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تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تولید این
محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن

چکیده
این مطالعه بهمنظور ارزیابی مصرف انرژی در تولید باگاس بهعنوان یکی از
محصوالت جانبی حاصل از نیشکر و میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید
باگاس و نیز تولید تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن در ایران انجام گرفت.
دادههای این تحقیق ،در سالهای  1395تا  1397از طریق مصاحبه حضوری و
تکمیل پرسشنامه از کارکنان و مدیران شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون استان
خوزستان و شرکت تولید تخته فیبر دانسیته متوسط لوح سبز جنوب جمعآوری گردید.
ارزیابی میزان انتشارات گازهای گلخانهای توسط نرمافزار سیما پرو و ارزیابی انرژی
مصرفی با محاسبه میزان مصرف انرژی مستقیم و غیرمستقیم و استفاده از
همارزهای انرژی انجام گرفت .نتایج نشان دادند میزان مصرف انرژی برای تولید
یک هکتار باگاس در مزارع پلنت و راتون به ترتیب  2436/75و  1368/74مگاژول
بر هکتار میباشد .آب آبیاری ،مصرف سوخت دیزل و کود شیمیایی نیتروژن باالترین
سهم مصرف انرژی را در تولید نیشکر به خود اختصاص دادند .میزان کل انتشار
گازهای گلخانهای حاصل از تولید باگاس در یک هکتار نیشکر کاری در مزارع پلنت
و راتون به ترتیب معادل  221/87و  99/11کیلوگرم دیاکسید کربن معادل بدست
آمد که سوخت دیزل ،کود نیتروژن و ادوات و ماشینهای کشاورزی در مزارع پلنت و
سوخت دیزل ،کود نیتروژن و فسفات در مزارع راتون بیشترین سهم را در این
انتشارات به خود اختصاص دادند .همچنین میزان انتشار گاز گلخانهای در تولید یک
مترمکعب تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه باگاس  780/53کیلوگرم دیاکسیدکربن
معادل محاسبه شد که مصرف انرژی الکتریسیته ،چسب اوره فرمالدهید و گاز طبیعی
باالترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهای در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط بر
پایه باگاس دارند.
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مقدمه
با نگاهی به وضعیت جنگلهای شمال كشور كه تنها
 7/5درصد مساحت كشور را در برمیگیرد ،يافتن جايگزين

مناسب و اتکا به ساير منابع و مواد مانند پسماند
لیگنوسلولزی ازجمله باگاس برای صنعت چوب ضرورتی
اجتنابناپذير میباشد [ .]1در صورت پیدا كردن جايگزين
مناسب بهعنوان ماده اولیه در كارخانجات تولید فرآورده-
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های چوبی بهجای چوب ماسیو قدم بزرگی در راستای
كاهش گازهای گلخانهای كه يکی از مهمترين داليل
گرمايش جهانی است ،برداشته خواهد شد .اين در حالی
است كه ايران در جايگاه هشتم بیشترين تولیدكنندگان
گازهای گلخانهای قرار دارد .با در نظر گرفتن مساحت
 84000هکتار اراضی نیشکر و تولید  7/4میلیون تن
نیشکر و  2میلیون و  688هزار تن باگاس در ايران میتوان
حدود  1075200مترمکعب تخته فیبر دانسیته متوسط
( 1168695/ 68 ،)MDF1مترمکعب تخته خرده چوب و يا
 358400تن كاغذ تولید كرد كه نشان از ارزش اقتصادی
اين محصول میباشد [ 3،2و  .]4يکی از مواردی كه نقش
به سزايی در مسائل محیط زيستی تولید ماده اولیه دارد،
انرژی مصرفی میباشد .همچنین مقدار انرژی تولیدی به
ازای مقدار انرژی مصرفی يکی از بحثهای مهم در توسعه
پايدار بخش كشاورزی میباشد .هر چه نسبت انرژی
تولیدی به انرژی مصرفی بیشتر باشد به توسعه پايدار
كشاورزی كمک بیشتری خواهد شد و كوچک بودن اين
نسبت تخريب محیطزيست و ناپايداری اكولوژيکی را نشان
میدهد [ .]5سیستم تولید نیشکر به دو صورت پلنت 2و
راتون3میباشد .آنچه در سال اول كاشته میشود پلنت و
كاشت در سالهای بعدی راتون نام دارد [ .]3باگاس كه در
آخرين مرحله آسیاب نیشکر در كارخانه تهیه قند و شکر
بهعنوان يکی از محصوالت جانبی تولید میشود ،امروزه به
دلیل مشکالت مربوط به كاهش گازهای گلخانهای بهعنوان
يکی از منابع اولیه در تولید  MDFو كاغذ و نیز منبع
تجديد پذير انرژی حاصل از تولید نیشکر در كشورهای
تولیدكننده اين محصول موردتوجه قرارگرفته است [.]4
همچنین تجربه نشان داده بازيافت ضايعات كارخانجات
قند عالوه بر حفظ محیطزيست ،كمک شايانی به اقتصاد
اين كارخانهها خواهد كرد [ .]6ارزيابیهای محیط زيستی
و انرژی جهت ارائه راهحل برای كاهش میزان مصرف
انرژی و كاهش میزان آاليندگی ضروری است [.]7
همچنین در فرايند تولید از پانلهای مركب چوبی متصل
شده با چسبهای شیمیايی ،انتشارات مختلف ازجمله
فرمالدهید تهديد جدی برای سالمت بشر است .به اين

منظور روش ارزيابی چرخه زندگی و ارزيابی میزان انتشار
گازهای گلخانهای يکی از رايجترين روشها برای ارزيابی
فشار محیط زيستی و شناسايی نقاط حساس 4در چرخه
زندگی محصوالت میباشد [.]8
در سطح دنیا پژوهشهايی در زمینه انرژی مصرفی و
اثرات محیط زيستی در تولید نیشکر و محصوالت جانبی
حاصل از آن توسط  Karimiو همکاران 2008؛  Renoufو
همکاران2011 ،؛  Sefeedpariو همکاران،2014،
Khatiwadaو همکاران2016 ،؛  Haroniو همکاران،
2018؛ Kaabو همکاران 2019 ،انجامشده است
[ ،]17،15،14،10،9اما در مورد ارزيابی آثار محیط زيستی
و میزان انتشارات گازهای گلخانهای حاصل از تولید MDF
بر پايه باگاس تحقیقی صورت نگرفته و مطالعات محدود به
 MDFبر پايه چوب میباشد كه توسط  Puettmannو
همکاران2013 ،؛  Kouchaki-Penchahو همکاران2016،؛
 Nakanoو همکاران 2018 ،صورت گرفته است
[ Karimi .]16،11،7و همکاران ( )2008در مطالعات
انجامشده در مزارع پلنت دعبل خزاعی استان خوزستان
ارزيابی انرژی و شاخصهای انرژی تولید نیشکر مزارع
راتون را بررسی كردند طبق گزارش آنها میزان كل انرژی
مصرفی  148گیگا ژول و میزان انرژی خروجی  112گیگا
ژول در هر هکتار محاسبه شد كه آبیاری با  43درصد از
سهم كل انرژی ورودی باالترين میزان انرژی را به خود
اختصاص میدهد [ Renouf .]9و همکاران ( )2011در
ارزيابی چرخه زندگی تولید نیشکر در استرالیا اعالم كردند
كه مصرف سوختهای فسیلی و همچنین مرحله تولید
نیشکر بیشترين نقش در ايجاد انتشارات دیاكسید كربن
دارد .همچنین تغییرات باال در دادههای مربوط مرحله
رشد نیشکر با عدم قطعیت در نتايج كار را همراه است
[ Puettman .]10و همکاران ( )2013در ارزيابی گهواره تا
دروازه تولید  MDFمیزان انتشارات اين فراورده را 632
كیلوگرم در هر مترمکعب اعالم كردند [Sefeedpari .]11
و همکاران ( )2014به ارزيابی مصرف انرژی و انتشار
دیاكسید كربن در مزارع نیشکر هفتتپه خوزستان
پرداختند .طبق نتايج بیشترين میزان انرژی مصرفی و
انتشارات مربوط به مصرف الکتريسیته پمپ آب و آبیاری
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میباشد [ Taghinezhad .]12و همکاران ( )2014در
ارزيابی جريان انرژی و ارائه مدلهای اقتصادی كاشت
نیشکر در استان خوزستان بیشترين میزان مصرف انرژی را
به ترتیب مربوط به انرژی الکتريسیته ،كود شیمیايی،
سوخت ديزل و بذر اعالم كردند [ Khatiwada .]13و
همکاران ( )2016انرژی و انتشار گازهای گلخانهای حاصل
از تولید اتانول از مالس نیشکر در اندونزی را بررسی
كردند .نتايج نشان داد تولید و استفاده از اتانول از نیشکر
 29گرم دیاكسید كربن معادل در هر مگاژول اتانول تولید
میكند كه در مقايسه با انتشارات ناشی از گازوئیل 67
درصد كمتر میباشد ،همچنین افزوده خالص انرژی 1و
انرژی خالص تجديد پذير 2در تولید هر لیتر اتانول به
ترتیب  -7و  17/7مگا ژول و نسبت بازده انرژی 6/1
محاسبه شد [.]14
 Kouchaki-Penchahو همکاران ( )2016در ارزيابی
میزان چرخه زندگی تولید  MDFبر پايه چوب در ايران
میزان انتشارات حاصل از تولید هر مترمکعب اين فراورده
را  834/4كیلوگرم دیاكسید كربن معادل محاسبه كردند
[ Harooni .]7و همکاران ( )2018در بررسی عملکرد و
میزان انتشار گازهای گلخانهای در مزارع نیشکر اظهار
داشتند كه شبکه عصبی مصنوعی بهخوبی میتواند
عملکرد محصول نیشکر و میزان انتشار گازهای گلخانهای
در مزارع نیشکر را پیشبینی نمايد [ Nakano .]15و
همکاران ( )2018در ارزيابی چرخه زندگی  MDFبر پايه
چوب ،میزان انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تولید هر
مترمکعب اين فراورده را  850كیلوگرم دیاكسید كربن
معادل محاسبه كردند [ Kaab .]16و همکاران ()2019
تجزيه تحلیل و بهینهسازی مصرف انرژی و انتشار گازهای
گلخانهای در تولید نیشکر كشت و صنعت امام خمینی را با
تحلیل پوششی دادهها بررسی كردند .طبق نتايج اين
پژوهش در هردو مزارع راتون و پلنت بیشترين سهم
ذخیره انرژی مربوط به الکتريسیته ،آب آبیاری و سوخت
اعالم شد [ .]17با توجه به مطالعات قبلی و لزوم ارائه
راهکار جهت ارزيابی آثار محیط زيستی و كاهش میزان
انتشار گازهای گلخانهای و مديريت مصرف انرژی در تولید
نیشکر بهعنوان ماده اولیه تولید باگاس مصرفی جايگزين
1Net energy value
2Energy net renewable
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چوب در صنعت  MDFو عدم انجام مطالعات مشابه بر
روی باگاس و نیز ارزيابی میزان انتشارات گازهای گلخانه-
ای حاصل از تولید  MDFبر پايه باگاس ،لزوم انجام اين
تحقیق با توجه به تأثیر مستقیم مصرف انرژی و تولید
گازهای گلخانهای در جريان تولید باگاس بر ارزيابی چرخه
زندگی تولید  ،MDFمحسوس میباشد .قابلذكر است كه
اين تحقیق بخشی از يک تحقیق جامع در زمینه ارزيابی
چرخه زندگی تولید  MDFبا استفاده از باگاس است.

مواد و روشها
مرز سامانه موردتحقیق
اين تحقیق در سال زراعی  1395الی  1397در مزارع
تولید نیشکر در اراضی كشاورزی مربوط به كشت و صنعت
نیشکر كارون استان خوزستان انجام شد .مرز سامانه در
اين تحقیق شامل تمام عملیات كشاورزی مربوط به
آمادهسازی زمین ،كاشت ،داشت و برداشت و واحد
عملکرد ،كیلوگرم باگاس حاصل از كاشت نیشکر در يک
هکتار مزارع پلنت و راتون میباشد .كشت پلنت كشت اول
بوده كه معموالً  12ماهه است و عملیات كشاورزی
بیشتری را شامل میشود و كشت راتون هم  16ماهه می-
باشد .مساحت قابلكشت برای نیشکر در اين مطالعه
 28000هکتار میباشد .مقدار كل آبیاری بهطور متوسط
برای هر هکتار  39000مترمکعب برای كشت پلنت و
 25500مترمکعب برای كشت راتون میباشد .آبیاری در
مزارع واب سته به اين كشت و صنعت توسط نیروی ثقلی از
آب سد تأمین میشود .برداشت نیشکر مکانیکی و توسط
ماشین برداشت نیشکر 3انجام میشود .راندمان تولید
نیشکر برای مزارع راتون و پلنت به ترتیب  85و  115تن
در هکتار میباشد .تصوير مرز سیستم موردمطالعه در
مرحله تولید زيستتوده باگاس و مرز تولید در مرحله
تولید  MDFبر پايه باگاس در شکل  1نشان دادهشده
است.

Harvester
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جمعآوری و فرآوری دادههای پیشزمینه:
دادههای پیشزمینه 1موجودی از طريق تکمیل
پرسشنامهها توسط كشاورزان و مديران صنعت نیشکر
انجام شد كه اين اطالعات شامل ورودیها و خروجیها
مانند میزان مصرف انرژی (مدتزمان انجام هر عملیات،
میزان سوخت مورداستفاده ماشینآالت در عملیات كاشت
و برداشت نیشکر) و مواد خام (مانند میزان مصرف كود،
سموم و علفكشها ،مقدار قلمه نیشکر ورودی و بازده
خروجی نیشکر) و نیروی انسانی بود .معادل انرژی
مصرفشده برای تولید و مصرف هر يک از نهادههای
مصرفی و معادل انرژی برای انجام هر يک از عملیات
زراعی محاسبه شد .تمام ورودیها با استفاده از ضرايب
انرژی به واحدهای انرژی تبديل شدند .انرژی نهادههای

مصرفی از ضرب همارزهای انرژی در میزان مصرف نهادهها
بر هکتار محاسبه گرديدند (جدول  .)1اين ضرايب از منابع
مختلف استخراجشده است كه بیشترين سازگاری را با
شرايط ايران داشتهاند .پس از آن میزان انرژی مصرفی
ورودی و خروجی برای تولید يک هکتار نیشکر و باگاس و
نیز بازده انرژی در تولید باگاس محاسبه شد .همچنین
اطالعات مربوط به تولید  MDFبر پايه باگاس (شامل
میزان مصرف ماده اولیه مانند باگاس ،چسب اوره
فرمالدهید و مواد افزودنی ،میزان مصرف برق ،گاز و
سوخت مصرفی برای انتقال مواد اولیه و در داخل كارخانه)
از طريق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مديران شركت
تولید  MDFلوح سبز جنوب انجام شد.

شکل  -1مرز سامانه مورد مطالعه

Fore ground inventory
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صدساله5

معادل بیان میشود) ،برای يک بازه زمانی
محاسبه شد [ .]18برای محاسبه میزان انتشار گازهای
گلخانهای و انرژی مصرفی حاصل از تولید باگاس بهعنوان
محصول جانبی تولید نیشکر از ضريب تخصیص اقتصادی6
استفاده شد (فرمول  .]19[ )1قابلذكر است كه شکر،
باگاس ،مالس 7،فیلتر كیک 8يا گل صافی از محصوالت
حاصل از فراوری نیشکر در كارخانجات تولید شکر می-
باشند.

تهیه و فرآوری دادههای پسزمینه
دادههای مربوط به پسزمینهی موجودی 1،شامل
مقدار گازهای گلخانهای حاصل از تولید نیشکر و  MDFاز
نرمافزار سیما پرو نسخه  29و از پايگاه داده اكواينونت3
تهیه شد .برای اين منظور انتشارات گازهای گلخانهای
مختلف شامل دیاكسید كربن ،نیتروس اكسید و متان با
استفاده از پتانسیل گرمايش جهانی( 4مجموعهای از
گازهای گلخانهای تولیدشده كه بهصورت دیاكسید كربن
()1

جدول  -1ضرایب استاندارد انرژی نهادهها و ستاندهها در تولید نیشکر
عنوان

واحد

محتوای انرژی (مگا ژول بر واحد)

منبع

نهادهها
نیروی كارگر

ساعت

1/96

[]20

ماشینآالت

ساعت

62/7

[]6-7

سوخت ديزل
سوخت بنزين

لیتر
لیتر

56/31
48/23

[ ]7
[]21

سموم شیمیايی

كیلوگرم

250

[]6

آب آبیاری

مترمکعب

1/02

[]21

فسفر

كیلوگرم

11/1

[]22

نیتروژن

كیلوگرم

60/6

[]22

1/2

[]23

كود شیمیايی

قلمه نیشکر

كیلوگرم

نیشکر

كیلوگرم

ستانده
1/2

[]24

1

5

2

6

Back ground inventory
SimaPro version 9
3
Ecoinvent
4 Global Warming Potential

GWP 100
Economic allocation Factor
7
Molasses
8 Filter mud

476

نتایج و بحث
تحلیل انتشارات گازهای گلخانهای
در بررسی میزان انتشار گازهای گلخانهای مقدار
دیاكسید كربن معادل برای تولید يک هکتار نیشکر مزارع
پلنت و راتون به ترتیب معادل  10085و  4505كیلوگرم
میباشد .قابلذكر است كه مقدار دیاكسید كربن
تولیدشده توسط زيستتوده در مزرعه در محاسبات در
نظر گرفته نشده است .شکل  2و  3سهم هر يک از نهادهها
در انتشار دیاكسید كربن معادل يک هکتار نیشکر در
مزارع پلنت و راتون را نشان میدهد .با اعمال ضريب
تخصیص اقتصادی ،میزان انتشارات مربوط به باگاس
حاصل از يک هکتار نیشکر در مزارع پلنت و راتون به
ترتیب معادل  221/87و  99/11كیلوگرم دیاكسید كربن
معادل بدست آمد .سوخت ديزل ،كود نیتروژن و ادوات و
ماشینهای كشاورزی به ترتیب با مقادير  15/70،80/18و
 6/38درصد بیشترين سهم از انتشار گازهای گلخانهای را
در مزارع پلنت (شکل  )2و سوخت ديزل ،كود نیتروژن و
كود فسفات به ترتیب با مقادير  33/67 ،48/54و 9/39
درصد بیشترين سهم از انتشار گازهای گلخانهای در مزارع
راتون را به خود اختصاص دادند (شکل  .)3سوخت ديزل و
كود نیتروژن پس از مصرف الکتريسیته ناشی از پمپ آب
باالترين میزان انتشارات را در تولید نیشکر دارا بودند .اين
نتايج با نتايج بهدستآمده توسط پژوهشگران قبلی
همخوانی دارد [ 12و  .]17باال بودن انتشارات مربوط به
مصرف سوخت ديزل به دلیل فرسوده بودن ماشینهای
كشاورزی و نیاز به مصرف انرژی باال در عملیات خاک-
ورزی میباشد .همچنین ،سوخت ديزل پس از مصرف
انرژی الکتريسیته بیشترين نقش را در انتشار گازهای
گلخانهای داشت .اين نتايج با نتايج بهدستآمده توسط
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كعب و همکاران مطابقت دارد [ 17و  .]25عدم استفاده از
ماشینآالت كشاورزی پرمصرف در بخش كاشت ،داشت و
برداشت محصول و استفاده از ماشینآالت با عملکرد باالتر
كه باعث كوتاهتر شدن مدتزمان انجام عملیات زراعی
میشود ،كاهش مصرف سوخت فسیلی را در پی دارد .عدم
استفاده از پمپ آب (بنزينی ،گازوئیلی و الکتريکی) در اين
كشت و صنعت در مقايسه با مطالعات قبلی باعث
صرفهجويی در مصرف انرژی شده است .همچنین در
بررسی گهواره تا دروازه( 1شامل انتشارات مربوط به تولید
زيستتوده باگاس ،حملونقل ماده خام و فرايند تولید در
كارخانه) میزان انتشار گازهای گلخانهای مربوط به تولید
 MDFبر پايه باگاس معادل  780/53كیلوگرم دیاكسید
كربن معادل در هر مترمکعب فراورده محاسبه شد .شکل
 4سهم هر يک از نهادهها در انتشار دیاكسید كربن
معادل در تولید يک مترمکعب تخته فیبر دانسیته متوسط
بر پايه باگاس را نشان میدهد .مصرف انرژی الکتريسیته،
چسب اوره فرمالدهید و گاز طبیعی به ترتیب با مقادير
 33/47،66/45و  10/98درصد بیشترين سهم از انتشار
گازهای گلخانهای را به خود اختصاص دادند كه لزوم
مديريت مصرف انرژی در كارخانه را نشان میدهد .مرحله
آمادهسازی فیبر در تولید  MDFبیشترين میزان انتشارات
را در تولید فراورده دارد كه مربوط به انتشارات حاصل از
خشکكن 2و پرس میباشند [ .]7در تحقیقات مشابه
انجامشده توسط  Nakanoو همکاران بیشترين میزان
انتشارات گازهای گلخانهای مربوط به انتشارات ناشی از
مصرف چسب اوره فرمالدهید و بويلرهای چوب3اعالم شد
[ .]16مصرف سوختهای فسیلی و چسب اوره فرمالدهید
بیشترين سهم انتشار گازهای گلخانهای را در تولید
فراورده  MDFدارا میباشد [.]11

1Cradle

to gate
Dryer
3 Wood boilers
2
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شکل  - 4میزان انتشارات و سهم هر یک از نهادههای مصرفی در انتشار گازهای گلخانهای در تولید  MDFبر پایه باگاس

تحلیل انرژی
بر اساس نتايج بهدستآمده از اين مطالعه ،انرژی
ورودی در يک هکتار مزارع نیشکر پلنت و راتون به ترتیب
 110761/8و  62215/8مگا ژول بر هکتار و انرژی
خروجی معادل  138000و  102000مگا ژول بر هکتار
محاسبه شد (جدول  .)2در شکل  4و  5سهم هر يک از
نهادهها در مصرف انرژی مزارع پلنت و راتون مشخصشده
است .در تولید نیشکر ،آب آبیاری ،سوخت ديزل و كود
شیمیايی نیتروژن به ترتیب با  30/6 ،35/9و 18/63
درصد بیشترين سهم مصارف انرژی را در مزارع پلنت و
آب آبیاری ،كود شیمیايی نیتروژن و سوخت ديزل به
ترتیب با  33/5 ،48/87و  17/45درصد باالترين سهم
مصرف انرژی را در مزارع راتون به خود اختصاص دادند .در
مطالعه  Kaabو همکاران ( ،)2019مقدار انرژی مصرفی در
مزارع پلنت و راتون به ترتیب  172884/70و
 122801/15مگاژول بر هکتار به دست آمد .در مزارع
پلنت ،الکتريسیته ،آب آبیاری ،سوخت ديزل و كود
نیتروژن بیشترين سهم را در بین نهادههای مصرفی به

خود اختصاص دادند [ .]25در بررسی انجامشده توسط
 Harooniو همکاران ( ،)2018انرژی نهادهها در مزارع
پلنت و راتون به ترتیب  174283/76و  145117/79مگا
ژول بر هکتار محاسبهشده و الکتريسیته ،كودهای شیمیايی
و آبیاری باالترين مقادير مصرف انرژی را به خود اختصاص
داده بودند [.]26
با اعمال ضريب تخصیص اقتصادی ،جهت تولید باگاس
در يک هکتار مزارع نیشکر پلنت و راتون انرژی ورودی به
ترتیب  2436/75و  1368/74مگا ژول بر هکتار و انرژی
خروجی به ترتیب معادل  3036و  2244مگا ژول بر
هکتار محاسبه شدند .پايین بودن اين مقادير برای محصول
باگاس نشاندهنده میزان انرژی مصرفی پايینتر برای
تولید اين فراورده نسبت به نیشکر به دلیل محصول جانبی
بودن آن و توجیه اقتصادی استفاده از آن در صنايع ديگر
مخصوصاً صنعت تولید  MDFمیباشد .جدول دو مصرف
انرژی و سهم نهادههای مختلف برای تولید يک هکتار
نیشکر پلنت و راتون و ارتباط بین انرژی ورودی و خروجی
در سیستم تولید نیشکر و باگاس را نشان میدهد.
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جدول  -2مقادیر مصرف انرژی به ازای نهادههای مختلف برای تولید یک هکتار نیشکر در مزارع پلنت و راتون
نهادهها
نیروی انسانی
سوخت ديزل (لیتر)
سوخت بنزين (لیتر)
ماشینآالت كشاورزی (ساعت)
كود شیمايی نیتروژن (كیلوگرم)
كود شیمیايی فسفات (كیلوگرم)
سموم شیمیايی (كیلوگرم)
قلمه نیشکر
آب آبیاری
كل انرژی نهادهها (نیشکر)
كل انرژی خروجی (نیشکر)
كل انرژی نهادهها (باگاس)
كل انرژی خروجی (باگاس)

مقدار در واحد سطح
در مزارع پلنت
(هکتار)

مقدار در واحد سطح در
مزارع راتون
(هکتار)

مقدار مصرف انرژی در
مزارع پلنت
(مگا ژول بر هکتار)

مقدار مصرف انرژی در
مزارع راتون
(مگا ژول بر هکتار)

180
602
19/45
17
340
195/5
13/11
7200
39000

54
193
18
3
345
195/5
4/4
_
25500

115000

85000

-

-

36800

27200

352/8
33898
938
1066
20640
2170
3277
8640
39780
110761/8
138000
2436/75
3036

105/84
10867
868
188
20907
2170
1100
_

شکل  -5سهم نهادههای مختلف در مصرف انرژی در مزارع پلنت

26010
62215/8
102000
1368/74
2244
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شکل  -6سهم نهادههای مختلف در مصرف انرژی در مزارع راتون

نتیجهگیری
در اين مطالعه ،میزان مصرف انرژی و انتشارات
گازهای گلخانهای در سامانهی تولید باگاس بهعنوان
محصول جانبی حاصل از تولید نیشکر جهت تأمین ماده
اولیه صنعت  MDFدر كشت و صنعت نیشکر كارون در دو
نوع كشت راتون و پلنت پرداخته شد و نتايج زير به دست
آمد .مصرف انرژی بهطور متوسط برای تولید باگاس حاصل
از يک هکتار كاشت نیشکر در منطقه موردمطالعه در
مزارع پلنت و راتون به ترتیب  2436/75و  1368/74و نیز
مقدار انرژی ستانده  3036و  2244مگا ژول بر هکتار می-
باشد .همچنین در تولید اين ماده اولیه ،آب آبیاری،
سوخت ديزل و كود شیمیايی نیتروژن به ترتیب با ،35/9
 30/6و  18/63درصد بیشترين سهم مصارف انرژی را در
مزارع پلنت و آب آبیاری ،كود شیمیايی نیتروژن و سوخت
ديزل به ترتیب با  33/5 ،48/87و  17/45درصد باالترين
سهم مصرف انرژی را در مزارع راتون به خود اختصاص
دادند .همچنین میزان كل انتشار گازهای گلخانهای ناشی
از تولید باگاس حاصل از يک هکتار كاشت نیشکر در
مزارع پلنت و راتون معادل  221/87و  99/11گزارش شد.
مديريت مصرف و كاهش استفاده از كودهای شیمیايی
بهطور عمده نیتروژن و فسفات باعث كاهش مصرف انرژی
و كاهش میزان آاليندگی منابع طبیعی خواهد شد .عالوه
بر اين با استفاده از سیستمهای جديدتر و روشهای نوين

آبیاری و كشاورزی میتوان میزان مصرف انرژی و نیز
میزان انتشار گازهای گلخانهای را بهطور قابلتوجهی
كاهش داد .درنهايت مشخص گرديد كشت راتون به دلیل
كمتر بودن عملیات كشاورزی نسبت به كشت پلنت و
استفاده از میزان آفتكش كمتر ،میزان مصرف انرژی
كمتر و انتشارات گاز گلخانهای پايینتری دارد .به دنبال
آن ،باگاس حاصل از اين نوع كشت نیز میزان انتشار
گازهای گلخانهای پايینتری داشته و آثار محیط زيستی
كمتری طی چرخه زندگی  MDFتولیدشده از آن ايجاد
خواهد كرد .میزان انتشار گازهای گلخانهای مربوط به
تولید  MDFبر پايه باگاس معادل  780/53كیلوگرم
دیاكسید كربن معادل در هر مترمکعب فراورده میباشد
كه مصرف انرژی الکتريسیته ،چسب اوره فرمالدهید و گاز
طبیعی بیشترين سهم انتشارات دارند .استفاده از سیستم-
های كنترل مصرف انرژی الکتريسیته در بخشهای
مختلف تولید در كارخانههای تولید فراوردههای صفحهای
چوبی ،كاهش مسافت حملونقل در تهیه ماده خام و نیز
كنترل و كاهش میزان مصرف چسب اوره فرمالدهید می-
تواند نقش مؤثری در كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه-
ای داشته باشد .رویهمرفته استفاده مؤثر از باگاس
بهعنوان محصول جانبی حاصل از تولید نیشکر و افزايش
ارزشافزوده آن با تولید فرآوردههای مختلف ازجمله MDF
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 تحقیقات و فنآوری ايران در دانشگاه،علوم
 همچنین نويسندگان مقاله از.هلند انجامشده است
همکاری ارزشمند و صمیمانه مديريت و كاركنان شركت
 لوح سبزMDF كشت و صنعت نیشکر كارون و شركت
،جنوب كه مقدمات اجرای اين پژوهش را فراهم آوردند
.نهايت تقدير و تشکر را ابراز میدارند
Radboud

1399  پايیز،3  شماره، سال يازدهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

عالوه بر سودآوری اقتصادی برای تولیدكنندگان اين
. بهرهوری انرژی را نیز افزايش خواهد داد،محصول

سپاسگزاری
اين تحقیق در قالب رساله دكتری با حمايت مالی
معاونت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با
 و نیز تحت حمايت مالی وزارت29971/6/4 شماره گرنت
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Energy Consumption Analysis in Production of bagasse and greenhouse gas
emission (GHG) assessment from this product and Medium Density Fiberboard
based on it

Abstract
This study was performed to analyze the energy consumption
in bagasse production as one of the byproducts from
sugarcane and greenhouse gas emissions (GHG) amounts
from bagasse production and its bagasse based Medium
Density Fiberboard in Iran. Related data for this study was
collected by direct interview and filling out questionnaires
using company managers and staffs in Karoon Sugarcane
Agro-Industrial Company and LooheSabz Jonoob bagasse
based MDF Factory for the years 2016 to 2019. Greenhouse
gas emissions were assessed by SimaPro software and energy
consumptions amounts were calculated by direct and indirect
energy consumptions and energy equivalents. Total energy
consumptions for bagasse production were 2436.75 and
1368.74 MJ ha-1 in plant and ratoon farms, respectively.
Water for irrigation, diesel fuel consumption and nitrogen
fertilizer had the largest share of energy consumption in
sugarcane production. The total amounts of greenhouse gas
emissions for bagasse production were attained as 221.87 and
99.11 KgCO2eq ha-1 in plant and ratoon farms respectively.
Diesel fuel consumption, agricultural machineries and
nitrogen fertilizer in plant farms and diesel fuel, phosphate
and nitrogen fertilizers in ratoon farms had the highest share
of emissions, respectively. Furthermore, the amount of
greenhouse gas emissions for bagasse based - MDF
production was gained as 780.53 KgCO2eq m3-1. Electrical
energy consumption, urea formaldehyde resin and natural gas
had the main share in total GHG emissions in bagasse based MDF production.
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