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  پذير در توسعه پايدارهاي تجديدنقش انرژي
  (با تأكيد بر بيوگاز توليدي از زائدات كشاورزي)

  
  2، مجيد عباسپور1لعبت تقوي

  
  تحقيقات تهران واحد علوم و استاديار، دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي، 1

  استاد، دانشكده مكانيك، دانشگاه صنعت شريف 2
  
  
  

  چكيده
  

 مانند تجديدپذير هاي انرژيمحيط زيستي گوناگوني داشته باشد. استفاده از  خطراتو مي تواند  نيست پايدار نباشد زيست محيط با سازگار كه اي توسعه

 است تجديد غيرقابل و تجديدپذير انرژي منابع از سرشار ايران در راستاي توسعه پايدار تلقي شوند... مي تواند گامي و يوماس ب زمين، گرماي ،باد خورشيد،
از جمله انرژي هاي تجديد پذير مهم و قابل بهره برداري در ايران ، . و حفظ محيط زيست باشد راستاي توسعه پايدار دركه بهره برداري از آنها مي تواند 

 حاضر در پژوهش . دنمطالعات نشان داده است كه ساالنه مقدار زيادي زايدات كشاورزي برجا مي ماند كه استفاده خاصي ندار مي باشد.انرژي  بيوماس 
است. زائدات كشاورزي توجه ويژه شده  حاصله ازبه توليد انرژي از بيوماس زيستي (بيوگاز) ، وضعيت انرژي هاي تجديد پذير در جهان و ايران ضمن بررسي 

. توليد انرژي به مانند بيواتانول مي تواند به عنوان يك راه موثر جهت استفاده هزار تن در سال بوده است 23147,5دات كشاورزي و جنگلي در ايران جرم زائ
توليد انرژي مطرح ده با بيوماس باال جهت ــبهينه از زائدات كشاورزي باشد. كاه و كلش برنج، گندم و ذرت و باگاس نيشكر به عنوان زائدات كشاورزي عم

مين انرژي و Ĥمي باشند . از آنجائي كه محصوالت كشاورزي مذكور در مساحت زيادي در ايران كشت مي گردند لذا بهره برداري بهينه از زائدات آنها جهت ت
اولويت بندي و تعيين پتانسيل توانايي جهت  –كاهش آلودگي هاي محيط زيست موثر مي باشد.  شايان ذكر است كه در مطالعه حاضر ماتريس جذابيت 

  بهره برداري از زائدات كشاورزي معرفي و  نهايتاً مدل كمي جهت سنجش پايداري بخش انرژي هاي تجديد پذير معرفي شده است.
  

  زائدات كشاورزي - بيوماس -توسعه پايدار –انرژي تجديدپذير  كلمات كليدي:
  

  
  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 www.Bioenergy.ir               021 – 88671676         1392ايران، تهران، نهم آبان چهارمين همايش ملي بيوانرژي 

  

  

  مقدمه

منابع انرژي فسيلي مانند نفت، زغال سنگ ، گاز و غيره بسيار وابسته است و بطور گسترده اي جهت توليد به انواع در حال حاضر اقتصاد دنيا 
اي بزرگ منجر به توليد سطح همصرف بيش از حد سوختهاي فسيلي به ويژه در شهر . )1( كتريسيته و ديگر محصوالت استفاده مي شوندلا

با گسترش  ). 2سطح گازهاي گلخانه اي بطور گسترده اي بر روي سطح زمين افزايش يافته است( بااليي از آلودگي در دهه اخير شده است. 
  جمعيت انساني و باالرفتن رفاه صنعتي، مصرف انرژي جهاني بتدريج افزايش يافته است. 
نده نزديك توليد ساليانه جهاني ان داده است كه در آيواردات سوخت حمل و نقل تحت تأثير محدوديت سوخت فسيلي قرار دارد.  مطالعات نش

).  در سناريو مذكور، منابع انرژي تجديد پذير بعنوان جايگزين سوختهاي فسيلي خواهند بود. باد، آب، خورشيد 3نفت كاهش مي يابد (
ت توليد سوخت و صنايع در حاليكه ممكن اس ،بيوماس و زمين گرمايي مي توانند بعنوان انرژي جايگزين براي صنايع مورد استفاده قرار گيرند 

تحقيقات انجام شده گوياي آن است كه همه بخشهاي وابسته به ). 4شيميايي به انرژي بيوماس بعنوان منبع انرژي آينده وابسته باشند (
كه ذكر است شايان  بيوديزل و بيوهيدروژن و .... جايگزين نمود.  سوخت فسيلي را مي توان با سوخت بيوماس تجديدپذير مانند بيواتانول ،

)، و استفاده از آن به دليل مشكالت مهم زيست 6-5امروزه در سراسر جهان اتانول به عنوان سوخت زيستي مايع مورد استفاده قرار مي گيرد (
  محيطي از قبيل گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوايي رونق يافته است.

كشورها در سراسر جهان افزايش استفاده از بيوماس را جهت برطرف كردن نيازهاي آتي انرژي با هدف كاهش كربن مطرح شده در پروتكل 
 كيوتو و نيز كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي در برنامه ها و قوانين خود قرار داده اند.  

% منابع كل جهان 11ميليارد بشكه يا  137شده نفتي، شامل مايعات گازي بيش از ايران داراي منابع فراوان فسيلي است. ذخاير اثبات كشور 
 ).7(بوده است  1383كل منابع جهان در سال  % 15تريليون مترمكعب يا  26,7است. اين در حالي است كه منابع گاز طبيعي بيش از 

داخلي، غير بهينه است و قيمتهاي يارانه اي سوخت افزايش  مصرف سوخت هاي فسيلي در ايران به دليل افزايش جمعيت و رشد توليد ناخالص
يافته است. سياست گذاران انرژي مدت هاست در تالش هستند تا مصرف انرژي را تنوع بخشند و انرژي هسته اي و تجديد پذير را نيز وارد 

د دارد كه با مصرف انرژي وسياست هاي زيادي وج امنيت انرژي از ديد سياستگذاران انرژي ايران بسيار حياتي است. وليسبد انرژي نمايد. 
نيز يك چهارم از  2012تامين نموده اند و در اوايل سال  2011% از برق جهان را در سال 20منابع تجديدپذير نزديك به  ناسازگار است.

  .)8منابع تجديدپذير تامين شده است. (ظرفيت انرژي جهاني از تمامي 
، همچنين در پژوهش حاضر ضمن بررسي وضعيت انرژي هاي تجديد پذير در جهان و ايران، مدلي جهت سنجش پايداري معرفي مي گردد 

  بطور ويژه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. توانايي-با استفاده از ماتريس جذابيت وضعيت استحصال انرژي از زائدات كشاورزي
  انرژي باد

 .دهد مي نشان را بااليي رشد به رو سرعت بادي برق توليد منظور به آن از استفاده كه است تجديدپذير و نو هاي ژيانر جمله از باد انرژي

گيگاوات بود. امروزه توان بادي در دنيا ظرفيت توليد  197، ميزان ظرفيت اسمي توليد برق بادي در سراسر جهان برابر 2010در انتهاي سال 
سال گذشته، رشد متوسط ساالنه در  5در  .درصد مصرف برق دنياست2٫5انرژي الكتريكي را دارد كه اين ميزان، تراوات ساعت  430ساالنه 

به  2018درصد و تا سال 3٫35به  2013رود كه سهم باد در توليد انرژي الكتريكي دنيا تا سال  درصد بوده و انتظار مي27٫6توان بادي دنيا 
  .درصد برسد8
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اين كشور را به  2010درصدي آن نسبت به سال  37نصب نموده است كه افزايش  2011ت ظرفيت بادي در سال گيگاوا 18,9كشور چين 
  ).9(گيگاوات تبديل نموده است 44,7رهبري جهاني با مجموع ظرفيت 

گيگاواتي خود در سال  10گيگاوات به ظرفيت بادي خود اضافه نموده در مقايسه با افزايش  5تنها بيش از  2010اياالت متحده در سال 
ميزان  2010گيگاوات رسانيده است. تا پايان سال 40,2، جمعا ظرفيت انرژي بادي اين كشور را به ميزان 2010گذشته كه اين افزايش در سال 

باالتر رفته است كه اين مقدار براي تامين  2009درصدي در سال  1,8توليدي توسط انرژي بادي تامين شده است كه از ميزان  % از برق2,3
   ).11(ميليون خانوار آمريكائي كفايت مي نمايد 10برق 

كمي كاهش يافته و  2009ال داشته است كه در مقايسه با س شده گيگاوات انرژي بادي نصب 9,5نزديك به  2010اتحاديه اروپا در سال 
 گيگاوات رسانيده است. 8,4ظرفيت كل خود را به 

  

  

  

  

  

  

  

  

برق توليد شده در مگاوات  33٫000مگاوات از  25تنها  1383در سال مطالعات انجام شده در ارتباط با انرژي بادي در ايران نشان مي دهد كه 
مگاوات بود (رتبه سي  45سهم برق توليد شده در ايران با استفاده از انرژي بادي  1386ايران با استفاده از انرژي بادي توليد شده بود. در سال 

ن) و بينالود (در نيروگاه بادي منجيل (در استان گيال 1387داد. در سال  رشد چهل درصدي را نشان مي 1385ام در دنيا) كه به نسبت سال 
 مگاوات ساعت بوده 130معادل  1388اند. ظرفيت برق بادي در ايران در سال  مگاوات برق را داشته 82استان خراسان رضوي)، ظرفيت 

  ).10(است 

  انرژي خورشيدي
 

ميليارد سال است.  14بيش از ترين منبع انرژي در منظومه شمسي است كه طبق آخرين برآوردها، عمر اين انرژي  انرژي ستاره خورشيد عمده
هزار برابر وزن زمين است. اين  333شود. با توجه به وزن خورشيد كه حدود  ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي 2/4در هر ثانيه 

  .ميليارد سال آينده به حساب آورد 5عنوان منبع عظيم انرژي تا  توان به كره نوراني را مي

شود، كه به طور معمول توسط يك  گفته مي (pvs) تبديل نور خورشيد به الكتريسيته از طريق يك سلول فوتوولتاييك انرژي فتوولتايك به
، براي 2010در سال  .شود پذيرد. سلول خورشيدي يك ابزار غير مكانيكي است كه معموالً از آلياژ سيليكون مي سلول خورشيدي انجام مي

ائيك بيشتري نسبت به انرژي بادي نصب نموده است و رهبري آن با كشورهاي آلمان و ايتاليا مي باشد. اولين بار، اروپا سيستمهاي فتوولت

 )2010: ده كشور برتر در ظرفيت نصب شده انرژي بادي (سال 1نمودار 
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گيگاوات) به طوري كه در پايان  7,4نسبت به كل دنيا در سال گذشته داشته است( 2010كشور آلمان ظرفيت نصب شده بيشتري در سال 
گيگاوات ظرفيت متصل به شبكه تا انتهاي سال اضافه نمود كه  2,3يتاليا در حدود گيگاوات ظرفيت نصب شده داشته است. كشور ا 17,3سال 

گيگاوات رسانيد. سيستمهاي نصب شده واقعي ممكن است بيش از اين مقدار باشد، با اين حال با آغاز  3,5در مجموع ظرفيت رسمي خود را به 
گيگاوات رسيده كه بعضي از  5,8هاي خريد تضميني برق جمعا به مجموع ظرفيت رسمي متصل به شبكه تحت تعرفه  2011ماه ژوئن سال 

 كيلووات مي باشد. 2398,45خورشيدي در كشور مطالعات نشان داده است كه ظرفيت نصب شده انرژي نصب شده اند.  2010آنها در سال 

 زمين گرمايي

استوار است. در اعماق زمين و در هر يك كيلومتر درون آن، استحصال انرژي زمين گرمايي بر پايه بهره برداري از حرارت درون پوسته زمين 
درجه  40درجه سانتي گراد افزايش مي يابد. انرژي زمين گرمايي در نقاطي قابل استفاده است كه دماي بيش از  30الي  25دما به اندازه 

مين گرمايي حاصل از توده هاي ماگمايي، تجزيه مواد سانتي گراد با كمترين هزينه به سطح زمين انتقال يابد. حرارت الزم براي سيستم هاي ز
، تجزيه مواد راديواكتيو، واكنش هاي شيميايي داخل زمين و حركات پوسته زمين مي باشد كه در اين ميان نقش توده هاي ماگمايي

ي ماگمايي در تأمين حرارت الزم راديداكتيو، واكنش هاي شيميايي داخل زمين و حركات پوسته زمين مي باشد كه در اين ميان نقش توده ها
گرمايي گفته  گرمايي به توليد انرژي الكتريكي از انرژي زمين الكتريسيته زمين). 12سيستم زمين گرمايي نسبت به بقيه مواد بيشتر است (

، نيروگاه (Flash Steam) هاي تبديل به بخار سيال هاي بخار خشك، نيروگاه ها شامل نيروگاه شود. فناوري مورد استفاده در اين طرح مي
گرمايي  كنند، در حالي كه حرارت زمين گرمايي براي توليد برق استفاده مي كشور جهان از انرژي زمين 24چرخه دوگانه است. در حال حاضر 

است.  ات برآورد شدههزار گيگاو 2تا  35گرمايي از  پتانسيل توليد برق از انرژي زمين  .گيرد برداري قرار مي كشور جهان مورد بهره 70در 
كشور جهان نيروگاه  24، در 2011بر اساس آمارهاي اعالم شده درآغاز سال  .مگاوات است 715هزار و  10شده كنوني در جهان  ظرفيت نصب

 3,1آمريكا(هاي زمين گرمائي به بهره برداري رسيده كه اكثريت قريب باتفاق آنها در هشت كشور جهان قرار گرفته اند و شامل اياالت متحده 
گيگاوات)،  0,8گيگاوات)، نيوزلند( حدود  0,9گيگاوات)، ايتاليا( 1گيگاوات)، مكزيك(نزديك به  1,2گيگاوات)، اندونزي( 1,9گيگاوات)، فيليپين(

ن شناخته گيگاوات)مي باشند . در بين كشورهاي ياد شده كشور ايسلند به عنوان رهبر اين صنعت در جها 0,5گيگاوات) و ژاپن( 0,6ايسلند(
% از 18از انرژي زمين گرمائي تامين نموده است و فيليپين نيز با توليد حدود  2010% از برق مورد نياز خود را در سال 26شده به طوري كه 

شده همچنين بر اساس اعالم آژانس انرژي زمين گرمايي آخرين ظرفيت نصب  .برق خود را از اين منبع رتبه دوم را به خود اختصاص داده است
  ).11(نيروگاههاي زمين گرمايي به شرح ذيل مي باشد
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  آخرين ظرفيت نصب شده نيروگاههاي زمين گرمايي :2 نمودار

 كه محلهايي در انرژي اين از سنتي هاي شيوه به مردم كه بطوري رسد مي دور بسيار سالهاي به درايران گرمايي زمين انرژي از استفاده

 نوناك هم .ردندك مي استفاده تفريحي و آبدرماني مصارف جهت شنا استخرهاي و حمامها قالب داشت،در وجود آبگرم هاي هچشم

 در شهر مشكين منطقه در نيرو وزارت به وابسته ايران نو انرژيهاي سازمان توسط شورك در گرمايي زمين نيروگاه اولين احداث مطالعات

 تخمين و برآورد جهت متر 2200 و متر 3170 متر، 3200 حدود هاي عمق به تشافيكا اهچ حلقه سه ونكنتا كه است اجراء حال

 نيروگاه احداث براي مطلوبي و باال پتانسيل ازوجود يكحا اوليه نتايج و است شده حفاري سبالن منطقه در گرمايي زمين انرژي پتانسيل

 .است منطقه اين در

 .است انجام درحال ساختمان سرمايش و گرمايش تامين جهت تبريز هرش  در حرارتي پمپ پروژه سازمان دراين همچنين

 و اند گرفته قرار مطالعه مورد هستند، گرمايي زمين انرژي از برداري بهره جهت مناسب سيلــپتان داراي كه ايران از مناطقي ونــنكتا
  ).13(باشدمي  اجرا و مطالعه دست در زمينه دراين تحقيقاتي هاي ه پروژ

  
  سوختيهيدروژن و پيل 

  
و توسعه يافته به  دهه گذشته در بسياري از كشورهاي رو به توسعه در آستانه هزاره سوم ميالدي، با توجه به تحوالت بنيادي كه به ويژه طي دو

مهم  سياسي، فني و اجتماعي يكي از لحاظ صنعتي و اقتصادي به وقوع پيوسته و با عنايت به چشم انداز پيش روي جهان از ديدگاه اقتصادي،
مين انرژي طي أخود مشغول داشته است، موضوع ت ترين نيازهايي كه ذهن تمامي مسئوالن و كارشناسان را در كشورهاي مختلف جهان به

له أباشد. اين مس تجديدپذير به عنوان جايگزيني گريزناپذير براي نفت مي هاي كارگيري و استفاده از انرژي ههاي آتي، بهينه سازي انرژي و ب سال
  اي نه چندان دور، اهميت دو چندان پيدا كرده است. در آينده هاي فسيلي بيني اتمام سوخت ه خصوص با پيشب

شده و  واحد نصب 456سوختي نيروگاهي ارائه شده است. امريكا با  شده پيل كشور جهان در تعداد واحدهاي نصب 40در جدول زير سهم 
  باشد. هاي سوختي نيروگاهي مي پن، پيشگام در عرصه استفاده از پيلواحد اختالف با كشور بعدي، يعني ژا 258داشتن 

  )11( 2010هاي سوختي نيروگاهي تا سال  سهم كشورهاي جهان از پيل:  1جدول 
 تعداد كشور محل نصب تعداد كشور محل نصب تعداد كشور محل نصب تعداد كشور محل نصب

  1  كويت  10  اسپانيا  2  بلژيك  456  امريكا
  1  لوكزامبورگ  9  آفريقاي جنوبي  2  يونان  198  ژاپن
  1  مكزيك  8  برزيل  2  روسيه  123  آلمان

  1  نروژ  8  استراليا  2  تركيه  38  انگليس
  1  پرتغال  7  سوئد  1  باهاماس  27  فرانسه
  1  پورتوريكو  5  اتريش  1  آنتاركتيكا  26  كانادا
  1  جمهوري اسلواكي  4  فنالند  1  گرينلند  15  ايتاليا
  1  اندونزي  4  هند  1  مجارستان  14  جنوبي كره
  1  ونزوئال  3  نيوزيلند  1  چين  13  هلند

  1  ايران  3  دانمارك  1  ايسلند  10  سوئيس
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  كيلووات برآورد شده است. 32,2ذيل ظرفيت نصب شده پيل سوختي در ايران معادل ، در 2مطابق جدول

 

  ظرفيت نصب شده پيل سوختي در ايران: 2جدول 

 نام شركت مجري يا مشاور مكان ظرفيت نصب شده رديف

سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) طالقان كيلووات متصل به شبكه 25خريد ، نصب و راه اندازي پيل سوختي پليمري  1
سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) طالقان CHPكيلووات توليد همزمان برق و حرارت  5راه اندازي پيل سوختي پليمري  2
سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) طالقان كيلووات دما باال 1پيل سوختي پليمري راه اندازي  3
سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) طالقان كيلووات دما پايين 1,2راه اندازي پيل سوختي پليمري  4

 جمع كل ظرفيت به كيلووات 32،2

 زيست سوخت

  آيد. پذير انرژي است كه از مواد زيستي به دست مييك منبع تجديد  (Biomass) سازيست توده يا بيوم
انرژي زيست توده از مناسب ترين انرژي هاي تجديدپذير است كه از زمانهاي بسيار گذشته به كار مي رفته و عالوه بر تجديدپذير بودن با 

ار مي رود كه از فتوسنتز كصوالتي به محمحيط زيست نيز سازگار است . در واقع بيوماس اصطالحي در زمينه انرژي است كه براي توصيف 
گياهان بدست مي آيند. هر ساله از طريق فتوسنتز، معادل چندين برابر مصرف انرژي ساالنه جهان، انرژي خورشيدي در برگ ها، تنه و شاخه 

در مرتبه بااليي قرار دارد. در  درخت ها ذخيره مي شود. با اين وصف در ميان انواع منابع تجديدپذير، بيوماس از جهت ذخيره انرژي خورشيدي
  ).14اينجا تنها منبع تجديدپذير كربن است و مي تواند به سوخت هاي جامد، مايع و گاز مناسب تبديل شود (

  كشاورزي و دامي تفكيك مي شود. –منبع مختلف و عمده شامل زباله ها، فاضالب هاي صنعتي، زائدات جنگلي  5منابع زيست توده به 
از كشورهاي اتحاديه اروپا، آلمان به عنوان  ).11(به پيشروئي خود در زمينه توليد برق از زيست توده ادامه داد 2010در سال  اياالت متحده

ه پيشرو، و بعد از آن سوئد و انگلستان قرار دارند. برزيل، چين و ژاپن نيز از كشورهاي فعال در اين زمينه محسوب مي گردند. اياالت متحد
گيگاوات رسانيده  10,4ت كل آن را به اضافه نموده كه ظرفي 2010ظرفيت از انرژي زيست توده در طول سال  گيگاوات 0,3آمريكا كمتر از 

  توليد انرژي داشته است. 2010تراواتساعت در طول سال  48است(باستثناي زباله هاي ارگانيك شهري) و در حدود 
ودند. از منابع زيست تامين نم 2009% از الكتريسته خود را در سال 50سه كشور برتر اروپائي، آلمان، سوئد و انگلستان هستند كه نزديك به 

% از الكتريسيته توليدي اتحاديه اروپا را از منابع زيست توده تامين نموده است. 30% از بيوگاز توليدي اتحاديه اروپا و 50كشور آلمان به تنهائي 
رشد باالئي از آنها در  از ديگر توليد كنندگان مطرح انرژي از منابع زيست توده مي توان به فنالند، لهستان، ايتاليا و هلند اشاره نمود كه انتظار

  .آينده بخصوص در زمينه بيوگاز در ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و انگلستان مي رود
پسماندهاي جامد شهري (زباله ها) آن هم  يعني توليد انرژي از زيست توده  براي يكي از اين منابعدر ايران  بر اساس مطالعات انجام شده 

بر اساس نتايج مذكور پتانسيل حداكثر توليد برق از انواع نيروگاههاي زيست  ر نتايج حاصل شده است. نف 250،000فقط براي شهرهاي باالي 
مگاوات  217مگاوات نيروگاه زباله سوز،  311مگاوات به تفكيك  800شهر) بالغ بر  30هزار نفر ( 250براي شهرهاي باالتر از  86توده در سال 

مگاوات نيروگاه لندفيل بوده است. شايان ذكر است به كار گيري  112ات نيروگاه هضم بيهوازي و مگاو 159گازي سازي، -نيروگاه پيروليز
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پتانسيل هاي برآورد شده نه تنها به استحصال انرژي بلكه به رفع بخش عظيمي از مشكالت مربوط به آلودگي و مسائل زيست محيطي ناشي از 
  مديريت پسماندها نيز كمك شاياني خواهد نمود.

  نشان مي دهد.  1386هزار نفر كشور را در سال  250ه ذيل پتانسيل حداكثر توليد برق انواع نيروگاه هاي زيست توده در شهرهاي باالي نقش
  

  )10( 1386  هزار نفر كشور در سال  250پتانسيل حداكثر توليد برق انواع نيروگاه هاي زيست توده در شهرهاي باالي  : 3جدول 

  
مگاوات مي باشد. بيوگاز هاي توليدي همگي از سوزاندن  6,6ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي زيست توده در ايران معادل  ، 4مطابق با جدول 

ز آنها زباله و لجن فاضالب است . اطالعات بيان شده نشان مي دهد كه با توجه به حجم باالي زائدات كشاورزي در ايران اما عمالً بهره برداري ا
  . نمي شد

  نيروگاه هاي زيست توده نصب شده در كشور : 4جدول

 رديف
ظرفيت نصب شده  

 به مگاوات
 مالحظات نام شركت مجري مكان نوع نيروگاه

    آب و فاضالب تهران تهران بيوگاز از لجن فاضالب 5 1
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 شيراز بيوگاز زباله سوز 1 2
 -سازمان بازيافت و تبديل مواد

 شهرداري مشهد

قانون  62از طريق ماده 
تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت  به عنوان بخش غير 
دولتي برق را به وزارت نيرو 
به صورت تضميني و با نرخ 

 .مشخص مي فروشند

 مشهد بيوگاز زباله سوز 0،6 3

سازمان تنظيف و باز يافت 
موادشهرداري شيراز/ نيرو سابين 

 آريا

  
  

  بيوگاز توليدي از زائدات كشاورزياستفاده از انرژ هاي تجديد پذير با تأكيد بر 
  

جهت استفاده بهينه از زائدات كشاورزي باشد. كاه و كلش برنج، گندم و ذرت و بيواتانول مي تواند به عنوان يك راه موثر به مانند توليد انرژي 
  ).15بيوماس باال جهت توليد انرژي مطرح مي باشند (باگاس نيشكر به عنوان زائدات كشاورزي عمده با 

 زائداتمحصوالت كشاورزي در كشور ما برآوردهاي متفاوتي ارائه مي شود و در آخرين برآورد وزارت جهاد كشاورزي، حجم  زائدات از ميزان
مي تواند زائدات  درصد اعالم شده است. بنابراين با توجه به نقش بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي، كاهش 18,85محصوالت كشاورزي 

موثري در ارزآوري اين بخش و پاسخگويي بيشتر به نيازهاي داخلي داشته باشد. البته اين امر مستلزم مديريت منسجم بخش نقش بسيار 
خصوصي و دولتي و توجه كافي به تشكل هاي دولتي و خصوصي، اهميت محصول، سياستهاي حمايتي دولتي، موسسات ذيربط، خدمات 

  بل و پس از برداشت است. قهاي كشاورزي در  اعتباري و تسهيالتي و تشكل ها و اتحاديه

  ):16، نتايج پتانسيل سنجي توليد بيوگاز در ايران را مي توان چنين خالصه نمود (1378در سال با استفاده از مطالعه عدل 
  مترمكعب مي مليون  8668هزار تن در سال بوده كه بيوگاز قابل توليد از آن  74946مقدار فضوالت دامي قابل دسترس در ايران

  باشد.
  ميليون مترمكعب  5475,8هزار تن در سال بوده كه بيوگاز قابل توليد از آنها  23147,5جرم زائدات كشاورزي و جنگلي در ايران

  است.
  هزار نفر را مالك قرار دهيم و با استفاده از فرآيند بيهوازي فاضالب را تصفيه نماييم، بيوگاز حاصل از  100اگر شهرهاي باالي

ميليون مترمكعب خواهد بود. اگر فرآيند  هوادهي بكار ببريم، اين مقادير كمتر خواهند شد.  245 – 107,8صفيه بيهوازي حدود ت
  ميليون مترمكعب خواهد بود. 107,8 -30براي نمونه در فرآيند روش لجن فعال، ميزان بيوگاز حاصله از هاضمهاي لجن حدود 

 سيار متغير مي باشد. اين مقدار بستگي به نوع صنعت، نوع فرآيند تصفيه و مقدار فاصالب دارد. بيوگاز حاصل از فاضالبهاي صنعتي ب
- 81,5براي مثال بيوگاز قابل توليد از صنايع بزرگ غذايي (روغن نباتي، الكل سازي، كنسرو، كمپوت، شيالت و ....) در كشور حدود 

  ميليون مترمعب در سال تخمين زده مي شود. 279,4
 مترمكعب از هرتن زباله مي باشد كه در مقايسه با  7وري موجود، ميانگين ساالنه استخراج گاز از محلهاي دفن  زباله حدود با فنا

بازده نظري توليد بيوگاز بسيار پايين است. استخراج گاز در اين شرايط براي شهرهاي بسيار يزرگ مقرون به صرفه خواهد بود. اما 
% بازدهي فرآيند)، 60بيهوازي زباله هاي فساد پذير، مجموع بيوگاز قابل توليد در كشور (با فرض  با بهره گيري از فرآيند هضم

  ميليون مترمكعب بيوگاز در سال بدست مي آيد. 1645,7
ان) قابل ميليون مترمكعب مت 9175ميليون مترمكعب بيوگاز ( 16146,35مطالعات نشان مي دهد كه تنها از منابع فوق بطور ميانگين، ساليانه 

  ژول انرژي خواهد بود.  1017* 3,367، اين حجم متان معادل  MJ/m3 36,7استحصال مي باشد. با فرض ارزش حرارتي متان 
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گزارش كميت زائدات كشاورزي  در دنيا جهت توليد بيواتانول زيستي نشان مي دهد كه پتانسيل نسبتاً خوبي براي هر چهار محصول مورد 
  .)5ل ي وجود دارد (جدوبررس

  

  

  كميت زايدات كشاورزي (ميليون تن)دردسترس جهت توليد بيواتانول :5جدول

   

  

  

  

توليد اتانول زيستي  از كاه و كلش برنج و گندم و ذرت و نيز باگاس نيشكربطور گسترده اي مورد توجه قرار گرفته  در حال حاضر بطور كلي
 به خود اختصاص مي دهد). كاه و كلش برنج غالب ترين ميزان زايدات در دسترس را نسبت به بقيه زايدات مورد بررسي 5شده است (جدول

ميليارد ليتر اتانول را در سال دارد كه مقدار ذكور به عنوان حداكثر ميزان توليد در ميان  205.) ، كاه و كلش برنج پتانسيل توليد 6(جدول
  نشان داده شده است. )6پتانسيل جهاني توليد بيواتانول از زايدات كشاورزي در جدول ( ي باشد.چهار زائد مورد بررسي م

  پتانسيل جهاني بيواتانول از زائدات كشاورزي : 6جدول

  بقايا كشاورزي  پتانسيل ساالنه توليد اتانول  منبع
 كاه و كلش برنج 205 15
  كاه و كلش گندم  104  18
  كاه و كلش ذرت  58,6  15
  باگاس  51,3  15

  

 توانايي جهت اولويت بندي زائدات كشاورزي  –استفاده از ماتريس جاذبيت 

ده در اين روش براي دو مقوله جذابيت موضوع مورد بررسي و توانايي كشور (از نظر زيرساختها، مواد اوليه و....) شاخص هايي در نظر گرفته ش
  :)19( است. اين شاخص ها به شرح زير مي باشد

  هاي جذابيتشاخص 

 ارزش افزوده فرآورده و فرآورده هاي جانبي  
 كشش و تقاضاي محصول  
 استراتژيك بودن و اهميت فرآورده  

  َزايدات كشاورزي  آفريقا آسيا اروپا آمريكا اقيانوسيه  منبع
  كاه و كلش برنج  20,9  667,9  3,9  37,2  1,7  15-17
  كاه و كلش گندم  5,34  145,2 132,59  62,64  8,57  15
  كاه و كلش ذرت  0,00  33,90  28,61 140,86  0,24  15
  باگاس  11,73  74,88  0,01  87,62  6,49  15
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 سياست و الزامات دولت  
 رويكرد جهاني توليد  

  

  

  شاخص هاي توانايي

  ماده اوليه جهت توليد فرآوردهميزان  
 وجود تخصص، دانش فني توليد و واحد صنعتي فعال  
  گذاري مورد نيازميزان سرمايه  
 امكان رقابت با ساير محصوالت  
 وجود پژوهش هاي كاربردي داخلي 

سپس درجه اهميت هر شاخص نسبت به ساير شاخص ها تعــيين مي گردد. براي تعيين وزن عامل هر شاخص، هر يك از اعضاء 
بي اهميت) تا يك (بسيار مهم) به شاخص فوق متشكل از مجريان زير پروژه هاي طرح د حال اجرا،  امتيازي در بازه صفر ( كارگروهي 

ريكه مجموع ضرايب وزني اختصاص داده شده در هر قسمت جذابيت و توانايي معادل يك گردد. در نهايت با ميانگين گيري داده اند. بطو
  از وزن هاي ارائه شده توسط هر يك از اعضاء وزن هر شاخص مشخص مي گردد.

يك شاخص در فرآورده هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و بدين منظور براي هر شاخص امتيازي در در  مرحله آخر نيز ميزان اهميت 
. در انتها از حاصل در نظر گرفته شده است كه متناسب با تطابق و سازگاري آن شاخص با رويكرد مورد نظر، اعمال مي گردد 5تا  1بازه 

ايي هر فرآورده بدست ــحاصله، يك عدد براي جذابيت و يك عدد نيز براي توان اخص و جمع اعدادــضرب امتيازها در وزن عامل هر ش
ناسايي شده در گام پيشين به عنوان كاركردهاي برتر و يا همان آينده مطلوب ارائه ــدكه بر اساس آن تعدادي از كاربردهاي شــمي ده

) آورده شده 7در جدول ( ذرت و باگاس نيشكر)-گندم - رنجتوانايي براي زائدات كشاورزي مهم (ب–مي گردد. نتايج ماتريس جذابيت 
  .است

  توانايي براي زائدات كشاورزي مهم–: نتايج ماتريس جذابيت 7جدول 

  فرآورده هاي پيشنهاد شده از محصول گندم بر اساس ماتريس جذابيت و توانايي
  توليدبيوگاز از زايدات گندم –توليد بيواتانول   سوخت و انرژي

  -  سلولزيمواد 
  توليد بيوفيلم هاي كامپوزيتي و بيوپالستيك هاي تجزيه از نشاسته   مواد شيميايي صنعتي

  -  كود و كمپوست
  توليد خوراك دام از زايدات گندم  خوراك دام

  -  صنايع غذايي
  -  مواد دارويي و بهداشت

  تواناييفرآورده هاي پيشنهاد شده از محصول برنج بر اساس ماتريس جذابيت و 
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  بيواتانول از زايدات برنج  سوخت و انرژي
  -  مواد سلولزي

  كربن فعال از زايدات برنج  –فورفورال از زايدات برنج  -سيليكا از زايدات برنج  مواد شيميايي صنعتي
  كود آلي از زايدات برنج  كود و كمپوست

  خوراك دام از زايدات برنج  خوراك دام
  -  صنايع غذايي

  -  دارويي و بهداشتمواد 
  بر اساس ماتريس جذابيت و توانايي ذرتفرآورده هاي پيشنهاد شده از محصول 

  توليد بيواتانول از زايدات ذرت  سوخت و انرژي
  توليد كاغذ از زايدات ذرت   مواد سلولزي

  توليد فورفورال از زايدات ذرت  مواد شيميايي صنعتي
    كود و كمپوست

  خوراك دام از زايدات ذزتتوليد   خوراك دام
    صنايع غذايي

  مواد دارويي و بهداشت
  فرآورده هاي پيشنهاد شده از محصول نيشكر بر اساس ماتريس جذابيت و توانايي

  توليد اتانول سوختي از زايدات نيشكر  سوخت و انرژي
  تهيه تخته فيبر از زايدات نيشكر  مواد سلولزي

  توليد كاغذ از زايدات نيشكر
  توليد فورفورال از زايدات نيشكر  مواد شيميايي صنعتي

  توليد اسيدسيتريك از زايدات نيشكر
  -  كود و كمپوست

  توليد خوراك دام از مالس و پيت  خوراك دام
  -  صنايع غذايي

  -  مواد دارويي و بهداشت
  

  معرفي مدل سنجش پايداري

  روشي به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد: انرژي هاي تجديدپذيردر بخش به منظور كمي نمودن ميزان شاخص هاي پايداري 
در روش  مذكور براي هريك از شاخص هاي مطرح عددي بين صفر تا يك لحاظ شده است. لذا هر چه  فاصله از مركز دايره بيشتر شود عدد 

ه به شاخص مطرح شده چند ضلعي تشكيل ــتوجد بود. با ــت ايده آل تر و پايداري بيشتر خواهـزديكتر و نشان دهنده حالــمذكور به يك ن
مشخص مي گردد و با اتصال نقاط مرجع شاخص ها يك چندضلعي  0-1مي گردد و ميزان هر يك از شاخص ها در شعاع مربوط به خود بين 

شاخص ها مي توان مربوط به نقاط مرجع  Yو  Xشامل المان مثلثي شكل حاصل مي گردد. به منظور تعيين پايداري كل با داشتن مختصات 
  محاسبه نمود.  1مساحت كل چند ضلعي را از فرمول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 www.Bioenergy.ir               021 – 88671676         1392ايران، تهران، نهم آبان چهارمين همايش ملي بيوانرژي 

 

طرح شماتيك محاسبه شاخص هاي پايداري -  3 نمودار  

مربوط به رئوس هر المان با استفاده از روابط ذيل محاسبه مساحت هر يك از آنها و در نتيجه مساحت كل  (x,y)لذا با داشتن مختصات 
 سطوح امكانپذير خواهد بود .

                                                         
At مساحت كل كه معادل با ميزان پايداري در هر بخش است =  
N تعداد كل المانها =   
)1(  

At
ai ∗ bi bi ∗ ci ci ∗ di ⋯

N
 

 
است كه كمانهاي خارجي دايره شايان ذكر با محاسبه مساحت كل  مي توان وضعيت بخش هاي مذكور را  از منظر پايداري تعيين نمود. 

  (خارج از فضاي چند ضلعي) جهت سنجش مساحت پايداري به حساب نمي آيند.

  شاخص هاي پايداري بخش انرژي هاي تجديدپذير

  شاخص  سهم انرژي هاي تجديد پذير (خورشيدي و بادي) 

		
بادي	و	خورشيدي 				ا	نرژي	توليدي	از	طريق	سيستم	هاي	تجديد	پذير	

			كل	انرژي		توليدي		كشور		   

  
يكي از خصوصيات توسعه پايدار، پايداري سيستم در شرايط بحران و حداقل آسيب پذيري آن است. اتكا به منابع تجديد پذير انرژي از 

كمتر در  مصداقهاي عيني اين خصيصه است. انرژي هاي تجديد پذير جزء آن دسته از منابع انرژي مي باشند كه تحريم و بحرانهاي اقتصادي
باال بودن آنها تأثير مي گذارند و سهم آنها به ندرت متاثر از چنين تحوالتي خواهد بود. متاسفانه تنها مشكل توسعه اين انرژي ها به جز برق آبي 

  قيمت انرژي توليدي است كه بايستي بيشتر در ابداع روشهاي مقرون  بصرفه توليد آن گام برداشت. 

) بوده و  نسبت به كل انرژي 0,04سهم انرژي هاي تجديد پذير (1384، در سال  1389ازنامه انرژي كشور در سال ) تر1-15مطابق با جدول (
) سهم انرژي هاي 1- 25مطابق با جدول ( 1389ميليون بشكه معادل نفت خام مي باشد. در حاليكه در سال  0,004) برابر با 902,9مصرفي (

ميليون بشكه معادل نفت خام محاسبه شده است ،  1149,2نفت خام بوده و سهم كل انرژي مصرفي ) ميليون بشكه معادل 0,1تجديد پذير (
  ).20( ميليون بشكه معادل نفت خام مي باشد 0,008لذا درصد سهم انرژي تجديد پذير معادل 

  شاخص سهم انرژي هاي تجديد پذير قابل احتراق (شامل بيوماس جامد و بيوگاز)
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) ميليون بشكه 11,8سهم انرژي هاي تجديدپذير قابل احتراق ( 1384، در سال 1389) ترازنامه انرژي كشور در سال 1-15مطابق با جدول (
 1389ميليون بشكه معادل نفت خام مي باشد. در حاليكه در سال  1,31) برابر با 902,9معادل نفت خام بوده و نسبت به كل انرژي مصرفي  (

ميليون بشكه نفت خام برآورد شده است، در  1149,2و سهم كل انرژي مصرفي  5,6) سهم انرژ هاي قابل احتراق 1-25ول (مطابق با جد
 ميليون بشكه نفت خام برآورد شده است.  0,49نتيجه سهم انرژي تجديد پذير قابل احتراق معادل با 

		
				ا	نرژي	توليدي	از	طريق	سيستم	هاي	تجديد	پذير		قابل	احتراق

			كل	انرژي		توليدي		كشور		
 

د با توجه به آنكه  در ارتباط با ديگر شاخص هاي پايداري از قبيل انرژي زمين گرمايي و پيل سوختي اطالعاتي مكتوب در ترازنامه انرژي قي
در مورد انرژي زمين گرمايي نيز تنها در و به هر حال در زمينه پيل سوختي عمالً بصورت صنعتي توليد انرژي صورت نمي گيرد  نشده است 

پايداري آنها  لذا محاسبه مگاواتي در دست احداث است كه در مرحله بهره برداري قرار نمي گيرد،  100اطراف مشكين شهر نيز نيروگاهي 
   نيازمند برآوردها و بررسي هاي دقيق تري مي باشد

  
تأمين نمايند لذا هاي تجديدپذير  انرژيدرصد از انرژي مصرفي خود را از  20،  2020 از آنجائيكه هدف كشورهاي پيشرفته آن است كه تا سال

ما مي توانيم جهت سنجش وضعيت پايداري ايران در اين بخش ، عدد يك كه بيانگر شرايط ايده آل و به عبارت ديگر پايداري كامل بوده است 
اگر ما  1389فعلي را با آن مقايسه نمائيم.  مطابق با تراز نامه انرژي سال %  كل انرژي مصرفي در نظر گرفت و وضعيت پايداري 20را به 

ميليون بشكه معادل نفت خام) تأمين نماييم نتايج ذكر شده  230% كل انرژي مصرفي مان را از انرژي هاي تجديد پذير  (معادل 20بتوانيم 
جديد پذير در ايران  جهت رسيدن به پايداري توسعه در اين زمينه وجود فوق گوياي آن است كه  فاصله ي زيادي در استفاده از  انرژي هاي ت

 دارد.

  

  نتيجه گيري 
  

 فضوالت از بيوگاز بازدهي معمول مقادير احتساب با .باشد مي بيوگاز توليد اي بر اي گسترده منابع داراي كه است كشورهايي جمله از ايران

  ميانگين طور به حاصل بيوگاز ، اطمينان ضرايب اعمال و غذايي صنايع و شهري هاي فاضالب و شهري هاي زباله ، كشاورزي زائدات دامي،

  .بود خواهد انرژي ) ژول ( 1015  پتاژول 323 معادل مترمكعب، ميليون 16145.35

 نمي كشور در شاياني استفاده گونه هيچ منابع اين از ،ه توليد سوختهاي زيستي ساد نسبتاً آوري فن و پتانسيل اين داشتن رغم علي متأسفانه

 بيوگاز مولد 2 اكنون هم . ندارند مطلوبي بازده كارآ، و صحيح راهبري عدم و اجرايي مشكالت علت به هم موجود شمار انگشت واحدهاي . گردد

كنند.  مي استفاده توليدي بيوگاز از صنعتي هاي فاضالب تصفيه رآكتور سه و انساني فاضالب هضم مولد يك ،(دامي فضوالت هضم) روستايي
 صفر حكم در 2700000،37000، 5000000نپال به ترتيب  و هند چين، كشورهاي در روستايي بيوگاز واحدهاي تعداد با مقايسه در اعداد اين

 است.

 انرژي، نوع اين براي واحد و مشخص متصدي و مرجع نبودن ، انرژي بودن ارزان از عبارتند ايران در بيوگاز درتوسعه بازدارنده  عوامل مهمترين 

  .كافي آشنايي و آموزش عدم و مردمي مشاركت عدم
 نمود: حمطرمي توان راهكارهايي به شرح ذيل جهت بهره برداري و استفاده بهينه در راستاي توسعه پايدار از زائدات كشاورزي 

  
 راه اندازي دفتر مديريت زائدات كشاورزي  
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 تهيه بانك جامع اطالعات زائدات  
 تهيه اطلس بقاياي گياهي و پسماندهاي كشاورزي  
  اعمال مديريت جهت تجميع زائدات كشاورزي حاصل از زمينهاي خرد در مكانهايي كه امكانپذير است به منظور كاهش هزينه هاي

  اوليه و قيمت توليدي انرژي حاصله
 مين دانش فني فرآيند توليد فرآورده هاي زائدĤاتيحمايت و توسعه تحقيقات جهت ت 

 (....،نظير ارزش غذايي، ارزش حرارتي) بررسي تركيبات شيميايي و خواص فيزيكي زائدات  
 ايجاد و توسعه صنايع توليدي فرآورده هاي زائداتي  
 بازاريابي و توسعه كاربرد فرآورده هاي حاصل از زائدات  
 سناد باالدستي از جمله سندهاي برنامه هاي گنجاندن محور بهره برداري از بقاياي گياهي و زائدات فرآورده هاي كشاورزي در ا

 توسعه

  ضروري است شاخص توسعه پايدار در بخش انرژي هاي تجديد پذير نيز در ترازنامه انرژي به شرحي كه در مقاله حاضر آورده شده
  است ، لحاظ گردد.
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