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 چکیده 
 یا مشار کربن رش انتاست. کاه ریانتشار کربن در جو اجتناب ناپذ کاهش ن،یزم ارهیس شتیمع یبرا یجهان شیگرما دیتهد شیبا افزا

جذب  نهینوان گزعبه  بیبه ترت (3NH) اکیها و آمون کروجلبکیکربن به دست آورد. م ینیگزیجذب و جا یها یفناور قیتوان از طر

: رتند ازکه عبا ربناهش کک لیامزد با پتانسدو ن نیا نیرابطه متقابل ب یمقاله به بررس نیشده اند. ا تهکربن شناخ ینیگزیکربن و جا

 یژگیواز جنبه  هازجلبکیر یعیطب گاهستیدر ز اکیحضور آمون ری. ابتدا، تأثپردازدیم ،ندهیآ یاندازهاو چشم اک،یو آمون هازجلبکیر

 یآب ستمیس در اکیحذف آمون یاحتمال ی. راه حل هاشودیم ییشناسا ییایمیوشیب بیو ترک یعملکرد فتوسنتز زجلبک،یرشد ر

 ین آورها و ف تیلده از زئوبا استفا یونیها، تبادل  یبا باکتر ونیکاسیفیتریدن-ونیکاسیفیتریها، ن زجلبکیبا ر یستیز هیشامل تصف

و  یمعمول اکیآمون دیتول نده،یبالقوه آ یژبه عنوان منبع انر اکیآمون ییاست. در مرحله بعد، با شناسا ییغشا تماس دهنده یها

ر اثر د هیتجز قیراز سنتز از طگ دیتول یمورد استفاده برا یهازجلبکیر یآور. فنردیگ یمورد بحث قرار م اکیآمون ویب دیتول نیهمچن

 ییکربن شناسا شارانتبه هدف کاهش  یابیدست یبرا اکیآمون دیتول یشده و برا یبررس (HTG) دروترمالیبه گاز ه لیحرارت و تبد

 کننده نییعت یشود. عوامل اصل یها برجسته م زجلبکیبا استفاده از ر اکیوآمونیب دیها و اثرات تولچالش  ت،یاست. در نهاشده

به  ییاهچالش  یارادام دکه هر ک د،یتول نهیو هز یطیمح ستیاثرات ز ،یانرژ یعبارتند از: تقاضا زجلبکیبر ر یمبتن یفناور یداریپا

حال،  نی. با ارندیگ یمورد بحث قرار م زیشوند ن یم نهیزم نیدر ا توسعهکه باعث  یدولت یها استیهستند. س یمتفاوت زانیم

از  یعلفر استفاده د یاضحوبه طور کامل انجام شود تا بتوان بهبود  دیبا یو مصرف انرژ ستیز طیبر مح ریدر مورد تأث شتریب قاتیتحق

 کرد. جادیا یلیسوخت فس

  

 .یداریپا اک،یآمون ویب دی، روابط متقابل، تولتوده ستیز اک،یآمون زجلبک،یرهاي كلیدي: واژه
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 شیافزا ینه ااثر گلخا لیبه دل گرادیدرجه سانت 0.85 زانیبه م 2012تا  1880از سال  نیسطح زم یدما نیانگیم

 افتهیکاهش  مگاتن در سال در سطح جهان 40 ی،دیگرمتر، محصوالت عمده تول یآب و هوا جهی[. در نت1است ] افتهی

[. کاهش برف 3] است افتهیدرصد کاهش  6دما حدود  شیهر درجه افزا یگندم به ازا یجهان دیکه تول ی[، در حال2است ]

شده  2010تا  1901ل متر از سا یسانت 19 زانیبه م ایسطح در یجهانمتوسط  شیها و افزا انوسیمنجر به انبساط اق خیو 

افته یبع کاهش مر لومتریک ونیلیم 1.07در هر دهه  1979شمال از سال در قاره قطب  ایدر خیکه وسعت  یاست، در حال

 .است نیزم ارهیس یزندگ یبرا یدیشود که تهد یم یطیمح ستیها منجر به اثرات مخرب ز دهیپد نی[. ا4است ]

 1990ل درصد از سا 50 باًیتقر (،2COکربن ) دیاکس ید (،GHG) یگلخانه ا یگازها یاصل ترکیباتاز  یکی

ز سه دهه گذشته ا کیباالتر از هر  2010و  2000 یسال ها نیب یگلخانه ا یاست. نرخ رشد انتشار گازها افتهی شیافزا

ت و بازده محصوال دهندیتر شدن ادامه مبه گرم هاانوسیاق ،یاهگلخان یو انتشار مداوم گازها یکنون یهابود. با غلظت

درجه  1.5از  1850ال با س سهیدر مقا یجهان یقرن دما نیا انیتا پا ادیز اریبه احتمال بس رایز ابد،ییهمچنان کاهش م

 .(ود(ش یدر نظر گرفته م ی)که به عنوان دوره سطوح ماقبل صنعت 1900تا سال  )فراتر خواهد رفت گرادیسانت

 

دو برابر  2100ل و تا سا 2010دو برابر سال  2065تا سال  اهایسطح آب در شیافزا نیانگیکه م شودیم ینیبشیپ

 یبرا ییاآب و هو راتییتغ یهااز جنبه یاریاکنون متوقف شود، بس یاگلخانه یاگر انتشار گازها یباشد. حت 2065سال 

 .]4[ادامه خواهند داشت ندهیآ یهاقرن

منتشر شده عمل  2CO یمخزن برا کیرا جذب کنند، و به عنوان  یانسان 2CO یادیز ریمقاد توانندیم هاانوسیاق

 کیاز  یتوان با بهره بردار یاثر را م نیاتمسفر نقش دارند. ا 2CO دما و شیو در به حداقل رساندن اثرات افزا نندکیم

ها  یورود یعیطب یانرژ یرهای[. مس5کرد ] عیتسر (OMA) " انوسیماکرو جلبک اق یجنگل کار "به نام  دیجد یفناور

کند که  یم لیتبد یستمیرا به اکوس OMA شود و یده ماستفا OMA ( توسطهیها )فتوسنتز، هضم و تجز یو خروج

 یمواد مغذ ای یانرژ افتیبه باز OMA است که نیاست. تنها تفاوت ا یمعمول یعیکالن جلبک طب ستمیاکوس هیشب باًیتقر

دن قبل از ظاهر ش یطوالن یپس از مدت نکهیا یرا رشد دهند، به جا یشتریب اهانیدهد تا گ یجذب شده در سطح اجازه م

 کاهش شنهادی، پ(CCS) کربن رهیجذب و ذخ یهایبا فناور OMA [. با استفاده از6شوند ] لیبه سطح رسوب تبد

 2CO 100اتمسفر تا ppm 2 انتشار نکهی. با فرض اردسال به دست آو 30در  توانیرا مCO 2070صفر در سال  یلیفس 

تواند در سال حذف شود  یبه طور بالقوه م 2CO تن اردیلیم 36از مناطق کم عمق،  یمساحت جلبک ٪9و با  دیبه دست آ

 جلبکماکرو  یکیولوژیب لیجذب کربن مانند استفاده از پتانس یها یاز جمله فن آور یکیعمده تکنولوژ یها شرفتی[. پ5]

 یریرل و جلوگ[ ما را قادر به کنت7ها ]سوخت یسبز برا اکیآمون ایسبز  دروژنیکربن، مانند ه نیگزیجا یهایآورها. و فن

 .کرده است یجهان شیاز شدت گرما

 تیبزرگ( با قابل یها)مانند جلبک یعال اهانی[ و به طور مشابه با گ8مختلف مؤثر هستند ] عیدر صنا هازجلبکیر

را  یمواد مغذ میاست و به طور مستق کیفتواتوتروف یزجلبکیکه هر سلول ر یی[. از آنجا9] کنندیانجام فتوسنتز رشد م

 یستیز یهاسوخت دیتول یرا به مواد خام برا 2CO توانندیم دیتحت نور خورش یسلول یهاکارخانه نیا کند،یم جذب

کنند و  یها به سرعت رشد م سمیکروارگانیم نی[. ا10] شودیم دهینام 2CO تیکه به عنوان تثب یندیفرآ -کنند  لیتبد

[. 5،11هستند ] یستیکاهش ز یبرا یا دوارکنندهیام سمیها ارگان کزجلبیرو ر نیدارند، از ا ییتوده باال ستیز یبهره ور

مکان  یبرا یریمانند انعطاف پذ ییایدودکش و اتمسفر مزا یاز انتشار گازها 2CO حذف یبرا زجلبکیاستفاده از کشت ر

کاربرد  یبرا یو فناور دنیفرآ جادیا یبرا یمطالعات راًیدهد. اخ یرا ارائه م 2CO انتقال ستمیبه س ازیپرورش جلبک و عدم ن
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ها در  زجلبکیبا استفاده از ر یستیسوخت ز دیآل تول دهیا ندیدر حال توسعه است. فرآ یصنعت اسیها در مق زجلبکیر

 .نشان داده شده است 1شکل 

کربن  دیکسا ی. انتشار ددیآ یبه دست م دروکربنیاحتراق ه قیاز طر ،یانرژ و سوخت یحال حاضر، منبع اصل در

نبال د نیین پااد کرببه اقتص یابیدست یرو، استفاده از منبع سوخت بدون کربن برا نیاست. از ا دروکربنیاحتراق ه جهینت

ل اشتعا تیصخا لیلدحال، به  نیدر نظر گرفته شده است. با ا رام نیا یعامل بالقوه برا کیبه عنوان  دروژنیشود. ه یم

جود و یساز رهیو ذخ الانتقمانند  دروژنیمرتبط با ه انتقالدر مورد  یا ندهیفزا یخالص، نگران دروژنیه یو انفجار یریپذ

 .دارد

موجود،  یترساخیبدون کربن و شبکه ز یژگیباال، و دروژنیه یبا چگال (NH3) اکیاست که آمون نیبر ا اعتقاد

از  ،یانرژ ملحا کیبه عنوان  اکی[. عملکرد استفاده از آمون13،14است ] یانرژ حامل کیبه عنوان  یعال یدایکاند

 قرار یررسمورد ب تایتا مصرف و مسائل مرتبط با جزئ دیلتو اک،یآمون قیاحتراق دق کینتیعملکرد احتراق، س یهاجنبه

ش باال، از اهداف مختلف با ارز یرا برا هازجلبکیاستفاده از ر هایبررس نیا گر،ید ی[. از سو19-13،15گرفته است ]

 .]25-20[مورد توجه قرار دادند یبهداشت یاهگرفته تا مکمل یستیسوخت ز

ه به شکل ارائ موجود در آب با اکیبه اهداف کاهش کربن، آمون یابیو جلبک ها در دست اکیتوجه به نقش آمون با

 یهم برام یمغذ ماده کی تروژنین زجلبک،یرشد ر یگذارد. برا یم ریها تأث زجلبکیمانند ر یبر موجودات آبز ومیآمون

[. 26ست ]ا تروژنینمقدار، در دسترس بودن و نوع منبع  ریتأثتحت  یادیاست و رشد تا حد ز یزجلبکیتوده ر ستیز دیتول

و  شودیداده م حیجدر صورت موجود بودن تر ومیرا جذب کنند، اما آمون تروژنیمنابع مختلف ن توانندیم هازجلبکیر

در  ومینحال، آمو نی. با ادرنیه طور کامل مورد استفاده قرار گکه ب یتا زمان کنندیاستفاده م ومیفقط از آمون هازجلبکیر

بر  یبررس نیا[. 27شود ] یمرگ سلول یحت ایتواند باعث مهار رشد  یاست و م یها سم زجلبکیر یباال برا یغلظت ها

 ریتأث یررسب ربن، بادو عامل کاهش ک نیا نیارتباط متقابل و رابطه متقابل ب یبررس اک،یو آمون هازجلبکیبحث ر یرو

 جلبک تمرکز خواهد کرد. یبا استفاده از فناور اکیآمون ستیز دیلو تو ها،زجلبکیبر ر اکیآمون

 
 .[ 12]ها زجلبکیبا استفاده از ر یستیسوخت ز دیتول يآل برا دهیا يفتوسنتز يكارخانه سلول ها -1شکل 
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 رشد جلبک -2

 ها در رشد جلبک اکیعمده حضور آمون بیاثرات و معا -1-2
ست. و فسفر ا روژنتین ،یاز مواد آل ییغلظت باال یعموماً حاو یخانگ یها تیو فعال یشده از کشاورز دیتول فاضالب

حال، در غلظت باال،  نی[. با ا21هستند ] مقاوم یآل یهایمانند کلرال نسبت به آلودگ هازجلبکیر یهااز گونه یبرخ

 .]31-28[کند یرا مهار م ها لبکزجیر یکیولوژیزیف یها تیرشد و فعال اکیآمون

ملکرد ا و عرشد، رنگدانه ه یها یژگیاست: و یها از سه جنبه قابل بررس زجلبکیر یرو اکیاثر آمون سمیمکان

 .ییایمیوشیب بیو ترک یفتوسنتز

 رایو اتوتروف بس کسوتروفیگذارد، در هر دو حالت م یم ریها تأث زجلبکیبر رشد ر اکیآمون تیکه در آن سم یغلظت

 تریدر ل گرمیلیم 50با  طیدر مح ییباال یسازگار هازجلبکیاتوتروف، ر یشیآزما طیمح کی[. در 32،33متفاوت است ]

+ (ومیآمون
4NH( تریدر ل گرمیلیم 200و  100 یهاطیکه در مح ینشان دادند، در حال +

4NH نشان دادند.  یزیرشد ناچ

+تریگرم در ل یلیم 100 یبرا
4NH در  ابد،ی یدهد و پس از آن کاهش م ینشان نم یشیروز افزا 6مدت  توده به ستی، ز

+ تریگرم در ل یلیم 200 یکه کاهش از روز دوم به بعد برا یحال
4NH جینتا ک،یکسوتروفیم طیشود. در شرا یمشاهده م 

+تریگرم در ل یلیم 100ها در  زجلبکیر یرا نشان داد، با رشد جزئ یتحمل بهتر
4NH تریگرم در ل یلیم 200 ی، اما برا 

 +
4NH27[ی انجام شدمشاهده مشابه[. 

 [. مشابه34] کندیم منور را فراه یمهم هستند که امکان جذب انرژ هازجلبکیفتوسنتز ر ندیفرآ یبرا هارنگدانه

 دنسموم کرماً با عمدت اکیآمون )ابدی یکاهش م جیبه تدر اکیبا افزودن غلظت آمون یکروجلبکیرنگدانه م اتیرشد، محتو

عملکرد  ل،یفلورسانس کلروف لیو تحل هی[. با استفاده از تجز37-35](کند  یرا مهار م کروجلبکیرشد م یفتوسنتز ستمیس

ه نهفته ندگانچ یشود. دستگاه فتوسنتز یمهار م یادیتا حد ز اکیغلظت آمون شیشود که با افزا یمشاهده م یفتوسنتز

است.  کیارتنفس ت نی، و همچن(OEC) ژنیکترون، مجتمع تکامل اکسانتقال ال رهی، زنجII و I یها ستمیشامل فتوس

 .]38[ستامشابه  کیکسوتروفیاتوتروف و م طیهر دو شرا یبرا یکروجلبکیم یبر رنگدانه ها اکیغلظت آمون ریتأث

 یده مز نیشوند که تخم یم لیتشک دهایپیها و ل دراتیها، کربوه نیعمدتاً توسط پروتئ زجلبکیسلول ر یاجزا

ورد م ریرح زسه جزء به ش نیبر ا اکیدهند. اثرات مختلف آمون لیها را تشک زجلبکیدرصد وزن خشک ر 85تا  60د شو

 ریأثت کسوتروفیم واتوتروف  طیدر هر دو شرا کروجلبکیم نیبر پروتئ طیدر مح اکی[. افزودن آمون39] ردیگ یبحث قرار م

 تروژنینمنبع  اکیاست که در آن آمون طیموجود در مح تروژنینمربوط به  نیپروتئ یرسد محتوا یگذارد. به نظر م یم

 توسط نتروژین عیذب سرجو  ومیحذف آمون لیبه دل هازجلبکیر ینیپروتئ یمحتوا اک،یآمون ترنییپا یهااست. در غلظت

 ی[. برا36] ابدی یم شیفزاا یتا حد نیپروتئ یباالتر، محتوا اکیحال، در غلظت آمون نیندارد. با ا یمثبت ریتأث هازجلبکیر

 که در آن دارد یمنف ریتأث کیکسوتروفیو م کیاتوتروف طیدر هر دو شرا اکیافزودن آمون ،یجلبک زیر یها دراتیکربوه

( اکینآمو تیسم ای) اکیغلظت آمون جهیدر نت یفتوسنتز یها تی. مهار فعالاستفتوسنتز  ندیمحصول فرآ دراتیکربوه

 .]27[( شود یم تیتقو شتریب اکیدر غلظت باالتر آمون ریتاث )شود یها م دراتیمنجر به کاهش سنتز کربوه

و اتوتروف از  کسوتروفیم طیدر شرا اکیبا حضور آمون یمتفاوت یرفتارها یزجلبکیر یدهایپیل یمحتوا گر،ید یسو از

 ابند،ی یم شیافزا یبه طور قابل توجه کسوتروفیم طیدر شرا اکیبا حضور آمون یزجلبکیر یدهایپی. لدهندیخود نشان م

سنتز  یبا انرژ کروجلبکیم یدهایپیکه ل یی. از آنجاابندی یم اهشک یاتوتروف به طور قابل توجه طیکه در شرا یدر حال

اتوتروف،  طیدر شرا ومی[. با حضور آمون35است ] یمتفاوت یمیمختلف شامل مراحل آنز یاز راه ها یشوند، مصرف انرژ یم

از سنتز  تیحما یبرا یو انرژ ابدی یکاهش م یفتوسنتز یکاهش رنگدانه ها لیب نور به دلشده توسط جذ دیتول یانرژ

شود و انتشار  نیتام یتوسط کربن آل تواندیم یکاف یانرژ ک،یکسوتروفیم طیحال، در شرا نی. با استین یکاف دهایپیل
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غلظت  ری[. تأث27کند ] کیتحر شتریرا ب یکروجلبکیم یدهایپیسنتز ل تواندیم یسلول یهابخش نیآزاد ب اکیآمون

 آورده شده است. 1مختلف در جدول  کشت طیها در شرا زجلبکیبر رشد ر اکیآمون

 ها زجلبکینسبت به ر اکیآمون تیسم -2-2
حال، غلظت  نیا[. با 40کند ] یم فایا زجلبکیاز رشد ر تیدر حما ینقش عمده ا )N-3NH (یاکیآمون تروژنین

گذارد  یم ریها تأث کروجلبکیشود و بر رشد م یها م زجلبکیر یبرا اکیآمون تیباعث سم موی/ آمون اکیآمون یباال

 نیچنهم اکیغلظت آمون شی[. افزا43شود ] یها م زجلبکیر یابر یباعث مرگ سلول ومیآمون ی[. غلظت باال29،40-42]

 .]38[کند یبه کمپلکس منگنز مهار م اکی[ را با اتصال آمون44] لیکلروف دیتول

است که  تر یشکل دوم سم که در[، 29و دما است ] pHوابسته به  (N-3NH ای N-4NH) ومیفرم آمون ودوج

که  ییدارد، جا یمحلول بستگ pHبه شدت به  ومی[. مقدار فرم آمون27گذارد ] یم ریتأث یبر دستگاه فتوسنتز ماًیمستق

N-3NH  9.5 ]45[تحت<pH ها وابسته به  زجلبکیردر رشد  اکینقش آمون نیغالب است، بنابراpH  .عادله ماست

+ و  3NH نیتعادل ب
4NH[:32است ] ریبه شرح ز 

 
 < اکیلظت آمونکه غ یکند، در حال ی[ را مهار م41] سیرشد کلرال ولگار تریگرم در ل یلیم 110 < ومیغلظت آمون

 . ]33[کند یرشد کلرال اسپ را مهار م تریگرم در ل یلیم 42/392

+ لیو تشک 3NH است. اول، انتشار آزاد سمیها با دو مکان زجلبکیشد ربر ر اکیآمون تیسم
4NH در  دیالکوئیدر ت

 OEC واحد ریبه ز 3NH بستن جی[. دوم، ترو84-46،38،37دهد ] یرا کاهش م ADP به ATP لیتبد ،یدیاس طیمح

  .]38،46،49،50[ودش یم یفتوسنتز تیرساند، که منجر به کاهش قابل توجه فعال یم بیآس

با غلظت باال است  یاکیآمون یکردن فاضالب ها قیشامل رق اکیبا آمون تیمقابله با مسموم یحل ممکن برا راه

 جیبه کمک گلوکز نتا تروژنین حل کمبوداست و  اکیجذب آمون یمنبع کربن برا نی[. نشان داده است که گلوکز بهتر29]

 نشان داده شده است که افزودن نی[. همچن33] دهدینشان م بدر فاضال اکیآمون تیکاهش سم یرا برا یادوارکنندهیام

 2COیتحت غلظت باال )شود یکلرال م یگونه ها جادیباعث ا+
4NH  [. 44] (رشد کند تریگرم در ل یلیم 1600، تا

[. مطالعه 27] دهندیباالتر نشان م ومینسبت به غلظت آمون مقاومت بیشتری کیتروفکشت شده با مخلوط یهازجلبکیر

 .]40[ها هستند زجلبکیدر ر اکیمسئول حذف آمون میزینشان داده است که فسفر و من ریاخ

حذف  یهاروش یبعد یهابخش نیمهم است، بنابرا اریفاضالب بس هیدر طول تصف 4NH/3NH حذف

 خواهند کرد. یرا بررس ومیآمون/اکیآمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.کیو اتوتروف کیکسوتروفیكشت مختلف )م طیاها در شر زجلبکیبر رشد ر اکیغلظت آمون ریتاث -1جدول 
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 ها زجلبکیبا ر یستیدرمان ز -1-3-2
 و تیترین ترات،یبه شکل ن تروژنین یمقدار مشخص یشده همچنان حاو هیتصف یفاضالب ها ،یطور کل به

است  ازینور مورد ن و 2COهمراه با فسفر،  تروژنیمنابع ن نیها، ا زجلبکیر کیرشد اتوتروف یهستند. برا میآمون/اکیآمون

 نشان داده شده است: ریشود، همانطور که در ز یفتوسنتز شناخته م ندیکه به عنوان فرآ

 
 ونیبه  )CA (ازدریان کیکربن میبدست آورد که با کمک آنز 2CO توان از حضور یرا م ندیفرآ نیا یمنبع کربن برا

- (کربنات یها
3HCO( افتیده با بازتو ستیدر هنگام برداشت ز یا هیثانو یدگآلو چیکه در آن ه، [52شود ] یم لیتبد 

 ومیونآم ونیرا از  تروژنین تواندیم سیکلرال ولگار ها،زجلبکیر یهاگونه انی[. در م53شود ] ینم جادیا یکارآمد مواد مغذ

است  ه شدهشناخت یحذف مواد مغذ یبرا زجلبکیر نیا تیجذب کند. اهم ومیجذب آمون قیاز طر یسلول یغشا قیاز طر

 ینشان م را ییباال اکیشود، راندمان حذف آمون یکه با استفاده از پساب فاضالب کشت م یو گزارش شده است، در حال

و  اکینه حذف آمونبه هدف دوگا یابیدست ی[ برا54ها ] زجلبکیکشت ر یاستفاده از فاضالب برا یرا برا یفرصت نیدهد. ا

حذف  یاهروش  رینسبت به سا یاصل یدیکل تیمز کیکه  ،[55،56کند ] یمبه طور همزمان باز  یستیسوخت ز دیتول

 .]52[است

از  ،ییذاغ یطیمح طیها با هر شرا زجلبکیر یها، سازگار کروجلبکیبا م یستیدرمان ز یدیکل یایاز مزا گرید یکی

 یبرا توانندیکه م هایمانند باکتر یکیولوژیب یهانهیگز ریبا سا سهیدر مقا ن،یاست. همچن یگرفته تا صنعت یشهر

 کروجلبکیم یستیان زدرم یحال، اثربخش نی[. با ا57] (هستند ضررینسبتاً ب هازجلبکیر) باشند یسم یخاص یهاگونه

 ریتأث یتا حدود تواندیم هازجلبکیکه در آن رشد ر ردیقرار گ بیرق یهاگونه ای انیحضور سم، شکارچ ریتحت تأث تواندیم

 2ر شکل د کیبه طور شمات یستیو کاربرد سوخت ز 2COبا استفاده از  کپارچهیجلبک  زیکشت ر [.58بگذارد ] یمنف

 نشان داده شده است.
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 .[ 10] یستیو كاربرد سوخت ز CO2با استفاده از  کپارچهیجلبک  زیكشت ر -2شکل 

 ییزدا تراتین – ونیکاسیفیترین ندیفرآ -2-3-2
ه است ک یتره از باکبا استفاد ونیکاسیفیتریدن-ونیکاسیفیتریدر فاضالب ن اکیحذف آمون یبرا گرید یکیولوژیب روش

 تیتریبه ن کایآمون یهواز ونیداسیشامل اکس ونیکاسیفیتری[. در مرحله اول، ن59،53شود ] یدر دو مرحله انجام م

(-2NO) تراتیبه ن تیترین ونیداسیو اکس اکیکننده آمون دیاکس یها یتوسط باکتر (-3NO) دیاکس یاه یکترتوسط با 

 [:60نشان داده شده است ] ریاست، همانطور که در ز تیتریکننده ن

 
 ط،یمح نیدر ا شود. یهتروتروف انجام م یها یاست که توسط باکتر ژنیبدون اکس ندیفرآ کی ییزدا تراتین اًیثان

الکترون  یهارندهیعنوان گبه تیتریو ن تراتیاز ن ابد،ییمحلول و آزادانه در دسترس کاهش م ژنیکه غلظت اکس ییجا

 ییزدا تتراین ندیفرآ [.61] (است یترالکترون مطلوب رندهیپذ یکه از نظر انرژ )شودیاستفاده م ژنیاکس یبه جا یینها

 کند. یم لیتبد تروژنیبه گاز ن تیو در نها تیتریرا به ن تراتین ریمانند شکل ز

 
 است. طیمح (DO) محلول ژنیو اکس pH ریتحت تأث نویکاسیفیتریندی-ونیکاسیفیترین ندیراندمان فرآ

خارج از محدوده  PH حال نیدست آورد، با ا بهpH (6.45-8.95 ) از یعیتوان در محدوده وس یکامل را م ونیکاسیفیترین

 6ول، با غلظت محل ژنیاکس ی[. برا60] ندک یرا مهار م تیتریکننده ن دیو هم اکس اکیکننده آمون دیاکس یهم باکتر

قابل  ونیکاسیفیتریرخ نحال، کاهش ن نی. با اردیگ یقرار نم ریتحت تاث ونیکاسیفیتریباالتر، نرخ ن ای تریگرم در ل یلیم

 .]59[(است تریگرم در ل یلیم 2در  DO که غلظت یزمان یاز حداکثر اثربخش ٪33با تنها  )توجه است

به  ازیاست. همراه با ن یضرور یوجود ماده آل نیرد، بنابرابه دهنده الکترون دا ازین ییزدا تراتین ندیکه فرآ ییآنجا از

با مواد  یادیها تا حد ز یبا استفاده از باکتر اکیآمون یکیولوژیحذف ب یاتیعمل نهیهز ون،یکاسیفیتریدر مرحله ن ژنیاکس

در نظر گرفته شده  ندیفرآ نیا یبرا یدیجد «انبریم» کردیرو نه،یبه منظور کاهش هز راًیمرتبط است. اخ ژنیو اکس یآل

است که  نیا دهیاست، ا ییزدا تراتیو ن ونیکاسیفیتریواسطه در هر دو مرحله ن بیترک کی تیتریکه ن ییاست. از آنجا

به  ازیشروع شود )بر خالف ن تیتریبا ن ییزدا تیترین ندیانجام شود و فرآ تیتریتا ن اکیآمون یجزئ ونیکاسیفیتریفقط ن

و  ونیکاسیفیترین ندیدر فرآ ازیمورد ن ژنیاکس زانیکاهش م یبرا کردیرو نی(. ایاصل ندیرآدر ف تراتین لیو تبد دیتول

 ندیها، فرآ زجلبکیبا استفاده از ر هی[. مشابه با تصف61] ییزدا تراتین ندیدر فرآ یمواد آل یکاهش تقاضا نیهمچن
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حال  نیکند. با ا ینم جادیا ستیز طیمح یبرا یاضاف یها ندهیآال ند،یفرآ تیماه لیبه دل ییزدا تراتیو ن ونیکاسیفیترین

 .فتدیبه خطر ب طیاز مح یخاص یبا پارامترها یادیتواند تا حد ز یم ییهمانطور که گفته شد، کارا

 تیبا استفاده از زئول یونیتبادل  -3-3-2
با  ییاالب یبیکرت لیم یعیطب یها تیاست. زئول تیبا زئول یونیفاضالب، تبادل  یکیولوژیب هیتصف یبرا ینیگزیجا

 نی[. در ا63شده اند ] لیتشک یچهاروجه کاتیلینوسیآلوم یسه بعد ی[ که از چارچوب ها62دارند ] ومیآمون ونی

+ (کونیلیاتم س ینیگزیچارچوب، هر جا
4Si( ومینیبا اتم آلوم) +

3Al( با  تیچوب زئولکند. چار یم جادیا یبار منف کی

در  بار مثبت یدارا یها ونیدرون منافذ توسط  یمنف یبارها نیدارد. ا یشتریب یفبار من شتریب ومینیاتم آلوم ینیگزیجا

+ونی) محلول ها
4NH ) ادلتب تیظرف یعیطب یها تیمنحصر به فرد، زئول یساختار یژگیو نیشوند. با ا یمتعادل م 

 ریتحت تأث یونیاتتبادل ک یمتفاوت است. اثربخش تیهر زئول یبرا یونیتبادل کات تی[ و ظرف63دارند ] ییباال یونیکات

بود، اما پس از  عیسر تیاول زمان تماس با زئول قهیدق 15در  ومیاست. اول، اثر زمان تماس. سرعت حذف آمون یعوامل کم

 .شد کیبه صفر نزد دیکه به تعادل رس یو زمان افتیبه شدت کاهش  هیحذف اول

 دنیرس یا. بردابی یبا گذشت زمان کاهش م یونیکات تبادل یاست که محل جذب موجود برا لیدل نیعمدتاً به ا نیا

عوامل موثر بر حذف  از گرید یکی[. 63است ] ازیمورد ن قهیدق 100مدت زمان حداقل  وم،یحذف آمون یبرا یبه تعادل تبادل

 است 4NH + رایشود، ز یم هیتوص اریبس 7کمتر از pH  ،یونیتبادل کات اکیحذف آمون یاست، براpH  ت،یزئول ومیآمون

وجه تاشکال قابل  کیکند.  یم جادیاز اشکاالت را ا یبرخ اکیحذف آمون یبرا یونی[. تبادل 59مورد حذف شد ] نیا درکه 

ند و شو یازسازبجذب،  به حالت اشباع دنیپس از رس دیها با تیزئول رایمرتبط با آن است، ز یو معرف ها یبه بازساز ازین

 لیاست که، به دل نیا یاز اشکاالت احتمال گرید یکی[. 64شود ] یم باال یلش هاو چا ینگهدار یها نهیمنجر به هز نیا

 [.59ارد ]دبه پساب وجود  اکیاحتمال دفع آمون ابد،ی یکاهش م اکیکه غلظت آمون یدر تعادل تبادل زمان رییتغ

 ییغشا یها تماس دهنده -4-3-2

مکان ت که ااس ییغشا یها تماس دهنده قیاز طر در فاضالب اکیحذف آمون یکیولوژیب ریغ یاز راه ها گرید یکی

از  اک،یدر حذف آمون [.64،65کند ] یفراهم م گریفاز در فاز د کی یرا بدون پراکندگ عیو گاز/ما عیما/عیانتقال جرم ما

ه به شد قیقر کیسولفور دیطرف )سمت پوسته(، و اس کیدر  اکیآمون یحاو یتماس با خوراک آب یبرا زیآبگر یغشاها

شده و از نفوذ  [. منافذ غشاء با هوا پر66شود ] ی)سمت لومن( استفاده م گریکننده در سمت د افتیان محلول درعنو

 .است زیآبگر رایکند، ز یم یریدارد، جلوگ یباالتر یکه کشش سطح یمحلول آب

 شهیمنده هنک افتیدر محلول در اکیغلظت آمون نیاست، بنابرا رفراریغ بیترک کیشده  لیتشک ومیآمون سولفات

 یر جزئبه عنوان اختالف فشا ع،یما-گاز-عیما یغشا تماس دهندهعملکرد  یمحرکه برا یرویصفر است، که به عنوان ن

شان داده ن 3در شکل  ییغشا تماس دهنده کیدر  اکیکند. حذف آمون یکننده عمل م افتیخوراک و در نیب اکیآمون

 .شده است

رعت س ،ییشاغ تماس دهندهوجود دارد. عملکرد  ییغشا تماس دهندهه از با استفاد اکیحذف آمون در تیمز نیچند

 ندهیآال اتیعمل نیرا در واحد حجم فراهم کرد. ا یسطح بزرگ دتوانیم رایز سازد،یفرار را ممکن م بیترک عیحذف سر

 یمماس انیجر تیماه لیه دلب ،نیفرار را دارد. عالوه بر ا باتیترک یابیباز ایکند و امکان استفاده مجدد  ینم دیتول هیثانو

 یکمتر م هیسرما نهیکه منجر به هز) ستین ازیمورد ن ندیافت فشار باال در طول فرآ اتیعمل ،ییغشا یها تماس دهندهدر 

 .]64[(شود

 یمهم ری[. دما تأث67است ] یعوامل کم ریتحت تأث ییغشا یها تماس دهندهبا استفاده از  اکیحذف آمون راندمان

 یم نهیحذف بهتر به یبرا یرا در محلول آب اکیبخشد، که فرار آمون یدر سراسر غشاء را بهبود م انتقال کینتیس رایز ،دارد
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سرعت حذف  جهیدهد و در نت یرا ارتقا م یب انتقال جرم کلیضر ،10خوراک تا  یمحلول آب pH شی[. افزا68کند ]

 ریتأث زیسرعت خوراک ن شی[. افزا64] ابدی ینم یشتریود ببهب 10باالتر از  pH شیشود، اما در افزا یم نهیبه اکیآمون

بر  اکینآمو هیمشاهده شد، غلظت اول گرید یحال، همانطور که در روش ها نیحذف دارد. با ا زانیبر م یمثبت آشکار

تماس مانع از سرعت حذف با استفاده از  زین یاضاف یها ونی ریگذارد. وجود سا ینم ریتأث اکیآمون یراندمان حذف کل

 نشان داده شده است. 2روش ها در جدول  نیا سهیشود. مقا ینم ییغشا یها دهنده

 جلبک یبا استفاده از فناور اکیآمون ویب دیتول -3

 استفاده از آن به عنوان سوخت یایو مزا اکیآمون دیتول -1-3
 یدهااربرک یسرعت برا به اکیآمون دروکربن،یبر ه یمبتن یمنبع انرژ یبرا ینیگزیجا یجستجو یروند جهان در

به عنوان  شتریب اکی[. در حال حاضر آمون76-69، راکتور و موتور مورد توجه قرار گرفته است ]یگاز نیمختلف در تورب

 یم را اکیمونآ دیولت یبرا ازیمورد ن دروژنیشود. ه یم ادهبه عنوان مبرد استف ایو  یکشاورز عیدر صنا تروژنیخوراک ن

 یاهو تروژنیپس با ن( به دست آورد، که سیلیرفسیآب )منابع غ زیالکترول ای( یلیبخار )سوخت فس اصالح ندیتوان از فرآ

 شیث افزاها باع ونیدهد. حضور  یوش نشان مب-شده هابر تیتثب یبه خوب ندیفرآ قیاز طر زوریاتمسفر در حضور کاتال

 .]77-79[ شود یآب م زیالکترول شتریب

 قیتز از طرز سن( به گایاصل بی)با متان به عنوان ترک یعیگاز طب لیشامل تبد کایآمون یمعمول فعل یصنعت دیتول

 500به  کیدباال )نز یدما طیبا متان در مح کلیبر ن یمبتن زوریاصالح بخار است، که در آن بخار با استفاده از کاتال ندیفرآ

کند.  دیتول ندروژیو ه )CO (کربن دیکسمونو ، )2CO(کربن دیاکس یدهد تا د یم یزوری( واکنش کاتالگرادیدرجه سانت

 یواکنش م نتروژیشود و با ن یشود و تا فشار باال فشرده م یدر گاز سنتز خالص م 2CO و CO با حذف دروژنیسپس ه

 ن،یگزیجا وختسمنابع  رینسبت به سا اکیآمون یایمزا لیو تحل هیتجز ی[. برا80،81کند ] یم دیتول اکیدهد و آمون

 .حجم انجام شده است ایشده در واحد جرم  رهیذخ یانرژ سهیمقا

11.4 ) است که با متانول (3GJ/m 3.6) دروژنیاز ه شتریسه برابر ب )3GJ/m 10.4 (اکیآمون یانرژ یچگال
3GJ/m) 3 (نیمانند بنز یلیمنابع سوخت فس ریبا سا سهیاست. در مقا سهیقابل مقا زینGJ/m 34.4( و LPG ( 19.0
3GJ/m،) سوخت بدون کربن،  یرو، برا نی. از ا(انتشار کربن در جو ایجاد واما بدون  )کمتر است اکیآمون یانرژ یچگال

است:  کیدر نظر گرفته شود، لجست دیکه با یگریعامل د ،یانرژ یدارد. عالوه بر چگال یبرتر دروژنینسبت به ه اکیآمون

 ید می( تولیلی)عمدتا با استفاده از منابع فس یصنعتدر حال حاضر به صورت  اکیکه آمون یی. از آنجایساز رهیو ذخ انتقال

 نهیهز ،[82دهد ] یتن را ارائه م ونیلیم 100از  شیساالنه ب دیوجود دارد که تول عیو توز انتقال یها رساختیشود، ز

 اکینارزان تر، آمو یساز رهیبهتر و ذخ انتقالشبکه  ،[13خالص است ] دروژنیو هفتم ه ستیب کی اکیآمون یساز رهیذخ

 .کند یم دروژنیقابل دوام تر از ه یرا از نظر تجار

 اک،یاست. با توجه به خواص آمون یمنیدر نظر گرفته شود ا دیبا نیگزیسوخت جا سهیمقا یکه برا یگریمهم د جنبه

ورت از هوا سبک تر است، در ص اکیآمون یکه چگال ییدانند. از آنجا یم دروژنیمختلف و ه یتر از سوخت ها منیآن را ا

 یدارا یگاز اکیآمون ن،یرود. عالوه بر ا یم نیبه سرعت از ب ،یزگا اکیدر هوا، با حداقل تجمع آمون اکیآزاد شدن آمون

در صورت انتشار  نیداده شود، بنابرا صیتشخ ppm 5با غلظت کمتر از  ینیتواند توسط ب یاست که م یتند و مشخص یبو

-4) دروژنیحجم %( نسبت به ه 25-16) یتر کیبار یریحد اشتعال پذ یرادا اکیخود هشدار دهنده است. آمون ،یتصادف

 نی[. بنابرا82هستند ] درجه سلسیوس 500 یخود اشتعال باال یدما یکه هر دو دارا یحجم %( در هوا است، در حال 75

 نیگزیبه عنوان جا اکیآمون شود. عالوه بر کاربرد یقابل انفجار در نظر گرفته م ریقابل اشتعال و غ ریغ یبه طور کل اکیآمون
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 الیاستفاده کرد، که شامل استفاده به عنوان س زین یگریاهداف د یتوان برا یرا م اکیموناحتراق، آ یبرا یلیسوخت فس

 [.83است ] اکیآمون یکار در چرخه قدرت و سلول سوخت

 
 .[67] اکیحذف آمون يبرا ییغشا تماس دهندهاصل  -3شکل 

 اکیآمون ویب دیتول یاه یروش ها و فن آور-2-3
 یم اک استفادهبه عنوان خور یعیوش عمدتاً از گاز طبب-هابر ندیفرآ قیکود از طر یبرا اکیآمون یجهان یفعل دیتول

 یعیس بودن گاز طبباال و به شدت به در دستر 2CO است، با انتشار یانرژ مصرف کننده ندیفرآ نیاست. ا ٪95کند که تا 

 ،یاارد: قهوه دوجود  یرنگ یسه طبقه بند اک،یآمون دیولت یطیمح ستیز یوجه به طبقه بند[. با ت84،85دارد ] یبستگ

ته ر نظر گرفد یه اقهو اکیبه عنوان آمون اکیمحصول آمون ،یلیبا استفاده از سوخت فس اکیآمون دیتول یو سبز. برا یآب

 در کربن رهیجذب و ذخ یاما فناور شود، یبه عنوان خوراک استفاده م یلیسوخت فس ،یآب اکیآمون یشود. برا یم

از  ا استفادهر و بکربن صف ریمس قیاست که از طر یاکیسبز آمون اکیکه آمون یرود، در حال یبه کار م دیتول یندهایفرآ

 ویان داده شده است. بنش 4سبز در شکل  اکیآمون یبرا قی[. نقشه راه توسعه تحق86شود ] یم دیتول داریبرق، آب و هوا پا

 ییایمیلکتروشا دیولتمانند  گرید یسبز، در کنار روش ها اکیآمون دیکمک به تول یها نهیاز گز یکیبدون کربن،  ک،ایآمون

 .]87،88[شود  یدر نظر گرفته م ییایمیحلقه ش یندهایو فرآ

تر بزرگ یورت صنعتهستند و هنوز به ص یقاتیهنوز در مرحله تحق اکیآمون ویب دیتول یهاحال حاضر، اکثر روش در

از  تروژنین یکیولوژیب تیگاز سنتز، تثب دیلتو یتوده جامد برا ستیز یسازیبه گاز توانیها را مروش نی[. ا89اند ]نشده

 یبرا ینیگزیائه جاتوده بر ار ستیشدن ز ی[. گاز90داد ] میتعم کروجلبکیم یو فناور تروژنازین میآنز زوریکاتال قیطر

عمدتاً از گاز  یفعل دیتول یهاتی[. گاز سنتز در سا91متمرکز است ] اکیآمون یفعل یعموم دیتول یگاز سنتز برا دیتول

 لیتبد کیکنت کیشدن  ی. گازشودیم دیاصالح بخار تول یفناور قیو از طر کندیبه عنوان خوراک استفاده م یعیطب

ه ب ژنیاکس اید هوا گازدار مانن در حضور عامل یجزئ ونیداسیاکس قیتوده جامد از طر ستیاست که در آن ز یکینامیترمود

 یساز برای گاز یاز راکتورها یتوده مختلف از انواع مختلف ستی[. منابع ز39،92شود ] یم لیتبد یگاز یسوخت ها

ز سای گاز کی یهادشنیو کاغذ، راکتور پ ریخم ابیآس یکنند. به عنوان مثال، برا یم دهاستفا نهیبه لیبه تبد یابیدست

وسط محصوالت، ت یبا استفاده از جنگلدار دیتول یکه برا یاست، در حال (PEBG) کپارچهیحت فشار ت زیست توده انیجر

 .]93[شود  یاستفاده م (FICFB) عیسر یبا گردش داخل الیساز بستر سی از گاز

ه به گون (2N) تروژنی[ است که کاهش مولکول ن94] تروژنین تیتثب قیاز طر یستیز اکیآمون دیتول یبرا گرید راه

+ و O2N ، -3NOمانند  داریپا تروژنین یحاو یها
4NH/3NH2کاهش  نیا یکیولوژیب یها سمیاست. ارگانN  اتمسفر را
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صوردت  (تروژنازی)ن یمیآنز زوریکاتال کی قیاز طر و است یشجنب زیکار چالش برانگ کیکنند، که  یم زیکاتال اکیبه آمون

 که به شرح زیر است:  می گیرد 

 
 ید نیبه آدنوز (ATP) فسفات یتر نیآدنوز زیدرولیغلبه بر سد واکنش با ه یبرا ازیمورد ن یانرژ واکنش، نیدر ا

2-) یو سولفات معدن )ADP (فسفات
4HPO که در معادله واکنش باال با ،Pi 88[شود یم نیتام (نشان داده شده است[. 

 است و در یقدماتدر حال حاضر در مرحله م تروژنین یکیولوژیب تیبزرگ با استفاده از تثب اسیدر مق یصنعت دیتول

 لیتبد یناورتوان با استفاده از ف یرا م یستیز اکیمون[. آ87است ] یکیمفهوم تکنولوژ نیحال حرکت به سمت تدو

 ی: گازسازکرد دیدو روش تول نیتوان با ا یرا م اکیآمون دیتول یبرا ازیکرد. گاز سنتز مورد ن دیتول زین زجلبکیر

 ویب دیتول ی( روش ها3)جدول  ری[. جدول ز99-22،96ها ] زجلبکیدر اثر حرارت ر هیو تجز (HTG) دروترمالیه

 دهد. یرا نشان م اکینآمو

 
 ریتفس يبرا). ری[ با اجازه الزو13چاپ از ] دیسبز. تجد اکیو استفاده از آمون دیتول يو توسعه برا قینقشه راه تحق -4شکل 

 كند.( یمقاله مراجعه م نیل، خواننده به نسخه وب اافسانه شک نیارجاعات به رنگ در ا

 .اکیآمون ویب دیتول يروش ها -3جدول 
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 اکیآمون ویب دیتول یبرا زجلبکیر یفناور -3-3
 لی. تبدییایمیوشترم ای ییایمیوشیب یها سمیکند، مکان یرا دنبال م یاصل ریدو مس یها به طور کل زجلبکیر لیتبد

ز اهد که منجر به د یرا ارائه م یتوده جلبک ستیاز ز یجزئ یساز ی، تنها کان(AD) یهواز یعمدتاً هضم ب ،ییایمیوشیب

 ل جلبک ها راکام یساز یکان لیپتانس ،ییایمیترموش لیگر، تبدید ی[. از سو100،101شود ] یم یدست دادن مواد مغذ

و  (HTG) وترمالدریشدن ه یعالقه گازمورد  ییایمیترموش لیتبد یرهایمس اک،یآمون دیتول ی[. برا102کند ] یفراهم م

 .]103،104[است زیرولیپ

 دروژنیشود که متشکل از ه یگاز سنتز م دیها باعث تول زجلبکیر HTGتوده جامد،  ستیشدن ز یگاز مشابه

،  TGHاز جمله ندیفرآ یاز ماژول ها کپارچهی ستمیس کیتوان با راندمان نسبتاً باال با  یرا م اکیآمون دی[. تول105است ]

 .]107، 106 [برق به دست آورد دیو تول 3NH ، سنتز 2Nدیتول ،ییایمیحلقه ش

اکتور رس به شوند که سپ یدوغاب جلبک، درمان م جادیا یبرا کنواختیها با هم زدن  زجلبکیر ند،یشروع فرآ در

HTG شود. راکتور  یم هیتغذHTG نده کن الیرات سده از ذانتقال حرارت موثر با استفا لیرا به منظور تسه الیبستر س

هبود ب یرابکمانش  میتحت رژ زیشدن ن یکند. گاز یم ذاتخا یریپذ الیس طی( و دوغاب جلبک به عنوان محنای)آلوم

است که  ییایمیش یاز واکنش ها یاریبا بس دهیچیپ ندیفرآ کی HTGشود.  یانجام م کنواختی یداریشن لیانتقال و تبد

 حشرنتز به سگاز  دیتول یبرا یکند. دو واکنش اصل یاستفاده م یل و واکنش دهنده اصلبه عنوان حال یاز آب فوق بحران

 است: ریز

 
 .]108[جلبک ها هستند O/C و H/C ینسبت مول بیبه ترت y و xکه در آن 

 کی: رسدیمتشکل از سه راکتور در گردش م ،ییایمیسپس به ماژول حلقه ش HTGشده در  دیسنتز تول گاز

که  یحال ستند، درهراکتور بستر متحرک  دکنندهیاحتراق، که در آن هر دو کاهنده و اکس کیو  دکننده،یکسا کیکاهنده، 

 ژنیبه عنوان حامل اکس (3O2Fe ،FeO ،4O3Fe) نآه یدهای. اکسکندیدار استفاده ماحتراق از راکتور بستر حباب

 انیجر 3O2Feبا  واکنش یبرا HTGده، گاز سنتز از راکتورها در حال گردش هستند. در کاهن نیشوند و در ب یاستفاده م

 ریبه شرح ز یلکند. واکنش اص یم دیو بخار تول 2COو عمدتا  ابدی یکاهش م FeOو  Feبه  3O2Feکه در آن  ابد،ی یم

 است:

 
2CO ( و بخارO2H) که ذرات  یراکتور هستند، در حال نیمحصوالت بخار اFe  وFeO  لیلدبه  افتهیکاهش 

ات کردن ذر دیاکس یبخار برا دکننده،ی. در اکسابدی یم انیکننده جر دیشوند که به راکتور اکس یجمع م نییر پاگرانش د

Fe  وFeO 2 دیو تولH 2. شودیم قیتزر ندیفرآ نیدر اH 2ست آوردن دبه  یبرا ،یشده، همراه با بخار اضاف دیتولH 

 شود. یاست، جدا م اکیآمون دیتولفعال کردن  یبرا ییایمیدر حلقه ش یخالص، که محصول اصل

 
 یبه عنوان محصول جانب 2Oاتمسفر، با  یاز هوا 2N یجداساز یبرا یبرودت یجداساز ندی، فرآ2N دیماژول تول یبرا

Haber- ندی، که در آن فرآ3NHسپس به ماژول سنتز  ،ییایمیشده از ماژول حلقه ش دیتول 2Hو  2N. شودیاستفاده م

Bosch شوندیم هیتغذ شود،یانجام م: 
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بهبود  یه براحلق کیدر  3NHرو ماژول  نیدرصد است، از ا 25تا  15تنها حدود  ندیفرآ نیا مرحله ایتک  لیتبد

راق در احت یبرا یو به عنوان سوخت اضاف یافتیاز گاز باز یبخش یپاکساز یبرا ینیبشیبا پ) کندیعمل م یکل لیتبد

توده به صورت  ستیز ییایمیترموش لیتبد ی[. روش ها106] (ها یناخالصو  مع گازهااز تج یریجلوگ یراکتور احتراق، برا

 بینوان تخرعاست که به  زیرولیمورد عالقه پ زجلبکیر ییایمیترموش لیتبد) نشان داده شده است 5در شکل  کیشمات

مانند روغن  والت متعددمحص دی[، که منجر به تول109] (شود یم فیتعر ژنیتوده توسط گرما بدون اکس ستیز یحرارت

را  زیرولی، پواکنش ازیمورد ن طیکاهش شرا ایمحصول خاص  یریپذنشیگز شیافزا یشود. برا یم یستیز ،یستیز یها

 نییتع هیمواد اول بیتوسط ترک زیرولی[. خواص محصوالت پ110انجام داد ] یزوریکاتال زیرولیپ - یخاص زوریبا کاتال توانیم

 (C ،N ،H ،S ،Oمختلف ) باتیها با ترک زجلبکیمختلف ر یها، که در آن گونه ها زجلبکیر بیترک یعنی شود، یم

در  هیتجز ای و،یرووکیدر اثر حرارت به کمک ما هیتجز ع،یسر زیلرویآهسته، پ زیرولیپ -در حال انجام  زیرولیپ کردیهستند. رو

ات انجام مام مطالعت نیز بخواهد گذاشت. ا ریتأث زیرولیمحصول پ یدیکل جیابر نت زین ه،یمواد اول ریاثر حرارت همراه با سا

 یبر رو عیسر زیرولیز پاتوان با استفاده  یرا م اکی[، آمون111ها ] زجلبکیر زیرولیپ ندیمختلف فرآ باتیشده در مورد ترک

اثر حرارت  در هی، تجزHZSM-5 زوریکرد. در حضور کاتال دیتول ]HZSM-5  ]112 زوریدر حضور کاتال س،یکلرال ولگار

 ویبه ب N هیبق که یکند، در حال یآزاد م اکیرا به عنوان آمون تروژنیدرصد ن 5حدود  گرادیدرجه سانت 400 یدر دما

آزاد  اکیآمون به صورت تروژنیدرصد ن 53 ابد،ی شیافزا درجه سلسیوس 800واکنش به  یشود. اگر دما یکاراکتر ختم م

ند. ک یول کمک مجلبک ها به طور نابرابر به محص زیتوده ر ستیز ییایمیوشیب بیترک یاز اجزا کی[. هر 109شود ] یم

د آزا اکیونو آم شوند یم ونیناسیو دآم یدچار ترک خوردگ زیرولیپ یها در ط نیدر بخش پروتئ نهیآم دیاس یها رهیزنج

 باتیترک نیهمچن یزوریتالکا عیسر زیرولیپ نیا اک،یتر قبل از آزاد شدن آمون نییپا یکنند. در دما یشده را آزاد م

 کند. یم دیتول لنیمانند بنزن، تولوئن، زا یکیآرومات

 نگر ندهیو آ یستیز اکیآمون دیتول یچالش ها -4-3

سنگ  ان و زغالز متمانند گا یمعمول یدروکربنیعمدتاً از منابع ه یفعل اکیآمون دیهمانطور که قبالً بحث شد، تول 

 یانتشار گازها از ٪0.93کند و  یرا در سطح جهان مصرف م هیاول یاز کل انرژ ٪1.2 اکیآمون دیکند. تول یاستفاده م

کند  یمک مک یروش معمول قیشده از طر دیتول اکیآزاد شده به آمون 2CO یبرا 1:1.5 یرا با نسبت وزن یگلخانه ا

 یابر نگیفرمه بخش رکور اتیملاز ع یناش یمعمول اکیآمون دیکارخانه تول کیدر  یگلخانه ا یانتشار گازها شتری[. ب113]

 .گاز سنتز است یآماده ساز

 دیز تولسنت گاز یها، بخش آماده ساز زجلبکیر لیتبد ییایمیترموش یندهایفرآ قیاز طر اکیآمون ویب دیتول با

 ستیز یایمزا یابیو ارز نییتع ی. براابدی یکاهش م GHG از انتشار یشود و مقدار قابل توجه یم نیگزیجا اکیآمون

 دیبا (LCA) یگچرخه زند قیدق یابیارز ،یمعمول اکیمونآ دینسبت به تول زجلبکیر اکیآمون ویب دیبالقوه تول یطیحم

 .انجام شود

[ است که با کشت 114] یستیمشابه سوخت ز اکیآمون ویب دیتول یجلبک ها برا زیتوده ر ستیز یساز آماده

و  یاجاده یهاحوضچه یهاستمیوجود دارد: س هازجلبکیپرورش ر یبرا یشود. دو روش اصل یها شروع م زجلبکیر

 نهیهز شتر،یب یانرژ یتقاضا لیبه دل اکشت بهتر است، ام طی، کنترل محPBR طیتحت مح (.PBR) وراکتورهایفوتوب

 یها برا زجلبکیاز ر یستیسوخت ز ای یستیز اکیآمون دیکه تول ییدارد. از آنجاجاده ای نسبت به حوضچه  یشتریب

است که  یها ضرور نیگزیجا یبرا نیدر نظر گرفته شده است، بنابرا یلیفس یبه سوخت ها یکاهش وابستگ ای ینیگزیجا

نشان دهند. سه جنبه  یلیفس سوخت های بر یمبتن دیبا تول سهیمدت را در مقا یطوالن یو اقتصاد یطیمح ستیاعتبار ز
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که هر  د،یتول نهیو هز یطیمح ستیاثرات ز ،ی: مصرف انرژکند یم نییها را تع زجلبکیر یو توسعه فناور یداریپا یاصل

 [.115است ] ییچالش ها یدارا ،توسعه یاز جنبه ها در مرحله فعل کی

 

 یمصرف انرژ -1-4-3

 لیدتب اکیمونآ دیولت یبرا هیماده اول ای یمنبع انرژ یمناسب برا نیگزیجا کیبه  زجلبکیر هیقرار بود مواد اول اگر

 تیکم نییعت یبرا یمتعدد یها LCAموضوع،  نیا یابیارز یمطلوب باشد. برا دیو کربن با ینرژا یشود، تعادل کل

 .انجام شده است ندیفرآ یها یها و خروج یورود

 لیکات مطالع یموجود برا یصنعت اسیدر مق یکروجلبکیم یستیز ندیفرآ چیاست که ه نیحال، چالش ا نیا با

تحت مرزها و  بود که یشگاهیآزما اسیمق یابیاستفاده شد، برون LCAعات که در آن مطال ییهاوجود ندارد. داده

به  ،یگاهشیزماآ اسیدر مق شیآزما نیشده در ا ختهسا اتیناسازگار انجام شد. اعتبار فرض و مختلف یعملکرد یواحدها

 شود.  دییتأ دیجلبک، با زیتوده ر ستیز یطور خاص مربوط به بهره ور

 قیاز طر روژندیبه گاز سنتز و ه هازجلبکیر لیتبد یبرا زین یخاص LCAکربن،  یدپار ایاز نظر تعادل کربن 

 ،یدیخورش یمانند انرژ دروکربنیبا منابع بدون ه نیگزیروش خشک کردن جا دهدیانجام شد، که نشان م یسازیگاز

از گاصالح بخار  ندیفرآ قیاز طر یگاز سنتز معمول دیتولبا  سهی. در مقادهدیرا کاهش م MJ/2CO گرم 40کمتر از  یردپا

 (MJ/2CO gr 195-70) که توسط خشک کن گاز سوز یجلبک هیشدن مواد اول یو گاز (MJ/2CO gr 100) یعیطب

 یاپو رد یانرژ یبر تقاضا یقابل توجه ریدهد که روش خشک کردن تأث یبه وضوح نشان م نی[. ا117شوند ] یخشک م

 .دارد ندیکربن فرآ

 یطیمح تسیاثرات ز -3-4-2
ر اجتناب ه طوبدارد که  یاسیبه مق ازیها ن زجلبکیر دیتول ،یاقتصاد یتوانمندساز یبرا ،یبر مصرف انرژ عالوه

د کند که محدو را ستمیس اتیو عمل یتواند طراح یم یطیمح ستیاثرات ز نیگذارد. ا یم ریتأث ستیز طیبر مح یریناپذ

 .است یقابل بررس یکم یاز جنبه ها

 اریها بس زجلبکیاز ر اکیآمون ویب دیتول ای یستیسوخت ز یداریپا یبرا یقابل اعتماد و اقتصاد نیریآب ش نیتام

در  است. ازیمورد ن جبران اتالف آب یبرا نیریو آب ش افتدیاتفاق م یعیطب ری، تبخRaceway یهاستمیمهم است. در س

بالً ور که قهمان ط نیریآب ش گرید نیگزیبع جاشود. منا یاستفاده م یخنک ساز یبرا نیریاز آب ش PBR یها ستمیس

 یکه تقاضا) هاکزجلبیبازدارنده رشد ر یحذف اجزا یحال برا نیفاضالب است، با ا یحت ایآب شور  ا،یگفته شد، آب در

کاهش  یوان برات یآب را م افتیباز ایمجدد  رخشالزم است. چ هیتصف شیپ (دهدیم شیرا افزا یکل ندیفرآ یبرا یانرژ

ها  وسریچ ها، و، قارها یباکتر رایز رد،یمورد توجه قرار گ دیرف خالص آب در نظر گرفت، اما خطر عفونت و مهار آن بامص

و  یآل ییایمیشاز مواد  )اعم یافتیباز یهاندهیآال نیکه ا ییشوند. از آنجا یم افتی یافتیباال در آب باز یدر غلظت ها

 هیآب تصف انیرج کیشامل  دیبا هایطراح شتریب کنند،یم جادیا زجلبکیر یهاسلول یرا برا یخاص داتی( تهدیمعدن

ناسب انتخاب م رایست، زا یعامل مهم زیباشند. فاصله از منابع آب ن دیسطح تهد ریدر ز هاندهیکنترل غلظت آال یبرا شده

 100فاع ا ارتبت که تنها رساند. گزارش شده اس یپمپاژ را به حداقل م یبرا یمکان در مجاورت منبع آب، مصرف انرژ

 .]120[شود یپمپاژ استفاده م یشده برا دیتول یدرصد از انرژ 6محل کشت از منبع آب، حدود  یمتر

 ای یدیورشخ یرژکه ان ییاست. از آنجا نیزم یو کاربر ییایجغراف تیدر نظر گرفته شود موقع دیکه با یگرید چالش

 .به استوا باشد ترکیاست، محل کشت بهتر است نزد هازجلبکیرشد ر یبرا یمنبع انرژ نیترمهم دینور خورش
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ز را با یر فضاشت دباالتر، ک یتر در طول سال و دما یطوالن یبا ساعات آفتاب ییدر مناطق استوا ییآب و هوا طیشرا

ز کشت ا یور بهره ،یریدهد. در خارج از مناطق گرمس یرا کاهش م شیگرما یبرا یانرژ یکند که تقاضا یمناسب تر م

 یهاحوضچه تمسیس ن،ی. در استفاده از زمابدی یزمستان کاهش م یادر ماه ه ژهیباز به و یدر مناطق باز در فضا زجلبکیر

Raceway بت با عمق به طور بالقوه رقاکم یهاحوضچه ینسبتاً هموار برا نیبه زم ازین رایز شود،یم یباعث نگران

 .کندیم جادیرا ا یکشاورز یهانیزم

 یانرژ یها نیگزیجا ریبا سا سهیرا در مقا زیحاصلخ نیزم یها تقاضا زجلبکیحال، گزارش شده است که ر نیا با

از  نانیاطم یجود، براو نی[. با ا121دهند ] یکاهش م از،یمورد ن نیکوچکتر از زم یمانند ذرت، با دو مرتبه بزرگ ،یستیز

ون بد ایکم  یا ارزش کشاورزب یرا که اراض یاهیحاش یهانیزم توانیم ن،یتوده زم یسازنهیاز به تیو حما دیتول یداریپا

 .برجسته شوند دیهستند که با ییجنبه ها زیو کربن ن یمواد مغذ تامینارزش هستند، در نظر گرفت. 

( میتاسر، پفسف تروژن،ی)ن یتوان از لقاح مواد مغذ ینم ،یصنعت اسیها در مق زجلبکیر دیبه تول دنیرس یبرا

مام سوخت ت نیگزیرا جا یستیز یاروپا بخواهد سوخت ها هیکرد. به عنوان مثال، گزارش شده است که اگر اتحاد اجتناب

 هیاتحاد یکود فعل دیاست که تول ازیفسفر در سال مورد نمیلیون تن  4و  تروژنیتن ن ونیلیم 4و  25 بیکند، به ترت ها

 لیتانسپ یها برا زجلبکیر یتوان از فناور یانطور که قبالً بحث شد، ملقاح کربن، هم ی[. برا12کند ] یاروپا را دو برابر م

از  ایز اتمسفر ا ماًیتواند مستق یم 2COکه  ییاستفاده کرد، جا یدودکش صنعت یجذب کربن گازها قیکربن از طر تیتثب

کش باشد گاز دود دیولت یهامکان یکیدر نزد دیبا هازجلبکیکشت ر ل،یپتانس نیتحقق ا یدودکش جدا شود. برا یگازها

 ازیورد نماز دودکش گ شتریب هیصورت، تصف نیا ری. در غشوندینم هازجلبکیگاز دودکش باعث رشد عمده ر یاجزا ریو سا

نتشارات اد، با وجود دار یستیکربن ز تیاز تثب یانتشارات ناش ایخطرات مرتبط با محصول  ا،یمزا این . با وجودستا

شخص مشار هنوز انت سایهالوژن ها مشاهده شده است. گستره مق یها، ترپن ها و آل زوپرنینند اها ما زجلبکیاز ر کیوژنیب

از  یارینجر به بسمنتشار ا باتیترک رایز ابدیادامه  دیاست، اما با نجامدر حال حاضر هنوز در حال ا قاتیتحق راینشده است ز

 بیترک قیاز طر هیثانو یآل یهاآئروسل لیاز تشک یریجلوگ ی[. برا121شود ] یم یطیمح ستیاثرات نامطلوب ز

 شود. یابیمنابع انتشار موجود در محل ارز ریبر اساس سا دیکشت با یهامکان ها،ندهیآال

کمتر از  ایحداقل باشد این مقدار رود که  یها، انتظار م زجلبکیر لیتبد ندیدر فرآ یلیاز نظر مصرف سوخت فس

از مصرف برق در طول کشت و  شتریب یلیبه استفاده از سوخت فس ازی[. ن122باشد ] اکیآمون دیتول ای یسوخت معمول

 PBR یهاستمیدر س ژهیودما به میتنظ ها،زجلبکیر یباال یورحفظ بهره یشود. برا یم یها ناش زجلبکیخشک کردن ر

با  ،یبرق داخل دیبا تول دیتول تمسیس یکه طراح یخواهد بود. در صورت زین یامر مستلزم مصرف انرژ نیاست و ا ازیمورد ن

کاهش  ابرق ر ازیتوان ن یادغام شود، احتماالً م ز،یرولیپ ای یساز یگاز ندیفرآ یشده در ط دیاتالف تول یاستفاده از گرما

 زجلبکیبر ر یتوده مبتن ستیز لیتبد یبرا یطیاز اثرات بالقوه مح گرید یکی( یمواد مغذ ی)آلودگ ونیکاسیداد. اوتروف

سازگار و  اریبس ،یفاضالب خانگ یبرا یآب، حت ستمیاز س باتیاز ترک یاریبس یابیدر باز هازجلبکیر ،یبه طور کل است.

آب و عالوه بر استفاده به عنوان کشت نشان  ستمیس یسازپاک یبرا یرا به عنوان روش لیپتانس نیمؤثر هستند، بنابرا

کنترل  رقابلیغ یهاکه باعث شکوفه شودیم یاضاف یمواد مغذ یستیز آب منجر به تجمع هیتصف نیحال، ا نی. با ادهندیم

 یماه یآزاد که برا اکیآمون ها،یانوباکتریوجود سموم از س یعنی شود،یم یسم طیو منجر به شرا شودیم هازجلبکیر

و  تیسقوط جمع تواند منجر به یشود و م یآفات م ای یماریباعث ب نیکنترل نشده همچن ی[. شکوفه ها121است ] یسم

به آن  دیکه با یگری[. نکته د123است ] ازیمورد ن یپاکساز اتیعمل جهیها شود و در نت زجلبکیرفتن ر نیبه دنبال آن از ب

از  یاست. عالوه بر نگران یطیمح طیکشت و شرا زجلبکیر یسم مخصوص گونه ها دیاست که نوع تول نیتوجه داشت ا
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مصرف انسان  یبرا ییغذا رهیزنج دیاز تول یبخش زجلبکیتوده ر ستیز لیول تبداگر محص ان،یآبز یبر رو یاثرات سم

 شود. ییشناسا دیبا یباشد، خطرات و اثرات سالمت

 
 .ری[ با اجازه الزو93چاپ از ] دیتوده. تجد ستیز ییایمیترموش لیتبد يروش ها کینمودار شمات -5شکل 

 دیتول نهیهز -3-4-3
 یرااست. ب بکزجلیرتوده  ستیز یندهایفرآ یداریدر پا یعامل اصل زین دیتول نهیهز ،یطیو مح یبر اثرات انرژ عالوه

 لیتحل و هیجزت دیکند، با یکمک م دیتول نهیکه به اکثر هز نهیعنصر هز نیباالتر ییخوب و شناسا نیتخم کیداشتن 

در دسترس نبودن  لیبه دل یف کافمعر یها، داده(LCA) عمر رخهچ یهایابیحال، مشابه ارز نیانجام شود. با ا نهیهز

 ها، زجلبکیر یاور. مانند توسعه مداوم فنشودیخوب م نهیهز لیتحل یبرا تیباعث محدود ،یصنعت اسیدر مق دیتول تیسا

 :توان برجسته کرد یها را م نشیاز ب یبرخ

 حوضچه  ستمیس نهیهزRaceway یها ستمیکمتر از س PBR یترشیب زاتیتجه) است زجلبکیکشت ر یبرا 

ه بمربوط  Racewayحوضچه  یهاستمیس یهانهی. اکثر هزمورد نیاز است( PBR یها ستمیس یبرا

بخش  PBR یهامستیس یکه برا یاست، در حال ساتیکار و تاس یرویحوضچه مانند ن ییو جابجا یبرداربهره

 .]116[آن است یبانیپشت ساتیبر عهده راکتورها و تاس نهیاز هز یاعمده

 2 یمواد مغذ نهیهز ستم،یهر دو س یبرا نهیاز هز یگریعمده د بخشCO اهش قابل است. ک یانرژ یو بهره ور

 .]115[دیآ می به دست یکمتر نهیبه دست آورد که با هز یتوان در صورت یرا م نهی( هز٪50از  شیتوجه )ب

 شد. ان باگر یبککروجلیتوده م ستیز لیرسد تبد یتوده، به نظر م ستیز یها نیگزیجا ریبا سا سهیدر مقا

 شیا افزار یاقتصاد یسنجمطمئناً امکان د،یتول یخروج ای ستمیس یکپارچگیمستمر در بهبود  قاتیتحق

 .کندیم هرا خالص PBR و Raceway یهاکشت حوضچه یهاروش سهیمقا 4جدول  .[ 124]دهدیم

 یدولت یها استیس -4-4-3
 هازجلبکیر استفاده از جیترو یرا برا ییهاو مشوق هااستیس نندتوایدر سراسر جهان م یالمللنیب یو نهادها دولت

 نیابن گنجانده شوند. بدون کر طیمح یبرا یدر طرح توانندیکنند و م نییتع یلیفس یهاسوخت نیگزیعنوان جابه

 یگذارهیسرماباشد که  ییهااستیس ای قاتیتحق یبرا یمال نیتأم ها،ارانهی ات،یبه شکل کاهش مال تواندیها ممشوق

 .]125[ کندیم قیرا تشو یخصوص یهاشرکت
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 یوزارت انرژ ها کمک کرده است. زجلبکیر یفناور جادیبه طور فعال به ا ریاخ یمتحده در سال ها االتیا دولت

(DOE) جلبک  یستیزسوخت  ومیکنسرس جادیا یبرا 2010دالر در سال  ونیلیم 6بالغ بر  یمتحده بودجه ا االتیدر ا

 یستیت زسوخ یساز یتجار ومی. در همان سال، کنسرستاختصاص داده اس زونایآر یالتیدانشگاه ا قیاز طر داریاپ یها

توده  ستیوسعه زت ن،یشد. در چ یراه انداز DOEاز  یدالر ونیلیم 9بودجه  صیبا تخص ایفرنیتوسط دانشگاه کال یجلبک

و  ارها راکتوتز کشت ا نه،یزم نیو توسعه را در ا قیفعال تحقبه طور  نیمورد توجه قرار گرفته است. چ زیجلبک ها ن زیر

مستقر  شرکت کی نینگنمونه از مشارکت س کی. کندیم قیکمتر تشو نهیراندمان و هز یسازنهیبا هدف به ،یینها دیتول

دالر  ونیلیم 29.8شده  یزیرنامه رب یگذار هیبلت، با سرما نیگر نانیها کروجلبکیم یوتکنولوژیشرکت ب - نانیدر ها

 در[. 126اشد ]داشته ب زلیودیتن ب ونیلیم 30ساالنه  دیرود تول یم رخشک، که انتظا کروجلبکیپروژه م جادیا یبرا

از آن زمان  وکرده است،  یاجبار 2008زودتر، در سال  یلیرا خ یستیسوخت ز بیدولت فدرال استفاده از ترک ل،یبرز

 لیتبد یر فناورد یلبه طور مثبت بر عالقه و تالش مح نی[. ا127اده است ]د شیرا افزا بیدرصد ترک جیتاکنون به تدر

 یراب ارانهیب ر قالد یمال یو مشوق ها یاتیمال یها تیاروپا، معاف هیکه در اتحاد یگذاشته است. در حال ریتأث زجلبکیر

 یاتیمال تیمعاف زانیم ، دولت فرانسه2019تا  2005دوره  ی. گزارش شده است که طنهیزم نیدر ا قیو تحق جیترو

 کردیرو ش،یدولت اتر یداده است. برا شیبرابر( افزا 6از  شیب شیافزا ای) وروی 3177503به  وروی 417502 زرا ا زلیودیب

 یخارج یشورهاآن در ک یبه جا یشیاتر یکشور، شرکت فناور نیاتخاذ شد. با توجه به وسعت نسبتاً محدود ا یمتفاوت

 یها زجلبکیر هکتار از 280 ،یلیفس یبه سوخت ها یگاز تحقق کاهش وابست ی. به عنوان بخشکرده است یگذار هیسرما

بلوغ  شیامستمر و افز قیتشو یبرا یجهان یها[. تالش126شد ] یگذار هیمغولستان سرما Daqiدر  یطیمح ستیز

که در آن  PBR های ستمیس یبرا ژهیبه و ستمیس یدر طراح یانجام شده است. شکاف فن هازجلبکیر لیتبد یفناور

 یابیقابل دست یفناور فتشریپ نه،یهز لیو تحل هیو تجز شتریب LCAو با  رد،یمورد توجه قرار گ دیو ادغام با یرژان افتیباز

 است.
 كشت. يروش ها سهیمقا -4جدول 

 
 

 نتیجه گیری -4
را  ییها استیا در سرتاسر جهان سدولت ه ،یلیفس یسوخت ها یبه منابع انرژ یروزافزون وابستگ یبا توجه به نگران

سال  لیکشورها مانند سوئد در اوا یبرخ نکهیکرده اند. با توجه به ا نییمختلف تع یها زانیبه م یوابستگ نیکاهش ا یبرا

و پس از آن است،  2050کشورها در سال  ریجلوتر از سا سالکه چند  شوند،یکربن م یطرفیمتعهد به ب 2045
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 ی. فناورشودیدنبال م یلیفس یهاسوخت یمنبع انرژ یبرا ینیگزیارائه جا یبرا یدر فناور یشتریبو  شتریب یهاشرفتیپ

 ینه هایگز انیدر م یبه خوب و رود یبه کار م اکیمانند آمون یانرژ یحامل ها دیها، به طور خاص در تول زجلبکیر

به طور کامل  دیبا یو تعادل انرژ ستیز طیآن بر مح ریحال، تأث نیبه اهداف قرار دارد. با ا یابیکمک به دست یبرا نیگزیجا

 حاصل شود. نانیاطم یلیاز سوخت فس یدر استفاده فعل مشخص یتا بهبود ردیمورد توجه قرار گ شتریب قاتیبا تحق
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