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پســماندهای جنگل ها و فرآورده های کشاورزی جهان برابر ساالنه 70 
میلیارد تن نفت خام انرژی اســت. این میزان 10 برابر مصرف ســاالنه 
انرژی در جهان اســت. همچنین می توان از این سوختها بیشتر در تولید 
گرما بهره برد زیرا می توانند باعث صرفه جویی اقتصادی چشــمگیری 

شوند. 
چرخه زیست توده در طبیعت

بخشــی از تابش خورشــید که به اتمســفر زمین می رسد با فرآیند 
فتوســنتز در گیاهان جذب و ذخیره می شــود. ماکزیمم راندمان تبدیل 
انرژی خورشــید در این فرآیند بین 5 تا 6 درصد اســت. گیاهان بعنوان 
منابع ذخیره کربن هســتند و دی اکسید کربن را از هوا جذب کرده و به 

گونه ی کربن ذخیره می نمایند.
 

تاریخچه
نامیرایی سوخت های فسیلی، تنوع بخشی به منابع انرژی، گسترش 
پایدار ایجاد امنیت انرژی وهمچنین مشــکالت زیست محیطی ناشی از 
مصارف انرژی فسیلی از یک سو، و تجدید پذیر بودن منابع انرژی های 
نو نظیر خورشــید و باد و زیست توده ،توجه جدی جهانیان به توسعه و 
گســترش استفاده از انرژی های بازیافت شونده را افزایش داده است. از 
تاریخی  نظر  نقطه 
انرژی  از  استفاده 
به  توده   زیســت 
تریــن  ابتدایــی 
 دوره های تاریخ باز 
می گردد. از زمانی 
که آتش شــناخته 
شــد، انسان های 
نخســتین همواره 
چــوب و بــرگ 
خشک درختان را 

 زیســت تــوده یــا بیومــس یک 
گنجینه ی باز یافت انرژی اســت که از 
مواد زیستی بدست می آید. مواد زیستی 
در برگیرنده ی جانداران زنده یا پسماند 
های آنها اســت. نمونه این مواد چوب 
زباله و الکل هستند. زیست توده بیشتر 
از پســماند های گیاهی است، که برای 
تولید الکتریســیته یا گرما بکار می رود. 
برای ننمومه پســماند درختان جنگلی و 
مواد هرس شده از گیاهان و خرده های 
چوب ،می توانند به عنوان زیست توده 
به کار گرفته شوند. زیست توده به مواد 
گیاهی یا حیوانی کــه برای تولید الیاف 
و مواد شیمیایی بکار می روند نیز گفنه 
می شــود. امروزه مشــخص شده است 
که سوخت های زیستی بدست آمده از 
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می شود. این مواد یک منبع مناسب برای 
تولید انرژی است. مواد رادیو اکتیو و مواد 
شــیمیایی زاید و همچنین پسماندهای 
مــواد بیولوژیکــی و دور 
ریــزه هــای افروختنــی 
نیــز  اشــتعال(  )قابــل 
 بیومس به شــمار می ایند. 
و  فاضالب های شــهری 
پســماندهای آلــی و دور 
کشــاورزی  هــای  ریزه 
حیوانــی  فضــوالت  و 
 از بیومــس ها به شــمار 

می روند. 

کاربردهای انرژی 
بیومس

بــرای  بیومــس  از 
جریان  حرارت  ســاخت 
اســتفاده  ســوخت  و   الکتریســیته 
می شــود. یکی از عمــده ترین موارد 
از  اســتفاده  بیومــس میکروبی  کاربرد 
آنها به عنوان خــوراک و افزودنی های 
خوراکی اســت. ارزش بــازار جهانی 
مزه دهنده های غذایی در ســال 2000 
نزدیک به 1/1 میلیارد دالر بوده اســت. 
اهمیت اقتصادی بیومس میکروبی تا به 
اندازه ای اســت که پژوهشگران کشور 
کوبا با اســتفاده از ضایعات نیشــکر و 
تکنولوژی تخمیر اقدام به تهیه و تولید 
پروتئیــن های تک یاختــه نموده اند تا 
کشورشــان را از واردات خوراک دام و 
سویا بی نیاز نمایند. صنایع تخمیری که 
 طیف وســیعی از حوزه های وابسته با 
بیوتکنولوژی  و  هــا  میکروارگانیســم 
 را در بــر می گیرنــد، از قدیمی ترین 
 شاخه های فناوری زیستی به شمار می آیند. 
الکل ها آنتی بیوتیک ها اســیدهای آلی 
آنزیــم ها و بســیاری از ترکیبات مورد 

به عنوان ســوخت اســتفاده می کردند و این چرخه تا این سده نیز ادامه 
پیدا کرده است.

ساختار شیمیایی
پایه  بــر  بیومس 
از  و  اســت  کربــن 
های  مولکول  آمیزش 
هیدروژن،  شامل  آلی 
بیشــتر  و  اکســیژن 
نیتــروژن و اندکی از 
دیگــر اتمهــا )مانند 
و  قلیایــی  فلــزات 
فلزات قلیایی خاکی و 
فلزات سنگین( است. 
چشــمه های بیومس 
ترکیبــات  شــامل 
آلــی با زنجیــره بلند 
فرآیند  در  که  اســت 
مولکول های  به  هضم 

ســاده تــر دگرگــون مــی شــود. دســتاورد ایــن فرآیند:گازی اســت 
 افروختنــی )قابل اشــتعال( به نام بیــوگاز. به آن گاز مــرداب نیز گفته 
 می شود. این گاز شامل دو بخش عمده متان و دی اکسید کربن، به همراه 
انــدازه ی کمی از گازهای دیگر می باشــد. این آمیزه ی گازی با ارزش 

حرارتی 5/1-2/2 مگاژول به ازای هر متر مکعب است.
راه های تامین منابع انرژی بیومس

یکی از راه های فراهم کردن انرژی زیســت توده: کاشت درختان یا 
درختچه های مناسب با دوره رشد کوتاه و سریع در زمین های نامرغوب 
و نیمه بایر اســت. گرچه ســوزاندن این منابع، گاز دی اکســید کربن را 
در جو می پراکند، اما چون دوره رشــد و کاشــت آنها پیوســته است به 
 همان اندازه دی اکســید کربن از جو زمین جذب می کنند و با استفاده از
 انرژی های خورشــیدی از راه فتوسنتز اکســیژن می سازند. بدین سان 
یــک چرخه کربن خنثی در طبیعت بوجود مــی آید. همچنین چوب ها 
یا بعضی از زباله ها می توانند ســوزانده شــوند تا بخار آب تولید شود 
 و از آن برای تولید الکتریســیته استفاده شود. یکی دیگر از منابع بیومس 
زباله های جامد شــهری هســتند. زباله هایی که از محصوالت گیاهی یا 

جانوری بدست میایند بیومس هستند. 
تقسیم بندی انواع منابع بیومس

مراکــز  از  کــه  زائــدی  مــواد  شــامل  جامــد  پســماندهای 
حاصــل  صنایــع  برخــی  و  خانگــی  و  اداری  و   تجــاری 
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اســتفاده در صنایع غذایی و دارویی از 
محصوالت با ارزش تولید شــده در این 
صنعت را تشکیل می دهند. آنزیم هایی 
لیپازها-  آمیالزهــا-  پروتئازها-  نظیــر 
ســلوالزها و غیــره که مصرف بســیار 
زیادی در صنایع مختلف دارند از جمله 
مهم ترین تولیدات بیوتکنولوژی صنعتی 

بشمار می روند.
امروزه بیومس ها 3 درصد از انرژی 
مورد استفاده در آمریکا را تامین می کند. 
مردم آمریکا ســعی می کنند که استفاده 
از ســوخت های بیومس را افزایش داده 
و استفاده از سوخت های فسیلی را کم 
کنند. استفاده از ســوخت های بیومس 

ضایعات را کاهش می دهد.
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