شماره 58

فصلنامه علوم وفناوري دريا

قابلیت تولید سوختهای زیستی از ریز جلبکهای دریایی
خانمناز عبادي ، *1احمد شادي

2

Khanomnaz.ebadi@gmail.com
 -1کارشناسی ارشد زيست فناوري دريا ،دانشکده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 -2استاديار گروه زيست فناوري دريا ،دانشکده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چكیده
سوختهاي فسیلی بخش چشمگیري از مصرف انرژي را تشکیل میدهند ،اماا نگرانای هااي فیايناده اي در ماورد کااهش خخااير و
آسیبهاي شديد زيست محیطی آنها مانند آلودگی هوا ،تولید گازهاي گلخانهاي و در نتیجه گرمايش جهانی وجاود دارد .ساوختهااي
زيستی داراي بار آلودگی کمتري هستند و از منابع تجديدپذير تولید میشوند و میتوانند جايگیين مناسبی براي سوختهاي فسایلی
باشند .در اين میان ،سوختهاي ريیجلبکی داراي اهمیت هستند زيرا ريیجلبکها داراي نرخ رشد باال هستند ،در زمینهاي غیر قابال
کشت با مییان کم آب و در آبهاي شور کشت میشوند .همچنین در برابر گیاهان خشکی زي توانايی باالتري در تثبیت کربندياکسید
دارند .شناختهشدهترين سوخت هاي جلبکی بیواتانول و بیوديیل میباشند که میتواند جايگیين ديیل نفتی شود .بیوديیل باا عناوان
کربن خنثی شناخته میشود زيرا مییان انتشار کربندياکسیدي را به شدت کاهش میدهد .بهینه سازي شرايط کشت جلبکی ،روش-
هاي برداشت و فراوري توده جلبکی ،به بیشتري ن مییان ماده اولیه سوختهاي زيستی( لیپید ياا قناد مایانجاماد .روغان اساتخراجی
مستقیما به عنوان سوخت مايع مورد استفاده قرار میگیرد و باقی مانده زيتوده جلبکی توسط هضم بیهوازي به بیوگااز ياا بیواتاانول
تبديل میشود و باقیمانده آن به عنوان کود و يا تغذيه حیوانات مورد استفاده قرار میگیرد .در اين بررسی ،انواع روشهاي کشت جلبک
و تولید سوختهاي زيستی استفاده شده در سالهاي اخیر مورد ارزيابی قرار میگیرند.
واژگان كلیدی  :سوختهای زیستی ،ریزجلبک ،بیودیزل ،بیواتانول
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جامد قرار دارند .فاز مايع مخلاوط پیچیادهاي از ترکیباات
است که نفت زيستی 2نامیده میشود .ترکیب روغانهااي
زيستی به طور قابل توجهی باا اناواع ماواد خاام و شارايط
پردازش متفاوت است .به عنوان مثال نفت زيساتی تولیاد
شده از زيتوده تجاري چوب (چاوب راش عمادتا حااوي
فنلها ،الکلها و کربونیل با غلظت متفاوت است .در حاالی
که روغنهاي زيساتی باه دسات آماده از پوساته بارنج از
فرمیااکاسااید ،بتاااهیدروکساایبوتريااکاسااید ،تولااو ن،
بنیو یکاسید-5 ،فنیل 1و 2بنینديکربوکسایلیکاساید و
ترکیبات آلی ديگر است .زيتوده معمول ماورد اساتفاده در
تولید سوختهااي زيساتی از مناابع کشااورزي و جنگلای
هستند اما تولید روغانهااي زيساتی از ريایجلباکهاا باا
کیفیتتر از روغنهااي زيساتی باه دسات آماده از چاوب
هستند [.]2 ,1
معمولتارين ساوختهااي زيساتی بیاوديیل و بیواتاانول
هستند که میتوانند جايگیين ديیل و گازو یل شاوند .ايان
سوختها عمدتا از زيتوده يا منابع تجديادپاذير انارژي باه
دست میآيناد .اگرچاه ساوختهااي زيساتی نسابت باه
سوختهاي فسیلی هنوز گران هستند ،اما تولیاد آنهاا در
سراسر دنیاا در حاال افایايش اسات .مهمتارين جاايگیين
سوخت ديیلی در اروپا بیوديیل است که  52درصد از کال
تولید سوخت زيساتی را تشاکیل مایدهاد و در برزيال و
اياالت متحده نیی در حال رشدمیباشد [.]5

 - 1مقدمه
سوختهاي فسیلی  55درصد از میایان مصارف انارژي را
تشکیل میدهند که شامل نفات  58درصاد ،زغاال سان
 29درصد ،گاز طبیعی  22درصد می باشاد ،در حاالی کاه
انرژي هستهاي و نیروي برق آبی به ترتیب  8و  6درصد از
مصرف انرژي را تشکیل میدهند .متاسفانه تغییارات آب و
هوا موجب گرم شدن کره زمین شده است و بخش عماده
آن مربوط به گازهاي گلخاناهاي حاصال از ساوختهااي
فسیلی است .از جمله معايب استفاده از مواد نفتی ،آلودگی
هوا بر اثر استفاده از نفت ديیلی میباشاد و ساوختن نفات
ديیلی منبع اصلی گازهاي گلخانه اي است .عالوه بار نفات
ديیلی ،منابع عمده آاليندههاي هاوا CO2 ، SOx ،NOx
و خرات و ترکیبات آلی فرار هستند .به دلیل صنعتی شدن
و افیايش جمعیت ،نیاز مداوم به انرژي افیايش يافته اسات
و مییان آلودگی روز به روز بیشتر مایشاود .در ساالهااي
اخیر استفاده از سوختهاي زيستی مايع در بخش حمل و
نقل رشد سريعی داشته است کاه هادف آن دساتیابی باه
انرژي سالم و کاهش تولید گازهاي گلخاناهاي باوده اسات.
انواع زيتوده 1از مناابع مختلا مانناد مناابع کشااورزي و
آبیيان به عنوان مواد خام براي تولید سوختهااي زيساتی
مختل از جمله بیوديیل ،بیواتانول ،بیوهیدروژن ،بیوگااز و
نفاات زيسااتی مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات .ارزيااابی
اقتصادي نشان میدهد که تولید ساوختهااي زيساتی باا
هیينه مناسب دست يافتنی میباشد .با اين وجود ،استفاده
از زيتودههاي خاص مانند چوب بدون جاايگیينی مناساب
مانند کاشتن درختاان ماورد اساتفاده ،مایتواناد موجاب
مشکالت زيست محیطی جدي (جنگلزدايی گردد .افیون
بر آن مطالعات اخیر نشان میدهد کاه  NO2موجاود در
کودهاي نیتروژنی کاه باراي تولیاد محصاوالت کشااورزي
براي سوخت هاي زيستی اساتفاده مایشاود ،وارد محایط
میشود کاه باه نوباه خاود موجاب آلاودگیهااي زيسات
محیطی میشود .اين نگرانیها منجر به اساتفاده از گوناه-
هاي ريیجلبکی با رشاد ساريع باراي تولیاد ساوختهااي
زيستی شده است.
وقتی زيتوده در شرايطی با دماي باال و نبود اکسیژن تولید
میشود ،محصوالت تولید شاده در ساه فااز بخاار ،ماايع و

جلبکها يکی از قديمیترين اشکال حیات میباشاند کاه
فاقد ريشاه ،سااقه و بارس هساتند .داراي کلروفیال  aباه
عنوان رنگدانه اولیاه فتوسانتیي هساتند و فاقاد هرگوناه
توسعه فراساختاري سلولی بوده و سامانه ساده آنها باراي
سازگاري با شرايط محیطی مناسب میباشد .ريیجلباکهاا
شامل همه تکسلولیها و میکروارگانیسمهاي چند سالولی
ساااده دربردارنااده ريیجلبااکهاااي پروکاااريوت ماننااد
سیانوباکتريها و ريیجلبکهاي يوکاريوت مانند جلبکهاي
ساابی ،قرماای و دياتومااههااا هسااتند [ .]8 ,2ساالولهاااي
پروکاااريوت فاقااد اناادامکهاااي پوشاایده در غشااا ماننااد
پالسااتید ،میتوکناادري ،هسااته ،دسااتگاه گلااژي و فااالژل

1 biomass

2 Bio-Oil

 -2بیولوژی ریزجلبکها
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شرايط محیطی حاکم شده و نسبت به گونههااي وارداتای
متمايی شود .مهندسای ژنتیکای و متاابولیکی در عملکارد
سويه جلبکی براي تولید سوخت نیای ماوثر اسات و تولیاد
ريیجلبکهاي تراريخته که قادر به تولید سوخت بیشاتر و
محصااوالت جااانبی ديگاار ماننااد پااروتوین و متابولیااتهااا
هستند ،به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه مایباشاد ،اماا
هنوز در مراحل اولیه تحقیق و بررسی هستند.
به طور کلی در تولید سوختهاي زيساتی از ريیجلبکهاا دو
راهبرد دنبال میگردد :راهبرد نخست ،بیشینه کردن تولید
لیپید به منظور تولید بیوديیل اسات و راهبارد دوم تولیاد
بیشینه کربوهیداتها براي تولید بیواتانول است .تولید لیپید
توسط ريیجلبکها با بهینهسازي شرايط رشد مانند کنترل
سطح نیتروژن ،شدت ناور ،دماا ،شاوري ،غلظات  CO2و
فرايند برداشت میتواند افیايش يابد .اولین يافتههاا نشاان
میدهد که تجمع روغن در سلولهاي جلبکای در کمباود
نیتروژن افیايش میيابد .محدوديت نیتروژن نه تنها منجار
به تجمع چربی میشود بلکه موجب تغییر ترکیب لیپید از
اسیدهاي چرب آزاد به تريآسیلگلیسارول مایشاود کاه
براي تبديل به بیوديیل مناسب هساتند .تجماع لیپیاد در
ريیجلبکها زمانی اتفاق میافتد که ماواد مغاذي (معماوال
نیتروژن در ريیجلباکهاا و سایلیکون در دياتوماههاا در
محیط کشت کم باشد .در اين شرايط تکثیر سالولی اتفااق
نمیافتد اما کربن توسط سلولها جذب میشود و به تري-
آسیلگلیسرول تبديل میشود که در بین سلولها خخیاره
میشود و غلظت سلولی را افیايش میدهاد [ .]1همچناین
با تغییر در شرايط کشات مای تاوان میایان کربوهیادرات
تولیدي توسط جلبک را به منظور تولید اتانول افیايش داد.
يکی از میيتهاي عمده استفاده از ريیجلبکها براي تولید
سوختهاي زيستی ،توانايی برخی از گونههاي ريیجلبکای
براي تحمل مییان باالي  CO2در بخار هواي تغذيه است
که اجازه میدهد به طور کارآمد  CO2را از بخاار موجاود
به دام بیاندازد (دودکشهاي گازي و بخارهاي سوزان  .اين
در حالی است که گیاهان خشکی به طور معمول  CO2را
از اتمسفر حاوي حدود  0/05-0/06درصاد  CO2جاذب
میکنناد .تواناايی ريیجلباکهاا در کااهش  CO2بسایار
روشاان اساات .گاایارش شااده اساات کااه کشاات جلبااک
 Chlorellaدر سااامانه کشاات باااز در  88متاار مکعااب
فتوبیوراکتور و دودکش گاازي حااوي  6-5درصاد ، CO2

هستند و بیشتر خويشاوند باکتريهاا هساتند تاا ايان کاه
وابسته به جلبکها باشاند .سالولهااي يوکااريوت شاامل
بیشتر انواع جلبکها هستند و داراي اندامکهايی هساتند
که عملکردهاي سالولی را کنتارل مایکنناد .سالولهااي
يوکاريوت شامل گروههاي متنوعی هستند کاه بار اسااس
رنگدانهها ،چرخه سالولی و سااختار سالولی طبقاه بنادي
ماایشااوند و مهمتاارين آنهااا جلبااکهاااي ساابی ،قرماای و
دياتومهها هستند .جلبکها اتوتروف يا هتروتروف هساتند.
جلبکهاي اتوتروف تنها به مواد آلی مانند  ، CO2نماک و
نور خورشید نیاز دارند .در حالی که جلبکهاي هتروتروف،
تنها فتوسنتی کننده نیساتند و نیااز باه مناابع خاارجی از
ترکیبات آلی و مواد مغذي به عنوان منبع انارژي هساتند.
برخی از جلبکهاي فتوسنتی کننده میکسوتروف 1هستند؛
يعنی توانايی انجام فتوسنتی و به دست آوردن مواد مغاذي
آلاای خااارجی را دارا هسااتند .در جلبااکهاااي اتااوتروف،
فتوساانتی راه حاال کلیاادي بااراي بقاساات کااه در آن نااور
خورشید و  CO2جاذب شاده توساط کلروپالسات را باه
 ATPو  O2تبديل میکند ATP .انرژي مورد استفاده
در سطح سلولی است و براي تنفس و تولید انرژي استفاده
میشود [.]7 ,6
-3تولید سوخت زیستی از ریزجلبکها
براي تولید سوختهاي زيستی از ريیجلبکهاا ،مهمتارين
عوامل تعیینکننده ،اقتصاادي باودن آنهاا شاامل :بهاره-
وري( انتخاب سويه ،کارايی فتوسنتی ،تولید لیپید ياا قناد
هیينه تولید و برداشت مایباشاد .انتخااب ساويه جلبکای
مناسب يک عامل مهام در تولیاد ساوخت زيساتی اسات.
سويه جلبکی بايد داراي مییان تولید لیپید باااليی باشاد و
قادر به بقا در شرايط استرسی فتوبیوراکتور ،تواناايی غلباه
بر سويههاي وحشی در حوضچههاي بااز ،قابلیات رشاد در
 CO2بااال و نیازهااي تغذيااهاي محادود داشاته و بتوانااد
تغییرات وسیع دمايی را تحمل کند (چرخههااي روزاناه و
تغیییرات فصلی  .همچنین سويه جلبکی ماورد نظار باياد
داراي محصوالت جانبی ارزشمند ،چرخه تولید مثلی سريع
و کارايی بااليی در فتوسنتی داشته باشد [.]5
سازگاري ويژه منطقهاي نیی در تولید سوخت از جلباکهاا
مهم میباشد ،زيرا موجب میشاود جلباک ماورد نظار در
1 Mixotrophic
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حدود  10-80درصد از  CO2را کاهش میدهاد .کااهش
باالتر  CO2بین  80در صد در هواي ابري و  52درصد در
هواي آفتابی توسط گونههاي جلبکای ديگار در تحقیقاات
مشابه نیی گیارش شده است [.]2
از میان انواع مختل زيتاوده ماورد اساتفاده باراي تولیاد
سوختهاي زيستی ،جلباکهاا معماوال کاارايی فتوسانتی
بااليی نسبت به انواع ديگر دارند و بر اساس گیارشات يکی
از بهترين منابع براي تولید بیاوديیل هساتند و  280برابار
روغن بیشت در هر هکتار در مقايسه با ساويا تولیاد مای-
کنند .تولید بیوديیل از ريیجلبکها يک روش مناسب براي
تولید سوخت کافی براي جايگیينی استفاده از بنیين مای-
باشد زيرا ريیجلبکها قادر باه فتوسانتی باوده ،کمتار از 2
میلیمتر اندازه دارند و نسبت به درشاتجلباکهاا مقادار
بیشتري روغن تولید میکنند [.]9
میاياي ديگر اساتفاده از ريایجلباکهاا شاامل ماوارد زيار
میباشد:
ريیجلبکها قادر هستند در تمام طول سال تولیاد شاوند،
بنابراين تولید سوخت از ريیجلبکها بیشاتر از داناههااي
روغنی میباشد .ريیجلبکها در محیطهاي آبی رشد مای-
کنند اما نسبت به دانههاي روغنی خشکی باه آب کمتاري
نیاز دارند و مشکل استفاده زياد از منابع آب شیرين را حل
میکند .ريیجلبکها میتوانند در آبهاي شورمیه ،بدمیه و
زمینهاي غیرقابل کشات تولیاد شاوند و موجاب کااهش
رقابت در تولید غذا میشوند .ريیجلباکهاا رشاد ساريعی
دارند و بیشتر گونههااي آن میایان  20-80درصاد از وزن
خشکشان را روغن تشکیل میدهد و نارخ رشاد نماايی در
زيتوده آنها در زمان کوتاه  5/8ساعت دو برابر میشود .در
ارتباط با کیفیت هوا ،تولید زيتاوده ريیجلبکای در تثبیات
 CO2اهمیت دارد (ا کیلوگرم از زيتاوده خشاک جلبکای
حدود  1/55کیلوگرم  CO2جذب میکند .
مواد مغذي براي کشت ريیجلباکهاا باه وياژه نیتاروژن و
فسفر از مواد زا د میتواند به دست بیايد .بنابراين قسامتی
از محیط کشت از تصفیه فاضالبهاي آلی از صنايع غذايی
و کشاورزي به دست میآيد .وقتی ريیجلبکها براي تولیاد
سوخت استفاده میشوند انتشاار اکساید نیتاروژن کااهش
میيابد .جلبکهاا همچناین محصاوالت جاانبی ارزشامند
مانند پروتوینها ،رن هاي طبیعی ،قند ،رنگداناه و آنتای-
اکساایدان تولیااد ماایکننااد و باااقیمانااده زيتااوده پااس از

استخراج روغن میتواند براي تغذيه حیوانات ،کود (به علت
نیتروژن و فسفر باال  ،تخمیر براي تولید اتانول و متانول و
يا براي سوزاندن و تولید انرژي الکتريسایته و گرماا ماورد
استفاده قرار بگیرد [.]1
-4عوامل موثر در رشد توده جلبكی
براي رشد توده ريیجلبکی چندين عامل نقش دارد .عوامال
غیرزيستی مانند نور ،دما ،غلظات ماواد مغاذي ،اکسایژن،
دياکسایدکااربن ، pH ،شااوري و ماواد شاایمیايی ساامی،
عواماال زيسااتی ماننااد عواماال بیماااريزا (باااکتري ،قااار ،
ويروس و رقابت با ساير جلبکها ،عوامل کااربردي مانناد
عمق استخر ،برداشت مکرر توده ،مییان رقت توده و غیاره
دخیل میباشند .پس از نور ،دما مهمتارين عامال محادود
کننده در کشت جلبکی در سامانههاي بااز و بساته اسات.
بیشتر ريیجلبکها به راحتی تا  18درجه دماي پايینتار از
دماي بهینه خود را تحمل میکنند ،اماا افایايش دماا 2-2
درجه باالتر از دماي بهینه ،ممکان اسات موجاب کااهش
رشد در کشت شود .افیايش دما در سامانههاي کشت بسته
در روزهاي گرم سال اتفاق میافتد که دما به  88درجه نیی
میرسد .در اين گونه موارد بايد از سامانههاي خنک کننده
براي کاهش دما تا حدود  20-26درجه استفاده شود.
شوري هم در سامانههااي بساته و بااز در رشاد و ترکیاب
ريیجلبکی تاثیر دارد .هار گوناه جلبکای محادوده شاوري
متفاوتی دارد و در آب و هواي گرم به علت تبخیر ،شاوري
افیايش میياباد .تغییارات شاوري باه  5صاورت اساترس
اسمیي ،استرس يونی (نماک و تغییار میایان ياونهااي
سلول به علت نفوخپذيري انتخابی غشا صاورت مایگیارد.
راحتترين روش براي کنترل شوري ،افیودن آب شیرين يا
نمک مورد نیاز میباشد.
هم زدن توده جلبکی از عوامل مهم ديگر براي رشد اسات
زيرا توزيع سلولی ،گرما و متابولیتها را يکنواخت میکناد
و انتقال گازها را تسهیل میکند .باه منظاور جلاوگیري از
آلودگی زيستی با بااکتري ،قاار  ،مخمار و غیاره و بهباود
محصول ،میتوان از تغییرات اکساترم ماوقتی مانناد دماا،
 pHيا نور استفاده کرد تا میکروارگانیسمها نتواناد در آن
رشد کنند [.]10
 pHنیی با بیشتر فرايندهاي بیوشیمیايی ،رشد جلبکای و
متابولیتی مرتبط است که شامل دسترسای زيساتی CO2
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براي فتوسنتی و دسترسی يونهاي مغاذي اسات .افایايش
حذف آمونیاک از استخرها از طريق تبخیر و حذف فسفر از
طريق رسوب فسفات با يونهاي آهان ،کلسایم و منیایيم
کیلیات نشاده ،در تغییارات  pHتااثیر دارد و تغییار در
تعادل غلظت آمونیوم آزاد در  pHباال به طور چشامگیري
رشد جلبکی را مهار میکند .به طور مثال در کشت جلبک
 Scenedesmus obliquusغلظت آمونیاوم آزاد  81و
 52گرم در متر مکعب در  pH=9و دماي  20-28درجاه،
فتوسنتی جلبکی را به ترتیاب تاا  80و  90درصاد کااهش
میدهد [.]11
در شرايط رشد طبیعی ،جلبکهاي فتوتروف نور خورشاید
و  CO2را از هوا و ماواد مغاذي را از زيساتگاههااي آبای
جذب میکنند .بنابراين در شرايط کشت مصنوعی باياد تاا
حد ممکان شارايط رشاد طبیعای را شابیه ساازي کارد.
استفاده از شرايط طبیعی رشد براي تولید تجاري جلبکها
داراي میايايی مانند استفاده از نور خورشید به عنوان منبع
طبیعی نور است ،با اين وجود به علت چرخههاي روزاناه و
تغییرات فصلی محدود میشود .براي غلبه بر اين مشکل از
المپهاي فلورسنت استفاده میشود کاه تقريباا باه طاور
انحصاري براي پرورش جلبکهاي فتوتروف اساتفاده مای-
شود .براي انتخاب منبع نور مصنوعی دانستن طی جذبی
رنگدانههاي جلبکی مهم میباشد .به عنوان مثال دياتومهها
داراي رنگداناااه فتوسااانتیي شاااامل کلروفیااال  aو  cو
فوکوزانتین هستند در حالی که جلباکهااي سابی حااوي
کلروفیل  b ، aو ز ازانتین 1هستند.
ريیجلبااکهااا  CO2را از  5منبااع مختل ا شااامل CO2
اتمسفر CO2 ،حاصل از تخلیه گازها از صنايع سانگین و
 CO2کربنات محلول به دست میآورند .مواد مغذي آلای
نیی شامل فسفر ،نیتروژن و سایلیکون هساتند .جلباکهاا
نیتروژن را از هوا تثبیت میکنناد و بیشاتر ريیجلباکهاا
نیازمند شکل محلول آن به صورت اوره هستند .فسافر باه
مییان کمتري مورد نیاز است اما بايد بیش از مییان ماورد
نیاز عرضه شود زيرا يونهاي فسفات باا ياونهااي فلایات
پیوند میشوند و از دسترس خارج میشوند .بنابراين هماه
فسفر اضافه شده در دسترس نمیباشد [.]1

-5تولید فتوتروفیک زیتوده جلبكی
 5-1استخرهای باز
در حال حاضر تولید فتوتروفیک تنها روشی است که امکان
تولید اقتصاادي در مقیااس بایرس را فاراهم مایکناد .دو
سامانه کشت جلبکی وجود دارد که شامل استخرهاي باز و
فتوبیوراکتورهاي بسته است .استخرهاي باز از سال 1980
مورد استفاده قارار مایگیرناد و باه دو صاورت داراي آب
طبیعی (درياچه ،برکه ،الگون و استخرهاي مصنوعی می-
باشند .به طاور معماول در کشات مصانوعی ساامانههااي
پرورشی آبراههاي استفاده میشوند که از حلقههااي بساته
بیضی شکل و کانالهاي چرخشی تشاکیل شادهاناد ،باین
 0/2- 0/8متر عمق دارند و معموالجنس بتنی دارند.
در تولید پیوسته ،هم جلباک و هام ماواد مغاذي توساط
پاروهاي چرخشی با هم مخلوط میشاوند .ايان پاروهاا باه
صورت دا ام باراي جلاوگیري از رساوب عمال مایکنناد.
سامانههاي کشت باز ارزانتر بوده و در مقايساه باا کشات
بساته ررفیات تولیاد بیشاتري دارد .اماا ايان ساامانه بااه
تغییرات آب و هوا حساس است و نمیتوان تبخیر ،نوردهی
و دماي آن را کنترل کرد .نسبت به آلاودگی نیای حسااس
بوده ،نیاز به سطح زياد دارد و مخلاوط کاردن آن مشاکل
است .با وجود اين مییان زيادي از ريیجلباکهاا را باا ايان
روش تولید میکنند .به طور مثال بر اساس مطالعات انجام
شده هیيناه تولیاد جلباک  Dunaliella salinaکاه از
جلبکهاي معمول کشت شده در سامانه کشت بااز اسات،
حدود  2/88دالر در هر کیلوگرم از زيتوده خشاک بارآورد
شده است که براي تولید سوخت زيستی مورد توجه اسات
[.]12 ,1

شكل ( )1سامانه كشت باز
1 Zeaxanthin
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فتوبیوراکتور است که قابل کنترل است و آلودگی را
کاهش میدهد .مرحله دوم تولید به صورت قرار گرفتن در
شرايط استرس مواد غذايی است که موجب افیايش تولید
لیپیدهاي مطلوب میشود .اين مرحله در استخرهاي باز
مناسب است زيرا استرس محیطی فرايند تولید لیپید را
تحريک میکند .همچنین استفاده از بیوراکتورهاي پیوسته
نسبت به کشت مرحلهاي چندين میيت دارد .زيرا کنترل
آن آسان بوده ،مییان رشد به مدت طوالنی حفظ و تنظیم
میشود و غلظت زيتوده کنترل میشود .چون
بیوراکتورهاي پیوسته حالت پايدار دارند ،براي تولید ،قابل
اطمینان و راحت هستند .کیفیت مطلوب محصوالت به
دست میآيد و عملکرد پیوسته فرصت بررسی را فراهم
میکند [.]5

 5-2فتوبیوراكتورهای بسته
فتوبیوراکتورهاي بسته به منظور حال برخای از مشاکالت
سامانههاي باز طراحی شدهاند و محیط کشات بساتهاي را
فراهم میکنند کاه رشاد تاوده جلبکای را از خرات ريای و
میکروارگانیسمها محافظت میکناد و امکاان کشات گوناه
تک جلبکی به مدت طوالنی با خطر آلودگی کمتار وجاود
دارد .سامانههاي بساته شاامل لولاههاا ،صافحه مساطح و
ستون فتوبیوراکتور است .اين ساامانههاا باراي گوناههااي
حسااس بساایار مناساب هسااتند و هیيناه برداشاات تااوده
جلبکی به طور قابل توجهی کاهش میيابد .باا ايان وجاود
هیينه اين ساامانههاا باه طاور قابال مالحظاهاي بااالتر از
سامانههاي باز است .کارايی اين سامانهها باال بوده و غلظت
زيتوده 2-8گرم در لیتر ،زمان برداشت کوتاه  2-2هفتاه و
نسبت حجم به سطح بااليی دارند .تنظیم کربن دياکساید
و اکسیژن حل شده در فتوبیوراکتور از عوامل مهم اسات و
بیشترين هیينه سامانه بسته در ارتباط باا فرايناد مخلاوط
کردن کشت جلبک است .فتوبیوراکتورها شاامل چیادمانی
از لولههاي شیشهاي يا پالستیکی هساتند کاه باه صاورت
افقی ،عمودي ،مايل يا مارپیچ قرار میگیرند و نور خورشید
را به دام میاندازند .قطر لولههاا معماوال  0/1-0/2متار ياا
کمتر است تا نفوخ نور راحتتر صورت بگیارد .کشاتهااي
جلبکی در سامانه بسته با پمپهاي ويژه مخلوط میشاوند
تا اکسیژن و کربندياکسید تعويض شده و هوادهی گاازي
براي مخلوط کردن استفاده میشود .براي به دام اناداختن
حداکثر ناور خورشاید ،لولاههااي فتوبیوراکتاور در جهات
شمال به جنوب قرار میگیرند [.]18-15

-6تولید هتروتروف
اين کشت به طور ماوفقی باراي تولیاد زيتاوده جلبکای و
متابولیتها استفاده میشود .در اين روش ريیجلبکهاا بار
روي سوبستراي کربن آلی مانند گلاوکی رشاد مایکنناد و
رشد جلبکی در بیوراکتورهاي مخلاوط کنناده ياا تخمیار
کنندهها و مستقل از انرژي نوري صورت میگیرد .به علات
اين که سطح راکتور نسبت به حجم کوچک است ،امکانات
سادهتري نیاز است .اين سامانهها درجه بااليی از کنتارل را
دارا هستند و به علت غلظت سلولی بااال ،هیيناه برداشات
پااايین اساات .میااو 1و وو 2مطالعااهاي باار روي جلبااک
 Chlorella protothecoidesانجااام دادنااد و نتااايج
نشان داد که مییان لیپید در سلولهاي هتروتاروف بیشاتر
از  88درصد است که  2برابر بیشتر از سلولهاي اتاوتروف
در شرايط مشابه است [.]1
-7تولید میكسوتروف
بیشتر جلبکها قادر به اساتفاده از فراينادهاي متاابولیکی
اتوتروف و هتروتروف هستند ،به اين معنی کاه آنهاا هام
میتوانند فتوسنتی انجام دهند و هم از ماواد آلای اساتفاده
کنند .توانايی میکسوتروفها به اين معنی اسات کاه رشاد
سلولی به شدت وابسته به فتوسنتی نیست ،بنابراين انارژي
نوري عامل کامال محدود کننده براي رشد نیست و ناور ياا

شكل ( )2سامانه كشت بسته

سامانههاي دوگانه تولید نیی روشی است که از فتوبیوراکتور
و استخرهاي باز استفاده میکند .مرحله اول رشد در

1Miao
2 Wu
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ريیجلبکی که  0/5-8گرم در لیتر اسات و انادازه کوچاک
برخی از ريیجلبکهاا کاه حادود  2-20میکرومتار اسات،
بازيافت توده را مشکل مایساازد .انتخااب روش برداشات
توده جلبکی از مراحل ضروري براي تولید سوخت جلبکای
است .در اين باره انتخاب سويه جلبکی از اهمیات خاصای
برخوردار است ،زيارا برخای از ساويههااي جلبکای باراي
برداشت راحاتتار هساتند .باه طاور مثاال سایانوباکتري
 Spirulinaشااااکل مااااارپیچی بلنااااد دارد (20-100
میکرومتر و باه لحااظ برداشات و هیيناه کارآماد اسات.
انتخاب روش برداشت وابسته باه ويژگایهااي ريیجلبکای
مانند اندازه ،غلظت و مییان محصول مورد نظار مایباشاد.
معموال برداشت در  2مرحله انجام میشود :برداشت تاوده-
اي به منظور جداسازي زيتوده از سوسپانسیون کاه در آن
غلظت عامل مهام و تعیاین کنناده اسات و از روشهاايی
مانند لختهسازي ،شناورسازي و گرانروي رساوب اساتفاده
میکنند .مرحله دوم تغلیظ کردن توده از طريق روشهايی
مانند سانتريفیوژ ،فیلتر کاردن و تجماع فراصاوت اسات و
نسبت به مرحله اول نیاز به انرژي بیشتري دارد [.]1

کااربن آلاای موجااب رشااد ماایشااود .جلبااکهااايی ماننااد
سایانوباکتري  Spirulina platensisو جلبااک ساابی
 Chlamydomonas reinhardtiiنمونهاي از جلبک-
هاي میکسوتروف هستند .فرايند فتوسنتی براي رشد از نور
استفاده میکند در حالی که تنفس هوازي از مناابع کاربن
آلی استفاده میکند .رشد متاثر از ماواد محایط کشات ياا
گلاوکی در طااول مرحلااه تااريکی و نااوري اساات .بنااابراين
زيتوده در طول مرحله تاريکی کاهش میيابد [.]1
-8كشت ریزجلبکها با استفاده از فاضالب
بیشتر گونههاي ريیجلبکی قادر به رشد در فاضالب هستند
و اين يک میيت مهم براي تولید ساوختهااي زيساتی در
کشورهاي خشک و پر جمعیت است که نیاز به آب شیرين
را کاهش میدهد .مطالعات گستردهاي براي امکان استفاده
از ريیجلبک هاا باراي تصافیه فاضاالب باه منظاور حاذف
نیتروژن و فسفر انجام شده است .زيارا رهاساازي فاضاالب
بدون تصفیه آن موجب خوراکوري 1درياچهها و رودخانه-
ها میشود .همچنین سطوح مختل از فلیالت سنگین نیی
توسط کشت جلبکی کاهش میيابد .استفاده از ريیجلبک-
ها براي تصفیه فاضالب از مدتها پیش توسعه يافته اسات
اما استفاده آن محادود باوده و در مقیااس کوچاک ماورد
استفاده قرار میگیرد .مهمترين عامل در تصافیه فاضاالب
حذف مواد مغذي به خصوص نیتروژن و فسافر مایباشاد.
حذف فسفر در فاضاالبهاا مشاکل اسات زيارا فسافر باا
استفاده از مواد شیمیايی به صورت جامد ته نشین میشود
يا توسط فعالیت میکروبی به لجن فعاال تباديل مایشاود.
ريیجلبکها در حذف موثر فسفر و نیتروژن کارآمد هستند
و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه هستند .همچنین نیاز
به فناوري خاصی ندارد که آن را براي توسعه جذابتر می-
کند [.]16

 9-1تجمع فراصوت و تشكیل لخته
اين مرحله اولین مرحله در فرايند برداشات تاودهاي اسات
که موجب تجمع سلولهاي جلبکی میشود .تشکیل لخته
مرحله مقدماتی قبال از روشهااي ديگار برداشات مانناد
فیلتر کردن ،شناورسازي و گرانروي رسوب است .باه علات
اين که سلولهاي ريیجلبکای داراي باار منفای هساتند از
تجمع سلولی جلوگیري به عمل میآيد .کاتیونهااي چناد
ررفیتی و بسپارهاي کاتیونی بار منفی را خنثی يا کااهش
میدهند .همچنین ممکن است به لحاظ فییيکی ياک خره
يا بیشتر از طريق فرايندهاي که پل زدن نامیده میشود به
هم متصل شوند و تجمع سلولی را تسهیل کنند .نمکهاي
فلاایي چنااد ررفیتاای ماننااد فريااک کلريااد (، FeCl2
آلومینیااوم سااولفات ( Al2(SO4)3و فريااک سااولفات
( Fe(SO4)3لخته کنندههاي مناسبی هستند.
چندين روش برداشت با اساتفاده از تشاکیل لختاه ماورد
بررسی قرار گرفته است .نااکی 2و همکااران باا اساتفاده از
سديم هیدروکساید  pHمحایط را در حادود  10تنظایم

 -9بازیابی توده جلبكی
بازيافت توده ريیجلبکی معماوال نیااز باه چنادين مرحلاه
جداسازي دارد و  20-50درصد از هیينه کل را شامل می-
شاود .ايان مراحال شاامل :تشاکیل لختاه ،فیلتار کااردن،
شناورسااازي و سااانتريفیوژ ماایباشااد .بااه علاات غلظاات

2 Knuckey

1 Eutrophication
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کردند و سپس از پلیمر غیر ياونی MagnafloCLT25
استفاده کردند و لخته تشکیل شده را با استفاده از سیفون
کردن آب ،برداشت کردند .ساپس باراي برداشات زيتاوده
نهايی 6-7گرم در لیتر آن را خنثی کردناد .ايان روش باه
طور موفقیت آمیی براي محدودهاي از گوناههاا باا کاارايی
بیشتر از  50درصد مورد استفاده قرار میگیرد [.]17
ديوکرن 1و پیالي 2نیی از کیتاوزان باه عناوان لختاه سااز
زيستی استفاده کردند .کاارايی ايان روش بسایار باه pH
حساس بود و حداکثر تشکیل لخته در  pH=7براي گونه-
هاي آب شیرين و کمتر از آن براي گونههاي دريايی اتفاق
میافتاد .در روش تشکیل لخته آب باقیمانده نیی میتواناد
براي کشت جلبکهاي جديد استفاده شود [.]15
صداي آرام نیی تجمع و رسوب جلبکی را القا مایکناد کاه
میتواند براي برداشت زيتوده ماورد اساتفاده قارار بگیارد.
باسما 5و همکااران از روش فراصاوت باراي بهیناه ساازي
تجمع غلظت جلبکی استفاده کردند و  92درصاد از تاوده
جلبکاای را برداشاات کردنااد .مهمتاارين میياات برداشاات
فراصوت اين است که به صورت پیوسته مورد استفاده قرار
میگیرد و يک روش غیر رسوب کننده است که موجب القا
استرس بر روي زيتوده نمیشود .زيارا اساترس موجاب از
بین رفتن برخی از متابولیتهاي ارزشمند میشود [.]19

زياد تصفیه و مییان ارزش پايین زيتوده تولید شاده در آن
مطرح است .اين روش براي ريیجلبکهايی با اندازه بیرگتر
از  70میکرومتر مانند  Spirulinaمناسب است .استفاده
از سانتريفیوژ براي برداشات متابولیاتهااي باا ارزش بااال
ترجیح داده میشود .سانتريفیوژ روش ساريع و متمرکایي
است و بازيافت زيتوده وابسته به ويژگایهااي تاه نشاینی
سلولها ،زمان استقرار دوغااب در ساانتريفیوژ و عماق تاه
نشینی میباشد .از معايب عمده اين روش ،مییان نیااز باه
انرژي باال است اماا کاارايی برداشات بیشاتر از  98درصاد
است و تا  180بار غلظت را افیايش میدهد [.]1
 9-3فیلتر كردن زیتوده
فرايند فیلتر کردن براي برداشت ريیجلبکهاايی باا انادازه
بیرگتااااار از  70میکرومتااااار مانناااااد  Spirulinaو
 Coelastrumمناسااااب اساااات و بااااراي برداشاااات
ريیجلباااکهااااي کاااوچکتر از  50میکرومتااار مانناااد
 Dunaliella ،Scenedesmusو  Chlorellaمناسب
نمیباشد .فیلترهاي معمول تحات فشاار ياا مکاش انجاام
میشوند و از سطح سیلیسی يا سلولیي براي بهبود کارايی
استفاده میشود .براي بازيافت سلولهاي جلبکی کاوچکتر
از  50میکرومتر از غشاي میکروفیلتر يا الترافیلتر اساتفاده
میشود که با فشار هیدروستاتیک انجام مایشاود و باراي
سلولهاي شکننده که نیازمند فشار پايین و سرعت پاايین
هستند ،مناسب میباشند .براي تودههايی باا حجام پاايین
(کمتر از  2متر مکعاب در روز ،فیلتار غشاايی باه لحااظ
هیينه نسبت به سانتريفیوژ بسیار کارآماد اسات اماا باراي
مقیاسهاي بیرس (بیشتر از  20متر مکعب در روز ،هیينه
تعويض غشا و پمپ کاردن باالسات و ساانتريفیوژ کارآماد
است [.]1

 9-2شناورسازی و سانتریفیوژ
روش شناورسازي بر اسااس باه دام اناداختن سالولهااي
جلبکی با استفاده از پراکنش حبابهاي ريی هوا میباشد و
بر خالف روش تشکیل لخته نیاز به افیودن هیچ گونه مواد
شیمیايی نیست .برخی از سويههاي جلبکای باه علات دارا
بودن محتوي لیپید به طاور طبیعای در ساطح آب شاناور
میشوند و اين روش برداشت يک روش مناسب اسات اماا
به لحاظ اقتصادي داراي محدوديتهايی نیی میباشد.
گرانروي و سانتريفیوژ رسوبات روشی است کاه بار اسااس
ويژگیهاي مواد جامد معلق توسط غلظات ،شاعاع سالول-
هاي جلبکی و سرعت تهنشینی تعیین میشاود .گراناروي
رسوبات يک روش برداشات معماول اسات کاه در تصافیه
فاضالب براي زيتوده جلبکی استفاده میشاود زيارا حجام

-11خالص كردن توده جلبكی و برداشت لیپید
بیشتر جلبکهايی مثل ،Crypthecodinium chlorella
،Isochrysis
،Dunaliella
،Cylindrotheca
،Nitzschia
،Neochloris
،Nannochloris
، Porphyridium
،Phaeodactylum
 Tetraselmis ، Schizochytriumبااین  20-80درصااد
روغن دارند [ .]5برداشت زيتوده به صورت دوغاب معماوال
حاوي  8-18درصد از مواد جامد است و پاس از برداشات

1 Divakaran
2 Pillai
3 Bosma
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لیپیدهاست که به صورت تنها يا ترکیب با خاارج کنناده-
هاي روغن يا فشار استفاده میشود .پس از استخراج روغن
با استفاده از خاارج کنناده ،بااقی ماناده باا سایکلوهگیان
مخلوط میشود تا روغن باقی مانده خارج شاود .روغان در
سیکلوهگیان حل میشود و خمیر حاصل فیلتار مایشاود.
روغن و سیکلوهگیان توسط فرايندهاي تقطیار جادا مای-
شوند .اين دو مرحله روي هم رفته  98درصد از کل روغان
جلبکی را استخراج میکناد .در شاوک اسامیي باه طاور
ناگهانی فشار اسمیي کاهش مایياباد و موجاب مایشاود
سلولها ترکیبات درون سلولی خود از جمله روغان را آزاد
کنند .برخی از جلبکهاي دريايی مانناد Dunaliella sp.
که ديواره سلولی خاود را از دسات مایدهناد ،باراي ايان
فرايند مناسب هستند .اين جلباک در شارايط نماک زيااد
رشد میکند و سپس توسط رقیق سازي در آب غیر نمکی
به راحتی تخريب میشود.
در استخراج فراصوت ،امواج فراصوت حبابهاي جوشان در
حالل ايجاد میکنند و ايان حباابهاا در نیديکای دياواره
سلولی باعث ترک برداشتن ديواره بر اثر شوک امواج مای-
شوند .سپس روغن موجود به حالل آزاد میشود .استخراج
نقطااه بحراناای گاااز مااايع احتماااال مهمتاارين روش بااراي
استخراج کامل روغن اسات .اساتفاده از  CO2باراي ايان
هدف بسیار توسعه يافته است CO2 .استفاده شده در اين
روش بازيافت میشود اما به انرژي بااليی نیااز دارد کاه آن
را براي استخراج روغن نامناسب میسازد [.]20

بايد پردازش شود .آبگیري يا خشک کردن براي باه دسات
آوردن دسترسی زيستی استفاده میشاود .روشهاايی کاه
استفاده میشوند شامل :خشک کردن نوري ،خشک کردن
در قفسهها با فشار پايین ،خشک کردن باه صاورت پخاش
کردن يا اسپري کردن ،خشک کردن دوار و خشک کاردن
به صورت فريی میباشند .خشک کاردن ناوري ارزانتارين
روش آبگیري است اما نیاز به سطح زيااد و زماان طاوالنی
دارد و امکاان از دساات رفااتن برخای از مااواد وجااود دارد.
اسااپري کااردن بااه علاات گااران بااودن ،بااراي اسااتخراج
محصوالت با ارزش باال استفاده میشود اما ايان روش نیای
موجب از دست رفتن برخی رنگدانهها میشود .فريی کردن
در مقیاس بیرس گران میباشد اما باراي اساتخراج روغان
آسااان ماایباشااد .مااواد درون ساالولی ماننااد روغاان بااراي
استخراج از زيتوده تر با حالل بدون از بین باردن سااختار
سلولی مشکل است اماا از زيتاوده فريای شاده باه راحتای
استخراج میشود.
براي تولید سوختهاي زيستی ،بین کارايی خشک کردن و
هیينه بايد تعادل وجود داشاته باشاد .باه منظاور افایايش
باازده انارژي ساوختهاا ،دمااي خشاک کاردن در طااول
استخراج لیپید مهم میباشد و بار روي ترکیاب لیپیاد باه
دست آمده تاثیر دارد .به طور مثاال خشاک کاردن در 60
درجه ،غلظت باالي تريآسیل گلیسرول را در لیپید حفاظ
میکند و فقط مییان کمی از محصول کاهش میياباد .اماا
در دماي باال هم غلظت تريآسیلگلیسرول و هم محصاول
لیپیدي هر دو کاهش میيابد.
شرکت سوخت زيستی لوس آنجلس ( Origin Oilفرايند
استخراج تر را توسعه داده اسات کاه از فراصاوت و اماواج
الکترومغناطیساای بااراي شکسااتن ديااواره ساالولی جلبااک
استفاده میکند .سپس باه محلاول جلبکای  CO2اضاافه
میشود و  pHرا کاهش میدهد و زيتوده را از روغن جادا
میکند .روشهاي شکستن دياواره سالول کاه باه صاورت
موفق مورد استفاده قرار میگیرند شامل :هموژنیی با فشاار
باال ،اتوکالو ،افیودن هیدروکلريکاسید ،سديم هیدروکسید
يا لیی کنندههاي قلیايی میباشند [.]1
به منظور استخراج لیپید از زيتوده جلبکای چنادين روش
وجود دارد که شامل :استخراج باا حاالل ،شاوک اسامیي،
استخراج فراصوت و استخراج نقطه بحرانی  CO2میباشد.
هگاایان مهمتاارين حااالل مااورد اسااتفاده بااراي اسااتخراج

-11تكنیکهای تبدیل سوختهای زیستی جلبكی
روشهاي تبديل زيتوده جلبکی به سوختهاي زيساتی در
دو گااروه ترموشاایمیايی و بیوشاایمیايی قاارار ماایگیرنااد.
عواملی که در انتخاب فرايناد تباديل زيتاوده تااثیر دارناد
شامل :نوع و کیفیت زيتوده ،شکل مطلاوب انارژي ،صارفه
اقتصااادي و شااکل مطلااوب محصااوالت بسااتگی دارد .در
تبديل ترموشیمیايی ترکیبات آلای موجاود در زيتاوده باه
محصوالت سوختی تجیيه مایشاوند و توساط فراينادهاي
مختلفی مانند تباديل باه گااز ،تباديل باه ماايع ،پیرولیای
(تجیيه شیمیايی ماده بر اثر گرما و احتاراق مساتقیم باه
مصرف میرسد .فرايندهاي بیوشیمیايی تبديل زيتاوده باه
سوخت نیی شامل هضم بیهوازي ،تخمیار الکلای و تولیاد
فتوبیولوژيکی هیدروژن میباشد [.]1
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در تبديل مايع مستقیم ،ريیجلباکهاا و روغان آنهاا باا
استفاده از ديکلرومتان استخراج میشود .ايان فرايناد در
محلول آبی قلیايی انجام میشود و همچناین مایتواناد باا
استفاده از اتوکالو ضد زن با مخلوط کردن مکانیکی براي
جدا کردن بخش روغنی مورد استفاده قرار بگیرد [.]21 ,1

 11-1تبدیل به گاز
اين روش شامل اکسیداسیون جی ای زيتاوده باه مخلاوط
گازهاي قابل احتراق در دماي باال  500-1000درجه می-
باشد .در روشهاي معمول زيتوده باا اکسایژن و بخاار آب
واکنش میدهد و گازپیوند( 1مخلاوطی از CO2، H2 ، CO
 CH4، N ،تولید میکند .مهمترين میيت تباديل زيتاوده
به گاز اين است که از محدوده متناوعی از ماواد گازپیوناد
تولید میکند .گاز پیوند يک انرژي با مییان گرمااي پاايین
معموال  2-6میلی ژول بر متر مکعاب اسات کاه باه طاور
مستقیم میسوزد يا باه عناوان ساوخت باراي موتورهااي
گازي يا توربینهاي گازي استفاده مایشاود .روش تباديل
به گاز توده جلبکی توسط چندين پاژوهش مختلا ماورد
بررسی قرار گرفته است .هیوانو 2و همکاران به طور جی ای
جلبک  Spirulinaرا در دماي 580-1000درجه اکساید
کردند و ترکیب گازي مورد نیاز براي تولید نظري محصول
متان را تعیین کردند .آنها تخمین زدند که تبديل به گااز
زيتوده جلبکی در  1000درجه باالترين محصول را تولیاد
میکند که حدود  0/62گرم متانول از  1گرم زيتوده مای-
باشد [.]1

شكل ( )3تبدیل به مایع مستقیم

 11-2تبدیل به مایع

 11-3پیرولیز

شامل فرايندهايی است که براي تبديل زيتوده تار جلبکای
به سوخت مايع مورد استفاده قرار میگیرد .تبديل به مايع
در دماي پايین  500-580درجه و فشار باال ( 8-20میلای
پاسگال انجام میشود و فرايندي است که توسط کاتالییور
و در حضور هیدروژن براي به دست آوردن روغان زيساتی
انجام میشود .راکتورهاي تبديل به ماايع و ساامانه تغذياه
سوخت پیچیده و گران هستند اما میيات عماده آنهاا در
اين است که توانايی تبديل زيتوده تر باه انارژي را دارناد.
اين فرايند از فعالیت آب باال براي تجیيه مواد زيتاوده باه
مولکولهاي کوچک با انرژي باال استفاده میکناد .دوت 5و
همکاااران از اياان روش بااراي جلبااک Botryococcus
 brauniiدر دماي  500درجه استفاده کردناد و حاداکثر
محصول ( 62درصد وزن خشک را به دست آوردند.

اين فرايند شامل تبديل زيتوده به روغن زيستی  ،گاز
پیوند و زغال سن در دماي متوسط تا باال 580-700
درجه در نبود هوا میباشد .پیرولیی در دماي متوسط 800
درجه يک روش مناسب براي جايگیينی سوختهاي
فسیلی با زيتوده است که موجب تبديل زيتوده به مايع
میشود .با اين وجود چندين مساله در پیرولیی وجود دارد
که شامل اسیدي شدن ،غیر پايدار بودن ،چسبناک شدن و
وجود آبی که مواد جامد و شیمیايی در آن حل شده است.
بنابراين فرايند پیرولیی نیازمند پااليش هیدروژنه و
کاتالیکی براي کاهش مییان اکسیژن و حذف قلیايی
شرايط اسیدي است .میو و وو از روش پیرولیی سريع براي
افیايش محصول روغنی ريی جلبک Chlorella
 prothothecoidesاستفاده کردند .آنها از روش
دستکاري مسیرهاي متابولیکی آن به سمت رشد
هتروتروف استفاده کردند و محصول به دست آمده 87/9
درصد از وزن خشک بود .بر اساس نتايج آنها ،کشت
هتروتروف  5/2برابر باالتر از محصول به دست آمده از

1Syngas
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مهمترين ترکیبات در ريیجلبکها هستند ،مواد مغذي
کمی مانند آهن ،کبالت و روي نیی در آنها وجود دارد که
متانوژنی را تحريک میکند [.]22 ,1
ريیجلبکها به علت نبود لیگنین و سلولی پايین براي هضم
بیهوازي مناسب هستند .تولید بیوگاز از هضم بیهوازي
تحت تاثیر  ، pHدما و زمان باقی ماندن در راکتور قرار
میگیرد .در کل هضم بیهوازي میتواند در شرايط
میوفیل و يا ترموفیل انجام شود .متان تولید شده از هضم
بیهوازي به عنوان گاز سوختی براي تولید الکتريسیته
استفاده میشود و باقیمانده زيتوده میتواند به عنوان کود
استفاده شود .کربن دياکسید تولید شده از سوختن
بیوگاز نیی میتواند به طور مستقیم براي تولید زيتوده مورد
استفاده قرار بگیرد .مییان انرژي بیوگاز تولید شده از هضم
بیهوازي حدود  16200-50600کیلوژول بر متر مکعب
است و وابسته به ماهیت زيتوده است [.]22 ,25
تخمین زده شده است که تبديل زيتوده جلبکی به متان
انرژي زيادي از استخراج لیپیدهاي سلولی دريافت میکند،
در حالی که ضايعات غنی از مواد مغذي میتوانند براي
رشد جلبکهاي جديد وارد چرخه شوند .ريیجلبکها
داراي مقدار زيادي پروتوین هستند که در عملکرد هضم
بیهوازي تاثیر دارد .اين مشکل توسط هضم همیمان با
مییان باالي کربن/نیتروژن (ضايعات کاغذ برطرف
میشود .بیون 1و ين 2با افیودن ضايعات کاغذ به زيتوده
جلبکی ،افیايش چشمگیري در تولید متان به دست
آوردند .به گونهاي که تولید متان از  0/87میلیلیتر در
لیتر به  1/17میلی لیتر در لیتر در روز رسید .اين نتیجه
در صورتی به دست میآمد که ضايعات کاغذ و زيتوده به
نسبت  80/80مورد استفاده قرار میگرفتند در حالی که
هضم بیهوازي زيتوده خالص بدون ضايعات کاغذ محصول
کمتري داشت.
مییان پروتوین باال در جلبکها به علت افیايش محصوالت
آمونیومی میباشد که از هضم بیهوازي میکروارگانیسمها
ممانعت میکند .همچنین يونهاي سديم براي برخی از
میکروارگانیسمهاي بیهوازي سمی میباشد .استفاده از
میکروارگانیسمهاي سازگار با نمک (شورپسند براي هضم
بیهوازي اين مشکل را برطرف میکند [.]1

کشت فتوتروف بود و يافته ها حاکی از آن بود که پیرولیی
پتانسیل تبديل زيتوده جلبکی به سوخت مايع را دارد [.]1
 11-4احتراق مستقیم
در اين روش زيتوده در حضور هوا میسوزد و انرژي
شیمیايی خخیره شده در زيتوده به گازهاي داغ تبديل
می شود .اين فرايند معموال در کوره ،دي بخار يا توربین
بخار و در دماي باالي  500درجه انجام میشود .در اين
روش هر نوع زيتوده قابل احتراق است به شرطی که مییان
رطوبت آن کمتر از  80درصد وزن خشک باشد .گرماي
تولید شده میتواند در همان لحظه استفاده شود و براي
خخیره مناسب نیست .احتراق زيتوده براي گرما و انرژي در
مقیاس کوچک و بیرس مورد استفاده قرار میگیرد اما
داراي برخی معايب است .مثال نیازمند فرايندهاي پیش-
تیمار مانند خشک کردن ،سايیدن و تکان دادن است که
نیاز به انرژي اضافی دارد .کارايی تبديل انرژي براي زيتوده
گیاهان بین  20-20درصد است .در مورد احتراق زيتوده
جلبکی شواهد اندکی وجود دارد اما ارزيابی چرخه زغال
جلبکی نشان میدهد که اين زغال گازهاي گلخانهاي و
آلودگی کمتري ايجاد میکند که نیازمند مطالعات بیشتر
است [.]1
 11-5هضم بیهوازی
باقیماندههاي زيتوده جلبکی بعد از استخراج روغن می-
تواند براي تغذيه حیوانات با مییان باالي پروتوین استفاده
شود .با اين حال بیشتر باقیمانده زيتوده تحت تاثیر هضم
بیهوازي براي تولید بیوگاز قرار میگیرد .هضم بیهوازي
شامل تبديل ضايعات آلی به بیوگاز است که شامل متان
اولیه ،کربن دياکسید و مقدار کمی از گازهاي ديگر مانند
هیدروژن سولفید است .هضم بیهوازي براي زيتوده با
رطوبت باال  50-90درصد مناسب است و در مراحل
متوالی هیدرولیی ،تخمیر و متانوژنی انجام میشود .در
هیدرولیی ترکیبات پیچیده به قندهاي محلول شکسته
میشوند و سپس تخمیر باکتريايی آن را به الکل ،استیک
اسید ،اسیدهاي چرب فرار و گازهاي حاوي هیدروژن و
کربندياکسید تبديل میکند .در نهايت  60-70درصد آن
به متان و  50-20درصد آن به کربندياکسید در فرايند
متانوژنی تبديل میشود .عالوه بر کربن نیتروژن و فسفر که
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صورت مکانیکی شکسته شدند و سپس اتوکالو شدند.
سپس باکتري فوق را در اين محلول حاوي جلبک کشت و
انکوبه کردند .پس از  12و  22ساعت ،نمونهها برداشت
شدند و قندهاي تولید شده اندازهگیري شدند .اين باکتري
دريايی قادر به تولید آنیيمهاي آمیالزي بود که در شرايط
نمکی ،کربوهیدراتهاي جلبکی را به ساکاريدهاي کوچک
تبديل میکرد و براي تخمیر و تولید بیواتانول مناسب
بود]27[.
ترکیب زيتوده ريیجلبکی توسط اعمال استرسهاي
گوناگون در شرايط کشت میتواند تغییر کند .در شرايط
استرس مانند کمبود مواد مغذي و شدت باالي نور ،برخی
از گونههاي ريیجلبکی کربوهیدراتها را در زيتوده خود
تجمع میدهند که تا  68درصد وزن خشک آنها را
تشکیل میدهد .چوي 2و همکاران و نین 5و همکاران
جلبک سبی  Chlamydomonas reinhardtiiرا در شدت
باالي نور و با افیودن استیک اسید براي تنظیم  pHکشت
دادند و توانستند زيتوده غنی از کربوهیدرات به دست
بیاورند که حدود  60درصد از وزن خشک توده جلبکی را
تشکیل میداد .زيتوده غنی از کربوهیدرات براي تولید
بیشتر اتانول مفید و کارا میباشد .مارکیو 2و همکاران از
زيتوده غنی از کربوهیدرات ريیجلبک Spirulina
 platensisبراي تولید بیواتانول استفاده کردند .به علت
اين که مخمرهاي مورد استفاده در فرايند تخمیر ،فقط از
قندهاي ساده استفاده میکنند ،بايد کربوهیدراتها به قند
هاي ساده شکسته شوند .براي اين منظور از هیدرولیی
اسیدي استفاده کردند و کربوهیدراتهاي سلولی را به
قندهاي قابل تخمیر تبديل کردند .افیايش غلظت اسید و
هیدرولیی دمايی تولید قندهاي ساده و بیواتانول را بهبود
میداد و  16درصد اتانول در هر گرم وزن خشک به دست
میامد [.]25

 11-6تخمیر الكلی و تولید بیواتانول
تخمیر الکی تبديل زيتوده حاوي قند ،نشاسته يا سلولی به
اتانول است .در زيتوده نشاسته به قند تبديل میشود
سپس با آب و مخمر مخلوط میشود و در تانکهاي بیرس
تخمیر گرم نگه داشته میشود .مخمر قندها را میشکند و
آنها را به اتانول تبديل میکند .تخمیر ساکاروز با استفاده
Saccharomyces
از مخمرهاي تجاري مانند
 cerevisiaeانجام میشود .ابتدا آنیيم اينورتاز مخمر،
ساکاروز را به گلوکی و فروکتوز هیدرولیی میکند .سپس
زايماز آنیيم ديگري که در مخمر وجود دارد ،گلوکی و
فروکتوز را به اتانول تبديل میکند .فرايند خالص سازي
اتانول نیازمند حذف آب و ديگر ناخالصیها در محصول
الکلی است (محلول حاوي  10-18درصد اتانول است .
اتانول تغلیظ شده به حالت مايع بوده که میتواند به عنوان
مکمل يا جايگیين بنیين مورد استفاده قرار بگیرد.
ريیجلبکهايی مانند  Chlorella vulgarisمنبع خوبی
براي تولید اتانول هستند زيرا داراي مییان بااليی از
نشاسته ( 57درصد از وزن خشک هستند و کارايی آن تا
 68درصد ثبت شده است [.]26 ,28
منابع زيتوده مورد استفاده براي تولید بیواتانول شامل:
خرت ،تراشههاي چوب ،آب سیب ،آرد گندم ،زايلوز و مواد
قندي میباشد .ريیجلبکهاي دريايی حاوي کربوهیدرات
باال هستند و منبع زيتوده مناسبی براي تولید بیواتانول
هستند .تولید بیواتانول از زيتوده جلبکی شامل دو فرايند
تبديل ساکاريدي و تخمیر میباشد .تبديل ساکاريدي
نیازمند آنیيمهايی است که قبل از تخمیر ،کربوهیدراتها
را هیدرولیی کند .اين مرحله توسط آنیيمهاي آمیالز به
دست آمده از منابع خشکی انجام میشود .زمانی که از
زيتوده دريايی براي تولید بیواتانول استفاده میشود و
آنیيمهاي خشکی مورد استفاده قرار میگیرد ،زيتوده
دريايی بايد نمک زدايی شود .در اين گونه موارد استفاده از
آمیالزهاي دريايی میتواند سودمند باشد .ماتسوماتو 1و
همکاران از باکتري دريايی Pseudoalteronomas
 undinaبراي تولید آمیالز استفاده کردند .براي اين منظور
سلولهاي ريیجلبکی سانتريفیوژ و در محیط کشت بدون
نشاسته قرار داده شدند .سلولها با استفاده از ورتکس به

 11-7تولید فتوبیولوژیكی هیدروژن
تولید هیدروژن زيستی از ريیجلبکها بیشتر از  68سال
است که گیارش شده است و ابتدا در جلبک سبی
 Scenedesmus obliquusديده شده است .بیشتر
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توسط جلبکها تولید میشود که حدود  195کیلوگرم H2

مطالعات در تولید هیدروژن جلبکی با استفاده از جلبک
سبی  Chlamydomonas reinhardtiiکه يک موجود
مدل در تحقیقات است ،انجام میشود .هیدروژن مولکولی
است که حامل انرژي تمیی و کارآمد است .در طول
فتوسنتی ريیجلبکها مولکول آب را به يون هیدروژن و
اکسیژن تبديل میکنند سپس يون هیدروژن توسط آنیيم
هیدروژناز در شرايط بیهوازي به  H2تبديل میشود .به
علت برگشتپذير بودن اين واکنش ،هیدروژن هم میتواند
تولید و مصرف شود .تولید اکسیژن فتوسنتیي به علت
مهار سريع آنیيمهاي کلیدي از قبیل هیدروژناز ،مانع تولید
هیدروژن میشود .بنابراين کشت ريیجلبکی بايد در
شرايط بیهوازي قرار بگیرد.
+
H2O  2H + 2e + 1/2O2
2H+ + 2e-  H2
در شرايط هوازي و نوري  H+و الکترون حاصل از تجیيه
آب براي سنتی  ATPو  NADPHاستفاده میشود .در
نبود  O2هم تولید  ATPو هم  NADPHمهار میشود.
دو روش اساسی براي تولید هیدروژن وجود دارد .در روش
اول تولید اکسیژن و گاز هیدروژن فتوسنتیي از هم جدا
میشوند .در مرحله اول جلبکها به صورت فتوسنتیي و
در شرايط طبیعی رشد میکنند .سپس در مرحله دوم
جلبکها از سولفور محروم میشوند و شرايط بیهوازي القا
میشود که تحريک کننده تولید مداوم هیدروژن است .اين
روش با گذشت زمان محدود میشود و پس از  60ساعت
از تولید ،هیدروژن شروع به از بین رفتن میکند .اين روش
هیچ گونه محصول سمی يا مضر براي محیط تولید نمی-
کند .دومین روش به صورت تولید همیمان اکسیژن و
هیدروژن فتوسنتیي است .در اين روش الکترونهايی که
از اکسايش آب فتوسنتیي آزاد میشوند ،به طور مستقیم
در فرايندهاي تشکیل  H2به واسطه هیدروژناز استفاده
میشوند .به لحاظ تووري تولید  H2در اين روش باالتر از
فرايند دو مرحلهاي است اما تولید همیمان پس از مدت
کوتاهی به دلیل تولید اکسیژن فتوسنتیي و مهار
هیدروژناز محدود میشود .ملیس 1و هپ 2در مطالعات
خود به اين نتیجه دست يافتند که با استفاده از روش دو
مرحلهاي تولید  ، H2حداکثر محصول نظري هیدروژن

در هر هکتار در روز میباشد [.]29 ,22
-11بیودیزل
ديیل از محصوالت مشتقات نفتی است که به طور مستقیم
در موتورهاي ديیلی مورد استفاده قرار میگیرد .بیوديیل
تجديدپذير براي محیط و اقتصاد ضروري میباشد.
متاسفانه بیوديیل تولید شده از محصوالت روغنی و چربی
حیوانات نمیتواند جايگیين سوختهاي فسیلی شوند زيرا
با عرضه غذا تداخل دارند .تولید بیوديیل با استفاده از
زيتوده ريیجلبکی يک جايگیين قابل قبول است.
ريیجلبکها نه تنها منبع بیوديیل هستند بلکه پتانسیل
جايگیينی ديیل فسیلی را نیی دارا میباشند .زيرا به سرعت
رشد میکنند و غنی از روغن هستند .در بین  22ساعت
زيتوده خود را دو برابر میکنند و زمان دو برابر شدن
زيتوده در رشد نمايی کمتر از  5/8ساعت است [.]20
بیوديیل مخلوطی از استرهاي مونوآلکیل اسیدهاي چرب
بلند زنجیره به دست آمده از لیپیدهاي تجديدپذير مانند
روغنهاي جلبکی است .پس از استخراج ،روغن جلبکی از
طريق فرايندهايی که ترانس استريفیکاسیون 5نامیده می-
شود به بیوديیل تبديل میشود .ترانس استريفیکاسیون
واکنش چند مرحلهاي و شامل  5مرحله برگشتپذير است
که تريگلیسیريدها به ديگلیسیريد و سپس دي-
گلیسیريد به مونوگلیسیريد و مونوگلیسیريد به استر
(بیوديیل تبديل میشود و گلیسرول محصول جانبی آن
میباشد .در اين فرايند تريگلیسیريدها با يک الکل
معموال متانول يا اتانول واکنش میدهد و کاتالییور قلیايی،
اسیدي يا آنیيمی (معموال سديم هیدروکسید مورد
استفاده قرار میگیرد [.]50

شكل ( )4فرایند ترانس استریفیكاسیون تری گلیسریدها

1 Melis
2 Happe

3 Transesterification
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جنگلی ،کشاورزي ،دريايی يا فاراوري ضاايعات باه دسات
بیايند .سوختهاي زيستی به صورت جامد مانناد چاوب و
زغال سن  ،مايع مانند بیواتاانول ،بیاوديیل و روغانهااي
پیرولیی ويا گاز مانند بیوگاز (متان میباشند .سوختهااي
زيستی از سوختهاي تجديدپذير از منابع زيستی هساتند
که براي گرما ،الکتريسیته و سوخت استفاده میشاوند .در
سالهاي اخیر اساتفاده از ساوختهااي زيساتی ماايع در
بخش حمل و نقل رشد جهانی داشته اسات .ساوختهااي
زيستی نسل اول از محصوالت روغنی و غذايی مانند روغن
پالم ،نیشکر ،چغندر قند ،گندم ،جو ،خرت و چربی حیاوانی
به دست میآيند .اين سوختها نیازمند فراينادهاي سااده
براي تولید محصوالت نهايی هستند و شناخته شادهتارين
آنها بیواتانول و بیوديیل است .بیواتانول توسط تخمیر قند
استخراج شده از داناههااي گیاهاان و نشاساته باه دسات
میآيد .زيرا نشاسته راحتتار از سالولی باه گلاوکی تباديل
میشود و گلوکی توسط مخمر به اتانول تبديل میشود .اين
نسل از سوختهاا در برخای کشاورها در مقیااس تجااري
تولید میشوند و هیينه تولید تقريبا بااليی دارناد .زيارا در
رقابت با تولید غذا و زمینهاي مورد استفاده هستند ،نیااز
به کود و آب زيادي دارند و اساتفاده از بخاش کاوچکی از
زيتوده گیاهی کل ،کارايی زمین ماورد اساتفاده را کااهش
میدهد .اين محدوديتها موجب شده اسات کاه جساتجو
براي زيتوده غیر خوراکی براي تولید سوختهااي زيساتی
ترجیح داده شود .سوختهاي زيستی نسل دوم بار اسااس
استفاده از باقیمانده زيتوده کشاورزي هستند که غیر قابل
خوردن هستند (لیگنوسلولی مانند عل ها يا درخاتهااي
ويااژهاي کااه بااراي تولیااد اناارژي کشاات داده ماایشااوند.
مهمترين میيت اين نسل سوختهاا در ايان اسات کاه در
رقابت با تولید غذا نیستند ،مییان زياادي از ماواد گیااهی
براي تولید سوخت استفاده میشود و کارايی زماین ماورد
استفاده نسبت به نسل اول ،کاهش نمیيابد .ساوختهااي
زيستی نسل دوم نیی نیازمند فرايندهاي پیچیاده و هیيناه
باال هستند .نسال ساوم ساوختهااي زيساتی بار اسااس
اسااتفاده از ضااايعات گیاااهی و موجااودات میکروسااکوپی
میباشند و توجه ويژه به میکروبها مانند قار و مخمار و
ريیجلبکها در آن وجود دارد .اين نسل از سوختها باراي
جااايگیينی اناارژي مناسااب هسااتند زياارا بااه طااور مثااال
ريیجلبااکهااا داراي میاایان زيااادي از لیپیااد ،پااروتوین و

برخی از جلبکها با مییان لیپید باال مایتوانناد جاايگیين
لیپیدي براي تولید بیاوديیل باشاند .شایهن 1و همکااران
برآورد کردند که کشت ريیجلبکها با استفاده از 200000
هکتار زمین (کمتر از  0/1درصد زمین مناساب در ايااالت
متحده و يا  5/2درصد از زمین مورد استفاده باراي کشات
کلیا در اروپا میتواند يک چهارم از سوختهاي ديیلای را
تولید کند .يک چهارم تقريباا معاادل ياک هشاتم از کال
مصرف انرژي در کانادا در سال  2002بوده است [.]2
روغنهاي جلبکی حاوي مییان بااليی از اسایدهاي چارب
اشباع نشده هستند اما نسبت به روغنهااي گیااهی باراي
اکسايش مستعد هستند کاه اساتفاده از آنهاا را محادود
میکند .با اين وجود بیوديیل جلبکی به لحااظ فییيکای و
شیمیايی شبیه ديیل نفتی است و نسبت باه ديایل نفتای
چندين میيت دارد :اين بیوديیل از زيتوده مشاتق شاده و
تجديدپذير و تجیيهپذير زيستی است ،غیار سامی باوده و
داراي سااطح پااايینی از خرات ،کااربن مونواکسااید ،دوده،
هیدروکربن و  SOXاست .اين بیوديیل باراي اساتفاده در
صنايع هوايی (هواپیما مناسب است زيرا داراي نقطه خوب
پايین و انرژي باال اسات کاه از معیارهااي کلیادي اسات.
همچنین بیرگترين میيت بیوديیل جلبکی ايان اسات کاه
انتشار  CO2را تاا  75درصاد در مقايساه باا ديایل نفتای
کاهش میدهد و با عنوان کربن خنثی ماورد توجاه اسات
[.]1
-12نتیجه گیری
سوختهاي زيستی به دو نوع اولیه و ثانوياه تقسایم مای-
شوند .سوختهاي زيستی اولیاه مانناد چاوب باه صاورت
فراوري نشده براي تولید حارارت ياا الکتريسایته و پخات
مورد استفاده قرار میگیرند .سوختهاي زيساتی ثانوياه از
راه فراوري زيتوده حاصل مایشاوند و در وساايل نقلیاه و
صنايع مختل مورد استفاده قرار میگیرند .از اناواع آنهاا
میتوان به بیواتانول و بیوديیل اشااره کارد .ساوختهااي
زيستی ثانويه بر اساس مواد خام و فناوري ماورد اساتفاده
در تولیااد آنهااا بااه نساال اول ،دوم و سااوم طبقااه بناادي
میشوند .سوختهاي زيستی بر اساس منباع و ناوع آنهاا
نیی طبقاهبنادي مایشاوند .آنهاا ممکان اسات از مناابع

1 Sheehan
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پاينی دارند اما نیاز به زمان طوالنی داشته و ممکان اسات
برخاای از محصااوالت تجیيااه شااوند .سااانتريفیوژ و تجمااع
فراصوت کاارايی باااليی داشاته اماا هیيناه باااليی دارناد.
انتخاب روش برداشت وابسته به مییان محصاوالت هادف،
غلظت زيتوده و اندازه ريیجلبکها میباشد.
خشااک کااردن تااوده جلبکاای قباال از اسااتخراج چرباای و
محصوالت و فرايندهاي ترموشیمیايی ،مرحله ديگري است
که بايد در نظر گرفته شود .خشک کردن نوري ارزانتارين
روش میباشد اما نیاز به زمان طوالنی و سطح زياادي دارد
و ممکن است برخی محصوالت از بین برود .خشک کاردن
در فشار پايین يک روش ارزان ديگر است که بررسی شاده
است اما کارايی پايینی دارد.
به طور کلی تولید سوخت زيساتی باا ريیجلباکهاا داراي
میاياي زيادي است زيرا ريیجلباکهاا داراي رشاد ساريع
هسااتند و در زمااینهاااي غیاار قاباال کشاات پاارورش داده
میشوند ،نیااز باه آب کمای داشاته و دياکسایدکاربن را
کاهش میدهند و نسبت به محصاوالت کشااورزي کااراتر
هستند.
يک راه حل مطلوب باراي تولیاد بیشاتر ساوخت بیشاتر،
انتخاب يا مهندسی ژنتیکی ردههاي سلولیهايی که حاوي
مییان باالي لیپید يا کربوهیادرات باا میایان بااالي رشاد
هستند و همچنین با استخراج بایش از ياک ناوع ساوخت
زيستی از زيتوده و يا محصوالت جانبی اضافی مانند تولیاد
اتانول ،بیوگاز ،هیدروژن و متابولیتهااي ارزشامند ،ارزش
زيتوده افیايش میيابد.

کربوهیدرات هستند که در زمان کوتاه ،در مقیااس بایرس
تهیه میشود .ريیجلبکها براي تولید همیمان سوختهاي
زيستی و محصوالت جانبی ارزشامند ماورد اساتفاده قارار
میگیرند [.]52 ,51
تولیاد سااالنه زيتاوده جلبکاای در دنیاا حادود  8میلیااون
کیلوگرم در سال تخمین زده شده است .تقريبا نص تاوده
ريیجلبکی را کربن تشکیل میدهد که از کاربندياکساید
مشتق شده است .بنابراين تولید  100تن از زيتوده جلبکی
تقريبااا  155تاان از کااربندياکسااید را تثبیاات ماایکنااد.
ريیجلبکها همچنین به علت دار بودن غلظت کام سالولی،
نبود لیگنین و کربوهیدراتهاي تجیيهپذير مانند ماانیتول،
آلژينات و المینارين ،توانايی تولید انرژيهايی مانند بیوگاز
را دارا هستند [.]52 ,55 ,25
انتخاب سامانه کشت جلبکی مناسب يک عامل مهم اسات
که در هیينه و تولید سوخت زيستی تاثیر دارد .باه عناوان
مثال استفاده از نور موثر ،کنترل دما و استرسهاي آبای و
توانااايی نگهااداري کشاات تااک جلبکاای از عواماال مهاام
میباشند .بهینهسازي شرايط استرس براي به دست آوردن
باالترين محصول لیپیاد در سالول در ساامانه هااي تولیاد
بیوديیل نیی مهم میباشد زيرا شارايط اساترس مایتواناد
جهشهاي خود به خودي را در سويههاي کشت شده القاا
کند و انتخااب ايان ساويههاا ،تولیاد محصاول را افایايش
میدهد .کاروالهو 1چنادين ساامانه بساته و لای 2چنادين
سامانه باز را مورد بررسی قرار دادند و نتايج نشاان داد کاه
سامانههاي باز براي کشات تجااري ريیجلباکهاا مطلاوب
هستند زيرا هیينه آنها پايین میباشد .هرچند سامانههاي
بسته در مقابل آلودگیها بهتر کنتارل مایشاوند .ترکیاب
فتوبیوراکتورهاي بسته و برکههاي بااز مفیاد هساتند و در
مقیاس  2هکتار مناسب هستند.
به علت غلظت کم زيتوده باه دسات آماده از ساامانههااي
کشت ريیجلبکی به علت نفاوخ کام ناور و انادازه کوچاک
سلولهاي جلبکی ،هیينه و انرژي براي برداشت زيتوده باه
طااور قاباال تااوجهی باالساات .روشهاااي مختلفاای ماننااد
لختهسازي شیمیايی ،زيساتی ،فیلتراسایون ،ساانتريفیوژ و
تجمع فراصوت براي برداشات زيتاوده ريیجلبکای بررسای
شده است .به طور کلی تجمع شایمیايی و زيساتی هیيناه
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