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ردپای انتشار گازهای گلخانهای حاصل از توليد ماده خام بالقوه سوخت بيوديزل (مطالعه موردی)
7

امين نيکخواه ،3باقر عمادی ،*2مهدی خجسته پور 1و سيد حسين پيمان
 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .4استادیار ،گروه ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت -1333/4/33 :تاریخ تصویب (1334/3/4 :

چکيده
افزایش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی ،منجر به انتشار گازهای گلخانهای و بروز چالشی جدی در مدیریت محیط زیست
شده است .از این رو ،توجه به منابع تجدیدپذیر و پاک انرژی بیشتر شده است .در این راستا برای تولید ماده خام بالقوه
این قبیل سوختها ،نیاز به مصرف نهادههایی با پتانسیل آلودگی زیست محیطی میباشد .بر این اساس ،در این تحقیق
ردپای انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تولید بادامزمینی به عنوان یک ماده خام بالقوه برای تولید سوخت بیودیزل در
استان گیالن مورد مطالعه قرار گرفت .دادههای الزم ،از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با  57کشاورز بهدست آمد.
مزارع بادام زمینی در سه اندازه کمتر از نیم هكتار ،نیم تا یک هكتار و بزرگتر از یک هكتار طبقهبندی شدند .نتایج نشان
داد ،میزان انتشار گازهای گلخانهای در تولید بادامزمینی در استان گیالن 222/23 ،کیلوگرم معادل دیاکسید کربن در
هكتار بود .دو نهاده سوخت دیزل و ماشینها به ترتیب با  75/33و  12/6درصد ،بیشترین سهم از انتشار گازهای گلخانه-
ای در تولید بادام زمینی را به خود اختصاص دادند .تفاوت مجموع انتشار گازهای گلخانهای بر واحد سطح در مزارع با
مساحت کمتر از نیم هكتار و بزرگتر از یک هكتار در سطح پنج درصد معنیدار بود و زمینهای با مساحت بزرگتر از یک
هكتار از انتشار گازهای گلخانهای کمتری در واحد سطح برخوردار بودند .همچنین میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی
از تولید بادامزمینی به عنوان ماده خام بالقوه ،برای تولید یک لیتر سوخت بیودیزل برابر  1/15کیلوگرم معادل دیاکسید
کربن در هكتار تعیین گردید.
واژههای کليدی :اثرات زیست محیطی ،سوخت پاک ،اندازه مزرعه ،بادام زمینی

مقدمه

*

ایران یكی از بزرگترین ذخایر تجدیدناپذیر انرژی دنیا را در
اختیار دارد ( ،)Hosseini et al., 2013و تنها در حدود یک
درصد از انرژی مورد نیاز ایران ،از منابع تجدیدپذیر تأمین
میشود ) ،(Bakhoda et al., 2012این در حالی است که طبق
تخمینهای صورت گرفته تا سال  ،2343در حدود نیمی از
عرضه جهانی انرژی ،مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود
( .(Acaroğlu & Aydoğan, 2012ایران با وجود ذخایر عظیم
منابع تجدید ناپذیر انرژی ،در کوتاه مدت ،بی نیاز از تأمین
انرژی از منابع تجدیدپذیر است .این کشور در مورد استفاده از
منابع تجدیدناپذیر و بیتوجهی به منابع تجدیدپذیر انرژی با دو
چالش عمده روبهرو است .اولین چالش مربوط به لزوم توجه به
منابع تجدیدپذیر انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار و همه
جانبه است ( )Bakhoda et al., 2012و دومین مسئله که چالش
* نویسنده مسئول:

Emadi-b@ferdowsi.um.ac.ir

عمده زیستمحیطی پیش رو جهان نیز است ،مربوط به آثار
مخرب زیستمحیطی ناشی از کاربرد این سوختهای فسیلی
است .در این ارتباط  (2013) .Liang et alمعتقدند که رشد
اقتصادی صورت گرفته در دو دهه گذشته توأم با مصرف زیاد
سوختهای فسیلی ،منجر به افزایش گازهای گلخانهای و
تغییرات آب و هوایی شده است .در این راستا ،کشورهای
مختلف در قالب جلسات و معاهداتی ،در پی کاهش میزان انتشار
گازهای گلخانهای برآمدند و بر اساس آخرین توافقات بینالمللی،
مربوط به پروتكل کیوتو 1در سال  ،2332کشورهای عضو
موافقت نمودند ،میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش
دهند ( .)Kaku, 2011ایران نیز که در سال  1324به پروتكل
کیوتو پیوست ،همانند سایر کشورهای عضو ،در خصوص کاهش
انتشار گازهای گلخانهای متعهد است ) .(Shiravi, 2011این در
حالی است که طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی (،)IEA
1. Kyoto Protocol
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ایران در سال  2312،نهمین بزرگترین انتشار دهنده گازهای
گلخانه ای در دنیا بود و میزان انتشار این نوع گاز در ایران از
سایر کشورهای خاورمیانه بیشتر است ( .)IEA, 2014سهم
بخش کشاورزی در ایران در انتشار سه گاز گلخانه ای مهم
 CH4 ،CO2و  N2Oبه ترتیب  1 /4 ،2/6و  43/4درصد است
( .)MOE, 2008گاز  N2Oکه مقدار قابل توجهی از آن در بخش
کشاورزی انتشار مییابد ،پتانسیلی در حدود  313برابر گاز CO2
در گرمایش جهانی 1دارد ( .)Snyder et al., 2009بنابراین الزم
است به فعالیتها و نهادههای مصرفی در بخش کشاورزی بیش
از پیش توجه نمود .نهادههای مصرفی در فعالیتهای کشاورزی
به عنوان یكی از بخشهای تولیدی ،اثرات سوء زیستمحیطی
قابل توجهی بر جا میگذارند .یكی از این محصوالت کشاورزی
بادام زمینی است .سطح زیر کشت بادامزمینی در ایران 3333
هكتار است که در حدود  2233هكتار آن در استان گیالن قرار
دارد ).(Trade promotion organization of Iran, 2012
همچنین بادامزمینی یک ماده خام بالقوه برای تولید سوخت
بیودیزل میباشد ( .)Kaya et al. 2009ایران و بسیاری از
کشورهای دیگر به دنبال منابع انرژیهای نو از قبیل بیو
سوختها هستند ( .)Najafi et al., 2011در حال حاضر ،برای
استفاده اقتصادی از دانههای روغنی به منظور تولید سوخت
بیودیزل ،به کاهش نهادههای مصرفی و افزایش عملكرد و کارایی
انرژی تولید محصول ،کاهش هزینه فرصت از دست رفته زمین
زراعی و ارزیابی مزایای زیستمحیطی نیاز است ( & Sims
 Sayigh, 2003; Khojastehpour et al., 2015).در
بررسی  )2313 (Felten et al.بر روی تولید انرژی از محصوالت
کلزا و ذرت در مزارع تجاری آلمان گزارش شد که تفاوت انرژی
خروجی و ورودی برای تولید این محصوالت به ترتیب  66و 31
گیگاژول بر هكتار است.
از سوی دیگر ،میزان کمتر انتشار آالیندههای زیست
محیطی در استفاده از سوختهای بیودیزل ،همواره از دالیل
عمده حرکت به سوی استفاده تجاری از آنها در مقایسه با
سوختهای فسیلی بیان شده است .در عین حال نباید از
آالیندههایی که در تولید ماده خام برای تولید این قبیل
بیوسوختها استفاده میشود ،غافل شد .در این زمینه ،مطالعاتی
بر روی ردپای انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید
محصوالتی که به صورت بالقوه قابلیت استفاده برای تأمین انرژی
را دارند ،انجام شده است .در این راستاRajaeefar et al. ،
) (2014با مطالعه چرخه کامل تولید سوخت بیودیزل از سویا در
ایران ،ادعا نمودند که بیشترین سهم انتشار گازهای گلخانهای
1. Global Warming

مربوط به تولید ماده خام بالقوه (سویا) بود .در مطالعه دیگری
ردپای انتشار گازهای گلخانهای در تولید کلزا در سه منطقه
تراکیای 2ترکیه ،استانهای گلستان و مازندران ایران به ترتیب
3
 672/26 ،762/27و  225/33کیلوگرم معادل دیاکسید کربن
گزارش شد و سوخت دیزل وکودهای شیمیایی به عنوان نهاده-
هایی با بیشترین پتانسیل انتشار گازهای گلخانهای در تولید
کلزا در هر سه منطقه ،شناخته شدند .مطالعات دیگری نیز در
زمینه ردپای انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید محصوالت
کشاورزی انجام گرفته است .نتایج این مطالعات بیانگر آن است
که در فرآیند تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل ،مقدار قابل
توجهی از گازهای گلخانهای انتشار مییابند،
مرور منابع نشان میدهد که مطالعهای بر روی ردپای
انتشار گازهای گلخانهای تولید ماده خام بالقوه برای تولید
سوخت بیودیزل (بادام زمینی) در ایران انجام نگرفته است،
براین اساس ،هدف از این مطالعه ،بررسی انتشار گازهای
گلخانهای حاصل از تولید بادامزمینی (به عنوان ماده خام بالقوه
برای تولید سوخت بیودیزل) در استان گیالن بود.

مواد و روشها
این مطالعه در سال زراعی  1333-31در شهرستان آستانه
ا شرفیه در شرق استان گیالن واقع در شمال ایران انجام شد.
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در آستانه اشرفیه در
حدود  33555هكتار است که  23173هكتار آن را محصوالت
زراعی تشكیل میدهد ( .)MAJG, 2012حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران تعداد  57نفر تعیین گردید و دادهها از طریق
پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمعآوری شدند .اطالعات
مربوطه از مطالعات قبلی گروه نویسندگان مقاله اخذ شدند
( .)Emadi et al., 2015; Nikkhah et al., 2015ردپای انتشار
گازهای گلخانهای تولید بادامزمینی در قالب سه گروه مزرعه با
مساحتهای زیر نیم هكتار ،نیم تا یک هكتار و بیش از یک
هكتار مورد بررسی قرار گرفت.
ردپای انتشار گازهای گلخانهای حاصل از مصرف
نهادههای ماشینها ،سوخت دیزل ،کودهای شیمیایی ،سموم
شیمیایی و الكتریسیته مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به
شرایط مناسب آب و هوایی در این منطقه برای کشت بادام
زمینی ،آبیاری صورت نمیگیرد .ضرایب مورد استفاده مربوط به
انتشار گازهای گلخانهای در جدول  1آورده شده است.

2. Trakya
3. kg CO2eq ha-1
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ﺟﺪول  .1ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ

وروديﻫﺎ

واﺣﺪ

ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي )(kg CO2eq unit 1

ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي

MJ

0/071

ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل
ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺘﺮوژن

lit

2/ 76

)(Dyer & Desjardins, 2006
)(Dyer & Desjardins, 2003

kg

1 /3

kg

0 /2
0 /2

)(Lal, 2004
)(Lal, 2004

ﻓﺴﻔﺮ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

-

kg

ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻗﺎرچ ﮐﺶ
ﺣﺸﺮه ﮐﺶ

kg

3 /9
5 /1

kg

6 /3
0/608

kg

ﻋﻠﻒ ﮐﺶ
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ

kW h

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ردﭘﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده
ﺧﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل )ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ( در ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ،ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
دادهﻫﺎ ،از ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﮐﯽ ﯾ ﺎ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد )  ،(HSDدر ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰار JMP8
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

)(Lal, 2004
)(Lal, 2004
)(Lal, 2004
)(Lal, 2004
)(Lal, 2004

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
 0/8ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  29/ 3درﺻﺪ از ﮐﺸﺎورزان از
زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺪول 2
ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت وﺳﻌﺖ ﮐﺸﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﺪول  .2ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪاي

وﺳﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ )ﻫﮑﺘﺎر(
وروديﻫﺎ

< 0/5

0/5-1

37/ 15

35/ 32

31/4

-

ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ) Nﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(
ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺮ ) P2O5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

43/ 85
24/ 71

48/ 89
26/ 70

53/ 43
17/ 41

-

ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ) K2Oﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

14/ 14

9/ 82

41/ 57

179/ 15

171/ 63

165/ 39

ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 -ﻗﺎرچﮐﺶ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

167/ 52

173/ 65

179/ 41

0/ 23

0/ 30

0/ 40

-

ﻋﻠﻒﮐﺶ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

0/ 74

0/ 31

1/ 64

-

ﺣﺸﺮهﮐﺶ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

1/ 18

2/ 16

1/ 23

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ )ﺳﺎﻋﺖ(
ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل )ﻟﯿﺘﺮ(
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ )ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ(

>1

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ردﭘﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي در ﺳﻪ

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

ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﻫﮑﺘﺎر ،ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  821/14 ،838/07و  804/ 28ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل دياﮐﺴﯿﺪ

اﻧﺘﺸﺎرﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻧﯿ ﻢ
ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﻨﯽدار ) (P≤0/05ﺑﻮد .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

230

مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ ،2تابستان 3195

سومین نهادهای موثر در انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید
بادام زمینی در استان گیالن شناخته شد .میزان انتشار گازهای
گلخانهای از نهاده کودهای شیمیایی در مساحتهای کمتر از
نیم هكتار ،نیم تا یک هكتار و بیشتر از یک هكتار به ترتیب
 53/26 ،64/52و  23/25کیلوگرم معادل دیاکسید کربن در
هكتار به دست آمد و کشاورزانی که زمینهایی بیشتر از یک
هكتار داشتند ،از نهاده کود شیمیایی بیشتر استفاده نموده و در
نتیجه گازهای گلخانهای بیشتری از این نهاده در زمینهایی با
مساحت بیش از یک هكتار انتشار مییابد.

انتشار گازهای گلخانهای برای تولید بادامزمینی در این منطقه
 222/23کیلوگرم معادل دیاکسید کربن در هكتار تعیین
گردید .سهم انتشار گازهای گلخانهای هر یک از نهادههای
مصرفی در تولید بادامزمینی در شكل  1نشان داده شدهاست.
سوخت دیزل به تنهایی  75/33درصد از انتشار گازهای
گلخانهای تولید بادامزمینی در استان گیالن را به خود اختصاص
داد و پس از آن ماشینهای کشاورزی با  12/26درصد،
بیشترین سهم انتشار گازهای گلخانهای را در پی داشت.
الكتریسیته با سهم  12/23درصد از انتشار گازهای گلخانهای،

جدول  .1انتشار گازهای گلخانهای از توليد بادامزمينی در استان گيالن )کيلوگرم معادل دیاکسيد کربن در هکتار(

میانگین وزنی

درصد

)(kgCO2eq. ha-1

)(%

ماشینها
سوخت دیزل
کودهای شیمیایی
) (Nنیتروژن
) (P2O5فسفر
)(K2Oپتاسیم
سموم شیمیایی
الكتریسیته
مجموع انتشار گازهای گلخانهای

وسعت مزرعه )(ha

کوچک
)(<0.5

167/35a 12/26
434/47a 75/33
64/52
2/51
75/31
5/67
4/34
3/75
a
2/23
3/43
11/62
1/53
a
131/27 12/23
232/35a 133

177/34
456/12
51/61
62/33
4/76
4/33
14/26
137/25
222/23

متوسط

بزرگ

)(0.5-1

)(>1

133/53b 175/26a
476/45c 453/51b
23/25
53/26
63/47
63/76
3/42
7/34
c
5/34
1/36b
12/12
13/52
c
133/32 137/72b
234/22b 221/14ab

میانگینهای دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری ندارند ()P≤3/37

75.33

12.26
12.23

2.51
1.53

الكتریسیته

مواد شیمیایی

کود های شیمیایی

سوخت دیزل

ماشینها

شکل  .3سهم انتشار گازهای گلخانهای نهاده های مصرفی برای توليد بادام زمينی در استان گيالن

با توجه به برداشت سنتی بادامزمینی در استان گیالن،
سوخت دیزل در مرحله برداشت مصرف نمیشود و برداشت
دستی توسط زنان صورت میگیرد ) .(Emadi et al., 2015ولی

با این حال ،در مرحله خشککردن غالفهای بادام زمینی ،مقدار
قابل توجهی سوخت دیزل مصرف میشود ،به نحوی که میزان
مصرف سوخت دیزل از میزان مصرف آن برای تولید کلزا در
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ﮔﻠﺴﺘﺎن ) ،(Mousavi-Avval et al. 2011aﮐﻠﺰا در ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﯿﻮدﯾﺰل از ﮐﺎرﺑﺮد

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

ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎده ﺧﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش

ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي

 (Ahmad et al.(2011در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰي و
اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ
 (Khoshnevisan et al. (2013ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﯾﮏ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ((Jaruwongwittaya & Chen, 2010در ﮐﺸﻮر

ﻫﮑﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 2708/2 ،2656/ 8 ،2746/ 88ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ

ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ 1575
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  346ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ

در ﻫﮑﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ .زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي را ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در

ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﻮدﯾﺰل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﮐﻪ  3208/ 75ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر
اﺳﺖ ،از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮان  704/ 91ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ

اﺻﻔﻬﺎن  2711/ 58ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﯿﻮدﯾﺰل اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻠﺰا در ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﻨﺪم در ﮔﺮﮔﺎن ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1137 ،877/ 30و 992/ 88ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل
دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪ (Khojastehpour et al.,

 822/ 29ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ردﭘﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮه
)ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ( ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل 1/ 17

.)Pishgar-Komleh et al., 2012 ;Soltani et al., 2013 ;5201
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘ ﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺘﺮاق و ﻣﺼﺮف

ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻢﺗﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﮐﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﮐﻠﯽ
 10/ 44درﺻﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿ ﺪ

ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  2ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﯿﻮدﯾﺰل در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  13و  59دﻗﯿﻘﻪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎي

ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ )ﺷﮑﻞ .(1
ﺳﻬﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﮐﺸﺎورزي و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي
ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/ 13و

در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد )8/ 71
درﺻﺪ( ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ  (2013) Soltani et al.ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم در

 0/004ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0/ 24
ﻟﯿﺘﺮ و  0/25ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﮔﺮﮔﺎن (2013) al. Khoshnevisan et ،ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در
اﺻﻔﻬﺎن و (2013) .Pishgar-Komleh et alﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ  (2003) Dyer & Desjardinsﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي از ﻣﯿﺰان اﺣﺘﺮاق و ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ

ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﻬﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي از ﻧﻬﺎده
ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 13/ 7 ،46/ 6و  37/ 27درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

دﯾﺰل  2/76ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻋﻢ از

ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،(2012) Ghobadianﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 2014

ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﺑﯿﻮدﯾﺰل را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارﻧﺪ (Siriwardhanaet

) .al., 2009; Jayed et al., 2009ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن،

ﻣﯿﻼدي در اﯾﺮان  262و در ﺳﺎل  2026ﺑﻪ  4622ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺤﺚ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل و ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺛﺮات ﺳﻮء
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده

ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدي اﺛﺮات ﺳﻮء زﯾﺴﺖ

ﺧﺎم آنﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ

 et al., 2011bﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ،ردﭘﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي
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بادام زمینی به عنوان ماده خام بالقوه برای تولید سوخت
بیودیزل ،مقدار قابل توجهی سوخت دیزل و دیگر نهادههایی که
پتانسیل آلودگی زیست محیطی دارند ،مصرف میشود .بنابراین

پیشنهاد میشود ،قسمتی از سرمایه گذاری در بخش تولید ماده
خام این سوختها و مدیریت و کاهش نهادههای مصرفی که
اثرات سوء زیست محیطی بر جا میگذارد ،اختصاص یابد.

ماشینها

مواد شیمیایی

13 MIn

3/334 Kg

الكتریسیته

3/27 kWh

کودهای شیمیایی

ماده خام برای
توليد يک ليتر
بيوديزل

3/13 Kg

نیروی انسانی
سوخت دیزل

73 Min

3/24 Lit

شکل  .2ميزان نهادههای مصرفی برای توليد ماده خام بالقوه مورد نياز برای توليد يک ليتر سوخت بيوديزل

نتيجهگيری
این مطالعه به بررسی ردپای انتشار گازهای گلخانهای تولید بادام
زمینی به عنوان یک ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل پرداخت.
نتایج نشان داد که میزان انتشار گازهای گلخانهای تولید ماده
خام بالقوه (بادام زمینی) ،برای تولید هر لیتر سوخت بیودیزل
 1/15کیلوگرم معادل دیاکسید کربن میباشد .براین اساس،
برای تولید سوخت پاک بیودیزل میبایست به انتشار آالیندههای
زیست محیطی در تولید ماده خام این قبیل سوختها توجه

ویژه ای داشت .در این راستا ،با کاهش و مدیریت مصرف سوخت
دیزل و ماشینهای کشاورزی میتوان سوخت بیودیزل را پاکتر
و با انتشار آالیندههای زیست محیطی کمتر (در فرآیند تولید از
گهواره تا گور )1استحصال و مورد مصرف قرار داد.

سپاسگزاری
از دانشگاه فردوسی مشهد برای حمایت از این تحقیق در قالب
یگردد.
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