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 چکیده

 تجدیدپذيیر پاک، انرژی منابع پایدار عرضه نیازمند پایدار توسعه بنابراین،. را دارد اهمیت بیشترین انرژی پایدار، توسعه مربوط به در مباحث

نگرانذی . ندهست تجدیدپيیرمنابع  از جمله مد و جزر و امواجآب، زمین گرمایی،  باد، خورشید، نور مانند انرژی منابع. است صرفه به مقرون و

سرشذار ایذن منذابع  سذازیتجذاری بذرداری وشود که بهرهباعث وضع قوانینی می افزایش قیمت نفت به همراه محیطیتغییرات زیست درباره

 هذایفنذاوری طریذق از پسماندها. درومی شمار به پایدار انرژی بعمن یکانرژی زیست توده نیز از سوی دیگر . کنندتجدیدپيیر را تشویق می

شهری  جامد پسماندهای تبدیل .شوندمی تبدیل غیره، و الکل بیو بیوگاز، هیدروژن، بیو ماننده مفیدی هایانرژی انرژی به به تبدیل پسماند

یکی از رویکردهای مهم تولیذد  است، عمومی بهداشت و کمک به محیطی زیست منفی اثرات کاهش برای حلی عالوه بر این که راه به انرژی

 و تجزیذه زیسذتی در اثذر تذابشهای زیستی نظیر وریافن کلی ضمن بررسی مقاله، این رود. درنیز بشمار میهای زیستی تجدیدپيیر سوخت

 و محیطذی زیسذت مشذکالت بذرای بذالقوه هذایحذل راه آن، بذا مرتبط اثرات و آینده در انرژی از استفاده احتمالی الگوهای پسماند، تخمیر

   است. گرفته قرار بحث انرژی مورد به تبدیل پسماند مسیرهای بر تاکید با پایدار توسعه با هاآن ارتباط و انرژی تجدیدپيیرهای فناوری
 انرژی پایدار، تبدیل پسماند به انرژی، بیوگاز، بیو هیدروژن: پسماند، واژگان کلیدی

 
  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

 

Green energy from waste, a pathway to sustainable development 

Mahshid Golestaneh 

Assistant Professor of Chemistry education, Department of Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Energy is a key in the discussions on sustainable development. Therefore, sustainable development requires the supply of 

sustainable, clean and affordable renewable energy sources. Energy sources such as solar radiation, the winds, water, 

geothermal, waves, and tides are among the most renewable sources. Concerns about environmental change, coupled with 

rising oil prices, have created rules that encourage the exploitation and commercialization of these renewable resources. On 

the other hand, waste and biomass energy is also a sustainable energy source. Wastes are converted from waste-to-energy 

conversion technologies into useful energy such as biohydrogen, biogas, bio-alcohol, and so on. Conversion of municipal 

solid waste to energy, in addition to a solution to reducing negative environmental impacts and helping public health, is one 

of the most important approaches to the development of renewable biofuels. In this article, with the general review of 

biotechnology such as waste biodegradation through radiation and fermentation, possible future energy utilization patterns 

and its associated impacts, potential solutions to environmental problems and renewable energy technologies, and their 

relation to sustainable development with the emphasis on waste-to-energy routes (WTERs) are discussed. 

Keywords: Waste, Sustainable energy, Waste-to-energy routes, Biogas, Biohydrogen 

  



34 یال 33صفحات  1398بهار و تابستان  1شماره  -داریپا یهایسبز و فناور یمیش  

35 

 

 مقدمه

 ای،گلخانذه گازهذای شامل محیطی، زیست رشد به رو مشکالت   

-دهذه در منذابع، کمبود و انرژی بحران با همراه آب، و هوا آلودگی

 ایجذاد برای نیازمند اقداماتی شد. از این رو خواهد بیشتر آتی های

های اصلی پایداری یکی از مولفه. جهانی هستیم جامعه در پایداری

 اولیه انرژی کل از درصد 80 از در جهان، انرژی است. امروزه بیش

 آزاد امر باعث . این[1]شود می تامین فسیلی هایسوخت از جهان

 آلذی ترکیبات مانند) سمی ترکیبات سایر ید وکربن دی اکس شدن

-مذی زده  تخمین. شودمی اتمسفر در( نیتروژن اکسیدهای و فرار

 سذا  دی اکسذید )درکذربن  جهذانی انتشذار از درصد 90 کهشود 

( تولید شذده اسذت ایگلخانه گازهای تن میلیارد 34 حدود 2011

سوی دیگر از [. 2] است شده حاصل فسیلی هایسوخت احتراق از

منذابع  اسذت امذا بشذریت برای مهمی انرژی موضوع عرضه امنیت

 اولیذه، مذواد عنذوان بذه هذاآن از استفاده هستند و محدود فسیلی

نیست. به همین دلیل یافتن منابع پایدار انذرژی  پایدار و همیشگی

 توجه زیادی را در سطح جهان به خود جلب کرده است.  

 در پسذماند تجمذع افذزایش جهذانی،در سطح دیگر مهم  چالش   

 انسذذانی و شهرنشذذینی، جمعیذذت افذذزایش. اسذذت زیسذذت محذذیط

 و رفتذاری الگوهذای در عمیذق تغییرات و تکنولوژیکی هاینوآوری

 جامذد پسذماند تولیذد میذزان گيشذته، هذایدهه در زندگی شیوه

 بذرآورد جهانی بانک[. 4،3]داده است  افزایش ( راMSW) 1شهری

 سراسذر در شذهری منذاطق از شده تولید جامد پسماند که کندمی

کذه در  روز شذده در پسماند تولید تن میلیون 5/3 حدود از جهان

 2025 سذا  تذا روز در تذن میلیون 1/6 وجود دارد به حا  حاضر

طبق گزارش یونیسف و سازمان بهداشت [. 4] خواهد یافت افزایش

دفذع  برای مناسبی حل راه هنوز جهان شهرهای از بسیاری جهانی

 گسترده طور هایی که بهروش[. 5]ندارند  خود جامد های پسماند

رود از بکذار مذی شذهری جامذد پسماندهای مدیریت و تصفیه برای

هذر یذک دارای سذوزاندن و تهیذه کمسوسذت  پسذماند، دفنجمله 

هذای سذایت شذهری در جامد دادن پسماندهای قرارمعایبی است. 

 و خذاک عمذومی، آلذودگی بهداشت خطرات دلیل به پسماند دفن

میکذذرو  گسذذترش و ناخوشذذایند زیرزمینذذی، ایجذذاد بذذوی هذذای آب

 بذر عذالوه [.7،6] اسذت جذدی مشذکل یک بیماریزا هایارگانیسم

 MSWناکافی  تصفیه اکوسیستم، و عمومی سالمت بر منفی اثرات

تجزیذه  طذی شذود  زیذرا مذی نیذز جهذانی گرمایش سبب افزایش

شذوند. اثذر تولید می اکسید کربن دی و متان گازهای آلی، پسماند

                                                           
1 - Municipal solid waste 

 بذه [.8] اسذت اکسید برابر بیشتر از کربن دی 28ای متان، گلخانه

-سایت  وارد غيایی مواد پسماند از درصد 95 از بیش مثا ، عنوان

دیگر گازهذای  و متان انتشار دلیل که به شودمی پسماند دفن های

بذر [. 10،9]گذيارد مذی هذوا و آب بذر بذاری فاجعه ای تاثیرگلخانه

( گازهای IPCC) 2اقلیمی تغییرات دولتی بین اساس گزارش هیات

افزایش یافته است و باعث گذر   1950آزاد شده به اتمسفر از دهه 

. تذاثیرات ایذن گذر  شذدن [11]تر شدن سیاره زمین شده اسذت 

شامل تغییرات آب و هوایی، گر  شدن آب اقیانوس ها، باال آمذدن 

سطح آب دریاها و ذوب شدن یخچا  های قطبذی اسذت. بنذابراین 

رویارویی و تالش برای رفع این مشکالت از چالش های مهم قذرن 

 است.  بیست و یکم

ا و انرژی روش دیگر تصفیه پسماند، سوزاندن آن برای تولید گرم  

 منذاطق در خصذو  به ارزش با روش یک سوزاندن چه است. اگر

 هذایآالینذده و اکسذین اما به دلیذل تولیذد دی تر است،افتاده دور

نیز شذود. از سذوی  هوا آلودگی به منجر تواند می مشابه آلی پایدار

 از موجود در پسماند ارزشمند شیمیایی مواد استخراج دیگر شانس

 و سذرمایه هزینذه سوزاندن، این، بر . عالوه[10 ،12] رودمی دست

  هذایالز  اسذت تذا مراقبذت و بذردمذی باال را عملیاتی های هزینه

 . انجا  شود فرایند طو  در شده تولید خاکستر برای ایویژه

کردن راه دیگر تصفیه پسماند است. منظور از کمسوست  کمسوست

 از استفاده شده باتثبیت  آلی مواد کردن فرایندی است که طی آن

 توانذدمی کمسوست شود.می      طبیعی تولید هایمیکرو ارگانیسم

. گیرد قرار استفاده مورد زیست محیط با سازگار کود یک عنوان به

 در شذود، انجذا  درسذتی به باید کمسوست کردن روند حا ، این با

ایجاد  مانند سبب بروز مشکالتی تواندمی کمسوست صورت این غیر

  [.10] شود ایگلخانه گازهای احتمالی تولید و نامطبوع بوی

زیسذت و مشذکالت ناشذی از  محذیط در پسماندها امروزه تجمع   

 موجذود پسذماندهای دفع چگونگی را نسبت به عمومی آگاهی آن،

 بذه لزو  دستیابی کلی طور به. است داده افزایش زیست محیط در

 و فذردی هذایشذیوه اتخذاذ بذه را جامعه جهانی، و محلی پایداری

 هذایطذر [. 13] کنذدمذی    کاهش تولید پسماند ترغیب جمعی

 و( 5بازیافذت و 4مجذدد اسذتفاده ،3)کذاهش دادن Rs3مانند  خوبی

-خنثذی و انذرژی تولیذد برای MSW بیولوژیکی یا گرمایی تصفیه

 بذا .اسذت شذده توصیه اقدامات جمله از آن، تهاجمی اثرات سازی

                                                           
2 - Intergovernmental Panel on Climate Change 
3 -Reduce 
4 - Reuse 
5 - Recycle 
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 شذود،می تولید جهانی سطح در کهی زیاد پسماند حجم حا ، این

بذه همذراه  دارنذد، پسماندها این حاضر حا  در که تنوعی کنار در

 شذیمیایی بذا مذواد و هذاسذوخت تولیذد برای پسماند توان ارزشی

داده  قذرار ارزشمند هایبرنامه برای آلی ها را گزینه ایدهارزش، آن

ارزشذمند، تبذدیل پسذماند بذه هذای یکی از این برنامه [.14] است

 جبذران در مهمذی نقذش توانذدانرژی است که عالوه بر این که می

 هذای تجدیدپذيیرانرژی سهم افزایش و فسیلی هایسوخت مصرف

 پسماندهای نیز کمک کند. [15] پسماندها تصفیه باشد، به داشته

در  بزرگی سهم توانند می شوند، تصفیه کافی اندازه به وقتی جامد

 از انذذرژی انذرژی، اقتصذذاد و محذیط زیسذذت داشذذته باشذند. تولیذذد

 اخیذرا. اسذت مذدرن هایپسماند مدیریت از مهمی بخش پسماند،

زیذادی اهمیت  جایگزین، هایانرژی راهبردهای مورد در تحقیقات

. اسذت جهذانی ثبذات ترین اثر آن کمک بهکرده است که مهمپیدا 

  محیطذی سذازگاری جذایگزین، انذرژی منبذع یک ویژگی ترینمهم

 بذه ویذژه) تجدیدپذيیر انذرژی منذابع مشخصذه، ایذن بذا. هاستآن

 بذه( شذودانرژی حاصل می به قسمتی که از تبدیل پسماند زیستی

 نزدیذک یآینذده در هذاجذایگزین ترینجياب از یکی زیاد احتما 

 خواهند بود.

 صذنایع ،[17،16] کشذاورزی حاصل از بازیافت قابل پسماندهای   

هذذای از طریذذق راه[ 21،20] خذذانگی و شذذهری منذذابع و[ 19،18]

 مفیذدی هایانرژی    شکل به )WTER( 1انرژی به پسماند تبدیل

شذوند کذه  مذی تبذدیل غیذره بیوالکل و بیوگاز، بیوهیدروژن، مانند

 معمذو ، طذور جهان کمک کنذد. بذه پایداری توانند به افزایشمی

 ایذن وجود دارد. پایداری به دستیابی تولید انرژی برای مسیر چهار

 :از عبارتند انرژی مسیرهای

انجذا   با انرژی همراه تولید فعلی هایفناوری از استفاده ادامه -1 

 هااصالحات بر روی آن

 و نقل و حمل برای انرژی پیشرفته هایفناوری جهانی پيیرش -2

 برق تولید

 زیسذت پسذماندها و از جایگزین تجدیدپيیر انرژی منابع تولید -3

 معمولی انرژی تولید فرایندهای تکمیل برای توده

 توزیع پاک. های سیستم و پاک انرژی تولید مسیرهای توسعه -4 

 بذرای 3 مسذیر بذه مربوط پتانسیل بررسی پژوهش این از هدف   

جدیذد بذه  انذرژی منذابع است. تولید انرژی منابع افزایش پایداری

 و حمذل برای WTERهای وریافن اتخاذ ی تخمیر میکروبی،شیوه

                                                           
1 - waste-to-energy routes 

 گذاز بیوگاز، از جمله های سوختجایگزین تولید و برق تولید نقل،

   متان در این مقاله بررسی شده است. بیو هیدروژن و 

 

 تجدیدپذیر هایانرژی و جهانی مشکالت

 تغییذرات باعذث بذروز توانذدفسذیلی مذی هایسوخت از استفاده   

انرژی شود  منابع کمبود و جهان در انرژی منازعات جهانی، اقلیمی

 ایذن. کنذدمذی تهدیذد را جهذان در ثبذات ای فزاینذده طور به که

 دلیذل به فسیلی سوخت های ذخایر کاهش شامل جهانی مشکالت

انذرژی و از سذوی دیگذر  تقاضذای افذزایش و جهذان جمعیت رشد

در محذیط زیسذت اسذت. ( مذایع/  جامد) پسماندها میزان افزایش

 دلیذل بذه ایجاد شده در سذطح جهذانی نیذز هوایی و آب تغییرات

اتمسذفر از دیگذر مشذکالتی  در ایگازهای گلخانذه غلظت افزایش

 کند.است که پایداری جهان را تهدید می

 و گیاهی پسماند) کشاورزی پسماندهای مختلف حاصل از منابع   

صنایع  و شیرینی پزی، اتلبنی قند، هایکارخانه) صنعتی ،(حیوانی

 پسذماند) مسذکونی هذایبخذش و( هاکشتارگاه و چر  کاغيسازی،

قابلیذذت اسذذتفاده بذذه عنذذوان منذذابع انذذرژی  (باغبذذانی و آشذذسزخانه

در  پایداری به و دستیابی WTERs مسیرهای تجدیدپيیر از طریق

 پایذدار توسعه برای که باورند این بر محققان جهان را دارند. بیشتر

زمذین، بشذر نذاگزیر اسذت تذا از  سذیاره در مدت طوالنی زندگی و

WTERs بهذره  انذرژی خذود روزانذه برطرف کذردن نیازهذای برای

 اروپذا، اتحادیذه عضذو کشذورهای جهان، کشورهای میان جوید. در

 زمینه تولید انرژی های تجدیدپذيیر ای را در توجه قابل تحقیقات

توسذعه  ایبر همکاران، سناریویی و 2برای مثا  مایر داده اند، انجا 

 و نذروژ دانمذارک، بذرای پذيیر تجدیذد انرژی پایدار از طریق منابع

هذم  [.22] کردنذد طراحی 2030 سا  برای جداگانه طور به سوئد

 در تذوده زیسذت منذابع آینده همکاران پتانسیل و 3پانوتسو چنین

 و صذنعت کشاورزی، از جمله مختلفی های بخش اساس بر را اروپا

 نذذور ماننذذد انذذرژی منذذابع[. 23]دادنذذد  قذذرار بررسذذی مذذورد غیذذره

منذابع تجدیدپذيیر  عنذوان بذه مذد و جذزر و امذواج بذاد، خورشید،

 شذوند.مدت زمان نسبتا طوالنی تمذا  نمذی تا و شناخته می شوند

 دسذترس در بذه فراوانذی کذه پایذدار انذرژی استفاده از این منذابع

 تواند باعث:می هستند

 مذورد در کشذورها میذان اختالفذات سذاختن متوقف یا و کاهش -

 انرژی ذخایر

                                                           
2 - Meyer  
3 - Panoutsou et al. 
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 WTER جدید هایوریافن توسعه به نیاز یا و تسهیل -

 هاجنگل نابودی جلوگیری از و زمین و آب هوا، آلودگی کاهش -

جذایگزین  و پایذدار، انرژی تجدیدپذيیر تا منابع بنابراین الز  است

-سذرمایه  توسذعه، حذا  در کشورهای ویژه به و منابع فعلی شوند

 افذزایش را WTERپذيیر  تجدید زمینه ایجاد مسیرهای در گياری

 .دهند

 

 WTER احتمالی هایجایگزین

. شذد خواهذد برابر ، شش2100 سا  در انرژی برای جهانی نیاز   

در  انذرژی نسذبت چین، و در کشورهای در حا  توسعه مانند هند

 توزیع نذابرابر این. است ناسازگار دسترس به انرژی مورد نیاز بسیار

 منبذع عنوان فناوری که بتواند به لزو  توسعه یک جهان، در انرژی

-مذی دهد، آشذکار  انرژی را کاهش بحران و انرژی بکار رود ثانویه

 دی کذه دهذیم توسعه را هاییسوخت که است . عاقالنه[24]سازد 

 بذا تواننذدمذی راحتذی بذه و کننذدنمذی تولید زیادی کربن اکسید

 فنذذاوری. شذذوند تولیذذد محیطذذی زیسذذت پسذذماندهای از اسذذتفاده

WTER گرفتذه نظذر در بالقوه جایگزین یک عنوان به است ممکن 

 بلکذه کنذدمذی فذراهم تجدیدپذيیری انرژی منبع تنها نه زیرا شود

 موجذود در پسذماندهای آلذی قابذل تجزیذه ترکیبات باعث بازیافت

 طریذقاز  پسذماند موجذود در زیسذتی مذواد. شذودمی نیز تولیدی

 شذذوند. تبذذدیلمذذی تجزیذذه شذذیمیایی و بیولذذوژیکی فرآینذذدهای

 بذرای هذامیکذرو ارگانیسذم از اسذتفاده شامل MSW بیوتکنولوژی

 تذرینشایع. است مختلف های مولکو  به MSW آلی بخش تبدیل

 مذذایع سذذوخت تولیذذد از عبذذارت MSW میکروبذذی تبذذدیل فرآینذذد

 ترکیذب. اسذت (هیذدروژن و متذان) گذازی هایسوخت و( اتانو )

MSW بذر زیذادی تذاثیر و اسذت متفاوت پسماند منبع به توجه با 

 از وجود درصذد بذاالتری کلی، طور به. دارد بعدی فرآیندهای بازده

 ایذن زیذرا اسذت، تذر مطلذوب گیذاهی پسذماندهای و غذيایی مواد

 هذایپسذماند بذا مقایسه در و شوندمی تجزیه راحتی به پسماندها

در ادامه  .شوندمی باالتری بازده به منجر کارتن، و کاغي مانند دیگر

های جامذد متذان، هیذدروژن و اتذانو  از پسذماند تولید بیولوژیکی

 شود. بررسی می

 

 های زیستی حاصل از پسماندانواع سوخت

 )متان(  بیوگاز -1

 تشریح کذرد کذه متذان ولتا، ایتالیایی فیزیکدان ،1776 سا  در   

هذا و بذاتالق رسذوبات موجذود در آلی مواد موجود در گاز مرداب از

 از آلذی مذواد هذوازیبذیط شذرای در[.  24]است  شده نهرها تولید

 آلذی کذود و( بیوگذاز) گذاز به میکروبیولوژیکی های واکنش طریق

جامد آلی در شرایط  پسماندهای تجزیه از اما پس شوند،تبدیل می

 وریاترتیذب، فنذ بذدین .شودمی تولید کود کشاورزی تنها هوازی،

 پسماندهای زیست تخریب پيیر اسذت و برای گزینه بهتری بیوگاز

 باقیمانذده و انذرژی منبذع عنذوان تواند بذهحاصل از آن می بیوگاز

 مقذادیر. گیذرد قذرار اسذتفاده مورد کود عنوان به جامد برجا مانده

 کشذاورزی، هذایهای تولید شده در بخشای از پسماند توجه قابل

پذيیر تشذکیل  تخریذب آلی زیسذت را مواد و غیره صنعتی، شهری

 نذه شذوند، پذردازش هوازیبی صورت به پسماند، دهد. اگر اینمی

بذه  مکعذب متذر 350-250 )حدود بیوگاز توجهی قابل مقدار تنها

کذاهش  باعث بلکه ،[24] شودمی کود تولید و پسماند تن ازای هر

 خذود نوبه به و شد خواهد پسماند دفن برای های الز مکان نیاز به

 در آلذی مذواد کنتر  بدون تجزیه علت به زیست محیط از آلودگی

همکذاران  و 1شذود. بوآالگذوجلوگیری مذی پسماند های دفنسایت

در [. 25] کردنذد بررسذی را سذبزی و میوه پسماند بیوگاز از تولید

 پوست فاسد، سبزیجات) بازار سبزیجات پسماند مشابهی تحقیقات

 گسذترده طور خانگی به پسماند و( غیره و پیاز زمینی، سیب میوه،

 .[27،26]شده است  استفاده بیوگاز تولید برای

 (،2COکذذربن ) اکسذذید (، دی4CHمتذذان ) از ترکیبذذی بیوگذذاز   

-هذم     اسذت.  (2O) اکسذیژن و (،2Hهیذدروژن ) (،2Nنیتروژن )

 شذامل شذودمذی تولیذد هضم طو  در که دیگری چنین ترکیبات

 آمونیذاک، ،(هذاآلکذی تیذو  و هیذدروژن سولفید) گوگرد ترکیبات

 اسذیدهای ،(هذاکتون و آلدئیدها جمله از) کربونیل ترکیبات الکل،

 و هذاتذرپن ،(اسذتیک اسذید و اسذید فرمیک مانند) کربوکسیلیک

 . [ 28]است  معطر ترکیبات

بکذار  سذوخت عنذوان تواند بهاست و می بیوگاز اصلی جزء متان   

 این. شودمی حفظ متان در مواد اولیه انرژی درصد 90 حدود. رود

 احتذراق موتورهذای و روشذنایی پز، و پخت برای بطور عمدهانرژی 

 .رودالکتریکذی بکذار مذذی ژنراتورهذذای و آب هذایپمذ  در داخلذی

 حذداقل بذه اقتصادی استفاده از فنذاوری بیوگذاز، بیشترین مزایای

مختلذف  اهداف برای انرژی تامین و زیست محیط رسیدن آلودگی

 آن از اسذتفاده و است خوبی بیوگاز، تکنولوژی تولید اگر چه است.

 در آن سذهم امذا اسذت، شذده پيیرفته و تأیید ای گسترده طور به

 علذت آن. اسذت ناچیز هنوز صنعتی، کشورهای انرژی کل تقاضای

 از حمایذت بذرای عمذومی هذایسیاست نبود سیاسی و عالقه عد 

                                                           
1 - Bouallagui 
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ایمنذی  دالئل به موارد از بسیاری در. است پيیرتجدید انرژی منابع

 پسذماند سایت دفن در انباشته بیوگاز انفجار، از از جمله جلوگیری

کذربن دی  بذه متان در این فرایند. می شود سوزانده و آوری جمع

   .شودمی تبدیل آب و اکسید

چنذدین مرحلذه  و شذامل پیچیذده روشی هوازیبی هضم فرایند   

 هذامیکذرو ارگانیسذم مختلف هایکنسانتره توسط یک هر که است

 پیچیذده هذایمولکو  هیدرولیز شامل مراحل این. شودمی کاتالیز

 و تشذکیل اسذتات تشذکیل اسذید، مراحل مونومر و متعاقب آن به

 بذدون ظذرف یک در هوازیبی هضم [.29،30] است تشکیل متان

   شذرایط ایذن حالذتشذود. مذی گر  انجذا  هوای درزگیری شده و

 بذدون شذرایط در آلی مواد تجزیه جهت ها باکتری را برای آ ایده

 مخلذوط کامال و شود گر  باید هضم مخزن. کندمی فراهم اکسیژن

 مذواد تبذدیل جهذت هابرای فعالیت باکتری آ ایده شرایط تا گردد

 کمذی مقذدار و متذان اکسید، دیکربن  از مخلوطی) بیوگاز به آلی

 بذه بطور عمذده هوازیبی هضم فرایند .گردد فراهم( دیگر گازهای

 35-30=  دمذا محذدوده) 1مذازوفیلی هضم: شودمی تقسیم نوع دو

 هضذم و( روز 30-15 نگهذداری زمذان مذدت و گذرادسانتی درجه

 نگهذداری زمذان و سانتیگراد درجه 55=  دما محدوده) 2گرماگرای

 د،شذومی داده ترجیح گرماگرای شرایط کلی، طور به (.روز 12-14

 بذر عذالوه گذردد.می متان تولید افزایش و ترسریع هضم باعث زیرا

 آلودگی مشکالت رسیدن حداقل به منجر باالتر حرارت درجه این،

 بیذان کردنذد کذه شذرایط[ 32] 3همکاران سچی و[. 31] شودمی

گذاز نسذبت  تولید میزان و است بهتر MSW هضم برای گرماگرای

 بذاالتر حذرارت درجذه .شودمی بیشتر برابر 3-2 مازوفیلی به هضم

 عنذوان به تواندمی که شودمی     آمونیو  آزادسازیسهولت  باعث

هذوازی بذی گیرد. شماتیک سیسذتم هضذم قرار استفاده مورد کود

 .است شده داده نشان 1 در شکل برای تولید بیوگاز

 بیوگذاز عملکرد تولیذد بهبود برای دیگر عالوه بر افزایش دما، راه   

 پذیش. است هضم از قبل تصفیه پیش مرحله از استفاده ،MSW از

 خصذو  بذه و پیچیذده هذایمولکذو  هیذدرولیز توانذدمی تصفیه

 خود نوبه به که دهد افزایش را سلولز های سرسختی مانندمولکو 

 پذردازش    پذیش مختلذف هذایتکنیذک. انجامذدمی هضم به بهبود

 مثذا ، عنذوان به. بکار رود ترکیبی بصورتی یا و تنهایی به تواندمی

روی  بذر باکتریایی هیدرولیز پیش اثر[ 33] 4همکاران و بورگی د 

                                                           
1 - Mesophilic digestion 
2 - Thermophilic digestion 
3 - Cecchi 
4 - Del Borghi et al. 

 121)حرارتذی   عملیذات بذا همذراه یا و تنهایی به بیوگاز، عملکرد

 4g / L)  شذیمیایی تصذفیه و( دقیقذه 20 گذراد،سذانتی  درجذه 

NaOHدادند قرار بررسی (  را مورد . 

 

 [24] هوازیطر  شماتیک سیستم هضم بی -1شکل 

 جذذای بذذه MSW تصذذفیه بذذرای هذذوازیبذذی هضذذم از اسذذتفاده   

 هزینذه تبذدیل بذه گذاز کذردن، و سوزاندن مانند دیگر، فرایندهای

 عنذوان به را هوازیبی هضم اهمیت که دارد کمتری بسیار سرمایه

 هضذم طریذق از بیوگذاز تولید .کندمی مطر  MSW تصفیه روش

 هذایروش سذایر بذه نسذبت توجهی قابل مزایای موجب هوازیبی

 [:24]جمله  از شود،می پسماند تصفیه

  هوازی هایوریافن با مقایسه تولید لجن کمتر در -

 از کمتذر خشذک ماده با مرطوب پسماندهای تصفیه موفقیت در -

 درصد 40

 هایهضم برای مخصوصا امر این. عوامل بیماری زا موثرتر حيف -

 وجذود فراینذد در پاستوریزاسذیون مرحلذه اگذر و یا ایمرحله چند

 باشد، صادق است. داشته

در  فذرار، ترکیبذات درصذد 99 چون مضر گازهای کاهش انتشار  -

 مثذا  عنذوان بذه شذوند،می به صورت اکسید تجزیه احتراق حین

S2H  2بهSO شودمی تبدیل. 

 بذرای یافتذه بهبود کود شده به عنوان یک تولید استفاده از لجن -

 گیاهان 

 بیوگاز شکل به کربن انرژی طبیعی منبع یک ایجاد -

 خذودرو سوخت عنوان به آن از استفاده شامل بیوگاز کاربردهای   

 از بذرق و گرمذا تولیذد و( متذان در آن ترکیذب سازیغنی از پس)

 5ترکیبی قدرت و گرما نا  به ویژه ای تجهیزات در سوزاندن طریق

چنذدین مزیذت  خذودرو، سذوخت عنذوان به متان از استفاده. است

                                                           
5 - Combined Heat & Power 
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 بذا مقایسذه در[. 34] نذدارد تغییر به نیازی نقلیه وسیله زیرا دارد،

 در و است کارآمد بیشتر متان تولید اتانو ، مانند دیگر هایسوخت

 . [35] است باالتر ورودی انرژی به خروجی تولید نسبت نتیجه

 

 هیدروژن -2

 امیذدوار جذایگزین پایذدار، انذرژی منبع یک عنوان به هیدروژن   

 سذوخت یذک هیذدروژن. اسذت فسیلی هایسوخت ای برایکننده

 جذای بذه احتراق هنگا  در که است زیست دوستدار محیط و پاک

 کذه پایذانی رسذدمی نظر به کند ومی تولید آب ای،گلخانه گازهای

 اسیدی باران مانند محیطی زیست مسائل از بسیاری برای منطقی

 مسذتقیم طور به تواندمی چنین هیدروژنهم .باشد ایگلخانه اثر و

 انذواع سایر یا هیدروژنی سوختی هایپیل طریق از برق تولید برای

دارای  محصو  این  [.36]بکار رود  SOFCمانند  سوختی هایپیل

 بیشذتر برابر 75/2 که است بر گر  کیلوژو  122) باال انرژی بازده

  [.37( ]است هاهیدروکربن از

 فسذیلی، منذابع بذه وابسذتگی رساندن حداقل های بهیکی از راه   

 برای. است تجدیدپيیر منابع میکروبی تبدیلتولید انرژی از طریق 

 هذایواکنش توسط هیدروژن تولید محیطی، زیست جهانی مقاصد

 تولیذد از سذهم مهمذی تجدیدپذيیر، آلی هایپسماند از بیولوژیکی

 بذذا مقایسذذه در زیسذذتی هیذذدروژن تولیذذد. اسذذت زیسذذتی انذذرژی

بذه  نیذاز دلیذل به گرماشیمی یا نوری -الکتروشیمیایی فرایندهای

 هیذدروژن زیسذتی دارد. تولیذد سرمایه کمتر مزیت هزینه و انرژی

صورت تخمیری )تخمیر نورانی یا تخمیر در تاریکی( و  به تواندمی

کافذت مسذتقیم آب توسذط ت )زیسذ 1یا تجزیه زیستی در اثر نذور

ولیذد هیذدروژن بیذوالکتریکی در هذا یذا تباکتری ها و سیانوجلبک

 فراینذدها ایذن تمذا [. 37] شود های سوختی میکروبی( انجا پیل

 نیتروژناز و هیدروژناژ مانند هیدروژن کننده تولید هایآنزیم توسط

 بیولذوژیکی هذای تولیذدروش 5-2هذای . در شذکلشودکنتر  می

  .هیدروژن نشان داده شده است

تخمیذذر  فراینذذد باشذذد، در دسذذترس آلذذی ترکیبذذات کذذه جذذایی   

 مذاده عنذوان به مختلف زائد مواد از تواندمی زیرا است، سودمندتر

 فنذاوری در تذاریکی، تخمیر از سوی دیگر مسیر. کند استفاده خا 

 و عملذی کاربردهذای بذرای و اسذت تجاری ارزشهای با قبولی قابل

                                                           
1 - Biophotolysis 

هذای هیذدروژنی مزایذای های سذوختی و پیذلپیل فناوری با ادغا 

شود می زده این تخمین بر عالوه[. 38] دهدمی ارائه را عالی بالقوه

 در تذاریکی تخمیذر وسذیله بذه هیذدروژن تولید پردازش هزینه که

 و طبیعذذت [.39] اسذذت نذذورانی فراینذذدهای از کمتذذر مرتبذذه 340

 گيارد. مذوادمی اثر هیدروژن تولیدروی  بر شدت به MSW ترکیب

  تولیذد بذاالتری هیذدروژن هذا،کربوهیذدرات ترساده اشکا  از غنی

 عملکذرد به منجر لیگنوسلولوزی و نفتی مواد کهحالی در کنند،می

 هذای سذوخت و هیذدروژن . مقایسذه[40] شوندمی ضعیفی بسیار

 [.24] است آمده 1 جدو  در کلیدی خوا  با رابطه در دیگر

 

 شماتیک تجزیه زیستی مستقیم در اثر تابش -2شکل 

 

 شماتیک تجزیه زیستی تابشی غیر مستقیم برای تولید هیدروژن -3شکل 
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 شماتیک تخمیر نوری -4شکل 

 

 تولید هیدروژن با روش تخمیر در تاریکی -5شکل 

 مقایسه ویژگی های هیدروژن و سایر سوخت ها -1جدو  

 نوع سوخت

 

 انرژی   

(J/Kg) 

 انرژی   

(3J/m) 

 میزان نشر کربن      

( Kgسوخت / Kg )کربن 

 00/0 10/10 90/141 هیدروژن مایع

 00/0 013/0 90/141 هیدروژن گازی

 84/0 65/38 50/45 نفت کوره

 86/0 85/34 40/47 بنزین

 50/0 10/18 30/22 متانو 

 50/0 60/23 90/29 اتانو 

 50/0 00/33 00/37 بیودیز 

 46/0 04/0 00/50 گاز طبیعی

 

     از تهیذذه هیذذدروژن زیذذادی بذذرای هذذای تکنیذذک و اولیذذه مذذواد   

میذان ایذن  از. دارد وجذود تذوده زیست و آب فسیلی، هایسوخت

 فرآینذدهای و هذاتبدیل بخذار هیذدروکربن آب، ها، الکترولیزروش

 امذا هسذتند، هیدروژن گاز تولید شده شناخته هایروش اتوترما ،

. نیسذذتند مذذوثر هزینذذه لحذذا  از بذذاال، انذذرژی نیذذاز بذذه دلیذذل بذذه

 پسماندهای جامد دارای کمبذود نیتذروژن و غنذی از کربوهیذدرات

 پسذماندهای حاصذل از[ 43-45] نشاسته و[ 42،41] سلولز مانند

 غذيایی صذنایع هذایپسذاب از برخذی و غيایی صنایع و کشاورزی

بذا کمذک [ 46]مخمر آبجذو  و آسیاب زیتون ،[46] پنیر آب مانند

بکذار  هیذدروژن تولیذد برای می توانند های زیستی مناسبفناوری

باید  اولیه مواد ،WTER طریق از پایدار هیدروژن تولید برای .روند

 طذور به اولیه مواد کههای خاصی داشته باشند از جمله اینویژگی

شذده  تهیذه( پسذماند) پایدار منابع از باشند، آلی کربن منبع عمده

 و تخمیذری تبذدیل تذا باشذند برخذوردار کذافی غلظذت از و باشند

 پذیش حذداقل بذه نیذاز باشذد، مطلوب انرژی از نظر انرژی بازیافت

 .داشته باشد کمی هزینه داشته باشد و تصفیه

 را ارزان انذرژی تولیذد هیذدروژن، تولید برای پسماند از استفاده   

 کذه است شده بینی پیش. دهدتصفیه پسماند انجا  می همزمان با

[. 24] بذود خواهذد 2100 سذا  تذا انذرژی اصذلی منبع هیدروژن

 بذه است ممکن تجدیدپيیر منابع از شدههیدروژن تولید  بنابراین،

 مذواد از برخذی .شود محسوب طبیعی و پاک انرژی سیستم عنوان

 چذذوب جنگلذذی و کشذذاورزی محصذذوالت باقیمانذذده) تذذوده زیسذذت

 مذورد هیذدروژن تولید برای نیز( علفی گیاهان و نر  چوب سخت،

  .(2)جدو   اندقرار گرفته استفاده

اسذتفاده بذا  مورد پسماندهای و توده تبدیل زیست کلی، طور به   

 1000-600 دمذایی محذدوده در هیذدروژن تولید راندمان حداکثر

 :است زیر شر  به واکنش. شودانجا  می درجه سانتیگراد

Energy + 2CO + 2H + CO→  2Biomass + O 

 
 منابع زیست توده مورد استفاده در تولید هیدروژن -2جدو  

 فناوری تبدیل اصلی مواد اولیه زیست توده

 بخار گازسیون پوسته بادا 

 تبدیل بخار خاک اره چوب کاج

 تبدیل فوق بحرانی خرده الستیک

 پیرولیز کاه برنج/ آب گند  دانمارکی

 گازسیون هامیکرو جلبک

 پیرولیز پسماند چای

 پیرولیز پوسته بادا  زمینی

 تبدیل فوق بحرانی  افرا اره خاک دوغاب

 تبدیل فوق بحرانی  نشاسته توده زیست دوغاب

 تبدیل فوق بحرانی  پسماند شهری

 گازسیون بخار لیگنین کاغي بسته بندی
MSW  تبدیل فوق بحرانی 

 تبدیل میکروبی پسماند کاغي و خمیر کاغي
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 اتانول -3

   محسذوب مذایع زیسذتی هذایسذوخت تذرینمهم از یکی اتانو    

 اسذتفاده مذورد خذودرو سوخت عنوان به 1896 سا  از و شودمی

 بذا که را خود ماشین اولین فورد هنری که زمانی است، گرفته قرار

 در توانمی را اتانو [. 47] نمود طراحی کرد،کار می خالص اتانو 

تا  %5از  مختلف هاینسبت در بنزین با ترکیب از پس نقلیه وسایل

 بذه اتذانو  از استفاده مزیت. اتانو  )اتانو  خالص( بکار برد 100%

 مستقیم طور به را آن توانمی که است این خودرو، سوخت عنوان

( بکذار E10درصد اتانو  ) 10با  مخلوطی تا متداو  خودروهای در

 پمذ  ماننذد) تغییرات برخی انجا  اتانو ، نسبت افزایش اما با برد،

 بذه تغییذرات نیذاز E25 از باالتر ترکیب با است، نیاز مورد( سوخت

 عنذوان بذه اتذانو  از استفاده دیگر مزایای. وجود دارد [48] موتور

می شذود  مخلوط در اکتان عدد افزایش باعث سوخت این است که

 عذدد در قابذل تذوجهی افذزایش اتانو  باعث کوچک مقادیر حتی)

 کذارایی بهبذود باعذث آن باالتر اکسیژن محتوای و( شوداکتان می

 بذه اتذانو  از اسذتفاده همذه، از ترمهم[. 47،49] دگردمی احتراق

گذوگرد  کذربن مونوکسذید، انتشذار کذاهش موجذب سوخت عنوان

-مذی  هذاهیدروکربن و بنزن ریز، ذرات فرار، آلی ترکیبات اکسید،

این اسذت  سوخت عنوان به اتانو  از استفاده معایب برعکس، .شود

 اسذتالدئید، نیتذروژن اکسذید، انتشذار افذزایش توانذد باعذثکه می

 انذرژی اتذانو  ایذن، بذر عذالوه[. 49] آکذرولیین شذود و فرمالدئید

 را بنذزین انرژی درصد 66 ) کندتولید می بنزین کمتری نسبت به

   [.50] دارد( بر در

   MSW اسذت و طذی اتذانو  تولیذد بذرای امیدبخشی اولیه ماده 

 فروکتذوز، گلوکز، از جمله MSW هایکربوهیدرات اتانو ، فرآوری

 کذه حذالی در شذوند، به اتذانو  تبذدیل تواند سلولز می و نشاسته

 رشذذد بذذرای MSW در موجذذود معذذدنی مذذواد و هذذاپذذروتیین

 .هستند ضروری های تخمیرمیکروارگانیسم

 

 WTER تکنولوژی هایمزایاها و محدودیت

 از اسذتفاده کذه دهذدمذی نشذان WTER هذایوریافنذ ارزیابی   

 تجدیدپذيیر هذایانذرژی برای تولید فرآیند تریناقتصادی پسماند،

 .اسذت زیسذت محذیط کذردن تمیز و( اتانو /  هیدروژن و بیوگاز)

 هیذدروژن و اتذانو  بیوگذاز، کذه دهدمی نشان مطالعه این بررسی

. شذوند تولید تجدیدپيیر پسماندهای از اقتصادی طور به توانندمی

 تجدیدپيیر، ماده یک عنوان به توده زیست و پسماند افزوده مزیت

 بیوگذاز، تولیذد بذرای توانذدمذی و هسذتند، همیشگی که است این

 مقذدار. گیذرد قذرار استفاده مورد نیاز صورت در هیدروژن و اتانو 

 کشذاورزی، هذایبخذش از تجدیدپذيیر پسماندهای از توجهی قابل

 غیذر منبذع ایذن. شذودمی تولید جهان سراسر در صنعتی و خانگی

     اگذذر تولیذذد انذذرژی باشذذد بذذالقوه منبذذع توانذذدمذذی اسذذتفاده قابذذل

  .موجود باشد آن از برداری بهره برای اقتصادی و مؤثر هایوریافن

 بذه پسذماند سوبسذتراهای توسذعه بذرای متعذددی هایمحدودیت

 هذایفنذاوری چنذینهذم. دارد وجود فوری انرژی منبع یک عنوان

 تذا نیسذتند کارآمذد کذافی اندازه به حاضر حا  در هوازیبی هضم

 فسیلی هایفناوری با قابل رقابت که ایهزینه با مورد نیاز را انرژی

 در ایمالحظذه قابل الز  است تا بهبود بنابراین .کند بازیابی باشد،

با در نظذر گذرفتن  .[24]شود  انجا  زیستی های تولید انرژیروش

-گلخانذه  کاهش گازهای یا پسماند مزایای دیگری از جمله تبدیل

تذر ملموس را از نظر اقتصادی فرایند توان ارزش افزوده این، میای

سوبسذذتراهای پسذذماند  توسذذعه دیگذذر در کلیذذدی کذذرد. عامذذل

. اسذت آن انذرژی، چگذونگی توزیذع منذابع عنذوان بذه تجدیدپيیر

-سذایت  دور از ای فاصله در اغلب پسماند سوبستراهای بسیاری از

 دفذع و نقل و حمل آوری، جمع. دارند قرار انرژی تولید بالقوه های

 هذاآن از اسذتفاده در مهمی هایچالش نیز تجدیدپيیر پسماندهای

 بذا مستقیم طور به اولیه مواد این هایهزینه. است انرژی تولید در

 انذرژی تولیذد هذایسذایت به نقل و حمل و آوری جمع هایهزینه

     بین از نهایت در فسیلی انرژی منابع اینکه به توجه با. است مرتبط

تبذدیل  مسذیرهای شذوند،مذی ترگران ایفزاینده طور به و روندمی

 خواهنذد برخذوردار  در آینده از جذيابیت احتماال انرژی به پسماند

 محیطی زیست مشکالت وقوع از اجتناب ارزیابی این، بر عالوه .بود

 هذای پسماند های دفعسایت مانند ،هاپسماند مانده باقی به مربوط

 WTERتاثیر پایذداری  تواندمی ایگلخانه گازهای انتشار شهری و

 مشخص کند. را

 منذاطق در زیذاد مقذادیر در آلذی غنذی از مذواد صنعتی پسماند   

 انذرژی توانذدمذی کذه شودمی تولید انرژی باالی نیازهای با شهری

. کنذد فذراهم جوامذع برخذی بذرای پایذدار طذور به را استفاده قابل

 کذه نزدیذک کشذاورزی هذایبخش مقادیر زیاد کودهای حیوانی از

توانذد شذود کذه مذیقرار دارند، تولید مذی روستایی و شهری مراکز

 مذورد انذرژی تولیذد همراه با پسماندهای آلی جامد شذهری بذرای

 مشذکالت کاهش باعث افزوده، ارزش عالوه برقرار گیرد و  استفاده

 پذردازش پذیش بذرای نیذاز مذورد انذرژی نیز شود. زیست محیطی

 نیذروی راکتذور، نگهذداری هیذدروژن، و بیوگذاز تصذفیه سوبسترا،

 چه اگر. است کرده محدود را WTER تکنولوژی نیز غیره و انسانی
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 هذایمیکروارگانیسم  یا مؤثرتر هایارگانیز  از استفاده و انتخاب با

 شذرایط سازیبهینه کارآمدتر، پردازش هایبرنامه   توسعه مخلوط،

 در کارآمذدتر راکتورهذای ایجذاد و نورانی وریبهره بهبود محیطی،

WTER، توان بر بازده پایین و سرعت کم تولید انرژی مشکالت می

  .کند غلبه

 

 مقایسه تبدیل پسماند به بیوگاز، هیدروژن و اتانول

شذود های شهری که پس از تفکیک آن حاصل میجزء آلی زباله   

هذوازی غنی از مواد آلی گوناگون است که طذی فراینذد هضذم بذی

. تولیذد بیوگذاز بذر روی [51]قابلیت تبدیل شدن به بیوگاز را دارد 

پيیر است. محصذو  طیف وسیعی از ترکیبات آلی به سادگی امکان

تواند بذه متان است که پس از فراوری می %60فرایند شامل حدود 

 عنوان سوخت برای تولید حرارت و الکتریسیته مصرف شود.

تواند از طریق پیرولیز پسماندهای شهری تولیذد بیوهیدروژن می   

آمیز بیولوژیکی پسماند به هیدروژن . تبدیل موفقیت[53و52]شود 

ای کذذه بتواننذذد توسذذط ازش پسذذماندها بذذه گونذذهشذذدیدا بذذه پذذرد

. باید توجه نمود [54]ها تخمیر شوند، بستگی دارد میکروارگانیسم

که تولید بیوهیذدروژن از بخذش آلذی پسذماندها، رانذدمان بسذیار 

شذود، پایینی دارد و محصوالت جانبی که طی این فرایند تولید می

  .[55]های پیچیده جداسازی دارد نیاز به روش

پایذه کربوهیذدراتی  ی کهپسماندهای جامد تنها ازتولید اتانو      

فراینذد تولیذد  .[55]مانند نشاسته یا سذلولز مناسذب اسذت دارند 

پسذماند پذس از  یای است که فقط جزء کربوهیدرات  به گونهاتانو

فراینذد پذیش  که طذیکربنه  6یا  5تبدیل شدن به قندهای ساده 

توسذط  ،آنزیمی کذه هزینذه زیذادی در بذرداردفرآوری و هیدرولیز 

شود. بذه عبذارت دیگذر ها مصرف و اتانو  تولید میممیکروارگانسی

به  ییسایر اجزاء آلی پسماند باید در ابتدا تفکیک و در فرایند مجزا

 د.نبیوگاز تبدیل شو

 تبذدیل متذانو ، و هیذدروژن تولیذد هزینذه تفذاوت بذه توجه با    

 اسذت متذانو  بذه تبذدیل از تذرارزان معمذوال هیدروژن به پسماند

در مقایسذه بذا  تولیذد  از پسذماند از سوی دیگر تولید متان [.56]

کمتر و بازده بیشتری دارد. از این رو فرایند غالب  ، هزینههیدروژن

در تولید انرژی از پسماند، تولید بیوگاز )متان( است. هر چند که با 

 بذازار در یستیز یهاسوخت سهم ،یطیمح ستیز یایمزاتوجه به 

رشذد  .داشذت خواهذد یریچشمگ رشد ندهیآ هایدهه در سوخت

تری را برای تبذدیل پسذماند فناوری در آینده مسیرهای کم هزینه

 به انرژی در پیش روی بشر خواهد گياشت.

 گیری نتیجه

 از هیذدروژن و متذانو  بیوگذاز، در این مقاله، سذودمندی تولیذد   

پسذذماندهای  بذذرای میکروبذذی هذذایفنذذاوری از اسذذتفاده طریذذق

پسذماند تجدیدپذيیری کذه  تجدیدپيیر در دسترس و دیگر منذابع

 توسذعه و لزو  تحقیق است. شده داده اند نشانهنوز استفاده نشده

 ایجذاد پسذماند بذه انذرژی و تبذدیل هذایفناوری زمینه در بیشتر

ث ایذن فنذاوری بحذ صنعتی توسعه تشویق برای تجاری هایانگیزه

 مهندسذذی، و علمذذی هذذای پیشذذرفت بذذا رو، ایذذن از .شذذده اسذذت

 عنوان به و شود حل تواندمی  WTERهایفناوری های محدودیت

 نشذان بررسی این .شود تبدیل اقتصادی پایدار و کلیدی مولفه یک

فسذیلی  هذایسوخت در مقایسه با WTER محصوالت که دهدمی

-بذی هضذم طریق باال از انرژی تولید محتوای برای باالیی پتانسیل

 تحقیقی بذرای مطالعات. دارند هیدروژن بیولوژیکی تولید و هوازی

 سذازیتجاری و جامعه پایدار توسعه جهت WTER وضعیت بهبود

 منابع ترینکننده امیدوار از یکی عنوان به است. هیدروژن ضروری

 یذک بالقوه طور به توده زیست. است شده شناخته آینده در انرژی

به ویذژه  زیستیهای سوخت تولید برای اطمینان قابل انرژی منبع

 اسذتفاده از آن و فذراوان تجدیذد، قابل توده زیست. است هیدروژن

 توسعه در مهمی نقش آینده در توده زیست از استفاده. است آسان
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