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  چکیده
هاي  نامه پیمانها و  محیطی زندگی در قالب کنوانسیون محیطی و کاهش منابع فسیلی، بهبود استانداردهاي زیست هاي زیست شروع نگرانی

ه از مواد جایگزین در بنزین و  هاي گوناگون و استفاد از سوي دیگر، منجر شد تا متخصصان با اعمال روش -نظیر پروتکل کیوتو -متفاوت
 اتانول بهبیو دست یابند. در حال حاضر،، زیست و توسعه پایدار هاي جایگزین پاك، به اهداف خود در زمینه حفظ محیط تهیه سوختیا 

یکی استان اردبیل  .با توجه به منابع هر کشوري قابل تولید است هاي رایج باشد. اتانول تواند جایگزین سوخت عنوان منبعی قابل اعتماد، می
ضایعات در مراحل مختلف، پتانسیل درصد  20هزار تن سیب زمینی و  900با تولید ساالنه بالغ بر  هاي تولید سیب زمینی کشوراز قطب

در بزرگ تواند گامی می را دارد .بر همین اساس راه اندازي واحد استحصال تولید بیواتانول در استان اردبیللیتر بیواتانول  19800000تولید 
  .زیست تلقی شودو صیانت از محیط سوخت تجدیدپذیر بیواتانول راستاي تولید

   زیستمحیطضایعات سیب زمینی،  سوخت بیواتانول، :کلمات کلیدي
 
  

  و هدف مقدمه
. یابدمی افزایش مداوم طور به توسعه، حال در کشورهاي در صنعتی رونق و جمعیت سریع رشد علت به انرژي جهانی تقاضاي امروزه
 هايسوخت از استفاده. دشومی تأمین طبیعی گاز و سنگ ذغال نفت، مانند متداول فسیلی هايسوخت از هنوز انرژي تقاضاي عمده بخش
  ت.اس داده افزایش تشدید و ايبه طور فزاینده زمین کره جو در را اي گلخانه گازهاي سطح اخیر، هايسال ویژه به اخیر قرن در فسیلی

.(Ballesteros et al 2006)  
. است کرده ترغیب جایگزین هاي برایسوخت درجستجو را جوامع نفت ناپایدار بازار و جهان انرژي منابع ناگزیر باکاهش همراه واقعیت این 

 ساختمان با ها ماشین در سوخت عنوان به تنهایی به چه فسیلی، هاي سوخت براي مناسب جایگزینی عنوان به است هامدت اتانولبیو
 فنی نظر از مشکلی  % 10 تا بنزین به اتانول افزودن .است شده گرفته نظر در سوخت ترکیب در افزودنی عنوان به یا اختصاصی موتور
 25 در را رشدي به رو روند جهانی بیواتانول تولید. نیست موجود بنزینی خودروهاي سوخت رسانی تغییر سیستم به نیازي و کندنمی ایجاد
 به 2011 و 2010 سال در جهان در سراسر آن ساالنه تولید ظرفیت. است داشته شدیدي افزایش 2000 از سال و دهدمی نشان اخیر سال

  .برسد لیتر میلیارد 115 از  بیش به 2015 سال در است شده بینیپیش و بود لیتر میلیارد 105 و 92 حدود ترتیب
 )Agricultural Outlook, 2011. Biofuels-OECD-FAO(.  

تنها  شاید و پاکترین ،) 113(  باال اکتان عدد و اکسیژن محتواي توده با زیست از انرژي مدرن اشکال از یکی بیواتانول، حاضر حال در
 شودمی بنزین بهتر احتراق و موتور عملکرد افزایش به منجر هادر ماشین آن کاربرد که است شده ثابت. باشدمی بنزین تجدیدپذیر جایگزین

گسترش  دیگر طرف از. است اهمیت حائز زیستی محیط لحاظ به یابد کهمی کاهش و مونواکسیدکربن معلق ذرات مانند آالینده ها انتشار و
 انرژي از بیشتر اتانولبیو انرژي محتوي. )1390( نجفی،  شودکشاورزي می بخش در زاییاشتغال و شدن فعال موجب اتانولبیو از استفاده

  ). 2002 ،همکاران و (شاپوري باشدمی آن تولید براي نیازمورد
 موادي که است لیگنوسلولزي توده زیست اتانول،بیو تولید براي منبع دیگر. شود تولید اينشاسته یا قندي گیاه هر از تواندمی اتانولبیو

پسماند  ،...) و گراس سویچ یونجه،( علفى گیاهان ،...) و نیشکر کلش،باگاس و کاه علوفه اي، ذرت( کشاورزي محصوالت باقیمانده ازقبیل
 تولید لیگنوسلولزي براي توده زیست از استفاده. شودمی شامل را ضایعات دیگر و ضایعاتی کاغذ جنگلی، ضایعات کشاورزي، تبدیلی صنایع
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 ارزان تولید امکان. بستگی دارد آن ارزان تولید در موفقیت به اتانولبیواز استفاده در موفقیت .باشدمی توسعه حال در هنوز سوختی اتانولبیو
 محصوالت ضایعات .دارد بستگی تولید اولیه مواد خواص و نوع تولید، روش هوا، و نوع آب منطقه، جغرافیایی موقعیت به نیز اتانولبیو

 بیواتانول از تولید که، آنجا از. ) 1390، باشد ( نجفی مطرح اتانولبیو تولید براي قیمت ارزان اولیه منبع یک عنوان به تواندمی کشاورزي
این  صنعتی مصارف و خوراکی مصرف بین کشمکش از دارد براي اجتناب رقابت غذا منابع با غالت، مانند کشاورزي محصوالت
 روي محصوالت فشار فراوان، و غیرخوراکی ماده یک روي تمرکز. شوندمی گرفته نظر در اولیه ماده عنوان به آنها ضایعات تنها محصوالت،

 در خانگی،سطح  تا مزرعه از مراحل تمام در سال طول در شده ضایع کشاورزي،گیاهان محصوالت ضایعات. دهدمی کاهش را کشاورزي
 قندها این از توانندمی هامیکروارگانیسم .شوند تبدیل تخمیر قابل قندهاي به توانندباشند که میمی نقلوحمل و ذخیره سازي کشت، طول

 بیواتانول تجدیدپذیر تولید سوخت ). 1392، ح ، مرضیه پور عزیزي، سجاد رستمی(سیف اله فال کنند تبدیل به اتانول را آنها و کنند استفاده
راه  یک و دهدمی قرار در اختیار را قیمت ارزان و پاك سوختی زباله، عنوان به مواد این بر حذف کشاورزي عالوه محصوالت ضایعات از

  باشد.می بحران انرژي از کشور خروج براي منطقی حل
هر گونه تغییري در کیفیت که منجر به غیر قابل دسترس شدن و عدم ایمنی محصول شود   سازمان خوار و بار کشاورزي بر اساس تعریف 

 .) (FAO, 2014و در نهایت محصول کشاورززي را براي انسان غیر قابل مصرف کند، ضایعات مواد غذایی تلقی می شود
مان کشت تا زمینی از زمیان ضایعات سیب ی بسیار باالست.زمینهنگام تولید، نگهداري و مصرف سیبزمینی حاصله در ضایعات سیب

ت هاي نادرست تولید و برداش شی از روشرود که نازمینی تولید شده از بین میاز سیب درصد 20کننده حدود رسیدن آن به دست مصرف
مزرعه و انبارهاي  در زمینی در شرایط نامناسبنامناسب و در نهایت نگهداري سیب نقل و بارگیريومحصول، درجه بندي نامناسب، حمل

  . )ازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل، سنامبی( صرف خانوار وجود داردمباشد. البته ضایعاتی هم در زمان عمده فروشی می
ترین تولید کنندگان  بزرگ روسیهو  هند، چین . شود زمینی در سراسر جهان تولید میمیلیون تن سیب 330ساله در حدود  در حال حاضر هر

هاي ایران، از مناطق بیابانی تا مناطق مرطوب کرانه دریاي خزر  زمینی تقریباً در تمام استان سیب .) (FAO, 2009دزمینی هستنسیب
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان، خراسان و  همدان، بیشترین نواحی تولید آن اردبیل، )1(براساس شکل شود. کشت می

  . کشاورزي استان اردبیل )زمان جهاد ، سانام( بیفارس است 
  

  
  )1389-90نسبت به کل کشور (سال زراعی   توزیع میزان تولید سیب زمینی استان ها:  1شکل 

  
  

  :هامواد وروش
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دقیقه عرض شمالی و طول  42درجه و 39دقیقه تا  45درجه و  37کیلومتر مربع داراي عرض جغرافیایی: 17800استان اردبیل با مساحت 
  .)2(شکل   دقیقه طول شرقی درشمال غربی ایران واقع شده است 55درجه و  48دقیقه تا  30درجه و  47جغرافیایی:

  .ژیک استان مطرح استن محصول استراتزراعت غالب منطقه ،سیب زمینی رقم آگریا بوده و به عنوا
 

 
 : موقعیت جغرافیایی استان اردبیل در ایران 2شکل 

 
درصد) بواسطه  20که بخش قابل توجهی از آن(حدود  هزار تن بوده است، 950میزان تولید سیب زمینی در سال جاري در استان اردبیل 

محصول تبدیل به که بایستی آن را مدیریت و شودچرخه مصرف خارج وعمال دورریز می ویژه انبارداري ازهضایعات مراحل مختلف تولید ب
. با درنظر گرفتن مشکالت ناشی از سوخت هاي فسیلی و از جمله بنزین نظیر مان جهاد کشاورزي استان اردبیل)، سازنامبی( با ارزش کرد

زیست محیطی ناشی از احتراق سوخت بنزین از یک طرف، و حجم عظیمی از پایان پذیري منابع فسیلی، وابستگی به واردات بنزین، مسائل 
 به عنوان بیواتانول ضایعات سیب زمینی چه در سطح مزرعه و چه پس از آن بنظر می رسد که بتوان بخش عمده اي از این ضایعات را به

  .ر گامی در این راستا تعبیر می شودسوختی جایگزین بنزین تبدیل کرد که تحقیق حاض
  

  :فرایند تولید بیواتانول 
هاي پیچیده در مواد اولیه ورودي خام را به قندهاي ساده (گلوکز و فرکتوز) ساکارید اکنش شیمیایی است که پلییک و : هیدرولیز الف)

شود. هیدرولیز اسیدي نشاسته یک هابه عنوان کاتالیزگر استفاده میدیل بیوماس به بیواتانول از اسیدها و آنزیمتبدیل می کند. در فرآیند تب
   . هاي باال، جاي خود را به هیدرولیز آنزیمی بخشیده است هاي مقاوم به دماآنزیمروش سنتی است که با پیدایش و تکامل 

ها تريکند. واکنش تخمیر توسط مخمرها و باکشیمیایی است که قندها را به بیواتانول تبدیل میهاي بیویک سري از واکنش : تخمیرب) 
کربن به  6هایی که براي تخمیر قندهاي شود. یکی از مهمترین باکتريکسیدکربن تولید می او دي ، بیواتانولي آندهد و در نتیجهرخ می
دهد. همچنین ضریب تبدیل زمینی را نشان می) روند تولید بیواتانول از ضایعات سیب 3شکل ( است. 1رود ساکارومایسس سرویزیهکار می

  ) آورده شده است.1زمینی به بیواتانول در جدول (محصوالت مختلف از جمله سیب
  
  

  سیب زمینی
  

  خیساندن و شستشو
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 s     افزودن آنزیم  
  
  

 Co2 افزودن مخمر  
  
 

 بیواتانول
 )Kim et al،2004(زمینی از ضایعات سیب شماتیک فرایند تولید بیواتانول : 3شکل 

  
  )Kim et al،2004(لتبدیل محصوالت داراي پتانسیل تولید بیواتانوضریب :  1 جدول

  
 
 
 
  
  
 
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 

  :  محاسبات
زمینی به درصد) و همچنین ضریب تبدیل سیب 20هزار تن) و درصد ضایعات آن ( 900با توجه به آمار تولید سیب زمینی در اردبیل (

  توان نوشت:) می1بیواتانول (جدول 
% 900000ton × 20 = ضایعات تولیدي در مراحل مختلفمیزان کل   =180000ton 

ݐ݈݅ 180000ton × 110 = برآورد بیواتانول قابل استحصال ൗ݊ݐ  = 19800000lit 
  

  ضریب تبدیل ( لیتر بر تن )  محصول
  400  گندم

  135-300  نیشکر( باگاس و مالس )
  400  برنج
  350  جو

  360  ذرت
  110  سیب زمینی

  360  خرما
  300  قند ( مالس )چغندر

  70  انگور
  65  سیب

  

  پخت

  هیدرولیز نشاسته

  سازيمایع )1
  تبدیل به قند )2

  تخمیر
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     نتایج و پیشنهادات
پس از اختالط با  به سبد سوختی کشور اضافه نمود اتانول تولید کرد وبیو هزار لیتر 19800 توانمی در استان اردبیل زمینی از زائدات سیب
نقل بهره  و ، از آن در سیستم حمل MTBEبه عنوان جایگزین  درصد و بدون تغییر اساسی در ساختمان موتور 5تا  2هاي  بنزین با نسبت

زیست و مشکالت حاصل از آن  گی محیطزائدات، از آلود هاي ناشی از احتراق و دفع برد تا عالوه بر کاهش واردات بنزین، با کاهش آلودگی
 با ت.اس کرده بررسی بیواتانول تولید براي را نشاسته اي اولیه مواد و شده ضایع توده زیست از استفاده پتانسیل مطالعه این .جلوگیري نمود

 پتانسیل آنها رقابت قابل قیمت و در منطقه فراوانی علت به نشاسته اي اولیه مواد دوم، نسل سوخت به نیاز و تکاملی سیر گرفتن نظر در
 باالي بازده به دستیابی در شگرف، هايتالش نیازمند نشاسته اي مواد از استفاده امکان کردن میسر هرچند .دارند تريمطلوب استفاده

 زمینیاز ضایعات سیب بیواتانوللذا راه اندازي واحد تولید  .باشدمی آن امثال و آوري جمع سیستمي برا هازیرساخت برقرارکردن تانول،ابیو
امنیت انرژي و صیانت از  کشور، از ارز شدن خارج از جلوگیري بر عالوه هدف این شدن محقق درصورت پیشنهاد می شود. اردبیل در استان

  .یابدمی کاهش نیز بنزین احتراق از ناشی هايآالینده ،زیست محیط
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