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تخمیری 
 سبز اریان نشست هماهنگی صنایع 
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 هماهنگی صنایع تخمیری سبز ایران

  صنعتی ایران زیست فناوری اهمیت   معرفی و 

 ستاد توسعۀ زیست فناوری  پشتیبانی:

  محیط زیست از حفاظتسازمان 

 نیازهای تقنینی و اجرائی

 

 صنعتی ایران و صنایع تخمیری زیست فناوری  صنایع تخمیری

 در حال توسعۀ زیست فناوری صنعتیتولیدات    ایران:

 ی تخمیر عایصنارتباط آن با محیط زیست و حوزۀ زیست فناوری    

 

 نایع تخمیریبرای ص زنجیره تأمین انرژی: منابع کربن و  راهکارها:

 (Saccharomyces cerevisiaeابزار زیستی  )

 مدیریت و بهبود فرایند

 بازگردش آب

 توسعۀ مصارف پساب و پسماند 
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 هماهنگی صنایع تخمیری سبز ایران

 

 

 اهمیت زیست فناوری صنعتی ایران    معرفی و 

 ستاد توسعۀ زیست فناوری   پشتیبانی:

 سازمان حفاظت از محیط زیست 

 ازهای تقنینی و اجرائینی
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 حوزۀ زیست فناوری صنعتی اهمیت 

 

)باکتری ها مخمرها و کپک ها( در  است که متکی به عملکرد میکروبی زیست فناوری صنعتی بخشی از حوزه زیست فناوری

 است. صنعتیفرمانتورها 

  است. پایپینگسیستم به تجهیزات ( و اتکای ≤3m 10راکتور ) ظرفیت باالی در حوزه زیست فناوری، معیار مقیاس صنعتی

 

 

 به دو زمینه معین محدود شده است:عمدتاً در حال حاضر دسترسی و تسلط کشور در حوزه زیست فناوری میکروبی 

 (زیست فناوری پزشکیتولیدات )زیرصنعتی  کوچک و تولیدات استریل در مقیاس 

  خوراکی و زراعی( ۀتود تولیدات زیست)در مقیاس صنعتی  (غیراستریلتمیز )ولی تولیدات  

 وتیک،...()تولیدات پلی ساکاریدها، آنتی بی کشور تجربۀ ورود به عرصۀ تولیدات زیست فناوری صنعتی را آغاز کرده است. اکنون

 
 

 توسعۀ استراتژیک زیست فناوری منوط به ورود به مقیاس صنعتی تحت شرایط استریل است.
 

 وگاههاهای آینده است و یکی از گلدر سال کشور استقالل  ت ازظاستراتژیک برای حفزیست فناوری صنعتی نیاز ا ورود به عرصۀ

 .خواهد بوداز سوی کشورهای سلطه طلب و تکنولوژیک  اقتصادی برای اعمال فشار

 

ین همترصنایع تخمیری تولید اتانول و خمیرمایه بزرگ مقیاس ترین ظرفیت زیست فناوری صنعتی را به خود اختصاص داده و از م

 درگاههای ورود کشور به تولیدات استراتژیک در زیست فناوری صنعتی محسوب می شود.
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 )معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( ستاد توسعۀ زیست فناوری کشور

 
ها و نهادهای ذیربط، در واقع ای فرابخشی با عضویت دستگاههبه صورت کمیت 1379فناوری در سال به عنوان نهاد ملی مدیریت توسعه زیست "فناوریکمیته ملی زیست"اندازی ایجاد و راه  

فناوری به منظور توسعه جهشی و هدفمند این فناوری در کشور، توسط این کمیته آماده شد و فناوری در کشور است. اولین سند ملی زیستنقطه آغازین ساماندهی نظام ملی مدیریت زیست

فناوری برای با ایجاد شورای عالی زیست 19/2/1384فناوری است، در تاریخ ت رسید. بر اساس این سند که نخستین برنامه ملی توسعه زیستبه تصویب هیات دول 16/2/1383در تاریخ 

ل تعدادی از یم دولت برای انحالبه دنبال تصم 1386فناوری موافقت شد. این شورا در تیرماه زیست های آموزش، پژوهش و تولید درریزی و نظارت ملی در حوزهگذاری، برنامهسیاست

به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و به  28/9/1386فناوری در تاریخ فناوری در کشور، راهبردهای زیستراهبردی زیست شوراهای عالی تعطیل شد و اما نظر به اهمیت و اولویت

در نهایت مصوبه  .های راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد گردیدکی از ستادهای فناوریعنوان یبه 29/3/1387فناوری در تاریخ دنبال آن ستاد توسعه زیست

 .شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید 27/10/1390مورخ  705نیز در جلسه  "تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری"

 وظیفه اصلی ستاد 

 ریزی ملیگذاری و برنامهسیاست 

 افزایی منابع و امکانات کشورهماهنگی و هم 

 فناوری در کشورنظارت بر پیشرفت زیست 

 هدف کلی 

 ارتقا دانش و فناوری های زیستی به منظور کسب ثروت و رفاه عمومی 

 ماموریت ستاد 

 فناوری در کشورنمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشی زیستفراهم 

 فناوری در کشوربردی و ارزیابی پیشرفت زیستریزی راهسیاستگذاری، برنامه 

 فناوریافزایی منابع و امکانات کشور برای تولید ثروت بیشینه از زیستماهنگی ملی و همه 

 های آنفناوری و اطمینان از تحقق اهداف و برنامهنظارت بر اجرای سند )برنامه( ملی زیست 

 مقام نخست منطقه و سهم شایسته جهانی منظور کسبکمک به ارتقای سطح علمی و فناوری به 

 فناوری در کشوررفع موانع و خالءهای قانونی گسترش زیست 

 فناوریزیست در ثروت تا علم زنجیره در مانده¬از حوزه های فراموش شده و معطل ورود و حمایت 

 فناوریسازی الگوهای نوین در زیستترویج عمومی و فرهنگ 

 است. کشور صنایع تخمیری افزایی منابع و امکاناتهماهنگی و همع تخمیری سبز، برگزاری نشست تخصصی صنای

   است. صنایع کشور بومی و توسعۀ پایدار از دانش پشتیبانی ،اتانولتولید شتاب دهندۀ  از حمایت ستاد توسعۀ زیست فناوری
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 (صنعت تولید اتانول پایدار در توسعۀ آن نقشو )  سازمان حفاظت محیط زیست 

 
ودی زیست گاه های ناب ، نابعم از استفاده در اسراف ، جمعیت رشد وی فرآروی محیطی زیست های نگرانی از بسیاری که گردیده مواجه واقعیت این با بیستم قرن پایانی های دهه در بشر   

 کرده مواجه خطر با بشر گاهزیست عنوان به را زمین تمام سابقه بی  و به گونه ای حیات وحش ، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و انواع آلودگی ها ارتباطی درونی با یکدیگر داشته

بیابان زدایی مثالهایی از اثرات  و، تشدید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات طبیعی ، باران های اسیدی  اقلیم ،تغییر ای گلخانه گازهای افزایش ، زمین شدن گرم ، ازن الیه تخریب  .است

 مدیریت انسانی ستزی محیط معاونت در. محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ داردت محیطی هستند. توسعه از یک سو با صنعت ، تکنولوژی از سوی دیگر با تخریب آلودگی های جهانی زیس

 وضعیت با منطبق و تعادلم های تکنولوژی از استفاده با ههمرا پایدار توسعه روند ودر معقول حدی در آن تخریبی اثرات کاهش و ها آلودگی تقلیل با همراه کشور سطح در زیست محیط

 یست ایران(ز)نقل از وبگاه سازمان حفاظت محیط   نده موجودات زنده و بستر حیاتشان مدنظر می باشد.آی و حال بقای و رشد سالمت، تامین و حفظ برای ، جامعه فیزیکی

 

 ،زیست سازمان حفاظت محیط وظایفشرح مأموریتها و بیان  بر پایۀ
 :اقدامات زیر را در ارتباط با توسعۀ زیست فناوری صنعتی و فرایندهای تخمیری به مرحلۀ اجرا گذارد پیشنهاد می شود این سازمان،

  صنایع تخمیری و زیست فناوری کشور تخصصی نیازهای تامین جهت زیست محیط حفاظت سازمان های فرآیند در تحول و سازی نوین (1

  زیست محیط مسائل پذیری در زمینه خطر کاهش منظور به پساب و پسماند در صنایع تخمیری مدیریت نگرش و فرهنگ تغییر (2

  و مراکز آکادمیک( )میان ستاد توسعه زیست فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، صنایع تخمیری و زیست فناوری دستگاهی و بخشی بین های همکاری ارتقاء و توسعه (3

  راه حل ها ارائۀ صنایع تخمیری ویطی حوزۀ مسائل زیست مح در متخصص کارشناسان در تربیت سازی ظرفیتمشروط بر  ها استان یساز توانمند و زدایی تمرکز (4

 محیطی زیست خدمات کاربران و دانشگاه ، دولت واسط نهاد عنوان به کشور نیاز مورد تخصصی های حوزه در پژوهشی سازی ظرفیت (5

 فرآوری زیستی زایدات کشاورزی و صنایع تخمیری محیطی زیست های چالش ردمو در سازی توانمند و سازی ظرفیت (6

 هنگام به پایش و سنجش شده روز به و مدرن های شبکه اساس بر زیست فناوری خدمات و دانشی محصوالت تولیدکمک به توسعۀ  (7

 زیست محیطی صنایع تخمیریدر زمینۀ آثار  پژوهشی موسسات و ها دانشگاه با فنی و علمی های همکاری ارتقاء و توسعه (8

  متناسب با ضرورت ها و نیازهای فناوری های نوین و پیشرفتهذیصالح  مراجع در مقررات و قوانین تصویب (9

 

 پساب ها و پسماندهای صنایع تولید اتانول و خمیرمایه، نه مواد شیمیایی خطرناک و نه فاضالب است،

 اپذیر است.نآلی ارزشمند که به فرآوری و بازیابی  نیاز دارد، امری اجتناب انبوه امالح و مواد  نسبت به نگرشفرهنگ و تغییر 
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 نیازهای تقنینی و اجرائی

 

 در خصوص قوانین و ضوابط اجرائی آن، صنعت کشور بیش از همه، از نبود دو عامل رنج می برد:

 عدم ثبات در قوانین موجود برای دورۀ از پیش تعیین شده و معین 

 ه، روشن و شفاف در اجرای قوانینضوابط اجرائی ساد 

 

 صنعتی و محیط زیست موضوع تعامالت مستمر نهادهای زیر قرار گیرد: فناوری رفع موانع و خالءهای قانونی گسترش زیست

 اعضای کارگروه های ستاد توسعه زیست فناوری 

 نمایندگان مجلس در کمیسیون های ذیربط 

 صنعت، دانشگاه و مراجع دولتی ذیربط 

 

 ه است موضوعات زیر بیش از پیش، در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد:شایست

 زیست فناوری صنعتی به عنوان یکی از حوزه های استراتژیک علم و فناوری توسعۀ

 اصالح نگرش نسبت به جنبه های زیست محیطی صنایع تخمیری و اتخاذ تصمیمات و تدوین لوایح متناسب

 استراتژیک دانش بنیان و   ،مولد زیستی های فناوری توسعۀ توجه بهبا قوانین  آینده نگرانه در تدوین

  !مالی و مالیاتی، به ویژه مقررات بانکی 

 اشتغال و کارآفرینی  
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 هماهنگی صنایع تخمیری سبز ایران

 

 

 

 زیست فناوری صنعتی و صنایع تخمیری ایران  صنایع تخمیری

 صنعت اتانول   ایران:

 در صنعت اتانول ناهمگونی 

 فناوری صنعتیدر حال توسعۀ زیست  تولیدات

 ی صنایع تخمیر ارتباط آن با محیط زیست وزیست فناوری حوزۀ    
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 زیست فناوری صنعتی و صنایع تخمیری ایران

 

له از دوره سا 7000بر پایۀ یافته های باستان شناسی،  این سرزمین قدیمی ترین مرکز صنایع تخمیری جهان برای تولید اتانول و مخمر است و شواهد 

 تا امروز برجای مانده است. در جنوب ایران حاجی فیروز در منطقه نوسنگی

 

 صنایع تخمیری در شکل امروزی بیش از هشت دهه در ایران قدمت دارد،

 در کشور توسعه یافته است. یا فناوری بومی با مشارکت فناوری اروپاییاغلب   در روز 3m 310صنایع تخمیری در راکتورهای با مقیاس 

 

های دانش بنیان در عرصۀ زیست فناوری صنعتی با قابلیت طراحی، ساخت، راه اندازی و اجرای پروژه های تولید صنعتی اتانول در کشور اکنون شرکت 

 ظهور رسیده و رشد یافته اند.  

 

 این صنعت عمدتاً بر پایۀ مصرف منابع بومی و محلی توسعه یافته است که مزیت مهم و ارزشمندی بشمار می آید.

 

 ،ن رویکردان هوشمند بنا بر بضاعت و توان این صنعت رجوع به مراجع پژوهشی و دانشگاهی برای نیازهای تحقیق و توسعه پیشه کرده اند که ایمدیر

 .امتیازی بزرگ برای صنایع تخمیری کشور محسوب می شود

 

و مواد اولیه به  و توسعه است توسعۀ پایدار در ایران شکل گرفته بنابر سوابق تاریخی صنعت تولید اتانول در گذشته به شکلی نابالغ و نامنطبق با اصول

 طور ناقص فراوری می شود. 

 

صنایع پایین  امری بسیار ضروری است. ،پایین دستی صنعت تولید اتانولباالدستی و به ویژه در برای حل این مشکل دشوار، مشارکت با صنایع دیگر در 

  .ل را مصرف می کنندپسماندها و پسابهای صنعت اتانو دستی،
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 برای دستیابی به هدف توسعۀ پایدار در صنایع تخمیری کشور، اقدامات زیر ضروری و اجتناب ناپذیر است:

 مرتبط در مراکز پژوهشی و دانشگاهها،  توسعۀ دانش بومی 

  میان صنایع داخلی کشور در قالب کنسرسیوم های همکاری فناوریدانش و و انتقال تبادل 

  صنعتی و تکنولوژی از کشورهای پیشرو متناسب با درک شرایط بومی و منافع درازمدت کشور و صنعتجلب مشارکت 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کشور غیرسترون یا/با پایۀ زیست توده و توسعه یافتهصنایع تخمیری  انواع
  

 استیک اسید اتانول

 کود زیستی حشره کش

 خمیر مایه

 میکروالگا

 فرآورده های

 الکتیک

 ر مقیاس صنعتیتولیدات تخمیری د

 واکسن ها

 پروبیوتیک ها

آنزیم های 

 تشخیصی

داروهای 
 زیستی

 تولیدات تخمیری زیر مقیاس صنعتی
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  صنعت اتانول

ت و مطرح برای تولید بیواتانول در کشور توسط وزارفعال واحد صنعتی  30حدودبیش از سال در ایران قدمت دارد و اکنون  دااین صنعت بیش از هشت

 به ثبت رسیده اند.درمان و آموزش پزشکی یا وزارت بهداشت صنعت معدن تجارت 

، ایشگاهیمیلیون لیتر الکل در کشور تولید می شود که صرف مصارف پزشکی، آزمهفتاد ساالنه حدود بنا بر یک آمار تخمینی، توسط واحدهای صنعتی، 

 غذایی و صنعتی میشود. 

رف . توسعۀ تولید اتانل به سوخت های زیستی و مصداتانول در کنار سایر فرآورده های تخمیری مانند خمیر مایه محصوالت استراتژیک محسوب می شون

 دارد. محیط زیست و توسعه پایدار در پی ،آن در سیستم حمل و نقل، تحوالت قابل مالحظه ای را در مباحث انرژی

 ( همراه است. l/2mg O)واحد   000/40 تا 000/15 حدود CODمترمکعب پساب با  3000روزانه حدود  این میزان الکل با تولید

هری فاضالب شبا نیز گزارش شده است. این ارقام  120.000 بیش ازتا  و در شکل تغلیظ شده واحد 20.000از  (COD) آلودگی میزان باردر منابع علمی 

 را به سیستم های پاالیش تحمیل می کند، قابل مقایسه است. CODواحد  600ری در حدود که با

 افزایش می دهد.  پیشاین رقم را بیش از  (در واحدهای تولید خمیرمایه و بار آالیندگی کمتر مشابه نسبتاً با ساختار)دیگری پساب 

نزیم ها و توسعه بیوتکنولوژی در مقیاس صنعتی برای تولید انبوه فرآورده هایی همچون آتولید بیواتانول، مادر بیوتکنولوژی صنعتی در ایران است. لذا 

 آنتی بیوتیک ها در کشور وابسته به گسترش این صنعت بشرط انطباق آن با مسیر توسعه پایدار و عملکرد بهینۀ اقتصادی است.

ذیر پسماند واحدهای تولید بیواتانول در سطح کشور یک ضرورت اجتناب ناپو پساب ارائه راهکارهای اقتصادی زیست فناوری برای حل مسائل مربوط به 

 است. 
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 اتانول ایران در صنعت تخمیر ها ناهمگونی

 

  خواستگاه همسانی ندارند: صنایع تولید بیواتانول ایران،

 از سطوح مختلفی از تکنولوژی برخوردارند، 

 یجاد شده اند،در مقاطع تاریخی مختلفی و حجم تولید های متفاوت ا

 در نقاط جغرافیایی و جغرافیای صنعتی متفاوتی استقرار یافته اند، 

 سطح سرمایه گذاری و گسترۀ آنها اختالفات چشمگیری نشان می دهد. 

 دسترسی آنها به منابع آب یکسان نیست، 

منابع اولیۀ متفاوتی از جمله مالس نیشکر، مالس چغندر، مالت و غالت مختلف را 

 رسانند. بمصرف می

فرایند مدیریت پساب و پسماند و فرآوری آن به شکل های گوناگون در این واحدها، 

 صورت می گیرد.

          

امکان  اگر چه این امر .کار بسته را برای حل مسائل مربوط پیشنهاد نمود و ب یک راه حل معینناهمگونی در صنعت بیواتانول موجب می شود که نتوان 

 . ، هنوز نقاط اشتراک بسیار میان این واحدها برای حل مسائل وجود دارد.حل مسائل را کاهش می دهد هم افزائی برای

ست پراکندگی واحدهای صنعتی تولید کننده اتانول )نقل از مجله زی

 فناوری)گزارش مؤسسه زیست بنیاد(
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 تولیدات در حال توسعۀ زیست فناوری صنعتی

 
 بوده است. ری سال گذشته رخ داده است و زمینه ساز توسعۀ صنایع تخمی 40 حدود خمیرمایه در کشور درآغاز به کار صنعت تولید توسعۀ صنعت اتانول و 

 رفت.گیک دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، بر پایۀ دیدگاههای مختلف توجه به تولیدات زیست فناوری صنعتی شکل جدی تری به خود 

 

 ست. و عموماً غیر استریل( در کشور توسعه یافته ا)خوراکی  کشاورزی، صنعتی و در مواردی تولید محصوالت مبتنی بر زیست توده از نوع

 موارد زیر اشاره کرد:از جملۀ این نوع محصوالت می توان به 

 عامل بیوکنترل،  باکتری ها و کپک های 

  ،کودهای زیستی 

  ،پروبیوتیک ها و استارترهای الکتیک 

 ریزجلبک های خوراکی  

  زیست پاالیی سیستم های  

 

 .ه و هم اکنون در حال توسعه استآغاز شدتالش های دانشگاهی و صنعتی برای تولیدات زیست فناوری صنعتی 

 1375اقدام به تولید آنتی بیوتیک های ماکرولید در استان البرز در سال 

 (1392آنتی بیوتیک بتاالکتام در سال )متوقف و تبدیل به  در سال تن 300 حدود با ظرفیت تولید

 1381در سال  آغاز به فعالیت تولید اسید سیتریک در شهرک صنعتی فرامان در استان کرمانشاه

 تن )وابسته به شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی( 12000 حدود با ظرفیت تولید

 (1384)تأسیس  1392آغاز به فعالیت تولید زانتان گام در شهرک صنعتی شهید سلیمی در استان آذربایجان شرقی در سال 

 تن در سال 150با ظرفیت حدود 

 (1378)تأسیس  1395در استان خراسان رضوی در سال آغاز به فعالیت تولید اسید سیتریک در جوین 

 هزار تن  20با ظرفیت تولید 

 1392در استان البرز در سال  Pen Gتولید آنتی بیوتیک پنی سیلین فعالیت آغاز به 

 است.  ر جریان مسبوق سابقه بوده و یا دتمایل به تولید صنعتی اسید آمینه های لیزین و متیونین در استان های البرز و در خوزستان 
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 توسعۀ زیست فناوری صنعتی و ارتباط آن با اتانول صنایع تخمیری در حال

اسید  

 سیتریک

زانتان گام و  
پلی 

 ساکاریدها

 اسید 

 استیک

زین لی 

 متیونین

 پنی سیلین 

 آنتی بیوتیک

 اتانول 

 )ماده اولیه(

 اتانول 

 )تخلیص(
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 حوزۀ زیست فناوری محیط زیست و ارتباط آن با صنایع تخمیری

 
 است.وو ه آبصنایع تخمیری مصرف کنندۀ بزرگ 

 از فرمانتور غنی از کربن دی اکسید و حاوی  گازهای خروجی

 متنوع است.گازهای 

 سازمان محیط زیست هنوز معیارهای بازدارنده یا کنترل کنندۀ

 خاصی بر گازهای خروجی فرمانتاسیون اعمال نکرده است.

آب بخش دیگری از مصارف تخمیر است که آثار زیست محیطی آن 

 مورد توجه است. به شدت

 

وضعیت ایده آل، مصرف آب شیرین در واحد تولید در 

آب در یک سیستم گردش سازوکار با  ZLDمبتنی بر  سیستمی

تا مصرف آبهای آزاد را به حداقل  .است مستقل و بسته

 برساند.

 

 زیست فناوری صنعتی اگرچه از ابزار و سیستم های زنده برای تولید

 ( نیست.Based-Bio) زیست پایهاستفاده می کند، ولی لزوماً 

 تجوزیست فناوری محیط زیست راهکارهای گسترده ای را جس

 پایه نماید.-زیست فناوری صنعتی را اقدامی زیستمی کند تا 

 

 اساس زیست فناوری محیط زیست انجام اقدامات تولید صنعتی

 است. با محیط زیست (Adaptation) گاریساز بر مبنای
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 هماهنگی صنایع تخمیری سبز ایران

 

 

 ریمنابع کربن و انرژی: زنجیره تأمین برای صنایع تخمی  راهکارها:

 (Saccharomyces cerevisiaeابزار زیستی  )

 مدیریت و بهبود فرایند

 بازگردش آب

  توسعۀ مصارف پساب و پسماند
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 )مالس(  منابع کربن و انرژی: زنجیره تأمین برای صنایع تخمیری

 
  است بوده داربرخور درصد 3/74حدود رد رشدی از 0220 تا 1980 از نیشکر زیرکشت سطح افزایش روند جهان در    

 درصدی 19 رشد از مذکور سالهای طی نیز سطح احد و عملکرد این، بر عالوه   

 به 1980 سال در تن 29/55 از کاری نیشکر هکتار هر عملکرد بطوریکه بود. برخوردار

  است. هیافت افزایش میالدی 2002 سال در تن 80/65

  

 این در ایران .شود می تولید نیشکر مزارع طریق از جهان شکر از درصد 70 از بیش   

 پاکستان، اروگوئه، استرالیا، تایلند، مکزیک، چین، هند، برزیل، یعنی برتر کشور ده میان

صنعت نیشکر صنعتی گسترده در کشور است که بیش از  ولی ندارد قرار امریکا و روسیه

 انۀ خود دارد. نیم قرن تالش را با پشتو

 

 هفت اراضی هکتار هزار دوازده در و آغاز 5133 سال در کاری نیشکر طرح مطالعات   

 سال در و شد گذاشته اجرا مورد به یشکرن تن 3000 ظرفیت با شوش نزدیکی در تپه

  .یافت افزایش سال در شکر تن هزار 100 به 0513

    

 اهداف راستای در جانبی صنایع و نیشکر توسعه مطالعات صندوق 3613 سال در   

 در جانبی صنایع و نیشکر توسعه طرح اجرایی عملیات .شد آغاز .…و مایه خمیر و طبی الکل سنگین، نیمه صنعتی تخته دام، خوراک کاغذ، جمله از کشور اساسی محصوالت خودکفایی

  شد. آغاز شکر تن هزار 100 هساالن تولید اسمی ظرفیت با کدام هر مجزا صنعت و کشت واحد 7 در و 1370 سال

 

 کارخانجات و 1380 و 1379 سالهای در ترتیب به نیز خزاعی دعبل و کبیر امیر کارخانجات و شد اندازی راه 1378 سال در خمینی امام صنعت و کشت واحد در شکر تولید کارخانه اولین

 شد. اندازی راه 4138 سال در نیز فارسی سلمان و خان کوچک میرزا

 

 است. شناسنامه فاقد خمیرمایه و اتانول تخمیر اولیۀ مواد ،مالحظه قابل واردم در
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 و چغندر مالس نیشکر

 

 سال در تن میلیون 7.69 به سال پنجاه به قریب طی در ایران، نیشکر تولید  

 دهد. می نشان سال در %8.20 حدود در رشدی متوسط طور به و  رسیده
 

https://knoema.com/atlas/  
sugarcanenews.ir 

 جمعیت علمی فناوری نیشکر ایران

 

 به را خود نیشکر تولیدات اعظم قسمت که است نیشکر کننده تولید بزرگترین برزیل   

  .است داده اختصاص اتانول تولید

 این است. تانهندوس کشور یشکرن از شکر کننده تولید بزرگ و کشورعمده دومین   

 آورد می دست به نیشکر از متنوعی و متعدد هایفرآورده و محصوالت تنها نه کشور

  است. داده افزایش را تولیدات افزوده ارزش بلکه

  باشد. می بازده پر دیدج های گونه های قلمه از استفاده آن تولیدات افزایش اصلی علت که باشد می نیشکر از شکر بزرگ کنندگان تولید از دیگر یکی نیز چین   

  

 

ن می کند. بخش کشاورزی ایران، از تولیدکنندگان چغندر قند نیز هست. این فرآورده گیاهی بخشی از مالس مورد نیاز صنعت تولید اتانول کشور را تأمی
لحاظ سطح زیر کشت، چغندر در مرتبۀ دوم غنی تر است، ولی به  برای صنعت تخمیر اگرچه مالس چغندر به لحاظ تراکم قند و تأمین نیازهای رشد مخمر

 تأمین مالس واحدهای تولید اتانول قرار دارد. 
 
 

 سال، در تن میلیون 7.5 از بیش تولید با نیشکر گیاه از کاغذ و کود صنعتی، تخته ،اتانول مالس، شکر، تولید ظرفیت

 است. اشتغال ایجاد و درآمد کسب لحاظ به اقتصادی بزرگ فرصت یک و ساله پنجاه ای پشتوانه با شده تثبیت صنعتی

 است. صنعتی فناوری زیست توسعۀ پشتیبان صنایع از یکی نیشکر صنعت
 

 

https://knoema.com/atlas/
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 )غالت(  منابع کربن و انرژی: زنجیره تأمین برای صنایع تخمیری

 
 کشور در نوین رویکردی غالت نشاستۀ از اتانول تولید مالس، با مقایسه در

  است.

 

 تن میلیون 750 حدود تولید )با گندم ،سال( در تن یونمیل 1000 حدود )با ذرت

 200 تولید )با جو انواع و سال( در تن میلیون 500 حدود تولید )با برنج سال(، در

 آیند. می بشمار جهان غالت منابع بزرگترین ترتیب به سال( در تن میلیون

 

 هم و غذا تولید برای هم سال( در تن میلیون 2500 حدود تولید )با منابع این

 کاربرد فناوری زیست و تخمیری صنایع برای انرژی و کربن منابع تأمین برای

 .دارند

 و پساب از ناشی زیستی محیط مشکالت از نیافت رهایی غالت به صنعت رویکرد

  است. مالس تخمیر پسماندهای

 

 فرآوردۀ DGS (Solubles with Grains Distillers) که دهد می نشان امر ظاهر

 متوسط پروتئین با انرژی پر ای فرآورده تخمیر، پسماندهای کردن خشک از حاصل

  است. طیور و دام تغذیۀ برای کربوهیدرات از فقیر و

 

 جهان غالت %1 از کمتر تولید ،جهان جمعیت %1 از بیش با ایران حاضر حال در

 دمننیاز بشدت صنعتی، فناوری زیست رشگست و توسعه به نیاز دارد. عهده بر را

 است. کشور در غالت انواع کشت توسعۀ
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کشور تولید کننده گندم در  سیزدهمین ،میلیون تن در سال 14.5تولید  با ایران

 . بی نیاز از واردات گندم است و دنیاست

 

چهل و هفتمین کشور تولید کننده  ،میلیون تن ذرت در سال 1.2ایران با تولید 

است که آن را تن ذرت  میلیون 9حدود  زمندنیاساالنه همین حال کشور دنیاست. در 

 میکند. ات تأمینوارداز راه 

 

میلیون تن در سال برنج وارد می  1.8 میلیون تن برنج تولید میکند و  3ساالنه  ایران

  کند.

 

به منظور تأمین نیازهای تغذیه ای، دامی و صنایع تخمیری، کشور باید مجموع 

فزایش دهد. این امر به طور مشخص نیازمند افزایش دو برابر ا تاتولیدات غالت خود را 

 برابر است. 8برابر و افزایش تولیدات ذرت تا  3تولیدات برنج تا 
 

 

 
 
 

تأمین  غالت به تنهایی برای توسعۀ زیست فناوری صنعتی و صنایع تخمیری مستقل کافی نیست. 

اطمینان از نبود  (،2توکسین )(، اطمینان از نبود آفال1تولید آنزیم و یا دسترسی مطمئن به آن )

(، پایین ماندن هزینۀ انرژی 4) DGSاطمینان از بازار فروش مطمئن برای  (،3سموم شیمیایی )

 از دغدغه های این صنعت خواهد بود.   (5برای خشک کردن پسماند )
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 (Saccharomyces cerevisiae)ی وحشی ساکارومایسس سرویزیه ویه هاسابزار زیستی: 
 

وردار است. سویه های صنعتی مولد آنزیم آمیالز از اهمیت بسیاری در صنایع الکل سازی کشور برخ گونه هایمفید دیگر مانند گونه های سی به سویه های صنعتی مخمرها و سویه های دستر

 به فروش می رسند.  با قیمت های بسیار باال ابزار مهم تولید هستند که توسط مراکز بین المللی

، مادر سویه سویه های وحشی که در مراکز کلکسیون بومی و بین المللی نگهداری می شوند .شناخته شده اند ی جهانگونۀ پیش بینی شده از مخمرها 15000گونه از  1000حدود  تا کنون

  .های صنعتی محسوب می شوند

یه های وحشی به صورت عمومی یا تخصصی سو ،کز کلکسیون بین المللی میکروارگانیسم هامر 500حدود 

سویه های این هزار گونه که در مراکز کلکسیون  انواعو صنعتی ساکارومایسس سرویزیه را  نگهداری می کنند. 

  .بین المللی نگهداری می شوند، به بیش از ده هزار سویه می رسد

یی و ( پتانسیل جداسازی، شناسارسمی کشور، تنها سه مرکز )با نشان ستارهمرکز کلکسیون  14میان از 

تعداد سویه های ساکارومایسس سرویزیه که در مراکز کلکسیون  (.2)جدول مخمرها را دارا هستند نگهداری

بومی کشور سویه هم نمی رسد و بسیاری از منابع  50به اکنون رسمی کشور نگهداری می شود، متأسفانه 

 ناشناخته باقی مانده است.

همه جائی هستند، با گیاه تاک و انگور در ارتباط اند،  یزیهساکارومایسس سروبا وجود آنکه سویه های مخمر 

سویه های وحشی را زیستی بزرگی از ایران خواستگاه ژنتیکی تاک در جهان است و لذا انتظار می رود تنوع 

 .جستجو کرددر تاکستان های کشور بتوان 

 

snai.ir/542913 

 

 

 

 

 

 مایسس سرویزیه  را دارا هستند،گردآوری، شناسایی و نگهداری ساکارو معدودی از مراکز کلسیون رسمی کشور توانمندی تنها
 ضرورت دارد واحدهای صنعتی تولید اتانول در کشور، زمینۀ الزم برای بهره برداری از این توانمندی را بسود خود فراهم نمایند.

 

دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور آمادگی دارند، 

در تعامل با مراکز صنعتی به توسعۀ سویه های 

 صنعتی با کاربردهای هدف گذاری شده بپردازند.



22 
 

 (Saccharomyces cerevisiaeساکارومایسس سرویزیه )سویه های صنعتی ابزار زیستی: 

 
  .دبپرداز های صنعتی ۀ سویهتوسع به که به طور ماهرانه است ر میکروبیولوژی صنعتید صاحب دانشمراکز تخصصی، مجهز و  دسترسی به نیازمند بشدت ایراندر حال حاضر، 

در توسعۀ بیوتکنولوژی  ساکارومایسس سرویزیهبا توجه به اهمیت استراتژیک سویه های صنعتی 

حداقل یک مرکز تخصصی برای این منظور ضرورت دارد. احراز این توانمندی  صنعتی در کشور، احداث

ها منجر به افزایش راندمان تولید و در نتیجه کاهش مصرف مواد و کاهش ضایعات ، پسماندها و 

کمک شایان  های زیست محیطی این صنعتپساب خواهد شد و غیر مستقیم به کاهش بار آلودگی

 قابل توجه در توسعۀ سویه های توانمند بشرح زیر است:خواهد کرد. از جمله موارد 

 

 بهبود توانمندی سویه ها به لحاظ رشد و تولید زیست توده 

 قابلیت مصرف منابع کربن کمپلکس با منشاء گیاهی مانند سلولز و زایالن 

 نسبت به گرما و اثرات سمی اتانول اتانول افزایش مقاومت سویه های مولد 

  متابولیسم اصالح شده برای بهبود راندمان تولید از منابع مختلفتولید سویه هایی با 

 بهبود فرایند فلوکوالسیون برای رسوب دهی و جداسازی سریع مخمر در پایان دوره تخمیر 

  بهبود ساختار سویه برای افزایش امکان بهره برداری از زیست توده برای کاربردهای ثانوی

 از مخمر

 

 

 

 

 

یک مرکز توسعۀ  د، نسبت به ایجابا مشارکت مراکز پژوهشی و دولنی کشور  و خمیرمایۀ تی تولید اتانولواحدهای صنع شایسته است
نمایند. دولت و نهادهای ذیربط وظیفه اقدام  در کشور  (Saccharomyces cerevisiae) سویه در ارتباط با مخمر ساکارومایسس سرویزیه

 مهم یاری نمایند. دارند، واحدهای صنعتی را برای دستیابی به این
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     تخمیر مدیریت و بهبود فرایند

 

میزان تولید پساب  ه وبا هدف کاهش آالینده ها فرایند تخمیر در باالدستی و پایین دستی تولید نیازمند بهبود است تا با افزایش کارایی میزان مصرف مواد اولی

 و پسماند را به حداقل برساند.

صرف خوراک برای تولید مقدار برابر از بیواتانول را کاهش می دهد. این افزایش کارائی در نهایت به کاهش مقدار پساب و افزایش کارائی تولید، میزان م 

 پسماند کمک می نماید. 

 

کاهش بار ورودی به واحد پاالیش از راه فراوری های اعمال شده در فرایندهای پایین دستی امکان پذیر است. 

 ( پساب و پسماند می شود. CODچیده در فرودست موجب کاهش مقدار بار )فرآوری ترکیبات سلولی و پی

 

 برخی فناوری های زیستی قابل پیش بینی برای افزایش کارائی تولید و کاهش بار ورودی بشرح زیر است: 

 توسعه سویه های فلوکوالنت مخمر با بازده باالی اتانل  (1

 ر الکلیتوسعۀ سویه های اصالح شدۀ مخمر برای بهبود تخمی (2

 تولید زیست مواد کوفلوکوالنت برای جداسازی مخمر از مایع تخمیرالکلی  (3

 شناسنامه دار کردن مواد اولیه صنعتی برای کاربرد در فرایند تخمیر الکلی  (4

 توسعۀ سویه های مصرف کنندۀ مواد لیگنوسلولوزی برای توسعۀ منابع کربن  (5

 از مایع تخمیرالکلی جداسازهای صنعتی برای تفکیک مخمر  طراحی و ساخت (6

 تولید سلول های مخمر تثبیت شده و کاربرد آن در فرایند تخمیر الکلی چندباره (7

 تولید سلول های مخمر نانومگنتیک و مگنتوتاکتیک برای جداسازی سریع زیست توده  (8

 بهبود ویژگی های فرایندی و اصالح سیستم کشت در جهت افزایش بهره وری تولید بیواتانول (9
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 ب و توسعۀ پایدار صنعت تولید اتانولبازچرخش آ

 
 ین نگرش نیازمند تغییر است.این نگاه که پساب واحدهای تولید بیواتانول حاوی مواد زائد و بیهوده ای است که باید از بین برود، اساساً اشتباه بنظر می رسد. ا

 پساب و پسماند تولید بیواتانول حاوی سه گروه از محصوالت ارزشمند است: 

  ،آب 

  مواد معدنی و 

 مواد آلی 

 آب یک ضرورت است. حفاظت از منابعبا صرف کمترین انرژی، بنابر دالیل  تخمیر جدایش آب و ورود آن به چرخۀ مصرف در صنعت

 گیرد.  رار( با هدف جداسازی اقتصادی مواد و بازگشت آب اولیۀ به سیستم باید هدف صنایع تخمیری قZero Liquid Discharge) ZLDبکارگیری سیستم 
 صنعتی را تضمین خواهد کرد. زیست فناوریتوسعۀ  امکانموفقیت در این راه، 

اند. بر حسب ضرورت و به دلیل  کشورهای اروپایی بر حسن نیازهای خود تولید منابع انرژی در غالب سوخت های زیستی هیدروژن و متان )بیوهیتان( را مد نظر قرار داده

 مواد توصیه نمی شود. تانول کشور، اقدامات زیر برای پاالیش قابل انجام است، ولی هیچ یک از موارد بجز جدایش اقتصادی آب ازتنوع و ناهمسانی صنایع بیوا

 

 پاالیشتوصیه شدۀ برخی اقدامات 

 و اسمز معکوس بازچرخش آب در صنایع تخمیر اتانل برپایۀ  اولترافیلتراسیون پساب (1

 ر الکل )جذب/تجزیه زیستی(حذف مالنوئیدین از پساب صنایع تخمی (2

 پاالیش بیهوازی پساب صنایع تخمیر الکل با کارایی باال برای تولید بیوهیتان (3

 تقویت پاالیش هوازی پساب صنایع تخمیر الکل با استفاده از اکسنده های سبز (4

 پاالیش هوازی پساب صنایع تخمیر اتانل با کمک کاتالیست های شیمیایی (5

 تانل به کمک تاالب مصنوعی بر پایه گیاهان آبزیپاالیش پساب صنایع تخمیر ا (6

 (زیستیپیل سوختی ) با تولید انرژی پساب بکارگیری روش های نوین فیزیکی در پاالیش (7

 جداسازی مواد از راه کواگوالسیون و الکتروکواگوالسیون (8
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  : ویناستوسعۀ مصارف پساب و پسماند
 

ی زدایی از این پساب پیش از آزادسازی ها ناچاراً منجر به افزایش قابل توجه پساب مربوطه یعنی ویناس خواهد شد. آلودگافزایش قابل پیش بینی تولید اتانول توسط کارخانه 

 آن به طبیعت به دلیل بار آلودگی باالی آن )اکسیژن خواهی شیمیایی باال، محتوای نمکی باال و رنگ بسیار تیره( الزامی است.

است. ره به دلیل حضور مالنوئیدین (، رنگ قهوه ای تیg/l 140( باال  )بیش از CODاکسیژن خواهی شیمیایی ) و ضرورتاًبار آلی باال  ( باpH  3.5-5اسیدی ) مایعیویناس 

نشان داده شده است، خصوصیات ویناس  0( است. همانطور که در g/l 17.5( یا پتاسیم )تا g/l 3.0(، فسفر )تا g/l 4.2حاوی مواد مغذی مانند نیتروژن )تا  خلوطاین م

 بستگی به مواد خام مورد استفاده دارد.

 ویناس حاصل از مواد اولیه مختلفنمونه هایی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی 

 

پساب در طبیعت گسترش می یابد می تواند منجر نوع هنگامی که این 

 شود وم ها و مصرف اکسیژن محلول در آب به تکثیر میکروارگانیس

باعث مرگ جانداران و گیاهان آبی و آلودگی منابع آب آشامیدنی می 

شود. این مسائل زیست محیطی موجب شده چندین کشور، قوانینی را 

در رابطه با تخلیه پساب با هدف کاهش اثرات زیست محیطی و به 

 ین کنند.آب تدو ویناس خام با منابعحداقل رساندن تماس 

زهای گلخانه ای اتمسفری از ویناس به دلیل محتوای باالی مواد آلی، نمک و فلزات سنگین و حجم باالی تولید یک چالش عمده برای محیط زیست طبیعی از بدنه آبها تا گا

د.گی آب به شمار می آید. متعاقباً فرایندهای رفع آلودگی باید قبل از تخلیه به محیط اعمال شونطریق آلود  

حصول جانبی با ارزش با ویناس یک پساب سمی به شمار می رود و پیش از تخلیه به محیط باید تیمار کافی بر روی آن انجام گیرد. با این وجود ویناس می تواند یک م

)گزارش مؤسسه زیست بنیاد(میکروبی باشد.کاربردهای فراوان مانند کود کشاورزی، آمایش کننده خاک، افزودنی برای کنترل آفت ها و محیط کشت تولید زیست توده   
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 : توسعۀ مصارف پساب و پسماند

  
بل به طور قامصرف پساب و پسماند در صنایع مرتبط موجب بهینه سازی مصرف آب شده و عالوه بر کاهش هزینه های تولید، چالش های زیست محیطی را  

 بر طرف می سازد. مالحظه ای 

 ه پساب و پسماند فرآوری شده یا به صورت خام وارد چرخۀ مصرف شوند، به دو گروه قابل تفکیک می باشند.ین گونه مصارف بر حسب آنکا 

 مبتنی بر تخمیر مالس پساب واحدهای الکل سازیمستقیم برخی مصارف 

 مصرف ویناس به عنوان ماده اولیه در تولید ورمی کمپوست      (1

 پرورش انواع محصوالت زراعیآبیاری خاک و کودتعیین رژیم مصرف ویناس برای  (2

 نیشکر 

 محصوالت جالیز 

 شورورزی 

 غالت 

 درختان میوه 

 گسترش مصرف ویناس در ترکیب آبهای با مصارف صنعتی (3

a.  مالتانواع ساخت 

b. صنعت سیمان 

c. سیمان زیستی 

 در تولید بیواتانولبازمصرف  (4
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بی خواهد ه وری محصوالت جانفراهم آورد. زیست فناوری نقش مؤثری در بهربدیهی است که مصارف مواد پس از فرآوری باید ارزش افزودۀ بیشتری را 

 داشت . با این حال تمام راههای مصرف زیست فناورانه نیست.

 فرآوری یا تخمیر ویناس برخی مصارف پساب فرآوری شدۀ الکل سازی مبتنی بر

 فرآوری ویناس برای تولید بیوچار با کاربرد کشاورزی    (1

 جیره غذایی دام و طیور کاربرد ویناس در (2

 کاربرد ویناس در جیره غذایی آبزیان )میگو و ماهی( (3

 فرموالسیون و کاربرد ویناس در حوضچه های پرورش جلبک (4

 بهینه سازی فرموالسیون ویناس در ترکیب سوبسترای فرایندهای تخمیر (5

 تخمیر کودهای زیستی و عوامل بیوکنترل 

 تخمیر باکتری ها سیمان زیستی 

 ارترها، باکتری های الکتیک و پروبیوتیک ها تولید است 

 تخمیر مواد لیگنوسلولوزی 

 ترکیب غذاهای کنسرو شده و صنعتی فرموالسیون مستقیم ویناس در (6

 بیومالچکاربرد ویناس فرآوری شده برای تولید  (7

 فرآوری ویناس برای تولید پالستیسایزرها با کاربردهای مختلف (8

 31 به نزدیک .گیرد می شمهسرچ ایران مرکز در زاگرس جبال سلسله از اغلب که شده واقع هندیجان و جراحی ، دز ، کارون کرخه، بزرگ دخانهرو پنج جریان مسیر در خوزستان دشت
استفاده از  .گیرد می قرار استفاده مورد نیز خمیریت صنایع در که دارد جریان وزستانخ استان در کشور لک سطحی آبهای کعبم متر لیاردمی 59 مجموع از آب مکعب متر میلیارد

ی تواند در بسیاری از ماین طرح .کیلومتری جنوب به صورت آزمایشی اجرایی شده است55برای آبزی پروری)میگو و ماهی( در مجتمع کشت و صنعت میرزاکوچک خان در  نیشکر زهاب
کانون های  ی صنایع تخمیریبا استفاده از آبهای زاید و پساب ها ستخرهای پرورش آبزیانتوسعۀ ا .مناطق خوزستان که دسترسی به آب شیرین کمتر است مورد استفاده قرار گیرد

 و استان های دیگر را محدود خواهد کرد. در استان خوزستان هاریزگرد
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