
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


11ي فرصتی جهانی براي خلیج فارسانرژتولید بیو

انرژي فرصتی جهانی براي خلیج فارستولید بیو

1نسرین معظمیدکتر 

چکیده 
ها، حمل و نقل، گرمایش خانه.هاي فسیلی توسعه صنعتی جهان را طی قرن گذشته رقم زده استسوخت

هاي فسیلی حاصل سوخت.اندهاي فسیلی شکل گرفتهجنراتورهاي تولید برق و گرما همگی با سوخت
ها، میکروارگانیسمها، گیاهان و جانداران است که طی قرون در شرایط فشار و وژیک میکروالگفعالیت بیول

ت. درجه حرارت الیه داخلی کره زمین تولید شده اس
و تغیرات مشکالت ژیوپلیتیکی،هارغم وجود ذخایر گزارش شده و ذخایر نفت موجود در اعماق اقیانوسعلی

هاي فسیلی است و سبب شده اي تغییر سیاست در استفاده از سوختب و هوا مهمترین عوامل فشار برآ
.یندآبرشناخت منابع جدید انرژين درصددمختلف جهاکشورهايها و است که کمپانی

در ژیوترمال و بیوماس براي تولید انبوه،موج و جذر مد،باد،بآ،هیدروژن، خورشیدييهاياستفاده از انرژ
انرژي در جهان نقش آن در حمل و نقل . یکی از دالیل مهم در استفاده از بیواستریزي شدهبرنامهدنیا

.دباشینمپذیر الزم به ذکر است استفاده از سایر منابع انرژي نو در حمل و نقل امکانباشدیم
و میلیارد سال قبل کره زمین با کمبودهاي گازهاي اتمسفر یک براي حیات موجودات زنده روبرو بود 5/3
اي امکان فعالیت حیاتی وجود اکسیدکربن، سولفور و گازهاي گلخانهبودن میزان گازهاي متان، ديعلت باالهب

ها که ها و میکروآلگها پدید آمدند و یک دسته از باکتريها یا پروکاریوتیکنداشت. در این زمان باکتري
صورت ه و متان باکسیدکربنرژي و تثبیت ديعنوان منبع انهقدرت فتوسنتز یعنی استفاده از نور خورشید ب

منبع کربن داشتند با تغییراتی اساسی در شرایط محیطی، کره زمین فعلی را پدید آوردند. اکسیژن و 
اي تعادل گازهاي اتمسفریک فراهم شد. مقدار فراوان تولید شد و با مصرف گازهاي گلخانهه هیدروژن آزاد ب

ها با فعل و انفعاالت بیولوژیکی تبدیل به مواد پروتئینی، ربن در سلول باکترياز طرف دیگر منابع انرژي و ک
شکل گرفت. این غذاییها شد و زنجیره ها و رنگدانهویتامینکربوهیدرات، چربی، اسید نوکلئیک،

- ه% اکسیژن اتمسفر هستند و بنیان اصلی حیات را در کره زمین بنا نهاد80مین أها مسئول تمیکروارگانیسم
هاي وابسته به پتانسیل یکم توسعه تکنولوژيوالمللی تولید انرژي در قرن بیستمهمترین برنامه بین. اند

.هاي قابل بازیافت استمحلی و انرژي
،توانند انواع متعددي از انرژي قابل بازیافت را تولید نمایند که عبارت است از تولید بیودیزلها میمیکروالگ

. شوداکسیدکربن تولید میتن دي183تن بیوماس میکروالگ با تثبیت 100ن.و بیوهیدروژزمتانگابیواتانل 

استاد پژوهشکده بیوتکنولوژي سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران-1
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ین همایش ملی خلیج فارس   شتممجموعه مقاالت ه 12

شناسند و در تهیه مواد عنوان مواد بیولوژیکی حیاتی حفاظت کننده بدن میه ها را بدرمطالعات فضائی آلگ
.کنندنوردان استفاده میغذائی مورد مصرف فضا

هاي حمل و نقل انداز دیگري از این سوخت در سیستمموتور جت چشمالگ در موفقیت کاربردسوخت میکرو
- تولیدي سوختسوختجت است و بسیار شبیه بهموتورها قابل تبدیل به سوختروغن میکروالگآینده

.ستدرجه سانتیگراد ا-40ن آهاي فسیلی است و نقطه انجماد 
ان آن را در مجاورت ساحل دریا و در توهاي کشاورزي نیست میبراي کشت میکروالگ نیاز به زمین

ش داد.هاي شور و عاري از سکنه کشت و پرورزمین
براي کشورهاي صنعتی تولید کننده گازهاي 2015هاي تکمیلی از سال براساس پروتکل کیوتوو پروتکل

هر تن ازاءه دالر جریمه خواهند شد و ب50تا 30اکسیدکربن که رها کنندهر تن ديازاءبهاي گلخانه
کنند.    دالر اعتبار دریافت می20اکسیدکربن که تثبیت کنند دي
10نوامبر تا 29ب و هوا که در کشور مکزیک در تاریخ آالمللی بررسی تغییرات خرین کنفرانس بینآدر 

.تاي قرار گرفکشور اول تولیدکننده گازهاي گلخانه10برگزار شد ایران در گروه 2010دسامبر 
1381علمی و صنعتی ایران از سال يهاه پژوهش براي تولید محصوالت میکرو الگ در سازمان پژوهشسابق

با حمایت مالی وزارت 1386غاز شد در سال آسیستم بسته در جزیره قشم پلنت و با ایجاد اولین پایلوت
در مقیاس پایلوت با هاهاي با ارزش اقتصادي میکروالگوردهآدیزل و سایر فرصنایع و معادن تولید بیو

تن 240در هر هکتار کشت حدود براساس نتایج پایلوتلیتر اجرایی شد.25000اکتور بیورظرفیت هر
د.شویل تولید موهزار لیتر اتان265هزار لیتر بیودیزل و با استفاده از نشاسته سلولی 120بیوماس و 

میلیارد 782هاي تجدید پذیر در تولید انرژيگذاري سرمایه2020تا 2007هاي شود بین سالورد میآبر
- رمایهس.% افزایش خواهد یافت2.5گذاري سالیانه این سرمایه2030تا 2020و از سال دالر خواهد بود

دالر در سال یاردمیل80به 2010میلیارد دالر در سال 14هاي تجدیدپذیر زیستی از گذاري در انرژي
هواپیما نیز از اهداف این برنامه است.سوخت زیستی براي رسد.می2020

توان آن را در مجاورت ساحل دریا و در میو هاي کشاورزي نیست براي کشت میکروالگ نیاز به زمین
.دلیل گستره کشت نیاز به زمینه بهاکشت میکرو الگهاي شور و عاري از سکنه کشت و پرورش داد. زمین

- کافی ديب و منابعآنیاز به دلیل ابزي بودنه و بخورشیدسنتتیک بودن نیاز به تابش دلیل فتوه ب

در طول سال از تابش خورشید اکسیدکربن دارند. جنوب کشور و سواحل خلیج فارس و دریاي عمان تقریباً
همه نیازهاي تولید اکسیدکربنو منابع کافی ديب پاك دریاآو کیلومتر ساحل1800.برخوردار است

ورد. آتانل از میکرو الگ را فراهم میصنعتی بیودیزل و بیوا
اي که مشکل ینده سبب کاهش گازهاي گلخانهآضمن تولید انرژيتوانندیمها تولید صنعتی میکروالگ

بشوند.،استهوائیفعلی جهان و عامل اساسی تغییرات آب و 
اولیه در خلیج فارس و کران منابع همیشگی و ثروت بیآفتاب، ییجغرافیاو گستره با توجه به دانش تولید
ي فسیلی هاسوختچنانچه در تولید تواندیمموقع ایران ه گذاري مناسب و بسرمایهدریاي عمان در صورت

ي نو نیز در منطقه پیشتاز باشد.هايانرژو جهان سهم بزرگی داشت در تولید دانش
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13ي فرصتی جهانی براي خلیج فارسانرژتولید بیو

ست.مده اآزیر )2و1ة(شمارهاي میکروالگ در تصاویروردهآپایلوت تولید فر

)1تصویر شمارة (

)2تصویر شمارة (

خلیج فارس، بیوانرژي، میکروالگهاي کلیدي:واژه

مقدمه
ها، حمل گرمایش خانه.هاي فسیلی توسعه صنعتی جهان را طی قرن گذشته رقم زده استسوخت

هاياند سوختهاي فسیلی شکل گرفتهو نقل، جنراتورهاي تولید برق و گرما همگی با سوخت
ها، میکروارگانیسمها، گیاهان و جانداران است که طی فسیلی حاصل فعالیت بیولوژیک میکروالگ

.قرون در شرایط فشار و درجه حرارت الیه داخلی کره زمین تولید شده است
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شدت ه هاي فسیلی بجاي سوخته ها بنآهاي نو و جایگزینی بخشی بزرگی از ولید انرژيتاخیراً
مین امنیت ژیوپلیتیکال استخراج و أن افزایش قیمت نفت طی سالهاي اخیر. تآل مورد توجه است دلی

اي سبب گرم شدن ب و هوا است. تراکم گازهاي گلخانهآن و تغیرات گسترده اقلیمی و آحمل و نقل 
. ب دریاها شده استآهاي قطبی و افزایش سطح ب شدن یخآ،سیل،زمین. ایجاد طوفانهاي مخرب

کند. مین میأینده انرژي را تآسال 70تا 50ذخایر فعلی فسیلی جهان نیاز شودبینی میپیش
و مشکالت ژیوپلیتیکی،هارغم وجود ذخایر گزارش شده و ذخایر نفت موجود در اعماق اقیانوسعلی

هاي فسیلی است و ب و هوا مهمترین عوامل فشار براي تغییر سیاست در استفاده از سوختآتغیرات 
راي شناخت منابع جدید ي مختلف جهان را بها و کشورهاکه کمپانی)2ةشمارتصویر (تسبب شده اس

اي میزان گازهاي گلخانه2000اي را که از سال . تصویر زیر افزایش گازهاي گلخانهنمایدهدایت انرژي 
به شدت افزایش یافته است.

)1نمودار شمارة (

ايصنایع مختلف در تولید گازهاي گلخانهمیزان مشارکت): 2نمودار شمارة (
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. باشدیمي حرارتی و حمل و نقل هاروگاهینهاي زیست محیطی ي تولیدکننده آالیندههاقسمتبیشترین 
.کندیمدر هوا آزاد co2تن گاز 1به عنوان مثال هر هواپیما به ازاي هر مسافر و در هر یک ساعت 

هواآب وناشی از تغییرات 2050انداز قطب در سال : چشم)3تصویر شمارة (

هاي بزرگی از خاك کره زمین و جزایرو بخشسطح آب دریاها باال آمده هاي قطب ب شدن یخآبا 
.روندب میآبه زیر 

)3نمودار شمارة (
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2060تا 2000از سال شودیممشاهده سناریوي ارایه شده توسط کمپانی شل درهمانطور که
ي نو به شدت هايانرژةو گسترشودیمي فسیلی با منابع انرژي دیگر جایگزین هاسوختمصرف 
گذاري باال به کندي همچنین سرعت رشد انرژي هسته به دلیل هزینه سرمایهابدییمافزایش 
ینی تولید بیشپکه در باال نشان داده شده است به دلیلsurpriseو البته قسمت ردیپذیمصورت 

.باشدیمو استفاده از آن در حمل و نقل صنعتی هیدروژن و بیودیزل میکروالگ
میزان جایگزینی بنزین، دیزل و سوخت هواپیما با انرژي 2022براساس قوانین جهانی در سال 

و همچنین بر همین اساس در این باشدیم% 8/17% و 4/12%، 3/9تجدیدپذیر به ترتیب برابر با 
ي فسیلی در هاسوختصورت انرژي تجدیدپذیر باشد. استفاده از ه بهایکشت% سوخت 50دسال بای

شده است. بر همین هامرجانتولید گوگرد و اسیدي کردن دریاها، باعث مرگ لیبه دلهایکشت
به ترتیب 2015و 2010باید تا سال هایکشتاساس طبق قوانین میزان سولفور موجود در سوخت 

International Maritime Organization (IMO))درصد کاهش یابد1/0و 1تا  2009).

)4نمودار شمارة (

ایران سهم دهدیمتصویر زیر میزان ذخایر نفت و گاز و زغال سنگ در نقاط مختلف جهان را نشان 
.(IEA and B.P., 2008)داردذخایر نفت و گاز بزرگی در 
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)4تصویر شمارة(

)5نمودار شمارة (

در 2007ال به دالیل تکنولوژي و کاربرد آن در سال ي نو مطابق شکل باهايانرژمیزان استفاده از 
.(Renewables in Global Energy Supply, IEA report, 2007)استدرصدحد دهم 
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هاي خلیج فارس دیزل و بیواتانل از میکروالگتولید بیو
زمین با کمبودهاي گازهاي اتمسفر یک براي حیات موجودات زنده روبرو میلیارد سال قبل کرة 5/3

اي امکان اکسیدکربن، سولفور و گازهاي گلخانهعلت باال بودن میزان گازهاي متان، ديه بود و ب
آمدند و یک دسته از ها پدیدها یا پروکاریوتیکباکتريفعالیت حیاتی وجود نداشت. در این زمان 

عنوان منبع انرژي و ه ها که قدرت فتوسنتز یعنی استفاده از نور خورشید بها و میکروآلگباکتري
صورت منبع کربن داشتند با تغییراتی اساسی در شرایط محیطی، ه و متان باکسیدکربنتثبیت دي

مقدار فراوان تولید شد و با مصرف ه اکسیژن و هیدروژن آزاد بزمین فعلی را پدید آوردند. کره
اي تعادل گازهاي اتمسفریک فراهم شد. از طرف دیگر منابع انرژي و کربن در سلول گازهاي گلخانه

ها با فعل و انفعاالت بیولوژیکی تبدیل به مواد پروتئینی، کربوهیدرات، چربی، اسید باکتري
ها مسئول ها شد و زنجیره غذائی شکل گرفت. این میکروارگانیسمانهها و رنگدنوکلئیک، ویتامین

اند.زمین بنا نهادهستند و بنیان اصلی حیات را در کرة % اکسیژن اتمسفر ه80مین أت
ها که سیلیس را در ها نیز اشباع از سیلیس بودند و با رشد و تکثیر دیاتومهدر این زمان اقیانوس

ها نیز براي حیات سایر موجودات آبزي کردند شرایط آب اقیانوساسکلت سلولی خود تثبیت می
ها، اند. براساس رنگدانهها و آبهاي شیرینترین ساکنان اقیانوسها از قدیمیآماده شد. میکروآلگ

شوند. ساختار متابولیکی بندي میهاي مختلف نور طبقهخصوصیات مرفولوژیک و قدرت جذب طیف
گیرد. میها را دربرکلیه خصوصیات حیوانات، گیاهان و باکتريآنها ویژه است و تقریباً

ژیوترمال و بیوماس براي تولید ،موج و جذر مد،باد،بآ،هیدروژن، خورشیدييهاياستفاده از انرژ
. یکی از دالیل مهم در استفاده از بیو انرژي در جهان نقش آن ریزي شده استبرنامهدر دنیاانبوه

الزم به ذکر است استفاده از سایر منابع انرژي نو در حمل و نقل امکان باشدیمدر حمل و نقل 
.باشدینمپذیر 

. باشدیمهاي روغنی و تولید اتانول از منابع کشاورزي صورت تولید بیودیزل از دانهه بهايانرژزیست
وپک نفت را تحریم که کشورهاي ا1973تولید اتانول از نیشکر براي اولین بار در برزیل و در سال 

% تا 10کردند آغاز گردید. این کشور با طراحی و ساخت موتورهاي استفاده کننده از اتانول از 
%، بخشی از صادرات نیشکر خود را به تولید اتانول اختصاص داده است.100

آن شود. در آمریکا مهمترین منبع تولیدهاي حیوانی و گیاي تولید میبیودیزل از بسیاري از چربی
هاي روغنی مانند ریش سالهاست که از بیودیزل حاصل از دانهتدانه سویا است. کشورهاي فرانسه و ا

کند.را تأمین میکلزا بخشی از منبع سوخت خود
ه تولید سنتی بیودیزل و استفاده از روغن نباتی نیاز به استفاده از خاك کشاورزي، آب شیرین و ب

شود هاي روغنی تولید میهاي روغنی دارد. بیودیزل که از دانهنهخصوص توسعه گسترده مزارع کشت دا
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19ي فرصتی جهانی براي خلیج فارسانرژتولید بیو

هاي روغن گلرنگ و کلزا است. اگر قرار باشد سوخت کشور فرانسه از بیودیزل حاصل از دانهمعموالً
هاي روغنی قرار گیرد.زیر کشت این دانهزمین بخش اعظم خاك کرهروغنی تأمین شود بایستی 
هاي روغنی در تولید اتانول و بیودیزل و نوسانات قیمتی شدید در و دانهاستفاده از ذرت، نیشکر 

حوزه انرژي باعث گردید که بسیاري از کشاورزان سویا را به عنوان جایگزین غذایی معرفی نمایند. 
برزیل و آمریکا باالترین تولید اتانول را در که قیمت مواد غذایی به همین دلیل باال رفته است.

تیار دارند. جهان در اخ
. تولید بیودیزل نیازمند آب کشاورزيباشدیمبیشترین تولید بیو دیزل در اختیار آمریکا و آرژانتین 

و در صورت جایگزینی بیودیزل و اتانول با باشدیمو برداشت آن به صورت سالیانه است
آن نخواهد بود.نیتأمجوابگوي جهان ي فسیلی خاك کشاورزي هاسوخت

دلیل مشکالت ه عنوان مهمترین چالش توسعه تکنولوژي به اکسیدکربن بهش تولید ديتثبیت و کا
شود و تالش کلیه کشورها ب و هوا در جهان محسوب میآشدن زمین و تغیرات ناشی از گرم
.هاي سازگار با محیط زیست استن و استفاده از سوختآکاهش تراکم 

هاي وابسته به قرن بیست و یکم توسعه تکنولوژيالمللی تولید انرژي در مهمترین برنامه بین
-تن دي183تن بیوماس میکروالگ با تثبیت 100. هاي قابل بازیافت استپتانسیل محلی و انرژي

.شوداکسیدکربن تولید می
توانند انواع متعددي از انرژي قابل بازیافت را تولید نمایند که عبارت است از تولید ها میمیکروالگ

.و بیوهیدروژنگاز متان، بیواتانل،بیودیزل
شناسند و در عنوان مواد بیولوژیکی حیاتی حفاظت کننده بدن میه ها را بمطالعات فضائی آلگدر

.کنندتهیه مواد غذائی مورد مصرف فضا نوردان استفاده می
مهاي انداز دیگري از این سوخت در سیستسوخت میکروالگ در موتور جت چشمموفقیت کاربرد

سوختها قابل تبدیل به سوخت موتور جت است و بسیار شبیه بهمیکروالگنقل آینده روغنوحمل
.ستدرجه سانتیگراد ا- 40ن آهاي فسیلی است و نقطه انجماد تولیدي سوخت

توان آن را در مجاورت ساحل دریا و در هاي کشاورزي نیست میبراي کشت میکروالگ نیاز به زمین
ش داد.شور و عاري از سکنه کشت و پرورهاي زمین

براي کشورهاي صنعتی تولید کننده 2015از سال هاي تکمیلیبراساس پروتکل کیوتوو پروتکل
دالر جریمه خواهند شد و 50تا 30اکسیدکربن که رها کنندهر تن ديازاءبهاي گازهاي گلخانه

کنند.عتبار دریافت میدالر ا20اکسیدکربن که تثبیت کنند هر تن ديازاءبه
نوامبر 29ب و هوا که در کشور مکزیک در تاریخ آالمللی بررسی تغییرات خرین کنفرانس  بینآدر 
اي قرار کشور اول تولید کننده گازهاي گلخانه10برگزار شد ایران در گروه 2010دسامبر 10تا 
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رسد که دکتر می1895ر به سال عنوان سوخت در موتوه هاي نباتی بتفکر استفاده از روغن. گرفت
در 1900اولین موتور دیزل را با استفاده از سوخت روغن نباتی طراحی کرد. موتور در سال دیزل

ه نمایشگاه پاریس معرفی شد و قبل از جنگ جهانی دوم در آفریقاي جنوبی در موتورهاي محرکه ب
هاي بعد کرد. طی سالت استفاده میعنوان سوخه کار گرفته شد. این موتور از روغن بادام زمینی ب

دست ه هاي فسیلی این نوع سوخت باز جنگ جهانی دوم و کشف و مصرف گسترده سوخت
علت تراکم ه زمین بکننده کرهمحیطی نگرانفراموشی سپرده شد. نوسان قیمت نفت. شرایط زیست

توجه جهانی به اي، گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوائی سبب شده است تاگازهاي گلخانه
طور خاص فرآیندهاي فتوسنتز که با جذب ه هاي پاك و قابل بازیافت و باستفاده از انرژي

بتواند تعادل اتمسفر را برقرار کند معطوف گردد.یدکربنساکدي
خصوص فرانسه از بیودیزل حاصل از ه الزم به ذکر است که حدود بیست سال است که در اروپا و ب

هاي فرانسه ها و کشتیها، کامیونکنند. سوخت بسیاري از اتوبوسان روغنی استفاده میدانه گیاه
% سوخت فسیلی تشکیل شده است. مزیت این نوع سوخت مطمئن بودن 50% بیودیزل و 50از 

ی و یجاهزا نیست. جابهاي فسیلی آتششود. مشابه با سوختنگاهداري آن است چون منفجر نمی
زا است. قابل تجزیه بیولوژیک شرایط خاص احتیاج ندارد، غیرسمی و غیرسرطاننقل آن به وحمل

مین دلیل قابل تبدیل شدن به سوخت هواپیما نیست. هشود و بهاست،  در سرما منجمد می
مناسب است و نیاز به تغییرات اساسی ندارد. بعضی از استفاده از موتورهاي فعلی براي بیودیزل کامالً

% وزن خشک سلولی داراي روغن هستند و دپارتمان انرژي امریکا بزرگترین پروژه 50تا ها میکروآلگ
ها متمرکز کرده است.میکروآلگتولید منابع جدید انرژي را بر روي تکنولوژي تولید بیودیزل از

ه تولید سنتی بیودیزل و استفاده از روغن نباتی نیاز به استفاده از خاك کشاورزي، آب شیرین و ب
هاي روغنی تولید هاي روغنی دارد. بیودیزل که از دانهوص توسعه گسترده مزارع کشت دانهخص
روغن گلرنگ و کلزا است. اگر قرار باشد سوخت کشور فرانسه از بیودیزل حاصل از شود معموالًمی
هاي روغنی قرار گیرد.هاي روغنی تأمین شود بایستی کل خاك فرانسه زیر کشت این دانهدانه

در ایران هاولید بیودیزل و نسل سوم اتانل از میکروالگت
ژیوترمال و بیوماس براي تولید ،موج و جذر مد،باد،بآ،هیدروژن،هاي خورشیدياستفاده از انرژي

هاي نها با سیستمآها عدم تطابق ریزي شده است. یکی از نقاط ضعف این نوع انرژيانبوه برنامه
% بدون 15تواند تا میمیکروالگتولید کننده برق و گرما است. بیودیزلحمل و نقل و جنراتورهاي 

یند آر در موتورهاي فعلی مصرف شود و در صورت استفاده بیشتر نیاز به تغیر در ساختار و فریتغی
هاي روغنی است. کنون تولید شده است بیودیزل دانهموتور است. مهمترین منبع بیودیزل که تا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


21ي فرصتی جهانی براي خلیج فارسانرژتولید بیو

ر اتانل است که براي تولید ان از قند و نشاسته ذرت استفاده شده است. نیاز سوخت بیولوژیک دیگ
هاي روغنی و ذرت و قند نیست و گسترش مین از طریق دانهأهاي بیولوژیک قابل تجهانی به انرژي

هاي فسیلی نیاز به وسعتی ن در رقابت با غذا و کشاورزي است و براي جایگزینی سوختآتولید 
.ب کره زمین داردآاك و بیش از ظرفیت خ
وابسته به يهايتکنولوژتولید انرژي در قرن بیست و یکم توسعه یالمللنیبمهمترین برنامه 

توانند انواع متعددي از انرژي قابل ها میمیکروالگهاي قابل بازیافت استپتانسیل محلی و انرژي
.گاز متان و بیوهیدروژن،بیواتانل،بازیافت را تولید نمایند که عبارت است از بیودیزل

توان آن را در مجاورت ساحل دریا و در هاي کشاورزي نیست میبراي کشت میکروالگ نیاز به زمین
سوخت میکروالگ در موتور موفقیت کاربردد. هاي شور و عاري از سکنه کشت و پرورش دازمین

ت.حمل و نقل آینده اسيهاستمیسانداز دیگري از این سوخت در جت چشم

)6نمودار شمارة (

ها با سایر روشهامقایسه مقدار تولید سوخت توسط میکروآلگ
هاي روغنی، ضایعات کشاورزي و مقایسه میزان تولید اتانول با استفاده از ذرت، قند، دانه

ع مترمرب4500هر ازا. مطابق این شکل در صورت استفاده از ذرت به دهدیمها را نشان میکروآلگ
5000ها برابر دست خواهد آمد که این عدد در میکروآلگه اتانول بگالن300زمین کشاورزي 

.(Chisti, 2007)باشدیمگالن
که در آن یک شودتولید میاي فرآیند سادهنیاز به پاالیشگاه ندارد و با بیودیزل میکروآلگتولید 

. شودیماتیل استر یا متیل استر تبدیل روغن بهه% اتانول یا متانول ب12کاتالیست قلیا یا اسید و با 
نشان داده شده است.شکل زیراین فرآیند در
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)7نمودار شمارة (

در ایرانهش سابقه پژو
علمی و صنعتی ایران از يهاسابقه پژوهش براي تولید محصوالت میکروالگ در سازمان پژوهش

با 1386غاز شد در سال آقشم ةسیستم بسته در جزیرپلنت و با ایجاد اولین پایلوت1381سال 
هاي با ارزش اقتصادي وردهآدیزل و سایر فرحمایت مالی وزارت صنایع و معادن تولید بیو

اساس نتایج برلیتر اجرایی شد.25000اکتور ها در مقیاس پایلوت با ظرفیت هربیورمیکروالگ
هزار لیتر بیودیزل و با استفاده از نشاسته 120و تن بیوماس 240در هر هکتار کشت حدود پایلوت
د.شویل تولید موهزار لیتر اتان265سلولی 
تولید رندیگیمها از نظر خصوصیات سلولی در حد فاصل بین گیاهان و جانوارن قرار لگآمیکرو ،

دارند.میکنیمکننده اکسیژن هستند و نقش اساسی را در تولید هوائی که تنفس 
ها قادرند ها در تولید سوخت متمرکز شده است. میکروالگترین کاربرد میکروالگامروزه مهم

استفاده کنند و آن را به یک فرم مایع انرژي که یک CO2مانند یک کارخانه بیولوژیک از کربن 
روغن طبیعی است تبدیل کنند.

 وابسته به يهايتکنولوژتولید انرژي در قرن بیست و یکم توسعه یالمللنیبمهمترین برنامه
.هاي قابل بازیافت استپتانسیل محلی و انرژي

بازیافت را تولید نمایند که عبارت است از توانند انواع متعددي از انرژي قابلها میمیکروالگ
هیدروژن.گاز متان و بیو،لوبیو اتان،تولید بیودیزل

ن را در مجاورت ساحل دریا توان آهاي کشاورزي نیست میبراي کشت میکروالگ نیاز به زمین
.هاي شور و عاري از سکنه کشت و پرورش دادو در زمین

100 تن 183تن بیوماس میکروالگ با تثبیتCO2شودتولید می.
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 تثبیت و کاهش تولیدCO2مشکالت ناشی لیدلبهمهمترین چالش توسعه تکنولوژي عنوانبه
در جهت و تالش کلیه کشورها شودیمحسوب ب و هوا در جهان مآشدن زمین و تغیرات از گرم

سازگار با محیط زیست است. يهاسوختن و استفاده از آکاهش تراکم 
 انداز دیگري از این سوخت در لگ در موتور جت چشمآمیکروسوختکاربردموفقیت
حمل و نقل آینده است.يهاستمیس

ینده انرژيآبحران انرژي و جایگاه ایران در بازار 
ازاءبهاي کننده گازهاي گلخانهبراي کشورهاي صنعتی تولید2010س پروتکل کیوتو از سال براسا

اکسید هر تن ديازاءبهدالر جریمه خواهند شد و 50تا 30اکسیدکربن که رها کنندهر تن دي
.    کنندیدالر اعتبار دریافت م30کربن که تثبیت کنند 

10نوامبر تا 29تغییرات آب و هوا که در کشور مکزیک در تاریخ بررسییالمللنیبکنفرانسنیدر آخر
.اي قرار گرفتکشور اول تولید کننده گازهاي گلخانه10برگزار شد ایران در گروه 2010دسامبر 

2010یی در سال تربزرگ): 8نمودار شمارة (

نیابر. ندینمایمتولید ده کشوروجود در جهان رامCO2کل در مجموعدهدیمنشان تصویر
اساس این شکل ایران در رده دهم جهان قرار دارد.
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ي هاسوختو کاهش استفاده از ریدپذیتجدي هايانرژاستفاده از 2020برنامه جهانی در سال 
فسیلی است.

ن خواهد شد. ي پاك تأمیهايانرژانرژي جهان توسط %100، 2100در سال شودیمبینی پیش
تریلیون دالر 1/5برابر با 2020در سال ریدپذیتجدي هايانرژبراساس همین برنامه بازار جهانی 

. شودیمتخمین زده 

انرژيسنجی تولید بیوامکان
هاي روغنی و امکان کاشت دانه.باشدیمبوده و حاصلخیز کشاورزي خاك ایران قابل %20تا 18

براي تولید اتانول از ضایعات توان میارددمحدودیت زمین کشاورزي وجود نبا توجه بهگیاه جاتروفا
صنایع نفت و گاز و .استفاده کرد که در سطح مناطق کشاورزي کشور پراکنده استکشاورزي

پتروشیمی و بزرگترین نیروگاهاي کشور در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان قرار دارند و 
هر تن بیوماس میکروالگ الزم به ذکر است که اي دارندهاي گلخانهبیشترین سهم را در تولید گاز

شود. اکسیدکربن تولید میتن دي8/1با تثبیت 
اند. ب دریا و تابش خورشید قابل کشت و پرورشآهاي شور با استفاده از ها در زمینمیکروالگ

هکتار 12000با کاشت،استکیلومتر 1800گستره سواحل خلیج فارس و دریاي عمان
. کردنیتأمسوخت کشور را مصرف روزانه توانیممتر مربع) در جنوب کشورکیلو12(میکروآلگ

بیوانرژي در ایرانتولید و منابعپتانسیل): 5تصویر شمارة(
)Arable land, World Bank, 2011(منبع:
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1387در سال اي ایران هاي گازهاي گلخانه): تولیدکننده9نمودار شمارة (

1387اکسید کربن در سال سهم صنایع در انتشار گاز دي): 10نمودار شمارة (

:دهدجدول زیر تولید بیو دیزل و اتانل تولیدي در هر هکتار را نشان می
ز خلیج فارستولید بیودیزل و بیواتانل در هر هکتار در سال از سویه میکروالگ جدا شده ا): 1جدول شمارة (

تن(متوسط تولید)240 گرم در لیتر)2.81(تولید بیوماس در هکتار در سال
تن120 تولید روغن در هکتار در سال
تن96 کربوهیدرات موجود در بقایاي سلولی(نشاسته)

80 + %CO2 راندمان تولید اتانل 
لیتر بیودیزل500 روغن) %50(هر تن وزن خشک میکروالگ

یتر الکلل1068 % وزن خشک باقیمانده نشاسته از هر تن بیوماس  پس از استخراج روغن 40
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میلیون تن 400تولید بیودیزل و بیواتانل در هزار هکتار ساحل خلیج فارس براساس ): 2جدول شمارة (
اکسیدکربناکسیدکربن و استفاده از اعتبار تثبیت ديديتثبیت

در مقیاس پایلوت تولید 
100 m2 (25000 Lit.)

هکتار 1000تولید در 

. دي اکسیدکربن منبع کربن 480 million tons / Hec.

اکسیدکربن میزان تثبیت دي 1.8 Ton/Ton Biomass 400 million Ton/hectares/ yr

میزان تولید بیو ماس
240 Ton/ hec/ yr

240  Million Ton/ hec/yr by 50%
CO2 emitted of Energy sector

اکسیدکربن اعتبار تثبیت دي for one T/ hec/ yr: 14.400
US$

14 billion US$

مقدار تولید بیودیزل
مقدار تولید بیواتانل

120  Tons/one hec/yr
1068 Tons/hec/yr

120  Million tons/year
1068 million Tons/hec/yr

سطح کشت مورد نیاز  one Hectares 1000 hectare

گذاري جهانی در انرژيسرمایه
میلیارد نفر برسد.8به 2030شود در سال بینی میمیلیارد نفر است. پیش7در حال حاظر جمعیت جهان 

% 8/1طور متوسط ه سالیانه ب2030تا 2000بینی شده است مصرف انرژي طی سالهاي پیش
هاست. طی این مدت انرژي گی انسانافزایش یابد که نتیجه توسعه تکنولوژي و تغییر در روند زند

تا % کل منابع انرژي را80هاي فسیلی شود و سوختمین میأجهان کماکان از سوخت فسیلی ت
دهند.تشکیل می2030سال 

% 26سنگ با % و ذغال22ن گاز باآدنبال ه % مصرف باالترین منبع سوخت است و ب34نفت با 
چهارمخواهد داشت که سه 2030ید سوخت را در سال % تول65نفت گیرند.مصرف جهانی قرار می

نیز دو برابر خواهد سنگذغالو تولید گاز2030در سال .کنندمیتولید "اپک"هاي عضو ن کشورآ
.% بوده است4در کل مصرف سوخت 2000هاي تجدیدپذیر در سال انرژيمقدارشد.

ویژه کاهش و قوانیناي و ازهاي گلخانهو مشکالت ناشی از تراکم گب و هواآدلیل تغییرات ه ب
-گذاري% سرمایه80اکسیدکربن است ن اعتبار تثبیت ديآاي که مهمترین تثبیت گازهاي گلخانه

شود بین ورد میآصورت خواهد گرفت. برتجدیدپذیرهاي در تولید انرژي2030هاي جدید تا سال 
میلیارد دالر خواهد 782اي تجدیدپذیر هگذاري در تولید انرژيسرمایه2020تا 2007هاي سال
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گذاري سرمایه.% افزایش خواهد یافت5/2گذاري سالیانه این سرمایه2030تا 2020و از سال بود
دالر در سال میلیارد80به 2010میلیارد دالر در سال 14هاي تجدیدپذیر زیستی از در انرژي

داف این برنامه است.سوخت زیستی براي هواپیما نیز از اهرسد.می2020

هاگذار در زمینه میکروآلگکشورهاي سرمایه
گذاري در این زمینه را دارد و اروپا با اجاره شمال آفریقا در این زمینه آمریکا باالترین سرمایه

گذاري باالیی را در زمینه میکروآلگ انجام ي هواپیمایی سرمایههاشرکتاکنون فعالیت دارد. هم
.باشدیمدیزل میکروآلگ-40ل اصلی این مسئله درجه انجماد دلیاندنموده

گذار در تولید بیودیزل میکروآلگکشورهاي سرمایه): 11نمودار شمارة (

2020بینی تولید بیودیزل میکرو الگ تا سال ): پیش12(نمودار شمارة
)Oilgae Comprehensive Report, 2011(منبع: 
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. باشدیمها کشور با پتانسیل باال در تولید میکروآلگپنجایران یکی از 2010ارش سال براساس گز
. هستندکشور به ترتیب عربستان صعودي، آمریکا، ایران، برزیل و استرالیا پنجاین 

هالگآتولید سوخت از میکرواجراي صنعتی طرحجایگاه و ارزش
باشند تولیدکنندگان نسل جدید انرژي مطرح میعنوان مهمترین ه ها در حال حاضر بمیکروالگ

هاي لم کنند، تولید باالتري از روغن دارند و در زمینی رقابت نمییهاي غذادلیل آنکه با دانهه ب
.یزرع و با آب شور رشد و تکثیر می یابند

% وزن خشک بیوماس است70تا 10هاي مختلف داراي طیفی برابر با میزان روغن حاصل از سویه
400کیلو نشاسته 600یکی از منابع اصلی تولید اتانل در جهان نشاسته ذرت است. از تخمیر هر 

% وزن خشک نشاسته هستند. از هر تن 40ها داراي شود. بسیاري از میکروالگلیتر اتانل تولید می
و لیتر بیودیزل 190% نشاسته، 40% روغن و 30توان با در نظر گرفتن وزن خشک میکروالگ می

لیتر الکل تولید کرد. 267
لگ در سال   آصورت بیودیزل نیاز جهانی به بیوماس میکروه نیاز ببینی انرژي موردبراساس پیش

تواند شود و در صورت بیست برابر تولید میمیلیون تن تولید در سال برآورد می4/6معادل 2030
جایگزین شود.هاي روغنی و بنزین را دیزل حاصل از دانه

توان آن را در مجاورت ساحل دریا و میو هاي کشاورزي نیست براي کشت میکروالگ نیاز به زمین
دلیل گستره کشتهبهاکشت میکروالگهاي شور و عاري از سکنه کشت و پرورش داد. در زمین

ب و آنیاز بهبودنبزيآدلیل ه بودن نیاز به تابش خورشید و بسنتتیکدلیل فتوه ب،نیاز به زمین
در طول  جنوب کشور و سواحل خلیج فارس و دریاي عمان تقریباًد. نداراکسیدکربنديکافیمنابع 

و منابع کافی ب پاك دریاآو کیلومتر ساحل1800سال از تابش خورشید برخوردار است. 
ورد.آمیهمه نیازهاي تولید صنعتی بیودیزل و بیواتانل از میکروالگ را فراهماکسیدکربندي
اي که ینده سبب کاهش گازهاي گلخانهآضمن تولید انرژيتوانندیمهامیکروآلگلید صنعتی تو

ی است بشوند.یمشکل فعلی جهان و عامل اساسی تغییرات آب و هوا
:مهمترین دستاوردهاي اجراي صنعتی این طرح عبارت است از

ارکت در برنامه جهانی کاهش گازهاياعالم رسمی دولت در اجرایی نمودن پروتکل کیوتو و مش
.شود)تن تولید می183لگ با تثبیت آتن بیوماس میکرو100(ايگلخانه
لگ با توجه به پتانسیل استثنایی کشورآایجاد و توسعه صنایع تولید محصوالت مختلف میکرو.
 ي تولیدي در کسب سهم مناسب از بازار گسترده محصوالت میکروالگ درهاشرکتمشارکت

بازار جهانی. 
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 کشورآموختگاني شغلی براي دانشهافرصتایجاد.
شدن زمینه ایجاد صنایع جانبی و پتانسیل ایجاد اشتغال بومیفراهم.
 سازدیمرا نیز فراهم کشورهانتایج حاصل در قالب تدوین دانش فنی قابلیت انتقال تکنولوژي به سایر.
درجهتغییراتواقلیمیشرایطشاملهاوالگمیکرپرورشوکشتکلیديعواملبهتوجهبا

کافیومناسبزمین،هامیکروالگکشتنیازموردبآکنندهمینأتمنابعسالطولدرحرارت
درممکنشرایطبهتریندرهمگیکهاکسیدکربنديمینأتمنابعوهامیکروالگکشتبراي

و در کشورجنوبدرجراي طرحامحلانتخاب.داردوجودعمانايیدروفارسخلیجسواحل
افیایی رانتخاب شد. تصاویر زیر موقعیت جغبندرجاسک و چابهار ،جزیره دانایی خلیج فارس بوشهر

.دهداستان بوشهر و جزیره دانایی خلیج فارس را نشان می
کران منابع اولیه در خلیج فارس و دریاي همیشگی و ثروت بیآفتابافیائی، رایران با گستره جغ

ي فسیلی جهان سهم بزرگی داشت در تولید دانش و هاسوختچنانچه در تولید تواندیممان ع
ي نو نیز در منطقه پیشتاز باشد.هايانرژ

)6(ةتصویر شمار
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انایی خلیج فارسجزیره د
اي کوچک و خالی از سکنه است در خلیج فارس. این جزیره عباسک(نام پیشین شاه زنگی) جزیره

قرار گرفته است. این جزیره به شیفو در میان آن بندر و جزیره بوشهرایرانی در نزدیکی بندر 
و جنس خاك آن براي کشاورزي واقع شده و بافت زمینخلیج بوشهرعنوان یک پهنه گلی درون 

طول اي است.کیلومتر مربع و زمین آن ماسه7/14مساحت جزیره عباسک .مناسب نیست
است.8766667/50و عرض جغرافیایی آن 0411111/29جغرافیایی این جزیره 

کران منابع اولیه در خلیجهمیشگی و ثروت بیآفتابی، یجغرافیاو گسترةتولیدبا توجه به دانش
چنانچه در تولید تواندیمایران،موقعه گذاري مناسب و بفارس و دریاي عمان در صورت سرمایه

ي نو نیز در منطقه پیشتاز هايانرژي فسیلی جهان سهم بزرگی داشت در تولید دانش و هاسوخت
ه را و پایلوت طرح انجام شد2020از بازار محصوالت میکروالگ را تا سال دانباشد. جدول زیر چشم

.دهدنشان می
)3(ةجدول شمار
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1389سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران -هاي میکروالگپایلوت تولید فرآورده): 7تصویر شمارة (
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Persian Gulf‘s International Opportunities for Bio-energy production

Professor Nasrin Moazami1

Abstract
With depletion of petroleum based fuel sources, rising prices of crude oil and gas,
and global warming related to the use of fossil fuels, domestic production of biofuel
and bio-energy from renewable sources could became attractive. [3, 4]
Alternative and renewable carbon neutral energy is urgently needed to avert the
impending oil crisis and the dramatic consequences of climate change.
Over the past three decades desires to establish national energy self- reliance
and to develop alternatives to finite fossil fuel resources have resulted in the
development of fuel technologies that are based on the use of renewable
agricultural based materials as feedstocks.
Microalgae are considered fast growing photosynthetic organisms and have
been reported to reach short term maximal summer productivities of 50 to 60
gr/day/ m² in CO2 enriched raceway ponds in tropical areas. These correspond
to transformation of 5-6 % of incoming light energy into biomass. Such
numbers as well as productivity data from lab scale experiments have promoted
the reputation of microalgae as prime candidate for producing unlimited
amounts of oil or lipid like energy. Many algal strains can produce large amount
of oil/lipids like storage products that can easily be converted into biodiesel. [5]
Oil yield per area of microalgae culture greatly exceed the yield of the best oil
seed crops. Microalgae can be cultivated in seawater on non arable land, and do
not compete for resources with conventional agriculture.
Microalgae biomass production combined with direct bio-fixation of CO2 in the
value of 1.8 kg per 1 kg of dry algal biomass.
Microalgae are microscopic photosynthetic organisms which are found in both
marine and freshwater environments.
In our study we screened 147microalgae isolated from Persian Gulf for their
biomass productivity and lipid content.[1,2] Nannochloropsis PTCC 6016
which attained 52% lipid and 46.4 mg/l/d productivity selected for large scale
production in 2000 and 25000 liters open ponds. - In 25000 L. open pond The
biomass productivity was 2.81  g/l/day  and the lipid content was maximally
52%. The strain Nannochloropsis  PTCC 6016  isolated from Persian Gulf has
the capability to produce around 280 ton h-1 year-1 biomass and140, 000 L of
biodiesel.

1- Biotechnology. Dept.  Iranian Research Organization for Science and Technology- e-
mail:moazami@irost.org
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In order to reach an economic biofuel, the project is planning for scale up of
microalgae cultivation in outdoor open ponds in 5 hectare open ponds in the
southern part of Iran

General view of Micro algae Pilot plant

Micro algae Pilot plant
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