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 دهیچک

 زانی. ماستیدر دن یو صنعت یفاضالب شهر یهاخانههیدر تصف یانرژ دیتول وةیش نیترجیرا وگازیب دیتول

 یدارد. پارامترها یبستگ هیتصف ةامانسدر فاضالب، دما و نوع  ریپذهیتجز یمتان به مقدار مواد آل دیتول

متان  دیتول لیپتانس دهندةنشان COD ای BODفاضالب شامل  یآل باتیترک یریگاندازه یبرامعمول 

 دادنانجام ،کشور ةخانهیتصف یاز واحدها یشگاهیآزما قیبه اطالعات دق نداشتنیدسترس لیدلهستند. به

در کشور  یدیتول یهافاضالب یبرا نیانگیم ریمقاله از مقاد نیدر ا ،جهیدرنت. ستیممکن ن قیمحاسبات دق

متان از هضم  دیحداکثر مقدار تول ،یتیبراساس محاسبات جمعاستفاده شد.  یبیتقر بیضرا نیو همچن

( و yr3Mm 21/303/ )بالغ بر ton/yr 03/734412 در کشور، حدود یدیلجن فاضالب تول یهوازیب

برق از آن حدود  دی( و حداکثر توان تولyr3Mm 31/427/ )بالغ بر ton/yr 41/491129 معادل وگازیب

MW 97/324  لجن  ةیتصف ةسامانبا  یهاخانههیتصف یتمام زیبا تجه دهدیمنشان  محاسبات .شدبرآورد

 از،یمورد ن یروگاهین زاتیها و نصب تجهاز آن یبردارو بهره یهوازیب یهافعال در کشور به هاضم

هاضم  یدارا یهاخانههیتصف احتساب با ،نیهمچن. داردوجود  MW 44برق حدود  دیتول لیپتانس

 .است حصول قابل MW 22برق حدود  دیتول توان ،یهوازیب
 

 .هاضم ،فاضالب ،IPCCروش  ،یانرژ لیپتانس وگاز،یب :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه. 1
از هضم  ،یفاضالب شهر یهاخانههیدر تصف وگازیب دیتول

 از پیش لجن. ردیپذیها صورت ملجن در هاضم یوازهیب
 درصد 06 تا 36 به نزدیك لجن هضم هایمنبع به واردشدن

 یك به نزدیك حجمی نظر از تازه لجن. دارد پذیرتجزیه آلی مواد
 بسیار آن ةتصفی اما ،شودیم شامل را فاضالب كل درصد

 گاهی لجن هضم تأسیسات ةهزین. است پیچیده و پرهزینه
. [3] گیردمی دربر را خانهتصفیه یك ةهزین تمام نصف به نزدیك
 تا 39 ،یشهر فاضالب لجن هضم از آمدهدستبه متان گاز نسبت

 دشدهیتول گاز كل درصد 19 تا 16 كیكربن گاز و درصد 26
 كینزد لجن هضم یهامخزن در دشدهیتول یگازها همراه. است

 جزبه كه شودیم دیتول دروژنیه دیسولف گاز درصد كی به
 بر یدیشد یخورندگ تیخاص ست،یز طیمح یسازآلوده
 یبرا لجن هضم مخزن گاز از اگر. دارد مخزن از بعد ساتیتأس
 حذف مصرف از شیپ S2H گاز دیبا شود، استفاده یانرژ دیتول

 تیخاص یلجن دارا هضمآمده از دستمتان به گاز. شود
گاز  یسوزندگاز قدرت  شتریب یكم یو حت ادیز یسوزندگ

گاز در  نیاز ا ن،یبنابرا است؛ یگاز شهر یهاشبکه یعیطب
 ژهیوو به خانههیتصف شیگرما یلجن فعال برا یهاخانههیتصف
 در. شودیم استفاده لجن هضم یهامنبع دنكرگرم
برق استفاده  دیتول یگاز برا نیاز ا ،بزرگ یهاخانههیتصف

باشد،  گرفتهن انجام آ یهضم متان ةكه مرحل ی. لجنشودیم

p.biparva@sanru .ac.ir 09114590877 
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خاک  یبو هیشب ییاست و بو اهیبه س لیما یارنگ قهوه یدارا
و حجم  دهدیآب خود را از دست م یخوببه دهد،یمرطوب م

آن  یچسبندگ تیو خاص دوشیمكم  یریصورت چشمگآن به
 [.7]و مقدار موجودات زنده در آن كم است  زیناچ

 اگر. دشویم برآورد mJM 76/3 معادل آن یحرارت ارزش
 یهاهاضم ازیمورد ن حرارتاست  ممکنسوزانده شود،  وگازیب

 یدرصد 36كند. با درنظرگرفتن متوسط  نیلجن را تأم
درصد در  36گفت حدود  توانیم وگاز،یمتان در ب یمحتو

 ن،یهمچن. شودیم ییجوصرفه یعیمصرف گاز طب زانیم
 46 حدود زوگایب یژنراتورها -موتور معمول یکیالکتر یبازده

 یبرا ژنراتور -در موتور یدیتول وگازیب اگر ن،یبنابرا ؛است درصد

 یانرژ 8JM دیتول تیقابل ،شوداستفاده  یکیتوان الکتر دیتول
 و دارد وجود یدیتول وگازیب مکعب هر متر یبه ازا تهیسیالکتر

 حرارت، و برق همزمان دیتول سامانة استفاده از درصورت
 [.1 ،7] است افتیقابل باز زین یرتحرا یمقدار انرژ نیهم

 یهاخانههیدر تصف یانرژ دیتول وةیش نیترجیرا وگازیب دیتول
از  دشدهیبرق تول 3. جدول استیدر دن یو صنعت یفاضالب شهر

و  یاقتصاد یعضو سازمان همکار یفاضالب در كشورها وگازیب
آلمان  کا،ی. آمردهدینشان م 7664سال  در را (OECD) توسعه

 MW 0/27و  2/376، 724 یروگاهیبا توان ن بیترتبه سینگلو ا
 . [4] هستند منبع نیا از برق دیتول زانیم نیشتریب یدارا

 

 [1] 2003و توسعه در سال  یاقتصاد یعضو سازمان همکار یفاضالب در کشورها وگازیبرق از ب دیتول .1 جدول

 برق دیتول کل کشور
 GWh 

 بفاضال وگازیاز ب یدیتول برق
 GWh 

 فاضالب وگازیب روگاهین تیظرف
MW 

 فاضالب وگازیب از یدیتول برق درصد

 34/6 2/376 3692 942666 آلمان
 64/6 2/6 3 3966 لوکزامبورگ

 30/6 0/27 310 149666 سیانگل
 37/6 3/32 396 374666 هلند

 31/6 9/4 01 37666 چک یجمهور
 63/6 6/724 7466 1021666 متحده االتیا

 33/6 1/4 10 14166 انمارکد
 63/6 1/34 379 777666 ایاسترال

 63/6 9/4 14 30166 شیاتر
 36/6 6/34 371 374166 لهستان
 63/6 7/7 34 314966 سوئد
 63/6 3/9 49 442666 فرانسه

 63/6 1/7 76 139666 ایتالیا
 

در فاضالب،  ریپذهیتجز یمتان به مقدار مواد آل دیتول زانیم
 نییدر تع یدارد. عامل اصل یبستگ هیتصف سامانةنوع دما و 

 ریپذهیتجز یمتان از فاضالب، مقدار مواد آل دیتول لیپتانس زانیم
 باتیترك یریگاندازه یبرامعمول  یدر فاضالب است. پارامترها

 دیتول لیپتانس دهندةنشان COD ای BODفاضالب شامل  یآل
 یپسماندها از وگازیب دیبازده تول 7جدول [. 9متان هستند ]

به اطالعات  نداشتنیدسترس لیدلبه .دهدیم نشان را مختلف
كشور،  یشهر ةخانهیتصف یاز واحدها یشگاهیآزما قیدق

مقاله  نیدر ا جهیدرنت ست،یممکن ن قیمحاسبات دق دادنانجام
در كشور و  یدیتول یهافاضالب یبرا نیانگیم ریاز مقاد

 شد. استفاده یبیتقر بیضرا نیهمچن
 

 هاروش و مواد. 2

از روش  یاز فاضالب شهر وگازیب دیتول لیبرآورد پتانس یبرا

IPCC عنوانبه رییتغ یكم بااست  ممکنروش  نیشد. ا استفاده 

گاز  نیاز ا افتیقابل باز یانرژ محاسبة یبرا یالمللنیب یراهکار

كار و... به یاز منابع مختلف مثل زباله، فاضالب و فضوالت دام

متان قابل استحصال از فاضالب  ةفته شود. اصول محاسبگر

 ؛[9] است انتشار بیضر و سرانه BOD زانیبراساس م یشهر

انتشار متان،  زانیگفت م توانیروش، م نیبا توجه به ا ن،یبنابرا

انتشار نشان  بیاست و ضر دشدهیتول یآل عاتیاز ضا یتابع

 دیتولچقدر متان  عاتیضا نیاز ا یمقدار مشخص دهدیم

 یاز فاضالب خانگ یابیمتان قابل باز ةمحاسب یها. گامكندیم

 [:2] است ریز بیترتبه IPCC یبراساس متدولوژ
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 [6]بازده تولید انرژی از بیوگاز پسماندهای مختلف  .2 جدول

 سوبسترا
 ةماد یازابه یدیگاز تول
 t ODS3m/ ،یخشک آل

کل  یازابه یدیگاز تول
 FM/t 3mه،یاول ةماد

متان درصد  55 یحاو وگازیب از یدیبرق تول یانرژ
 kWh/t FMدرصد،  35با بازده  CHP ةساماندر 

 9/377 6/36 166 یوانیکود ح

 2/943 0/732 196 کاه و کلش برنج

 3/393 1/24 996 هایسبز و جاتوهیپسماند م

 4/30 0/11 296 ریآب پن

 6/43 6/42 446 لجن فاضالب

 7/762 9/363 906 یپسماند شهر

 

برآورد مجموع كربن  یبرا 3 رابطةاز  استفاده. 3 مرحلة

 در فاضالب. ریپذهیتجز یآل

(3) TOW = 139 × I × 663/6  × BOD × L  

 

TOWیر فاضالب در سال آمارد ی= مجموع مواد آل 

 kg BOD/yrبرحسب 

L =فاضالب خانةهیتصف تیظرف (/yr3m) 

BOD =نیانگیم BOD كشور برحسب  یفاضالب شهر در
mg/L 

 g BOD/kg BOD لیتبد بی= ضر663/6

Iیبرا حیتصح بی= ضر BOD یمجار به واردشده یاضاف 

 ةسامانبه  یصنعت یهاپساب كهی)درصورت فاضالب یآورجمع

 بیضر نیا فرضشیمنتقل شود. پ یفاضالب شهر یورآجمع

 (.است 3 صورتنیا ریغ در و 79/3

 7 رابطةو كاربرد  هیتصف ةسامانو  وهیش انتخاب. 7 ةمرحل

 .انتشار بیضر آوردندستبه یبرا

(7) EFj = MCFj × B0  

jEF =انتشار بیضر 

Jفاضالب ةیتخلو  هیتصف سامانة ای وهی= نوع ش 

0B =برحسب متان دیتول تیظرف حداكثر BOD /kg4g CHk 

jMCF =(.7 )جدول متان حیتصح بیضر 

 طیاست. در شرا g BOD 34 متان معادل moleتولید هر 

 ،اساسنیابرحجم دارد.  lit 4/77 ،متان moleاستاندارد، هر 

 كندیم دیمتان تول lit 19/6 استاندارد، طیدر شرا g BOD هر

 g فاضالب، در موجود g BOD 34 هر یازابه ،جهی. درنت[0]

 یبرا 0B بیرابطه، مقدار ضر نی. از اشودیم دیمتان تول 33

/kg BOD4CHkg  79/6 دیآیم دستبه. 

انتشار  زانیبرآورد م یبرا 1 رابطةاز  استفاده. 1 مرحلة

 شدهیابیمتان باز ایلجن قابل برداشت  یبرا هرابط نیمتان. ا

با هم جمع  جینتا ،سامانه ای وهیهر ش یبرا و شودیم میتنظ

 .شوندیم

(1) kg CH4/yr = TOW × EFj 

متان قابل استحصال  زانیم توانیم باال، رابطةتوجه به  با

و  خانههیتحت پوشش هر واحد تصف تیاز جمع یرا تابع

 دادنانجام یبرا ن،یبنابرا ؛فاضالب آن واحد دانست ةسامان

و  تیمربوط به جمع یآمارهااز  توانیم زین هیاول یبرآوردها

شده توسط شركت فاضالب ارائه ةخانهیتصف یواحدها ندیفرا

 آب و فاضالب استفاده كرد.

 :مقاله محاسبه شد نیدر ا یانرژ دیتول لیپتانسدسته  سه

ها برآورد استان تیبراساس جمع فقط: یتئور لیپتانس -

است كه فعالً درعمل قابل  یلیو پتانسد شویم

 ةبالقوتوان روشنگر  است ممکن یول ت،سین یابیدست

 .باشد فاضالب از یانرژ دیتول

 یانرژ دهندةنشاندر واقع  لیپتانس نی: ایفن لیپتانس -

 فاضالب پوشش تحت تیجمع به توجه با كه است

 ای بودننظر از فاضالب و صرف ةیتصف ندیفرا ،یشهر

 .شد برآورد یانرژ لیتبد یهایفناور نبودن

 كشور یواحدها از یبرخ آنجاكه زا: یكنون لیپتانس -

 هستند، لجن تیتثب یبرا یهوازیب یهاهاضم یدارا

 امکانات جادیا و هاهاضم حیصح یراهبر با توانیم

 نیا ازیمورد ن یاز انرژ یبخش یسادگبه برق دیتول

 یانرژ دیتول لیپتانس ن،یبنابرا ؛دكر نیواحدها را تأم

 ةژیمدل و واحدهاست كه نیدرحال حاضر محدود به ا

 شد. جادیمتفاوت ا بیها با اعمال ضراآن
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 یهوازیب یهادر هاضم وگازیب شدفرض  ،هابرآورد نیا در

 یکیالکتر یانرژ به CHP سامانة كیو در  دوشیم دیلجن تول

قرار  0/6 معادل 1 جدول مطابق MCF بی. ضرشودیم لیتبد

  .شودیم داده
 

 IPCC [7] در دستورالعمل MCF بی. ضرا9 جدول

 فاضالب ةیتخل و هیتصف سامانة ای وهیش
MCF 

 دامنه شدههیتوص

 6 -3/6 6 یهواز خانةهیتصفو  مجتمع خانةهیتصف

 7/6 -4/6 1/6 یهواز ةیتصفو  مجتمع خانةهیتصف

 0/6 -3 0/6 لجن یهوازیب هاضم

 6 -1/6 7/6 یهوازیب عمقکم الگون

 0/6 -3 0/6 یهوازیب راکتور

 0/6 -3 0/6 یهوازیب قیعم نالگو

 9/6 9/6 کیسپت سامانة
 

 وگازیب شودیم فرض ،یدیتول وگازیب مقدار محاسبة یبرا
 لیپتانس ةمحاسب یبرا ،نیهمچن. باشد متان درصد 39 یحاو
( MJ/kg 331/96متان ) یاز ارزش حرارت ،یانرژ دیتول

 ةاز رابط MJ/kWh برحسب یانرژ لیتبد. شودیم استفاده
3/1kWh = MJ/ برق از  دیتوان تول ای تی. ظرفدریگیانجام م

 :[4] دیآیم دستبه 4 رابطة

(4) M =  
E  

0236 h
 

 دیتول لیپتانس E ،برق دیتوان تول ای تیظرف M آن، در كه
مدل، با توجه  نیدر ا كه استخالص  ییكارا MWh، ηبرق 
 بیضر h .شد فرض 46/6 وگازسوز،یب یژنراتورها بازدهبه 
كاركرد  یدارا سامانهاز ساعات سال كه  ی)درصد تیظرف

كه  است (ستین یروزرسانو به ریو در دست تعم است نهیبه
 فرض شد. 0/6مدل  نیدر ا

 

 بحث و جینتا. 9
 در كشور یهااستان كیتفکبهه گرفتانجاممحاسبات  جینتا

محاسبات  نکهید. با توجه به اوشیمنشان داده  4 جدول
 تیپرجمع یها، استانگرفتهر استان انجام  تیبراساس جمع

 فارس خوزستان، البرز، ،یرضو خراسان اصفهان، تهران، مانند
 از برق دیتول لیپتانس نیشتریب یدارا یشرق جانیآذربا و
 حداكثر، محاسبات براساس. هستند یشهر فاضالب وگازیب

 در یدیتول فاضالب لجن یهوازیب هضم از متان دیتول مقدار
 yr3m M/ )بالغ بر ton/yr 61/734412 حدود كشور،

 )بالغ بر ton/yr 41/112949 معادل وگازی( و ب73/162
/yr3Mm 31/427برق از آن حدود  دی( و حداكثر توان تول

MW 97/324  شدبرآورد. 

با  خانههیتصف یواحدها ،یفن لیدست آوردن پتانسبه یبرا
 درنظررده و...( گست یلجن فعال )متعارف، هواده ةیتصف ةسامان

و  دارندلجن  یآوربازچرخش و جمع ةسامان كهگرفته شد 
)درحال اجرا و  هاخانههیتصف یاسم تیمحاسبات براساس ظرف

 BOD یبرا mg/1 329( و با فرض مقدار متوسط یبرداربهره

 دهندةنشانمحاسبات  نیا جی. نتاگرفتانجام  یورود فاضالب
لجن فعال كشور  ةسامانبا  یهاهخانهیتصف یكنون تیحداكثر ظرف

به  هاخانههیتصف نیا زیدرصورت تجه وگازیبرق از ب دیتول یبرا
. شودیمنشان داده  9در جدول  جینتااست.  یهوازیب یهاهاضم

 ةسامانبا  یهاخانههیتمام تصف زیبا تجه دهدیمحاسبات نشان م
از  یبردارو بهره یهوازیب یهالجن فعال در كشور به هاضم ةیتصف
برق  دیتول لیپتانس از،یمورد ن یروگاهین زاتیها و نصب تجهآن

 .داردوجود  MW 44حدود 
در كشور،  وگازیب دیتول یكنون لیپتانسبرآورد  یبرا

 یهاهاضم یدارا كهگرفته شدند  درنظر ییهاخانههیتصف
و اجرا(.  یبردارلجن هستند )درحال بهره تیتثب یبرا یهوازیب

كشور كه از روش لجن فعال  یشهر یهاخانههیام تصفتم نیب از
 یهاخانههیتصف تنها كنند،یم استفاده فاضالب ةیتصف یبرا

 زیتبر شهر،نیشاه اصفهان، جنوب اصفهان، شمال تهران، جنوب
 استفاده لجن تیتثب یبرا یهوازیب یهاهاضم از اهواز غرب و
 رازیندرعباس و شكرمانشاه، ب یهاخانههیتصف ،نیهمچن. كنندیم

ها درحال حاضر از هاضم یهستند، ول یهوازیهاضم ب یدارا
نشان داده  3محاسبات در جدول  جی. نتاشودینم یبرداربهره

 یهاكامل از هاضم یبردارآن است كه با بهره انگریبو  دوشیم
توان  از،یمورد ن یروگاهین زاتیو نصب تجه هاخانههیتصف نیا

 .است حصول قابل MW 73/77برق حدود  دیتول
 یشهر یهاخانههیتصف از یكم تعداد در حاضر، درحال

 یبرداربهره وگازیب دیتول یبرا یهوازیب یهاهاضم از كشور
 یدیتول وگازیاز ب یبخش ز،یفاضالب تبر ةخانهیتصف در. شودیم

مخازن  شیگرما یبرا یسازو خالص هیها، پس از تصفدر هاضم
و مازاد آن توسط مشعل گاز سوزانده  دوشیمهاضم استفاده 

بالغ بر  خانههیتصف نیمصرف برق فاز اول ا كهیدرحال ،شودیم
MW 4 غرب اهواز، گاز حاصل از عمل  ةخانهیتصف در. است

به  یمخزن گاز در ،3m 4196 یهوازیهضم در چهار هاضم ب
 مشعل دستگاه دو توسط مازاد گاز و رهیذخ 3m 796حجم 

از  زین شهرنیفاضالب شاه ةخانهیتصفشود. یم سوزانده

η
 

×
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 06-39 با یگاز آن یخروج كه بردیم بهره یهوازیب یهاهاضم
 یهااز هاضم زیجنوب اصفهان ن ةخانتصفیه دردرصد متان است. 

كه آن هم در مشعل  دریگیماستحصال بیوگاز انجام  لجن،
فاضالب شمال  ةخانهیتصف[. 9شود ]خانه سوزانده میتصفیه

. ندكیفاضالب استفاده م ةیتصف یاصفهان از روش لجن فعال برا

كه  شودیم دیتول وگازیب hr3m 496/ حدود خانههیتصف نیدر ا
 ،3146حرارت را دارد. از سال  MW 3 و MW 3 دیتول لیپتانس

 و گرفتانجام  خانههیتصف نیدر ا روگاهیاحداث ن یبرا یاقدامات
 ییتاكنون اجرا یمنعقد شد، ول زین یالیر اردیلیم 76 یقرارداد
 [. 7نشد ]

 

 کشور در یشهر فاضالب وگازیاز ب یانرژ دیتول یتئور لیپتانس .1جدول 

 )نفر( تیجمع استان
BOD یدیتول 

(ton BOD/yr) 
 متان قابل استحصال

(/yr4ton CH) 
متان  یارزش حرارت

 GJ/yr یدیتول
 برق دیتول

MWh/yr 
 برق دیتوان تول

MW 

 24/9 23/34333 23/444423 93/10934 44/44333 3324220 یشرق جانیآذربا
 14/3 99/22230 33/441230 29/9334 41/44332 3090432 یغرب جانیآذربا

 30/2 03/24333 43/192933 49/3244 32/19223 1249499 لیاردب
 33/11 14/33224 31/314301 43/14243 32/31233 4933312 اصفهان

 20/4 99/43033 12/343334 44/3044 23/34222 2412413 زالبر
 23/1 33/11343 94/91234 13/1229 34/9140 443433 المیا

 40/2 13/21014 20/141302 21/3012 02/14091 1032343 بوشهر
 23/29 43/243943 93/1394433 40/34434 41/133933 12193331 تهران

 09/2 13/19213 40/131134 13/2214 94/1330 934223 یاریبختوچهارمحال
 02/2 34/13242 14/123101 32/2433 91/12229 923323 یخراسان شمال
 44/1 41/13439 30/33044 20/1334 00/3233 222434 یخراسان جنوب
 32/13 41/121343 33/9390304 24/13403 23/93419 4334402 یخراسان رضو
 42/10 39/32132 04/223399 22/13232 11/22123 4431320 خوزستان
 32/2 33/20223 21/149390 34/2324 31/14923 1014334 زنجان
 43/1 43/12941 22/32449 12/1943 39/3214 231219 سمنان

 93/4 04/41449 39/331213 23/3400 13/33001 2434323 بلوچستانوستانیس
 29/10 93/33413 93/233233 24/13422 21/23111 4432249 فارس

 33/2 40/24444 33/132000 43/3409 94/13442 1201424 نیقزو
 23/2 49/23423 22/129232 99/3322 41/12914 1141232 قم

 43/3 44/30392 03/219933 44/4321 22/21903 1433244 کردستان
 93/2 43/43330 03/430431 94/9491 22/42303 2339399 کرمان

 42/4 43/33433 33/294329 02/4290 31/29400 1344223 کرمانشاه
 43/1 03/13333 32/32433 20/1323 39/3214 249223 راحمدیبووهیلویگکه

 13/4 33/32141 93/220293 99/4199 40/24344 1333014 گلستان
 32/4 21/40430 40/323399 14/3244 32/32220 2490934 النیگ

 03/4 11/34299 43/242344 33/4122 34/24211 1344243 لرستان
 14/3 34/22434 34/440249 31/9334 43/44933 3033343 مازندران

 29/3 42/29324 00/203111 32/4129 90/20243 1413343 یمرکز
 23/3 33/32102 93/231124 23/4209 43/23041 1439193 هرمزگان
 09/4 00/34330 33/243443 14/4134 31/24230 1349229 همدان

 40/2 04/21949 93/143333 33/3133 24/14292 1034429 زدی

 67/699 68/6670035 76/66889567 83/767939 69/6879606 96697557 کل کشور
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 کشور در یشهر فاضالب وگازیب از یانرژ دیتول یفن لیپتانس .5 جدول

 استان
 یهاخانههیتصف یاسم تیظرف

 (yr3mk/)فعال لجن
BOD یورود 

(ton BOD/yr) 
 ستحصالا قابل متان
(/yr4ton CH) 

 متان یحرارت ارزش
 یدیتول

GJ/yr 

 برق دیتول
MWh/yr 

 برق دیتول توان
MW 

 33/2 42/24233 10/134424 14/3433 30/13334 33404 یشرق جانیآذربا

 02/1 24/3319 23/23034 43/1333 23/2293 39214 یغرب جانیآذربا

 44/0 32/3311 41/29121 40/421 00/2903 12040 لیاردب

 90/4 31/42012 22/302499 12/2030 42/30140 132293 اصفهان

 - - - - - - المیا

 29/0 24/2493 13/13309 00/343 00/1394 10200 بوشهر

 94/12 99/112443 32/903434 31/12133 43/90232 421123 البرز و تهران

 23/1 44/10333 22/33342 09/1440 40/3340 44299 یاریبختوچهارمحال

 12/0 04/1029 33/3293 30/143 40/322 4390 یشمال خراسان

 - - - - - - یجنوب خراسان

 39/1 91/13339 40/124933 29/2499 39/12443 31104 یرضو خراسان

 23/1 33/14439 30/104112 42/2034 09/10433 43923 خوزستان

 14/0 34/2212 93/19909 32/334 39/1934 10313 زنجان

 03/0 91/294 22/2040 99/40 40/204 1129 سمنان

 33/0 02/9239 03/22492 49/1244 30/2223 34499 بلوچستانوستانیس

 34/1 19/13092 43/123020 42/2442 09/12222 30023 فارس

 14/1 93/3343 93/31434 23/1423 33/3132 40333 نیقزو

 41/0 22/4440 21/32041 34/239 34/3133 19240 قم

 34/1 90/14303 14/110212 12/2133 90/10394 22332 دستانکر

 12/0 24/1321 92/3903 44/134 20/333 4494 کرمان

 34/2 43/24009 44/132921 00/3442 39/13223 39443 کرمانشاه

 09/0 94/323 93/4244 32/104 39/423 2333 راحمدیبووهیلویکهگ

 34/0 19/3034 22/21943 24/434 23/2139 12443 گلستان

 23/1 44/10323 31/3440 39/1444 99/3329 44124 النیگ

 23/0 40/2349 19/12391 42/339 20/1232 3232 لرستان

 12/1 33/10133 49/33003 41/1444 03/3233 41493 مازندران

 03/1 49/9334 33/24320 01/1231 04/2444 32992 یمرکز

 49/1 43/12331 30/33439 30/1924 49/3323 43233 هرمزگان

 31/1 34/11432 01/92234 31/1243 44/9232 43022 همدان

 32/0 34/2943 03/20434 13/409 94/2040 11222 زدی

 39/43 96/306776 69/7999870 50/66386 98/795680 7300739 کشور کل
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 کشور در یشهر فاضالب وگازیب از یانرژ دیتول یکنون لیپتانس .6 جدول

 نهخاتصفیه
 یاسم تیظرف
(/yr3km) 

BOD یورود 
(ton BOD/yr) 

 استحصال قابل متان
(/yr4ton CH) 

 متان یحرارت ارزش
 GJ/yrیدیتول

 برق دیتول
MWh/yr 

  برق دیتول توان

 MW 

 41/11 94/33323 93/313392 99/14349 40/31344 403329 تهران جنوب

 44/2 12/22241 09/120209 34/3133 34/14329 31240 اصفهان شمال

 23/0 31/2042 20/43432 30/929 40/4343 24920 شهرنیشاه

 32/1 39/11434 93/93041 24/1244 20/9239 43304 زیتبر

 43/0 43/4230 09/33333 22/224 09/3323 19393 اهواز غرب

 29/2 14/13331 24/143332 40/2922 40/14333 91300 كرمانشاه

 13/1 33/10449 43/34300 12/1401 49/3404 42993 بندرعباس

 92/0 30/3213 93/41329 1032 4190 23200 رازیش

 75/77 99/67977 93/698379 60/79709 00/637739 977596 کل جمع

 
چهار دستگاه ژنراتور با  زیتهران ن جنوب ةخانهیتصف در
 4تا  3 یهامدول یبرق برا MW 0/4 یدیتوان تول مجموع

 یهادر هاضم یدیتول وگازیاز بشد كه سوخت آن  اجرا
 ازین مورد برق نیمأبر تعالوه و شودیم نیتأم یهوازیب

 ةبه شبک زین را یدیتول برق از یمقدار ساالنه ه،یتصف ساتیستأ
 ممکن خانههیتصف نیچهار مدول اول ا .دكنیم قیتزر یسراسر
( yr3m 334796/ در روز )معادل d3m 496666/ یرایپذاست 

 تیظرف كل درصد 46حدود  زانیم نیاضالب باشد كه اف
با  جه،یدرنت. [36] است خانههیتصف یبرا شدهینیبشیپ یاسم

 یاسم تیظرف براساسبرآوردشده  برق دیتول كل نکهیا توجه به
 یبرا برق دیتول تیظرف ،است MW 4/33 حدود خانه،هیتصف

 MW 93/4 حدود محاسبات طبق شدهیاندازراه مدول چهار
 MW) خانههیتصف نیا برق دیتول تیبه ظرف كیكه نزد شودیم
 لیتکم با .دكنیم دییتأ را و صحت محاسبات است (0/4-9/4

 3m روزانه دیتول خانه،هیتصف نیا گانةهشت یهامدول یتمام
 شد.  ینیبشیپ وگازیب 49666

 از توانمی كشور هایخانهتصفیه باالی یتقاضا به توجه با
 برای مهمی منبع عنوانبه واحد خود توسط یدشدهتول انرژی

 در برق تولید كه ساعاتی در یا برد بهره واحد برق مصرف
 به تجدیدپذیر برق تزریق با است، بیشتر برق مصرف از واحد
 هایطرح. دكر جادیا درآمد شبکه به آن فروش و شبکه
 از پذیردمی صورت فعال لجن روش به كه فاضالب تصفیة

 و تولید ،هوازیبی تصفیة فرایند دلیلبه كه تندهس مواردی
 ایگلخانه گازهای از كه دندار همراهبه را متان گاز انتشار
 پاک ةتوسع سازوكار پیشبرد كنونی روند با ،جهیدرنت .است

درحال  ی)كشورها I مةیضم یكشورها در وتویك قرارداد
و انتقال  یخارج یمنابع مال افتیبه در توانیم ،توسعه(

 .[36] داشت یادیز یدهایام نهیزم نیا در برتر یفناور
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