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 چکیده
جلب توجه پژوهشگران و  و باعث بوده های زیستی مرسوم همراهبا وجود فواید اولیه زیست محیطی و مواد اولیه که با سوخت

قابل توجه شده است، تحقیقات نشان  اقتصادی و اجتماعی های حمایتیایجاد سیاست زیست وهای انرژی و محیط صنعتگران حوزه

مانند تاثیر  موارد ظاهری منفی همراه با اختصاص غذا و منابعخوش بینانه بوده باشند.  بیش از اندازه دهند این فواید ممکن استمی

از  طوالنی مدت باعث ایجاد بدبینی رو به رشد در مورد استفاده نیز روی افزایش قیمت غذا و مواد اولیه و مصرف باالی انرژی

های زیستی مرسوم و پیشنهاد لزوم . این پژوهش به مزایای اقتصادی و هزینه های اطراف سوختهای زیستی شده استسوخت

سعی شده است مشکالت همچنین در این مقاله ها پرداخته است. های زیستی نسل سوم بر پایه استفاده از جلبکگسترش سوخت

رار گرفته و اقداماتی که تا کنون برای رفع این مشکالت صورت های زیستی جلبکی نیز مورد بررسی قپیش روی تجاری سازی سوخت

 گرفته است معرفی شوند.

 های زیستی، جلبک، ریزجلبک.کلمات کلیدی: سوخت

 مقدمه. 1
های مورد استفاده در ، به خصوص در مورد سوختباشدمی ای مهم در دنیا های زیستی مسئلهامنیت مواد مورد استفاده برای سوخت

های مایع استفاده صنعت حمل و نقل. بخش اعظم خوروهای خصوصی و تجاری دارای موتورهای احتراقی هستند که از سوخت

نولوژی را بخصوص برای مصرف کننده های اقتصادی و تکوسائل جایگزین مانند خودروهای برقی هزینه استفاده ازبنابراین، کنند. می

بیشتر خودروهای شخصی و تجاری صرفه خوبی برای  به مقرون جایگزینبه این دلیل خودروهای برقی ممکن است  دهد.افزایش می

 نباشند.

های جایگزین (،2) شوندهای زیستی شناخته میهای مایع به دست آمده از زیست توده های گیاهی که به نام سوختدر مقابل، سوخت

توانند با کمترین تغییر مورد های احتراقی مشابهی دارند و به راحتی میهای زیستی سیستمآیند. سوختتری به حساب میمناسب

های فسیلی مثل بنزیل یا گازوئیل شوند. به طور کلی دو نوع سوخت زیستی وجود دارد: بیوپترول نیاز برای موتورها جایگزین سوخت

منابع تجدید  ها ازها(. عالوه بر اینکه این سوختها )قندها(، و بیودیزل تولید شده از لیپیدها )چربیتولید شده از کربوهیدراتیا اتانول 

 .(6-3) ند انتشار گاز کربن را کاهش دهندتوانها میرسد که این سوختبه نظر می پذیر تولید شده اند

ها شامل اتانول با منشا اند. که این سوختهای حمایتی به برخی بازارها وارد شدههای زیستی تا کنون بیشتر به دلیل سیاستسوخت

و بیودیزل ساخته شده از هسته انگور  (6،8) اتانول با منشا نیشکر در برزیل ،(7) ذرت )بیوپترول( و بیودیزل با منشا سویا در امریکا
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 اغراق :2بازگشت انرژی خالص کمتر،  :1ها عبارتند از: این سوخت با این حال مشکالت عدیده پیش روی. (6،9) باشنددر اروپا می

رقابت با مواد غذایی در  :4های فسیلی، و از همه مهمتر وابستگی رو به رشد به سوخت :3کردن درباره میزان کاهش تولید کربن، 

 مورد زمین و منابع مورد نیاز. 

منابع خوبی جهت کاهش به عنوان ، (های زیستی میکروسکوپیتوده) هاو ریزجلبک (های دریاییمثل علف) های دریاییماکروجلبک

ها در های کشت و تبدیل آنها هنوز در برخی جنبهبا وجود اینکه شیوه .(10،11) اندهای زیستی اولیه پیشنهاد شدهمشکالت سوخت

 دهد. ها نشان میی مثبتی درباره پتانسیل ریزجلبکتحقیقات نتایج کل باشنداساسی در مراحل ابتدایی خود میمعرض انتقادهای 

های زیستی نسل اول و دوم و در نهایت نشان دادن مزایا بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی در رابطه با سوختهدف کلی این مقاله 

پژوهش نشان دهنده مزایای ها به عنوان یک ماده اولیه در مقایسه با آنها است. مطالب به دست آمده در این های جلبکو محدودیت

ودآوری اقتصادی طوالنی ها به عنوان منبع سوخت زیستی بر پایه سها و به خصوص ریزجلبکهای حمایتی از جلبکتبیین سیاست

 .باشدمدت آنها می

 های زیستیسوختبندی طبقه. 2

-از کشتهای زیستی مورد قرار داد سوخت شوند.بر اساس نوع ماده اولیه طبقه بندی می های زیستیسوخت به صورت قرار دادی،

های سوخت .(1 )جدولشوند های زیستی نسل اول و دوم تقسیم میتند. آنها در نهایت به دو گروه سوخاهای زمینی منشا گرفته

مالس تولید اتانول از ذرت و یا  آنها ترینباشند که متداولهای زیستی با مواد اولیه بر پایه غذا میزیستی نسل اول شامل سوخت

تر به طور که قبل (1) ، تولید بیودیزل از دانه سویا، هسته انگور ویا روغن کانوال و روغن پالم هستند(12) نیشکر و نشاسته گندم

ست. و اکنون به میزان گسترده در اروپا مورد استفاده ا (13،14) شدگسترده در هند، چین و جنوب شرقی آسیا استفاده می

این شیوه از  .(16،15) دکنندر تولید انرژی استفاده می 1غیر خوراکی های زیستی نسل دوم از گیاهان زراعی لیگنوسلولزیسوخت

گیاهان های باقیماندههای چند ساله، ، هیزم، علف(17) های زیستی غیر خوراکی مثل باقیمانده های محصول نیشکر )باگاس(توده

 .کنداستفاده می (18سمی جاتروفا برای تولید بیودیزل ) و استفاده از گیاه (1) برای تولید بیوپترولهای مزارع جنگلی و کشت

 

                                                           
-سلولز و لیگنین که برای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در سوخت زیستی استفاده میزیست توده گیاهی شامل سلولز، همی 1

 .شود
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 های زیست توده )سوخت زیستی(نمونه های مواد اولیهویژگی نوع سوخت زیستی

 برپایه محصوالت کشاورزی خوراکی نسل اول

 ذرت، مالس نیشکر )اتانول(

 )بیودیزل(دانه سویا، هسته انگور 

 بر پایه محصوالت کشاورزی غیر خوراکی نسل دوم

های جتگلی، باگاس چغندر قند باقیمانده

 )اتانول(

 جاتروفا )بیودیزل

 های زیستی مرسومانواع سوخت 1 جدول

 مرسومهای زیستی سوختمشکالت پیش روی . 3

کنند های تولیدی و با همین نسبت قیمت خرده فروشی باال دست و پنجه نرم میبا هزینههای زیستی مرسوم بسیاری از سوخت

مالیاتی کمک شایانی به ورود برخی از آنها به بازارهای مصرفی قوانین ترکیبی و از طریق های حمایتی . با این حال، سیاست(4،7)

 (.20) های این موضوع است، اتانول نیشکر یکی از بهترین مثالداشته سوخت

 . بازگشت انرژی1. 3

( بسیار کمتر از آنچه انتظار EROI)گذاری  سرمایه انرژی های زیستی مرسوم در مقایسه با عمل بازگشتبازگشت انرژی در سوخت

های زیستی تقسیم بر مقدار انرژی استفاده انرژی قابل استفاده تولید شده به وسیله سوخت مقدار EROIرفت مشاهده شده است. می

های زیستی که گاها نیاز به در هر دو نسل سوخت EROIدهد که مقدار شود. مطالعات نشان میتولید آنها محاسبه می شده برای

اتانول ذرت، که در آمریکا مرسوم است، در  همچنین بسیار پایین تر از نفت یا گازوییل بوده است. ،انرژی باالیی برای تولید داشتند

و  EROI( و از لحاظ 22. گونه های نسل دوم به مقدار بسیار کم انرژی پایین تری نیاز دارند )(21) پایینی داشته است EROIعمل 

؛ دلیل بعدی برای (23،24،25همچنین مقدار انرژی تولید شده بر حسب مساحت زیر کشت مقدار انرژی بیشتری تولید کرده اند )

( . با این حال، 26کنند )برابر بیشتر از سایر گیاهان انرژی تولید میتاکید روی گیاهان سریع رشد دائمی این است که نزدیک به ده 

 (.2 جدول)های فسیلی دارند سوخت بسیار کمتری نسبت به EROIتر مواد اولیه نسل دوم مشخص شده است که بیش
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 منابع EORI نوع سوخت زیستی/مواد اولیه

 28و27 10-9 های فسیلیسوخت

   اتانول نسل اول

 29 8/0 – 7/1 ذرت •

 30 1/1 ذرت •

 24و  31 5/1 ذرت •

 29 6/1 – 8/5 گندم •

 30 7/3 نیشکر •

 29 1/3 – 3/9 نیشکر •

 31 4/4 نیشکر •

   اتانول نسل دوم

 24 11 اتانول سلولوزیک •

   بیودیزل نسل اول

 29 4/2 – 6/2 روغن پالم •

 33و  7 7/3 دانه سویا •

 29 0/1 – 2/3 دانه سویا •

 34 7/3 هسته انگور •

  بیو دیزل نسل دوم

 29 4/1 – 7/4 جاتروفا •

 های فسیلی و زیستی مرسومنسبت بازگشت انرژی سوخت 2 جدول
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        خالص . کربن2. 3

کاهش  ٪90تا سقف های فسیلی استفاده از سوخت دلیل ( بهGHGای )مقدارانتشار گازهای گلخانهگزارش کرده اند برخی منابع 

های های مورد استفاده در کشت این سوختزمینکاربری  تغییر مطالعاتبا این حال، گاهی اوقات این  (.35، 24، 7، 1)پیدا کرده است 

دلیل تغییر کابری آنها که به دلیل کاهش زمین زیر کشت به مقدار کربنی زیستی و اثرات زیست محیطی آنها را محاسبه نکرده اند. 

ممکن  دهند کهمحاسبات نشان می .(39و  38، 36در طی تولید را خنثی کند )ممکن است مقدار صرفه جویی شده افتد اتفاق می

یک کاهش اساسی در دوره  برای جبران این مساله بنابراینبرابر(  420تا  17آزاد شود ) ربن بیشتری به دلیل پاکسازی زمینک است

های زیستی به طور کلی، برای مثال آنهایی که از روغن پالم در جنوب شرقی (. سوخت1 شکلبازگشت انرژی باید صورت بگبرد )

های حاره ای نسبت به جنگلبه ترتیب زمان بازگردانی را اند بیشترین تولید شده( 42و یا از جاتروفا در میزامبیک ) (42و  40)آسیا 

. شکل (36،41)شوند زمین از محصوالت زراعی قبلی باعث افزایش گازهای گلخانه ای می کاربری ها دارند. همچنین تغییراتو جنگل

های کربن خالص است تا و میزان انتشار آنها بیشتر نشان دهنده فواید/هزینهشود کند که نوع زمینی که پاکسازی میاشاره می 1

 .(3 جدول) های زیستیمواد اولیه استفاده شده در تولید سوخت

 منابع مزایای به دست آمده محصول جایگزین/همراه اولیه محصول

 متان بیودیزل

 

 محصول جانبی غیر اختصاصی:

 گلیسرول

 اتانول

 

 بیوگاز

 تجزیه کربن

 تصفیه فاضالب

 

 تجزیه کربن

 تصفیه فاضالب

 تجزیه کربن

 تجزیه کربن/تصفیه فاضالب

 98و  97

99 

 

91 

84 

 86و  81

100 

روغن جلبک/ سوخت بر پایه 

 روغن جلبک

 اتانول

 بیوگاز

 بیوگاز

 تجزیه کربن/تصفیه فاضالب

 تجزیه کربن/تصفیه فاضالب

 تصفیه فاضالب

 

 

 های جلبکی بر پایه لیپید با محصوالت جانبی یا فواید دیگرسوختمطالعات انجام شده بر روی  3جدول 
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 .هیاول مواد نسل( c) شده دیتول یستیز سوخت نوع( b) شده داده رییتغ نیزم نوع( a) در شده محاسبه کربن بازگشت عیتوز 1 شکل

 

 . استقالل انرژی3. 3

شامل کاهش وابستگی به واردات و  مساله های زیستی توانایی ارائه درجاتی از استقالل انرژی است. اینیکی از نقاط قوت سوخت

به  (44، 43، 13) تری در افریقاهای کم جمعیتهای کشوری در برزیل و در بخشاز طریق سیاست که شودیت انرژی میش امنیافزا

. آسانی دستیابی (9)شود هایی از فواید منابع سوختی خودکفا در مناطق شهری بدون زمین آورده میمثالدست آمده است. در ادامه 

 زایی(. اشتغال44باشد )لحاظ اشتغال، بهره وری، تجارت، و تجارت منطقه ای می ازهای رو به رشد به سوخت یکی از مزایای جمعیت
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مهارت مانند کشاورز، تا سطوح باالتر مهارت مانند  تر پایین د در هر دو حالت سطوحتوانمی آیدوجود میبهکه همراه این موضوع 

 (. 9) باشد تحقیق و توسعه )برای مثال ابتکار تولید موتور در برزیل(

ف ترکیب شده تا تولید سوخت زیستی را حمایت لمختقوانین تی که با های زیسهای حمایتی مالی برای سوختبا این حال، سیاست

های فسیلی داشته است کند و تقاضا را افزایش دهد بر اساس یک )پارادوکس سبز( تاثیرات بالقوه ای در افزایش تقاضای سوخت

(45،46 .) 

 کشاورزی منابع و غذایی مواد قیمت روی . اثرات4. 3

ایجاد مشکالت در قیمت محصوالت کشاورزی و منابع تخصیص یافته باعث ممکن است های زیستی مرسوم افزایش تقاضای سوخت

 های زیستیدهد که سوختکمی نشان می این مساله مربوط به رقابت این مواد اولیه با تولید مواد غذایی است. ارزیابی(. 49شوند )

 نسل اول های زیستیمورد نیاز سوختمواد در عموما که این مساله  (25قیمت غذا نسبت به قیمت انرژی دارند )تاثیر بیشتری در 

در در اثر قراردادهای تولید اتانول الل درصد از افزایش قیمت ذرت ب 40از  دهد بیش(. مطالعات نشان می51، 50) شودمشاهده می

درصدی قیمت  15تا  5باعث افزایش  زیستیهای نسل اول سوخت تقاضای های افزایشو طرح (57-54آمریکا اتفاق افتاده است )

و افزایش گرسنگی رو به رشد جهانی  غذایی مواد توان مالی و عرضهاین امر باعث کاهش  (.55محصوالت زراعی و احشام  خواهد شد )

باشد. نیز های مواد غذایی ممکن است بر اثر موارد دیگر دهند که افزایش قیمتنشان می مطالعات دیگری، خواهد شد. به هر حال

نشده و به طور مستقیم بر قیمت مواد غذایی تاثیر های زیستی باعث ایجاد رقابت چشمگیر بین منابع کشاورزی رشد آرام سوخت

های در حال جمعیترف ط(، الگوهای آب و هوایی غیر قابل پیشبینی، تقاضا از 60(. افزایش قیمت روغن )58-56، 8گذارد )نمی

 ( به عنوان مهمترین دالیل احتمالی افزایش قیمت غذا معرفی شده اند.61،62افزایش، و مهمترین آنها ریسک سرمایه گذاری )

 (.63شده است )در نظر گرفته های زیستی یک مشکل بالقوه برای تقاضای افزایش یافته سوخت منابع زمین و آب یتاثیرات رو

های زیستی مرسوم شده بودن طبیعت سوختاعتماد  غیرقابلاعتقاد به جمعیت رو به رشد جهان و زمین قابل کشت محدود باعث 

درصدی زمین غیر قابل  44ممکن است باعث افزایش  های زیستیکشت مواد اولیه سوخت کهو اعتقاد به این مساله ، (64،65) است

همچنین فشار ایجاد  (.66، 5)کند های مورد نیاز را تامین میتنها درصد کمی از سوختدر نهایت ( اما 39شود ) 2020کشت تا سال 

های زیستی . سوخت(67) شده روی کشاورزان برای تبدیل محصوالت غذایی باعث تاثیر بر افزایش قیمت غذا در آمریکا شده است

، 6) در مناطق فقیرتر روستایی شده باشند عموما زمینه غذا و علوفهبروز مشکالت در باعث آید که همچنین به نظر مینیز نسل دوم 

71).  
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. شودمی مربوط به تخصیص آب های زیستیبا توجه به نیاز باالی آبی کشت مواد اولیه سوختسازی  مسائل تجاری برخی همچنین

 نهو  (113)در آمریکا  نهاستفاده آبی بیش از حد جایگزینی نرمال توسط سفره های آبی محاسبات برای نیاز آبی نشان داده است که 

 در نظر گرفته نشده است. (71، 30)در برزیل 

 هاهای زیستی برپایه جلبک. سوخت4

به عنوان راه حلی برای بسیاری از مسائل گفته شده معرفی  ،هاهای بر پایه جلبک، سوختهای زیستی نسل سومتوسعه سوخت

ای در . توجه قابل مالحظه(74)( بخصوص تاثیراتی که با تولید غذا از طریق تخصیص غذا و منابع گزارش شده است 73)اند شده

های که قند شده است ها به عنوان منبع تولید سوخت زیستی انجام گرفته است. مشخصگذشته بر روی پتانسیل جلبکهای دهه

ها نیز بیودیزل از ریزجلبک تولید به عالوه،  (.75، برای تولید اتانول زیستی مناسب هستند )های پر سلولی دریاییموجود در جلبک

به توانند تبدیل آب، دی اکسید کربن و نور خورشید را با بازده مناسب فتوسنتزی میها ریز جلبک. (76امکان پذیر تلقی شده است )

رشد بیشتر و (. با 113روند )زیست توده تبدیل کنند بنابر این گزینه مناسبی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت به شمار می

به (. با وجود اینکه اتانول زیستی 77بیشتر آنها در تولید بیودیزل است )ها نمایانگر پتانسیل پتانسیل ذخیره لیپیدها در ریزجلبک

(، پتانسیل آن برای تبدیل شدن به یک جایگزین مناسب برای 64درصد از محتوای انرژی را در بیودیزل شامل میشود ) 64 ییتنها

 کهدهد تحقیقات نشان می های فسیلی بیشتر است که باعث میشود مطالعات بیشتر و دقیقتری در این زمینه صورت بگیرد.سوخت

کی امنیت سوختی بزرگتری را برای تقاضاهای حال حاضر و نیز آینده به وسیله تضمین های زیستی جلببازدهی باالی تولیدی سوخت

 (.78، 77کند )گذاری در امریکا تامین میهای سرمایهسیاست

(. زیست PBRs2( )10شوند )های مصنوعی کنترل شده غنی از مواد غذایی و دی اکسید کربن کشت میها عموما در محیطریزجلبک

های توان از کربوهیدراتشوند. میها مانند بقیه مواد اولیه لیپیدی برای تولید سوخت زیستی فراوری میریزجلبکتوده کشت شده 

 تخمیر استفاده کرد. نیز برای تولید اتانول به وسیله  یدرون سلول

دسترس بودن طوالنی مدت  تواند امکان پذیری و درها وجود دارد که میهای بخصوصی از تولید سوخت زیستی از ریزجلبکجنبه

( و تبدیل 85(، استخراج لیپید )83،84(، برداشت)82، 81ها از یک نقطه بخصوص تولید سوخت زیستی؛ در طول کشت )ریزجلبک

 شیوه های متفاوت  (81( و ستفنسون و همکاران )86آن به سوخت زیستی را ثابت کند. مطالعات انجام شده توسط برنتنر و همکاران )

                                                           
 2 فتوبیوراکتورها
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توانند به تولید زیست توده و یا سوخت زیستی منجر شوند و همچنین هزینه نهایی به ازای هر واحد مرحله فرایندهایی که میدر هر 

 کنند.ها فقط به مسائل اساسی، پیامدها و مسائل ظاهری اشاره میهای این فراینددهد. ویژگیرا نشان می

 . امکان پذیری اقتصادی1. 4

های سوخت وابسته هستند(،حضور تجاری ها برای )که به شدت به یارانه های زیستی نسل اول و دومهمانند بسیاری از سوخت

رسد این به نظر میبا این حال،  (.88آیند )های فسیلی به حساب نمیدر حال حاضر به عنوان رقیب برای سوخت هاریزجلبک زیستی

( و برای تحقیقات و 89توجه به خواص فشرده سازی انرژی دارا هستند )های هواپیما را با ها پتانسیل جایگزینی سوختسوخت

 ( و فراوری88پیشرفت در زمینه کشت)امکان عالوه بر این، . (90های هواپیمایی مورد توجه بوده اند )استفاده آزمایشی توسط شرکت

ها ریزجلبکهای مخصوص برای فراوری های عمده از طریق طراحی دستگاههزینه کاهش ( وجود دارد و در آینده توجه روی91)

تری های پایینهای اساسی در هزینه ها امکان پذیر است اگر دی اکسید کربن، موادغذایی و آب با قیمتکاهش .(88،92) بود خواهد

طور کلی به  . مقادیر مناسب دی اکسید کربن، مواد غذایی و آب به(80( و یا در حین تولید بازیافت شوند )92قابل دسترسی باشد )

 (. 93شوند )های دیگر شناخته میو کشورها در آمریکا عنوان عوامل بازدارنده در تولید عملی ریزجلبک

درصد زیست توده  30ها توانایی تولید محصوالت جانبی ارزشمند تجاری را دارا هستند. لیپیدها به تنهایی نزدیک به ریز جلبک

یا دیگر محصوالت مرتبط با  (94ها به تنهایی قابلیت استفاده در غذای دامی )زیست توده شوند، همچنینبرداشت شده را شامل می

توانند به عنوان سوخت استفاده شوند را دارا هستند. در ( که می96(، یا حتی هیدروژن )95(، بیوگاز )84انرژی از جمله اتانول )

به استفاده صحیح از این محصوالت جانبی  همچنین ممکن است ها به عنوان سوخت زیستی در آیندهدسترس بودن تجاری ریزجلبک

 (.92،94وابسته باشد )

 . انرژی مورد نیاز2. 4
های کشت برای چرخه های مختلف و ورود مواد اولیههشامل دستگااحتیاجات انرژی بیشتری ، زمینی خام مواد به نسبتها ریزجلبک

دهد شود بازگشت خالص انرژی کاهش پیدا کند و درنتیجه آنها را غیرقابل اعتماد جلوه (. این مساله باعث می103) دارند سریع

های تواند به صورت بالقوه باعث ازدست رفت انرژی در سوختمیحاضر  های حاللوژیدر تکن انرژی قابل توجهبه (. این نیاز 84،99)

 (.77انرژی باشد )نقطه سربه سر زیستی ریزجلبکی یا در بهترین حالت دستیابی به یک 

یک د. نتری دارسرانه انرژی مقرون به صرفهاول حالت نسبت به رسد که های روباز با فتوبیورآکتورها  به نظر میدر مقایسه حوضچه

باالتری به دست آوردند. همچنین به نظر  ارزش برآوردهای روباز هستند که در حوضچه (84ساندر و مورتی )استثنا در این مورد 
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تر که شامل مراحل برداشت و خشک رژی قابل توجهو هزینه های ان دارند کشت های روباز تمرکز انرژی کمتری برایرسد حوضچهمی

 (.104، 99، 92دهد )برابر افزایش می 10شود مصرف انرژی را تا کردن می

تامین انرژی بسیار بیشتر و نسبت انرژی کمتری های ها هزینهتر باشند مانند فتوبیورآکتورها کنترل شدهدر مقابل، هرچه محیط کشت

( 92سلید و بوبن ) .(82و  81انرژی به ساخت و چرخه کشت نسبت داده شده است )های ظم هزینه. بخش اعشوندرا شامل می

کربن از تولید زیست برایند انتشار شود، های فسیلی تامین این سیستم از طریق سوختبا فرض اینکه بیشتر انرژی مورد نیاز اند افزوده

های موجود باعث توده به خصوص برای فتوبیوراکتورها مثبت خواهد بود. این مساله به دلیل نیازهای باالی انرژی اولیه در تکنولوژی

 (.105ایجاد سواالتی در مورد عملی بودن استفاده از فتوبیوراکتورها شده است )

های جلبکی و تکنولوژی تولید، که به دست آمدن است پتانسیل بهبود در سویهاز آنجایی که این صنعت نسبتا جدید به هر حال، 

  کند، وجود دارد، هرچند تا کنون قطعی نبوده باشد. تعادل مثبت انرژی را ممکن می

 هاریزجلبک از خالص کربنبهبود شرایط انتشار . 3. 4
(. در حالی که به نظر 10کنند )فتوسنتز به زیست توده تبدیل میهای زمینی کربن دی اکسید را از طریق ها، همانند کشتریزجلبک

(، تبدیل آنها همچنان نسبتا گران است. اونو و سولو 107 ،106شود )ها با کارایی بهتری انجام میکه این فرایند در ریزجلبک رسدمی

دالر امریکا به  100از محصوالت ریزجلبکی به وسیله یک جمع کننده نوری  جداسازی کربن هر واحد مقدار خالص هزینه (108)

 . شده استازای هر تن کربن دی اکسید محاسبه 

به  ،اش خاکیهمتایان چراکه برعکس مثبت باشد،  هاتولید تجاری ریزجلبکانتشار کربن خالص در برایند رود همچنین انتظار می

(. 103، 98) فسیلی احتیاج دارندهای به سوخت برای فرایندهای پایین دستی های وابستهمحیط کشت کنترل شده و دستگاهدلیل 

های باالدستی که برای مزایای کاهش گازهای گلخانه ای که در کشتهای فسیلی ممکن است با به عالوه، استفاده از سوخت

 .(110، 109) شود در تضاد باشدهای زیستی بیان میتسوخ

کربن خالص پیشنهاد شده است.  گازهای خارج شده از دودکش مزارع انرژی در فرایند کشت برای کاهش انتشار همچنین استفاده از

تثبیت زیستی  فوایدو از  اسپری کرددی اکسید به عنوان منبع کربن ها توان گاز دودکش را روی محیط های کشت ریزجلبکمی

(. برخی مطالعات تجربی و عملی 112بدون اینکه روی رشد زیست توده تاثیری مشاهده شود ) (111، 2مند شد )بهتر کربن بهره

کارایی و امکان دهد که نشان می از گازهای انتشار یافتههای قابل توجهی غلظتهای ریز جلبک برای استفاده از روی کارایی گونه

ها به میزان انتشار ریزجلبکعلی رغم مزایای این تجزیه فواید  (.115و  107،113سنجی آن بسیار فراتر از کشاورزی زمینی است )
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های زیستی بستگی دارد. با فرض اینکه کربن دی اکسید منتشر شده توسط های بعدی از این سوختکربن خالص در استفاده

های فسیلی بستگی دارد از سوخت مراحل تولید زیست تودهبه شدت استفاده انتشار خالص مقدار موتورهای احتراقی جذب شود، 

(2). 

 نیتروژنتثبیت . 4. 4
. این موضوع به عنوان یک (2،10) نیاز دارد به خصوص نیتروژنبه مواد غذایی غیر طبیعی در محیط کشت خود کشت ریزجلبک 

 خارج کنداز طریق اتروفیکاسیون ها را های باالی ترکیبات نیتروژن در فاضالبشود تا غلظتفرصت برای ریزجلبک محسوب می

همچنین شیوه های کم  در شرایط مساعد (، کشت ریزجلبک117)(. عالوه بر کارایی باالی آن در به دام انداختن نیتروژن 116)

با تصفیه فاضالب به ( موفق شدند نشان دهند که 85). باتن و همکاران ها ارائه میدهدتصفیه فاضالبهزینه و کمتر شیمیایی را برای 

دور یک منبع هر لیتر تولید شد، با استفاده از  دالر امریکا به ازای 1یه، بیودیزل ریزجلبکی با هزینه ای کمتر از عنوان یک هدف اول

های ریزجلبکی تصفیه شدند. در هر حال یک محیط کشت مبتنی بر فاضالب ، آب و مواد غذایی در حوضچهریز کربن دی اکسید

های های اشباع نیتروژن در محیطچرا که یک نسبت معکوس بین حالتها را محدود کند ریزجلبک تولید هایممکن است پتانسیل

 (.118و  99) دکشت و تولید لیپید )فاکتور اساسی در تولید بیودیزل( وجود دار

 رقابت با غذا و مواد اولیه. 5. 4
ها به عنوان یک منبع اولیه نقل، ریزجلبکهای زیستی در حمل و های حمایتی برای سوختبا در نظر گرفتن تمایالت برای سیاست

های زیستی نسل اول و دوم را بر امنیت غذایی کاهش دهند. با وجود اینکه توانند تا حدودی فشارهای ناشی از سوختغذایی می

سترده پذیرفته (، هنوز به عنوان یک رژیم غذایی گ2های ریزجلبک توانایی قرار گرفتن در سبد غذایی انسانی را دارند )برخی سویه

 تاثیر روی قیمت مواد غذاییها شانس مستقیم برای نشده اند. بنابراین به عنوان مواد اولیه غذایی نسل دوم، زیست توده ریزجلبک

(. البته همانطور 117) دهدها کاهش میها همچنین رقابت بر سر منابع آبی را با امکان کشت در فاضالب(. کشت ریزجلبک71ندارند)

ن نتایج مطلوب را دچار مشکل تواند اجرای عملی این پروژه و به دست آوردقبال گفته شد اشباع بیش از حد با مواد غذایی میکه 

 (.99،118)کند 

های پرسلولی ها و جلبکهردو ریزجلبک( 39) های زراعیعالوه بر این، با تاکید بر خارج کردن تولید مواد غذایی اولیه از زمین

نیاز یکسانی ها کشت ریزجلبکزا را کاهش دهند. ینه های ناشی از اختصاص منابع زمینی کمیاب به تولید گیاهان انرژیتوانند هزمی

های مصنوعی را دارا هستند ( چرا که توانایی رشد در محیط119) دنهای زیستی مرسوم نداربه زمین قابل کشت در مقایسه با توده
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های های آبی دیگر کشت داده شوند. در نهایت، کشت جلبک برای سوختها و محیطدر حوضچهتوانند های پرسلولی می(. جلبک10)

زیستی کمترین تاثیر را روی امنیت غذایی دارد و جایگزینی این ماده اولیه ممکن است فشار روی فاکتورهای وابسته به مواد غذایی 

 را بر غذا و منابع کشاورزی کاهش دهد.

کند. این و تبدیل آنها به زمین زراعی را منتفی میها ا برای زمین قابل کشت نیاز به تغییر گسترده جنگلاز این گذشته کاهش تقاض

ندن به مواد آسیب رسا( که باعث 121، 120شود )تنوع زیستی میروی انتشار کربن و از بین رفتن  بالقوهمساله باعث کاهش اثرات 

 .(2)اولیه مرسوم شده است 

 اقتصادی-اجتماعیمسائل . 6. 4
 اجتماعی نتیجهکه ممکن است در ایجاد دارد اقتصادی  و اجتماعی مزایای های زیستی ریزجلبکی همچنین تعدادیتوسعه سوخت

باشد، که شامل جوامع شهری در میان جامعه میمزایای اقتصادی پتانسیل توزیع عادالنه شامل پایدار موثر باشد. پایداری اجتماعی 

این مزایا ایجاد یک صنعت انرژی که توانایی پاسخگویی  ترینِ(. واضح122باشد )و بهبود کیفیت زندگی آنها میو حاشیه نشین 

باشد. این در تضاد با صنایع سوخت طوالنی مدت به نیازهای سوختی را دارد و ایجاد شغل و رشد اقتصادی در جوامع شهری می

. (123)شوند ود منابع محدود میبهای زیستی مرسوم که که با کمیا سوخت هستد وفسیلی کنونی است که وابسته به منابع محدود 

نتایجی برای رشد مشاغل مرتبط های زیستی جلبکی همچنین توانایی ارائه طوالنی مدت، سوختبه عنوان یک صنعت قابل اطمینان 

 (.9)را دارا هستند  های فسیلی مرسوم در ارتباط هستندبا سوختآنهایی که مانند  برپایه مهارت

کنند. سرمایه ها همچنین امکان رشد اقتصادی در مناطق غیر شهری و حاشیه ای را نیز فراهم میصنایع وابسته به ریزجلبک

های انرژی زیستی معموال با محوریت اشتغالزایی و درامدزایی برای کسب و کارها و جوامع های عمومی و خصوصی در پروژهگذاری

صنایع پیشنهاد شده است که موقعیتهای قابل مالحظه ای برای رشد پایدار  .(124)در حاشیه شهرها هستند  ی به خصوصمحل

ممکن است به هر حال، در بسیاری از مواقع  .(121) امده استهای زیستی مرسوم به وجود کشاورزی و درامدها از طریق سوخت

دلیل دید اجتماعی ایجاد شده مبنی بر افزایش قیمت غذا و محدودیت  های زیستی معمول بهحمایتی برای سوختهای توجیه سیاست

که با صنایع مکمل متحد شده باشد ممکن است یک جایگزین مهم در ها منابع غذایی دشوار به نظر بیاید. در مقابل، کشت ریزجلبک

محصوالت جنبی )مانند یعات و تولید ضا و های مکمل صنایع فصلی، همکاری تثبیت زیستی پسابنظر گرفته شود. عالوه بر درآمد

 ممکن است این مساله را برای جوامع اقتصادی محلی توجیه پذیر کند. (94)غذای دام، کود و ...( 
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 های زیستی نسل سومسوخت های اولیه. دستاوردها برای کاهش هزینه5
های مربوط تاثیر مثبت بسزایی در کاهش هزینه و (129) های اخیر رشد چشمگیر داشتهدر سال هابا وجود اینکه استفاده از فاضالب

ها ترین آنهای بسیاری همراه است که مهمصنعتی سازی این پدیده با چالش ،است گذاشتهها به تولید سوخت زیستی از ریزجلبک

 انجام گرفته است.های اخیر تحقیقات زیادی های اولیه و توجیه پذیری اقتصادی آن است. در این رابطه در سالبحث هزینه

 های مربوط به برداشت. هزینه1. 5

های آبگیری نیز محاسبه شود این فرایند بیش ( اگر هزینه130های کل را در بر میگیرد )درصد هزینه 30تا  20برداشت به تنهایی 

فیلتر کردن، استفاده از شود. ( را شامل می132درصد هزینه های مربوط به تجهیزات ) 90( و نزدیک به 131ها )درصد هزینه 50از 

های استفاده ها برخی از راهبرای ته نشین سازی، لخته سازی، شناور سازی، الکتروفورسیز، سانتریفیوژ و یا مشتقات آن جاذبه زمین

آید. حساب میتری به تر و ارزانها فیلتر کردن راه نسبتا آسان. در میان این شیوهها در گذشته بوده استشده برای برداشت جلبک

به صورت مستمر استفاده شده و بنابراین برای تصفیه مجدد محیط کشت جلبک، خارج کردن پروتوزوآ ها و تواند این شیوه می

آلوده شده و  های غیرفیلتر کردن بدون انعقاد باعث ایجاد زیست تودهه مجدد از مواد غذایی مناسب است. ها و نیز استفادویروس

های زیستی دارای امنیت مناسبی خواهند ایین دستی از جمله خشک کردن، عصاره گیری، ذخیره سازی و بازیابیبنابراین مراحل پ

توانند میمیکرو متر( با استفاده از اثر جاذبه زمین  10)اندازه منفذ بزرگتر از  جلبکیهای کلنیهای تاژکدار و یا (. ریزجلبک113بود )

 های هزینه و (. عملیات113) متر میتوانند از فیلتر عبور کنندمیکرو 10با اندازه کوچکتر از های اما سولفیلتر شوند به سادگی 

(. استفاده از فیلترها 130کند )( و احتیاجات انرژی با کاهش اندازه منافذ فیلترها افزایش پیدا می113عملیاتی ) نگهداری، پیچیدگی

حجم  با تر مانند تولید سوخت زیستی غیر اقتصادی است بنابراین برای برداشتههای آزمایشگاهی و برای آزمایشات کم هزیندر اندازه

با مصرف کم انرژی و هزینه پایین ضروری است که غشاهای مورد استفاده در این فیلترها بهینه سازی شده و یا باالی زیست توده 

تواند یکی از این ابتکارها ها میبرای برداشت جلبک( PNMپلی پروپیلن )ای . استفاده از غشاهای پارچهغشاهای جدید ساخته شوند

باشد که تخلل آن به از یک شبکه نامنظم و چندالیه فیبری تشکیل شده که دارای منافذ متعدد و به هم مرتبط می PNMباشد. 

تر از های بسیار پایینتخوبی کنترل شده و در مقابل دمای باال و مواد شیمیایی مقاوم است. این ماده در ابعاد گوناگون و با قیم

سترده گ( در دسترس است. این ماده به طور [PES]یا پلی اتر سولفون  [PVDF]غشاهای آبگریز مرسوم )مانند پلی وینیلیدن فلوراید 

و  ستدر صنعت مورد استفاده بوده و با توجه به قیمت پایین از استحکام مناسب و مقاومت به دما و مواد شیمیایی باالیی برخوردار ا

و مصارف صنعتی دیگر استفاده شده است با این حال هنوز هیچ گزارش ، تصفیه فاضالب های پزشکیتا کنون بارها برای جداسازی

 (.113رسمی برای استفاده از این فیلتر به منظور برداشت زیست توده جلبک منتشر نشده است )



17 
 

 های مربوط به خشک کردن توده زیستی. هزینه2. 5

اینکه زیست توده برداشت شد مرحله مهم بعدی در مراحل پایین دستی تولید سوخت زیستی خشک کردن زیست توده بعد از 

خشک  (. 113باشد )های کشت توده جلبکی میآبگیری و خشک کردن کارآمد با هزینه پایین از ملزومات کاهش هزینه باشد.می

باشند و از نظر انرژی می فهای پر مصرداخل فر گذاشتن و غیره روش کردن از طریق انجماد، خشک کردن از طریق اسپری کردن،

های و همچنین ویژگی زیست توده شیمیایی هایویژگیاز لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهند بود. بنابراین بسیار پر هزینه بوده و 

ظاهری و غیره تحت تاثیر  مخصوص واقعی، جرمحجم زیست توده خشک شده( از جمله اندازه، ضخامت، شکنندگی، چگالی )کیک 

های بعدی مانند حمل و نقل، انبارداری، خرد کردن، عصاره (. در ادامه تمامی فعالیت113گیرد )های خشک کردن قرار میشیوه

ت که استفاده های کیک بستگی دارند. مطالعات نشان داده اسکردن و غیره به ویژگینوان خوراک استفاده کردن، مخلوط گیری، به ع

برای  PNMطی آزمایشاتی از  2017در سال گوپتا و همکاران  .بر روی خواص کیک زیست توده نیز موثر خواهد بود PNMاز روش 

برای کشت  ٪94آبگیری از توده زیستی جلبکی استفاده کردند و نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از این غشا دارای کارآیی حدود 

   (.113رصد باقی ماند )د 90رایی آن باالی های چندین و چندین باره از غشا کاباشد و حتی بعد از استفادهبا غلظت نرمال می

 نتیجه گیری. 6
 . تا به امروز بیشتر تمرکز روی خوراکشودهای زیستی مبتنی بر زیست توده احساس میهای اساسی در سوختپیشرفتاز به نی

در ابتدا امید بخش به نظر  هاییهای تولیدی مرتبط بوده است. مزایای خارجی چنین سیستمزمینی و سیستم هایبر کشت مبتنی

دهد با این حال، تحقیقات نشان می .(9)ند )به خصوص در امریکا و برزیل( رسیدن دیافت کردهایی برای به سوددهی رسیده و حمایت

که این مزایا ممکن است اغراق شده یاشند. به خصوص شواهد رو به رشدی وجود دارد که پاکسازی زمین برای کشاورزی، به خصوص 

 ای شود.خالص در انتشار گازهای گلخانه ممکن است به دلیل منابع جذب کربن باعث افزایش در مناطق گرمسیری،

های زیستی مرسوم نیز به ( خالصه شده است برایند مزایای اقتصادی و اجتماعی به دست آمده از سوخت4 جدولهمانطور که در )

کاربری آنها از طریق پاکسازی زمین و تغییر های اکوسیستمیک در سیستم القای کاهش دلیل تاثیر روی قیمت غذا و مواد اولیه و

رفاهی این تغییرات پیچیده اند. پتانسیل موجود در اشتغال زایی و درامدزایی و دسترسی بهتر به سوخت  اتباشد. تاثیرغیر مطمئن می

های زیستی برپایه محصوالت غذایی ممکن است افزایش قیمت غذا را به خصوص در مناطق ایجاد شده از طریق تولید سوخت

های باالتر برای غذا ممکن است درآمد کشاورزان را افزایش دهد که بیشتر آنها در گذشته همینطور قیمت فقیرنشین جبران کند.

. در هر حال مزایای گفته شده ممکن است به صورت مساوی در جامعه تقسیم نشود و توزیع بین ی داشته اندمیانگین درآمدی پایین
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ها باید پاسخ یک سوال مهم است که برای درک همه اثرات روی رفاه انسانمشتریان محصوالت کشاورزی های خالص و تولید کننده

 (.125) داده شود

 هامحدودیت فواید نوع سوخت زیستی

های های سرریز شده به بخشمزیتهای حمایتی نشان دهنده سیاست نسل اول

 (3. 3دیگر اقتصاد است )

به منابع  دهد تافقیرتر اجازه میهای تولید کمتر به جوامع هزینه

. 3های تجدید پذیر برای حمل و نقل دسترسی داشته باشند )سوخت

3) 

مزایایی برای کشاورزان کم درآمد در جوامع در حال توسعه وجود دارد 

(3 .3 ) 

EROI ( 1. 3پایین) 

 

تنوع  گازی باال و از بین رفتنانتشار پتانسیل 

 (2. 3زیستی به دلیل تغییر کاربری زمین )

خصیص محصوالت کشاورزی رقابت برای ت

 (4. 3برای غذا )

  (4. 3رقابت برای منابع کشاورزی )

 (1. 3باالتر از نسل اول ) EROI نسل دوم

 

 

فشار کمتر تقاضا روی محصوالت و منابع کشاورزی در مقایسه با 

 (  4. 3نسل اول )

ممکن است باعث افزایش فشار برای تغییر 

 (4. 3ها و مزارع شود )کاربری جنگل

 (4. 3رقابت بر روی منابع کشاورزی )

وابستگی به عرضه نامناسب در صورت 

  (3.4ها )ضایعات و فاضالب

(، مزایای استفاده از 4. 4ها در کشت؛ تثبیت کربن )پساباستفاده از  نسل سوم

 (5. 4فاضالب )

 (6. 4ای/غیر قابل کشت )های حاشیهامکان کشت در زمین

 (4. 2جانبی ارزشمند )پتانسیل تولید محصوالت 

 (5. 4کاهش اثرات بر روی تنوع زیستی )

. 4، اشتغالزایی و رشد اقتصادی )پتانسیل توسعه صنایع طوالنی مدت

 (6. 4)ای ( قابل اعتناد بودن اجتماعی برای جوامع حاشیه6

ها و قیمت تمام شده تکنولوژی نابالغ، هزینه

 (2. 4باال )

 (4. 3فراوری )خواه برداشت و طبیعت انرژی

های فسیلی در مراحل وابستگی به سوخت

تولید باعث افزایش هزینه زیست محیطی 

 ( 4. 3شود )می

 های زیستی. )اعداد داخل پرانتز به بخش مورد نظر اشاره دارند(ها برای نسل اول، دوم و سوم سوختفواید اقتصادی کلیدی و محدودیت 4 جدول

رسد تا این اندازه نکات منفی به نظر نمیهای زیستی معرفی کرده اند که پتانسیل جدیدی برای سوختها ها به ویژه ریزجلبکجلبک

های زیستی ریزجلبکی هنوز از نظر قیمت های زیستی مبتنی بر زیست توده، سوختداشته باشند. مانند بیشتر سوخت به همراه 
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های پردازشی های موجد در تولید و تکنولوژیمساله بیشتر به دلیل کمبود های فسیلی را ندارند هرچند که اینتوانایی رقابت با سوخت

گذشته از پتانسیل پیشرفت تکنولوژی، توانایی اختصاص دادن زیست توده به محصوالت خروجی دیگر و احتماال بهبود  .(77)باشد می

های جانبی از محصوالت تولید شده در فرایند دهتوجیه اقتصادی وجود دارد. به هر روی، در حال حاضر هیچ آنالیزی بر روی استفا

تا برای یک تصمیم گیری کلی برای امکان یا عدم امکان استفاده از  تولید زیست توده و توجیحات اقتصادی آن منتشر نشده است

 ها برای تولید سوخت زیستی استفاده شود.کشت ریزجلبک

های در کنار سازهباشند. این است که آنها نیازمند شدید به سرمایه و منابع میها و فراوری آنها یک مانع دیگر برای کشت ریزجلبک

(. 103)ل قبول زیست توده نیز وجود دارد قابمورد نیاز برای کشت مصنوعی آنها، نیاز به انرژی، آب و مواد غذایی مرتبط برای تولید 

نیازهای باال به انرژی بیانگر وابستگی به  (126برای کشت وجود دارد )ها به عنوان مواد اولیه با وجود اینکه امکان استفاده از فاضالب

 (.110) است های کوتاه یا متوسط و برای راه اندازی فرایندهای پایین دستی متعددمدت حداقل در های فسیلیسوخت

بر مزایای اجتماع است. عالوه  برایهای زیستی ریزجلبکی بیانگر مزایای احتمالی آن مسائل، نکات مثبت فراوان سوخت این وجود با

تواند روی قیمت های برپایه جلبک بر مسائل مربوط به رقابت مواد اولیه فائق آمده اند که این مساله میزیست محیطی، تکنولوژی

زایی و درامدزایی به از طریق اشتغال پایداری اجتماعی توانند درها میغذا و تنوع زیستی اثر گذار باشد. عالوه بر این، این تنکنولوژی

 ای که متکی بر صنایع فصلی هستند مشارکت داشته باشند.خصوص در نواحی حاشیه

ی حمایت مستقیم ها شامل اقداماتمند بوده است. این حمایتهای بسیاری بهرههای زیستی نسل اول و دوم از حمایتتوسعه سوخت

مستقیم  غیر (؛ یا اقدامات65) هااعطای یارانه برای تولید و ایجاد زیرساخت (،19سوخت ) هایمالیاتمالیاتی، کاهش  مانند امتیازات

تر از صنایع بومی در مقابل محصوالت خارجی با قیمت پایینتجارتی که  های زیستی و اقداماتمانند قوانین ترکیبی برای سوخت

هزینه داشته است و طبق  2006امریکا در سال میلیارد دالر  11. این اقدامات طبق محاسبات انجام شده (113کند )محافظت می

 .(113)میلیارد دالر خواهد بود  25، 2017های انجام شده این هزینه برای سال پیش بینی

تواند عملیاتی سازی و در دسترس قرار گرفتن این های توجیه پذیر از نظر اقتصادی میهای مرتبط برای ارائه قیمتانجام سیاست

در مواد اولیه مرسوم )برای مثال در برزیل( (. رشد نسبی سریع 113) زیستی را در دراز مدت تضمین کند هایای سوختبر جایگزین

ها قابل . در حالی که این سیاستدهندهای حمایتی پاسخ مثبت میدهد که تولید کنندگان و مصرف کنندگان به سیاستنشان می

آغازین و ریسک باال عامل بازدارنده دیگری برای سرمایه گذاری در این صنعت در  هایها نیز هستند هزینهاجرا برای تولید ریزجلبک

 باشد. تر بر پایه کشاورزی میمقایسه با تولیدات کم هزینه
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های اول، دوم و سوم پرداخته شود. های زیستی گیاهی از نسلگریبانگیر سوخت در این سمینار تالش شد به بررسی مسایل اقتصادی

ها توانسته ریز جلبک رسدبه نظر می های زیستی نسل اول و دوم بررسی شود.سعی شد موانع کلیدی بر سر راه سوخت همچنین

های تولید و انرژی آنها بسیار باالست و این هزینهباشند بسیاری از مشکالت پیشینیان خود را مرتفع کرده باشند اما با این وجود 

های زیستی مرسوم داشته اند. به همین تاثیر بسزایی در تکامل و استفاده از سوختهای حمایتی بزرگترین مانع آنهاست. سیاست

ار گرفته شود های زیستی جلبکی نیز به کهای حمایتی مناسب برای تکامل سوختدهد که سیاستصورت تحقیقات پیشنهاد می

اجتماعی نشوند مورد نیاز است-های زیست محیطی و همچنین اقتصادیهای مایع جایگزین که باعث افزایش هزینهچرا که سوخت
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 . چکیده انگلیسی8

Title: Social-economic issues in algal biofuels  

Abstract 

Despite the initial environmental and supply benefits associated with conventional 

biofuels which drew attention of scientists, energy and economy industrialists 

leading to substantial policy support, researches have indicated that these benefits 

might have been overly optimistic. Negative externalities associated with food and 

resource allocation have also resulted in an increasing skepticism about the long-

term potential of transitioning to biofuels. This study presents the economic benefits 

and costs surrounding conventional biofuels and suggests the need for further 

development of a third-generation feedstock based on algae. The article provides 

guidance on the potential for a policy framework for supporting microalgae as a 

source of biofuels given the numerous associated positive externalities. Also, this 

study investigated issues in alga-based biofuels industrialization and accomplished 

actions to solving these issues. 

Key words: biofuel, algae, alga base biofuels. 
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