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 (1390) ين آنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژياول
  

 انرژي نيروگاه بيوگاز مشهد در راستاي حفاظت از محيط زيست استفاده از

  :گان نويسند
 دانشگاه فردوسي مشهد - عضو هيئت علمي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست - حسين يزداد داد

 فردوسي مشهد دانشگاه -آارشناس ارشد گروه محيط زيست - آزاده آريمي
 دانشگاه فردوسي مشهد - دانشجوي رشته مهندسي منابع طبيعي محيط زيست - ايمان فاتحي

 :مقاله خالصه
مصرف . انرژي، پديده بحران انرژي را در جهان به وجود آورده استدر سالهاي اخير روند رو به رشد مصرف 

رو به افزون انرژي حاصل از سوخت هاي فسيلي اگرچه رشد سريع اقتصادي جوامع مختلف را به همراه 
داشته است اما به واسطه انتشار آالينده هاي حاصل از احتراق سوختهاي فسيلي و افزايش دي اآسيد 

امدهاي ناشي از آن، جهان را با تغييرات تهديد آميزي روبرو ساخته است؛ از ديگر آربن در اتمسفر و پي
سوي محدويت منابع فسيلي، غير قابل تجديد پذير بودن اين منابع و پيش بيني افزايش قيمتها موجب 
گرديده است تا سياست گذاران و برنامهريزان بخش انرژي با انجام مطالعات ساختاري، تغيير حاملهاي 

نرژي و حرآت به سوي سوخت هاي پاك را در رأس برنامه هاي آاري خود قرار دهند و يكي از اين گزينهها، ا
به طور آلي ميتوان گفت بهينه سازي مصرف انرژي و . استفاده از انرژي حاصل از منابع زيست توده ميباشد

در حال حاضر بيوگاز به عنوان . اصالح ساختار آن يكي از ارآان اساسي جهت نيل به توسعه پايدار ميباشد
يكي از منابع عمده تأمين انرژي در دنيا مطرح است و اين گاز را هم به طور مستقيم در تأمين انرژي 
حرارتي و روشنايي و هم به عنوان يك گزينه مناسب براي استفاده در مولدهاي احتراق داخلي، 

در ايران نيز . رق مورد استفاده قرار ميدهندميكروتوربينها، پيلهاي سوختي و موارد ديگر جهت توليد ب
تحقيقات گستردهاي در زمينه آاربرد بيوگاز در حال انجام است؛ لذا استفاده از بيوگاز چشم انداز بسيار 

در اين تحقيق سعي شده است تا ضمن . روشني را در آينده براي بخش انرژي آشور ترسيم مينمايد
در تأمين انرژي مورد نياز، اهميت آاربرد آن در حفاظت از محيط  بررسي جايگاه اين منبع انرژي زيستي

در . زباله هاي شهري است) گاز متان(يكي از راههاي عمده توليد بيوگاز . زيست مورد بررسي قرار گيرد
آيلوگرم زباله شهري  ١۵هزار تن زباله در روز توليد مي شود وبا توجه به اينكه از هر  ۵٠تا  ۴۵ايران حدود 

پتاژول انرژي در روز از زبالههاي شهري در ايران  ٨۴١متر مكعب بيوگاز به دست مي آيد، به طور ناخالص يك 
از بيوگاز . بيوگاز در مقايسه با گاز شهري از ارزش حرارتي بيشتري برخوردار است. ميتوان به دست آورد

موتورهاي درون سوز، توليد  مي توان به عنوان يك گاز قابل اشتعال براي مصارف گرمايي، آشپزي، سوخت
همچنين به دليل پايين بودن ميزان آلودگي آن به . برق، توليد مواد شيميايي و توليد آودآلي استفاده آرد

بهداشت محيط زيست آمك نموده و با آاهش مصرف سوختهايي مانند چوب و هيزم در حفاظت از پوشش 
صنايع آشاورزي و روستايي  u1589زه نمودن گياهي جنگل ها و مراتع نقش دارد بعالوه منبع مكاني

قابليت توليد برق بيوگازي در آشور باال ميباشد تنها در سه شهر شيراز، مشهد و . محسوب مي گردد
امروزه چندين آارخانه آمپوست در آل آشور . اصفهان به جمع آوري قسمتي از اين گاز اقدام شده است

روزانه . مشهد و شيراز و توليد آود گرانوله تنها در مشهد انجام ميگيرد فعالند آه توليد بيوگاز از زباله فقط در
 ٢٠٠هزار و  ٢تن زباله در مشهد توليد ميشود آه در ايام حضور مسافران به بيش از  ١٧٠٠تا  ١۶٠٠حدود 

خانوار  ۶٠٠آيلوواتي اين نيروگاه قادر است برق مصرفي حدود  ٣٠٠در حال حاضر دو واحد . تن نيز ميرسد
. مشهدي را با استفاده از گاز حاصله از زباله هاي دفن شده در محل آارخانه آمپوست فراهم نمايد

مگاوات ظرفيت توسعه را  ٣مگاوات افزايش مي يابد و تا ميزان  ١ظرفيت توليدي آن در فاز بعدي توسعه، به 
توليد مي ) آلي گوگرد دارنوعي آود (تن آود گرانوله  ٣تا  ٢در آارخانه آمپوست مشهد روزانه . داراست

 .شود آه در حفظ محيط زيست و آشاورزي پايدار آمك ميكنند
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  :چكيده
  
 

هاي رو به افزون انرژي حاصل از سوخت مصرف. استانرژي را در جهان به وجود آورده هاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي، پديده بحراندر سال
هاي فسيلي و هاي حاصل از احتراق سوختاست اما به واسطه انتشار آاليندهفسيلي اگرچه رشد سريع اقتصادي جوامع مختلف را به همراه داشته 

است؛ از ديگر سوي محدويت منابع كربن در اتمسفر و پيامدهاي ناشي از آن، جهان را با تغييرات تهديد آميزي روبرو ساختهاكسيديش ديافزا
ريزان بخش انرژي با انجام گذاران و برنامهاست تا سياستها موجب گرديدهبيني افزايش قيمتتجديد پذير بودن اين منابع و پيشفسيلي، غير قابل 

ها، هاي كاري خود قرار دهند و يكي از اين گزينههاي پاك را در رأس برنامهسوي سوختهاي انرژي و حركت بهمطالعات ساختاري، تغيير حامل
اسي سازي مصرف انرژي و اصالح ساختار آن يكي از اركان استوان گفت بهينهبه طور كلي مي. باشداستفاده از انرژي حاصل از منابع زيست توده مي

در حال حاضر بيوگاز به عنوان يكي از منابع عمده تأمين انرژي در دنيا مطرح است و اين گاز را هم به طور . باشدجهت نيل به توسعه پايدار مي
هاي پيل ها،عنوان يك گزينه مناسب براي استفاده در مولدهاي احتراق داخلي، ميكروتوربينانرژي حرارتي و روشنايي و هم به مستقيم در تأمين

اي در زمينه كاربرد بيوگاز در حال انجام است؛ لذا در ايران نيز تحقيقات گسترده. دهندسوختي و موارد ديگر جهت توليد برق مورد استفاده قرار مي
ت تا ضمن بررسي در اين تحقيق سعي شده اس. نمايداستفاده از بيوگاز چشم انداز بسيار روشني را در آينده براي بخش انرژي كشور ترسيم مي

هاي يكي از راه. زيست مورد بررسي قرار گيردهميت كاربرد آن در حفاظت از محيطجايگاه اين منبع انرژي زيستي در تأمين انرژي مورد نياز، ا
 15از هر  جه به اينكهشود وبا توهزار تن زباله در روز توليد مي 50تا  45در ايران حدود . زباله هاي شهري است) گاز متان(عمده توليد بيوگاز 

توان به دستهاي شهري در ايران ميپتاژول انرژي در روز از زباله 841طور ناخالص ، بهآيدمتر مكعب بيوگاز به دست ميكيلوگرم زباله شهري يك
مصارف  ياز قابل اشتعال براتوان به عنوان يك گ ياز بيوگاز م. بيوگاز در مقايسه با گاز شهري از ارزش حرارتي بيشتري برخوردار است. آورد
همچنين به دليل پايين بودن ميزان . استفاده كرد يو توليد كودآل يدرون سوز، توليد برق، توليد مواد شيمياي ي، سوخت موتورهاي، آشپزيگرماي
جنگل ها و مراتع  ياهمانند چوب و هيزم در حفاظت از پوشش گي يهايزيست كمك نموده و با كاهش مصرف سوختآن به بهداشت محيط يآلودگ

باشد تنها در سه قابليت توليد برق بيوگازي در كشور باال مي. گردديمحسوب م يو روستاي يعالوه منبع مكانيزه نمودن صنايع كشاورزهنقش دارد ب
كشور فعالند كه توليد بيوگاز امروزه چندين كارخانه كمپوست در كل . استشهر شيراز، مشهد و اصفهان به جمع آوري قسمتي از اين گاز اقدام شده

شود كه تن زباله در مشهد توليد مي 1700تا 1600روزانه حدود . گيرداز زباله فقط در مشهد و شيراز و توليد كود گرانوله تنها در مشهد انجام مي
ن نيروگاه قادر است برق مصرفي حدود كيلوواتي اي 300در حال حاضر دو واحد . رسدتن نيز مي 200هزار و  2در ايام حضور مسافران به بيش از 

ظرفيت توليدي آن در فاز بعدي . هاي دفن شده در محل كارخانه كمپوست فراهم نمايدخانوار مشهدي را با استفاده از گاز حاصله از زباله 600
تن كود گرانوله  3تا  2مشهد روزانه  در كارخانه كمپوست. مگاوات ظرفيت توسعه را داراست 3يابد و تا ميزان يمگاوات افزايش م 1توسعه، به 

  .كنندزيست و كشاورزي پايدار كمك ميشود كه در حفظ محيطتوليد مي) نوعي كود آلي گوگرددار(
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رف رو به مص. استوجود آوردهبحران انرژي را در جهان بهيده رشد مصرف انرژي، پدهاي اخير روند رو بهدر سال: مقدمه - 1
همراه داشته اما به واسطه انتشار هاي فسيلي اگرچه رشد سريع اقتصادي جوامع مختلف را بهرشد انرژي حاصل از سوخت

آن، جهان را با اكسيدكربن در اتمسفر و پيامدهاي ناشي از هاي فسيلي و افزايش ديهاي حاصل از احتراق سوختآالينده
-ويت منابع فسيلي، غير قابل تجديدپذير بودن اين منابع و پيشاست؛ از ديگر سوي محدتغييرات تهديدآميزي روبرو ساخته

ساختاري، تغيير يزان بخش انرژي با انجام مطالعاترگذاران و برنامهاست تا سياستها موجب گرديدهبيني افزايش قيمت
با . هاي كاري خود قرار دهندهاي تجديدپذير را در رأس برنامههاي پاك و انرژيسوي سوخت هاي انرژي و حركت بهحامل

) Biomass(توده  -يابيم كه در ميان اين منابع، انرژى زيستهاى تجديدپذير، در مىينگاهى به وضعيت استفاده از انرژ
، يالديم 2009در سال شدهخرين آمار ارائهاى آبر مبن. را به خود اختصاص داده است يدرصد كل كاربرد جهان 7/79حدود 

 [1]. آمريكا، برزيل، فيليپين، آلمان، سوئد و فنالند: ن كشورهاى توليدكننده انرژى از منابع زيست توده عبارتند ازيبرتر

  [2]: شوند كه عبارتند از وگاز به پنج گروه عمده تقسيم مييقابل استحصالِ ب توده -منابع زيست 
  جامد شهري يپسماندها -كشاورزي و صنايع وابسته          يت و پسماندهاضايعا  -
  )يلجن صنعت(ضايعات و زائدات جامد و مايع فسادپذير صنعتي  -فضوالت دامي                -                  يپساب شهر -

شكل برق، گرما قابليت توليد انرژى به سه يى،منابع زيست توده نام برده شده طى فرآيندهاى مختلف بيوشيميايى و ترموشيميا يهمگ
نمونه با فشرده كردن  يبرا. شوندكار گرفته مىو نقل بهو حملهاى مختلف مصارف خانگى، صنعتىو سوخت زيستى را دارند و در بخش

ا به يو گرما استفاده كرد پخت و پز  يبرا يو سوخت خانگ يعنوان گاز شهرم بهيطور مستقتوان بهيوگاز از آن ميمتان موجود در ب
در صورت استفاده از . د كرديتوان از آن برق تولين ميچنهم. ه گازسوز مورد استفاده قرار داديل نقليدر وسا CNG١عنوان سوخت 

درصد  85تا  65شود تا حدود يجهان م ياگلخانه يش گازهايدكربن كه سبب افزاياُكسينده ديزان آاليو نقل، موگاز در صنعت حمليب
 يو پسماندها يوگاز از فاضالب انسانين مخازن استحصال بيشتريدارد، ب يطوالن ياوگاز از فاضالب سابقهيد بيتول.[13] ابدييكاهش م

هيوگاز در تصفيد بيك مورد مولد توليران متاسفانه به جز يدر ا. استاحداث شده ييقايآفر ين، هند و در كشورهايب در چيبه ترت يدام
ن ياز ا يگريد يبرداردر موسسات تحقيقات صنعتي و دانشگاهي ، بهره يداماز فضوالت ييوگاز روستايصفهان و دو نمونه مولد با يخانه

افته و يش يافزا يريگت آن به شكل چشميريو مد يشهر يا توجه به پسماندهاير در دنياخ يدر چند دهه. نوع پسماند نشده است
نه صورت گرفته ين زميدر ا ييهاز تالشيران نيدر ا. صورت گرفته است يشهر يوگاز از پسماندهايد بيتول يز براين ياديز يهاشرفتيپ

از  ييهااند نمونهدهيرس يبردارو به بهره ياندازر راهياخ يهاراز كه هر دو در ساليروگاه شيوگاز مشهد و نيروگاه بيواحد ن. است
 [1]. ران استيپاك در ا يهاين نوع از انرژيكرد به اينو و رو يهايانرژ يهايگسترش و توسعه فناور

 

 [14] دهنده بيوگاز درمحل دفن زباله  گازهاي تشكيل - 1جدول    

ماده درصد
50  - 70 )CH4(متان  

25  - 50 )CO2(دي اكسيد كربن  

0  - 10   )N2(نيتروژن  
0  - 1 )H2(هيدروژن  

0  - 3 )H2S(سولفيد هيدروژن  

0  - 2   )O2(اكسيژن  
 

 

زارها قابل ها و لجنسال قبل با مشاهده اينكه گازهاي متصاعد شده از باتالق 200پديده بيوگاز درحدود : سوابق پژوهشي - 2
پيلي "گاه و اشتعال ناقص از طبقات زيرين زمين توسط بهترين توضيحات در مورد خروج گاهقديمي .[3]اشتعال هستند كشف شد

در آن . به وقوع پيوست "3وان هلمونت"الدي توسط يم1630شناسايي بيشتر گازهاي قابل اشتغال در سال . تاسگرفتهانجام "2نيوس
و يا ) گنديده(واد فسادپذير ها گازي است كه از منوع گاز قابل اشتغال به وسيله نامبرده شناسايي گرديده كه يكي از انواع آن 15زمان  

                                                 
1 Compressed Natural Gas 
2 Peily Neius 
3 Van Helmont 
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شود كه وي گاز مرداب قول مينقل "1شرلي"از سوي دانشمندي  به نام . آيدبه وجود مي هاغذايي تخمير شده در داخل رودهمواد
)Marsh Gas ( چه  علمي گاز متان ترين تاريخرسد اصولياما به نظر مي. استكشف نموده 1667را در سال)ترين تركيب اساسي

وي نتيجه گرفت كه بين مقدار مواد آلي فسادپذير و . استشروع شده 1776در سال  2از مواد قابل تخمير توسط ولتاحاصل) بيوگاز
  .[4]دارد دميزان گاز قابل اشتعال رابطه مستقيمي وجو

از طريق  1808او در سال . است "3ديوي"نام شخصي بهو كاربرد آن در كشاورزي مربوط بهتحقيقات در زمينه تخمير غير هوازي شروع
هـوازي  ميالدي اولين واحد تخمير بي 1859در سال  .[5]درصد ليتر متان توليد نمود 3ير در خال تخمير كود گاوي و با استفاده از تقط

اچ"وسـيله شخصـي بـه نـام     شده براي تصفيه مـواد جامـد فاضـالب بـه    اولين واحد استفاده 1860در سال  شد ودر بمبئي هند ساخته
جـه  در 35متـر مكعـب كـود در    از نتيجـه تخميـر يـك    1884ال ر در سـ پاسـتو گرد لـويي شـا  "گـاين "[4] .شـد كار گرفتـه به "4موراس

-چنان ادامهعلت كمبود سوخت مايع همدوم بهجهانيتهيه گاز متان بعد از جنگمندي بهالقهع[5] .نمودليتر متان تهيه 100سانتيگراد،

بعـد از ارزان  . يافـت دا و آمريكاي جنـوبي ادامـه  ، اوگانها با توجه خاص در كشورهاي اتريش، ايتاليا، روسيه، كنياگونه فعاليتاين. داشت
هـاي  دسـتگاه  يگيري از برق در توليد انرژي، استفاده از مواد زائد حيواني و گياهي به طريق كـاربرد و زغال سنگ و نيز بهرهشدن نفت

بـه  . روپايي مورد توجـه قـرار گرفـت   در اواخر قرن بيستم مسأله استفاده از بيوگاز در كشورهاي ا [6].نشدبيوگاز چندان مورد توجه واقع
ميليـون تـن    50ميليون تن مواد آلي زباله و  6ميليون تن فضوالت حيواني و  220بالغ بر  1988طوري كه طبق يك محاسبه در سال 
-ي از جنگاز به صورت متداول امروزولي استفاده از بيوگ. هاي بيوگاز مورد عمل قرار گرفته استلجن فاضالب از طريق كاربرد دستگاه

گيري از بيوگاز مريكا، ممالكي هستند كه بهرهآو هندوستان، فيليپين، هلند، آلمان دوم عنوان گرديد و كشورهايي از جمله چين،جهاني
-كـار هسـتند و در حـال   سال است كه مشغول به 20در اروپا برخي واحدهاي بيوگاز بيشتر از  [5].اندسي قرار دادهررا مورد تحقيق و بر

سال گذشته واحد بيوگاز طي پنج 250در حدود  باشند و تنها در كشور آلمانبه كار ميواحد هاضم در اروپا مشغول 600بيش از  حاضر
كشـور  . [8] برداري قـرار گرفـت  رد بهرهسوز با استفاده از گاز متان مودر هندوستان اولين موتور گاز 1907در سال   [7].استنصب شده

در اوايل قـرن  . آيدهاي بيوگازي به حساب ميكارگيري دستگاهين كشورهاي جهان در زمينه مطالعه، توسعه بهترچين يكي از پيشرفته
ي در اولين دستگاه توليد بيوگاز با كاربرد علم. مطالعاتي در زمينه تكنولوژي توليد گاز متان انجام داد 5كنوني شخصي به نام ليو كوروي

-ها بدون اختالل بـه نفر بوده كه سال 4گوي پخت وپز و روشنايي يك خانواده ين دستگاه جوابا. شددر اين كشور ساخته 1920سال 

ز در ها با بيوگابعد توسعه دستگاهبهاز آن. يك كمپاني گازي به نام كوري در چين تأسيس شد 1932در سال .  استكار خود ادامه داده
و بـه روشـنايي  هـا منـوط  استفاده از اين دسـتگاه  1930-40هاي  حدود سال يعني 1930در سال . يافتسرعت توسعهاياالت مختلف به

هـاي  كـار توسـعه دسـتگاه   . استو نظاير آن بودهنمودن برگ چايابريشم و خشكو پز و تأمين حرارت فضاهايي جهت تربيت كرمپخت
-نايي مورد توجه قرار گرفت و تا كنون ادامهبعد جهت استفاده روشبه 1958شد و از سال متوقف 1937هنگام جنگ در سال بيوگاز به

به طوري كه تنها از پنج ميليون عدد ايـن  . كار است بر هفت ميليون دستگاه بيوگاز در سراسر چين مشغول بهدر حال حاضر بالغ. دارد
ميليـون تـن زغـال     80/2ل ارزش حرارتي اين مقدار گاز معـاد . شودميليون متر مكعب بيوگاز توليد مي 1400دستگاه ها ساليانه حدود

و  بيوگـاز بسـتگي دارد   از ميليون روستايي چيني زندگيشان مستقيماً به استفاده 800در حقيقت . شودشده، برآورد ميسنگ استاندارد
  [8].آورنددست ميزيستي بهورد نياز روزانه خود را از منابعم درصد انرژي 80

به استفاده از سوخت متان وليد بيوگاز غير از احتماالتي كهمتأسفانه ت. گرددميقرن قبل بر فاده از بيوگاز به سهدر ايران نيز قدمت است
-حسينمحمدبهايي كه ساختمان آن به شيخحمام شيخ. ندارداند، سابقه ديگري از آن وجوددر حمام شيخ بهايي اصفهان نسبت داده

كردن آب اي از اين گاز مستقيما جهت گرمطوري كه شعلهشد بهرم ميوسيله گاز متان گبه [9]شدهنسبت داده) ق 973_1093(عامل 
صورت نوين اولين هاضم توليد متان به [4].)استبار در جهان انجام گرفتهعمل اوليناين(است گرفتهاستفاده قرار مي خزينه حمام مورد

مطالعه شريف موردصنعتيد سه متر مكعبي در دانشگاهيك واح 1361شد و در سال در روستاي نياز آباد لرستان ساخته 1354در سال 
- انجامزمينه بهاي را در اينهاي ويژهاتمي پژوهشنو در سازمان انرژيهايمركز تحقيقات انرژي 1365تا  1361هاي قرار گرفت و سال

طي دو دهه  [1].و كردستان اشاره نمودمو بلوچستان، ايالهاي سيستانواحد بيوگاز در استان 10توان به احداث رساند كه از جمله مي
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دنبال آن اولين هاي آموزشي تحقيقاتي خاصي را در زمينه بيوگاز شروع نمودند كه بهو ارگان دولتي فعاليتاخير چندين سازمان
متر مكعب  5ا ظرفيت اين دستگاه ب. شدساخته 1354توليد  گاز متان در ايران در روستاي نيازآباد استان لرستان در سال  "1گوارنده"

دو واحد كوچك توليد  1379در سال . كندجا را تأميندر روز قرار بود با استفاده از فضوالت گاوي روستا، بيوگاز مصرفي حمام آن
- هدانشگا [10].كرد گرديد كه از فضوالت كشتارگاه و فضوالت دامي استفاده ميدانشگاه بوعلي سيناي همدان احداثبيوگاز آزمايشي در 

نت صورت آزمايشي با فضوالت گاوي مورد مطالعه قرار داد، از آن پس معاومتر مكعبي را به 3واحد يك 1361شريف در سال صنعتي
هاي تحقيقاتي خاصي را در اين فعاليت 1365تا  1361هاي اتمي ايران در سالانرژيهاي نو سازمانانرژي وزارت نيرو و بخش انرژي

اخيرا  [11].شدو كردستان ساختهو بلوچستاننيرو در سيستانبيوگاز توسط معاونت انرژي وزارتواحد  10بعد بهاز آن. انددادهزمينه انجام
اي نزديك سهم استفاده از اين اند و اميد است در آيندهبرداري رسيدهراز افتتاح و به بهرهيوگازسوز مشهد و شيروگاه بينيز واحدهاي ن

  .يازهاي انرژي شهري روز به روز افزايش يابدمنبع انرژي در تامين ن
است، نيشابور واقع-شهر در ابتداي جاده مشهددرمحل كارخانه كمپوست اين نيروگاه بيوگازسوز شهر مشهد كه :روش تحقيق - 3

- بازيافت و سازمان شدن پروژه اين نيروگاه فيمابين سازمانجهت اجراييهاي اين محل ليقرارداد مطالعات استحصال گاز متان از لندف

گذاري و لولهواحد مشعل 40اول با احداث رسيد و در مرحلهپاياناين مطالعات به 1384اواخر سال  منعقد و در) سانا(نو ايران هايانرژي
كي از گاز لندفيل بر پايه مطالعات مذكور پروژه احداث نيروگاه توليد انرژي الكتري. شدمهم اقدامبه اينشده نسبتهاي دفندر بين توده

-انه به بهرهيبار در خاورمنياول ياين نيروگاه بيوگازسوز برا 1388تير  25خ يكيلو وات ساعت آغاز و در تار 600شهر مشهد با ظرفيت 

اهميت ها و اي، بيان ويژگيهدف اين تحقيق نيز عالوه بر اهميت استفاده از بيوگاز براساس مطالعات پايه كتابخانه. [12]ديرس يبردار
 .باشدصورت مطالعه موردي ميپروژه بهاين

طور رد كه بهيگيصورت م) Passive(ر فعال يو غ) Active(دو روش فعال وگاز بهيب يآورجمع: سيستم جمع آوري بيوگاز -1-3
به عنــوان  يشار اجبارو يا كمپرسورها به منظور ايجاد يك گــراديان ف يمكانيك يهافعال از دمنده يآورجمع يهاخالصه، درسيستم

بين  وجود آمده به يغيرفعال، گراديان فشار طبيع يجمع آور يهاكه در سيستم يدر حال. شوديمنتقل كننده گاز استفاده م ينيرو
 يمصنوع يهااگر در يك لندفيل از پوشش. گردد يو استخراج گاز ممحيط، باعث انتقاليداخل لندفيل و فشار هوا يفشار گاز توليد

تواند يغيرفعال نيز م يآورشود، يك سيستم جمعكردن گاز لندفيل استفادهبراي محبوس  يسطح باالي يها و رومناسب در كف، ديواره
گذاري نيز به دو دسته فعال از نظر ساختار لوله يآورجمع يهاسيستم. باشدفعال داشته يهابازده سيستم مشابه  يبازده عملكرد

 يآور انتخاب نوع سيستم جمع. شوند يتقسيم م)   Horizontal Trenches( يافق يهاو كانال)   Vertical Wells( يعمود يهاچاهك
ق با خطر يات حفر عميكه عمل ييهاليمثال در لندف يبرا. موجود دارد يهاو محدوديتبه مشخصاتيگاز براي يك لندفيل خاص بستگ

ها از ها و كاناللوله. شودياستفاده م يافق يهاوجود ندارد از روش كانال يعمود يهاچاهك يگر امكان اجرايل ديدالا بهيهمراه است 
گاز  چنين كنترل منظور سهولت نمايش و همبه. شونديدار و يا ديگر مواد غيرمتخلخل ساخته م، فوالد موج  HDPE٣ ،   PVC٢ جنس 

ن لوله داراي يك يابد كه ايامتداد مي ها به يك لوله متصل شده و تا سطح لندفيل فعال هر اليه از كانال يهاتوليدي لندفيل در سيستم
گاز  يآورجمع ياستفاده برا مورد  يهادر ميان انواع لوله) 1شكل . (باشديو نمايش فشار آن م يگاز توليد يگيرخروجي جهت نمونه

. شودياتيلن استفاده ميپل يهابيشتر مواقع از لوله يبرگالس در فا و يس.  يو.  ياتيلن، پيمختلف مانند پل يهالندفيل از ميان جنس
  .گردديبا جنس فايبرگالس استفاده م ييهارود، از لولهيفارنهـايت باال م درجـه  160تا  يها كه دما گاهاز لندفيل يالبته در برخ
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  [2]يعمود يهاصورت چاهكبه يگذارلوله -1شكل 

 
 90و با زاويه اينچ 6دوم اينچ به فاصله با قطر يك يهااستخراج با سوراخ يهالوله  يم است دوسوم طول انتهاگاز الز يآورجمع يبرا

  .شود يكارسوراخ ديگر به يكدرجه نسبت
  :هاي نيروگاه بيوگاز شهر مشهدو ويژگيو تحليل مشخصاتبررسي -4

  [12]:باشداين طرح شامل موارد زير مي ياهداف كل
  دفن زباله در فضاشده از محلمتصاعد ياز انتشار گازها يناش زيستيمحيطآثار مخرب كاهش  -
  يليفس يهان آن با سوختيگزينو و جا يهايتوسعه استفاده از انرژ -      
  حاصله يو سوزاندن گازها يآورق جمعيدفن زباله از طر يهابد منتشر شده در محليكاهش بو -      
  )1CDM(زم توسعه پاك يمرتبط در قالب مكان يايو مزا يديدر قالب فروش برق تول ياز منافع اقتصاد يريگبهره  -     

  :پروژه يمشخصات كل -1-4 
  ساعت در سال 7500: روگاهيد ساالنه نيمف يساعات كار -    
  .هرتز مورد انتظار است 50و فركانس ولت 400تا  380سه فاز با ولتاژ  :يديت برق توليفيك -    
  متر مربع 1000: پروژه يت اصليمساحت سا -   
  اليارد ريليم 15: يگذارهيحجم سرما -   
  1388: يبردارسال بهره -   
  مشهديل مواد شهرداريو تبدافتيسازمان باز: گذارهيو سرمايمجر  -  
  :پروژه يمشخصات فن -2-4
لووات ساعت و يك 330 يت اسمين پروژه دو دستگاه با ظرفيرفته شده در اكارگهب يموتور و ژنراتورها :ت پروژهيو سا موتور ژنراتور -1

 ياغلب ژنراتورها يد كاريكه عمر مفنيبا توجه به ا EPA٢ب يضر) لووات ساعتيك 660جمعا . (باشديساخت شركت مان آلمان م
- در نظر گرفته% 95تا  85ن يگاه زباله بنوگازسوز در دفيروگاه بيت نيه ظرفيشتر است و طبق توصيا بيهزار ساعت و  100وگازسوز يب

  .شود
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 660ت يبا ظرف ياز موتور ژنراتورها در مواقع ضروريسوزاندن گاز مازاد بر ن يزات براين تجهيا :ياضاف يزات سوزاندن گازهايتجه - 2
زدن خودكار و شمعك، جرقهباد، سامانه  يكالهك محافظ برا ين دارايچنن واحد هميا. استروگاه نصب شدهيمترمكعب در ساعت در ن

  .باشديان ميكنترل جر يرهايگاز و شدرون لولهاز نفوذ شعله به يريشگيپ ير برايگشعله
خط به) ولت سه فاز 400با ولتاژ(سوز وگازيب يموتور ژنراتورها ياتصال برق خروج يسامانه برانيا :روگاه به شبكه برقيسامانه اتصال ن - 3

  .استبرق منطقه متصل است، در نظر گرفته شدهدفن زباله مشهد كه به شبكه لوولت موجود در محليك 20
باشد اما با توجه به ارتفاع يلووات ميك 330ن پروژه يشده در اژنراتور نصب-هر دستگاه موتور ينام يكيت الكتريظرف :روگاهيت نيظرف - 4

. شوديلووات درنظر گرفته ميك 300موثور  يتوان خروج، يميط اقليو شرا) متر 1000(ا يمحل دفن زباله شهر مشهد از سطح در
 600ط موجود حداقل يدر شرا يكيالكتر يد انرژيت تولياز دو دستگاه موتور ژنراتور در طرح مذكور ظرف يريگن با توجه به بهرهيبنابرا

مترمكعب در ساعت بوده  400 يفعل طيحداقل گاز قابل استحصال با شرا 1388شده در سال براساس مطالعات انجام. باشديلووات ميك
ان گاز يرد، شدت جريگاز صورت نگ يكه گسترش شبكه جمع آوريدر صورت 1401سال  يعنيروگاه ين يبرداربهره يانيو در سال پا

  .لووات خواهد بوديك 522اد شده يد برق در سال يلذا تول. ديرسمترمكعب در ساعت خواهد 290گاه به دفن
ت آن به خطوط انتقال، يدفن و هداوگاز از درون محلي، استخراج بيآورفه شبكه جمعيوظ :گاهخط انتقال گاز دفن و يآورشبكه جمع - 5

 26ن پروژه جمعا از يدر ا. ش گاز استيت فشار و پااليستگاه تقويشده به ا يجمع آور يفه خط انتقال، رساندن گازهايچنين وظهم
 يهاجنس لوله. رفته استيپذمتر طول لوله صورت 1500گاز با متراژ حدود  يات جمع آوريلعم) يدان قبلآتش(شده  يگذارر لولهيمس
و  ير كه كار جداسازيتله قطره گ. استده شدهيبرگز) اتمسفر 6حداكثر فشار مجاز (باال يلن چگاليات يدر خط انتقال از ماده پل ياصل
در حال . استشده ينيبشيستم پيز در سيدارد نگاه را برعهدهان گاز دفنيلوله گاز را از جر ير شده بر جدار درونيه قطرات تقطيتخل

ن يشده بزان درصد گاز متان موجود در گاز استحصاليم. باشديمترمكعب در ساعت م 400گاز از محل حداقل  يآورزان جمعيحاضر م
  .باشديوگاز مياستفاده در موتور ب يبرا يار مناسبيباشد كه عيدرصد م 60تا  50

ت يهلند و با ظرف Vander Weilت فشار از شركت يستگاه تقويش گاز و ايستم پااليمجموعه س :ش گازيت فشار و پااليستگاه تقويا - 6
 .استدهيروگاه انتخاب و نصب گرديمترمكعب بر ساعت جهت ن 600

 

 نتايج و كاربردهاي پيشنهادي -۵

 زيستيطگاز شهر مشهد در راستاي حفظ محهمسويي نيروگاه بيو -1-5

با توجه به انعقاد قرارداد خريد تضميني برق حاصل از فعاليت نيروگاه بيوگازسوز فيمابين سازمان  :توجيه اقتصادي نيروگاه بيوگاز -1
اسالمي براي  هاي مصوب مجلس محترم شورايبر اساس نرخ) سانا(هاي نو كشور مشهد و سازمان انرژي و تبديل مواد شهرداريبازيافت
جا كه چنين از آنهم. شده براساس پيمان كيوتو بازگشت سرمايه لحاظ شده استبينيهاي نو منابع اقتصادي پيشرق از انرژيتوليد ب

متان توليدي از منابع بيوگاز تاثير شديدي در گرمايش زمين دارد اين نيروگاه با دفع اين گاز در راستاي كمك به جلوگيري از گرمايش 
به توليد نيروگاه از طرف سازمان ملل متحد براي همين ميزان ز اين جهت عالوه بر منافع اقتصادي مربوطكند ازمين نيز كمك مي

  .زيستي استوار استاين نيروگاه بر اساس اقتصاد محيطبنابراين فعاليت  .[12]كنددالر جايزه دريافت مي 100000توليد ساليانه 
بوده و در  ييو هوارات آبييباشد، تغيا با آن مواجه ميكه دن يستيزطيز معضالت بزرگ محا يكي :نيروگاه بيوگاز يستيزطيمح يايمزا - 2
-تر شدنروز درحال گرمن روزبهيزم. باشنديدها روبرو ميها و تهدبين آسيرتشين جهت، با بيدرحال توسعه از ا يان كشورهاين ميا

- نقطه بدونط بهيكه شرانين مساله و قبل از ايمهار ا يها براوامع و دولتد و جباشيم يرات جوييده، تغين پديل اياز داليكياست كه 

ژه گاز يوهو ب ياگلخانه ين منابع انتشار گازهايتراز عمده يكي. ر دارنديپذن انعطافيا قوانيم ين مستقيوضع قواناز بهيبازگشت برسد، ن
 يژن، بخش آليو در حالت عدم حضور اكس يخانگ يندهادر صورت دفن پسما. باشنديم يشهر يمتان، مراكز دفن پسماندها

بات كلر و فلوئور و رطوبت يترك يو مقدار كمدروژن، ازتيد كربن، هياكس يمتان، د ياز گازها يبيرشده و تركيمدفون تخم يپسماندها
افت گاز يباز. باشديم يبرداربل بهرهقا يلحاظ اقتصادسال به 13از دفن آغاز شده و تا  د گاز پس از دو ماهيمعموال تول. شوديد ميتول

ز موجب يم نيمستقريطور غكند، بهيم يريها جلوگندهيم از انتشار آاليطور مستقكه بهعالوه بر آن يل آن به انرژيمركز دفن و تبد
ها مثل ندهياز آال يو زغال سنگ شده و از انتشار شمارن نفتيگزين روش گاز حاصله جايشود، چون در ايها مندهيكاهش انتشار آال

ن يموجود در گاز مركز دفن ا يافت انرژين بازيچنهم. كاهديم) يدياز عوامل عمده باران اس يكي(دگوگرد ياكسيو دنيدكرياكسيد
تان ن منبع انتشار گاز ميترن گاز بزرگيدهد، چراكه او هوا را كاهشرات آبييتواند خطر تغيم يطور قابل توجهت را دارد كه بهيمز
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دوره كيدكربن در طول ياكسيتن د 21اندازه تن گاز متان منتشر شده در هوا بهشود هر يانسان است و برآورد م يهاتياز فعال يناش
دكربن دوره ياكسيتر از دعيمرتبه سر 24ن، متان حدود يبر اگذارد؛ افزونياثر م يجهان يش آب و هوايساله، بر گرما 100 يزمان

و آب تراييتواند روند كاهش تغيد و انتشار متان مياست كه توقف تولين معنين بديكند و ايم يات خود را در هوا طرييتناوب و تغ
  . [16]تر كندعيرا سر يجهان يهوا

د بسياري از بردارنده فوايوان يكي از منابع تامين انرژي درعناز بيوگاز بهدر يك بررسي كلي استفاده  :از بيوگازساير فوايد استفاده - 3 
  :[14] جمله موارد زير است

  بيوگاز به عنوان يك منبع انرژي محلي و تجديد شونده _
  چنين سودآور بودن آن بهبود وضعيت ايمني، صنعتي و خانگي و هم _
  زيست تخريب اليه ازن و حفاظت از محيط اي دركاهش انتشار گازهاي گلخانه _
طبيعي، اين گاز  قبول است و براساس يك روندنظر اقتصادي قابلنولوژي بيوگاز از نقطهانرژي، تكرشد اقتصادي و تخمين منبع _

  .باشدگاز متضمن صرف هزينه ميبرداري از اينسازي و بهرهگردد؛ اما كنترل، بهينهاي توليد ميصرف هيچ هزينهبدون
  ها در محيط اطرافنو جلوگيري از پراكندگي آي مواد زائد و حيواني در يك نقطهآورجمع _
  عنوان كود سالم در كشاورزيدي بهاستفاده از بيوماس تولي _
  .تر از سوزاندن مستقيم اين گاز استتوليد انرژي الكتريكي حاصل از سوخت بيوگاز بسيار اقتصادي -
است تا بيوانرژي موجب گرديدهو موارد ديگر زيستي هاي محيطلي، افزايش تقاضاي انرژي، آلودگيهاي فسيبودن قيمت سوختپايين -

  .از لحاظ اقتصادي بسيار مورد توجه قرار گيرد
توان گامي موثر در زمينه بحران عظيم ناشي از انرژي مورد نياز كشور، ميبر تأمين بخشيهاي بيوگاز عالوهو توسعه نيروگاهبا ساخت -

  .گيري خواهد بودو اجتماعي چشمداراي اثرات اقتصاديت كهزيستي برداشهاي محيطهاي شهري و كاهش انتشار آاليندهاز زباله
- بهره در اينهاي كماشد و اعطاي وامبصرفه ميبههاي كاري زياد مقرونهاي بزرگ و در زمانتوده در ظرفيتاستفاده از منابع زيست -

  .تواند بسيار موثر باشدزمينه مي
عمومي جامعه ميو سالمتبه حفظ بهداشتو كمكزيستيهاي محيطكنترل آاليندهو آوريهاي بيوگاز ضمن جمعبا احداث نيروگاه -

  .و حرارتي مورد نياز را تأمين نمودتوان بخشي از انرژي الكتريكي
 عنوانبرداري از نيروگاه بيوگاز مشهد، اين نيروگاه بهبا آغاز بهره: و كاربردهاي استفاده از بيوانرژي در كشورضرورت توجه -2-5

بخش اصلي اين نيروگاه در زميني كوچك در داخل كارخانه بازيافت زباله . شدبرق از زباله در خاور ميانه مطرحاولين نيروگاه توليد 
كيلوواتي آن قادر است برق  300و در حال حاضر دو واحد استنيشابور واقع گشته -واقع در جاده قديم مشهد) كمپوست(مشهد 

البته قرار . شده در محل كارخانه كمپوست فراهم نمايدهاي دفنا استفاده از گاز حاصله از زبالهشهدي را بخانوار م 600مصرفي حدود 
نكه توليد اين نيروگاه فقط در مگاوات افزايش يابد و عليرغم اي 1است با توسعه اين نيروگاه ظرفيت توليدي آن در فاز بعدي توسعه، به 

نظير يدپذير كه در منطقه خاورميانه بيهاي تجدلحاظ شروعي جديد در كاربرد و توسعه انرژيا بهاست امو اندازه توليدات پراكندهحد
گاز طبيعي شايد در ابتدا با وجود منابع [12].فرد و بسيار حائز اهميت استمك آن به اصالح الگوي مصرف منحصربهچنين كاست و هم

يمت آن در بازارهاي جهاني و رفتن ق اما محدوديت منابع فسيلي و باال ظر نيايدنمنابع بيوماس چندان اقتصادي بهاستفاده از انرژي 
-از پيش حائز اهميت مينوع منابع انرژي را بيشتجديدپذير، اهميت كاربرد اين هاي نوين وشدن مبحث گسترش كاربرد انرژيمطرح

در فايده خصوصي، . ي فايده خصوصي و ديگري فايده اجتماعييك: باشدگاه داراي دو فايده عمده ميپروژه توليد برق از گاز دفن. كند
و اجتماعي توليد برق، توجهي زيستين، به آثار محيطو در آو يا غيرمستقيم حاصل از توليد برق مدنظر قرار گرفتهفقط درآمد مستقيم

. استنيز مدنظر قرار گرفتهفوايد اجتماعي آن، از توليدبرقحاصلو غيرمستقيم عالوه بر درآمد مستقيماما در فايده اجتماعي، . شودنمي
و گستردگي پيامدهاي طور دقيق برآورد كرد ،كه دليل مهم آن، پيجيدگيهتوان بخالف منافع خصوصي، منافع اجتماعي را نميبر

و ساير چون نشر گاز متانزيستي، همهاي محيطهزينهسو از يكاندازي اين پروژه، با راه. و اجتماعي پروژه هاستزيستيمحيطخارجي، 
تي بسيار زيادي، هم در زيسهاي محيطاي محسوب گرديده و موجب زيانعنوان گازهاي گلخانهزيست كه بهگازهاي آالينده محيط

زيستي گردد، پرهيز خواهد شد كه در واقع، جزو منافع مشوقي براي فعاليت محيطو هم در سطح ملي بين المللي ميسطح منطقه
زيستي يك تن هزينه محيطشده، اساس مطالعات بين المللي انجامديگر، براز سوي. باشداي مي، انتشار گازهاي گلخانه)CDM(كاهنده

ت يزباله از مباحث پر اهم يهاگاهوگاز از دفنيبرداشت ب [1].اكسيدكربن استزيستي گاز ديبرابر هزينه محيط 21متان، درحدود 
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رگذار است و اثر آن در ين تاثيشدن كره زمگرم يدهياست كه در پد ياگلخانه ين گازهايتران از عمدهرا متيز. ت پسماند استيريمد
زباله كه  يهاگاهن گاز در دفنيا يسوزاز انفجار و آتش ين موارد متعدديچنهم. دكربن استياُكسيشتر از اثر ديار بين بسيش زميگرما
ران ساالنه ين در ايانگيطور محاصل از منابع فوق كه به يعالوه با در نظر گرفتن مقدار انرژبه. استاند گزارش شدهحال خود رها شدهبه

نظر كردن است، صرف يژول انرژ 1017x3.367 يبا ارزش حرارت) ون متر مكعب متانيليم 9175(وگاز يمتر مكعب ب 35/16146حدود 
د يتول يو صنعت يارد متر مكعب فاضالب شهريليم 6/4و  يشهر تن زباله ونيليم 15حدود  يرانيا ساله جامعههر. ستياز آن عاقالنه ن

طور مداوم رشد گذشته به يهاسال يوگاز طياستفاده از ب. [8]در كشور است يد انرژيتول يبرا يل مهميوگاز پتانسيب يفناور. كننديم
دهيچيپ ياز به فناوريهاست و استحصال آن نحصول زبالهوگاز ميب. استفاده مانده استيل بين پتانسياز ا يمياست، اما بخش عظداشته

  .تر از اين منبع انرژي پاك و تجديدشدني باشيمبرداري هرچه بيشندارد، اميد است در آينده نزديك شاهد بهره يا
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