
 دوناليال ريزجلبك از بتاكاروتن توليد فني دانش

 تعريف مساله: 

جلبک دونالیال . قرار دارند فراوان تولید فراورده های مختلف مورد توجهی برای ارزش با منبع عنوان به هاجلبک امروزه
شود. توده كشت شده آن برای استخراج و تولید اين ماده ارزشمند بكار گرفته میجهت به اين  و منبعی غنی از بتاكاروتن است

ترين رنگدانه در بعنوان پرمصرف و بودهاكسیدانی است كه دارای خاصیت آنتی يیترين كاروتنوئیدهابتاكاروتن يكی از معروف
و  Aساز ويتامین دهنده، پیشآرايشی و بهداشتی كاربردهای فراوانی بعنوان عامل رنگ ،غذايی ،صنايع مختلف دارويی

مرغ تواند بعنوان يک افزودنی برای تقويت رنگ گوشت ماهی و زرده تخمبتاكاروتن میپیری و سرطان دارد. كننده از پیشگیری
های خیلی شور رشد كرده و جلبک دونالیال سالینا در آبمورد استفاده قرار گیرد.  نشخواركنندگانبهبود سالمتی و باروری  و

كننده و امالح معدنی بعنوان غنی هاويتامین ،عالوه بر تولید بتاكاروتن بعلت دارا بودن پروتئین و اسیدهای چرب اشباع نشده
علیرغم اينكه كشور ما از نظر اقلیمی و وجود منابع متعدد طبق آمار متاسفانه غذيه دام و آبزيان كاربرد دارد. غذايی و نیز در ت

تجاری مناسبی برای تولید اين  فناوریاست، تاكنون  و منبع طبیعی بتاكاروتن آب شور خواستگاه طبیعی جلبک دونالیال
واحدهای تولیدی در سطح تحقیقاتی هستند.  اغلب و شودواردات تامین میاز طريق  كشورنیاز بتاكاروتن  ئه نشده وامحصول ار

  بسته به عیار بتاكاروتن، طبیعی يا مصنوعی بودن و ... قیمت متفاوتی دارد. وارداتیاين محصول 

 

 راه حل پيشنهادی:

كه  همتعددی در اين زمینه انجام گرفت هایپژوهش ،محصوووول اين تولید باالی هایهزينهو  بتاكاروتن اهمیت به توجه با
 شود:نتايج آن در دو مرحله زير خالصه می

 های بومی دونالیال گری سويهآوری، شناسايی، نگهداری و غربالجمعتولید بتاكاروتن از طريق  دستیابی به سويه بومی پر -1

ئه  -2 فاده از آن  كه جديد دانش فنیک يارا نهبتوان با اسوووت ید را افزايش و هزي با كاهش داد.  های مربوطه راكارايی تول
 افزايش بتاكاروتن خلوص میزان و حجم واحد در تولید راندمان تولید، نرخ همزمان طور بهگیری اين شووویوه نوين ربكا

 .يابدمی كاهش آلودگی ريسک ،ريزجلبک كشت دوره كاهش و سیستم كارايی افزايش با يافته و 

 

 



 

 

 

 كاربردها:

 غیر طبیعی رنگی تركیبات برای مناسب جايگزين و غذايی صنايع در گسترده كاربرد .1

 تولیدات كیفی و كمی عملكرد بهبود برای طیور و دام صنعت در كاربرد .2

  بهداشتی و آرايشی صنايع در كاربرد .3

 كاربرد در صنعت دارويی .4

 

  



  مزايای فناوری:

 توضیحات مزايای فناوری
  

 بروز از جلوگیری و جامعه سالمت عث ارتقا سطحبا مهم  اكسیدانآنتی يک عنوان به استفاده از بتاكاروتن .1

 .شودمی كلسترول كنترل و قلبی بیمارهای سرطان،

 صنايع در طبیعی رنگ يک به عنوان بتاكاروتناستفاده از  .2
  غذايی

جايگزينی رنگ های مصنوعی با اين رنگ دهنده طبیعی 
 سطح سالمت محصوالت غذايی می شود. موجب ارتقا

طبق آمار ايران نیاز بتاكاروتن خود را به صورت طبیعی و  كاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز از كشور .3

با  آينده در يناكند. بنابرسنتزی از طريق واردات تامین می

تولید اين  ،دونالیال جلبک از بتاكاروتن تولید صنعتتوسعه 

 باشد.تواند جايگزين واردات آن محصول می

 

 

معرفی شده نسبت به سیستم های  بازدهی باالی سیستم .4

 رايج

های رايج دارای يافته نسبت به فناوریتوسعهفناوری 

 .باشدبرتری در راندمان تولید در واحد سطح می

 يزرع و غیردر مناطق لمدونالیال جلبک ريزامكان رشد   .5

 مناسب 

با اين فناوری و با توجه به اينكه جلبک دونالیال شورپسند 
با  زارهااست امكان تولید بتاكاروتن در شوره كشورو بومی 

حاشیه  طق مختلف كشور از جملهااستفاده از آب شور در من
 .وجود دارددرياچه ارومیه 

 97خلوص باالی بتاكاروتن تولیدی در اين فناوری )تا  .6

 درصد( 

های استخراج و تولید اين موضوع باعث كاهش هزينه
 محصول می شود.

كیفیت باال تولید محصول با درجه غذايی و دارويی امكان  .7

 با استفاده از فتوبیوراكتور 

يكی از مزايای تولید جلبک ها در سیستم های بسته كنترل 
و كاهش هزينه  تولیدیبیومس آلودگی ها و ارتقا كیفیت 
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