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  هاي شهري به منظور توليد برق بررسي فني و اقتصادي استحصال بيوگاز از زباله
  4.احمد خدادادي .3احمدرضا صيادي 2.حسين ايجادپناه ساروي .1فيروز خداياري

، كانون توسعه و فناوري تربيت مدرسدانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي  

  چكيده

 امروزه كه باشد مي ييها حل راه از يكي محلي و پذير تجديد منابع از استفاده ،باشد ت اساسي كشورها ميكمبود انرژي امروزه يكي از مشكال

 بازي زباله دفع شبكه را در مهمي نقش زباله، دفن. ها در توليد انرژي استاز جمله اين منابع استفاده از زباله. مورد توجه قرار گرفته است

هاي شهري عالوه بر  با استحصال بيوگاز از محل دفن زباله. شود مي محسوب جامد زائد مواد جامع مديريت جديد استراتژي از جزئي و كند مي
در اين مقاله پارامترهاي فني و اقتصادي . توان با صرفه اقتصادي قابل توجهي اقدام به توليد انرژي كرد پيامدهاي مثبت زيست محيطي، مي

هاي كشور را گاز طبيعي دارد، استفاده از  با توجه به اينكه بيشترين سهم سوخت مصرفي در نيروگاه .استحصال بيوگاز مورد بررسي قرار گرفت
توان به ازاي توليد هر  با ايجاد شرايطي مناسب جهت استخراج گاز از زباله، مينتايج نشان داد . بيوگاز در توليد برق كامال اقتصادي است

ريال كمتر از  40كعب در مصرف گاز صرفه جويي كرده و هزينه تمام شده برق توليدي نيز بيش از متر م 26/0كيلووات برق از بيوگاز، حدود 
  .حالتي است كه از گاز شبكه سراسري استفاده شود

  زباله، بيوگاز، برق، پارامترهاي فني و اقتصادي :هاي كليديواژه

                                                            
  شكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس هاي فني و اقتصادي، دان دانشجوي كارشناسي ارشد بررسي - 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس -  2
  استاديار گروه مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس  - 3
  دانشيار گروه مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس -  4
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  مقدمه -1
 نيز زيست محيط دارتدوس ،بودن پذير تجديد خاصيت بر عالوه هك باشد مي 5توده زيست ،شونده تجديد انرژي منابع ترينمناسب از يكي

 منابع .تاس داشته قرار بشر توجه مورد دور گذشته از هك است انرژي انواع تريناستفاده پر و بهترين از يكي انرژي زيست توده .باشد مي

 نياز مايع، و گازي هايسوخت چون انرژي يها حامل يا و الكتريسته مانند انرژي اصلي شكل به توانند مي توده زيست هاي انرژي

 .باشد مي نو هاي انرژي ساير به نسبت توده زيست انرژي مباحث تمايز وجه موضوع اين هك نندك تأمين را بشري جامعه مختلف يها بخش
 ها رستوران و روستايي واحين در خصوص به وچكك خانوارهاي از مثال عنوان به ،است گسترده بسيار توده زيست نندگانك مصرف دامنة

 .توانند به عنوان مصرف كننده اين نوع انرژي به شمار آيند مي تجاري و صنعتي بزرگ و متوسط ،كوچك واحدهاي تا

 ها پسماند و ها آلودگي بار از و ننشينيم انديشي چاره به اگر كه هستند شده شناخته محيطي زيست آاليندة يك ها زباله امروز، جهان در
 را در مهمي نقش زباله، دفن محل ميان اين در .شد خواهد رو روبه فراواني يها ناهنجاري با همگاني بهداشت و سالمت تندرستي، يم،نكاه

دفن  محل اخير در يها درسال .شود مي محسوب جامد زائد مواد جامع مديريت جديد استراتژي از جزئي و كند مي بازي زباله دفع شبكه
  .شود به كار گرفته مي بيوگاز به مربوط انرژي از استفاده و گاز انتقال و كنترل برايتمهيداتي  ها، زباله

 سوخت و باشد مي توسعه حال در كشورهاي بخصوص جهان كشورهاي تمامي اساسي مشكالت از يكي امروزه انرژي كمبود كه اين به توجه با
 باشد، مي بر هزينه و مشكل بسيار دارد اختيار در را انرژي غني از منابع كه ايران مانند كشوري در حتي افتاده دور روستاهاي به رساني

  . مورد توجه قرار گرفته است امروزه كه باشد مي ييها حل راه از يكي محلي و پذير تجديد يها انرژي از استفاده
 محيطي زيست منافع .داد انجام فاضالب تصفيه هوازي بي يها فرايند از و همچنين زباله دفن يها محل از توان مي را بيوگاز استحصال

 و ها بركه ، ذخيره مخازن همانند( گرفتند مي قرار استفاده مورد تاكنون كه است مرسومي تصفيه سيستمهاي از فراتر بيوگاز سيستمهاي
 گازهاي انتشار ميزان اهشك ، توليدي كود غذايي ارزش بهبود هوا، و آب كيفيت بهبود بو، كنترل شامل محيطي زيست منافع اين ؛)ها الگون
 .باشدمي انرژي منبع يك عنوان به بيوگاز به يابيدست و اي گلخانه

 فن وسيله به متان توليد تقريبي پتانسيل كه دهند مي نشان گرفته صورت برآوردهاي است، جهان روز مسئله كه اي گلخانه پديده با ارتباط در
 ها زباله از آن مكعب متر ميليون 1000 كه بوده سال در متان مترمكعب ميليون 9300 حدود 1375 سال براي ايران در هوازي بي آوري
 اين آوري جمع .باشد مي كشاورزي و دامپروري يها فعاليت از حاصل گياهي و دامي فضوالت به مربوط رقم، اين از عظيمي بخش و باشد مي
 توان به فناوري در كشور ما مي اين گسترش عدم از داليل. است پذير امكان خوبي به بيوگاز كارخانه از استفاده با متان گاز توليد و زائد مواد
  .]1[اشاره كرد زمينه اين در كافي آموزش و آشنايي عدم و انرژي بودن ارزان

  
  استفاده از منابع تجديد پذير و پسماند  -2

                                                            
5 Biomass 
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 1960 دهة اواخر در دفن محل گاز كنترل .بودند دهبر پي دفن محل در گاز وجود به كردند، مي كار دفن محل در كه افرادي ديرباز، از

 ، آلمان در اروپا و در دستگاه اولين .شد شروع )آمده بود وجود به دفن عظيم يها محل جائيكه(متحده  اياالت در 1970 دهة اوايل و

 گسترش كشورها ساير و اروپا تمام به دفن محل سپس تكنولوژي شد و ساخته متحده اياالت تجارب از استفاده با ، 1970 دهة اواسط

  .]2[يافت
 بيوگاز اصلي يبكتر عنوان به متان گاز عملي تاريخچة ترين اصلي ولي نمود شفك را مرداب گاز شرلي نام به دانشمندي 1667 سال در

 شده توليد متان گاز مقدار هك دريافت زياد مطالعات از پس وي .است شده شروع 1776 سال در و ولتا توسط تخمير مواد از اصل

 غير تخمير زمينة در عمده تحقيقات شروع .اند شده دفن زمين زيرين طبقات در هك دارد گياهان پوسيده برگ و خاك ميزان به بستگي

 را طرحي گاين نام به فردي 1884 سال در.  اندداده نسبت 1808 سال در ديويو نام به شخصي به را شاورزيك در آن اربردك و هوازي
  .نمود تأمين را پاريس شهر هايخيابان روشنائي زيست توده انرژي وسيله به هك آورد در اجراء به

 متر 5 گنجايش به دستگاه اين .است شده ساخته 1354 سال در لرستان آباد نياز روستاهاي در ايران در متان گاز توليد هاضم اولين

 دو 1359 سال در. نمود مي تأمين را مجاور حمام مصرفي له انرژيحاصبيوگاز و داده قرار استفاده مورد را روستا گاوي فضوالت مكعب

 دانشگاه گرديد مي تغذيه گاوي ودك و شتارگاهك فضوالت با هك گرديد احداث همدان در سينا بوعلي دانشگاه در آزمايشي وچكك واحد

 بارگيري گاوي فضوالت با هك داد رقرا مطالعه مورد آزمايشي صورت به را مكعب متر 3 واحد يك 1361 سال در نيز شريف صنعتي

  .]2[شد مي
د با توجه به مسائل زيست محيطي و كمبود منابع انرژي، استفاده از منابع تجديد پذير و پسماندها براي تأمين انرژي روز به روز بيشتر مور

و همكاري  سازمان توسعهكشورهاي عضو ظرفيت توليد برق از منابع انرژي تجديد پذير و پسماندها در ) 1(در جدول . گيرد توجه قرار مي
   .]3[هاي اخير آورده شده است طي سال (OECD)اقتصادي 

 2006-2007هاي  طي سال OECDهاي تجديدپذير و پسماند در كل كشورهاي  ظرفيت توليد برق از انرژي - 1جدول  

 شرح
 )مگاوات(ظرفيت خالص توليد برق 

2006 2007 

 435832 441192 آبي

 91543 92725 ايذخيرهتلمبه:شامل

 5354 5364 زمين گرمايي

 5732 7822 )فتوولتائيك(برق خورشيدي

 414 478 نيروگاه حرارتي خورشيدي
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 261 261 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس

 63755 78341 باد

 656 837 پسماند صنعتي

 9783 9607 پسماند شهري

 22455 23577 زيست توده جامد

 4904 5742 گاز حاصل از زيست توده

 897 616 زيست توده مايع

 550043 573837 كل ظرفيت

  

مگاوات بوده است كه با بيش از  4900بيش از  2006در سال ) بيوگاز(شود كه برق توليدي با استفاده از گاز حاصل از زيست توده  مشاهده مي
 به روز زيست توده انرژيرسيده است و اين مطلب حاكي از آن است كه  2007مگاوات در سال  5742درصد رشد نسبت به سال قبل به  17

  .به نحوي پاك و اقتصادي، انرژي توليد كرد توان مي با اين شيوه هك چرا شود مي برخوردار بيشتري اهميت از روز

ميليارد متر معكب  6/4ميليون تن زباله شهري و  6/15ود منابع زيست توده در ايران داراي تنوع كمي و كيفي مناسبي هستند و ساالنه حد
  .]1[شود هاي كشاورزي و زائدات جنگلي در ايران توليد مي ميليون تن فوضوالت دامي در كنار حجم وسيع پسماند 5/328فاضالب شهري و 

هاي  انگلي و واگيردار و كاهش اثرات گاز هاي ها و مواد آلي، حفظ محيط زيست، كاهش بيماري در كنار توليد انرژي، كنترل صحيح پسماند
) 1(در نمودار . تواند مدنظر مسئولين در امور برق و انرژي، بهداشت و محيط زيست باشد گاز است كه مي هاي بيو اي از مزاياي مهم طرح خانه گل

   .]4[هاي دفع شده در ايران آورده شده است آناليز زباله
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  ها در ايران ناليز فزيكي زبالهآ -1 نمودار

باشد كه اين بخش عمدتا مربوط به مواد غذايي و تر ميهاي شهري پسماند  دهد، بيشترين جزء موجود در زباله همانطور كه نمودار باال نشان مي
  .دهدگاز توليدي را تشكيل ميباشد و سهم اصلي بيوقابل تجزيه مي

  
  روش توليد انرژي از زيست توده -3

 براي توسعه حال در جهان در هك ساده هاي بخاري سيستم از شود مي برده ارك به انرژي به زيست توده تبديل براي هك ييها تكنولوژي

. شوند مي شامل را گازي و مايع جامد يها سوخت نندهك توليد پيشرفته پيروليز واحدهاي تا گيرند مي قرار استفاده مورد پز و پخت
 فرآيندهاي و شيميائي    ترمو مستقيم، فرآيندهاي احتراق فرايندهاي اساسي دسته سه به تواند مي زيست توده تبديل هاي تكنولوژي

  .]5[شوند بيوشيميائي تقسيم
  

 مستقيم احتراق فرايندهاي -١-٣
 بخار يا حرارت .گيرد مي قرار استفاده مورد مفيد انرژي به زيست توده تبديل براي معموالً هك است اساسي فرايند يك مستقيم احتراق

 يا پز، و پخت فضا، گرمايش صنعتي، فرآيندهاي نظير مصارفي براي نياز مورد حرارت ردنك فراهم يا و الكتريسته توليد براي شده توليد

 .شود مي مصرف شهري مختلف نواحي گرمايش

 حال در و يافته توسعه شورهايك در ييهاتالش و است فايده بي معموالً فضا وگرمايش خانگي پز و پخت نظير وچكك مقياس در مصرف

 .است گرفته انجام ترجديد هاي سيستم باتر مؤثر بسيار بخاريهاي ترويج و ارائه براي توسعه

 عمليات از حاصل سياه ليكور چوب، ضايعات چوب، جمله، از زيست توده انواع سوزاندن جهت را بخار هايديگ و ورهك بزرگ، صنايع در

 با تقريباً و توانند مي و باشند مي مدآارك بسيار واحدها اين. دانداده بهبود شهري جامع ضايعات و غذائي صنايع يعاتضا اغذ،ك خمير تهيه

  .باشند داشته رقابت نيز فسيلي يها سوخت هاي ورهك اراييك
  

 ترموشيميائي فرآيند -٢-٣
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 محصوالت است مناسب و ارزش با محصوالت به توده تزيس تبديل در ترموشيميايي هايروش مجموعه هاي فرايند تريناساسي از ليزوپير

 و ميزان به محصوالت اين توزيع خالص،  ربنيك زغال شبيه چيزي و مانند نفت مايع يك گازي،  مخلوط يك از عبارتند شده توليد
  .دارد بستگي گرمايش نرخ و احتراق محل در گاز حضور زمان مدت نيز و نشكوا فشار و ذخيره، دما حجم

  
 شيميايي بيو ندهايفرآي -٣-٣

 .دارد اربردك مايع و گازي هايسوخت توليد جهت ميكروبي هاي ارگانيزم متابوليك فعاليت و خام مواد بيوشيمي در فرآيندها نوع اين

و  ندباش مي توسعه حال در ها تكنولوژي اين يا و باشد مي موجود توده زيست تبديل قابل هاي تكنولوژي از مختلفي انواع جهان سراسر در
. هوازي نسبتا پيچيده و تحت تاثير عوامل شيميايي و بيو شيميايي متنوعي است توان بيان كرد مكانيزم توليد بيوگاز در فرايند هضم بي مي

د موا. هوازي گويند را تخمير بي) بدون وجود اكسيژن(هوازي در شرايط و محيط مناسب  هاي بي به وسيله باكتري) زيست توده(تجزيه مواد آلي 
محصوالت (اي گياهي  مواد سبزينه، ها و بطور كلي مواد زايد دامي ها و مرغداري مواد زايد دامداري: قابل استفاده در اين فرآيند عبارتند از
مواد و  )هاي شهري و روستايي هاي شهري و روستايي، زباله فاضالب(مواد زايد جامد و فضوالت آلي ، )زراعي، صنعتي، درختان و فضاي سبز

  :]6[شود اين فرآيند در سه مرحله زير انجام مي .امد و پسماند كارخانجات تبديل مواد غذاييج
  هيدروليز مواد آلي پيچيده و نامحلول و تبديل اين مواد به تركيبات محلول .1
. شود يد ميهاي آلي تول هاي اسيد ساز شكسته شده و در نتيجه اسيد تركيبات آلي محلول حاصل از مرحله اول به وسيله باكتري .2

هاي اسيد ساز مورد مصرف واقع شده و به تركيباتي  هاي پنج و شش كربني كه در آب حل شده و توسط باكتري معموال هيدروكربن
  .شوند از قبيل هيدروژن، فورمات، استات، پروپيوات و گاز كربنيك تبديل مي

گاز تبديل   هاي متان ساز به بيو كتريهاي توليد شده در مرحله اسيد سازي توسط با تمام تركيبات آلي و اسيد .3
  . شوند مي

مناسبترين درجه حرارت براي . گيرد درجه سلسيوس صورت مي 65تا  10هوازي در محدوده دمايي نسبتا وسيع  فرايند هضم بي
  .باشد درجه مي 37توليد بيوگاز از نظر فني و اقتصادي 

  
حدود تغييرات . است%)  50تا  40( و دي اكسيد كربن) درصد حجمي 60تا  50 (عمدتا حاوي متان ) بيوگاز (به طور كلي  گاز توليدي 

حجمي را نشان % 1تركيبات آلي فرار كمتر از . باشد مي 5/1تا  2/1در اماكن دفن زباله بين  CH4/CO2معمولي مقادير نسبت حجمي 
ميزان بيوگاز توليدي در محل دفع زباله . باشند زا ميي و در بعضي موارد سرطانها سم دهد، اما از نظر كيفيتي مهم هستند، چون غالب آن مي

  .]7[آورده شده است) 2(هاي مختلف پس از دفن در نمودار  شهري در سال
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  ميزان توليد گاز از محل دفن زباله با گذشت زمان -2 نمودار
  .كند كه استحصال آن ممكن است اقتصادي نباشد ان توليد بيوگاز كاهش چشمگيري پيدا ميسال ميز 15شود كه بعد از  مشاهده مي

  
  هاي مربوطه با توجه به نوع سوخت مصرفي توليد برق و هزينه -4

يد هاي اياالت متحده بوده است به طوريكه هزينه نفت مصرفي براي تول، نفت گرانترين سوخت فسيلي مورد استفاده در نيروگاه2007در سال 
اين در حالي است كه اگر سوخت مصرفي براي توليد همين مقدار انرژي . دالر بوده است 4/7) واحد انرژي حرارتي انگليسي( Btuهر ميليون 

شود كه در اين بين زغال سنگ ارزانترين سوخت  مشاهده مي. دالر است 78/1سنگ باشد دالر و اگر زغال 10/7گاز طبيعي باشد اين هزينه 
  .]8[سنگ ارزانتر از نفت و گاز طبيعي استسنگ افزايش يافته، هنوز هم هزينه توليد برق از زغالاگر چه توليد برق از زغال. بوده است

منظور از هزينه (كيلو وات ساعت برق است، هزينه سوخت مصرفي نيروگاه  1000معادل  Btuميليون  41/3با توجه به مطلب باال و اينكه هر 
سنگ در اياالت براي توليد هر كيلو وات برق از نفت، گاز و زغال) باشد سوخت تا رسيدن به نيروگاه جهت توليد برق مي سوخت مصرفي، هزينه

فسيلي   هاي روند تغييرات هزينه متوسط سوخت) 3(نمودار . دالر بوده است 0061/0و  0242/0، 0252/0، به ترتيب 2007متحده طي سال 
شود كه اختالف بين  مشاهده مي. دهد را نشان مي 2008تا  1990هاي  توليد برق در اياالت متحده طي سالهاي  مورد استفاده در نيروگاه

هاي  هاي اخير بيشتر شده است كه دليل آن افزايش قيمت نفت و فرآورده هاي مربوط به نفت و گاز در مقايسه با زغال سنگ در سال هزينه
  .ها بوده است نفتي در اين سال
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   98تا  1990هاي  هاي توليد برق در اياالت متحده طي سال هاي فسيلي مورد استفاده در نيروگاه هزينه متوسط سوخت- 3نمودار 
آورده ) 2(در جدول  هاي وزارت نيرو مجموع ظرفيت عملي نيروگاه. شود ها انجام مي هاي مختلفي توليد برق در نيروگاه در كشور ما به روش

  .]9[ه استشد

 )مگاوات( 1380-87هاي  طي سال هاي وزارت نيرو مجموع ظرفيت عملي نيروگاه -2جدول  

 جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1380 14002 5609 3635 400 1999  -  - 25645 

1381 13993 5080 5549 359 3027 0.6 0.04 28008.6 

1382 14163 5800.1 6006.3 361 4108.3 0.6 0.04 30439.3 

1383 14488 7406.1 5995.8 347.1 4609.4 3.9 0.04 32850.3 

1384 14524 8167 5996 347 5772 47.6 0.14 34853.7 

1385 14529 9422.2 6976 285.3 6269 58.8 0.07 37540.4 

1386 14565.6 8778.2 9300.3 285.3 7073.8 74 0.067 40077.3 

1387 14565.6 9807 9908.8 285.4 7323.8 89.8 0.073 41980.5 

  

در . شود درصد از ظرفيت عملي كل برق توليدي در كشور را شامل مي 88باشد كه حدود  هاي وزارت نيرو مي البته اين مقادير مربوط به نيروگاه
ها در  سهم هر كدام از روش. رگ و بخش خصوصي نيز توليد برق داريمهاي وزارت نيرو، در بخش صنايع بز كشور ما عالوه بر نيروگاه

  ].9[آورده شده است) 4(هاي اخير در نمودار  هاي وزارت نيرو طي سال نيروگاه
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    1380- 87هاي  هاي وزارت نيرو طي سال سهم ميانگين ظرفيت عملي انواع نيروگاهروند تغييرات -4نمودار 
هاي اخير بيشترين سهم را در توليد برق در كشور داشته است كه البته اين سهم يك روند  هاي بخاري در سال شود كه نيروگاه اهده ميمش

  .هاي اخير رو به افزايش بوده است هاي آبي و سيكل تركيبي در سال نزولي داشته است و اين در حالي است كه سهم نيروگاه

  

  ورهاي كش سوخت مصرفي نيروگاه - 5
اين انتخاب به پارامترهايي از قبيل . باشد اي برخوردار مي ها با توجه به معيارهاي اقتصادي از اهميت ويژه انتخاب سوخت مناسب براي نيروگاه

ها و  هاي زيست محيطي سوخت ميزان هزينه هر يك از انواع سوخت، موقعيت جغرافيايي نيروگاه، قابليت دسترسي به سوخت، ميزان آلودگي
هاي تحت پوشش وزارت نيرو به  مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه. هاي ميان مدت و بلند مدت حاكم بر بخش انرژي، بستگي دارد ي سياستحت

  .]9[آورده شده است) 3(اخير در جدول هاي  تفكيك نوع سوخت طي سال

 1380- 87هاي  رت نيرو به تفكيك نوع سوخت طي سالهاي تحت پوشش وزا مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه -3جدول  

 سال

 سوخت مصرفي

هاي ارزش حرارتي سوخت
ميليارد (مصرف شده 

 )كيلوكالري
ميليون (گازوئيل 
 )ليتر

نفت كوره 
)ميليون ليتر(

گازطبيعي  
ميليون (

 )مترمكعب
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1380 1618 6799 24012 286167 

1381 1608 6275 26693 295945 

1382 1432 4938 29429 313315 

1383 2179 5736 31796 350970 

1384 2612 6329 32832 369548 

1385 4362 7587 32168 393246 

1386 4083 8435 33265 407871 

1387 3427 8911 37865 441936 

  

  .كشور ما داردهاي كشور است و بيشرين سهم را در توليد برق در  شود كه گاز به عنوان سوخت اصلي نيروگاه مشاهده مي

  

  بررسي اقتصادي پروژه توليد برق از بيوگاز  -6
ميليون كيلووات ساعت و گاز مصرفي در  4/214530هاي كشور  ميزان انرژي الكتريكي توليد شده در كل نيروگاه 87در كشور طي سال 

هاي كشور در اين سال گاز  ي در نيروگاهدرصد از سوخت مصرف 4/75با توجه به اينكه . ميليون متر مكعب بوده است 2/43411ها  نيروگاه
متر مكعب گاز  26837/0توان گفت كه به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توليد شده در كشور طي اين سال  طبيعي بوده است، مي

تيجه هزينه گاز مصرفي در در ن. ريال بر متر مكعب خريداري شده است 49ها به قيمت  در اين سال، گاز مصرفي در نيروگاه. مصرف شده است
اي گاز است، با در نظر گرفتن قيمت آزاد گاز كه بيش  اين هزينه با قيمت يارانه. ريال بوده است 15/13ها براي توليد هر كيلووات برق  نيروگاه

ريال براي هر كيلووات  40بيش از  يابد و به ها نيز به همان ميزان افزايش مي از سه برابر اين مقدار خواهد بود، هزينه گاز مصرفي در نيروگاه
هاي  هاي كشور را در سال قيمت گاز فروخته شده به نيروگاه) 5(نمودار . هاي كشور خواهد رسيد ساعت انرژي الكتريكي توليد شده در نيروگاه

  .]9[دهد اخير نشان مي
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  هاي اخير ي كشور طي سالها قيمت گاز فروخته شده به نيروگاه روند - 5نمودار   
متر مكعب در هر  26/0توان عالوه بر صرفه جويي حدود  هاي شهري، مي با توجه به مطالب باال در صورت تأمين گاز مصرفي در نيروگاه از زباله

  .ازيمپرد يابد كه در ادامه به محاسبه آن مي كيلووات برق توليدي، هزينه برق توليدي نيز به ميزان قابل توجهي كاهش مي

  .پردازيم اي مي دهيم و سپس به مباحث هزينه هاي شهري را مورد بررسي قرار مي ابتدا تجهيزات الزم جهت استخراج گاز از زباله

  :]10[باشد مي ذيل شرح به است، الزم آن آوري جمع و دفن محل در گاز حركت كنترل براي آنچه حداقل

 زباله داخل به عمودي چاه چند يا يك 

 .كند آوري جمع را چاه داخل در يافته تجمع گاز كه آوري معج سيستم يك 
 .نيايد عمل به گاز از ديگري استفاده كه مواردي در شده آوري جمع گاز سوزاندن براي مشعل 
 ژنراتور نظير شده جمع آوري گاز از استفاده براي سيستمي 

  قوي فشار PVCي ها لوله 
 ها لوله تقاطع محل در علمك نصب 

در نتيجه با ايجاد . به موارد باال در مقايسه با هزينه مربوط به خريد گاز براي نيروگاه بسيار ناچيز بوده و قابل اغماض استهزينه مربوط 
متر مكعب در مصرف گاز از شبكه  26/0توان به ازاي توليد هر كيلووات برق از اين گاز، حدود  شرايطي مناسب جهت استخراج گاز از زباله، مي

ريال كمتر از حالتي است كه از گاز شبكه سراسري  40شور صرفه جويي كرده و هزينه تمام شده برق توليدي نيز بيش از گاز سراسري ك
شوند، اين پروژه  هاي مربوط به محيط زيست، كه در صورت استخراج گاز از زباله حذف مي عالوه بر اين با در نظر گرفتن هزينه. استفاده شود

هزينه تمام . برسد استحصال براي حداقل الزم به توليدي متان ميزان تا كشد طول مي سال 3 زباله دفن زمان از. كامال اقتصادي خواهد بود
چنانچه  و اين رقم با سوخت يارانه اي استريال بر كيلو وات ساعت بوده است كه البته  588به طور متوسط  87شده برق در كشور ما در سال 

  .ريال بر كيلووات ساعت اضافه گردد 7/468ته شود، بايستي به عدد فوق مبلغ اي در نظر گرفسوخت غير يارانه
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ساعت  هر در در اين كارخانه. مشهد اشاره كرد بيوگاز توان به كارخانه هايي از اين پروژه اجرا شده است كه از جمله آن مي در كشور ما نيز نمونه
 در حال حاضر برق توليدي از اين كارخانه. كند مي توليد مكعب بيوگاز متر 192 بالهز تن هر ازاي به ساله 13 دوره يك در و برق كيلووات 600

. بوده است ميلياردريال 15 مجموع سرمايه گذاري ثابت و جاري اين طرح .شودمي تزريق شبكه به برق شركت و وزارت نيرو همكاري با
در اين . سال بطور كامل سوددهي دارد 7در نتيجه اين پروژه  .است سال 13 آن مفيد عمر و ساله خواهد بود 6بازگشت سرمايه اين پروژه 

 550 سال گذشته در كارخانه اين. شود مشهد انجام مي شهر دفن مركز گاز در ساعت در مترمكعب 400 جمع آوري حداقل و پروژه استحصال
 مواجه گاز كيفيت با كاهش آن از بعد و است صرفه به اقتصادي از نظر ساله 12 دوره يك در پروژه اين .است داشته درآمد تومان ميليون

  ].11[بود خواهد

  
  نتايج -7

توان مقدار  هوازي مي شيميايي در شرايط بيهاي بيومنابع زيست توده در ايران داراي تنوع كمي و كيفي مناسبي هستند و با فرايند 
  .شهري به دست آوردهاي  قابل توجهي گاز متان از منابع زيست توده كشور خصوصا محل دفن زباله

يك بيست ويكم (شود كه در مقايسه با متان خطرات كمتري احتراق متان به منظور توليد انرژي منجر به توليد دي اكسيد كربن مي 
  .براي محيط زيست و اليه ازون به دنبال دارد) اثر متان

در شود،  متر مكعب گاز مصرف مي 26837/0ه در كشور ما به طور متوسط به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توليد شد 
متر مكعب در هر كيلووات برق توليدي، در مصرف  26/0توان بيش از  هاي شهري، مي صورت تأمين گاز مصرفي در نيروگاه از زباله

  .گاز طبيعي صرفه جويي كرد كه كمك شاياني به شبكه گاز كشور است
اي  اين هزينه با قيمت يارانه. ريال است 15/13كيلووات برق به طور متوسط بيش از  ها براي توليد هر هزينه گاز مصرفي در نيروگاه 

ها نيز به همان  گاز است، با در نظر گرفتن قيمت آزاد گاز كه بيش از سه برابر اين مقدار خواهد بود، هزينه گاز مصرفي در نيروگاه
توان براي توليد هر كيلووات  با استفاده از بيوگاز مي. ت خواهد رسيدريال براي هر كيلووات ساع 40ميزان افزايش يافته و به بيش از 

 .ريال هزينه تمام شده را كاهش داد 40ساعت انرژي الكتريكي حدود 
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[3]. IEA, International Energy Agency, "Renewables Information", 2009  Edition. 
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