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 ی حاصل از توليد ماده خام بالقوه سوخت بيوديزل )مطالعه موردی(ا گلخانهردپای انتشار گازهای 

7و سيد حسين پيمان 1، مهدی خجسته پور*2باقر عمادی ،3امين نيکخواه
 

 ، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری .1

 دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه مهندسی بیوسیستم ،. دانشیار2

 دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه مهندسی بیوسیستم ،. دانشیار3
 دانشگاه گیالن ،های کشاورزی گروه ماشین ،استادیار .4

 )4/3/1334تاریخ تصویب :  -33/4/1333)تاریخ دریافت: 

 چکيده

یست ز یطمحای و بروز چالشی جدی در مدیریت های صنعتی و کشاورزی، منجر به انتشار گازهای گلخانه یتفعالافزایش 

شده است. از این رو، توجه به منابع تجدیدپذیر و پاک انرژی بیشتر شده است. در این راستا برای تولید ماده خام بالقوه 

باشد. بر این اساس، در این تحقیق  هایی با پتانسیل آلودگی زیست محیطی می ادهها، نیاز به مصرف نه این قبیل سوخت

به عنوان یک ماده خام بالقوه برای تولید سوخت بیودیزل در  زمینی بادامی حاصل از تولید ا گلخانهردپای انتشار گازهای 

دست آمد.  کشاورز به 57احبه حضوری با نامه و مص های الزم، از طریق پرسشاستان گیالن مورد مطالعه قرار گرفت. داده

بندی شدند. نتایج نشان مزارع بادام زمینی در سه اندازه کمتر از نیم هكتار، نیم تا یک هكتار و بزرگتر از یک هكتار طبقه

در  کربن اکسید یمعادل د یلوگرمک 23/222در استان گیالن،  زمینی بادامی در تولید ا گلخانهداد، میزان انتشار گازهای 

-درصد، بیشترین سهم از انتشار گازهای گلخانه 6/12و  33/75ها به ترتیب با  بود. دو نهاده سوخت دیزل و ماشینهكتار 

ای بر واحد سطح در مزارع  با  ای در تولید بادام زمینی را به خود اختصاص دادند. تفاوت مجموع انتشار گازهای گلخانه

های با مساحت بزرگتر  از یک  ینزمدار بود و  مساحت کمتر از نیم هكتار و بزرگتر از یک هكتار در سطح پنج درصد معنی

ای ناشی  در واحد سطح برخوردار بودند. همچنین میزان انتشار گازهای گلخانه تری ای کم هكتار از انتشار گازهای گلخانه

 اکسید یمعادل د یلوگرمک 15/1ماده خام بالقوه، برای تولید یک لیتر سوخت بیودیزل برابر  به عنوانزمینی  از تولید بادام

 تعیین گردید.کربن در هكتار 

 ندازه مزرعه، بادام زمینیاثرات زیست محیطی، سوخت پاک، ا :یکليدهای  واژه

 *مقدمه 
ترین ذخایر تجدیدناپذیر انرژی دنیا را در  ایران یكی از بزرگ

، و تنها در حدود یک (Hosseini et al., 2013)اختیار دارد 
ین متأدرصد از انرژی مورد نیاز ایران، از منابع تجدیدپذیر 

، این در حالی است که طبق (Bakhoda et al., 2012)شود  می
، در حدود نیمی از 2343های صورت گرفته تا سال  ینتخم

های تجدیدپذیر خواهد بود  یانرژعرضه جهانی انرژی، مربوط به 
((Acaroğlu & Aydoğan, 2012.  ایران با وجود ذخایر عظیم

ین تأممنابع تجدید ناپذیر انرژی، در کوتاه مدت، بی نیاز از 
انرژی از منابع تجدیدپذیر است. این کشور در مورد استفاده از 

توجهی به منابع تجدیدپذیر انرژی با دو  منابع تجدیدناپذیر و بی
 رو است. اولین چالش مربوط به لزوم توجه به چالش عمده روبه

منابع تجدیدپذیر انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار و همه 
و دومین مسئله که چالش  (Bakhoda et al., 2012)جانبه است 
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محیطی پیش رو جهان نیز است، مربوط به آثار  عمده زیست
های فسیلی  محیطی ناشی از کاربرد این سوخت مخرب زیست

معتقدند که رشد  Liang et al. (2013) باطدر این ارت .است
با مصرف زیاد  توأماقتصادی صورت گرفته در دو دهه گذشته 

ی و ا گلخانهی فسیلی، منجر به افزایش گازهای ها سوخت
در این راستا، کشورهای  .ییرات آب و هوایی شده استتغ

مختلف در قالب جلسات و معاهداتی، در پی کاهش میزان انتشار 
المللی،  قات بینتوافای برآمدند و بر اساس آخرین  گازهای گلخانه

، کشورهای عضو 2332 در سال 1مربوط به پروتكل کیوتو
ای خود را کاهش  موافقت نمودند، میزان انتشار گازهای گلخانه

به پروتكل  1324ایران نیز که در سال . (Kaku, 2011)دهند 
کیوتو پیوست، همانند سایر کشورهای عضو، در خصوص کاهش 

. این در (Shiravi, 2011)ای متعهد است  انتشار گازهای گلخانه
(، IEAالمللی انرژی ) ینبحالی است که طبق گزارش آژانس 

                                                                                             
1. Kyoto Protocol 
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نهمین بزرگترین انتشار دهنده گازهای  2312ایران در سال ،
ای در دنیا بود و میزان انتشار این نوع گاز در ایران از  گلخانه

. سهم (IEA, 2014)تر است  یشبسایر کشورهای خاورمیانه 
بخش کشاورزی در ایران در انتشار سه گاز گلخانه ای مهم 

CO2 ، CH4 وN2O درصد است  4/43و  1/ 4، 6/2ترتیب  به
(MOE, 2008) گاز .N2O  که مقدار قابل توجهی از آن در بخش

 CO2برابر گاز  313یابد، پتانسیلی در حدود  یمکشاورزی انتشار 
بنابراین الزم . (Snyder et al., 2009)دارد  1در گرمایش جهانی

های مصرفی در بخش کشاورزی بیش  ها و نهاده یتفعالاست به 
های کشاورزی  یتفعالی مصرفی در ها نهادهاز پیش توجه نمود. 

ی طیمح ستیزی تولیدی، اثرات سوء ها بخشبه عنوان یكی از 
گذارند. یكی از این محصوالت کشاورزی قابل توجهی بر جا می

 3333زمینی در ایران  کشت بادام بادام زمینی است. سطح زیر
هكتار آن در استان گیالن قرار  2233هكتار است که در حدود 

 .(Trade promotion organization of Iran, 2012)دارد 

یک ماده خام بالقوه برای تولید سوخت  زمینی بادامهمچنین 
ایران و بسیاری از . (Kaya et al. 2009)باشد بیودیزل می

های نو از قبیل بیو  کشورهای دیگر به دنبال منابع انرژی
در حال حاضر، برای . (Najafi et al., 2011)هستند  ها سوخت

های روغنی به منظور تولید سوخت  استفاده اقتصادی از دانه
یی و کارای مصرفی و افزایش عملكرد ها نهادهبیودیزل، به کاهش 

انرژی  تولید محصول، کاهش هزینه فرصت از دست رفته زمین 
 & Sims)ی نیاز است طیمح  ستیززراعی و ارزیابی مزایای 

Sayigh, 2003; Khojastehpour et al., 2015).  در
بر روی تولید انرژی از محصوالت  Felten et al.  (2313)بررسی

کلزا و ذرت در مزارع تجاری آلمان گزارش شد که تفاوت انرژی 
 31و  66خروجی و ورودی برای تولید این محصوالت به ترتیب 

 گیگاژول بر هكتار است.
های زیست  انتشار آالینده تر کممیزان  دیگر، از سوی

مواره از دالیل های بیودیزل، همحیطی در استفاده از سوخت
ها در مقایسه با  عمده حرکت به سوی استفاده تجاری از آن

ی فسیلی بیان شده است. در عین حال نباید از ها سوخت
هایی که در تولید ماده خام برای تولید این قبیل  آالینده

مطالعاتی  ،شود، غافل شد. در این زمینه ها استفاده می بیوسوخت
ای ناشی از تولید  گلخانه بر روی ردپای انتشار گازهای

ین انرژی تأممحصوالتی که به صورت بالقوه قابلیت استفاده برای 
 .Rajaeefar et alرا دارند، انجام شده است. در این راستا، 

با مطالعه چرخه کامل تولید سوخت بیودیزل از سویا در  (2014)
ای  انتشار گازهای گلخانهایران، ادعا نمودند که بیشترین سهم 

                                                                                             
1. Global Warming 

مربوط به تولید ماده خام بالقوه )سویا( بود. در مطالعه دیگری 
ای در تولید کلزا در سه منطقه  ردپای انتشار گازهای گلخانه

 های گلستان و مازندران ایران به ترتیب ترکیه، استان 2تراکیای

 3کربن اکسید یمعادل د یلوگرمک 33/225و  26/672، 27/762
-یی به عنوان  نهادهایمیشی وکودها زلید سوختگزارش شد و 

ی در تولید ا گلخانهی گازها انتشارپتانسیل  نیتر شیبهایی با 
کلزا در هر سه منطقه، شناخته شدند. مطالعات دیگری نیز در 

ای ناشی از تولید محصوالت زمینه ردپای انتشار گازهای گلخانه
ین مطالعات بیانگر آن است کشاورزی انجام گرفته است. نتایج ا

که در فرآیند تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل، مقدار قابل 
 یابند،  یمای انتشار  توجهی از گازهای گلخانه

ای بر روی ردپای  دهد که مطالعهمرور منابع نشان می

ای تولید ماده خام بالقوه برای تولید  انتشار گازهای گلخانه

مینی( در ایران انجام نگرفته است، سوخت بیودیزل )بادام ز

براین اساس، هدف از این مطالعه، بررسی انتشار گازهای 

زمینی )به عنوان ماده خام بالقوه  ای حاصل از تولید بادام گلخانه

 برای تولید سوخت بیودیزل( در استان گیالن بود.

 ها مواد و روش
در شهرستان آستانه  1333-31این مطالعه در سال زراعی 

شرفیه در شرق استان گیالن واقع در شمال ایران انجام شد. ا

سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در آستانه اشرفیه در 

هكتار آن را محصوالت  23173هكتار است که  33555حدود 

. حجم نمونه با استفاده (MAJG, 2012)دهد  زراعی تشكیل می

ها از طریق نفر تعیین گردید و داده 57از فرمول کوکران تعداد 

آوری شدند. اطالعات  پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع

مربوطه از مطالعات قبلی گروه نویسندگان مقاله اخذ شدند 

(Emadi et al., 2015; Nikkhah et al., 2015.)  ردپای انتشار

زمینی در قالب سه گروه مزرعه با  ای تولید بادام گازهای گلخانه

های زیر نیم هكتار، نیم تا یک هكتار و بیش از یک  مساحت

 هكتار مورد بررسی قرار گرفت. 

ای حاصل از مصرف  ردپای انتشار گازهای گلخانه

ها، سوخت دیزل، کودهای شیمیایی، سموم  نیماشی ها نهاده

یی و الكتریسیته مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شیمیا

شرایط مناسب آب و هوایی در این منطقه برای کشت بادام 

گیرد. ضرایب مورد استفاده مربوط به  زمینی، آبیاری صورت نمی

 آورده شده است.  1ای در جدول  انتشار گازهای گلخانه
 

 

                                                                                             
2. Trakya 

3. kg CO2eq ha-1 
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 هاي کشاورزي در تولید بادام زمینی اي نهاده ضرایب انتشار گازهاي گلخانه.  1جدول 

kg CO2eq unit)  واحد  ها يورود
يا گلخانهضریب انتشار گازهاي   (1 -    منبع 

  )MJ  071/0  )Dyer & Desjardins, 2006  هاي کشاورزي ینماش

 )lit  76/2  )Dyer & Desjardins, 2003  سوخت دیزل

        کودهاي شیمیایی

 )kg  3/1  )Lal, 2004  نیتروژن    

  )kg  2/0  )Lal, 2004  فسفر     

  )kg  2/0  )Lal, 2004  پتاسیم      

        سموم شیمیایی

  )kg  9/3  )Lal, 2004  قارچ کش

  )kg  1/5  )Lal, 2004  حشره کش

  )kg  3/6  )Lal, 2004  علف کش

  )kW h  608/0  )Lal, 2004  الکتریسیته

 

اي تولید ماده 	انتشار گازهاي گلخانه در این مطالعه ردپاي

خام بالقوه سوخت بیودیزل (بادام زمینی) در سه اندازه متفاوت 

مزرعه کمتر از یک هکتار، نیم تا یک هکتار و بزرگتر از یک 

براي بررسی تفاوت میانگین هکتار مورد بررسی قرار گرفت. 

 ایی توک ها، از تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین داده

 پنج احتمال سطح در ،)HSD( اعتماد قابل دار یمعن اختالف

 JMP8افزار از نرم ها داده استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل درصد

  استفاده شد. 

  نتایج و بحث

زمینی در استان گیالن  میانگین اندازه مزرعه براي تولید بادام

درصد از کشاورزان از  3/29هکتار تعیین گردید. تنها  8/0

 2تر از یک هکتار برخوردار بودند. در جدول  یشبهاي  زمین

هاي مصرفی در سه سطح متفاوت وسعت کشت  مقدار نهاده

  اند.نشان داده شده

  اي هاي مصرفی در یک هکتار تولید بادام زمینی در سه سطح مختلف مزرعه .  میزان نهاده2جدول 

  وسعت مزرعه (هکتار)        

  <1  5/0-1  >5/0  ها ورودي

  ها (ساعت) ماشین

  کودهاي شیمیایی
15/37  32/35  4/31 

  43/53  89/48  85/43  (کیلوگرم)N کود نیتروژن  -

 41/17 70/26  71/24  (کیلوگرم) P2O5ر کود فسف -

  57/41  82/9 14/14  (کیلوگرم) K2Oم کود پتاسی -

  39/165  63/171  15/179  سوخت دیزل (لیتر)

  الکتریسیته (کیلووات ساعت)

  سموم شیمیایی
52/167  65/173  41/179  

  40/0 30/0  23/0  کش (کیلوگرم) قارچ -

  64/1  31/0  74/0  کش (کیلوگرم) علف -

  23/1  16/2  18/1  کش (کیلوگرم) حشره -
  

اي در سه  ي گلخانهگازهادر این مطالعه، ردپاي انتشار 

تر از یک هکتار به  سطح زیر نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیش

 اکسید يمعادل د یلوگرمک 28/804و  14/821، 07/838ترتیب 

 مجموع تفاوت). 3محاسبه شدند (جدول کربن در هکتار 

 مین ازمزارع کوچکتر  در سطح واحد بري ا گلخانهي انتشارگازها

بود. میانگین ) ≥05/0P( دار یمعن هکتار کی ازبزرگتر  و هکتار
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 در این منطقه زمینی بادامای برای تولید  انتشار گازهای گلخانه

تعیین کربن در هكتار  اکسید یمعادل د یلوگرمک 23/222

ی ها نهادهی هر یک از ا گلخانهگردید. سهم انتشار گازهای 

 است.نشان داده شده 1در شكل  زمینی باداممصرفی در تولید 

درصد از انتشار گازهای  33/75سوخت دیزل به تنهایی 

در استان گیالن را به خود اختصاص  زمینی بادامای تولید  گلخانه

درصد،  26/12ی کشاورزی با ها نیماشداد و پس از آن 

ای را در پی داشت.  ترین سهم انتشار گازهای گلخانه بیش

ای،  لخانهدرصد از انتشار گازهای گ 23/12الكتریسیته با سهم 

ای ناشی از تولید  ای موثر در انتشار گازهای گلخانهسومین نهاده

زمینی در استان گیالن شناخته شد. میزان انتشار گازهای  بادام

تر از  ی کمها مساحتای از نهاده کودهای شیمیایی در  گلخانه

تر از یک هكتار به ترتیب  نیم هكتار، نیم تا یک هكتار و بیش

کربن در  اکسید یمعادل د یلوگرمک 25/23و  26/53، 52/64

تر از یک  هایی بیش ینزمبه دست آمد و کشاورزانی که هكتار 

تر استفاده نموده و در  یشبهكتار داشتند، از نهاده کود شیمیایی 

هایی با  ینزمتری از این نهاده در  ای بیش نتیجه گازهای گلخانه

 یابد. مساحت بیش از یک هكتار انتشار می
 

 )کربن در هکتار اکسيد یمعادل د يلوگرمک( در استان گيالن زمينی بادامی از توليد ا گلخانه. انتشار گازهای 1جدول 

 میانگین وزنی 

(kgCO2eq. ha
-1) 

 درصد

(%) 

 (ha)وسعت مزرعه 

 کوچک
(<0.5) 

 متوسط

(0.5-1) 

 بزرگ
(>1) 

 a35/167 a26/175 b53/133 26/12 34/177 ها ینماش

 a47/434 b51/453 c45/476 33/75 12/456 سوخت دیزل

 25/23 26/53 52/64 51/2 61/51 کودهای شیمیایی

 33/62 67/5 31/75 76/63 47/63 (N) نیتروژن

 76/4 75/3 34/4 34/7 42/3 (P2O5) فسفر

 33/4 43/3 a23/2 b36/1 c34/5 (K2O)پتاسیم

 12/12 52/13 62/11 53/1 26/14 شیمیایی سموم

a27/131 72/137 23/12 25/137 الكتریسیته b
 

c32/133 

یا گلخانهمجموع انتشار گازهای   23/222 133 a35/232 ab14/221 b22/234 

 (≥37/3P) ندارند داریمعنی اختالف مشابه، حروف دارای هایمیانگین

 

 
 نهاده های مصرفی برای توليد بادام زمينی در استان گيالنای  . سهم انتشار گازهای گلخانه3شکل 

 

زمینی در استان گیالن،  با توجه به برداشت سنتی بادام

شود و برداشت  ینمسوخت دیزل در مرحله برداشت مصرف 

. ولی (Emadi et al., 2015)گیرد  یمدستی توسط زنان صورت 

های بادام زمینی، مقدار کردن غالفمرحله خشکبا این حال، در 

شود، به نحوی که میزان  قابل توجهی سوخت دیزل مصرف می

مصرف سوخت دیزل از میزان مصرف آن برای تولید کلزا در 

12.26 

75.33 

2.51 

1.53 

12.23 

 الكتریسیته مواد شیمیایی کود های شیمیایی سوخت دیزل ماشین ها
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، کلزا در ترکیه )Mousavi-Avval et al. 2011a(گلستان 

)Unakitan et al., 2010( ، سویا در گلستان)(Mousavi-Avval 

et al., 2011b تر است. یشب  

اي  انتشار گازهاي گلخانه ردپايبا افزایش مساحت مزرعه، 

بر واحد سطح کاهش یافت. دلیل این امر، کاهش استفاده از 

گازهاي  انتشاربر واحد سطح و به تبع آن کاهش  ها نیماش

 اي ناشی از مصرف سوخت دیزل است. در بررسی گلخانه

Khoshnevisan et al. (2013( اي  میزان انتشار گازهاي گلخانه

هایی با مساحت زیر یک  ینزمدر تولید گندم در اصفهان در 

تر از سه هکتار به ترتیب  هکتار، یک تا سه هکتار و بیش

کربن  اکسید يمعادل د یلوگرمک 2/2708، 8/2656، 88/2746

هایی با مساحت یک هکتار تا سه  ینزمگزارش شدند. در هکتار 

اي را بر واحد سطح  میزان انتشار گازهاي گلخانهترین  هکتار کم

اي براي تولید گندم در  داشتند و میانگین انتشار گازهاي گلخانه

کربن در هکتار  اکسید يمعادل د یلوگرمک 58/2711اصفهان 

اي براي تولید  میزان انتشار گازهاي گلخانه .تعیین شد

ی در نیزم بیسزندران، گندم در گرگان، محصوالت کلزا در ما

معادل  یلوگرمک 88/992و 1137، 30/877 اصفهان به ترتیب

 ,.Khojastehpour et al)گزارش شد کربن در هکتار  اکسید يد

2015; Soltani et al., 2013; Pishgar-Komleh et al., 2012) .

پایین این گازها در تولید  نسبتاًمقایسه نتایج بیانگر انتشار 

به مصرف  توان یمزمینی در این منطقه است و دلیل آن را  بادام

ي شیمیایی (کودها و سموم شیمیایی) با سهم کلی ها نهاده تر کم

د ي براي تولیا گلخانهدرصد  از انتشار گازهاي  44/10

  ).1در این منطقه مربوط دانست (شکل  زمینی بادام

اي ناشی از کودهاي شیمیایی  سهم انتشار گازهاي گلخانه

 71/8( بودپایین  نسبتاًدر تولید بادام زمینی در استان گیالن 

درصد)، این در حالی است که در تحقیقات صورت 

بر روي تولید محصول گندم در ) Soltani et al.  )2013گرفته

گندم در ) بر روي تولید Khoshnevisan et al. )2013گرگان، 

) بر روي تولید Pishgar-Komleh et al . )2013اصفهان و

اي از نهاده  ی در اصفهان، سهم انتشار گازهاي گلخانهنیزم بیس

درصد تعیین  27/37و 7/13، 6/46کودهاي شیمیایی به ترتیب 

  .گردیدند

)، میزان استفاده از Ghobadian )2012مطالعه   طبق

 2014هاي مختلف در سال  یبترکسوخت بیودیزل در قالب 

میلیون لیتر  4622به  2026و در سال  262میالدي در ایران 

خواهد رسید. از طرفی وقتی مبحث اثرات زیست محیطی 

شود، این  ي فسیلی بیان میها سوختمصرف سوخت بیودیزل و 

شود که با اختالف زیادي اثرات سوء زیست  تصور ایجاد می

ي زیستی و بیودیزل از کاربرد ها سوختمحیطی کاربرد 

است. این در حالی است که براي تولید  تر کمي فسیلی ها سوخت

یی از جمله خود ها نهادهماده خام سوخت بیودیزل نیازمند 

 ش . آن چنان که طبق گزارباشد یمي فسیلی ها سوخت

Ahmad et al.(2011 ( در برخی از کشورها مانند مالزي و

تواند  یماندونزي تولید ماده خام بالقوه براي سوخت بیودیزل 

براي کاهش اثرات سوء زیست . منجر به جنگل زدایی شود

بایست این موارد نیز لحاظ گردد. براساس مطالعات  محیطی می

در کشور  ))Jaruwongwittaya & Chen, 2010صورت گرفته 

 1575تایلند، متوسط عملکرد بادام زمینی در آن منطقه 

لیتر بر  346است و از این مقدار کیلوگرم بر هکتار گزارش شده

با توجه به متوسط عملکرد  .شود هکتار بیودیزل استخراج می

کیلوگرم بر هکتار  75/3208بادام زمینی در استان گیالن که 

لیتر سوخت  91/704توان  یماست، از هر هکتار به صورت بالقوه 

بیودیزل استخراج نمود. با توجه به این که متوسط انتشار 

اي ناشی از تولید بادام زمینی در استان گیالن  گازهاي گلخانه

محاسبه شد، کربن در هکتار  اکسید يمعادل د یلوگرمک 29/822

اي تولید ماده خام بالقوه  بنابراین ردپاي انتشار گازهاي گلخانه

 17/1(بادام زمینی)، براي تولید یک لیتر سوخت بیودیزل 

است، که این میزان را کربن در هکتار  اکسید يمعادل د یلوگرمک

اي ناشی از احتراق و مصرف  باید به انتشار گازهاي گلخانه

نشان  2مود. همان طوري که در شکل سوخت بیودیزل اضافه ن

داده است، براي تولید ماده خام  به منظور تولید هر لیتر سوخت 

هاي  دقیقه از نهاده 59و  13بیودیزل در استان گیالن به ترتیب 

هاي ها کشاورزي و نیروي انسانی نیاز است و به نهاده ینماش

و  13/0کودهاي شیمیایی و سموم شیمیایی نیز به ترتیب 

کیلوگرم نیاز است. براي تولید ماده خام بالقوه سوخت  004/0

 24/0هاي سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب بیودیزل نهاده

شوند. این در حالی است  یمکیلووات ساعت مصرف  25/0لیتر و 

میزان انتشار  )Dyer & Desjardins )2003 که طبق بررسی

اي از میزان احتراق و مصرف هر لیتر سوخت  گازهاي گلخانه

  است.کربن  اکسید يمعادل د یلوگرمک 76/2دیزل 

بسیاري از کشورها برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت  

ي نو و تجدیدپذیر اعم از ها سوختها،  يانرژاستفاده از 

 Siriwardhanaet)ي بیودیزل را در دست اجرا دارند ها سوخت

al., 2009; Jayed et al., 2009).  هاي کالن،  یاستسهرساله در

شود.  یم ها سوختي هنگفتی براي استفاده از این گذار سرمایه

این موارد در حالی است که بخش قابل توجهی از اثرات سوء 

در تولید ماده  ها سوختزیست محیطی تولید و کاربرد این قبیل 

نهفته است، به نحوي که در مطالعه حاضر براي تولید  ها آنخام 
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بادام زمینی به عنوان ماده خام بالقوه برای تولید سوخت 

یی که ها نهادهبیودیزل، مقدار قابل توجهی سوخت دیزل و دیگر 

شود. بنابراین  یمپتانسیل آلودگی زیست محیطی دارند، مصرف 

در بخش تولید ماده   یگذارمتی از سرمایه شود، قس یمپیشنهاد 

های مصرفی که و مدیریت و کاهش نهاده ها سوختخام این 

 گذارد، اختصاص یابد. یماثرات سوء زیست محیطی بر جا 

 

 
 

 د يک ليتر سوخت بيوديزلياز برای توليمورد نهای مصرفی برای توليد ماده خام بالقوه  . ميزان نهاده2شکل 

 

 گيرینتيجه
ای تولید بادام  این مطالعه به بررسی ردپای انتشار گازهای گلخانه

زمینی به عنوان یک ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل پرداخت. 

ای تولید ماده  نتایج نشان داد که میزان انتشار گازهای گلخانه

خام بالقوه )بادام زمینی(، برای تولید هر لیتر سوخت بیودیزل 

باشد. براین اساس،  میکربن  اکسید یمعادل د یلوگرمک 15/1

های  بایست به انتشار آالینده برای تولید سوخت پاک بیودیزل می

ها توجه  زیست محیطی در تولید ماده خام این قبیل سوخت

ای داشت. در این راستا، با کاهش و مدیریت مصرف سوخت  ویژه

تر  توان سوخت بیودیزل را پاک های کشاورزی می دیزل و ماشین

های زیست محیطی کمتر )در فرآیند تولید از  با انتشار آالیندهو 

 و مورد مصرف قرار داد. استحصال( 1گهواره تا گور

 یسپاسگزار
در قالب  یقتحق یناز ا یتحما یمشهد برا یدانشگاه فردوس از

 .گرددیم یتشكر و قدردان یطرح پژوهش

                                                                                             
1. Cradle to grave 
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