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 -1مقدمه
جلبک ها گروه بزرگ و متعددي از ارگانيسم هاي ساده و
عمدتا اتوتروف كه شامل انواع تک سلولي و چند سلولي مي
1
باشند .بزرگ ترين و پيچيده ترين آن ها را علف دريايي
مي نامند .آنها همانند گياهان فتوسنتز مي كنند ,اما خيلي
از ساختارهاي گياهان را ندارند به همين دليل عمدتا اين

و براي محيط زيست مضر است .با توجه به افزايش جمعيت
و صنعتي شدن تقاضاي انرزي به يک نگراني اصلي در
جوامع بين المللي تبديل شده است .كمبود سوخت هاي
فسيلي به عنوان يک منبع غير قابل تجديد منجر به
درگيري هاي جهاني و بين المللي به ويزه در كشورهاي در
حال توسعه شده است .سوخت هاي فسيلي با انتشار دي
اكسيد كربن به هوا منجر به تغييرات آب و هوا ،خشکسالي،
گسترش بيماري و تغيير در اندازه جمعيت گونه هاي
گياهي و جانوري مي شود .با اين روند ما نياز به منابع
انرزي تجديدپذير مانند :خورشيد ،زيست توده ،باد و آب
داريم .زيست توده 2به عنوان يک منبع انرژي تجديد پذير
در نظر گرفته شده است ,به عنوان منبعي با بيشترين
پتانسيل در برآورده كردن نيازهاي انرژي جهاني است.
اسيد هاي چرب آلکيل ( به ويژه متيل) به عنوان بيوديزل و

كاهش مي دهد] . [2از جلبک ها براي تهيه ي انواع

[ .در حال حاضر بسياري از كشورهاي دنيا در حال هدف
گذاري براي حمايت و توليد از سوخت هاي گياهي هستند.
سوخت هاي گياهي در دنيا به دو شکل اتانول و بيوديزل

ها را از گروه گياهان مستثني مي كنند] . [2جلبک ها
داراي كاربردهاي متنوع هستند كه مي توان از آنها به
عنوان منبع مهمي از مواد غذايي به ويژه در آسيا نام برد.
روغن حاصل از جلبک ها سطح بااليي از اسيد هاي چرب
غير اشباع دارد براي مثال جلبک Parietochloris incise
سطح بااليي از اسيد آراشيدونيک دارد امروزه جلبک ها در
موارد متعددي مانند نرم كردن خاک و غذاي دام استفاده
مي شود .از جلبک ها براي پاكسازي فاضالب استخر ها
استفاده مي شود .فاضالب توسط جلبک ها پاكسازي مي
شود اين عمل استفاده از مقادير باالي سموم شيميايي را

جايگزيني براي سوخت معمولي ديزل شناخته شده اند]20

سوخت هاي شيميايي استفاده مي شود .استفاده از سوخت
هاي گياهي يکي از گزينه هاي كاهش آلودگي حمل و نقل
جاده اي است  .لذا اتحاديه اروپا براي توليد اتومبيل هايي
كه با سوخت گياهي كار كنند ،هدف گذاري نموده

توليد مي شوند].[16

است].[22

 -3مواد اولیه برای تولید سوخت زیستی

 -2سوخت زیستی به عنوان جانشینی برای

ايده اصلي و اوليه سوخت هاي زيستي به سال  1911بر
مي گردد .در سال  1911رودولف ديزل بيان كرد كه موتور
ديزل مي تواند با روغن هاي نباتي تغذيه شود و موجب

سوختهای فسیلی

توسعه كشاورزي شود .[5].تحقيقات و تالشهاي بسياري
در پيرو يک منبع پايدار ,اقتصادي و سازگار با محيط زيست
و براي حمل و نقل روي تبديل مواد خام مختلف به سوخت
زيستي متمركز شدند .در حال حاضر سوخت زيستي از
مواد اوليه مختلفي ساخته شده است كه شامل :روغن
خالص گياهي ،چربي حيوانات و پسماند كشاورزي مي
باشند .چربي حيوانات در مقايسه با روغن گياهي از نظر
اقتصادي براي توليد سوخت زيستي مناسب تر هستند.
روغن خالص گياهي از گياهاني مانند :لوبيا سبز ،كلزا ,ذرت،

با توجه به اين كه سيستم حمل و نقل از عوامل عمده آلوده
كننده هوا در كالن شهرها محسوب مي شود و اين امر يکي
از عوامل اصلي ايجاد كننده گازهاي گلخانه اي و دليل
اصلي سوراخ شدن گازهاي گلخانه اي محسوب مي شود
جنبه زيست محيطي حمل و نقل از اهميت ويژه اي در
پايداري شهرها محسوب مي شود] .[6الزم به ذكر است با
كاهش ذخاير نفت خام و اثرات منفي زيست محطي كه
سوخت هاي فسيلي دارند ،جايگزين كردن آن با سوخت
هاي تجديد پذير و دوستدار طبيعت امري اجتناب ناپذير به

پنبه دانه ،كتان ،آفتابگردان مشتق مي شوند]. [20

نظر مي رسد] .[3سوخت هاي فسيلي حدود  %90انرژي

كل جهان را فراهم مي كنند] . [17روند استفاده از سوخت
هاي فسيلي به طور گسترده به رسميت شناخته شده است
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روغني با استفاده از آب و زمين كمتر سوخت زيستي

 -4ریز جلبک ها به عنوان منبع تولید سوخت

بيشتري توليد كنند] [11و هم چنين جلبک هاي رشد
يافته تحت شرايط كنترل شده بيش از  20بار در هکتار
بيشتر از دانه هاي روغني خشکي مانند :سويا ،كلزا روغن

زیستی
جلبک ميکرو قادر به توليد سوخت هاي زيستي شامل:
اتانول ،متان ،هيدروژن و روغن مي باشد .هم چنين مي

توليد مي كنند] chisti .[19در سال  2008ثابت كرد كه
بيوديزل از جلبک ميکرو تنها بيوديزل تجديدپذير است كه
داراي پتانسيل بااليي براي پاسخ گويي به تقاضاي جهاني

توان آن را خشک كرد و براي توليد برق سوزاند].[3،15
بزرگترين نقش جلبک ها در اكوسيستم هاي آبي نقش
توليد كنندگي است .جلبک ها از تواناترين گياهان بوده و
قادرند دي اكسيد كربن را جذب كرده و آب و هوا را تمييز

براي نفت مي باشد].[3،13

و پاک كنند] .[9جلبک ها هيچ گونه رقابتي با منابع غذايي
نسل بشر ندارند و استفاده از آنها در توليد سوخت هيچ

 -5مکانیزم های تولید جلبک به منظور تولید سوخت

گونه محدوديتي را در منابع غذايي به دنبال ندارد].[5،23
از نظر اقتصادي توليد سوخت زيستي و اتانول زيستي از
جلبک ها مقرون به صرفه است و منجر به كاهش انتشار
گازهاي گلخانه اي مي شود .فناوري هاي جديد جهاني
حاكي از اين موضوع مي باشد كه توليد سوخت زيستي از
ارزش و اهميت زيادي برخوردار بوده و جلبک به دليل
سرعت رويش باال داراي توليد زيادي مي باشد لذا در بين
اقالم مختلف محصوالت كشاورزي و منابع طبيعي جلبک
براي توليد سوخت زيستي و اتانول در جهان انتخاب شده

زیستی
 1-5تولید و برداشت جلبک به کمک تصفیه فاضالب
يکي از روش هاي توليد و برداشت جلبک در مقياس زياد،
كشت آنها در داخل فاضالبها ميباشد .جلبکها با جذب
مواد مغذي مورد نياز خود از فاضالب رشد كرده و همزمان
باعث تصفيه فاضالب ميشوند .بدون تصفيه مناسب فاضالب
مواد مغذي مانند فسفات و نيتران از فاضالب خارج و به
اكوسيستم هاي پايين دست منتقل مي شود .از اثرات منفي
آن مي توان به اقزايش مواد مغذي ،حضور جلبک هاي
مزاحم ،كاهش غلظت اكسيژن ،تغييرات  ، pHتوليد سم
سيانو توكسين ،و تلف شدن ماهيان اشاره نمود .به كمک
يک سري فناوري هاي فيزيکي و شيميايي ميتوان به تصفيه
فاضالب كمک كرد كه باصرف مواد شيميايي و و انرژي
بااليي همراه است .در مقابل فرايند هاي تصفيه فيزيکي و
شيميايي ،جلبک هاي تصفيه كننده با حذف باالي مواد
مغذي به صورت ارزان ،در بازيابي منابع مفيد واقع مي
شوند .استفاده از فاضالب هزينه هاي مربوط به استفاده از
كودهاي آلي مورد نياز براي توليد جلبک را كاهش مي

است] . [11ريز جلبک ها به عنوان بزرگترين نماينده در
عين حال يکي از گروه هاي ناشناخته در بين
ميکرواورگانيسم ها است كه تنها منبع مناسب براي توليد
سوخت زيستي به نظر مي آيند .آنها به دو گروه پروكاريوت
و يوكاريوت تقسيم مي شوند كه به خاطر ساختار ساده اي
كه دارند به سرعت رشد مي كنند .با رشد جلبک ها روغن
در سلول هاي جلبک تجمع مي يابد روغني كه به لحاظ
ساختاري و مولکولي ساختاري شبيه نفت خام دارد].[9
جلبک ها به عنوان به عنوان يک منبع پايدار سوخت
زيستي در نظر گرفته شده است كه توانايي سنتز و تجمع
مقدار معني داري از ليپيد ها را دارند .مطالعات نشان داده
است كه مقدار ليپيد در بعضي از آنها  %80وزن خشک

دهد] . [11پارامترهايي كه باعث افزايش توليد جلبک به
كمک تصفيه فاضالب مي شود شامل :اضافه كردن دي
اكسيد كربن ،گونه كنترل ،كنترل چرندگان و انگل ها مي
باشند .زيست تود جلبکي كه در فاضالبها رشد يافته است به

آنهاست] . [21ريز جلبک هاي سبز به عنوان بزرگترين
نماينده روغني براي توليد سوخت زيستي شناسايي شده
اند .جلبک ها داراي  3تركيب عمده هستند -1
كربوهيدراتها -2پروتيين ها -3ليپيدها .بخش عمده اي از
روغن جلبک ها تريگليسيريد است كه نوع مناسب روغن
براي توليد سوخت زيستي است .جلبک هاي ميکروسکوپي
مانند سيانوباكتري ها و يوكاريوت ها نسبت دانه هاي

عنوان يک محصول جانبي در نرخ باال توليد مي شود]. [19
 -6سیستم های کشت جلبک ها
سيستم هاي كشت ريز جلبک ها براي مقاصد مختلف
تجاري بر اساس ويژگي هاي مختلفي قابل دسته بندي
هستند .رايج ترين آنها تقسيم بندي بسته و باز است .براي
79
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فتوبيورآكتورها يک محيط كشت بسته را فراهم متي كننتد
كه در برابر تهاجم و رقابت ساير ميکرواورگانيستم هتا ايمتن
بوده و شرايط كشت ريزجلبک ها در آن بته طتور متوثرتري
كنترل مي شود عالوه بر اين گونه هاي متنوع و بيشتتري از
ريز جلبک ها را مي توان در چنين محتيط هتاي بستته اي
كشت داد .در فتوبيورآكتورها نور به طور مستتقيم فقتط بته
سطح محيط كشتت تابيتده نمتي شتود ،بلکته از ديوارهتاي
شفاف رآكتور عبور كرده و به سلول هاي كشت شتده متي
رسد .ضمن اين كه در فتوبيو رآكتورها از تبادل مستقيم گاز
و آلودگي بين اتمسفر و محيط كشت جلوگيري متي شتود.
در مقايسه با سيستم هاي كشتت بتاز ميتزان تتوده زيستتي

مقاصد كشاورزي در كنار سيستم هاي كشت ويژه كه
مقياسي كوچک در حد كمتر از  1000ليتر دارند،
استخرهاي روباز ،استخرهاي داراي بازوهاي چرخان،
استخرهاي با جريان سريع و كيسه هاي بزرگ مورد استفاده
قرار مي گيرند .عوامل مختلفي در انتخاب نوع سيستم
كشت جلبک ها نقش دارند كه مهم ترين آنها شامل نوع
ريز جلبک ،مواد غذايي ،ميزان مصرف انرژي ،قيمت زمين و
آب و هواي منطقه مي باشند .بيشتر گونه هاي ريز جلبکي
مانند كلرال ،دوناليال ،آسپيرولينا كه امروزه استفاده تجاري
وسيعي دارند به اين دليل حايز اهميت هستند كه قادرند در
محيط هاي كشت انتخابي روباز رشد كنند بدون آن كه

توليد شده در فتوبيورآكتورها بشتر است] . [7مدت زمتان
كشت ريزجلبک ها كاهش يافتته و محصتوالت توليتدي در
آنها پذيرش و مقبوليتت بتااليي در بتازار دارد .گونته هتاي
متعدد ريزجلبکتي را متي تتوان در يتک نتوع فتوبيورآكتتور
كشت داد و ميزان تبخير در آنها پايين است كه اين مستله
اهميت زيادي در كشت جلبک در منتاطق كتم آب دارد .دو
ميليون تن جلبک قادراست يک ميليون تن ريتز جلبتک را

توسط ساير ميکرو اورگانيسم ها آلوده شوند]. [7
 1-6سیستم های کشت روباز
پيشرفت و تکامل تکنولوژي كشت ريزجلبک ها به صورت
روباز نتيجه تركيب سيستم هاي مختلف با هدف جلوگيري
از رسوب مواد( اعم از توده هاي سلولي و مواد غذايي) در
محيط هاي كشت و افزايش كيفيت نور مصرفي است .در
سيستم هاي روباز ،توليد توده زيستي ريزجلبک ها نه تنها
به ميزان انرژي نوراني وارده بر سطح محيط كشت وابسته
است يلکه به مقدار انرژي الزم كه به تک تک ريز جلبک ها
مرسد نيز بستگي دارد كه در اين حالت عمل هم زدن

جذب كند]. [17

 -7عناوین راهکارهای بهبود راندمان تولید بیودیزل
 -1استفاده از ريز جلبک ها به عنوان يک كانديد بسيار
مناسب در تهيه سوخت بيوديزل :جلبک به دليل سرعت
رويش باال داراي توليد زيادي مي باشد لذا در بين اقالم
مختلف محصوالت كشاورزي و منابع طبيعي جلبک براي
توليد سوخت زيستي و اتانول در جهان انتخاب شده است.
هم چنين ريز جلبک ها داراي درصد وزني باالتري از چربي
در مقايسه با ساير مواد اوليه هستند.

محيط كشت و اختالط آن نقش مهمي را ايفا مي كند]. [7
اين استخرها اغلب در زمين هايي با مساحت بسيار بزرگ (
در حد چند هکتار) بايد بنا شوند كه اين امر خودش
محدوديت بزرگي به شمار مي آيد .از سوي ديگر كنترل
شرايط محيط رشد در روش استخر باز كار چندان ساده اي

نيست]. [1

 -2توليد ريزجلبک ها تحت شرايط مناسب :جلبک هاي
رشد يافته تحت شرايط كنترل شده بيش از  20بار در
هکتار بيشتر از دانه هاي روغني خشکي مانند :سويا ،كلزا
روغن توليد مي كنند .هم چنين براي توليد ريز جلبک ها
نياز به آب و زمين كمتري نسبت به دانه هاي روغني ديگر
وجود دارد.

 2-6سیستم های کشت بسته
سيستتتتم هتتتاي كشتتتت بستتتته يتتتا فتوبيورآكتورهتتتا،
رآكتورهتتايي هستتتند كتته در آنهتتا ميکرواورگانيستتمهاي
فتوتروف ( انواع باكتري ها ،ريز جلبک ها ،و ستلول هتاي
گياهي) به منظور انجام يک سري واكنش هاي فتوبيولتوژي
كشت داده ميشوند .بيشتر ريز جلبک ها بته متدت طتوالني
نمي توانند در سيستم هاي روباز باقي بمانند بته ايتن علتت
كه احتمال آلودگي آنهتا بتا پروتوزوآهتا  ،قتار هتا و ستاير
ميکرواورگانيسم ها وجود دارد .هم چنين ممکن است ستاير
( ريزجلبکهتتا) بتتا گونتته اوليتته كشتتت شتتده رقابتتت كننتتد.

 -3انتخاب محيط هاي كشت مناسب جهت توليد
ريزجلبک :سيستم هاي كشت ريز جلبک ها براي مقاصد
مختلف تجاري بر اساس ويژگي هاي مختلفي قابل دسته
بندي هستند كه مهم ترين آنها سيستم كشت باز و بسته
هستند .به كمک سيستم كشت بسته تحت شرايط كنترل
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است .در سال هاي اخير به منظور پايين آوردن هزينه توليد
سوخت زيستي مطالعات زيادي در زمينه استخراج سوخت
زيستي از ريز جلبک ها در سراسر جهان انجام گرفته است.
آنها در مقايسه با دانه هاي پرچرب خشکي ،داراي بازده
فتوسنتزي و توليد زيست توده بيشتر و رشد سريع تري
هستند .هم چنين درصد باالي اسيدهاي چرب اشباع و
 MUFAدر چربي ريز جلبک ها باعث افزايش كيفيت

شده مي توانيم مقدار زيادي ريزجلبک را در زمان كوتاهي
توليد كنيم .كه در مقايسه با ساير مواد اوليه توليد سوخت
زيستي مقرون به صرفه مي باشد.
 -1تصفيه فاضالب توسط ريز جلبک به منظور توليد
سوخت زيستي :استفاده از فاضالب هزينه هاي مربوط به
استفاده از كودهاي آلي مورد نياز براي توليد جلبک را
كاهش مي دهد .پارامترهايي كه باعث افزايش توليد جلبک
به كمک تصفيه فاضالب مي شود شامل :اضافه كردن دي
اكسيد كربن  ،گونه كنترل ،كنترل چرندگان و انگل ها مي
باشند .زيست تود جلبکي كه در فاضالبها رشد يافته است
به عنوان يک محصول جانبي در نرخ باال توليد مي شود.

بيوديزل مي گردد] . [10توليد سوخت زيستي از ريز
جلبک ها تحت تاثير دو عامل ميزان زيست توده توليد شده

و درصد وزني چربي توليد شده قرار دارد] . [18روش هاي
مختلفي جهت افزايش توليد زيست توده توسط ريز جلبک

ها وجود دارد] . [12يکي از اين روش ها تغيير در شرايط
كشت ريز جلبک ها مي باشد عالوه بر آن استفاده از محيط
كشت مناسب كه در زمان كوتاه و با هزينه كم منجر به
توليد مقادير بااليي زيست توده شود .مي توان چنين نتيجه
گرفت كه براي افزايش راندمان توليد بيوديزل ،استفاده از
ريز جلبک ها به عنوان يک كانديد مناسب مورد توجه قرار
گرفته است .عالوه بر آن چگونگي توليد آنها نيز كه صرفه
اقتصادي داشته باشد حائز اهميت است .بنابراين به كمک
سيستم هاي كشت بسته و فاضالب ها مي توانيم مقادير
بااليي ريز جلبک در مدت زمان كوتاهي به دست آوريم كه
در مقايسه با دانه هاي روغني مورد استفاده براي توليد
بيوديزل مقرون به صرفه مي باشد.

 -8نتیجه گیری
سوخت تجديد ناپذير به عنوان سرمايه ملي كشورمان به
حساب مي آيد كه ما بايد به دنبال اين باشيم كه از هدر
رفتن اين سرمايه جلوگيري كرده و براي آينده حفظ

كنيم] .[1بررسي ها نشان داده است كه نمي توان از روغن
هاي گياهي به طور مستقيم به عنوان جايگزين مناسبي
براي سوخت ديزل استفاده نمود .جرم مولکولي زياد روغن
هاي گياهي و لزوجت نسبتا زياد آنها استفاده از روغن هاي
مذكور را به عنوان سوخت ديزل محدود مي كند .منابع
گياهي مرسوم براي توليد زيست سوخت نمي تواند نياز روز
افزون به منابع سوخت را برآورده كنند .براي توليد اين مواد
زمين هاي كشاورزي زيادي مورد نياز است .هم چنين نرخ
رشد اين گياهان و فركانس محصول دهي آنها كند است .از
سوي ديگر نرخ توليد آالينده ها و گاز هاي گلخانه اي به
شدت روبه افزايش است  .با توجه به مشکالت مذكور به
راحتي مي توان چنين استنتاج نمود كه كنترل ميزان
گازهاي گلخانه اي به كمک مواد خام نسل اول كاري غير
ممکن است .لذا بايد به دنبال منابع مناسب تري رفت كه
بازدهي باالتر و نرخ رشد سريع تري داشته باشند .با توجه
به شرايط جغرافيايي كشورمان كه بسياري از گونه هاي
جلبکي را به طور طبيعي داريم و مي توان به راحتي توليد
و بهره برداري كرد ،انتخاب جلبک به عنوان سوخت
تجديدپذير مي تواند گامي در جهت دستيابي به توسعه
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