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خلقت آنها نه تنها به ميليارد هاا  .ريز جلبکها از قديمي ترين ساکنان اقيانوسها و آبهاي شيرين مي باشند

زيسته اند  سال قبل از تاريخ حيات بشر بر مي گردد، بلکه پيش از تمامي گونه هاي جانوري و گياهي مي

و هم اکنون در طبيعت پيرامون ما وجود داشته و نقش بسيار مهم و کليدي را در اکوسيستم ايفاا نماودو و 

 .در دسترس مي باشند

با توجه به پتانسيل بسيار خوب سواحل جنوبی کشور از نظر حضور انواع ریز جلبکها و تحقيقات انجام شدو 

احل جنوبي کشور و با توجه به اثرات متعددي کاه اساتفادو از در زمينه شناسايي و کاربرد جلبک هاي سو

جلبکها دارند،لزوم توجه هر چه بيشتر به شناخت اين ذخاير و قابليت هاي کاربردي آنهاا مشا ش شادو و 

الزم است در مورد اثرات گونه هاي جلبکي سواحل جنوب کشور تحقيقات الزم صورت گرفته تاا بار اسااس 

بهرو برداري بهينه را از اين منابع طبيعي ملي انجام داد.ریز جلبکها بعلت دارا بودن  آن بتوان به نحو مطلوب

ترکيبات زیست فعال منحصر به فرد جزء غذاهای فراسودمند بشمار می آیند. همچنين افزایش تقاضا برای 

 .غذاهای سالمتی ب ش باعث توجه هرچه بيشتر به منابع طبيعی نوین گردیدو

وراکی اسپيرولينا پالتنسيس و کلرال ولگاریس از ریز جلبکهای غذایی پر کاربرد هساتند. در بين جلبکهای خ

ی همچاون ميازان بااالی پاروت ين، اهميت استفادو از این دو جلبک بطور عمدو بعلت ویژگای هاای تیذیاه ا

حضااور انااواع ویتااامين هااا و اساايدهای آمينااه ضااروری ، مااواد معاادنی بااویژو آهاان، رنگدانااه فایکوساايانين و 

اسيدهای چرب ضروری بویژو اسيد گامالينولنيک ، ایجاد رنگ در فارآوردو نهاایی و فوایاد درماانی ناشای از 

ز جلبکهاا در صانایع غاذایی و دارویای شادو است.اساپيرولينا فيتونوترینتها باعث افزایش استفادو از این ریا

پالتنسيس و کلرال ولگاریس از سوی سازمان غذا و داروی ایاالت متحدو آمریکا و سازمان جهانی بهداشات 

 .بعنوان مواد غذائی برتر شناخته شدو اند

یی هم از دیادگاو تیذیاه ای و بر طبق بيانات ارائه شدو استفادو و کاربرد این دو جلبک بعنوان یک منبع دریا

هم از دیدگاو صنعتی ميتواند دستاورد علمی قابال تاوجهی باشاد.وجود بساياری از فاکتورهاای تیذیاه ای 

مهم و اساسی در این جلبکها ميتواند انگيزو ای جهت توليد محصوالت جدید تجاری باشد. استفادو از ایان 

االی آنها سب رفع بسياری از نيازهاای روزاناه افاراد جلبکها در صنایع غذایی بعلت خاصيت غنی کنندگی ب

خواهد شد با توجه باه فقار غاذای در جواماع اماروزی نيااز باه تولياد چناين محصاوالتی دور از انتظاار نمای 

باشد.ریز جلبکها و ترکيبات است راج شدو از آنها ميتوانند نقش مهمی در طراحی و توساعه فارآوردو هاای 

پایين توليد در مقایسه با ارزش تیذیه ای باالی این ریز جلبکها تحقياق و توساعه  نوین ایفا کنند.هزینه های

وجود بسياری از  در این زمينه بمنظور افزایش کاربرد آن در صنعت غذای ایران امری ضروری بنظر می رسد.

 .باشد فاکتورهای تیذیه ای در این جلبکها ميتواند انگيزو ای جهت توليد محصوالت جدید تجاری


