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  چكيده

 نگاهى با و اساسي امروز جوامع انساني است.يكي از موضوعات بسيار جدي  انرژي و محيط زيست مسئله ضرورت حفظ

 بيشترين سهم توده زيست انرژى منابع، اين ميان در كه يابيم مي تجديدپذير، در هاى ي انرژ از استفاده جهانى وضعيت به

 .باشد مي  مناسبى برخوردار غناى از توده زيست منابع نظر از ايران پهناور كشور .است داده اختصاص خود به را جهانى كاربرد

ميليون  132، پتانسيل منابع زيست توده كشور به ميزان 1380سال  در وزارت نيرو توسط گرفته صورت هاى بررسي براساس
 و پسماندهاى صنايع شهرى، هاى زباله دامى، فضوالت جنگلى، - زائدات كشاورزى كه گرديده بشكه معادل نفت خام محاسبه

 توده، زيست منابع از انرژي حاصل از گيرى بهره براى كشورمان مندى عالقه ازداليل .دارند قرار اولويت ترتيب به بها فاضال

 و اى گلخانه گازهاى هش انتشاركا براى جهانى جامعه با همراهى و كشور، در انرژى سبد بخشى به ع تنو پاك، انرژى از استفاده
  .باشد مي زيست محيط هاى آالينده

عملكرد سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد در زمينه راه بيوگاز، به  است تا ضمن معرفي  دراين مقاله سعي شده
در  اين نوع انرژي مهم توضعيدر راستاي بهبود ي پيشنهادات گيري، ضمن نتيجهو در پايان نيز  بيوگاز بپردازيماندازي كارخانه 

  بيان داريم.كشور 
  

  كلمات كليدي

  سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهدنيروگاه بيوگاز سوز، محيط زيست، انرژي،      
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 محدوديت و فسيلي سوختهاي محيطي زيست بار زيان آثار انرژي، تقاضاي و جمعيت افزايش فسيلي، منابع محدوديت

 مصـرف  هـاي  شـيوه  در بـازنگري  و انـرژي  مديريت توسعه هاي محرك مهمترين از توليد ظرفيتهاي توسعه جهت مالي منابع
 اتخاذ و مناسب هاي گذاري سياست با تا باشند مي مصمم كشور ارشد گيران تصميم كه است اساس اين بر. است بوده انرژي

هـاي   برده، سازمانهاي تصميم گيرنده در ايـن حـوزه برنامـه   به ضرورت نام توجه با .يابند دست مهم اين به اساسي رويكردهاي
  [1] اند. حمايتي خوبي را انجام داده

 سياست و اقتصاد در اساسي نقش انرژي عامل جهاني، جامعه افزون روز تحوالت و پيچيدگي دليل به اخير سالهاي در

 سياسي قدرت و ثبات حفظ اصلي اركان از مناسب استراتژي اتخاذ و انرژي بخش دورنماي دقيق پيگيري و ميكند ايفا ملت هر

 مختلـف  منـابع  مصـرف  در سازي بهينه طرح يك وجود ضرورت بازرگاني و اقتصادي شرايط امروزه، است. كشور هر اقتصادي

 و قـوانين  و انـرژي  مصـرف  استانداردهاي نبود هچنين و صنايع در انرژي افزون روز مصرف به توجه با ميدهد. هشدار را انرژي
  كند.  گر مي هاي تجديدپذير را بيش از پيش جلوه مديريت بهتر انرژي و جايگزيني انرژي زمينه، اين در جامع مدون مقرارت

محـدوديت منـابع   [11] باشد.  پاك و مطمئن از ابزارهاي اصلي براي توسعه پايدار مييابي به منابع انرژي  دستامروزه 
يلي باعث توجه كشورهاي مختلف به بيـومس بـه عنـوان يـك منبـع انـرژي       هاي فس انرژي و مشكالت ناشي از مصرف سوخت

تواننـد بـه عنـوان     باشند كه مي ي بيومس نوين مي هاي شهري از دسته تجديدپذير گرديده است. مواد زايد آلي موجود در زباله
  يك ماده اوليه در توليد انرژي مورد استفاده قرار گيرند.

  
  مديريت پسماند  - 2

گردد كه ارزش نگهداري ندارند .اين مواد در  واد جامد يا نيمه جامدي اطالق ميشهري به كليه م (پسماند)امدمواد زائد ج
  [2] صورتي كه به طور نامناسب و ايمن دفع نشوند ، مي توانند باعث مشكالت بهداشتي و همچنين زشتي محيط گردند.

به اجزاء تشكيل دهنده و خصوصيات فيزيكي و  براي دفع صحيح و بهداشتي پسماندهاي شهري، بايستي با توجه
شيميايي آنها آناليز و جدا سازي صورت گيرد. پسماندهاي شهري شامل دو گروه عمده زباله هاي تر و خشك هستند ، زباله 

ها، هاي تر مثل پوست ميوه، سبزيجات، زايدات فضاي سبز و ... زباله هاي خشك و فساد ناپذير مانند انواع فلزات، پالستيك
  [2] پارچه، شيشه، چوب و كاغذ مي باشد.

منابع توليد مواد زائد جامد شهري را مناطق مسكوني، مناطق تجاري، مراكز آموزشي، اداري و درماني، فعاليت هاي 
انواع زباله  ذيلل شكساختماني، تصفيه خانه ها و زباله سوزها ، صنايع مختلف و فعاليت هاي كشاورزي تشكيل مي دهند. در 

  [1] اي توليدي در اين مراكز بيان شده است.ه
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  هاي توليدي مراكز مختلف انواع زباله:1شكل

  
باال رفتن سطح زندگي همچنين بهبود وضعيت اقتصادي و پيشرفت صنعتي بشر منجر به توليد حجم زيـادي پسـماند   

علـوم و تكنولـوژي، مـديريت     با پيشـرفت گردد. شده است كه در حال حاضر از مهمترين مشكالت زيست محيطي محسوب مي
روشهاي مختلفي براي مديريت پسماند وجود دارد. انتخاب تكنولـوژي  [3] مواد زايد جامد نيز گستره وسيعي پيدا نموده است.

به نوع و ميزان پسماند بستگي دارد، مواد داراي ارزش حرارتي باال (نظير پالسـتيكها،كاغذ و مقـوا، منسـوجات و چـوب) بـراي      
هاي تبديل پسـماند بـه انـرژي بازيـابي      ن و دفن بهداشتي مناسب نبوده و بايد از انرژي موجود در آنها در فرآيندكمپوست كرد

تواند گزينه مناسبي براي دفع اين نوع پسـماندها و حـل    تكنولوژي مديريت پسماند همراه با بازيابي انرژي از آن مي [4]گردد. 
  [5]معضالت ناشي از پسماند باشد. 

  

  گازيت بيواهم - 3

 تـوده  زيسـت  انرژى منابع، اين ميان در كه يابيم مي تجديدپذير، در هاى ي انرژ از استفاده جهانى وضعيت به نگاهى با

مناسـبى   غنـاى  از تـوده  زيسـت  منـابع  نظر از ايران پهناور كشور .است داده اختصاص خود به را جهانى كاربرد بيشترين سهم
 تـوده  زيسـت  منابع از انرژىميالدي كشورهاي برتر توليد كننده  2009ار ارائه شده در سال بر مبناي  آم .باشد مي  برخوردار

 منابع ازميالدي  2007 سال پايان در الكتريكى انرژى توليد مجموع و فنالند و سوئد فيليپين،آلمان، برزيل، آمريكا، :از عبارتند

گيگاوات نسـبت بـه    2برابر  رشدى با الكتريكى انرژى توليدگيگاوات  52 از بيش به حدود جهان كشورهاى كل در توده زيست
 برمبنـاى  كشـور  هـر  تـوده،  زيست مختلف و متعدد منابع از گيرى ه بهر در كه هرچند ، بالغ گرديده است.ميالدي2008سال 

 تقسـيم  مبناي بر ،نمايد يم اقدام منابع، اين كاربرد توسعه به اقتصادى مبانى گرفتن نظر در و كالن سياستهاى موجود، منابع

 كشاورزي زائدات و ضايعات :از عبارتند كه شود مي تقسيم عمده منبع پنج به توده زيست منابع گرفته صورت رايج هاي بندي

 [6] .صنعتي فسادپذير مايع و جامد زائدات و ضايعات-دامي فضوالت -شهري پساب-شهري جامد زائدات-وابسته صنايع و

 و گرمـا  برق، شكل سه به انرژى توليد قابليت ترموشيميايى، و بيوشيميايى مختلف اىفرآينده طى توده زيست منابع
 سـال  در مثال بطور .شوند يم گرفته بكار نقل و حمل و صنعتى خانگى، مصارف مختلف بخشهاى در و دارند را زيستى سوخت
 سـوخت  آن عمـده  كـاربرد  كـه  شـده  بيوديزل توليـد  و اتانول زيستى سوخت ليتر ميليارد 79جهان  در سطحميالدي  2008
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  [6] .باشد يم خودروها مصرفى
 انـرژى  نيازهاى رفع حدود از آنها ظرفيت تطبيق قابليت توده، زيست منابع از انرژى توليد هاى هسامان محاسن از يكى

 و چـين  در ىخـانگ  كوچـك ميليون سـامانه   15 حدود اكنون هم كه اى هبگون  [6]،باشد مي برق توليد ههاى نيروگا تا خانگى
 رفـع  جهـت  كوچك هاي سامانه شده از توليد بيوگاز از را كشورها اين مردم نيازهاى هند، در دستميليون از اين  5/3حدود 

  [7] .نمايد مي رامرتفع گرمايش و منازل محدود روشنايى تامين منظور به نياز سوخت مورد تا پز و پخت براي نيازها
 زيست منابع از حاصل انرژي از گيرى هبهر كشور همچون مواردي چون: مندى هعالق داليلبا توجه به اهميت موضوع و 

 گازهـاى  انتشـار  كـاهش  بـراى  جهـانى  جامعه با همراهى و كشور، در انرژى سبد به عبخشى تنو پاك، انرژى از استفاده توده،

  [8] شد.روند حمايتي كشور با سرعت بيشتري طي خواهد   زيست محيط هاى هآاليند و اى هگلخان
  

  معرفي سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد -4

كيلومتر  270حدود داراي بعنوان دومين كالنشهر مذهبي جهانرضوي و  خراسان استان مركز عنوان به مشهد شهر
 باشد. شهر مي  نفر  2800000بالغ بر  1390سال  عمومي سرشماري اساس بر آن جمعيت . است خدماتي مربع محدوده

 حضرت آن زيارت مشتاقان از سيل عظيمي پذيراي ساله هر  )ع( رضا امام الحجج ثامن حضرت ملكوتي بارگاه وجود با مشهد

  .اند كرده ذكر نفر ميليون 20 تا را مشهد زوار آمار .است
با توجه به شرايط زيارتي و توريستي مشهد، حجم فعاليت سازمان مديريت پسماند(مپ) شهرداري مشهد نسبتا ويژه 

تن انواع زباله توليد مي شودكه   1800بيش از بطور متوسط در مشهد روزانه كه طبق سايت رسمي سازمان،  باشد. به طوري مي
آن را  پسماندهاي خشك  درصد از 40تا  30يا زباله تر و در حدود مواد آلي  رادرصد)  70تا60حدود (  بخش زيادي از آن

 ، با توجه بهبزرگترين خوشه صنعتي كشور در زمينه بازيافت ن مپ مشهد به عنوانسازما[9] داده است .قابل بازيافت  تشكيل 
 با مشاركت گسترده بخش خصوصي خود را  مجتمع صنعتي بازيافت موفق شده است كه اهميت ويژه اين شهر در ايران،

افت الستيك، بازيافت آسفالت، كارخانه كمپوست، بازي هاي موجود در سازمان عبارتند از: اندازي كند.از جمله كارخانه راه
  پردازيم. كه در اينجا به معرفي كاملتر نيروگاه بيوگاز مي[12] .بازيافت ضايعات الكترونيك،... و نيروگاه بيوگازسوز

  
  مپ مشهد در حوزه بيوگاز عملكرد سازمان - 5

هايي چون كزاز،  ي از ايجاد بيماريها براي جلوگير با توجه به حجم باالي توليد زباله در مشهد، دفن بهداشتي اين زباله
اي به ويژه گـاز متـان    ترين منابع انتشار گازهاي گلخانه حصبه و سالك مهم است اما در كنار آن با اشاره به اينكه يكي از عمده

مراكز دفن پسماندهاي شهري است، جلوگيري از اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از انتشـار گازهـاي متصـاعد شـده از ايـن      
  [10]  .ها اهميت بااليي دارد نمكا

وگيري از انتشار بوي بد ناشي از زباله هـا  براي جل 88بر همين اساس سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد در سال
هاي فسيلي، نخستين نيروگاه توليـد   ها نو و جايگزين كردن آن با سوخت در محل دفن و از سوي ديگر توسعه استفاده از انرژي

  .ها در خاورميانه را راه اندازي كرد برق از گاز متصاعد شده ناشي از دفن زباله

 اقتصـادى،  توسـعه  سـوم  برنامه در كه دولت مالى مقررات از بخشى تنظيم قانون 62 مادهسازمان مپ مشهد بر اساس 
 انجـام  به اقدام نوايران، اىه ي انرژ سازمان همكارى و مشاركت با است، شده ابالغ نيرو وزارت به و تصويب فرهنگى و اجتماعى
 گازهـاى  از الكتريكـى  انـرژى  توليد جهت شهدم شهر هاى هزبال دفن محل از بيوگاز استحصال نسنجى امكا به مربوط مطالعات
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 دفـن  محـل  از بيوگازسـوز  نيروگـاه  مجوز احـداث  اخذ به موفق كشور در بار اولين و سرانجام موفق شد كه براى نمود. حاصله

ه كيلـو وات در محـل دفنگـا    650 نـامى  ظرفيـت  به زباله دفنگاه از بيوگازسوز نيروگاه اين كه به نحوى گردد، شهرى هاى زباله
  [6] هاي شهري مشهد افتتاح شد. قديمي زباله

  

  

  
  نيروگاه بيوگاز مشهد: نماهايي از 2شكل

  
 ميزان .نمايد تحويل شبكه به را برق ساعت كيلووات ميليون 4از بيش ساالنه سال، 13 مدت به است قادر نيروگاه اين

 گازهاى انتشار كاهش ميزان همچنين .[6] بود خواهد مترمكعب ميليون 2 از بيش ساالنه نيروگاه اين در شده استفاده بيوگاز

 قالب در آن كربن اعتبار فروش جهت اوليه اقدامات كه است گرديده برآورد سال در تن هزار 20 حدود نيز آن براى اى هگلخان

  [13] انجام شده است. )CDM( پاك توسعه مكانيزم
 شـامل  دفـن  محل در نيروگاهى تأسيسات احداث از پيش امكانسنجى و سنجى لپتانسي مطالعات مراحل سازمان مپ

 بـا همكـاري   را مفهـومى  طراحـى  اقتصـادى،  هاى يارزياب نسنجى، امكا مطالعات مقدماتى، مطالعات :همچون مختلفى مراحل
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  .كرد احداث نيروگاه را اجرايي طرح مناقصه اسناد تهيه با نهايت در انجام داد و  ايران نو هاى يانرژ سازمان
 از تركيبـى  زبالـه  ميـزان  ايـن  .شـود  يمـ  توليد زباله تن 1800حدود  روزانه مشهد شهر كه قبال ذكر شد، درهمانطور 

 گـردد.  يم تفكيك ديگر هاى هزبال از .....و پالستيك كاغذ، فلزات، مانند هايى هزبال مبدأ يكباردر كه است تر و خشك هاى هزبال

 بازيافت قابل كه سبز هاى هزبال فقط كه آنجا تا گيرد يم صورت تفكيك بعدى لهمرح كمپوست، كارخانه به ها هزبال انتقال از بعد

 بـه  تمهيـداتى  شهرى، زائدات دفن از قبل زباله دفنگاه محل در .شود يم منتقلزباله  ههاى دفنگا به دفن جهت است طبيعى

 وجـود  مباحـث  ايـن  جملـه  از .اسـت  شـده  اجـرا  و انديشـه  محيطى زيست مباحث رعايت و توليدى بيوگاز آورى عجم منظور

 و سـطحى  زيـر  آبهـاى  آاليندگى و زمين زيرين هاى اليه به شيرابه نفوذ از جلوگيرى منظور به دفن محل كفپوش هاى سامانه
 زائدات دفن محل اطراف ديوارهاى در الزم نشاني اليه و تأسيسات اجراى همچنين .باشد يم بيوگاز نشر از جلوگيرى همچنين

 و بيوگاز آورى عجم براى الزم و مناسب ملزومات جمله از زائدات) دفن از پس( نهايى و مناسب پوشش يك اجراى همچنين و
  .باشد يم در بيوگاز مشهد انرژى توليد

 كه پذيرد مى صورت PVC جنس از دار سوراخ عمودى هاى هلول توسط زائدات در شده توليد بيوگاز آورى عجم وظيفه

 در و شـود  يمـ  متصـل  بهـم  افقى هاى هلول توسط ها هلول اين فوقانى انتهاى .شود يم داده قرار ندف حين در و زائدات ميان در

 ضـمن  سامانه اين در[14] . گردد يم بيوگاز تصفيه سامانه وارد سازى خالص مراحل طى و انجام براى افقى هاى هلول كل انتها،

 سولفور تركيبات هالوژنها، فلزات، هاى خورنده همچون رمض گازهاى جداسازى و تصفيه به بيوگاز، رطوبت درصد شديد كاهش

 سيسـتم  وارد آن، فشـار  و اكسـيژن  ميـزان  تنظـيم  از پس مستقيم بطور سامانه اين از گازخروجى[6] . .گردد يم اقدام كلر و

 حركت به ژنراتور تور،مو در آن سوختن و بيوگاز در نهفته انرژى آزادسازى با سامانه اين در .شود يم بيوگازسوز ژنراتور -موتور

 توليـدى  انـرژى  تواند يم و داشته را سراسرى شبكه به اتصال قابليت تأسيسات اين .نمايد يم تأمين الكتريكى انرژى و درآمده

 مشهدى خانوار 600 حدود مصرفى برق نيروگاه، اين كيلوواتى 330 واحد دو حاضر حال در .كند منتقل برق شبكه به را خود

 ايـن  توسعه با است قرار البته كه نمايد مي  فراهم كمپوست كارخانه محل در شده دفن هاى زباله از حاصله گاز از استفاده با را

  [9] .يابد افزايش مگاوات 1 حدود توسعه،به بعدى فاز در آن توليدى ظرفيت نيروگاه
مكـانيزم توسـعه پـاك        و  كيوتـو  پس از احداث اين نيروگاه  وبه منظور بهره مندي از امتيازات تعريف شده در  پيمان 

CDM    ي منعقـد  مشـاور قـرارداد   ،  اين سازمان  با شركت هاي مهندسي واين پروژه در مراجع علمي وجهاني ، جهت ثبت
ثبـت جهـاني   شهد در قالب مكانيزم توسعه  پاك پس از سه سال تالش،  نيروگاه  بيو گازسوز  م 1390نمود كه نهايتا در سال 

ون سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد ميتواند با توجه به عضويت ايران در پروتكل كيوتو  از  امتيـازات ايـن   گرديد. واكن
  .بهره مند شود  CO2پيمان به  دليل  كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بويژه 

پس  است كه جاده مياميدر محل دفن زباله ها واقع در 2احداث نيروگاه شماره هاي سازمان مپ مشهد،  از ديگر برنامه
گـذاران   از سـرمايه  2ري در نيروگاه شماره از كسب  مجوزهاي الزم  از هيئت مديره وشوراي محترم سازمان جهت سرمايه گذا

شركت پيشگامان صنعت نيرو كه داراي تجربه احداث اولين نيروگاه مشـهد مـي باشـد كـه هـم      دعوت بعمل آمد كه در نهايت 
ظرفيت اوليـه   راحل ثبت شركت با نام نوين انرژي بارثاوا مي باشد طرف مشاركت سازمان قرار گرفت.اكنون در حال گذراندن م

  [9] .مگاوات است 3مگاوات در ساعت مي باشد كه قابل توسعه تا  2/1معادل  2نيروگاه شماره 
  

  گيري نتيجه -6

 نهايت در و كاهش به رو فسيلي يهايانرژ مصرف .ميباشد هركشور توسعه براي ضروري عوامل مهمترين از يكي انرژي

 و هوا آلودگي عامل مهمترين فسيلي، سوختهاي خصوص به انرژي، مصرف ديگر طرف از .بود خواهد آنها ذخاير و منابع اتمام
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 توسـعه  فرآينـد  در هاي تجديدپذير و يا جايگزيني انرژي انرژي از بهينه استفاده دليل همين به .ميباشد هوايي و آب تغييرات

در اين با توجه به اهميت زباله بـه عنـوان طـالي    . است بوده مدنظر پايدار توسعه در مهم هدف يك عنوان به همواره قتصاديا
  كثيف، تامين انرژي به صورت استحصال بيوگاز از پسماندهاي شهري رو به رشد است.

بررسي قرار گرفته به طوري كه در دنيا در كشورهاي توسعه يافته به شدت مورد تحقيق و   هم اكنون توليد برق از زباله
كننـد   هايي كه از ضايعات بـراي توليـد انـرژي اسـتفاده مـي      گردد.احداث نيروگاه روند رو به رشد آن با سرعت بيشتري طي مي

تواند از يك سو گام موثري در مديريت مواد زايد شهري و از سـوي ديگـر بـراي تـامين انـرژي و بـرق كـه نيـاز هميشـگي           مي
  شود. ست، اقدامي ارزشمند محسوب ميكشورها

در اين مقاله، با توجه به بررسي سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد و سـابقه درخشـان ايـن سـازمان در زمينـه      
ديـم. در اينجـا بـا    به معرفي نيروگاه بيوگاز و ثبت جهاني آن پرداختيم و برنامه آتي سازمان را نيز مورد بررسي قـرار دا ، بيوگاز
، راهكارهاي پيشنهادي ذيل در جهـت  و متخصصين گرفته با كارشناسان صورت هاي و مصاحبه مقاالت متفاوت به بررسيتوجه 

  گردد. رشد روزافزون اين نوع انرژي مطرح مي
هاي تجديد پذير با سـرعت بيشـتري طـي خواهـد      ها، روند استفاده از انرژي با توجه به مبحث هدفمند سازي يارانه -1

ها پرداختـه   ران ارشد دولتي و سازمانهاي مختلف، با اهميت اين موضوع، هر چه بيشتر به جايگزيني اين نوع انرژيشد، اگر مدي
  و با استفاده از شركتهاي ممتاز داخلي و خارجي به اين مهم بپردازند.

متعـارف   هـاي  هاي پشتيباني، تحقيق وتوسـعه،حفاظتي و مراقبتـي و سـاير هزينـه     كمك دولت براي كاهش هزينه -2
  هاي راهبردي، مديريت، تعميرات و ... گذاري اوليه،هزينه همچون:سرمايه

  مشاركت و همياري از سازمانهايي همچون سازمان سانا و ديگر سازمانها وشركتهاي پيشرو در زمينه انرژي بيوگاز -3
  سازي جهت باال بردن روحيه مشاركت مردمي و بخشهاي خصوصي  افزايش فرهنگ -4
  هاي تجديد پذير همچون:خورشيد، باد و ...در اذهان عمومي رساني و آموزش اهميت مبحث انرژي آگاهي -5
  المللي باال بردن اطالعات فني به كمك دانشگاهها و شركتهاي برتر بين -6
  ها هاي تحقيقاتي به كمك اساتيد دانشگاه تعريف پروژه -7
  المللي  ها و همايشهاي بين صورت گرفته در دانشگاه كاربردي كردن و بها دادن بيشتربه مطالعات ومقاالت -8
  
  

  تشكر و قدرداني 

هاي مادي و معنوي سـازمان مـديريت پسـماند و گـروه مشـاوران جـوان        دانم تا بدين وسيله از حمايت بر خود الزم مي
ان عالقـه منـد بـه    شهرداري مشهد به رياست محترم جناب آقاي مهندس علي نجفي و سعيد قاسمي كه اينجانب و ديگر جوان

  بحث مديريت شهري را در انجام تحقيقات و مطالعات ياري نمودند،تشكر و قدرداني نمايم.
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