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 جايگاه سوختهاي زيستي در توسعه پايدار

و نام خانوادگي 2هاجر فرشيدي،*1پروانه غريبينام

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت
) gharibi@ifco.ir: نويسنده مخاطب*(

 چكيده
م در جهان امروز كه افزايش روزافزون آالينده استفاده از سوختهايي رود، ها يكي از چالشهاي مهم كشورها به شمار

و سنگين،  و بهداشت ارتقاء، باعث افزايش پايداري انرژيزيستي به عنوان سوخت خودروهاي سبك سالمت عمومي
در.و عالوه بر آن مزاياي ايمني نيز تامين مي گردد شدهمحيط زيست  در اين مقاله به وضعيت موجود ساير كشورها

پ و چالشهاي زمينه بكارگيري از اين سوختها و با توجه به جايگاه سوختهاي زيستي در توسعه پايدار، مزايا رداخته شده
در پايان با توجه به مصرف روزافزون سوختهاي فسيلي در ايران، جايگزيني. استفاده از آن مورد بررسي قرار گرفته است

و آاليندهسوختهاي  بها فسيلي با سوختهاي زيستي، در كاهش مصرف سوخت .خواهد داشتسزايي تاثير

 انرژي، چشم اندازCO2انتشار سوختهاي زيستي،: هاي كليدي واژه

 مقدمه-1
و اقتصادي ناپايدار است و مصرف انرژي از لحاظ اقتصادي، زيست محيطي انتشار،اقدام قاطعبدون. روند كنوني در عرضه

شدبيش از دو براب 2050گازهاي گلخانه اي مرتبط با انرژي در سال  و نقل.ر خواهد از توليد%23در حال حاضر بخش حمل
و تقريباً) مربوط به بخش انرژي( CO2جهاني آالينده  از مصرف فرآورده هاي نفتي را در جهان به خود%50را توليد مي كند

.]1[ اختصاص داده است
و نقل، استفاده از سوخت و برقي كردن ناوگان حمل هاي زيستي يكي از مهمترين شيوه هاي عالوه بر بهبود كارايي سوخت

و نقل مي باشد و هواپيماها، سوختهاي. كاهش آالينده هاي كربني در بخش حمل خصوصاً براي خودروهاي سنگين، كشتي ها
و پيل سوختي در اين CO2زيستي نقش فزاينده اي را در كاهش آالينده  ايفا مي كنند زيرا استفاده از خودروهاي الكتريكي

.پذير نيست كانبخش ام
و نقل را تامين ميكند ولي تكنولوژيهاي جديد پتانسيل2امروزه بيوسوختها تنها حدود كل سوخت بخش حمل درصد از

مي IEA. قابل توجهي براي رشد در دهه هاي آينده دارند اگزا ژول از سوخت هاي زيستي32، 2050كند در سال پيش بيني
از27در جهان مصرف شود كه  ميدرصد و نقل را تامين .]2[ كند نياز بخش حمل

 يد سوختهاي زيستي در جهان تول-2
و اولين موتور رادولف ديزل با روغن بادام زميني19 توليد بيوسوختها در اواخر قرن زماني كه اتانول از ذرت استخراج شد

و نقل 1940تا دهه. بكار افتاد، آغاز شد ديده مي شدند اما كاهش قيمت سوختهاي بيوسوختها بعنوان سوخت مناسب حمل
از عالقه به توليد تجاري. فسيلي توسعه بيشتر آنها را متوقف كرد و نقل زماني 1970اواسط دهه سوختهاي زيستي براي حمل

 
و نقل-�  شركت بهينه سازي مصرف سوخت، كارشناس بهبود روشهاي حمل
 شركت بهينه سازي مصرف سوخت، كارشناس ارشد مديريت انرژي-2
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ذكه در برزيل اتانول و در امريكا اتانول از  در بيشتر نقاط دنيا رشد سريع توليد. رت توليد شد، افزايش يافتاز نيشكر
و با سياستهاي حمايتي دولتها اتفاق افتاده است10بيوسوختها در .]2[ سال اخير

:سوختهاي زيستي براساس شيوه توليد آنها به دو دسته تقسيم مي شوند
ـ در: سوختهاي زيستي نسل اولالف سوختهاي زيستي نسل اول سوختهايي هستند كه امروزه به ميزان قابل توجهي

و بيوديزل از روغنهاي.دبازار موجود مي باشن انواع سوختهاي زيستي نسل اول شامل اتانول از نيشكر، اتانول از نشاسته ذرت
و يا چربيهاي حيواني. گياهي مي باشد مواد اوليه توليد سوختهاي زيستي نسل اول شامل شكر، نشاسته، دانه هاي روغني

و يا شامل تفاله هاي غذايي مي باشند باشد كه در اكثر مواقع مي توانند به عنوان مواد غذايي مي .مورد استفاده قرار گيرند
ـ و يا ماده چوب: سوختهاي زيستي نسل دومب  سوختهاي زيستي نسل دوم سوختهايي هستند كه از سلولز، شبه سلولز

)Lignin(و در موت. توليد مي شوند ورهاي احتراق سوختهاي زيستي نسل دوم نيز مي توانند با سوختهاي نفتي تركيب شده
و از طريق تاسيسات موجود توزيع شوند با افزايش انتقادات از قابليت پايداري. داخلي موجود مورد استفاده قرار گرفته

مي سوختهاي زيستي نسل اول، توجه شد ها به سوي پتانسيلي كه سوختهاي زيستي نسل دوم ناميده توليد. شود، معطوف
و تكنيكهاي كشاورزي، پتانسيلي را براي تامين مزايايي مانند مصرف سوختهاي زيستي نسل دوم، بر پايه انتخاب مواد اوليه

و استفاده از زمين مي ضايعات مي. كند هاي باير فراهم تواند پتانسيل قابل توجهي را براي ارتقا در اين روش، سوخت جديد
و توسع و بهبود شرايط اقتصادي در مناطق در حال ظهور .ه ارائه كندتوسعه روستايي

و تكنولوژيهاي توليد آن بسيار كاراترند، اما اگر اين محصوالت با محصوالت اگرچه امروزه سوختهاي زيستي نسل دوم
اگر سوختهاي زيستي نسل دوم از محصوالت كشاورزي. غذايي براي دستيابي به زمين رقابت كنند، ناپايدار خواهند شد

، حدود 2050زمين مورد نياز براي توليد حجم مورد تقاضاي سوختهاي زيستي در سال تخصيص يافته براي انرژي توليد شود، 
مي 160 و جنگلداري، زمين مورد نياز براي توليد. شود ميليون هكتار تخمين زده درصورت استفاده از ضايعات كشاورزي

و.تواند بطور قابل توجهي كاهش يابد سوختهاي زيستي نسل دوم مي  نسل دومتوسعه سوختهاي زيستي فعاليتهاي تحقيق
ظ تاكنون تنها در تعدادي از كشورهاي توسعه يافته و هندو برخي قدرتهاي اقتصادي در حال در حال هور مانند برزيل، چين

.انجام است

 سوختهاي زيستي عرضه-3
كل مصرف انرژي اوليه10، حدوداً 2007در سال ) اگزاژول در سال50حدود(در دنيا زيست توده بوده است درصد از

در. هرچند تخمين دقيق مصرف زيست توده سنتي سخت است. كه آن را بزرگترين منبع تجديدپذير انرژي اوليه ساخته است
و گرمايش OECD، در كشورهاي غير عضو در اگزاژول در سال30حال حاضر سهم عمده زيست توده، حدوداً و پز براي پخت

و حرارت استفاده. رود مستقيم بكار مي و الكتريسيته از زيست توده مدرن، شامل سوختهاي زيستي، گرمايش در محل
. باشدمي) ميليون بشكه نفت خام 462معادل( اگزاژول19 اي حدوداً منطقه

مي،)1(شكل دهد، كه نشانگر افزايش حدوداً دو برابري مصرف افزايش مستمر مصرف جهاني زيست توده اوليه را نشان
در. است 2006تا 1970ه در بين سالهاي زيست تود بطور گسترده در حال OECDمصرف زيست توده در كشورهاي غير عضو

اف3/1مصرف زيست توده ساالنه تنها 2006تا 1991بين سالهاي OECD افزايش است اما در كشورهاي  زايش يافته درصد
كه3/17مشابه ساالنه حدود در مدت)BTL( مايعديزل به زيست توده ازسوي ديگر تبديل. است درصد افزايش يافته است

.در سالهاي اخير است OECDبيانگر رشد سريع تقاضا در كشورهاي 
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 1971-2007مصرف جهاني زيست توده اوليه در سالهاي):1(شكل
و ديگر مواد* و( زيست توده جامد اوليه، شامل چوب، ضايعات چوب .است...) كاه، تفاله نيشكر

و ديگر بيوگازهاست ** .بيو گاز شامل بيوگاز حاصل از دفن زباله، بيوگاز لجن
و ديگر سوختهاي زيستيوهاي مايع شامل بيو اتان زيست توده*** .ستا ل، بيوديزل

در كشورهاي مورد مطالعه، باالترين سهم زيست. در برخي از كشورها، هنوز زيست توده منبع اصلي انرژي اوليه است
د ديگر كشورها. است) درصد31(و برزيل) درصد64(، كامرون)درصد89(ر كل انرژي اوليه عرضه شده متعلق به تانزانيا توده

و امروزه  و نفت وابستگي شديد دارند و گاز طبيعي و آفريقاي جنوبي براي تامين انرژي اوليه خود به زغال سنگ مانند چين
ميزيست توده نقش كمي را در اين كشورها ايف .)2شكل( كندا

در زيستسهم):2(شكل  2007كشورها در سال برخي از توده از كل انرژي اوليه عرضه شده



و احتراق ايرانچهار  مين كنفرانس سوخت
 1390بهمن ماه- كاشاندانشگاه- ان كاش

FCCI2012-1008                                                                                                             
 

�

و نقل-4  سوختهاي زيستي در بخش حمل
كه)1(جدول از 2000بيليون ليتر در سال18توليد جهاني بيوسوختها از نشان دهنده آن است بيليون 100به بيش
. رسيده است 2010ليتر در سال 

و بيوديزل در جهان):1(جدول ]3[) ميليارد ليتر(توليد بيواتانول
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1719212429313950667386 بيواتانول
8/00/14/19/14/27/36/611161719 بيوديزل

و نقل در اتحاديه اروپا از سهم سوختهاي زيستي مايع از كل در%1به 2000در سال%2/0سوخت مصرفي بخش حمل
و براساس برنامه ريزي 2007در سال%7/2و 2006در سال%8/1، 2005سال به 2020هاي انجام شده، در سال رسيده است
از سوختهاي بخش%)5/1اً تقريب(ميليون تن معادل نفت خام34سوختهاي زيستي 2007در سال.]4[خواهد رسيد% 10

و نقل را به خود اختصاص داد  ).3شكل(حمل

و نقل در دنيا):3(شكل ]5[) 2007سال(سهم انواع سوختها در مصرف سوخت بخش حمل

اي%3امروزه سوختهاي زيستي حدود و نقل جاده مي) برمبناي انرژي(از سوخت بخش حمل كه را تامين كنند در حالي
و نقل21، 2008بعنوان مثال در برزيل، در سال. كشورها سهم قابل مالحظه اي دارنددر برخي  درصد از سوخت بخش حمل

و در همان سال سوختهاي زيستي سهم  درصدي از مصرف سوخت بخش حمل4جاده اي توسط سوختهاي زيستي تامين شده
و سهم  حم3و نقل جاده اي اياالت متحده و نقل جاده اي اروپا داشته استدرصدي از مصرف سوخت بخش اين در حالي.ل

به 2007تا 2000است كه ميزان توليد بيواتانول در جهان از سال  و ميليون تن معادل نفت خام رسيده5/25سه برابر شده
و ميزان توليد بيوديزل نيز در طي سالهاي مذكور  به10است و به6/8برابر شده از%2/0عبارتي ميليون تن معادل نفت خام يا

.كل تقاضاي سوخت ديزل در جهان رسيده است
و اتحاديه اروپا در رده و بزريل . هاي بعدي قرار دارند در حال حاضر آمريكا بزرگترين توليدكننده سوختهاي زيستي بوده

ر و توليد آن از نيشكر در برزيل بيشترين سهم توليد سوختهاي زيستي ا به خود اختصاص داده توليد اتانول از ذرت در آمريكا
و آلمان بزرگترين توليدكنندگان بيوديزل از و فرانسه و اسپانيا بوده در حاليكه در اروپا عمده ترين توليدكنندگان اتانول سوئد
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و آفتابگردان(دانه هاي روغني تخمين زده مي شود كه پتانسيل بازار مصرف بيوديزل با در نظر گرفتن توسعه.مي باشند) كانوال
.اگزا ژول شود20معادل 2050هاي توليد سوخت زيستي سنتز شده، در سال تكنولوژي

و نقل در برخي كشورهاي پيشرو در اين زمينه نشان مي دهد)4(شكل . سهم سوختهاي زيستي را از مصرف بخش حمل

و نقل):4(شكل و نقل نسبت به كل مصرف سوخت حمل سا مصرف سوخت زيستي در بخش حمل ]5[ 2008ل در

اي-5  سهم سوختهاي زيستي در كاهش انتشار گازهاي گلخانه
انداز انرژي چشم. سناريوهاي متفاوتي را بر اساس فرضيات متفاوت ارائه كرده است IEAسازي نياز آتي به انرژي، براي مدل
مي پيش 2030، مصرف انرژي جهاني را تا پايان سال 2009جهان در سال  اس. كند بيني كه اس پيشبر بيني سناريوي مرجع،

و ابزارهاي موجود ايجاد نكنند است، كل انرژي اوليه عرضه  نشانگر تغيير در بازار انرژي درصورتي كه دولتها تغييري در سياستها
40، 2007رسد كه نسبت به مقدار آن در سالمي)اگزاژول 2/705( ميليون تن معادل نفت خام 16790، به 2030شده در سال 

مي.يابد درصد افزايش مي .گيگا تن برسد2/40به 2030درصد، در سال5/1، با نرخ رشد ساالنه CO2رود انتشار جهاني انتظار
در، وضعيت جهان را در حالتي كه سياستهاي منسجم براي محدود كردن غلظت گازهاي گلخانه450سناريوي اي

مياتخ CO2معادل ppm 450اتمسفر در طوالني مدت تا  در. كند اذ شده، ترسيم در اين سناريو، كل انرژي مورد نياز جهان
مي 14389، به 2030سال  .)2جدول(درصد كمتر از سناريوي مرجع است14رسد كه حدوداً ميليون تن معادل نفت خام

و سوخت زيستي در سال چشم انداز):2(جدول ]6[ 2030مصرف زيست توده
 450سناريوي 2030در سال سناريوي مرجع

 3/604 2/705)اگزاژول( كل تقاضاي انرژي اوليه جهان
4/670/82)اگزاژول( تقاضاي زيست توده اوليه

%6/13%6/9 سهم زيست توده در تقاضاي انرژي اوليه
)اگزاژول( كل مصرف نهايي زيست توده

 سهم از كل
3/53
1/11%

7/60
2/14%

)اگزاژول(بخش صنعت
 سهم از كل

3/12
8/8%

7/14
0/13%

)اگزاژول( سوختهاي زيستي
و نقل  سهم از كل سوختهاي حمل

6/5
0/4%

7/11
3/9%

)اگزاژول(ها ساير بخش
 سهم از كل

5/35
0/22%

3/34
7/23%
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مي پيش تا 2020در سال CO2شود انتشار جهاني بيني و پس از آن به سرعت كاهش يابد به حداكثر مقدار خود برسد
كه4/26به مقدار 2030در سال  . است 2007درصد كمتر از ميزان انتشار در سال10گيگاتن برسد

ريزي شده انتشار دارند كه دومين عامل مهم بعد از بهبود بازدهي درصدي از كاهش برنامه23انرژيهاي تجديدپذير سهم
.انرژي در كاهش انتشار است

درت از نياز انرژي بيني بلندمد از سناريوها براي پيشاي مجموعه است كه آمده 2008انداز تكنولوژي انرژي چشم جهاني
و سناريو مرجعشامل سناريوي  و ادامه سناريو مرجع،. مي باشد 450، سناريو نقشه آبي نياز انرژي جهاني را درصوررت توسعه

مي مدل موجودوضع موجود بر پايه فرضيات  مي اين مدل پيش. كند سازي در بيني و عدم كند كه غياب سياستهاي استوار
)اگزاژول 977(ميليون تن معادل نفت خام 23268ن به ميزا 2050بكارگيري تكنولوژي، نياز جهاني به انرژي اوليه در سال 

و نهايتاً باعث افزايش دماي جهاني 2050گيگا تن در سال62تا CO2اين افزايش، به افزايش انتشار.رسد مي منجر خواهد شد
شد درجه سانتي6تا  .گراد تا پايان قرن خواهد

در مقايسه با ميزان 2050ناشي از انرژي را براي سال CO2انتشار%50كاهش)Blue Map Scenario( سناريو نقشه آبي
و تكنولوژيهاي انرژي كم كربن مانند. هدفگذاري كرده است 2005سال  و بكارگيري سريع روشها اين هدف نيازمند توسعه

و بكارگيري سيستمهاي جذب كربن است ازي غلظت، براي پايدارس450اين سناريو با هدف سناريو. بازدهي انرژي بهبوديافته
CO2 اتمسفر به ppm 450 دالر آمريكا 200براي دستيابي به اهداف كاهش انتشار، كه مستلزم هزينه نهايي. سازگاري دارد

.است، توسعه سريع تكنولوژي انرژي پاك مورد نياز است CO2براي هرتن عدم انتشار 
ت 18025انكل انرژي اوليه مورد نياز در اين سناريو، به ميز خاميليون درصد كمتر23،)اگزاژول 750(من معادل نفت

گيگا تن باقي خواهد ماند كه عامل بهبود بازدهي14ميزان انتشار هم حدود).3جدول(رسد از سناريوي خط مبنا، مي
و انرژيهاي تجديدپذير سهم36كننده نهايي سهم مصرف .درصدي دارند21درصدي

]6[ در سناريوي نقشه آبي 2050براي سالو سوختهاي زيستي مصرف بيو تودهچشم انداز):3(جدول
 سناريوي نقشه آبي 2050در سال مرجعسناريوي

 750 977)اگزاژول( كل تقاضاي انرژي اوليه جهان
 0/90150)اگزاژول( تقاضاي زيست توده اوليه

%0/20%2/9 سهم زيست توده در تقاضاي انرژي اوليه
ت )اگزاژول( ودهكل مصرف نهايي زيست

 سهم از كل
8/53
1/8%

1/84
0/19%

)اگزاژول( بخش صنعت
 سهم از كل

1/15
7/6%

5/34
3/18%

)اگزاژول( سوختهاي زيستي
و نقل  سهم از كل سوختهاي حمل

5/4
2/2%

1/29
0/26%

)اگزاژول(ها ساير بخش
 سهم از كل

3/34
6/15%

5/20
5/15%

و مصرف سوختهاي زيستي درمدهاي بر همين اساس سناريوي نقشه آبي و نقل مصرف انرژي جهاني بخش حمل
و نقل در سال  شكل 2050گوناگون بخش حمل :آمده است)5(در
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]2[3)سناريوي نقشه آبي( 2050مصرف انرژي جهاني بخش حملو نقلو مصرف بيوسوختها درمدهاي گوناگون بخش حملو نقل در سال):5(شكل

كابيني نياز پيش كل4، حدود در سناريوي مرجع. مال متفاوت استجهاني به زيست توده در اين سناريوها درصد از
و نقل مورد نياز انرژي  تا 450در سناريوي. بايد از زيست توده استخراج گردد 2030در سال بخش حمل درصد3/9اين سهم

تو2050براي سال. يابد افزايش مي را، سناريوي نقشه آبي سهم زيست كل انرژي مورد26بيش از ده نياز بخش حمل درصد از
مي پيشو نقل  . كند بيني

بيشترين كاهش انتشار، از درصدي30سهم بهبود در بازدهي وسايل نقليه مشاهده مي شود)6(همانگونه كه در شكل
و نقل نقش ه از سوختهاي زيستي همراه با استفاد. ايفا مي كندرا در دستيابي به اهداف سناريو نقشه آبي در بخش حمل

از كاهش%20كه سهم. برقي كردن ناوگان دومين عامل كاهش انتشار اين بخش استاستفاده از سوختهاي جايگزين مانند
. انتشار دارد

و نقل):6(شكل ]2[ سهم بيوسوخت ها از كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بخش حمل

و نقل در جدول شايان ذكر است تفاوت سهم سوخته3 در)3(و شكل)2(اي زيستي در بخش حمل از تفاوت موجود در اعداد ارائه شده
.ناشي شده است 2010و 2008چشم انداز تكنولوژي انرژي سالهاي 
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ت وده براي توليد انرژي، بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ميزان بسيار زيادي به علي رغم استفاده گسترده از زيست
و لذا در برابر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي آسيب پذير هستند . واردات نفت براي تامين تقاضاي انرژي خود وابسته اند

كاهش وابستگي به واردات سوختهاي فسيلي، بنابراين ايجاد صنعتي پايا براي توليد سوختهاي زيستي، يك روش علمي براي
و ايجاد فرصتهاي اشتغال خصوصاً در بخش كشاورزي اين كشورها مي باشد .بهبود وضعيت اقتصادي

برخي از كشورهاي در حال توسعه از جمله برزيل، چين، تايلند در سالهاي اخير توليد سوختهاي زيستي نسل اول را آغاز
و تاي. نموده اند و در برزيل و در نتيجه ظرفيت توليد لند، توليد سوختهاي زيستي از چند دهه گذشته آغاز شده است

و جايگاههاي سوختگيري(زيرساختهاي قابل مالحظه اي  در بسياري از كشورهاي. دارند) به عنوان مثال خودروهاي دوسوخته
و رشد نيافته است .ديگر، صنعت سوختهاي زيستي هنوز نسبتاً كوچك

و گسترش سوختهاي زيستي را در برنامه خود قرار داده اندلذا تعدا .د بسيار كمي از كشورهاي در حال توسعه، پژوهش
و انتظار مي رود توليد در مقياس عملياتي در سال در چين. آغاز شود 2010در برزيل يك واحد آزمايشگاهي ايجاد شده است

و در تايلند . در حال حاضر تحقيقات در چند واحد دانشگاهي در حال انجام است دو واحد آزمايشگاهي مشغول به كار هستند
.ساير كشورها تا توليد سوختهاي زيستي نسل دوم فاصله زيادي دارند

ودر سوختهاي زيستيتوليد-6  ايرانجهان
ي سوخت زيستي كه توليد صنعت اگزاژول در سال برآورد مي شود در حالي9توليد كنوني بيوانرژي در سطح جهاني تقريباً

و نقل از محصوالت گياهي%1تقريباً(يك اگزاژول در سال است ميليون14از زمينهاي زراعي كه معادل%1سوختهاي حمل
).هكتار است، حاصل مي شود

و استحصال سوخت زيستي از دانه هاي روغني، به نوع دانه. پيش بيني مفروضات نيز بسيار مهم است و آب ها، نوع خاك
ب ليتر معادل 2500-3000و از روغن نخل، ليتر معادل ديزل در هر هكتار 700- 1300از دانه هاي روغني،. ستگي داردهوا

و ساير فرايندهاي پيشرفته، پتانسيل افزايش توليد تبديل زيست توده به مايعتكنولوژي. استحصال مي شودديزل در هر هكتار 
.]7[سوختهاي زيستي را دارا مي باشند

و هوايي است، محصوالت كشاورزي متنوعي در آن كشت ران نيز در اي با توجه به اينكه هر منطقه داراي شرايط خاص آب
كه رو به نظر مي رسد كه ايران داراي پتانسيل مناسبي از مواد اوليه گياهي قابل استفاده براي از اين. مي شود  توليد بيوديزل باشد

و سوياجاتروفا،(ي هاي روغن مواد شامل دانهاز اين برخي .]8[ مي باشد) سبوس برنج(و ضايعات كشاورزي) گلرنگ، بزرك، كلزا
تواند براي كشاورزان مفيد باشد چراكه به طور كلي توليد سوختهاي زيستي نسل دوم بر پايه ضايعات كشاورزي مي

و مزرعهاين مسئله ضرورت پشتي. تواند براي اين محصوالت جانبي ارزش افزوده ايجاد كند مي و حمايت از كشاورزان داران باني
و سرمايه و كامرون(گذاري سريع مورد نياز است را در كشورهايي كه بخش كشاورزي فعال است را كاهش) مانند تانزانيا

و فقدان كارگر ماهر كشورهايي هستند كه در آنها، سرمايه،گرچه اين كشورها. دهد مي گذاري محدود، زيرساختهاي نامناسب
.شود مانع استقرار صنعت سوختهاي زيستي نسل دوم مي

:بررسي هزينه هاي توليد سوختهاي زيستي در ايران نشان دهنده آن است كه عوامل تاثيرگذار بر قيمت بيوديزل عبارتند از
و ضايعات كشاورزي•  قيمت دانه هاي روغني
 هزينه فرآيند استخراج روغن•
 هزينه فرآيند توليد بيوديزل•
و كسر آن از قيمت تمام شده بيوديزلقيمت محص•  والت جانبي توليد شده

: توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله عمده ترين چالشهاي موجود در زمينه توليد سوختهاي زيستي مي
و هزينه آنها بايد صورت پذيرد• .مطالعات دقيقي در خصوص توزيع جغرافيايي مواد اوليه
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است سالها به طول انجامد كه شامل بهينه كردن مقياس كارخانه توليد كننده، بهينه كردن مواد اوليه ممكن•
و فاصله تا كارخانه مي باشد . زمينهاي كاشت دانه هاي روغني

و هزينه بر مي باشند• .تكنولوژيهاي آماده سازي مواد اوليه كم بازده
و• .يا اصالح شده كماكان در حال توسعه هستند/آنزيمهاي جديد
ف• و هزينه هاي مرتبط با آن به طور مستقيم افزايش مي يابندراندمان .]5[ رآيند

 سوختهاي زيستيتوسعه سياستهاي-7
در زمان توسعه زيرساختهاي بيوديزل موارد زيادي بايد مورد توجه قرار گيرد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره

:كرد
و استفاده از بيوديزل و راههاي ناوگان(ـ به كارگيري و خودروها ي كه از بيوديزل استفاده مي كنند، مشخصات سوخت

و ذخيره كردن اين سوخت )مناسب استفاده
و استانداردها ـ تجهيزات

و ساير دانه ها بعنوان سوخت خودرو، توسط و اياالت متحده آمريكا، استفاده از اتانول بدست آمده از نيشكر در برزيل
برخي اياالت در آمريكا كه در كمربند ذرت قرار دارند جايگزين نمودن اتانول را كه از ساقه. مي شودبرنامه هاي دولتي حمايت 

در(ذرت بدست مي آيد را شروع كرده اند  و نابساماني از اين رو توليد).1973اعراب در سال روابط با بخصوص از زمان تحريم
.سرعت رو به فزوني است اتانول به منظور سوخت اتومبيل ها در كشور آمريكا به

از ديگر برنامه هاي.قوانين مالياتي هم بدليل وضع ماليات پائين تر بر سوخت الكلي، استفاده از اتانول را تشويق مي كند
و حتي در سال  ، دولت 1986فدرال هاي آمريكا ميتوان به دادن وام هاي بسيار مناسب به سازندگان اتانولهاي گياهي نام برد

ب .تحويل داد) ماده اوليه رايگان(ذرت رايگان بذره توليد كنند گان اتانول، آمريكا
.هاي موجود توزيع سوخت سازگار است عالوه بر موارد فوق، بيوديزل با زيرساخت

و واردات سوخت خودروها ليكن در ايران علي و رغم آلودگي باالتر از حد مجاز در اكثر كالنشهرها، محدوديتهاي توليد
بيكاهش ا درآمدهاي نفتي در اثر استفاده سنجي امكاندرخصوص مطالعه منسجمز سوختهاي نفتي در بخشهاي مختلف رويه

در لذا،سوختهاي زيستي انجام نشده است توليد سال آينده در نظر گرفته20در سبد سوخت نيز جايگاهي براي اين سوختها
.نشده است

 نتيجه گيري-8
درصد از كل ضايعات10حتي اگر تنها.ي توليد سوختهاي زيستي نسل دوم وجود داردپتانسيل قابل توجهي برا•

و جنگلداري دنيا مورد استفاده قرار گيرد، حدود نيمي از سوخت زيستي مورد نياز پيش در كشاورزي بيني شده
آ درصد از كل سوخت پيش5، معادل حدود 450سناريوي  و نقل در سال(ن زمانبيني شده مورد نياز بخش حمل

مي)2030 .شود، تامين
و توسعهاطمينان از توسعه موفق تكنولوژي سوختهاي زيستي نسل دوم، نيازمند تمركز فعاليتهاي• 10تا5در پژوهش

.سال آينده است
وو قدرتهاي اقتصادي در حال ظهور با ظرفيتهاي كافي OECDتوسعه تكنيكي بطور عمده در كشورهاي• پژوهش

و هند مانند توسعه .صورت گرفته استبرزيل، چين
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اندازي صنعت سوختهاي زيستي نسل، فعالً شرايط مورد نياز براي راهمانند ايران در بيشتر كشورهاي در حال توسعه•
و. دوم موجود نيست موانع اصلي كه بايد بر آنها غلبه شود شامل زيرساختهاي ضعيف، فقدان نيروي انساني ماهر

ميگذا امكانات سرمايه .باشد ري محدود
مي سرمايه• و بهبود زيرساختها باعث رشد توسعه روستايي مي گذاري در توليد محصوالت كشاورزي و تواند بطور شود

.قابل توجهي به گسترش صنعت سوخت زيستي نسل دوم كمك كند
.ها مورد بررسي قرار گيرد پايداري سوختهاي زيستي نسل دوم بايد در مقابل ساير بيو انرژي•
و از نظر اقتصادي جهت جلوگيري از تنگناها، ظرفيت• ها بايد زماني كه تكنولوژي جديد از نظر تكنيكي در دسترس

و انتقال تكنولوژي، بايد. صرفه است، به آهستگي ولي بطور مستمر ايجاد شود مقرون به براي اطمينان از دسترسي
و در حال توسعه، همچنين كشورهاي هم همكاري كشورهاي صنعتي .افزايش يابد،در حال توسعه با

در• و جنگلداري، بعنوان مواد اوليه مورد استفاده قرار گيرد چراكه آنها به سهولت در مرحله اول بايد ضايعات كشاورزي
و نياز به كشت زمين اضافي ندارند دسترس .اند

و مشوقهاي سوختهاي زيستيتبيين سياستهايي• و الزاماتي مانند معافيت مالياتي، الزامات ايندرو نيز تبيين اهداف
.زمينه، كمك شاياني به توسعه سوختهاي زيستي خواهد نمود
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