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چکيده
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی چرخۀ زندگی انرژی و اقتصادی تولید بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون با استفاده از امواج
فراصوت است .بدین منظور تولید بیودیزل در قالب چرخۀ زندگی متشکل از مراحل تولید کشاورزی زیتون ،حملونقل،
روغنکشی زیتون ،روغنکشی تفالۀ زیتون ،و تولید بیودیزل بررسی شد .نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی در طی
چرخۀ زندگی تولید بیودیزل براساس مدل تخصیص جرم و تخصیص اقتصادی به ترتیب  2601/91و  3805/04مگاژول
بر هکتار بوده است .میزان انرژی خروجی (بیودیزل) نیز  3489/36مگاژول بر هکتار محاسبه شد .شاخصهای انرژی نیز
برای تولید بیودیزل محاسبه شد که عبارت بودند از :بازده انرژی ،بهرهوری انرژی ،خالص انرژی ،و نسبت انرژی فسیلی که
با توجه به نوع مدل تخصیص (جرمیـاقتصادی) به ترتیب برابر با ( 0/92 ;1/34بدون واحد) 0/03 ;0/04 ،لیتر بر مگاژول،
 (-)315/68 ;1413/50مگاژول برهکتار ،و ( 0/93 ;1/67بدون واحد) محاسبه شد .شاخصهای اقتصادی محاسبهشده
برای تولید بیودیزل عبارتاند از :ارزش تولید ناخالص ،بازده ناخالص ،بازده خالص ،نسبت سود به هزینه ،و بهرهوری که به
ترتیب برابر با  3/24میلیون ریال بر هکتار 1/02 ،میلیون ریال بر هکتار 1/01 ،میلیون ریال بر هکتار( 1 /45 ،بدون
واحد) ،و  48/43لیتر بر میلیون ریال محاسبه شد.
کليدواژگان :امواج فراصوت ،بیودیزل ،ترانس استریفیکاسیون ،چرخۀ زندگی ،روغن تفالۀ زیتون.

مقدمه

1

اختراع موتورهای درونسوز و پیشرفتهای بعدی در فناوری
سـاخت موتور ،به استفادۀ بسیار وسیع از منابع نفتی و تخلیۀ
بسیار سریع این منابع منجر شده است .اکنون بهخوبی مشخص
شده است که بهدلیل استخراج بیش از  80میلیون بشکۀ نفت
در روز ،در آیندهای نهچندان دور جهان با بحران کاهش یا حتی
اتمام منابع سوختهای فسیلی بهویژه نفت مواجه خواهد شد .از
سوی دیگر احتراق این سوختها موجب افزایش گازهای
گلخانهای ،تخریب الیۀ اوزون ،آلودگی محیط زیست ،و اختالالت
تنفسی در شهرهای بزرگ شده است .عالوه بر این مشکالت،
وابستگی کشورهای مصرفکننده به کشورهای تولیدکننده و
صادرکنندۀ محصوالت نفتی و فرآوردههای آن مانند بنزین و
گازوییل بیشتر شده و درنتیجه قیمت فراوردههای نفتی بسیار
* نویسندۀ مسئول Mohamad_rajaei@ut.ac.ir :

افزایش یافته است؛ بهگونهای که امنیت انرژی این کشورها
نامطمئن شده و به خطر افتاده است .با ظهور این مشکالت لزوم
بهرهمندی از انرژیهای جایگزین ،تجدیدپذیر ،و پاک آشکار
شده و توجه سیاستگذاران بخش انرژی به تولید اینگونه
سوختها معطوف گردیده است.
زیستتوده از منابع مهم انرژیهای تجدیدپذیر است که
مقام نخست عرضۀ انرژی جهان در میان منابع تجدیدپذیر را در
اختیار دارد .سوختهای زیستی که از منابع زیستتوده تولید
میشوند ،توانایی باالیی در رفع مشکالت یادشده دارند .این
سوختها که پایۀ گیاهی و یا حیوانی دارند در حین سوختن
آلودگی بسیار کمتری در مقایسه با سوختهای فسیلی تولید
میکنند ).(Dorado et al., 2003; Sheehan et al., 1998
از بین سوختهای تجدیدپذیر ،بیودیزل و بیواتانول
پیشرفت زیادی کردهاند .بیودیزل از انواع سوختهای زیستی
است که ویژگیهایی بسیار شبیه به سوخت گازوییل دارد با این
تفاوت که دارای مواد ناخوشایندی ازقبیل گوگرد ،نیتروژن ،و
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آروماتیکهای پلیسایکلیک ( )Polycyclicنیست .بیودیزل
بهعنوان استرهای مونوالکیل ( )Mono Alkyl Estersاسیدهای
چرب با زنجیـرههای بلند تعریف میشود که از روغنهای گیاهی
میتوان بهعنوان رایجترین منبع آن یاد کرد .این سوخت را
میتوان بدون ایجاد تغییر در بویلرها ( ،)Boilerماشینهای
گرمایی ،و موتورهای درونسوز (بهصورت مخلوط با گازوییل)
بهکار برد ) .(Ghobadian et al., 2004بیودیزل ابتدا از
روغنهای گیاهی تولید میشد ،اما منابع دیگری مثل چربیهای
حیوانی ،جلبک ،قارچ ،و باکتری در زمان حاضر نیز برای تولید
بیودیزل مورد استفاده یا مطالعه قرار میگیرند.
بزرگترین انتقادی که امروزه به تولید بیودیزل وارد
میشود این است که بیودیزل میتواند مسیر تولید محصوالت
کشاورزی را به سمت خود منحرف کند .بحث اصلی بر سر این
است که برنامههای تولید محصوالت کشاورزی برای انرژی با
برنامههای تولید محصوالت برای غذا در رقابت هستند و
درنتیجه ،این رقابت کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت آنها را
بهدنبال خواهد داشت .بهمنظور رفع این انتقاد اساسی و
همچنین کاهش هزینۀ مادۀ خام اولیه ،استفاده از پسماند مواد
غذایی و بقایای کشاورزی بهعنوان منابع تولید بیودیزل میتواند
گزینۀ مناسبی باشد ) .(Enweremadu et al., 2009تفالۀ زیتون
نیز از منابع پسماند گیاهی است که میتوان برای تولید بیودیزل
از آن استفاده کرد .زیتون گیاهی است که درصد روغن خوراکی
استحصالی از آن حدود  18تا 30درصد است

(De Graaff and

) Eppink, 1999و مابقی آن تفاله است که میتوان از روغن آن
بیودیزل تهیه کرد ) .(Redel-Macías et al., 2012اگرچه
استفاده از این منبع انرژی جایگزین بهتنهایی نمیتواند جایگزین
وابستگی به سوخت گازوییل شود اما از منابعی است که میتواند
سوختی پاک و انرژی جایگزین فراهم و به تقاضای پایدار انرژی
کمک کند.
روغنهای گیاهی بهعنوان سوخت برای موتورهای دیزلی،
اولین بار توسط رادولف دیزل استفاده شد .اصلیترین مسئلهای
که مانع استفادۀ مستقیم از این روغنهای گیاهی در موتورهای
دیزلی امروزی میشود ،داشتن گرانروی سینماتیکی باال است.
گرانروی سینماتیکی باالی این روغنها باعث اشکال در پاشش و
پودرشدن مناسب سوخت در محفظۀ احتراق میشود و اختالل
در روانکاری و احتراق ناقص و رسوب کربن در سیلندر را
بههمراه خواهد داشت ) .(Ma and Hanna, 1998برای کاهش
گرانروی ،استفاده از چهار روش ترانساستریفیکاسیون
( ،)Transesterificationپیرولیز ) ،(Pyrolysisرقیقسازی ،و

میکروامولوسیون ( )Microemulsionبررسی شده است که از
بین آنها ترانساستریفیکاسیون یا تبادل استری رایجترین
روشی است که امروزه در صنعت برای کاهش گرانروی از آن
استفاده میشود ).(Knothe et al., 2005
واکنش میان روغن یا چربی و الکل ،ترانساستریفیکاسیون
نامیده میشود .محصول این واکنش بیودیزل و گلیسیرین است.
چون روغن و الکل با هم مخلوط نمیشوند و واکنش آنها با هم
مدت زمان زیادی طول میکشد ،استفاده از کاتالیزور ،همزدن
مکانیکی با شدت زیاد ،و افزایش دما ،زمان تولید بیودیزل را تا
حدی کاهش میدهد

)(Ghobadian and Khatamifar, 2005

لیکن این کاهش تا حدی نیست که انتظارات را برآورده کند .با
توجه به این موضوع ،برای بررسی تولید بیودیزل از یک منبع،
همواره بایستی از روشهایی استفاده کرد که مدت زمان واکنش
و انرژی مصرفی آن را به حداقل برساند .یافتن راه حلی برای این
مسئله موضوع تحقیق بسیاری از پژوهشگران بوده است .یکی از
این روشهای مؤثر استفادهشده برای تولید بیودیزل تابش امواج
فراصوت

است ;(Hingu et al., 2010; Stavarache et al., 2007

).Teixeira et al., 2009; Ji et al., 2006
به امواجی که دارای فرکانس باالتر از محدودۀ قابل
شنیدن برای انسان (بهطور معمول بیش از 20کیلوهرتز)
هستند ،امواج فراصوت گفته میشود .این امواج همانند صوت
وقتی به جامد یا مایع تابیده میشوند ،تولید ارتعاشات مکانیکی
میکنند .این ارتعاشات مکانیکی در مایع باعث حفرهزایی و
افزایش دما میشود و نیز انتقال جرم را بهبود میبخشد .این
تأثیرات در فرایند تولید بیودیزل میتواند جایگزین همزن
مکانیکی و افزایش دمایی استفادهشده در روش مرسوم تولید
بیودیزل قرار گیرد ) .(Ji et al., 2006از آنجا که تحقیقات
پیرامون استفاده از روش فراصوت همچنان ادامه دارد ،بنابراین
تولید بیودیزل با استفاده از این روش در ایران نیز تازگی داشته
و مسئلهای است که نیازمند تحقیق است؛ از اینرو در تحقیق
حاضر تولید بیودیزل با استفاده از این روش انجام گرفته است.
مهمترین عوامل برای ارزیابی تولید بیودیزل از یک منبع،
تراز انرژی فرایند تولید ،مقدار محصول بیودیزل تولیدی ،و
هزینههای تولید بیودیزل از آن منبع است

(De Souza et al.,

) .2010بهمنظور بررسی عوامل یادشده ،فرایند تولید بیودیزل از
یک منبع گیاهی یا حیوانی را بایستی بهصورت چرخۀ کامالً به
هم پیوسته از آغاز فرایند تولید مواد اولیه برای تهیۀ خوراک
بیودیزل تا انتهای فرایند تولید بیودیزل در نظر گرفت که به آن
چرخۀ زندگی تولید بیودیزل میگویند .بدین منظور ،در تحقیق
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تخصيص

تفالۀ زیتون در قالب چرخۀ زندگی انجام گرفته است.

در این مطالعه برای اختصاصدادن جریان انرژی مصرفی به
محصوالت تولیدی از روشهای تخصیص جرم و تخصیص
اقتصادی استفاده شده است .مدل تخصیص استفادهشده در
تحقیق حاضر براساس مطالعات دیگر در این زمینه و با توجه به
مراحل چرخۀ زندگی تولید بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون،
بهصورت رابطۀ  1در نظر گرفته شد ;(Sheehan et al., 1998

مواد و روشها
هدف و چارچوب مطالعه

هدف از تحقیق حاضر تحلیل انرژی تولید بیودیزل از روغن تفالۀ
زیتون در طی چرخۀ زندگی آن و تولید بیودیزل از این منبع با
استفاده از سامانۀ فراصوت است .در کنار این هدف نیز محاسبۀ
عملکرد اقتصادی این فرایند در طی چرخۀ زندگی آن مد نظر
است .بدین منظور ،چارچوب مطالعۀ ارزیابی چرخۀ زندگی حاضر
متشکل از پنج مرحلۀ تولید کشاورزی محصول زیتون در باغها،
حملونقل زیتون به کارخانههای روغنکشی ،روغنکشی زیتون،
روغنکشی تفالۀ زیتون ،و تولید بیودیزل در آزمایشگاه است.
مراحل اول ،دوم ،و سوم این مطالعه در سال  90در شهرستان
رودبار استان گیالن (بهعنوان یکی از قطبهای تولید زیتون در
ایران) و مرحلۀ چهارم و پنجم نیز در سال  91در آزمایشگاه
بیودیزل مرکز تحقیقات بیوانرژی و آزمایشگاههای انرژیهای
تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت.
واحد کاری ()Functional Unit

).Pradhan et al., 2009

(رابطۀ )1
که در آن TECa :کل انرژی مصرفی تخصیصیافته در طول
TECa= (E1+E2+E3)f1+E4f2+E5f3

چرخۀ زندگی تولید بیودیزل (مگاژول بهازای بیودیزل تولیدی در
هکتار) E1 ،کل انرژی مصرفی در مرحلۀ تولید کشاورزی زیتون
(مگاژول بهازای بیودیزل تولیدی در هکتار) E2 ،کل انرژی
مصرفی در مرحلۀ حملونقل محصول به کارخانههای روغنکشی
(مگاژول بهازای بیودیزل تولیدی در هکتار) E3 ،کل انرژی
مصرفی در مرحلۀ روغنکشی زیتون (مگاژول بر هکتار محصول
بیودیزل تولیدی) f1 ،ضریب تخصیص جرمی/اقتصادی براساس
جرم/ارزش تفالۀ تولیدی E4 ،کل انرژی مصرفی در مرحلۀ
روغنکشی تفالۀ زیتون (مگاژول بهازای بیودیزل تولیدی در
هکتار) f2 ،ضریب تخصیص جرمی/اقتصادی براساس جرم/ارزش

در مطالعات ارزیابی چرخۀ زندگی ،واحد کاری توصیفکنندۀ
عملیات اصلی انجامشده توسط یک سیستم تولیدی (یا
خدماتی) است که میزان درنظرگرفتهشدن این تابع در مطالعۀ
ارزیابی چرخۀ زندگی توسط آن نشان داده میشود (Guinée,
) . 2001در این مطالعه واحد کاری بر مبنای بیودیزل تولیدی
بهازای یک هکتار در نظر گرفته شده است.

روش توليد بيوديزل

سياههنويسی چرخۀ زندگی

در این تحقیق از روش ترانس استریفیکاسیون با کاتالیزور بازی

داده های پيشزمينه ()Foreground Data

بهدلیل مزایا و برتریهای آن به نسبت روشهای دیگر استفاده

دادههای پیشزمینه دادههایی هستند که برای مدلکردن یک
سامانۀ خاص الزم هستند .این دادهها بهطور معمول دادههایی
هستند که سامانۀ تولید یک محصول خاص را توصیف میکنند.
نحوۀ جمعآوری دادههای پیشزمینه در مراحل پنجگانه در
بخش هدف و چارچوب مطالعه ذکر شده است.

شد .همچنین برای انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون بهجای

تولیدکنندۀ امواج فراصوت استفاده شد .این دستگاه دارای توان

داده های پسزمينه ()Background Data

بیشینۀ  400وات در فرکانس ثابت  24کیلوهرتز است .همچنین

دادههای پسزمینه دادههای مواد کلی ،انرژی ،حملونقل ،و
مانند اینها ...هستند که معموالً در پایگاههای داده و منابع یافت
میشوند .در مطالعۀ حاضر ،با توجه به نهادههای مصرفشده در
هر کدام از مراحل چرخۀ زندگی و همچنین ستاندهها ،دادههای
پسزمینه از منابع استخراج و طبق جدولهای  1و  2تنظیم
شده است.

روغن تفالۀ تولیدی E5 ،کل انرژی مصرفی مرحلۀ تولید بیودیزل
(مگاژول بهازای بیودیزل تولیدی در هکتار) ،و  f3ضریب
تخصیص جرمی/اقتصادی براساس جرم/ارزش بیودیزل تولیدی
هستند.

فرایندهای مرسوم ،از فرایند امواج فراصوت استفاده شده است.
در این مطالعه از یک دستگاه منبع فراصوت مدل،UP400S
ساخت شرکت هیلشیر ( )Hielscherآلمان بهعنوان منبع

این دستگاه دارای قابلیت تنظیم پالس ارتعاش میله
(بین  20تا 100درصد) ،شدت دامنۀ ارتعاشی

()Cycle

()Amplitude

( بین  20تا 100درصد) ،و زمان انجام واکنش ( 3تا  9دقیقه
برای این آزمایش) است .در شکل  1سامانۀ تولید بیودیزل با
استفاده از امواج فراصوت نشان داده شده است.
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شکل  .1سامانۀ توليد بيوديزل با استفاده از امواج فراصوت

بهمنظور حداکثرسازی میزان تولید متیل استر اسیدهای
چرب و حداقلسازی انرژی فراصوت مصرفی واکنش ترانس
استریفیکاسیون ،ماتریس آزمایشی طراحی شد که شامل
محدودههای عملکرد متغیرهای پالس ارتعاش میله (بین  20تا
100درصد) ،شدت دامنۀ ارتعاشی ( بین  20تا 100درصد) ،و
زمان انجام واکنش ( 3تا  9دقیقه برای این آزمایش) است (با
ثابت درنظرگرفتن مقادیر ثابت برای متغیرهای روغن به الکل،
دمای انجام واکنش ،و عمق قرارگیری پروب در مخلوط واکنش
براساس مطالعۀ مشابه صورتگرفته بر روغن پسماند خوراکی
است ) .(Fayyazi et al., 2014پس از انجام آزمایش ،بهترین
تیمار برای تولید بیودیزل با روش فراصوت معرفی شد.

جدول .1محتوای انرژی نهادهها

نهاده/ستانده
نهادهها
الف) تولید کشاورزی
 .1نیروی کارگری
 .2سوخت بنزین
 .3سموم شیمیایی
 .4کود شیمیایی
الف) نیتروژن
ب) فسفات
پ)پتاسیم
ج) سولفور
 .5آب آبیاری
 .6الکتریسیته
 .7کود دامی
 .8ماشین
الف) تانکر سمپاش ( 100لیتری)
ب) سمپاش پشتی موتوری
پ) حملونقل
 .1سوخت گازوییل
 .2نیروی کارگری
ج) روغنکشی زیتون
 .1گاز طبیعی
 .2الکتریسیته
 .3نیروی کارگری
 .4الکتروموتور
 .5فوالد
د) روغنکشی تفالۀ زیتون
 .1هگزان
 .2الکتریسیته
ه) تولید بیودیزل
 .1الکل (متانول)
 .2پتاسیم هیدروکسید

واحد

محتوای انرژی (مگاژول بر واحد)

مرجع

h

1/96
46/3
120

)(Singh and Mittal, 1992

l
kg

)(Kitani, 1992
)(Mohammadi et al., 2010

kg

m3
kWh
kg

78/1
17/4
13/7
1/12
1/02
3/6
0/3

)(Mohammadshirazi et al., 2012
)(Mohammadshirazi et al., 2012
)(Mohammadshirazi et al., 2012
)(Heidari et al., 2012
)(Tabatabaie et al., 2012
)(Tabatabaie et al., 2012
)(Mohammadshirazi et al., 2012

kg

92/8
88/5
l
h
m3
kWh
H
Kg
Kg
l
kWh
kg
kg

47/8
1/96
49/5
11/21
1/96
64/8
62/7
22/31
11/21
37/60
19/87

)(Guzmán and Alonso, 2008
)(Guzmán and Alonso, 2008

)(Kitani, 1992
)(Singh and Mittal, 1992
)(Kitani, 1992
)(Pishgar-Komleh et al., 2013
)(Singh and Mittal, 1992
)(Heidari et al., 2012
)(Heidari et al., 2012
)(Sheehan et al., 1998
)(Pishgar-Komleh et al., 2013
)(De Souza et al., 2010
)(Mohammadshirazi, 2012
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جدول .2محتوای انرژی ستاندهها

ستانده

واحد

محتوای انرژی (مگاژول بر واحد)

مرجع

زیتون

kg

17/70

)(Kaltsas et al., 2007

روغن زیتون

kg

37/60

)(Guzmán and Alonso, 2008

تفالۀ زیتون

kg

20/75

)(Kaltsas et al., 2007

بیودیزل

kg

37/20

)(Krohn and Fripp, 2012

گلیسیرین

l

25/3

)(Mohammadshirazi, 2012

بحث و نتايج

جدول  .3مقدار انرژی نهادهها و محصول در منطقۀ مطالعهشده (در هر
هکتار)

جريان انرژی در مرحلۀ توليد کشاورزی محصول زيتون در
باغها

مقدار متوسط مصرف نهادهها در یک هکتار باغ زیتون در طول
یک فصل زراعی و همچنین میزان محصول تولیدی در جدول 3
ارائه شده است .با توجه به جدول  3مقدار کل انرژی مصرفی و
ستانده در تولید زیتون در منطقۀ مطالعهشده به ترتیب
 19081/76مگاژول بر هکتار و  55471/8مگاژول بر هکتار
محاسبه شده است .گزمان و آلونسو ( )2008میزان مصرف
انرژی در باغهای زیتون متداول در کشور اسپانیا را به ترتیب
 56350مگاژول بر هکتار و  41370مگاژول بر هکتار بیان
کردند ) .(Guzmán and Alonso, 2008همچنین انرژی ستانده
در این مطالعه به ترتیب  137350مگاژول بر هکتار و 123137
مگاژول بر هکتار بهدست آمده است .کالتساس و همکاران
( )2007نیز مقدار کل انرژی مصرفی و ستانده در تولید زیتون
در کشور یونان را به ترتیب برابر  69431مگاژول بر هکتار و
 174941مگاژول بر هکتار بهدست آوردند (Kaltsas et al.,
) .2007علت اصلی باالتربودن کل انرژی مصرفی برای محصول
زیتون در مطالعات یادشده تراکم بیشتر درخت بهازای هر هکتار
(حدود  1000تا 1500درخت در هر هکتار در مطالعات یادشده)
و استفادۀ بیشتر از انواع ماشینهای کشاورزی (بین  10تا 12
هزار مگاژول و در حدود  18تا 30درصد از کل انرژی مصرفی)
بهدلیل شیب بسیار کم زمینهای مطالعهشده بوده است.
در میان نهادههای مصرفشده ،سهم کودهای شیمیایی
(با 76/11درصد) از سایر نهادههای مصرفی بیشتر است .بهطور
جزییتر بیشترین سهم از کل انرژی نهادهها را کود نیتروژن با
سهم 67/05درصد بهخود اختصاص داده است و پس از آن کود
پتاس با سهم 6/51درصد و نیروی کارگری با 5/47درصد
بیشترین سهم از کل انرژی مصرفی نهادهها را بهخود اختصاص
دادهاند.

عنوان

نهاده
نیروی کارگر)(h
سوخت بنزین )(L
کودشیمیایی )(kg
الف) نیتروژن
ب) فسفات
ج) پتاس
د) سولفور
 .4کود دامی ()kg
 .5آب آبیاری ()m3
 .6الکتریسیته ()kW h
 .7سموم شیمیایی ()kg
 .8ماشین ()h
الف) تانکر سمپاش ( 100لیتری)
ب) سمپاش پشتی موتوری
کل انرژی نهاده
ستانده
زیتون)(kg

متوسط
میزان مصرف

متوسط میزان
مصرف/تولید انرژی
(مگاژول بر هکتار)

532/30
5/22

1043/31
241/69

163/82
23/43
90/66
69/47
3052/03
939/60
224/77
4/66

12794/06
407/71
1242/15
77/81
915/61
958/40
809/18
559/27

4/17
15/32

25/80
6/77
19081/76

3134

55471/8

جريان انرژی در مرحلۀ حملونقل زيتون

مرحلۀ حملونقل محصول زیتون به کارخانههای روغنکشی
بهعنوان دومین مرحله در چرخۀ زندگی تولید بیودیزل از روغن
تفالۀ زیتون در نظر گرفته شد .مقدار مصرف نهادهها در این
مرحله و انرژی مصرفی آنها در جدول  4ذکر شده است.
همانطور که جدول  4نشان میدهد مقدار کل انرژی مصرفی
در مرحلۀ حملونقل زیتون  74/28مگاژول بر هکتار است.
بیشترین سهم نهاده در این مرحله به سوخت گازوییل با سهم
انرژی مصرفی 92درصد اختصاص داشته است .همچنین نتایج
نشان داد که متوسط فواصل بین مزارع و کارخانهها در منطقۀ
مطالعهشده  7کیلومتر بوده است.
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جدول  .4مقدار مصرف/انرژی مصرفی نهادهها در مرحلۀ حملونقل (بهازای
هر هکتار)

عنوان
 .1نیروی کارگر)(h

 .2سوخت گازوییل ()l
کل انرژی نهاده

متوسط میزان
مصرف (واحد بر
هکتار)

متوسط میزان
مصرف انرژی
(مگاژول بر هکتار)

3
1/43

5/88
68/40
74/28

جدول  .5مقدار مصرف نهادهها ،انرژی مصرفی نهادهها و ستاندهها در مرحلۀ
روغنکشی زيتون (بهازای هر هکتار)

عنوان

نهاده
 .1نیروی کارگر)(h
 .2الکتریسیته ()kW h
 .3گاز طبیعی ()m3
 .4الکتروموتور )(kg
 .5فوالد )(kg
کل انرژی نهاده
ستانده
 .1روغن زیتون )(kg
 .2تفالۀ زیتون )(kg

متوسط میزان
مصرف/تولید (واحد
بر هکتار)

متوسط میزان
مصرف/تولید انرژی
(مگاژول بر هکتار)

3
75
15
400
10000

5/88
840/75
742/50
0/6
14/51
1604/24

626/79
989/28

23567/30
20527/56

مصرفی در این مرحله را نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول 6
برای روغنکشی یک کیلوگرم تفالۀ زیتون ،مقدار کل انرژی
مصرفی برابر  2/79مگاژول بر کیلوگرم بهدست آمده است.
میزان مصرفشدۀ هگزان در جدول  ،6نشاندهندۀ میزان اتالف
هگزان است زیرا این ماده بههنگام روغنکشی در چرخهای بسته
دائماً در حال بازیافت است .با توجه به اینکه در این مطالعه از
هر کیلوگرم تفاله  120گرم روغن (12درصد) استخراج شده
است بنابراین انرژی مصرفی استخراج  120گرم روغن تفاله
معادل  2/79مگاژول است .در مقیاس صنعتی نیز میتوان با
استفاده از یک دستگاه روغنکشی هگزان با مصرف الکتریسیته
بسیار ناچیز و اتالف هگزان کمتر ،روغنکشی را انجام داد
) .(Maleek, 2000شایان ذکر است که با توجه به میزان تفالۀ
تولیدی در یک هکتار ( 989/28کیلوگرم) ،میزان 118/71
کیلوگرم روغن تفالۀ زیتون را میتوان از یک هکتار محصول
زیتون استحصال کرد.
جدول  .6مقدار مصرف نهادهها و انرژی مصرفی نهادهها در مرحلۀ روغنکشی
تفالۀ زيتون (بهازای هر کيلوگرم تفاله)

عنوان

 .1الکتریسیته ()kW h
 .2هگزان ()l
کل انرژی نهاده

متوسط میزان
مصرف (واحد بر
کیلوگرم تفاله)

متوسط میزان مصرف
انرژی (مگاژول بر
کیلوگرم تفاله)

0/07
0/09

0/78
2/01
2/79

جريان انرژی در مرحلۀ روغنکشی زيتون

جريان انرژی در مرحلۀ توليد بيوديزل

پس از جمعآوری اطالعات از کارخانههای روغنکشی در منطقۀ
رودبار ،نتایج انرژی مصرفی و ستاندهها در جدول  5جمعآوری
شده است .کارخانههای مطالعهشده در منطقه ،از انرژیهای
الکتریسیته و گاز طبیعی برای بهکارانداختن الکتروموتورها و
تولید گرما برای خطوط روغنکشی استفاده میکردند .نتایج
جدول  5نشان میدهد که مقدار کل انرژی مصرفی در مرحلۀ
روغنکشی زیتون  1604/24مگاژول بر هکتار بوده است .با
توجه به اطالعات پرسشنامهای جمعآوریشده ،میانگین روغن
استحصالی بهازای هر هکتار کشت زیتون 20درصد بوده است
که برابر میانگین  626/79کیلوگرم روغن بهازای هر هکتار
(انرژی  23567/30مگاژول بر هکتار) بوده است .همچنین میزان
 989/28کیلوگرم تفالۀ زیتون نیز از هر هکتار باغ زیتون
بهدست میآید ( 20527/56مگاژول بر هکتار).

پس از اجرای ماتریس آزمایشی طراحیشده برای انجام واکنش
ترانس استریفیکاسیون با سامانۀ فراصوت ،نقطۀ بهینۀ واکنش
بهصورت دامنۀ ارتعاشی 100درصد ،پالس ارتعاشی 20درصد ،و
زمان واکنش  5/94دقیقه انتخاب شد .این نقطه کمترین انرژی
فراصوت مصرفی ( 7734/87ژول) و بیشترین میزان تولید متیل
استر اسیدهای چرب (90/40درصد) را با توجه به شرایط
آزمایش دارد .نتایج مصرف انرژی نهادهها و میزان تولید
ستاندهها در مرحلۀ تولید بیودیزل در جدول  7جمعآوری شده
است.
با توجه به نتایج جدول 7مقدار کل انرژی مصرفی برای
تولید یک لیتر بیودیزل  10/07مگاژول بوده است که از این
میزان ،بیشترین مصرف را نهادۀ الکل و الکتریسیته بهخود
اختصاص دادهاند .میزان انرژی مصرفی الکل در تولید بیودیزل
در این مطالعه باالتر از میزان انرژی مصرفی الکل برای تولید
بیودیزل از پسماند روغن خوراکی ( 5/84مگاژول بر لیتر
بیودیزل) ( ،)Mohammadshirazi, 2012بیودیزل حاصل از

جريان انرژی در مرحلۀ روغنکشی تفالۀ زيتون

پس از روغنکشی زیتون ،تفالههای باقیمانده با استفاده از حالل
هگزان روغنکشی شدند .جدول  6مقدار نهاده و میزان انرژی
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روغن نخل ( 3/3مگاژول بر لیتر بیودیزل)
) ،2010و بیودیزل حاصل از روغن سویا ( 3/7مگاژول بر لیتر
بیودیزل) ) (Chen and Chen, 2011است .علت این امر
پایینبودن کیفیت تفاله در منطقۀ مطالعهشده و درنتیجه
باالتربودن میزان اسید چرب آزاد در روغن تفالۀ زیتون است که
انجام پیش واکنش استریفیکاسیون را ضروری میسازد.
(De Souza et al.,

جدول .7مقدار نهادة مصرفی ،ميزان انرژی مصرفی ،و ستانده در مرحلۀ توليد
بيوديزل.

عنوان

نهاده
 .1الکتریسیته ()kW h

میزان مصرف/تولید
(واحد بر لیتر
بیودیزل)

میزان مصرف/تولید
انرژی (مگاژول بر
لیتر بیودیزل)

0/32

1/15

الکل)(kg

0/231

8/7

 .3کاتالیزور)(kg

0/011

0/22

.2

کل انرژی نهاده

10/07

ستانده
 .1بیودیزل)(kg

0/869

32/33

 .2گلیسیرین()l

0/09

2/28

مقدار الکل مصرفی در طی پیشواکنش  110/63گرم
به ازای هر لیتر بیودیزل تولیدی است که این میزان 4/16
مگاژول انرژی مصرفی بهازای هر لیتر بیودیزل تولیدی را
بهدنبال خواهد داشت .علت باالتربودن میزان اسیدهای چرب در
روغن مطالعهشده به نسبت بسیاری از روغنهای دیگر چون
روغن پسماند ،نخل ،سویا ،و کلزا میتواند در اثر روغنکشی با
کیفیت پایین در کارخانههای منطقه ،استفاده از میوههای با
کیفیت پایین (ارقام خوراکی برای روغنکشی) ،فاصلۀ زمانی زیاد
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شاخصهای انرژی در چرخۀ زندگی

شاخصهای انرژی در چرخۀ زندگی تولید بیودیزل از روغن تفالۀ
زیتون در جدول  8نشان داده شده است .با توجه به نتایج،
شاخص بازده انرژی تولید بیودیزل با استفاده از مدل تخصیص
جرم و اقتصادی به ترتیب  1/34و  0/92بهدست آمد .در مطالعۀ
مشابه ،بازده انرژی برای تولید بیودیزل از پسماند روغن خوراکی
 1/19بهدست آمده است ( .)Mohammadshirazi, 2012بازده
انرژی برای تولید بیودیزل از روغن نخل نیز  5/4بهدست آمده
است ) .(De Souza et al., 2010علت این تفاوت در باالبودن
درصد روغن گیاه نخل (21درصد) در مقایسه با تفالۀ زیتون و
همچنین باالتربودن محصول روغن ( 3/5تا  5تن) در هر هکتار
برای این گیاه است .چن و چن بازده انرژی در تولید بیودیزل از
روغن کلزا  1/1ارزیابی کردند و متذکر شدند که علت اصلی
پایینبودن بازده انرژی ،پایینبودن عملکرد کلزا در هکتار است
) .(Chen and Chen, 2011افزایش تراکم درختها در هکتار
میتواند راهکار مناسبی برای این منطقه باشد.
بهرهوری انرژی نیز با توجه به مدل تخصیص جرم و
اقتصادی به ترتیب  0/04و  0/03مگاژول بر لیتر بهدست آمده
است که از مطالعۀ مشابه در زمینۀ روغن پسماند باالتر است.
خالص انرژی نیز در دو مدل یادشده به ترتیب برابر  1413/50و
 210/33مگاژول بر هکتار بهدست آمده است .شایان ذکر است
که مقدار خالص انرژی بهدلیل پایینبودن میزان محصول زیتون
در هکتار ،بسیار پایین است .برای مثال مقدار خالص انرژی برای
تولید بیودیزل از روغن نخل  128710مگاژول بر هکتار (با
احتساب تخصیص جرم) است در حالیکه در مطالعۀ چن و چن
میزان انرژی خالص در تولید بیودیزل از روغن کلزا منفی ارزیابی
شده است (2475/6ـمگاژول برهکتار) (Chen and Chen,
).2011

بین برداشت و روغنکشی (بیش از  4روز) ،وجود بیماریهای
قارچی در میوه ،و دیر برداشتکردن میوه باشد .لزوم استفاده از
ارقام روغنی بهجای خوراکی ،کاهش فاصلۀ زمانی برداشت تا
روغنکشی ،و برداشت بهموقع همگی جزء راههایی هستند که
میتوانند باعث تولید تفالهای با درصد روغن بیشتر ،محتوای
اسید چرب آزاد کمتر در روغن تفالۀ زیتون ،و درنهایت حذف
پیش واکنش (و کاهش انرژی مصرفی تولید بیودیزل) شوند .با
توجه به نتایج آزمایش در این مرحله ،از هر کیلوگرم روغن تفالۀ
زیتون میزان  790/15گرم بیودیزل تولید میشود ،بنابراین
میزان  93/80کیلوگرم یا  107/94لیتر بیودیزل را میتوان از
یک هکتار محصول زیتون بهدست آورد.

جدول .8شاخصهای انرژی در چرخۀ زندگی توليد بيوديزل

شاخص

مدل تخصیص
جرم

مدل تخصیص
اقتصادی

بازده انرژی
بهرهوری انرژی ()l/MJ
خالص انرژی ()MJ/ha
نسبت انرژی فسیلی
انرژی مستقیم ()MJ/ha
انرژی غیرمستقیم ()MJ/ha
انرژی تجدیدپذیر ()MJ/ha
انرژی تجدیدناپذیر()MJ/ha

1/34
0/04
1413/50
1/67
497/7
2104/21
190/39
2411/52

0/92
0/03
-315/68
0/93
873/33
2931/71
48/56
3756/48
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مهمترین شاخص ارزیابی در چرخۀ زندگی تولید بیودیزل
نسبت انرژی فسیلی است .نسبت انرژی فسیلی برای تولید
بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون با توجه به مدل تخصیص جرم و
اقتصادی به ترتیب  1/67و  0/93بهدست آمده است .در مطالعۀ
مشابه نسبت انرژی فسیلی در تولید بیودیزل از پسماند روغن
خوراکی  1/00بهدست آمده است (.)Mohammadshirazi, 2012
نسبت انرژی فسیلی در تولید بیودیزل از کلزا توسط جانیولیس
 (Janulis, 2004) 1/2و توسط لوینگتون (Levington, 1/78
) 2000بهدست آمده است .میزان این شاخص در برخی از
مطالعات باالتر از مطالعۀ حاضر است .برای مثال شیهان و
همکاران در مطالعۀ خود روی تولید بیودیزل از روغن سویا،
شاخص انرژی فسیلی را  3/2گزارش کردهاند (Sheehan et al.,
) .1998علت اصلی پایینتربودن نسبت انرژی فسیلی در این
مطالعه در مقایسه با مطالعات یادشده پایینتربودن میزان
عملکرد روغن تفالۀ زیتون در هکتار است.
با توجه به جدول  8میتوان دریافت که سهم انرژی
غیرمستقیم در تولید بیودیزل بسیار بیشتر از سهم انرژی
غیرمستقیم است .همچنین سهم انرژیهای تجدیدناپذیر نیز
بسیار بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر است .محمد شیرازی
( ) 2012نیز نتایج مشابهی را در مطالعه بر تولید بیودیزل از
است
کرده
گزارش
خوراکی
روغن
پسماند
( .)Mohammadshirazi, 2012انرژی مستقیم شامل انرژی
نیروی کارگری ،انرژی الکتریسیته ،انرژی آب آبیاری ،انرژی
بنزین ،انرژی گازوییل ،انرژی گاز طبیعی است در حالیکه انرژی
غیرمستقیم شامل انرژی کود دامی ،کودهای شیمیایی ،سموم
شیمیایی ،انرژی ماشین ،الکتروموتور ،فوالد ،هگزان ،الکل ،و
کاتالیزورها است .همچنین انرژیهای تجدیدپذیر شامل انرژی
نیروی کارگری ،انرژی آب آبیاری ،و انرژی کود دامی هستند در
حالیکه سایر نهادهها بهعنوان منابع انرژی تجدیدناپذیر شناخته
میشوند.
شاخصهای اقتصادی در چرخۀ زندگی

هزینۀ تولید یک لیتر بیودیزل روغن تفالۀ زیتون و درآمد ناشی
از آن بهترتیب  20645/7ریال و  30270ریال برآورد شده است.
همچنین جمع هزینهها و درآمدهای تولید بیودیزل بهازای یک
هکتار محصول زیتون به ترتیب  2228567/02ریال و
 3267343/8ریال برآورد شده است .در مطالعۀ مشابه در زمینۀ
پسماند روغن خوراکی ،جمع هزینهها و درآمدها به ترتیب
 16230و  30640ریال بهازای هر لیتر بیودیزل تولیدی برآورد
شده است ( .)Mohammadshirazi, 2012علت بیشترشدن
هزینهها در مطالعۀ حاضر درصد پایین روغن در تفالۀ زیتون،
لزوم روغنکشی از تفاله (مصرف هگزان و الکتریسیته) ،و لزوم

انجام پیش واکنش (مصرف الکل ،هیدروکلریکاسید ،و
الکتریسیته) است.
همچنین بیشترین سهم هزینهها بهازای هر لیتر بیودیزل
تولیدی مربوط به هزینۀ خرید تفالۀ زیتون (64/62درصد) ،الکل
(14/14درصد) ،و پتاسیم هیدروکسید (13/32درصد) است.
نتایج تحقیق آمیگون و همکاران ( )2008در زمینۀ پیشبینی
هزینههای تولید بیودیزل در آفریقای جنوبی نشان داد قسمت
عمدۀ هزینههای تولید بیودیزل مربوط به مواد خام است ( 66تا
85درصد) ).( Amigun et al., 2008
جدول .9شاخصهای اقتصادی در توليد بيوديزل

شاخص

واحد

مقدار

ارزش تولید ناخالص
بازده ناخالص
بازده خالص
نسبت سود به هزینه
بهرهوری

میلیون ریال بر هکتار
میلیون ریال بر هکتار
میلیون ریال بر هکتار

3/24
1/02
1/01
1/45
48/43

-

لیتر بر میلیون ریال

جدول  9نشاندهندۀ شاخصهای اقتصادی محاسبهشده
در تولید بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون است .بر این اساس
شاخص نسبت سود به هزینه  1/45برآورد شد که در مقایسه با
مطالعۀ مشابه در زمینۀ پسماند روغن خوراکی (با نسبت فایده
به هزینه  )1/88کمتر است .علت این مسئله نیز باالتربودن
هزینههای متغیر در مطالعۀ حاضر با توجه به دالیل یاد شده
است .پیشبینی میشود که با صنعتیشدن مراحل روغنکشی
تفالۀ زیتون و تهیۀ بیودیزل ،هزینهها کمتر از مقدار محاسبهشده
در این مطالعه باشند زیرا مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی
هزینهبرتر از مقیاس صنعتی هستند.
نتيجهگيری کلی

در تحقیق حاضر جریان انرژی و اقتصادی در طی چرخۀ زندگی
تولید بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون بهعنوان سوخت جایگزین
موتورهای دیزلی بررسی شد .با توجه به نتایج این مطالعه،
راهکار تولید بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون راهکار مناسبی بهنظر
میرسد اگرچه نیازمند بهینهسازی انرژی در مرحلۀ تولید
کشاورزی محصول است .بدین منظور استفاده از ارقام روغنی
بهجای خوراکی در مرحلۀ کاشت زیتون ،کاهش فاصلۀ زمانی
برداشت زیتون تا روغنکشی ،افزایش تراکم درختها در هکتار،
و برداشت بهموقع همگی جزء راههایی هستند که میتوانند
باعث تولید میزان تفالۀ بیشتر با درصد روغن باالتر ،محتوای
اسید چرب آزاد کمتر در روغن تفالۀ زیتون ،و درنهایت حذف
پیشواکنش (و کاهش انرژی مصرفی تولید بیودیزل) شوند.
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