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چكیده طرح:
نشاسـته ذخیـره شـده در میكروجلبـك ها، ماده اولیه فرآيند تخمیـر براي تولید بیواتانول و لیپید ذخیره شـده در 
آن، مـاده پیش سـاز تولیـد بیوديزل اسـت. در اين طرح روش نوين غربالگري میكروارگانیسـم ها بر اسـاس چگالي 
سـلولي بـا عنـوان غني سـازي بـر پايه گرانـش ارائه گرديده اسـت. ايـن روش نوين غني سـازي، بـراي غربالگري 
گونه هـاي میكروجلبـك تولیدكننـده نشاسـته و لیپیـد در محیط كشـت مختلط انجام شـده اسـت كه بسـیاري از 
معايـب كشـت خالص میكروجلبك ها بـراي تولید بیواتانول و بیوديـزل، همانند هزينه باالي استرلیزاسـیون، خطر 
آلودگـي بـه گونـه مهاجم را برطـرف مي كند. بـراي اين منظـور، فرآيند در حالـت بیوراكتورهاي ناپیوسـته متوالي 
)SBR( راه انـدازي شـد و هـر بـچ شـامل دو فـاز بود: فاز رشـد )فراواني( و فاز قحطي. در فاز رشـد، زيسـت توده به 
بیشـترين مقدار خود رسـید و سـپس سیسـتم وارد قحطي نیتروژن شـد. در فاز قحطي، محتواي نشاسـته و لیپید 
به بیشـترين مقدار خود رسـید. در انتهاي هر بچ، به سوسپانسـیون سـلولي اجازه سـه دقیقه ته نشـیني داده شـد. 
دانسـیته نشاسـته و لیپیدهـا بـه ترتیـب 1/5 و 0/85 گـرم بر میلي لیتر اسـت. اين تفاوت در دانسـیته سـبب ايجاد 
يك محیط كشـت انتخابي بر اسـاس نیروي بويانسـي وارد بر سـلول شد. در طول سـه دقیقه ته نشیني، گونه هاي 
ذخیره كننـده نشاسـته بـه دلیل دانسـیته بااليي كه داشـتند به كـف فتوبیوراكتور سـقوط و گونه هـاي ذخیره كننده 
لیپید به سـطح سوسپانسـیون جلبكي منتقل شـدند. در انتهاي هر بچ، در فتوبیوراكتور تولید كننده نشاسـته، %30 
محتـواي زيريـن فتوبیوراكتـور و در فتوبیوراكتـور تولیدكننده لیپیـد، 30% رويي به عنوان مـاده تلقیح به بچ بعدي 
منتقـل شـدند. در نهايـت پس از هشـت هفتـه، فرآيند بـه حالت پايا رسـیده و بـه غربالگري گونـه اي تولید كننده 
نشاسـته و لیپیـد در محیـط كشـت مختلط منجـر گرديد. نتايجي كه بـراي اولین بار به دسـت آمده نشـان داد كه 

غني سـازي بر پايـه گرانش روش غربالگري مناسـبي 
براي تولید اختصاصي نشاسـته و لیپید در میكروجلبك 

در شـرايط غیراسـتريل در مقیاس صنعتي است.
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غني سازي بر پايه گرانش میكروجلبک هاي
تولید کننده نشاسته و لیپید در محیط کشت مختلط 


