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● عنوان طرح: تبديل ضايعات كشاورزی و مواد زايد به سوخت های زيستی و مواد 
با ارزش افزوده
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چكيده طرح:  
يكـى از معضـالت بخـش كشـاورزی تولیـد انـواع پسـماند و ضايعـات مى باشـد كـه بـدون اسـتفاده مى ماننـد. ايـن 
پسـماندها و بقايـا به عنـوان فراوان تريـن منابـع تجديدپذيـر بـرای تولیـد انـواع  فرآورده هـای بـا ارزش از قبیـل كودهای 
آلـى، سـوخت های زيسـتى، حالل هـای آلـى و سـبز و آمینواسـیدها اسـتفاده مى شـوند. امـا تولیـد مـواد بـا ارزش از ايـن 
پسـماندها به دلیـل سـاختار پیچیده آنها بسـیار هزينـه بر و وقت گیر بـوده و نیاز بـه فرايند پیچیده و چند مرحله ای شـامل 
پیش تیمـار، هیدرولیـز آنزيمـى، فرمنتاسـیون و خالص سـازی مى باشـد. بنابرايـن تسـهیل ايـن فرايندها و بـا هزينه كمتر 

مى تواند بسـیار بـا اهمیت باشـد.  
ايـن پژوهـش به طـور عمـده بـراي طراحـى فرايندهـای كارآمـد و ارزان بـرای تولیـد فراورده هـای بـا ارزش از قبیـل 
بیواتانول، بیوگاز، اسـیدهای آمینه، حالل های سـبز و پلى اسـترها در سـطح آزمايشـگاهى، پايلوت و صنعتى بوده اسـت.  

زندگي نامه: 
دكتـر محمـد جعفـر طاهرزاده كارشناسـي و كارشناسـى ارشـد خود را در رشـته مهندسـى شـیمى و دكترا را در رشـته 
علـوم زيسـتى دريافـت كـرد. در چنديـن دانشـگاه از جمله دانشـگاه صنعتى اصفهـان در ايران و دانشـگاه لوند و دانشـگاه 
تكنولـوژی چالمـرز در سـوئد تـا سـال 2004 مشـغول بـه فعالیـت بـوده و اكنـون به عنوان اسـتاد در دانشـگاه بـوراس در 
سـوئد شـاغل هسـتند. او همچنیـن بـه عنـوان رئیس كمیتـه بیوتكنولوژی مهندسـى شـیمى در شـورای پژوهش سـوئد 
در سـال های 2012 تـا 2015 كار كـرده اسـت. ايشـان عـالوه بـر توسـعه بیوتكنولـوژی صنعتـى، راهنمايـي حدود سـي 
دانشـجوي دكتري و بسـیاری از دانشـجويان كارشناسـى ارشـد و كارشناسـى را در ايران و سـوئد بر عهده داشـته و بیش 

از دويسـت مقالـه و كتـاب منتشـر كـرده و در انتقـال 
دانـش فني بـه كشـورهای مختلف در زمینـه مديريت 

مـواد زائـد و بازيابـى منابـع فعـال بوده اند.
 


