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  زيستي در ايران و جهان   پذيرهاي تجديدانرژي بررسي وضعيت

 
 

 

 

 چکيده

 زيستي نابعم از استفاده و فسیلي سوخت به وابستگي كاهش قبیل از مختلفي هايیشرانپ

 ديگر و ايگلخانه گازهاي انتشار كاهش و پايدار توسعه انرژي، استقالل و امنیت طبیعي،

 جملهاز پذيرتجديد هايانرژي تولید هايفناوري توسعه در خطرناك، سمي تركیبات

  دارند. نقش مختلف كشورهاي توسط زيستي هايرژيان

 يزيست گرماي و برق گاز، بیوديزل(، و )بیواتانول سوخت شامل زيستي هايانرژي

 شارانت از جلوگیري سالمت، تأمین قبیل از هاييسیاست و الزامات ما كشور در هستند.

 راياج به تعهد نیز و هابپسا و پسماندها كنترل و محیط از حفاظت خطرناك، هايآالينده

 زا تواندمي پاريس وهواييآب تغییرات توافقنامه جملهاز الملليبین هايكنوانسیون

  باشد. زيستي هايانرژي توسعه در مهم هايپیشران

 طبیعي منابع كمبود نظیر كشور در زيستي سوخت خصوصدر مهمي هايچالش

 ولمحص نهايي قیمت و زيستي سوخت تولید باالي ايههزينه سوخت، اولیه خوراك عنوانبه

 دتولی خطوط اندازيراه به هاپااليشگاه كافي رغبت عدم سرانه، درآمد بودن پايین كنار در

 برابر در يانرژ نوع اين كمتر رقابت قدرت و تکنیکي و فني مشکالت دلیلبه زيستي سوخت

 یدتول تاكنون شده باعث كه دارند وجود يبرق خودروهاي در الکتريسیته همچون هاييانرژي

 نگیرد.قرار  اولويت در كشور كالن هايسیاستگذاري در آن مصرف و

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

2 

 ايبر است. شده فراهم كشور در زيستي برق توسعه براي الزم هايزمینه مقابل، در

 سالمت ارتقاي و پسماندها و هازباله تجمع از ناشي زيستي معضالت حل جهت مثال،

 قرار حمايت مورد زيستي برق تولید كارخانه چندين از برداريبهره و احداث ،عمومي

 و پاك برق خريد قیمت مورد در هاييچالش نیز حوزه اين در كه چندهر است. گرفته

 دارد. وجود زيست محیط سازمان و شهرداري همچون نفعانيذي با تعامل نحوه

 ايهفناوري توسعه آنها در كه شود اتخاذ هاييسیاست ستا ضروري توضیح اين با

 و تريان)مش بازار وضعیت گرفتن نظر در با زيستي پذيرتجديد هايانرژي تولید نیاز مورد

 مورد يهاساختزير ساير و تجهیزات اولیه، منابع تأمین آنها(، با تعامل تسهیل و نفعانذي

 رقابت بازار در همچنان زمان گذشت با كه اييهفناوري توسعه گیرد. قرار مدنظر نیاز

 اهمیت حائز ،باشد نداده جديدتر هايفناوري و محصوالت به را خود جاي و داشته حضور

 هیلتس و الملليبین هايمشوق و هافرصت از مؤثر گیريبهره راستا اين در و است زيادي

 است. ناپذيراجتناب پايدار هتوسع مسیر در هانوآوري و هافناوري توسعه و انتقال

 

 مقدمه

 نتشارا كنترل و زيست محیط از حفاظت پايدار، توسعه قبیل از مسائلي اخیر هايسال رد

 در را پذيرتجديد هايانرژي توسعه زيادي كشورهاي تا شده سبب ايگلخانه گازهاي

 (Matzenberger, 2015) كنند. دنبال خود هايسیاست

 سال در جهان نهايي انرژي مصرف از را انرژي مختلف انواع تقريبي سهم 1 نمودار

 سال در جهان مصرفي انرژي كل از شود،مي مشاهده كه طورهمان دهد.مي نشان 2015
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 و ايهسته برق توسط درصد 3/2 فسیلي، هايسوخت توسط درصد 4/78 حدود ،2015

 ايهانرژي از نیمي به نزديك است. شده حاصل تجديدپذير هايانرژي توسط درصد 3/19

 نیمي و و...( ضايعات و چوب )سوزاندن هاتودهزيست از سنتي استفاده طريق از تجديدپذير

 انرژي شامل نوين تجديدپذير هايانرژي است. شده تأمین نوين هايروش توسط ديگر

 بادي، قرب انرژي تجديدپذير(، گرماي تولید )در گرماييزمین و زيستي خورشیدي، گرمايي

 و (تجديدپذير برق تولید )براي آبي برق و گرماييزمین زيستي، خورشیدي،

 شامل زيستي هايانرژي هستند. (تجديدپذير سوخت تولید )براي هاسوختزيست

 شوند،يم تولید نوين يا و سنتي هايروش از استفاده با كه زيستي برق و گاز گرما، سوخت،

 درصد 50 با معادل كه اندداده تشکیل را سال اين ژيانر كل مصرف درصد 10 از بیش

 انرژي كل از درصد 8/0 حدود ،1 نمودار به توجه با است. بوده تجديدپذير هايانرژي

 هايانرژي كل از درصد 1/4 با معادل كه استهسوختزيست حوزه در جهان مصرفي

 هاييانرژ كل از زيستي هايانرژي سهم كه شوديم بینيپیش است. تجديدپذير

 كمك با برق و گرما تولید شامل درصد 45 كه برسد درصد 57 به 2020 سال پذيرتجديد

 هب انرژي تولید و هاتودهزيست فرآوري و سنتي هايتودهزيست )سوزاندن هاتودهيستز

 ;Ecofys, 2012) .شودمي زيستي سوخت تولید شامل درصد 12 و نوين( روش

Banja, 2013) 
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  2015 سال در جهان نهايي انرژي مصرف از انرژي مختلف انواع تقريبي سهم .1 نمودار

 .1396 ساتبا، مأخذ:

 

 

 زيستي پذيرتجديد هايانرژي .1

 زيستي سوخت .1-1

 ليفسی سوخت جايگزين هايانرژي قابلیت تعیین براي ايگسترده تحقیقات حاضر درحال

 وسعهت است. انجام درحال ونقلحمل سیستم در يستيز و الکتريسیته خورشیدي،انرژي ازجمله

 رخوردارب كشورهاي و يافتهتوسعه كشورهاي در كه است هاييگزينه از يکي زيستي هايسوخت

 مقدار (.1396 )خردمندنیا، شودمي دنبال كشاورزي هايزمین و جنگل مانند طبیعي منابع از

 در مهمي بسیار نقش زيستي، تسوخ صنعت ورودي خوراك عنوانبه تودهيستز كلي

 تحاديها مثال عنوانبه دارد. سوخت اين تولید با مرتبط هايگذاريیاستس و كشورها یريگجهت

 در تودهيستز تن میلیون 280 متنوع، طبیعي منابع از برخورداري وجود با 2012 سال در اروپا

 كرده تولید را جهان يستيز سوخت از درصد 13 تقريباً و (Scarlat, 2015) داشته اختیار
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 آمريکاي درصد، 51 با شمالي آمريکاي سال همان در كه است حالي در اين .(1 جدول) است

 تولید در درصد 6/1 حدود با یانهخاورم و آفريقا و درصد 6 با شرقي آسیاي درصد، 29 با التین

 (Navigantresearch, 2014) .اندداشته نقش جهان زيستي سوخت

 

 2012 سال ،اروپا زيستي سوخت توليد براي آن مقدار و تودهيستز مختلف ابعمن .1 جدول

 تن( )ميليون مقدار تودهيستز نوع

 جنگلي
 100 چوب

 78 چوب جانبي محصوالت و پسماندها

 كشاورزي
 40 زراعي گیاهان

 32 زراعي جانبي محصوالت و پسماندها

 30 - ضايعات

 280 - كل
Source: Scarlat, 2015. 

 

  و هتوسع مراحل كه دارند وجود پیشرفته و معمولي زيستي هايسوخت از مختلفي انواع

  تجاري زيسددتي هايسددوخت مهمترين اسددت. شددده ارائه 2جدول  در آنها تولید هايفناوري

 هستند. بیوديزل و بیواتانول شامل ،انداستفاده مورد نقلوحمل سیستم در كه شده
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 آنها توليد هايفناوري و زيستي هايسوخت انواع وسعهت مراحل .2 جدول

 نوع

 پيشرفته زيستي هايسوخت
 هايسوخت

 رايج زيستي

 تحقيق مرحله در

 توسعه و
 شده تجاري 2تجاريپيش 1نمايشي مدل

ت
وخ

س
ي

ها
 

ي
ست

زي
 

يع
ما

 

 - - سلولزي اتانول بیواتانول
 و قندي اتانول

 اينشاسته

 هايسوخت

 ديزلي زيستي

 از زلبیودي

 و هامیکروجلبك

 با هاهیدروكربن

 قندي پايه

 به BtL ديزل

 فناوري كمك

 گازي تبادل

 كمك به بیوديزل

 هیدروژني تیمار

 روغني گیاهان

(HVO) 

 كمك به بیوديزل

 تبادل فناوري

 استري

 هاسوخت ديگر

 هاافزودني و

 جديد هايسوخت

 فورانیکس قبیل از

 بیوبوتانول،

 با اترمتیلدي

 پیرولیز فناوري

 - متانول

ت
وخ

س
ي

ها
 

ي
ست

زي
 

ي
از

گ
 

 - - مصنوعي بیوگاز بیومتان
 هضم با بیوگاز

 هوازيبي

 هیدروژن

 هايسوخت انواع

 فناوري با جديد

 و گازي تبادل

 آراييباز

 - - بیوگاز بهبود

Source: IEA, 2011. 
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 بيواتانول الف(

 لولزيس و اينشاسته قندي، عمده هگرو سه به بیواتانول به تبديل قابل اولیه مواد و منابع

 قند، ندرچغ نیشکر، مانند اينشاسته و قندي اولیه مواد از حاصل بیواتانول شوند.مي تقسیم

 و مختلف غالت آنها، جنبي هايفرآورده و ضايعات و شیرين هايمیوه انواع نیشکر، مالس

 امیدهن رايج( زيستي خت)سو اول نسل بیواتانول دست، اين از و زمیني سیب ،آنها ضايعات

 .شوديم شامل را تجاري مقیاس در جهان كنوني شده تولید بیواتانول تمام تقريباً كه شودمي

 و عيمرت كشاورزي، محصوالت ضايعات قبیل از سلولزي تودهزيست انواع از حاصل بیواتانول

 دست ينا از و شهري پسماندهاي از بخشي كارگاهي، و تولیدي صنايع بعضي ضايعات جنگلي،

 (IEA, 2011) .نامندمي پیشرفته( زيستي )سوخت دوم نسل بیواتانول را

 انمیز اي،نشاسته و قندي اولیه منابع قیمت به بیواتانول تولید نهايي قیمت

 ايبهبوده به وابسته اغلب )كه تولیدي اتانول غلظت میزان نیز و آنها پذيريدسترس

 ورطبه اول نسل زيستي يهاسوخت اگرچه امروزه دارد. بستگي است( فرآيند در آنزيمي

 یواتانولب تولید براي نشاسته و )شکر شونديم تولید خوراكي زراعي گیاهان از ياگسترده

 رخصوصد هايينگراني باال مقیاس در آنها تولید اما ،بیوديزل( تولید براي روغني گیاهان و

 اقبال و توجه باعث موضوع مینه است. كرده ايجاد غذا قیمت افزايش و زيست محیط

 لیدتو براي خوراكي( گیاهان از استفاده يجابه) سلولزي تخمیري يندهايفرآ از روزافزون

 اخیراً اروپا اتحاديه راستا اين در (.IEA, 2011) است شده دوم نسل زيستي سوخت

 مورد انرژي درصد 7 تنها اول نسل زيستي يهاسوخت كه است كرده اتخاذ تصمیماتي

 دوم نسل زيستي يهاسوخت از آن ماندهباقي و كند ینتأم را ونقلحمل بخش در یازن

 و نکرده پیدا كافي توسعه هنوز دوم نسل زيستي يهاسوخت كه هرچند شود. ینتأم
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 .(European Council, 2014) دارد ادامه زمینه اين در هاتالش اما ،اندنشده تجاري

 تغییر مخمرهاي و هاباكتري از استفاده همچون جديدي يهاروش توسعه اين، برعالوه

 نیز كنند بديلت آلکان به را قند بتوانند و داشته بااليي آنزيمي قابلیت كه يافته ژنتیکي

نمودار  (.Vermerris and Abril, 2015) است شده مطرح چالش اين با مواجهه براي

 آمريکا دهد.يم نشان جهان مختلف مناطق در را 2015 سال در بیواتانول تولید میزان 2

 یدتول در را سهم بیشترين بیواتانول، گالن میلیارد 4/7 و 8/14 تولید با ترتیببه برزيل و

 اند.بوده دارا محصول اين جهاني

 

 2015 سال در جهان مختلف نقاط در بيواتانول توليد ميزان .2 نمودار

 

Source: Statista, 2018. 

 

پیش بینی میزان مصرف سوختهای زیستی در  -..نمودار.

 سالهای آتی
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 قندغندرچ اروپا، بیواتانول تولید در استفاده مورد تودهزيست شترينبی 2012 سال در

 سهم از درصد 20 به نزديك كدامهر نیز گندم و ذرت است. بوده درصد( 58 )حدود

 درصد و انواع ،3 نمودار در است. داده اختصاص خودبه سال اين در را مصرفي تودهزيست

 شده داده نشان 2012 سال در اروپا بیواتانول تولید براي شده مصرف هايتودهيستز

  .است

 

 2012 سال در اروپا در بيواتانول توليد براي شده مصرف هايتودهزيست درصد .3 نمودار

Source: Scarlat, 2015. 

 

18.8%

19.8%

1.8%

1.7%

57.9%

گندم

ذرت

جو

چاودار

چغندر قند
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 بيوديزل ب(

 اولیه ماده و فناوري نوع ازجمله متفاوتي پارامترهاي براساس توانمي نیز را بیوديزل

 قبیل زا روغني بذرهاي استري تبادل هايفرآيند كمك به كه بیوديزلي .ردك بنديطبقه

 نسل تهدس در شودمي تولید و... پالم كنجد، كلزا، كرچك، نارگیل، خرما، گردان،آفتاب سويا،

 هايروغن ضايعات پايهبر و مرسوم هايفناوري از بیوديزل دوم نسل گیرند.مي قرار اول

 تولید حاضر درحال .شودمي تهیه كردنيسرخ هاينروغ و حیواني هاييچرب گیاهي،

 و غذايي منابع كمبود همچون هاييمحدوديت بر غلبه هدف با نیز سوم نسل بیوديزل

 تمركزم دريايي هايجلبك قبیل از منابعي از استفاده بر تولید، هايفرآيند بودن برهزينه

 تفادهاس امکان و اولیه منابع قیمت نیز اينجا در دارد. قرار توسعه و تحقیق مرحله در و شده

 قیمت رب پروتئین و گلیسرين قبیل از بیوديزل تولید فرآيند جانبي محصوالت فروش و

 سال در بیوديزل تولید میزان 4 نمودار (.IEA, 2011) گذاردمي ثیرأت فرآيند شده تمام

 میلیارد 1 و 4/1 با زيلبر و آمريکا نیز بیوديزل تولید در دهد.يم نشان جهان در را 2016

 است. بوده پیشرو كشورهاي جزء ،2016 سال در گالن

 

پیش بینی میزان مصرف سوختهای زیستی در  -نمودار...

 سالهای آتی
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 2016 سال در جهان مختلف نقاط در بيوديزل توليد ميزان .4 نمودار

Source: Statista, 2018. 

 

 در بیوديزل تولید براي 2012 سال در را شده مصرف هايتودهيستز انواع 5 نمودار

 اروپا لبیوديز تولید در را سهم بیشترين كلزا روغن منابع، اين انمی در دهد.يم نشان اروپا

 است. داده اختصاص خودبه 2012 سال در
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 اروپا در شده مصرف هايتودهزيست درصد .5 نمودار

 2012 سال در بيوديزل توليد براي

Source: Scarlat, 2015. 

 

ستي  يهاسوخت  جهاني بازار   يورو میلیارد 60 به 2005 سال  در يورو میلیارد 13 از زي

  سیليف يهاسوخت قیمت افزايش قبیل از مسائلي شوديم بینيیشپ و رسید 2011 سال در

  گازهاي ارانتش كاهش برمبني يافتهتوسعه  كشورهاي  خصوص به كشورها  بر الملليینب فشار  و

 (Scarlat, 2015) شود. منتهي زيستي يهاسوخت مصرف افزايش به ياگلخانه
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 1زيستي برق و گرما .2-1

 هاييانرژ از استفاده گسترش هدف با زيستي روش به برق و گرما همچون هايييانرژ تولید

 تولیدي برق درصد 8/1 حدود (.Matzenberger, 2015) است افزايش به رو پذيرتجديد

 اقتصادي ارزش .(IEA, 2011) است شده تأمین زيستي روش به 2014 سال در جهان

 و شد زده تخمین يورو میلیارد 34 حدود 2012 سال در اروپا در زيستي برق و گرما

 ;EurObservER, 2014) برسد يورو میلیارد 44 به 2020 سال تا شوديم بینيیشپ

Scarlat, 2015). ازجمله مختلف هايروش به پذيرتجديد برق تولید ظرفیت 6 نمودار 

 دهد.مي نشان حوزه اين پیشروي كشور هفت در را زيستي روش

 

                                                 
1. Bio-heat and bio-electricity 
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 2016 سال در پيشرو كشورهاي تجديدپذير برق توليد ظرفيت .6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1396 ساتبا، مأخذ:                           

 

 )بيوگاز( زيستي گاز .3-1

 و اهيگی هايماندهباقي و حیواني فضوالت تخمیر از حاصل انرژي درحقیقت گازبیو انرژي

 و درصد( 70 )حداكثر متان گازهاي فرآيند اين اثر در كه است آلي ضايعات يكل طوربه

 (Shen, 2015) .شوندمي آزاد كربن اكسیددي

 و شد مطرح دوم جهاني جنگ از پس امروزي صورتبه گازبیو انرژي از استفاده

 كه دهستن كشورهايي ازجمله آمريکا و آلمان هلند، فیلیپین، هندوستان، چین، كشورهاي

 اند.داده قرار بررسي و یقتحق مورد را آن گسترش و توسعه امکان و گازبیو از گیريبهره

 ییرتغ زيست محیط از حفاظت به ،انرژي بازيابي از گازبیو فناوري هدف اخیر هايسال در
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 حصوالتم كه هلند و دانمارك نظیر اييافتهتوسعه كشورهاي در پیشرفت اين است. يافته

 توسعه درحال كشورهاي میان در .است مشاهده قابل يخوببه دارند، فراواني كشاورزي

 (Mengistu, 2015) .است بوده كشورها ديگر از ترموفق چین نیز

 روستايي و محلي مناطق در انرژي تأمین عمده منابع از يکي بیوگاز حاضر درحال

 ي،رزكشاو پسماندهاي و ضايعات قبیل از تودهزيست متنوع منابع از و شودمي محسوب

 است استحصال قابل دامي فضوالت و صنعتي و شهري پساب شهري، جامد پسماندهاي

(Shen, 2015.) رقرا استفاده مورد گرما و برق تأمین براي بیشتر اگرچه محصول اين 

 عيطبی گاز عنوانبه و شودمي تبديل بیومتان به آن، از S2H و 2CO حذف با اما ،گیردمي

 بیوگاز از پذيرتجديد برق تولید منابع درصد 17 ،2014 الس در است. مصرف قابل نیز

 است. شده مصرف بیوگاز درصد 4 نیز زيستي گرماي تولید براي ترتیب همین به و بوده

 دالري میلیارد 3/17 درآمد از شوديم بینيیشپ و دارد سريعي رشد حوزه اين جهاني بازار

 ,Navigantresearch) برسد 2022 سال در دالر میلیارد 1/33 به 2011 سال در

 نشان را 2022 سال تا جهان مختلف مناطق در گازبیو تولید روند 7 نمودار (.2014

 در را ازگبیو تولید بازار اقیانوسیه د آسیا نیز حدي تا و اروپا قاره آتي يهاسال در دهد.يم

 داشت. خواهند دست
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 2022 سال تا انجه مختلف مناطق در گاززيست توليد روند .7 نمودار

 

 Source: Navigantresearch, 2014. 

 

 جهان در زيستي هايانرژي توسعه روند .2

 هاپيشران .1-2

 زيستي نابعم از استفاده و فسیلي سوخت به وابستگي كاهش قبیل از مختلفي هايپیشران

 ديگر و ياگلخانه گازهاي انتشار كاهش و پايدار توسعه انرژي، استقالل و امنیت طبیعي،

 رد زيستي هايانرژي ازجمله تجديدپذير هايانرژي توسعه در خطرناك، سمي تركیبات

 از هاستفاد ترويج و توسعه هايسیاست اتخاذ حال،درعین دارند. نقش كشورها انرژي سبد

 لید،تو شده تمام قیمت قبیل از متنوعي و متعدد پارامترهاي از متأثر ،زيستي هايانرژي

 ،انرژي و فسیلي هايسوخت واردات به وابستگي میزان دسترس، در اولیه عمناب میزان

 منابع میزان ،3 جدول در است. جامعه طرف از انرژي نوع اين پذيرش و درآمد سطح

 پنج انرژي و سوخت واردات میزان و درآمد سطح نوآوري، سطح دسترس، در زيستي

 ريقاآف قاره كشورهاي برخي و تسوخ ازجمله زيستي هايانرژي تولیدكننده برتر كشور
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 اند،كرده معطوف زيستي هايانرژي تولید به را خود انرژي حوزه هايفعالیت عمده كه

 (1396 )خردمندنیا، .است شده آورده

 

 ميزان نظر از زيستي هايانرژي توسعه و توليد در فعال كشورهاي مقايسه .3 جدول

 رينوآو و فناوري سطح و واردات دسترس، در منابع

 كشور

 واردات ميزان منابع ميزان

 نسبت سوخت

 كل واردات به

 *)%( كاال

 واردات ميزان

 به نسبت انرژي

 مورد انرژي كل

 *)%( استفاده

 سطح

 **مدآدر

 شاخص نمره

 جهاني

 **نوآوري

(0-100) 

 كشاورزي جنگلي

 هايزمين كل به نسبت +دريايي

 *)%( كشور آن

 HI 1/60 18±4 16±4 كمکزي خلیج 45 34 آمريکا

 UM 95/34 10±3 18±2 - 33 59 برزيل

 55 22 چین

 چین درياي

 شرقي

 زرد درياي

2±16 1±12 UM 47/47 

 UM 1/38 41±1 20±2 آندامان درياي 42 32 تايلند

 HI 05/57 61±1 12±2 شمال درياي 48 33 آلمان

 12 68 ژاپن
 ژاپن درياي

 فیلیپین درياي
5±30 6±89 HI 97/53 

 28±15 - 4 34 اليم
 موجود اطالعات

 نیست
LI 37/28 

 LI 07/30 -38±17 22±6 - 49 64 موزامبیك

 LM 72/23 -90±9 10±8 - 9 78 نیجريه

 LM 95/30 47±3 29±3 - 43 47 سنگال

 22±2 - 12 72 اوگاندا
 موجود اطالعات

 نیست
LI 65/27 

 .bank dWorl هايداده از مستخرج 2015-2010 هايداده میانگین *

 .FAO دريايي منابع نگارينقشه از مستخرج +

** 2015 GII,. 

HI: ،باال UM: باال، به رو متوسط LI: ،پايین LM: پايین به رو متوسط. 
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 1،(REN21) ميکوبیست قرن تجديدپذير هايانرژي سیاستي شبکه گزارش طبق

 پیشرو ()اتانول زيستي هايسوخت تولید میزان نظر از تايلند و چین برزيل، آمريکا، كشورهاي

 باشد.مي پیشرو ژاپن و برزيل چین، آلمان، آمريکا، نیز برقزيست تولید زمینه در هستند.

 در انکار قابلغیر پارامتري اولیه منابع به رسيدست دهدمي نشان 3 جدول (1396 ساتبا،)

 معطوف را خود فعالیت كه كشورهايي همه و شودمي محسوب زيستي انرژي و سوخت تولید

 اختیار رد مناسبي كشاورزي و دريايي جنگلي، منابع اند،كرده زيستي انرژي و سوخت تولید به

 كاهش حوزه، اين پیشروي كشورهاي در زيستي هايسوخت توسعه اصلي پیشران دارند.

 دارپاي توسعه موازاتبه زمینه اين در استقالل تأمین و انرژي و سوخت واردات به وابستگي

 و جديد هايفناوري به دسترسي امکان فناورانه، هايقابلیت در كشورها اين برتري است.

 ازپیشت داليل مهمترين از پاك سوخت تقاضاي بازار وجود و درآمد سطح بودن باال همچنین

 (1396 )خردمندنیا، است. جهاني بازار داشتن اختیار در و تولید در آنها بودن

 سطح و نوآوري شاخص نظر از آفريقا قاره كشورهاي گرچها ،3 جدول هايداده به توجه با

 و كشاورزي هايزمین و جنگل ازجمله طبیعي منابع پتانسیل از اما ،هستند ضعیف درآمد،

 ابلق جويند.مي بهره زيستي هايانرژي تولید جهت در الملليبین و ايمنطقه هايهمکاري نیز

 هايرژيان در توسعه و تحقیق يا تولید به خود ليم اسناد در كشورها همه تقريباً كه است ذكر

 ساير از ادهاستف دنبال به كم، طبیعي منابع با كشورهايي حتي دارند. ايويژه توجه پذيرتجديد

 الملليبین و ايمنطقه هايطرح در شركت يا و كشاورزي و شهري پسماندهاي همچون منابع

 اخیر هايسال در هستند. شود،مي ذاشتهگ اشتراك به كشورها طبیعي منابع آنها در كه

                                                 
1. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 
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 نآ نهايي قیمت و غذا تأمین جمعیت، افزايش خاك، فرسايش آب، كمبود جملهاز هاييچالش

 جنگلي منابع و كشاورزي هايزمین از استفاده سطح خصوصدر مالحظاتي است شده باعث

 جديد لیهاو منابع سعهتو دلیل همین به باشد. داشته وجود زيستي انرژي و سوخت تولید براي

 قرار حمايت مورد هادولت طرف از سوخت تولید در دريايي هايتودهزيست و پسماندها مثل

 (Allen et al., 2015) .است گرفته

 مختلف تجديدپذير هايانرژي بين پذيريرقابت قدرت .2-2

 ماا د،شومي تولید فسیلي تركیبات از جهان مصرفي انرژي عمده قسمت اينکه وجود با

 رينبیشت است. گسترش درحال شدت و سرعتبه جهان در تجديدپذير هايانرژي از استفاده

 هاستفاد روي بر توسعه درحال و يافتهتوسعه كشورهاي در جهاني جديد هايگذاريسرمايه

 .است شده متمركز هستند، فراواني و دسترس در منابع كه بادي و خورشیدي هايانرژي از

 ودهتزيست و هاسوختزيست ازجمله تجديدپذير هايانرژي ديگر براي رقابت ربازا امر اين

 هايسال فاصله در هاسوختزيست حوزه در گذاريسرمايه میزان كه طوريبه كرده سخت را

 قانوني الزاماتي حالبااين .(4 جدول) است يافته كاهش درصد 8 میزان به 2014 و 2013

 بتواند آينده در است ممکن محیطيزيست هايبچارچو و سالمت امنیت قبیل از

 تحت حدي تا را توسعه درحال كشورهاي در خصوصبه هاتودهزيست روي بر گذاريسرمايه

 (1396 )خردمندنیا، .دهد قرار ثیرأت
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  توسعه درحال و يافتهتوسعه كشورهاي گذاريسرمايه ميزان .4 جدول

 مختلف پذيرتجديد هايانرژي بر

 

 كشورهاي

 يافتهتوسعه

 درحال كشورهاي

 توسعه
 هب نسبت تغيير

2013  

 دالر ميليارد )درصد(

 +110 04/0 4/0 اقیانوسي انرژي

 +23 2 3/0 گرماييزمین برق

 -17 0/4 0/1 مگاوات 50 از تركوچك آبيبرق

 -8 0/2 0/3 هاسوختزيست

 -10 0/3 0/6 پسماند از انرژي و تودهزيست

 +11 0/58 0/41 بادي

 +25 0/63 0/87 خورشیدي برق

 .1396 ساتبا، :خذأم

 

 ايران در زيستي هايانرژي توسعه روند .3

 ي،)جعفر آنها به ارزان دسترسي و گاز و نفت منابع از حاصل كافي فسیلي هايسوخت وجود

 حاظل از پذيرتجديد هايانرژي خصوصبه انرژي منابع به بخشيتنوع است شده باعث (1394

 یلقب از هاييسیاست و الزامات ما كشور در اما نگیرد، قرار انرژي تأمین اولويت در اقتصادي

 اجراي به تعهد نیز و محیط به خطرناك هايآالينده انتشار از جلوگیري و سالمت تأمین

 اييهو و آب تغییرات توافقنامه جملهاز آنهاست، عضو ايران كه الملليبین هايكنوانسیون

  .شود قلمداد زيستي هايسوخت توسعه در مهمي پیشران تواندمي يس،پار
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 قوانين و هاسياست .1-3

 ايارتق هدف با زيست محیط با سازگار سوختي مواد و برق ويژهبه پاك هايانرژي توسعه

 ابالغي زيست محیط كلي هايسیاست سند در هاپساب و پسماندها مديريت و سالمت

 يگیربهره همچنین سند اين در است. گرفته قرار تأكید مورد (1394) بريره معظم مقام

 نتقالا تسهیل و كربنكم اقتصاد سويبه حركت در را الملليبین هايمشوق و هافرصت از

 مهم هايسیاست از يکي عنوانبه حوزه، اين هاينوآوري و هافناوري توسعه و

-1400) توسعه ششم برنامه در دولت رويکرد به گاهين شود.مي محسوب محیطيزيست

 رقب انواع تولید بر تمركز با پذيرتجديد هايانرژي توسعه كه دهدمي نشان نیز (1396

 نرژيا تولید در پسماندها از استفاده میان، اين در است. شده گرفته نظر در پذيرتجديد

 يزيست برق تولید فرآيند توسعه يراستا در مستقیماً توانمي را ((31) ماده «چ» )بند

 هايانرژي زا تولیدي برق تضمیني خريد بحث به نیز توسعه پنجم برنامه قانون در دانست.

 شده پرداخته خورشیدي هايانرژي تولید هايزيرساخت توسعه و پاك هايانرژي و نو

 عهتوس با طمرتب كه را توسعه ششم برنامه از احکامي و كلي هايسیاست 5 جدول در 1.بود

                                                 
ها، کاهش اتالف سازي تولید و افزایش راندمان نیروگاهعرضه انرژي کشور، بهینه منظور تنوع دربه ـ 133. 1

 .و توسعه تولید همزمان برق و حرارت
شود نسبت به انعقاد قراردادهاي هاي وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده میب( به شرکت توانیر و شرکت

هاي های پاك با اولویت خرید از بخشي نو و انرژیهابلندمدت خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژی
هاي تبدیل انرژي در بازار بر هزینهها عالوهخصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه

رقابتی شبکه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده، 
 رسد.ها و سایر موارد به تصویب شوراي اقتصاد میالیندهبازدهی، عدم انتشار آ

 هايهاي بادي و خورشیدي و توسعه کاربرد انرژیهاي تولید تجهیزات نیروگاهمنظور ایجاد زیرساختبهـ  139
ها در سبد تولید انرژي کشور، دولت مجاز است با حمایت از پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی

و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیالت، زمینه تولید تا پنج هزار  هاي خصوصیبخش

 .مگاوات انرژي بادي و خورشیدي در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد

 :هدانجام د ها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر رابرداري از جنگلدولت مکلف است جهت اصالح الگوي بهره ـ 148

 جاي سوخت هیزمیهاي تجدیدپذیر بهالف( جایگزینی سوخت فسیلی و انرژي
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 (1396 )خردمندنیا، .دهدمي نشان ،هستند پذيرتجديد هايانرژي

 

 توسعه ششم برنامه در تجديدپذير هايانرژي توسعه هايبرنامه و هاسياست .5 جدول
 شرح عنوان

 ششم برنامه كلي هايسیاست

 1396-1400 در توسعه

 و پراكنده هاينیروگاه گسترش و نوين و تجديدپذير هايانرژي سهم افزايش

 مقیاسكوچك

 توسعه ششم برنامه قانون

(1400-1396) 

 و خصوصي بخش كمك به انرژي يا كود به پسماند تبديل از حمايت چ(-31

 الزم ريالي و ارزي منابع كردن فراهم

 ازدرصد  1 تخصیص با آنها كارگیريبه و پذيرتجديد هايانرژي توسعهص( -38

 نفت وزارت تابعه هايشركت ساالنه ايتوسعه هايطرح اعتبارات

 ظرفیت درصد 5 به برق تولید در پاك و پذيرتجديد هاينیروگاه سهم افزايش .50

 برنامه پايان تا كشور برق

 

 بازار وضعيت و منابع. 2-3

 و زيستي هايسوخت بخش دو در توانمي را زيستي هايانرژي حوزه در بازار وضعیت

 داد. قرار همطالع مورد زيستي برق

 زيستي سوخت وضعيت الف(

 و توسعه و تحقیق مرحله بر بیشتر تاكنون كشور زيستي هايسوخت توسعه

 صرفم و تقاضا بازار شده باعث مختلفي عوامل است. شده متمركز پايلوت هايبرداريبهره

                                                 
 ی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتباراتيهاي اجراکلیه دستگاه ـ 190

مدیریت سبز زیست براي اجراي برنامه  هاي مصرف بهینه منابع پایه و محیطاي دولت، اعمال سیاستهزینه

کاهش مواد زائد جامد و بازیافت ( شامل کاغذ )آب، مواد اولیه و تجهیزات مصرف انرژي، ل مدیریتشامو 

اي که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با نامهینيطبق آ( نقلیه ها و وسایطدر ساختمان )آنها

 .اینداقدام نم (ت وزیران خواهد رسیدئتصویب هی ربط تهیه و بههاي ذيهمکاري دستگاه
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 ي،رسیاستگذا عالي سطوح در دلیل همینبه و نشود ايجاد كشور در هنوز سوخت نوع اين

 است. نگرفته قرار اولويت در سوخت نوع اين مصرف و توسعه از حمايت هايسیاست

 را ايران در زيستي سوخت مصرف و تولید هايفناوري كاربست و توسعه هايچالش

 :كرد بررسي زير شرحبه نظر چند از توانمي

 پاك هواي ايجاد در زيستي سوخت تأثير ميزان 

نابع  نده  انتشدددار در مختلفي م ند  نقش هوا هاي آالي له  كه  دار ها  ازجم  به  توانمي آن

ش  مصرفي  سوخت  كیفیت و نقلوحمل هايسیستم   ها،نیروگاه صنايع،  و كارخانجات  ارها

  دررا  املعو اين سددهم دقیق طوربه كشددور رسددمي هايگزارش تاكنون حال،بااين .كرد

 زيسددت محیط سددازمان هايارشگز از برخي چندهر .کرده اسددتن مشددخص هوا آلودگي

ستگي   خودروهاي باالي سن  و سواري  خودروهاي به شهري  نقلوحمل حد از بیش واب

ستهالك  و تردد درحال شار  و ايجاد مهم عوامل از را آنها ا   كند،مي معرفي هوا آلودگي انت

ما   موتور در جديد   هاي تکنولوژي از گیريبهره قبیل  از اجرايي راهکارهاي   تأثیر  میزان ا

ستفاده  و سوخت  نوع تغییر خودرو، ستانداردهاي  گازي، هايسوخت  از ا  بهبود و يورو ا

شن  هاآالينده كاهش بر نیز سوخت  كیفیت ست.  رو   علمي نظر از اگرچه رو، همین از نی

 احتراق تكیفی تواندمي بنزين سوخت به بیوديزل و بیواتانول افزودن كه است شده اثبات

 باال مقیاس در آن اقتصدددادي هايهزينه و راهکار اين تأثیر میزان اما ازد،سددد بهتر را آن

 (1396 )خردمندنیا، .دشو ارزيابي بايد موجود راهکارهاي ديگر به نسبت

 اوليه خوراك تأمين 

 جزء اولیه، خوراك عنوانبه طبیعي منابع داشتن اختیار در شد، گفته كه گونههمان
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 28 جهاني، بانك هايداده اساسبر 1آيد.مي حساببه يستيز انرژي تولید ناپذيرجدايي

 جنگلي پوشش را درصد 7 و كشاورزيهايزمین را ايران كشور هايزمین كل از درصد

 و خشکسالي دلیلبه اخیر، هايسال در كه است حالي در اين دهند.مي اختصاص خودبه

 كشور جنگلي پوشش اين، برهعالو است. شده كاسته كشت قابل هايزمین سطح از آبيكم

 هايگزارش در 2فائو يا متحد ملل كشاورزي و خواربار سازمان و بوده آسیب معرض در نیز

 ,FAO) است داده هشدار شمشاد و بلوط هايجنگل بحراني وضعیت به نسبت خود

 نآ اولیه منابع كه فناورانهزيست محصوالت توسعه براي دهدمي نشان امر اين .(2016

 حصولم شده تمام قیمت سويك از بايد است جنگلي يا كشاورزي طبیعي ذخاير بر متکي

 غذا، مثل ديگري نیازهاي تأمین جهت را كشور در موجود ذخاير اهمیت ديگرسوياز و

 راهکارهاي دلیل همین به داد. قرار مدنظر زيستي تنوع حفظ و محیط زيست از حفاظت

 پیشنهادي راهکارهاي از يکي اگرچه است. نیاز مورد اولیه خوراك تأمین براي ديگري

 هب نگاهي اما است، كشاورزي پسماندهاي از استفاده زيستي، سوخت توسعه طرفداران

 كشاورزي پسماندهاي كه دهدمي نشان كشور كشاورزي پسماندهاي مصرف بازار اولويت

 مصرف مورد ذكاغ صنعت جملهاز ديگري صنايع در استفاده و طیور و دام غذاي تأمین در

 بودن رانگ دلیلبه دوم، نسل بیواتانول تولید براي استفاده صورت در حتي و گیرندمي قرار

 نايعص روغني پسماندهاي مقدار .هستند اقتصاديغیر مصرفي، هايآنزيم و تولید فرآيند

 مورد يسازصابون و سازيشمع قبیل از ديگري صنايع در اينکه برعالوه نیز كشور غذايي

                                                 
 قند( استترين خوراك ورودي براي تولید اتانول در كشور مالس )چغندردر حال حاضر مهم. به گفته متخصصان، 1

درصد  5میلیون لیتر بیواتانول در روز ) 5/3كه در صورت استفاده از آن براي تولید سوخت زيستي و براي تأمین 
 ولیه در كشور وجود داشته و مابقي نیاز به واردات دارد.درصد ماده ا 10افزودني به بنزين مصرفي كشور(، تنها 

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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  .نیست كافي گازوئیل افزودني عنوانبه بیوديزل تهیه براي گیردمي قرار ستفادها

 یزن زيستي سوخت تولید براي اولیه خوراك كردن وارد برمبني هاييسیاست اتخاذ

 كشاورزي جهاد وزارت ساالنه هايگزارش باشد. داشته همراهبه هاييچالش است ممکن

 وركش نیاز مورد وارداتي محصوالت بیشترين جزء لهكنجا و ذرت جو، گندم، دهدمي نشان

 اقتصادي، و ريزيبرنامه معاونت كشاورزي، جهاد )وزارت است دام خوراك و غذا تأمین در

 وعن اين واردات به نیاز كشور اصلي صنايع ديگر در كه زماني تا دلیل همین به (.1395

 چنداني اولويت زيستي سوخت لیدتو براي مواد اين كردن وارد دارد، وجود هاتودهزيست

 (1396 )خردمندنیا، .داشت نخواهد

 محصول نهايي قيمت 

 تومان هزار چهار ات سه بین بیوديزل و بیواتانول لیتر هر تولید نهايي قیمت ،متخصصان گفته به

 قیمت حاضر حالدر كه است حالي در اين (.1395 پازوكي، و پور)نیك شودمي زده تخمین

 توجه با ديگر سويي از است. تومان 300 و 1000 ترتیببه ايران در گازوئیل و بنزين فروش

 ههمیش معمولي سوخت قیمت افزايش برابر در تنهانه كشور، در 1دستمزدها نرخ بودن پايین به

 زينجايگ هايسوخت از استفاده به مردم اكثريت تمايل بلکه ،است داشته وجود هاييمقاومت

 صورت در دولت كه ستمعنا بدان اين شود.مي نیز كمتر زيستي سوخت جملهاز ترگران و

 آن صرفم براي انگیزشي هايسیاست بايد زيستي هايسوخت توسعه منظوربه سیاستگذاري

 رايب شده بینيپیش يارانه بر مازاد را اعتباراتي فروش، قیمت كاهش براي يا و كند ايجاد

 (1396 )خردمندنیا، كند.نظورم خود ساالنه هايبودجه در سوخت تأمین

                                                 
مصوبه شماره ) 1396. حداقل دستمزد روزانه براساس مصوبه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال 1

 .استلاير در ساعت  38750حدود  معادل بالاير در نظر گرفته شده كه  309977مبلغ ( 253994
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 جايگزين هايانرژي و هاسوخت با رقابت قدرت 

 رفمص از ناشي هواييوآب تغییرات با مقابله و ارزان سوخت تأمین جملهاز متعددي عوامل

 جملهاز است. شدهمنجر  جايگزين هايسوخت انواع توسعه به فسیلي هايسوخت

 انرژي كند،مي رقابت زيستي هايسوخت با حاضر درحال كه جايگزيني هايسوخت

 سرعتهب هیبريدي و سوختي پیل الکتريکي، خودروهاي اساس اين بر است. الکتريسیته

 رد روند.مي شماربه فسیلي سوخت با خودروهايي جدي جايگزين و هستند توسعه حالدر

 توسط هاآن نیاز مورد انرژي كه شودمي استفاده هاييباتري از الکتريکي خودروهاي

 پیل با خودروهايي در شود.مي تأمین خورشیدي انرژي همچون پذيريتجديد هايانرژي

 رايب نیاز مورد انرژي هیدروژن مثل سوختي منبع يك و نیست باتري به نیازي سوختي

 منبع چند يا دو تركیب از هیبريدي خودروهاي در و سازدمي فراهم را خودرو حركت

 رفمص در جوييصرفه با و شده استفاده پاك و فسیلي هايسوخت نظیر انرژي متفاوت

  شود.مي محیط به ايگلخانه گازهاي انتشار كاهش باعث فسیلي سوخت

 هايسوخت قیمت كاهش با تا كنندمي تالش يافتهتوسعه كشورهاي حاضر حالدر

 قیمت 8 نمودار .كنند فراهم هاسوخت نوع اين مصرف ترويج براي را الزم هايزمینه پاك،

 قیمت 1دهد.مي نشان 2017 سال ابتداي در را آمريکا كشور مصرفي هايسوخت انواع

 به نسبت (E85 اتانول ،B99-100 )بیوديزل باال خلوص درجه با زيستي هايسوخت

 نزديك قیمتي B20 مثل زيستي تركیبي هايسوخت حال،بااين است. باالتر ديزل و بنزين

 سیتهالکتري انرژي قیمت داد. خواهد انتخاب حق كنندهمصرف به كه دارند ديزل و بنزين به

                                                 
1. https://www.afdc.energy.gov/fuels/prices.html  
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 تفادهاس زيستي و فسیلي هايسوخت از كه خودروهايي به نسبت برقي خودروهاي مصرفي

 گزينجاي تواندمي آينده در حوزه اين هايفناوري توسعه با و است كمتر مراتببه كنندمي

  .شود موجود هايانرژي ساير

 پاك هايسوخت روي بر دارند تمايل كه توسعه حالدر كشورهاي براي بنابراين

 رفص از پس كه هاييفناوري و سوخت انتخاب و مسئله اين به توجه كنند گذاريسرمايه

 محصوالت به را خود جاي و داشته حضور رقابت بازار در همچنان تولید، و توسعه هزينه

 (1396 )خردمندنیا، .تاس ضروري بسیار باشد نداده جديدتر هايفناوري و
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 )مركز ،2017 سال ابتداي در آمريکا مصرفي هايسوخت انواع قيمت .8نمودار 

 afdc.energy.gov)1 آمريکا، جايگزين هايسوخت اطالعات

 GGE*: (Gasoline Gallon Equivalent) و بوده پايه واحد كه مايع بنزين بشکه يك انرژي محتوي معادل 

  رود.مي كارهب هاتسوخ ساير مقايسه براي
 

 به يدسترس ،زيستي سوخت تولید خطوط اندازيراه به هاپااليشگاه كافي رغبت عدم

 وختس تركیب و تولید مسیر در كه فني هايچالش و مشکالت و ترارزان فسیلي سوخت

 رضهع و پخش هايجايگاه به آن انتقال و نگهداري نحوه همچنین و دارد بنزين با زيستي

 د.باش نداشته وجود انرژي نوع اين از گیريبهره به زيادي تمايل است شده باعث ختسو

 

 

 

                                                 
1. Alternative Fuels Data Center 
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 زيستي برق وضعيت ب(

 يهايروش از استفاده و است نیرو وزارت هايسیاست ازجمله زيستي برق تولید از حمايت

 حمايت اولويت در شود،مي استفاده ورودي خوراك عنوانبه شهري هايزباله و پسماندها كه

 رايج، هايروش به نسبت زيستي برق تولید هزينه بودن باالتر وجود با دارند. قرار

 عمناب اين از افزودهارزش ايجاد و عمومي بهداشت و سالمت به كمك قبیل از هاييپیشران

 پاك(، هايانرژي به آنها تبديل و زباله تجمع از ناشي محیطيزيست معضالت )رفع

 ازجمله است. دهكر فراهم فرآيند اين با مرتبط هايكارخانه توسعه برايرا  الزم هايزمینه

 :كرد اشاره زير موارد به توانمي حوزه اين در شده احداث هايكارخانه

  ،شهري جامد پسماند و پساب از مگاواتي 3 برق تولید با تهران شرق هاضم كارخانه د

 هايزباله از استفاده با هاضم كمك به مگاواتي 2 قبر تولید با آبعلي بیوگاز كارخانه د

 1،شهري جامد

 استفاده با هاضم كمك به مگاواتي 5 برق تولید با تهران جنوب فاضالب خانهتصفیه د

 ،شهري پساب از

 ،مگاواتي 2/1 برق تولید با اصفهان شمال فاضالب خانهتصفیه د

 با لندفیل كمك به كیلوواتي 600 برق تولید با مشهد سوززباله بیوگاز كارخانه د

 ،شهري هايزباله از استفاده

 با لندفیل كمك به كیلوواتي 1200 برق تولید با شیراز سوززباله بیوگاز كارخانه د

 .شهري هايزباله از استفاده

                                                 
 یچندماه یشیت آزماصورو به دیبه اتمام رس 1395آغاز و در سال  1391مجموعه از سال  نیاحداث ا .1

 آن متوقف شد. تیفعال هانواقص و اشکال یعلت برخاما به ،دیرس یبرداربه بهره
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 نوعت نیز و دانشي هايساختزير و فني تجهیزات انساني، نیروي اولیه، منابع وجود

 است. ودهب مؤثر بسیار زيستي برق از استفاده و تولید گسترش بر عاننفذي و مشتريان

  است. آمده زيستي برق توسعه براي نیاز مورد يا موجود منابع از ايخالصه 6 جدول در

 

  كشور در زيستي برق حوزه در نياز مورد و موجود منابع وضعيت .6 جدول

 كشور در اسكارشن و متخصص انساني نیروي وجود انساني منابع

 ذينفعان و مشتريان
 كشاورزان ها(،)نیروگاه خصوصي بخش شهرداري، گاز، ملي شركت توانیر، شركت

 دامداران و

 اوليه، منابع

 و تجهيزات

 هاتکنيک

 ماده عنوانبه شهري هايزباله خصوصبه پسماندها وجود در باال پتانسیل وجود د

 روز(. در نفر هر ازايبه گرم 700 ايران: در هزبال تولید )سرانه گاز و برق تولید اولیه

 5/97 )حدود كشور در آوريجمع قابل دامي فضوالت كل» كافي دامي فضوالت د

 ،صادقي و قائمي) زيستي گرماي و گاز و برق تولید براي (،سال در تن میلیون

1392.) 

 يهاودهتزيست) هاتودهزيست انواع از برق و گاز تولید هايتکنیك با آشنايي د

 كشاورزي، پسماندهاي دامي، فضوالت تر، و جامد شهري پسماندهاي كشاورزي،

 صنعتي(. پسماندهاي

 كود برق، و گاز قبیل از بیوگاز هاينیروگاه تولیدات همه از درآمدزايي امکان د

 نیز و هانیروگاه اين احداث محل براساس) گرم آب شده، غني كمپوست

 قابل تولیدات از برخي است ممکن هانیروگاه ينزديک در موجود هايزيرساخت

 (.نباشد بازار به فروش

 زيادي اقتصادي ارزش تواندمي بیوگاز سايت از حاصل كمپوست كود صادرات د

 كند. ايجاد

 براي كشور در هوازيبيد  هوازي بیوراكتورهاي و هاهاضم ساخت و طراحي امکان د

 پساب. تبديل و تصفیه

 میاني تجهیزات درصد 50 از بیش و باالدستي بخش هیزاتتج درصد 70 وجود د
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 كشور. در

 انرژي تولید بخش تجهیزات و ژنراتور ها،همزن قبیل از تجهیزاتي واردات لزوم د

(CHP،) كنترلي. تجهیزات 

 هايساختزير

 و دانشي

 مادر هايفناوري

 .باال مقیاس در تخمیري فرآيندهاي انجام قابلیت د

 تتجربیا به توجه با هاضم و لندفیل تولیدي واحدهاي اندازيراه فني دانش وجود د

 قبلي.

 بنیاندانش تولید توسعه برنامه و راه نقشه» پژوهشي طرح نهايي گزارش همکاران، و نوريقاضي خذ:أم

 ايران. تهران، فناوري،زيست توسعه ستاد ،«فناوريزيست

 

 نفعاال زيستي، برق تولید درخصوص هشد انجام اقدامات و دولت هايحمايت وجود با

 هاشار كشور در انرژي نوع اين تولید مسیر در هاچالش برخي به حوزه اين متخصصان و

 1:است آمده زير در خالصه طوربه آنها مهمترين كه دارند

 در حوزه اين هايهاضم و هامبدل همچون تجهیزاتي ساخت امکان كه وجودي با د

 بازار بودن كوچك و بخش اين در آنها انحصاري كاربرد دلیلبه يلو دارد، وجود كشور

 نیستند. اقتصادي و نداشته سوددهي زيستي، برق تولید

 عهدهبر را زيستي گاز و برق تولید كه كارخانجاتي و هانیروگاه اندازيراه هايهزينه د

 زارتو توسط شده يخريدار پاك برق خريد طريق از سرمايه بازگشت با مقايسه در دارند،

 قیمت نتعیی درخصوص حمايتي هايسیاست اتخاذ با بايد دولت و است باالتر بسیار نیرو

 يزيست كود همچون جانبي محصوالت فروش امکان و هانیروگاه از پاك برق خريد مناسب

 ازد.س فراهم حوزه اين در خصوصي بخش فعالیت براي بیشتري هايانگیزه گرم، آب يا و

                                                 
بنیان نقشه راه و برنامه توسعه تولید دانش»نوري و همكاران، گزارش نهايي طرح پژوهشي قاضي 1.

 فناوري، تهران، ايران.، ستاد توسعه زيست«فناوريزيست
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 امي،د فضوالت از استفاده با زيستي برق و گاز تولید شدهتمام قیمت كهرحاليد د

 ترسيدس و پاك برق تولید به كافي رغبت عدم دلیلبه اما است، شهري هايزباله از ترارزان

 آن از افزودهارزش ايجاد و فضوالت فرآوري ارزان، فسیلي هايسوخت به هانیروگاه آسان

 است. دهمان مغفول

 در پاك، برق خريد بحث در نیرو وزارت با تعامل نحوه برعالوه خصوصي بخش د

 و هازباله ساماندهي متولي نهاد عنوانبه شهرداري از الزم مجوزهاي اخذ و سرمايه تأمین

 كارخانجات و هاسايت احداث مناسب فضاي زمینه در زيست محیط سازمان و پسماندها

 و الزامات و هادستورالعمل تدوين و است مواجه هاييچالش با نیز تيزيس برق و بیوگاز

 سازد. تسهیل را تعامل اين تواندمي حوزه اين در مقرراتي

 

 سياستي هايپيشنهاد و بنديجمع

 به زيستي برق و گاز گرما، سوخت، شامل پذيرتجديد هايانرژي عنوانبه زيستي هايانرژي

 ببس انرژي قیمت افزايش و پايدار توسعه راستاي در هادولت هايیاستس قبیل از داليلي

 درخصوص باشد. افزايش درحال جهان سطح در انرژي نوع اين تولید ظرفیت تا شده

 ینتأم فسیلي، هايسوخت قیمت افزايش قبیل از هاييپیشران نیز زيستي هايسوخت

 اي،لخانهگ گازهاي انتشار كاهش براي شورهاك بر الملليبین فشار و مصرفي انرژي اقتصادي

 ست.ا شده بیوديزل و بیواتانول ويژهبه هاسوخت نوع اين مصرف و تولید توسعه به منجر

 ارزان يفسیل سوخت تحويل و فسیلي منابع داشتن اختیار در به توجه با ما كشور در

 زءج زيستي سوخت تولید از حمايت رسدمي نظربه نقل،وحمل سیستم و هانیروگاه به
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 كاربست و توسعه همچنین ندارد. قرار انرژي تأمین درخصوص كشور هاياولويت

 هك ستا روهروب هاييچالش با كشور در آن مصرف و تولید و زيستي سوخت هايفناوري

 از: ندعبارت آنها مهمترين

 ،اوليه خوراك عنوانبه طبيعي منابع كمبود -

 بودن پايين و محصول نهايي قيمت بودن باال يد،تول باالي هايهزينه -

 ،سرانه درآمد

 ،زيستي هايسوخت توليد خط اندازيراه به هاپااليشگاه كافي رغبت عدم -

 .توسعه درحال جايگزين هايانرژي مقابل در كم رقابت قدرت -

  هايزمین سطح  از آبيكم و خشکسالي   دلیلبه اخیر، هايسال  در است  شايان ذكر 

   دارد. قرار آسیب معرض در نیز كشور جنگلي پوشش و شده كاسته كشت ابلق

 ليفسی سوخت با سوخت اين تركیب نحوه در چالش ازجمله فني مشکالت همچنین

 سیتهالکتري انرژي قیمت ديگر، طرف از دارد. وجود هابنزين پمپ به آن انتقال و نگهداري و

 تفادهاس زيستي و فسیلي هايسوخت از كه خودروهايي به نسبت برقي خودروهاي مصرفي

  .است كمتر مراتببه كنندمي

زيرا  ،دارد تفاوت زيستي سوخت با مقايسه در كشور شرايط زيستي، برق درخصوص

 و المتس ارتقاي هدف با زيستي برق ويژهبه پاك هايانرژي توسعه ،باالدستي اسناد طبق

 خانهكار چندين راستا، اين در .است گرفته رارق تأكید مورد هاپساب و پسماندها مديريت

 و مشهد ،اصفهان تهران، قبیل از كشور شهرهاي برخي در زيستي برق تولید سايت و

 نیز حوزه اين در اين،وجود  با است. برداريبهره يا كار درحال و شده احداث شیراز
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 از الزم مجوزهاي اخذ نیرو، وزارت توسط تولیدي برق خريد قیمت زمینه در هاييچالش

 هايانگیزه ايجاد و زيستمحیط  از حفاظت سازمان و هاشهرداري مانند مرتبطي نهادهاي

 دارد. وجود تولید براي خصوصي بخش در الزم

 شود:مي پیشنهاد شد گفته آنچه به توجه با

 و زيستي پذيرتجديد هايانرژي تولید هايفناوري توسعه خصوصدر سیاستي هر د

 اين عاننفذي و )مشتريان بازار وضعیت گرفتن نظر در با بايد آنها از استفاده و كاربست

 و هیزاتتج ،اولیه منابع كافي(، متخصص انساني نیروي )وجود انساني منابع فناوري(، نوع

  شود. اتخاذ مادر هايفناوري و دانشي هايزيرساخت ساير

 نآ اولیه منابع كه زيستي سوخت زجملها فناورانهزيست محصوالت توسعه براي د

 حصولم شده تمام قیمت سويك از بايد است جنگلي يا كشاورزي طبیعي ذخاير بر متکي

 غذا، مثل ديگري نیازهاي تأمین جهت را كشور در موجود ذخاير اهمیت ديگرسوياز و

 داد. قرار مدنظر زيستي تنوع حفظ و محیط زيست از حفاظت

 ترگران و جايگزين هايسوخت از استفاده به مردم اكثريت مايلت عدم به توجه با د

 هاتسوخ نوع اين توسعه منظوربه سیاستگذاري صورت در دولت زيستي، سوخت جملهاز

 فروش، قیمت كاهش براي يا و كند ايجاد آن مصرف براي انگیزشي هايسیاست بايد

 ودخ ساالنه هايبودجه در سوخت نتأمی براي شده بینيپیش يارانه بر مازاد را اعتباراتي

 كند. منظور

 توسعه و انتقال تسهیل و الملليبین هايمشوق و هافرصت از مؤثر گیريهرهب د

 در پذيرتجديد هايانرژي توسعه و انرژي منابع بخشيتنوع جهت هانوآوري و هافناوري

  گیرد. قرار توجه مورد كشور
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 15796 :مسلسل شماره  گزارش شناسنامه
 جهان و ايران در زيستي پذيرتجديد هايانرژي وضعیت بررسي گزارش: عنوان

 

 

 نو( هايفناوري )گروه نوين هايفناوري مطالعات :دفتر نام

 براتي مرتضي ،نیاخردمند سهیال :كنندگانتدوين و تهيه

 علیزاده پريسا مطالعه: مدير

 فقیهي مهدي افشین، حسین علمي: انناظر

 تولیدي مورا و بناييزير هايپژوهش معاونت متقاضي:

 

 

 :كليدي هايواژه
 پذيرتجديد انرژي .1

 زيستي برق .2

 بیواتانول .3

 بیوديزل .4

 زيستي سوخت .5
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