
 

 

 تودهومحيطزيستزيست

Biomass and environment 

منابعتجديدپذیي اابذتتجةيذرن بنذ درعبارتاستازتودهزيست
هذا انذ   ملفی ذ تبذديت.ذوند توانندبذهاامذتطبیعتنهم 

مفقابتآثارتواندنارگی  ايننوعان   درزنجی ةتأمینان   م به
انداز:عبارتآثارت يناين مهمیاردگمثبتومن  ب محیطزيستب

تغیی اتآبوهواي ،آب،وا ظطبیعت 

 

 توده زيستآشنايي با 

تودهشاملکلیةاجزایقابلتجزيةزيستیموجوودا زيست

ووازی(شوا دگرگشوتیسووو تزندهومحصوال جانبی

 فاضوو،  وپسووناندهن وواماننوودمحصوووال کشوواو زی 

توودهيور شوت نعتیاوت.زيستش ریوصپسناندهای

تیی سوناماوتک مسوتیی وکند اتوصیفمیمحصوالتی

بنوابراي، د میوا انووانمنواب هينود.دوتمیازفتوونتزب 

تووودهازج ووتة یووریانوور،ی و شوویدیانوور،ی زيسووت

تن وامنبو تجديدپو يرکورب، ع،وهمنحصرب فرداوت.ب 

يووابعوودازتبوودي،تیبوو توانوودمسووتیی واوووتکوو مووی

تودهبو وو دووت هایمفیدتغییريابد.مناب زيستوو ت

بندیشودهشرحزيردوت ب و تبةوومیمواداولی  ثانوي  

 [:1اوت]

(کو اززاکلیوةگیاهوا زمینویسگیاهوا انور،یمواد اولیه:

يافوتهواهواوه هينودود  شو یعنولمویفتوونتزب 

.شوندمی

 ضوايعا ومحصووال جنبویپسناندهاکلیةثانویه: مواد

صناي غ ايی چووبی جنللویوفالووال داموی اشوامل

شود.می

دا ِپو ازئوزاپسناندهاکلیةضايعا  :رتبة سوميمواد 

هوایجامودشو ری ها زبالو ها  وغ،چربی چو مصرف

بنودی بسوت پسناندهایهایش ری هایچوبیمحیطنخال 

شود. اکچال اشاملمیهاوگازاض، ف

ک ازشودگفت میهايیانر،یزيستیب مجنوع انر،ی

تووا ازموی بورايو،ع،وهشوند.تودهتأمی،میمناب زيست

تودهبرایتولیدموادشینیايیزيستیودا ويویمناب زيست

تري،انوانانور،یهایزيستیي یازم  .انر،یب رهگرفت

ای کواهشضوايعا  توأمی،برایکاهشگازهوایگلخانو 

.انووانهيندب شنا میتیاضایانر،ی وتأمی،امنیتانر،ی

انداز:گاززيستی اتوانولزيسوتی هایزيستیعبا  انر،ی

هایماي .گازوئیلزيستی ال تريسیت  گرما ووايروو ت

جوا یبورایصو  تتودهد ج ا بیشترب ازمناب زيست

گازوئیلزيسوتیواتوانولزيسوتییچو هايتولیدوو ت

شود.باتوجو برایموتو هایگازوئیلیوبنزينیاوتفادهمی

ب تیاضایفزايندهوو تبخشحنولونیولد ج وا و

اکنوو شوود.هو نیازب وو ت وزب  وزبیشترمی ايرا 

رزيول بگونواگونیچوو هایزيستید کشو هایوو ت

شوود.صو  تجا یعرض میهمري ا هلنا  فرانس  و...ب 

د صود12م 0202گ ا یاتحاديةا وپاتواووالهدفبنابر

ونیوولايوو،کشووو هاازنريوو منوواب وووو تبخووشحنوول

هوایم و [.ي یازچوالش0]شدتجديدپ يرتأمی، واهد

سکشاو زی ش ری صونعتی پسناندهاانوانزياد حج نیز

ووازیکنینو هوایحیوانی ...(اوت.ي یاز اهفالوال و

برایتولیدانور،یموو دپسناندها اوتفادهازاي،پسناندها

نیازاوت.ايجواداشوتغالد بخوشکشواو زیوپرهیوزاز

منظوو کواهشمتنرکزتولیودانور،یبو هایاوتیرا وامان 

دو افتوادههایانر،یب منوان هایانتیالانوانحاملهزين 

کا گیریاي،نونانر،ید بخشعرضةنیزازديلرفوايدب 

[.3انر،یکشو اوت]

اوترهایمونوال یلاویدچور اووت گازوئیلزيستی

هووایگیوواهیيووا وغوو،یچووو کوو ازمنوواب تجديدپوو ير

شوود.گازوئیولزيسوتیووو تیهایحیوانیت ی میچربی

د صود56رشبدو گوگرداووتکو د کولچر وةعنو

اکنوو اتوانولزيسوتیدهد.هو اکسید اکاهشمیدیکرب،

شوود.بابنزي،معنولید بازا عرض مویهمیخت صو  ب 

02وو تمخلوطسبنزي،واتانول(تامصرفمعنوالًبرای

د صدحجنیاتانولنیازب تنظینا موتو ندا د.
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هوایکشواو زی زنجیریعرضوةانور،یزيسوتیبخوش

تووودهبوو هو یمنوواب زيسووتی انتیووالمنوواب زيسووتجنوو 

هوایهوایزيسوتیسفنواو یهایزيستی پااليشلاهپااليشلاه

تودهب انووانانور،یزيسوتی( تبديلانوانمواداولی زيست

کننودین وايی اانتیالوو توانر،یزيسوتیبو مصورف

رایزنجیریتولیداتانولزيستیبو 1ش لد .شودشاملمی

ج وانیام وا بوالیوهوفرفیوت.کنیودمشاهدهمیکشو  ا

 وبخووا ازمنوواب ضووايعا وبوور تولیووداتووانولزيسووتی 

 GL191معادلترتیبپسناندهایمحصوال کشاو زیب 

TWh164و EJ0.5[هنچنوی،6اوت.] مطالعوا انجوام

زدک برایتولیداتانولزيستیاندهنشا می شدهد کشو 

ضايعا گندم بورن، جوو چغنود قنود ایچو مواداولی 

نیوزفرفیوتنیش رونیوزووو گوم علوفومیسو انتو 

هوای(.ووو تAvami, 2013, p. 767وجوددا دسمناوبی

ایکو اووتفادهتوودهزيستیباتوجو بو نوونمنبو زيسوت

هواینسولاول دوم وووومتیسوی بو ووو ت کننودمی

ويوا ازة  هاینسلاولماننوداتوانولو تشوند.ومی

منواب مشوتر جنلو هایووويا اززيستیازدان گازوئیل

هواینسولدومشوند.ووو تت ی می  و ا انسا ودام

ازمناب لینلوولولزیموجوود ي یماننداتانولازوو گوم

هاینسلووومشوند.وو تت ی می د مناب غیر و اکی

. وندکا میب زيستیگازوئیلهابرایتولیدانندجلبرنیزم



 توده چرخه کربن زيست

هایفسویلی وو تمصرفناشیاز تغییرا ه وهوايی

اووت.انجامیودهمناب تجديدپ يرازمصرفبشر اوتیبالب

کو نویاندتجديدپ يرکرب،ي یازمناب تودهمناب زيست
صوفريوانزديوربو شا کربنچر ةعنر ودمیدا انتشا 

صفراوت.زيرامعادلمیدا کربنیک د نیفراينداحتورا 

توانودتوووطگیواه شدگیاها می ،لشود د میگسیل
منتشورنشودکو حواکیعلنیید.تاکنو شواهدوج  ش

کلید تغییورا نو انر،یزيستیب مصرفباشدازاين  
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 [4]. زنجیرة تأمین تولید اتانول زیستي در کشور1شکل 
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مبوو ةکووراوووتکوو الز[.5ه وهوووايیووو ی اوووت]
مانندتولیداتانولازنیزهایوو تزيستینسلاولوامان 

ایهایاتانولولولزیگازهایگلخانو ة  بیشترازوامان 

 [.5کنند]منتشرمی



 توده آب و زيست

توده انتیالوتبديلهن وابو هو یمناب زيستتولیدوجن 

 و بووی،ازايوو،انوور،یزيسووتینیازمنوودمصوورفه اوووت.

 .بو ابطةتنلواتنلیبرقورا اووتتودهبابخشه زيست

توانودمینونمنب ومسیرتولیدمیدا ه مو دنیازتناوب

توودهبواکنتوري،.ب تري،مسیربرایتولیدزيسوتکندتغییر

ب وایتوودهبوامیدا ه مو دنیاز اوتفادهازمناب زيسوت

گسوترشدامنوةمصورف[.7]وتبديلهن اب گرماوتاند 

کواهشچشونلیره نیزبو هایزيستینسلووموو ت

تولیوداتوانول ديلوروووی واهدشود.ازمنجرمو دنیاز

[.7زيستیمیودا ه کنتورینیوازدا د]گازوئیلزيستیاز

توودهسايو،میدا ضريبه مو دنیازبورایمنواب زيسوت

شوود(نظیورتبخیرمیمیدا ه بیشترد و گیاهة یرهويا

هوای وغ،نخل اتانولازة   اتانولازچغند قند دانو 

 ترتیبب  اتانولازنیش روهایهفتابلردا  وويا کلزا دان 

تولیودازایمترم عببو 06 01 02 11 12 4 2معادل

[.7 واهدبود]انر،یهرگیلا،ول



 توده و حفظ طبیعت زيست

مناب ة یرهشدهد وتودهمناب زيستبی،ين  باتوج ب ا

تواننودبور وا   موی ابطةتنلاتنلیبرقرا اووتنبیعت

کشاو زی غ ا جنلل ه  و...تأثیربل ا ند.تولیدانور،ی

ومحیطزيستاثورزيستیازو نري زيربرحفظنبیعت

 [:4گ ا د]مثبتمی

جنللویدهایپسونانتوودهازانر،یزيسوتک هنلامی

کواهشهاووزیجنللهتشدامنة طربروزشود تولیدمی

نشانینیزک  واهدشد.هتشهایهزين  ويابدوازاي،می

هوایهورزعلوفپسوناندهایتودهازهنلامیک زيست

شود.میکاهشايجادفالایوبزیهاشود هزين تولیدمی

شوود تولیدمیزاتودهازگیاها انر،یهنلامیک زيست

زاگیاهوا انور،ی شود.بااي، وشمیب بودمديريت ا 

کوا گرفتو  وبیبو هایز اعیزمی،ب توانندد چر  می

تووا بواکشوتهواموید بر یزموی، براي،شوند.ع،وه

.کردب حفظوغنای ا کنرزاگیاها انر،ی

ازمنواب تولیودانور،یدامنوةباافوزايش ديلروویاز

.تیاضایانر،یکنندبروزمیهانیزتوده بر یچالشزيست

هن واتوأثیرب وایتواندبرتیاضایچو وغ اوزيستیمی

گ ا د.گرچ افزايشتولیدانر،یزيستیب تووعةمديريت

هوایهوایگوروهشوود بر وینلرانویمویمنجورهاجنلل

يشتیاضوایاجتناعیومحیطزيستید مو دت ديودافوزا

عنووا منواب کورب،نیوز وبو هاب انر،یزيستیبرجنلل

هايیبرایهایجنللیب زمی،[.تبديلزمی،0افزايشاوت]

توانودباعواايجوادمخوانرا مویزاکشتگیاهوا انور،ی

بورتوأثیراجتناعیسد همد حیو مال یت(ومحیطزيستیس

[.0 ا  ه  وتنونزيستی(شود]

ومحیطویهثوا زيسوتتوانودر،یزيستیمویانمصرف

.بسویا یازايو،برجایبل ا دمثبتويامنفیشنا تیبوم

زمی،وتغییرکا بریزمی، واهدبودکا بریمربوطب هثا 

 [.بنوابراي،5ایوياج انیباشود]تواندمحلی منطی ک می

هوایگرچ تووعةانر،یزيستیبربخوشک توا گفتمی

هثووا دا ی،ی حنوولونیوول کشوواو زی وجنلوولانوور

د زمینوةپايودا  اللویتوووعةن اد واهدمحیطیزيست

مندیازفوايدب رهب کا گیریانر،یزيستیبردا یوب ب ره

.انجامیدکنرب ب بودوغناینبیعت واهدبرایه 
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