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  هاي توليد انرژي از زيست تودهبررسي روش
  
  

 نسرين اوتادي

  باشگاه پژوهشگران جوان -دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
 محمد يوسفي -امين احمدپور 

  شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي -شركت ملي صنايع پتروشيمي
  

  چكيده
 عنوان به آن از مختلف كشورهاي در آن فراواني به توجه با كه است انرژي انواع از يكي توده زيست يا زيست توده انرژي

 منشاء با( خانگي ضايعات كشاورزي، ضايعات مانند سلولزي مواد كه است اصطالحي زيست توده. شودمي استفاده سوخت منبع

 براي طبيعي منابع افزونروز كاهش و انرژي براي تقاضا افزايش با. شودمي شامل را هاجنگل ضايعات و كاغذ ضايعات ،)سلولز

در اين مقاله  رسد.مي نظره ب ضروري است كاهش حال در كه منبعي اين از انرژي بازدهي افزايش هاي روش ،زيست توده توليد
 مي شود.ضمن بررسي روشهاي مختلف توليد انرژي از زيست توده، به معايب و مزيتهاي اين قبيل روشها پرداخته 

  
 محيط زيست -هاضم -ست تودهزي -انرژي كلمات كليدي:

  
  مقدمه

 شده آورده )1( جدول در ملل سازمان آمار طبق ميالدي 1999 سال در جهان در منبع زيست توده از انرژي مصرف

 رشد حال در كشورهاي در نشان داده شده است جدول اين در كه طورهمان زيست توده از شده مصرف انرژي مقدار .است

 در باشد،مي درصد 9/10و آسيا  7/23 جنوبي آمريكاي شده، مصرف انرژي كل درصد 8/36 يقاآفر :است توجهي قابل رقم

 عنوانه ب زيست توده انرژي براي. تقاضا نيست توجهي قابل زايانرژي منبع صنعتي كشورهاي در زيست توده انرژي كه حالي

 محيطي زيست هايمحدوديت و برنامه اعالم همچنين و فسيلي منابع كاهش علته ب فسيلي منابع از انرژي براي جايگزين

در  .]1[ باشندمي آلي هاي سوخت انرژي بازار در بهتري موقعيت كسب حال در و است افزايش به رو فسيلي هاي سوخت براي
 TWh 10 ژاپن حدود طبق آمار منتشر شده كشورهاي ژاپن، چين و هند در اين زمينه در آسيا پيشتاز بوده و  2010سال 
رسانيده  GW 4 % توان توليدي را به25در همين سال از اين طريق توليد كرده است. همچنين چين با رشدي معادل  برق 

 GW به عدد 2010به توان نيروگاههاي زيست توده خود اين مقدار را در پايان سال  GW 0,3 است. هند هم با اضافه كردن
 رسانيده است.  3

 
  ) 1 EJ = 0.9488 × 1015 Btu( EJ، 1990 سال در جهان در انرژي مصرف ):1(جدول 

  مصرف انرژي زيست توده  منطقه
  68/4  افريقا

  77/1  امريكاي شمالي
  71/2  امريكاي جنوبي

  89/8  آسيا
  29/1  اروپا

  19/0  اقيانوسيه
  53/19  كل جهان
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توليد سوخت زيستي  تخمين زده شده است كه EJ/year 9تقريبا  2007در سال زيستي انرژي توليد مدرن جهاني 
به طور  2050هاي پتانسيل جهاني براي توليد صنعتي زيست توده تا سال در سال بوده است. تخمين EJ1صنعتي آن فقط 

ارائه شده است. مشاهده  )1(در نمودار شكل  2005تا  1971]. مصرف جهاني زيست توده از سال 2قابل توجهي متغير است [
رسيده است  EJ/year 45به  2008وده همواره روند افزايش داشته به طوري كه در سال شود كه مصرف جهاني زيست تمي

]3.[  
  

  
   2005تا  1971زيست توده در جهان در سالهاي  مصرف ):1( شكل

  
)  مبتني بر فرض عدم كمبود 2050عرضه عمده انرژي سال  10% - 20در سال (تخمين % EJ200 – 100هاي تخمين

هاي آينده اند، در دهههايي كه از نظر ژنتيكي بهبود يافتهاي كشاورزي به دليل وجود محصوالت و خوراكهآب و افزايش بازده
تواند از در سال مي EJ50هاي قابل كشت بايد موجود باشند. تقريبا ) از زمين20% -50باشند. در اين مورد مقادير زيادي (%مي

تواند نقش مهمي را بازي اي غير قابل كشت نيز ميهاي حاشيهفاده از زمينخوراك ليگنوسلولزي توليد شود. حتي االمكان است
از تقاضاي  13توانند تقريبا %ميزيستي دهند كه اتانول و ديزل نشان مي  IEA(2006)اندازهاي فناوري انرژيكند. چشم

را  2050ت جهاني تا سال درصدي در كاهش انتشارا 6سوخت در بخش حمل و نقل جهاني را تامين نموده و تقريبا سهم 
هاي زيستي از محصوالت پرورش  ها، حساسيت و وابستگي زيادي به فرضيات دارند. بازده سوختريزي. طرح]4[داشته باشند

-lge/ha 3000توانند بازدهي در حدود يافته مورد نظر به انواع خوراك، خاك و آب و هوا بستگي دارند. غالت و ذرت مي
و  lge/ha1300 – 700محصوالت روغني گياهي  ;lge/ha4000-2000چغندرقند  ;lge/ha 6000-3000نيشكر  ;1500

  ]. 5داشته باشند [  lge/ha3000 – 2500روغن پالم 
  

  زيست توده به انرژي تبديلروشهاي 
- هاي زيستي در سه دسته توليد مي هاي زيستي به كار رود. سوخت تواند به عنوان منبع توليد سوختزيست توده مي

، گاز سنتز زيستي ) گاز: گاز3و (زيستي هاي گياهي و ديزل  ، روغنزيستي ) مايع: اتانول2، (زيستي ) جامد: زغال1شوند: (
هاي منابع نفت و گازي (بنزين و ديزل)  توانند جايگزيني براي سوختهاي زيستي مايع، مي . سوختزيستي و هيدروژنزيستي 

هاي زيستي با منابع  ترين تفاوت سوخت گيرد. بزرگكيبات نفتي مورد استفاده قرار ميها با تر باشند، اگرچه هنوز مخلوط آن
براي انرژي افزايش خواهد  زيست تودهاز ديدگاه پروتكل كيوتو، استفاده از   .ها است سوختي نفتي در محتواي اكسيژن آن

هاي زيستي به سرعت اي مي باشند. بازار سوختهاي گازهاي گلخانهيافت به ويژه در صنايع ملي كه به دنبال كاهش آالينده
دارند كه بيشتر از مصرف  زيست تودهدر حال رشد است. مشاهده شده است كه برخي مناطق پتانسيل بيشتري براي توليد 

ي رسد برخهاي زيستي از پتانسيل توليد داخلي فراتر است. در نتيجه، به نظر ميداخلي است و در مناطق ديگر نياز به سوخت
كمتري  زيست تودهباشند كه منابع خالص انرژي زيستي براي مناطقي ميمناطق در حال تبديل شدن به عرضه كنندگان 

توليد شده از فرآيند بر پايه شكر و نشاسته و زيستي هاي زيستي عبارتند از اتانول  ترين سوختدارند. در حال حاضر متداول
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جاي اتانول نيز در چنين تبديل زيست توده به بوتانول به هاي نباتي. همروغنتوليد شده از چربي حيوانات و زيستي يزل د
  .]6[حال توسعه است

  
  توليد اتانول زيستي

-هاي سوخت زيستي را به خود اختصاص مياز كاربرد 90ترين سوخت زيستي است كه بيشتر از %متداولزيستي اتانول 

تواند از منابع وافر زيست توده سلولزي خانگي هاي نفتي است كه مي سوختيك افزودني يا جانشين براي زيستي اتانول . دهد 
) مورد استفاده قرار gasoholتواند جايگزيني براي بنزين باشد يا به صورت مخلوط با بنزين (ميزيستي توليد شود. اتانول 

ي به بنزين بدون سرب براي باال بردن عدد شود و به عنوان يك افزودنگيرد. اتانول بدون آب براي اختالط با بنزين استفاده مي
توانند به ) مي (E5-E10 , 5% -%10اتانول با درصد پايين -هاي بنزين. مخلوطرود اكتان و كاهش آاليندگي به كار مي

-flex عنوان سوخت در وسائط نقليه بنزيني با ايجاد اندكي تغييرات و اصالحات در موتور استفاده شوند. وسائط نقليه جديد

fuel  توانند كار كنند كه نيز مي 85ميليون و عمدتا در برزيل، اياالت متحده و سوئد وجود دارند، با مخلوط تا % 6كه بالغ بر
- اين وسائط نقليه با اعمال تغييرات كمي در حين فرآيند توليد ساخته شده اند. اتانول ليگنوسلولزي (از تمام انواع زيست توده

دي در خوراك و كميت آن ايجاد كند اما نيازمند تحقيقات بيشتري است. واحدهاي مختلف آزمايشي در تواند تنوع زياها) مي
شود پتانسيل بيني مياندازي شده است كه پيشبراي دستيابي به اهداف مورد نظر راه  2006-2007هاي  حال كار در سال
تبديل به ديزل زيستي و تبديل به گاز  يست توده به دو روشاز ززيستي توليد اتانول  .برسد  EJ 25به  2050بازار آن تا سال 

  زيستي قابل انجام است.
در مقايسه با پااليش نفت خام يك فرايند ساده است كه اساس آن، واكنش شيميايي ترانس زيستي فرايند توليد ديزل 

سرين است. در اين فرايند، يك باشد كه شامل افزودن متانول نيز هست. محصول جانبي فرايند، گليمي 1استريفيكاسيون
هاي اسيد گليسريد از چربي حيواني يا نباتي با متواكسايد واكنش داده و گليسرين و استرهاي الكلي از زنجيرهمولكول تري

تواند به تنهايي و با ايجاد اصالحاتي در موتور ديزلي يا به صورت مخلوط با ديزل ميزيستي ]. ديزل 7شود [چرب  توليد مي
 (B5-B10)با درصد پايين زيستي ديزل  -هاي ديزلي در موتورهاي ديزلي بدون تغيير مورد استفاده قرار گيرد. مخلوطنفت
و  گوگردتوانند به عنوان سوخت در وسائط نقليه ديزلي بدون ايجاد هيچ تغييري در موتور استفاده شوند و آلودگي و انتشار مي

با ديزل متداول يا حتي  ( B5 , B20) 5%-20با تركيب % در حال حاضر عموماًزيستي  ها نيز بسيار پايين است. ديزل ذرات آن
هاي گياهي از طريق استخراج روغن، تصفيه روغن و روغن موجود در دانهاستفاده مي شود. B100به طور خالص 

  . شودميزيستي استريفيكاسيون روغن تبديل به ديزل 
 ديزل زيستياي براي جلوگيري از گرم شدن جهاني از عوامل توسعه توليد رويكرد جهاني براي كاهش گازهاي گلخانه

) براي مدل يكسان وسايل نقليه ديزلي آورده B100و  B20( ديزل زيستيميزان انتشار گازهاي آالينده   )2(. در جدول است
  يابد.افزايش مي NOxدر مخلوط سوخت، انتشار  ديزل زيستيشده است. با افزايش ميزان 

   ديزل زيستيميزان انتشار گازهاي آالينده از  :)2(ل جدو

  
  

                                                 
1 transesterification 
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هاي نسوخته، مونوكسيدكربن، سولفاتها، در يك موتور ديزل موجب كاهش انتشار هيدروكربن ديزل زيستياستفاده از 
ي مانند هاي زيست شود. سوختاي نيتراته ميهاي آروماتيك چند حلقهاي و هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقههيدروكربن

. ورودي انرژي و ميزان تري هستند  دار هستند كه داراي فرايند احتراق كارآمدتر و انتشار پاكتركيبات اكسيژن ديزل زيستي
نيز بستگي به خوراك و فرآيند دارد. مقادير معمول به صورت ورودي انرژي سوخت  ديزل زيستيكل انتشارات براي توليد 

هاي پخت و  باشد. استفاده مجدد از روغندر مقابل ديزل مي 40% -  60ر حدود %د CO2و كاهش انتشار  30فسيلي %
  .دهد را كاهش مي CO2هاي حيواني نيز ميزان توليد  چربي

مطرح شد. در سال  1875اي در سال در مقاله 2ها در توليد متان اولين بار توسط پوپوفاستفاده از ميكروارگانيسم
 ].8توليد نموده و براي توليد برق به كار برد [ گاز زيستياسب از فضوالت  3، لوئي پاستور1884

هاي مختلف و از مواد اوليه متفاوت مورد پژوهش قرار گرفت، اما اين ايده تا سال  به روش گاز زيستيپس از آن، توليد 
أله دوباره مورد اين مس، به دليل بحران نفت 1990به دليل در دسترس بودن نفت ارزان به فراموشي سپرده شد. از سال  1970

  دهد:نشان مي گاز زيستيسهم هر يك از كشورهاي اروپايي را در توليد  )2(نمودار ارائه شده در شكل  .توجه قرار گرفت

  
ميليون تن  9/4(ميزان كل توليد: معادل  2008در سال  گاز زيستيسهم هر يك از كشورهاي اروپايي در توليد  ):2(شكل 

  نفت)
  

در آلمان  گاز زيستيپلنت توليد  850، 2000، آلمان كشور پيشرو اروپايي است. در سال گاز زيستييد در زمينه تول
 43000، ساخت 2020افزايش يافته است و اين كشور قصد دارد تا سال  3500اين تعداد به  2006وجود داشته كه در سال 

  را به پايان برساند. گاز زيستيپلنت 
  

 تبديل ضايعات آلي

 گاز زيستي) توسط مخلوطي از انواع باكتري به زيستيهوازي (يك فرايند فرايند، مواد آلي زايد از طريق هضم بيدر اين 
گردد. گاز نشين شده نيز ايجاد مياكسيد كربن است و عالوه بر آن يك لجن تهشوند كه مخلوطي از متان و ديتبديل مي

كننده گاز به تواند در يك سيستم گرميش خانگي به كار گرفته شود، يا ميتواند مستقيما براي روشنايي و گرماايجاد شده مي
لجن به دست آمده به گرما و توان الكتريكي تبديل شود.  cogeneration (CHP)انرژي گرمايي تبديل شود، يا در يك واحد 

به  N2Oه با اين كار ميزان انتشار تواند به جاي كود شيميايي براي ترميم خاك به كار رود كسرشار از مواد مغذي است و مي
ها و ليپيدها هستند. فرايند ها، پروتئينهاي مختلف كربوهيدرات. مواد آلي زائد مخلوطي از ردهيابدمحيط زيست كاهش مي

  ].9[صه شده استخال )3(در نمودار شكل  گاز زيستيتبديل اين مواد به 

                                                 
2 Popoff 
3 Louise Pasteur 
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Stage 3 
Methane 
formation 

Stage 1 
Hydrolysis, 
liquefaction 
and 
fermentation 

Complex waste organics 
 Carbohydrates 
 Proteins 
 Lipids 

Simpler, soluble organics

Propionate, 
butyrate etc. 

(long chain fatty 
acids) 

H2, CO2 Acetate

CH4, CO2

1 

1 

1 1 

2 2 

3 

4 5 

Bacterial groups: 
1. Fermentative bacteria 
2. H2-producing acetogenic 

bacteria 
3. H2-consuming acetogenic 

bacteria 
4. CO2-reducing methanogens 
5. Aceticlastic methanogens Stage 2 

Hydrogen 
and acetic 
acid 
formation 

  
   گاز زيستيه مراحل اصلي فرايند تبديل ضايعات آلي ب ):3(شكل 

  
  : ]10[الصه نمودمرحله خ 4توان در فرايند تبديل فضوالت دام و كشاورزي به گاز متان را مي

ها ساخته شده كه اين مواد محلول در آب نيستند.  ها و چربيها، پروتئينماده اوليه ورودي از كربوهيدرات ) هيدروليز:1(
شوند. ها به مونومرهاي محلول در آب شكسته ميهاي توليد شده توسط باكتريمدر مرحله اول، اين مواد با استفاده از اگزوآنزي

ها كه اندوآنزيمشكنند، در حاليها از باكتري رها شده و مواد را در خارج از سلول باكتري ميها بر خالف اندوآنزيماگزوآنزيم
چنين هر اگزوآنزيم تنها قادر به زوآنزيم نيستند و همها قادر به توليد اگشكنند. تمام باكتريمواد را داخل سلول باكتري مي

ها مورد نياز است. محصوالت اين مرحله، شكستن يك نوع ماده است. بنابراين، براي انجام اين مرحله، گروه وسيعي از باكتري
  انواعي از شكرهاي ساده، اسيدهاي چرب و آمينواسيدها هستند.

حتي انواعي كه قادر  -ها توانند توسط باكتريدر مرحله هيدروليز، اكنون مي مونومرهاي توليد شده :4) توليد اسيد2(
  اكسيدكربن شكسته شوند. ها، هيدروژن و ديجذب شده و به اسيدهاي آلي كوتاه زنجيره، الكل -به توليد اگزوآنزيم نيستند

عنوان بخشي از مرحله پيشين در نظر عنوان يك مرحله جدا و هم به توان بهتوليد استات را هم مي :5) توليد استات3(
  هاي توليد كننده متان است.گرفت. محصول اين بخش، استات است. استات ماده اوليه مصرفي توسط باكتري

اكسيدكربن و گاز هيدروژن، متان هاي توليد كننده متان با مصرف استات، ديدر اين مرحله باكتري :6) توليد متان4(
- تجمع مييا هاضم   7هاي توليد متان نيستند، در ديجسترباتي كه قابل تخريب به وسيله باكتريكنند. بقيه تركيتوليد مي

  كنند.
  

  ، گاز و نفتbiocharتبديل به 
پيروليز، همان فرايند گازي سازي يا تجزيه حرارتي مواد آلي با ميزان اكسيژن محدود يا بدون اكسيژن است. اين فرايند 

باشد. از ميان فرايندهاي تبديل ر به تبديل انواع زيست توده شامل مواد ليگنوسلولزي مييك فناوري گرمايي است و قاد
كند و قادر به توليد محصوالت جامد، حرارتي زيست توده، فرايند پيروليز انعطاف پذيرترين امكان توليد محصول را فراهم مي

                                                 
4 Acidogenesis 
5 Acetogenesis 
6 Methanogenic phase 
7 digester 
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چنين اين مايع و گاز است كه اين محصوالت تقريبا مشابه انواع به دست آمده از زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي هستند. هم
 تواند براي تبديل مستقيم زيست توده به انرژي حرارتي به كار رود. پيروليز آهسته موجب افزايش ميزان بيوزغال وفرايند مي

تواند براي توليد انرژي، احياي ]. بيوزغال توليد شده مي11شود [پيروليز سريع موجب افزايش ميزان محصول مايع مي
. محتواي انرژي محصوالت پيروليز به ترتيب براي گاز، نفت و ها به كار رود متالورژيك، كربن فعال يا جداسازي كربن از خاك

  ن است.گيگاژول/ ت 36و  18، 6 زغال برابر با
هاي هاي تجاري براي توليد بيوزغال با كاربرد متالورژيكي وجود دارند كه منابع زيست توده با كيفيت باال مانند ورقهپلنت

تن زغال در سال دارند. اما هزينه زياد اين خوراك  35000كنند و ظرفيتي حدود اوكاليپتوس را به عنوان خوراك استفاده مي
ل سنگ هنوز شدن فناوري براي توليد بيوانرژي جلوگيري كند و اين فناوري بر خالف پيروليز زغا شود كه از صنعتيباعث مي

  در حال توسعه است .
كند. است و فقط گاز و زغال توليد مي Kilnواحدهاي فعلي تجاري براي پيروليز آهسته زيست توده بر اساس فناوري 

) و مخلوط كردن با منابع توزيع مانند شن است. محصول ablationي (كنهاي پيروليز سريع شامل بستر سيال، ريشه فناوري
. خوراك پيروليز از منابع ارزان تراسيون داغ قابل جداسازي استاين فرايند شامل مخلوط روغن با زغال است كه توسط فيل

  . ها استقيمت زيست توده است كه شامل محصوالت چوبي، پسماندها و فاضالب
اكسيدكربن اتمسفر كمك كند. بيوزغال به شدت در تواند به كاهش ديهايي است كه مياز گزينهتوليد بيوزغال يكي 

تواند به عنوان يك چاه جذب كننده كربن عمل كند. سطح بيوزغال بسيار باال بوده و به ها پايدار است، بدين ترتيب ميخاك
كند كه ل به صورت بستري براي رشد ميكروبي عمل ميكند. بيوزغاعنوان يك عامل مثبت در باال بردن خواص خاك عمل مي

  دهد.دهد و ماندگاري آب و مواد غذايي را در خاك افزايش ميساختار خاك را بهبود داده، قدرت كششي خاك را كاهش مي
فلش  ترين پلنت پيروليز در حال حاضر، تعداد كمي پلنت تجاري فناوري پيروليز با خوراك زيست توده وجود دارد. بزرگ 

دار براي توليد روغن تن پسماند چوبي در روز است كه فرايند در يك بستر سيال حباب 200در كانادا است كه خوراك آن 
تن ورقه پوبي استه كه  100ترين پلنت تجاري پيروليز آهسته در ژاپن است كه خوراك آن روزانه  شود. بزرگسوختي انجام مي

  شود.در كوره دوار انجام مي
  
  به گاز سنتز تبديل

فرايند گازي سازي يك فناوري گرمايي است. اين فرايند قادر به تبديل انواع زيست توده شامل مواد ليگنوسلولزي است. 
هاي زيستي گازي يا مايع به كار رود.  تواند براي تبديل مستقيم زيست توده به انرژي حرارتي يا توليد سوختاين فناوري مي

- زيه حرارتي مواد آلي در شرايط كمبود اكسيژن موجب توليد سوخت ميعان ناپذير يا گاز سنتز ميدر فرايند گازي سازي، تج

هاي گازي و هاي تبديل انرژي مختلفي (مانند موتورهاي احتراق داخلي، توربينتواند در دستگاهشود. گاز سنتز توليد شده مي
  ي با كيفيت باالتر تبديل شود.واد شيميايها و م هاي سوختي) مورد استفاده قرار بگيرد يا به سوختپيل

هايي در مقياس پايين كنند، به عملياتهاي بستر ثابت/ متحرك كار ميگازسازهاي زيست توده كه بر اساس سيستم
هاي باالتري هستند و داراي پتانسيل است. گازسازهاي بستر سيال داراي ظرفيت MW 1شوند كه معموال كمتر از محدود مي
  ].4[ن براي برخي از منابع زيست توده هستندتجاري شد

است كه  MW 70ترين گازساز زيست توده در فنالند، داراي ظرفيت  اين فرايند به طور تجاري تثبيت شده است. بزرگ
  تن محصوالت جنگلي در سال است. 200000ميزان خوراك ورودي آن، حدود 

  
  تبديل تركيبي به برق و گرما 

يك فناوري گرمايي است. اين فرايند قادر به تبديل انواع زيست توده شامل مواد ليگنوسلولزي به فرايند احتراق مستقيم 
گيگا ژول به ازاي هر تن باشد كه كمي بيشتر  20تواند داراي محتواي انرژي حرارت و بخار است. زيست توده چوبي خشك مي

باشد. اين عدد از محتواي انرژي زغال سنگ نيز آن مي از محتواي انرژي چوب نرم است كه به دليل محتواي ليگنين باالتر
نمايد. گرماي اتالفي فرايند احتراق زيست باالتر است كه زيست توده را به عنوان يك گزينه براي توليد الكتريسيته جذاب مي
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-اكستري است كه ميربردهاي سيكل تركيبي برق و گرما استفاده شود. پسماند احتراق زيست توده خاتواند در كتوده نيز مي

  ]. 4تواند به عنوان بهبود دهنده خاك استفاده شود [
اين فرايند به طور تجاري تثبيت شده است. احتراق مستقيم زيست توده چوبي براي توليد برق در حال حاضر بيشترين 

  .دهد حجم بازار جهاني انرژي زيستي را تشكيل مي
  

  تبديل به هيدروژن
اي از نابع زيست توده با اعمال حرارت تحت فشار و در حضور بخار و ميزان كنترل شدهسازي، مدر يك واحد گازي

شود كه در حقيقت اكسيدكربن و ساير تركيبات تبديل مياكسيژن به مخلوطي از گازها شامل هيدروژن، مونوكسيدكربن، دي
اكسيدكربن و ، به ديwater-gas shiftهمان گاز سنتز است. مونوكسيدكربن توليدي سپس با آب واكنش داده و طي واكنش 

  ]. 11[ شودهيدروژن تبديل مي
  

 و ها،باكتري از بعضي سبز، گياهان فتوسنتز سيستم و مرئي نور انرژي از استفاده با اكسيژن و هيدروژن به آب تجزيه
 و مولكولي اكسيژن سازي آزاد براي آب اكسيداسيون شامل بيوفتوليز اصولي طوره ب. شودمي ناميده بيوفتوليز هايجلبك

ها و جلبك سبز براي توليد هيدروژن استفاده در فرايندهاي فتوبيولوژيك از فعاليت فتوسنتز طبيعي باكتري .است هاالكترون
 كم بازدهي ايندرصد است.  3 خوب كنترل با سيستم يك براي آب بيوفتوليز براي شده محاسبه بازدهي حداكثرشود. مي

 بسيار هيدروژن تجديدپذير و مداوم توليد براي آب بيوفتوليز مفهوم هرحاله ب. نمايد مي محدود را زمينه اين در اريذگسرمايه

 از يدروژنه صنعتي توليد براي مناسبي هايراه نوين هايآوري فن و تحقيقات با روزي كه رود مي اميد و است توجه قابل

  ].1گردد [ ايجاد ميكروبي طريق
 
  زيست تودههاي تبديل  فناوري

  نشان داده شده است. )3(هاي تبديل زيست توده در جدول  هاي كليدي در فناوريبندي از جنبهيك جمع
  هاي تبديل زيست توده  اي فناوريبندي مقايسهجمع):3(جدول 

فرآيند 
  زيست توده

انعطاف ابعاد اجرا
  پذيري خوراك

انعطاف  بازده
  پذيري خروجي

ميزان بازار 
  محصول

وضعيت 
  رشگست

احتراق 
  مستقيم

  تثبيت شده  كم  كم كم زياد بزرگ

هضم بي 
  هوازي

  تثبيت شده  متوسط  كم متوسط كم كوچك

  تثبيت شده  زياد  كم متوسط كم متوسط  تخمير
  تثبيت شده  زياد  كم زياد كم كوچك  روغن كشي
تجزيه با 

  حرارات
در شرف   متوسط  زياد متوسط زياد بزرگ

  تجاري سازي
در شرف   متوسط  متوسط متوسط متوسط بزرگ  تبديل به گاز

  تجاري سازي
  

هاي حرارتي كمترين حساسيت را به كيفيت خوراك ورودي داشته و قادر به فراوري موثر  شود كه فناوريمشاهده مي
هاي بنا نهاده شده به جز احتراق  مواد ليگنوسلولزي هستند و ذاتا فرايندهايي قابل انجام در مقياس بزرگ هستند. فناوري

ها به نوع خوراك و محدوديت ميزان خوراك است.  مستقيم، به شدت داراي محدوديت ظرفيت هستند كه به دليل وابستگي آن
ها هايي كه قابليت حجم باالي توليد محصوالت با كيفيت باال را دارند، در حال حاضر نابالغ بوده و مناسبترين گزينه فناوري

  براي نوآوري در آينده هستند. 
  
 نوع كاربرد ديدگاه از توده زيست بندي دسته
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  ارائه شده است. )5(و  )4(بندي انواع زيست توده از ديدگاه نوع كاربرد در جداول دسته
  

  بندي انواع زيست توده از ديدگاه نوع كاربرددسته ):4(جدول 
  نوع كاربرد نوع بقاياي گياهي  كشور

  برزيل
  گازي كردن –سوزاندن -توليد الكل نيشكر

  پيروليز-سوزاندن-توليد روغنهاي سوختي ياهان روغنيگ
  توليد زغال-پيروليز -گازي كردن-سوزاندن چوبهاي جنگلي

  چين
  توليد الكل -تخمير بيهوازي-سوزاندن -گازي كردن كاه و سبوس برنج
  توليد زغال -گازي كردن-سوزاندن چوبهاي جنگلي

  توليد زغال-توليد الكل  -كردنگازي-سوزاندن زايدات غالت و دانه هاي روغني

  امريكا
  توليد الكل -گازي كردن  نيشكر

  توليد زغال - گازي كردن -توليد الكل -سوزاندن چوبهاي جنگلي
  توليد زغال-سوزاندن -توليد الكل -پيروليز اكاليپتوس و صنوبر

اتحاديه 
  اروپا

  يزپيرول -توليد زغال -گازي كردن -سوزاندن صنوبر و بيد-كاج-چوب
  سوزاندن -گازي كردن-توليد الكل چغندر قند

  توليد زغال-پيروليز  -گازي كردن -سوزاندن علف
  سوزاندن -پيروليز -توليد الكل و روغنهاي سوختي تفاله ذرت و دانه هاي روغني

  هند
  سوزاندن و تخمير بيهوازي كاه

  توليد زغال- پيروليز  -توليد الكل -سوزاندن اكاليپتوس
  پيروليز -توليد زغال-سوزاندن فهاي سوختي و بورياعل

  
  

  بندي انواع زيست توده از ديدگاه نوع كاربرددسته ):5(جدول 
  منبع زيستي  كاربرد

  نباتات، زيست توده سلولزي و زيست توده غني از مواد قندي: چغندرقند، ذرت، گندم، غالت، نيشكر و غيره  اتانول زيستي

هاي روغني هستند كه عبارتند هاي پخت و پز، مواد خام، دانه هاي حيواني يا پسماند روغن گياهي، چربيهاي  روغن  ديزل زيستي
  دانهاز: ذرت، گل آفتابگردان، سويا، بادام زميني و پنبه

هاي الهكود حيواني، زبها و ليپيدها: ها، پروتئينهاي مختلف كربوهيدراتمواد آلي زائد به صورت مخلوطي از رده  گاز زيستي
  هاي فاضالب صنعتي و شهري هاي گياهي)، فضوالت انساني، جريانآشپزخانه و باغ (زباله

پيروليز (تجزيه 
  حرارتي)

انواع زيست توده شامل مواد ليگنوسلولزي، منابع ارزان قيمت زيست توده شامل محصوالت چوبي، پسماندها و 
  هافاضالب

-گازسنتز (گازي

  مل مواد ليگنوسلولزيانواع زيست توده شا  سازي)

تبديل تركيبي به 
  برق و گرما

 چوب، جامد پسماندهاي ساير و چوب ضايعات چوب، چوب، زغالانواع زيست توده، زيست توده چوبي خشك، 

  حيواني فضوالت و بياباني و مرتعي هايبوته و جنگلي درختان
  

  بحث و نتيجه گيري
درصد مصرف كل انرژي جهان را دربر  11حال حاضر است كه تقريبا  ترين منبع انرژي تجديدپذير در بزرگ زيست توده

اي و جهاني انجام شده است. براي انرژي در سطح محلي، منطقه زيست تودهگيرد. مطالعات متعددي روي پتانسيل توليد مي
اي نسبت به حظهش قابل مالتواند افزايبراي توليد انرژي مي زيست تودهاند كه استفاده از بسياري از مطالعات برآورد كرده

هاي فراوري زيست توده در مقايسه با ساير منابع انرژي در  . پارامترهاي رقابتي و محصوالت حاصل از فناوريسطح موجود يابد
  ارائه شده است. 7-1جدول 

  : عبارتند از هاي زيستي سوختاستفاده از  مزاياي 
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  معمولي هستند.هاي زيستي قابل توليد از منابع زيست توده  سوخت -
هاي به شدت  اكسيدكربن در فرايند احتراق دارند و در نتيجه ميزان انتشار گازهاي گلخĤنها يك سيكل دي اين سوخت -

  يابد.كاهش مي
  باشند.پذير ميهاي زيستي داراي پتانسيل قابل توجه سازگاري با محيط زيست هستند و زيست تخريب سوخت -
  كند.ار جديد براي محصوالت كشاورزي ايجاد ميها يك باز توليد اين سوخت -
  يابد.هاي فسيلي كاهش مي ها مصرف سوخت با توليد اين سوخت -
  ها قابل توليد از زيست توده هستند. انواع متنوعي از سوخت -

  استفاده از سوختهاي زيستي عبارتند از: اما محدوديتهاي
  :اند بته تا حدودي رفع شدهموانع توليد سوخت زيستي شامل موارد زير است كه ال

 رقابت با توليد غذا و فيبر براي استفاده از زمين قابل زرع  
 هزينه  
 ايساختار بازار منطقه  
 حمل زيست توده  
 فقدان فعاليتهاي كشاورزي خوب مديريت شده در اقتصادهاي نوظهور  
 استفاده از آب و كود  
 حفاظت از تنوع زيستي  
 هاي توزيع و تداركات شبكه 
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