
 

 

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


 مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی

س، دانشگاه گنبد کاوو1392اسفند،  8   

  ي شاهدانه توده توانایی تولید انرژي زیستی از زیست
  

 2کامبیز پورطهماسی، *1امیر سعادتی

 دانشگاه تهران دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ 2، دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسی ارشد1
 
 

  چکیده
هاي فسیلی و منابع چوبی  امروزه، سوخت .ي پایدار است ترین نیازهاي زندگی بشري براي پیشرفت و توسعه انرژي یکی از مهم

به شدت رو به کاهش  ،یاد براي پاسخگویی به نیازهابرداري ز ترین منابع تامین انرژي هستند که به دلیل بهره ها مهم جنگل
ویژه  ها و به منابع چوبی جنگل. هاي مهم دولتمردان و پژوهشگران است تامین انرژي مطمئن از منابع پایدار از چالش .هستند
برداري  باشند و با این روند بهره هاي فسیلی کشور به دلیل افزایش جمعیت و رشد اقتصادي، به سرعت رو به کاهش می سوخت

بنابراین، ضرورت یافتن منابع جایگزین براي آنها  .چندان دور به پایان خواهند رسید ي نه و عدم مدیریت مناسب در آینده
ساله و پسماندهاي کشاورزي که  ي لیگنوسلولزي منابع غیرچوبی مانند گیاهان یک هتود زیست. شود شدت احساس می به

هاي فسیلی و منابع چوبی  هاي مناسبی براي سوخت پذیر بوده و آلودگی کمی دارند، جایگزین تخریب تجدیدپذیر، زیست
شاهدانه گیاه بومی ایران بوده . اند ر کردهپذی ي تامین انرژي را امکان هاي موجود در زمینه ها هستند و رویارویی با چالش جنگل

و   هاي شمالی، اراك، سیستان شود، استان رشد کرده و یا کشت می) وحشی(و در بیشتر مناطق کشور به صورت طبیعی 
ز هاي ممتا ویژگی شاهدانه. اي در ایران دارد بلوچستان و کرمان بیشترین سطح کشت را دارند و از این رو تنوع ژنتیکی گسترده

دارد و هاي گوناگون، سرعت رشد باال، درصد باالي سلولز  وري باال، توانایی رشد در اقلیم بهره ي باال،  توده همچون بازده زیست
 .زیستی بکارگرفته شود  زیستی، سوخت جامد و هیدروژن زیستی، گاز  زیستی، دیزل تواند براي تولید اتانول می
 

  چوبی منابع ،هاي فسیلی سوخت ،لیگنوسلولزي، انرژي :کلیديهاي  واژه
  

  مقدمه   - 1
ي اقتصادي  تواند توسعه تامین انرژي مطمئن و پایدار می. آید شمار می بشري بهترین نیازهاي زندگی  امروزه انرژي یکی از مهم

هاي  ویژه سوخت هي جمعیت، منابع انرژي جهانی، ب با این وجود، به دلیل افزایش گسترده. و اجتماعی هر کشوري را تضمین کند
، این هاي آینده دوبرابر شود شود تقاضاي انرژي در دهه بینی می پیش). 2011، و همکاران Bonas(فسیلی، در فشار زیادي قرار دارند 

هاي زیاد در مورد تامین منبع  این وضعیت موجب ایجاد نگرانی .ست که منابع انرژي فسیلی با کاهش شدیدي روبرو هستند در حالی
موجب  ،اکسید دي اي مانند کربن هاي فسیلی با انتشار گازهاي گلخانه بر خطر کاهش شدید، سوخت عالوه. در آینده شده است انرژي

ي  هاي فسیلی تجدیدناپذیر گزینه بنابراین، سوخت .)2011و همکاران،  Langan( شوند وهوایی می تر شدن زمین و تغییرات آب گرم
براین،  عالوه .)2011و همکاران،  Bhutto( باشد محیطی نمی هاي زیست یابی و آلودگیکمیل مدت به دل درازقابل اطمینان در 

. اثر افزایش جمعیت و رشد اقتصادي، به صورت روزافزون رو به افزایش استبرداري از منابع طبیعی به دلیل افزایش نیازها در  بهره
ه کاربردهاي زیادي در صنایع گوناگون مانند خمیروکاغذ، ها از جمله منابع طبیعی با ارزشی هستند ک منابع چوبی جنگل

دارند، که کاربرد آن به دلیل افزایش درخواست این صنایع در سطح جهانی رو به افزایش تولید انرژي  ها و سازي، چندسازه ساختمان

                                                   
a.saadati@ut.ac.ri *1 
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زدایی را افزایش داده است و  سرعت جنگلترین عواملی است که  یکی از مهمافزایش روزافزون تقاضاي سوخت و تولید انرژي . است
  ).FAO ،2010(سال اخیر رسانده است  10میلیون هکتار در  2/5ها را به نزدیک  جنگل  میانگین کاهش سالیانه

ها و رویارویی با  در چند سال اخیر، به منظور یافتن منابع انرژي مطمئن و پایدار در دراز مدت، جلوگیري از نابودي جنگل
ها در  هاي فسیلی و جنگل ژوهشگران و دولتمردان به دنبال یافتن منابع جایگزین مناسب براي سوختهاي موجود، پ بحران

  .ي پایدار منابع طبیعی باارزش هستند کاربردهاي گوناگون و توسعه
وجود،  هاي فسیلی دارد و از نظر تولید در سطح جهانی در ردیف کشورهاي پیشرو قرار دارد، با این ایران منابع فراوان سوخت

از سوي دیگر، این منابع تجدیدناپذیر رو به کاهش . به دلیل رشد اقتصادي و پیشرفت صنایع، تقاضاي انرژي رو  به افزایش است
هاي  به دلیل برداشت بی رویه، سطح جنگلهمچنین، . چندان دوري چنین منابعی وجود نخواهند داشت ي نه هستند و در آینده

بنابراین موارد اشاره  .زیست به دنبال داشته است هاي زیادي را مانند افزایش آلودگی محیط آسیبکشور نیز رو به کاهش است و 
  .شود شدت احساس می ها در کشور به هاي فسیلی و منابع چوبی جنگل شده، ضرورت یافتن منابع جایگزین براي سوخت

پذیر  تخریب کشاورزي که تجدیدپذیر، زیست دهايپسمانساله و  منابع غیرچوبی مانند گیاهان یکلیگنوسلولزي ي  توده زیست
هاي  رویارویی با چالش و ها هستند منابع چوبی جنگلهاي فسیلی و  سوختهاي مناسبی براي  بوده و آلودگی کمی دارند، جایگزین

  . اند پذیر کرده ي تامین انرژي را امکان موجود در زمینه
تواند جایگزین پایداري براي  میهاي تجدیدپذیر دارد و  منابع انرژي ترین گسترش را در بین امروزه سریعزیستی   انرژي

زیستی و  زیستی، گاز  زیستی، دیزل اتانول(ی زیستهاي  انواع گوناگون سوخت .باشدها  و منابع چوبی جنگلهاي فسیلی مرسوم  سوخت
و  Saif Ur Rehman( دار به دست آوردزیست و پای مواد طبیعی دوستدار محیط  توده توان از زیست را می) زیستی  هیدروژن

مانند ذرت، گندم، نیشکر و  کشاورزيهاي  ي فرآوردده به طور کلی، ساقه و دانه .)2011و همکاران،  Kreuger، 2013همکاران، 
هاي کشاورزي آنها  و زمین) مستقیم(ها  این فرآورده .)FAO ،2008( شوند زیستی بکارگرفته می  غالت براي تولید انرژي

ي لیگنوسلولزي با افزایش  توده بنابراین، زیست .در رقابت با دیگر مواد غذایی و تهدیدي براي امنیت غذایی هستند) غیرمستقیم(
هاي  و نداشتن رقابت با دیگر فرآورده ، بازده تولید باال در هر هکتار، بهبود کیفیت خاك، فراوانی زیادوري زمین کشاورزي بهره

در این پژوهش  .)2007و همکاران،  Amon، 2010و همکاران،  Ruane( ها هستند براي این فرآوردهغذایی، جایگزین مناسبی 
  .ي شاهدانه براي کاربرد در تولید انرژي زیستی معرفی شده است توده توانایی زیستها و  ویژگی

  
  ي شاهدانه توده زیست -2

 .C .است Cannabaceaeي  خانواده ي نهاندانگان و شاخه از ، دو پایه وساله کی ،C3گیاه ) .Cannabis sativa L(شاهدانه 

sativa، C. indica  وC. ruderalis با داشتن  ي لیگنوسلولزي، ، یک مادهشاهدانه .ي شاهدانه هستند هاي شناخته شده گونه
اال، نیاز کم به خشک ب وري باال، بازده وزن ي باال، بهره توده زیست بازده ي اولیه کم، ي ماده هاي ممتازي چون هزینه ویژگی
با پتانسیل تولید جدید اي   فرآورده به عنوان... هاي گوناگون و  ، توانایی بهبود کیفیت خاك، توانایی رشد در اقلیمها کننده تقویت

و  Casas، 2011و همکاران،  Pakarinen، 2011و همکاران،  Kreuger، 2011و همکاران،  Prade( انرژي پدیدار شده است
Pons، 2005(. زیستی   زیستی، سوخت جامد و هیدروژن زیستی، گاز  زیستی، دیزل تواند براي تولید اتانول ي شاهدانه می توده زیست

  .)1شکل ( بکارگرفته شود
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  ]17[فرآورده هاي زیستی زیست توده شاهدانه  - 1 شکل

  
هاي  شود، استان رشد کرده و یا کشت می) شیوح(شاهدانه گیاه بومی ایران بوده و در بیشتر مناطق کشور به صورت طبیعی 

 .اي در ایران دارد وبلوچستان و کرمان بیشترین سطح کشت را دارند و از این رو تنوع ژنتیکی گسترده شمالی، اراك، سیستان
ه و تود هاي زیادي براي گزینش نهایی تولید زیست شاهدانه ویژگی .شود هاي فیبري کشت می شاهدانه معموال براي کاربري

، توانایی رشد در ها کش ، عدم نیاز به آفتکروبیها شامل مقاومت می این ویژگیعالوه بر موارد اشاره شده در باال، . زیستی دارد انرژي
شاهدانه  .)1994و همکاران،  Cai ،2009، Kokو  Shi ،2000و همکاران،  Struik( کاربرد در تناوب کشاورزي است، خاك آلوده

هاي لیگنوسلولزي که  توده سرانجام، شاهدانه در برابر دیگر زیست .کند ي باالیی تولید می  توده سرعت رشد زیاد داشته و میزان زیست
و  Piotrowski(پیوتروسکی و کاروس  .زیست ندارد شوند، تقریبا هیچ اثر منفی بر محیط زیستی بکارگرفته می براي تولید سوخت

Carus ،2011( ي شاهدانه میزان کربوهیدرات باال  توده زیست .اند ي شاهدانه انجام داده و گزارش کرده توده ارزیابی دقیقی از زیست
شناساند  زیست و تجدیدپذیر براي تولید انرژي زیستی می ي دوستدار محیط و میزان نسبی کم لیگنین دارد که شاهدانه را گزینه

)van der Werf ،2004.(  
  

  و ترکیبساختار  -3
سلولز، % 55فیبر شاهدانه از ). بخش باالیی، میانی و پایینی(است  ناهمسانهاي گیاه شاهدانه از بخشی تا بخش دیگر  ویژگی

هاي چندتایی قرار  هاي فیبري با الیه میانی در دسته سلول .لیگنین تشکیل شده است% 4سلولز و  همی% 16مواد پکتیکی، % 18
نیز هاي آوندي  کامبیوم). 1998و همکاران،  Garcia(کند  هاي فیبري را جدا می ی کورتکس این دستههاي پارانشیم سلول. دارند

ي مرکزي  و هسته%) 35(توان به بخش الیاف پوستی  ي شاهدانه را می ساقه .قرار دارندي شاهدانه  همراه با فیبرهاي ثانوي در ساقه
هاي کشاورزي مانند کاه گندم و ساقه  بر پوستی در برابر دیگر فرآوردهفی ).2007و همکاران،  Gumuskaya(تقسیم کرد %) 65(
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-24(%تر و لیگنین   کم) 40- 48(%ي چوبی میزان سلولز  گرچه، هسته .لیگنین دارد 5-9%و %) 55-77(ذرت، میزان باالي سلولز 
  .بیشتر در برابر فیبر پوستی دارد) 21

  
  گیري نتیجه -4

و بین د رسید نچندان دور به پایان خواه ي نه هاي ایران، با این روند کاهش، در آینده جنگلچوبی منابع هاي فسیلی و  سوخت
شدت  تولید انرژي بهبراي  ،بنابراین ضرورت یافتن منابع مطمئن و پایدار جایگزین. تقاضاي انرژي و تولید فاصله ایجاد خواهد شد

به این منظور دولتمردان و  .شد یمرو خواهببحران انرژي روشور با در کشود، که در صورت توجه نکردن به این چالش،  احساس می
هاي علمی در بخش دانشگاهی و صنعتی،  هاي دقیقی انجام دهند و با پژوهش ریزي پژوهشگران باید در سطح کالن برنامه

 پسماندهايساله و  اهان یکمنابع غیرچوبی مانند گیلیگنوسلولزي ي  توده زیست. اندازهاي کشور را از نظر انرژي مشخص شود چشم
هاي فسیلی و منابع  هاي مناسبی براي سوخت پذیر بوده و آلودگی کمی دارند، جایگزین تخریب زیستو  کشاورزي که تجدیدپذیر

وده شاهدانه گیاه بومی ایران ب .اند پذیر کرده ي تامین انرژي را امکان هاي موجود در زمینه ها هستند و رویارویی با چالش چوبی جنگل
شاهدانه با داشتن  .اي در کشور دارد کند، بنابراین تنوع ژنتیکی گسترده در کشور به صورت وحشی رشد میاي  و در سطح گسترده

وري باال، بازده وزن خشک باال، نیاز  ي باال، بهره توده زیست بازدهي اولیه کم،  ي ماده هاي ممتازي چون میزان سلولز باال، هزینه ویژگی
، مقاومت میکروبیهاي گوناگون،  ها، توانایی بهبود کیفیت خاك، توانایی رشد در اقلیم کش ها، عدم نیاز به آفت کننده تکم به تقوی

ي  توده از زیست .ي مناسبی براي کاربرد در تولید انرژي است گزینه، ... آلوده، کاربرد در تناوب کشاورزي و هاي توانایی رشد در خاك
استفاده ) زیستی  زیستی و هیدروژن زیستی، گاز  زیستی، دیزل اتانول(زیستی  هاي لید انواع گوناگون سوختتوتوان براي  شاهدانه می
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