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چکیده

 امروزه با افزایش چشمگیر فعالیتها.تنوعبخشی به منابع انرژی و مشکالت زیستمحیطی سوخت فسیلی باعث توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر شده است
 قیمت تمامشده استفاده از آنها کاهش چشمگیری داشته و قابل رقابت با،و بودجه دولتها و شرکتها در امر تحقیق و توسعه سیستمهای انرژیهای تجدیدپذیر
. زیستتوده از دیرباز به شکلهای گوناگون استفاده شده و در حال حاضر برای تولید برق مورد توجه بسیاری قرارگرفته است.سیستمهای انرژی سنتی شده است
 لذا سیاستهای کالن و.سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای برق زیستتوده عالوه مدیریت پسماند منجر به تولید برق و فضای کسبوکار مناسب میشود
، در این مقاله ضمن معرفی فناوریهای استحصال انرژی از منابع زیستتوده.تشویقی متعددی در کشورهای مختلف برای توسعه این فناوری مطرح شده است
 هزینه همترازشده، اشتغال، این امر ناظر بر وضعیت فعلی بهرهبرداری از این نیروگاهها.روند توسعه و جایگاه آن در سراسر جهان و همچنین ایران ارزیابی میشود
 عزم راسخی برای توسعه این نیروگاهها، علیرغم وجود مقررات معتبر باالدستی، نتایج حاکی از آن است که در ایران.و سیاستهای کالن توسعه این فناوری است
. باید قوانین تسهیلگری و مشوقهای مالی جذابی در ایران اتخاذ شود، با توجه به اهداف کشورهای منطقه مانند پاکستان و ترکیه، با این حال.وجود ندارد
 سیاستها و اهداف کالن، روند توسعه نیروگاههای زیستتوده، استحصال انرژی از منابع زیستتوده، تولید برق:کلیدواژگان
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Abstract
Nowadays, with the significant increase in the activities and budgets of governments and companies in research,
installation and operation of renewable energy systems, the total cost of production of renewable energies are drastically
reduced. Currently, Investing in the biomass-based power plant leads to waste management, the production of
electricity as well as generation many employments. Therefore, several policies and incentives have been proposed in
different countries. In this article, the various technologies of energy extraction from biomass resources and
comparative studies of the worldwide development of biomass-based power plant are conducted. The current state of
operation of these power plants, jobs and investments, levelized cost of energy, and the future goals and development
policies of this technology in different countries are introduced. The results represents that in Iran, despite the existence
of valid upstream regulation, there has been no firm determination to develop these power plants. However, according
to the goals of the countries in the region such as Pakistan and Turkey, facilitation laws and financial incentives should
be adopted in Iran.
Keywords: Electricity production, bioenergy, development of biomass power plants, policies and objectives
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 -1مقدمه

امروزه ،رویکرد استفاده از انواع منابع انرژی ،ازجمله تولید برق با استفاده
منابع زیستتوده ،گسترش یافته و پیشرفتهای صنعتی و تکامل فناوریهای
مورد استفاده در این حوزه ،بهرهوری باالتر و استفاده وسیعتر از این منبع
انرژی را در پی داشته است.
استفاده از زیستتوده به عنوان یک منبع انرژی نهتنها به دلیل اقتصادی،
بلکه به دلیل توسعه اقتصادی و زیستمحیطی جذاب بوده و از طرفی عامل
تسریع در نیل به توسعه پایدار شناخته میشود .سیستمهایی که زیستتوده
را به انرژی قابل مصرف تبدیل میکنند ،میتوانند در ظرفیتهای کوچک به
صورت ماژول به کار روند .صنایع کشاورزی ،جنگلداری و فضوالت دامی از
ذخایر اصلی زیستتوده هستند که فرصتهای اساسی را برای توسعه
اقتصادی مناطق روستایی و دورافتاده فراهم میکنند .انرژی زیستتوده شامل
انرژی تولیدی از کلیه ضایعات و زائدات حاصل از موجودات زنده میباشد و
بعد از انرژی خورشیدی باالترین پتانسیل انرژی را دارا میباشد و در حال
حاضر با توجه به مزایای ویژهای نظیر مزایای اقتصادی ،زیستمحیطی،
پراکندگی و دسترسی آسان ،باالترین سهم را در میان تجدیدپذیرها به خود
اختصاص داده است ] .[1منابع انرژی زیستتوده میتواند به شکل اصلی
انرژی مانند برق و یا حاملهای انرژی چون سوختهای گازی و مایع ،نیازهای
بخشهای مختلف در جامعه بشری را تأمین کند که این موضوع وجه تمایز
مباحث انرژی زیستتوده نسبت به سایر انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.
همچنین دامنه مصرفکنندگان زیستتوده بسیار گسترده است .به عنوان
مثال از خانوارهای کوچک بهخصوص در نواحی روستایی و رستورانها شروع
شده و تا واحدهای کوچک ،متوسط و بزرگ صنعتی و تجاری ادامه پیدا
میکند.
تعریف اتحادیه اروپا از زیستتوده که در سال  2001میالدی عنوان شده،
عبارت است از« :زیستتوده عبارت است از اجزا قابل تجزیه زیستی از
محصوالت ،پسماندها و زائدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و دامی)،
جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابلتجزیه» .بر
اساس تعریف علمی ارائهشده در این آییننامه ،زیستتوده به سوختهایی
اطالق میگردد که از جرم توده فیتوپالنکتونها و جرم توده زئوپالنکتونها
ساخته میشوند.
در شکل  1چرخه زیستتوده نمایش داده شده است ] .[1بخشی از
تشعشع خورشید که به اتمسفر زمین میرسد ،به واسطه فرایند فتوسنتز در
گیاهان جذب و ذخیره میشود .بیشینه بازده تبدیل انرژی خورشیدی در این
فرایند بین  5تا  ۶درصد است .گیاهان به عنوان منابع ذخیره کربن هستند و
 CO2را از هوا جذب کرده و به صورت کربن ذخیره مینمایند .وقتی گیاهی
توسط جانوری خورده میشود ،بخشی از کربن موجود در گیاه خوردهشده به
انرژی تبدیل میشود و بخشی دیگر در بافتهای زنده ذخیره میگردد .بخش
سوم نیز با فضوالت حیوانی دفع میگردد .در صورتی که چوب یا گیاهان
سوزانده شوند ،عالوه بر انرژی ،بخش اعظمی از کربن ذخیرهشده به صورت
کربن دیاکسید آزاد میشود و بخشی نیز در خاکستر باقی میماند.
از دیدگاه تاریخی استفاده از انرژی زیستتوده به ابتداییترین دورههای
تاریخ باز میگردد .از زمانی که آتش شناخته شد ،انسان نخستین همواره
چوب و برگ خشک درختان را به عنوان سوخت استفاده میکرده و این
چرخه تا هماکنون نیز ادامه پیدا کرده است ] .[1،2شکلهای  2و  3به ترتیب
سیر تاریخی استفاده از زیستتوده در جهان و ایران را نشان میدهد.
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شکل  1چرخه زیستتوده ][1

کشف و مهار آتش و استفاده از حرارت
حاصل از سوزاندن چوب و خار و
خاشا
اعالم وان هلمونت در سال  1۶30در
خصوص شناسائی و اشتعال گاز دفنگاه
شناسائی گاز متان به عنوان ترکیب
اصلی بیوگاز از مواد تخمیر شده توسط
ولتا در سال 177۶
اجرای طرح روشنائی خیابانهای شهر
پاری به وسیه انرژی حاصل از بیوگاز
حاصل از انرژی زیست توده در سال
 1884توسط فردی به نام گاین

خرو گاز و اشتعال ناق آن
ناشی از دفن زباله در طبقات
زیرین زمین توسط پیلی نی
روسی
کشف ماهیت گاز مرداب
(متان -بیوگاز) در سال 1۶۶7
توسط شرلی
شروع تحقیقات عمده در
زمین تخمیر بیهوازی و
کاربرد آن به وسیله شخصی
به نام دیوی در سال 1808

شکل  2سیر تاریخی استفاده از زیستتوده در جهان ][1،2

استفاده از بیوگاز حاصل از زیست توده
فاضالب حمام به عنوان سوخت حمام
در اصفهان توسط شیخ بهائی
از نظر استفادههای سنتی از منابع
زیست توده ،مطابق سرشماری سال
 10 ،1375درصد خانوارهای روستایی
برای گرمایش منازل خود و  5درصد
خانوارهای روستایی برای پخت و پز
عمدتا از چوب و فضوالت دامی
استفاده میکردهاند.

دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال
 13۶1یک واحد  3متر مکعب را به
صورت آزمایشی مورد مطالعه قرار داد
که با فضوالت گاوی بارگیری میشد.

ساخت اولین هاضم تولید گاز
متان در ایران در روستاهای
نیازآباد لرستان در سال
. 1354این دستگاه به
گنجایش  5متر مکعب
فضوالت گاوی روستا را مورد
استفاده قرار داده و بیوگاز
مصرفی حمام مجاور را تأمین
مینموده است.
در سال  1359دو واحد
کوچک آزمایشی در دانشگاه
بوعلی سینا همدان احداث
گردید که با فضوالت
کشتارگاه و کودگاوی تغذیه
میگردید.

در حال حاضر پروژههای
متعددی در این خصوص
توسط وزارت نیرو و بخش
خصوصی در دست اجرا
می باشد.

شکل  3سیر تاریخی استفاده از زیستتوده در ایران ][1،2

بررسی تطبیقی ظرفیت نصبشده ،شاخ های اقتصادی و کسبوکار ،چشماندازها و اسناد باالدستی حوزه نیروگاههای تولید برق تجدیدپذیر مبتنی بر زیستتوده

انواع منابع زیست به طور کلی به شش دسته تقسیمبندی میشوند که
در شکل  4نشان داده شده است .در کالنشهرها همچون پایتخت کشورها،
مدیریت زبالههای جامد شهری از مهمترین شاخ های مدیریت بهینه شهری
است .یکی از بهترین راهها برای این امر ،استفاده از این زبالهها برای تولید
برق است .از طرف دیگر در مناطق با خا حاصلخیز که محصوالت کشاورزی
انبوهی تولید میشود ،زبالههای کشاورزی فسادپذیر زیادی تولید میشود که
در فرایند تولید انرژی برق میتوانند استفاده شوند .همچنین فاضالبهای
شهری و فضوالت دامی سرشار از مواد آلی بوده و با کمک گازی که از آنها
متصاعد میشود میتوان به تولید برق پرداخت ].[1،3
 -2فناوريهاي استحصال انرژي از مواد زیستتوده براي تولید برق

انرژی منابع زیستتوده از طریق فناوریهای مختلف به انواع انرژی برق،
حرارت و سوخت قابل استحصال است .مطابق شکل  5این فناوریها به سه
دسته احتراق مستقیم ،ترموشیمیایی و بیوشیمیایی تقسیم میشوند.
فناوریهای ترموشیمیایی با گرمادادن به زائدات زیستی در حضور یا عدم
حضور عوامل کمکی ،انرژی تولید میکنند .انرژی تولیدشده میتواند به
صورت انرژی گرمایی یا انرژی ثانویه باشد که از فرآوردههای انرژیزا بدست
میآید ،مانند سوختهای جامد ،مایع و گاز که میتوانند به انرژی جنبشی یا
الکتریسیته تبدیل شوند .عوامل کمکی در این فناوریها میتواند بخار ،هوا،
اکسیژن ،هیدروژن و مواد جامد باشند .الزم به ذکر است که احتراق مستقیم،
محصوالت انرژی زا :درختان سریع الرشد ،محصوالت
کشاورزی انرژی زا ( مثل سورگوم و نیشکر) ،گیاهان
روغنی با محتوی انرژی باال مثل سویا

فاضالبهای
شهری

زائدات کشاورزی و
جنگلی :چوب
درختان ،شاخه و
برگ انواع گیاهان و
محصوالت باغی

مناب زیست
توده

زباله جامد شهری:
دورریزهای غذایی،
خاکسترها و بقایا ،مواد زاید
صنعتی و شهری و حاصل
از تخریب و نخالههای
فضوالت دامی
ساختمانی ،زباله جامد (به
غیر از مواد غذایی)

پسماندهای آلی جامد
و مایع صنایع

شکل  4انواع منابع زیستتوده ][1،3

نوعی فرایند ترموشیمیایی است اما به دلیل استفاده گسترده از آن ،در مراجع
معتبر علمی به صورت یک دسته جداگانه در نظر گرفته میشود و در شکل 5
به همین صورت در نظر گرفته شده است ] .[4-۶در فناوریهای بیوشیمیایی،
تولیدکننده انرژی ،فرآوردههایی هستند که به وسیله عمل سوختوساز
موجودات زنده پدید آمده و به خاطر داشتن ارزش گرمایی باال به عنوان
سوخت به کار میروند .گاز متان و الکل اتیلیک (اتانول) از مهمترین
فرآوردههای این فرآیند هستند .گاز متان به وسیله فرآیند هضم بیهوازی و
اتانول به وسیله فرآیند تخمیر الکلی تولید میشود.
فناوریهای احتراق با کمبود اکسیژن ،احتراق تودهای ،بستر شناور
احتراق به روش کوره دوار در  50سال گذشته به صورت گستردهای در اروپا و
امریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
فناوریهای مختلف زبالهسوزی نیاز به پیشفرآوریها زبالهها دارند .در مرحله
اول میبایست مواد خطرنا  ،اجسام بزرگ و مواد غیرقابل سوختن حجیم از
جریان ورودی جدا شوند .اجسام حجیم قابل سوختن باید ابتدا خرد و مواد
قابل بازیافت طی فرآیند جداسازی از پسماند جدا شود .سپ جریانهای
متفاوت پسماند جهت حصول ورودی یکنواختی به لحاظ فیزیکی ،شیمیایی و
ارزش حرارتی با یکدیگر مخلوط میشوند .این یکنواختی به عملکرد زبالهسوز
و تأسیسات ثانویه تولید انرژی و کنترل آلودگی کمک میکند .خردسازی
پسماند ممکن است مورد نیاز باشد .کورههای دوار و سیستمهای سوختانداز
نیازی به خردسازی کل پسماند ندارد اما در زبالهسوزی به روش بستر شناور
الزم است که پسماند ورودی خرد و مخلوط شود .ارزش حرارتی و ترکیب
پسماند ممکن است انجام برخی فرآوری را قبل از ورود به سیستمهای
سوختانداز یا کوره دوار اجباری کند .در نهایت ،آالیندههای زیستمحیطی
بخشی از محصوالت احتراق بوده و باید تدابیری برای عدم نشر آنها به
محیط اندیشیده شود .بدین منظور از فیلترهای مخصوصی استفاده
میشود ].[1،۶،7
فناوری کربنیزهکردن جزو قدیمیترین فناوریها است و محصول نهائی
آن زغال چوب ،برق و حرارت است .مهمترین و متداولترین فناوریهای
احتراق مستقیم زبالهسوزی که در تولید انرژی استفاده میشوند در شکل ۶
نشان داده شده است .تفاوتهای اساسی بین این انواع فناوری به شرح زیر
است ]:[۶-7
• غلظت اکسیژن فرآیندی
•

فناوریهای استحصال
انرژی زیست توده

احتراق مستقیم

ترموشیمیایی

تعداد مراحل احتراق

احتراق با کمبود اکسیژن
احتراق تودهای

بیوشیمیایی

زبالهسوزی با
احتراق
مستقیم

آتشکافت
(پیرولیز)

هضم
بیهوازی

کربنیزهکردن

گازیسازی

تخمیر الکلی
(بیوفیل)

شکل  5فناوریهای مختلف استحصال انرژی زیستتوده ][۶

انواع
فناوری
زبالهسوزی
با احتراق
مستقیم

احتراق به روش بستر شناور
احتراق به روش کوره دوار
سیستم باز
زبالهسوزهای تک محفظهای

زبالهسوزهای روباز
زبالهسوزهای چند محفظهای
زبالهسوز با کورههای هوای کنترلشده
واحدهای زبالهسوزی لجن

شکل  6انواع فناوری احتراق مستقیم زبالهسوزی ][۶
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•
•
•

نحوه اختالط پسماند با هوا برای اطمینان از سوختن کامل پسماند

نحوه پا سازی گاز خروجی
انواع خاکستر و سرباره

در آتشکافت ،مواد آلی به وسیله گرما و در غیاب اکسیژن تخریب
میشوند و بخار آب ،گازهای جدید ،مواد فرار ،قطران و زغال به وجود میآید.
راکتورهای گوناگونی برای فرآیند آتشکافت ساخته شدهاند که در شکل  7نام
آنها نوشته شده است .بهطورکلی دو فناوری آتشکافت ساده و آتشکافت با
بخار آب وجود دارد .درصورتیکه از فناوری آتشکافت ساده برای نیروگاه
زیستتوده که خورا ورودی آن پسماند شهری است استفاده شود ،آنگاه
پسماند شهری به عنوان یک ماده بسیار ناهمگن باید برای ورود به این
سیستم ،پیشفرآوری شود .مقدماتیترین بخش این پیشپردازش جداسازی
اجزای غیرآلی مانند شیشه و فلزات از مواد ورودی برای جلوگیری از اتالف
انرژی است .از آنجائی که مواد حاصل از آتشکافت شامل قطران ،روغنهای
آلی و گازها هستند لذا واکنشهای دیگری برای تجزیه هرچه بیشتر این مواد
میتوان به سیستم اضافه کرد .یکی از روشهای معمول در این زمینه،
اضافهکردن بخار به راکتور آتشکافت برای افزایش تولید گاز مصنوعی است .در
این مرحله ،قطران موجود در راکتور با بخار آب واکنش داده و تولید گاز
مصنوعی متشکل از هیدروژن و متان میکند ].[۶،8
در فناوری گازیسازی ،اساس کار مشابه فرآیند آتشکافت است اما
اولویت به تولید گاز است و عمل گرمادهی تا تخریب و تجزیه حداکثر مواد
خام ورودی ادامه مییابد .در این فرآیند یک ماده اضافی به نام عامل گازساز
مانند اکسیژن ،هوا ،بخار ،هیدروژن ،متان یا هلیم وارد راکتور میشود .جدول
 1فناوریهای مختلف گازیسازی و ویژگیهای آنها را نشان میدهد .فناوری
آتشکافت-گازیساز به دالیل کنترلپذیری فرایند و آالیندگی کمتر ،مورد
توجه زیادی قرار گرفته و در حال حاضر در داخل کشور ،شرکتهای صنعتی
راکتور بستر ثابت
انواع
راکتورهای
فرآیند
آتشکافت
(پیرولیز)

راکتور بستر متحر
راکتور بستر معلق
راکتور ایستا با بستر ساکن
کوره دوار شیبدار
زبالهسوزهای روباز

شکل  7انواع راکتورهای فرایند آتشکافت ][۶
جدول  1فناوریهای مختلف گازیسازی به همراه خصوصیات آنها ][۶
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•تبدیل ترکیبات پیچیددهای مانندد کربوهیددراتهدا ،پدروت ینهدا و
لیپیدها به شکل حلشدنی (مونومرهای ساده)

هیدرولیز

راکتور بستر سیال

کوره افقی

فناوری

وجود دارد که به ساخت این نوع نیروگاههای زیستتوده اقدام
کردهاند ].[۶،8،9
فرایند هضم بیهوازی ،تجزیه بیولوژیکی مواد آلی در غیاب اکسیژن است
که نتیجه این فرایند تولید بیوگاز است .دو فناوری تولید انرژی از زیستتوده
که در آنها فرایند هضم بیهوازی روی میدهد عبارتاند از هاضم بیهوازی و
دفنگاه .هضم بیهوازی از چهار مرحله متوالی واکنشهای شیمیایی و
بیوشیمیایی تشکیل شده است که مواد آلی تجزیه شده و نهایتا بیوگاز به
همراه مواد تجزیهشده از سیستم خار میشود .در شکل  ،8فرایند تولید گاز
متان از هضم بیهوازی نشان داده شده است ] .[۶،10منابع زیستتوده
مختلفی با ساختار آلی متفاوت از فضوالت حیوانی گرفته تا ضایعات کارخانه
قند و شکر و زبالههای جامد و فاضالب شهری برای تولید بیوگاز در فرایند
هضم بیهوازی به کار میروند .بر این اساس برای هضم انواع منابع آلی از
هاضمهایی با طراحیهای مختلف استفاده میگردد .هاضم بیهوازی مخزن
سربستهای (بهعبارتیدیگر راکتور) است که فرایند هضم بیهوازی و تولید گاز
متان در آن صورت میگیرد .در جدول  2انواع هاضمهای بیهوازی صنعتی
معرفی شده است .کیفیت و کمیت بیوگاز تولیدی ،سرعت بیهوازی و مقدار
برای طراحی آنها
آلودگی مایع خروجی از هاضم مهمترین شاخ
است ].[۶،11،12
دسته آخر فناوری بیوشیمیایی برای استحصال انرژی زیستتوده،
بیوفیلها شامل سوختهای مایع نظیر بیواتانول ،بیومتانول ،بیودیزل و
سوختهای جامد مانند پلتها (قطعههای فشرده چوب) در اندازههای مختلف
و زائدات کشاورزی و همچنین سوختهای گازی همچون گاز سنتز با منشأ
بیوگاز هستند .مهمترین منابع اولیه تولید این سوختها عبارتاند از ضایعات
چوبی ،تفاله محصوالت کشاورزی ،نیشکر ،چغندرقند ،غالت و روغن گیاهان و
سبزیجات ].[1،۶،13

ویژگی

•محصوالت :هیدورلیز مونورهای ساده و تولید گلوکز ،آمینواسدیدها،
اسیدهای چرب و ...
•تبدیل محصوالت فاز هیدرولیز به اسیدهای چرب فرار و دیاکسدید
کربن توسط باکتریهای اسیدساز مونومرهای ساده

اسیدسازی •محصوالت :پروپیونیک اسید ،بوتیریک اسید و استیک اسید و الکل
•تبدیل اسیدهای چرب فرار تولیدشده در مرحله اسیدسازی به
استاتسازی استیک اسید ،دی اکسید کربن و هیدروژن

متانسازی

•تبدیل استیک اسید و هیدروژن به گاز متان توسط باکتریهای
متانساز

گازیسازی
ساده

اکسیداسیون جزئی مواد ورودی با پایه کربنی و تبدیل آنها به گاز
مصنوعی متشکل از متان ،هیدروژن و دی اکسید کربن

آتشکافت-
گازیسازی

تبدیل قطران و دیگر روغنهای آلی در محل گازیسازی به گاز
مصنوعی در یک راکتور جداگانه بالفاصله پ از آتشکافت

هاضم با سرپوش ثابت

گازیسازی
پالسما

تزریق گاز یونیزهشده متشکل از هوا ،اکسیژن یا آرگون یا ترکیبی از
آنها به بدنه پسماند در یک راکتور بسته و تحت فشار باال

هاضم بستر لجن
بیهوازی

شکل  8فرایند هضم بیهوازی و تولید گاز متان ][۶،10
جدول  2انواع هاضمهای بیهوازی ][۶

هاضم با سرپوش شناور

هاضم اختالط کامل

هاضم الگن سرپوشیده

هاضم جریان پیستونی

هاضم بیهوازی بافلدار

هاضم تماسی

هاضم اسیدی فازیشده

هاضم حرارتی فازیشده

هاضم بستر سیال
بیهوازی

هاضم تثبیت تماسی
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 -3وضعیت فعلی و آتی تولید برق مبتنی بر زیستتوده در جهان

تصویر کشیده است .طبق این شکل ،روند نصب نیروگاههای زیستتوده با نرخ
باالیی در حال رشد است .البته با توجه به نمودار مربوط به خاورمیانه میتوان
نتیجه گرفت که این نرخ باالی رشد مربوط به کشورهای آسیای شرقی
است ].[13،14
در شکل  ،12وضعیت بهرهبرداری از نیروگاههای زیستتوده در حوزه
خاورمیانه و کشورهای اطراف ایران نشان داده شده است .همانگونه که
مشخ است کشورهای ترکیه ،پاکستان و قطر در منطقه پیشرو هستند و
میتوانند الگوی مناسبی برای ایران باشند.
اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرایند یا
محصول خاصی را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه ،فن ،فناوری ،صنعت
و مانند آن حل مینماید .لذا روند ثبت اختراع یک شاخ بسیار مناسب
برای نشاندادن تحقیقات و تمایل جهانی بر روی یک موضوع است .شکل ،13
روند ثبت اختراعات را در حوزه زیستتوده در بین سالهای  2000تا 201۶
که به صورت رسمی اعالم شده نشان میدهد .منحنی نشاندادهشده ،بیانگر
این است که در بین سالهای  200۶تا  2014میالدی روند ثبت اختراعات با

آژان بینالمللی انرژی تجدیدپذیر و گروه شبکه سیاستی انرژی تجدیدپذیر
برای قرن بیست و یکم ،دو سازمان معتبر بینالمللی هستند که همواره
گزارشهای کاملی از وضعیت تکنولوژی ،اشتغال ،بهرهبرداری ،سیاستگذاری
و  ...در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای مختلف ارائه میدهند .بر
اساس آخرین گزارش آژان بینالمللی انرژی تجدیدپذیر ،شکل  9روند
ظرفیت نصبشده نیروگاههای برق با انواع سوختهای زیستتوده را در طی
سالهای  2000تا  2019در سراسر جهان نشان میدهد .همانطور که
مشخ است نمودار رسمشده دارای یک روند صعودی است و این امر بیانگر
عالقه و سرمایهگذاری رو به رشد در این حوزه است .شکل  ،10ده کشور برتر
در حوزه ظرفیت نصبشده نیروگاههای زیستتوده را تا انتهای سال 2019
نشان میدهد .کشورهای برزیل و هند که به لحاظ شبکه سراسری برق و
دیگر مسائل اقتصادی ،جغرافیایی و  ..تقریبا مشابه و قابلمقایسه با کشور
ایران است در حوزه زیستتوده جزء کشورهای پیشتاز میباشند .شکل ،11
وضعیت ظرفیت نصب نیروگاهی زیستتوده در مناطق مختلف جهان را به
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شکل  9روند ظرفیت نصبشده نیروگاههای برق با انواع سوختهای زیستتوده در طی سالهای  2000تا [13،14] 2019
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شکل  10کشورهای برتر در حوزه ظرفیت نصبشده نیروگاهی زیستتوده تا انتهای سال [13،14] 2019
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شکل  11وضعیت ظرفیت نصب نیروگاهی زیستتوده در مناطق مختلف جهان ][14
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شکل  12وضعیت ظرفیت نصب نیروگاهی زیستتوده در حوزه خاورمیانه و کشورهای اطراف ایران ][14
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شکل  13روند ثبت اختراعها در حوزه زیستتوده ][14
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شکل  14سرمایهگذاری سالیانه حوزه زیستتوده ][15
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ضریب ظرفیت

شیب زیادی در حال رشد بوده است و از سال  2014به بعد اندکی این شیب
کاهش یافته است .با توجه به این مطلب میتوان دریافت که عمده
فناوریهای حوزه زیستتوده تقریبا به مرحله بلوغ رسیده و یا نزدیک به این
مرحله هستند .لذا نتیجه گرفته میشود که این حوزه فناوری کامال صنعتی
شده و بیشتر ابعاد آن به مرحله تجاریسازی و استفاده انبوه جهانی رسیده
است .حوزه مربوط به بیوفیول و سوخت زیستتوده مبتنی بر زبالههای شهری
دارای بیشترین ثبت اختراعات هستند و این امر بدین معنی است که رویکرد
جهانی به این دو مورد بیشتر است .صحت این نتیجه توسط منحنی نشانداده
شده در شکل  9کامال تأیید میشود .در شکل  9مشخ است که ظرفیت
نصبشده نیروگاههای زیستتوده با استفاده از دو فناوری بیوفیول و زبالههای
شهری از دیگر انواع نیروگاههای زیستتوده بیشتر است ].[13،14
سرمایهگذاری سالیانه حوزه زیستتوده در شکل  14نشان داده شده
است .با توجه به این شکل ،مقدار میانگین  12/8میلیارد دالر در طی
سالهای  2004تا  2018در این حوزه سرمایهگذاری شده است .اگرچه مقدار
سرمایهگذاری در سال  2017کاهش یافته و به مقدار  5/7میلیارد دالر رسیده
است اما در سال  2018به میزان  9/3میلیارد دالر رسیده است و این بدین
معنی است که حدودا  %۶3نسبت به سال  2017افزایش یافته است ].[15
متداولترین روش برآورد هزینه تمامشده برق در نیروگاهها ،روش هزینه
یکنواخت برق یا هزینه همترازشده است .این شاخ  ،روشی مبتنی بر
محاسبه ارزش فعلی هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری تولید برق در کل
عمر پروژه است که در آن هزینه تولید یک کیلووات ساعت برق از تقسیم
ارزش فعلی کل هزینههای انجامشده بر مقدار کل برق تولیدی به دست
میآید ] .[1۶در شکل  15هزینه همترازشده نیروگاههای زیستتوده در طی
سالهای  1010تا  2018نشان داده شده است ] .[15همانگونه که مشخ
است روند هزینه از سال  2013به بعد نزولی است و این امر بیانگر مقرون
بهصرفهشدن هرچه بیشتر احداث نیروگاه زیستتوده است .طبق شکل  9که
در سال  2018نسبت به سال  ،2017به اندازه حدودا  10GWبه ظرفیت
نیروگاههای زیستتوده اضافه شده است ،مقدار هزینه همترازشده به اندازه %8
نسبت به سال  2017کاهش یافته است.
ضریب ظرفیت شاخ مهم دیگری برای ارزیابی نیروگاههای تجدیدپذیر
است .این شاخ طبق تعریف عبارت است از تولید انرژی الکتریکی واقعی در
طی یک دوره زمانی معین به حداکثر تولید انرژی الکتریکی ممکن در طی آن
دوره .در شکل  1۶ضریب ظرفیت نیروگاههای زیستتوده مشخ شده است.
روند کلی نمودار به صورت صعودی است و به همین دلیل نتیجه گرفته

0.085

50%

سال

شکل  16ضریب ظرفیت نیروگاههای زیستتوده ][17

میشود که تکنولوژی زیستتوده روزبهروز در حال پیشرفت است تا از بتوان
از حداکثر ظرفیت ممکن استفاده نمود و به بازده باالتری دست یافت ].[17
به منظور تحلیل اشتغال و کسبوکار حوزه زیستتوده ،آمار افراد مشتغل
در طی سالهای  2012تا  2018در شکل  17نشان داده شده است .در
انتهای سال  2018بیش از  3میلیون نفر در حوزه زیستتوده مشغول به کار
بودهاند که فناوری بیوفیول مایع دارای بیشترین سهم است .اشتغال در
حوزههای سوختهای زیستی نسبت به سال  2017حدود  %۶افزایش یافته
است .با توجه به این آمار میتوان نتیجه گرفت که حوزه زیستتوده فضای
مناسبی برای تولید شغل و کسبوکار است ] .[18نسبت به سال ،2017
تولید بیودیزل در بسیاری از این کشورها افزایش یافته اما در آرژانتین و
اتحادیه اروپا کاهش یافته و در استرالیا ،چین ،مالزی و فیلیپین در همان
سطح قبلی باقی مانده است .بیشتر این مشاغل در کاشت و برداشت مواد اولیه
سوختهای زیستی هستند .در بخش سوختهای زیستی افراد کمتری جهت
ساخت تجهیزات و فرآوری سوخت و تولید و نگهداری نیروگاههای موجود،
استخدام میشوند ،اما معموال این افراد از مهارتهای باالتری برخوردار هستند
و دستمزد باالتری دارند .تغییرات ساالنه در اشتغال سوختهای زیستی
همیشه با سود یا زیان شغلی برابر نیست .روغن نخل ،سویا ،ذرت و سایر
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شکل  17وضعیت اشتغال در حوزه زیستتوده ][18

خورا ها عالوه بر بخش انرژی ،جهت مقاصد کشاورزی و تجاری نیز مورد
استفاده قرار میگیرند و بنابراین استفاده نهایی از آنها ممکن است از یک
سال به سال دیگر بدون اینکه افراد شغل خود را از دست بدهند متفاوت
باشد .مشخصات منطقهای اشتغال حوزه سوختهای زیستی بدین گونه است
که آمریکای التین نیمی از کل مشاغل را در سراسر جهان تشکیل میدهد،
درحالیکه در آسیا ( %23باألخ کارخانههای فعال تولید مواد اولیه جنوب
شرقی آسیا) ،آمریکای شمالی  %1۶و اروپا  %10است .شکل  18نشاندهنده
 10کشور برتر در حوزه مشاغل مرتبط با سوختهای زیستی است که در
مجموع حدود  %91اشتغال تخمینزدهشده جهانی را تشکیل میدهند .برزیل
با آمار  832هزار شغل ،بزرگترین نیروی کار حوزه سوخت بیوفیول مایع
است که برابر بیش از  %40کل اشتغال این حوزه در سراسر جهان است .افراد
مشتغل این حوزه در آمریکا حدود  311هزار و در اروپا برابر  207هزار نفر
است .نزدیک به  237هزار نفر در بخش بیودیزل اندونزی مشغول به کار بوده
که نسبت به سال  2017به اندازه  %12افزایش یافته است .در فیلیپین ،مالزی
و تایلند مجموعا  17۶هزار نفر دارای شغل هستند .کلمبیا یکی دیگر از
تولیدکنندههای مهم و کارآمد سوختهای زیستی آمریکای التین است که
تولید آن در سال  2018میالدی به حدود  1/1میلیارد لیتر رسیده است .آمار
مشاغل این کشور در سال  2018میالدی برابر  202هزار نفر است ].[18

شکل  18ده کشور برتر در حوزه مشاغل مرتبط با سوختهای زیستی ][18
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یکی از ابزارهای مهم برای سنجش روند جهانی نصب و بهرهبرداری از
نیروگاههای زیستتوده ،بررسی نقشه راهها و اهداف برنامهریزیشده
کشورهای مختلف برای توسعه این نیروگاهها است .در جدول  ،3کشورهایی
که دقیقا اهدف خود را برای توسعه این فناوری مشخ کردهاند نوشته شده
است .نوع فناوری حوزه زیستتوده ،هدف تعیینشده و افق زمانی برای نیل به
این هدف به تفکیک مشخ شدهاند .کشورهای چین و هند پیشروی این
حوزه هستند .کشور ترکیه که به لحاظ اقتصادی ،سیاسی و  ...قابل مقایسه با
ایران است هدف  1 GWتا سال  2023برای خود درنظر گرفته است .با توجه
به این جدول ،پرواضح است که کشور ایران هم باید یک هدف مشخ با افق
زمانی معقول برای توسعه فناوری نیروگاههای زیستتوده تعریف نماید ].[13
 -4وضعیت فعلی و آتی حوزه نیروگاههاي زیستتوده در ایران

طبق آخرین آمار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)
تا اریبهشت  99مقدار  10/۶5۶ MWظرفیت نیروگاهی زیستتوده نصبشده
در کشور است و میزان اشتغال کمتر از  1000نفر میباشد ].[۶
ضرورتهای قانونی و قوانین باالدستی همواره به مثابه تعیینکننده مسیر
حرکت به سوی رشد هستند و به همین دلیل اهمیت فراوانی دارند .در کشور
ایران ،نهادهای مختلف حاکمیتی در خصوص توسعه فناوری انرژیهای
تجدیدپذیر وجود دارد که هر کدام متناسب با اهداف خود ،قوانین مختلفی را
تصویب نمودهاند .مبتنی بر اسناد موجود ،به طور کلی تالش برای کسب
فناوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاههای مربوطه در کشور مورد
تأکید قرار گرفته است .مجموعه قوانین و آییننامههایی که فهرست آنها در
جدول  4نوشته شده هر یک به نوعی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم
(پیوند با زمینههای اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی یا اداری و )...با
موضوع انرژیهای تجدیدپذیر و علیالخصوص نیروگاههای زیستتوده در
کشور مرتبط هستند .اسناد نوشتهشده در این جدول بدین گونه منظم
شدهاند که اسناد با حوزه مکانی پراهمیتتر در ردیفهای باالی جدول نوشته
شدهاند .در هریک از اسناد معرفیشده ،حوزه موضوع آن نیز توضیح داده شده
است .با توجه به تعداد انبوه اسناد مرتبط با حوزه نیروگاههای زیستتوده در
داخل کشور ،ضرورت توسعه این فناوری در داخل کشور به طور کامال
محسوس استنباط میشود.
بر اساس سند "ابالغیه پایه نرخ خرید برق از نیروگاههای انرژی نو و
پا " ،نرخ پایه خرید تضمینی برق از انواع فناوریهای نیروگاههای

بررسی تطبیقی ظرفیت نصبشده ،شاخ های اقتصادی و کسبوکار ،چشماندازها و اسناد باالدستی حوزه نیروگاههای تولید برق تجدیدپذیر مبتنی بر زیستتوده
جدول  3چشمانداز نصب نیروگاههای زیستتوده در کشورهای مختلف
کشور

الجزایر
اتریش

فناوری

زبالهسوز

زیستتوده جامد و
بیوگاز
زیستتوده جامد

هدف

1 GW

200 MW
7 MW

بنگالدش

بیوگاز

بوتان

همه فناوریها

5 MW

همه فناوریها

15 GW

زبالهسوز

برزیل

همه فناوریها

فنالند

همه فناوریها

چین

آلمان
هند

ایتالیا

همه فناوریها
همه فناوریها
همه فناوریها

قزاقستان

همه فناوریها

کره
جنوبی

بیوگاز

مقدونیه
نیجریه

فلسطین
فیلیپین
پرتغال
سودان
تایلند
تون

10 GW

3/8 GW

15/05 MW
1۶1 GWh

زیستتوده جامد
همه فناوریها

400 MW

20 GWh
21 MW

277 MW

زیستتوده جامد

7۶9 MW

زیستتوده جامد

54 MW

زیستتوده جامد

4/8 GW

بیوگاز
بیوگاز

زبالهسوز

59 MW
۶8 MW

۶00 MW

400 MW

زیستتوده جامد

300 MW

همه فناوریها

۶ MW

ترکیه

اتیوپی

همه فناوریها

ژاپن

100 MW

50 GWh

بیوگاز

همه فناوریها
بیوگاز

مالزی

زبالهسوز

عربستان

زبالهسوز

بقیه فناوریها

2025

13/2 GW

دفنگاه

همه فناوریها

2021

2020

1340 GWh

همه فناوریها

2020

13/7 GW

زیستتوده جامد

بیوگاز

2030

2021

2۶28 GWh

زیستتوده جامد

یمن

7 MW

40 MW

افق زمانی

1 GW

103/5 MW
7/28 GW
410 MW
390 MW
540 MW
3 GW

][13

2020
اضافهکردن ساالنه
2022
2020
2020
سالیانه تا 2030
2020
2025
2020

اضافهشدن از
 2010تا 2030
2020
2031
2031
2021
2030
2023
2025
2030
2030
2030
2040

زیستتوده در سال  1399مطابق جدول  5است .این نرخ نسبت به سال
 1397با توجه به افزایش نرخ ارز ،به مقدار حدودا  %30افزایش یافته است .از
طرفی دیگر با توجه به "دستورالعمل حمایت از بومیسازی فناوری
نیروگاههای تجدیدپذیر و پا " که در اجرای تبصره ذیل ماده  ۶آییننامه
اجرایی "ماده  ۶1قانون اصالح الگوی مصرف انرژی" ابالغ شده است،
نیروگاههای تجدیدپذیری که از تجهیزات بومیسازیشده استفاده نمایند از
ضریب تشویق در نرخ خرید تضمینی برق برخوردار شده و متناسب با میزان
بومیسازی فناوری ،نرخ خرید برق این نیروگاهها تا  30%نسبت به نرخ پایه
جدول  4افزایش خواهد یافت .همچنین تصویب قانون "کمک به ساماندهی
پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی" در خصوص صفرشدن نرخ
مالیات مستقیم برای کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند
شامل تفکیک از مبدأ جمعآوری ،پردازش ،بازیافت ،تولید انرژی برق ،منجر
شده که دوره بازگشت سرمایه پ از احداث این نیروگاهها به طور متوسط به
 5سال کاهش یابد که یک زمان معقول است .این سیاستهای تشویقی بستر
مناسبی سرمایهگذاری در این حوزه فراهم کرده است.
 -5جم بندي و نتیجهگیري

در این مقاله ،وضعیت فعلی و آتی ایران و جهان در حوزه زیستتوده بررسی
شد .نتایج نشاندهنده این است که روند سرمایهگذاری و تحقیقات در این
حوزه با سرعت و نرخ باالیی در حال رشد است .از طرف دیگر ،هزینه
همترازشده نصب و بهرهبرداری از نیروگاههای زیستتوده روزبهروز در حال
کاهش است که به معنی مقرونبهصرفهشدن هرچه بیشتر نصب و بهرهبرداری
از این نوع نیروگاههای برق است .از طرف دیگر تا پایان سال  2018میالدی
بیش از  3میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار بوده که بیانگر فضای بسیار
مناسب برای ایجاد اشتغال جدید و کسبوکار است .در خاورمیانه ،کشورهای
ترکیه و پاکستان در حوزه نصب و بهرهبرداری از نیروگاههای زیستتوده
پیشرو میباشند و میتوانند یک الگوی مناسب برای کشور ایران باشند.
خوشبختانه در کشور ایران بیش از  20سند باالدستی وجود دارد که به
حوزه فناوری زیستتوده مرتبط هستند و به همین دلیل بستر بسیار مناسبی
برای توسعه فناوریهای این حوزه و نصب و بهرهبرداری از این نیروگاهها در
کشور وجود دارد؛ اما علیرغم این بستر مناسب ،ظرفیت نیروگاهی زیستتوده
نصبشده بسیار ناچیز است .مهمترین چالش توسعه فناوریهای زیستتوده و
نصب این نیروگاهها در ایران ،مسائل اقتصادی است که نوسانات نرخ ارز
مشکل را دوچندان میکند .بههرحال ،در سال  1398با ابالغ قیمتهای
جدید نرخ پایه خرید تضمینی برق و معافیت از مالیات برای نیروگاههای
زیستتوده پیشبینی میشود سرمایهگذاری برای احداث این نیروگاهها در
کشور رشد چشمگیری داشته باشد .زیرا دوره بازگشت سرمایه اولیه به زمان
معقولی کاهش یافته و سرمایهگذاران از سود خوبی برخوردار میشوند.

جدول  4اسناد ملی و ضرورتهای قانونی باالدستی کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و علیالخصوص زیستتوده
ردیف

نام سند

حوزه مکانی

حوزه موضوعی

1

سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی،
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

سیاستهای کلی منابع انرژی ،بهینهسازی مصرف انرژی و کسب
دانش بومی

2
3

سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام
معظم رهبری
سیاستهای کلی محیطزیست ابالغی

مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری

سیاستهای کلی اقتصاد با رویکرد جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتزا،
مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا
مدیریت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی مبتنی بر توان و

سال
تصویب
1377
1392
1394
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ردیف

نام سند
مقام معظم رهبری

4

سند چشمانداز بیستساله کشور

5

قانون برنامه ششم توسعه و اسناد
پشتیبان آن

مجمع تشخی مصلحت نظام با
ابالغ مقام معظم رهبری

مجل شورای اسالمی و سازمان
برنامهوبودجه کشور

پایداری زیستبوم

چشمانداز جمهورى اسالمى ایران در افق  1404هجرى شمسى در
کلیه بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،نظامی و ...
برنامهریزی جامع مدیریت کشور در همه حوزهها در افق زمانی
 139۶الی 1400

ارتقاء بهرهوری مصرف انواع انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع
تجدیدپذیر

۶

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

مجل

شورای اسالمی

7

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی

مجل

شورای اسالمی

9

سند نقشه جامع علمی کشور

مجل

شورای اسالمی

تعیین قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی ،تعاونی و
خصوصی

شورای اسالمی

اهداف ،اولویتها و راهبردهای نظام علم و فناوری کشور

8

قانون هدفمندکردن یارانهها

10

قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی
ایران در آژان بینالمللی انرژیهای
تجدیدپذیر

11

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به پروتکل کیوتو

مجل

اصالح قیمت حاملهای انرژی برای بهرهبرداری بهینه مصرف انرژی

1382
139۶
1389
138۶
1387
1389

مجل

شورای اسالمی

رعایت قوانین بینالمللی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهمندی از
تسهیالت بینالمللی

1391

مجل

شورای اسالمی

رعایت قوانین بینالمللی محیطزیست و تغییرات آب و هوایی و
گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر

1384

مجل

شورای اسالمی

12

قانون مصوب کمک به ساماندهی
پسماندهای عادی با مشارکت بخش
غیردولتی

13

سند ملی راهبردی انرژی کشور

14

سند ملی توسعه دانشبنیان انرژیهای
تجدیدپذیر

شورای عالی انقالب فرهنگی

مصوب هی ت وزیران و شورای
عالی انرژی

مالیات مستقیم با نرخ صفر برای کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت
اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ جمعآوری ،پردازش ،بازیافت،
تولید انرژی و دفع

راهبردهای مدیریت بخش انرژی کشور شامل :نفت و گاز ،برق ،انرژی
اتمی و زغالسنگ

1399
139۶

چشماندازها ،سیاستها و اهداف توسعه انرژی تجدیدپذیر با تأکید بر
دانش بومی

1393

15

دستورالعمل حمایت از بومیسازی
فناوری نیروگاههای تجدیدپذیر و پا

وزارت نیرو

حمایت از ساخت تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر

1397

1۶

برنامه راهبردی وزارت نیرو در افق 1404

وزارت نیرو

نقشه راه مأموریتها ،چشمانداز و ارزشهای وزارت نیرو در
بخشهای مختلف شامل :برق ،آب ،پژوهش و ...

1392

17

سند مسیر راه فناوری صنعت برق ایران

وزارت نیرو

18

ابالغیه پایه نرخ خرید برق از نیروگاههای
انرژی نو و پا

تبیین مسیر راه توسعه فناوریهای صنعت برق در ایران در کنار
تصویری از مسیر رشد و تکامل فناوریها در این صنعت در جهان

1392

وزارت نیرو

تعیین نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر

1398

19

دستورالعمل حمایت از بومیسازی
فناوری نیروگاههای تجدیدپذیر و پا

وزارت نیرو

ضریب تشویقی افزایش نرخ خرید پایه خرید برق از نیروگاههای
تجدیدپذیر و پا با توجه به میزان بومیسازی تجهیزات نیروگاه

1397

20

سند راهبرد ملی توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر کشور

ستاد توسعه فناوری انرژیهای
تجدیدپذیر معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری

نقشه راه و برنامههای عملیاتی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در
کشور ،حمایت از تأسی مراکز تحقیقات کاربردی و نیز ایجاد
قطبهای تخصصی و ...

1393

21

سند چشمانداز توانیر در افق 1404

شرکت توانیر

اهدافی  12گانه برای صنعت برق ازجمله :توانمندی صنعت در
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ،هوشمندسازی شبکه برق ،کسب
فناوریهای نوین و کاربردی ،مرکزیت تبادل برق در منطقه

139۶

22

سند راهبردی برنامهریزی جامع انرژی
کشور

پژوهشگاه نیرو

سازماندهی طرحهای کالن برنامهریزی انرژی کشور

1395

23

سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه
فناوریهای مرتبط با انرژی زیستتوده
در ایران

پژوهشگاه نیرو

سازماندهی طرحهای کالن برنامهریزی توسعه نصب و بهرهبرداری از
نیروگاههای زیستتوده

1395

سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق (ساتبا)

شرایط و ضوابط و روش صادرات برق تجدیدپذیر

1397

24
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حوزه مکانی

حوزه موضوعی

سال
تصویب

دستورالعمل صادرات برق انرژیهای
تجدیدپذیر و پا غیردولتی

 چشماندازها و اسناد باالدستی حوزه نیروگاههای تولید برق تجدیدپذیر مبتنی بر زیستتوده، شاخ های اقتصادی و کسبوکار،بررسی تطبیقی ظرفیت نصبشده
1398  نرخ پایه خرید تضمینی برق از نیروگاههای زیستتوده بر اساس مصوبه سال5 جدول

)نرخ پایه خرید تضمینی برق (ریال بر کیلووات ساعت
4050
5250

فناوری

لندفیل

:کلیه فرآیندهای حرارتی (ترموشیمیایی) ازجمله
 گازیسازی و پیرولیز،زبالهسوزی

تعیین رقابتی نرخ پایه خرید تضمینی برق با برگزاری مناقصه و
انتخاب کمترین قیمت پیشنهادی
 سقف نرخ قابل پیشنهاد برای شرکتکنندگان در:تبصره
 ریال بر کیلووات ساعت است5000 مناقصه برابر

همه فناوریها
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10 MW تا ظرفیت
 بهمنظور رفع مشکالت زیستمحیطی در:تبصره
 نرخ پایه خرید،استانهای ساحلی و کالنشهرها
تضمینی برق به مقدار دو برابر افزایش مییابد

:سایر فرآیندهای زیستی (بیوشیمیایی) ازجمله
هاضم بیهوازی

5550

ظرفیت

100 MW  تا10 MW ظرفیت

 مراج-6

 سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوریهای مرتبط،مهدی رضائی و همکاران
.1394 ، وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو،با انرژی زیستتوده در ایران
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