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مقدمه 
ــتند  ــنتز کننده هس ــازواره های فتوس ــت ـ س ــا ریززیس ریزجلبک ه
ــودۀ  ــرژی خورشــید، آب و دی اکســیدکربن ت ــا اســتفاده از ان کــه ب
ســلولی را می ســازند. ریزجلبک هــا مشــابه بــا گیاهــان و بــا ســرعتی 
ــرژی  ــا اســتفاده از ان باالتــر و در شــرایط ســاده تر سوخت وســازی ب
خورشــید و تثبیــت دی اکســید کربــن، قــادر بــه تولیــد پروتئین هــا، 
ــان و  ــاز انس ــورد نی ــای م ــا و ویتامین ه ــه، آنزیم ه ــیدهای آمین اس
ــد  ــا در ح ــی ریزجلبک ه ــه ارزش غذای ــوان هســتند، به طوری ک حی

گــرم، بــا کیلوگــرِم مــواد غذایــی گیاهــان برابــری می کنــد.
تاریخچــۀ اســتفاده از ریزجلبک هــا در غــذا بــه 2000 ســال 
ــته  ــۀ گذش ــش ده ــی ش ــد. ط ــی می رس ــکای جنوب ــل در امری قب
ــه 40.000 ریزجلبــک شناســایی شــده و مــورد مطالعــه  نزدیــک ب
قــرار گرفتــه اســت و حــدود 50 ریزجلبــک بــرای مصــارف غذایــی، 
ــای بهداشــتی ـ آرایشــی،  ــد فراورده ه ــی و تولی ــروری، داروی آبزی پ
در ســطح صنعتــی تولیــد می شــوند. عــالوه بــر تولیــد ایــن 
ــید  ــت دی اکس ــیل تثبی ــن پتانس ــا مهم تری ــا، ریزجلبک ه فراورده ه
ــه ای هســتند و می تواننــد نقشــی اساســی  ــن و گازهــای گلخان کرب
در کاهــش گازهــای گلخانــه ای و کنتــرل تغییــرات آب و هــوای کره 
ــه تنفــس  ــی را ک ــا %80 اکســیژن هوای ــن داشــته باشــند. آنه زمی
ــدار  ــه طــور پای می کنیــم، تولیــد می کننــد. همچنیــن می تواننــد ب
انرژی هــای پــاک شــامل: ســوخت جــت زیســتی )بیوجــت(، دیــزل 
زیســتی، اتانــول زیســتی، گاز زیســتی و هیــدروژن زیســتی تولیــد 
ــه رشــد  ــا تولیــدات کشــاورزی، قــادر ب کننــد کــه بــدون رقابــت ب
ــید  ــرژی خورش ــا و ان ــتفاده از آب دری ــا اس ــور ب ــای ش در زمین ه

هســتند. 
ــاورزی  ــرای کش ــه ب ــور ک ــرم و ش ــق گ ــا در مناط ــواحل دری س
ــا  ــرای ریزجلبک ه ــد را ب ــرایط رش ــن ش ــت، بهتری ــب نیس مناس
مناطــق  مجــاورت  در  می تواننــد  همچنیــن  می کنــد؛  فراهــم 
صنعتــی کشــت شــوند و دی اکســید کربــن خروجــی صنایــع بــرای 

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــرورش آنه ــت و پ کش
ــه و  ــاتید باتجرب ــی از اس ــا یک ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن بخــش، ب در ای
فعــال در زمینــۀ علــوم مرتبــط بــا ریزجلبک هــا هم صحبــت شــویم. 
دکتــر »نســرین معظمــی« ســابقۀ درخشــانی در ایــن زمینــه دارنــد 
و ســالیان درازی اســت کــه در زمینــۀ کشــت و تولیــد ریزجلبک هــا 
ــت  ــازواره ها فعالی ــت ـ س ــن ریززیس ــل از ای ــای حاص و فراورده ه

دارنــد. 

ــۀ  ــود را در زمین ــت خ ــابقۀ فعالی ــری از س ــًا مختص لطف
پژوهش هــای  ســازمان  در  ریزجلبــک  فراورده هــای 

ــد.  ــرح دهی ــران ش ــی ای ــی و صنعت علم
در  باکتری هــا  و ســیانو  ریزجلبک هــا  دربــارۀ  تحقیــق  ســابقۀ 
ــال 1375  ــه س ــران ب ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه س
ــاوری زیســتی خلیــج فــارس«  و تأســیس »مرکــز پژوهش هــای فّن
ــا ظرفیــت 1000  ــک ب ــوت کشــت ریزجلب ــن پایل ــردد. اولی برمی گ
لیتــر در ســال1381 ســاخته شــد. آزمایشــگاه ها و پایلــوت کشــت 
ــا رآکتورهــای 250، 2500 و 25000 لیتــری ســاخته  ریزجلبــک ب
شــد و طــرح تولیــد بیوانرژی هــا و فراورده هــای غذایــی، دارویــی و 

ــد.  ــرا درآم ــه اج ــا ب ــتی ریزجلبک ه بهداش

طــي ســالهاي 1390-1380 بررســي پتانســیل تولیــد 
ریزجلبک هــاي  فراورده هــاي  ســایر  و  بیوانــرژی 

ــگاه  ــۀ آزمایش ــان از مرحل ــاي عم ــارس و دری ــج ف خلی
ســازمان  در  ریزجلبــک  پایلــوت  در  نیمه صنعتــي  تــا 

ــص  ــا تخصی ــران اجــرا شــد و ب ــي ای ــاي علمــي و صنعت پژوهش ه
بودجــه در قالــب طــرح کالن ملــي از ســوي شــوراي عالــي عتــف، 
مطالعــات مکان یابــي، طراحــی مقدماتــی و تدویــن دانــش فنــی آن 

انجــام شــد. 
ــد و  ــن ش ــرح تدوی ــي ط ــش فن ــالهاي 1390-1392 دان ــي س  ط
بــر اســاس مصوبــات کمیســیون و شــوراي عالــي عتــف مبنــي بــر 
کســب موافقــت و مشــارکت ســرمایه گذار بــراي تولیــد محصــوالت 
ــا  ــي ب ــات طوالن ــرات و جلس ــس از مذاک ــي و پ ــاس صنعت در مقی
ــور  ــال 1393 در حض ــي در س ــرمایه گذار خصوص ــروه س ــار گ چه
وزیــر محتــرم علــوم و دبیــر محتــرم شــوراي عالــي علــوم تحقیقــات 
ــرژی و افزودني هــاي  ــد بیوان ــش فنــي خطــوط تولی ــاوري، دان و فن
بــه گــروه شــرکت هاي  بهداشــتي طــرح  و  غذایــي، دارویــي 
»رزمونــد« واگــذار گردیــد کــه بــا نــام »شــرکت زیســت پاالیشــگاه 
ریزجلبــک قشــم« بــه ثبــت رســیده و بــا تخصیــص فــاز یــک زمیــن 

ــرۀ قشــم احــداث شــد. ــه مســاحت 100 هکتــار در جزی ب
طــی ســال 1394-1393، طــرح در شــورای عالــی عتــف بــا تولیــد 
ریزجلبک هــای مــورد اســتفاده بــرای آبزیــان، ادامــه یافــت و دانــش 

فنــی آن بــرای پــرورش 100 هکتــار پــرورش میگــو تدویــن شــد.
 ادامــۀ طــرح در برنامــۀ اجرایــی 1394-1396 شــورای عالــی عتــف 
بــا عنــوان »تولیــد پروتئین هــا و واکســن های نــو ترکیــب در پــالت 
ــب  ــن نوترکی ــون کالســی تونی ــد هورم ــا تولی ــک« ب ــورم ریزجلب ف
ــک در  ــو در ریزجلب ــفید میگ ــه س ــروس لک ــن وی ــانی و واکس انس

دســت اجراســت.

متأســفانه علــوم مرتبــط بــا ریزجلبــک در ایــران 
به خوبــی شــناخته نشــده  اســت. راهکارهــای پیشــنهادی 
ــات در  ــوغ تحقیق ــوم و بل ــن عل ــعۀ ای ــرای توس ــما ب ش

ــت؟  ــران چیس ای
توســعۀ علــوم مختلــف وابســته بــه افــرادی اســت کــه در آن حــوزه 
ــاتید  ــا اس ــه ت ــان گرفت ــجویان و محقق ــد؛ از دانش ــت می کنن فعالی
دانشــگاه؛ بخشــی از بــار توســعۀ علمــی بــه دوش دانشــجویان اســت 
ــود موجــب  ــالش و پشــتکار خ ــوان و ت ــری ج ــروی فک ــا نی ــه ب ک
ــرب  ــاتید مج ــور اس ــار آن حض ــوند و در کن ــم می ش ــترش عل گس
ــب  ــز موج ــتند نی ــوم هس ــن عل ــدۀ ای ــا و آموزش دهن ــه راهنم ک

ــود.  ــم می ش ــج عل تروی

ــک  ــوالت ریزجلب ــا و محص ــعۀ فّناوری ه ــدم توس ــت ع عل
ــد؟  ــه می دانی ــران را چ در ای

محصــوالت  تجــارت  حــوزۀ  در  عقب ماندگــی  اصلــی  بخــش 
ــا در  ــیل های دریاه ــه پتانس ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــک ب ریزجلب
ــدگان از  ــدگان و تولیدکنن ــی مصرف کنن ــدم آگاه ــت. ع ــور اس کش
ــه ســرمایه گذاری در  ــی ب ــا موجــب توجــه ناکاف پتانســیل های دری
ایــن بخــش شــده اســت. بایــد بــه دریاهــا بــه عنــوان منابــع عظیــم
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در دســترس نــگاه کــرد تــا بتــوان در حوزه هــای مختلف 
از آنهــا بهــره بــرد. در دنیــا محصــوالت مختلفــی از دریــا 

اســتحصال می شــود کــه ریزجلبــک یکــی از آنهاســت.

ــد و  ــب تولی ــد قط ــران می توانن ــق ای ــک از مناط کدام ی
فــراوری ریزجلبــک باشــند؟

ایــران همــۀ نیازهــاي توســعۀ تکنولــوژي کشــت ریزجلبــک را در 
باالتریــن ســطح در جهــان داراســت. مــا 1800 کیلومتــر ســاحل 
ــي بیشــتر از 300  ــاي عمــان، روزهــاي آفتاب ــارس و دری خلیــج ف
روز در ســال، تراکــم گســتردۀ دي اکســید کربــن حاصــل از صنایــع 
نفــت و گاز ایــران، عــراق، کویــت، بحریــن و امــارات متحــدۀ عربــی 
ــي از  ــر و خال ــاي بای ــیع زمین ه ــترۀ وس ــارس، گس ــج ف در خلی
ســکنه را کــه کلید هــاي اساســي توســعۀ ایــن تکنولــوژي اســت، 
ــر توســعۀ تکنولوژي هــای  در اختیــار داریــم و مي توانیــم عــالوه ب
ــغلي  ــای ش ــتغال و فرصت ه ــاد اش ــک، ایج ــه ریزجلب ــته ب وابس
ــیلي  ــوخت هاي فس ــازار س ــد و ب ــه در تولی ــان ک ــم و آن چن بکنی
ــتیم، در  ــي داش ــي اساس ــته نقش ــاي گذش ــي دهه ه ــان ط جه
تولیــد بیوانرژی هــای حاصــل از ریزجلبــک نیــز در جهــان پیشــتاز 

باشــیم.

از  یکــی  بیودیــزل  می دانیــم،  کــه  همان طــور 
ــه آن  ــا ب ــه در دنی ــت ک ــک اس ــای ریزجلب فراورده ه
بســیار توجــه شــده اســت. ضــرورت تولیــد بیودیــزل در 
ایــران چیســت و چــه میــزان تولیــد، نیــاز کشــور اســت؟ 
مهمتریــن کاربــرد ریزجلبک هــا در تولیــد biofuel متمرکــز 
شــده اســت. ریزجلبک هــا قادرنــد مثــل یــک کارخانــۀ بیولوژیــک 
از دي اکســید کربــن اســتفاده کننــد و آن را بــه یــک فــرم مایــع 
انــرژی کــه یــک روغــن طبیعــی اســت، تبدیــل کننــد. بعضــی از 
ریزجلبک هــا تــا %50 وزن خشــک ســلولی دارای روغــن هســتند. 
تولیــد بیودیــزل ریزجلبــک نیــاز بــه پاالیشــگاه مشــابه بــا 
ــا اســتفاده  ــودۀ ســلولی ب ــدارد. زیســت ت ســوخت هاي فســیلي ن
از روش هــای مختلــف ماننــد ســانتریفیوژ یــا تانکهــای فلوکولیشــن 
جــدا میشــود و روغــن حاصــل یــک  تری گلیســرید اســت کــه بــا 
ــه  ــول تبدیــل ب ــا اتان ــول ی اســتفاده از استریفیکشــن توســط متان

ــود. ــرول میش ــتر و گلیس ــا متیل اس ــل ی اتی
ــت  ــرن بیس ــرژی در ق ــد ان ــی تولی ــۀ بین الملل ــن برنام مهمتری
ــی و  ــیل محل ــه پتانس ــته ب ــای وابس ــعۀ تکنولوژی ه ــم توس و یک
ــن  ــر روغ ــال های اخی ــی س ــت. ط ــت اس ــل بازیاف ــای قاب انرژی ه
ــورد  ــیع م ــطح وس ــزا در س ــویا و کل ــد س ــی مانن ــای روغن دانه ه
اســتفاده قــرار گرفــت و جایگزیــن بخشــی از مصــرف دیــزل شــد. 
ــوخت های  ــی س ــت جایگزین ــوق ظرفی ــای ف ــک از انرژی ه هیچ ی
فســیلی را ندارنــد و هیچ یــک قابــل اســتفاده بــرای ســوخت جــت 

نیســتند.
ــازی  حمل و نقــل نقــش اساســی را در حرکــت اقتصــادی جهــان ب
ــیلي  ــزل فس ــا دی ــه ب ــه در مقایس ــزل ک ــرف بیودی ــد. مص می کن
ــد  ــش تولی ــد، در کاه ــا مي کن ــن ره ــید کرب ــر دي اکس %79 کمت
گازهــای گلخانــه ای بســیار مؤثــر اســت. دپارتمــان انــرژی امریــکا
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)DOE( بزرگتریــن پــروژۀ تولیــد منابــع جدیــد انــرژی 
را بــر روی تکنولــوژی تولیــد بیودیــزل از ریزجلبک هــا 

متمرکــز کــرده اســت و بــه همیــن منظــور مــزارع 
پرورشــی وســیع ریزجلبک هــا در هاوائــی، کالیفرنیــا و 

ــده اســت. ــداث ش ــو اح نیومکزیک
ــر از آن تغییــرات  ــر نفــت و مهم ت دو عامــل اساســی، کاهــش ذخای
آب و هوایــی به علــت تراکــم گازهــای گلخانــه ای کــه ادامــۀ حیــات 
در کــرۀ زمیــن را بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت، ســبب شــده کــه 
ــرژی  ــع ان ــردن مناب ــن ک ــا جایگزی ــان ب ــف جه ــورهای مختل کش
حاصــل از ســوخت های فســیلی بــا انرژی هــای تجدیدپذیــر و پــاک، 
هــم بــه حفــظ و احیــای محیــط زیســت کمــک کننــد و هــم عــدم 
ــت  ــک سیاس ــوان ی ــورها را به عن ــایر کش ــرژی س ــه ان ــتگی ب وابس
ــرار بدهنــد. اســتفاده از انرژی هــای خورشــیدی،  ــی مدنظــر ق جهان
ــرای  ــی ب ــد و زمین گرمای ــذر و م ــوج، ج ــاد، م ــدروژن، آب، ب هی
تولیــد انبــوه برنامه ریــزی شــده اســت. یکــی از نقــاط ضعــف ایــن 
ــا سیســتم های حمــل و نقــل و  نــوع انرژی هــا عــدم تطابــق آنهــا ب

ــت. ــرق و گرماس ــدۀ ب ــای تولید کنن ژنراتور ه
ــه  اســتفاده از انرژي هــاي تجدید پذیــر موجــب کاهــش وابســتگي ب
ــت  ــتقالل و امنی ــرژي، اس ــوع ان ــت و تن ــیلي اس ــوخت هاي فس س
ــران در  ــد. ای ــن مي کن ــه تضمی ــراي هم ــرژي را ب ــه ان ــي ب دسترس
ــوژي  ــعۀ تکنول ــرمایه گذاري در توس ــر س ــروط ب ــال2030 مش س
ــم  ــگاه مه ــاکان جای ــد کم ــیا مي توان ــا و آس ــه اروپ ــال گاز ب انتق
تولیــد و صــادرات نفــت خــود و حداقــل%10 بــازار جهانــي گاز را در 
اختیــار داشــته باشــد. بــا توجــه بــه دارا بــودن باالتریــن پتانســیل 
در کشــت و پــرورش ریزجلبــک در ســواحل خلیــج فــارس و دریــاي 
ــد  ــا مي توان ــور م ــیع، کش ــرمایه گذاري وس ــورت س ــان در ص عم
در تولیــد صنعتــي پایــدار بیودیــزل، بیواتانــول و ســوخت هواپیمــا 

ــردد. ــان گ ــتاز در جه ــده و پیش ــن تولید کنن مهم تری

بیودیــزل چطــور می توانــد بــا ســوخت های فســیلی 
رقابــت کنــد و از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفه باشــد؟

ــا  ــگاه 1 ب ــک زیست پاالیش ــک، ی ــي ریزجلب ــد صنعت ــوط تولی خط
اختصاصــات تولیــد فراورده هــاي بــا ارزِش افــزوده اســت کــه 
بیواتانــول،  بیودیــزل،  بیوانرژي هــا شــامل  از  آن گســتره اي  در 
پروتئیــن،  مثــل  فراورده هــا  ســایر  و  بیوجــت  بیوهیــدروژن، 
ــیدان ها،  ــا آنتي اکس ــا ی ــا، رنگدانه ه ــه، ویتامین ه ــیدهاي آمین اس
ــاي  ــي، فراورده ه ــاي داروی ــباع، فراورده ه ــرب غیراش ــیدهاي چ اس

غذایــي و فراورده هــاي بهداشــتي را مي توانیــم تولیــد کنیــم.
ــداوم و در  ــورت م ــه ص ــک ب ــوده ریزجلب ــت ت ــوه زیس ــد انب تولی
ــان  ــود و زم ــام میش ــید انج ــور خورش ــتفاده از ن ــا اس ــی روز ب ط
ــی  ــد صنعت ــت. تولی ــاعت اس ــا 5 س ــلولی3 ت ــیم س ــط تقس متوس
ــاز و  ــرورش روب ــای پ ــه صــورت کشــت در حوضچهه ــا ب ریزجلبکه
ــی عوامــل کلیــدی  ــا در فتوبیوراکتورهــا بســته اســت. به طــور کلّ ی
ــارت اســت از: شــرایط اقلیمــی  ــا عب ــرورش ریزجلبک ه کشــت و پ
و درجــۀ حــرارت مناســب در طــول ســال، منابــع تأمیــن آب مــورد 
ــرای کشــت  ــی ب ــن مناســب و کاف ــا، زمی ــاز کشــت ریزجلبک ه نی

ــن. ــید کرب ــع دی اکس ــا، و مناب ریزجلبک ه
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ــد ســوخت از ریزجلبــک وابســته  ــي شــدن تولی صنعت
ــه عوامــل زیــر اســت: ب

1- انتخــاب ســویۀ مناســب، بهینــه کــردن شــرایط 
و  فیزیکــي  شــرایط  مناســب ترین  ایجــاد  و  کشــت 

فیزیولوژیکــي بــراي دســتیابي بــه بیشــترین تولیــد زیســت تــوده و 
ــوخت؛ ــد س ــاالي تولی ــان ب راندم

ــت  ــد بازیاف ــراي فراین ــاب ها و اج ــا پس ــور ی ــتفاده از آب ش 2- اس
ــدي؛  ــي در خطــوط تولی ــواد مصرف آب و م

قابــل  محل هــاي  در  ارزان قیمــت  کافــي  زمیــن  انتخــاب   -3
ــن؛  ــید کرب ــع دي اکس ــیرین و مناب ــور و ش ــه آب ش ــي ب دسترس
4- درجــه حــرارت مناســب رشــد ریزجلبک هــا و اطمینــان از 

ــال؛  ــش در س ــاعت تاب ــل 2800 س حداق
5- طراحــي و ســاخت صحیــح خطــوط تولیــد و انتخــاب تجهیــزات 

؛  سب منا
ــار  ــل 500 هکت ــعت حداق ــد در وس ــا مي توان ــوخت ریزجلبک ه س
ــي و  ــوق، صنعت ــدي ف ــل کلی ــا عوام ــت ب ــرایط کش ــق ش و تطبی

اقتصــادي بشــود.
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