
 

 

 

 انرژی زیست توده و کاربرد آن در زندگی 

 

یکی از منابع انرژی تجدید پذیر می باشد که از مواد زیستی و سازگار با  انرژی زیست توده،  (Biomass) بیومس

داشته باشند و      هایی که منشأ زیستی طورکلی از زباله منابع انرژی زیست توده به   آید.محیط زیست به دست می 

 .از تکثیر سلولی پدید آمده باشند ،تامین می گردند 

 :از منابع انرژی زیست توده می توان به موارد زیر اشاره نمود

 جنگل ها و ضایعات جنگلی  .1

 محصوالت و ضایعات محصوالت کشاورزی و دامپروری  .2

 ی و ضایعات باغداری و صنایع غذایی باغدار .3

 فاضالب های شهری و صنعتی .4

 فاضالب ها و پسماندهای آلی صنعتی  .5

 ضایعات جامد زباله های شهری .6

شود، اما شامل مواد زیستی مانند سوخت های  های زیستی قابل سوزاندن نیز می انرژی زیست توده شامل زباله 

  اگرچه .  شود  اند،نمی  کرده   پیدا  شکل  تغییر  شناسیزمین  فرآیندهای  طی  که(  …فسیلی )نفت، گاز، زغال سنگ و

  های   سوخت  در   موجود   کربن  زیرا   اند،  داشته   قدیم  بسیار  های   زمان  در   توده   زیست  در  ریشه فسیلی  های  سوخت

ت های فسیلی در تعادل دی اکسید کربن  سوخ  سوزاندن  همچنین، .شود  می   خارج  طبیعت  زیستی   چرخه  از  فسیلی

 .گیرد موجود در جو تغییر ایجاد می کند بنابراین، عنوان زیست توده به سوخت های فسیلی تعلق نمی 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مراحل تولید انرژی زیست توده 

 

عنوان  EC ۲۰۰۱/۷۷میالدی و در راهنمای    ۲۰۰۱سپتامبر    ۲۷از زیست توده که در تاریخ   ادیه اروپااتح تعریف

 است: به این قرار شده است 

قابل  اجزا  از  است  عبارت  توده  زائدات تجزیه »زیست  و  پسماندها  محصوالت،  از  مواد   شامل) کشاورزی زیستی 

 و دامی(، جنگل ها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه«.   گیاهی

نامه، انرِژی زیست توده به سوخت هایی که    البته، براساس تعریف علمی ارائه شده برای زیست توده در این آیین 

 .، تعلق می گیردنیز شوند می  ساخته زئوپالنکتونها و جرم توده فیتوپالنکتونها از جرم توده

 

 کاربردهای انرژی زیست توده  •

وزباله های زیستی قابل   محصوالت کشاورزی پسماند  ،هاپسماند جنگل های زیستی به دست آمده ازامروزه سوخت 

انرژی در دسترس بشر قرار گیرد که این میزان   نفت خام میلیارد تن  ۷۰  اندازه  به  ساالنه  توان می   جهان سوزاندن در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85


 

 

های زیستی در تولید  برابرمصرف ساالنه انرژی در جهان است. همچنین با بهره گیری بیشتر از سوخت  ۱۰انرژی نیز 

 گرما می توان باعث صرفه جویی اقتصادی چشمگیری شد. انرژی زیست توده سهم بزرگی در میان دیگر انواع 

باشد بطوریکه پس از منابع سوخت های فسیلی از جمله: زغال سنگ، نفت  تجدید پذیر دارا می منابع انرژی های  

انرژی اولیه    ۱۴باشد. انرژی زیست توده حدود  و گاز طبیعی، چهارمین منبع بزرگ انرژی در دنیا می  درصد از 

  بع زیست توده تأمین می از انرژی اولیه جهان توسط منا   %۵/۱۱کند. در حال حاضر بیش از    جهان را تأمین می 

از انرژی اولیه مورد نیاز خود را از منابع زیست توده تأمین    % ۴الی    %۳شود در صورتی که ایاالت متحده آمریکا  

مگاوات نیروگاه    ۲۲۵۰۰۰مگاوات نیروگاه تولید برق با انواع فناوری ها و    ۴۴۰۰۰حدود  ۲۰۰۵کند. در سال    می 

مگاوات آن فقط در ایاالت متحده    ۱۰۰۰۰وده احداث شده است که حدود  مدرن تولید حرارت با منبع زیست ت

درصد از بازار تولید انرژی از منابع تجدید پذیر در آمریکا می باشند.   ۵۸بوده است. الزم به ذکر است که حدود  

 .ددگرمیلیارد لیتر سوخت تجدید پذیر از منابع زیست توده در جهان تولید و مصرف می  ۵۰همچنین بیش از 

انرژی زیست توده دارای کاربردهای گوناگونی در زندگی امروزه می باشد به همین دلیل برای منابع مختلف زیست  

توده نیز فناوری های زیادی توسعه یافته است. در کشورهای مختلف منابع زیست توده توسط فناوری های مختلف  

 .وخت تبدیل می شوند تولید انرژی بصورت انرژی های مختلف شامل: برق، حرارت و س 

 .انواع کاربردهای انرژی زیست توده در نمودارهای زیر نشان داده شده است

 

 کاربردهای انرژی زیست توده 

 



 

 

 

 

 مصارف انرژی زیست توده

 

 :کاربردهای انرژی زیست توده در زندگی •

کاربردهای حرارتی و احتراق مستقیم  بخش زیادی از سهم انرژی زیست توده در تامین انرِژی اولیه جهان که شامل  

است جهت تامین حرارت در ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و فروشگاه ها کاربرد دارد. الزم به ذکر است  

که انرژی زیست توده بعنوان یکی از منابع انرژی های تجدید پذیر و دوستدار طبیعت و محیط زیست می باشد. 

اوری های گرما شیمیایی وجود دارند که جهت استفاده از انرژی زیست توده با گرما  فناوری های گوناگونی مانند فن

دادن به زائدات زیستی در حضور یا عدم حضور عوامل کمکی، انرژی تولید می کنند. انرژی زیست توده نیز می  

ا بدست می آیند. البته،  تواند به صورت انرژی گرمایی یا انرژی ثانویه باشد که در اینصورت از فرآورده های انرژی ز

فراورده های انرژی زا شامل سوخت های جامد، مایع و گاز می توانند به انرژی جنبشی یا انرژی الکتریسیته تبدیل  

شوند. عوامل کمکی در فنآوری های گرما شیمیایی می تواند بخار، هوا، اکسیژن، هیدروژن و مواد جامد باشند. 

 زکه دارای کاربردهای گوناگونی می باشند عبارتند ا مهمترین فناوری های گرما شیمیایی

  (Direct Combustion) احتراق مستقیم ✓

  (Pyrolysis) آتشکافت ✓

   (Gasification) گازی کردن ✓

 

 



 

 

توان به دو صورت زیر تقسیم  را می  (Direct Combustion) از دیدگاه فنی و کاربردی، فناوری احتراق مستقیم

 :بندی نمود

o کاربردهای خانگی                                      

o  کاربردهای صنعتی 

در فناوری احتراق مستقیم که شامل کاربردهای خانگی و صنعتی می باشد جهت تامین نیازهای حرارتی مانند:   

ط  تامین گرمای الزم برای گرمایش فضای مسکونی، تامین آب گرم مصرفی وتامین حرارت جهت پخت و پز توس 

اجاق های خوراک پزی در واحدهای مسکونی وتجاری می باشد.در ضمن، از جمله کاربردهای صنعتی در فناوری  

 :احتراق مستقیم نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود

 .صنایع غذایی که شامل تولید بخار و تولید گرمای مورد نیاز در فرآیندهای پخت وپز می باشد  .1

 جر، آهنگری و رنگرزی صنایع سفالگری، سرامیک، آ  .2

 صنایع چوب و کاغذ  .3

 .صنایع ذوب فلزات مانند کشور برزیل که از ذغال چوب استفاده می نماید  .4

 صنایع نیروگاه ها جهت بویلرها .5

انرژی زیست توده در کاربردهای صنعتی توسط منابع جامد گوناگونی که شامل: چوب، پسماندهای چوبی، زائدات  

ب ترکه ها، نی و  جنگلی،زائدات صنایع غذایی،  باغی )کاه، سبوس، برگ خشک، سرشاخه ها،  و  قایای کشاورزی 

مین می گردد. منابع  تا  شود،   می  پوست درختان(، بقایای دامپروری، فاضالب های شهری و زباله های شهری،  

حرارت استفاده  جامد زیست توده مستقیماٌ در بویلرهای خاصی سوزانده شده و از حرارت حاصل برای تولید برق و  

 .می شود. مهمترین تکنولوژی تولید برق در این گروه زباله سوزها و چوب سوزها می باشند 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دستگاه بویلر چوب سوز 

  

 :احتراق مستقیم در کاربردهای صنعتی به دو صورت زیر تقسیم بندی می شود 

o  رطوبت پائینسنگ و سوخت های با  های مخصوص چوب و ذغال احتراق در کوره 

o  سوز و سوختهای پردازش نشده های زباله احتراق در کوره       

نیز  انواع کاربردهای مفید شیمیایی  تامین برق و حرارت دارای  بر  انرژی زیست توده عالوه        از دیگر کاربردهای 

ا، سوخت های مورد  باشد. از جمله قابلیت های زیست توده تنها در تولید حرارت نیست، بلکه در تولید سرم  می 

 .نیاز برای حمل و نقل، سوخت های مایع، سوخت های گازی نیز کاربرد دارد 

 

 

 گردآوری: محمدرضا صدقیانی فر
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