداث حدود 

از ایون ميوان قورارداد    . نموده که اغل  در حوزه نيروگاههای بادی قرار مي گيرند

مگواوات    341و با ظرفيت اسومي  ( 0)نيروگاه به شرح جدول شماره  1خرید برق 

 .انا تائيد شده استتنظيم و توس  مجمع عمومي شرکت س

 قراردادهای خرید برق انرژیهای تجدیدپذیر -0جدول 

 موضوع قرارداد ردیف
مبلغ 

 قرارداد

اعتبار 

 11سال 

اعتبار 

سالهای 

 آینده

مدت 

قرارداد 

 (سال)

0 
خرید تضميني برق تجدیدپذیر از 

 مگاوات بينالود 011نيروگاه بادی 
1914170 - 1914170 95 

9 

تجدیدپذیر از خرید تضميني برق 

مگاوات  093نيروگاه بادی 

 سياهپوش

7173107 - 7173107 91 

3 

خرید تضميني برق تجدیدپذیر از 

-کيلووات 111نيروگاه لندفيل 

 مشهد

39519 - 39519 03 

4 
خرید تضميني برق تجدیدپذیر از 

-کيلووات 0115نيروگاه لندفيل 
54345 - 54345 03 
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 شيراز

5 
تجدیدپذیر از خرید تضميني برق 

 مگاوات جرندق 011نيروگاه بادی 
1914170 - 1914170 95 

1 

خرید تضميني برق تجدیدپذیر 

نيروگاه زباله سوز پالسمای 

 مگاوات 05مازندران 

4141190 - 4141190 95 

به نظر مي رسد در صورت رفع مشكالت احتمالي، در آینده ای نزدیوك بتووانيم   

شاهد استقبال مناس  تر بخش خصوصي در توسوعه ظرفيتهوای تجدیود پوذیر     

 .  باشيم

 

 مشكالت فعلي:  4-0

مشكالت پيش روی قراردادهای خرید برق نيروگاههای تجدید پذیر عموموا   

در اینجوا  . برق این نيروگاهها برمي گوردد  به نرخ و منابع الزم برای تضمين خرید

وضعيت درآمدهای ناشي از فروش برق و همچنين قيمت تمام شده برق توليودی  

 :انرژیهای تجدیدپذیر مورد بررسي قرار گرفته 

 

 درآمد ناشي از فروش برق:  0-4-0

در حال حاضر درآمد حاصل از فروش برق به مصرن کنندگان بر اسواس نرخهوای   

الزم به ذکر است متوس  نرخ فروش بورق  . یارانه ای محاسبه و دریافت مي گردد

ریوال   011به ازای هر کيلووات ساعت تقریبا معوادل   0315به مشترکين در سال 

مصو  تبصره )د برق درصد قيمت آزا 95در حالي که این مبلغ حدود . بوده است
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است، ضروری است بين بخشهای توليد، انتقال و ( کل کشور 0311بودجه سال  00

بر اساس یك فرض ساده حودود نيموي از آن بوه    . توزیع نيروی برق تقسيم شود

بنابراین، در حال حاضر صنعت برق، در صورتي که . بخش توليد تعلق خواهد یافت

 11د برق تجدید پذیر را تضمين نماید، حدودا قرار باشد از محل منابع داخلي خری

. ریال به توليد کننده خصوصوي پرداخوت نمایود    151ریال دریافت نموده و باید 

ایون در  . کامال مشهود است که این وضعيت نمي تواند در بلندمدت دوام پيدا کند

ت حالي است که یارانه ای نيز از این محل به وزارت نيرو یا شرکتهای تابعه پرداخ

بنابراین، ضروری است منابع الزم برای مبادله نهائي قورارداد خریود   . نشده است

برق نيروگاههای تجدید پذیر مورد تائيد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبوردی  

 .ریاست جمهوری قرار گيرد

 

 قيمت تمام شده انرژیهای تجدید پذیر:  9-4-0

ددی نظير نووع نيروگواه، محول    اصوال قيمت تمام شده برق توليدی به عوامل متع

و ( ضوری  توليود  )احداث، نوع تكنولوژی مورد استفاده، ضری  اسوتفاده موو ر   

در . این واقعيت در مورد انرژی های نو نيز صوادق اسوت  . عوامل مشابه دیگر دارد

همين حوزه نيز، با توجه به تكنولوژیهای مختلف، شاهد قيمت تمام شده متفاوتي 

هزینه احداث یك کيلووات ظرفيت توليد برق یك نيروگواه  به طور مثال . هستيم

بادی با ظرفيت مشابه پيل سوختي، زباله سوز و یا بادی کوچك بسويار متفواوت   

شواید از حيو    . به همين دليل قيمت تمام شده آنها نيز با هم تفاوت دارد. است

برای نزدیكي به دوره تجاری یا تجاری سازی نيروگاه، بتوان وضعيت مناس  تری 

در اینجا تنها با اسوتناد بوه گوزارش    . نيروگاههای بادی و آبي کوچك متصور شد
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بانك جهاني در مورد صنعت برق ایران، به قيمت تمام شده نيروگاه بادی پرداخته 

جزئيات مربوط به قيمت تمام شده هر یك از نيروگاههای تجدیدپذیر . شده است

زمينه گزارش فوق، قيموت تموام شوده    در همين . به طور جداگانه قابل ارائه است

دالر به ازای هر مگاوات ساعت در نظر  19برق توليدی یك نيروگاه بادی را حدود 

بوه  . درصد محاسوبه گردیوده اسوت    01این نرخ با فرض نرخ تنزیل . 0گرفته است

ریال برای هر دالر، قيمت تمام شده هر کيلوووات   2311عبارت دیگر با فرض نرخ 

. ریال برای هر کيلووات ساعت خواهد بوود  511ی حدودا معادل ساعت برق توليد

البته همان طور که اشاره شد این هزینه متا ر از ضری  توليد نيروگاه بووده و در  

الزم به ذکر اسوت انتظوار   . درصد فرض شده است 01عين حال نرخ تنزیل معادل 

درصد فووق   سودآوری پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حال حاضر بيش از

. نكته دیگر اینكه نرخ فوق بدون توجه به آ ار تورمي محاسبه گردیده است. است

درصد در سال باشد و پرداختها به صورت  03به عبارت دیگر اگر نرخ تورم معادل 

بنابراین الزم است آ ار . ریالي صورت پذیرد، عمال سرمایه گذار متضرر خواهد شد

دسوتورالعمل مواده    1به همين دليل در ماده . تورمي پرداخت ریالي جبران شود

، به تعدیل نرخ خرید برق در سنوات آتي، متناس  با افزایش نورخ ارز و نورخ   19

ساعت در  4)ریال برای اوقات کم باری  451با توجه به نرخ . تورم اشاره شده است

ير ریال در سایر اوقات، به نظر مي رسد این نرخها در سطحي غ 151و ( شبانه روز

بنابراین اعمال تعدیل نرخ در سالهای بعد منطقي به نظور  . واقعي تعيين نشده اند

 .         مي رسد

 

                                                           
 .بانك جهاني در مورد صنعت برق جمهوري اسالمي ايران 36383گزارش شماره  4صفحه  3جدول شماره (   
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 بررسي برخي تجربيات جهاني:  5-0

شاید بتوان کشور آلمان را به عنوان موفق ترین الگو برای توسعه انرژیهوای  

اسوتفاده از  در عين حال کشورهای دیگری نيوز بوه بوا    . تجدید پذیر معرفي کرد

در این بخوش  . تجربه این کشور توانسته اند به موفقيت های بسياری دست یابند

 . ای از تجربيات کشورهای آلمان و چين ارائه شده استخالصه

 

 تجربه کشور آلمان در خصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر:  0-5-0

ع تجدیدپوذیری  ، کشور آلمان بطور بالقوه دارای هيچگونه مناب0221در اوایل دهه 

نبود و از دیدگاه بيشتر مردم آلمان، احتمال اینكه ایون کشوور بتوانود در زموره     

کشورهای پيشتاز دارنده منابع انرژی تجدیدپذیر باشد، بسيار بعيد به نظور موي   

با این حال، در پایان یك دهه کشور آلمان به یك کشور پيشگام در زمينه . رسيد

ت چند صد ميليارد دالری و صدها هزار مشواغل  تأمين انرژی تجدیدپذیر با صنع

 . جدید، مبدل شد

نظر از اهميت روزافزون جامعه به موضوع تأمين انرژی و تأ يرات محيطي صرن 

قوانون   0221مانند تغييرات آ  و هوا  در سطح جهواني، دولوت آلموان در سوال     

-أمينهوای تو  جدیدی را در زمينه انرژی به تصوی  رساند، که مطابق آن شورکت 

کننده انرژی برق باید انرژی توليد شوده از انوواع تكنولووژی تجدیدپوذیر را در     

محدوده توليد خود خریداری نموده و حداقل قيمتوي را نيوز بورای آن پرداخوت     

بخش سياستهای مشابه دیگری شد، قانون تأمين انرژی برق به نوعي الهام. نمایند

 . که در کشور دانمارك نيز مو ر واقع گردید
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به مرحله اجرا در بياید، چنودین بوار    0220این قانون تا قبل از اینكه در سال  

 اصووووووووووووووووووووووووووالح شووووووووووووووووووووووووووده

بود که بوندستاگ یا مجلس آلمان خواهان آن شد  9111ترین آن در سال مهم. بود

کنندگان بر اساس فروش کلي انرژی تا انرژی تجدیدپذیر برق در بين کليه عرضه

طمينان حاصل شود، که هيچكدام از نواحي بيش از هر یك از آنها توزیع شود تا ا

قوانون جدیود، سوایر تكنولوژیهوای     . حد لزوم بار اضافي را متحمل نشده باشند

 . شداضافي مانند زمين گرمائي را نيز شامل مي

های علمي و صونایع تجدیدپوذیر   گيری از دادههمچنين مجلس آلمان با بهره 

يلووات ساعت را برای هر نوع تكنولووژی  مختلف، نوع خاصي از پرداخت در هر ک

-شورکتهای عرضوه  . های واقعي توليد برق ایجاد نمودتجدیدپذیر بر اساس هزینه

تغييری که دولوت بدرسوتي   : شوندها کنترل ميکننده برق نيز بواسطه این تعرفه

انتظار آن را داشت منجر به کاهش مقاومت صنایع برق شده بود و بيش از آن حد، 

 9111قانون انرژی تجدیدپذیر سال . شدیك بازار انرژی تجدیدپذیر ميموج  تحر

سوال بورای تكنولوژیهوای انورژی      91ای را به مودت  های ویژهکشور آلمان تعرفه

هدن این بود کوه  . ها و ظرفيت توليد آنها برقرار کردتجدیدپذیر بر مبنای هزینه

-نموده و ضمنا  از آموزش های تجدیدپذیر را حفظبازارهای پيشرو در زمينه انرژی

 . های فني از طریق عرضه انرژی در بازار به مقياس وسيع حمایت شود

قانون تأمين انرژی، انرژی توليد شده از طریق باد، نيروگاههوای بيومواس توا     

مگاولت آمپر، ولتاژ فتوولتائيك، آبي و زمين گرمایي را نيز شوامل موي    91حدود 

 :بر اساس این قانون. شود

 .یابندها در مورد نيروگاههای تازه نص  شده کاهش ميتعرفه  -
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ای بر مبنای برق توليد شده از انرژیهای تجدیدپذیر در بين اپراتورهای شبكه  -

سهميه قابل انعطان در حد سيسوتم  )اند مقدار برقي که به مشتریان عرضه نموده

 . توزیع مي شود( انتقال

ای در منطقه خود تا از اپراتورهای شبكهکنندگان متعهد مي باشند کليه عرضه -

. سهم برابری را از انرژی بورق حاصول از انورژی تجدیدپوذیر خریوداری نماینود      

 (. کننده انرژی برقهای قابل انعطان در سطح عرضهسهميه)

گذاری بر مبنای معيارهای معيني که در مورد هر نوع تكنولوژی متفاوت قيمت -

هوای هزینوه توليود نيورو و     اسواس تخموين   است صورت گرفته، که در عوض بر

بوه عنووان   . ها طي مدت زماني انجام گرفته استانتظارات برای کاهش این هزینه

های سال اول عملكرد بعد از اینكه قيمت 5های انرژی بادی فق  برای مثال، قيمت

العمول  بصورت حق 9110پرداخت شده کاهش یافت برای نيروگاههائي که در سال 

مارك آلموان   07/1آنها توافق شده بود در سطح قبلي هر کيلووات ساعت کاری با 

های انرژی خورشيدی از ابتدا به ميزان هر کيلووات سواعت  قيمت.  ابت باقي ماند

 . مارك آلمان تنظيم شده بود 22/1

 .ها در طول زمان کاهشي استهمه قيمت -

گذاری توأمين  قيمتصدور این قوانين نشان از یك نقد تاریخي محاسبه روش     

 بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورق  

 (feed-in)   داشت، که گفته مي شد این روش منجر به تقویت تكنولوژی، کواهش

موارد در نظر گرفته شده در قانون جدید بوه  . هزینه و یا ایجاد خالقيت نمي شود

ها ایجاد کرد، باع  رشود تكنولووژی و رونوق    دليل تغييرات منظمي که در قيمت

-هزینه: مثال)های ناشي از اجرای سياست همچنين هزینهاین قانون . شدبازار مي

این . را بين کل مشترکين برق در کشور سرشكن مي کرد( های اضافي انرژی بادی
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به یك سياست مهم در آلمان تبدیل شود زیورا    9111عمل تسهيم هزینه در سال 

قانون قبلي در بعضي نواحي خاص، که در آنها توسعه انورژی بوادی بوا دشوواری     

 . يشتری همراه بود، به طور نامناسبي منجر به تحميل هزینه مصرن برق شده بودب

های تأمين انرژی برق برای افزایش توليد انرژی باد به مقيواس  بنابراین، تعرفه 

وسيع، همچنين سرعت بخشيدن به رشد تكنولوژیهوای خورشويدی و بيومواس    

یگر اصالح شد تا بتواند این قانون بار د 9114در سال . شدنقطه قوت محسو  مي

های مختلف را بر تری را پوشش دهد و نيز تعرفهتوليد انرژی آبي در مقياس وسيع

کشوورهای اروپوای   . حس  انواع انرژی بيوماس و اندازه نيروگاهها برقورار نمایود  

غربي مانند فنالند، بلژیك، دانمارك، فرانسه و اسپانيا قووانين مشوابهي را وضوع    

در مرحله استقرار ( در بين سایر کشورهای روبه توسعه)زیل نيز کردند و کشور بر

کشور آلمان نيز روش تأمين سرمایه اوليه زیاد بورای توليود   . طرح مشابهي است

انرژی تجدیدپذیر از طریق اخذ وام با بهره کم که توس  بانكهای بزرگ پرداخوت  

 . ا  نمودشد و توس  دولت فدرال مجددا  تأمين اعتبار مي شد را انتخمي

هوا و تجهيزاتوي   اعتبارات تأمين شده از محل ماليات بر درآمد تنها به پوروژه  

اختصاص یافته بود، که از استانداردهای خاصي پيروی مي نمودند و مردم را قوادر  

هوای  گذاری خوود در پوروژه  ساخت تا کسری ماليات خود را به عنوان سرمایهمي

وه دولتهای فدرال و ایالتي منوابع موالي الزم   بعال. انرژی تجدیدپذیر تلقي نمایند

برای مطالعات مربوط به انرژیهای تجدیدپوذیر در کنوار دریوا را توأمين نمووده و      

آوری و چاپ آمار ایجاد و آگواهي عموومي را نسوبت بوه     مؤسساتي را برای جمع

 .اندتكنولوژیهای تجدیدپذیر از طریق چاپ و وسایل کمك آموزشي افزایش داده

ه ذکر است، که در آلمان دو روش معين برای حمایت از توليد برق با استفاده الزم ب

این دو روش عبارتنود از  . از انرژیهای تجدید پذیر مورد استفاده قرار گرفته است
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تعيين قيمت خرید برق توليد شده از انرژیهای نو و تعيين سوهم انرژیهوای نوو از    

( 9)جدول شوماره  . یا و معایبي استهر یك از این دو روش دارای مزا. سبد انرژی

 . به طور خالصه به این موارد مي پردازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزایا و معای  مهم دو روش حمایت  از انرژیهای تجدید پذیر -9جدول 

 تعيين سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی تعيين تعرفه خرید 

ایا
مز

 

تواند  بر اساس تعرفه انرژیهای تجدیدپذیر مي -0

 .تكنولوژیهای مختلف در بازار تدوین شود

تشویق مداوم توليدکنندگان در مقياس   -9

 کوچك و بزرگ

 های پائين  معامالتهزینه  -3

 تسهيل در تأمين مالي -4

تسهيل ورود بازیگران جدید  به بازار انرژیهای  -5

 نو

 هزینههای کمتوسعه و ترویج پروژه -0

 دپذیر در بازارمحقق کردن سهم انرژیهای تجدی -9

 مشاهده سازگاری بيشتر با بازارهای باز -3

یكپارچه شدن انرژیهای تجدیدپذیر با زیرساخت  -4

 رسانيشبكه برق

تسهيل در امر دایر شدن سيستم تجاری اعتباری  -5

 انرژیهای تجدیدپذیر
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عای
م

 

ها به ویژه زماني که دشوار بودن تنظيم تعرفه -0

انرژیهای تجدیدپذیر های واقعي سيستم هزینه

 .مشخص نيست

اضافه پرداختيهای ناشي از ناکارایي اقتصادی و  -9

 پرداخت هزینه آن توس  مشترکين

تواند موانعي برای نياز به توليد داخلي که مي -3

 .تجارت انرژی تجدید پذیر ایجاد کند

دهندگان ریسك زیاد و پاداش اندك برای تدارك -0

وآوریها و خالقيتها را کاهش پروژه و تأمين کنندگان، ن

 .دهدمي

ناپایداری در درخواست قراردادهای مناس  مشابه  -9

مواقعي که در بازارهای کوچك، نوسانات قيمت رخ 

 .دهدمي

-گذاران کوچك در مقایسه با سرمایهسرمایه -3

گذاران دارای نيروگاههای بزرگ، متمرکز و تجاری 

 .شوندمتضرر مي

ها در نواحي با بهترین منابع متمرکزسازی پروژه -4

منجر به تقسيم نابرابر منافع انرژیهای تجدیدپذیر 

 .گرددمي

نبود انگيزه برای نص  ظرفيت های باالتر از مرز  -5

 تعيين شده

 وجود پيچيدگي در طرح، اجرا و نظارت -1

 پذیرهای زیاد معامالت، نه چندان انعطانهزینه -7

 .گزینه تعيين تعرفه خرید مورد عمل قرار گرفته استالزم به ذکر است در ایران 

 

 تجربه کشور چين در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر:  9-5-0 

دهمين برنامه پنجساله کشور چين، سند بسويار مهموي بورای ارتقوا  انرژیهوای      

این برنامه اسوتاندارد  . رودتجدیدپذیر و کارایي انرژی در کشور چين به شمار مي

درصد در نظرگرفته که معادل  5/5را  (RPS)انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی 

ریزی کشور چين قووانيني را  کميسيون برنامه 0222در سال . مگاوات است 05111
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برای حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و شتا  بخشيدن به توليود داخلوي   

 :جزئيات آن به شرح زیر است. دتجهيزات به تصوی  رسان

، زیست توده، زمين گرمایي و انرژی PVانرژیهای تجدیدپذیر شامل برق بادی،  -

کميسيون برنامه ریزی کشوور و وزارت علووم و فنواوری بایود  از     . اقيانوس است

 . پروژه های مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر حمایت نمایند

یهای تجدیدپذیر در دریافت وام جهوت  پروژه های مربوط به تامين برق از انرژ -

بانك توسعه کشور نيز برای اعطای وام . سرمایه گذاری ساخت در اولویت هستند

بانكهای تجاری نيز جهت مشارکت در . گيردبه این پروژه ها مورد حمایت قرار مي

کميسيون برنامه ریزی کشور نيوز از توسوعه   . گيرنداین امر مورد تشویق قرار مي

های تصوی  شده توس  دولوت و توليدکننودگاني کوه  ظرفيوت     پروژهدهندگان 

کيلو وات است، از نظر دریافوت وام حمایوت خواهود     3111توليدی آنها بيشتر از 

 .کرد

 :توسعه دهندگان این پروژه ها باید موارد زیر را دنبال کنند

 توسعه دهندگان این پروژه ها باید زمان تهيه طرح پروژه، ناموه ای مبنوي بور    -

ای ارائه دریافت وام از بانك تهيه نمایند و هنگام مطالعه امكانسنجي نيز تعهدنامه

 .کند

درصد  35آورده سهامدار برای پروژه های انرژیهای تجدیدپذیر نباید کمتر از  -

 .کل سرمایه گذاری پروژه باشد

مالي باید ابتدا بهرة وام را به بانك بپردازند و بعد، از اداره توسعه دهندگان مي -

 :روش به صورت زیر است. درخواست بهره کاهشي نماید

توسعه دهندگان پروژه ابتدا فورم تقاضوای خاصوي را کوه منضوم بوه ليسوت         -

 .کنندپرداختهای بهره و قرارداد وام است پر مي
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تمام تقاضانامه ها بعد از تایيد بانك، بایستي به کميسويون برناموه ریوزی      -      

 .بانك مرتب  فرستاده شودکشور و وزارت مالي و 

 

 های تجدیدپذیر  تجدید ساختار و انرژی:  1-0

. بيش از دو دهه از عمر موج جدید تجدید ساختار در صنعت برق مي گوذرد 

در همين راستا سياستهای مناسبي بورای گسوترش رقابوت و مشوارکت بخوش      

بوه  . خصوصي برای توليد و تخصيص بهينه انرژی برق پيشنهاد و پياده شده است

ویژه در کشورهای در حال توسعه و پرداخت کننوده یارانوه هوای کوالن انورژی،      

ضروری است سياستهای مربوط به توسعه انرژیهای تجدید پذیر به نحو مناسوبي  

 :برخي از این موارد را مي توان به شرح زیر ارائه کرد. تدوین و ابالغ گردد

 (: IPP)برق ایجاد چارچو  پایدار برای توليد کنندگان مستقل  .0

خصوصي سازی و سرمایه گذاری در بخش برق از طریق ایجاد چارچو  و قووانين  

اتخواذ چنوين   . پوذیرد رقابتي پایدار و شفان به طور وسيعي به آساني صورت مي

تواند در ارتقای انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه بازار آنها نيز به کار سياستهایي مي

رات، رقابت عادالنه ای را برای توليدکنندگان در کشورهایي که چارچو  مقر. رود

مستقل برق در نظر مي گيرد و شامل قراردادهای خرید برق و سيستم تعرفه های 

پایدار و شفان است، گام اساسي در جهت ایجاد بازارهای خصوصي برای انرژیهای 

به عالوه، قووانين و نهادهوای قيموت گوذاری و     . تجدیدپذیر برداشته شده است

 .رودت خرید برق عناصر مهم بازار برق به شمار ميمعامال

 

 :کاهش یارانه های سوختهای فسيلي .9

 .آ ار ناشي از عملياتي کردن این اقدام کامال روشن است
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 : تامين دسترسي آزاد به شبكه انتقال .3

سيستم دسترسي آزاد به شبكه انتقال باع  امكان دسترسي آسان به مشوتریان  

ان، سياست دسترسي آزاد نيروگاههای بادی به شبكه در کشور هندوست. شودمي

در کشور برزیل، کاهش نرخهای انتقال برق تا ير . انتقال در نظر گرفته شده است

این موضوع در حال حاضور  . زیادی بر ارتقا  نيروگاههای آبي کوچك داشته است

 .در ایران نيز تا حد زیادی عملياتي شده است

 : اعمال معيارهای زیست محيطي قابل قياس برای تمام نيروگاهها .4

امكانات موجود، حتي امكانات قدیمي، باید از استانداردهای مشوابه نيروگاههوای   

به عنوان مثال، اکثر نيروگاههای زغالي در آمریكا از نظور  . جدید برخوردار باشند

ا اغل  کم هزینه و این نيروگاهه. شودقوانين زیست محيطي، قدیمي محسو  مي

این توليدکنندگان در محي  رقابتي، به طور ناعادالنه ای به . آلودگي آن زیاد است

 .  شوندشان منتفع ميدليل وضعيت استثنایي

 :توجه به سياست زیست محيطي همزمان با تجدید ساختار .5

بوه  . توان ادغام کورد ها و سياستهای زیست محيطي را مياستانداردهای آالینده 

ها موي توانود یكوي از عناصور مهوم ارتقوا        عنوان مثال، کنترل وانتشار آالینده

 .باشد 9بازارهای برق سبز

 :(RPS)وضع استاندارد انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی  .1

استاندارد انرژیهای نو در سبد انرژی به این معني است، که حداقل درصدی از برق 

در . انرژیهای تجدیدپذیر تامين شوود فروخته شده در یك منطقه خاص از طریق 

البته این کشور در نظر دارد توا سوال   . به صورت اختياری است RPSکشور هلند 

به طوور  . درصد از برق خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تامين کند 07، 9191

                                                           
2  Green Power 
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درصد از عرضه برق از طریوق   09، 9101کلي سياست اروپا بر این است که تا سال 

 .جدیدپذیر تامين شودانرژیهای ت

اجباری کردن خرید برق توليد شده توس  انرژیهای تجدیدپذیر به قيمتهای    .7

 :  ابت

بر  0221قوانين نرخهای تضميني برق در آلمان و سایر کشورهای اروپایي در دهه 

این اساس است، که برق توليد شده از انرژیهای تجدیدپذیر بر اساس قيمت  ابت 

عنوان مثال، در کشور آلمان توليدکنندگان باید بورق را در   به. شودخریداری مي

قوانين نرخهای تضميني منجور  . درصد قيمت خرده فروشي به فروش برسانند 21

به افزایش سریع در ظرفيت نص  شده و توسعه بازارهای انرژیهای تجدیدپذیر به 

ون نرخهوای  یكي از انتقادات وارد بور قوان  . ویژه در کشورهای آلمان و اسپانيا شد

. تضميني این است، که در آنها انگيزه های کاهش هزینه ها یا نوآوری وجوود دارد 

قانون جدید آلمان شامل زمينه هایي برای تعدیلهای قانوني قيمتها در پاسو  بوه   

 . توسعه های تكنولوژیك و بازار است

 

 : وضع تعهدات پيشنهاد قيمت منابع انرژی تجدیدپذیر به صورت رقابتي .1

ر انگلستان تجربه خوبي در رابطه با تعهدات پيشنهاد قيموت رقوابتي بورای    کشو

خود داشته، که منجر به کاهش قيمت  NFFOانرژیهای تجدیدپذیر با سياستهای 

به عنوان مثال، قراردادهای قيمت برق نيروگاههای بادی . در طول زمان شده است

 0227در سال  p/kwh 5/4به   NFFO-1با سياستهای  0221در سال  p/kwh 01از 

تووان از تجربوه کشوور    یكي از درسوهایي کوه موي   . رسيد NFFO-4با سياست 

-انگلستان فرا گرفت، این است که یارانه های تعيين شده به صورت رقوابتي موي  

 .تواند منجر به کاهش قيمتهای انرژیهای تجدیدپذیر گردد
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وجووه الزم  برای توامين   "(SBC) 3پرداختهای سود سيستم"وضع ماليات بر  .2

 : های کارایي انرژی و انرژیهای تجدیدپذیربرای برنامه

در کشور آمریكا بسياری از وجوه الزم برای افزایش کارایي انرژی و تجدیدپذیرها 

در برخي کشورهای اروپایي نيوز  . تامين مي شود (SBC)از طریق وضع ماليات بر 

به طور کلي، ایون  . اردماليات بر آلودگي برای نيروگاههای سوخت فسيلي وجود د

پرداخت بورای  : این اهدان عبارت است از. کندوجوه اهدان متعددی را دنبال مي

تفاوت موجود ميان هزینه های انرژیهوای تجدیدپوذیر و نيروگاههوای حرارتوي،     

کاهش هزینه های وام برای انرژیهای تجدیدپذیر، فراهم کردن زمينوه هوای الزم   

امين وجوه الزم برای آموزش عموومي در رابطوه بوا    برای افزایش کارایي انرژی، ت

 . مباح  انرژی و حمایت از تحقيق و توسعه

 : تنظيم مقررات توزیع برق برای تشویق توليد پراکنده .01

تواند با در نظر گرفتن سيستم کمترین هزینه هوا بورای انوواع    تنظيم مقررات مي

ه کنندگان خرده مقررات مربوط به عرض. خدمات، موج  تشویق توزیع برق شود

فروشي برق باید انگيزه های اقتصادی الزم جهوت ارتقوا  تكنولوژیهوای انورژی     

 .تجدیدپذیر ایجاد نماید

 

 جمع بندی و ارائه پيشنهادها:  7-0

با توجه به اهميت انرژیهای تجدیدپذیر به منظور دسوتيابي بوه اهودان توسوعه     

رابطه با فن آگواهي و فون آوری   پایدار، کشور ایران به دنبال تحقيق و توسعه در 

بودین  . منابع تجدیدپذیر و دستيابي به روشهای بهبود بهوره وری انورژی اسوت   

. اسوت منظور سازمانهای مختلفي چون سازمان انرژیهای نو در ایران تأسيس شده

                                                           
3  System benefit charges 
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ميليارد کيلووات ساعت در سوال بورآورد شوده     51کل پتانسيل برق آبي حدود 

) ميليارد کيلووات  ساعت از بورق توليودی کشوور    00حدود  9113در سال . است

از طریق نيروگاههای برق آبي توامين شوده   ( درصد از کل برق توليدی 5/7یعني 

برداری در حال حاضر، نيروگاههای برق آبي در دست مطالعه، احداث و بهره. است

به هر حال، توسعه نيروگاههای برق آبي در کشور با دشواریهایي چون زمان . است

 . گذاریهای کالن روبروستحداث طوالني و سرمایها

گيگاوات ساعت  31حدود   9113به طور کلي توليد نيروگاههای بادی نيز در سال 

هوای آتوي   در ضومن پوروژه  . کل برق توليودی کشوور، بووده اسوت     9%،  تقریبا  

های مگاوات خواهند داشت، که شامل پروژه 031نيروگاههای بادی توليدی حدود 

کشور ایران همچنين به دنبوال توسوعه   . ود و دیزباد در استان خراسان استبينال

توليد برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر در ایران با . نيروگاههای خورشيدی است

. مشكالتي مواجه است، که مهمترین آنها اعطای یارانه به سوختهای فسيلي است

. این موانوع را برطورن کورد   توان با اعمال سياستها و تنظيم مقررات مناس   مي

 . مهمترین این سياستها در بخش قبل ارائه شد

در مجموع با توجه به مطال  قبل مي توان پيشنهادهای زیر را، بوا هودن بهبوود    

 :وضعيت انرژیهای نو، عملياتي نمود

 .سهم انرژیهای نو در سبد انرژی تعيين و برای تحقق آن برنامه ریزی گردد -0

سوختهای فسيلي حذن و یا روش پرداخت آن به گونوه  یارانه پرداختي به  -9

 .ای شفان گردد، که منافع پنهان انرژی های نو کامال آشكار گردد

. منابع الزم برای خرید برق از انرژیهای نو به نحو مناسبي تخصويص یابود   -3

 :برای این منظور مي توان گزینه های زیر را مطرح کرد
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 هر سال برای تضومين خریود    اختصاص بخشي از منابع عمومي در بودجه

 .برق انرژیهای تجدید پذیر

  و محاسبه ( مثال یك درصد)تعيين درصدی از برق مصرفي مشترکين برق

بهای آن در صورتحسا  مشترك با نرخهای تضميني انرژی های تجدیود  

 .پذیر

     تدوین تعرفه برق سبز و محاسبه بهای برق کليه نهادهای دولتوي بوا ایون

رش اختياری آن از سوی مشترکين حامي محي  زیست تعرفه و تبليغ پذی

 . با حمایت نهادهای غير دولتي طرفدار محي  زیست

را مي توان به طور مسوتقيم بوه   ( 3-3)و ( 9-3)الزم به ذکر است منابع بندهای 

 . حسا  متمرکزی برای توسعه انرژیهای تجدید پذیر واریز کرد

کواهش هزینوه احوداث     اختصاص سهم معيني از وجوه اداره شوده بورای   -4

 .نيروگاههای تجدید پذیر

تامين بخشي از هزینه های احداث نيروگاههای تجدید پذیر از محل کمك  -5

 .بالعوض دولت
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 : فهرست مراجع و منابع

مجموعه مستندات مربوط به انرژی های تجدید پذیر، سوازمان انرژیهوای نوو     -0

 .ایران

2. "Islamic Republic of Iran Power Sector Note", World Bank, No. 

38360-IR, January 9, 2007. 
3. "China Energy Project Financing, California", Energy Commission's 

International Energy Project Financing Conference, 2005. 

4. Martinot, E., (2002), "Grid-Based Renewable Energy in Developing 

Countries: Policies, Strategies, and Lessons from the GEF", Global 

Environment Facility, Washinton, DC. 

5.Beck, F., Martinot, E., "Renewable Energy Policies and Barriers", 

Forthcoming in Encyclopedia of Energy, Cutler J. Cleveland,ed, 

Academic Press/Elsevier Science, 2004.  
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 مقدمه -

فناپذیری سوخت های فسيلي ، تنوع بخشي به منابع انورژی ، توسوعه پایودار و    

ایجاد امنيت انرژی ، مشكالت زیست محيطي ناشي از مصرن انورژی فسويلي از   

یكطرن و پاك و تجدید پذیر بودن منابع انرژی هوای نوو نظيور خورشويد ، بواد،      

ن بوه توسوعه و   از طرن دیگرباع  توجه جدی جهانيا …، ( بيوماس)زیست توده 

گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش سهم این منابع در سبد انرژی 

امروزه ما شاهد افزایش چشمگير فعاليت ها و بودجه دولت هوا  . جهاني شده است

و شرکت ها درامرتحقيق ، توسعه و عرضه سيستم های انرژی هوای تجدیدپوذیر   

ای مذکور درنهایت باع  کاهش قيموت  هستيم و این فعاليت ها و صرن بودجه ه

تمام شده انرژی های تجدیدپذیر و رقابت پذیری با سيستم هوای انورژی سونتي    

این امر در امورد انرژی باد و برخي کاربردهوای انورژی زیسوت    . موجود مي گردد

توده محقق شده و روند سریع کاهش قيمت ها در مورد سوایر منوابع انرژیهوای    

از انورژی  % 3/03براساس آمارهوای موجوود ،   . انجام استتجدیدپذیر نيز درحال 
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از نوع منابع انرژیهای تجدیدپذیر تامين شده است کوه   9115اوليه جهان در سال 

 :سهم منابع مختلف بشرح زیر بوده است 

  7/72انرژی زیست توده % ، 

  5/01انرژی برق آبي حدود %، 

  0/3با ( ژئوترمال)انرژی زمين گرمایي %، 

 92رشيدی با انرژی خو % ، 

  و% 41/1انرژی بادی ، 

 انرژی جزر و مد و امواج ناچيز. 

همچنين در سال مذکور انرژی تجدیدپذیر دومين منبع نامين کننده برق جهان با 

با زیسوت تووده و   % 0از برق جهان با برق آبي ، % 0/01سهم بوده است که % 2/07

درسطح جهوان توامين   ( گبجز برق آبي بزر)توس  سایر منابع تجدیدپذیر % 1/1

 195ميزان برق توليدی تجدیدپذیرها بجز برق آبوي بوزرگ بويش از    . شده است

مجموع ظرفيت  9115در سال . بوده است( ميليارد کيلووات ساعت)تراوات ساعت 

 44111نص  شده انواع نيروگاه های زیست تووده در سوطح جهوان بوه بويش از      

توراوات   951ل نيز بوه ميوزان بويش از    مگاوات بالغ شده و برق توليدی ازاین مح

شایان ذکر است که بخش اعظمي از سهم انرژی زیست توده . ساعت رسيده است

در تامين انرژی اوليه مصرفي جهان به کاربردهای حرارتي و احتراق مسوتقيم بوه   

بيوفيوول  )سوخت های زیسوتي  . ویژه در کشورهای درحال توسعه اختصاص دارد

يومتانول و بيو دیزل درکشورهای زیادی مورد توجوه واقوع   شامل بيواتانول، ب( ها

شده و برزیل بخش اعظمي ازمصارن بنزین خود را با سووخت هوای تجدیدپوذیر    

همچنين درایاالت متحده آمریكا ، بخش هایي از   اروپوا ،  . جایگزین نموده است 

بنوزین ،   آمریكا و آفریقا و اخيرا  آسيا نيز از این نوع سوخت ها بعنوان جوایگزین 
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ماده افزودني به بنزین بعنوان جایگزین سر  برای بهسوزی و ) MTBEگازوئيل و 

استفاده مي شود و پيش بيني مي شود که سهم آن درتوامين انورژی بخوش    ( …

درجهان  9115توليد ساالنه بيواتانول درسال . حمل و نقل روز به روز افزایش یابد

ميليوارد ليتور    05آمریكا و برزیل هر یك ميليارد ليتر فراتر رفته که سهم  33از 

ميليارد ليتر بيودیزل توليد شده که سهم  2/3همچنين درسال مذکور . بوده است

اسوتفاده از زیسوت تووده    . ميليارد ليتر بوده اسوت  2/0کشور آلمان به تنهایي    

بعنوان یك منبع انرژی نه تنها بدالیل اقتصادی بلكه به دليول توسوعه پایودار و    

محيطي جذا  بوده و از طرفي آنرا عامل تسوریع دررسويدن بوه توسوعه      زیست

سيستم هایي که زیست توده را به انرژی قابل مصرن تبدیل موي  . پایدار مي داند

صونایع  . کنند، مي توانند درظرفيت های کوچوك بوه صوورت مواژول بكاربرنود     

کوه  کشاورزی ، جنگلداری و فصوالت دامي ازذخایر اصلي زیست تووده هسوتند   

فرصتهای اساسي را برای توسعه اقتصادی مناطق روستایي و دورافتاده فراهم مي 

انرژی زیست توده شامل انرژی توليدی ازکليه ضایعات و زایودات حاصول از   . کند

موجودات زنده مي باشد و بعد ازانرژی خورشيدی باالترین پتانسيل انرژی را دارا 

ویژه ای نظير مزایای اقتصادی ، زیست درحال حاضر با توجه به مزایای . مي باشد

محيطي ، پراکندی و دسترسي آسان ، باالترین سهم را درميوان تجدپوذیرها بوه    

منابع انرژی زیست توده مي تواند به شكل اصلي انرژی . خود اختصاص داده است

مانند برق و یا حاملهای انرژی چون سوخت های گازی ، جامد و موایع ، نيازهوای   

ف درجامعه بشری را تامين کند که این موضوع وجه تمایز مباح  بخش های مختل

همچنين دامنه مصورن  . انرژی زیست توده نسبت به سایر انرژی های نو مي باشد

به عنوان مثال ازخانوارهای کوچك به . کنندگان زیست توده بسيارگسترده است 

وس  و خصوص درنواحي روستایي ورستورانها شروع شده تا واحدهای کوچك، مت
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به عنوان مثال کشورهند منابع زیست . بزرگ صنعتي و تجاری ادامه پيدا مي کند

توده را در پخت و پز ، گرمایش گرفته تا در کوره های آجرپزی و واحدهای چوای  

اموروزه منوابع   . خشك کني و دودی کردن ماهي وتوليد برق به کارگرفتوه اسوت  

ای عمال  بر سيسوتم عرضوه    انرژی های سنتي ، سوخت های فسيلي و برق هسته

انرژی درجهان تسل  دارند، ولي وابستگي شدید جوامع صنعتي به منابع انورژی  

فسيلي و بكارگيری و مصرن بي رویه آنها ممكن است منابع عظيمي را کوه طوي   

با توجه . قرون متمادی در الیه های زیرین زمين تشكيل شده است ، تخليه نماید

لي با سرعت فوق العاده ای مصرن مي شوند و در آینده به اینكه منابع انرژی فسي

ای نه چندان دور چيزی از آنها باقي نخواهد ماند، نسل فعلي وظيفوه دارد بوه آن   

دسته از منابع انرژی که دارای عمر و پتانسيل زیادی بوده و اساسوا  تجدیدپوذیر   

بعود  . دهود هستند روی آورده و دانش خود را برای بهره برداری از آنها گسترش 

ازکشف ومهار آتش ، حرارت حاصل از سوزاندن چو  و خار و خاشاك تنها منبوع  

تامين انرژی بشر بوده و سپس بشر با رام کردن حيوانات بخش دیگر از احتياجات 

این امر تا دستيابي انسان بوه منوابع سووخت هوای     . خود را برطرن ساخته است

قدرت فني و مادی خوویش را بوه   فسيلي مانند ذغال سنگ ، نفت و گاز توانست 

دراین جلود توالش شوده توا عوالوه برارائوه       . صورت   بي سابقه ای افزایش دهد

تصویری از         اهميت ، وضعيت عمومي و نقش زیست توده ، کاربرد و اسوتفاده  

از آن در کشورهای مختلف نيز مورد توجه قرار گرفته و برنامه های آتي آنها نيوز  

 .توضيح داده شود
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 زیست توده چيست؟ :  0-9

بورای  . موي باشود   (Biomass)زیست توده ترجمه لغت انگليسي بيومواس  

بعنووان یوك   . زیست توده تعاریف مختلف و متنوعي درجهان مطرح موي باشود  

 : تعریف ساده مي توان گفت

زیست توده شامل کليه موادی در طبيعت مي شود که درگذشته نزدیك جانودار  

زنده بعمل آمده و یا زائدات ، ضایعات و یا فضووالت آنهوا موي    بوده ، ازموجودات 

مي دانيم کوه منشوا    . زیست توده درمقابل منابع فسيلي مطرح مي شود. باشند

منابع فسيلي نيز منابع زیست توده مي باشد ولي تفاوت آنهوا درایون اسوت کوه     

دههوا  ) منابع فسيلي از منابع زیست توده که درگذشته بسيار دورزنده بوده انود 

 .و تحت شرای  فشار ودمای خاص حاصل شده اند( ميليون سال پيش

بعنوان یك تعریف علمي ، زیست توده اصطالحي است درزمينه انرژی کوه بورای    

. توصيف یك رشته ازمحصوالت که ازفتوسنتز حاصل مي شووند، بكوار موي رود   

ان انورژی  هرسال از طریق فتوسنتز معادل چندین برابر مصرن ساالنه انرژی جهو 

 .خورشيدی دربرگهای درختان ذخيره مي شود

جهت توسعه استفاده از زیست تووده   EC 91100770اتحادیه اروپا مطابق ابالغيه  

 :درتوليد برق دربازار داخلي اروپا تعریف زیست توده را به شكل زیر مطرح نمود

زایودات  زیست توده کليه اجزا  قابل تجزیه زیستي از محصووالت، فاضوالبها ، و   

، صنایع جنگلي و سایر صنایع مورتب ،  ( شامل مواد گياهي و حيواني )کشاورزی 

 .قاضالبها و زباله های شهری صنعتي مي باشد

 

 چرخه زیست توده در طبيعت:  0-0-9
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بخشي ازتشعشع خورشيد که به اتمسوفر زموين موي رسود ، بواسوطه فرآینود       

مواکزیمم رانودمان تبودیل انورژی     . فتوسنتز درگياهان جذ  و ذخيره مي شوود 

گياهان بعنووان منوابع ذخيوره    . درصد است 1تا  5خورشيدی دراین فرآیند بين 

وقتي . درا ازهوا جذ  کرده و بصورت کربن ذخيره مي نماین CO2کربن هستند و 

گياهي توس  جانوری خورده مي شود، بخشي ازکربن موجود در گياه خورده شده 

بخش . به انرژی تبدیل مي شود و بخشي دیگر دربافت های زنده ذخيره مي گردد

درصورتيكه چو  یا گياهان سووزانده   . سوم نيز با فضوالت حيواني دفع مي گردد

آزاد موي   CO2ذخيره شده بصورت  ه بر انرژی ، بخش اعظمي از کربن.شوند، عال

 .شود و بخشي نيز درخاکستر باقي مي ماند

 

 
 

جال  است بدانيد که ميزان انرژی که ساالنه توس  فتوسنتر ذخيره موي شوود ،   

برابور مصورن انورژی     911چندین برابر کل مصرن معمولي انرژی جهان و حدودا  

وجوه اسوت ذخوایر انورژی     و نيز توجه به این نكته جال  ت. غذایي جهان   است 

زیست توده دردرختان معادل ذخایر سوختهای فسيلي قابل استخراج و به  بوت  

نشان مي دهد که زیست توده موي توانود سوه     FAOمطالعات . رسيده مي باشند

برابر انرژی مورد تقاضای جهان را تامين کند و بيواتانول بالقوه حاصول از زیسوت   
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رد تن معادل نفت خام در سال مي باشد که حدود ميليا 0/3توده به تنهایي معادل 

 .است 0221مصرن نفت خام جهان در سال % 37

 

 بيوگاز:  9-9

از آنجا که بيوگاز یكي از عمده ترین حامل های انرژی ناشي از فرآوری منابع 

زیست توده بوده و اخيرا  بشدت مورد توجه کشورهای جهان ، بوویژه کشوورهای   

محصول هضوم  . ت ، بصورت جداگانه به آن پرداخته است پيشرفته قرار گرفته اس

 .بي هوازی گازی با ارزش حرارتي متوس  بنام بيوگاز مي باشد

 

 بيوگاز چيست؟:  0-9-9

منابع زیست توده حاوی ترکيبات آلي با مولكولهای درشت زنجير مي باشد که در  

ا شوده در  مدفون در زمين ، داخل مخازن مخصوص و یا ره)طي فرآیندهای هضم 

، مولكولهای مذکور شكسته شده و به مولكولهای سواده تبودیل موي    (     طبيعت

بوه  . حاصل نهایي این فرآیند گازی است قابل اشتعال، که بيوگاز نوام دارد . گردند

و اندکي )این گاز شامل دو جز  عمده متان . بيوگاز، گاز مردا  نيز گفته مي شود 

کربن به همراه مقادیر جزئوي ناخالصوي نظيور    و دی اکسيد ( سایر هيدروکربورها

H2S  ،  بخار آ ،N2  05-95این مخلوط گازی با ارزش حرارتوي  . مي باشد  …و 

و ( درصد ارزش حرارتي گواز طبيعوي   71تا 41)مگاژول به ازا  هر متر مكع  بوده 

-9/9درصورت تبدیل به برق با استفاده از موتورهای بيوگازسوز موجود مي توان 

از هر متر مكع  گواز  )لووات ساعت برق ازهر مترمكع  آن به دست آورد کي 5/0



  Page 
35 

 
  

این گازبوی قابل تشخيص مانند ( . کيلووات ساعت برق حاصل مي شود 3طبيعي 

 .تخم مرغ گندیده داردا و از هوا سبك ترمي باشد

 

 مكانيسم توليد بيوگاز:  9-9-9

  بدیل این موواد بوه   هيدروليز مواد آلي پيچيده و نامحلول و ت: مرحله اول

 .ترکيبات محلول 

  ترکيبات آلي حاصول از مرحلوه اول بوه وسويله باکتریهوای      : مرحله دوم

معموال  هيدروکربن . اسيدساز شكسته شده و اسيدهای آلي توليد مي شود

های پنج و شش کربني در آ  حل شوده و توسو  باکتریهوای اسيدسواز     

، فورموات ، اسوتات ،    مصرن گردیده و به ترکيبواتي از قبيول هيودروژن   

 .پروپيونات و گاز کربنيك تبدیل مي گردند

  تموام ترکيبوات آلوي و اسويدهای توليود شوده درمرحلوه        : مرحله سوم

عمول  . اسيدسازی توس  باکتریهای متان ساز به بيوگاز تبدیل مي گردنود 

سلسويوس صوورت موي     01-11هضم بي هوازی درمحدوده دمایي نسوبتا   

حرارت برای توليد بيوگاز از نظر فني و اقتصوادی  مناسبترین درجه . گيرد

بيوگازطيف وسويعي از کاربردهوا از   . درجه سلسيوس مي باشد 37حدود 

بعنووان نمونوه در شوكل زیرنمونوه ای از     . سنتي تا مدرن را دربرمي گيرد

هاضم بي هوازی که با فضووالت انسواني و داموي در منواطق روسوتائي و      

 90در حال حاضور بويش از   . ن داده شده استدورافتاده کاربرد دارد ، نشا

 .ميليون واحد ازاین سيستم ها در جهان نص  شده است
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 شماتيكي از یك سيستم توليد بيوگاز روستائي با فضوالت دامي و انساني 0شكل

 

در حال حاضر سایت تحقيقاتي و توسعه کاربرد انرژی زیست توده ساوه متعلق به 

سازمان انرژیهای نو ایران بصورت تخصصي بر روی روشوها و فرآینودهای توليود    

 . بيوگاز و بهينه سازی آن فعاليت مي نماید

 
 ، دانمارك Jutland peninsulaنيروگاه بيوگازی درناحيه دامپروری  9شكل

 ابع زیست توده من:  3-9

تقسيم بندی ها و دسته بندی های مختلفي نيز برای منوابع زیسوت تووده     

یك دسته بندی ساده ، در مطالعه پتانسيل زیست توده در وزارت نيرو . وجوددارد

مطابق نتایج مطالعه مذکور منابع زیسوت تووده بوه    . ارائه شده است( 11-0372)

 : شكل زیر دسته بندی شده اند

 و ضایعات کشاورزی و جنگلي زایدات  -
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 زباله های شهری-فضوالت دامي –

 فاضالبهای شهری  – 

 (عمدتا  صنایع غذایي) فاضالبها و پسماندهای صنعتي – 

دسته بندی دیگر توس  وزارت انرژی آمریكا در کتا  داده های انورژی زیسوت   

 درکتوا  موذکور منوابع   . ارایه شوده اسوت   (Biomass 2006, Data book)توده 

زیست توده به سه دسته مواد اوليه ،  انویه و  الثيه به شرح زیر دسته بندی شده 

 :است 

کليه گياهان زميني که ازفتوسنتز بعمل مي آیند و درخشكي هوا و  : مواد اوليه  -

 .آبها وجود دارند

کليه زایدات ، ضایعات و محصوالت جنبي صنایع غوذایي ، چووبي   : مواد  انویه   –

 .الت دامي را شامل مي شود،جنگلي و فضو

کليه ضایعات ، زباله ها و زایدات پس از مصرن نظيور چربوي هوا ،    : مواد  الثيه  –

روغن ها ، زباله های جامد شهری ، نخاله های چوبي محيطهای شهری ، زباله های 

 .بسته بندی ، فاضالبها و گاز دفنگاه را شامل مي شود

در  9115در سوال   (NREL)ر آمریكوا  همچنين آزمایشگاه ملي انرژی تجدیدپذی

راستای مطالعه ای که جهت تعيين پتانسيل منابع زیست توده انجوام داده اسوت   

 :دسته بندی زیر را انجام داده است

 زایدات کشاورزی شامل زایدات زراعي و متان حاصل از فضوالت دامي -

ری زایدات چوبي شامل زایدات جنگلي ، صنایع چوبي و ضوایعات چووبي شوه    -

 (باغچه ها، سرشاخه ها و نخاله های چوبي)

 پسماندهای شهری شامل گاز دفنگاه ، گاز فاضال – 

 گياهان انرژی زا -
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 :حال توضيح مختصری درخصوص منابع زیست توده ارایه مي گردد

 :پسماندهای جامد شهری  -0

شامل مواد زائد جامدی هستند که از مراکزتجاری ، اداری، خانگي و برخي صنایع  

. این مواد یك منبوع مناسو  بورای توليود انورژی موي باشوند       . حاصل مي شود

فرآیندهای تبدیل و توليد مواد و انرژی از زباله دردنيا توسعه یافته و پروژه هوای  

له در دنيا مورد بهره برداری قورار  اززبا( حرارت-برق)زیادی درزمينه توليد انرژی 

توجه به این امر مي تواند عالوه بر حفظ محوي  زیسوت و جلووگيری    . گرفته اند

 .ازانتشار گازهای سمي و آالینده نقشي مهمي در تامين انرژی داشته باشد

 :زائدات کشاورزی و جنگلي  -9

چو  یا همان سوخت های چوبي اصطالحي است ، شامل انواع سوختهای حاصل  

از جنگل کاری ، ضایعات حاص از بهره برداری منابع جنگلي ، ضوایعات حاصول از   

صنایع تبدیلي چو  ، صنایع چو  و کاغذ و تاسيسات پردازشي مجواور منواطق   

گاه بورای توامين   جنگلي که مي تواند به عنوان یك ماده اوليه جهت احداث نيرو

زائدات کشاورزی نيز . انرژی همان صنایع یا صنایع دیگر مورد استفاده قرار گيرد

ساالنه ميزان زیادی . مواد سرشار ازانرژی بوده که ارزش غذایي برای انسان ندارند

از زائدات کشاورزی نظير کاه و  کلوش غلوت ، شواخه و بورگ انوواع گياهوان و       

ف کشاورزی توليد مي گوردد کوه موي توانود در     محصوالت باغي درمراحل مختل

 .فرایند توليد انرژی مورد استفاده قرار بگيرد
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فضوالت حاصل از دام و طيور سرشوار از موواد آلوي بووده و     : فضوالت حيواني  -

درفرآیند توليد انرژی مي تواند بعنوان یك ماده اوليه مناس  درنيروگاه زیسوت  

 .توده مورد استفاده قرار گيرد

در فرآیندهای توليد و تبدیل در صنایع : سماندهای صنایع غذایي و کشاورزی پ -

غذایي و کشاورزی ساالنه مقدار زیادی پسماندهای آلي جامد و مایع توليود موي   

. گردد که        مي تواند ماده اوليه مناسبي برای نيروگاه های زیست تووده باشود  

صنایع و یا صونایع دیگور موورد     انرژی حاصل از این پسماندها مي تواند درهمان

استفاده از این ضوایعات درفرآینود توليود انورژی و احوداث      . استفاده قرار گيرد

نيروگاه های زیست توده مي تواند درراستای توسعه پایدار در صنعت کشواورزی  

 .مدنظر قرار گيرد

ساالنه ميليونها تن لجون در فرآینود تصوفيه فاضوال  در     : فاضالبهای شهری  -

ه خانه های شهری و صنایع مختلف توليد موي گوردد کوه دارای پتانسويل     تصفي

درحاليكه دفع و دفن این لجن ها از معضالت . مناسبي برای توليد انرژی مي باشد

بوا  . اساسي تصفيه خانه ها بوده و هزینه های گزافي دراین زمينه صرن مي گردد

این پسماندهای آلوي  بهره گيری از فناوریهای مناس    مي توان ضمن حل معضل 

 .به توليد انرژی پاك اقدام نمود

درحال حاضر با توجه به اقتصادی بودن توليد انرژی و نيوز  : محصوالت انرژی زا  -

برق از درختان دراروپا و آمریكای شمالي ، کشاورزان بخش هایي از زموين هوای   

از . ندکشاورزی خود را به کشت درختان سریع الرشد و انرژی زا اختصاص مي ده

انواع مختلف محصوالت انرژی زا مي توان به کشت درختان سریع الرشود نظيور   

مثول سوورگوم و   )انورژی زا  ( گياهوان )اکاليپتوس ، کشت محصوالت کشواورزی  

، گياهان روغني با محتوای انرژی باال مثل سویا و شلغم روغني و درخوت  ( نيشكر
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ن سوخت امن و بوي خطور در   این محصوالت   مي توانند به عنوا. نخل اشاره کرد

توجه به این محصووالت موي   . نيروگاه های زیست توده مورد استفاده قرار گيرند

تواند ضمن تامين آسان و پایدار قسمتي ازانرژی موردنياز و امنيت تامين النورژی  

با ایجاد درآمد برای کشاورزان از جهت اختصاص ظرفيت های خالي و زمين هوای  

 .خش کشاورزی به این امر همراه باشدغيرقابل استفاده در ب

 

 

 تاریخچه زیست توده:  4-9

به جرات مي توان گفت که بهره برداری ازانرژی زیست توده شامل چوو  ،   

منابع زیست توده به ویژه چو  . خار و خاشاك به دوران کشف آتش باز مي گردد

 منوازعي در  تا زمان کشف و بهره برداری از منابع فسيلي همواره نقش غال  و بال

تامين انرژی جامعه بشری عهده دار بوده اند و این نقش تا اوایل قرن بيستم نيوز  

 . ادامه داشته است

بشر از زمان های دور آتش سوزی خودبخودی در محل تجمع منابع زیست تووده  

نظير مردا  ها ، فضوالت و پسماندها را مشاهده مي کرده ولي از دالیل آن آگاهي 

قدیمي ترین مورد خروج گاز و اشتعال ناقص آن ناشي از دفن زباله . نداشته است

وی خروج گاه به . در طبقات زیرین زمين توس  پيلي ني روسي گزارش شده است

ولوي وان  . گاه گاز و اشتعال ناقص آن را ازطبقوات زیورین زموين مشواهده کورد     

در سوال  . د شناسایي و اشتعال این گاز را رسما  اعالم کور  0131هلمونت در سال 

را کشف نمود ولي ازنظر ( بيوگاز-متان)دانشمندی به نام شرلي گاز مردا   0117

علمي و عملي شناسایي گازمتان به عنوان ترکي  اصلي بيوگاز ازمواد تخمير شده 
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وی پس از مطالعات زیاد دریافت . صورت گرفته است  0771توس  ولتا و در سال 

گي به ميزان خاك و برگ پوسيده گياهان دارد که مقدار گاز متان توليد شده بست

وی همچنين دریافت که درصوورتي کوه   . که در طبقات زیرین زمين دفن شده اند

اولوين  . نسبت معيني از گاز متان با هوا ترکي  شود توليد انفجار      موي نمایود  

 .تجزیه شيميایي گاز متان نيز به وسيله نامبرده صورت گرفته است

عمده در زمينه تخمير بي هوازی و کاربرد آن را به شخصوي بوه   شروع تحقيقات  

فردی به نام گاین طرحي  0114در سال . نسبت داده اند 0111نام دیوی و در سال 

را به اجرا  درآورد که به وسيله بيوگاز حاصل ازانورژی زیسوت تووده روشونایي     

 .خيابانهای شهر پاریس را تامين نمود

محمود بون حسوين    . ست توده سابقه ای قودیمي دارد درایران نيز استفاده اززی 

جز  نخسوتين کسواني   ( هجری قمری 0235-0130)عاملي معرون به شي  بهائي 

استفاده کرده و آن را به ( فاضال  حمام)بوده که ازز بيوگاز حاصل از زیست توده 

متاسوفانه ایون تجربوه    . عنوان سوخت یك حمام دراصفهان به کار بورده اسوت   

قبل و بعود از انقوال  اسوالمي ایوران ،     . المللي انعكاس نيافته است بصورت بين 

. فعاليت های پراکنده ای در خصوص توليد و استفاده از بيوگاز صورت گرفته است

 0354اولين هاضم توليدگاز متان درایران در روستاهای نياز آباد لرستان درسوال  

والت گاوی روسوتا را  متر مكع  فض 5این دستگاه به گنجایش . ساخته شده است

 .مورد استفاده قرار داده و بيوگاز مصرفي حمام مجاور را تامين مي نموده است

دو واحد کوچك آزمایشي در دانشگاه بوعلي سينا همدان احوداث   0352درسال  

دانشوگاه صونعت   . گردید که با فضوالت کشتارگاه و کودگاوی تغذیه مي گردیود 

متر مكع  را بوه صوورت آزمایشوي موورد      3یك واحد  0310شریف نيز در سال 

 .مطالعه قرار داد که با فضوالت گاوی بارگيری مي شد
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در ایران تاکنون به صورت عمده تاسيسات استخراج بيوگاز ازدفنگاه زباله در سه  

در شهر شويراز آزموایش راه   . شهر شيراز، مشهد و اصفهان به اجرا درآمده است 

کيلووات الكتریكي نيوز بوا    01گاز به قدرت حدود اندازی موتور دوگانه سوز با بيو

براساس مطالعات صورت گرفتوه بورای شوهرهای    . موفقيت به انجام رسيده است

مشهد و شيراز ، توان قابل توليد برق از گاز توليدی دفنگاه برای آنها بوه ترتيو    

 .کيلووات اعالم شده است 0115و  151

 

 معرفي تكنولوژی های زیست توده:  5-9

روزه برای منابع مختلف زیست توده و کاربردهای گوناگون آن ، تكنولوژی ام

روند توسعه تكنولوژی ها . های زیادی توسعه یافته و یا در حال توسعه مي باشند

در شكل زیر رونود  . و محصوالت نيز در طي ساليان طوالني جال  توجه بوده است

 .شده استتوسعه محصوالت زیست توده در سه مقطع زماني ارائه 

 

 
 روندتكامل محصوالت زیست توده  3شكل 

در یك بسته بندی کلي ، تكنولوژی های مطرح دراین زمينهبرحس  محصول در 

 :شكل زیرارایه شده است 
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 تكنولوژی های تبدیل زیست توده به انرژی اوليه و نهائي 4شكل 

 

معرفي به همچنين تكنولوژی های مختلف زیست توده درمراحل مختلف توسعه و 

بازار قرار دارند و طيف وسيعي از توسعه آزمایشگاهي و نمونوه سوازی توا کوامال      

درجودول زیور وضوعيت فعلوي و آتوي برخوي از       . تجاری شده را دربرمي گيرند

 .تكنولوژی ها نمایش داده شده است

 

 وضعيت تكنولوژی های مختلف 0جدول 

 گم آتي مرحله پيشرفت فرآیند

 تجاری کردن برای توليد توان کامال  تجاری احتراق

 تجاری کردن برای توليد توان غيراقتصادی ولي توسعه یافته گازسازی

-  کامال  تجاری کربنيزه کردن

 تجاری کردن توسعه یافته تا سطح عرضه پيروليز

 اشاعه تكنولوژی از نظر تكنيكي کامال  پيشرفته هضم بيهوازی

 تعيين منابع ارزانتر پيشرفتهاز نظر تكنيكي کامال   تخمير اتانول
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 وضعيت قيمت تمام شده تجدیدپذیرها و رقابت آنها با منابع فسيلي 5شكل 

 :حال در این بخش به تشریح تعدادی از تكنولوژی های مطرح پرداخته مي شود

 

 فرآیندهای ترموشيميایي:  0-5-9

، گازی کردن دردمای ( آرام تا بسيار سریع)این فرآیندها شامل احتراق ، پيروليز  

، کربنيوزه  ( پالسوما )، گازی کردن در دمای بسويار بواال    (Gasification)معمولي 

 .کردن و مایع ساز کاتاليستي مي باشد

در این فناوری ، منوابع جامود زیسوت تووده نظيور زائودات         : احتراق مستقيم  -

کشاورزی ، زائدات صونایع غوذایي و زبالوه هوای شوهری مسوتقيما  در       -يجنگل

بویلرهای خاصي سوزانده شده و از حرارت حاصل برای توليد برق ، حورارت و یوا   

مهمترین تكنولوژی توليد برق دراین گروه زبالوه  . برق و حرارت استفاده مي شود

 .سوزها و چو  سوزها مي باشند
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 و  سوزشماتيكي از بویلر چ 1شكل 

 
مگاواتي در اندرسون کاليفرنيا ، تاری  بهره برداری  42نيروگاه چو  سوز  7شكل 

0221 

 

احتراق زیست توده با ذغال سنگ یا سایر منابع فسويلي دربویلرهوای مودرن     -

(Cofiring) :  دراین تكنولوژی منابع مختلف زیست توده با منابع فسيلي بصوورت

این تكنولووژی بشودت   . محترق مي شوند …مستقيم ، بستر سيال ، سيكلون و 

احتراق با سایر منابع زیست توده ، )و اروپا ( برنامه ذغال پاك )مورد توجه آمریكا 

 .واقع شده است( ذغال سنگ و سایر سوخت های فسيلي 
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پيروليز ، واکنش منابع زیست توده دردمای باال و بودون  :  (Pyrolysis)پيروليز  -

محصوالت نهائي پيروليوز  . جزیه آنها مي شود را مي نامندحضور هوا که منجر به ت

متوان، مونواکسويد و دی   )و گواز  ( روغنهای اکسويژنه )، مایع ( ذغال)بفرم جامد 

 .مي باشد(  اکسيد کربن 

 

 
 شماتيكي از راکتور پيروليز زیست توده 1شكل 

این تكنولوژی اساسوا  تجزیوه بوه    :  (Gasification)گازی کردن دردمای پایين  -

در این تكنولوژی ، ضمن حرارت دادن به منابع زیست تووده  . کمك گرما مي باشد

و در حضور هوای بسيار کم، گازهای متان ، دی و مونواکسيد کوربن و هيودروژن   

 .توليد مي شود
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 بستر  ابت زیست توده-سيستم توليد برق و راکتور گازساز 2شكل 

این تكنولوژی اساسا  تجزیه به کمك :  (Plasma)دردمای بسيار باال  گازی کردن-

در این تكنولوژی ، ضمن . مي باشد( پالسما–حالت چهارم ماده)گاز یونيزه دما باال 

درجوه   91111تا  3511)حرارت دادن به منابع زیست توده با ایجاد دمای بسيار باال 

تان ، دی و مونواکسويدکربن و  ، در حضورهوای بسيار کم ، گازهای م( سلسيوس 

 .هيدروژن توليد مي شود

 

 
 شماتيك سيستم توليد برق با تكنولوژی پالسما 01شكل

این تكنولوژی جزو قدیمي تورین تكنولووژی هوا موي باشود و      : کربنيزه کردن -

اخيرا  نمونه های مووفقي  . محصول نهائي آن ذغال چو  ، برق و حرارت مي باشد 
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( قابل استفاده در صنایعي نظير سويمان  )توليد برق یا ذغال از آن درکانادا جهت 

 .راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است

 

 
 شماتيكي از سيستم کربنيزاسيون بيوماس و زباله های شهری 00شكل 

 

دراین تكنولوژی ، منابع زیست توده دردمای پوائين و  : مایع سازی کاتاليسيتي  -

 .مي گيرند و محصول نهائي مایعي با ارزش حرارتي نسبتا  باالستفشارباال قرار 

 

 فرآیندهای بيوشيميایي:  9-5-9

. ، هضم هوازی و تخمير الكلي دراین رده بندی مي گنجود ( تخمير بيهوازی)هضم 

همانگونه که قبال  نيز گفته شد ، محصول تخمير بيهوازی بعنوان بيوگواز معورون   

 .است

ند تجزیه منابع زیست توده توس  باکتریها درعدم حضوور  فرآی: هضم بيهوازی  -

توليد (بيوگاز)هوا بوده و در آن متان و محصوالت جنبي با ارزش حرارتي متوس  

اخيورا  نيوز هاضوم هوای     . بارزترین نمونه این فرآیند در لندفيل هاست. مي شود

 .مخزني بشدت مورد توجه قرار گرفته اند
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 09شكل 

در ایون  . ر هوازی در منابع زیست توده موایع کواربرد دارد   تخمي: هضم هوازی  -

محصوول خروجوي   . روش نيز باکتری های خاصي عمل تخمير را انجام مي دهنود 

 .حرارت ، دی اکسيدکربن و نيز مقدار کمي بيوگاز مي باشد

. این تكنولوژی جهت توليد سوخت های تجدیدپذیر کاربرد دارد: تخمير الكلي  -

 .اتانول ، بيودیزل و انواع روغن ها مي باشدمحصول نهایي بيو

 

 مزایا و معای  زیست توده :  1-9

استفاده از زیست توده بعنوان یك منبع انرژی نه تنها بدالیل اقتصادی بلكه 

به دليل توسعه پایدار و زیست محيطي نيز جذا  اسوت و ازطریقوي آنورا عامول     

م هایي که زیست توده را بوه  سيست. تسریع در رسيدن به توسعه پایدار مي دانند

انرژی قابل مصرن تبدیل    مي کنند ، مي توانند درظرفيت های کوچك به صورت 

صنایع کشواورزی و جنگلوداری از   . ماژول و ظرفيت های متوس  و باال بكار روند

ذخایر اصلي زیست توده هستند که فرصت های اساسي را برای توسعه اقتصادی 

 .اده فراهم مي کندمناطق روستایي و دور افت
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ميزان نشر مواد آالینده ناشي از احتراق زیست توده ، معمووال  کمتور از سووخت     

بعالوه استفاده و بهره برداری تجاری اززیست توده مي توانود  . های فسيلي است 

مشكالت مربوط به انهدام ضایعات و زباله در سایر صنایع از جملوه جنگلوداری  و   

واد غذایي و بخصوص ضایعات جامد شوهری در مراکوز   توليدات چو  ، فرآوری م

 .شهری را حذن و یا کاهش دهد

از موارد شایان توجه در مورد این منبع انرژی مي توان به قابيلوت عرضوه آن در   

سه شكل گازی ، مایع و جامد نيز قابليت ذخيره سازی گسوترده ، رفوع آلوودگي    

اع  توليد گازهای آالینده رهاسازی منابع زیست توده در طبيعت ب)های مضاعف 

مي گردد و استفاده از این منابع بعنوان منبع انرژی ضومن رفوع مشوكل مزبوور،     

و گسوتردگي  ( آلودگي کمتری نسبت به منابع سونتي انورژی توليود موي کنود      

و توليد حورارت اشواره    CHPکاربردها نظير کاربردهای نيروگاهي ، حمل و نقل ، 

بع انرژی تجدیدپذیر است که درکنارهيدروژن موي  ضمنا  این منبع تنها من. نمود

 .تواند بعنوان سوخت در خودروها نيز استفاده شود

 
 سيكل کربن خنثي برای انرژی زیست توده 03شكل 
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همانگونه که ذکر شد ، عدم بهره برداری از منابع زیست توده یكوي از مهمتورین   

در شوكل زیور   . مي باشد عوامل انباشت گازهای گلخانه ای بویژه متان در اتمسفر

. عكسبرداری ماهواره ای ازجو زمين و تمرکز متان به نمایش گذاشته شده اسوت 

در آمریكا حدود نيمي از گازمتان منتشره از منابع زیست توده رهاسازی شده در 

 .طبيعت ناشي مي شود

 
 ناسا-تمرکز متان در اتمسفر 04شكل 

ایجاد شوده ازمحول بهوره بورداری از     عالوه بر مزایای فراوان ذکر شده ، اشتغال 

انرژی زیست توده حتي درمقایسه بوا سوایر منوابع تجدیدپوذیر انورژی بسويار       

 .چشمگير است و لذا بصورت جداگانه به آن پرداخته مي شود

 اشتغال زائي زیست توده  -

براساس بررسي های صورت گرفته توس  سازمانهای مختلف ، منابع انرژی هوای   

( 9)درجودول  . ا منابع فسيلي اشتغال بيشتری را ایجاد مي کننود نو در مقایسه ب

ميزان اشتغال زائي منابع انرژی های نو در دوره احداث و بهره برداری ارائه شوده  

نيروگاه زیست تووده ،   MWساعت ، برای هر  7511با فرض کارکرد ساالنه . است

سواله   91برداری  نفر سال در طي دوره احداث و بهره 95/010و  75/33به ترتي  

همچنين جامعه اروپا درخصوص ميزان اشتغال حاصول از  . اشتغال ایجاد مي شود

منابع تجدیذپر انرژی و ميزان صرفه جوئي در مصورن سووخت هوای فسويلي و     
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نتوایج  ( 05)هزینه های اجتماعي آن گزارشي را منتشر ساخته است که در شكل 

 .حاصله ارائه شده است

 زیست توده درمقایسه با سایر منابع انرژی های نواشتغال زائي  9جدول 

Employment during 

operation in 2 Years 

[person-Years] 

Employment during 

Construction 

[person-Years] 
Technology 

11 14 Wind power 

26 19 Photovoltaic 

27 9 Biomass 

16 32 Micro-Hydrogower 

8 9 Large Hydropower 

4 8 Geothermal 

20 20 Solar Thermal Power 

 
( سمت چپ)ميزان اشتغال ایجاد شده توس  منابع مختلف تجدیدپذیر  05شكل 

و هزینه های سوخت و اجتماعي صرفه جویي شده بواسطه انرژی های تجدیدپذیر 

 .برای اروپا( سمت چپ)

 

بيني شده برای جامعه ازشكل باال معلوم مي شود که باالترین ميزان اشتغال پيش 

 .اروپا به انرژی زیست توده اختصاص خواهد داشت
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 وضعيت بهره برداری ازانرژی زیست توده در جهان و ایران:  7-9

قدیمي ترین شكل انرژی برای بشور  ( چو )زیست توده به شكل سنتي آن 

در سوالهای  . بوده و تقریبا  ازبدو کشف آتش کاربرد آن نيوز شوروع شوده اسوت    

از چو  درمصارن خانگي و صنعتي استفاده موي شوده اسوت و درحوال      گذشته

. حاضر نيز در بخش هائي از جهان ، حامل انرژی اساسي همان چوو  موي باشود   

از . زیست توده بعنوان یك منبع انرژی پراکنده ، کاربر و زمين بر توصيف مي شود

نورژی و سوهولت   نظر تاریخي با افزایش فعاليتهای     صنعتي ، رشد تقاضا بورای ا 

با اینكه بسياری . کاربرد و ارزاني منابع فسيلي باع  کاهش سهم زیست توده شد

اسوتفاده موي    21از کشورهای پيشرفته از مقادیر قابل توجهي بيوانرژی در دهوه  

، ولوي سوهم   % 3-4و روسويه  % 4، آمریكوا  % 2سوئد % 05نموده اند، مثال  فنالند 

. نمي باشود  % 3برای کشورهای صنعتي بيش از زیست توده درتامين انرژی اوليه 

ازتامين انرژی اوليه جهان ازطریق زیست توده بوده % 04تا  03بين  0217در سال 

کشوور  . درصد سهم مذکور در چندکشور منفرد ازاین رقم باالتر بوده است. است 

و مصر و مراکش % 95، برزیل %99، چين %  51، هند % 75، کنيا % 25نپال بيش از 

در شوكل  . ازکل انرژی خودرا در آن سال از زیست توده تامين مي کرده انود % 91

 .زیر نقشه بهره برداری ازانرژی زیست توده بصورت سنتي ارایه شده است
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 استفاده اززیست توده بصورت سنتي درجهان 07شكل 

 

 
 9114سهم انواع منابع انرژی در توليد برق جهان ، سال  01شكل 

تجدیدپذیرها از انرژی اوليه جهان و سهم منابع مختلف سهم  3جدول 

 9114سال -تجدیدپذیر
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 کشور/منطقه/قاره

سهم 

تجدیدپذیرها 

 ازانرژی اوليه

 منبع تجدیدپذیر

 آبي زیست توده

بادی ، 

خورشيدی ، 

زمين گرمایي 

 ...و

 1/4 9/1 27/0 42 آفریقا

 ¼ 31/0 19/4 91/2 آمریكای التين

 3/1 4 29/4 30/1 آسيا

 1 09/0 17/2 05/4 چين

 OECD 01/1 54/3 43/9 9/5اروپای غير 

 0/9 70/4 97/3 3 جمهوری های شورای سابق

 94/4 43/4 39/9 1/7 خاورميانه

 OECD 5/7 53/4 34/1 09کشورهای 

 4 01/7 72/4 03/0 کل جهان

وضعيت بهره برداری اززیست توده در سطح جهان بشرح زیور   9115در آخر سال 

 :بوده است

 

 بهره برداری نيروگاهي :  0-7-9

مگواوات   44111در سطح جهان انواع  نيروگاه های زیست توده جمعا  به ظرفيت  -

 . مگاوات بوده است 32111این رقم  9114در سال . نص  شده است 
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کل نيروگاه های تجدیدپذیر باستثنا  برق آبي % 3/93این ميزان نيروگاه معادل  -

 .باشدبزرگ مي 

 .ظرفيت نص  شده برق دنيا مي باشد% 0نيروگاه های زیست توده  -

  9111-9114متوس  نرخ رشد ساالنه نيروگاه های زیست توده در طي سوالهای   -

 .بوده است% 2/09بيش از  9115این نرخ در سال . بوده است% 3به ميزان 

ميليوون   1/04) تراوات ساعت 071توليد برق نيروگاههای زیست توده به ميزان  -

 4/41)تراوات ساعت  412این ميزان برق معادل . بوده است( تن معادل نفت خام 

انرژی  اوليه مورد نياز برای نيروگاه های فسيلي موي  ( ميليون تن معادل نفت خام

 .باشد

دالر بور کيلوووات و    4111تا  511هزینه سرایه گذاری نيروگاه های زیست توده  -

 .سنت برمگاوات ساعت متغير مي باشد 05تا  9نها از قيمت تمام شده برق آ

 

 مصارن غيرنيروگاهي زیست توده:  9-7-9

بخش اغعظمي از سهم انرژی زیست توده در تامين انرژی اوليه مصرفي جهان به  

کاربردهای حرارتي و احتراق مسوتقيم بوه ویوژه درکشوورهای درحوال توسوعه       

یست توده درتامين حرارت و پخت و پز عمده ترین کاربرد منابع ز. اختصاص دارد 

 .مي باشد

ميليون خانوار درسطح جهان برای گرمایش و پخت  111، بيش از  9115در سال -

 .و پز از منابع زیست توده استفاده مي نموده اند
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 بخاری چو  سوز راندمان باال 02شكل 

رتوي  مگواوات حرا  991111بوه ميوزان    9114براساس آمارهای موجود در سوال   -

ميليوت تن  0/19.) ظرفيت نص  شده زیست توده مدرن توليد حرارت بوده است

 (.معادل نفت 

 .ميليون تن معادل نفت خام نيز استفاده های سنتي زیست توده مي باشد 0101-

ميليون هاضم روستائي عمدتا  در چوين و هنود بورای     90در حال حاضر بيش از -

 .باشد توليد گاز نيز درحال بهره برداری مي

سنت بر کيلو وات ساعت حرارتي مي  5تا  0هزینه توليد حرارت از زیست توده  -

 .باشد

-9115در سال طي سالهای % 0/ 9متوس  نرخ رشد ساالنه کاربردهای حرارتي   -

 .بوده است 9111

 05برزیل و آمریكوا هریوك بوا    )ميليارد ليتر بيواتانول  33جمعا   9115در سال  -

ایون  . درجهان توليود شوده اسوت   % 1با نرخ رشد ساالنه ( به اولميليارد ليتر رت

 .ميليون تن معادل نفت خام مي باشد 1/07ميزان بيواتانول برابر با 

ميليارد ليتر رتبوه   2/0آلمان با )ميليارد ليتر بيودیزل  2/3جمعا   9115در سال  -

جهان توليد شده  در% 15با نرخ رشد ( ميليارد ليتر رتبه دوم  1/1اول و فرانسه با 

 .ميليون تن معادل نفت خام مي باشد 5/3این ميزان بيودیزل برابر با . است
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 تجربيات چند کشور پيشرو درخصوص زیست توده:  3-7-9

درادامه چندین تجربه که در کشورهای جهان در زمينه زیست توده صورت گرفته 

 :ارائه شده است

یكي از موفق ترین طرحهوا  ” پروتكل“ دربرزیل برنامه توليد الكل تحت عنوان  -

 99سوخت خودروها ازالكل تامين مي شود، مخلووط  % 19دراین کشور . مي باشد

. ميليون ماشوين ایون کشوور اسوتفاده موي شوود       1درصدی اتانول با بنزین در 

کشوورهای  . ميليون خودرو نيز با مصرن اتانول هيدراته کار مي کنند 4همچنين 

رهای جامعه    اروپا، کشورهای آسويای جنوو  شورقي،    دیگر نظير آمریكا، کشو

 .زیمباوه و ماالوی نيز برنامه توليد اتانول را اجرا کرده اند

هزار مگواوات نيروگواه زیسوت تووده بوا تكنولووژی هوای                       01آمریكا بيش از  -

کل نيروگاه هوای زیسوت   % 95بيوگاز، گازساز ، زباله سوز و لندفيل نص  نموده و 

 .توده که درجهان نص  شده در آمریكا مي باشد

ميليون  05سال بر روی بيوگاز کار کرده و درحال حاضر بيش از  5چين بيش از  -

هاضم بزرگ و متوس  در کارخانه ها و پرورشوگاه   051111هاضم خانگي و بيش از 

 . های بزرگ حيوانات اهلي کار مي کنند

که توان توليد و تحویل آبگرم مصرفي برای جمعيت  Mwe 94نيروگاهي با توان  -

در ژاپن راه اندازی شده کوه بوه ازا  هورتن     0225نفری دارد در سپتامبر  111111

کيلووات ساعت انرژی توليد مي کند وراندمان بویلرهای آن  791زباله های شهری 

 .مي باشد% 1/91
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 وضعيت بهره برداری از زیست توده درایران:  4-7-9

استفاده سنتي از زیست توده ازسالهای دور در ایران مرسوم بوده و درحال حاضر 

طبوق آمارهوای موجوود و مطوابق     . هم به شكل سنتي از آن استفاده موي شوود  

( خانه و آ )خانوارهای روستائي برای گرمایش % 01بيش از  0375سرشماری سال 

ذغال چوو  اسوتفاده    خانوارهای روستائي برای پخت و پز ازچو  و% 5و بيش از 

مي کنند و همچنين تعدادی نيز برای مصارن حرارتي خوود از فضووالت خشوك    

همچنين تاکنون هيچگونه کاربرد مدرن از منوابع  . شده دامي استفاده مي نمایند

درسالهای اخير وزارت نيورو بوا توجوه بوه     . زیست توده درایران  بت نشده است

ل پونج منبوع عموده زیسوت تووده را      اهميت موضوع دروهله اول تعيين پتانسي

 .نهائي گردید 0311دردستور کار خود قرار داد و نتایج این مطالعه در سال 

 تعيين پتانسيل کلي ایران -

کشورایران دارای منابع غني زیست توده و پتانسيل قابل توجهي دراین زمينه مي 

مربوط بوه   آمارهای منابع)منبع عمده مورد مطالعه  5پتانسيل کشور شامل . باشد

ميليون بشوكه معوادل نفوت     PJ 140 (5 .039، ( مي باشد 0371و  0375سالهای 

مي  19از عرضه نهائي انرژی کشور در سال % 07این رقم . برآورد شده است( خام 

در این پروژه درمرحله اول منابع مختلف زیست توده بشرح ذیول تقسويم   . باشد

 :شد بندی گردید و پتانسيل های ذیل تشخيص داده

ميليون بشكه معوادل نفوت    74جمعا    زایدات کشاورزی و جنگلي-0

 خام

ميليون بشكه معوادل مفوت    05جمعا     ضایعات جامد و زباله ها-9

 خام
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ميليون بشكه معوادل نفوت    91جمعا      فضوالت دامي-3

 خام

 ميليون بشكه معادل نفت خام 9جمعا      فاضالبهای شهری-4

ميليون بشكه معادل نفوت  5. 5معا  ج    فاضالبهای صنعتي-5

 خام

 

 
 0311مصرن انرژی اوليه و پتانسيل استاني زیست توده  ،  91شكل 

 

در ادامه بصورت نمونه نتيجه مطالعه انرژی از زباله های شهری برای شوهرهای بوا   

ارایوه شوده    0375نفر و مطابق آمار زباله توليودی سوال    011111جمعيت باالتر از 

ميليون تن زباله درشهرهای مذکور توليد شده  00ارهای آن سال ، مطابق آم. است

ميليون بشكه معوادل نفوت خوام را دارا بووده و      05که پتانسيل انرژی به ميزان 

 .سایرمشخصات آن بصورت خالصه درجدول زیرنمایش داده شده است

 

 هزار نفر جمعيت 011برآورد برق اززباله های شهری در شهرهای باالی  4جدول 
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 مقدار واحد شرح

شهرهای باالتر از )حجم زباله های شهری 

 (نفر 011111
 00 ميليون تن

 انرژی ناخالص کل
بشكه معادل  011

 نفت خام
05 

 0. 29 % 0319درصد ازانرژی نهایي کشور در سال 

 795. 3 مترمكع  011 متان قابل توليد

از گاز طبيعي مصرفي نيروگاه های کشور در % 

0319 
% 3 

 Mw 991معادل % 01برق قابل توليد با راندمان 

 9نيروگاه فسيلي 
10

6
 kwh 0315 

 315معادل % 95برق قابل توليد با راندمان 

Mw  9نيروگاه فسيلي 
10

6
 kwh 0101 

 431معادل % 35برق قابل توليد با راندمان 

Mw  9نيروگاه فسيلي 
10

6
 kwh 9541 

معادل -کاهش در انتشار گازهای کلخانه ای

Co2 ( ساالنه )3 
Ton 111/911/7 

 So2 Ton 0911-کاهش در آلودگي زیست محيطي

 

از برق % 9. 4و % 0. 7و % 0. 9به ترتي   % 35و  95،  01برق قابل توليد با راندمان 

 . مي باشد 0311مصرفي کشور در سال 
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مگاوات نيروگاه  411، و  331،  941معادل ساعت کارکرد ، به ترتي   7511بافرض 

 .مگاوات نيروگاه فسيلي خواهد بود 131و  451،  305لندفيل و یا

 Mw 0441نيروگاه پالسوما و یوا    Mw 0011معادل  GWh 1951: نيروگاه پالسما 

 نيروگاه فسيلي

 Mw 431نيروگواه زبالوه سووز و یوا      Mw 391معوادل    GWh 9411: زباله سوز

 ينيروگاه فسيل

 0319ترازنامه انرژی ایران ،  -0

 0319ترازنامه انرژی و آمارتفصيلي صنعت برق ایران ،  -9

 آمریك EPAسلسله گزارش های   -3

 

 چشم انداز و رویكرد جهاني درخصوص زیست توده:  5-7-9

زیست توده در ميان تجدیدپذیرها باالترین سهم را درتامين انرژی اوليوه جهوان   

کشورهای جهان ، شرکت های معتبر و سازمان ها نيوز بيوانگر   دارد و برنامه های 

اقبال عمومي درجهت توسعه بيشتر بهره برداری اززیست توده به ویژه نوع مدرن 

پيش بيني سهم زیست توده از سرمایه گذاری جهاني ( 90)در شكل . آن مي باشد 

. سوت ارایوه شوده ا   9110-9101درتوسعه انرژی های نو در جهان درطي سوالهای  

ميليوارد دالر بورای توسوعه     979همانگونهه که از شكل نيز  برموي آیود جمعوا     

تجدیدپذیرها در طي سالهای مذکور پيش بيني سرمایه گذاری شوده اسوت کوه    

ازکل سرمایه گذاری بر روی توسعه انرژی های نوو بوه زیسوت    % 43دراین ميان ، 

 .توده اختصاص خواهد داشت
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-9101سرمایه گذاری بر روی تجدیدپذیرها ،  سهم زیست توده ازکل 90شكل 

 9110  

 

پيش بيني وضعيت بهره برداری از انواع منوابع انورژی درسوالهای آتوي توسو       

سازمان ها و مراجع معتبری صورت گرفته و همگي بر نقش چشمگير انرژی هوای  

دراین ميان نقوش زیسوت تووده نيوز     . نو در سبد انرژی آینده جهان تاکيد دارند

براساس سناریوهای مختلفي که تواکنون انتشوار یافتوه ،    . اپذیر خواهد بودانكارن

زیست توده همچنان نقش غال  را درميان تجدیدپذیرها در تامين انورژی اوليوه   

 .خواهد داشت و درتامين برق نيز شانه به شانه برق آبي و باد خواهد بود

 

 9141پيش بيني وضعيت انرژی زیست توده تا سال : الف 

اس سناریوهای سياست های پيشرفته بين المللي و سياست های جاری کوه  براس

انتشار یافته ، در خوشبينانه ترین  (EREC)توس  انجمن انرژیهای نو جامعه اروپا 

ازانرژی های نو قابل توامين اسوت و ایون     9141حالت نصف انرژی جهاني در سال 

از قرائن چنين برمي آید  .نخواهد بود% 97نسبت در بدبينامه ترین حالت کمتر از 

که منابع انرژیهای تجدیدپذیر نقش قابل توجهي در آینده توامين انورژی جهوان    
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در درازمدت، انرژیهای تجدیدپذیر نقش غالو  را در سيسوتم   . بازی خواهند کرد

 :دليل این امر ساده و حتمي است. تامين انرژی خواهند داشت

نوع بشر نمي تواند بي حود  . مي باشداینجا هيچ گزینه دیگری برای بشر مطرح ن“ 

 .”منابع واندازه پایان پذیر و محدود را مصرن نماید

 :دراین بخش نتایج پيش بيني ها برای زیست توده ارائه مي شود

 

 (API)سناریوی سياست های پيشرفته بين المللي :  0 -الف

نورخ   -ندهزیست توده ، منبع تجدیدپذیر با باالترین ميزان استفاده درحال و آی-

اما بدليل استفاده های مختلف گرمائي ، . رشد در طول پيش بيني نسبتا  کم است 

بورای  .برقي و سوختي رویهم رفته مهمترین منبع تامين انرژی آینده خواهد بوود 

 9101این منبع کاربردهای فراواني در سيستم های غيرمتمرکز کوچك بعد از سال 

 .فرض شده است

 9141ست توده تا سال رشد ساالنه زی 5جدول 

 سال 9101-9111 9191-9101 9131-9191 9141-9131

%1 .9 %3 .3 %0 .3 %9 .9 
نرخ رشد مطابق 

 سناریو

 

در جدول زیر نيز براساس سناریو سياست پيشرفته بين المللي نتيجه موي شوود   

باع  خواهد شد تا نزدیوك بوه    9141رشد فن آوریهای تجدیدپذیر با هم تا سال 

مصرن انرژی ازتجدیدپذیرها قابل تامين شود و دراین ميوان سوهم زیسوت    % 51

 .توده باالتر از سایر منابع تجدیدپذیر خواهد بود
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سهم انرژی های نو از تامين انرژی جهان مطابق  -(99)وشكل(1)جدول

 AIPسناریو

 
 

 (DCP)سناریو سياستهای پویای جاری :  9-الف

ن المللي درارتقا  تجدیدپذیر هوا و کواهش   برطبق جدول زیر اگراقدامات مهم بي

 9141فقر و تغييرات آ  و هوایي ازطریق تجدیدپذیرها افزایش نيابود، توا سوال    

تخمين زده شده % 97سهم منابع انرژیهای تجدیدپذیر از تامين نياز انرژی جهاني 

نرخ رشود زیسوت تووده درهور     . این نرخ ، حداقل سهم تجدیدپذیرهاست. است

 .بهم نزدیك خواهد بود سناریو بسيار
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 پيش بيني جامعه اروپا:   

منتشر ساخته است ، پيش بيني ميوزان   9117جامعه اروپا درگزارشي که در سال  

ارایوه نمووده    9191و سهم انواع تجدیدپذیرها در تامين برق آن جامعه را تا سال 

 .است

 

 
 وضعيت فعلي توليد برق از تجدیدپذیرها در جامعه اروپا  93شكل 

 تراوات ساعت 11-زیست توده% 51
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 پيش بيني وضعيت توليد برق از تجدیدپذیرها در جامعه اروپا94شكل 

 تراوات ساعت 351-زیست توده% 31،  9191تا سال  

 
 پاپيش بيني وضعيت توليد حرارت ازتجدیدپذیرها درجامعه ارو95شكل 

 ميليون تن معادل نفت خام 21-زیست توده% 75،  9191تا سال   

 

عالوه بر سناریوهای مختلف کوه توسو  موسسوات معتبور ارائوه شوده اسوت ،        

. کشورهای مختلف نيز برنامه های رشد و توسعه تجدیدپذیرها را ارائه نموده انود 

 .در ادامه نمونه هایي از این برنامه ها ارائه شده است

از زیسوت تووده    9191از برق تجدیدپذیر خود را درسال % 9/93اروپا،  جامعه -0

 .تامين خواهد نمود
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برابر خواهود   9سال  01ایاالت متحده آمریكا، توليد برق از زیست توده درهر  -9

. بالغ خواهد شد 9131در سال % 5به  9101بازار برق و صنعت در سال % 4شد و از 

در % 91و  9191در % 01،  9101در % 4بوه   9110سوال  % 5/1سوخت حمل و نقول از  

 .بالغ خواهد شد 9131

از مصرن نهائي به زیست توده اختصواص  %  5/0به ميزان  0273ایتاليا ، سال  -3

 .خواهد رسيد% 7/1به  9101داشته و در سال 

از مصرن نهایي به زیسوت تووده اختصواص    % 7/5به ميزان  0273کانادا، سال -4

 .خواهد رسيد% 5/1به  9101داشته و در سال 

ازمصرن نهای به زیست تووده اختصواص   % 9/0به ميزان  0273فرانسه ، سال  -5

 . خواهد رسيد% 1/9به  9101داشته و در سال 

ازمصرن نهای به زیست توده اختصاص داشته %  1به ميزان  0273ژاپن ، سال  -1

 .خواهد رسيد%  3/9به 9101و در سال 

ازمصرن نهای به زیست توده اختصاص داشوته  %  1ه ميزانب 0273نروژ ، سال  -7

 .خواهد رسيد% 0/1به  9111و در سال 

ازمصرن نهای به زیسوت تووده اختصواص    %  1به ميزان  0273اسپانيا ، سال  -1

 .خواهد رسيد%  4/3به  9111داشته و در سال 

ص ازمصرن نهای به زیست تووده اختصوا  %  3به ميزان  0273دانمارك ، سال  -2

 .خواهد رسيد% 4/ 3به  9101داشته و در سال 

ازمصرن نهای به زیست تووده اختصواص   %  2/4به ميزان  0273یونان ، سال  -01

 .خواهد رسيد% 9/9به  9101داشته و در سال 

 9101مگاوات درسال  3111چين ، ظرفيت نيروگاه های زیست توده خود را به  -00

 .خواهد رساند 9191هزار مگاوات در سال  05تا  01و 
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ميليارد نفر از مردم جهان از زیست توده سونتي بورای    1/9حدود  9131در سال 

پخت و پز و گرمایش استفاده خواهند نمود و درکشورهای درحال توسعه همچنان 

این نسبن نوزد خانوارهوای   . خانوارها ازاین منبع انرژی استفاده خواهند کرد% 11

 .بوده است% 79به ميزان  9111کشورهای درحال توسعه درسال 

 

 برای ایران DLRپيش بيني : پ 

، یك موسسه دولتي درآلمان مي باشد که نقش قابول تووجهي در   DLRموسسه 

موسسه مذکور کشوورهای جنوو    . توسعه انرژی های تجدیدپذیر در آلمان دارد

ي آسيا ، خاورميانه و جنو  شرق اروپا مورد مطالعه قرار داده و پتانسيل منبع ، فن

براساس مطالعه . و اقتصادی انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر را تعيين کرده است

زائودات کشواورزی و   )مذکور برای ایران ، کل پتانسيل اقتصوادی زیسوت تووده    

 3321معوادل  ) Twh 39/7بوه ميوزان    9151درسال ( جنگلي و زباله های شهری

Mw اقتصادی توليد بورق از  دراین ميان پتانسيل . خواهد بود( ظرفيت نيروگاهي

بوه ترتيو     9151و  9141،  9131،  9191، 9101،  9111زباله های شهری در سالهای 

تراوات سواعت در سوال کوه بوه      24/05و  12/04،  13/03،  41/00،  33/2، 44/7

مگاوات ظرفيت نيروگواهي   9911و  9121، 0155، 0131، 0111،0331ترتي  معادل 

 .مي باشد

 Twh/yrاقتصادی توليد برق از منابع زیست توده درایران ، پيش بيني  1جدول 

9151-9111 

جكع 

 کل

زائدات 

 کشاورزی

زائدات 

 جنگلي
 زباله ها  شهر 
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9151 9111 9101 9191 9131 9141 9151 

7/93 41/1 3/7 44/7 33/2 41/00 13/03 12/04 24/05 

 

زباله هوای شوهری   ازجدول فوق پتانسيل قابل توجه منابع زیست توده ، به ویژه 

 .معلوم   مي گردد

 وضعيت فعلي و آتي توليد برق و حرارت از زباله های شهری در جهان:  1-9

توليد انرژی اززباله های شهری جذا  ترین مقوله ها از نظرفني ، اقتصادی ، 

درحوال حاضور   . زیست محيطي و اجتماعي درميان منابع زیست توده مي باشود 

بح  توليد انرژی اززباله های شهری موي شوود و    درسطح جهان توجه خاصي به

ظرفيت توليد برق اروپا ازاین منبع در طي سه سال گذشته به بويش از دو برابور   

مكانيزم توسعه پواك تحوت   ) CDMافزایش یافته است همچنين اغل  طرح های 

پويش  . نيزحامي پروژه های توليد انرژی از زباله های شهری است( پروتكل کيوتو

شود که سهم زیست توده سنتي در تامين انری جهاني کاهش یابود کوه    بيني مي

بدليل افزایش شدید تقاضای جهاني و  روتمند شدن کشوورهای جهوان سووم و    

گرایش به سمت مصرن سوخت های مدرن نظير سوخت هوای فسويلي دربخوش    

زیورا  . این روند درمورد زباله های شهری برعكس خواهود بوود  . خانگي مي باشد

اغل  کشورهای پيشرفته از امحا  زباله به توليد انرژی از زباله چورخش  سياست 

 . یافته است

کوه توسو    ”  Renewable Informationو  9113“براساس آمارو اطالعات کتوا   

انتشار یافته ، سهم زیست توده درتامين انورژی   IEA» آژانس بين المللي انرژی 

سوهم کول   % 72. 2رسيده که معوادل  % 01. 1اوليه دراین سال درسطح جهان به 

کول  % 0. 9درایون ميوان سوهم زبالوه هوای شوهری       . تجدیدپذیرها موي باشود  
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برابر  5/0مي باشد که این رقم ( ميليون تن معادل نفت خام 01. 99)تجدیدپذیرها 

از . برابر سهم مجموع انرژی های خورشيدی و دریوائي در آن اسوت   4سهم باد و 

همين جا اهميت بح  زباله های شهری و جایگاه آنت درتامين انرژی اوليه جهان 

 0221همچنين بخش توليد انرژی اززبالوه هوای شوهری از سوال     . معلوم مي شود

کول  را داشته و این درحالي اسوت کوه رشود    % 1/7تاکنون رشد متوس  ساالنه 

ایون  . بوده اسوت % 4/0و رشد مصرن انرژی اوليه % 7/0تجدیدپذیرها دراین دوره 

 .منبع انرژی بعد از انرژی باد باالترین رشد را به خود اختصاص داده است

در سوطح  ( مگواوات  01111بويش از  )در حال حاضر هزاران مگاوات نيروگاه زبالوه  

وع نيروگاه ها را به بويش از  ، ظرفيت این ن9100جهان نص  شده و آمریكا تا سال 

ژاپن نيز برنامه نص  نيروگاه های زباله خود را تا سال . مگاوات خواهد رساند 2111

زبالوه   0211در حال حاضر بيش از . مگاوات اعالم نموده است  4701به ميزان  9101

آنهوا بوه   % 31و فق  ( ميليون تن  41)زباله های ژاپن را مي سوزانند % 77سوز ، 

ظرفيت توليد برق ژاپن از زبالوه هوای شوهری درحوال     . توليد برق مجهزندواحد 

 .مگاوات مي باشد 0111حاضر بيش از 

با توجه به اینكه سهم بسيارباالیي ازسموم منتشره نظير دیوکسين اززباله سوزها 

و . ناشي مي شود، استانداردهای اروپا، آمریكا و ژاپن بسيار سخت گير مي باشوند 

این سخت گيری بحدی رسيده که هزینه سرمایه گوذاری اوليوه سيسوتم هوای     

 9111دراوائول سوال   . مي باشدتصفيه و پاالیش دود از کل مجموعه نيروگاه باالتر 

آمریكا تغيير یافته و سخت گيرتور شوده و باعو      EPAاستانداردهای اروپائي و 

شده تا تعداد زیادی از زباله سوزهای موجود قابليت ادامه فعاليت را نداشوته و از  

 .فعاليت آنها ممانعت بعمل مي آید
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از ( حورارت  /بورق )تكنولوژی های مورد استفاده برای توليد انرژی :  0-1-9

 زباله های شهری

درحال حاضر تكنولوژی ها و روشهای مختلفي برای مدیریت زباله و توليد انورژی  

در برخي از این تكنولوژی ها توليد انورژی اولویوت اول را دارد و   . مطرح مي باشد

 . برخي دیگر امحا  زباله در اولویت مي بلشد

سوطح جهوان بصوورت منفورد و      بطورکلي در حال حاضر تكنولوژی های زیر در

 :ترکيبي با سایر تكنولوژی ها استفاده مي شود

 RDFزباله سوز شامل توده سوز، مدوالر و  -

 دفنگاه زباله -

 MBTروشهای مكانيكي  -

 (Gasification)گازساز زباله  -

 هضم بيهوازی -

 پالسما -

ليد انورژی  درادامه توضيح مختصری ازبرخي از تكنولوژی های مطرح در زمينه تو

 .:از     زباله های شهری داده مي شود

 

 توليد برق ازدفنگاه زباله : الف 

درصورت دفن زباله های خانگي و درحالت عدم حضور اکشيژن ، بخش آلي زبالوه  

های مدفون تجزیه شده و ترکيبي از گازهای متان ، دی اکسيدکربن ، هيدروژن ، 

معمووال  توليود   . رطوبت توليد مي شود ازت و مقدار کمي ترکيبات کلر و فلوئور و

درایون روش ،  . سال نيز ادامه مي یابد 011گاز پس از دو ماه از دفن آغاز شده و تا 

چاههای استحصال گازبا فواصل مختلف نسبت به هم حفرگردیده و لوله های پلي 
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سوپس  . اتيلني سورخدار دردورن چاه قرارگرفته و دور آن نيز با شن پر مي شود

شير و متعلقات )شده و سيستم جمع آوری گاز  Sealبا محي  بيرون کامال   سرچاه

لوله های جمع آوری و انتقال گاز به شيرهای مذکور . روی آن نص  مي گردد( آن 

متصل شده و گاز توليدی پس از عبور از سيستم رطوبت گيور و حوذن گازهوای    

موي توانود دیوزل    سيستم توليد بورق  . خورنده وارد سيستم توليد برق مي شود

. و یا ميكرو توربين باشود  (Gas Turbine)، توربين گازی  (Gas Engine)ژنراتور 

دربویلرهوا بوا سووزاندن گواز     ( توليد حرارت و بخوار )همچنين استفاده مستقيم 

 .لندفيل و یا تزریق به شبكه گاز طبيعي محلي نيز قابل انجام است

 
 دیاگرام توليد گاز دردفنگاه زباله 91شكل

 
 تصویری ازچاه واقعي استحصال گازلندفيل 97شكل 
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 دیاگرام جمع آوری ، تصفيه و پاالیش گاز و توليد برق از دفنگاه زباله 91شكل 

 

 درآمریكا (LFG)وضعيت استفاده از گاز لندفيل  -

، این نوع طرحها با رشد قابل  LFGبه دليل حمایت های دولت آمریكا از طرحهای 

همانطورکه در شكل ذیل نيز مشخص موي باشود تعوداد    . توجهي توام بوده است

رشود چشومگيری    9110تا سوال   0271واحدهای استحصال گاز لندفيل ازابتدای 

 .داشته است

 

 
 تعداد تجمعي طرحهای درحال بهره برداری در آمریكا 92شكل 

رشد بسياری برخوردار بوده است به نحوی کوه  در آمریكا از LFGتعداد طرحهای 

را بوه خوود    LFGاین کشور درزمره کشورهایي است بيشترین ميوزان انورژی از   

نكته حائز اهميت دیگر دراین رابطه مقایسه پيش بيني رشد . اختصاص داده است

در آمریكووا و مقایسووه آن بووا دیگرانووواع انرژیهووای  LFGاستحصووال انوورژی از 
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این مقایسوه در شوكل   . انرژی باد، ژئوترمال و خورشيدی استتجدیدپذیر نظير 

 95با مشاهده نمودار یادشده چنين برمي آید که طي دوره . نشان داده است( 31)

تقریبا  با انرژی باد و زموين گرموایي    LFGرشد استفاده از  9151تا  9111ساله  از 

فاحشي بوا انورژی   مساوی بوده و این درحالي است که هرسه این انرژیها اختالن 

 .خورشيدی خواهند داشت

 
در  9151پيش بيني توليد برق ازگاز لندفيل و چند منبع دیگر تا سال  31شكل

 آمریكا

 

 دربين کشورهای اتحادیه اروپایي LFGوضعيت  -

امروزه با توجه به اهميت روزافزون مقوله محي  زیست و اجورای روشوهایي کوه    

گردد ، جمع آوری و استفاده از گازلنودفيل  منجر به کاهش گازهای گلخانه ای مي 

درحال گسترش مي باشد به نحوی که طي سه سال گذشته ظرفيت نصو  شوده   

پس . سيستم های جمع آوری و استفاده از گازلندفيل دراروپا دو برابر شده است 

از جمع آوری گاز، اولين گزینوه در رابطوه بوا اسوتفاده ازگوازجمع آوری شوده ،       

که درنتيجه با استفاده از انرژی حاصل از این فرآیند مي تووان  سوزاندن آن است 

دربين کشورهای عضو اتحادیه اروپوایي کوه در    LFGاستفاده از . برق توليد نمود

آنها مدیریت دفع زباله قانونمند بوده و جمع آوری و کنتورل آن توابع قووانين و    
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بوه  . اسوت  مقررات مي باشد به تجربه ای موفق و درحال گسترش تبودیل شوده  

بوه   0225درسوال   921از  LFGنحوی که تعداد این نوع سيستمهای جمع آوری 

 .افزایش یافت 0227سيستم در سال 493

برق  (LFG)در جدول زیر ظرفيت نص  شده تجهيزات ، جمع آوری و استفاده از 

و پيش بيني آن تا سال  0221توليدی درکشورهای عضو اتحادیه اروپایي در سال 

 .داده شده استنشان  9101

 9101وضعيت لندفيل دراروپا و پيش بيني آن تا سال  2جدول 

 نام کشور ردیف

ظرفيت بهره برداری از 

LFG  به  0221در سال

Mwe 

پيش بيني ظرفيت بهره 

در سال   LFGبرداری از 

9101 

 9 01 اتریش 0

 97 9 بلژیك 9

 93 01 دانمارك 3

 00 1 فنالند 4

 12 91 فرانسه 5

 911 071 آلمان 1

 09 1 یونان 7

 011 01 ایتاليا 2

 0 1 لوگزامبورگ 01

 011 091 هلند 00

 9 1 پرتغال 09

 97 5 اسپانيا 03

 91 42 سوئد 04
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 512 045 بریتانيا 05

 97 91 نروژ 01

 0311 573 جمع کل

 

 
 9101وضعيت لندفيل دراروپا و پيش بيني آن تا سال  30شكل 

 

 زباله سوز:   

سوزاندن زباله ها راه حل دیگری برای دفع زباله ها مي باشدکه از سوالها قبول در   

زماني که بح  دفع زباله های . کشورهای پيشرفته صنعتي دنيا مرسوم بوده است 

خطرناك و بيمارستاني مطرح مي گردد ، نقش زباله سووزها بيشوتر نمایوان موي     

 .گردد

ي گردند که توس  حرارت ، مواد زائد را زباله سوزها به عنوان واحدهایي تعریف م 

محصوالت خروجي از زباله سووزها ، دی  . اکسيد و مواد کربني را کاهش مي دهند

عوالوه بوراین ،   . اکسيدکربن ، آ  ، خاکستر و حرارت حاصل از احتراق مي باشد

آالینده های هوا نظير ترکيبات سولفور و نيتروژن و هالوژنهوا و فلوزات سونگين    

. نيز از محصوالت دیگر احتراق موي باشوند  ( …مانند کادميم ، جيوه و )گوناگون 
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دربرخي موارد، سوزاندن زباله ها یكي از مناسبترین شيوه های مدیریت زباله بوه  

 .شمار مي رود

از باقيمانده زبالوه هوای جامود     RDFسوخت های :  RDFزباله سوز با سوخت  -

ه ها و سایر ترکيباتي کوه نموي   شهری پش از جداسازی موادی از آن مانند شيش

این  سوخت مي تواند به صورت یوك سووخت جامود    . سوزند ، تشكيل مي شود

سوز استفاده شده و یوا بوه هموراه ذغوال سونگ و یوا نفوت         RDFدربویلرهای 

در  RDFهمچنين در حال حاضور  . دربویلرهای چند سوخته سوزانده      مي شود

 .سيلي تزریق مي شودکوره سيمان بعنوان جانشين سوخت های ف

 وضعيت حال حاضر تكنولوژیهای زباله سوزی -

عمده ترین تكنولوژی زباله سوزی که در حال بيشترین اسوتفاده را دارد ، تووده   

هوم اکنوون   . سوز   است، و این به دليل سادگي و هزینه پایيني اجرای آن اسوت 

ظرفيت زباله سوزی توده سوز شبكه ای نص  شده درسطح جهان بوا ایون روش   

-زوریو  )وان رول بعالوه ، روش تووده سووزی   . ميليون تن مي باشد 15بيش از 

ميليون تن زباله در سال بوه ایون    39نيز اجرا مي شود و اکنون در دنيا ( سوئيس

سووختهای مشوتق   )سوز  RDFسایر انواع توده سوز و . روش سوزانده مي شوند

ميليون تن زباله در سوال   41نيز استفاده مي شوند که جمعا  بيش از ( شده از زباله

 .شوند با این تكنولوژیها سوزانده مي

 وضعيت زباله سوزی در بين کشورهای اروپایي و آمریكا -

زباله سوزی یكي از روشهای شناخته شده و مطرح درامحا  زباله است و دراروپا و 

 41دراروپوا بويش از   . آمریكا ساالنه ميليونها تن زباله با این روش امحا مي شوود 

عت برق توليود موي   ميليون کيلووات سا 001399ميليون تن زباله درسال بيش از 

ميليون تن زباله سوزانده شده و بيش از  95کنند و در آمریكا نيز ساالنه  بيش از 
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 111همچنوين دراروپوا معوادل    . ميليون کيلوات ساعت برق توليد مي کنند 7111

ميزان زبالوه سووزی   ( 01)در جدول . مگاوات حرارتي نيز گرما توليد        مي شود

ظرفيوت زبالوه سووزی در    ( 00)ای مختلف و در جدول دراروپا به تفكيك کشوره

 .آمریكا ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 ظرفيت های زباله سوزی گزارش شده دراروپا 01جدول 

 کيلوگرم سرانه تن درسال کشور
حرارت توليدی 

 (گيگاژول)

برق توليد شده 

 (گيگاژول)

 030111 3153111 51 451111 اتریش

 3479111 01543111 477 9519111 دانمارك

 9014111 39313111 011 01214111 فرانسه

 09149111 97021111 057 09153111 آلمان

 322111 9111 1 359111 مجارستان

 9331111 3354111 037 9012111 ایتاليا

 2031111-  419 4101111 هلند

 97111 0412111 42 999111 نروژ
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 551111 0111 39 399111 پرتغالي

 0234111-  91 0132111 اسپانيا

 4311111 99221111 995 9115111 سوئد

 9300111 1121111 014 0131111 سوئيس

 0125111 0111 01 0174111 انگلستان

 111/414/41 مجموع
5/045 

 (متوس )
111/551/012 

111/710/41 

 9511معادل )

 (مگاوات نيروگاه

 

 

 

 در آمریكا WTEعمده ترین استفاده کنندگان از  00جدول 

 (تن در روز)ظرفيت  تعداد نيروگاهها ایالت

 کانكتيكات

 نيویورك

 نيوجرسي

 پنسيلووانيا

 ویرجينا

 فلوریدا

1 

01 

5 

1 

1 

03 

1511 

00011 

1911 

1411 

1311 

02311 

 53 مجموع
 0511معادل ) 121111

 (مگاوات نيروگاه
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 امحا  زباله و توليد انرژی به روش پالسما: پ 

راهي مؤ ر برای تفكيك کامل همه  (PGV)شيشه ای ساز پالسما -سيستم گازساز

. و وصول به ترکي  اوليه آنهوا بورای بازیافوت موي باشود     ( آلي و غيرآلي)اجزای 

، گازساز آن است که مي تواند یك یا چنود مشوعل    PGVمهمترین جز  سيستم 

م بين کاتود و آنود   با عبور یك جریان مستقي. قوسي پالسما را در خود جای دهد

مشعل قوس پالسما و عبور همزمان هوا در فضای حلقوی شكل، یوك محوي  بوا    

Cاست   01111-5111گرمای بسيار زیاد که بين
 . بوجود مي آید 0

گاز سنتز توليد شده از گازی سازی مواد آلوي عمودتا  شوامل منواکسويدکربن و     

موجوود  ( زبالوه )د اوليوه  هالوژنها و مواد گوگردی که درمووا . هيدروژن   مي باشد

، سولفيد  (HF)، اسيد هيدروفلریك  (HCL)هستند به ترتي  به اسيدکلریدریك 

برای تكنيك های خنثي سازی این سوه مواده   . تبدیل مي شوند (H2S)هيدروژن 

گاز سنتز توليدی اغل  بعد از تصفيه . روشهای تایيد شده ای بكار گرفته مي شود

( زبالوه )ارزش گرمای آن بستگي بوه موواد اوليوه    . داز گاز طبيعي تميزتر مي باش

MJ/mبكارگرفته دارد اما نوعا  گاز سنتز توليد شده ارزش حراراتي درحودود از  
3 

 .دارد  01-05

 
 شماتيك راکتور گازساز پالسما 33شكل 
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 بيوگاز زباله در هاضمهای بزرگ: ت 

 …جون فاضوال  و   در این روش زباله پس از تفكيك ، خرد شده و بوا شويرابه ، ل  

مخلوط شده و درمخازني در دمای باالتر از محي  بصورت بيهوازی توس  بواکتری  

 Gas Engineهای خاصي هضم شده و گاز توليدی پوس از پواالیش بوه سيسوتم     

 .منتقل شده و سپس برق توليد مي شود

 

 
 شماتيكي از هاضم بيهوازی زباله های شهری 34شكل 

 

در کشورهای اروپایي انواع : از زباله دراروپا هزینه سيستم های توليد برق -

مختلفي از سيستم های توليد برق از زباله کاربرد دارند که متوس  هزینوه آنهوا   

 :بشرح جدول ذیل مي باشد

 هزینه های سيستم های مختلف توليد برق از زباله های شهری دراروپا09جدول 

 تكنولوژی ردیف
هزینه سرمایه 

 Kw/€گذاری 
 %كتریكيراندمان ال

 95-35 0111-0911 موتور+ لندفيل 0
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9 
 51کوتور دیزل یا توربين +گازساز

 مگاواتي 31کيلووات تا 
9511-0511 31-91 

3 
 011تا  31گازساز سيكل ترکيبي 

 مگاواتي
1111-5111 51-41 

4 
موتور یا +هاضم بيوماس تر

 توربين و پالسما
5111-9111 35-95 

 31 4111-1111 مگاواتي 09-4زباله سوز  5

 Renewable energy in Europe , 2004: مرجع 

 

 جمع بندی مطال :  2-9

همانگونه که از مطال  ارائه شده دراین مجلد نيز معلوم موي گوردد ، منوابع    

زیست توده بصورت مجتمع و نيز پراکنده دردسترس مي باشد و منابع متعددی را 

همچنين تكنولوژی های متعددی نيوز بورای توسوعه کواربرد آن     . شامل مي شود

ت باع  توليد آالینوده  از آنجا که رهاسازی این منابع در طبيع. توسعه یافته است

های آ  ، خاك و هوا مي شود و گازهای گلخانه ای قابل توجهي نيز منتشور موي   

سازد ، و نيز انرژی توليدی از آنها نيز پاك تر از انرژی فسيلي مي باشود، لوذا در   

سالهای اخير توجه مضاعفي در سطح جهان و به ویژه در کشورهای توسعه یافتوه  

مزایای دیگری نظيور  . سهم آن درتامين انرژی شده استبه توسعه آن و افزایش 

ایجاد اشتغال مولد، کمك به اقتصاد روستایي ، بهبود شرای  زیستي و زیباسازی 

و وجوود پتانسويل   ( DGتوليود پراکنوده   )محي ، تحویل انرژی درمحل مصورن  

مناس  در کشور و وقوع بحران های زیست محيطي در بخش های مختلف کشور 
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این . هستند که فعاليت مناس  و متناس  را درکشور توجيه مي نمایند از عواملي

سازمان در حال حاضر پروژه های مطالعاتي متعددی را در دسوت اجورا دارد کوه    

اميد است با استفاده از آنها بتوان برنامه ریزی مناس  برای توسعه انرژی زیسوت  

سبد انرژی کشور را به این توده در کشورانجام داده و در آینده جایگاه مناسبي از 

 .منبع اختصاص داد

 

 استفاده از انرژی بيوماس :  01-9

 "، انرژی ذخيره شده خورشيدی در مواد گيواهي عموموا   Biomassبيوماس 

بطور کلي فن آوری های استفاده از بيومواس در  . چو  و ضایعات چوبي مي باشد

 : نيروگاههای توليد برق را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد 

 نيروگاههای فق  با سوخت بيوماس  -0

سوخت فرعي همراه با زغوال  نيروگاههای دوگانه سوز که از بيوماس به عنوان  -9

 . سنگ استفاده مي کنند

نيروگاههای گازی که بيوماس را به سوخت گازی با ارزش حرارتوي پوایين یوا     -3

آن را برای احتراق در توربين های گازی مورد  "متوس  تبدیل مي کنند و معموال

 . استفاده قرار مي دهند

 . فرآیندهای بيولوژیكي مانند هضم و تخمير -4

ه کنندگان سوخت بيوماس در آینده ممكن است جهت اطمينان از گستردگي تهي

منابع و اجتنا  از ایجاد بي  باتي در بازار سوخت از محصوالتي که بورای کسو    

 . انرژی اختصاص داده شده اند، استفاده کنند

برای شرکتهایي که نيروگاههای با سوخت زغال سنگ را اداره موي کننود، بهوره    

اس ممكن است آسانترین روش برای اضافه کردن منابع تجدیدپذیر گيری از بيوم
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نيروگاههای سوخت مستقيم بيوماس در نقاط . به منابع سوخت مرسوم آنها باشد

قابل اجرا بوده و با سيستم های مولد بخواری کوه بوا اسوتفاده از      "مختلف کامال

سونگي را   نيروگاههای زغال. سوختهای فسيلي کار مي کنند قابل رقابت هستند

مي توان به سرعت و با هزینوه ای کوم در مقایسوه بوا هزینوه سورمایه گوذاری        

نيروگاههای جدید با سوخت بيوماس یا دیگر منابع تجدیدپذیر به نيروگاههای دو 

استفاده از برخي پس مانده هوای گيواهي   . گانه سوز همراه با بيوماس تبدیل کرد

یائي را برای محي  زیست از طریق ضمن پائين آوردن هزینه سوخت مي تواند مزا

بعالوه اگر از یوك  . ، بهمراه داشته باشد NOxو  SOxکاهش آالینده هائي از قبيل

جسم با دوام به عنوان سوخت استفاده شود، این کار بطور مسوتقيم انتشوار دی   

 .اکسيدکربن را هم کاهش مي دهد

ان را تقویوت موي   پروژه های بيوماس ارتباط توليدکنندگان برق با مصرن کنندگ

در این خ  مشي در توليد برق از منابعي مانند ضایعات جنگلي و کشواورزی  . کند

بعالوه این امر باع  رشد اقتصاد محلي نيز شده و برای کساني . استفاده مي شود

 . که در کار تهيه، انتقال و فرآورش مواد سوختي هستند نيز کار ایجاد مي کند

انجام شوده، مزایوای فنوي، اقتصوادی و      EPRIدر  طي چند برنامه تحقيقاتي که

سال مورد بررسي قرار گرفتوه   91زیست محيطي فن آوری های بيوماس به مدت 

است که مي توان از گزارش های متعدد فني که در این زمينوه وجوود دارد بورای    

 . اجووووورای برناموووووه هوووووای بيومووووواس اسوووووتفاده نموووووود     

یدپذیر سبز انجام شده بر شرای  دو در زمينه انرژی های تجد "کارهایي که اخيرا

گانه سوزی با سوخت بيوماس هم سوختي با بيوماس ، تعيوين وضوعيت و آینوده    

توسعه فن آوری های بيوماس و نيز تشخيص نقش بالقوه بيوماس برای کاهش دی 

 . اکسوووووووووويدکربن، متمرکووووووووووز بوووووووووووده اسووووووووووت
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ن کموك  مي توانند به مهندسوين و طراحوا   EPRIنرم افزارهای تهيه شده توس  

کند تا جنبه های فني و اقتصادی استفاده از انورژی بيومواس و فون آوری هوای     

از . تبدیل سوخت مذکور را با تشخيص مزایا و محدودیت های آنها، تعيين کننود 

ارزیابي کننده اوليه سيستم انرژی بيوماس مي توان برای انجام  BESIEنرم افزار 

ي استفاده کرد که در آنها از مواد چوبي ارزیابي اقتصادی پروژه های انرژی بيوماس

 . پرورش داده شده استفاده مي شود

عملكرد و مدل هزینه نيروگاههای بورق بوا اسوتفاده از     BIOPOWERنرم افزار 

، استفاده کنندگان را قادر مي سازد تا عملكورد و   V1.01سوخت بيوماس نسخه 

ي و بوا یكودیگر مقایسوه    هزینه های برخي از فن آوری های توليد توان را ارزیاب

 .کنند

 : اطالعاتي در این زمينه  

 

 زیست توده بيوماس چيست؟ :  0-01-9

زیست توده یكي از منابع مهم انرژیهای تجدیدشونده محسو  مي شود و به هور  

موجود زنده که قابليت رشد و نمو داشته و بر مبنای قوانين طبيعي تقسيم شووند  

جزا  گياهان، برگها، موجودات زنده اقيانوسوها،  اطالق مي شود و شامل جنگلها، ا

ایون موواد قابليوت    . مي شووند ... زائدات حيواني، پسماندهای شهری و غذایي و 

در واقع در خوالل پدیوده فتوسونتز، دی    . ذخيره انرژی در خود را دارا مي باشند

اکسيد کربن از طریق آ  و خاك و هوا توس  انرژی خورشيدی در گياهان ذخيره 

شود و باع  رشد و نمو آنها مي گردد این انرژی خورشيدی در مواقع مصرن، مي 

 . قابليت تبدیل به انرژی را دارا مي باشد
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زیست توده قابليت توليد برق، حرارت، سوختهای مایع، سوختهای گازی و انوواع  

زیست توده سوهم بزرگوي در ميوان    . کاربردهای مفيد شيميایي را دارا مي باشد

 . منابع انرژیهای نو دارا مي باشددیگر انواع 

 

 منابع زیست توده بيوماس کدامند؟ :  9-01-9

منابع زیست توده که برای توليد انرژی مناس  هستند، طيف وسويعي از موواد را   

 : شامل مي شوند که بصورت عمده به شش گروه تقسيم مي شوند

 سوختهای چوبي  

 غذایي زائدات جنگلي، کشاورزی، باغداری و صنایع  

 زائدات جامد شهری زباله ها  

 فضوالت دامي  

 فاضالبهای شهری  

 فاضالبها، پسماندها و زائدات آلي صنعتي  

 

 توليد انرژی از زیست توده چگونه است؟ :  3-01-9

توليد انرژی از منابع زیست توده همانند سووختهای فسويلي بوه منظوور توليود      

منابع زیست توده یكي از قودیمي تورین منوابع    . الكتریسيته و حرارت مي باشد

 . انووووووووووورژی در جهوووووووووووان موووووووووووي باشووووووووووود

و در . این منابع در صورت استفاده مستقيم قابليت توليد حرارت را دارا مي باشند
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تي یا بيوگاز قابليت استفاده در موتور ژنراتورهوا یوا   صورت توليد سوختهای زیس

 . پس از توليد بخار آ  در توربين ژنراتورها را جهت توليد برق دارد

 

 گازی سازهای زیست توده چيست؟:  4-01-9

گازی سازهای زیست توده، راکتورها مي باشند که قابليت توليد گازهای سوختي 

توي ایون گازهوا کمتور از ارزش حرارتوي      ارزش حرار. در غيا  اکسيژن را دارند

 . این گازها بيوگاز ناميده مي شوند. گازهای سوختي طبيعي مي باشد

 

ميزان بهره گيری بيوماس برای توليد انرژی امروزه، چه ميزان :  5-01-9

 است؟ 

و بعد از سوختهای فسيلي زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي، زیست توده چهارمين 

هان است که برای توليود حورارت بخاریهوای هيزموي در     منبع بزرگ انرژی در ج

منازل و توليد حرارت و آ  گرم در صنایع پخت و پز خصوصوا  در کشوورهای در   

حال توسعه حمل و نقل سوختهای زیسوتي اتوانول بيوو دیوزل و توليود انورژی       

 Btu 15 10?278طبق برآرودهای انجام شده در تمام دنيا . الكتریكي بكار مي رود

فق  در آمریكا نص   Btu 15 01?7.9نص  شده زیست توده مي باشد که  ظرفيت

 . شده است

 

 

 

 مزایای بهره گيری از منابع زیست توده چيست؟ :  1-01-9
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این منابع جز  منابع تجدیدشوند مي باشند چرا که با بهره گيوری از ایون منوابع    

این منوابع   CO2مجددا  بطور طبيعي رشد و نمو پيدا مي کنند ضمن اینكه توليد 

در صورت بهره گيری از آنها بطور طبيعي بوده و توليد گازهوای گلخانوه ای نموي    

از دیگر سو بعنوان یك منبع ذخيره انرژی خورشيدی عمل مي کنند که مي . کند

 . تووووووان در مواقوووووع لوووووزوم از آن بهوووووره گيوووووری نموووووود    

يد سوختهای در ميان سایر منابع تجدیدشونده تنها منبعي هستند که قابليت تول

 . مایع، جامد و گازی را دارا مي باشند و این به معنای کاربرد گسترده آن مي باشد

 

 سوختهای زیستي چيست؟ :  7-01-9

شوامل  . نوعي از سوختها مي باشد که از منابع زیسوت تووده بدسوت موي آیود     

سوختهای اتانول مایع، متوانول، بيوودیزل و سووختهای دیوزل گوازی همچوون       

هدن عموده موي    3تحقيقات بر روی سوختهای زیستي شامل . تانهيدروژن و م

 . باشد

 توليد سوختهای زیستي . 0

 پيدا کردن راههای بهره گيری و استفاده از آن . 9

 تعيين پراکندگي ساختهای آن . 3

نيشكر، روغن گياهوان و سوبزیجات توليود    : منابع توليد این سوختها عبارتند از

درصد از کل انرژی اوليه یا فتوسنتز، 41انرژی با استفاده از بيوماس دریایي تقریبا  

در ایوون فرآینوود، موجووودات فتوسوونتزکننده  . شووود در دریاهووا ایجوواد مووي 

يدکربن را جذ  و با اسوتفاده  اکس ها و گياهان دریایي دی ها، جلبك فيتوپالنكتون

. کننود  از انرژی نوراني خورشيد به کربن آلي قندهای اوليه و اکسيژن تبدیل موي 
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اکسويدکربن موجوود در    برابور ميوزان دی   51هوا   اکسيدکربن اقيانوس ميزان دی

گيگاتن کربن به بيوماس دریایي  35اتمسفر است و برآورد شده که ساالنه حدود 

صورت تجاری برای تأمين  اکنون از این منبع عظيم سوخت بهاما ت. شود تبدیل مي

علت اصلي این موضوع، مقرون به صرفه نبودن آن در . انرژی، استفاده نشده است

های  گيری از روش توان با بهره البته مي. های خشكي است مقایسه با سایر فرآورده

اسوتفاده   مبتني بر بيوتكنولوژی، نسبت به توليود بيشوتر بيومواس و همچنوين    

 :تواند از طرق زیر صورت گيرد این عمل مي. تر از آن اقدام نمود ارزان

و تبودیل   CO2این آنزیم در تثبيوت   Rubiscoتغيير ساختار مولكولي آنزیم  

 .آن به قندها نقش مهمي دارد

برداری بهتر و استفاده از بيوماس  منظور بهره اصالح ترکي  شيميایي بيوماس به -

های دریایي جهوت   عنوان مثال، مهندسي ميكروجلبك به. نوین جهت کاربردهای

های جوایگزین کوه از    توليد ليپيد بيشتر، با هدن فراهم آوردن منبعي از سوخت

 . تووور از منوووابع سووونتي باشووود لحووواظ اقتصوووادی مقووورون بوووه صووورفه

هوای غوذایي    تبدیل بيوماس به اتانول و دیگر اشكال جایگزین انرژی و استوك -

 شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويميایي 

 های دریایي  ردیابي، ارزیابي، ذخيره، حفاظت و مدیریت اکوسيستم -9

یكي از مهمترین کارها در زمينة  بت تنووع ميكروبوي موجوود، ارزیوابي دقيوق      

برآوردهوا  . ای و بررسي تغييرپذیری موجودات حاضر در هر محي  ویژه است گونه

تووان   یایي را ميهای در درصد از ميكروارگانيزم دهم دهد که کمتر از یك نشان مي

این مهم بازیافوت  . های استاندارد تكنيك کشت بافت، بازیافت کرد از طریق روش

کارگيری آناليزهای فيلوژنتيكي مولكولي  تواند با به های دریایي مي ميكروارگانيزم

تووان بوا اسوتفاده از ابزارهوای مولكوولي، از       های نشانگر را موي  ژن. تقویت شود
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هوای مختلوف    سازی کرد و از آنها برای شناسایي سویههای ميكروبي جدا جمعيت

 . بهوووووووووووووووووووووووووووره بووووووووووووووووووووووووووورد

ها، اميد زیادی را بورای   با استفاده از ميكرو  Bioremediationپاکسازی زیستي 

وجوود   پروری بوه  های دریایي و همچنين آبزی حل مسایل مرتب  با آلودگي محي 

نودرها و خطووط   هوای نفتوي در ب   ها، وجود لكه از جمله این آلودگي. آورده است

هوای   تاکنون تعداد زیوادی از ميكروارگوانيزم  . راني و سكوهای نفتي است کشتي

توانند در پاکسازی زیستي مورد اسوتفاده قورار    اند که مي دریایي شناسایي شده

 . گيرند

های دریایي عالوه بر استفاده در پاکسوازی زیسوتي، اغلو  موواد      ميكروارگانيزم

پليمرهای زیسوتي و  . زیست سازگار هستند با محي  کنند که مفيدی را توليد مي

ها از  ها و فاضال  های زیستي غيرسمي که در مدیریت و تصفية زباله سورفاکتانت

ها در حوذن   از این ميكرو . هایي از این مواد هستند شود، نمونه آنها استفاده مي

کونش   شوناخت بيشوتر از بورهم   . شوود  ها نيز استفاده مي تعفن ناشي از فاضال 

توانود بوه افوزایش     مي Radionuclideهای دریایي با فلزات سنگين و یا  ميكرو 

دهووي زیسووتي   ، رسووو Biosorptionاسووتفاده از آنهووا در جووذ  زیسووتي   

Bioprecipitationسازی زیستي  ، کریستالهBiocrystalisation    و حول مسوایل و

 . های آلوده منجر شود مشكالت آ 

گيری  نيز از دیگر موارد بهره Bioproccessingفرآیندهایي چون فرآوری زیستي 

های دریایي است؛ زمينة نوظهور مهندسي فرآوری زیسوتي، در   از ميكروارگانيزم

هایي همچون  واقع استفاده از بيوتكنولوژی در صنعت است که برای توليد فرآورده

مهندسوي فورآوری زیسوتي    . ودر کوار موي   مواد دارویي و عوامل فعال زیستي به

نيازمند درك کامل از سيستم بيولوژیكي موجود زندة مورد اسوتفاده موثال  یوك    
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موجود دریایي، جداسازی و تخليص یك فرآورده و تبدیل آن به یك شكل پایدار، 

هوای دریوایي،    هوا و قوار    در این زمينه، برخوي از بواکتری  . مؤ ر و مناس  است

تووان   يد مواد شيميایي نامعمول اما مفيد دارند که نموي ای برای تول پتانسيل ویژه

 .آنها را در موجودات خشكزی یافت

 

 چهار روش توليد انرژی از طریق زیست توده:  00-9

سوزاندن مستقيم، سوخت مشترك ذغال سنگ و زیست توده، سوخت گواز  

نود  حاصل از زیست توده و تبدیل گاز هيدروژن به نيروی برق با اسوتفاده از فرای 

کاربرد روش سوخت مشترك ذغال سنگ و زیسوت تووده   . الكتریكي -شيميائي

 .توووور از سوووواخت نيروگوووواه زیسووووت توووووده جدیوووود اسووووت  ارزان

توليد برق از انرژی زیست توده یكي از روشهای توليد برق تجاری در آمریكوا بوه   

مگاوات ظرفيت نص  شده، زیست توده بزرگتورین  2733با حدود . رود شمار مي

مگاواتي شوامل حودود    2733این ظرفيت . تجدیدپذیر غير آبي است منبع برق

مگاوات ظرفيت توليد  3311مگاوات از گياهان جنگل و بقایای کشاورزی،  5111

مگاوات از سایر مواد نظير گاز حاصل از دفن ذبالوه   532های شهری و  برق از ذباله

در سيستم توزیوع   حداکثر توليد برق از زیست توده به صورت برق بار پایه. است

شرکت غير از محصوالت چوبي و صنایع  911بيش از . شود برق موجود استفاده مي

 .کنند غذایي در آمریكا برق زیست توده توليد مي

جائيكه توليدکنندگان نيروی برق به تهيه بيوماس با هزینه بسيار پائين دسترسي 

باع  پيشرفت رقابت دارند، انتخا  شرای  استفاده از بيوماس در ترکي  سوخت 

هوای توليود    این امر مخصوصا  در آینده نزدیك برای شرکت. شود آنها در بازار مي
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کند در صورتيكه آنها روش توليد برق از ترکي  زیست توده  برق واقعيت پيدا مي

جووئي   های سووخت صورفه   با این روش در هزینه. با ذغال سنگ را انتخا  کنند

اد فعال در بازار برق مشغول دادن پيشونهاد خریود از   تعداد زیادی از افر. شود مي

برق توليد شده به طریق موافق با قوانين محي  زیست از جملوه بورق حاصول از    

کننودگان و   ایون حرکوت در پاسو  بوه تقاضوای مصورن      . زیست توده هسوتند 

چهار گروه سيستم توليد برق با روش زیست تووده  . باشد های قانوني مي ضرورت

، تبودیل بوه گواز    (با ذغال سونگ )وخت مستقيم، سوخت ترکيبي س. وجود دارد

اغلو  نيروگاههوای زیسوت تووده دارای سيسوتم      . کردن و نيروگاههای مدولي

مستقيم هستند که مانند اغل  نيروگاههای سونتي بوا سووخت فسويلي عمول      

 .کنند مي

ایون  . شود بيوماس در دیگ بخار یا بویلر سوخته و بخار آ  با فشار زیاد توليد مي

های توربين که  ای از تيغه شود و در آنجا از مجموعه بخار آ  وارد توربين بخار مي

این . آورد کند و توربين را به چرخش درمي به شكل آئوردیناميك است حرکت مي

آیود و   توربين به یك ژنراتور الكتریكي متصل است و این ژنراتور به حرکت درمي

ی توليد بخار بسيار مطمونن و قابول اعتمواد    در حاليكه فناور. شود برق توليد مي

 .است راندمان آن محدود است

مگاوات است کوه آن را   51تا  91های بخار مخصوص بيوماس نوعا  بين  قدرت دیگ

. توان مقایسه کرد مگاوات مي 0511تا  011با نيروگاههای ذغال سنگي با قدرت بين 

رخوردارند و به دليول مبوادالت   تری ب ظرفيت از راندمان پائين این نيروگاههای کم

دهنوده   توانند از عهده هزینه تجهيزات افزایش اقتصادی نيروگاههای کوچك نمي

اگرچه فنوني برای افوزایش رانودمان توليود بخوار آ  از طریوق      . راندمان برآیند
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درصد وجود دارد ولي راندمان واقعي این گونه نيروگاهها در  41بيوماس تا بيش از 

 .استدرصد  91حدود 

در فناوری ترکيبي سوخت بيوماس و ذغال سنگ بيوماس جای بخشوي از ذغوال   

این انتخا  بورای مصورن   . گيرد سنگ را در نيروگاههای ذغال سنگي موجود مي

چوون اغلو    . رود ترین روش به شومار موي   زیست توده برای توليد برق اقتصادی

رد اسوتفاده قورار   تواننود موو   تجهيزات نيروگاههای موجود بدون تغيير عمده مي

تور از سواخت    هزینوه  سيستم سوخت ترکيبي ذغال سنگ و بيوماس کوم . گيرند

، اکسويدهای نيتوروژن   (SO2)اکسيد گووگرد   بيوماس دی. نيروگاه بيوماس است

NOX دهد های هوا را کاهش مي و سایر آالینده. 

ت پس از تنظيم دیگ بخار برای حداکثر توليد برق با اضافه کردن بيومواس تلفوا  

در . آید شود یا اصال  هيچگونه تلفاتي بوجود نمي بسيار ناچيز در راندمان ایجاد مي

در ( درصود  37توا   33حدود )این شرای  انرژی موجود در بيوماس با راندمان باال 

 .شووووود نيروگوووواه ذغووووال سوووونگ بووووه بوووورق تبوووودیل مووووي   

و کنود   دستگاه مبدل گاز بيوماس با گرم کردن بيوماس در محي  زیست عمل مي

. شوود  شود و گاز قابل اشتعال از آن متصاعد موي  در آنجا بيوماس جامد تجزیه مي

بيوگواز  . این طریق توليد انرژی نسبت به مستقيما  سوزاندن بيوماس برتوری دارد 

توان تميز کرد و از صوافي گذرانود و بوه ایون      حاصل از تجزیه زیست توده را مي

این گاز را مي تووان در  . آن جدا کردوسيله ترکيبات شيميائي موجود در آن را از 

های توليد برق با راندمان بيشتر مصرن کرد که بوه آن سويكل ترکيبوي     سيستم

های بخار  های گازی و توربين در این سيستم برای توليد برق توربين. شود گفته مي

 .درصد افزایش داد 11توان به  راندمان این سيستم را مي. شوند با هم ترکي  مي
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های پيل سوختي برای کاربردهای  توان با سيستم ای تبدیل به گاز را ميه سيستم

و )پيل سوختي با استفاده از فرایند الكتروکميكوال  . آینده با یكدیگر ترکي  کرد

ای  در اینصورت بخش عمده مواده . کند گاز هيدروژن را به برق تبدیل مي( حرارت

 با . شود بخار آ  خواهد بود که در هوا متصاعد مي

سوزاندن مستقيم، سوخت مشترك ذغال سنگ و زیست توده، سوخت گاز 

حاصل از زیست توده و تبدیل گاز هيدروژن به نيروی برق بوا اسوتفاده از   

کاربرد روش سوخت مشترك ذغال سونگ و  . الكتریكي -فرایند شيميائي

 .تر از ساخت نيروگاه زیست توده جدید است زیست توده ارزان

زیست توده یكي از روشهای توليود بورق تجواری در     توليد برق از انرژی

مگاوات ظرفيت نص  شده، زیست 2733با حدود . رود آمریكا به شمار مي

 2733ایون ظرفيوت   . توده بزرگترین منبع برق تجدیدپذیر غير آبي است

مگاوات از گياهان جنگل و بقایای کشاورزی،  5111مگاواتي شامل حدود 

مگواوات از   532هوای شوهری و    ق از ذبالهمگاوات ظرفيت توليد بر 3311

حداکثر توليد برق از زیست . سایر مواد نظير گاز حاصل از دفن ذباله است

. شود توده به صورت برق بار پایه در سيستم توزیع برق موجود استفاده مي

شرکت غير از محصوالت چوبي و صنایع غذایي در آمریكا برق  911بيش از 

 .دکنن زیست توده توليد مي

جائيكه توليدکنندگان نيروی برق به تهيه بيوماس با هزینه بسويار پوائين   

دسترسي دارند، انتخا  شرای  استفاده از بيومواس در ترکيو  سووخت    

این امور مخصوصوا  در آینوده    . شود باع  پيشرفت رقابت آنها در بازار مي

ا کند در صورتيكه آنه های توليد برق واقعيت پيدا مي نزدیك برای شرکت

بوا  . روش توليد برق از ترکي  زیست توده با ذغال سنگ را انتخا  کننود 
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تعداد زیادی از افراد . شود جوئي مي های سوخت صرفه این روش در هزینه

فعال در بازار برق مشغول دادن پيشنهاد خرید از برق توليد شده به طریق 

. تندموافق با قوانين محي  زیست از جمله برق حاصل از زیست توده هسو 

هوای قوانوني    کننودگان و ضورورت   این حرکت در پاس  به تقاضای مصرن

. چهار گروه سيستم توليد برق با روش زیست تووده وجوود دارد  . باشد مي

، تبدیل به گاز کوردن و  (با ذغال سنگ)سوخت مستقيم، سوخت ترکيبي 

اغل  نيروگاههای زیست توده دارای سيستم مستقيم . نيروگاههای مدولي

 .کنند که مانند اغل  نيروگاههای سنتي با سوخت فسيلي عمل ميهستند 

بيوماس در دیگ بخار یا بویلر سوخته و بخوار آ  بوا فشوار زیواد توليود      

ای از  شود و در آنجا از مجموعه این بخار آ  وارد توربين بخار مي. شود مي

کند و تووربين   های توربين که به شكل آئوردیناميك است حرکت مي تيغه

این توربين به یك ژنراتور الكتریكي متصل است . آورد به چرخش درميرا 

در حاليكه فناوری . شود آید و برق توليد مي و این ژنراتور به حرکت درمي

 . توليد بخار بسيار مطمنن و قابل اعتماد است راندمان آن محودود اسوت  

ه مگاوات است ک 51تا  91های بخار مخصوص بيوماس نوعا  بين  قدرت دیگ

مگواوات   0511توا   011آن را با نيروگاههای ذغال سونگي بوا قودرت بوين     

توری   ظرفيت از رانودمان پوائين   این نيروگاههای کم. توان مقایسه کرد مي

توانند از  برخوردارند و به دليل مبادالت اقتصادی نيروگاههای کوچك نمي

رای اگرچه فنوني بو . دهنده راندمان برآیند عهده هزینه تجهيزات افزایش

درصد وجود  41افزایش راندمان توليد بخار آ  از طریق بيوماس تا بيش از 

 .درصود اسوت   91دارد ولي راندمان واقعي این گونه نيروگاهها در حودود  

در فناوری ترکيبي سوخت بيوماس و ذغال سنگ بيوماس جای بخشوي از  
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این انتخوا   . گيرد ذغال سنگ را در نيروگاههای ذغال سنگي موجود مي

تورین روش بوه شومار     رای مصرن زیست توده برای توليد برق اقتصادیب

چون اغل  تجهيزات نيروگاههوای موجوود بودون تغييور عموده      . رود مي

سيستم سوخت ترکيبي ذغال سنگ و . توانند مورد استفاده قرار گيرند مي

اکسويد   بيومواس دی . تر از ساخت نيروگاه بيوماس است هزینه بيوماس کم

هوای هووا را    و سوایر آالینوده   NOXاکسيدهای نيتوروژن   ،(SO2)گوگرد 

 .دهوووووووووووووووود کوووووووووووووووواهش مووووووووووووووووي 

پس از تنظيم دیگ بخار برای حداکثر توليد برق با اضافه کوردن بيومواس   

شود یا اصوال  هيچگونوه تلفواتي     تلفات بسيار ناچيز در راندمان ایجاد مي

 در این شرای  انرژی موجود در بيوماس بوا رانودمان بواال   . آید بوجود نمي

 .شود در نيروگاه ذغال سنگ به برق تبدیل مي( درصد 37تا  33حدود )

دستگاه مبدل گاز بيوماس با گرم کردن بيوماس در محوي  زیسوت عمول    

شود و گاز قابول اشوتعال از آن    کند و در آنجا بيوماس جامد تجزیه مي مي

این طریق توليد انرژی نسوبت بوه مسوتقيما  سووزاندن     . شود متصاعد مي

توان تميوز   بيوگاز حاصل از تجزیه زیست توده را مي. برتری داردبيوماس 

کرد و از صافي گذراند و به این وسيله ترکيبات شيميائي موجود در آن را 

های توليد برق با رانودمان   این گاز را مي توان در سيستم. از آن جدا کرد

در این سيستم . شود بيشتر مصرن کرد که به آن سيكل ترکيبي گفته مي

هوای بخوار بوا هوم ترکيو        های گازی و تووربين  برای توليد برق توربين

 .درصد افزایش داد 11توان به  راندمان این سيستم را مي. شوند مي

های پيول سووختي بورای     توان با سيستم های تبدیل به گاز را مي سيستم

پيل سوختي با استفاده از فرایند . کاربردهای آینده با یكدیگر ترکي  کرد
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در . کنود  گاز هيدروژن را بوه بورق تبودیل موي    ( و حرارت)روکميكال الكت

شود بخار آ  خواهود   ای که در هوا متصاعد مي اینصورت بخش عمده ماده

های سوختي و دستگاههای مبدل گاز در بيوماس  با کاهش هزینه پيل. بود

 .ها به سرعت روبه افزایش گذاشته خواهد شد این سيستم

الوذکر در مقيواس    هوای فووق   ي از فنواوری هوای مودول بعضو    در سيستم

ها، مزارع و صنایع کوچك قابل اجرا اسوت   تری که غالبا  در دهكده کوچك

های مذکور اکنوون در دسوت توسوعه هسوتند و در      سيستم. برند بكار مي

مناطق دور جائي که زیست توده به مقدار فراوان وجود دارد و نيروی برق 

در کشورهای در حال توسعه بورای  . شندتوانند بسيار مفيد با کم است مي

 .های قابل توجهي وجود دارد ها فرصت اینگونه سيستم

 

 

 

 

بوه روش هضوم   )قابليت توليد برق از منابع زیست توده ایوران   بررسي و تعيين:  09-9

 (بيهوازی

فراواني، در دسترس بودن و عدم ایجاد مشكالت زیسوت محيطوي باعو      

های تجدیدپذیر سهم روزافزوني را در تامين انرژی، در  شود که مجموعه انرژی مي

 .راستای توسعه پایدار جهاني به عهده گيرند

از انواع  9115درصد از انرژی اوليه جهاني در سال  3/03بر اساس آمارهای موجود 

تجدیدپذیر تامين شده است که در این ميان سهم انرژی زیست تووده   های انرژی

، انورژی خورشويدی   %0/3، انرژی زموين گرموایي   %5/01، انرژی برق آبي 7/72%
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در کنار سهم ناچيزی برای انرژی جزر و مود و اموواج   % 41/1، انرژی بادی 92/1%

 .بوده است

کننده بورق جهوان بوا     همچنين در آن سال انرژی تجدیدپذیر دومين منبع تامين

درصود بوا   0درصد از برق جهان با برق آبوي،  0/01درصد سهم بوده است که 2/07

در سال . درصد توس  سایر منابع تجدیدپذیر تامين شده است1/1زیست توده و 

های زیست توده در جهان به بويش   مجموع ظرفيت نص  شده انواع نيروگاه 9115

توراوات سواعت رسويده     951نيز بيش از  مگاوات و ميزان برق توليدی 44111از 

 .است

وسعت فراوان کشور و تنوع کمي و کيفي منابع زیست توده در ایوران حكایوت از   

فراواني . وجود قابليت مناس  برای توليد برق از منابع زیست توده در کشور دارد

منابع زیست توده از یك طرن و مشكالت فراوان ناشي از رهاسازی این منابع بوا  

ها و نهادهای دولتي و خصوصي به  ارزش در طبيعت باع  توجه روزافزون سازمان

استفاده از فناوری هضم بيهوازی به عنوان راه حلي مناس  بورای توليود انورژی    

 .و حل مشكالت زیست محيطي پسماندهای آلي فسوادپذیر شود  ( برق و حرارت)

ی آزمایشوگاهي و  نتایج تحقيقات عملي انجام شده توس  موولفين در راکتورهوا  

دهد کوه اسوتفاده از فنواوری هضوم بيهووازی و احوداث        نيمه صنعتي نشان مي

تواند راه حلي مطمنن برای ایجاد سهم مناسو  زیسوت    های بيوگازی مي نيروگاه

توده در توليد و توامين بورق کشوور در کنوار حول مشوكالت زیسوت محيطوي         

سماندهای صنایع غذایي، های شهری، پ پسماندهای آلي مختلف ایران شامل زباله

های شهری و صنعتي در راکتورهای بيهوازی آزمایشگاهي  فضوالت دامي، فاضال 

نتایج . شود در شرای  مزوفيليك ارائه مي( ليتری111/01)و نيمه صنعتي ( ليتری5)

های بيوگازی بزرگ  تواند در طراحي نيروگاه های حاصل از این کار عملي مي و داده
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 .ه کووووووووووار رودو کوچووووووووووك در کشووووووووووور بوووووووووو 

هووای آلووي درشووت زنجيوور تحووت تووا ير  در فرآینوود هضووم بيهوووازی مولكووول

هوای   های بيهوازی در غيا  اکسيژن شكسته شده و به مولكوول  ميكروارگانيسم

حاصل نهایي این فرآیند یك مخلوط گازی قابل اشوتعال  . شوند تر تبدیل مي ساده

درصود   31-41توان و  درصود م  11-71این گواز شوامل   . است که بيوگاز نام دارد

بوو   رنگ و بي این گاز بي. های جزئي دیگر است اکسيدکربن به همراه ناخالصي دی

تواند به طور مستقيم برای توليود بورق،    بوده و مي kcal/m3 5290ارزش حرارتي 

 .حرارت و روشنایي به کار رود برق 

تا ير عوامل  مكانيسم توليد بيوگاز در فرایند هضم بيهوازی نسبتا  پيچيده و تحت

این مكانيسم به طور کلي به سوه مرحلوه   . شيميایي و بيوشيميایي متنوعي است

 .شووووووووووووووووود تقسوووووووووووووووويم مووووووووووووووووي 

هيدروليز مواد آلي پيچيده و نامحلول و تبدیل این مواد به ترکيبوات  : مرحله اول

 .محلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

هوای   ترکيبات آلي محلول حاصل از مرحله اول بوه وسويله بواکتری   : مرحله دوم

معمووال   . شوود  شده و در نتيجوه اسويدهای آلوي توليود موي      اسيدساز شكسته

های اسيدساز  های پنج و شش کربني در آ  حل شده و توس  باکتری هيدروکربن

فورموات، اسوتات،    مورد مصرن واقع شده و بوه ترکيبواتي از قبيول هيودروژن،    

 .شوند پروپيونات و گاز کربنيك تبدیل مي

ای توليد شوده در مرحلوه اسيدسوازی    تمام ترکيبات آلي و اسيده: مرحله سوم

 .شوند های متان ساز به بيوگاز تبدیل مي توس  باکتری
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درجوه سلسويوس    01-15فرایند هضم بيهوازی در محدوده دمایي نسبتا  وسويع  

ترین درجه حرارت بورای توليود بيوگواز از نظور فنوي و       مناس . گيرد صورت مي

 .درجه سلسيوس است 37اقتصادی حدود 

های بيوشويميایي تحوت    بيهوازی و توليد بيوگاز مانند سایر واکنش فرآیند هضم

دموا،  : تا ير عوامل شيميایي و فيزیكي متنوعي است که مهمترین آنها عبارتند از

PH نسبت ،C/N ، ميزان حضور عوامل سمي، ميزان مواد مغذی موجود در محي ،

 ....سوووووورعت همووووووزدن،  بووووووات و پایووووووداری سيسووووووتم و 

هوای   زبالوه . پتانسيل قابل توجهي از منابع زیست توده اسوت کشور ایران دارای 

های شهری و صونعتي   شهری، پسماندهای صنایع غذایي، فضوالت دامي، فاضال 

های کشوری انجام شوده   مطابق بررسي. از منابع عمده زیست توده کشور هستند

ميليون بشكه  pj 841 5/132منبع عمده کشور  5پتانسيل  0375-0371در سال 

درصود از عرضوه نهوایي     07این رقم معادل . برآورد شده است( ادل نفت خاممع

 .است 0319انرژی کشور در سال 

بررسي تجربيات جهاني و نتایج تحقيقات انجام شده در راکتورهای آزمایشگاهي 

دهد که استفاده از فنواوری هضوم بيهووازی و     و نيمه صنعتي در کشور نشان مي

تواند به عنوان راه حلي مطمنن برای توليد برق از  مي های بيوگازی احداث نيروگاه

 .منووووابع زیسووووت توووووده فسووووادپذیر موووودنظر قوووورار گيوووورد    

قابليت توليد برق از منابع متنووع زیسوت تووده فسوادپذیر توابعي از سواختار       

تعيين پتانسيل کيفي و آگاهي از ميوزان قابليوت   . شيميایي و فيزیكي منبع است

یست توده از اطالعات اوليوه ضوروری بورای طراحوي     توليد برق از منابع متنوع ز

زباله، پسماندهای فسادپذیر صنایع غذایي، )های بيوگازی از منابع مختلف  نيروگاه

 .است...( فضوالت دامي، لجن و فاضال  شهری و
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در این تحقيق به منظور تعيين ميزان پتانسيل کيفي توليد برق از منوابع متنووع   

سوپس در شورای    . ای مناس  طراحي و سواخته شود  زیست توده، ابتدا راکتوره

مناس  عملياتي در راکتورهای بيهوازی، مطالعات در محدوده دمایي مزوفيليوك  

در این پروژه ضمن معرفي راکتورهای ساخته شده، روش انجام کوار،  . انجام گرفت

 .شود نتایج مطالعات هضم بيهوازی و پتانسيل توليد برق از منابع مختلف ارائه مي

 

 

 مشخصات راکتورهای به کار رفته:  0-09-9

 : راکتور آزمایشگاهي -0

راکتور طراحي شده برای این مطالعات دو جداره بوده و از جنس شيشوه سواخته   

با استفاده از سيرکوالسيون آ  گورم  . ليتر است 4شده است و دارای حجم مفيد 

د پموپ، دموای   ماری و یك عود  در جداره بيروني راکتور، با کمك یك دستگاه بن

محتویات به طور منظم کنترل شده و با استفاده از یك همزن مغناطيسي مناس  

همچنوين بيوگواز   . شوود  در فواصل زماني منظم محتویات راکتور به هم زده موي 

ای شناور منتقول،  بوت و    توليدی از طریق لوله خروجي به یك مخزن گاز شيشه

 .شود آوری مي جمع

 : راکتور نيمه صنعتي -9

راکتور به کار رفته در این مطالعات دارای حجمي برابر ده هزار ليتر است که جهت 

کنترل دما کامال  ایزوله شده و برای گرم کردن خوراك و ایجواد شورای  مناسو     

برای سيرکوالسيون محتویات، یك دسوتگاه  . مجهز به سيستم کویل داخلي است
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ور دارای تجهيزات مناسو   این راکت. کش در داخل آن تعبيه شده است پمپ لجن

 .گيری و نگهداری گاز توليدی است برای اندازه

 :روش انجام کار -3

تهيه و بوه  ( زیست توده)هایي به وزن یكسان از منابع مختلف بيومس  ابتدا نمونه

ها توس  یك سيستم خردکن، خرد شده و به ذراتي  نمونه. آزمایشگاه منتقل شد

با ایجاد شورای    C/Nپس از کنترل نسبت . شد تبدیل m.m6-3 به اندازه تقریبي

درصد از هر نمونوه تهيوه و سوپس در راکتورهوای      3-4بهينه محلولي به غلظت 

ها به طوور جداگانوه    فرآیند هضم بيهوازی نمونه( در شرای  مزوفيليك)هوازی  بي

ترین زموان   ، مناس TSمورد بررسي قرار گرفت و پارامترهای درصد ( اختصاصي)

گيری،  بوت   انسيل کيفي توليد بيوگاز، درجه خلوص متان توليدی اندازهتوقف، پت

 .و تعيين شد که نتایج حاصله در ذیل خواهد آمد

 

 ها و روش انجام آزمون معرفي دستگاه:  9-09-9

هوای   در این مطالعه عالوه بور طراحوي و سواخت راکتوور بيهووازی، از دسوتگاه      

و دسوتگاه سونجش    BOD meter، دسوتگاه سونجش   UV-VISاسپكتروفتومتر 

COD meterریزی مختلوف،   ، دستگاه سنجش اسيدیته، انكوباتورهای قابل برنامه

های کالسيك جهت بررسوي و انجوام    دستگاه گاز کروماتوگرافي و به همراه روش

های استاندارد  ها نيز مطابق با روش کليه آزمون. های مورد نياز استفاده شد آزمون

 .متد انجام شد
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نتایج عملي تعيين پتانسيل کيفي توليد برق از منابع زیست :  3-09-9

 توده

 :هضم بيهوازی زباله شهری ایران -الف

سازی خوراك مناس  از زبالوه شوهری مطوابق روش     برداری و آماده پس از نمونه

در شورای   . انجام کار، راکتور بارگيری و هضم بيهوازی مورد بررسي قرار گرفوت 

 491روز پتانسويل کيفوي توليود بيوگواز      91مان مانود  ترین ز مزوفيليك مناس 

 .درصد تعيين شد 57و درجه خلوص متان توليدی  TSمترمكع  به ازا  هر تن 

 :های خانگي هضم بيهوازی فاضال  چاه - 

پس از بارگيری راکتور مطابق روش انجام کار و انجام مطالعات هضم بيهووازی در  

روز، پتانسل کيفي توليودی   05ن ماند ترین زما درجه سلسيوس مناس  35دمای 

درصود تعيوين    59و درجه خلوص متان  TSمترمكع  به ازا  هر تن  5/012وگاز 

 .شد

 :هضم بيهوازی فضوالت دام وطيور -ج

هضم بيهوازی فضوالت دامي مختلف شامل فضوالت گاوی، فضوالت گوسوفندی و  

درجه سلسيوس مورد  35کود تازه مرغي نيز به طور جداگانه در راکتور در دمای 

چكيده هضوم  . بررسي قرار گرفت نتایج حاصله در جدول شماره چهار آمده است

 .ارائه شده است 5بيهوازی فضوالت گاوی در جدول 

نشين شوده و بوه دو    سپس بعد از هضم فضوالت گاوی مواد خروجي از راکتور، ته

ي آن روی قسومت موائ   BOD,CODقسمت مایع و جامد تبدیل شد و آزمایشات 

 :آورده شده است 1نتایج به شرح زیر در جدول . انجام گرفت

 :هضم بيهوازی زائدات کشاورزی و پسماندهای غذایي  -د
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هضم بيهوازی زائدات کشاورزی مختلف شامل ذرت، جو، علف و چمن توازه، کواه   

 35زميني نيز به طور جداگانه مطابق شرای  استاندارد در دموای   برنج، موز، سي 

 7سلسيوس مورد بررسي قرار گرفت که چكيده نتایج حاصوله در جودول   درجه 

 .آورده شده است

 

 بح  و نتيجه:  4-09-9

ریوز اسوت و پایوه و اسواس هور کوار        بدون شك آمار ابزار اصولي یوك برناموه   

سنجي دستيابي به آمار و اطالعات کمي و کيفي صحيح و قابل اسوتفاده   پتانسيل

. ان دارای تنوع کموي و کيفوي مناسوبي هسوتند    منابع زیست توده در ایر. است

ميليارد مترمكعو  فاضوال  شوهری،     1/4ميليون تن زباله شهری،  1/05ساالنه 

ميليون تن فضوالت دامي در کنار حجم وسيع پسوماندهای کشواورزی و    5/391

همانطور که در متن پروژه آمده است این . شود زائدات جنگلي در ایران توليد مي

ي قابليت مناسبي برای کاربری در فرآیند توليد انورژی و بورق بوه    پسماندهای آل

روش هضم بيهوازی دارند و در صورت احوداث نيروگاههوای بيوگوازی در کشوور     

 .توان قسمت قابل توجهي از برق مورد نياز کشور را تامين کرد مي

در کنار توليد انرژی، کنترل صحيح پسماندها و زائدات آلي، حفظ محي  زیسوت،  

ای از مزایای مهم اجرای  های انگلي و واگيردار، کاهش ا رات گلخانه هش بيماریکا

تواند مودنظر مسونولين در اموور بورق و انورژی،       های بيوگازی است که مي طرح

 .بهداشت و حفظ محي  زیست قرار بگيرد
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 سووخت  بوا  زیست توده نيروگاه احداث مفهومي طراحي و سنجي امكان:  03-9

 زباله شهری 

 چكيده -

 فرصتي فسيلي، های خت سو مصرن از ناشي مشكالت و انرژی منابع محدودیت

 زیسوت  کوه  آورده فراهم ی تجدید پذیر اه انرژی توسعه و کاربرد برای مناس 

 از زباله یكي شهری جامد زائد موارد .مي باشد انرژی منابع این مهمترین از توده

 شهری زباله های دهد مي نشان ها بررسي .باشد مي زیست توده منابع مهم انواع

 بعنووان  کوه ميتوانود   اسوت  مناسوبي  قابل احتراق و سوختني مواد حاوی ایران

 .گيرد قرار استفاده مورد زیست توده نيروگاههای در سوخت

 در را نفور  ميليوون  نيم و یك بر بالغ جمعيتي که کرج شهر در زباله توليد سرانه

 از پوس  زباله ها این اکنون که هم گردیده برآورد گرم 715 روزانه داده، جا خود

و  بررسويها  نتوایج  .مي شووند  منتقل زائدات دفن محل به دفن جهت آوری جمع

 زباله سوخت با نيروگاه احداث برای مناس  پتانسيل از پتانسيل سنجي، حكایت

 سنجي با پتانسيل مرتب  عملي نتایج کارهای پروژه این در .دارد کرج در شهری

 در شوهری  زباله های سوخت با زیست توده نيروگاه یك احداث سنجيامكان  و

 .است ارائه شده کرج شهر

 

 مقدمه -

 .باشود  موي  فراوان زیست توده منابع دارای اقليمي تنوع با ایران اور پهن کشور

 توانود  مي توده زیست ههای نيروگا در عظيم انرژی منابع این از صحيح استفاده

 پایدار داشته توسعه راستای در زیست محي  حفظ و انرژی در تامين مهمي سهم
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 مي جمله آن از که مل ميشود، شا را مواد از وسيعي مجموعه زیست توده . باشد

 زباله هوای  جامد زائدات کشاورزی، جنگلي، پسماندهای زائدات و چو  به توان

 .کرد زا اشاره انرژی گياهان و صنعتي و شهری فاضال  دامي، فضوالت ی شهر

 051 بوه  نزدیوك  توده ایران زیست عمده منبع پنج پتانسيل کل جمع هماکنون

 در زباله تن ميليون 01 حدود ساالنه .زده ميشود تخمين خام نفت شبكه ميليون

 پسماند و دفع مدیریت برای متعددی های ش رو که حالي در توليد ميشود کشور

 بهترین عنوان به زمين در ها دفن شهر اغل  در ما کشور در . رد دا وجود شهری

 طال به که شهری ارزش با های زباله امحا  برای ترین گزینه تنها موارد اغل  در و

 گسوترده  ایجاد آلودگيهای موج  فرآیند این که ميباشد، است معرون ی کثيف

 فنواوری  نبوودن  دليول  به گذشته در شاید . مي گردد هوا و خاك آ ، چرخه در

 یاد مي شود،  معضل ها بعنوان زباله از بازیافت، صنعت و یع تبدیلي صنا مناس ،

 اقتصوادی و  جوذابيت  مناس  باعو   های فناوری بودن دسترس در امروزه ولي

 . اسوت  گردیوده  ها شهرداری برای شهری ند جامد پسما مدیریت درآمد زدایي

 برای شرای  محيا  بودن و زباله از سبز یر برق تجدید پذ توليد و احداث نيروگاه

 درآمودهای  از بخشوي  تنظويم  19 بق ماده مطا دولت توس  آن تضميني خرید

احوداث   در خصوصوي  بخوش  گذاری سرمایه برای فرصتي مناس  بعنوان دولت،

 جامود  پسماند نيز مدیریت و برق توليد فرآیند در مشارکت و زباله سوز نيروگاه

 .ميباشد شهری

 دا وجوود  ها زباله نيروگاه ث احدا و انرژی استحصال برای متنوعي تكنولوژیهای

 بيوشويميایي  و ترموشيميایي اساسي دو دسته به فرآیندها این کلي طور به . رد

 ترموشيميایي ميباشد، فرآیندهای دسته از گازسازی و پيروليز .شوند مي تقسيم

 سونتزی  گاز عنوان تحت بل احتراق قا گاز به جامد پسماندهای تبدیل باع  که
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یو    شورا  تحوت  یا اکسيژن غيا  در زیست توده گازسازیفرآیند  در .ميشوند

 مول  شوا  عمودتا   مخلوط گوازی  یك به حرارت تحت گازساز در اکسيژن کمبود

 همانند که شود، مي تبدیل کربن دی اکسيد و متان کربن، مونواکسيد هيدروژن،

موورد   هوا  ه نيروگا در سوخت بعنوان امروزه و داشته قابليت احتراق طبيعي گاز

 و موایع  سوخت گاز سنتزی، بر عالوه پيروليز فرآیند در . گيرد مي قرار استفاده

 .بدست ميآید توده زیست منابع از نيز جامد

 ترکيو   و نووع  بور  ی فرآینودی  پارامترها بر عالوه توليدی گاز کيفيت و کميت

 و ه نيروگا احداث برای تواند مي ها فناوری این  دارد بستگي نيز ورودی خوراك

 و غيرفسواد  یر فسادپذ از اعم آلي جامد پسماندهای تمامي از ل انرژی استحصا

 هووازی  بوي  هضم نظير فناوریهای بيوشيميایي حاليكه در . د رو مي بكار پذیر،

 درفرآیند .باشند مي مناس  فساد پذیر آلي از پسماندهای انرژی استحصال برای

 بيهووازی  تا يرميكروارگانيسم های تحت زنجير، درشت آلي مواد هضم بيهوازی

 فرآینود  ایون  نهوایي  حاصل .مي شود تبدیل تر ساده ترکيبات به شده شكسته

 41 تا 31 و متان درصد 71 تا 11 شامل بو بي و بي رنگ اشتعال، قابل است گازی

 بيوگاز که لفيد هيدروژن سو نظير ناخالصيهایي همراه به کربن اکسيد درصد دی

 نيروگاههوای  کوه  شود مي باع  سال تمامي ایام در زباله مداوم توليد . دارد نام

نداشوته   سوال  سورد  های ه ما در خصوصا  سوخت تامين مشكلي بابت سوز زباله

 فصول در مناس  و کيفيت کميت با سوخت تامين که است حالي در این باشند،

 در .باشند فسيلي نيروگاههای اساسي از مشكالت سرد، فصلهای خصوصا مختلف

 احداث امكان سنجي سنجي و پتانسيل با مرتب  عملي کارهای نتایج پروژه این

 .گوردد  موي  ارائوه  کرج شهر در شهری سوخت زباله های با زیست توده نيروگاه

 و مسنولين تصميم سواز  راهگشای تواند مي حاصل نتایج و کار متدولوژی انجام
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 در خصوصي بخش گذارسرمایه  ور و مشا مهندسين شرکتهای نيز و گير تصميم

 .باشد زمينه این

 

 ها روش و مواد:  0-03-9

 از پوس  گرفت قرار مورد بررسي اخير سال 5 ر د کرج زباله کيفيت و کميت ابتدا

 و نووع  توليودی،  زبالوه  کميت از مناس  استخراج آمار و الزم های کنترل انجام

 بوا  سپس . گردید تعيين اجزا  از یك هر حرارتي محتوی زباله مشخص، ترکي 

 طراحوي  محاسوباتي،  زی روش سوا  نهایي و تعيين مختلف، سناریوهای بررسي

 بيهووازی  هضم و سازی گازی های فناوری از استفاده همزمان بر تكيه با نيروگاه

 .شد انجام نيروگاهي یك مجتمع در

 هوای  زبالوه  در پالستيكي موجوود  و الستيكي مواد باالی انرژی محتوی وجود با

 مشوكالت  و سوازی  گوازی  فرآیند در ی سمي گازها توليد دليل به کرج، شهری

فرآینود   هوای  هزینوه  و شده توليد سنتزی گاز خصوص خالص سازی در اجرایي

 بودليل  نيوز  PETحذن گردید  نيروگاه ورودی خوراك از مواد این سازی، خالص

 صونایع  توسو   موواد  ایون  چرخش باز امكان و مجدد مصرن برای مناس  بازار

 و مواد موازنه .شد گذاشته کنار نيروگاه ورودی خوراك از ترکي  ، منطقه تبدیلي

 .شد انجام کرج، شهر زباله ترکي  در اجزا  موجود سایر بر تكيه با نيروگاه انرژی

  

 کرج شهری های زباله کيفي و کمي بررسي:  9-03-9

 ایون  زائودات  مرکوز دفون   . اسوت  واقوع  تهران غربي شمال در کرج شهرستان

 این اینكه به توجه با . دارد قرار شهر مهرشهر غربي جنو  حوالي در شهرستان
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، مشوكين   ماهدشت از منطقه مختلف بخشهای جامد پذیرائي زائدات دفن مرکز

 از بيشتر بسيار شده جامد منتقل زائدات ميزان .ميباشد ... و محمد شهر دشت،

 و کرج جمعيت احتسا  با که بگونه ایي کرج ميباشد، شهر در شده توليد زائدات

 هزارنفر و هفتصد ميليون یك به قری  زباله های ، آن اطران و روستاهای شهرها

 .گوردد  موي  تلنبوار  و دفون  کورج  سنتي زباله دفن محل در منطقه این جمعيت

 شوامل  شوهر  این در شده اجرا فعلي پسماند سيستم مدیریت مختلف بخشهای

 زائدات نقل حمل و توليد، محل در پسماند آوری جمع بار ذخيره مبدأ، تفكيك از

 دفون  نهایوت  در و زائودات  صنایع تبودیل  سایر و بازیافت شهری، برون و درون

 .ميگردد اجرا متفاوتي های شيوه و کيفيتها یك با هر دفن مرکز در زائدات

 شهرسوتان  ایون  دفون  به مرکز ورودی زائدات ميزان ، موجود اطالعات مبنای بر

 41 حودود  در فرآوری پيش عمليات از پس باشد که مي پسماند تن 0311 روزانه

 به جمعيت توجه با که .شود مي مجدد و تفكيك سازی جدا این پسماندها از تن

 715 ز رو هور  در متوسو   نفر بطور هر منطقه پسماند مدیریت حوضه در مستقر

 مطالعات نتایج مبنای بر . کند مي توليد و بيمارستاني شهری صنعتي، له زبا گرم

 مطا شهر این در آوری شده جمع زائدات ترکيبات ميزان ، شده کس  و اطالعات

 جودول  با مطابق زائدات، ميزان به مربوط سایر اطالعات همچنين و0 جدول با بق

 ایون  زائودات  بخش فسادپذیر رصد د شود مي مالحظه که همانگونه . ميباشد9

 گویوای  خوود  این که ميباشد باالیي درصد بسيار کشور نقاط سایر همانند شهر

 .ميباشد انرژی استحصال جهت در آن نهفته پتانسيل

 

 مجتموع نيروگواه   بورای  شده ارایه طراحي و فرآیند معرفي:  3-03-9

 کرج توده زیست
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 به مواد این نيروگاه، به محل شهر سطح از شده آوری جمع زائدات انتقال از پس

 واحد به مستقيما آلوده زائدات تمام .ميشوند آلوده تقسيم غير و آلوده دسته دو

 بخوش  دو تفكيك به مسير از عبور از پس دیگر دسته و ميشوند حرارتي ارسال

 از پوس  ادامه در پذیر فساد اجزا  . شوند مي تقسيم فسادپذیر غير و فسادپذیر

 وارد بيهووازی،  واحودهای  توسو   انرژی توليد ، برای نهایي کنترل و شدن خرد

 .ميشوند ی بيهوازی ا هاضمه

 به سازی، خالص انجام فرآیندهای آوری جمع از پس واحدها، این در توليدی گاز

 ژنراتورهوای -موتوور  .ميگوردد  منتقول  انورژی الكتریكوي   توليد و ذخيره واحد

 حرارت .دارا ميباشند را توليدی بيوگاز از انرژی توليد وظيفه بيوگازسوز نيروگاه،

 موورد  محلوي  واحودهای  در را ميتووان  بورق  وليدت فرآیند ضمن در شده توليد

 شوده  توليود  مصرن بر مازاد حرارت از بخشي .مصرن رساند به حرارت تقاضای

 پوس  نيز پذیر غير فساد بخش .شد خواهد نيز ها هاضم مخازن کردن صرن گرم

 باقي اجزا  همراه به مصرن قابل اجزا  ضمن جداسازی تكميلي، مراحل از عبور از

 گواز  بوه  فرآیندهای حرارتوي،  تحت تا ميشود منتقل سازی گازی واحدبه  مانده

 توليود  های سامانه در سازی از خالص پس نيز حاصل گاز .شود تبدیل مصنوعي

 .ميگوردد  تزریوق  بورق  سراسوری  شوبكه  به توليدی و الكتریسيته مصرن برق

 .است شده ارائه0 شكل در طرح شماتيك

 

 بوا  تووده سوازگار   زیسوت  نيروگاه الكتریكي توان محاسبه:  4-03-9

 زباله شهری سوخت

 :گازی سازی واحد در الكتریكي توان محاسبه - الف
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 زیور  روش اسواس  گازی سازی نيروگاه بر حرارتي واحد الكتریكي توان محاسبه

 0رابطوه   از زائودات  از توليود  قابل خالص انرژی پتانسيل ميزان .است انجام قابل

 :آید مي بدست

P=NCV×W×(1000/860)=1/162×NCV×W (1) 

 

زباله  مقدار W ساعت خالص کيلو وات انرژی پتانسيل برابر با pعبارت  این در که

 اسواس  براین .باشد کيلوگرم مي بر حرارتي خالص کيلوکالری ارزش NCV تن و

 .است شده ارائه 9 رابطه در برحس  کيلووات توليد قابل الكتریكي توان ميزان

P=1/162×NCV×(W/24)=0/048×NCV×W (2) 

 

 انرژی به بيوگاز تبدیل های سامانه توس  انرژی توليد معمول راندمان به توجه با

 بورآورد  بورای  تور  ساده عبارت یك ميتوان ميباشد،% 35با  بر برا که الكتریكي

 3 در رابطوه  عبارت این . آورد کيلووات بدست زائدات از توليد توان قابل ميزان

 .است شده ارائه

P= 0/012×NCV×W (3) 

 

گوازی   واحود  توان الكتریكي اجزا  از یك هر حرارتي ارزش و وزن تعيين از پس

 .است آمده پروژه همين 1 ر قسمت د نتایج گردید مشخص نيروگاه سازی

 بيهوازی هضم واحد - 

 زبالوه شوهری   موجوود در  فساد پذیر بخش از الكتریسيته توليد برای واحد این

 آن فساد پذیر بخش کيفيت ی شهری، ها زباله از نمونه برداری انجام با .ميباشد

 کوار  انجوام  با مناس  ی راکتورها در بيوگاز توليد ها برای زباله قابليت و تعيين

 دخالت ی عملي، کارها نتایج از استفاده با . گردید مشخص عملي آزمایشگاهي،
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 ، جهواني  معوادالت  و فرمولها رواب ، مبنا  بر و محاسبات در مناس  های فاکتور

 قابول  الكتریكوي  انرژی توان ميزان برآورد برای ت معتبر معادال استخراج امكان

 گشت ی فراهم هواز بي هضم فناوری از استفاده با ن ایرا شهری از زائدات توليد

 . اسوت  شوده  ارائه و تصحيح های ایران، زباله مشخصات به توجه با رواب  این .

 ذکور  بوه  الزم . شد با مي ذیل شرح به محاسبه در داده شده دخالت پارامترهای

 نيموه  ر راکتورهای د ایران خاص عملي بررسيهای صل حا پارامترها این است که

 :باشد مي صنعتي

 

Wd کل  جامدات درصد تن ميزان فسادپذیر زباله مقدار با است برابر%TSبا  برابر

 فرآینود  در خشك جامد مواد حذن راندمان ميزان. در نظر گرفته مي شود% 07

 جامود  مواد کيلوگرم هر از بيوگاز توليد پتانسيل .ميباشد % 55 هوازی برایر بي

 بيوگاز مترمكع  هر انرژی ارزش ميباشد مترمكع  1.35برابر شده هضم خشك

 .کيلو وات ساعت مي باشد 1برابر نيز

 : آید مي بدست 4 رابطه الكتریكي از توان نهایت در

Pe=(Wd×%17×%55×%35×%35×6)/24 = 0/0029Wd (4) 
 

 گرفته صورت عملي و نمونه برداری های ميداني کار مطالعات، مبنای بر مدل این

در  عملي پتانسيل تعيين از حاصل نتایج اساس بر و شهری ایران جامد زائدات از

 توضويحات  بر مبنوای  است بدیهي . است آمده بدست آزمایشگاهي راکتورهای

 نمي ایران برای الزم تصيحات اعمال و بدون غيربومي مدلهای از ی گير بهره فوق

 .باشد و عملي صحيح تواند
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 طورح نيروگواهي   در استحصال قابل الكتریكي توان برآورد :  5-03-9

 کرج توده زیست

 بو خواهد بيهوازی و هضم گازی سازی مستقل واحد دو دارای نيروگاهي طرح این

 .ميشود آورده به تفكيك یك هر محاسبات نتایج . د

 گازیسازی واحد الكتریكي توان محاسبه - الف

 قابول  غير پارچه تن 47 روز شامل هر در کرج نيروگاه به ورودی خوراك متوس 

بازیافت  قابل غير مقوای و کاغذ ضایعات تن 091 و ضایعات چوبي تن 01 ، بازیافت

 ورودی اك خور ش حرارتي ارز متوس  جز ، هر حرارتي ارزش توجه با .ميباشد

 9273 ل معواد  کورج  تووده  زیست مجتمع نيروگاهي در سازی گازی قسمت به

 و کيفوي  کموي  خصوصويات  بوه  توجه با . گردید محاسبه بر کيلوگرم کيلوکالری

 تووان  فووق  قسومت  در تدوین شده محاسباتي روش و ه نيروگا ورودی خوراك

 مگواوات  1.305برابور  نيروگواهي  مجتموع  رایون  د سازی گازی واحد الكتریكي

 .ميباشد

 :بيهوازی هضم واحد الكتریكي توان محاسبه -  

 از پس . د ميشو بيهوازی منتقل هضم قسمت به فسادپذیر مواد تن 121 روزانه

 بيهووازی  مخوازن  وارد شده خرد ها زباله تفكيك نهایي، و کنترل عمليات انجام

 آمده است 9 و 0 جداول در عملي کار و برداریها نمونه نتایج . گردد مي

 بوا  شوده  انجام و محاسبات آناليز نيز و ميداني کارهای از حاصل نتایج به باتوجه

 طراحي فرآیند نمودار ، ه شد ارایه روش و نيز فوق کيفي و کمي برآمارهای تكيه

 ارائوه  0شوماره   شكل در کرج شهر در توده زیست نيروگاهي برای مجتمع شده
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 9.1149ل  معاد ازی هو بي درقسمت الكتریكي توان ه نيروگا این در . است شده

 . گردید برآورد مگاوات

 الكتریسويته  مگاوات ساعت 02530 ليد تو بر عالوه ساالنه نيروگاه این احداث با

 کشواورزی،  در اسوتفاده  قابول  عوامل بيمواری زا  از عاری آلي، کود هزارتن 044

 .شود مي توليد نيز آپارتماني گياهان پرورش و سبز شهری فضای توسعه

 

 گيری نتيجه و جمع بندی:  1-03-9

 زایودات  انوواع  روز افوزون  توليود  باعو   گرایي مصرن افزایش و جمعيت رشد

 امروزه که هستند معضالتي از ها زباله .شهری گردیده است زباله شهری جامدات

 قابول  که قسمت طوری به اند گرفته را شهرها کالن خصوصا اکثر شهرها گریبان

 شوهری  زبالوه  دفن و دفع جمع آوری، امر به شهرداری ها های بودجه از توجهي

توليود   و تبودیل  بورای  مناس  های فناوری بودن در دسترس .یابد مي اختصاص

 توسوعه  و بوه کواربرد   روزافوزون  توجوه  و جوذابيت  باعو   منوابع  این از انرژی

 مگواوات  هوزار 44 از بويش  اکنون بطوریكه هم .گردید توده زیست نيروگاههای

گردد توليد  مي توليد دنيا در منابع این از حرارت هزار مگاوات 991 و الكتریسيته

 زیست منابع سایر از وسيعي حجم همراه به شهری زباله تن ميليون 01.3از بيش

 الكتریسيته توليد برای توده زیست قابليت باالی حكایت ایران در توليدی توده

 .دارد ایران در

 و پایودار  توسوعه  و مدیریت پسماند اصول بر تكيه با کرج برای پيشنهادی طرح

 بوا  طورح  این . است ه شد و ارائه محاسبه بخشي نگری تهيه، گونه هر از پرهيز

 هور منطقوه   خاص برداری نمونه و ميداني عمليات نتایج اعمال ضرای  و اصالح

 برای مناس  شرای  به وجود توجه با . شد با مي نيز شهرها سایر برای تهيه قابل
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 امكان نيز و دولت توس  توده زیست از نيروگاههای توليدی برق تضميني خرید

 فلزات ، شيشه PETفرایند در کودتوليدی نظير نيروگاه جانبي فروش محصوالت

 نيروگاههوا  از نووع  ایون  احداث فرایند تفكيك، از حاصل ارزش با د موا سایر و

را  الزم جوذابيت  و بووده  محيطوي  زیست و اقتصادی– مناس  فني توجيه دارای

 .د داشت خواه خصوصي بخش گذاری سرمایه و مشارکت برای
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 فصل سوم

زباله )روش های استفاده از پسماند ها 

 به منظور توليد انرژی( ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Page 
119 

 
  

 

 

 RDFبه  پسماند تبدیل های روش:  0-3

 چكيده -

 این جایگزیني به تصميم نفت قيمت افزایش دليل به0271-0211 لهای سا طي در

 Urban)شوهری  زباله های ميان این در .شد گرفته انرژی جدید منابع با سوخت

wastes) را زیادی از زباله هوا  درصد .گردید شناسایي بالقوه منبع یك عنوان به 

 گرمایي انرژی توليد برای آنها از مي توان که دهد مي تشكيل احتراق قابل اجزای

 هوای  زبالوه  در احتراق قابل اجزای از باالیي عين حال درصدی در .کرد استفاده

 گازی سوختهای به توانند مي و هستند پذیر زیست تجزیه  (MSW)شهری جامد

 .استفاده کرد گرمایي انرژی توليد برای سوختها این از و گردند، تبدیل

 بوا  انورژی  به نها آ تبدیل و  MSWاز احتراق قابل اجزای جداسازی کلي طور به

 (Back-end)تبدیلي روشهای و (Front-end) فراورش پيش روشهای از استفاده

 شناخته RDFعنوان تحت  MSWاز شده جدا احتراق قابل اجزای .شود مي انجام

 .است پالستيك و کاغذ شامل بيشتر اجزا این .شوند مي

 یوا  مكوانيكي  شهای رو به را احتراق قابل اجزای بيشتر فراورش پيش قسمت در

 بخش این در موضوع مهمترین .کنند جدا مي هم از روش دو از تلفيقي یا دستي

 MSWدر احتوراق  قابول  غير مواد از احتراق قابل مواد یا آلي ترکيبات جداسازی

 ایون  در .شوود  موي  (Back-end)بعد قسمت خوراك قسمت این خروجي .است

 یوا  حرارتوي  تكنيوك هوای   از با اسوتفاده  شده جدا احتراق قابل اجزای قسمت

 .مي گردند گرمایي انرژی یا سوخت به تبدیل بایولوژیك
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 مقدمه -

 ازشكل که طور همان  .گردد استخراج MSWاز مختلف طرق به تواند مي انرژی

 تبدیلي فرایندهای و فراورش پيش فرایندهای شامل انرژی بازیافت است واضح

 .است
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 تووان  موي  اسوت،  زیر فرایندهای شامل که فراورش پيش روشهای از استفاده با

 .کرد تبدیل  RDFبه  MSWرا

 مبدأ در جداسازی•
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 بندی دسته و مكانيكي جداسازی•

 کردن آسيا  و کردن کردن،چيپ خرد اندازه کاهش•

 غربال و جداسازی•

 اختالط•

 سازی ذخيره و بندی بسته و بندی دانه و کردن خشك•

 نيوز  و فلوزات  و شيشه مثل بازیافت قابل اجزای جداسازی منظور به گری غربال

 موي  انجوام  هستند، رطوبت زیادی دارای درصد که فساد قابل اجزای جداسازی

 قورار  کمپوسوت  مثل تكميل، فرایندهای تحت تواند مي مرطو  آلي مواد .گيرد

 درشت اجزای .گيرد قرار استفاده مورد خاك برای کننده تقویت عنوان به گيرد و

 بوه  متوسو   اندازه با اجزا و برگشت داده شده کن خرد به گری غربال از حاصل

 فرستاده باال حرارتي ظرفيت با  RDFتوليد برای بندی دانه و کن خشك قسمت

 .است شده داده نشان 9 شكل در روشها این از شماتيكي .شوند مي

 

 گری غربال روشهای از استفاده با RDFتوليد  سيستم 9 شماره شكل
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 مثول  حرارتوي  روشوهای  از شود مي شامل را تبدیلي روشهای که بعد بخش در

 سووزاندن  .شوود  موي  اسوتفاده  ... و Gasificationو پيروليز مستقيم، سوزاندن

 توجه کاهش قابل جمله از زیادی مزایای دارای Gasification و پيروليز مستقيم،

 موواد  و آلودگيهوا  همچنين .هستند به نسبت انرژی، بازیافت و پسماندها حجم

 Landfill بوه  نسبت شود مي توليد و پيروليز روشهای که در سمي کننده آلوده

 .است کمتر بسيار مستقيم سوزاندن

 انجوام   RDFروی پيروليوز  و Gasification با ارتباط در تاکنون زیادی مطالعات

 فوق روشهای درست گيری بكار با توان که مي داده نشان مطاللعات .است گرفته

 موي تووان   که کرد توليد سمي مواد کمي درصد و باال حرارتي ارزش با سنتز گاز

 بورای  زیر روشهای از کلي طور به کرد جدا سنتز گاز از راحتي به نيز را مواد این

 .شود مي استفاده انرژی به  RDFو  MSWتبدیل

 Fluidized bed combustor متحرك  بستر احتراق محفظه•

 .Gasification 

 پيروليز•

 بخار توليد بویلرهای در سنگ زغال با ترکي •

 سيمان های کوره در سوزاندن•

 

 شده توليد های سوخت کيفيت و مشخصات:  9-3

 توسو   شده توليد گرمای یا انرژی مقدار با سوخت یك ارزش کلي طور به

 شوامل  نيوز  کنند مي گرما توليد اصلي که عناصر .شود مي سنجيده سوخت آن

 با مستقيم طور به پسماند سوختي ارزش دیگر عبارت به .است ژن هيدرو و کربن

 آن در موجوود  رطوبت مقدار با معكوس طور به و آن در احتراق قابل ميزان مواد
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 ، RDF توليد هنگام در یا سوزاندن مستقيم از قبل دليل همين به .دارد بستگي

 یوا  جدا پسماند از هستند دارا را رطوبت از باالیي درصد که پذیر فساد مواد باید

 .خشك شوند

RDF مشخصوات  .کورد  توليد توان مي بازار نياز به بسته متفاوت کيفيتهای با را 

RDF با آن مقایسه و شده توليدMSW شوده  آورده0 جودول  در سونگ  زغال و 

 شود صوادق  مي توليد صنعتي کشورهای در که RDF برای مشخصات این .است

 رطوبوت  دارای هوا  لوه  زبا که، دليل این به توسعه حال در کشورهای برای .است

 RDF گيورد،  نموي  انجوام  خووبي  به پيش فراورش های فرایند و هستند زیادی

کشوورهای   در MSW مشخصوات  .باشد مي کمي حرارتي ظرفيت دارای توليدی

 دليول  به است مشخص که طور همان .است شده آورده 9 جدول در نيز مختلف

 رطوبوت  زیادی درصد دارای که قابل فساد مواد مبدأدرصد در درست سازی جدا

 .است بسيارکم پيشرفته کشورهای در هستند
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 از بواالتر  کيفيوت  و حرارتي ارزش با سوختي  RDFاست مشخص که طور همان

MSW اسوت،  نزدیوك  بسويار  سونگ  زغوال  آن به حرارتي ظرفيت و باشد مي 

بورای   سنگ زغال همراه متمم سوخت یا سوخت عنوان به آن از ميتوان بنابراین

 .کرد استفاده ها کوره بویلرها و

 از بعود  و قبول  مناسو   غربالهوای  از استفاده با توان مي راRDF حرارتي ارزش

 موواد  یوا  آلي غير مواد ریز، خيلي کردن ذرات خارج .داد افزایش اندازه، کاهش

را توا    RDFحرارتي ارزش تواند مي RDFاز مرطو  آلي مواد و احتراق قابل غير

 هسوتند،  مرطوو   آلوي  موواد  یا ریز خيلي ذرات دارای کهRDF به نسبت% 91

 .دهد افزایش

 

 صنعتي پسماندهای از  RDFتوليد:  3-3
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 عنوان به صنعتي پسماندهای از اروپایي کشورهای از بسياری حاضر حال در

 شوامل  پسوماندها  ایون  .کنند مي استفاده ( Secondary fuel) متمم سوختهای

هوای   لجون  چو ، تایر، ن ، اليان، بازیافت، قابل غير پالستيكهای کارتن، کاغذ،

 .اسوت  مستعمل حاللهای و ها روغن شامل ویژه وپسماندهای فاضال ، از حاصل

 تحت باید گيرند قرار استفاده مورد سوخت عنوان به اینكه از قبل پسماندها این

 کلور،  مثل خطرناك ترکيبات حذن و مثل هموژناسيون تصفيه پيش فرایندهای

  .گيرند قرار فسفر

RDFبه نسبت شود، مي توليد طریق این به کهRDF از توليدیMSW   بوه  نيواز 

 فق  و ندارد گری غربال یا اندازه کاهش فراورش مثل پيش پيشرفته فرایندهای

 ظرفيت شده انجام که مطالعاتي طبق . شود حذن آن در موجود آلودگيهای باید

 بواالیي  درصود  دارای توایر  .باشد ميMj/Kg 91.5-35حدود در تایرها حرارتي

 .گوردد  موي  محيطي زیست آلودگيهای باع  که باشد، مي و سولفور روی آهن،

 قابول  غيور  و پالستيكهای Mj/Kg 09.5-99حرارتي ارزش دارای کاغذ همچنين

-07حرارتوي  ارزش دارای چو  و Mj/Kg 92.5-41حرارتي ارزش دارای بازیافت

05 Mj/Kg در حاضور  حال در مواد، این باالی حرارتي ارزش به با توجه .هستند 

 با سایر همراه متمم سوختهای عنوان به مواد این از صنعتي کشورهای از بسياری

 سويمان کووره   صنایع در مواد این کاربرد ترین عمده .شود مي استفاده سوختها

 . باشد مي نيرو صنایع پزی و سيمان های

 

 آن از استفاده مشكالت و RDFکاربرد:  4-3



  Page 
127 

 
  

 بوه  آن از اسوتفاده  کواربرد  ترین عمده ،RDFشد گفته قبال  که طور همان

 RDFاز استفاده .باشد مي ها و کوره بویلرها در متمم سوختهای یا سوخت عنوان

 .است زیر موارد شامل است،که همراه مشكالتي با بویلرها در

 .ميشود مصرن زیادی اضافي هوای درصد•

 .است کافي کامل سوختن برای بویلر در  RDFاقامت زمان•

 زیوادی  مقوادیر  توليد و بویلر حرارتي ظرفيت کاهش باع  RDFناکامل سوختن

 در ظرفيوت  اضوافه  باعو   همچوين  و توليد شوده  انرژی واحد ازای به خاکستر

معكووس   طور به ناکامل سوختن عالوه به .گردد مي خاکستر جایي جابه سيستم

 .است گذار ا ر انرژی بازیافت و حرارتي بازده روی

 کوه  باشود  موي  پالستيك و کاغذ شامل بيشتر ،RDFشد گفته قبال  که همانطور

 باشوند،  سنگ موي  زغال از یا بيشتر به برابر نسبت باالیي حرارتي ارزش دارای

  بوه  تواند مي هستند که سنگ خاکستر زغال از باالیي درصد دارای تقریبا  ولي

 بورای  گرانتری و بيشتر تجهيزات به همچنين و برساند آسي  بویلرها و ها کوره

 خوردگي باع  و باشد کلر شامل است ممكنRDF .است نياز خاکستر ونقل حمل

 .شود ها کوره به آسي  و بویلرها داخل تيوبهای

 ایجواد  باعو   تواند مي نيز RDFدر موجود فلز و شيشه ریز بسيار ذرات حضور

 Steamو پيروليوز  زیوادی  مطالعوات  نيز حاضر حال در .گردد احتراق در اشكال

gasification و جامد پسماندهای RDFمي نشان مطالعات .است گرفته انجام ها 

 کوم  اضوافي  هووای  با و پایين دمای در را سنتز گاز ميتوان روش این با که دهد

 متحورك  بسوتر  قسومت  به پيوسته طور به RDFنوع پيروليز این در .کرد توليد

 مورد گرمای و سوزد جزئي مي طور به RDFحالت این در .شود مي تغذیه راکتور

 .کند مي تامين پایين دردمای را RDFپيروليز برای نياز
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 اسوت  واضوح  که همانطور .است شده داده نشان 3 شكل در راکتور این از نمایي

 .است شده تشكيل احتراق و محفظه متحرك بستر یا پيروليز بخش دو از راکتور

 بوا  سوپس  کنند، مي پر سيليكا جنس از سنگهایي با را بستر پيروليز قسمت در

 گورم  C 350 − 400دموای  تا را پيروليز بخش گرم، هوای و های خارجي کن گرم

 و گورم  سونگهای  بهتر با تماس برای و شده تزریق بستر به  RDFسپس و کرده

 موي  کنتورل  معقوول  حد در را محفظه به ورودی ی هوا دبي آن حرارتي تجزیه

 هووای  بوا  مجاورت در و رفته احتراق قسمتبه  از پيروليز حاصل محصول .کنند

 ,COشوامل  سنتز گاز ميتوان روش این با که داده نشان نتایج .سوزد مي اضافي

C2H4, C3H6, H2, CH4 آورده 3 جدول در آناليز این از ای نمونه .کرد توليد را 

 .است شده

 

 RDFپيروليز  برای استفاده مورد متحرك بستر راکتور از نمایي 3 شماره شكل
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 تازه انرژی یك بعنوان زباله  RDFاز حاصل سوخت از استفاده:  5-3

 چكيده -

 کشورهای از بسياری و باشد مي روز مسائل از انرژی کمبود مسنله حاضر حال در

 .نماینود  موي  تامين دیگر کشورهای از را خود نياز سوخت مورد توسعه، حال در

 از انرژی بازیافت مانند انرژیهای پاك همچون دیگر های انرژی از استفاده امروزه

تبودیل   و بوودن  دسوترس  قابل و ارزان بدليل جایگزین سوخت بعنوان زائد مواد

نووع   یوك   RDFاصول  در .گرفتوه  قورار  توجه مورد نياز مورد انرژی به سریعتر

 انجوام  از پوس  که شود مي گفته ای پسمانده مواد به RDF .است انرژی بازیافت

 .شود مي توليد زائد مواد از حاصل سوخت عنوان بازیافت به مختلف های پروسه

 

 مقدمه -

 از پوس  کوه  .کنود  موي  توليود  زباله کيلوگرم یك ميانگين بطور روزانه فرد هر

 یعنوي  ماند مي باقي گرم آن 111 حدود مسنول غير افراد توس  اوليه استحصال

 زباله تن هزار هشت یا کيلو ميليون 1 روزی تهران مانند ميليوني ده شهر یك در

 سووخت  به تبدیل و کارکردن مناس  را آن درصد 11 ما اگر که داشت، خواهيم

 .شد سوخت خواهد به تبدیل که داشت خواهيم ای زباله تن هزار 5 حدود بدانيم

 بودیهي  .بوریم  موي  آن اقتصادی اهميت به پي ساده تقسيم و ضر  یك با حال
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 مانند کشورهایي .یافت دست انرژی کيلوميليونها  به توان مي طریق این از است

روشوهای   از دیگور  یكوي  .هستند پيشگام طرح این در ژاپن و سوئيس فرانسه،

 دفن اماکن در هوازی بي تجزیه از حاصله گاز از استفاده زباله از استحصال انرژی

  EPAآمریكا زیست حفاظت از محي  سازمان فق  که رسد مي نظر به .باشد مي

 بويش  حاضور  حال در روش این .راند مي راپيش طرح هایي چنين یك که است

 موي  توليود  کشوور  در بيمارستاني زباله تن 10 حدود روزانه .دارد رواج  RDFاز

 هوای  در بيمارسوتان  خطرناك و شيميایي مواد از نوع 131 حاضر حال در .شود

 خطرناك و سمي آن مورد 311 و سمي غير آن نوع 311 حدود .دارد وجود کشور

 مي توليد زباله کيلوگرم 9.701 روز شبانه در تخت بيمارستاني هر سوئي از .است

 مي زیر زميني تامين آبهای منبع از تهران شهر شر  آ  درصد 1 حداقل .کند

 این فاضال  بيمارستاني، خطرناك های زباله دفع بهداشتي غير روش با که شود

 حدود که دارد آن از حكایت ها آمار .زیرزميني مي شود آبهای منابع وارد منابع

بوه   کوه  کند مي توليد زباله تن 011 تقریبا کشور بهداشتي -درماني واحد هزار دو

 هوای  زبالوه  با اختالط و زباله مقدار این صحيح تفكيك و آوری جمع دليل عدم

 سوز زباله واحد 091 فق  واحد ها این مجموع از .شود مي تن 411 به تبدیل دیگر

 این بنابر .هستند فعال غير باقيمانده دستگاه 44 و فعال آن دستگاه 19 که دارند

 ایون  توانود  موي  حتوي  شوده  کنترل کامال  شرای  در از زباله سوخت توليد آمار

اسوالمي عضوویت    شوورای  مجلوس  ، 0373 سال در . .نماید رفع نيز را معضالت

 در پسوماندها  مدیریت آن قانون پي در و کرد تصوی  بازل کنوانسيون در ایران

 دسوتورالعملي  اسواس  بر همين.رسيد ایران پارلمان تصوی  به 91/9/13 تاری 

 واقع RENOVA, شرکت .شد صادر زباله نقل و حمل آوری، جمع تفكيك، برای

 نموده جدا باشند مي خاك سازی ني برای استفاده قابل که زباله هایي سوئد، در
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 ایون  در انورژی توليودی   .نماید مي استفاده برق و گرما توليد برای را آن باقي و

 از حاصول  انورژی  معادل گردد، استفاده احتراق قابل زباله که صورتي در نيروگاه

 در تور،  تميز چه هر سوختي حصول منظور به .سال مي باشد در نفت تن 091111

توا   و جدا نمووده  را سوزاندن قابل غير های زباله زباله، سوزاندن از پيش قسمت

 به زباله تبدیل .یابند دست تميزتر سوختي به اینكار با تا نمایند مي له امكان حد

 پوروژه  تعوداد  افزایش اما بازیافتي اروپاست، انرژی سياست از بخشي تنها نيرو

 سال هر انگليس کشور .ميدهد را دیدگاه این به روزافزون توجه نوید جدید، های

 این اروپا اعضای دیگر گرفتن نظر در با .کند مي توليد زباله تن ميلون 011از بيش

 بوا  همگوام  کوه  مدیریت زباله های سياست .رسد مي نيز تن ميليارد یك به رقم

 زباله جهاني مشكل حل و تسهيل به باشد، سوختي مصارن برای زباله سوزاندن

 .کند مي بسياری کمك

 هر چون است اقتصادی رشد با مرتب  کامال صنعتي و تجاری خانگي، زباله مقادیر

 بوا  و شوود  مي توليد بيشتر باشد، زباله نيز تر پيشرفته و شكوفاتر اقتصادی چه

 حادتر آینده های دهه طي تواند مي مساله این جهان، جمعيت رشد صعودی روند

 کوه  کند مي بازیافت را اش زباله از درصد تنها انگليس مثال به عنوان .بشود نيز

 .است ناچيز بسيار آلمان درصد 41 رقم با مقایسه در

 فنالند، در .است  EFWزباله از انرژی توليد شد، مواجه بسيار حمایت با که روشي

 سوال  توا  که است آن هدن و است درصد 45 حدود در اکنون هم بازیافت درجه

به  زباله سوزاندن عمل با افزایش این سهم بزرگترین.برسد نيز درصد 71 به 9117

 ، مضور  گازهوای  انتشار و توليد از عموم تصور شك، بي .است پذیر انرژی امكان

 .است به بازار از زباله انرژی توليد های گاه نيرو نفوذ مانع بزرگترین
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 کشورهای از بسياری و ميباشد روز مسائل از انرژی کمبود مسنله حاضر حال در

 .نماینود  موي  تامين دیگر کشورهای از خود را نياز مورد سوخت توسعه، حال در

انورژی   بازیافت مانند پاك های انرژی همچون دیگر های انرژی از استفاده امروزه

 تبدیل و بودن دسترس قابل و ارزان بدليل جایگزین سوخت بعنوان زائد مواد از

 نووع  یوك  RDF اصول  در .گرفتوه  توجه قورار  مورد نياز مورد انرژی به سریعتر

 انجوام  از پوس  که شود مي ای گفته پسمانده مواد به RDF .است انرژی بازیافت

 .ميشوود  توليد زائد مواد از حاصل سوخت عنوان به بازیافت مختلف های پروسه

 عمومي، بهداشت زمين، آمایش زیست، محي  زیبایي در ، انرژی توليد بر عالوه

 .باشد داشته مو ری نقش اقتصادی همچنين مالحظات و هوا و آ  آلودگي عدم

 محيطي زیست و اقتصادی جهت دو از آن اهميت وRDF فرایند بررسي موضوع

 :نمود بندی طبقه گروه سه در را زباله توان مي کلي بطور .داد قرار توجه مورد

 شهری های زباله -الف

 صنعتي های زباله - 

 خطرناك های زباله -ج

 :شهری  های زباله

 غذایي مواد مانده پس .0

 اشغال .9

 خاکستر .3

 ویژه های زباله .4

 ساختماني ضایعات و ها نخاله .5

 کشاورزی و صنعت از ناشي زائد مواد .1

 :گيرد مي صورت طریق دو به انرژی توليد امروزه
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 زباله سوزاندن :مستقيم روش .0

  RDFزباله از ناشي سوخت بيوگاز، پيروليز، ، کمپوست :مستقيم غير روش .9

RDF مختلوف  هوای  پروسه انجام از پس که شود مي گفته ای پسمانده مواد به 

 تكنولووژی  .شوود  موي  توليود  زائود  از موواد  حاصول  سوخت عنوان به بازیفات

 0271 دهوه  در  Wilcoxو Bobcockبوسويله  آمریكوا  شومال  در  RDFاحتوراق 

  RDFبرداری بهره و نگهداری در کالن گذاری نيازمند سرمایه که یافت گسترش

 کانوادا،  آلموان،  ایتاليا، فرانسه، امریكا، همچون کشورهایي در امروزه RDF .بود

 از مرحلوه  اولين .گردد مي توليد نيوزلند و هند سوئد، ، اتریش ، بلژیك اسپانيا،

 .باشود  موي  خوام  زائد مواد شناسایي برای ابتدایي آزمایشات انجام  RDFتوليد

 هودن  کوه  اوليه کنده خرد دستگاه از عبور از پس وارد مرحله زائد مواد سپس

ميلوي  51 از ریز کمتور  ذرات و شده سرند گردان وارد باشد مي مواد اندازه تقليل

 گوردان  سرند مزایای از شود مي ميلي متر جدا  511 از بيش درشت ذرات و متر

 .باشد مي بعدی فرایندهای مكانيسم و راحتي انرژی مصرن کاهش

 شوند مي جدا ربا آهن بوسيله آهن جذ  قسمت در آالت آهن بعدی مرحله در

 علظوت  کواهش  همچنوين  و فلوزات  سایر و Al,Feبازیافت باع  فرایند این که

 و حوذن  سوبك  مواد جداسازی برای سپس .شود مي  RDFپليت در Zn,Pb...و

 مانود  موي  باقي آنچه داده عبور بادی های تونل از را مواد 10mm از کمتر ذرات

 مي خشك کننده، خشك بوسيله موجود مواد شده سپس  انویه کننده خرد وارد

 و حرارتوي  افوزایش ارزش  و آلي مواد و آ  کاهش فرایند این از هدن که گردد

 استوانه های گلوله بصورت را شده خشك مواد نهایت در .باشد مي سوخت دوام

 دهويم  مي عبور کننده خنك از را آنها و آورده در 1cm و طول 1.8cmقطر به ای

 سوختهای با همراه یا سوخت جایگزین عنوان به که است پليت توليدی ماده که
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 موي  کار به دیگر مصارن و گازی توربين یا بخار های دیگ و ها کوره در فسيلي

 موي  مختلف مصارن در استفاده برای سوخت جابجایي امكان آن که اهميت رود

 .شود مي بح  آن مورد در ادامه در باشدکه

 نقش که است جامد زائد مواد کيفيت و کميت از آگاهي  RDFتهيه در قدم اولين

 .دارد RDF توليود  فراینود  در تجهيوزات  و انتخا  طراحي ارزیابي در سزایي به

 و شويميایي  فيزیكي جنبه از جامد زائد مواد کيفيت و کميت تعيين جهت بدین

 در جامود  زائود  مواد فيزیكي پرامتر تری مهم . است اهميت حائز فرایند این در

 :شامل  RDFفرایند

 درصود  وزنوي،  درصود  تعيين زائد، مواد دهنده تشكيل اجزا  و ترکيبات تعيين

 .باشد مي زباله بندی ترکيبان دانه و چگالي درصد ، زباتله رطوبت

 نهوائي  آنواليز  و تقریبوي  آنواليز  از  RDFفرایند شيميایي پارامترهای تعيين در

 رطوبوت  درصود  تعيين  RDFآناليز تقریبي در مثال عنوان به .شود مي استفاده

هيودروژن،   کوربن  درصد تعيين نهایي آناليز در و  ابت کربن فرار، مواد خاکستر،

 .دارد اهميت کلر و سولفيد ، نيتروژن ، اکسيژن
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 :شامل  RDFتوليد باری نياز مورد تجهيزات

 -5 بادی تونل -4مغناطيس جداکننده -3 گردان سرند -9 اوليه کننده خرد -0

 سازی گندله -1 کننده خنك -7کننده خشك -1  انویه کننده خرد

 RDFانواع :  1-3

 وجوود   RDFانواع  برای علمي تشخيص هنوز صنعتي کشورهای در امروزه

 بنودی  طبقوه  زباله از شده توليد و سخت عمليات نوع اساس بر را  RDFو ندارد

 باشد مي زیر شكل به که کنند

 MSW(RDF) خام شكل :اوليه مواد 

 صورت درشت و حجيم زائد مواد حذن برای پردازش حداقل که جامدی زائد مواد

 است گرفته
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 (Corse-RDF)RDF درشت ذرات :اوليه مواد 

 یوا  آهنوي  فلوزات  حاوی درشت ذرات جداسازی منظور به که جامدی زائد مواد

 مي عبور اینچ 1 قطر با سرند از وزن ذرات از درصد 25 و شده پردازش آن بدون

 .کنند

 (Fluff-RDF)RDFشده کرکي خرد ذرات :اوليه مواد 

 شده خرد پردازش ا ر بر آلي مواد و شيشه فلز، حذن برای که جامدی زائد مواد

 .کنند مي عبور اینچ 09 با قطر سرند از ذرات وزن از درصد 25 و

 (Poeder-RDF)RDF پودری مواد :اوليه مواد 

 وزن از درصود  25 و شده پودری پردازش ا ر بر که زائد مواد احتراق قابل بخش

 .مي کند عبور اینچ 01 قطر با سرند از ذرات

 (Densified-RDF) RDF شده متراکم زائد مواد :اوليه مواد 

 مكعبي ، صدفي ای، گلوله شكل به و شده متراکم که زائد مواد احتراق قابل بخش

 .شود مي تبدیل مشابه اشكال و

 RDF مایع :اوليه مواد 

 .شود مي تبدیل مایع سوخت به که زاد مواد احتراق قابل بخش

 RDF گاز :اوليه مواد 

 شود مي تبدیل گاز سوخت به که زائد مواد احتراق قابل بخش

 

 :محصول مشخصات

RDF شكل به تواند مي شود مي ساخته شهری جامد زائد مواد آلي بخش از که 

 تبدیل  RDFبه شهری زائد مواد از درصد 41شكل یابه شده نرم پودر یا تكه تكه
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 ارزش 51 حودود  .شوود  توليود  شوده  متوراکم  های مكع  یا گلوله - و شود مي

 05 از کمتور  توليودی  خاکسوتر  مقودار  و BTU 7111 تا 1511 حدود آن حرارتي

 RDF انواع ميان از .است اینچ 4 از کمتر آن درصد ذرات 27 اندازه و بوده درصد

 و انتقوال  و نقول  نظر عمليات از اما گرانتر توليد هزینه لحاظ از (d-RDF)متراکم

 زغوال  بوا  مخلووط  یا و تنهایي به توان مي را RDF حال به .است آسانتر ذخيره

 دریچوه  بوه  مجهوز  کوه   Water wellمثول  هایي کوره درون .مشتعل شد سنگ

 هموراه  بوه  RDFحوال   هور  بوه  . سووزاند  باشد مي خاکستر کنترل با خروجي

  .باشد گرما و الكتریسيته توليد برای مناسبي منبع تواند مي فسيلي سوختهای

 توده احتراق های سيستم با مقایسه در ابعاد لحاظ از RDFاحتراق های سيستم

 جهوت  RDFسوازی  آمواده  فراید صورتيكه باشد در مي کوچكتر moss-firedای

 فضوای بيشوتری   باشد احتراق محفظه مجاورت در انرژی توليد و گيری رطوبت

 جدا ای محفظه در RDFسازی آماده فرایند مواقع برخي در البته دارد نياز مورد

 از یكي که گيرد مي صورت انرژی توليد جهت محفظه احتراق اصلي ساختمان از

 ایون  بور  باشود عوالوه   مي دیگر محل در احتراق پتانسيل RDFمهم ویژگيهای

 کنتورل  تودهوای  احتراق سيستم از مو ر بسيار تواند مي RDFاحتراق سيستم

 برداری بهره با محصول احتراق RDFیكنواخت و بسيار مشابه ماهيت بدليل شود

 انتشوار  کواهش  در نتيجه و هوا آلودگي کنترل وسایل باالتر کارایي و تر مناس 

 خواهود  هووا  های آالینده سایر نيز  CO2و گوگرد، نيتروژن، همچون ها آالینده

 اجزایي حذن جهت فرایند مناس  طراحي صورت در این سيستم همچنين .بود

 خطرنواکي  هوای  کنتورل آالینوده   بر قادر اجزای دیگر و پالستيك فلزاتف چون

 بوا  مقایسوه  در  RDFسوزاندن حال هر به .باشد مي اکسين دی و  cfcsهمچون
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 جمله از بسياری مزایای نشده پردازش شهری جامد زائد مواد سوزاندن مستقيم

 .دارد باالتر انرژی توليد

 

  RDF 

RDF در سووخت  ایون  اسوت  آلودگي حداقل با و ناپذیر پایان انرژی منبع 

 ا ورات  احوداقل  آن بور  عوالوه  دارد و را حرارتي ارزش بيشترین احتراق هنگام

 جوایگزین  سووخت  عنوان به آن از توان مي لذا دارد، زیست محي  بر را سوئني

 در بيشوتر  عموده  مشوكالت  از یكوي  که آنجایي از دیگر طرن از .استفاده نمود

 بوه  تووان  موي  RDFبه تبدیل زباله با باشد مي زباله بهداشتي دفع اخير سالهای

 جهوت  درسوت  بازاریوابي  بوا  همچنوين  .یافوت  دست بازیافت از مناسبي روش

 جنگلهوا  تخریو   و درختوان  قطوع  از جایگزین سوخت عنوان به  RDFفروش

 .شود جلوگيری مي

 

  RDFاقتصادی اهميت:  1-3

 برای پردازش و اوری جمع معني به فق  بازیافت شد اشاره قبال  که همانطور

 صورت مناس  بازاریابي بازیافت همراه عمليات به اگر بلكه نيست مجدد استفاده

صوورت   در اموا  .خواهد شود  شكست به منجر اقتصادی نظر از فعاليت این نگيرد

 فعاليوت  یوك   RDFتوليد فرایند  RDFمحصوالت فورش جهت ناس  بازاریابي

 برآورد روز در زباله تن هر برای دالر 75111مي شمار به و بادوام مناس  اقتصادی

 .است شده 019111 ایاالت متحده در RDFتوليد هزینه متوس  که بطوری.آید -

 صونایع  در جوایگزین  سووخت  عنوان به که شده پردازش پيش RDFحال هر به

 وضع به نياز که آورد شمار به کليد اقتصادی عنوانيك به توان مي را دارد کاربرد
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بعضوي   در دارد زیورا  نهوایي  کننوده  مصرن و کننده توليد بين محكم دادی قرار

 خرید از صحيح بازاریابي عدم و d-RDFبخصوص RDFبودن گران دليل به مواقع

 موي  RDFتوليود  صنعت ورشكستگي به نهایت منجر در که مي گردد امتناع آن

 .شود

 

  RDFمعایت  و مزایا:  2-3

 :شامل مزایا

0. RDFمي انرژی تعادئلي بازیابي با همراه جامع و توسعه به رو فعاليت یك 

 .باشد

9. RDFدر سووختها  دیگر همراه به یا جایگزین سوخت عنوان به تواند مي 

 .شود استفاده صنعتي های بویلر

 هووازی  بوي  یوا  هووازی  بطور تواند مي RDFتوليد جهت زباله آلي مواد .3

 .شود بازیافت

4. RDFشده متراکم (5-RDF) شوود  ذخيره طوالني بمدت تواند مي. RDF 

 .باشد نمي ذخيره قابل و شده استفاده محل در مستقيم بطور درشت

 .باشد مي ناچيز RDFدر سنگين فلزات و خطرناك های آالینده مقدار .5

1. RDF دارد را زغال حرارتي ارزش از نيمي شده پردازش. 

 

 :شامل معای 

 انجوام  صونعتي  کشوورهای  در حتي RDFمصرن جهت مطمنن بازاریابي .0

 .است نشده
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 عودم  علول  از یكوي  RDFسيستم برداری بهره در مجر  اپراتور کمبود .9

 سيسوتم  در هوا آلودگي کنترل و عدم باال کيفيت با RDFتوليد موفقيت

 .باشد مي

 .باالست هزینه با همواره RDFتوليد .3

 .باشد مي طوالني RDFتوليد زمان مدت .4

 .است چشمگير RDFتوليد جهت اوليه انرژی مصرن .5

1. RDFو هوا  لولوه  بوه  بيشتری صندمات به منجر سوختها سایر به نسبت 

 .شود مي بویلرها

 و تعفن بوی سب  آن خاکستر در K,Nنظير قليایي فلزات وجود دليل به .7

 .شود مي سطح بویلرها و احتراق محفظه به صدمه

 و خریود  قابل طوریكه به را شهری های زباله درصد 21 تا توان مي تنوری نظر از

 معتقد  EPAزیست محي  حفاظت حاليكه آژانس در نمود بازیافت باشند فروش

 در . نموود  بازیافوت  را هوا  زباله درصد 51 توان مي تنها شرای  بهترین در است

 ایون  0221 سال در که بود درصد 7 تنا انترژی و مواد بازیافت ميزان 0272 سال

 .رسيد درصد 00به امریكا برای ملي سطح در ميزان

  951111Ib/Hr ظرفيوت  بوه  بویلری در آمریكا Hverhillشرکت در 0214 سال در

 جامودی  زائد مواد روز در تن 0311 از بویلر در این شده طراحي RDFتوليد برای

 روز در تن 911و کزده توبسد RDFسوخت روز در تن 213 کرد، مي دریافت که

 مقایسه 0211 سال در .گردید مي بازیافت فلز روز در تن 57 شده بهداشتي دفن

 آن از شوده  توليود  RDFو خام زائد مواد احتراق از ناشي حرارتي ارزش بين ای

 از بيشوتر  RDFحرارتي ارزش که گردید مشاهده بررسي این که در گرفت انجام
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 RDFتوليود  فراینود  به توسوعه  منجر بررسي این نتایج .باشد مي خام زائد مواد

 .گردید

RDF موي  صوورت  خوام  زائد مواد روی بر که پردازشي عمليات نوع اساس بر را 

 شوده   RDFمتراکم که شدند متوجه این بررسي طي نمودند بندی طبقه ، گرفت

 سال تا .دارند صنایع در بيشتي کاربرد آسنتر نقل و حمل و بيشتر پایدرای بدليل

 راه متحوده  ایواالت  در  RDFکننوده  مصرن و توليد کارخانه 41 حدود در 0220

 به انرژی بازیافت مورد در خاصي فعاليت ایران حاضر در حال در . گردید اندازی

 موي  نشان متحده ایاالت در ها بررسي .گيرد نمي صورت RDFروش به خصوص

 1011-05011بين خاص های فرآورده بدون جامد زائد مواد حرارتي ارزش که دهد

Kj/Kg حرارتي انرپي ارزش که حالي در باشد ميRDF  04111-01111 حدود در 

Kj/Kg و ذرات یكنواخوت  کيفيت دليل به حرارتي ارزش بودن که باال باشد مي 

 آن از استفاده و  RDFتوليد ارتقا  جهت .باشد مي احتراق قابل غير مواد کاهش

 :شود مي پيشنهاد زیر نكات جایگزین سوخت بعنوان

 قانوني و رسمي بازیافت های برنامه به توجه و تهيه .0

 خصووص  در تحقيقواتي  فعاليتهوای  بورای  گذاری سرمایه و ریزی برنامه .9

 RDFنظير انرژی بازیافت

 و جدیود  روشوهای  بوا  آشونایي  جهت شهری خدمات مسنوالن آموزش .3

 RDFبخصوص انرژی بازیافت مدرن تكنولوپي

 زباله بازیافت جهت صنایع و ها شهرداری برای بيشتر قانوني الزامات تهيه .4

 نو های انرژی به آن توليد و

 : فهرست مراجع و منابع
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 فصل چهارم

 شهری های زباله بيوگاز انرژی از استفاده

 جایگزین سوخت عنوان به
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 چكيده -

 و کموي  نظور  از مازندران استان شهری های زباله شناخت ضمن حاضر پروژه در

 برای ليتری 95 هاضم دستگاه یك اندازیراه  و ساخت طراحي، به نسبت کيفي،

بورای   ای آنواليز خوشوه   روش از و اقودام  اسوتان  این زباله های بيهوازی تصفيه

 تحقيوق  نتوایج  .شود استفاده کشور در بار اولين برای زباله اجزا  رواب  شناخت

 خشوك،  زبالوه  تور،  زباله حرارتي بين ارزش قوی رابطه بسيار که دهد مي نشان

 .د دار مازنودران وجوود   اسوتان  زباله در کاغذی مواد و نيتروژن به کربن نسبت

 گرموای  و (گوراد  سانتي درجه 11 تا 51  دوست گرما شرای  تحت راهبری هاضم

 تحقيق نتایج .شد انجام گراد درجه سانتي 37 تا 33حرارت درجه) دوست ميان

 از بويش  گرما دوسوت  شرای  در متان گاز توليد ميزان که دهد مي نشان حاضر

 بمراتو   دوسوت  ميان دمای تحت هاضم راهبری ليكن است، دوست دمای ميان

 1.15الوي  1.90 بوين  متان توليد گاز ميزان .دوست است گرما شرای  از تر ساده

 نتایج تحقيق براساس .است متغير پذیر فساد زباله کيلوگرم هر ازای با مترمكع 

 مترمكع  ميليون031 حدود مازندران استان های زباله کل به آن و تعميم حاضر

 توليودی  گواز  ميوزان  ایون  بعبارت دیگر .است قابل توليد سال طي در متان گاز

 استفاده در صورت که است حرارتي ارزش دارای کالری ميليارد 0002134 معادل

 کرد توليد برق ساعت کيلووات ميليارد 0.3حدود توان مي ق بر برای توليد آن از

 ميوزان  این توليد برای  0314سال کشور در مصرفي برق کل درصد 0.11معادل 

 موي  مگاوات 311 تقریبي ظرفيت با نيروگاه یك اندازی راه و ساخت به نياز برق

 از را مازنودران  استان مصرفي برق کل از %01حدود  توان مي ترتي  بدین .باشد

 .نمود تامين طریق این
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 مقدمه -

 مقودار  دارای آلوي  مواد برای تصفيه انتخا  بهترین عنوان به بيولوژیكي تصفيه

 تصوفيه  روش .شوده اسوت   پذیرفتوه  شوهری  جامود  زائد مواد در پایين کالری

هووازی   بي گوارش باشد مي هوازی بي هضم و هوازی کمپوست شامل بيولوژیكي

 در توانود  موي  متوان  است انرژی توليد های ازفن اوری یكي بعنوان توده زیست

 احتوراق  موتورهای صنایع، در حرارتي انرژی تأمين در تجاری و خانگي گرمایش

 و نيروگاهي بویلرهای و گازی های توربين در استيرلينگ، موتورهای داخلي، در

 بي هضم .برده شود بكار برق توليد برای های سوختي پيل از برخي در همچنين

 های مزیت و است جدید نسبتا  پدیده یك شهری جامد زائد مواد آلي جز  هوازی

 دهوي  بهوره  . دارد شهری جامد مواد دیگر دفع های گزینه با در مقایسه زیادی

 . دارد درون هاضوم  بورداری  بهره پارامترهای و خوراك ترکي  به بستگي واقعي

 هووازی  کمپوسوت  فرآینود  به نسبت اقتصادی مزیت د دارای توان مي همچنين

توليود   دارای هووازی  بوي  هضوم  . است انرژی خالص کننده مصرن یك که باشد

 کمپوسوت  کوه  حالي در است زائد مواد تن هر در  1000Kwh-500انرژی خالص

 .کند مي مصرن انرژی زائد مواد تصفيه هرتن برای  750Kwh-500هوازی کردن

 بوي  هوای  بوسيله باکتری واقع در مغذی مواد در موجود شيميایي انرژی بيشتر

 مهمتورین  کربن اکسيد دی و هيدروژن استات، .گردد تبدیل مي متان به هوازی

چنود   از خروجوي  بيوگواز  0 جدول . هستند سازها متان مصرن برای موادغذایي

 از حاصول  بيوگاز بازده . دهد مي نشان را جامد زائد مواد هوازی بي بزرگ هاضم

 .شده است داده نشان 9 جدول در مختلف ی ها طراحي

 تصفيه مختلف روشهای از ومواد انرژی بازیافت 0 جدول
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 هوازی بي هاضم طراحي چند بيوگاز بازده 9 جدول

 
 

 تحقيق روش:  0-4
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 91 ، حجم ليتر 95 دارای شده ساخته آزمایشگاهي هوازی بي هضم راکتور

 71 ارتفواع  در ورودی شوير  یوك  .ارتفواع اسوت   سانتيمتر 11 و قطر سانتيمتر

دو  همچنوين  . است گردیده تعبيه انتها در خروجي شير یك و کف از سانتيمتری

 . اسوت  شوده  گرفتوه  نظور  در هاضم در موجود مواد از برداری نمونه جهت شير

 شودن  بسوته  و بواز  قابل فلنج از یك آن در  بوده که فوالدی جنس از راکتور

راکتوور   در  قسومت  در گواز  خروج شير . باشد مي بندی آ  اورینگ به مجهز

 قطر دارای برداری نمونه و خروجي ، ورودی های شير کليه . است تعبيه گردیده

 نيز متر سانتي 51 ارتفاع و متر سانتي 01قطر به یك لوله .باشند مي متر ميلي 51

گورم   بورای  .شده اسوت  ساخته هاضم محي  گرمایش جهت آ  کردن گرم برای

 ارتفواع  به وات 511 برقي حرارتي المنت یك توس  آ  مخزن این در آ  کردن

 21 توا  31 محودوده  بوا  برقي ترموستات از یك دما برای تنظيم و متر سانتي 31

یوك   فرآینود بوسويله   محوي   گرموایش  . است شده استفاده گراد سانتي درجه

 .گيرد مي صورت شده ساخته مسي لوله از که کویل مارپيچ

 

 

 نتایج:  9-4

 شوامل  مازندران استان بزرگ شهر پنج در زباله شيميایي و فيزیكي آناليز

 محوي   توس  دانشوكده  0310 سال در رامسر و چالوس بابل، شهر، قائم ساری،

 ارائوه  بخش این در ها بررسي آن نتایج که درآمد اجرا به تهران دانشگاه زیست

 و فنوي  توجيوه  مطالعوات ” چهارچو  طرح در ها گيری اندازه این . شد خواهد

 وزارت کشوور  آن کارفرمای که “خزر منطقه شهری های زباله بازیافت اقتصادی

 نمونوه  و ساری شهر در شده انجام مطالعات براساس 3 جدول درآمد اجرا به بود
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دهنوده   تشكيل اجزا  ميانگين درصد سال، یك طول در آمده عمل به های گيری

 %4.1 کاغوذ  %19.15 فسواد پوذیر   موواد   :از عبارتنود  سواری  شهر های زباله

 نمونوه گيوری   در% 0چو  و %0.5منسوجات %7شيشه %0.9 آهن %0.2پالستيك

 موواد  :از عبارتند ساری زباله دهنده تشكيل اجزا  0310 سال در بهار فصل های

 مصرن یكبار ظرون %1.1 پالستيك% 1.17الستيك  %1.95 مقوا %10فسادپذیر

 فلوزات  ، %0.07 آهنوي  فلوزات  %0.1شيشوه  ، %0.5منسووجات  %1.99 نوشوابه 

 متشكله اجزا  در عمده تغيير تنها که شود مي مالحظه %0نان و %1.97غيرآهني

 در شيشوه  درصود  .موي باشود   پالسوتيك  و شيشه درصد ساری شهر در زباله

 0.1 بوه  درصود  7 از و داشته کاهش%5.5 حدود 0373نسبت به سال  0310سال

 و داشوته  افوزایش   پالستيك درصد زماني فاصله همين در . است رسيده درصد

 . اسوت  داشوته  افزایش درصد 5 یعني . است رسيده درصد 1.2 به درصد 0.2از

 های زباله از درصد 27 حدود .مانده است  ابت تقریبا  اجزا  سایر و درصد ترکي 

 شوود  دریافوت موي   که همانگونه زباله حرارتي ارزش و است احتراق قابل ساری

 حرارتي ارزش درصد 91 عدد این . است زباله هر کيلوگرم ازا  به ژول کيلو 9541

کوه   همانگونوه  شهری های رطوبت زباله درصد . است صنعتي کشورهای در زباله

 ساری های زباله شيميایي بسته فرمول . است درصد 17 حدود شوند مي دریافت

 روابو   براسواس  .باشود  موي  C493H771O254N15S1صورت  به بهار فصل در

هور   بورای  کيلوگرم 1.4 زباله سوختن برای نياز مورد هوای مقدار استيوکيومتری

 4 جودول  است 33 بهار فصل در ساری زباله  C/Nنسبت .ميباشد زباله کيلوگرم

 .مي دهد تشكيل خشك مواد را زباله اجزا  از درصد 02 حدود

 شهری زباله های حرارتي ارزش اشتعال با قابل مواد و رطوبت ساليانه درصد ميانگين 3 جدول

 مازندران استان
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 استان در شهری های زباله پارامترهای سایر و شيميایي بسته فرمول ميانگين 4 جدول

 مازندران
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 در شوهری  های زباله مختلف اجزا  بر حاکم رواب  شناخت برای و بح  ادامه در

 از اسوتفاده  با سپس و شدند اسبه مح ضرای  همبستگي ابتدا مازندران، استان

 آناليز خوشوه  نتایج . شد اقدام ای خوشه آناليز انجام به نسبت کالستر افزار نرم

 از دنودوگرام  این . است شده داده نشان دندوگرام بصورت 0 شماره شكل در ای

 شوهرهای  زبالوه  اجزا  کليه  Aشاخه در . است شده تشكيل Cو A ،Bشاخه سه

 نخالوه  نوان،  آهني و غيرآهنوي،  فلزات چو ، منسوجات، شامل مازندران استان

 و باشند مي دار معني و مثبت ارتباط دارای خشك مواد درصد و ساختماني های

 موواد  دهنوده  تشكيل اصلي اجزا  شده یاد موارد که گيری نمود نتيجه مي توان

 کوه  رفوت  انتظار مي . مي باشند مازندران استان شهرهای های زباله در خشك

 اجوزا   چرخه تا گيرند قرار گروه این در نيز پت و شيشه همچنين و مقوا و کاغذ
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 Aشاخه در خشك اجزا  از %75 از بيش ر حضو هر حال به . تكميل گردد خشك

 بيشترین که شود مالحظه مي  Bشاخه در چون باشد مي آناليز صحت از حاکي 

 اجوزا   دیگور  و اسوت  شده تأمين مقوا و کاغذ توس  خشك و تر حرارتي ارزش

 موواد  مثوال  عنوان به .اند ه نكرد ایفا زباله حرارتي در ارزش را مهمي زباله نقش

 در عامول اصولي   است ی توانسته نم دارند که باالیي بسيار رطوبت با فسادپذیر

 از کوه  همانگونوه  و آید شمار به مازندران استان شهری های زباله حرارتي ازش

 زبالوه  رطوبت با فسادپذیر مواد نزدیك ارتباط بسيار شود مي مشاهده دندوگرام

 تأمين موي  یر مواد فسادپذ توس  زباله رطوبت اعظم بخش که است آن از حاکي

 زبالوه  دفوع  نهوایي  حل راه تواند نمي سوز زباله از استفاده دليل همين به .گردد

 زبالوه  چنين سوزاندن برای که گردد، چرا مازندران محسو  استان شهری های

 داده دندوگرام نشان در همچنين . دارد وجود انرژی از زیادی حجم به نياز هایي

 مثتبي و دار معني ارتباط اشتعال قابل مواد با پالستيك و الستيك که شده است

 آنقودر  مازندران استان شهری زباله های در ميزان آنها ليكن اند، نموده برقرار را

 . ایفوا نماینود   را مهمي نقش زباله حرارتي ارزش در اند نتوانسته که است ناچيز

 م عود  بيوانگر  وضووح  بوه  کوه  اسوت  ضوعيف  آنقودر  A,B,Cهای ارتباط شاخه

 بوه  توجوه  بوا  . است دیگر بر شاخه شاخه هر در موجود پارامترهای تأ يرگذاری

ایون   و اسوت  ميسور  مبدا  از بازیافت های برنامه طي مقوا و کاغذ بازیافت اینكه

 هوای  سال در که رسد مي نظر به شود مي پيگيری نيز کشور توس  وزارت مهم

 پويش  از بيش استان مازندران شهری زباله های خشك و تر حرارتي ارزش آتي

 از گواز  توليود  که است امر این مؤکد نيز ای خوشه آناليز نتایج لذا . یابد کاهش

 مازنودران  استان شهری های زباله اجزا  کل از % 71 بيش از که مواد فسادپذیر

 . شود محسو  مي دفع، انواع روشهای بين از دفع گزینه بهترین گيرد، مي بر در
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 بوه  گاز تزریق یا و برق به آن تبدیل امكان که متان ز گا توليد از پس آنكه ضمن

 از توليودی  انورژی  از بورداری  بهوره  ضمن توان دارد مي گازرساني وجود شبكه

 در سوال  . کورد  بهره برداری آلي کود بهترین عنوان به هاضم در واکنش بقایای

 و است بوده مطرح خارجي کشورهای از کمپوست های دستگاه خرید اخير های

 نشوان  نيوز  تحقيقات نتایج که است صورت گرفته نيز این عمل موارد خي بر در

 اگور  .بوده اسوت  روبرو مشكل با همواره وسایل نوع این با کود توليد است داده

 از کمتور  نباید زائدات حرارتي ارزش باشد نظر مد شهری زائدات از توليد انرژی

10000Kj/Kg الذکر فوق عدد از کمتر ارزش حرارتي که مواقعي در البته . باشد 

 از ایون  تا نمود اقدام خاص شرای  تحت متان گاز توليد به نسبت توان مي باشد

 بورای  شويميایي  آنواليز  نتوایج  . باشود  صرفه به مقرون نيز توليد انرژی طریق

 این شهرهای زباله در حرارتي که ارزش دهد مي نشان مازندران استان شهرهای

 کوالری  حوداقل  از کمتر که باشد مي کيلوگرم بر کيلوژول 7111 حدود در استان

 .باشد مي زباله سوزندان طریق از انرژی توليد اقتصادی بودن شده برای تعيين

 انجوام  هفتوه  در بار یك فرار جامدات درصد تعيين جهت هاضم از برداری نمونه

 حجموي  درصود  و شده توليد گاز حرارت مقدار  Phدرجه گيری اندازه و شد مي

 هم نمونه یكبار روز 01 هر . شد مي انجام روزانه صورت به بيوگاز در موجود متان

 و فلزات COD TKD,TPهمچون پارامترهایي بررسي و گيری اندازه جهت گيری

 درجه نوسانات به شدیدا  گرمادوست زا متان های باکتری . شد مي انجام قليائيت

 به لذا .زیادی داشت حرارت نوسانات درجه تحقيق این در و بوده حساس حرارت

 فورار  چور   اسيدهای مصرن زا متان های باکتری از تعدادی رفتن بين از علت

 باع  فرار اسيدهای تجمع و شده کمتر ساز های اسيد باکتری به وسيله توليدی

 سمي به علت کربنات سدیم بي بافر زیاد افزایش اینكه به توجه با و شد  pHافت
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 رفت پيش پایدار ناموازنه سوی به هضم فرآیند ا لذ نبود، مقدور  +Naیون بودن

 لوذا  . شود  آلوي  موواد  کاهش بودن پایين و توليد کم بيوگاز باع  مسأله این و

 دوم مواد در مرحله . شود اجرا مزوفيليك شرای  در فرآیند تا شد برآن تصميم

 ترموفيليوك  شورای   در فسوادپذیر  مووادآلي  هوازی بي هضم فرآیند از حاصل

 و شود  پر فاضال  هوازی بي لجن مجدداٌ با و تخليه گردید رآکتور از اول اجرای

-91 هضم بين دوره این در ماند زمان . گردید تنظيم 37C-33 بين حرارات درجه

 بوا  ولوي  بوود  7.3 بواالی  شوروع  در  pHدوم اجرای طي ودر داشت قرار روز 05

 کواهش  1 حودود  توا   pHاسيدهای چر  توليد و شد مي انجام که دهي خوراك

 زا متوان  هوای  ميكروارگانيسم توس  اسيدها این دهي خوراك قطع با که یافت

 از باالتر به هم  pHو شد برقرار فرار اسيدهای مصرن و توليد تعادل بين مصرن و

 بوه  نتایج .کرد پيدا متان نيز کاهش درصد آمد پایين pH که زماني در .رسيد 7

 .است شده آورده 5 جدول در اجرا این در آمده دست
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 مازندران استان در شهری زباله اجزا  ایي خوشه آناليز دندوگرام 0 شكل

 

 هوازی بي هضم فرایندهای اجرای از آمده دست به نتایج مقایسه 5 جدول

 حاضر تحقيق با جهان مختلف نقاط در فسادپذیر های زباله 
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 مي روز در تن 0011 معادل مازندران استان بزرگ شهر 37 در زباله توليد متوس 

 به توجه با . دهد مي تشكيل پذیر فساد مواد آلي آنرا %75 متوس  بطو که باشد

فسواد   کيلوگرم زباله هر ازای به که شد مشخص مازندران استان در زباله ترکي 

 استحصال قابل متان گاز مكع  متر %1.15-%1.90حدود مازندران استان در پذیر
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 یوك  طي در پذیر فساد مواد کل که رسيم نتيجه مي بدین فوق اعداد از . ست ا

 :است محاسبه قابل زیر شرح به مازندران استان در سال

 
 

 مذکور ارقام ميانگين بنابراین است متغيير متان گاز توليد فاصل حد آنجائيكه از

 اداموه  در پوذیر  فسواد  موواد  کيلوگرم یك ازای به متان مترمكع  %1.43یعني

 ارایه قابل زیر محاسبات ترتي  بدین .گرفت خواهد قرار مورد استفاده محاسبات

 :است

 

 

 

 ارزش دارای کالری ميليارد 0002134 معادل توليدی گاز ميزان این دیگر بعبارت

 تووان  موي  بورق  توليود  بورای  آن صوورت اسوتفاده از   در کوه  اسوت  حرارتوي 

 بورق  کول  درصود 0.11 معوادل  کرد توليد برق کيلووات ساعت ميليارد0.3حدود

 راه و سواخت  بوه  نيواز  برق ميزان این توليد برای 0314 سال کشور در مصرفي

 ضری  و %37 نيروگاه مگاوات بازدهي 311 تقریبي ظرفيت با نيروگاه یك اندازی

 %09حدود نيز شبكه تلفات چنين هم است شده گرفته نظر در %1.5آن دسترسي

 مصورفي  برق کل از% 01 حدود توان مي ترتي  بدین .باشد است مي فرض شده

 .تامين نمود طریق این از را مازندران استان
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 اسوتان  کل برای نياز مورد های هاضم ساخت هزینه متوس  که است ذکر شایان

 4 قيموت  بوه  استحصوالي  گاز ارزش .مي باشد ریال ميليارد 911 حدود مازندران

از  سود حاصول  و است سال در ریال ميليون 471 حدود مترمكع  ازای به سنت

 ید عا ریال ميليارد 01.5 ساالنه بنابراین . بود خواهد ریال ميليارد 01 کود فروش

 سوال  ده حدود سرمایه بازگشت ترتي  مدت زمان بدین . شد خواهد شهرداری

زموان   مازنودران،  اسوتان  محيطوي  زیست مشكالت گرفتن نظر در با . باشد مي

 .است برخوردار کمتری اهميت درجه از بازگشت سرمایه

 

 نهایي بندی جمع:  4-3

 انوواع  برای متان گاز توليد که شد مشخص تحقيق این های یافته اساس بر

 هوای  تحقيق در . است پذیر مازندران امكان استان شهری های زباله از مصارن

بورق،   مصورن  ميوزان  هوایي، و آ  شرای  منطقه شرای  گرفتن نظر در با و آتي

 موي .... و گاز به دسترسي عدم یا دسترسي برق، شبكه از روستایي جوامعدوری 

 آوری فون  . نموود  مصارن از انواع یك بكارگيری هر برای هزینه برآورد بایست

 مسوایل  کنوار  در بایود  که است مواردی جمله از نيز اشتغال ميزان و بومي های

 جموع  وار فهرست بطور بخش این در .شوند گرفته نظر در زیست محيطي استان

 :مي گردد  ارایه طرح نتایج بندی

 

 بوه  توانود  مي خشك نيمه شرای  در گرمادوست هوازی بي هضم فرآیند .0

 های زباله برای همينطور و تازه های فسادپذیر زباله برای ممتاز و مناس  ای گونه

 برابر شورای   در مجموعه پذیری انعطان و شود برده کار به شده کمپوست پيش

 .باشد مي باال بسيار عملياتي، مختلف
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 هوای  زموان  گيرند، قرار استفاده مورد تازه فسادپذیر های زباله چنانچه .9

 موي  دست به را بيشتری بيوگاز و توليد بوده بهتر روز 1 تا 1 مدت در کوتاه ماند

 .دهند

 خوو   زباله نوع دو هر برای روز09 و 1 ماند های زمان در فرایند پایداری .3

 زبالوه هوای   بيشوتر  آلوي  بوار  و تر ماند کوتاه های زمان در . است مشابه و بوده

 .باشند مي بهتر تازه فسادپذیر

 زباله مورد در هوازی بي هضم کينتيك ضری  اول، درجه واکنش فرض با .4

 پويش  هوای  زبالوه  برابر دو حدود است در بيشتر مرات  به تازه فسادپذیر های

 .شده کمپوست

 .انجاميد طول به ماه یك حدود طرح این در اندازی راه دوره .5

 انودازی  راه شودن  تور  کوتاه و تر سریع برای طرح این در که تلقيح ماده .1

 پاسوتوریزه  شوير  خانه تصفيه از که بوده لجن فاضال  گرفت قرار استفاده مورد

 .بود شده تهيه تهران

 معمووال   . است مهم بسيار دهي خوراك از قبل خوراك مواد سازی آماده .7

 هشت الي چهار به یك نسبت به و کرده خرد فسادپذیر را های زباله کار این برای

 .شود انجام دهي و خوراك گشته مخلوط خروجي شده هضم د موا و شيرابه با

 در رآکتوور  مكعو   متر هر در  TVSکيلوگرم  5-95بين بارگذاری ميزان .1

 .است شده انجام روز

2. pH  داشتن نگه برای و باشد مي 1.5-7.5بين مناسpH  محدوده این در 

 وزن گرم هر بر گرم ميلي 14 با برابر درصد 9.5ميزان سدیم به کربنات بي بافر از

 .است گردیده استفاده زباله خشك
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 رآکتوور  مكع  متر هر بر ليتر 9311-2711 بين اجرا این در بيوگاز توليد .01

 .آمد دست به روز در

 کيلووگرم  هور  بر مترمكع  1.90-1.15 بين طرح این در متان دهي بهره .00

 .ميباشد شده افزوده فرار جامدات

 .باشد مي درصد 53-15 بين متان درصد .09

 موي  درصود  51 از بويش  شده اجرا هضم فرآیند این در آلي مواد کاهش .03

 .باشد

 

شورای    در جوذبي  چاههوای  خروجوي  لجن از بيوگاز توليد امكان بررسي:  4-4

 بيوگازی نيروگاه یك در استفاده جهت مزوفيليك

 چكيده -

 زیسوت  آالینده هوای  کنترل و آوری جمع ضمن بيوگازی نيروگاههای احداث با

 از قسومتي  ميتووان  جامعوه  سالمت عمومي و بهداشت حفظ به کمك و محيطي

 از چاههوای  خروجوي  لجون  .نمود تأمين را نياز مورد حرارتي و الكتریكي انرژی

 یوك  در اسوتفاده  قابليت مایع و جامد آلي زائد مواد سایر خانگي همانند جذبي

 جوذبي  در چاههوای  لجون  توليد حجم باالی به توجه با .دارد را بيوگازی نيروگاه

 جوذبي  چاههای لجن از بيوگاز توليد ميزان عملي بررسي به پروژه این در کشور

بي  راکتور یك در آن آلودگي بار کاهش نحوة بي هوازی و هضم و وضعيت خانگي

 .خواهد شد پرداخته ليتری هزار ده صنعتي نيمه هوازی

 

 مقدمه -
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 از اسوتفاده  کوه  اسوت  موج  شده فاضال  آوری جمع های سيستم وجود عدم

 خانگي فاضالبهای کنترل و جمع آوری .رایج گردد بسيار خانگي جذبي چاههای

 بوروز مشوكالت   و زیرزمينوي  آ  سفرههای آلودگي باع  چاه ها عمدتا  این در

 گردد مى باع  جذبي چاههای خاك کف محدود نفوذپذیری . گردد مي بهداشتي

بوا   جذبي چاههای لجن باشيم فوق چاه های پرشدن بار شاهد یك مدت چند هر

 از خوارج  در ی مشوخص  تانكرهوا  توسو   و تخليه مناس  های پمپ از استفاده

 لجن این هتصفي و تخليه برای مناس  وجود مكانهای عدم . گردد مى رها شهرها

 زا بيمواری  و ميكروارگانيسم های ميكروبي عوامل گسترش باع  بيماری زاهای 

 تانكهوای  سوپتيك  سواخت  و طراحي با بتوان گرچه شاید . گردد مى محي  در

 حود یوك   را توا  زیرزميني آبهای آلودگي و نفوذپذیری مشكل منازل مناس  در

 همچنوان  طبيعوت  در های بيمواری زا  لجن نشر و تخليه مشكل لي و داد کاهش

و  شويميایي  آلوودگي  بار تقليل لجن، تصفيه برای روشهای مختلفي .پابرجا ست

 هووازی،  ز تصفيه های ا استفاده به توان مى جمله آن از که دارد وجود ميكروبي

 ميوان  از . کرد اشاره هوازی بي هضم و و شيميایي ترم روشهای کمپوست، توليد

 آلودگي ن بار حذ فرآیند در بهتر کنترل خاطر به هوازی بي هضم ی فوق، روشها

 باالیي اهميت از زا بيماری ز عوامل ا توجهي قابل درصد بردن بين از و شيميایي

تخليوه   از حاصول  لجون  هووازی  بوي  هضم فرآیند این مطالعه در است برخوردار

 غيرپيوسته صورت به نيمه صنعتي مقياس در بيهوازی راکتور در خانگي چاههای

 .است گرفته قرار بررسي و تحقيق مورد ليتری 01111 راکتور یك در
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 ها روش و مواد:  5-4

  راکتور مشخصات -0

 باشود  مي ليتر هزار ده بر با برا حجمي دارای مطالعات این در رفته کار به راکتور

 ایجواد  و خووراك  کوردن  گورم  برای و له گردیده ایزو کامال دما کنترل جهت که

ی  بورا  همچنوين  و بووده  سيستم کویول داخلوي   به مجهز دمایي مناس  شرای 

 شوده  تعبيوه  آن در داخل کش لجن پمپ دستگاه یك محتویات سيرکوالسيون

 .است

 

  عمليات شرح -9

 درجوه  35 دموای  در ز رو 45 مدت در غيرپيوسته صورت به دوره این مطالعات

 محتویا در موجود انفعاالت و فعل و تغييرات جهت تعيين گرفت انجام سانتيگراد

 شده تهيه های نمونه روی بر BOD ،COD ،VS ،TS ،T ،pH آناليزهای ت هاضم

 انجوام  متود  اسوتاندارد  های روش مطابق آزمایشات این . گرفت انجام راکتور از

 گواز  از حاصوله نمونوه هوایي    بيوگاز کيفيت از آگاهي جهت ضمن شده است در

 نتوایج  . گرفوت  قرار آناليز تحت گاز کروماتوگرافي روش به و شده تهيه توليدی

 ارائوه  ی زیور  نمودارها و جداول در مطالعاتي دورة این در شده آناليزهای انجام

 .شد خواهد

 

  مطالعه مورد نمونه مشخصات: الف -9
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 ساوه شهر خانگي های جذبي چاه از تانكر دستگاه یك توس  مطالعه مورد لجن

 شيميایي مشخصات . گردید تخليه نظر مورد در راکتور و منتقل بيوگاز سایت به

 .است شده آورده 0 جدول در راکتور به ورودی لجن و فيزیكي

 راکتور به ورودی لجن شيميایي فيزیكي خصوصيات 0 جدول

 

 محتویات دمای داخلي سيستم کویل از استفاده با راکتور در نمونه تخليه از پس

 راکتور محتویات در تغييرات روند بررسي و شد سانتيگراد رسانيده درجه 35 به

 .گردد مي زیر ارائه شرح به حاصله نتایج که گردید آغاز هضم فرآیند در طول

 

 راکتور محتویات هاسيدیت در تغيير ميزان بررسي:   -9

 گرفت، صورت متر دیجيتالي  pHه دستگا یك از استفاده با اسيدیته اندازه گيری

 ناپایوداریهای  و داده نشان را پایداری ازحالت  تقری  سيستم هاسيدیت وضعيت

 اینجا در شدن شدید قليایي و شدن ترش مسنله  هوازی بي در سيستمهای رایج

 است بوده درنوسان7.39حداکثر و 7.14حداقل  pHدوره این در .نگردید مشاهده

 مطالعات در طول پارامتر این در کاهش مالیم روند  pHبررسي در قابل توجه نكته

 رسويده  آخر روز در 7.14به اول در روز 7.39از سيستم pH بطوریكه  .مي باشد

 .است
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 راکتور محتویات اسيدیتة منحني 0 نمودار

 

 

 راکتور محتویات حرارت درجه وضعيت بررسي -3 

 گردید سعي لذا بوده است، مدنظر مزوفيلي دمایي محدودة در دوره این مطالعات

 محودودة  در راکتوور  محتویات حرارت داخلي درجه کویل سيستم از استفاده با

 5 کمتر از مدت در تغذیه از پس . شود داشته نگه  ابت گراد درجه سانتي 350

 درجوه  350  بوه  محتویوات هاضوم   دمای موجود، های کویل از استفاده با روز

 9 شوماره  نموودار  در راکتور محتویات درجه حرارت وضعيت . رسيد سانتيگراد

  .است شده آورده
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 راکتور محتویات حرارت درجه منحني 9 نمودار

 در موجوود  (VS) فورار  جامدات و (TS) کل جامدات ميزان در تغيير بررسي -4

 راکتور محتویات

 ميوزان  مربوطوه  انجام آناليزهای و راکتور محتویات از مناس  نمونه های تهيه با

در  کواهش  ميوزان  .گرفت قرار بررسي مورد دوره در طول تناو  به و پارامترهای

 در تغيير نحوة .است بوده ، درصد کاهش ميزان و درصد مطالعاتي دوره این طول

 .است شده آورده 4 و 3 نمودارهای راکتوردر و محتویات پارامترهای

 

 راکتور محتویات کل جامدات تغييرات منحني 3 نمودار



  Page 
166 

 
  

 

 راکتور محتویات فرار جامدات تغييرات منحني 4 نمودار

 

 

 راکتور محتویات  CODتغييرات بررسي:  الف -4

 هوای  نمونوه  مطالعاتي دورة راکتور درطول محتویات کاهش ميزان بررسي جهت

 متود صوورت   اسوتاندارد  روش مطوابق  آناليز و گردید محتویات تهيه از مناس 

 درصود  مطالعاتي دورة این طول در دهد که مي نشان آناليز نتایج بررسي گرفت،

 مشواهده  این تغييرات چگونگي 5 نمودار در . است شده حاصل در مقدار کاهش

 .گردد مي
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 راکتور محتویات  CODتغييرات منحني 5 نمودار

 

 

 راکتور محتویات  BODتغييرات بررسي  :  -4

 نمونه مطالعاتي طول دورة در راکتور محتویات  BODکاهش ميزان بررسي جهت

 دسوتگاه  از اسوتفاده  بوا  و تهيوه گردیود   راکتوور  محتویوات  از مناسو   هوای 

 BODنتوایج  بررسي . شد تعيين فوق پارامتر ميزانHachسنج   BODدیجيتالي

 در مقودار  کواهش  درصود  32.11مطالعاتي  دورة این طول در که مي دهد نشان

 .است شده آورده 1نمودار در تغييرات این چگونگي که گردید حاصل
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 راکتور محتویات BODتغييرات  منحني 1 نمودار

 

 در راکتور فرار چر  اسيدهای تغييرات بررسي:  پ-4

 تنواو   بوه  راکتور در محتویات موجود فرار چر  اسيدهای ميزان تعيين جهت

 گرفت قرار آناليز مورد متد استاندارد روش و مطابق شده تهيه آن از نمونه هایي

 .شود مي مشاهده 7 نمودار در تغييرات روند این که

 

 راکتور در فرار چر  اسيدهای تغييرات منحني 7 نمودار

 

 

 بيوگاز توليد کيفي و وضعيت کمي بررسي -5

 گاز حجم مطالعاتي دورة در این بيوگاز توليد وضعيت کيفي و کمي بررسي جهت

 و توليودی  گاز از مناس  های نمونه تهيه با و  بت شده روزانه صورت به توليدی

 روز از دوره این توليدی در گاز .گردید تعيين بيوگاز اجزا  درصد  GCانجام آناليز

 متان درصد حداکثر و داشته سوختن قابليت 41.722با  برابر متان درصد با دهم

  بت و پنجم بيست تا پانزدهم روز بين 55.14 با برابر دوره کل شده در مشاهده

 .است شده آورده 1 در نمودار بيوگاز توليد سرعت در تغيير ميزان .گردید



  Page 
169 

 
  

 

 بيوگاز توليد سرعت منحني 1 نمودار

 

 توليودی  بيوگواز  از تهيه شده های نمونه روی برGC آناليز چكيدة 9 ل جدو در

 .است شده آورده

 GCآناليز  چكيدة9 جدول

 
 

 نتایج:  1-4

 45 زموان  مدت دوره در این آزمایشگاهي مطالعات از صل حا نتایج خالصه

 :است شده آورده 3 ر جدول د سانتيگراد درجه 35 ی دما در روز
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 شده انجام آناليزهای چكيدة 3 جدول

 
 پارامترهوای  کيلووگرم از  هور  حوذن  ازا  بوه  توليدی بيوگاز مقدار 4 جدول در

 :است ارائه شده و محاسبه  CODو TS ،VSمختلف

 مربوطه از پارامتر کيلوگرم 0 حذن ازا  به توليدی بيوگاز ميزان 4 جدول

 

 جوذبي،  چاههای فضای دهد که مى نشان آزمایشات از حاصل نتایج بندی جمع

 بررسوي  کوه  طووری  بوه  باشود،  مى بي هوازی برای هضم مناسبي تقریبا محي 

 ميوزان  دهود،  مي امررا نشان این کامال دوره طول VFAتغييرات نموداروضعيت

 مطالعاتي دورة ابتدای ر د سایت به شده های حمل نمونه در فرار چر  اسيدهای

 چاههای در هضم بيهوازی فرایند پيشرفت بيانگر خود این که است حد باالیي در

 توو  فرایند در واس  حد عنوان به فرار ی چر  ها اسيد غلظت افزایش و خانگي

یور   سا با مطالعه این مقایسه از که توجهي قابل هنكت 7 نمودار مي باشد متان ليد

 بيشوترین  . باشد که فشرده مى است این شود مى مشاهده  شده انجام مطالعات

 و شوود  موي  مشواهده  01-03روزهوای  حوالي در دوره این در دهي گاز سرعت

بيهوازی  هضم برای توقف زمان مناسبترین عنوان به را روز05 مانده زمان ميتوان
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 بوي  هضوم  مناسو   به شرای  توجه با دیگر طرن از گرفت نظر در ترکيبات این

 این داخل در مواد ماندن طویل ن زما مدت و نيز جذبي چاههای داخل در هوازی

 از ن چاههوا  هموا  داخل خود را در گاز تبدیل، قابل مواد زیادی به مقدار ها، چاه

 ایون  در هوازی بي ر راکتورهای د شده مشاهده گازدهي ميزان و اند ه داد دست

 مربوط ازتخليه قبل آخر ماه چند در چاهها این ورودی به مواد به مطالعاتي دورة

 در مطالعواتي  دوره ایون  ر د .ننموده  اند پيدا را هضم فرصت هنوز که باشد، مي

 ، درصد VS91.0 در کاهش درصد TS43.45 در کاهش روز درصد 45 ن زما مدت

 ق فوو  پارامترهوای  از یوك  هر کاهش کم ميزان . شد مشاهده COD ر د کاهش

 فرآینود  مقابل در مقاومي مواد ، لجن این در ترکيبات موجود که مي دهد نشان

 حالوت  بوه  ایون ترکيبوات   زیادی حد کرد تا گيری نتيجه توان مي و بودههضم 

 ورودی بوه  فعوال  لجن به مربوط ه شده، مشاهد کم تغيير و اند ه رسيد پایداری

 .ميباشد آخر در ماههای جذبي چاههای

 کند مى دهي گاز به هوازی شروع بي راکتورهای در سریعتر جذبي چاههای لجن

طبوق   توليد قابل بيوگاز دهد مي نشان ها آزمایش نتابج و کوتاه گازدهي، دورة و

 هر   ازا به  کيلو کالری 5921حرارتي ارزش دارای تحقيق، این در شده ارائه روش

 موتورهوای  از اسوتفاده  بوا  الكتریسويته  به تبدیل صورت در و ده بو مكع  متر

 .آوردست  بد آن مكع  متر هر از الكتریسيته کيلووات 90.5 ميتوان موجود

 از شده تخليه لجن حجم وسيع از استفاده صورت در گرفت نتيجه ميتوان نهایتا

 فاضوالبهای  انتقال و وری آ جمع شبكه در مواد موجود و خانگي جذبي چاههای

 توليد ضمن جامد شهری زائد مواد با آن اختالط و بيوگازی در نيروگاههای شهری

 حفظ به کمك و کشاورزی و سبز فضای برای توسعة استفاده قابل غني آ  و کود
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 مورد انرژی از قابل توجهي قسمت ميتوان جامعه عمومي سالمت و محي  زیست

 .نمود تأمين را جامعه نياز
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 : فهرست مراجع و منابع

 اتموي  انورژی  سازمان .ساوه شهر محيطي زیست های آالینده آماری بررسي -0

 0310 نو انرژیهای توسعه مرکز ایران،

2-Standard methods for the examination of water and waste water, 14th 

edition, American public health association. 

 شوهر  خانوه  لجون تصوفيه   از بيوگاز توليد و هوازی بي هضم فرایند بررسي -3

 مرکز ، ن ایرا اتمي انرژی سازمان – شعباني کيا اکبر ، نظری علي – ه و کا صنعتي

 0372.نو انرژیهای توسعه

 کيوا،  شوعباني  اکبر -توده ایران زیست منابع از انرژی توليد سنجي پتانسيل -4

 .مرکز توسعه ایران، اتمي انرژی سازمان - شي  االسالمي جواد سيد نظری، علي

 0310 نو انرژیهای

 – ایوران  در تووده  زیست عمده منابع سنجي پتانسيل – نو های انرژی گروه -5

 .نشده منتشر گزارش 0371 بهمن – نيرو پژوهشگاه

 منتشور  گوزارش  0372 شوهریور  – تهران زباله بررسي – نو های انرژی گروه -1

 نشده

 مرداد – نيرو پژوهشگاه – شهری زباله تنوریك بررسي – نو های انرژی گروه -7

 نشده منتشر گزارش0372

 جامود  زاید مواد مدیریت – الياسن رولف تيسن، هيالری چوبانوگلوس، جرج -1

 موواد  یول  تبود  و بازیافوت  سوازمان  عبدلي، محمد علي دکتر ترجمه – شهری

 0371 آذر – تهران شهرداری

 حسين امير ترجمه فاضال  و آ  ميكروبيولوژی و شيمي – فوزنایا -ان – ان -2

  0373 پایيز – اول چاپ مرندیز نشر–دهقاني هادی و محوی
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 – 0379 – سويروس  ابراهيموي،  UASB 6 فاضوال   هوازی بي تصفيه جهت -01

 دانشوگاه  – ارشود  کارشناسوي  نامه پایان – رآکتور صنعتي اندازی راه و طراحي

 .شریف صنعتي
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 ریوزی  برنامه دفتر – عمراني معاونت – کشور وزارت – کشور های زباله بازیافت

 .شهری

 .ایران اتمي انرژی سازمان انتشارات – بيوگاز – 0314 – محمدعلي .عبدلي -03

 زیسوتي  زایدات از انرژی توليد های قابليت برآورد - 0371 – مهرداد عدل، -04

 .تهران دانشگاه زیست محي  دانشكده کارشناسي ارشد نامه پایان – ایران در
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 فصل پنجم

 الكتریكي از انرژی استحصال پتانسيل برآورد

 رضوی خراسان استان توده زیست منابع
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 چكيده -

 تووده  زیسوت  از منابع حرارتي و الكتریكي انرژی استحصال آوریهای فن امروزه

 ه کننود  توامين  منبع دومين منابع بعنوان این و است کرده پيدا فراواني توسعه

 منابع این از انرژی استحصال پيشنياز . دارد جهان کاربرد در فسيلي غير انرژی

 نهوا  آ از قابل استحصال انرژی ميزان و منابع پتانسيل از وجود اطالعات مناس 

 بوه  نسوبت  مستند، اطالعات مبنایبر  ، است شده سعي پروژه این در . ميباشد

 خراسان استان در توده زیست منابع کليه از قابل استحصال انرژی ميزان برآورد

قابول   انورژی  ميوزان  ، شوده  انجوام  هوای  تحليل مبنای بر . گردد رضوی اقدام

 زائدات دفن برآورد سنجي مراکز از حاصل توده زیست منابع از ساالنه استحصال

 ، موجوود  شوهری  فاضوالبهای  جموع آوری  هوای  سوامانه  ها زباله شهری جامد

 ، بواغي  و کشاورزی زائدات و ضایعات و امي د ، زائدات غذایي صنایع فاضالبهای
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 کوه  ميگردد، ساعت برآورد گيگاوات 11511.30 برابر رضوی خراسان در استان

 انرژی استحصال به نسبت ميتوان و مناس ، بهينه مدیریت یك اجرای صورت در

 بوه  الزم .نموود  تامين را استان نياز مورد انرژی اعظم و بخش اقدام منابع این از

 و ميوزان زائودات   بوه  مربووط  شوده  پوردازش  و آوری جمع اطالعات ذکر است

 بوه  مربووط  اطالعوات  ،0311سوال  به مربوط استان کشاورزی و باغي محصوالت

 در استان فاضال  تصفيه سامانه دارای شهرهای شهری، فاضال  خروجي ميزان

خروجوي   و 0311 سوال  بوه  مربووط  اسوتان  دامهای تعداد اطالعات 0315 سال

  .ميباشد 0311 سال به مربوط استان غذایي صنایع فاضالبهای

 

 مقدمه -

 هوا  جامود شوهری زبالوه    زائدات شامل توده زیست منابع کاربرد قابليت امروزه

 توليود  در بواغي  و کشواورزی  زائدات دامي، شهری، و غذایي صنایع فاضالبهای

 گسوترش  روزافزون بطور جهان سراسر در دو هر و یا حرارتي ، الكتریكي انرژی

 گازهای گلخانوه  توليد باع  ، منابع این به توجه عدم دیگر طرفي از .است یافته

 سطحي زیر و منابع آبي سطحي شدن بالاستفاده و زیست محي  آالیندگي و ای

 موجو   ، کشور در منابع این پتانسيل از پایهاطالعات  برآورد .ميگردد اراضي و

و  انرژی استحصال ، کشور در توده زیست منابع کاربرد مناس  توسعه بستر تهيه

 ایون  در .پایدار ميگوردد  توسعه تداوم و کشور انرژی از بخشي تامين نتيجه در

 بوه  ، توده زیست منابع کليه سنجي مناس  پتانسيل روشهای ارائه ضمن پروژه

با  استان این .شود مي پرداخته رضوی خراسان استان در این منابع پتانسيل ارائه

 و زیواد  غوذایي  تعداد صنایع وجود کشور، در کشاورزی توليدات باالی پتانسيل

 و بومي سو دیگر از استان این زیاد و جمعيت سو یك از آنها باالی توليدات حجم
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 امكوان ره  نتيجه در و توده زیست اوليه منابع توليد جهت پتانسيل مناسبي زائر

 .باشد مي دارا را منابع این نهفته انرژی از گيری

 

 زیست توده منابع انواع:  0-5

 و قابليوت  بووده  زیسوتي  منشوا   دارای کوه  مووادی  کليوه  بوه  کلي بطور

 .گردد مي اطالق توده منابع زیست ، باشند داشته را زیستي تجزیه فسادپذیری

 تقریبوا   ولوي  ، دارد وجوود  تووده  زیست برای منابع متعددی تعاریف که هرچند

 9111 سوال  در اروپوا  اتحادیوه  کميسويون  سووی  از این منابع توصيف مهمترین

 قابول  کليه اجزا  توده زیست : است آمده آن طي که است گردیده ميالدی ارائه

 و گيواهي  موواد  شامل زایدات کشاورزی و فاضالبها محصوالت از زیستي تجزیه

 قابول  و فسادپذیر های زباله و آن با مرتب  صنایع و سایر جنگلي صنایع حيواني

 :باشد  مي صنعتي و شهری تجزیه زیستي

 آالینده گازهای زیست، انواع محي  در آنها سازی رها و زمان گذشت با مواد این

 انواع سایر و متان آ ، بخار همچون ای گازهای گلخانه به موسوم محيطي زیست

 شوير  ا ر توليد در بعضا و منتشر هوا در را متفاوت درصدهای با آالیندهگازهای 

 . ميشود آلوده مواد این محل دپوی اطران آبهای و خاك مواد، این از حاصل آبه

 فورم  بوه  سوخت که بوده نو های انرژی ميان منابع در انرژی منبع تنها مواد این

 سوال  توا  موجوود  آمارهای اساس ميشود بر توليد آنها از و گاز جامد مایع، های

 تووده  زیسوت  منابع بر مبتني نيروگاه مگاوات 41111از بيش جمعا ميالدی 9111

 شده استحصال این منابع از صنعتي تاسيسات در حرارتي انرژی مگاوات951111و

 ليتور  ميليارد 53 مرز از 9111 سال زیستي در سوختهای توليد همچنين . است

 .است گذشته
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 ها جامد شهری زباله زائدات:  0-0-5

 بوا  موواد  این .باشد شهری مي مد جا زائدات ، توده زیست منابع از مهمي بخش

 در گلخانه ای گازهای از زیادی توليد حجم قابليت ، باال فسادپذیر مواد تن داش

جامود   پسوماندهای  . باشوند  موي  دارا را شيميایي- بيو و انفعاالت فعل انجام ا ر

 صونایع  و اداری، خوانگي  تجاری، مراکز از که هستند جامدی مواد شامل شهری

 عموما مواد این فسادپذیری ميزان درصد ایران در .مي شوند حاصل شهری درون

 .باشد مي درصد 15 از باالتر آن ميزان رطوبت و درصد 11 از بيش

 

 شهری های فاضال :  9-0-5

 ایون  بواالی  BODو CODميوزان  و شوهری  فاضالبهای در فسادپذیر مواد وجود

 ميباشود ایون   شهری درون صنایع شهری و فاضالبهای شامل عمدتا که فاضالبها

 زیاد قسمت که شيميایي،- بيو فرآیندهای تحت گاز مصنوعي توليد برای را منابع

 از فاضوالبهای شوهری   و هوا  زبالوه  .نمایند مي مستعدد بسيار ميباشد، آن متان

 ایجواد  باعو   آنهوا  صحيح عدم مدیریت و بوده امروزی شهری جوامع معضالت

 دارای کوه  شوهرهایي  تعوداد  ایوران  در .خواك ميگوردد   و هوا آ ، در آلودگي

 .است محدود بسيار ميباشند، فاضال  آوری تاسيسات جمع

 

 باغي و کشاورزی زائدات:  3-0-5

 و کارخانجوات  بواغي در  و کشواورزی  تبدیلي صنایع و فرآوری از حاصل زائدات

 وجود بدليل کشاورزی باغات و در مزارع مانده باقي زائدات و کننده توليد مزارع
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 بصوورت  بيوگاز توليد در عمده، و مهم منبع یك ، بعنوان فراوان لزی سلو منابع

 و کاه نظير زائدات کشاورزی از زیادی ميزان ساالنه . شوند مي صنعتي محسو 

 مختلوف  مراحول  در بواغي  محصوالت گياهان و انواع برگ و شاخه غالت، کلش

قورار   اسوتفاده  مورد انرژی توليد فرآیند در ميتواند که توليد ميگردد کشاورزی

 سووزانده  نيز و گاهي شده رها طبيعت در مصرن بي بصورت اکنون هم که گيرد

 .ميشود زیست محي  آالیندگي مضاعف موج  خود این که ميشوند،

 

 دامي زائدات:  4-0-5

گواوداری هوا    و همچون دامداریها شدن تجميع و متمرکز صورت در نيز مواد این

 انورژی  توليد منبع یك بعنوان های مناس  آوری فن از گيری بهره با توانند مي

 قابليت و بوده آلي مواد از سرشار طيور و دام از فضوالت حاصل . شوند محسو 

 .ميباشند دارا انرژی، توليد زیادی در

 

 غذایي صنایع فاضال :  5-0-5

 و تجزیوه  فسادپذیر، قابليوت  منابع وجود بدليل غذایي، صنایع فاصال  خروجي

 مبنا  بر غذایي مواد کننده کارخانجات توليد تمام .مي باشند دار را بيوگاز توليد

 دارای خوود،  فاضال  خروجي در موجود ميزان آالیندهای و نوع توليد، ظرفيت

 .ميباشند انرژی توليد برای پتانسيل مناسبي

 

 خراسان استان توده منابع زیست از الكتریكي انرژی استحصال تنوری پتانسيل:  9-5

 رضوی
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 و چهوارمين  اسوت  شده واقع ایران شرقي شمال در رضوی خراسان استان

 جمعيت از درصد 7.7 این استان جمعيت . شود مي محسو  ایران بزرگ استان

 تعوداد  نظر از . باشد مي کشور کل مساحت از درصد 1 حدود آن مساحت و کل

 کشوور  تا پونجم  سوم های رتبه در استان این کشاورزی و دامي و صنایع غذایي

منوابع   از استحصوال  قابول  انرژی یل پتانس ميزان برآورد برای است گرفته قرار

 پایه صنایع ميزان تعداد اطالعات آوری جمع به اقدام ، استان این در توده زیست

 اینگونوه  دارای ی شوهرها  فاضوال  داخول   شوبكه  ظرفيت و تعداد ، تبدیلي و

نووع   و تعوداد   انویه و اوليه ایي غذ صنایع در توليد محصوالت ميزان تاسيسات،

 زیر سطح ميزان و نفر 51111 از باالتر شهرهای در ساکن جمعيت موجود، دامهای

 آموار  این . گردید استان این در باغي و محصوالت کشاورزی انواع توليد و کشت

 .گردید دریافت و اخذ دولتي و رسمي مراجع از عمدتا

 

 استان شهری های زباله پتانسيل:  0-9-5

 نياز ، استان این شهری در های زباله از استحصال قابل انرژی ميزان برآورد برای

 شوهرهای  از یك هر در شده توليد ترکي  زائدات و ميزان از دقيقي اطالعات به

انرژی  استحصال های آوری فن مبنای بر اطالعات تحليل تا ضمن باشد مي استان

 بوا  اما . گردد آنها برآورد از استحصال قابل انرژی ميزان شهری، جامد زائدات از

 ترکيو   و ميوزان  از دقيوق  و پایه موارد اطالعات از ی بسيار در اینكه به توجه

 اسوت الزم بوود   نداشته وجود مختلف شهرهای در شده زائدات توليد در موجود

 گرفته درنظر محاسبات جهت انجام واقعي و کننده محدود شرای  و فرضها پيش

 :از عبارتند موارد این .شود
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 از کوه  نمود نكته توجه این به باید شهری های زباله پتانسيل محاسبه برای: الف 

 خوود  خواص  انورژی  پتانسويل  توده دارای زیست منابع از حجم هر تنوری، نظر

 از چه و عملي نظر از چه انرژی از ميزان این استحصالاست  ممكن ولي ميباشد

 از حاصل ميزان پتانسيل برآورد برای لذا . شد نبا صرفه به مقرون نظر اقتصادی

 زائدات تجميع بح  داشتن نظر در استان، ضمن این در شده توليد جامد زائدات

پوایينتر   هوای  هزینوه  بوا  الكتریكوي  انورژی  توليد به منجر که امكان صورت در

 بوه  توجه با .گرفته شدند نظر در جمعيت نفر هزار 51 از باالتر شهرهای ميگردد،

 در زائودات  توليود  حجوم  های شهری، زباله از انرژی توليد مختلف آوریهای فن

 .بود خواهد اقتصادی و عملي شده، نظر گرفته در جمعيت با شهرهای

 رسمي مراجع اطالعات از اخذ و ميداني سنجي پتانسيل انجام عدم دليل به :   

 آوردن بدسوت  بورای  استان، در یك زندگي فرهنگي های مشابهت به توجه با و

 بهره بود موجود اطالعات این که صورتي در در استان، شده توليد زائدات ترکي 

 یوابي  روش بورون  از مناسو   اطالعات وجود عدم صورت در و است گيری شده

 .است شده استفاده اطالعات

 51 از باالتر در شهرهای شده توليد حجم زائدات ميزان تعيين برای همچنين :ج 

 در روز طول در نفر هر ازا  به شده زائدات توليد متوس  ميزان ضر  از نفر، هزار

 مسكن، ميزان و نفوس رسمي آمارگيری برمبنا  شهر هر در جمعيت استان داخل

 .آمده است بدست شهر هر در شده توليد زائدات کل

 کاربرد قابل فن مختلف و آمده بدست اطالعات برمبنای مورد این در فن أوریهای

 ایون  بورای  شوهری  جامود  از زائدات استحصال قابل پتانسيل ان ميز ، ایران در

 ارائوه  0 جودول  در شده انجام های سازی نتایج مدل . است آمده بدست شهرها
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شوهرهای   جامود  زائودات  ميوزان  اطالعوات  نيز 0 پيوست در جدول . است شده

 .است شده ارائه استان منتخ 

 

 استان شهری فاضالبهای پتانسيل:  9-9-5

 استان این در فاضال  شهری انتقال و آوری جمع جهت شهری تاسيسات تعداد

 منطقه 4 استان این در نيرو وزارت آمارهای رسمي مبنای بر . است محدود بسيار

برداری  بهره سبزوار از عبارتند که باشند مي شهری تصفيه فاضال  سامانه دارای

 در شوده  روش ارائوه  طبوق  بور  و مبنوا  ایون  بور  و آبواد  پرکنود  و نشده اولنك

 و فاضوال   در موجوود BOD و CODميوزان  برآورد به اقدام  IPCCدستورالعمل

ایون   در شوده  ارائوه  روش در . است گردیده فاضال  شهری آالیندگي بار تعيين

 انتشار ضری  و شده است توليد آلي زائدات از تابعي انتشار ميزان دستورالعمل،

 ميكند توليد متان ميزان چه به ضایعات از این مشخصي مقدار که دهد مي نشان 

 :داشت خواهيم زیر رابطه اساس مطابق این بر .

VCH4= PCH4*PBOD*ηP*PPCH4 (1) 
 شهری کيلووگرم پسا   از توليد قابل متان حجم برابر ، VCH4 رابطه این در که

 برابر BOD  PBODکيلوگرم هر از گاز متان توليد پتانسيل ميزان PCH4 برابر متان

توسو     سوال  در هضم قابل BODدرصد ،ηP منطقه در سرانه BODتوليد ميزان

 سامانه تحت پوشش که ای سرانه تعداد برابر نيز PPCH4 و مربوطه های سامانه

 فرضهایي پيش رابطه این از گيری برای بهره . ميباشد دارند، قرار فاضال  تصفيه

 بكوار  های سامانه و ای منطقه موقعيت طبق بر که شده است ارائه  IPCCتوس 

 گواز،  پتانسيل استحصال ميزان برآورد برای . ميرود بكار و تعریف در محل رفته

 0.6انتشووار  ، فوواکتور سوورانه پسووا  در  BODکيلوووگرم 1.115مقوودار
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KgCH4/KgBOD  مقدار درصد 01.95هضم  درصد وBOD  ه شد گرفته نظر در 

در  گواز  ایون  گردیود  فرض شده توليد متان تبدیل برای ذکر است به الزم . است

 و سووزانده  درصود  35 حدود بهره با سوز بيوگاز های ژنراتور موتور های سامانه

 انورژی  ميزان نتایج . ميشود الكتریكي تبدیل انرژی به متان گاز در نهفته انرژی

 جودول  در .اسوت  شده ارائه 9 جدول در استان پسا  شهری از استحصال قابل

 .است شده ارائه فاضال  استان تصفيه های سامانه عملكرد اطالعات ،9 پيوست

 

 

 استان دامي زائدات پتانسيل:  3-9-5

 عموده  . دارد استان وجوود  در موجود دامي پتانسيل ميزان از مختلفي آمارهای

 دیگر دامهای که هرچند ، ميباشد و گاو بز گوسفند، استان این در موجود دامهای

 ميباشد موجود استان این در نيز شتر و قاطر االغ، نظير اس ، محدود تعداد به ی

 ميوزان  در بورآورد  شوده  اسوتفاده  روشهای از نيز زائدات ميزان برآورد جهت .

 بورآورد  بورای  مبنوا  ایون  بر . شده است استفاده ASAEبر منطبق دامي زائدات

 و دام متوسو   وزن بورآورد  بوه  دام، هر ازا  به توليد شده دامي فضوالت ميزان

تعيوين   بورای  . گوردد  موي  اقودام  دام یك توس  توليد قابل مواد جامد مجموع

 همچوون  ، پارامترهوایي  داموي  زائودات  از استحصال قابل انرژی ميزان پتانسيل

 در دامي فضوالت ماند زمان زائدات، موجود در آلي مواد در پذیری فساد محتوی

 و کننده تعيين بسيار هاضم در گرفته انجام فرآیند دمای اندازه و و هاضم سامانه

 محاسبه به دام اقدام هر توس  فرار جامد مواد ميزان تعيين ازا  در .مهم ميباشد

 از توليود  قابول  پتانسويل  و درنهایت شده دام هر ازا  به شده توليد متان ميزان
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 بهوره  زیر رابطه از متان گاز انتشار ميزان برای برآورد .گردد مي محاسبه زائدات

  .شده است گيری

VCH4=β*Vi*n*Ms*Vis (2) 
 کول  برای های هضم سامانه در شده توليد متان ميزان برابرVCH4 رابطه این در

 در داموي  فضووالت  تبودیل  فاکتور درصود  برابر β جنس، یك از استان دامهای

 تعدادn دام، جرم واحد ازا  به تبدیل قابل متان حداکثر ظرفيتVi هضم، سامانه

 دام هر بازا  است که فراری جامد مواد مجموع برابر Vis و دام ویژه جرمMsدام، 

 اطالعات تحليل نتایج فوق، مبنا  توضيحات بر . است ميشود، توليد سيستم در

 تعداد اطالعات نيز 3 پيوست جدول در .است شده ارائه 3جدول در آمده بدست

 شوده  ارائوه  دامي استان فضوالت از استحصال قابل انرژی و انتشار ميزان دامها،

 .است

 

 غذایي صنایع فاضال  پتانسيل:  4-9-5

 را صنعتي فساد پذیر فاضال  انرژی پتانسيل غالبا  سنجي، پتانسيل مطالعات در

 انورژی  پتانسيل مجموع که این است بر انتظار زیاد احتمال به . گيرند مي نادیده

 قوادیر  م بوا  واحدها از زیادی تعداد بين در تاسيسات فاضال  از اسنحصال قابل

 استحصال اقتصادی قابل انرژی پتانسيل بنابراین و باشد شده کمي پراکنده نسبتا 

 بدليل غذایي، صنایع فاضال  فسادپذیر بخش برای مطالعه، این در . بود نخواهد

 صنایع این از خروجي فاضالبهای آالیندگي بار از ميزان کافي اطالعات وجود عدم

 توليد ميزان ی مبنا روش بر این در .گردید استفاده IPCCدر شده ارائه از روش ،

 بوار  و شوده  توليود  فاضوال   تخمين ميوزان  به اقدام یع، صنا اصلي محصوالت

 یوع  صنا فاضال  ميزان برآورد به نسبت این تحقيق در .گردد مي آن آالیندگي
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 وابسته اقودم  صنایع و روغن ، شكر مرغ، گوشت، لبني، کننده فرآوردهای توليد

 یاد صنایع فاضال  استحصال از قابل انرژی پتانسيل ميزان محاسبه برای . گردید

  .شد گيری بهره زیر رابطه از شده،

P= Ei*W*αi*LHV*CODi (3) 
 پوذیر  فساد از پسا  توليد قابل انرژی پتانسيل ميزان برابر  Pعبارت این در که

 ان ميوز  برحسو   صونایع  از هر یوك  صنعتي توليد مجموع برابر Ei صنایع، هر

 متور  ميوزان  برحسو   شوده  توليد فاضال  برابر ميزان W سال، هر در محصول

 ضری  انتشار برابر αi ی، توليد صنعتي محصول ميزان نسبت فاضال  به مكع 

 برابور  LHV نيز و هر صنعت آالیندگي ميزان برابر CODi ، صنعت هر برای متان

 . ميباشد متان حرارتي ارزش حداقل

 بدسوت  روی اطالعوات  بر شده انجام های بررسي نتایج فوق، توضيحات مبنا  بر

 انورژی  ميوزان  اطالعات 4 پيوست در جدول . است شده ارائه 4 جدول در آمده

 .است شده ارائه استان غذایي صنایع از فاضال  استحصال قابل

 

 کشاورزی و باغي زائدات پتانسيل:  5-9-5

 بندی طبقه دسته عمده دو به توان مي را کشاورزی محصوالت ، انرژی دیدگاه از

 :کرد

 داده پورورش  دیگر منظورها و علوفه صنعتي، غذایي، اهدان با که محصوالتي -

 شوند؛ مي

 شوند؛ داده مي پرورش انرژی توليد برای منحصرا  که گياهاني -

 زیورا  ، ميشود اول پرداخته مورد به فق  استان زائدات به توجه با مطالعه این در

 یوا  و نميشود کشت انرژی توليد هدن محصوالت با یا عمدتا ایران در کلي بطور
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 و زائدات کشاورزی پتانسيل آوردن بدست برای .ميباشد بسيار کوچك آن مقدار

 ميزان ابتدا  IPCCتوس  شده روش ارائه مبنا  بر رضوی خراسان استان در باغي

 . گرفت قرار ارزیابي مورد تفكيك به استان باغي و محصوالت کشاورزی توليدات

 زیسوت  وزن برای محصووالت،  توليد قابل زائدات متوس  ميزان مبنا  بر سپس

 محاسوبه  زائودات  ایون  از توليد قابل ميزان انرژی سپس محاسبه، توليدی توده

 5پيوسوت  جودول  در .است شده ارائه 5 جدول در شده اطالعات تحليل . گردید

 ارائوه  اسوتان  و کشواورزی  باغي زائدات از استحصال قابل انرژی ميزان اطالعات

 .است شده

 

 بندی جمع:  3-5

 از استحصوال سواالنه   قابل انرژی ميزان ، شده انجام های تحليل مبنای بر

ها  شهری زباله جامد دفن زائدات مراکز برآوردسنجي از حاصل توده زیست منابع

 ، غوذایي  صونایع  فاضالبهای ، موجود شهری آوری فاضالبهای جمع های سامانه

 رضووی  اسوتان خراسوان   در باغي، و کشاورزی زائدات و ضایعات و زائدات دامي

 .برآورد ميگردد ساعت گيگاوات 11517.30 برابر

 

 گيری نتيجه:  4-5

 یك تنها امروزه نه ، انرژی استحصال جهت در توده زیست منابع بكارگيری

 گيری بهره عدم صورت در ، چراکه باشد مي ضرورت یك بلكه انرژی، توليد روش

آالینودگي   ، کشوور  در انورژی  عظيم منبع یك به توجهي ضمن بي منابع، این از

 حاضر، حال در .یافت خواهد افزایش نيز ای منطقه فرا و ای منطقه زیست محي 

 حوالي  در این و گرفته قرار توجه زیادی مورد کشورمان در شهری جامد زائدات
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 اسوت،  نپذیرفته صورت جدی اقدام توده زیست سایر منابع درخصوص که است

 .گردد موضوع جل  این به امر دست اندرکاران و مسنولين توجه جا دارد که
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