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  چکیده: 
تررین مسرهله نیراز بره     د که مهمشرو خواهد های زیادی روبهجهان با بحران ،جمعیت روزافزونتوجه به رشد  با:هدف

از پدیرده گرمرایش جهرانی، مصررش بریش      آن ازجمله است که سوخت( و افزایش آلودگی در سطح کره زمین) یانرژ

 این مسرال   توجه بههاست. با های ناپایدار، کاهش مقدار اوزون،مخاطرات اثرات سرطان زایی برای انسانبیش سوخت

هرر   محیطری زیسرت های و شاخص ینیزمبیسارزیابی چرخه حیات دو محصول ذرت و ضایعات تحقیق  این هدش از

، شاخص قیمرت  ستان اردبی بررسی ظرفیت تولید بیواتانول در اسه با یک دیگر و چند سناریو دیگر، محصول در مقای

 باشد.و بررسی ظرفیت جایگزینی سوخت می به ازای یک لیتر

هرا و  ابتدا کلیره ورودی  و ذرت، ینیزمبیسجهت ارزیابی چرخه حیات دو محصول ضایعات :روش شناسی پژوهش

هرای  ها و خروجری و برای استحصال ورودی مشخص شد از ابتدای کاشت تا انتقال به انبار(محصول )های دو خروجی

، تخمیر،تقطیر انجرام شرد. دو تکررار از مراحر  تولیرد هرر       زیدرولیهقسمت تولید بیواتانول آزمایشات مربوطه اعم از 

و نتایج حاصله با یک دیگر مقایسه شد همچنین مقدار تولید بیواترانول   غیر همسان صورت گرفتمحصول در شرایط 

( مشخص و بر اساس آن ظرفیت تولید بیواتانول نسبت به تولید محصوالت ینیزمبیسضایعات -از هر کیلوگرم )ذرت

و در پایان کلیه اطالعات در  آمد به دستها ها و خروجیآمد، سپس شاخص قیمت با در نظر گرفتن ورودی به دست

 آمد. به دست محیطیزیستهای افزار سیما پرو وارد و شاخصنرم

هرای آسریب بیواترانول    کره شراخص   با توجه به نتایج حاصله از آزمایشات و نرم افزار سیما پرو مشخص شد ها:یافته

 341/0تباشد. مقدار بیواتانول تولید شده از یک کیلروگرم ذر کمتر می ینیزمبیستولید شده از ذرت نسبت ضایعات 

لیترر و همچنرین از هرر یرک کیلروگرم ضرایعات        17050000گرم و ظرفیت تولید بیواتانول از ذرت در استان اردبی 

آگریرا   ینر یزمبیسر گرم بیواتانول استحصال شد و ظرفیت تولیرد بیواترانول از ضرایعات     0935/0معادل ینیزمبیس

مصررش ترکیبری بیواترانول    . و همچنرین مشرخص شرد کره     هزار تن ضایعات بود 160000لیتر به ازای  14960000

 های آسیب در استان باشد.تواند عام  مهمی در کاهش شاخصمی E5 صورتبه

هرای در تولیرد بیواترانول ذرت و    هرا و خروجری  نشان داد که به دلی  لحاظ کرردن کلیره ورودی   نتایج گیری:نتیجه

های بخش تولید در نظر گرفته شرده،در مجمرد دارای درصرد    در قیاس با اتانول سنتزی که فقط ورودی ینیزمبیس

واترانول  بیی شاخص زیسرت  نیهمچن اما با توجه به شرایط مکانیزاسیون منطقه قاب  درک است. شاخص باالتری بوده

 مناسب است. پسماند بیواتانولتولید اما از لحاظ غذایی  است کمتر ینیزمبیسذرت نسبت به 

 

 شاخص آسیب-چرخه حیات-بیواتانول-کاهش مقدار ازون-گرمایش جهانی-افزایش آلودگی  های کلیدی:واژه



 

 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه -1-1

کشاورزی و تولیردات در راسرتای آن   مهم و بزرگ در اقتصاد جهانی، هایبخشیکی از 

سره بخرش   بزرگ انرژی و منرابد طبیعری اسرت.    کنندگانمصرشبه همین جهت از  هست

 هرای آالینرده کشراورزی نقرش بسرزایی در انتشرار      هرای فرآورده و پخشنگهداری -تولید

تررین  مهرم  عنوانبههای گوناگون تغییرات اقلیمی جنبه ییگراو عم ای( گلخانه) یطیمح

 هرای دهآالینر پخرش   ماننرد  گرر ید محیطیزیستهای یدشوار د.نچالش پیشروی بشر دار

-هآن مانند اسیدی شدن یوتریفیکاسیون نیز به موجرب مصررش نهراد    یدهایو تهدمخرب 

هرای  ( طبق پژوهشRoy et al,2009های کشاورزی است )های گوناگون در تولید فرآورده

 Brentrop etشرود ) ای را شام  میاز اثرات گلخانه %20های کشاورزی فعالیت شدهانجام

al. 2000 هرای  تخلیه تصاعدی منابد فسیلی با افرزایش اسرتفاده و تولیرد گراز    ( از این رو

 & Nigam) مخرب سبب رفتن به سمت منابد انرژی نوین و توسرعه پایردار شرده اسرت.    

Singh, 2011 ()Singh et al., 2012 چالشی  ،دیتجدقاب ( تولید انرژی مداوم بر پایه منابد

جهت رسیدن به محریط زیسرتی پراک،     که به تجدیدغیرقاب های برای جایگزینی سوخت

اسررت چررالش نداشررتن اطمینرران از قیمررت انرررژی  نیررز وعرردم وابسررتگی برره کشررورها و

(singh,2012 vent,2011)دنیرا بره    گراز در ،اسرتخرا  نفت، کنندهنگرران های طبق بررسی

دهد که برای استخرا  یک بشکه نفرت جدیرد   میزان حداکثر خود نزدیک است ونشان می

هرای مهرم در جهرت    تمام این دغدغه (Alcatel, 2003شود )بشکه مصرش میمقدار چهار 

هرای  انتشرار آالینرده   و کراهش ، منرابد سروختی   و باصرفهکاربردی  محیطیزیستامنیت 

در دنیرا و نزدیرک    مورداستفادهاز منابد %86 اخیراً(Prasad et al.,2007هست )ای گلخانه

 Tiam etشرود ) فسریلی ترامین مری    هایاز سوخت ونق حم سوخت در بخش %100به 

al.,2008محر  زنردگی سررید و    برر روی هرای اجتماعی،اقتصرادی انسران    (اثرات فعالیت 

کرربن  ) یاشرود و امکران دارد دامنره اثررات انتشرار گازهرای گلخانره       ناگهانی دیرده نمری  
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های آالینده کره  ،متان و...(از یک منطقه خاص فراتر رود و تداوم مصرش سوختاکسیددی

در جرو و براال رفرتن     SO2 ازپریش بیشروست موجب غلظت با تقاضای بیشتر جامعه روبه

 Damrbash )(Corpio & Harrison et al.,2003شررود )درجرره حرررارت جهرران  

های فسیلی جامد جهانی را بر آن داشرت ترا   های زیستی و کم شدن سوخت(نگرانی2004

مانند پروتک   هایینامهپیمانها و یونهای محیط زندگی کنوانسبرای بهتر شدن استاندارد

کنرد  ای میملزم به کاهش گازهای گلخانه کشورها راکیوتو را به اجرا بگذارند این پروتک  

(2006 ipcc)  بره  2020قروانین کنرونی اتحادیره اروپرا موظر  اسرت ترا سرال          بر اسراس

ایران نیز  در اید.تامین نم های نویناز انرژی خود رااز انرژی مصرفی خودروهای %20مقدار

میلیرارد   559/0 1390در سرال های فسریلی  مقدار انتشار گازهای مخرب ناشی از سوخت

میلیرون  4/1؛NOمیلیرون ترن،  8/1؛ coمیلیارد تن،008/0؛ 2coمیلیارد تن؛ 55/0تن؛ شام  

هرزار   3/11؛و3SOهرزارتن، 5/13؛ 4CHمیلیرون ترن،  05/0؛SPMمیلیون ترن 39/0؛2SOتن،

 ؛بود است.O2Nتن،

ای در فرانسه متعهد به کراهش  همین راستا ایران در اجالس کاهش گازهای گلخانهدر 

هرای صرورت گرفتره برر روی کنتررل تولیرد       ای شرد. ترال   هرای گلخانره  از آالینرده 48%

براال  -2پایین بردن سطح مصرش-1توان گفتمی ای تمرکز دارد بنابراینگلخانه هایآالینده

افرزایش طبیعری   -4های با محتروای کرربن  ن سوختکم کرد-3راندمان تبدی  انرژی بردن

هرا داشرته   تواند نقش بسرزایی در کراهش آالینرده   ثبات ذخیره کربن می-2SO 5نشینیته

همچنین پیشرفت و گستر  اقتصادی جوامد انسانی با مصرش  (Damrbash, 2006باشد )

و اجتمراعی  گستر  اقتصرادی   نیازهایپیشانرژی رابطه مستقیمی دارد و تولید انرژی از 

و رعایرت   محیطیزیستها به مسال  آید؛بعالوه میزان پایبندی قدرتمی حساببهکشورها 

زیسرتی   راتیتأث هست یافتگیتوسعهد بنیادین بررسی رموا ازجملهاصول توسعه پایدار نیز 

 هرکردام گیررد کره   گوناگونی مورد ارزیابی قررار مری   هایرو مختل  توسط  هایفعالیت

بررای قابلیرت    مورداسرتفاده که بر اساس متد  باشندخود میدارای اهداش خاص مربوط به 

(  Ness et al., 2007) کمی سازی متفراوت اسرت.   نیو همچن یو مکانزمانی  تغییرپذیری

بررسی تاثیرات پایدار است کره برر اسراس فراینرد      هایرو ارزیابی چرخه حیات یکی از 

 Nemecek etکنرد ) فعالیرت مری  14040ق اسرتاندارد ایرزو  است و طبر  یافتهتوسعهتولید 

al.,2008) 
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2-1- LCA  ارزیابی پژوهش روشاهداف و 

های مختلر   فعالیت محیطیزیستارزیابی گوناگونی جهت تشخیص تاثیرات  یمتدها

توان ارزیرابی چرخره حیرات کره در راسرتای فراینرد تولیرد        آن می ازجملهوجود دارد که 

در طرول فراینرد چرخره    ( Nemecek et al.,2008بررد ) نرام   گستر  پیدا کرده اسرت را 

شناسرایی و   واسرطه بره حیات، تاثیرات مربوط به تولید یک محصرول و یرا چنرد فعالیرت     

ای همچنین کمی سازی انرژی و ماده بکار برده شده و ضایعات و پسماندهای تولیرد شرده  

در طول فرایند چرخره حیرات    گیرد.شود مورد ارزیابی قرار میوارد می ستیزطیمحکه به 

مشخص کردن میرزان ظرفیرت اسرتان اردبیر  بررای       -1هستند شام : مدنظر که اهدافی

میزان بازده تولید برر  -2(ینیزمبیسضایعات -تولید سوخت بیواتانول از دو محصول )ذرت

-4بررسری هزینره بره نسربت تولیرد یرک لیترر         -3اساس واحد، تن و کیلو از دو محصول

دو محصرول در قیراس برا چنرد      محیطری زیستهای تولید و ارزیابی شاخص مقایسه بازده

هرای مربوطره   پرسشرنامه متد ارزیابی به این صورت خواهد برود:   نیهمچن سناریو مرتبط.

کشراورزی در مزرعره شرام  ورودی برذر،      هرای فررآورده برداری از منابد تولید جهت داده

خت، سموم، مقدار آب مصرفی، انجرام  ماشین، کود دامی، کود شیمیایی، میزان مصرش سو

کشراورزی مرورد نظربره     یهرا فررآورده خواهد گرفت و خروجی مزرعه شام  میزان بذر و 

صورت موجودی چرخه عمر لیست خواهد شد. تفسیرهای ابتدایی برر روی ایرن لیسرت و    

آوری شده صورت خواهد پذیرفت. خروجی این بخش شام  گزار  میرزان  موجودی جمد

و میزان بذر تولیدی در واحد سطح کشت خواهد بود. که فرآورده تولیرد   نظرموردمحصول 

 مورد بررسی خواهد گرفت. یاجداگانهسناریوی  عنوانبهشده 

مربوطه  یهاداده شد وخواهد  یآورجمد،تخمیر و تولید بیواتانول ونق حم همچنین 

 از محصروالت از فرایند تولید بیواتانول مورد بررسی قرار خواهرد گرفرت. تولیرد بیواترانول     

 ای بررسری و میرزان تولیرد بررآورد خواهرد شرد.      جداگانره  صرورت بهمذکور در آزمایشگاه 

 هرای فررآورده های مربوط به تولید بیواتانول بر روی آوردن داده به دستجهت  هاشیآزما

ها شام  میزان تولید بیواتانول، مرواد مصررفی، میرزان    م خواهد شد، این دادهانجا موردنظر

 میرزان تفراوت گرزار  داده خواهرد شرد.      تیر درنهاهرای بیواترانول   حرارت الزم و غلظت

آن فراینردهای سرلولزی و    ازجملره زیادی برای تولید بیواتانول وجرود دارد کره    یهارو 

البته اتانول از طریق مرواد فسریلی هرم     شودیم  اتانول استخرا هاآنتخمیری است که از 

قاب  دفاع نیسرت ایرن رو     یندگیآال ریمقاداست که این رو  با توجه به  استخرا قاب 

فرآینرد تولیرد بیواترانول از     دیر آیم به دستسنتر  گاز اتانول سنتزی که از طریق اتیلن و
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مربوطه بهینه خواهرد شرد. سرپس کلیره      یافزارهانرمکشاورزی با استفاده از  هایفرآورده

و میزان انتشار مواد مختلر  بره محریط ز     مورداستفادهمواد و منابد محیطی و تکنولوژی 

 .یست به مورد بررسی قرار خواهد گرفت





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

2  
 کلیات فصل: -1-2

هرای تجدیرد شرونده و    های مرتبط با مبحر  انررژی  این فص  شام  تعاری  و بررسی

ها، فرایندهای تکمیلی و ترکیبری سروخت و   زیست سوخت ازجملهآن  اتکاقاب  هایبخش

یرک   رنرده یدربرگ. و عرالوه برر آن   هسرت های انرژی پایدار های کام  تمام قسمتگزار 

 .پیشینه کام  از مطالعه است
 انرژی: -2-2

ای ترین قسمت از زنردگی انسران در جهران اسرت و نقطره آغراز همره       انرژی برجسته

توان انرژی را با واژه توانایی بیان کرد زمین نیرز  می قیبطوردق .هستهای کیهان دگرگونی

مختل  گررد    یهاشک هموار این توانایی را )انرژی( را از خورشید دریافت کرده که در 

-مکمالن جری ) .شودیمبندی دسته دیتجدرقاب یغو  دیتجدقاب در دو حالت  یانرژ دارد.

 زیرر اسرت.   صورتبهفرمولی که آلبرت انیشتین در فیزیک برای آن بیان کرد  (1997دی،

 (1387حسین جوادی،)
 𝐸 = 𝑀𝐶2 

 
 های پایدار:انرژی -3-2

ای قابلیرت  هسرته های فسریلی و  انرژی برخالشنوعی از انواع انرژی که منبد تولید آن 

به وجود آمده یرا بره عبرارتی     مجدداًآن را دارد که توسط طبیعت دریک بازه کوتاه زمانی 

این انرژی  ازجمله ،تودهستیز، آبی هیدروالکتریک، بادی، انرژی خورشیدی شوند. دیبازتول

 هستند.

از سرری  المللی انرژی،پایدار بودن منابد نوین طبق بیانات اراله شده توسط آژانس بین

هرای  مداوم در دسرترس اسرت و همرواره از راه    طوربهآید که جریانات طبیعی به شمار می

هرای وضرعیت جهرانی    ( بر اساس گزار Mcmillen.,1997دارد )گوناگون قابلیت دریافت 



 

-درصرد از مصررش ا  2/19های پایدارژی، انر2016-2017های های تجدیدپذیر سالانرژی

گیگراوات  161و147را تامین کردند و نیز به ترتیب میرزان  2014نرژی ک  جهان در سال 

(GW به ظرفیت الکتریسیته ) اضافه شرد همچنرین   2016و 2015 هایدر سال دیتجدقاب

و  افتره یشیافزا(thGW) یحرارت-گیگاوات38به میزان  ریپذبازگشتحرارت  2015در سال 

کرم شردن قیمرت جهرانی      براوجود ها نیز باال رفت این رشد مجموعه تولید زیست سوخت

ها و مشکالت دیگر، شونده و ادامه تخصیص یارانه به این سوخت دیبازتولهای غیر سوخت

ها، نبرود ثبرات   های مربوط به تجدید شوندهمانند ادغام سهم-های پایداربرای آینده انرژی

ار و های مالی رقم خورد. به دالی  توسرعه براز  های قانونی و کمبودسیاستی و سیاسی، سد

های انرژی پایدار، در فناوری روزافزونهای در این سال و همچنین پیشرفت،یگذارهیسرما

هرای هوشرمند، توجره بره بخرش      افزایش مداوم کرارایی انرژی،اسرتفاده بیشرتر از شربکه    

هرای نروین و نیرز    برای حمایت از گستر  هر چه بیشتر انررژی  یافزارنرمو  یافزارسخت

هرای پایردار همرواره در    انرژی روی داد. اشتغال در بخش انررژی  یسازرهیذخپیشرفت در 

میلیرون شرغ    8/9میلیون شرغ  بره    1/8از  2015در سال  کهیطوربهحال افزایش است 

رسید. در این بین خورشیدی فتوولتایرک و زیسرت    2016در سال  میرمستقیغمستقیم و 

هرای  ی فناوریتوجه به همه با زایی به خود اختصاص دادند.ها بهترین آمار اشتغالسوخت

رن بیست ) باشند.و هند پیشتازان اشتغال شغ  می متحدهاالتیا، چین، برزی ،دیتجدقاب 

 (2016-2017یک،
 بخش الکتریسیته -1-3-2

در جهران، از   دیتجدقاب در حال حاضر میزان ظرفیت اضافه شده به بخش الکتریسیته 

. در باشدیمهای غیر تجدید پذیر بیشتر به تمام سوخت شدهاضافهمجموع ظرفیت خالص 

درصرد از کر     7/23پرذیر تولیردی بررای ترامین     مقردار انررژی تجدیرد    2015آخر سال 

برود. ایرن    یآبر برقدرصد مربوط به  6/16کرد که از این میزان الکتریسیته دنیا کفایت می

 درصررد رسررید.5/24برره  دیررتجدقابرر هررای برررای انرررژی 2016مقرردار تولیرردی در سررال 

هاسرت کره در   مردت  ییگرمرا نیزمر و  تودهستیزآبی، منابد الکتریسیته تولید شده از برق

در مقیراس   نیهمچنر  در حال رقابت تنگاتنگ با منابد فسیلی هسرتند.  یتوجهقاب سطح 

همچنان تحرت تسرلط برزرگ مولردها )در      دیتجدقاب تولید برق  2015و در سال  جهانی

های برزرگ هسرتند قررار    آن شرکت گذارانهیسرماو  دارانسهامواحد مگاوات و باالتر( که 

های خورشیدی خانگی است و بازار جهان برای دستگاه نیتربزرگداشت. بنگالد  دارای 

نپرال   کنیا در آفریقا، چین، هنرد و  اوگاندا، تانزانیا وازجمله ) توسعهدرحالکشورهای دیگر 
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 دیر تجدقاب های توسعه سرید سیستم دددرصدر آمریکای التین(  انیو گودر آسیا، برزی  

هایی که دور از شبکه هستند بررق در دسرترس قررار گیررد. بعرالوه      تا برای انسان هستند

اروپا، ژاپن، استرالیا و آمریکای شرمالی( دارای بیشرترین رشرد    شام  )کشورهای پیشرفته 

مورد مصررش را   در این زمینه و باال بودن تعداد مشترکان صنعتی و خانگی هستند که برق

 (21رن) کنند.خود تامین می

 

 
)گزارش وضعیت جهانی 2015های پایدار از تولید الکتریسیته جهانی در سال میزان سهم انرژی -1-2شکل 

 (2016های تجدیدپذیرانرژی

 
در شش کشور نخست، بریکس، اروپا و جهان در سال  دیتجدقابلهای الکتریسیته ظرفیت -2-2شکل 

 (2017،21)رن 2017

 گرمایش و سرمایش -2-3-2



 

درصد از انرژی کلی بررای تعیرین دمرای بناهرا و صرناید در       8های نوین حدود انرژی

و مقردار کمترر از آن را    تروده سرت یزکنند که بخش عمرده آن را  سراسر دنیا را فراهم می

. با ایرن وجرود میرزان سره چهرارم از      دهندیمتشکی   ییگرمانیزمخورشیدی حرارتی و 

توجه  با شود.های غیرتجدید شونده تامین میبشر برای گرمایش از سوخت ازیموردنانرژی 

ر های سرمایشی وجود دارد بهره بردن از انررژی پایردار د  اینکه دیدگاه افزایشی به سیستم

 شیو سررما سیاسرتی از گرمرایش    یدارجانرب هرا تراکنون کرم بروده اسرت.      این سیستم

سیاستی از  تیو حماهای از آگاهی نشانه اما هاست.، خیلی کمتر از دیگر بخشدیتجدقاب 

 (2016رن بیست ویک،) های مرتبط وجود دارد.تکنولوژی
 ونقلحمل -3-3-2

 ونقر  حمر  در بخرش   مورداسرتفاده هرای  درصد از سروخت  4های پایدار تقریبا انرژی

را فراهم کردنرد کره قسرمت اعظرم آن براز هرم بره زیسرت          2015ای دنیا، در سال جاده

نرو   یهرا یریر گو بهرههای ماید تعلق داشت. همچنین در این سال ارتقا در بازارها سوخت

 یگاز یهارساختیزهای زیستی برای بخش هواپیمایی ادامه داشت. ساخت مانند سوخت

سروز گسرتر  پیردا کررد و     گیرری، بررای خودروهرای گراز    جی( و اماکن سروخت انسی)

رن  ) فرصت جدیدی برای ادغام متان زیستی بخصوص در اروپا به وجود آمرد.  جهتنیبد

 (2016بیست ویک،

 
 آینده سیاستی -4-3-2

را اتخراذ کردنرد، ایرن     یادارانره جانرب هرای  بیشتر کشورها در سرتاسر دنیرا سیاسرت  

هرای  ، در نشستییوهواآبهای جهانی برای کم کردن تغییرات جهت تال ها در سیاست

 جمرد  پاریس( توجهات زیادی را به خود منعط  کررد. فرانسه )تغییرات اقلیمی در کشور 

افرزایش   برازهم 2016و  2015هرای های ،انرژی پراک طری سرال   کشورهای دارای سیاست

هرای  اپی اهدافی در راستای انرژیکشور در این دو سال پی 176و  173یافت. و به ترتیب 

های پایدار، در های حمایتی در رابطه با بح  انرژیکشور نیز سیاست 146و  پاک داشتند

 (2016-2017رن،) سطح ملی داشتند.
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20

16 

 واحد 2014 2015

 یگذارهیسرما  

6/

241 

میلیارد  273 9/285

 دالر

سذاالنه  در بذرو و   ) دیذ جد یگذاار هیسرما

 های تجدید پایرسوخت

 برق 

92

1 

در کذ  غیذر از   ) دیذ تجدقابذ  ظرفیت بذرو   گیگاوات 665 785

  یآببرو

2,

017 

در ک ,شذام   شذونده ) ظرفیت برو تجدیذد   گیگاوات 701,1 849،1

  یآببرو

1,0

96 

 یآببروظرفیت  گیگاوات 036,1 064،1

11

2 

 ظرفیت زیست برو گیگاوات 101 106

50

4 

تذذذراوات  429 464

 ساعت

 تولید ساالنه زیست برو

5/

13 

 ییگرمانیزمظرفیت الکتریسیته  گیگاوات 9/12 2/13

30

3 

 ظرفیت فتوولتاییک گیگاوات 177 227

8/

4 

ظرفیذذت الکتریسذذیته حرارتذذی خورشذذیدی  گیگاوات 3/4 8/4

 متمرکز

4

87 

 ظرفیت الکتریسیته بادی گیگاوات 370 433

 گرما 

4  آب گرم خورشیدی ظرفیت -گیگاوات  409 435



 

 
 های پایداربعد اقتصادی انرژی -5-3-2

و مقدار مصرش  شودپیشرفت اقتصادی کشورها سبب باال رفتن مصرش انرژی می

های اقتصادی و رشد آن به سطح فعالیت یتوجهقاب  طوربههای پایدار و ناپایدار انرژی

و پدید آمدن  (. به صورتی که درصد رشد اقتصادی باالSalim et al., 2014)بستگی دارد

(. 1390مهرآرا و همکاران،)کندنیازهای جدید، فشار افزایشی را بر مصرش انرژی وارد می

های شود که سهم قسمتدر چرخه گستر  اقتصادی، شک  اقتصاد دچار تغییراتی می

مختل  اقتصادی نیز دگرگونی است. از جهت دیگر با بزرگ شدن اقتصاد، کشورها به 

56 

 ونق حم  

6/

98 

 تولید ساالنه اتانول میلیارد لیتر 5/94 3/98

8/

30 

 تولید زیست دیزل میلیارد لیتر 4/30 1/30

 هاسیاست 

17

6 

 کشورهای دارای اهداف سیاستی # 164 173

11

0 

-ها/کشورهای دارای سیاستها/استانایالت # 110 110

 اف آی تی ) ینیتضمهای خرید 

10

0 

ها/کشورهای دارای سیاسذت  ها/استانایالت # 98 100

 ای/استاندارد )آرپی اس سهمیه

3

4 

هذذای برگذذزاری کشذذورهای دارای سیاسذذت # 60 64

 مناقصه/رقابتی

کشورهای دارای قوانین اجباری/الزامی برای  # 21 21 21

 گرمایش

6

8 

کشورهای دارای قوانین الزامی برای زیسذت   # 64 66

 هاسوخت

 (21) بلومبورگ،رن2016، 2015 سال ریپذهای تجدید های انرژیجدول: شاخص -1-2جدول 
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ها با اقدامات خود موجب هایی برای افزایش کارایی استفاده از انرژی هستند. آندنبال راه

 ,Brooks)شود.شوند که همین موضوع باع  افزایش مصرش انرژی میها میکاهش هزینه

 زیر است: صورتبه شدهانیب( همچنین تابعی که برای مصرش انرژی 2000

𝐸𝐶 = 𝑓(𝑦. 𝑓, 𝑡)(𝑦, 𝑝) 

 

تکنولوژی کره خرود    tقیمت انرژی وp تولید اقتصاد، y مصرش انرژی، ECدر این رابطه 

از  یمنرد بهرره ( EIAاداره اطالعرات انررژی )   یهرا گزار . بر اساس هست، pو  yتابعی از

یدار به سبب هزینه اولیه باال، برای تمامی کشورها امکان چندانی ندارد ولی منابد انرژی پا

-زیادی بر روی منرابد پایردار مری    یگذارهیسرمابا منابد مالی باال،  یافتهتوسعهکشورهای 

در حال فزونری اسرت. کشرورهای     دالماًتولید انرژی از طریق منابد نوین  کهیطوربهکنند 

از انتشرارات مخررب و ایجراد امنیرت انررژی منرابد پایردار را         کاسرتن  باهدش یافتهتوسعه

 (English, Lutz, 2013)کنندجایگزین منابد ناپایدار می

 
 در ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی شدهانجاممطالعات  -2-2جدول 

نمونررره ارزیرررابی   محقق

 شده

 خالصه نتایج تخمینیمدل 

فطرررررررررس و  

 (1391همکاران )

کشورهای انتخاب 

 (2009-1980شده )

ریشررره واحرررد 

پانلی،هم انباشرتگی  

 پانلی

-استفاده از انررژی  بلندمدتتاثیرات 

های فسریلی بیشرتر از درصرد اثرگرذاری     

هررای پایرردار بررر رشررد  انرررژی بلندمرردت

 اقتصادی است.

Sadorsky 
(2009) 

کشور با  18تعداد 

نوظهرررررور اقتصررررراد 

(2003-1994) 

هررم انباشررتگی 

پررررانلی و مرررردل   

تصرررحیح خطرررای  

 پانلی

باال رفتن میزان درآمرد اثرر مثبرت و    

بر استفاده از انرژی پایدار دارد  یداریمعن

میان انرژی پایدار و رشرد   دوطرفهو علت 

 اقتصادی هست.

Apregis & 

Pine (2011) 
کشررور  80تعررداد 

(2007-1990) 

هررم انباشررتگی 

پرررانلی و تصرررحیح  

 خطای پانلی

علررت  مرردتکوترراهو  بلندمرردتدر 

بینابین میان مصرش انرژی پایدار با رشرد  

 اقتصادی هست.

Omri (2013)  کشررور  14تعررداد

-2011منا )از منطقه 

1990) 

معررررررررادالت 

 زمانهم

ارتباط مستقیمی میان مصرش انرژی 

و رشد اقتصادی وجود دارد. و نیرز رابطره   

 2COاز مصرش انرژی با انتشرار   طرفهکی

میران رشرد اقتصرادی و     دوطرفهو ارتباط 

 وجود دارد. 2COانتشار 

ای بره سرمت الکتریسریته    عمرده  طرور بره  دیر تجدقابر  هرای  در انررژی  یگذارهیسرما



 

الکتریسریته حاصرله از خورشرید     2015خورشیدی و بادی سوق پیدا کرده است. در سال 

 56میلیرارد دالر یرا بیشرتر از     161برا رقرم    افتهیاختصاص یگذارهیسرمابیشترین  بازهم

های پایردار را بره خرود    گذاری جدید در بخش الکتریسیته و سوختهمه سرمایه درصد از

-درصد از مجموع سررمایه  3/38میلیارد دالر یا  6/109اختصاص داد. الکتریسیته بادی با 

کشرورهای برا بیشرترین     جردول زیرر   (2016رن بیسرت و یرک،  ) گذاری را تصاحب نمود.

 دهد.در بخش الکتریسیته را نشان می گذاریسرمایه
های نوین/رن بیست )گزارش وضعیت جهانی انرژی2015ساالنه سال یگذارهیسرما -3-2جدول 

 (2016ویک،

گذذااری یذذهسذذرما

سذذاالنه/ظرفیت افذذافه  

 شده

 1  2  3  

4 

 5 

گررررذاری در سرررررمایه

 الکتریسیته و سوخت پایدار

متحداالتیا چین

 ه

 هند بریتانیا ژاپن

گرذاری بره ازای   سرمایه

 تولید ناخالص داخلی

 جامالیکا مراکش اروگوله هندوراس موریتانی

ظرفیرررت الکتریسررریته 

 ییگرمانیزم

 آلمان/ژاپن کنیا مکزیک متحدهاالتیا ترکیه

 تهیسررریالکترظرفیرررت 

 حاصله از آب

 ویتنام هند ترکیه برزی  چین

ظرفیرررت خورشررریدی 

 فتوولتاییک

 هند بریتانیا متحدهاالتیا ژاپن چین

ظرفیرررت الکتریسررریته 

 حرارتی خورشیدی متمرکز

 - - متحدهاالتیا آفریقای جنوبی مراکش

ظرفیرررت الکتریسررریته 

 بادی

 هند برزی  آلمان متحدهاالتیا چین

 یآبررظرفیررت دمررایی  

 خورشیدی()

 متحدهاالتیا هند برزی  ترکیه چین

متحاالتیا تولید زیست دیزل

 ده

 فرانسه آرژانتین آلمان برزی 

متحاالتیا تولید اتانول سوختی

 ده

 تایلند کانادا چین برزی 

 
 پایدار یهایانرژجایگاه اشتغال در بخش  -6-3-2

گذاری و بیشرتر  های سیاستی، کم شدن سرمایهدر بعضی از بازارهای بزرگ، دگرگونی
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شدن خودکارسازی سبب از دست دادن مشاغ  شد. با این وجود، آمار جهانی اشرتغال بره   

 2016خورشریدی فتوولتاییرک( در سرال     ازجملهعلت ثبت رکورد توسعه تجدید پذیرها )

 های پایدار در جهان، شام  الکتریسیته آبیرشد خوبی داشت. تعداد نهایی مشاغ  انرژی

، تعرداد مشراغ  انررژی    2016میلیون شغ  رسریده . در سرال    9.8ه بزرگ مقیاس، ب 

درصرد افرزایش    8/2پایدار بدون توجه به در نظر گرفتن الکتریسیته آبی برزرگ مقیراس،   

 (2017رن بیست و یک،) یافت.

-وبیسترن ) ریمتغ دیتجدقابلهای سهم انرژیها به افزایش بررسی تاثیرات تقریبی و پاسخ -4-2جدول 

 (2017یک،

بدون  تاثیرات

تاثیرات 

 موردتوجه

میزان اندکی در 

تغییرپایری و نبود 

قطعیت در تولید, در 

استفاده سیستم  سطح

است تاثیرات  موردتوجه

از  یوربهرهکم در 

 های خصوصینیروگاه

نبود قطعیت و 

روبه  تغییرپایری

در  رشد,تاثیرات ویژه

 سطح سیستم دارد.

 موردتوجهتاثیرات 

برداری بعضی از در بهره

 هانیروگاه

تغییرپایری و 

نبود قطعیت 

 افتهیشیافزا

 تولید,تاثیرات زیادی

وری در سطح بهره

 سیستم دارد.

تاثیرات 

بر همه  موردتوجه

 هانیروگاه

تولید مازاد 

های -انرژی

متغیر و  پایدار

نبود توازن انرژی 

 فصلی

پاسخ 

 ازهاینشیپ

 

 

 

نبود 

 ازینشیپ

تعدادی تغییرات در 

های شبکه و زیرساخت

 وری سیستمبهره

تغییرات ویژه در 

 کاربری سیستم

زیادتر  یریپذانعطاش

در تولید و تقاضا،تقویت 

شبکه جهت پایداری ولتاژ و 

 فرکانس

تغییرات اساسی در 

وری بهره

 یریپذانعطاشسیستم،

مثبت در تولید و 

بیشتر  تقاضا،تقویت

 شبکه

های تال 

بیشتر جهت 

مدیریت 

ناهماهنگی بین 

 تولید و تقاضا

 ینیبشیپ

 منابع

 * ** *** *** 

وری بهره

 شبکه

 * ** *** *** 

سازرهیذخ

 ی

  * ** *** 

مدیریت 

 تقافا

  * ** *** 

تقویت 

 شبکه

  * ** *** 

پیوند 

 هابخش

   * *** 



 

نمونه 

های فنی و پاسخ

 عملیاتی

گردآوری 

اطالعات در مورد 

شرایط شبکه و 

،شام  یزیربرنامه

استانداردهای 

فنی رشد بیشتر 

 انرژی پایدار

ساخت یک سیستم 

تولید انرژی  ینیبشیپ

 پایدار

معرفی فناوری ارتقا 

و  یبرداربهرهیافته و رویه 

 توزید منابد یزیربرنامه

ایجاد هماهنگی میان 

نواحی کنترل،با کمک 

فناوری ارتقا یافته اطالعات 

و کنترل و اتصاالت داخلی 

انتقال،مدیریت  شدهتیتقو

 تغییرپذیری

بیش از  یریکارگبه

های بیش سیستم

 یسازرهیذخپیشرفته 

درون شبکه و نیز پشت 

کنتورها،جهت ایجاد 

 توازن انرژی

تبدی  

الکتریسیته به مواد 

ی که شیمیای

قابلیت ذخیره 

مانند دارن )شدن 

هیدروژن( و پیوند 

 هایبخشدادن 

 مختل 

کشورهای 

با این سطح از 

نفوذ تجدید 

 هاشونده

اندونزی،مک

 یقایو آفرزیک 

 جنوبی

  دانمارک، ایرلند آلمان،یونان،پرتغال استرالیا،اتریش،بلژیک

 
 زیست ماده )توده( -4-2

یا همان ماده زیستی اصطالحی اسرت در بخرش انررژی کره بررای       تودهستیزدر علم 

 هیر اتحاد شرود. شود بکار برده میتعری  یک رشته از محصوالت که از فتوسنتز حاص  می

جهت گستر  استفاده از زیست ماده در برازار داخلری    EC 20011771اروپا طبق برنامه 

زیسرتی از   هیر تجزقاب تمام اجزا کند: زیست ماده توصی  می گونهنیاخود، زیست ماده را 

های شهری ها، زبالهمواد گیاهی و حیوانی(، فاضالب ازجملهکشاورزی ) پسماندمحصوالت، 

 کمیسیون اروپا() .هستو صنعتی، صناید جنگلی و سایر صناید مرتبط 
 چرخه طبیعی زیست ماده: -1-4-2

فراینرد  شرود، بره وسریله    قسمتی از تشعشعات خورشید که توسط اتمسفر جرذب مری  

تا  5شود. بیشترین بازده تبدی  انرژی در این چرخه حدود فتوسنتز در گیاهان ذخیره می

از محریط را   شرده جرذب  20C. گیاهان که از منابد ذخیره کرربن هسرتند،   هستدرصد  6

کنند و با مصرش گیاهان بخشی از کرربن بره انررژی، بخشری در     کربن ذخیره می صورتبه

آزاد  20Cشود. در صورت سروزاندن نیرز مقردار زیرادی     دفد می بافت زنده ذخیره و بخشی

هرای تجدیرد   سرازمان انررژی  ) مانرد. شود و قسمتی به انرژی و بخشی در خاکستر مری می

 پذیر(
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 چرخه تولید انرژی-3-2شکل 

 زیست ماده لیگنوسلولزی -2-4-2

لیگنوسلولز، یک ماده مرکب طبیعی با ساختار پیچیده، دربرگیرنده سلولز، همی سلولز 

مخلروط شرده و بخرش خرارجی      براهم و لیگنین است. دو قسمت سرلولز و همری سرلولز    

هرا،  ( با توجه به منابد و نوع سلول Doris et al., 2001) اند.لیگنین پوشانده شده لهیوسبه

درصد بررای همری سرلولز،     %50-30برای سلولز،  غالباً میزان درصد وزن خشک هر بخش

 ( Damrbash, 2005) .هستدرصد  %25تا  25درصد و برای لیگنین %35تا  20
 منابع زیست ماده لیگنوسلولزی -1-2-4-2

  ساقه ذرت، کراه بررنج، تفالره نیشرکر،     ینیزمبیسمانند )پسماندهای کشاورزی ،

 بقایای پنبه و غیره(

  نعناع معمولی، سورگوم شیرین( ها،چمن ) یوانرژیبگیاهان 

  (ارهخاکهای چوب و براده ) یجنگلضایعات 

 های بازیافت شده(برگه کاغذ، روزنامه) یصنعتهای زباله 

 جامد شهری عاتیضا 
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Abstract 

Purpose: As the population grows, the world will face many crises, the most 

important being the need for energy (fuel) and increased pollution on the planet. 

These include global warming, excessive consumption of unstable fuels, ozone 

depletion, the risks of carcinogenic effects to humans. In view of these issues, the 

purpose of this study was to evaluate the life cycle of two maize and potato waste 

products and the environmental indices of each crop compared to each other and 

several other scenarios, to investigate the bioethanol production capacity in Ardabil 

province, the price index per one. Liters, and check the fuel replacement capacity 

Research Methodology: In order to evaluate the life cycle of two products of potato 

and maize waste,. all inputs and outputs of two products (from planting to transfer to 

warehouse) were identified first and for extraction of inputs and outputs of production 

area. Bioethanol Related experiments including hydrolysis fermentation, distillation 

were performed., Two replications of the production stages of each crop were 

performed under unmatched conditions and the results were compared with each 

other.Also, the amount of bioethanol production per kg (maize-potato waste) was 

determined and based on which the bioethanol production capacity was obtained 

relative to the crop production, Then the price index was calculated by considering 

the inputs and outputs. At the end all information was entered in Sima Pro software 

and environmental indicators were obtained. 

Results: Based on the results of Sima Peru experiments and software, it was found 

that the bioethanol damage indices produced by maize were lower than the potato 

wastes. The amount of bioethanol produced from one kg of corn was 0.341 g and the 

bioethanol production capacity of corn in Ardabil province was 17050000 liters as 

well as one kg of potato waste equivalent to 0.0935 g bioethanol. There were 160,000 

tons of waste. It was also found that combined use of bioethanol with E5 can be an 

important factor in reducing injury indices in the province. 

Conclusion: The results showed that due to considering all inputs and outputs in corn 

and potato bioethanol production compared to synthetic ethanol that only the inputs of 

production sector were considered, the index had higher percentage index. But it is 

understandable given the mechanization conditions of the area The bio-ethanol 

biomass of maize is also lower than potatoes, but it is nutritionally efficient in 

producing bio-ethanol residues. 

Keywords:  Increased pollution - Global warming - Decreased ozone - bioethanol - life 

cycle - damage index 
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