زيستتودهومحيطزيست

Biomass and environment
زيستتودهعبارتاستازمنابعتجديدپذیي اابذتتجةيذرن بنذ در
طبیعتنهم توانندبذهاامذتهذا انذ ملفی ذ تبذديت.ذوند 
بهنارگی ايننوعان درزنجی ةتأمینان م تواندآثارمفقابت

مثبتومن ب محیطزيستبگیارد مهمت يناينآثارعبارتانداز:
تغیی اتآبوهواي ،آب،وا ظطبیعت 

ع،وهبورايو ،مویتووا از
مناب زيستتودهتأمی،میشوند .
مناب زيستتودهبرایتولیدموادشینیايیزيستیودا ويوی
.انر،یهایزيستیي یازم تري،انوانانور،ی

ب رهگرفت
برایکاهشگازهوایگلخانو ای کواهشضوايعا

تیاضایانر،ی وتأمی،امنیتانر،یب شنا میهيند.انووان
انر،یهایزيستیعبا انداز:گاززيستی اتوانولزيسوتی 
گازوئیلزيستی ال تريسیت گرما ووايروو تهایماي .
ازمناب زيستتودهد ج ا بیشترب صو

آشنايي با زيستتوده
زيستتودهشاملکلیةاجزایقابلتجزيةزيستیموجوودا 
زندهومحصوال جانبیدگرگشوتیسووو تووازی)شوا 
ماننوودمحصوووال کشوواو زی پسووناندهن ووا فاضوو ،و
پسناندهایش ریوصنعتیاوت.زيستتوودهيور شوت 
محصوالتی اتوصیفمیکنداوتک مسوتیی ونامسوتیی 
ازفتوونتزب دوتمیهينود.بنوابراي ،د میوا انووانمنواب 
انوور،ی زيسووتتووودهازج ووتة یووریانوور،ی و شوویدی
منحصرب فرداوت.ب ع،وه تن وامنبو تجديدپو يرکورب،
اوووتک و موویتوانوودمسووتیی ويووابعوودازتبوودي،تیب و 
وو تهایمفیدتغییريابد.مناب زيستتودهبو وو دووت 
مواداولی ثانوي و تبةوومیب شرحزيردوت بندیشوده

توأمی،

تجوا یبورای

تولیدوو تهايیچو گازوئیلزيسوتیواتوانولزيسوتی
برایموتو هایگازوئیلیوبنزينیاوتفادهمیشود.باتوجو 
ب تیاضایفزايندهوو تبخشحنولونیولد ج وا و
ايرا نیازب وو ت وزب  وزبیشترمیشوود.هو اکنوو 
وو تهایزيستید کشو هایگونواگونیچوو برزيول 
همري ا هلنا فرانس و...ب صو

تجا یعرض میشوود.

بنابرهدفگ ا یاتحاديةا وپاتواووال0202م 12د صود
وووو تبخووشحنوولونیوولايوو،کشووو هاازنريو منوواب 
تجديدپ يرتأمی ،واهدشد[.]0ي یازچوالشهوایم و 
نیز حج زياد انوانپسناندها سکشاو زی ش ری صونعتی 
وفالوال حیوانی )...اوت.ي یاز اههوایکنینو ووازی
پسناندها اوتفادهازاي،پسناندهابرایتولیدانور،یموو د
نیازاوت.ايجواداشوتغالد بخوشکشواو زیوپرهیوزاز

اوت[:]1

اوتیرا وامان هایمتنرکزتولیودانور،یبو منظوو کواهش

مواد اولیه :کلیوةگیاهوا زمینویسگیاهوا انور،یزا)کو از

هزين هایانتیالانوانحاملهایانر،یب منوان دو افتواده

فتوونتزب عنولمویهينودود  شو یهواوه هوايافوت

نیزازديلرفوايدب کا گیریاي،نونانر،ید بخشعرضة

میشوند.


انر،یکشو اوت[.]3

مواد ثانویه :کلیةپسناندها ضوايعا ومحصووال جنبوی

 گازوئیلزيستی اوترهایمونوال یلاویدچور اووت

صناي غ ايی چووبی جنللویوفالووال داموی اشوامل

ک و ازمنوواب تجديدپ و يریچووو  وغوو،هووایگیوواهیيووا

میشود.


چربیهایحیوانیت ی میشوود.گازوئیولزيسوتیووو تی

مواد رتبة سومي:کلیةضايعا پسناندهاوزائدا ِپو از

بدو گوگرداووتکو د کولچر وةعنورش56د صود

مصرف چو چربیها  وغ،ها زبالو هوایجامودشو ری 

کرب،دیاکسید اکاهشمیدهد.هو اکنوو اتوانولزيسوتی

نخال هایچوبیمحیطهایش ری پسناندهایبسوت بنودی 

ب صو

همیخت بابنزي،معنولید بازا عرض مویشوود.

فاض ،هاوگاز اکچال اشاملمیشود.

معنوالًبرایمصرفوو تمخلوطسبنزي،واتانول)تا02

 انر،یزيستیب مجنوع انر،یهايیگفت میشودک از

د صدحجنیاتانولنیازب تنظینا موتو ندا د.
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شکل  .1زنجیرة تأمین تولید اتانول زیستي در کشور
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ويوا

 زنجیریعرضوةانور،یزيسوتیبخوشهوایکشواو زی 

میشوند.وو تهاینسلاولماننوداتوانولازة

جن و هو یمنوواب زيسووتی انتیووالمنوواب زيس وتتووودهب و 

گازوئیلزيستیازدان هایووويا از جنلو منواب مشوتر 

پااليشلاههایزيستی پااليشلاههوایزيسوتیسفنواو یهوای

و ا انسا ودام ت ی میشوند.ووو تهواینسولدوم

تبديلانوانمواداولی زيستتودهب انووانانور،یزيسوتی) 

ماننداتانولازوو گوم ي یازمناب لینلوولولزیموجوود

انتیالوو توانر،یزيسوتیبو مصورفکننودین وايی ا

د مناب غیر و اکی ت ی میشوند.وو تهاینسلوووم

شاملمیشود.د ش ل 1زنجیریتولیداتانولزيستیبورای

انندجلبرهابرایتولیدگازوئیلزيستیب کا می وند.

نیزم

کشو  امشاهدهمیکنیود.ام وا بوالیوهوفرفیوتج وانی



تولیووداتووانولزيسووتی بوور وبخووا ازمنوواب ضووايعا و

چرخه کربن زيستتوده

پسناندهایمحصوال کشاو زیب ترتیبمعادل 191GL

تغییرا ه وهوايی ناشیازمصرفوو تهایفسویلی 

 164TWhو 0.5EJاوت[.]6هنچنوی ،مطالعوا انجوام

ب اوتیبالبشرازمصرفمناب تجديدپ يرانجامیودهاووت.

شدهد کشو نشا میدهندک برایتولیداتانولزيستیاز

مناب زيستتودهي یازمناب تجديدپ يرکرب،اندکو نوی

مواداولی ایچو ضايعا گندم بورن ،جوو چغنود قنود 

چر ةعنر ودمیدا انتشا کربنشا صوفريوانزديوربو 

نیش رونیوزووو گوم علوفومیسو انتو نیوزفرفیوت

صفراوت.زيرامعادلمیدا کربنیک د نیفراينداحتورا 

مناوبیوجوددا دس.)Avami, 2013, p. 767ووو تهوای

گسیلمیشود د  ،ل شدگیاها میتوانودتوووطگیواه

زيستیباتوجو بو نوونمنبو زيسوتتوودهایکو اووتفاده

ج

شود.تاکنو شواهدیعلنیمنتشورنشودکو حواکی

میکننود بو ووو تهواینسولاول دوم وووومتیسوی 

باشدازاين مصرفانر،یزيستیب نو کلید تغییورا 
2
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ه وهوووايیووو ی اوووت[.]5الزمبوو ةکووراوووتکوو 

هتشنشانینیزک  واهدشد.
يابدوازاي ،وهزين های 


می

وامان هایوو تزيستینسلاولنیزمانندتولیداتانولاز

یعلوفهوایهورز
 هنلامیک زيستتودهازپسوناندها 

ة

بیشترازوامان هایاتانولولولزیگازهایگلخانو ای

میشود.
تولیدمیشود هزين هایايجادفالایوبزکاهش 


منتشرمیکنند[.]5


تولیدمیشوود 

 هنلامیک زيستتودهازگیاها انر،یزا



مديريت ا ب بودمیشود.بااي ،وش گیاهوا انور،یزا

آب و زيستتوده

میتوانندد چر هایز اعیزمی،ب  وبیبو کوا گرفتو 

تولیدوجن هو یمناب زيستتوده انتیالوتبديلهن وابو 

شوند.ع،وهبراي ،د بر یزموی،هوامویتووا بواکشوت

انوور،یزيسووتینیازمنوودمصوورفه اوووت.ازايوو ،و بووی،

گیاها انر،یزاب حفظوغنای ا کنرکرد.

زيستتودهبابخشه  ابطةتنلواتنلیبرقورا اووت.بو 

 ازوویديلر باافوزايشدامنوةتولیودانور،یازمنواب 

تناوبنونمنب ومسیرتولیدمیدا ه مو دنیازمیتوانود

زيستتوده بر یچالشهانیزبروزمیکنند.تیاضایانر،ی

تغییرکند.ب تري،مسیربرایتولیدزيسوتتوودهبواکنتوري،

زيستیمیتواندبرتیاضایچو وغ اوب وایهن واتوأثیر

میدا ه مو دنیاز اوتفادهازمناب زيسوتتوودهبواب وای

گ ا د.گرچ افزايشتولیدانر،یزيستیب تووعةمديريت

اند وتبديلهن اب گرماوت[.]7گسوترشدامنوةمصورف

جنللها منجور مویشوود بر وینلرانویهوایگوروههوای

وو تهایزيستینسلوومنیزبو کواهشچشونلیره 

اجتناعیومحیطزيستید مو دت ديودافوزايشتیاضوای

مو دنیازمنجر واهدشود.ازووویديلور تولیوداتوانول

انر،یزيستیبرجنللهاب عنووا منواب کورب،نیوز وبو 

زيستیازگازوئیلزيستیمیودا ه کنتورینیوازدا د[.]7

افزايشاوت[.]0تبديلزمی،هایجنللیب زمی،هايیبرای

میدا ضريبه مو دنیازبورایمنواب زيسوتتوودهسايو،

کشتگیاهوا انور،یزامویتوانودباعواايجوادمخوانرا 

تبخیرمیشوود)نظیور

میدا ه بیشترد و گیاهة یرهويا
وغ،نخل اتانولازة

اجتناعیسد همد حیو مال یت)ومحیطزيستیستوأثیربور

اتانولازچغند قند دانو هوای

ا ه وتنونزيستی)شود[.]0

وويا کلزا دان هایهفتابلردا واتانولازنیش ر ب ترتیب 

 مصرفانر،یزيستیمویتوانودهثوا زيسوتمحیطویو

معادل06 01 02 11 12 4 2مترم عببو ازایتولیود

بومشنا تیمثبتويامنفیبرجایبل ا د.بسویا یازايو،

هرگیلا،ولانر،ی واهدبود[.]7

هثا مربوطب کا بریزمی،وتغییرکا بریزمی ،واهدبود



ک میتواندمحلی منطی ایوياج انیباشود[.]5بنوابراي ،

زيستتوده و حفظ طبیعت

میتوا گفتک گرچ تووعةانر،یزيستیبربخوشهوای

باتوج ب اين بی،مناب زيستتودهومناب ة یرهشدهد 

انوور،ی حنوولونیوول کشوواو زی وجنلوولدا یهثووا 

نبیعت ابطةتنلاتنلیبرقرا اووت مویتواننودبور وا 

زيستمحیطی  واهدن اد اللویتوووعة پايودا د زمینوة

و...تأثیربل ا ند.تولیدانور،ی

ب رهبردا یوب کا گیریانر،یزيستیب ب رهمندیازفوايد

کشاو زی غ ا جنلل ه

زيستیازو نري زيربرحفظنبیعتومحیطزيستاثور

ه برایکنرب ب بودوغناینبیعت واهدانجامید.

مثبتمیگ ا د[:]4
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