
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 
 

سنجش نظري و عملي توان الكتريكي قابل نصب در محل دفن زباله مشهد براي 
 استفاده  از گاز دفنگاه

 
  1 شهريار بزرگمهري– 1مهرداد عدل

 2دشتي  بهروز بوغالن-2جعفرمحمدنژاد سيگارودي
 پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، گروه انرژيهاي نو 

 توده  ، گروه زيست)سانا(سازمان انرژي هاي نوايران
Email: madl@nri.ac.ir   ,   sbozorgmehri@nri.ac.ir  

 

 
 دفنگاه زباله ، توان الكتريكي ، بيوگاز، مدلسازي توليد گاز: كليد واژه

 
 
 
 

 چكيده
برآورد توان الكتريكي قابل نصب در محل   در اين مقاله به 

و ) تئوريك(دفن زباله شهر مشهد با استفاده  از روشهاي نظري
هدف اصلي اين كار، . بررسيهاي صحرايي پرداخته شده است

سنجي توليد انرژي الكتريكي از بيوگاز حاصل  ارزيابي و امكان
از تجزيه زباله هاي شهري است تا از اين راه ضمن كاهش 

 برابر 21كه اثر مخرب آن (ار گاز متان به جو انتش
برآورد . ، انرژي مفيد نيز بدست آيد)اكسيدكربن است دي

نظري توان الكتريكي قابل نصب، متكي بر برآورد حجم گاز 
قابل توليد و روند تغييرات آن در طول سالهاي پس از دفن 

 از براي ارزيابي روند تغييرات توليد گاز دفنگاه. باشد زباله مي
مدلسازي رياضي مبتني بر مناسبترين معادالت معرفي شده در 
مراجع بهره گرفته شده و محاسبات در قالب يك برنامه 

مقايسه ميان نتايج بدست آمده با نتايج . اند اي انجام شده رايانه

زيست  تهيه شده در آژانس محيط (GasSimمدل ديگري بنام 
گيري هاي   اندازهو همچنين داده هاي حاصل از)  انگلستان

محاسبات براي بخشهايي از . صحرايي نيز انجام گرفته است
محل دفن كنوني مشهد به انجام رسيد كه داراي زباله هاي 

نتايج . باشند مي)  سال پيش به بعد6دفن شده از (جوان 
 سال 2مدلسازي نشان ميدهند كه توليد گاز دفنگاه در حدود 

بيشترين حد رسيده و سپس پس از دفن آخرين اليه زباله به 
 سال بعد به حد ناچيز 50نمايد و تا  شروع به افت تدريجي مي

 183توليد گاز زباله مشهد بين ) تئوريك(توان نظري. رسد مي
توان الكتريكي .  مترمكعب بر تن زباله برآورد گرديد238تا 

 157 در شرايط فعلي محل، 1395قابل اعتماد تا سال 
 .كيلووات برآورد شد
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 مقدمه. 1
 محصول واكنشهاي بيوشيميايي بر روي مواد 1گاز دفنگاه
پذير موجود در زباله است كه توسط باكتريهاي  آلي تجزيه

تركيب عمومي گاز . گيرند بيهوازي در محل دفن صورت مي
 :دفنگاه بصورت زير است

 
 ]5،6[گازها و تركيبات موجود در گاز دفنگاه ) : 1(جدول 

 يدرصد حجم نام تركيب
 CH4 60 – 40متان 

 CO2 50 – 35اكسيدكربن  دي
 N2 20 – 2نيتروژن 
 O2 3 – 0اكسيژن 

 H2S ppm 2000- 10سولفيد هيدروژن 
 جزئي NH3آمونياك 

 ppm 14000 - 200 تركيبات آلي غيرمتاني
 

وجود نيتروژن و اكسيژن در گاز دفنگاه بدليل نفوذ هوا از 
 .باشد يپوشش محل دفن بدرون زباله ها م

با توجه به اينكه گاز متان بعنوان يكي از تركيبات اصلي 
اي بشمار ميرود و اثر  گاز دفنگاه، از جمله گازهاي گلخانه

، مهار گاز ]5[اكسيدكربن است  برابر بيش از دي21تخريبي آن 
اكسيدكربن از اهميت  دفنگاه و تبديل گاز متان به دي

 .محيطي ويژه اي برخوردار است زيست
خالصه ) 2(مترين آثار زيانبار گاز دفنگاه بشرح جدولمه
محيطي گاز  براي مهار و كاهش آثار منفي زيست. اند شده

دفنگاه بايستي اصول مديريت گاز دفنگاه بكار بسته شوند كه 
 :عبارتند از

 استخراج، جمع آوري و هدايت گاز دفنگاه ●
از بين بردن متان و آالينده هاي موجود در گاز از طريق  ●

 سوزاندن يا تبديل به انرژي 
 

                                                 
1- Landfill Gas (LFG)  

 ]5،3[آثار زيانبار گاز دفنگاه ) : 2(جدول 
 تخريب اليه اوزون

تهديد تندرستي كاركنـان محـل      -انتشار بوي بد و گازهاي بسيار سمي      
 دفن و ساكنين حومة آن 

 آلودگي خاك و آبهاي زيرزميني 
 سوزي و انفجار خطر آتش

 تخريب پوشش گياهي محل دفن
 

ا كه متان موجود در گاز دفنگاه بعنوان يك سوخت با از آنج
كارايي احتراق مناسب مطرح است، تبديل گاز دفنگاه به 

بشرط استفاده  از روشها و تجهيزات درست و مناسب (انرژي
، ضمن توليد انرژي مفيد براي نيازهاي گوناگون )توليد انرژي

بين هاي موجود در گاز را نيز از  انساني، در عمل آالينده
گزينه هاي متعددي براي توليد انرژي از اين گاز . برد مي

 :وجود دارند كه عبارتند از
توليد مستقيم انرژي گرمايي براي مصارف محل دفن يا  ●

 صنايع همجوار
 توليد برق براي مصارف محلي يا اتصال به شبكه ●
 پااليش گاز دفنگاه و تزريق به شبكه گازرساني ●
 به سوخت خودروهاپااليش گاز دفنگاه و تبديل  ●

 30   بهره برداري از گاز دفنگاه براي توليد انرژي در طي 
سال اخير گسترش چشمگيري در سطح جهان داشته است، 

 ميالدي 2000بعنوان مثال در اياالت متحده آمريكا تا سال 
 مگاوات ظرفيت توليد برق از گازدفنگاه نصب و 900حدود 

 ]. 5[اندازي گرديده است راه
 توليد برق از گاز دفنگاه، روشهاي مختلفي وجود    براي

اين .باشند دارند، كه هريك براي ظرفيت خاصي مناسب مي
 .اند ارائه شده) 3(روشها در جدول
 ]5[روشهاي توليد برق از گاز دفنگاه ) : 3(جدول 
 ظرفيت مناسب نوع تجهيزات

  مگاوات4تا  ژنراتور بيوگازسوز-موتور
  مگاوات10 تا 3 توربين گازسوز

  مگاوات50 تا 10 توربين بخار
  كيلووات250تا  ميكروتوربين
  كيلووات700 تا 50 پيل سوختي

  كيلووات500 تا 10 موتور استيرلينگ
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) سيستم(در ايران، شهر شيراز  پيشتاز اجراي سامانه 
آوري گاز محل دفن زباله بوده است و  استخراج و جمع

اند   در محل ساخته شدهگازهاي خروجي در آتشدانهايي كه
اندازي يك موتور احتراقي  در همين محل، راه. ميسوزند

اي با استفاده  از بيوگاز براي توليد برق و نصب  جرقه
گرم  با موفقيت به  پز و توليد آب  و تجهيزات بيوگازسوز پخت

پس از شيراز، شهرهاي مشهد و اصفهان . انجام رسيده است
 گاز دفنگاه و بهره برداري نيز تاكنون سيستم جمع آوري

 .اند جزئي از آن در آشپزخانه صحرايي را به اجرا درآورده
   در محل فعلي دفن زباله شهر مشهد، گازهاي خروجي از 

 29اند، در  بخشهايي كه به سامانه جمع آوري گاز مجهز شده
 .سوزند آتشدان در فضاي باز مي

ز دفنگاه    طرح ساخت نخستين نيروگاه توليد برق از گا
و با همكاري ) سانا(در ايران توسط سازمان انرژيهاي نو ايران

سازمان بازيافت شهرداري مشهد آغاز شده و طرح مشابهي نيز 
در اين . باشد براي محل دفن زباله شيراز در دست بررسي مي

طرح، تعيين پتانسيل انرژي موجود در گاز دفنگاه و برآورد 
سنجي ساخت  گام در امكانتوان قابل نصب بعنوان نخستين 

اين نيروگاه مطرح بوده و در اين مقاله به اين موضوع پرداخته 
 .شده است

 
 مواد و روشها . 2

    در اين مقاله نخست به اصول و مباني محاسبات ظرفيت 
قابل نصب اشاره شده و سپس به تعيين مقدار انرژي قابل 

)  گاز دفنگاهبوسيله مدلسازي توليد(توليد از دو ديدگاه نظري 
گيري توليد گاز در محل دفن و تعيين  بوسيله اندازه(و عملي 

 .پرداخته شده است) ويژگيهاي كيفي آن
 
 محاسبات انرژي بالقوه و توان قابل نصب مباني. 1 – 2

   پتانسيل انرژي ناخالص از حاصلضرب حجم بيوگاز 
 :توليدشده در ارزش حرارتي گاز قابل محاسبه است

}1     {LFGLFGgross )LHV.(VE   )MJبرحسب   (=
= VLFG  حجم گاز دفنگاه برحسبNm3 

= LHVLFG ارزش حرارتي گاز  برحسب MJ/Nm3 

آهنگ ناخالص استحصال انرژي از گاز دفنگاه از رابطة زير 
 ]:6[قابل برآورد مي باشد 

}2{LFGLFGgross )LHV.(QE   )MJ/hبرحسب   (&=
QLFG =  گاه برحسب گاز دفن) دبي(شدت جريانNm3/h 

قابل نصب و انرژي برق قابـل       ) توان(ظرفيت الكتريكي   
توليد در محل دفن با توجه به بـازدهي كلـي الكتريكـي و              

، از روي آهنـگ ناخـالص انـرژي قابـل           1ضريب ظرفيـت  
 .محاسبه است

}3{ 63./)LHV.(Q.P LFGLFGee η=)  ظرفيت
 )kWبرق برحسب 

 شدت  عبارتست از ميانگينQLFGدر رابطه باال، 
قابل اعتماد بيوگاز كه در درازمدت قابل اتكا ) دبي(جريان
 بسته به نوع واحد تبديل انرژي (ηe)بازدهي الكتريكي . باشد

و فنĤوري آن، تغيير ميكند، اما دامنة معمول تغييرات آن براي 
مي % 32تا % 19ژنراتور هاي بيوگازسوز  بين -موتور
 ]. 5،6[باشد
}4{ )P.CF(E ee 8760=  
 )kWh الكتريكي  ساالنه برحسب  انرژي(

، دو شاخص مهم،  شود چنانكه در روابط يادشده ديده مي
گيري هستند، نخست شدت جريان گاز، و دوم،  نيازمند اندازه

شدت جريان قابل اعتماد گاز . ارزش حرارتي گازدفنگاه
 به دو روش استفاده از روابط و مدلهاي (QLFG)دفنگاه 

هاي  گيري ني روند توليد گاز دفنگاه، و اندازهبي رياضي پيش
برآورد ارزش حرارتي گاز، . صحرايي قابل تعيين است

تواند به كمك دستگاه هاي كالريمتر بصورت مستقيم انجام  مي
شده يا براساس درصد گاز متان موجود در بيوگاز برآورد 

 مگاژول بر 25 تا 15ارزش حرارتي گاز دفنگاه در دامنة . گردد
گيري  درصد  و درصورت اندازه] 6[كند رمكعب تغيير ميمت

 ]:6[حجمي متان، از رابطه زير نيز قابل تخمين است 

}5{    4100
4

CH
CH

LFG LHV
p

LHV ارزش  (=
 )MJ/Nm3حرارتي گازدفنگاه بر حسب 

                                                 
1- Capacity Factor (CF) 
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MJ/ Nm3 3/36 = )LHV( CH4ارزش حرارتي متان  
نمونه گاز در ، هم به كمك تحليل (pCH4)درصد متان 

آزمايشگاه و هم به كمك دستگاه هاي قابل حمل صحرايي، 
 .قابل اندازه گيري است

 
 مدلسازي روند توليد گاز دفنگاه. 2-2

بيني روند  معادالت گوناگوني توسط محققين براي پيش
 آنها بر اساس  اند كه مباني اغلب توليد گاز دفنگاه ارائه شده

بصورت (ك شيميايي مرتبة يكم معادله ديفرانسيل واكنش كينتي
 ].1[استوار است) زير

}6{  kG
dt
dG

−= 
 

بيني روند توليد گاز  در اين مقاله از معادله بهبوديافتة پيش
گيريهاي ميداني، همخواني  است كه با نتايج اندازه استفاده شده

 ].2[خوبي داشته است
 = Gاين معادله با بهسازي معادله واكنش مرتبه يكم 

Ge(1-e-kt) 2[ معرفي گرديد1»آنون« از سوي:[ 
}7{ tuut

mt e)e(GG ′−−−= 1 
 

 :شود اين معادله بصورت زير ساده مي
}8{ )ee(GG tktk

mt
21 −− −= 

 
 k1ضرايب .  استt ، توليد گاز در سال Gtدر معادلة باال، 

باشند   نشانگر ثابتهاي كينتيكي فرايند توليد گاز دفنگاه ميk2و 
 نيز Gm]. 2[ بزرگتر استk1 به ميزان قابل توجهي از k2كه 

 است كه با كمك (Ge)نسبتي از كل گاز قابل توليد 
رابطه . قابل برآورد است} 8{گيري معين از معادله  انتگرال

Gm با Geآيد  درنهايت بدين صورت بدست مي. 

}9      {em G)
kk

kk
(G

12

21
−

= 

}10{     LFGMSWe Y.MG = 
 

                                                 
1 - Anon, 1982 

 جرم زباله هاي دفن شده، و MMSW،}10{در معادله 
YLFG مقدار گاز قابل توليد از ( معرف بازده نظري گاز دفنگاه

 بكار YLFGبراي برآورد } 11{معادله. باشد مي) هر تن زباله
 ].1[ميرود
}11  {∑

=

−=
n

i
iiiiLFG p)MC()fb(OC.Y

1
18671 

YLFG =  توان نظري توليد بيوگاز از واحد جرم زبالة تر  بر
 m3/ kgMSWحسب 

OCi  =  كربن آلي موجود در جزءi برحسب kg C/ kg dry  
MCi =  رطوبت موجود در جزءi برحسب kg/ kg 

pi =  نسبت وزني جزءi در كل زباله برحسب kg / kgMSW   
(fb)i = پذيري جزء  قابليت تجزيهi برحسب kg/kg 

اي بنام  يك برنامه رايانه} 11{الي} 8{بر اساس معادالت 
توسط نگارنده تهيه » (IRLFGM)گاز دفنگاه ايران مدل «

شده كه اطالعات مربوط به كميت و كيفيت زباله را از كاربر 
بيني روند توليد گاز را انجام  دريافت نموده و محاسبات پيش

 .نمايد داده و نتايج را در يك فايل خروجي ذخيره مي
رئوس اطالعات دريافتي توسط اين برنامه  بدين شرح 

 :است
 نام شهر ●
اين برنامه (بازده نظري گاز يا اطالعات تركيب  زباله  ●

 YLFGتواند از روي داده هاي تركيب و كيفيت زباله،  مي
 )را محاسبه نمايد

 ])6[فرض   بعنوان پيش05/0 عدد (k1كينتيكي  ثابت ضريب ●
 سال آغاز بكار دفنگاه ●
 )دوره دفن(تعداد سالهاي دفن زباله  ●
  هر سالتناژ  زبالة دفن شده در ●

 

ساير متغيرها و ضرايب توسط برنامه برآورد شده و در فايل 
خروجي، حجم گاز قابل توليد در هر سال و حدود باال و 

 .گردد توليد گاز در آن سال درج مي) دبي(جريان  پايين شدت
 كه به سفارش 2»سازي گاز دفنگاه شبيه«مدل ديگري بنام 

 انگلستان تهيه گرديده، نيز در مطالعه بر 1»زيست آژانس محيط«

                                                 
2 - GasSim 
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اين . روي محل دفن مشهد مورد استفاده  قرار گرفته است
مدل نيز اطالعاتي دربارة مشخصات محل دفن،  كميت و 
كيفيت زباله، ميزان نفوذ بارشهاي جوي در دفنگاه و تأسيسات 
احتراق گاز يا توليد انرژي از گاز دفنگاه، از كاربر دريافت 

سپس نمودار توليد گاز در طول سالهاي مختلف . ندك مي
 . گردد توسط اين مدل ترسيم مي

 
 گيري هاي صحرايي اندازه. 2-3

در بررسيهاي صحرايي بر روي گاز محل دفن زباله مشهد، 
شدت جريان گاز، درصد حجمي متان، دما و فشار گاز 

گيري ها بر روي آتشدانهاي فعال به  اندازه. گيري شد اندازه
بيوگاز خروجي از آتشدانها، ) دبي(شدت جريان. نجام رسيدا

گيري ميانگين سرعت گاز و ضرب آن در سطح مقطع  با اندازه
-testoبراي سنجش سرعت از دستگاه. دهانه لوله بدست آمد

اي ويژة سرعت سيال استفاده   پروانه) سنسور( و حسگر 350
  آلمانGfG ساخت Polytector II-G750دستگاه . گرديد

. گيري درصد حجمي متان در بيوگاز بكار رفت براي اندازه
 HANA8757دماي گاز بكمك دماسنج ديجيتال 

گيري فشار گاز نيز بكمك دستگاه  اندازه. گيري شد اندازه
 . انجام گرفتtesto-511فشارسنج 

 
 
 تهيه داده هاي مورد نياز. 2-4

در محل فعلي دفن زباله مشهد، سلولهاي متعددي به دفن 
 به بعد، 1375از سال . اند الة سالهاي مختلف اختصاص يافتهزب

بدليل .شوند زباله صنعتي و بيمارستاني بصورت مجزا دفن مي
براي زباله هايي كه آنكه بهره برداري از انرژي گاز دفنگاه، 

] 5[پذير است  سال از عمر دفن آنها گذشته باشد، توجيه7كمتر از 
 مورد بررسي قرار G  وC و Bدر اين مطالعه، سلولهاي 

 .گرفتند
اطالعات تركيب زباله از مدارك سازمان بازيافت مشهد 

 .استخراج شده در مدلسازي بكار رفته است
 

                                                                            
1 - Environmental Agency (UK) 

 ]8 [1380تركيب زباله شهر مشهد ) : 4(جدول 
 درصد دهنده جزء تشكيل

 9/63 مواد فسادپذير
 4/14 كاغذ و مقوا

 22/4 پالستيك
 84/2 شيشه
 1/2 چوب

 69/1 استخوان
 87/0 الستيك

 66/0 چرم
 26/9 سايرمواد

 100 جمع
 

د توان نظري توليد گاز زباله مشهد، مطابق براي برآور
عمل شده و نتايج } 11{جدول زير و با بكارگيري معادله

 ].8،3[اند  بدست آمده
اعداد و پيش فرضهاي بكار رفته در محاسبه توان نظري ) : 5(جدول 

 توليد گاز دفنگاه زباله مشهد
 pi Oci fbi MCiدرصد  iجزء 

 60/0 80/0 48/0 639/0 پسماند فسادپذير

 20/0 13/0 50/0 023/0 چوب

 20/0 49/0 44/0 144/0 كاغذ و مقوا

m3/tonMSW 183 = YLFG تنها با احتساب پسماندهاي فسادپذير نتيجه
 

m3/tonMSW 238 = YLFG با احتساب كل مواد

 
براي ) k1ضريب(گاز گزينش ثابت كينتيكي توليد براي 

بترتيب زير عمل ] 4[هاي مرجع مشهد، با استفاده  از توصيه
 :شده است

پذير  از كاغذ و مقواي موجود در زباله بعنوان تجزيه% 25 ●
 .شوند متوسط درنظر گرفته مي

پذير سريع فرض  كل مواد فسادپذير بعنوان تجزيه ●
 ].4[شوند مي

زباله بعنوان از كاغذ و مقوا بعالوة چوب موجود در % 75 ●
 ].4[روند  پذير آرام بشمار مي تجزيه

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  دفنگاهسنجش نظري و عملي توان الكتريك قابل نصب در محل دفن زباله مشهد براي استفاده از گاز
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

6 

براي  ) k( برآورد ضريب ثابت كينتيك توليد گاز دفنگاه ) : 6(جدول 
 مشهد

 kضريب  درصد در زباله مشهد نوع اجزاء
 116/0 9/63 پذير سريع تجزيه
 076/0 6/3 پذير متوسط تجزيه

 044/0 3/15 پذير آرام تجزيه
 k1 0836/0برآيند ضريب ثابت 

 
ز مدت زماني كه نيمي از كل حجم گا(مه عمر توليد گازني

با استفاده  از معادلة زير ) شود يد، تا آن هنگام آزاد ميقابل تول
 .آيد بدست مي

}12{   
1

12

22

k

]
kk

k[Ln
th

−
= 

 توسط برنامه و با حل معادالت سعي و خطا k2 و thمقادير 
زبالة دفن اثر تجمعي گاز توليدي از اليه هاي . آيند بدست مي

شده در سالهاي مختلف،بصورت يك ماتريس همانند 
 درنظر گرفته شده و حجم IRLFGMدر مدل ) 7(جدول

 .گردد تجمعي گاز محاسبه مي
 

 هاي مختلف زباله در دفنگاه محاسبه حجم تجمعي گاز اليه) : 7(جدول 
 سال
 t … 2 1 اليه

1 G(1,t) … G(1,2) G(1,1) 
2 G(2,t) … G(2,2) 0 
3 G(3,t) … 0 0 
n G(n,t) … 0 0 

∑ جمع
=

t

i
)t,i(G

1

 … G(1,2) + 
G(2,2) G(1,1) 

 
عالوه بر داده هاي كمي و كيفي GasSim در كاربرد مدل

ر دربارة دفنگاه مشهد وارد فايلهاي طالعات زيزباله ها، ا
 .مربوطه در مدل گرديد

 GasSimارائه شده به  مدل ميزان نفوذ بارشهاي ساالنه  ●
 ميليمتر بصورت 15يليمتر در سال با انحراف معيار  م55: 

 .توزيع نرمال بوده است

 بستر دفن بدون كفپوش نفوذناپذير ●
 50 تا 30پوشش نهايي از جنس رس با ضخامت  ●

 تا 1×10-8سانتيمتر و ضريب هدايت هيدروليكي بين  
  متر بر ثانيه1×4-10

 )6( مطابق جدول(k)ضريب ثابت كينتيك  ●

 
 افته هاي. 3

 دفنگاه G و C و B براي سلولهاي IRLFGM مدل 
مشخصات اين سلولها در جدول زير ارائه . مشهد اجرا گرديد

گذاري  الزم به يادآوري است كه شبكه هاي لوله. تاس شده
 .اند براي استخراج گاز در اين سلولها به اجرا درآمده

 
 ]7[ويژگيهاي سلولهاي بررسي شده در دفنگاه مشهد) : 8(جدول 

 B C G سلول
 1380 1378 1375 يشسال گشا

  ماه37  سال2  سال3 دوره دفن
 1412750 876000 1204500 )تن(جرم زباله 

 
با استفاده از B بيني نظري روند توليد گاز در سلول  پيش

نمايش داده ) 1( در شكلIRLFGM از مدل نتايج حاصل
 .است شده

جريان گاز  بيني شدت نمودار پيش) 3(و)2(در شكلهاي
در اين . است  ارائه شدهG و سلول C دفنگاه در سلول

از حجم % 90رها، حد باالي دبي گاز برمبناي استخراج نمودا
از آن % 40گاز قابل توليد، و حد پائين بر مبناي استخراج 

بايد يادآور شد كه اين حدود نشانگر . بنمايش درآمده است
دامنة متداول بازدهي استخراج گاز در دفنگاههاي مختلف 

 .ند و مطلق نيستندجهان ميباش
 بكمك مدل Gنتايج مدلسازي سلول ) 4(در شكل

GasSimبيني حدود شدت جريان   در قالب يك نمودار پيش
 .توليد گاز، نمايش داده شده است

گاز و درصد ) دبي(جريان گيري شدت نتايج حاصل از اندازه
ان در سر لوله هاي خروجي گاز دفنگاه مشهد در جدول مت

 .تزير خالصه شده اس
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 1383تيرماه –برداري ميداني گاز دفنگاه مشهد  نتايج داده) : 9(جدول 

 محور

دبي
وع 

جم
م

 
(m

3 /h
r)

ي  
ن دب

نگي
ميا

وله
هر ل

ن  
نگي
ميا

تان
د م

رص
د

دما 
ن 
نگي
ميا )°

C(  

مركزي 
 )Bسلول(

15/104 36/17 31 5/40 

شمالي 
 )Cسلول(

17/146 36/24 2/43 37 

سلول (غربي 
G( 

42/229 68/28 42 37 

 
 گيري  نتيجهبحث و. 4

دهد كه توليد  نشان مي) 3(تا) 1(مطالعه نمودارهاي شكل
گاز در هر سلول، در حدود دو سال پس از دفن آخرين اليه 

ترين حد خود ميرسد و سپس شروع به افت زباله به باال
اين موضوع به منزلة اين حقيقت است كه انرژي . مينمايد

فنگاه زباله بالقوه و به تبع آن، توان الكتريكي قابل نصب در د
 . در سالهاي آينده كاهش خواهد يافت

دهد كه شدت جريان  نشان مي) 3(و شكل) 4(مقايسه شكل
  پايينتر از GasSimبيني شدة توليد گاز توسط مدل  پيش

 .باشد  ميIRLFGMبيني شده مشابه توسط مدل  مقادير پيش
از سوي ديگر، مقايسه شدت جريان واقعي  گاز مندرج در 

بيني شده توسط مدل ها، نشان  ا مقادير پيش ب)9(جدول 
دهد كه گاز خروجي از لوله هاي استخراج در دفنگاه  مي

مشهد، به ميزان چشمگيري پايين تر از حد مورد انتظار است 
گذاري موجود  كه اين امر حكايت از كارايي ضعيف شبكه لوله

مهمترين داليل اين . در جمع آوري گاز سلولهاي دفن دارد
را ميتوان ناشي از عدم نفوذ لوله هاي تخلية گاز در پديده 

اعماق اليه هاي زباله، نبود پوششهاي نفوذناپذير در سلولهاي 
دفن و فرار گاز از ديواره هاي جانبي و بخصوص وجود تركها 
و شكافهاي فراوان در خاك پوشش نهايي سلولها و فرار گاز 

 .از آن طريق دانست
ي ارزيابي توان الكتريكي قابل با توجه به موارد فوق، برا

شود كه جريان   اعتماد كافي، چنين فرض مينصب همراه با
) 1(گاز توليدي در دفنگاه از الگوي روندكاهشي نمودارهاي 

، توان }4{تا } 1{با توجه به روابط . پيروي نمايد) 4(تا 

 سال آينده 10الكتريكي قابل دسترسي در حال حاضر و در 
ژنراتور -داقل عمر اقتصادي يك موتورح. گردد محاسبه مي
 ]. 5[شود   سال فرض مي10بيوگازسوز 

با نگاهي به نتايج مدلسازي توليد گاز، چنين استنباط 
 كسري از 1395شود كه شدت جريان توليد گاز در سال  مي
 است كه براي سلولهاي سه گانه 1383 توليد گاز در سال دبي

 : آيد بشرح زير بدست مي
 G” : 44%” سلول-% C” : 37“ سلول -% B”:  39“سلول 

گيري شدة مندرج در جدول   نسبتها به مقادير اندازههمين
} 4{تا } 1{تعميم داده شده است تا با كاربرد روابط ) 9(

 بدست 1395تخميني از توان الكتريكي قابل دسترس در سال 
 .است آيد كه نتايج برآورد بشرح زير خالصه شده

 
توان الكتريكي قابل دسترس با توجه به روند برآورد ) : 10جدول (

 كاهش توليد گاز دفنگاه

سال
 

دبي گاز  محور
(m3/hr)

ارزش 
حرارتي 

گاز 
(MJ/m3)

 انرژي
بالقوه 

(MJ/h) 

توان 
الكتريكي 

(kW) 
 3/25 8/456 25/11 6/40مركزي
 1/47 3/848 7/15 1/54شمالي
 4/85 3/1538 2/15 9/100 غربي

1395
 

 157 3/2843 - 6/195مجموع
 1/65 7/1171 25/11 15/104مركزي
 5/127 8/2294 7/15 17/146شمالي
 7/193 2/3487 2/15 42/229 غربي

1383
 

 386 7/6953 - 7/479مجموع
 فرض شده است% 20ژنراتور بيوگازسوز ، -بازده الكتريكي موتور* 

 
 يشنهادهاپ. 4-1

در شرايط دار توليد گاز دفنگاه  با توجه به ماهيت نوسان
كننده،   پيشنهاد شده است كه بكمك لوله هاي جمعواقعي،

گانه به يك ايستگاه مركزي  ورهاي سهگازهاي خروجي از مح
برداري هدايت گردد تا  مجهز به كنتور گاز و تجهيزات نمونه
 كيفي آن، ميانگين قابل با ثبت تغييرات دبي گاز و مشخصات

 .اعتماد انرژي گاز دفنگاه مشهد ارزيابي شود
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با توجه به برنامه شهرداري مشهد براي دفن زباله ها از سال 
برداري از گاز دفنگاه در  آن محل  يد، و بهرهآينده در محل جد

 كيلوواتي در 150حل پيشنهادي اينست كه دو واحد ، يك راه 
درصدي 50محل دفن فعلي نصب شوند، و پس از كاهش 

توليد گاز در محل دفن فعلي، يكي از واحدها به محل دفن 
 .جديد منتقل گردد
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 دفترچه -سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد .7
 تا 1354 دفن زباله هاي شهر مشهد از سال شناسايي محل

 1380 پائيز -1380

 مطالعات جمع آوري گاز -قدمگاهي خراساني، حبيب .8
 سازمان بازيافت و تبديل -شهرمشهدسايت دفن زباله 
 1381 پائيز -شهدمواد شهرداري م
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 IRLFGM دفنگاه مشهد براساس مدل Bنمودار روند توليد گاز در سلول ) : 1(شكل 
 

 

 
 IRLFGM دفنگاه مشهد براساس مدل Cتوليد گاز در سلول ) شار(بيني شدت جريان  پيش) : 2(شكل 
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  IRLFGM دفنگاه مشهد براساس مدل Gتوليد گاز در سلول ) شار(بيني شدت جريان  پيش) : 3(شكل 

 

 
 GasSim دفنگاه مشهد براساس مدل Gتوليد گاز در سلول بيني شدت جريان  پيش) : 4(شكل 
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