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 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1
engineerabyaz@yahoo.com 

 نفتوگاز مسجدسلیمان، اداره مهندسی برداری نفتشرکت بهره -2

 استادیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان -3

 

 چکیده

زیستت  »که اصطالحاً  گازی، مایع و یا جامد است که محتوای انرژی آن از منابع زیستی سوخت زیستی نوعی سوخت

اساستاً بته    آنماهیتت   شت  زیستتی استت و   از مواد آلی با من یمنبع زیست توده. آیدبه دست میشوند، نامیده می «توده

دیزلتی زیستتی و    ستوخت  در این میان ها می گذردگردد که فقط چند ماه و یا چند سال از برداشت آنگیاهانی بر می

-نامیده می شوند به دلیل محتتوای انترژی بیشتتر و ستازگاری بتا زیتر       اتانولبیوو  دیزلبه ترتیب بیوکه  اتانول زیستی

تتر  ارزان قیمتت  ماده اولیۀاستفاده از مواد لینگوسلولزی به عنوان اهمیت بیشتری برخوردارند. از های سوختی  ساخت

میزان باگتاس تولیتدی در هفتت واحتد طترع توستعه        .شده استهای فسیلی رقابت سوخت زیستی با سوختباعث 

قابلیتت   یتن میتزان باگتاس   کته ا  تن می باشد. 231،222،222نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در طول یک سال برابر 

 .را داردبیواتانول در سال لیتر  00002222222تولید 

 ایران سوخت زیستی در واژه های کلیدی: سوخت زیستی، باگاس نیشکر، زیرساختارهای
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 مقدمه

اخیر در قالب نگرانی  ۀت جدیدی است که در دهاعبار( Green Fuel)سوخت سبز یا  (Biofuel) سوخت زیستی

ایتن   ه استت. بسیار مورد توجّته قترار گرفتت   ها، منابع فسیلی و در عین حال افزایش آلودگی محدودیّتجهانی نسبت به  ۀجامع

 (.2222و همکاران   Yang)شود گفته می« سوخت آینده»نوین تا آنجا اهمیت پیدا کرده است که به آن  سوخت

زیستتی در طتول    پسماندهای آلتی  ۀدهد از تجزیادامه میخود به حیات  هاآن ۀاره ما بر پایهای فسیلی که سیّسوخت

گازی، مایع و یا جامد است که محتوای انترژی آن از منتابع    سوخت زیستی نوعی سوخت ند، امااها سال به وجود آمدهمیلیون

 وزیستتی استت    از مواد آلی با منشت   یمنبع زیست توده. آیدبه دست میشوند، نامیده می «1زیست توده»که اصطالحاً  زیستی

و همکتاران   Binder) هتا متی گتذرد   گردد که فقط چند ماه و یا چند ستال از برداشتت آن  اساساً به گیاهانی بر می آنماهیت 

2212.) 

عملکترد  بته طتور کلتی هتر گونته      گیترد.  قترار متی   2در واقع تکنولوژی تولید سوخت زیستی در حوزۀ دانش زیست فناوری

زیستت  های گوناگون با استفاده از جانداران و بقایتای آنتان، در حیطتۀ علت       بهبود و عرضه فرآوردههوشمندانه بشر در تولید، 

 (.Klass 2222)گیرد  ترین فناوری سدۀ حاضر است، قرار می ترین و اقتصادی ترین، پاک که مه  فناوری

 :(Balat 2220) بندی کرداصلی طبقهتوان در سه گروه این منابع را میمنابع مختلفی برای زیست توده معرفی شده است 

  .مالس نیشکر و چغندر، حبوبات، زمینیسیبمانند قندهای ساده و ای ت مواد نشاسته 1

گیاهان و غالت )از قبیل روغن دانۀ سویا، ذرت، آفتابگردان، کلتزا و...(، پستماندهای   ، روغن سبزیجات مواد روغنی مانند - 2

 .ها(ها( و محصوالت غیرخوراکی )همچون روغن جلبکآشپزی استفاده شده در رستورانروغن )از قبیل چربی مرغ و روغن 

 ختاک اره و  ،مانند الوار، تراشه هتای چتوب  ) ضایعات چوبی علوفه، خاشاک، ، چوب مانند لیگنوسلولزی سلولزی و ت مواد  3

 کاغذهای باطله و غیره. ،ذرت، باگاس نیشکر( ۀکشاورزی )مانند کاه گندم و برنج، ساقپسماندهای لیگنوسلولزی   ،...(

                                                           
1
 biomass 

2
 Biotechnology 
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فرآینتد  ، 1هتوازی  بتی  ۀکننتد هتای همت   سیست ها و فرآیندهای مختلف از جمله پیرولیز، سیست  توسط زیست توده فرآوریبا 

 یافتت دستت  انرژی و یا ترکیبات حامل انترژی   از مستقی ی توان به منبع و هیدرولیز شیمیایی می 2گازی شدن تقطیر تخریبی،

(Maschio  وKoufopanos 1222.) 

نامیده می شوند به دلیتل محتتوای انترژی بیشتتر و      2اتانولبیوو  3دیزلبه ترتیب بیوکه  دیزلی زیستی و اتانول زیستی سوخت

اهمیتت بیشتتری   از های سوختی )از جمله خطوط انتقال سوخت و نوع موتور در وسایط حمل و نقل( ساختسازگاری با زیر

هستتند   خودرو قابل استتفاده گونه تغییری در موتور و سیست  برخوردارند و با اندکی تغییر و یا گاهی اوقات بدون نیاز به هیچ

(Werpy  وPeterson 2222.) 

 یبحتران نفتت   1202کاهش یافت تا ایتن کته در ستال    نیز  )به استفاده از بیودیزل و بیواتانول( این توجه ،با کاهش قیمت نفت

در کشورهای زیادی مورد توجته قترار    ،سوخت جایگزینیک به عنوان  بار دیگراتانول   ،1292از سال  وی به وجود آمد ردیگ

 (.Balat ،2229)گرفت 

 اتانول زیستی یا بیواتانول

ستلولزی، قنتدی و   منابع ای با منش  زیستی )مانند اتانول زیستی یا بیواتانول در واقع همان الکل خوراکی است که از مواد اولیه

گردد و نوعی ستوخت الکلتی جتایگزین بترای بنتزین استت.       چون گندم، ذرت، چغندر قند و نیشکر( تولید میای هم نشاسته

در موتورهای معمولی با درصد ک  و در موتورهای تغییر یافته  توانمیشود، نامیده می 0که گازولبا بنزین را بیواتانول  مخلوط

 ازستوز ستاخته شتده     در تمامی خودروهای بنزینتوان می اًتقریباستفاده قرار داد. این نوع سوخت را  با درصدهای باالتر مورد

 Daleو  Seungdo) قترار داد استتفاده  متورد   موتور کاری سیست مشکل و نیاز به دستگونه بدون هیچ  ،تاکنون 2222سال 

2222.) 

در حال حاضر، سه راه برای استفاده از اتتانول بته    سوخت به کار برد.توان به صورت مخلوط یا خالص، به عنوان  اتانول را می

   عنوان سوخت وجود دارد:

                                                           
1
anaerobic digestive systems 

2
 gasification 

3
Biodiesel 

4
 Bioethanol  

5 
Gasohol 
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عدد کنار و حرف اول معادل التین کلمۀ اتانول معرف  E)حرف   E-90یا  E -12به صورت مخلوط با بنزین به صورت  -1

 (.در سوخت مورد نظر است اتانولنشان دهۀ درصد بیو ،E حرف

   عدد اکتان  افزایش منظوربه  ETBE 1تولید  -2

 اتانول به صورت خالص به عنوان سوخت -3

هتای جدیتدتر متی تواننتد حتتی بتا       درصد اتانول استفاده کننتد. ماشتین   22توانند از مخلوطی با بیش از های جدید میماشین

 (.Ayala 2229و  Corro) کار کنندنیز درصد اتانول  90مخلوطی دارای 

کشور برزیتل بتا   قرار دارد. و سوئد چین آمریکا،  ،کشور برزیل چهاردر اختیار به طور عمده دانش فنی تولید بیواتانول  امروزه

درصتد از   22درصد از حج  بازار  بیشترین حج  تولید را نیتز بته ختود اختصتاد داده استت. امتروزه        32در دست داشتن 

هتای فستیلی کتاهش    کشور توانسته است وابستگی خود را بته ستوخت  سوخت مصرفی برزیل دارای منش  گیاهی بوده و این 

نیتز  ایتران  چندی است که  درصدی تولید در رتبۀ بعدی قرار دارد. 22دهد. بعد از برزیل کشور ایاالت متحدۀ آمریکا با حج  

 (.2222و همکاران  Najafi)ه است صاحب این فناوری در دنیا شد

 ایرانگذاری در قابل سرمایهیست توده ز 

 10و پستماندهای  روی ضتایعات   تتوان بتر  می دگرداز میان اقالم مختلف کشاورزی که در داخل کشور تولید میبه طور کلی 

 :گذاری نمودسرمایهمحصول عمده به شرع زیر 

 -12مرکبتات،   -2نیشتکر،   -0پنبته،   -6سیب زمینتی،   ضایعات -0گوجه فرنگی،  -2های روغنی، دانه -3جو،  -2گندم،  -1

 زیتون. -10چای،  -16گردو،  -10بادام،  -12پسته،  -13خرما،  -12انگور،  -11سیب، 

هتا، در اولویتت   دستت آمتده از آن  همیزان ضایعات ب نین ها و همچمیزان کلی تولید آن با توجه بهاز این میان، گندم و نیشکر، 

ا کتاه گنتدم و بترنج ستاخته     یت نظیر باگاس نیشکر ضایعاتی با استفاده از  زیستیاگر سوخت عالوه بر این  .بیشتری قرار دارند

 نخواهد بود.مواد اولیۀ تولید سوخت زیستی به زمین کشاورزی اضافی برای کشت  ینیاز ،شود

 

                                                           
1
 Ethyl tert-buthyl ether 
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 ( از ضایعات کشاورزی در ایرانGLپتانسیل تولید بیواتانول ): 1جدول 

میتتزان بیواتتتانول  

 (GLکل تولیدی )

ضتتتریب تبتتتدیل 

(L/tone) 

میتتزان ضتتایعات  

(Tg) 

درصتتد باقیمانتتده 

)%( 
 محصول (Tgمیزان تولید )

 گندم 10 02 0/0 222 3

63/2 3/130 3/2 122 3/2 
نیشتتتکر)باگاس و 

 مالس(

 برنج 2 20 0/2 222 2/2

 جو 3 22 6/2 302 21/2

 ذرت 0/3 32 20/1 362 309/2

 زمینی سیب 0 32 0/1 112 160/2

 خرما 2/2 22 36/2 362 122/2

 چغندرقند )مالس( 20/2 122 20/2 322 200/2

 انگور 3 32 2/2 02 263/2

 سیب 3 32 2/2 60 2090/2

 مجموع 20/32 ___ 96/10 ___ 21/2

 

  پتانسیل استان خوزستان در زمینۀ تولید سوخت زیستی

واحتدهای  خوزستان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و آب و هوایی مساعد برای کشت نیشتکر و نیتز بته دلیتل وجتود      

 باشد.ترین مراکز بالقوۀ تولید سوخت زیستی در ایران مییکی از بزرگ ،گانۀ توسعه نیشکرهفت

کتاه گنتدم و پوستتۀ    دار ) ، مواد نشاستهقندنیشکر و چغندرهای  مالسۀ قندی همچون مواد اولی بسیار ازوجود منابع  در واقع با

ضایعات چوب، ضایعات کشتاورزی، کاغتذ بازیتافتی از زبالته و..(، امکتان تولیتد       ، نیشکر باگاس( و مواد لیگنوسلولزی )برنج

رقابتت  باعتث  توانتد  تر میارزان قیمت ماده اولیۀفراه  است. استفاده از مواد لینگوسلولزی به عنوان  در ایران سوخت زیستی

 اعظت   قستمت تتوان   گذاری مناستب، متی   . در صورت ایجاد بازار مصرف و سرمایهشودهای فسیلی سوخت زیستی با سوخت

 .مالس نیشکر و چغندر تولید کردباگاس و از  رادر کشور  سوخت زیستی
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 ( از ضایعات باگاس در مناطق مختلفGLپتانسیل تولید بیواتانول ): 2جدول 

 (GLکل بیواتانول تولیدی ) (Tgضایعات نیشکر )باگاس و مالس( ) منطقه

 63/2 3/2 ایران

 23 00 آسیا

 2 13 آفریقا

 222/2 21/2 اروپا

 26 22 امریکا

 2 0 اقیانوسیه

 222/00 21/190 جهان

 

محصتوالت فرعتی و   ارزش نیشکر تنها به علت تولید شکر نیست بلکه تا حدود زیادی به علت اهمیتت روز افتزون   در واقع 

 .  گردد تر می تر و دامنه آن گسترده صنایع متعدد جانبی آن است که با پیشرفت عل  و تکنیک هر روز ابعاد آن وسیع

   صنایع جانبی آن طرح توسعه نیشکر و باگاس و

کتار   ت آنبترداری از محصتوال  نیشکر و صنایع جانبی با هدف توسعه کشت نیشکر و بهره شرکت طرع توسعه 1362از سال 

خود را در استان خوزستان شروع کرد. در حال حاضر این شرکت دارای هفت واحد تولیدی فعال در زمینه تولید قند و شتکر  

 و محصوالت جانبی از نیشکر و باگاس می باشد.

به صورت قطعات ریز تراشته چتوب و بته رنتد زرد     از آن است که گیری  پس از عصاره شکرفیبری ساقه نی ۀماندباقیباگاس  

 دهد.  را تشکیل می شکر% از وزن نی29 -32 آید که به طور میانگینبه دست میکاهی 

 تركیب باگاس : 3جدول 

 متوسط درصد درصد تركیب ردیف

 2/22  22-26 فیبر 1

 91/03  01-00 رطوبت 2

 6-2 3/2 ( Brixمواد جامد محلول ) 3

 - 2/2 قند موجود 2
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 تركیب فیبر باگاس : 4جدول 

 درصد تركیب ردیف

  20-00 سلولز 1

  22-20 سلولزهمی 2

 19-22 لیگنین 3

 1-2 خاکستر 2

 1 > هاموم 0

 

 ریزی برای تولید سوخت زیستی از مالس و باگاس در خوزستانبرنامه

 باشد:به قرار زیر می خوزستان نیشکر ۀطرع توسعهر واحد های کشاورزی نیشکر در ای از مشخصهپاره

 هزار هکتار 12                     هر واحد سطح قابل برداشت -1

 هزار هکتار 12        هر واحد سطح زیر کشت قابل برداشت -2

گانتۀ  تن نیشکر از هر هکتار، محصول ستاالنۀ هتر یتک از واحتدهای هفتت      122با توجه به متوسط برداشت سالیانه به میزان 

 نیشکر خوزستان به قرار زیر خواهد بود:

 تن 122× هکتار  12،222=  1،222،222          :  محصول نیشکر ساالنۀ یک واحد بر حسب تن

 تن خواهد بود. 0،222،222کلیۀ واحدها برابر با  کل محصول ساالنۀ نیشکربنابراین 

 های کلی نیشکرمیزان فرآورده : 0جدول 

 (%به نیشکر )نسبت محصول  نام محصوالت

 12 %0/29شکر خام  با پل قند 

 20 سر نی

 33 درصد 02با رطوبت  باگاس

 0/3 درصد 22با رطوبت   مالس

 2 درصد 63با رطوبت  گل صافی
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 : در طول یک سال باگاس تولیدی در هفت واحد طرع توسعه نیشکر و صنایع جانبی ایران میزان

 تن 0،222،222% × 33=  231،222،222تن                                

بیواتانول تولید کند لذا میزان تولید بیواتانول در سال به شرع زیتر خواهتد    لیتر 202با توجه به اینکه یک تن باگاس می تواند 

 بود:

 بیواتانول لیتر 202تن باگاس =  1

 بیواتانول در سال لیتر 00002222222=  202 × 222,222,231

با توجه به اعداد باال کامال به وضوع روشن است که چه سرمایه عظیمی در استفاده از باگاس برای تولید بیواتتانول بته عنتوان    

نیاز تولید سوخت زیستی در ایران وجود دارد که متاسفانه نادیده گرفته شده و مقدار زیادی از آن نیز هر ساله از بین متی  پیش

مشتکالت و  برخی هزار تن باگاس در ایران تولید شد که قسمت عمده اش به علت  162، 02-92عنوان مثال در سال به  ؛رود

 .هزینه نگهداری سوخته شد

وزستان به عنتوان قطتب   توان به این نتیجه رسید که استان خدر نهایت با توجه به آمارها و اطالعات ارائه شده در این مقاله می

 معرفی گردد.  در ایران تواند بهترین پتانسیل برای تولید سوخت زیستیمیتولید باگاس 

 نتیجه گیری 

از دیدگاه کلی با وجود منابع بسیار متنوع اولیه همچون چغندر قند و مواد نشاسته دار )کاه گنتدم، ستبوس بترنج و...( و متواد     

توان بیان کرد کته امکتان تولیتد ستوخت زیستتی در      لیگنوسلولزی )باگاس، ضایعات چوب، کاغذ بازیافتی و ...( در ایران می 

کشور فراه  می باشد. از طرف دیگر با توجه به نگرانی ها در خصود اتمام سوخت های فسیلی، تولیتد و بهتره بترداری از    

سوخت های زیستی می تواند به عنوان یک پیشنهاد کاربردی در این زمینه تعریف گردد. همچنین با توجه بته مستائل زیستت    

حیطی بخصود آلودگی های ایجاد شده توسط سوخت های فسیلی نیز برتری استفاده از سوخت های زیستتی آشتکار متی    م

گردد. از دیدگاه منطقه ای نیز استان خوزستان با توجه به قطب محصوالت لیگنوسلولزی ایران می تواند به عنوان منبتع اصتلی   

رفی گردد. لذا به نظر می رسد که با توجه به پتانستیل استتان خوزستتان    تامین کننده ماده اولیه تولید سوخت زیستی کشور مع

چندین واحد صنعتی تولید سوخت زیستتی در ایتن منطقته متی توانتد کمتک شتایانی بته         برای تولید سوخت زیستی احداث 

 پیشرفت کشور در جهت تولید انرژی پاک زیستی داشته باشد.
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Abstract 

Biofuel as gaseous, liquid or solid fuel have energy from bio resources or biomass.  

The availability and wide diversity of biomass resources have made them an attractive and 

promising source of energy. Biomass is organic raw material and its nature originally refers 

to plants. Because biodiesel and biofuel have more energy and compatible to fuel 

infrastructure so they are more important. Lignocellulosic material causes competition 

between biofuel and fossil fuel as raw and cheap material. Bagasse content production in 7 

units of Khuzestan sugarcane development and byproducts is  231000000 ton per year that 

can produce 57750000000 liter bioethanol per year. 

Keywords: biofuel, sugarcane bagasse, Iran biofuel infrastructures 
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