
ز مصارف 
ث توجه 

مروزه ما 
يدپذير هستيم 

ر و 

ت .تعريف 
ز: "زيست 

گلها و صنايع 
ه، زيست 

ی تواند ساالنه 

  .شوند ری 

راندمان تبديل 
رده و 

 انرژی تبديل 
ه چوب يا 

خاکستر باقی 

ت محيطی ناشی از
ز طرف ديگر باعث
جهانی شده است. ام
ی انرژی های تجدي

پذير ژی های تجديد

منابع شده است ين
ده، عبارت است از
هی و دامی)، جنگ
ه در اين آيين نامه

 .د

شاورزی جهان می
 انرژی در جهان 
اقتصادی چشمگير

 

شود. ماکزيمم ر ی
را از هوا جذب کر
گياه خورده شده به
د. در صورتی که
و بخشی نيز در خ

ی، مشکالت زيست
يست توده و ... از
ع در سبد انرژی ج
عرضه سيستم های
مت تمام شده انرژ

د و گوناگونی از اي
ميالدی عنوان شد 

ی (شامل مواد گيا
ه برای زيست تود

شوند نها ساخته می
 محصول های کش
ر مصرف ساالنه
عث صرفه جويی ا

ن جذب و ذخيره می
ر  CO2  هستند و

کربن موجود در گي
گرددوانی دفع می 

 COآزاد می شود و

ايجاد امنيت انرژی
ر خورشيد، باد، زي
يش سهم اين منابع
حقيق، توسعه و ع
ت موجب کاهش قيم

شد. تعاريف متعدد
٢٠٠١سپتامبر ٢

 زائدات کشاورزی
ف علمی ارائه شده
 توده زئوپالنکتون
ندهای جنگل ها و

برابر ١٠ن ميزان
د باعزيرا می توانن

توسنتز در گياهان
منابع ذخيره کربن
 شود، بخشی از ک
يز با فضوالت حيو

  O2شده بصورت

ی، توسعه پايدار ا
رژی های نو نظير
 تجديدپذير و افزاي

ها در امر تح شرکت
ن زمينه در نهايت

.گردد  موجود می
باش رژيهای نو، می

/EC  ٧به تاريخ
والت، پسماندها و
". بر اساس تعريف
پالنکتونها و جرم
ست آمده از پسماند

دهد که اين شر قرار
د گرما بهره برد ز

، بواسطه فرآيند فت
م ت. گياهان بعنوان
نوری خورده می
گردد. بخش سوم ني
 از کربن ذخيره ش

شی به منابع انرژی
ذير بودن منابع انر
تفاده از انرژيهای
ودجه دولت ها و ش

های کالن در اين جه
های انرژی سنتی
يان انواع منابع انر

٢٠٠١/٧٧هنمای
 زيستی از محصو
شهری قابل تجزيه"
 از جرم توده فيتوپ
دس  های زيستی به

ژی در دسترس بش
 ها بيشتر در توليد

فر زمين می رسد،
درصد است ٦تا  ٥

ی گياهی توسط جان
 زنده ذخيره می گر
ی، بخش اعظمی

   

بخش ی فسيلی، تنوع
پذ ک طرف و تجديد

سعه و گسترش است
گير فعاليت ها و بو

با صرف بودجراه 
نولوژی با سيستم 
ز منابع عمده در مي
ست توده که در را
ز اجزا قابل تجزيه
ئدات صنعتی و ش

گردد که طالق می
ه است که سوخت
د تن نفت خام انرژ
ان از اين سوخت

   :در طبيعت

ورشيد که به اتمسف
٥ر اين فرآيند بين

وقتی .ره می نمايند
گر در بافت های
ند، عالوه بر انرژ

ست توده چيست؟
پذيری سوخت های
رژی فسيلی از يک

جهانيان به توسی
هد افزايش چشمگي
ين فعاليت ها همر

پذيری اين تکن ابت
يست توده يکی از
حاديه اروپا از زيس
ده عبارت است از
بسته و همچنين زا
ده به سوختهائی اط
روزه مشخص شده

ميليارد ٧٠ اندازه 
ت.همچنين می تو

رخه زيست توده د

شی از تشعشع خو
رژی خورشيدی در
صورت کربن ذخير
ی شود و بخشی ديگ
اهان سوزانده شون

 .ی ماند

زيس
فناپ
انر
جد
شاه
و ا
رقا

زي 
اتح
تود
ابو

تود
امر
به

است

 

 

 

چر

بخش
انر
بص
می
گيا
می

 



وشنائی 

 

١  

 ١٨٠٨سال 

توده روژی زيست

 شاک
 نی روسیط پيلی

  

 ی
٧٧٦تا و در سال 

 به نام ديوی در س
گاز حاصل از انر

چوب و خار و خاش
زيرين زمين توسط
 شتعال گاز دفنگاه
شمندی به نام شرلی
مير شده توسط ولت
به وسيله شخصی
د که به وسيله بيوگ

 

صل از سوزاندن چ
 زباله در طبقات ز
وص شناسائی و اش

دانش ١٦٦٧ سال
از مواد تخم يوگاز

زی و کاربرد آن ب
 به اجراء در آورد

.  

ده از حرارت حاص
ص آن ناشی از دفن

در خصو ١٦٣٠ل
بيوگاز) در - متان)

ن ترکيب اصلی بي
زمينة تخمير بيهواز
م گاين طرحی را

         تأمين نمود

 گالدش

    : ه در جهان

مهار آتش و استفاد
از و اشتعال ناقص
ن هلمونت در سال
)هيت گاز مرداب

 گاز متان به عنوان
حقيقات عمده در ز

فردی به نام ١٨٨٤
پاريس را تی شهر 

مس در کشور بنگ

ريخچه زيست توده

 کشف و م
 گا خروج
 اعالم وان
 کشف ماه
  شناسائی
 شروع تح
  ٤در سال

خيابانهای

ستين نيروگاه بايو

 

 

تار

 

نخس



حاصل از 

 به گنجايش 
 . است

رمايش 
 .د

 کودگاوی 

که با 

محاسبه و 

 . شد

وده که از بيوگاز ح
 .ر برده است

است. اين دستگاه
هرا تأمين می نمود

 روستايی برای گر
ستفاده می کرده اند
والت کشتارگاه و

 مطالعه قرار داد ک

مگاوات م ٣٥٠٠ 

 دست اجرا می باش

 نخستين کسانی بو
در اصفهان به کار

ساخته شده ا ١٣٥
فی حمام مجاور ر
رصد خانوارهای

فضوالت دامی اس 
ث گرديد که با فضو

ت آزمايشی مورد

بميزان ٢٠٥٠ل 

ش خصوصی در

 

جری قمری) جزء
حمام د سوخت يک

٤لرستان در سال
مصرف ده و بيوگاز

در ١٠،  ١٣٧٥ال
 عمدتا از چوب و
سينا همدان احداث

مکب را به صورت

رق را تا سالتوليد ب

وزارت نيرو و بخش

هج 935-1031)ی
عنوان س  آن را به

ستاهای نياز آباد ل
رد استفاده قرار داد
ابق سرشماری سا
ی برای پخت و پز
س ر دانشگاه بوعلی

متر م ٣يک واحد

زيست توده برای تو

خصوص توسط و

وف به شيخ بهائی
م) استفاده کرده و

ن در ايران در روس
وی روستا را مور
از اين منبع ، مطا
نوارهای روستايی
وچک آزمايشی در

ي ١٣٦١ز در سال
 .شد می

تانسيل اقتصادی ز

ی متعددی در اين خ

 

    : ه در ايران

حسين عاملی معرو
فاضالب حمام)وده 

ضم توليد گاز متان
کعب فضوالت گاو
ستفاده های سنتی 

درصد خان ٥ود و 
دو واحد کو ١٣٥٩
 . گرديد

صنعتی شريف نيز
 گاوی بارگيری م

 DLRآلمان نيز پت
   .ده است

حاضر پروژه های

ريخچه زيست توده

 محمدبن ح
زيست تو

 اولين هاض
متر مک ٥

 از نظر اس
منازل خو

  ٩در سال
تغذيه می

 دانشگاه ص
فضوالت

 موسسهR 
ارائه نمود

 در حال ح

تار

 

 



مواد يک 
زيادی در 

ر ريختنی 

 

اصل ميشود. اين م
ته و پروژه های ز

صورت جامد دور

    .شد

 

و برخی صنايع حا
در دنيا توسعه يافت

 

سان توليد شده و بص

ن خطر آفرين باش

  

، اداری، خانگی و
و انرژی از زباله د
.ی قرار گرفته اند

 محيط سکونت انس

 جانوران يا گياهان

از مراکز تجاری،
و ديل و توليد مواد

ره برداریمورد به

ز فعاليتهای که در

.فعاليتهای صنعتی
ی انسانها ياکه برا

   : سيم می شوند

 

: 

هستند که اجامدی
شند. فرآيندهای تبد
از زباله در دنيا م

 : به مواد ناشی از

ی : مواد ناشی از ف
ک : مواد زائدی ک

روههای زير تقس

        

         

                     

: نابع زيست توده

شامل مواد زائد ج  
وليد انرژی می باش

 (حرارت –(برق 

:سماند های جامد

مواد زائد شهری 
 .تلقی ميشود

مواد زائد صنعتی 
مواد زائد خطرناک 

ک نيز معموًال به گر

             يواکتيو
    شيميايی

       د بيولوژيکی
 د قابل اشتعال

                 جره

سيم بندی انواع من

            

 :سماند های جامد
بع مناسب برای تو
مينه توليد انرژی (

واع دوريزها و پس






وريزهای خطرناک

مواد رادي .١
ترکيبات ش .٢
مواد زايد .٣
مواد زايد .٤
مواد منفج .٥

تقس

   

پس 
منب
زم

 

انو

 

دو 

 



 

زی، پختن و 
جزیه 

ر مواد 
ک، پارچه، 
ه غيرقابل 

های  ی
 نی

ق باقی 
شوند. 

ی از موادی 

مواد زاید 
تعمير 
های  اله

ها، پالستر،
. 

اصل از 
ندی 

فيه پساب 

سيل مناسبی 
در اين زمينه 

 .مود

برداری 
به  ميتواند

کشاورزی 
کلش غالت، 

 ژی مورد

ساز ل، آماده
رم سریعًا تج

 زاید یا سایر
مقوا، پالستيک

شود. زباله ی
حلبی، قوطی
ای ساختمان
د قابل احتراق
ش ندی نمی

مقادیر اندکی

ها در ضمن م
لب ریزی و ت
به عنوان نخا
ا، بتون، آجره

شوند ی می
ده، بقایای حا
بن صوص طبقه

 صنعتی تصف

ردد که دارای پتانس
زينه های گزافی د

پاک اقدام نم رژی

ت حاصل از بهره ب
ناطق جنگلی که م
ار گيرد. زائدات ک
رزی نظير کاه و ک
ر فرايند توليد انرژ

ز حمل و نقل
ه در هوای گر

ستثنای مواد
مانند کاغذ، م
ه تشکيل می

های ح قوطی
ها ت و نخاله
زایدسایر مواد 

بن  گروه طبقه
ری شکل و 

یر ساختمانه
اختمانی، قا
های مشابه ب

سنگهافات، 
ی و الکتریکی
های کنار جاد
مواد زاید مخص

و تاسيسات

توليد می گرختلف 
 خانه ها بوده و هز
ای آلی به توليد انر

ل کاری، ضايعات
ردازشی مجاور من
ر مورد استفاده قر
 از زائدات کشاور
دد که می تواند در

لها) ناشی ا
بویژهسد که

حتراق به اس
ق از موادی م
نات باغ و گيا
شيشه، بلور، 
چرک و کثافا
گ، زغال و س
عموًال در این
 مواد ریز پودر

 شده و سای
مواد زاید سا
ه تی و سازه
د شامل کثا

يسات حرارتی
ه بانی، زباله

سقاط جزو مو

ب، فاضالب و

شهرها و صنايع مخ
ت اساسی تصفيه
عضل اين پسماندها

ی حاصل از جنگل
اغذ و تأسيسات پر
ايع يا صنايع ديگر
النه ميزان زيادی
رزی توليد می گرد

  : قه بندی نمود

سبزی (آشغال
اد غذایی فاس

ق و غيرقابل ا
 قابل احتراق

و تزیينا  منزل
می نظير شي
و غيرآهنی، چ
، زغال سنگ
نيروگاهها مع
عادی شامل

 اند. ته

نهای تخریب
شوند.  ی می

جاری و صنعت
شوند. این موا
کشی، تأسي
ب شده خياب
سایل نقليه اس

د حاصل از آب
 شوند. ی

صفيه خانه های ش
لجن ها از معضالت
توان ضمن حل مع

مل انواع سوختهای
 صنايع چوب و کا
 انرژی همان صنا
 انسان ندارند. ساال
حل مختلف کشاور

ن به مواد ذيل طبق

 و ميوه یا س
همچنين موا

 قابل احتراق
 عمومًا زباله
 چوب، اثاث
است از اقالم
لزات آهنی و
سوختن چوب،
ی حاصل از 
قایا به طور ع
 ناقص سوخت
ل از ساختمان

بندی ب طبقه
مسکونی، تج
ش ناخته می
ک چوبی، لوله

ند مواد جاروب
ن مرده و وس

 و نيمه جامد
بندی می قه

فيه فاضالب در تص
که دفع و دفن اين لج
ريهای مناسب ميت

طالحی است، شام
نايع تبديلی چوب،
روگاه برای تأمين
رزش غذايی برای
الت باغی در مراح

شهری را می توان

 ضيح

یای حيوانات
خوردن غذا، ه

 شند. ی

د زاید جامد
سد شدنی.
ستيک، چرم،
تراق عبارت ا
مينيومی، فل
دی که از س

مانند. بقایای ی
کسترها و بق
ست که بطور

د حاصلد زای
صل از تخریب
اختمانهای م
اختمانی شن
وب، تيرهای چ
د زایدی مانن
رانی، جانوران

 شوند. ی

د زاید جامد
 این گروه طبق

:     
جن در فرآيند تصف
می باشد. در حاليک
هره گيری از فناور

  : جنگلی

ت های چوبی اصط
ات حاصل از صن
ه جهت احداث نير
 انرژی بوده که ار
گياهان و محصوال

 

 

ورريزهای جامد ش

توض
یزهای 

 ی
بقا
یا خ
می

  

 غير از 

 ی ) 

موا
فاس
الس
احت
آلوم

سترها 
 یا

موا
می
خاک
اس

 زاید 
ل از 
ب و 

های  ه
 ختمانی

موا
حاص
سا
سا
چو

 زاید 
 صوص

موا
ویر
می

 زاید 
ل از 

دهای 
 يه

موا
در

 ضالبهای شهری
النه ميليونها تن لج
ای توليد انرژی می
صرف ميگردد. با به

ئدات کشاورزی و

وب يا همان سوخت
ابع جنگلی، ضايعا
وان يک ماده اوليه
ز مواد سرشار از

واع خه و برگ ان
.تفاده قرار بگيرد

دو 

جزء
دورریز
غذایی

زباله

غ ( به
مواد

غذایی
خاکس
و بقای

مواد
حاصل
تخریب
نخاله
ساخ
مواد
مخص

مواد
حاصل
واحده
تصفيه
فاض
ساال
برا
ص

 

زائ

چو
منا
عنو
نيز
شاخ
است

 

 

 

 

 

  



 

 نيروگاه 

 ميتواند ماده 
ورد استفاده 
در صنعت 

 هايی از 
رژی زا 

ر)، کشت 
 سوخت امن 

 قسمتی از 
ل غير قاب

ه اوليه مناسب در

توليد می گردد که
 يا صنايع ديگر مو
تای توسعه پايدار د

 کشاورزان بخش
ف محصوالت انر
ل سورگوم و نيشکر

وانند به عنوانی ت
مين آسان و پايدار
الی و زمين های غ

ند بعنوان يک ماد

مد و مايع ت آلی جا
ر همان صنايع و

راست ده ميتواند در

 آمريکای شمالی،
از انواع مختلف .هند

ن) انرژی زا (مثل
ين محصوالت می
ت ميتواند ضمن تأم
ص ظرفيت های خا

ليد انرژی می توان

زيادی پسماندهای
پسماندها ميتواند د
گاههای زيست تود

رختان در اروپا و
 اختصاص می ده
کشاورزی (گياهان
 نخل اشاره کرد. ا
به اين محصوالت
از جهت اختصاص

ده و در فرآيند تول

زی ساالنه مقدار ز
ی حاصل از اين پ
ژی واحداث نيروگ

ی و نيز برق از در
زالرشد و انرژی

کشت محصوالت ک
روغنی و درخت
رار گيرند. توجه ب
برای کشاورزان ا

 جنگلی

ر از مواد آلی بوشا
       .يرند

 :ی

ع غذايی و کشاورز
ت توده باشد. انرژی
ر فرآيند توليد انرژ

بودن توليد انرژی
ت درختان سريع الر
ک نظير اکاليپتوس،

مثل سويا و شلغم ر
ده مورد استفاده قر
ی با ايجاد درآمد ب

 .ر همراه باشد

  

دات کشاورزی و ج
          

 

 دام و طيور سرش
رد استفاده قرار گي

غذايی و کشاورزی

و تبديل در صنايع
نيروگاههای زيست
ز اين ضايعات در

        .قرار گيرد

  :ا

وجه به اقتصادی ب
ی خود را به کشت
ختان سريع الرشد ن
حتوی انرژی باال م
گاه های زيست تو
 امنيت تأمين انرژ
اورزی به اين امر

دسته بندی زائد  
                     

  :ضوالت حيوانی
ضوالت حاصل از
ی زيست توده مور

سماندهای صنايع غ
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 :کاربری صنعتی

مناسب در اين کاربری شامل چوب و   تودهگردد. منابع زيست  در اين زمينه، احتراق زيست توده در مقياس بزرگتری مطرح می
های  ها، نی، پوست ساقه درختان) و زباله ها، ترکه پسماندهای چوبی، بقايای کشاورزی و باغی (کاه، سبوس، برگ خشک سرشاخه

  .شهری هستند

 :مورد استفاده قرارگيردتواند در مصارف زير  شود و انرژی آزاد شده می احتراق اين سوختها به توليد انرژی گرمايی منجر می 

 صنايع غذايی (توليد بخار و توليد گرمای مورد نياز فرآيندهای پخت) 

  صنايع چوب و کاغذ (توليد بخار و توليد گرمای موردنياز فرآيندها -صنايع آجر و سفال و سراميک) 

 کنند گيری می صنايع ذوب فلزات (مانند کشور برزيل که از ذغال چوب بهره) 

 ههابويلر نيروگا 

 

  :توان از دو ديدگاه زير مورد توجه قرار داد بحث احتراق مستقيم در کاربری صنعتی را می

 سنگ و سوختهای با رطوبت پائين های مخصوص چوب و ذغال احتراق در کوره .١

     سوز و سوختهای پردازش نشده های زباله احتراق در کوره .٢

 

ن زباله ها در مجاورت حرارت مشتعل شده و موادی مثل خاکستر و گازهای زباله سوزی فرآيندی است که توسط آ : زباله سوزها 
دودکشی را به عنوان محصوالت احتراق توليد می کند . طی اين فرايند بيشتر فلزات و ترکيبات فلزی موجود در زباله بدون تغيير باقی 

ه سوزی کاهش زياد در حجم و وزن زباله ها بدون نياز مانده و از خاکستر حاصل قابل استخراج می باشند. مهم ترين مزايای روش زبال
طوالنی و يا مساحت زياد عمليات، از بين رفتن اکثر زائدات خطرناک و به تبع کاهش اثرات مخرب زيست محيطی،   به مدت زمان

 چنين امکان بازيافت فلزاتامکان بازيافت انرژی به صورت برق و يا حرارت از گرمای آزاد شده در حين فرآيند احتراق زباله ها و هم
تکنولوژی های مختلف زباله سوزی نياز به پيش فرآوری های  .از محصوالت احتراق می باشد -اعم از فلزات آهنی و غير آهنی –

کمابيش يکسانی دارند. در مرحله اول می بايد مواد خطرناک، اجسام بزرگ و مواد غير قابل سوختن حجيم از جريان ورودی جدا شوند. 
مواد قابل بازيافت می تواند طی فرآيند جداسازی از پسماند   .حجام حجيم قابل سوختن بايد ابتدا خرد شده و به جريان پسماند وارد شوندا

سپس جريانهای متفاوت پسماند جهت حصول ورودی يکنواخت به لحاظ فيزيکی، شيميايی و ارزش حرارتی با يکديگر مخلوط   جدا شود.
اختی به عملکرد زباله سوز و تاسيسات ثانويه توليد انرژی و کنترل آلودگی کمک می کند. خرد سازی پسماند ممکن می شوند. اين يکنو

نيازی به خرد سازی کل پسماند ندارد اما در زباله سوزی به روش   است مورد نياز باشد. کوره های دوار و سيستم های سوخت انداز
همين طور ارزش حرارتی و ترکيب پسماند ممکن است انجام برخی  .رد و مخلوط شودبستر شناور الزم است که پسماند ورودی خ

فرآوری را قبل از ورود به سيستم های سوخت انداز يا کوره دوار اجباری کند. حداقل ارزش حراراتی مناسب برای توليد انرژی از 
  .کيلوژول بر کيلوگرم تخمين زده شده است ٦٠٠٠پسماند به روش زباله سوزی 

 . می باشند RDF انواع زباله سوز ها شامل توده سوز، مدوالر و 
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جديد، مواد فهای 

ی، گاز و آب با نس
ند، نوع مواد خام
ت بيشتر، در دمای

 آلی با وزن مولی
رکيبات فنلی را نام
ن، اتان، اتيلن، بخا

توان نام بر می  را

پسماند : ت معمولی
ت دادن يک ظرف

ن ذغال چوب، برق
 سيمان) راه اندازی

د و بخار آب، گاز

 ذغال، مايعات آلی
رمادهی، زمان مان
 که ذغال و مايعات

 بدست آمده، مواد
ها، استرها، تر ستن
اکسيد کربن، متان ی
اند که انواع زير ه

آتشکافت  با بخار 
ش مشتمل بر حرارت

 محصول نهائی آن
در صنايعی نظير

  

شوند ن تخريب می
 .د

شوند. س آغاز می
ی عملياتی، نرخ گر

آيد در حالی يد می

 می باشد. مايعات
 الکلها، آلدئيدها، س
ن، هيدروژن، دی
شکافت ساخته شده

آتشکافت ب    ازی
ی شود. اين روش

وژی ها ميباشد و
غال (قابل استفاده د

ا در غياب اکسيژن
گويند خريبی نيز می

درجه سلسيوس375
ها بستگی به دمای
ی، گاز بيشتری پديد

 فعال) و خاکستر
توان اسيدها،  می

رند: منوکسيد کربن
نی برای فرآيند آتش
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( moving 
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( fluidiz 
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( Inc 

گازسا -ل آتشکافت
سيستم پيش فرآوری

قديمی ترين تکنولو
ت توليد برق يا ذغ

د آلی بوسيله گرما
ن فرآيند، تقطير تخ

 5تا  ٣٠٠ر دمای
مقدار آنه نسبت و

زمان ماند طوالنی

غال (از نوع کربن
جمله اين ترکيبات
خور تر به چشم می

آکتورهای گوناگون
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( Horizo 

ت به روش معمول
ای ورود به اين س

 تکنولوژی جزو ق
ز آن در کانادا جهت

   : (پيروليز

ست که در آن مواد
د، از اينرو به اين

ای زيست توده در
آيند و ند بدست می

ر دماهای باال و ز
  .گردند يد می

در اين فرآيند ذغا 
مل می شود . از ج

کيبات زير بيشت تر
رآ .به مقدار ناچيز

(orsای بستر ثابت
(ای بستر متحرک
(orsای بستر معلق
(orsای بستر سيال

يستا با بستر ساکن
(g Klinر شيبدار

    (ontal Klinی

آتشکافت : تشکافت
ار ناهمگن بايد بر

 .ن است

اين :ربنيزه کردن
ازونه های موفقی 
 .ار گرفته است

آوری آتشکافت ( 

شکافت فرآيندی اس
آيد ذغال بوجود می

کنش آتشکافت بر
فاوتی از اين فرآيند
طوبت آنها دارد. در
مان ماند کوتاه تولي
واد جامد پديد آمده
ده خام اوليه را شام
ز بوجود آمده نيز
گر هيدروکربنها ب

 راکتورها
 راکتورها
 راکتورها
 راکتورها
 راکتور اي
 کوره دوار
 کوره افقی

واع تکنولوژی آتش
وان يک ماده بسيا

سيژندر غياب اک.
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زيه هرچه 
ای افزايش 

 

 

گری را برای تجز
براکتور آتشکافت 

.ن و متان می کند

 

 

ان واکنش های ديگ
کردن بخار به راک

شکل از هيدروژن

  

زها هستند می توا
اين زمينه اضافه ک

 گاز مصنوعی متش

غن های آلی و گاز
ش های معمول در 

کنش داده و توليد

شامل قطران، رو
فت. يکی از روش

ور با بخار آب واک

   

صل از آتشکافت ش
سيستم در نظر گرف

  . است

ن موجود در راکتو

  :شکافت با بخار

 آنجائيکه مواد حاص
شتر اين مواد در س
ليد گاز مصنوعی

 اين مرحله قطران

   

آتش

از
بيش
تول

در



ه واد خام ادام
ا 

 اين انرژي 
به نوع 

 

 تجزيه حداکثر مو
اث سوختن بيشتر ي

  .د

  

  مي كند. 

كسيد مي شود.
زسازي با توجه ب

ادهی تا تخريب و
ل گازی ساز باعث
، متان يا هليم باشد

 مصنوعي عمل م

ليد انرژي اوليه اك
ردد. به راكتور گا

  

ه شده و عمل گرما
کتور ميشود. عامل
 بخار، هيدورژن،

  ك واحد گاز ساز

بديل آنها به گاز

 پسماند براي تول
سيد كربن مي گر

ت به توليد گاز داده
زساز نيز وارد راک
واند اکسيژن، هوا،

يك

ا پايه كربني و تب

 مواد موجود در
وژن و دي اكسدر

  زريق مي گردد.

ت است اما اولويت
ی به نام عامل گاز
شد اين عامل ميتو

ي مواد ورودي با

% ارزش حرارتي3
شكل از متان، هيد
ژن يا بخار آب تز

 (Gasific  

ابه فرآيند آتشکافت
يند يک ماده اضافی
وليه ورودی می باش

  :ی سازی

  ی ساده

 ی پالسما

  سازي

 

كسيداسيون جزئي

30% تا 10 ابتدا 
از مصنوعي متش

هوا، اكسيژ  وجي

: (cationنزی کرد

اس اين فرآيند مشا
ی يابد. در اين فرآي
اورسازی مواد او

کنولوژی های گازی

 گازسازی
 گازسازی

يند كلي گازي س

 زسازي ساده :

ن روش بر پايه اك

 روش گازسازي
يه باعث توليد گا
تفاده از گاز خرو

گاز

اسا
می
شنا

 

تکن

  

  

   

   

فرا

گاز

اين

در
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يم بين 
تا  5

ياز براي 

ك جريان مستقي
000ر زياد بين 

اي باالي مورد ني
ور پالسما كليه 

  هي مي شود.

  راحي دارند:

  

ي شود. با عبور يك
ي با گرماي بسيا

ن آند و كاتد، دما
يلسيوس در راكتو
 مناسب شكل د

و سه نوع طر  ند

ماي باال ايجاد مي
ي شكل، محيطي

ريان مستقيم بين
درجهت سيل 100
در قالب هايور

مودي وجود دارن

ي است كه در دم
ا در فضاي حلقو

الكتروني يك جر
0000تا  5000

 از خروج از راكتو

صورت افقي و عم

ط يونيزه شده اي
عبور همزمان هو

   شود

والً در اثر تخليه ا
حدوده دماي بين
د ذوب شده پس

  

ي معموالً به دو ص

چهارم ماده محيط
قوسي پالسما و ع
سيوس ايجاد مي

 پالسمايي معمو
جاد ميشود در مح
موجود در پسماند

كتورهاي گازسازي

  بستر ثابت

  بستر سيال

  بستر كشيده 

  السما :

پالسما حالت چ  
تد و آند مشعل ق

درجه سلس 1000

هاي واكنش گاه
شكيل پالسما ايج

معدني مو  كيبات

راك

ب - 
ب - 
ب - 

 

پال
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سياري 

ود نمي 

   مي باشد.

ده و به 
ده هاي 

حرارتي 
د توجه قرار 

جه حرارت 

  

ش فرآوري و در بس

باله سوزها موجو

  ما شيمي

كار با دماي باال م

ت زنده پديد آمد
 مهمترين فرآورد

  د ميشود.

بي با ارزش حجن
خزني بشدت مورد
 مناسبترين درج

داقل فرآيند پيش

آنها در زبفاده از 

  لق در هوا

سيستم هاي گرم

ع آن و مشكالت ك

ت و ساز موجودات
يليك (اتانول) از
خميز الكلي توليد

ن و محصوالت ج
يز هاضم هاي مخ
صورت مي گيرد.

جامد و مايع با حد

ت كه قابليت استف

كستر و ذرات معل
ل نسبت به سايرس

اري شدن وسيع

سيله عمل سوخت
متان و الكل اتيز

بوسيله فرآيند تخ

بوده و در آن متا
 هاست. اخيراٌ نيز

سلسيوس ص  10
  س مي باشد.

وسيعي از مواد جا
   پيش فرآوري

وسيعي از ضايعات

  روش.

 عدم پخش خاك
 محيطي تا بحال

تجا  فناوري، عدم

ي هستند كه بوس
ه كار ميروند. گاز
يهوازي و اتانول بو

 عدم حضور هوا ب
رآيند در لندفيل

- 60سبتاً وسيع
درجه سلسيوس 3

د بر روي طيف و
ز به فرآيندهاي
د بر روي طيف و

ت جانبي قابل فر
وسعه لندفيل ها،
رات سوء زيست

،انحصاري بودن

ي، فرآورده هايي
 عنوان سوخت به
ه فرآيند هضم بي

سط باكتريها در
رين نمونه اين فر
محدوده دمايي نس

37صادي حدود

  پالسما:

توانايي عملكرد 
موارد بدون نياز

توانايي عملكرد 
  باشد.

ايجاد محصوالت 
جلوگيري از تو 
عدم گزارش اثر 

شامل قيمت باال،

   شيميايي :

توليد كننده انرژ
ش گرمايي باال به

.گاز متان بوسيله

ع زيست توده توس
ليد ميشود. بارزتر
ضم بيهوازي در م
ز نظر فني و اقتص

زاياي سيستم پال
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٣.
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ايب پالسما نيز ش

ن آوريهاي بيو

 اين فن آوريها، ت
طر داشتن ارزش
چنيني ميباشند.

  ضم بيهوازي: 

آيند تجزيه منابع
وسط(بيوگاز) تول
فته اند. عمل هض
ي توليد بيوگاز ا

   

مزا

معا

فن 

در
خا

اينچ

هض

فرآ
متو
گر
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كه اساسا 
يژن تجزيه 

د مواد سمي 

 مواد آلي باشند ك
عدم حضور اكسي
مان ماند و وجود

رند بايد از دسته
ي از باكتريها در 
بن به نيتروژن، ز

تفاده قرار ميگير
لي توسط گروهي

PH ، نسبت كربن

يهوازي مورد است
ستند. اين مواد آل
حرارت هاضم ،

  ند:

در فرآيند هضم بي
 كربوهيدراتها هس
ز متاثر از درجه ح

دين شرح هستن

   فسادپذير

  ي كشاورزي

ي توليد بيوگاز د
تئينها چربيها و

م نيزي فرايند هض
  اشد. 

توليد بيوگاز بد

  

ذايي و مواد آلي

  بها 

هاي ابهاي فرآورده

مه موادي كه براي
ن مواد شامل پرو
شوند كه بازدهي
ي باكتريها مي با

ابع اوليه براي ت

فضوالت دامي  -

  بقاياي گياهي -

هاي غذ پسماند - 

مواد آلي فاضالب -

پسماندها و پسا -
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 در زمين، 
ي گردند. 

گاز شامل دو 
 N2ارآب , 

 حرارتي 
برق از هر 

ل تشخيص 

ي هضم (مدفون
ساده تر تبديل مي
ه مي شود. اين گ

،بخا , H2Sظير 
درصد ارزش 70

كيلووات ساعت ب 
قابل اين گاز بوي 

  

ر طي فرآيندهاي
و به مولكولهاي س
 مرداب نيز گفته

صي نظجزئي ناخال
تا  40كعب بوده(

ك5/1–2/2يتوان 
اصل مي شود). ا

ر مي باشد كه د
ور شكسته شده و
د. به بيوگاز، گاز
ه همراه مقادير ج
به ازاء هر مترمكع
گازسوز موجود مي
ت ساعت برق حا

هاي درشت زنجير
مذكومولكولهاي

كه بيوگاز نام دارد
ي اكسيدكربن به

مگاژول  15- 25
ز موتورهاي بيوگ

كيلووات 3طبيعي
  باشد.

  اي شهري

 آلي با مولكول ه
ده در طبيعت)، م
ت قابل اشتعال، ك
دروكربورها) و دي

5   ارزش حرارتي
 برق با استفاده از
 متر مكعب گاز ط
وا سبك تر مي ب

 بيهوازي زباله ها

 حاوي تركيبات
صوص و يا رها شد
فرآيند گازي است
 اندكي ساير هيد
 مخلوط گازي با
صورت تبديل به
دست آورد(از هر

ديده دارد و از هو

  يوگاز:

ماتيكي از هاضم

  وگاز چيست:

توده  ابع زيست
خل مخازن مخص
صل نهايي اين ف
زء عمده متان( و
.. مي باشد. اين

ز طبيعي) و در ص
آن به در مكعب 

نند تخم مرغ گند

كانيسم توليد بي

شم

   

بيو

منا
داخ
حا
جز
و .
گاز
متر
مانن
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يوشيميايي متنوعي مي باشد، مكانيسم توليد بيوگاز در فرآيند هضم بيهوازي نسبتاً پيچيده و تحت تأثير عوامل شيميايي و ب
  مرحله) تقسيم مي گردد: 4مرحله (در برخي مراجع  3اين مكانيسم به طور كلي به 

  مرحله اول: هيدروليز مواد آلي پيچيده و نامحلول و تبديل اين مواد به تركيبات محلول 

شده و اسيدهاي آلي توليد مي شود. مرحله دوم: تركيبات آلي حاصل از مرحله اول به وسيله باكتريهاي اسيدساز شكسته 
معموالً هيدروكربن هاي پنج و شش كربني در آب حل شده و توسط باكتريهاي اسيدساز مصرف گرديده و به تركيباتي از قبيل 

  هيدروژن، فورمات، استات، پروپيونات و گاز كربنيك تبديل مي گردند. 

مرحله اسيدسازي توسط باكتريهاي متان ساز به بيوگاز تبديل مي  مرحله سوم: تمام تركيبات آلي و اسيدهاي توليد شده در
  گردند .

  شيرابه و گاز   تشكيل دهنده محل دفن زباله براي مهار  اجزاي

براي اينكه بتوان در محل دفن زباله شيرابه و گاز را كنترل نمود الزم است در ابتدا ميزان زباله شهري ورودي به محل دفن 
هزار متر مكعب زباله شهري نياز به ايجاد سيستم هاي كنترل  40هاي دفن زباله تا حجم  تعيين گردد. بر اساس براي محل

يعي قادر به خودپااليي اين آالينده ها هستند. اما براي ظرفيتهاي بيش از اين مقدار الزم هاي طب شيرابه و گاز نبوده و مكانيسم
است از محلهاي دفن مخزني استفاده شود. اين محلها بايد داراي اجزايي براي كنترل شيرابه و گاز باشند كه اجزاي نامبرده به 

  شرح زير است: 

         پي  

          اليه نفوذ ناپذير  

         سيستم جمع آوري شيرابه  

         آوري گاز  سيستم جمع  

          پوشش نهايي  

         تصفيه شيرابه  

   

   



  

    

  

  

  



  فلودياگرام نيروگاه بيوگازي

  روند توليد گاز در دفنگاه

پذير در  شود و اين تأخير بستگي به درصد مواد آلي تجزيه ماه پس از دفن زباله آغاز مي 6تا  2توليد بيوگاز در دفنگاه بين 
زباله، رطوبت زباله، نحوه توزيع مواد درون زباله، ميزان نفوذ آب به دفنگاه و دماي محيط دارد. درصد متان در گاز دفنگاه اغلب 

سال پس از آغاز به حداكثر  2تا  1ه حالت پايدار و يكنواخت ميرسد. توليد گاز پس از مدتي در حدود ماه تا يكسال ب 6پس از 
گيرد و در طي ساليان متمادي به نزديك صفر ميرسد. اين مدت زمان بستگي به  رسد و سپس روند كاهشي بخود مي خود مي

  سرعت تجزيه مواد آلي و توليد گاز دارد. 

    



 

 مورد 
وخت و 

هر کيلووات 

تی اهميت 
لی که در 
ين حالت 

وگاه را نيز 
ق توليدی از 

 شده برق 

 

  می گردند

به سوخت زيستی
ل مواد اوليه به سو

دالر برای ه ١٠٠

. اين موضوع وقتی
استفاده کند در حال
يند جداسازی دراين
 خاص تامحل نيرو

تمام شده برق  زينه
درصد هزينه تمام

ت همزمان استفاده

 مربوطه با توجه ب
حی آن جهت تبديل

٠٠تا   ٢٦٠٠از 
  . وجه نمود

ا شامل می گردد .
ورت غير همگن ا
ستفاده نمود که فراي
 و نقل مواد اوليه

وليه بر روی هز ا
د ٥٠تا  ٤٠ حدود 

  

 يا برق و حرارت

.زيرا هزينه های
ر نيروگاه و طراح
ليدی از اين منبع 
يد به موارد ذيل تو

بزرگی از مواد را
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 فعاليتها در حوزه انرژی زيست توده:

  نيروگاه های زيست توده نصب شده در کشور:

  

 نيروگاه های بيوماس

 ردیف
ظرفيت نصب  

شده به مگاوات
 مالحظات نام شرکت مجری مکان نوع نيروگاه

1 5 
بيوگاز از لجن 

 فاضالب
   آب و فاضالب تهران تهران

 شيراز بيوگاز زباله سوز 1.2 2

سازمان تنظيف و باز 
یافت موادشهرداری 
شيراز/ نيرو سابين 

 آریا

  

 مشهد بيوگاز زباله سوز 0.6 3

و سازمان بازیافت 
شهرداری -تبدیل مواد

 مشهد

  

4 12 

زباله  -دایجستر 
  سوز
 بيوگاز

اصفهان -تهران 
شهرداری (در حال 
نصب و راه اندازی 

 آزمایشی)

  

 جمع کل ظرفيت به مگاوات 18.8

 

  فعاليتها در حوزه انرژی زيست توده:

  انجام پتانسيل سنجی و تهيه اطلس زيست توده کشور    -١

منبع عمده زيست توده شامل زائدات جامد صنايع ،  ۴و در قالب انجام پتانسيل سنجی برای کل کشور و  ١٣٨٧اين پروژه در سال 
فاضالبهای شهری و صنعتی، فضوالت دامی و زائدات کشاورزی در دو بخش آماری و پتانسيل واقعی کل کشور و تهيه اطلس های 

  ای انجام شده در راستای اين پروژه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:مربوطه آغاز شده و در حال انجام می باشد. از فعاليت ه

 مطالعه تجربيات ساير کشورها در پتانسيل سنجی و امکان سنجی انواع منابع زيست توده  

 تهيه الگوها و مدل سازی مورد نياز جهت انجام پتانسيل سنجی و تهيه اطلس منابع و انرژی زيست توده در کشور 

 سايت مناسب جهت استحصال انرژی و بررسی مقدماتی فنی و اقتصادی مربوط تعيين تعدادی 

 تهيه اطلس انرژی قابل استحصال از کل منابع زيست توده (بجز زائدات جامد شهری) 

  تهيه گزارشات مربوط به امکان پشتيبانی مالی بين المللی برای چند سايت مناسب در قالب پروتکلCDM 

 به شرکتها، ارگانها، و نهادهای تاثيرگذار در گسترش بهره گيری از انرژی زيست توده تهيه بانک اطالعاتی مربوط 

  انجام مطالعات و بررسيهای امکانات فنی مالی جهت توسعه و احداث تجهيزات بکارگيری منابع زيست توده در جهت توليد
 انرژی و کاهش اثرات مخرب زيست محيطی

 وارد ذيل اشاره نمود:از دستاوردهای اين پروژه می توان به م

 شناسايی سايتهای مناسب جهت بهره گيری از انرژی قابل استحصال از منابع زيست توده  

  ترويج فرهنگ استفاده از منابع زيست توده در توليد انرژی و سوخت از طريق شناخت قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات
 الزم



  استحصال انرژی از منابع زيست توده و راههای گسترش آنهابررسی های اقتصادی و فنی فناوريهای متناسب با 

  ترغيب بخش خصوصی جهت سرمايه گذاری در اجرای پروژه های استحصال انرژی از منابع زيست توده در کشور از
 طريق ارائه اطالعات کاربردی

  فنی، اقتصادی و اجتماعی دولتی و خصوصی) دست اندرکار زيست توده به لحاظ )شناسايی شرکتها و سازمانها و مراکز
 ((پتانسيل سنجی امکانات

 شناخت ظرفيتها و منابع استحصال انرژی زيست توده و ايجاد بانک اطالعاتی مربوط به ديدگاه استحصال انرژی 

 تهيه اطلس انرژی زيست توده در کل کشور 

  

  با سوخت ضايعات شهری مگاوات نيروگاه ١٠پتانسيل سنجی و امکان سنجی زائدات جامد شهری و احداث    -٢

پايان يافت. از فعاليت های انجام شده در راستای اين پروژه می توان به موارد ذيل  ١٣٨٨آغاز شده و در سال  ١٣٨۴اين پروژه در سال 
  اشاره نمود:

  شهر ٣٠مطالعه وضع موجود  

 تعيين روش پتانسيل سنجی و تدوين اطلس 

 های مختلفهای توليد انرژی با فناورینقشه 

 امکان سنجی توليد برق در شهر رشت 

  شهر ١٩پيش امکان سنجی 

 دستاوردهای عمده اين پروژه عبارتند از:

  هزار نفر ٢٥٠پتانسيل سنجی منابع زباله های جامد شهری در شهرهای کشور (شهرهای با جمعيت باالتر از)  

  و طراحی اوليه دو نيروگاه با دو تکنولوژی  سايت برتر و انتخاب ١٠سايت و اولويت بندی و انتخاب  ٢٠امکان سنجی اوليه
 مگاوات نيروگاه در دو شهرکشور ١٠متفاوت جهت نصب و راه اندازی 

  مطالعه و بررسی انواع فن آوری های موجود استحصال انرژی و انتخاب فن آوری های بهينه با توجه به فاکتورها و شرايط
 بومی کشور

  های قابل نصب با فن آوری های متناسب و بومی در ايران در دو شهر دارای پتانسيل انجام مطالعات و طراحی پايه نيروگاه
 باال

 انجام مطالعات اقتصادی و زيست محيطی احداث دو نيروگاه مذکور 

  

  بررسی عملکرد سامانه بهينه گازی سازی زيست توده برای ايران  -٣

از فعاليت های انجام شده در راستای اين پروژه می توان به موارد ذيل آغاز شده و در حال انجام می باشد.  ١٣٨٩اين پروژه در سال 
  اشاره نمود:

 تهيه گزارش تدوين ادبيات طرح و بررسی فناوريهای موجود استحصال انرژی از زيست توده  

 سياست ها و ويژگيهای فنی آنها وهای گازی سازی زيست توده در جهان، برنامهتهيه گزارش اوليه بررسی وضعيت فناوری -
 های آتی

 تهيه گزارش بررسی استانداردهای قابل قبول برای منابع ورودی و محصوالت و پسماندهای خروجی 

 های گازی سازی زيست توده در جهانمطالعات در راستای بررسی و مقايسه فنی محصوالت مختلف توليد کنندگان سامانه 

 گوناگون گازی سازی زيست تودههای مطالعات در راستای بررسيهای اقتصادی سامانه 

 مطالعات در راستای بررسی وضعيت منابع زيست توده و تعيين مشخصات اوليه اين منبع به عنوان خوراک ورودی 

 گزينش سايت برگزيده برای نصب و راهبری سامانه نموداری گازی سازی زيست توده 

 آغاز خريد تجهيزات آزمايشگاهی 

  قابل قبول برای منابع ورودی و محصوالت و پسماندهای خروجیتهيه گزارش بررسی استانداردهای 



بومی سازی تکنولوژی گازی سازی همگام با ساير کشورهای پيشرفته با توجه به مزايای فنی و اقتصادی اين دستاورد اصلی اين پروژه 
يش عملکردی اين تکنولوژی در دو فناوری با بکارگيری پتانسيل زائدات کشاورزی و جنگلی کشور به منظور توليد برق پاک و نما

کيلووات ، با مزايای فنی ، اقتصادی و زيست محيطی اين تکنولوژی در برق رسانی به روستاهای دور افتاده و دور از  ٢۵و  ١٠سيستم 
 شبکه می باشد.

   

  احداث پايلوت ساوه  -٤

ی، بلکه به داليل زيست محيطی بسيار جذاب است. فراوانی توجه به فرآيند توليد انرژی از منابع زيست توده نه تنها به داليل اقتصاد
مناسب، دسترسی آسان، مزايای اقتصادی زيست محيطی باعث شده است که انرژی زيست توده جايگاه مناسبی را در ميان انرژيهای نو 

کيلووات آغاز شده و در  ۶٠٠ظرفيت و در قالب احداث اولين نيروگاه بيوگازی ايران به  ١٣٨٣در جهان داشته باشد. اين پروژه در سال 
  حال انجام می باشد. از اهداف اين پروژه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 ، پساب کشتارگاه به منظور احداث اولين   توليد انرژی از پسماندهای آلی جامد و مايع شامل زباله خانگی و فاضالب شهری
  کيلووات ٦٠٠نيروگاه بيوگازی ايران به ظرفيت 

 حفظ محيط زيست 

  نمايش عملکرد و ايجاد مستندات الزم جهت تشويق و ترغيب بخش های خصوصی و دولتی جهت سرمايه گذاری در اين
 زمينه

 ،ساخت و نظارت نيروگاه بيوگازی کسب تجربه مديريتی جهت مديريت بر فرآيند طراحی 

 رد چنين سيستم هايی در نقاط مختلف کشور باشداجرای اين پروژه پايلوت می تواند يک امکان سنجی برای توسعه و کارب . 

 توليد کود و آب از محصوالت جانبی پروژه بوده که نقش به سزايی در توسعه فضای سبز و کشاورزی خواهد داشت. 

  

  های فنی و کارشناسیانعقاد تفاهم نامه با وزارت کشور و شهرداری مشهد جهت کمک   -٥

فنی و کارشناسی جهت کاربرد انرژی های خورشيدی و بادی در سطح شهرها و توليد انرژی از در راستای تفاهم نامه کمک های 
ميليارد ريال تسهيالت از  ٨٠٠٠ميليارد ريال تسهيالت بدون بهره و  ١٠٠دفنگاهها و زباله سوزها صورت گرفته و وزارت کشور 

  آغاز شده است. ١٣٩٠ل % اختصاص داده است. اين فعاليت در سا٣.٥صندوق توسعه ملی با بهره 

   

  های فنی و کارشناسیهای گيالن و مازندران در امر خريد زباله سوزها و کمکهمکاری با استانداری   -٦

نيز  ٢١٥کمک های فنی و کارشناسی به استانداری های سه استان شمالی انجام شده و توجيه فنی طرح ها مطابق ماده  ١٣٩٠در سال 
  شده است.توسط سانا تهيه و ارائه 

   

  مگاواتی در آن گرديد. ٤.٨همکاری با شرکت آب و فاضالب تهران که منجر به افتتاح نيروگاه   -٧

به شرکت آب و فاضالب تهران بود که به  DCMهدف اصلی اين فعاليت ارائه کمک های فنی و کارشناسی در خصوص توليد برق و 
وارد مدار گردد نيز در حال انجام  ٩١مگاواتی که قرار است در سال  ٢حد صورت کامل صورت پذيرفت. همچنين اين فعاليت برای وا

  است.

   

ها در سه سطح کوچک، ها و مرغداریهای بيوگاز در دامداریهمکاری با امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای پروژه - ٨
  متوسط و بزرگ



گرفته است ولی با توجه به مشکالتی که وزارت جهاد کشاورزی در در راستای اين پروژه کمک های فنی و کارشناسی الزم صورت 
) صورت ٩١تامين منابع با آن مواجه است، قرار بر اين است که همکاری هايی با جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سال جاری (

  پذيرد.

   

  همکاری در کنسرسيوم بيواتانول    -٩

ميليارد ريال در سال  ١٠نو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعريف شده و اين طرح در قالب ستاد توسعه کاربرد انرژی های 
ليتر در روز توليد بيواتانول نسل دوم گرديده است. کنسرسيوم شامل وزارت  ١٠٠٠پرداخت شده و منجر به احداث پايلوت  ٩٠و  ٨٩

پژوهشگاهها و جهاد کشاورزی فارس در اجرای آن  نفت، ستاد (سانا) و وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده و دانشگاههای مختلف،
  نقش داشته اند.

   

  بررسی پتانسيل و امکان سنجی توليد برق از فاضالب تصفيه خانه فاضالب تبريز و اصفهان  -١٠

اصفهان انجام شده و بر اساس آن، مطالعه پتانسيل و امکانسنجی توسط سانا صورت پذيرفته است.  ٨٩تا  ٩٩اين فعاليت طی سال های 
) وارد مدار می شود. تبريز نيز در حال انتخاب ٩١مگاواتی را برگزار کرده و در سال جاری ( ١.٢مناقصه احداث نيروگاه  ٩٠در سال 

  سرمايه گذار می باشد.

   

  مطالعه، امکان سنجی و طراحی مفهومی نيروگاه بيوگاز زباله، فاضالب و خونابه کشتارگاه  -١١

کيلوواتی بيوگاز زباله، فاضالب و خونابه کشتارگاه توسط دفتر انرژی زيست توده در برنامه چهارم  ٦٠٠نيروگاه مطالعه در خصوص 
  به اتمام خواهد رسيد. ١٣٩١صورت پذيرفته و تا پايان سال 

   

  مطالعه، امکان سنجی و طراحی مفهومی نيروگاههای لندفيل مشهد، شيراز -١٢

 ٦٠٠نيروگاههای  ٨٨و  ٨٧رسيده و بر مبنای آنها شهرداريهای مشهد و شيراز به ترتيب در سالهای  با اتمام ١٣٨٣اين پروژه در سال 
  کيلوواتی شيراز را نصب و مورد بهره برداری قرار داده اند. ١٠٠٠کيلوواتی مشهد و 
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ی و آسيا، از جمله کشور های اروپايی، شمال امريکا و روسيه محدود می شود ولی امروزه تعدادی از کشورهای آمريکای جنوب
  . برزيل و شيلی در جنوب امريکا ، چين، هند ، ژاپن و کره در آسيا، و همچنين نيوزلند به مصرف اين سوخت روی آورده اند آرژانتين،

ه درصد بازار اين سوخت در اروپا را به خود اختصاص داد ٦٥می باشد به عنوان نمونه آلمان   بيشترين مصرف بيوگاز نيز در اروپا 
بايواتانول در صنعت حمل و نقل بوده و اروپا و آمريکای  در بخش سوختهای زيستی آمريکای شمالی بيشترين مصرف کننده  . است

 .التين بيشترين مصرف کننده بايو ديزل در اين صنعت به شمار می روند

  : ٢٠١١ازار کاربردهای حرارتی و مستقيم زيست توده در سال ب 

 GWth ٢٩٠می باشد که ظرفيت نصب شده کل را به  GWth 10 در جهان در حدود ٢٠١١حرارت در سال  ميزان افزايش در بخش
رسانده که شامل سوختهای جامد ، مايع و گازی شکل و برای مصارف صنعتی ، کشاورزی ، گرمايش فضا ، پخت و پز در مقياسهای 

به عنوان مثال در بخش تامين گرمايش   . می باشد (CHP) ارتکوچک ( مسکونی ) و بزرگ و نيز کاربردهای توليد همزمان برقو حر
برابر کاربردهای حرارتی در بخش ژئوترمال و خورشيدی می  ٧.٥انرژی توليد گرديده که درتقريبا  EJ  3.4 در حدود ٢٠٠٨در سال 

  . باشد

، آهن و فوالد می باشد ولی درصد پايينی  کاربرد های حرارتی صنعتی اين منبع بيشتر در صنايعی چون صنايع غذايی ، چوب ، سيمان
در اروپا انرژی توليد کرده است که  EJ 2.8  درحدود (MSW) مواد زائد شهری ٢٠١٠در سال  . در تامين انرژی در اين بخش دارد

تی منطقه ای در درصد آن مربوط به کاربردهای حرار ١١نيمی از اين مقدار در فرانسه ، آلمان، سوئد و فالند مصرف گرديده است که 
  . فرانسه ، دانمارک و اتريش بوده است سوئد ،

رسيده  PJ 300  به مقدار  درصدی داشته و ٢٣.٧افزايشی  ٢٠١٠به طور کلی استفاده از سيستمهای گرمايش محلی و منطقه ای در سال 
درصد از کل  MSW  ،3 توسط باشد .در کل انرژی حرارتی توليد شده می CHP است که دو سوم آن مربوط به واحدهای کوچک

 . را به خود اختصاص داده است 2010انرژی حرارتی توليد شده از منبع بايومس در سال 

 .روی آورده اند  CHP امروزه کاربردهای حرارتی بايو گاز در حال رشد می باشد و کشورهای توسعه يافته به استفاده از نيروگاههای
در  ٢٠١١می باشد و نيز در آمريکا در سال    PJ  63 در اروپا در حدود ٢٠١٠از در سال انرژی کل حرارتی بدست آمده از بايوگ

  . انجام گرفته است PJ ٦٢خانوار معادل  ٧٥٠٠٠٠عمليات دفن زباله و جذب متان جهت تامين حرارت مورد نياز برا ی ٥٧٦حدود 

 هستند برای توليد CHP ژنراتور در حالت ١٦٨موع دارای از نيروگاههای بايوگاز در توليد همزمان برق و حرارت نيز که در مج 
PJ  0.2  صرفًا از بايو گاز استفاده ميشود و در مابقی آنها از  مورد از نيروگاههای مذکور ١١حرارت در سال استفاده می شود که در

  . سوخت گاز طبيعی نيز به صورت هيبريد استفاده می شود

در کشورهای در حال توسعه از بايو گاز خانگی ( که در هاضم های کوچک و محلی توليد  .باشد کشور پيشرو در اين صنعت آلمان می 
می شود ) بيشتر برای پخت و پز و گاهی نيز برای تهيه آب گرم و روشنايی استفاده می شود . چين و هند در بين ساير کشور ها دارای 

ميليون هاضم خانگی می باشند . کشورهای  ٤.٤دارای  ٢٠١١تا پايان سال  بيشترين تعداد از اين نوع هاضم ها می باشند و به ترتيب
   . جديدا نيز برخی از کشورهای آسيايی و آفريقايی در اين زمينه فعال شده اند  نيز در اين زمينه فعال هستند و  نپال و ويتنام

،   کشور های اروپايی از جمله آلمان ٢٠١١در سال از سوختها ی زيستی مايع نيز اغلب در صنعت حمل ونقل استفاده می شود ليکن 
بويلرها نيز در ابعاد کوچک برای گرمايش فضای اتاق و  . پرتغال و سوئد از اين سوخت جهت مصارف گرمايش نيز استفاده نموده اند

بوده اند . به  ٢٠١١در سال  در ابعاد کمی بزرگتر برای گرمايش خانه و در ابعاد چند مگاوات و صنعتی در اروپا شاهد رشد چشم گيری
خانگی در سالهای اخير  (gasifier) انواع اجاقهای بايوگاز سوز  طور کلی استفاده از انواع بويلر های خانگی مقدمه ای برای استفاده از

  . به طور فزاينده ای رو به رشد می باشد پخت و پز بوده است که صنعت اين نوع از اجاقهای نيز  جهت مصارفی مانند

امروزه می توان گفت که در کشورهای در حال توسعه مانند چين ، هند ، سريالنکا و فيليپين بويلر ها و اجاقهای خانگی که با سوختهای  
از  pellet کار می کنند از محبوبيت بيشتری برخوردار ميباشند .به عنوان مثال در آلمان احتراق ( wood chips وpellet ) بايومس
درصد افزايش در سال  ١٤در ايتاليا  pellet رسيده است و يا سوخت ٢٠١١واحد در سال  ١٥٥٠٠٠به  ٢٠٠٠سال واحد در  ٣٠٠٠

در اياالت  . در يونان ساخته شده است ٢٠١١ميليون رسيده است . اجاقهايی با سوخت چوب نيز در سال  ١.٥٦جاری داشته و به مقدار 
درصد  ٣٤افزايشی در حدود  ٢٠١١تا  ٢٠٠٠مصارف گرمايش در خالل سالهای  متحده آمريکا استفاده از سوخت زيست توده جهت

داشته است که به نسبت ساير منابع انرژی گرمايشی در اين کشور بيشترين رشد را داشته است و آمريکا در اين زمينه در رتبه چهارم 
 ٢.٦تا٢.١ن کشور نصب گرديده و چيزی در حدود در اي pellet ميليون اجاق چوب و ١٢در حدود  ٢٠١١تا سال  . جهانی قرار دارد

با کمک سيستمهای تبريد   ميليون خانه از سيستمهای گرمايشی بايومس سوز استفاده می کنند که اين سيستم ها توانايی خنک کردن فضا
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احداث نمود ولی اين صنعت در کشور چين به سرعت رشد کرد به نحوی که در  ٢٠٠٦چين اولين نيروگاه بايومس خود را در سال  - 
درصد بوده  ١٠در حدود  ٢٠١٠نسبت به  ٢٠١١سال  يزان رشد آن درگيگاوات توان نصب شده بوده که م ٤.٤دارای  ٢٠١١سال 
  .  است

گيگاوات می باشد .که بيشتر آن مربوط به  ٣.٨  دارای ظرفيت کل ٢٠١١گيگاوات ظرفيت زيست توده در سال  ٠.٦هند با افزايش  - 
  .می باشد MSW منابع

  . شدگيگاوات می با ١.٦توان نصب شده در تايلند نيز در حدود  - 

در اين زمينه در حال  CHP در آفريقا نيز کشور های کنيا ، موريس ، تانزانيا ، اوگاندا و زيمباوه با کمک منبع بايوگاز و نيروگاههای 
فعاليت می باشند البته اين قاره از لحاظ منابع زيست توده و به خصوص زباله ها بسيار غنی می باشد .ضمنا قرار است که يک نيروگاه 

در کنيا احداث گردد . همچنين در کشور های کامرون ، ساحل عاج ، غنا ، ليبريا ، نيجريه ،  ٢٠١٢مگاوات در سال  ١.٥رفيت به ظ
رواندا ، سنگال و سيرالئون برنامه ريزی الزم جهت احداث نيروگاههای زيست توده در سالهای آتی شده است .از تعدادی از منابع زيست 

به   .  می باشد pellet سوخت در نيروگاه استفاده نمود ليکن رويکرد کنونی اين صنعت به استفاده بيشتر ازبه عنوان   توده می توان
مگاوات در حال کار می باشد که توان اين نيروگاه  ٧٥٠نحوی که بزرگترين نيروگاه با کمک اين سوخت در انگلستان با ظرفيت توليد 

همچنين عمليات ساخت دو نيروگاه ديگر هر يک به توان .گيگاوات رسيده است  ١گ به با کمک هيبريد شدن با زغال سن ٢٠١١در سال 
  . آغاز گرديده است ٢٠١١در سال  pellet مگاوات با سوخت ١٠٠

می دانيم که با توجه به تکنولوژی موجود بسياری از نيروگاههای زغال سنگ سوز و گاز سوز قابليت آن را دارند که به نيروگاههای با  
عمليات جهت تغيير  ٢٠٠٩تبديل گردند تا بدين وسيله از توليد گازهای گلخانه ای جلوگيری گردد . از سال  CHP خت زيست توده وسو

واحد نيروگاهی از سوخت فسيلی به بايومس تبديل  ٢٦٤نيروگاههای گاز سوز و زغال سنگ سوز آغاز شد به نحوی که در مجموع 
   . نيروگاه ١٠نيروگاه و سوئد ١٨نيروگاه ،انگلستان  ٢٧نيروگاه، آلمان  ٤٠د ، اياالت متحده نيروگاه در فالن ٨١گرديداز جمله 

تراوات  ٣٠.٣استفاده از بيوگاز به عنوان سوخت ، امروزه رو به رشد می باشد به نحوی که قبال در اروپا توليد ناخالص از بيوگاز برابر 
می باشد . در حدود يک پنجم از کل ژنراتورهای نصب  ٢٠٠٩سال  به دی نسبتدرص ٢٠بوده که شاهد يک رشد  ٢٠١٠ساعت در سال 

 . هستند CHP شده در نيروگاههای زيست توده

تراوات ساعت جذب متان از دفنگاه وجود داشته است و از آن برای توليد انرژی مورد نياز  ١٤.٣در آمريکا در حدود  ٢٠١١در سال 
تراوات ساعت انرژی در بخش  ٥از بيوگاز حاصل از لندفيل های مذکور برای توليد .  همچنين.يک ميليون خانوار استفاده شده است 

کشاورزی نيز استفاده شده است . در کشورهای در حال توسعه از بيوگاز توليد شده در هاضم های بزرگ به طور کلی برای توليد برق 
 . شود استفاده می

هاضم  ٢٢٥٧٠هاضم بزرگ و متوسط نصب گرديده و قرار است تعداد  ٢٠٠٠در حدود  ٢٠٠٩به عنوان مثال در چين تا پايان سال  
هاضم نيز با منبع زباله های شهری و فاضالب شهری ساخته و نصب گردد ظرفيت توليد بيوگاز در  630ديگر با منبع فضوالت دامی و 

نيروگاه با  ٧٠دارای  ٢٠١٠هند نيز تا پايان سال  مگاوات بوده است ٨٠٠در حدود  ٢٠١٠چين از هاضم های نصب شده تا پايان سال 
  . مگاوات بوده است ٩١شهری با ظرفيت کل  منبع زباله

استفاده نمود . به عنوان مثال برنامه ريزی الزم جهت  CHP از سوختهای زيستی مايع نيز می توان به عنوان منبع اوليه در نيروگاههای 
صورت گرفته است . بزرگترين نيروگاهی که با اين  ٢٠١٠نبع سوخت زيستی مايع در سال با م CHP نيروگاه٧٦٠آغاز عمليات ساخت 
مگاوات می باشد . برزيل و آرژانتين نيز  ١٠٠کار می کند در حال حاضر در ايتاليا و با ظرفيت توليد  ( palm oil ) نوع از سوخت ها

      . ددارای نيروگاههای بايومس با سوخت اتانول و بايو ديزل می باشن

 


