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برداشت ریزجلبک
ــری از  ــک، مراحــل برداشــت و آبگی ــد محصــوالت ریزجلب در تولی
ــای اساســی هســتند. معمــوالً الزم  ــط کشــت، گام ه ــاب محی دوغ
ــا غلظــت  ــک ب ــق ســلول های جلب ــط کشــت رقی ــه محی اســت ک
مقــدار  تــا   ،)TSS(معلــق جامــد  مــواد  کل   0.02-0.06%
ــادی مصــرف کــرده و  ــرژی زی ــری ان  %25-5غلیــظ شــود. آبگی
عمومــاً  %30انــرژی مصرفــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. در 
ــود.؛  ــتفاده می ش ــه ای اس ــد مرحل ــای چن ــوارد از طرح ه ــی م بعض
ــظ  ــزا تغلی ــا دو روش مج ــه و ب ــه در دو مرحل ــب ک ــن ترتی بدی

صــورت می گیــرد.
فرایندهــای زیــادی بــرای آبگیــری دوغــاب ریزجلبــک در دســترس 
اســت کــه ســانتریفیوژ، لخته ســازی، شناورســازی، فیلتــر کــردن، 
ــا  ــن فرآینده ــه ای ــورز از جمل ــازی الکتروف ــوب دهی و جداس رس
ــوان از آن  ــه بت ــدارد ک ــود ن ــی وج ــاوری جامع ــچ فن ــتند. هی هس
ــک  ــرای ی ــری ب ــرای آبگی ــرد. در اج ــتفاده ک ــوارد اس ــه م در هم
عملیــات، بایــد مســائل زیــادی را مــد نظــر قــرار داد و بــر اســاس 
آن، مناســب ترین روش را انتخــاب نمــود؛ مســائلی از جملــه: 
مصــرف انــرژی، هزینه هــای ســرمایه گــذاری، مقتضیــات حفــظ و 
ــه ریزجلبکــی کــه  نگهــداری، کارایــی آبگیــری، مشــخصه های گون

ــت توده. ــی زیس ــتفاده نهای ــود و اس ــری ش ــت آبگی ــرار اس ق
سانتریفیوژ

ــه صــورت  ــه ب ــدی اســت ک ــاوری قدرتمن ســانتریفیوژ معمــوالً فن
ــه  ــز ب ــن تجهی ــاز ای ــل نی ــا بدلی ــود، ام ــتفاده می ش ــادی اس اقتص
ســرمایه گــذاری قابــل توجــه و نیــز هزینه هــای بــاالی عملیاتــی، 

ــاال مناســب اســت. ــا ارزش ب ــرای تولیــد محصــوالت ب فقــط ب
فیلتراسیون

ــت  ــری اس ــد آبگی ــای کارام ــر از روش ه ــی دیگ ــازی یک فیلترس
ــه  ــود، گرچ ــتفاده می ش ــی اس ــای جلبک ــی فرآینده ــه در برخ ک
ممکــن اســت بــه روش هــای دیگــری بــرای تکمیــل آبگیــری نیــاز 
ــان  ــزان تولیــد جری ــه می ــاز فیلترســازی ب ــورد نی ــرژی م باشــد. ان
ــن روش  ــر وابســته اســت. در ای ــول فیلت ــار الزم در ط ــت فش و اف
ــه علــت گرفتگــی بایــد بصــورت دوره ای تعویــض  غشــای فیلتــر ب
شــود. از فیلترهــای تســمه ای می تــوان بصــورت پیوســته اســتفاده 
ــی،  ــازی مغناطیس ــامل فیلترس ــیون ش ــای فیلتراس ــرد. روش ه ک
فیلترســازی در شــرایط خــالء، فیلترســازی بــا فشــار و فیلترســازی 

ــود. ــاس( می ش ــان مم ــا جری ــی )ی ــان عرض جری
لخته سازی

ــتی  ــیمیایی، زیس ــازی ش ــد لخته س ــواع آن )مانن ــازی و ان لخته س
ــتند. روش هــای  ــری هس ــای معتب ــاً روش ه ــی( عموم و الکتریک
ــرژی  ــرف ان ــوده و مص ــد ب ــوالً کارام ــداول، معم ــازی مت لخته س
ــز  ــا نی ــه آن ه ــذاری اولی ــرمایه گ ــن س ــد و همچنی ــی دارن پایین
ــاً بــه عنــوان یــک مرحلــه پیــش  پاییــن اســت. لخته ســازی عمدت
تغلیــظ اســتفاده می شــود. بعــد از تشــکیل لختــه، دوغــاب در انــواع 
تانک هــای رســوب گــذاری، مثــل جداســاز المــال، تــه نشــین شــده 
ــتم  ــن سیس ــود. ای ــدی ش ــای بع ــزوم وارد مرحله ه ــورت ل و در ص
ــی دارد.  ــه داری پایین ــر و نگ ــات تعمی ــوده و الزام ــوالً ارزان ب معم
ــه ساز-ته نشــینی پیوســته  ــات سیســتم های لخت در برخــی تحقیق
ــن  ــی یافت ــن حــوزه در پ ــات ای ــز طراحــی شــده اســت. تحقیق نی

ــا تولیــد مــواد ارزانــی اســت کــه مقــدار کمــی از آن  ی
ــد و در  ــلول را رســوب ده ــزان س ــد بیشــترین می بتوان

صــورت امــکان، بتــوان مــواد اســتفاده شــده را بازیابــی و 
مجــدداً اســتفاده کــرد.

ــک  ــتی ی ــای زیس ــد پلیمره ــاز می توان ــوارد لخته س ــی م در بعض
میکروارگانیســم یــا حتــی خــود میکروارگانیســم باشــد. پلیمرهــای 
در  دارنــد.  معمــول  پلیمرهــای  مشــابه  عملکــردی  زیســتی 
ــع  ــه از مناب ــلولزی ک ــتال های س ــو کریس ــات از نان ــی تحقیق برخ
تجدیدپذیــر و زیســت تخریــب پذیــر ســنتز شــده اند، بــرای 
لختــه ســازی ریزجلبــک هــا اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش 
ــر مــواد زیســتی کــه توســط  ــو کریســتال های ســلولزی در براب نان
میکروارگانیســم ترشــح شــده و مانعــی برای لخته ســازی محســوب 
می شــوند، حســاس نیســتند. ایــن روش لختــه ســازی %100 را 

ممکــن می ســازد.
در برخــی از انــواع میکروارگانیســم ها، بــار ســطحی میکروارگانیســم 
در pHهــای مختلــف می توانــد مثبــت یــا منفــی باشــد. بــا 
pH ــوان در ــوع میکروارگانیســم ها، می ت ــن ن ــه شــکل ای ــه ب توج

ــوند.  ــتفاده ش ــر اس ــای دیگ ــوب گونه ه ــرای رس ــی ب ــای خاص ه
ــرای  ــن گونه هاســت کــه ب Ankistrodesmus sp. یکــی از ای

ــود. ــتفاده می ش ــرال اس ــردن کل ــه ک لخت
شناورسازی

شناورســازی روش بالقــوه مفیــدی در بازیابــی زیســت تــوده اســت، 
ــود. در  ــتفاده می ش ــر از آن اس ــاری کمت ــای تج ــا در فرآینده ام
ایــن روش الزم اســت کــه حباب هــای گاز بطــور مناســب و پایــدار 
کــه بــا مصــرف بــرق همــراه اســت، تولیــد شــود؛ لــذا مصــرف انرژی 
ــر و  ــی و الزامــات تعمی ــرژی مصرف ــی نیــز خواهــد داشــت. ان باالی

نگــه داری روش شناورســازی باالســت.
جداسازی مغناطیسی

جداســازی مغناطیســی در اصــل برای اســتفاده در اســتخراج معادن 
و صنایــع فلــزی توســعه یافــت. بــرای اجــرای ایــن روش بایــد ذرات 
ــه  ــلول ها ب ــه س ــی ک ــه میزان ــن، ب ــل اکســید آه مغناطیســی، مث
ذرات بچســبند بــه دوغــاب افــزوده شــود. بــرای جمــع آوری ذرات 
بــه همــراه زیســت توده چسبیده شــده بــه آن هــا، می تــوان از 
آهن ربــای الکتریکــی اســتفاده کــرد. در شــرایط مناســب، عملیــات 
ــش از  ــزان بی ــه می ــت توده ب ــی زیس ــث بازیاب ــه ای باع 10-5 دقیق
ــولفوریک  ــتفاده از س ــا اس ــازی، ب ــد از جداس ــود. بع %95 می ش
اســید در دمــای °40C و تحــت تأثیــر امــواج فراصــوت، می تــوان 
زیســت توده را از ســطح ذرات جــدا کــرد. مشــکل ایــن روش عــدم 
ــل  ــو مث ــاژی نان ــت. ذرات آلی ــن ذرات اس ــیمیایی ای ــداری ش پای
ــتر  ــیمیایی بیش ــداری ش ــای FePd، Fept  و FeCo پای آلیاژه
دارنــد، امــا بدلیــل هزینه هــای تولیــد آن هــا، ایــن روش بــه صرفــه 

نیســت.
خشک کردن

ــرای  ــر هســتند و ب ــزان، انرژی ب روش هایــی مثــل تبخیــر فیلــم ری
ــن روش  ــاد مناســب نیســتند. ای ــا زی ــه دم محصــوالت حســاس ب
در فرآیندهــای تجــاری ریزجلبــک اســتفاده نمی شــود. مهندســی 
ژنتیــک جلبک هــا می توانــد بطــور بالقــوه روش هــای ویــژه و 
ارزانــی را بــرای آبگیــری ارائــه کنــد، امــا بــه نظــر می رســد کــه در 

33



بســته بــه نــوع روش برداشــت و نــوع محصــول 
ــرد.  ــذف ک ــوان ح ــردن را می ت ــک ک ــد خش فرآین
ــا  ــوان ب ــت را می ت ــزل، برداش ــد بیودی ــاًل در تولی مث
ــالوه  ــن روش ع ــام داد. ای ــید انج ــکل اکس ــوذرات نی نان
بــر برداشــت تقریبــاً ســریع 99% ریزجلبــک، در ادامــه فرآینــد 
ــل  ــته و عم ــازی نداش ــردن نی ــک ک ــه خش ــزل ب ــد بیودی تولی
ــده و %91  ــام ش ــن روش انج ــا همی ــز ب ــلولی نی ــت س شکس

لیپیــد ریزجلبــک اســتخراج می شــود.
البتــه ایده هــای بهتــری نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ ماننــد 
روش تثبیــت ریزجلبــک کــه در آن هــا کشــت بــه گونــه ای انجــام 
می شــود کــه ســلول های ریــز جلبــک بــه جــای رشــد در 
حالــت سوسپانســیون، روی یــک ســطح رشــد کــرده و برداشــت 
ــاز  ــر باشــد. ایــن روش هــا معمــوالً در کشــت های روب آن راحت ت
انجــام شــده و بازدهــی بیشــتری نســبت بــه روش هــای معمــول 
ــای  ــش هزینه ه ــرای کاه ــا ب ــن روش ه ــع در ای ــد. در واق دارن

ــود.  ــز می ش ــک تمرک ــت ریزجلب ــوه کش ــت، روی نح برداش
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