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  چکیده

رود. مدیریت این دسته پسماندها از مشککال  الکلی مکدیریت شکهری بکوده امکا در و خاک به شمار میپسماند شهری از منابع آالینده منابع آب، هوا 
، روش هایی به منظور مکدیریت و مهندسکی اعم از قسمت های آلی تجزیه پذیر و قسمت های ریجکتی سالهای اخیر با توجه به ماهیت هر نوع پسماند
دهند ککه در سمت عمده پسماند شهر در ایران را پسماندهای آلی تجزیه پذیر با رطوبت باال تشکیل میاین پسماندها در سطح جهان توسعه یافته اند. ق

انکرژی را  کنار ارزش حرارتی پایین و پتانسیل ضعیف به منظور زباله سوزی، در فرآیندهای بیولوژیکی مثل تولید بیوگاز امکان مکدیریت تثییکت و تولیکد
از با پتانسیل تولید بیوگاز به کمک استفاده از روش هانسن آزمایشگاهی به منظور پتانسیل سنجی تولید بیوگاز در هاضم دارند. در این تحقیق با یک کار 

  باشد.برابر محل دفن می 5سال پتانسیل تولید انرژی بیوگاز در هاضم  5محل دفن طیق روش محاسیاتی مورد مقایسه قرار گرفته و مشاهده شد بعد از 
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Abstract  
 

Municipal solid waste is a main pollution  source of water, air and soil. Municipal solid Waste 

management is one of the main problems of urban management, but in recent years, due to the nature 

of each type of waste such as decomposable organic matter and recyclable waste and rejected waste, 

methods have been developed to manage this waste worldwide. The main part of MSW in Iran is 

high-moisture degradable organic waste, which, along with its low calorific value and low potential 

for incineration, can be used in biological processes such as biogas production to stabilize and 

generate energy. In this study, a laboratory work to measure the potential for biogas production in 

digestion in Hansen method was compared with the potential for biogas production from the landfill 

according to the computational method and it was observed that  after 5 years the potential for biogas 

energy production in digestion is 5 times that of the landfill . 
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  مقدمه -1
یکی از پیامدهای توسعه شهرنشینی تولید پسماند هست. پسماند یعنی 
ماده یا وسیله ای که در وقت حال برای تولید کننده اش فاید و سودی 
ندارد. لذا باید برای دفع آن راه حلی اندیشید. روش های مختلفی برای 
به  دفع و مدیریت پسماند در دنیا وجود دارد که رویکردهای مختلفی را

پسماند دارند. از رویکردهایی به پسماند به عنوان منیع انرژی تا 
رویکردهای محیط زیستی. در بین راه حل های مختلف، روش دفن کم 
هزنیه ترین راه حل و با توجه به محدودیت های بودجه ای و 
تکنولوژیکی در کشور قابل ولول ترین روش برای کشور در حال 

در کشورما نیز  کشور فراگیر شده است. باشد که در سراسرحاضر می
ها خصولا منابع پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده از این دسته انرژی

 [1]انرژی زیست توده و تولید بیوگاز وجود دارد. مغانکی و همکاران 
پتانسیل تولید بیوگاز از منابع مختلف اعم از پسماند شهری و لنعتی، 
ضایعا  کشاورزی و جنگلی و کودهای دامی و لجن فاضالب را 

میلیون تن نفت خام برابر با  132میلیون مترمکعب معادل  16146
نیز نشان  [2]پتاژول ارزیابی کردند. نوراللهی و همکاران  323میزان 

از گاز مصرفی سیستان و  %33دادند منابع کود دامی توان تامین 
روش های مختلفی گاز مصرفی در ایالم را دارند.  %9بلوچستان و 

جهت تولید انرژی از پسماند ها وجود دارد که در بسیاری از نقاط جهان 
هزار  4فراگیر شده است و در کشور های لنعتی چون ژاپن تا حدود 

خالله ای از  1  از پسماند انرژی استحصال می شود در جدول مگاوا
 این روش ها گرد آوری شده.

 

 ]3[وضعیت روش های مختلف تولید انرژی از پسماند ( 1)جدول 

فرآیند و 

 فناوری

وضعیت بهره 

 برداری در جهان

آیا در مطالعات 

برای ایران مد 

 نظر قرار گیرد

قابلیت 

تولید 

 انرژی

 پیرولیز
ربرد در رکورد کا

 مقیاس لنعتی ندارد
 مثیت تولیه نمی گردد

 گازی سازی
تعداد خیلی کمی 
کاربرد در مقیاس 
 لنعتی

 مثیت تولیه نمی گردد

پیرولیز/گازی 
 سازی

در حد نمونه سازی 
 یا نصب

 مثیت تولیه نمی گردد

گازی سازی 
 پالسما

رکورد کاربرد در 
 مقیاس لنعتی ندارد

با احتیاط تولیه می 
 گردد

 تمثی

 RDFتولید 

در آلمان تعداد 
در اروپا در -زیادی

 حال رشد
 مثیت تولیه می گردد

هاضم بی هوازی 
(AD) 

در -در آلمان زیاد
 اروپا در حال رشد

 مثیت تولیه می گردد

 گاز لندفیل
رکورد کاربرد در 
مقیاس لنعتی به 
 میزان زیاد

 مثیت تولیه می گردد

حتراق با هوای 
 کم

برای زباله های 
رستانی و مناطق بیما

روستایی با زباله کم 
 کاربرد وسیع

 منفی تولیه نمی گردد

 مثیت تولیه می گرددرکورد کاربرد در زباله سوز توده 

مقیاس لنعتی زیاد  سوز
فناوری بسیار  –

 مناسیی است

زباله سوز بستر 
 سیال

رکورد کاربرد در 
مقیاس لنعتی زیاد 

 در ژاپن
 مثیت تولیه می گردد

 کوره دوار
 )چرخان(

برای پسماند 
خطرناک کاربرد زیاد 

و برای 
MSWکاربرد ندارد 

 مثیت تولیه نمی گردد

 

یکی از روشهای مرسوم روش تولید بیوگاز هسکت ککه توسکط فعکل و 
انفعال میکروارگانیسم های بیهوازی، گازهای متان دی اکسید ککربن و 

دلیل وجکود شود. به -مقداری سولفید هیدروژن مرکاپتان و ... تولید می
متان در بیوگاز این گاز مولد خوبی برای انرژی است. تولید بیوگاز به دو 
لور  لنعتی یکی جمع آوری گاز در محل دفن و دومی جمکع آوری 

ها محکل بهینکه گیرد. هاضمگاز در هاضم های ساخته شده لور  می
شده ای برای واکنشهای بیهوازی هستند که گاهی به منظکور افکزای  

ن، فرآیندهای پی  تصفیه ای نیز برای خوراک ورودی بکه آنهکا راندما
  گیرد.لور  می

 

   مواد و روش ها -2

 بیوگاز محل دفن محاسبه 

در این تحقیق میزان انرژی قابل استحصال از زباله را برای دفنگاه 
شهرستان امل بررسی می کنیم. پسماند ورودی به مرکز پردازش و 

دفن زباله عمار  عالوه بر زباله  دفن شهرستان آمل واقع در سایت
های اداری، مسکونی و تجاری شهر آمل، شامل پسماندهای شهر 
امامزاده عیداله، برخی روستاهای بزرگ واقع در داخل یا خارج از حریم 
شهر امل مانند دشت سر سفلی، سنگچال، تمسک، اجوارکال و ... ، 

رینه و گزنک  های سرخرود،پسماند شهرستان محمود آباد و شهرداری
دابودشت ) فیروزکال( در کنار پسماندبرخی شرکت های طرف قرارداد 
با مدیریت پسماند آمل همچون شهرک لنعتی امامزاده عیداله، کاله 

میزان زباله ورودی به طور متوسط در  نفت محمود آباد و ... می باشد.
ل تن است که بیشترین میزان آن در ماه اذر معاد 267روز برابر با 

تن  7597تن و کمترین میزان آن در شهریورد ماه به میزان  8991
برای برآورد میزان گاز قابل استحصال از لندفیل و به تیع ان باشد.می

، IPCC، TNOمیزان انرژی قابل ولول، مدل های مختلفی مانند 
LandGEM  و... وجود دارد. در این تحقیق از مدلLandGEM 
ت و بر اساس معادله ی مونود است تهیه شده اس EPAکه توسط 

این برنامه به کمک تصاعد هندسی تولید گاز از زباله  استفاده می کنیم.
کند. تولید گاز همواره با یک لعود را در سال های مختلف بررسی می

-به یک ماکزیمم می رسد و بعد با یک روند نزولی، به تقرییا لفر می

عوامل موثر در سرعت تولید گاز رسد که میزان نقطه ماکزیمم به میزان 
میزان تولید گاز در  شود.شامل میزان رطوبت شرایط دما و ... مربوط می

 .]5و4[شودلندفیل توسط رابطه زیر بیان می
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 تولید ساالنه متان در سال )مترمکعب در سال( 
i افزای  در سال 
n   رش زبالهحالل تفاضل سال مدنظر محاسیا  از سال اول پذی 

)پتانسیل تولید متان   ) 

iM  توده زباله پذیرش شده در سال جرم i ام   (Mg) 

حداقل (ام iپذیرش شده در سال  Miام توده زباله jسن بخ   
 )سال 2/3سال پذیرش 

k   ( نرخ تولید متان.) 

برای بدست آوردن نرخ  kو  0Lمتر در این میان محاسیه ی دو پارا

تابعی از چهار پارامتر درلد  kضریب  تولید گاز مهم و ضروری است.
توده پسماند  PHرطوبت پسماند، میزان در دسترس بودن مواد مغذی، 

 kدر جدول زیر نرخ پیشنهادی  باشد.و درجه حرار  توده پسماند می
 .]6[برای انواع مواد زائد پیشنهاد شده است

بر حسب تجزیه پذیری پسماند و میزان  kمیزان پیشنهادی ( 2ول )جد

 بارش

 بارش ساالنه
(mm) 

 پیشنهادی kمقادیر 

 تجزیه پذیری کند
تجذیه پذیری 
 متوسط

تجزیه 
 پذیری تند

<250 0.01 0.02 0.03 
250-500 0.01 0.03 0.05 

500-1000 0.02 0.05 0.08 
>1000 0.02 0.06 0.09 

 

دگی سالیانه در حوزه شهرستان آمل و منطقه دفن زباله میزان بارن
عمار  در شهرستان آمل بر اساس بررسی داده های هواشناسی حدود 

طیق  kبر این اساس  شود.میلیمتر در سال پی  بینی می 650الی  600
 شود.جدول زیر محاسیه می

 برای لندفیل مورد مطالعه kمحاسبه ( 3جدول )

 اجزای پسماند

درصد 

تشکیل 

 دهنده

تجزیه 

پذیری 

 کند

تجزیه 

پذیری 

 متوسط

تجزیه 

پذیری 

 تند

    4.59 پالستیک و الستیک

    3.5 شیشه

   1.79 1.79 منسوجا 

    3.65 فلزا  آهنی و غیرآهنی

  1.42 4.29 5.71 کاغذ و مقوا

 72.68   72.68 مواد فسادپذیر آلی

   1.87 1.87 چوب

    2.28 نخاله

وه )درصد تجزیه جمع هر گر

 پذیر(
9.69 1.73 88.58 

k 0.08 0.05 0.02 برای هر نوع پسماند 
k 0.074 در پسماند تجزیه پذیر 

k 0.06 با توجه به کل زباله دفنی 

( به پارامترهایی همچون نسیت مواد فسادپذیر و 0Lپتانسیل تولید متان )
ر  کربن قابل تجزیه در محموع پسماندهای دفن شده، درجه حرا

متوسط محل دفن )بیوراکتور(، میزان و زمان ورود پسماند و ... دارد. 

روش های مختلفی برای محاسیه پتانسیل تولید متان در مراجع مختلف 
وجود دارد. در این تحقیق از روش پیشنهادی بانک جهانی در جدول زیر 

 .]7و6[برای این محاسیه استفاده شده است

 ی بر حسب تجزیه پذیری پسماندپیشنهاد 0Lمیزان ( 4جدول )

 
 پیشنهادی 0Lمیزان 

تجزیه پذیری 
 کند

تجزیه پذیری 
 متوسط

تجزیه 
 پذیری تند

 225 140 5 حداقل 0Lمیزان 

 300 200 25 حداکثر 0Lمیزان 
 

بر این اساس، با توجه به آنالیز فیزیکی پسماند شهرستان امل در نمودار 

 کنیم.زباله محاسیه می را برای 0Lیه کمک جدول زیر مقادیر  1
 

 برای لندفیل مورد مطالعه 0Lمحاسبه ( 5جدول )

 اجزای پسماند

درصد 

تشکیل 

 دهنده

تجزیه 

پذیری 

 کند

تجزیه 

پذیری 

 متوسط

تجزیه 

پذیری 

 تند
پالستیک و 
 الستیک

4.59    

    3.5 شیشه

   1.79 1.79 منسوجا 

فلزا  آهنی و 
 غیرآهنی

3.65    

  1.42 4.29 5.71 کاغذ و مقوا

 72.68   72.68 مواد فسادپذیر آلی
   1.87 1.87 چوب

    2.28 نخاله

 88.58 1.73 9.69 جمع هر گروه )درلد تجزیه پذیر(

0L 225 140 5 حداقل برای هر نوع پسماند 

0L 300 200 25 حداکثر برای هر نوع پسماند 

0L202.21 در پسماند تجزیه پذیر حداقل 

0L 271.62 سماند تجزیه پذیردر پ حداکثر 

0L  حداقل با توجه به کل زباله
 دفنی

165.91 

0L  حداکثر با توجه به کل زباله
 دفنی

222.35 

 

 0L( دارای قابلیت اطمنیان باالتر و میزان 91/165حداقل ) 0Lمیزان 

( دارای براورد واقعی تر است. لذا برای 13/194میانگین حاقل و حداکثر)
میانگین )حداقل و  0Lحداقل و  0Lمتوسط عدد  حصول نتیجه بهتر،

  () 180گیریم که معادل با داکثر( را در محاسیا  در نظر میح
 است.

 آزمایش تولید بیوگاز هاضم پسماند 
 پسماندها برای تعیین پتانسیل استحصال بیوگاز ابتدا توسط روش 

ASTM د به جداسازی شدند. سپس قسمت آلی فساد پذیر پسمان
 70کیلویی، نمونه  100لور  جداگانه وزن شده از یک نمونه 

کیلوگرمی از قسمت آلی بدست امد. سپس این پسماند وار دستگاه 
میلی متری خرد شدند. پسماند  2کراشر )خرد کن( شده و به ابعاد 

درجه سانتی گراد  80خرید شده سپس در یک خشک کن به دمای 
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د خشک شده در دستگاه ساعت خشک شد. پسمان 24به مد  
آسیاب خرد و مخلوط شده و نمونه خرد شده به منظور آزمای  

در این پروژه برای اندازه گیری  بیوگاز مورد استفاده قرار گرفت.
. در این [8]شودمیزان بیوگاز تولیدی، از روش هانسن استفاده می

ای تیره به عنوان راکتور ناپیوسته مورد های شیشهروش بطری
لیتر مخلوط میکروبی، میلی 20گیرد. سپس مقادیر استفاده قرار می

فرآوری شده و نشده ) بر حسب لیتر آب و سوبسترای پی میلی 5
ها اضافه میزان ماده خشک آزمون( بر مینای وزن خشک به بطری

درپوش پالستیکی و کالهک آلومینیومی محکم شد و درب آنها با 
 2هوازی با تزریق گاز نیتروژن به مد  شد. سپس عملیا  بی
انجام شد . جهت بررسی متان تولیدی نمونه  دقیقه برای هر بطری
همچنین یک بطری حاوی  تایی تهیه شدند.ها به لور  سه

ک مقادیر مشابه مخلوط میکروبی و سوبسترا به عنوان شاهد و ی
گرم سوبسترای ویسکوز جهت بررسی  25نمونه مشابه با افزودن 

عملکرد مخلوط میکروبی تهیه شد. تمامی بطری ها جهت 
گراد منتقل و به درجه سانتی 37نگهداری به گرمخانه با دمای 

روز  5گیری هر روز نگهداری شدند. در طول دوره نمونه 30مد  
اکسید تولیدی ، ابتدا ن دیجهت آنالیز متان و کرب یکیار انجام شد.

 GCمیکرولیتر از محتوی گاز هر بطری به دستگاه  250حجم 
. سپس به وسیله یک سرنگ بطری را به فشار محیط شدتزریق 

و  شدمیکرولیتری دیگری را به دستگاه تزریق  250رسانده نمونه 
سطح زیر پیک حالل از دو تزریق متوالی ذخیره شد. اختالف این 

ح زیر پیک مربوط به گاز تولیدی را نشان دو مقدار سط
دهد.جهت دستیابی به حجم متان درون هر بطری از روی سطح می

های زیر پیک، به منحنی استاندارد نیاز داریم. به این منظور، حجم
اکسید به دستگاه مشخصی از گازهای خالص متان و کربن دی

ی سطح تزریق شده و پس از محاسیه سطح زیر پیک متناظر، منحن
اکسید برازش دیبر حسب حجم مربوط به گازهای متان و کربن

اکسید موجود در بطری با دیبه روش مشابه حجم کربنشود.. -می
فرآیندهای  شود.استفاده از حجم گاز درون سرنگ محاسیه می

مختلفی نیز به منظور پی  تصفیه و افزای  راندمان تولید بیئگاز در 
 شود.برخی از آن ها مشاهده می 6دول دنیا مرسوم است که در ج

 
 

نوع 

 خوراک
 مرجع نتیجه نوع پیش فرآوری

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

H2O2 0.38-

گرم به ازای   0.66
 هر گرم خوراک

افزای  حجم بیوگاز 
تولیدی و کاه  نرخ 
 تولید بیوگاز

[9] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

O3  ازن زنی به-

گرم   0.12-0.16
به ازای هر گرم 
 خوراک

افزای  تولید بیوگاز 
 با ازن زنی

[10] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

گرم بر  100–40
 1لیتر سود به مد  

 ساعت 6تا 

به  CODزای  اف
و  % 5/11میزان 

افزای  متان به 
 %172میزان 

[11] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

  –الکتروپوراسیون 
67J/pulse 

درلد افزای   40
-پتانسیل بیوگاز

درلد  40تا20
افزای  راندمان 
 بیوگاز

[12] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

فشردن  -فیزیکی
 مارپیچی

افزای  میزان تولید 
 432–400متان به 

N m3/tVS 

[13] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

خرد و ریز -فیزیکی
 کردن

 m3 387تولید 

biogas/tCOD 
 متان %65با 

[14] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

تا  C 90°حرارتی 
°C 190   به مد
 4-1-دقیقه  60

g/lit  سود در دمای
°C 130-°C 170 

 90-30به مد   
 قیقهد

افزای  تولید متان 
روز در  6بعد از 

حرار  باال و افزای  
تولید متان با افزای  
 دوز قلیاییت

[15] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

-C 120°دمای 
°C 180  در فشار
با غلظت سود  1-10

1-5 g/lit 

بهترین نتیجه در 
درجه در  180دمای 
بار در غلظت  5فشار 
3 g/lit سود 

[16] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

°C115°C -175 
 66/0تا  38/0و 

gH2O2/gfeed 

افزای  راندمان 
 بیوگاز با افزای  دما

[9] 

لجن 
 فاضالب

–0.1التراسونیک 

0.4 W/mL  به
 60الی  30مد  

 دقیقه

افزای   60%
COD  محلول و
درلد افزای   24

 بیوگاز

[17] 

قسمت 
آلی 
پسماند 
 شهری

التراسونیک 
15,000–

40,000 

kJ/kgTS 

ترتیب  15000
موجب افزای  بیوگاز 

در  %9به میزان 
COD  محلول و
درلد در بیوگاز  16
  و با افزای شده

مقدار این میزان 
 افزای  یافت

[18] 

پسماند 
 شهری

التراسونیک 
15,000 

kJ/kgTS 

بهترنی نتیجه زمانی 
حالل می شود که 
در اولین مرحله 

نیک استفاده التراسو
 شود

[10] 
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 تصویر شماتیک روش هانسن 1شکل 

درلد معرف هاضم تر مورد بررسی  5ها برای غلظت ماده خشک نمونه
محلول دو ساعت با سود  قرار گرفت. همچنین به منظور پی  فرآوری،

درجه سانتی گراد مورد انحالل و  100درلد در دمای  5در علظت 
 سپس جداسازی بوسیله سانتریفوژ قرار گرفت

 نتایج و بحث 

 انرژی هاضم پسماند
میزان زباله در منطقه با توجه به مهاجر پذیر بودن منطقکه بکه لکور  

درلد،  5اول رشد  سال 5یابد)درلد افزای  می 5تا  3متوسط سالیانه 
درلد(. بر این اسکاس  3سال سوم رشد  5درلد و  4سال دوم رشد  5

سکال  15با فرض اینکه هر لندفیل مهندسی ساخت به لور  متوسط 
ظرفیت دفن پسماند داشته و بعد از آن از لندفیل جدیکد اسکتفاده شکود 
 میزان تولید گاز و میزان قابلیت استحصال انرژی از گاز لندفیل حالکل
و میزن قابلیت کاه  گاز گلخانه ای )با سوزاندن متان و تیدیل ان به 

محاسکیه مکی  LandGEMدی اکسید کربن( را با استفاده از مکدل 
با توجه به ترکیب شیمایی پسماند، انتظار داریکم نسکیت متکان در  شود.

باشد. با توجه به این امکر میکزان گازهکای  5/44گاز خروجی لندفیل % 
 شود.سال به لور  زیر پی  بینی می 70فیل در مد  خروجی از لند

 

 
حجم گازهای منتشر شده از لندفیل بر حسب مترمکعب در  –( 2نمودار )

 سال
 

است. با توجه به اینکه گاز   55530 (kj/kg) ارزش حرارتی متان 
خروجی از لندفیل دارای مقدار قابل توجهی دی اکسید کربن و سایر 

ا  گوگردی و ... است باعث کاه  ازرش حرارتی ترکییا  همانند ترکیی
شود که برای فرآیند می 25000  (kj/kg)گاز لندفیل به میزان حدود 

استحصال انرژی ارزش حرارتی پایینی است. بدین منظور با توجه به 
اینکه فشار گاز لندفیل تقرییا برابر با فشار اتمسفر است و راندمان پایین 

و خالص سازی در این فشار و حجم کم گاز  فرآیندهای تصفیه بیوگاز
تولیدی، استفاده از مشعل یا ژنراتورهای گازترش سوز که از آلیاژ مقاوم 

با فرض راندمان به طور شود. شوند تولیه میبه خوردگی تشکیل می
درلدی این دسته از ژنراتورها در حالت ایده آل، در مد   30متوسط 
لی میزان انرژی قابل استحصال به سال کارکرد دو ژنراتور متوا 40

انرژی الکتریکی قابل استحصال از ژنراتور لور  زیر محاسیه می شود.
  بیوگازسوز

 

بر حسب کیلو  گاز محل دفن توان بلقوه ژنراتور بیوگازسوز –( 5نمودار )

 وات ساعت در سال

 انرژی هاضم بیوگاز 

بکا انکدازه نتایج استحصال انرژی برای پسماند تر و خشک بکه ترتیکب 
روزه در غلظت های مختلکف پسکماند در جکدول  5های گیری آزمای 
شود. با توجه به اینکه حجم نمونه مورد آزمکای  بکین زیر مشاهده می

بوده و آزمای  سه بار تکرار شد، نتایج بدسکت آمکده را بکا ضکریب  15
های بیوگاز بکه ککل بیوگکاز تولیکدی بکا مرسوم در طراحی هاضم 70%

درلد ماده آلی پسکماند در  3تنی با افزای  ساالنه  190فرض هاضم 
ساله مورد انتظار برای هاضم در  20نظر گرفته و روند تولید گاز در بازه 

در این نمودار شرایط ژنراتکور مشکابه ژنراتکور ود. مشاهده می 6نمودار 
 قسمت قیل در نظر گرفته شده است. 
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بر حسب کیلو وات  هاضم توان بلقوه ژنراتور بیوگازسوز –( 5نمودار )

 ساعت در سال
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  یریگجهینت -3
با توجه به اینکه قسمت اعظم پسماند شهری را در ایران، پسماند آلکی 

هکای رود فنکاوریدهد بنا بکر ایکن انتظکار مکیتجزیه پذیر تشکیل می
سکماند در بیولوژیک، راندمان باالتری در استحصکال انکرژی از منکابع پ

ها داشته باشند، گرچه مسکائلی ایران با توجه به مقایسه با سایر فناوری
مثل ضریب اطمینان پایینتر و راهیری سخت تر نیکز در ایکن فرآینکدها 

بر این اساس با مقایسکه  .نسیت به فرآیندهای ترموشیمیایی وجود دارد
دفکن و  فناوری استحصال انرژی از فرآیند بیولوژیک تولید بیوگاز محل

هاضم با توجه بع کنترل پذیری باالتر هاضم در تعمیم نتایج یک نمونه 
برابر میزان  5دهد هاضم ها به لور  متوسط تا آزمایشگاهی نشان می

هکای زبالکه، بکه منظکور تولیکد انکرژی انرژی باالتر را نسیت به دفنگاه
 سازند.متمرکز، ممکن می
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