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ریزجلبک ها، منابع آینده تولید انرژی زیستی

 امیر امیدوار، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز،

omidvar@sutech.ac.ir

چکیده

ــدن و به دنبال آن باال رفتن سطح استاندارد زندگی و  ــوی صنعتی ش ــریع و باورنکردنی به س با جهش س

شکوفایی و رونق اقتصادی کشورها در یکصد سال اخیر، نیاز به منابع سوخت پایدار، ارزان و پاک بیش از پیش 

ــکالت زیست محیطی ناشی از احتراق اینگونه  ــده است. محدودیت منابع سوخت های فسیلی، مش نمایان ش

ــت که جوامع مدرن و صنعتی را  ــوخت ها و باال رفتن قیمت حامل های انرژی از جمله مهم ترین عواملی اس س

ــتفاده از سوخت های زیستی بیشتر مورد  ــت. به همین دلیل روزبه روز اس با چالش های بزرگی روبه رو کرده اس

ــماند روغن های خوراکی و  ــوخت ها اغلب از گیاهان روغنی، پس ــه قرار می گیرد. در حال حاضر زیست س توج

ــوخت ها یکی از  ــوند. محدودیت منابع و مواد خام اولیه برای تولید زیست س یا چربی های حیوانی تولید می ش

ــکالت بر سر راه استفاده از این سوخت هاست. منابع جلبکی (جلبک ها و ریزجلبک ها) به دلیل  مهم ترین مش

ظرفیت باالی روغن و سرعت رشد زیاد منابع مناسبی برای تولید زیست سوخت به نظر می رسند. در سالیان 

اخیر تحقیقات زیادی در مورد استفاده از ریزجلبک ها به عنوان مواد اولیه تولید زیست سوخت انجام شده است. 

هدف اصلی این نوشتار معرفی منابع جلبکی، روش تولید و همچنین بررسی مزایا و معایب آن هاست.

کلید واژگان: جلبک، زیست سوخت، انرژی

1. نگاهی اجمالی بر زیست انرژی
ــوخت  ــت انرژی تولید س پژوهش های مربوط به بیوانرژی یا زیس

ــتی برای جایگزینی نفت خام یا سوخت های فسیلی مشابه  مایع زیس

است.

سوخت های مایع زیستی اغلب به سه روش ترموشیمی، سنتز و 

ــوند[1]. آذرکافت یکی از ساده ترین و قدیمی ترین  تخمیر تولید می ش

ــازی سوخت است. آذرکافت اصوال  روش های ترموشیمی و فرآیندس

به فرآیندهایی گفته می شود که هدف آن گردآوری مواد فرار و چگال 

کردن آن ها برای تولید یک سوخت مایع است.

روش دیگر سنتز یا ساخت مصنوعی سوخت های مایع است. این 

روش با گازسازی آغاز می شود به طوری که یک سامانه گازساز با استفاده 

 CO2 و CO ،H2 از اکسیژن گازی تولید می کند که مقدار زیادی از آن را

 H2 تشکیل می دهد. سپس با واکنش جابه جایی سعی می کنند نسبت

و COرا به مقداری که در تولید نهایی الزم است تنظیم کنند [1].

ــود. تخمیر یک فرآیند  ــا روش تخمیر اغلب اتانول تولید می ش ب

ــود. بر  ــت که در آن قند به الکل تبدیل می ش بیولوژیک بی هوازی اس
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ــین بنزین شود، اتانول را نمی توان  خالف متانول که می تواند جانش

ــده می تواند به  ــه عنوان بهبوددهن ــن نمود. اتانول ب ــن بنزی جایگزی

گازوییل استفاده شود و اصطالحا سوختی به نام گازول تولید نماید. 

ــت. که این قند می تواند از  ــرای تولید الکل نیاز به منابع قندی اس ب

نیشکر استحصال شود. البته نشاسته موجود در سیب زمینی، ذرت و 

ــتفاده  گندم را نیز می توان به قند تبدیل نمود و برای تولید اتانول اس

کرد. در حال حاضر برزیل یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های اتانول از 

ــکر است. پروژه تولید اتانول در برزیل در سال 1975 آغاز  بقایای نیش

ــوخت استفاده شد تا اینکه با  ــد و تا مدت ها از اتانول به عنوان س ش

ورود نفت ارزان قیمت بازار اتانول نیز رو به افول گذاشت[1].

ایده اصلی و اولیه استفاده از سوخت های زیستی به نوعی به سال 

1911 بر می گردد. در سال 1911 رودولف دیزل بیان کرد که موتور دیزل 

می تواند با روغن های نباتی تغذیه شود و موجب توسعه کشاورزی گردد. 

ــتحصال  ــن روغن ها را می توان از له کردن دانه برخی از گیاهان اس ای

نمود. اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شد، اما با ورود نفت 

ــی سپرده  ــت فراموش خام ارزان قیمت این موضوع تا مدت ها به دس

شد. در دهه های اخیر محدودیت منابع سوخت های فسیلی و آالیندگی 

ناشی از آن ها باعث شده است تا دوباره به موضوع سوخت های زیستی 

توجه ویژه شود. به طوری که کمیسیون اروپا اعالم کرد که تا سال 2010 

باید 5/75% از سوخت مصرفی از منابع زیستی تامین گردد. 

ــی های زیست  در واقع امروزه دو پارامتر نگاه اقتصادی و دلواپس

ــت های بخش انرژی  محیطی مهم ترین عوامل تعیین کننده در سیاس

ــدت  ــتند. در حال حاضر انرژی الزم در بخش حمل و نقل به ش هس

ــیلی وابسته است. در طی فرآیند احتراق اینگونه  به سوخت های فس

ــوخت ها مقدار زیادی گاز دی اکسید کربن و آالینده های خطرناک  س

دیگر وارد جو زمین می شوند که می توانند باعث آلودگی هوا، تشدید 

ــوند. برای کنترل میزان  ــدن کره زمین ش اثرات گلخانه ای و گرم ش

گازهای گلخانه ای در جو زمین الزم است که چرخه کربنی در اتمسفر 

ــته شود. به عبارت دیگر باید گازهای گلخانه ای  زمین به گونه ای بس

به نوعی بازیافت شوند و به محصوالت مفید تبدیل شوند. بهترین راه 

ــتن چرخه کربن استفاده از منابع بیولوژیک یا زیستی مانند  برای بس

ــت. منابع زیستی با استفاده از فرآیند فتوسنتز می توانند  گیاهان اس

گازهای گلخانه  ای را بازیافت نمایند. بدین ترتیب ایده اصلی استفاده از 

سوخت های زیستی شکل گرفت.

2. سوخت های زیستی

ــترهای  ــع، مخلوطی از مونو آلکیل اس ــوخت ها در واق زیست س

زنجیره های اسیدهای چرب هستند که معموال از فرآیند استریفیکاسیون 

ــماند  (esterification) روغن های گیاهی، چربی های حیوانی و یا پس

ــی ها نشان داده است که  ــت می آیند. بررس روغن های خوراکی به دس

ــه عنوان جایگزین  ــتقیم ب ــوان از روغن های گیاهی به طور مس نمی ت

ــرم مولکولی زیاد  ــتفاده نمود. ج ــوخت دیزل اس ــبی برای س مناس

ــتفاده از روغن های  ــبتا زیاد آن ها اس ــای گیاهی و لزجت نس روغن ه

مذکور را به عنوان سوخت دیزل محدود می کند. روش ها و فرآیندهای 

ــود دارد که از آن  ــی برای کاهش لزجت روغن های گیاهی وج مختلف

ــازی (dilution)، گرماکافت (pyrolysis) و  جمله می توان به رقیق س

ــاره نمود. در بین روش های مذکور فرآیند  فرآیند استریفیکاسیون اش

استریفیکاسیون بیشتر از سایر روش ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

زیست سوخت ها ویژگی های ارزنده ای دارند که آن ها را به عنوان 

ــبی برای سوخت های فسیلی مطرح کرده است.  جایگزین های مناس

ــوخت های زیستی غیر سمی هستند، در طبیعت به راحتی تجزیه  س

می شوند و سازگاری زیادی با محیط زیست دارند. همچنین بررسی ها 

ــوخت های زیستی باعث کاهش  ــان داده است که استفاده از س نش

آالینده ها از جمله مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هیدروکربن های 

ــود [2-5]. تقریبا ده درصد وزنی  ــوخته نشده و ذرات معلق می ش س

سوخت های زیستی را اکسیژن تشکیل می دهد. وجود چنین سهمی 

ــیژن در ساختار زیست سوخت ها باعث بهبود فرآیند احتراق و  از اکس

کاهش آالینده هاست[6]. در ترکیب زیست سوخت ها گوگرد، ترکیبات 

ــاختار  ــود ندارد. نبود گوگرد در س ــات فلزی وج ــک و ترکیب آروماتی

زیست سوخت ها عالوه بر حذف اکسیدهای گوگردی در هوا، از اثرات 

ــی از ترکیبات گوگردی در داخل موتور نیز می کاهد[7].  خوردگی ناش

همچنین زیست سوخت ها عملیات روغنکاری و روان سازی را در موتور 

بهبود می دهند. معموال سوخت های فسیلی مشکالت روانکاری را به 

ــه در فرآیند گوگردزدایی سوخت دارد.  دنبال دارند. این مشکل ریش

ــایکلیک  ــب در طی عملیات گوگردزدایی ترکیبات قطبی هتروس اغل

ــده ای در بهبود روانکاری دارند همراه با گوگرد  نیتروژن که نقش عم

ــوند. در کنار مزیت های بسیار زیاد سوخت های زیستی،  حذف می ش

این سوخت ها معایبی نیز دارند. یکی از نقاط ضعف اینگونه سوخت ها 

ــرد رخ می نماید. در  ــه کار موتور در محیط های س ــروع ب در زمان ش

ــوخت کمی حالت ژالتینی به خود گرفته و  چنین شرایطی زیست س

پمپاژ آن با مشکل روبه رو می شود. البته این نقص به راحتی با اضافه 
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ــوخت برطرف می گردد. همچنین به  کردن افزودنی های خاصی به س

ــیژن بیشتر در زیست سوخت ها، دمای احتراق آن ها  دلیل وجود اکس

ــوخت های فسیلی می باشد. این امر احتمال  نیز به مراتب باالتر از س

ــای خروجی اگزوز افزایش  ــیدهای نیتروژن را در آالینده ه وجود اکس

ــش  ــکل را نیز می توان با تنظیم زمان بندی پاش می دهد[6]. این مش

سوخت تا حد زیادی مرتفع نمود[3].

زیست سوخت ها را اغلب از منابع گیاهی مانند دانه های روغنی، 

ــاب و یا فاضالب هایی که منبع آلی دارند و یا  چربی های حیوانی، پس

حتی از پسماند روغن های خوراکی[3و4] به دست می آورند. در امریکا 

روغن سویا یکی از مهم ترین منابع تولید سوخت سبز(زیست سوخت) 

است. روغن کانوال، خرما، ذرت و نارگیل از جمله دیگر منابع مرسوم 

تولید زیست سوخت در کانادا و اروپا هستند. 

3. جلبک ها منابع غنی روغن
ــوم برای تولید زیست سوخت نمی توانند نیاز   منابع گیاهی مرس

ــرای تولید این مواد  ــرآورده کنند. ب ــوخت را ب روزافزون به منابع س

زمین های قابل کشت زیادی مورد نیاز است. همچنین نرخ رشد این 

ــت. نیاز به انرژی های  گیاهان و فرکانس محصول دهی آن ها کند اس

ــبتا زیاد، مصرف آب باال، اثرات فرسایش خاک، رقابت با  فسیلی نس

ــکالت  ــاخت های موجود از جمله مش غذا و عدم هماهنگی با زیرس

ــل اول است. از سوی  ــتفاده مواد خام نس ــر راه اس عمده دیگر بر س

ــدت رو به افزایش  دیگر نرخ تولید آالینده ها و گازهای گلخانه ای به ش

است. با توجه به مشکالت مذکور به راحتی می توان چنین استنتاج 

نمود که بستن چرخه کربنی در محیط زیست و کنترل میزان گازهای 

گلخانه ای به وسیله مواد خام نسل اول تقریبا کاری غیر ممکن است. 

لذا باید به دنبال منابع مناسب تری رفت که بازدهی باالتر و نرخ رشد 

سریع تری داشته باشند. 

ــتی و فنی زیادی  جلبک ها دارای خصوصیات و ویژگی های زیس

هستند که می توانند ما را در جهت غلبه بر این مشکالت یاری دهند. 

ــتفاده از نور خورشید بازدهی بسیار بیشتری  جلبک ها در جذب و اس

نسبت به گیاهان زمینی دارند و آالینده های مضر را مصرف می کنند 

ــه رقابتی با منابع  ــه منابع کمتری دارند. جلبک ها هیچ گون و نیاز ب

غذایی نسل بشر ندارند و استفاده از آن ها در تولید سوخت هیچ گونه 

محدودیتی را در منابع غذایی به دنبال ندارد. نرخ رشد جلبک ها زیاد 

است و تقریبا در هر روز از هر متر مربع 10 تا 50 گرم جلبک استخراج 

می شود. در مقایسه با منابع نسل اول مانند ذرت و سویا، جلبک ها 

دوره رشد بسیار کوتاهی دارند به طوری که تقریبا در هر 24 ساعت به 

ــند و در هر 3/5 ساعت مقدارشان دو برابر  حداکثر رشد خود می رس

می شود[8]. در جدول (1) میزان روغن استخراج شده و مقدار زمین 

ــد جلبک ها و منایع گیاهی مرسوم مانند ذرت و  زراعی الزم برای رش

سویا با هم مقایسه شده است:

جدول (1). مقایسه مقدار روغن و میزان زمین الزم برای استحصال 

جلبک ها و مواد خام مرسوم[8]

ماده اولیه
میزان روغن 

(گالن بر جریب بر سال)
زمین الزم 

(میلیون جریب)

182222ذرت

48833سویا

127315کانوال

63563خرما (پالم)

120033ریزجلبک (10٪ روغن)

100004ریزجلبک (50٪ روغن)

4. شیوه های رشد و تکثیر جلبک ها
ــد و نمو امکانات و منابع خاصی نیاز ندارند و  جلبک ها برای رش

ــید کربن، نور  نیازهای آن ها در حد نیازهای اولیه مانند آب، دی اکس

خورشید و مواد مغذی است. در اغلب مناطق نور خورشید به اندازه 

ــد جلبک ها را  ــید کربن الزم برای رش کافی وجود دارد. گاز دی اکس

ــایر سازوکارهای صنعتی  می توان از گازهای خروجی نیروگاه ها و یا س

ــد هستند  تامین نمود. جلبک ها در آب های با PH مختلف قابل رش

از آب شرب گرفته تا آب های شور و بدمزه و یا حتی فاضالب ها. نیاز 

جلبک ها به مواد مغذی نسبت به سایر مواد خام نسل اول به مراتب 

ــت. این امر به خاطر ساختار ساده تک سلولی آن هاست. از  کمتر اس

جمله مهم ترین مواد مغذی مورد نیاز برای رشد جلبک ها نیتروژن و 

فسفر است که می توان آن ها را از کودهای شیمیایی سنتی تهیه نمود. 

البته این مواد در فاضالب ها به حد کافی وجود دارد که اگر از فاضالب 

برای رشد جلبک ها استفاده شود نیاز آن ها به مواد مغذی اضافی به 

شدت کاهش می یابد.

تکثیر و پرورش جلبک ها معموال به دو صورت زیر انجام می گیرد:

استفاده از استخرهای باز ●

استفاده از فتو بیو رآکتورهای بسته ●

ــیار ارزان قیمت است.  ــاده و بس ــتخر باز یک روش س روش اس

ــر تا 10 میلیارد لیتر متغیر  ــتخرها می تواند از 100 لیت حجم این اس
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ــد. استخرهای باز در عین سادگی و صرفه اقتصادی با مشکالت  باش

ــتند. این استخرها اغلب در زمین های با  و معضالتی نیز روبه رو هس

ــاحت بسیار بزرگ (در حد چند هکتار) باید بنا شوند که این امر  مس

ــمار می آید. از سوی دیگر کنترل شرایط  خود محدودیت بزرگی به ش

ــتخر باز کار چندان ساده ای نیست. حتی  ــد در روش اس محیط رش

ــتخر به محیط اتمسفر امکان نفوذ  گاهی به علت باز بودن فضای اس

و رشد گونه های جلبکی ناخواسته و نامناسب در داخل استخر وجود 

دارد. در روش استخر باز ارسال و نقل و انتقال گاز دی اکسید کربن با 

ــزم انتقال جرم طبیعی صورت می گیرد. از آنجا که تنها 0/036  مکانی

ــفر را دی اکسید کربن تشکیل می دهد، انتقال  درصد از هوای اتمس

ــتخر با محدودیت هایی همراه است. بدین منظور  این گاز به داخل اس

ــتفاده  ــید کربن از روش حباب زنی اس ــرای انتقال بهتر گاز دی اکس ب

ــود که باز هم به دلیل باز بودن استخرها، بخش اعظمی از گاز  می ش

انتقال یافته می تواند فرار کند. در شکل (1) نمایی کلی از استخرهای 

باز نشان داده شده است. در روش استفاده از فتوبیو رآکتورهای بسته 

تقریبا معایب فوق الذکر تا حد زیادی مرتفع شده است. در شکل (2) 

ــت. تنها عیب این روش  ــم شده اس نمایی از یک فتو بیو رآکتور رس

هزینه نسبتا باالتر نسبت به روش استخر باز است.

شکل (1). نمایی کلی از استخرهای باز [7]

5. گونه های جلبکی مرسوم در تولید زیست سوخت
ــه کلرال  ــا از جمل ــی از ریزجلبک ه ــای مختلف ــون گونه ه تاکن

ــپیرولینا (Spirulina) با  (Chlorella)، دونالیال (Dunaliella) و اس

هدف تولید سوخت مورد بررسی قرار گرفته اند.[10و9] این گونه های 

ــد و پرورش هستند. به تازگی گونه  ــور ما نیز قابل رش جلبکی در کش

ــاس(Chlomydomonas) با نام  ــک کالمیدومون ــی از ریزجلب خاص

MCCS 026 در برخی نواحی جنوبی ایران (استان فارس) شناسایی 

شد که می تواند به عنوان منبع مناسبی برای تولید سوخت سبز مورد 

استفاده قرار گیرد[11].

شکل (2): نمایی کلی از روش فتوبیورآکتور بسته[8]

ــده این گونه خاص جلبکی عالوه بر  ــر طبق تحقیقات انجام ش ب

ــبتا باال، محیط کشت بسیار  ــریع رشد و ظرفیت لیپیدی نس نرخ س

ــرایط اقلیمی ایران  ــاده و ارزان قیمتی دارد به طوری که حتا در ش س

ــت. نتایج برخی تحقیقات  ــد و تکثیر اس به طور طبیعی نیز قابل رش

ــوخت به دست آمده از این سویه  ــده نشان داده است که س انجام ش

ــیار مشابهی با سوخت دیزل فسیلی دارد[12]. به  جلبکی خواص بس

طوری که زیست سوخت جدید نسبت به برخی از زیست سوخت های 

مرسوم و مورد استفاده در اروپا و امریکا از جمله سویا و کانوال متیل 

استر عملکرد بسیار مطلوب تری دارد. همچنین بررسی ها نشان داده 
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است که زیست سوخت جدید نسبت به زیست سوخت به دست آمده 

ــر مانند کلرال(Chlorella) نیز از کیفیت  از برخی ریزجلبک های دیگ

بسیار باالتری برخوردار است.

6. تراز انرژی
 Energy)ــرژی ــت پذیری ان ــبت برگش ــرژی یا همان نس ــراز ان ت

ــل و مفاهیم مهم در انتخاب منابع  ــی از عوام Payback Ratio) یک

ــت. تراز انرژی در واقع بیانگر نسبت انرژی  ــتی اس سوخت های زیس

دریافتی از زیست سوخت به انرژی های ورودی و داده شده به آن است 

که البته ممکن است بخشی از انرژی های داده شده یا مصرف شده در 

ــیلی تامین شده باشد.  ــوخت از منابع فس طی فرآیند تولید زیست س

ــوخت به شدت به فرآیند تولید آن بستگی  مقدار تراز انرژی زیست س

ــوند که از  دارد. به طوری که اگر فرآیندهای تولیدی طوری طراحی ش

ــیدی بهره ببرند و یا از  انرژی های تجدیدپذیر دیگر مانند انرژی خورش

انرژی هدر رفت صنایع دیگر در راستای تولید زیست سوخت ها استفاده 

ــود، باالنس انرژی مثبت خواهد شد و استفاده از زیست سوخت ها  ش

ــود. به مقدار باالنس انرژی برای  به مراتب مقرون به صرفه تر خواهد ب

ــت. برای چوب این مقدار بین  نیروگاه های برقابی نزدیک به 300 اس

10 تا 20 است. برای اتانول تولید شده از دانه جو مقدار باالنس انرژی 

1 است. این در حالی است که مقدار باالنس انرژی برای سوخت های 

زیستی نزدیک به 3 است. البته همان طور که اشاره شد با بهینه سازی 

ــبت را به مراتب  ــوخت ها می توان این نس فرآیندهای تولید زیست س

افزایش داد.

7. زیست سوخت های جلبکی در آینده نزدیک
در سال 2007 میالدی هزینه تولید روغن از یک گونه ریزجلبکی 

با ظرفیت چربی 30% با استفاده از روش فتو بیو رآکتورهای بسته با 

ــال تقریبا برابر با 10/5 دالر برای هر گالن  ظرفیت 10000 تن در س

ــد[8]. البته این مبلغ بدون در نظر گرفتن هزینه های  تخمین زده ش

ــال  ــوخت، هزینه حمل و ارس ــل روغن به زیست س ــوط به تبدی مرب

سوخت و مالیات محاسبه شد. این در حالی است که در همان زمان 

ــدود 4 دالر بود! در  ــیلی برای هر گالن چیزی ح ــوخت فس هزینه س

ــوخت های جلبکی بزرگ ترین  حال حاضر هزینه باالی تولید زیست س

ــت. اما در چند سال آینده با محدودیت  چالش اینگونه سوخت هاس

ــد روز افزون قیمت آن ها از یک سو  منابع سوخت های فسیلی و رش

و با بهینه سازی فرآیندهای تولید زیست سوخت های جلبکی از سوی 

دیگر، شرایط تغییر خواهد کرد و به زودی زمانی فرا خواهد رسید که 

زیست سوخت های جلبکی مقرون به صرفه خواهند شد.
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