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امروزه نظر به اهميت استفاده از روش های بيو تکنولوژی درتوليد محصوالت مختلف، سر مايه گذاری وسـيعی در            
 جهـت مـصرف دام و دسـت يـابی بـه             پروتئيننيازروز افزون به    . دنيا برای تحقيقات وتوسعه آن انجام می شود       

الت و تحقيقـات انجـام گرفتـه در مـسير توليـد         تکنولوژی های ارزان قيمت برای تامين آن،  مطالعه روند تحـو           
 در اين مقاله ضمن معرفي پروتئين تك ياخته و جايگـاه مـصرف آن،             . بيولوژيکی اين محصول، ضروری می نمايد     

 ،براساس سير تـاريخي .  اين محصول بيوتكنولوژي در جهان مورد بررسي قرار مي گيرد     کنونی وضعيتتاريخچه و   
وليد اين محصول بيوتكنولوژي پرداخته و نهايتاً به تحوالتي كه در فراز و نشيب توليد و           منشأ و تاريخچة ت    بهابتدا  

  . می شودمصرف آن دخيل بوده اند، اشاره 
 . (  
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  مقدمه
ي خشك شدة ميكروارگانيـسم هـايي چـون بـاكتري، مخمـر،         به سلولها  SCPاصطالح پروتئين تك سلولي يا      

 اطالق مي شود كه درمقياس وسيع كشت شده و به عنـوان منـابع پـروتئين مـورد               يیكپك، جلبك يا قارچها   
وجود محـدوديت در منـابع پـروتئين دامـي و گيـاهي در      . مصرف دام و يا انسان مورد استفاده قرار مي گيرند      

كه اكثر كشورهاي جهان شانس خود را بـراي تبـديل مـواد اوليـه           گرديداعث  جهان و مسئله بحران جمعيت ب     
در ميـان ايـن كـشورها برخـي     . ارزان قيمت و قابل دسترس به منابع پروتئين دامي مورد بررسي قـرار دهنـد           

در ساير كشورها نيز بـا توجـه بـه منـابع            . ست يابند دتوانستند با توجه به شرايط خاص خود به توليد صنعتي           
ترايي مختلف، تالش هاي گسترده ايي در مقياس آزمايشگاه و پايلوت براي استفاده از ضايعات سلولزي،                سوبس

مـشروح ايـن   .  صـورت گرفتـه اسـت   …باگاس، متانول، گاز طبيعي، اتانول و، فاضالب شهري، مالس   آب پنير، 
  . فعاليتها در ذيل آورده شده است

  
 تاريخچه

 در انـستيتو  ١٩٤٤كارويلـسون در سـال    ولـين بـار توسـط پروفـسور      ا SCPاصطالح پروتئين تك سـلولي يـا        
اين اصطالح به سلولهاي خشك شده ميكروارگانيسم چون باكتري،        . تكنولوژي ماساچوست آمريكا ابداع گرديد    

اليتري اطالق مي شود كه در مقياس وسيع كشت شده اند و به عنوان منبـع  عكپك، جلبك و قارچهاي   مخمر،
  . ]١[ قرارمي گيرندنصرف حيوان و انسا مورد م،پروتئين

 در ماساچوســت آمريكــا برگــزار شــد و در آن ١٩٦٧ درســال SCPاولــين كنفــرانس بــين المللــي در مــورد 
در دومـين كنفـرانس كـه    .  تنها ارائه كننده توليـد صـنعتي آن بـود     (BP)كمپاني بريتيش پتروليوم      كنفرانس،

  . اري از كمپاني ها توليدات صنعتي خود را ارائه نمودندبسي ؛  برگزار گرديد محل در همان١٩٧٣درسال 
 منبـع سوبـسرايي    ٢ بطـور عمـده از       ؛ توليد مي كردنـد    SCP بصورت صنعتي    ١٩٩٠كارخانه هايي كه تا سال      

ضـايعات كـشاورزي،    ل مـالس، ماشمنابع سوبستراي قندي عمدتاً . نمودندهيدروكربني و يا قندي استفاده مي      
صنايع غذايي و صنايع چوب و كاغذ بودنـد، در حـالي كـه سوبـستراهاي هيـدروكربني      فاضالبهاي كارخانجات  

   .نفتي، اتانول ومتانول بودمشتقات امل شعمدتاً 
را در سـارديناي  از مـشتقات نفتـی    SCP تنـي توليـد     ٠٠٠/١٠٠ ويك شركت ايتاليايي يك واحد       PBشركت  

جهاني باعث ورشكستگي ايـن شـركتها و ازجملـه           به علت بحرانهاي     ١٩٧٧ در سال     که ايتاليا تأسيس نمودند  
   .]۲[ گشتBPشركت 

 در انگلـستان بـه ظرفيـت    ICI از متـانول توسـط شـرکت    SCPتوليد اولين واحد صنعتي ١٩٨٠در اوايل دهه   
بعلـت عـدم تـوان       ICI توليدات كارخانه    ١٩٨٧ در سال     ولی مورد بهره برداري قرار گرفت    ) تن/سال (٠٠٠/٦٠

  .]٣،٤[متوقف گرديدبع پروتئينی مانند پودر ماهی و سويا، رقابت با ساير منا
  آغاز نمود را در آمستردامSCP تني توليد ٠٠٠/١٠٠ طرح تأسيس يك واحد     ١٩٧٤شركت نفتي شل در سال      

 متوقـف  ١٩٧٦ عمليات احداث كارخانه درسال  ، وجود منابع پروتئين گياهي ارزان قيمت و ساير مشكالت         ولی
  . گردد
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 توسط شركتهاي نفتي صورت گرفتـه    SCPن مي دهدكه بيشتر فعاليتها در توسعه فرايند توليد          بررسي ها نشا  
از .  بوده است١٩٦٥ تا ١٩٥٧ دالر در ازاي هر بشكه در سالهاي ٥/٣است و اين به دليل كاهش قيمت نفت به        

 ٣٥ نفت به  قيمت١٩٨١ روند افزايش قيمت نفت سال به سال شديدتر شد، به طوري كه در سال           ١٩٧٤سال  
 با تحـوالت قيمـت نفـت همزمـاني     SCP تحوالت توليد د؛همانطور كه بررسي ش   . دالر به ازاي هر بشكه رسيد     

 و اين امر از آنجا ه است بودSCPداشته و اين نشان دهنده تأثيرات افزايش قيمت نفت در ركورد صنعت توليد     
 بـه هزينـه هـاي مـاده اوليـه      SCP توليد مربوط به يك واحد   هزينه های    درصد   ۸۰ الی   ٦٠ناشی می شود که   

  .]۵[مربوط مي شود
 نقش آفريني مـي كنـد، وضـعيت         SCPپارامتر ديگري كه در ميزان عالقه مندي به گسترش واحدهاي توليد            

ايـن مـساله    .كشاورزي كشورها و ميزان دسترسي به منابع پروتئين گياهي و جانوري ارزان قيمت مـي باشـد                
منـابع پـروتئين گيـاهي و      می دهد که هزينه های حمل ونقل وکـا هـش کيفـت         زمانی اهميت خود را نشان    

 ١٩٨٠در حدود سال از آنجا .  وارداتی درحجم ومسافت زياد از هزينه های توليد بيولوژيکی تجاوز کند         جانوري
 با گذشت زمان به علت محدود     . ]۶[ دالر به ازاي هر كيلوگرم بوده است       ٤٥/٠– ٤١/٠قيمت پودر ماهي پرويي     

بودن منابع ماهي، و افزايش تقاضا بخاطر ازدياد جمعيت انساني، هزينه اين فرآورده پروتئيني افزايش مي يابد          
هـم اكنـون در   .  دالر براي هر كيلوگرم مي باشـد ٦٥/٠-٥٥/٠بطوري كه در حال حاضر قيمت آن در محدوده        

 ٧٠ حاصل از متانول با      SCPيمت  پروتئين در حدود ق   % ٦٤كشورهايي مثل روسيه قيمت پودر ماهي با حدود         
 ،لذا علي رغم ورشكستگي واحدهاي غربي وارد كننـده متـانول و نفـت خـام        .  درصد پروتئين مي باشد    ٨٠الي  

  . كشورهايي مثل روسيه و نروژ همچنان با ظرفيت اقتصادي باال به توليد اين محصول مي پردازند
در باكتريها ميزان اسـيد نوكلوئيـك بـاالتر از    .  مي باشد نوع ميكروارگانيسمSCP توليدسومين پارامتر در مورد  

اين موضوع باعث رسوب اسيد اوريك در خون شده و ايجاد بيماري نقـرس  است؛ حد مجاز براي مصرف انسان     
بنابراين باكتريها كه داراي مقادير زيادي اسيد نوكلوئيـك مـي باشـند بـراي طيـور و مـاهي هـاي                      . مي نمايد 

براي مصارف انساني با استفاده از روشـهاي  .  قرار مي گيرند كه مشكل چرخة اوره ندارندپرورشي مورد استفاده 
 لـذا  .مي دهند و اين امر موجب افزايش قيمت محصول مـي گـردد      هش  شيميايي ميزان اسيد نوكلوئيك را كا     

  .ی باشددستيابی به ميکروارگانيسم های مناسب يک عامل کليدی جهت رقابت باساير منابع پروتئينی مجهت 
  

   در سالهاي اخيرSCPوضعيت 
، هـم اينـك بـا    ١٩٨٠ در كشورهاي اروپايي پس از دهه SCPبا وجود توقف فعاليت هاي كارخانه هاي توليد        

بيني يـك رونـد افزايـشي بـراي قيمـت پـودر مـاهي تالشـهاي          افزايش قيمت فراورده هاي پروتئيني و پيش   
 SCP تني توليد ٠٠٠/١٠ را مي توان در تأسيس واحد رويکردن اي. غاز شده است گسترده اي در اين كشورها آ     

 محـصول خـود را بـا نـام       )Norfermشـركت   ( اين واحـد   .]۶[از منابع گاز طبيعي درياي شمال مشاهده نمود         
Pronin         ه اتحاديـه اروپـا بـراي    يـ  محـصول داراي تأييد    ن اي . به پرورش دهندگان ماهي در اروپا ارائه مي نمايد

 دالر ٧٥٠قيمت فروش اين محـصول  .  مي باشد٢٠٠٣ماهي، مرغ، خوك و گوساله در سال مصرف در خوراك    
ساير کشور ها نيز بر حسب نوع مواد  .]۷[به ازاء هر تن مي باشد كه معادل قيمت پودر ماهي وارداتي مي باشد         
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يقـات در زمينـه   اوليه در دسترس و ميزان نياز به منابع پروتئينی در سطوح مختلف اقدام به توليـد و يـا تحق                   
 اطالعات مربوط به نوع وميزان فعاليتهای کالن درکـشورهای مختلـف در زمينـه توليـد    . نموده اندSCP توليد
SCP نشان داده شده است) ۱( درجدول.  

  
 SCP  اطالعات مربوط به نوع وميزان فعاليتهای کالن درکشورهای مختلف در زمينه توليد-۱جدول
  دميزان تولي  زمينه فعاليت  کشور

   تن۱۰۰۰۰  ۲۰۰۳ازگاز درسطح صنعتی در سال SCP توليد  ]۷[نروژ

ازمتانول وبرنامه ريزی جهت استفاده از ضايعات کشاورزی وافزايش SCP توليد  ]۸،۹،۱۰،۱۱[روسيه
  ۲۰۱۰ سال تا تن٠٠٠/٦٠٠ ظرفيت توليد تا

   تن۳۵۰۰۰

  ست برپايه مالس داشته اSCP كارخانه ١٢ ، ١٩٩٤در سال  ]۸،۹،۱۰،۱۱[كوبا
  

   تن١١٠٠٠

 در اين كشور ٢٠٠١ از آب پنير درسال SCP ماهه جهت توليد ٢٧يك پروژه   ]۱۱[مجارستان
  تعريف شده است

_  

 در كنار كارخانه هاي SCPبررسي تأسيس واحدهاي كوچك توليدي  ]۱۲[اندونزي
  استحصال نيشكر

_  

ه هسته خرما  از ماده اوليSCP مالزي ساخت يك پايلوت توليد١٩٩٧درسال   ]۱۲[مالزي
  خريداری می نمايد

_  

 مي باشد ) مشعل( بزرگ بيوتکنولوژی اين کشورپروژه بخشی از SCPتوليد   ]۱۴[چين
   ميليون دالر تعريف گرديده است٤/٣١٧كه با هزينه بالغ بر

_  

رژيم اشغالگر 
  ]۱۴،۱۵[قدس

 اين كشور به همراه آمريكا، كوبا و چين جزء توليدكنندگان اصلي اين محصول
 SCPمي باشدبر پايه جلبکها   

_  

 آزمايشات گسترده اي در راستاي بررسي كيفيت و هزينه هاي ٢٠٠٣ در سال  ]۱۶[پاکستان
   است از سبوس برنج انجام دادهSCPصنعتي توليد 

_  

 يكي ه است که براي تحقيق انتخاب گرديد بيوتکنولوژی در اين کشور طرح٢٨  ]۱۶[عربستان
   مي باشدSCPد كسب تكنولوژي توليآنها از

_  

لولي از سمحدوديت هاي توليد پروتئين تك  بررسی امكان پذيري ومطالعات   ]۱۸و۱۷[سوئيس
  ٢٠٠٠ تا سال ١٩٩٣فاضالب شهري از سال 

_  

 از ضايعات كشاورزي كه در SCP پروژه تحقيقاتي توليد  يک٢٠٠٢در سال   ]۱٩[تركيه
  تركيه انجام شده است

_  

  
  

 انجـام   در کشور های مختلفقيقاتي كه توسط محققان در زمينه پروتئين تك ياخته     تعدادي از پروژه هاي تح    
  :  نشان داده شده است)۲( در جدولشده است
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 SCPمحققان در زمينه پروژه های تحقيقاتی اجرا شده توسط از  برخی -۲جدول 
  عنوان تحقيق  سال  نام دانشمند  

Shojaosadati et al. هاي توليد الكل در قند حاصله از كارخانهكشت هنسنوال روي چغن  ١٩٩٩  
Zhang and Wang كشت كانديدا تروپيكاليس روي پساب حاصله از شستشوي غالت  ٢٠٠٠  

Moresi ليس روي آب پنير كشت كليوروميسس ،كانديدا اينترمدياو اوتي  ١٩٩٤  
Ghaly and Benhassan آب پنيرليس روي  كشت كليوروميسس ،كانديدا اينترمدياو اوتي  ١٩٩٥  

Elsje pieterse هاي توليد غذاي خوك كشت باكتريها و مخمرها روي پساب كارخانه  ٢٠٠٠  
Martins تبديل ضايعات كربوهيدراتي به سوخت ، مواد شيميايي و   ١٩٩٩SCP 

Pak Tae Wans نوع قارچ روي فضوالت نشخواركنندگان براي توليد ٣٠٠٠كشت   ١٩٩٨ SCP  
Singh تريوم روي تركيبات يك تا چهار كربنهباك كشت بروي  ١٩٩٨  
Singh كشت متيلوموناس متانيكا روي متان  ١٩٩٨  
Singh  كشت متيلوفيلوس متيلوتروفوس روي متانول  ١٩٩٨  
Singh  كشت استرپتوميسس روي متانول  ١٩٩٨  

Joshi and Bhalla ليس روي پماس سيب كشت كانديدا اوتي  ١٩٩٤  
  
  

   ايران  درSCP ویقيق برر مصرف و تح، توليدوضعيتبررسي 
شود كه در آن سـال پـروژه بررسـي           مربوط مي  ١٣٥٤ه كار بر روي پروتئين تك سلولي در ايران به سال            قساب

اي و مقايـسه آن بـا پـودر مـاهي در توليـد گوشـت طيـور، در مركـز               هاي تك ياختـه    كفايت غذايي پروتئين  
يتهای زيادی در سطح مراکز تحقيقاتی دانـشگاهی و          پس ازآن فعال   .گيرد   انجام مي   وزارت کشاورزی  دامپروري

  ]۲۰،۲۱[.نشان داده شده است) ۴(و)۳(انجام گرفت که بصورت خالصه درجدولSCP صنعتی درزمينه توليد
  
  

  درايرانSCP  فعاليتهای مراکز وصنعتی درزمينه توليد-۳جدول
  زمينه فعاليت  سال  موسسهنام 
   بوده ستSCPدف اين شركت خريد يك واحد توليد ه  ١٣٧٠ و توزيع علوفهو توليدشركت تهيه 

  ۱۳۷۴ مركز تحقيقات مهندسي جهاد انجام
گرفتن پيشنهاد از شركتهاي روسي جهت تأسيس واحد 

 و طراحی ) هزارتن درسال٤٠ و ٣٠ظرفيت هاي (صنعتي 
   در مقياس پايلوت شروع مي شودSCP توليد واحد

 از مالس نيشكر بوده ظرفيت اسمي كارخانه SCP د تولي  ۱۳۷۷-١٣٧۱ کارخانه خمير ما يه لرستان
   تن در سال٤٥٠٠
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   در دانشگاه های ايرانSCP پروژه های تحقيقاتی دانشگاهی در مورد -۴جدول 

  استاد راهنما  مجری  عنوان پايان نامه  رديف

عباس سيد  جليل زاده    SCPبررسي بازده بيوراكتورهاي ستوني حبابدار براي توليد   ۱
  الساداتي شجاع

شناسايي قارچهاي جدا شده از پساب الكل از مالس و بهينه سازي   ۲
  SCPشرايط كشت مداوم براي توليد 

عباس سيد  رسول خليل زاده
  الساداتي شجاع

عباس سيد  مهرداد تقوي  توليد پروتئين تك ياخته ازپساب كارخانجات الكل سازي  ۳
  الساداتي شجاع

محمد رضا بهنام    پنيرتوليد پروتئين تك ياخته از آب  ۴
  رسولي

عباس سيد
  الساداتي شجاع

عباس سيد  مير نادر غزالي  توليد پروتئين تك ياخته ازمتانول  ۵
  الساداتي شجاع

جداسازي باكتريهاي فتوسنتز كننده به منظور توليد پروتئين تك   ۶
  ياخته در سيستم كشت غير مداوم

عباس سيد  احمد گودرزي
  الساداتي شجاع

عباس سيد  عليرضا رحمن  كاهش اسيد نوكلئيك در پروتئين تك ياخته به روش شوك حرارتي  ۷
  الساداتي شجاع

توليد اتانول از ضايعات انگور به روش تخمير حالت جامد و غني سازي   ۸
  باقيمانده از پروتئين تك ياخته

محمد حسن 
  فضائلي پور

عباس سيد
  الساداتي شجاع

الرونده در توليد پروتئين تك ياخته از آب كارايي بيوراكتور هوايي با  ۹
  پنير

جعفر توفيقي 
  داريان

عباس سيد
  الساداتي شجاع

مدلسازي و طراحي خشك كن پاششي براي خشك كردن پروتئين   ۱۰
  تك ياخته

  حسن  قاسمي كاديجاني
  پهلوان زاده

 از كشت مخلوط SCPجداسازي باكتريهاي پكتوليتيك و ارزيابي توليد   ۱۱
  ولومونادهاآنها با سل

  فريدون  پريسا محمدي
  ملك زاده

  زينب   از متانولSCPطراحي بيوراكتور مخلوط شده با همزن براي توليد    ۱۲
  مير نظامي

  جعفر توفيقي

  غالمرضا سپاس  بررسي خواص رئولوژيكي سوسپانسيون پروتئين تك ياخته  ۱۳
  حكم آبادي

  علي حق طلب

  فرزانه  ناهاي درياي خزرتوليد پروتئين تك ياخته از اسپايرولي  ۱۴
  برزآبادي

  مهناز مظاهري

اي توليد ايران در تغذيه طيور  بررسي ارزش غذايي پروتئين تك ياخته  ۱۵
  گوشتي

  رسول
  پير محمدي

  محمود شيوا آزاد

  نجف پور  وحيد طباطبايي  تهيه پروتئين تك ياخته از مالس چغندر قند در كشت ناپيوسته  ۱۶

يه كننده سلولز براي توليد پروتئين تك جداسازي باكتريهاي تجز  ۱۷
  هاي كشاورزي ياخته از پسمانهاي فرآورده

  احمد كرباسي  ندا مفتون آزاد
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 گاز طبيعي بعلت تكنولوژي باالي  استفاده ازامكاناوليه فسيلی، اد و م بررسی ها نشان داده است که از ميان

 پارافين ها نيز -n. ي بلند مدت قابل بررسي است وجود ندارد و در برنامه هادر ايرانآن در شرايط كنوني 
كمتر مورد استفاده قرار بوده و غير اقتصادي و همچنين عمليات سنگين خالص سازی  بعلت هزينه باالتر آن

 ميليون تن ۳ در آينده نزديک ايران . متانول مي باشد،بنابراين گزينه باقي مانده بعنوان خوراك. مي گيرد
اين وضعيت منبع مطمئن و مناسبی را برای توليد فرآورده ها از متانول .  خواهد داشتمازاد توليد متانول

 از متانول با قيمت اعالم شده توسط SCPاکنون که برآورد اقتصادی انجام شده برای توليد . تداعی مي کند
ت لذا با نشان مي دهد که اين فعاليت اقتصادی اس) * ريال به ازای هر تن۸۲۵۰۰(بازرگانی پتروشيمی 

  SCPاطمينان خاطر حاصل از ماده اوليه متانول می توان در جهت کسب تکنولوژی و در ادامه توليد صنعتی 
  .گام برداشت

با توجه به اينكه در كشور ايران ضايعات كشاورزي و پسماندهاي زيادي مانند باگاس، سبوس و ضايعات صنايع 
به هر حال بايد بـه  .  وجود داردSCPان خوراك واحد توليدي  وجود دارد امكان استفاده از آنها بعنو      …چوب و 

اين نکته توجه نمود که هم اينک بحث کاربری ضايعات کشاورزی، در مراکز مختلف علمی و صنعتی در حـال            
، )با اندک تغييرات شيميايي و فيزيکی(برای باگاس طرح های کاربرد آن بعنوان خوراک دام      . پيگيری می باشد  

 سال آينده باگاس مازاد ۱۰ ال ۵، توليد فورفورال در حال پيگيری است و تا         MDFچوب فشرده   توليد کاغذ و    
کاربرد مالس قند و نيشکر برای توليد خمير مايه در حال گسترش بوده و همچنين مقادير بـسيار     . وجود ندارد 

 بعنـوان خـوراک دام   سبوس گندم عمدتاً. زيادی نيز برای توليد الکل و همچنين خوراک دام استفاده مي شود     
استفاده می شود و بزودی توزيع آن بر عهده بخش خصوصی قرارمی گيـرد و بنـابراين قيمـت آن را عرضـه و                

  .]۲۲[تقاضا تعيين خواهد نمود
يـك  با توجه به توصيف ارائه شده نتيجه مي شود که برای استفاده از هريـک از ضـايعات کـشاورزی نيـاز بـه                  

اسـتفاده از آنهـا   الويـت    کشاورزی،    د تا در رقابت با ساير کاربری های ضايعات         مي باش  تحليل اقتصادي دقيق  
نکته ای که در اينجا بايد به آن توجه نمود اين است که واحـد توليـد   .  تعيين گرددSCPخوراک توليد    بعنوان
SCP   بعنوان مثال . با خوراک يکی از ضايعات کشاورزی، امکان استفاده از بسياری از ضايعات کشاورزی را دارد 

در شرايط کنونی و با قيمت فعلی اقتصادی می باشد و فقط بحث سبوس گندم در تحليل اقتصادی انجام شده   
 ۵۰ هزار تنی در حدود ۴۰البته مقدار مورد نياز سبوس گندم برای يک واحد         ( چگونگی تامين آن وجود دارد      

  . ]۲۲[) سال مقدار کمی می باشد ميليون تن در۱,۵هزار تن می باشد که در مقايسه با توليد 
  

   در پژوهشکده مهندسی جهادSCPدستاوردهای ايجاد پايلوت 
ورده بيوتكنولـوژي سـنتي كـه در دنيـا بـه      آ فر٦٠ الي ٤٠بر اساس اطالعات جمع آوري شده از تعداد تقريبي   

در مقيـاس  ) نواييمخمر نـا (صورت تجاري عرضه مي شود بجز واكسن ها تنها دو فرآورده اتانول و خمير مايه            
 سال پيش بر مي گردد و بيشترين مقدار توليد آن  ٥٠به   در ايران    سابقه توليد اتانول   .صنعتي توليد مي گردند   

   .در چند سال گذشته راه اندازي شده اندنيز واحدهاي توليد خمير مايه  .بوده است ١٣٥٣ سال در
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   در پژوهشکده مهندسی جهادSCP پايلوت  -۱ شکل

  

ه شود اين است كه دانش فني و تجهيزات هر دو واحـد توليـدي فـوق از           جا بايد به آن تو    جاي كه در اين   نكته  
با اين توصيف، نتيحه گيري مي شود كـه فعاليـت مراكـز دانـشگاهي و تحقيقـاتي        . خريداري شده است   جخار
منـد بـه مباحـث     دانـشجويان و افـراد عالقـه    آمـوزش تئوريـک  ود در زمينه بيوتكنولوژي، فقط در جهت  جمو

بـه  مي تـوان  بعنوان نمونه  .باشد در سطح آزمايشگاهي مي ،بيوتكنولوژي و در نهايت انجام پروژه هاي مختلف       
 اشاره نمودكه در چند سال گذشته SCPحدود سي مورد پروژه تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه توليد و كاربرد  

مهندسي جهاد كشاورزي، تمام فعاليتهـا در سـطح   در ايران انجام شده است ولي بجز فعاليت هاي پژوهشكده           
براي خـروج از وضـعيت كنـوني،      .آزمايشگاهي باقي مانده و حتي در مقياس نيمه صنعتي نيز اجرا نشده است            

در پـايلوت  . وجود يك پايلوت مرجع جهت اتصال نتايج فعاليت هاي آزمايشگاهي به صنعت الزامي مـي باشـد              
را در مقيـاس نيمـه صـنعتي اجـرا نمـوده و      در سطح آزمايـشگاهی  نجام شده مي توان تعدادي از پروژه هاي ا    
با توجه به وضعيت موجـود بيوتكنولـوژي دركـشور، فعاليـت             . استخراج نمود  رااطالعات طراحي واحد صنعتي     

نـشان داده شـده   ) ۱(ساخت واحد نيمه صنعتی بيوتکنولوژی که درشکل   پژوهشكده مهندسي جهاد در زمينه      
  : عرصه پژوهشي و اقتصادي دربرخواهدداشتدردهاي ذيل را دستاوراست، 

  . اجراي پروژه هاي مشترك دانشجويي با دانشگاهها در سطوح كارشناسي ارشد و دكتري-١
تحقيقاتي    ايجاد يك قطب آزمايشگاه پايلوت مرجع بيوتكنولوژي جهت تكميل فعاليت هاي آزمايشگاهي              -٢

  .دانشگاهيو ساير مراكز پژوهشي 
  .تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه بيوتكنولوژي صنعتي -٣
 داشتن توانمندي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي ارائه شده از طرف صـنايع مختلـف در زمينـه بيوتكنولـوژي             -٤
  ).…  زيست محيطی ومانند صنايع نفت، صنايع غذايي و(
  . كسب دانش فني توليد فرآورده هاي بيوتكنولوژي در مقياس پايلوت-٥
 پشتيباني از فرآورده هاي صنعتي فعال در بخش بيوتكنولوژي در راستاي حل مـشكالت آنهـا و در نهايـت             -٦

  .اجراي نقش واحد توسعه و تحقيق براي اين واحدها
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 هت گيري بـه سـوي طراحـي واحـدهاي صـنعتي بيوتكنولـوژي بـه كمـك تجربـه موجـود در طراحـي              ج -٧
  .كارخانجات در مجموعه تحقيقات مهندسي

   نتيجه گيري 
 در دنيا، وجود سه پارامتر عمـده مـاده اوليـه قابـل          SCPبراساس اطالعات بدست آمده در مورد روند تحوالت         

چه در زمينه فراينـد و چـه در زمينـه فـراهم          ( وجود تكنولوژي باال     ،اطمينان، رقابت با منابع پروتئين متداول     
اصـوالً كـشورهاي   .  بوده انـد SCP در سير تحوالت  عوامل اصلي و عمده   )نمودن ميكروارگانيسم هاي متناسب   

داراي منابع كشاورزي غني معموالً با تقويت و سرمايه گذاري در بخش كـشاورزي سـعي در برطـرف نمـودن                     
نيازهاي پروتئيني خود دارند در حالي كه كشورهايي كه ازمنابع سوبسترايي ارزان قيمـت برخـوردار بـوده و از     

اورزي برخوردار نيستند پتانسيل بااليي براي استفاده از شـيوه هـاي صـنعتي و             شرايط مناسبي براي رشد كش    
روند تحوالت قيمت نفت و مـواد  . بيوتكنولوژي جهت تأمين پروتئين مورد نياز خود و دامهاي خود برخوردارند       

د  نشان داد كه نفت و برشهاي نفتي سوبستراي مناسبي جهت تولي    ١٩٩٠ تا   ١٩٧٠ حين سالهاي    یهيدروكربن
SCP      در حـالي كـه گـاز و متـانول از ثبـات      .  براي بسياري از كشورها و بويژه كشورهاي وارد كننده آن نيست

قيمت و دسترسي باالتري برخوردار بوده و از پتانسيل بااليي بويژه براي كشورهاي داراي ذخاير گاز برخـوردار             
  .می باشند
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