
ــا  ــی آنه ــل کارای ــه دلی ــر ب ــا در ســال های اخی ریزجلبک ه
ــتی،  ــوخت زیس ــد س ــن، تولی ــید کرب ــت دی اکس در تثبی
غــذا، خــوراک دام و مولکو ل هــای زیســتی، توجــه زیــادی 
را بــه خــود جلــب کرده انــد. تخمیــن تعــداد گونــه 
جلبک هــا بیــن 350000 تــا 1000000 گونــه متغیــر 
اســت؛ بــا ایــن وجــود فقــط حــدود 30000 گونــه مطالعــه 
و بررســی شــده اند ]1[. اکثــر ریزجلبک هــای مطالعــه 
ــی  ــداد کم ــه تع ــتند، در حالیک ــنتزی هس ــده فوتوس ش
ــده اند.  ــناخته ش ــروف ش ــا هتروت ــوتروف ی ــا میکس از آنه
الزامــات عمومــی بــرای کشــت ریزجلبــک، شــامل مــواردی 
ــن،  ــا فتوتــروف(، کرب ــرای میکســوتروف ی ــور )ب از قبیــل ن
ــم و  ــروژن، فســفر، منیزی ــل نیت ــذی مث ــواد درشــت مغ م
ــه  ــا توج ــذی دیگری)ب ــز مغ ــواد ری ــز م ــیلیکات ها و نی س
بــه نــوع گونــه( بــرای رشــد آن هاســت. کشــت ریزجلبــک 
و  جــرم  )open pond()انتقــال  روبــاز  صــورت  بــه 
ــا بســته )closed system( )عــدم  ــا محیــط( ی ــرژی ب ان
 )outdoor( ــای آزاد ــط(، در فض ــا محی ــرم ب ــال ج انتق
ــرد ]2[. ــام می گی ــیده )indoor( انج ــای پوش ــا در فض ی

کلمات کلیدی:ریزجلبک، کشت، نوردهی، مواد 
مغذی

ریــز ویــژه   پرونــده 
جلبــک

یونس عبداللهی مفرد
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نوردهی
ریزجلبــک بــرای رشــد بــه نــور نیــاز دارد. انــرژی نوری در دســترس 
ــطح  ــبت س ــا نس ــلول ها ب ــن س ــور بی ــع ن ــم و توزی میکروارگانیس
ــود  ــن می ش ــط کشــت )v/s( تعیی ــه حجــم محی ــده ب ــی ش نورده
ــی  ــورت طبیع ــه ص ــد ب ــک می توان ــاز ریزجلب ــورد نی ــور م ]1[. ن
)نــور خورشــید( یــا مصنوعــی تأمیــن شــود )شــکل 1(. مزیــت نــور 
خورشــید رایــگان بــودن آن اســت؛ امــا نــور زیــاد می توانــد باعــث 
ــید  ــور خورش ــی ن ــود ]3[. از طرف ــتم ش ــره وری سیس ــش به کاه
ــا تغییــرات روز و شــب و فصل هــا، متغیــر اســت. ایــن معایــب را  ب

ــرد. ــر طــرف ک ــی ب ــور مصنوع ــا اســتفاده از ن ــوان ب می ت
ــرق و در نتیجــه افزایــش  ــی مصــرف ب ــور مصنوع ــتفاده از ن اس
هزینه هــا را در پــی دارد کــه در کنــار افزایــش بهــره وری سیســتم، 
بــرای محصــوالت ارزشــمند قابــل چشــم پوشــی اســت ]5[. افزایــش 
ــن  ــازی و همچنی ــه جداس ــش هزین ــث کاه ــلولی، باع ــم س تراک
ــور  ــوذ ن ــلولی نف ــم س ــود. تراک ــت می ش ــط کش ــای محی هزینه ه
ــور  ــن ن ــتای تأمی ــل، در راس ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــش می ده را کاه
کافــی بــرای همــۀ ســلول ها و حداکثــر فعالیــت فوتوســنتزی 
ــاد  ــت ]3[. ایج ــروری اس ــتم ض ــم در سیس ــاد تالط ــد، ایج و رش
ــد گــردش ســلول ها  تالطــم و همزدگــی در محیــط کشــت می توان
را بیــن مناطــق پــر نــور و تاریــک آســان تر و از رســوب ســلول های 
ریزجلبــک بــه کــف محیــط کشــت جلوگیــری کنــد ]6[. بــا حفــظ 
شــرایط متالطــم، گرادیــان مــواد مغــذی و گازی نیــز کــه بــر اســاس 
ــرل  ــده، کنت ــاد ش ــلول های ایج ــراف س ــاز اط ــت سوخت وس فعالی
ــی  ــور طبیع ــع ن ــا منب ــم ب ــوان ه ــط کشــت را می ت می شــود. محی
ــق فیبرهــای  ــا از طری و هــم مصنوعــی از خــارج محیــط کشــت ی
نــوری کــه در داخــل ظــروف کشــت تعبیــه شــده اســت، نوردهــی 

ــرد ]1[. ک
 

تأمین کربن
ــوا و  ــا ه ــوط ب ــکل گاز CO2 مخل ــه ش ــوالً ب ــی معم ــن معدن کرب
 CO2 ــاالی ــی ب ــار جزئ ــود. فش ــن می ش ــبت %5-1 تأمی ــا نس ب
بــرای اکثــر جلبک هــا حالــت بازدارندگــی دارد ]7[. در راکتورهــای 
زیســتی نــوری )PBR( بــا s/v بــاال، بیش تــر ســلول ها نــور 

کافــی بــرای رشــد پایــدار دریافــت می کننــد و جــذب 
CO2، تولیــد حجمــی اکســیژن، مصــرف مــواد مغــذی 

ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــرخ باالی ــا ن ــه ب ــواد اولی ــذف م و ح
بهــره وری محیــط کشــت نیــز وابســته بــه عملکــرد سیســتم 

ــتفاده گاز  ــات، اس ــی مطالع ــت ]1[. در بعض ــوارد اس ــن م در همی
خروجــی دودکــش برخــی از کارخانه هــا بــرای کشــت ریــز جلبــک 
بررســی شــده اســت. گرچــه ســرعت رشــد ریزجلبــک در ایــن نــوع 
ــا تجمــع برخــی  ــوده؛ ام ــداول یکســان ب ــا شــرایط مت هوادهــی، ب
ــزات ســنگین در زیســت توده، اســتفاده خوراکــی زیســت توده را  فل

ــد ]8[. ــدود می کن مح
تجمع اکسیژن

یکــی از مــواردی کــه افزایــش مقیــاس PBR هــای بســته را محــدود 
می کنــد، تجمــع اکســیژن ناشــی از فوتوســنتز اســت. تجمــع 
ــه ای  اکســیژن در سیســتم های بســته )بخصــوص سیســتم های لول
ــز می رســد ]9[. تولیــد اکســیژن  ــا mg/L100 نی ــا قطــر کــم( ت ب
مســتقیماً بــه بهــره وری حجمــی مرتبــط اســت. بــرای نگه داشــتن 
غلظــت اکســیژن زیــر غلظــت ســمی، الزم اســت به طــور مکــرر گاز 
ــه  ــا ب ــاه ی ــای کوت ــن کار از حلقه ه ــرای ای ــی انجــام شــود و ب زدای
ــدت  ــتم ها، م ــن سیس ــود. در ای ــتفاده می ش ــاال اس ــان ب ــرخ جری ن
زمانــی کــه هــوا در ارتبــاط بــا محیــط کشــت اســت، کوتــاه بــوده 
و همیــن امــر از انحــالل اکســیژن و در نتیجــه تاثیــر بازدارندگــی 
آن جلوگیــری می کنــد. سیســتم های چندتایــی و راکتورهــای 
ــاال و  ــان ب ــاد جری ــا در ایج ــت آنه ــه قابلی ــه ب ــا توج ــودی ب عم
کوتــاه بــودن زمــان تمــاس بــا هــوا از تجمــع اکســیژن تــا حــدودی 

جلوگیــری می کننــد ]1[.
تأمین مواد مغذی

منبــع نیتــروژن: بــر اســاس تــوان ریزجلبــک بــرای   •
ــط  ــر اســاس pH محی ــز ب ــی و نی ــتفاده از سوبســترای نیتروژن اس
کشــت، نیتــرات، آمونیــاک و اوره از منابــع عمــده نیتــروژن اســت. 
ــد اوره آز  ــی تولی ــد توانای ــک بای ــای کشــت اوره دار جلب در محیط ه
را بــرای مصــرف اوره داشــته باشــد. جلبــک حــاوی 7-9% نیتــروژن 

ــت ]1[. ــک اس ــه ازای وزن خش ب

 شکل 1- نوردهی محیط کشت ریزجلبک بصورت
 الف( طبیعی ]4[ و ب( مصنوعی ]3[
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مــواد معدنــی: شــامل پتاســیم، منیزیم، ســدیم،   •
ــفات  ــب فس ــا اغل ــفات. آب دری ــولفات و فس ــم، س کلس

ــدارد ]1[. ــی ن کاف
ــور، منگنــز، روی، مــس،  ــادر: شــامل آلومنیــوم، ب مــواد ن  •
ــل  ــادر از عوام ــواد ن ــت م ــرای حاللی ــدن. ب ــت و مولیب ــن، کبال آه
کالتــه کننــده ، مثــل ســیترات و EDTA اســتفاده می شــود ]1[.

و  اوگلینــا  )مثــل  جلبک هــا  از  بعضــی  ویتامین هــا:   •
ــاز  ــن نی ــن و کوباالمی ــر تیامی ــی نظی ــه ویتامین های ــاز( ب اوکرومون

.]1[ دارنــد 
غلظــت کلــی نمــک: وابســته بــه ماهیــت زیســت محیطی   •
جلبــک اســت، بــرای مثــال جلبــک ســبز دونالیــال در محیط هــای 
حــاوی M0.05 تــا M5.5 از NaCl می توانــد زنــده بمانــد و بهینــه 

ــت ]10[. ــتNaCl M2 اس ــد آن غلظ رش
ــا حــدودی  ــا ت ــی ی ــای کشــت خنث ــر محیط ه pH: اکث  •
ــادر  ــواد ن ــم و م ــیم، منیزی ــوب کلس ــا از رس ــتند ت ــیدی هس اس

.]1[ شــود  جلوگیــری 
محیط کشت

ــد  ــط کشــت بول ــوالً محی ــک معم ــز جلب ــج ری ــط کشــت رای محی
ــط  ــبز و محی ــای س ــر جلبک ه ــرال و دیگ ــرای کل ــال، N8 ب باس
کشــت بریســتول اســت. بــرای جلوگیــری از آلودگی هــای اضافــی، 
سترون ســازی محیــط کشــت الزم اســت ]1[. همــۀ شیشــه آالت، 
ــه  ــا اتــوکالو ب پیپت هــا و محیــط کشــت، قبــل از اســتفاده بایــد ب
مــدت min15 تحــت فشــارpsi15 ســترون شــوند. آب دریــا نبایــد 
ــط کشــت  ــر باعــث رســوب نمــک از محی ــن ام ــوکالو شــود، ای ات
می شــود، سترون ســازی بایــد از طریــق پاســتوریزه کــردن و 

ــود ]11[. ــام ش ــری انج ــازی فیلت سترون س
محیــط کشــت بــه صــورت جامــد یــا مایــع اســت. در کشــت جامد، 
ــد روی  ــن کار می توان از روش کشــت خطــی اســتفاده می شــود. ای
آگار در ظــرف پتــری یــا روی آگار مــورب در لولــه آزمایــش انجــام 
ــته  ــا پیوس ــع ی ــت منقط ــع در دو حال ــط مای ــت محی ــود. کش ش

ــود ]1[. ــام می ش انج
ــت  ــط کش ــدودی از محی ــدار مح ــع، مق ــع منقط ــت مای در کش
کامــل و مایــع تلقیــح جلبکــی در یــک ظــرف کشــت در شــرایط 
محیطــی تعریــف شــده مســاعد یــا شــرایط دیگــر رشــد قــرار داده 
ــته  ــت پیوس ــط کش ــد. در محی ــد کنن ــلول ها رش ــا س ــوند ت می ش
نیــز، محیــط کشــت تــازه بــه سیســتم همــزده یکنواخــت، اضافــه 
شــده و پیوســته یــا متنــاوب از آن خــارج می گــردد ]12[. سیســتم 
ــن روش خــوراک  ــا اســتفاده می شــود. در ای ــز گاه نیم پیوســته نی
در طــول فراینــد بــه سیســتم تزریــق شــده و اضافــات محیــط نیــز 
ــان دوره  ــواردی در پای ــردد. در م ــارج می گ ــورت دوره ای خ ــه ص ب
کشــت، بخشــی از محیــط کشــت تخلیــه شــده و بــا محیــط کشــت 
کامــل جایگزیــن شــده و بــه ایــن ترتیــب یــک دوره جدیــد شــروع 

می شــود ]1[.
کنترل تولید محصول

شــرایط  در  نیــز  ریزجلبــک  میکروارگانیســم ها،  همــۀ  ماننــد 
ــد  ــاوت تولی ــت متف ــا کیفی ــاوت ب ــی متف ــف کشــت، محصول مختل
می کنــد. از جملــه روش هــای کنتــرل محصــول می تــوان بــه 
ایجــاد شــوک نیتــروژن، تنــش نمکــی، اســتفاده مســتقیم و غیــر 

ــرد ]13[.  ــاره ک ــت اش ــط کش ــو ذرات در محی ــتقیم از از نان مس
ــث  ــن، باع ــو ذرات آه ــل نان ــو، مث ــتقیم از ذرات نان ــتفاده مس اس
ــادی  ــای ع ــا روش ه ــه ب ــتم در مقایس ــره وری سیس ــش به افزای
ــتقیم  ــر مس ــتفاده غی ــود ]14[. در اس ــن می ش ــع آه ــن منب تأمی
از ذرات نانــو بــه ایــن ترتیــب اســت کــه نــور مســتقیم بــه محیــط 
کشــت تابیــده نمی شــود؛ بلکــه نــور را بــه ذرات نانــو کــه روی یــک 
ــس  ــده رزونان ــر پدی ــده می شــود. در اث ــت شــده اند تابان ــه تثبی پای
ــطح  ــواج، از س ــی از ام ــف خاص ــطح، طی ــی س ــمون موضع پالس
ــد  ــن روش می توان ــا ای ــی ب ــود. نورده ــاب می ش ــو ذرات بازت نان
بهــره وری سیســتم را افزایــش دهــد. معمــوالً میکروارگانیســم های 
ــوذرات،  ــاب شــده از ســطح نان ــواج بازت ــا ام ــد ب آالینــده، نمی توانن
ــذا ایــن عمــل در جلوگیــری از آلــوده شــدن  فتــو ســنتز کننــد؛ ل

ــود ]15[. ــد ب ــر خواه ــز مؤث ــط کشــت نی محی
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