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ارگانیزم هاي فتوسنزي تک سلولی و چند سلولی:  جلبک ها•مقدمه
رشد فراوان تحت شرایط محیطی مناسب•
کاربرد گسترده در صنایع دارویی، زیبایی، شیمیایی، انرژي و غیره•

1

ریزجلبک تک سلولی
 میکرون2-8داراي قطر بین
کلرال و اسپیرولینا معروفترین نوع آنها
داراي خواص بیولوژیکی و دارویی مهم

جلبک تک سلولی
 متر طول60امکان رشد تا
گونه هاي دریایی شامل کلپ ها، جلبک هاي قهوه و قرمز...
داراي اهمیت براي اکوسیستم آبی و ارزش غذایی مناسب
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اریز جلبک ه
مزیت هاي ویژه کشت و تولید •
وعارزش غذایی چمشگیر و کاربرد درمانی متن•
تولید مکمل هاي غذایی و زیست داروها•

 رنگ دانه(غنی از کلروفیل(
چربی و کالري بیشتر
باالتر3میزان امگا
 فاکتور رشد کلرال(CGF)

 مقادیر پروتئین بیشتر
دارا بودن غلظت هایی از گیامغذي ها
 نوع آمینواسید مورد نیاز بدن18حاوي
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کشت و تولید
نیازمند نور، کربن دي اکسید و مواد مغذي جهت رشد مناسب •
)نیتروژن و فسفر(، دما، شدت نور و مواد معدنی pHتعادل بین عوامل رشد مانند اکسیژن، •
)بیوراکتور ها(و بسته ) حوضچه ها(کشت در دو سیستم متداول باز •

، غلظت مواد مغذي)خط(نرخ رشد جلبک 
در کشت غیر مدام) خط چین(

مزایاي کشت زیست توده کلرال
ویژگیمزیت

از دودکش هاي صنعتی(CO2)ترسیب و حذف کربن دي اکسید کاهش گاز هاي گلخانه اي

حذف آمونیوم، نیترات و فسفات  بوسیله مصرف جلبک از آنهاتصفیه آب
زیست توده بدست آمده در صورت استخراج روغناستفاده از امکانپسماند زیست توده

عدم نیاز به آب تازه و رشد در شرایط بد کشاورزي و فصلیسختشرایط مقاوم به

عال غنیوجود ترکیبات مختلف مانند چربی ها، اسید هاي چرب غیر اشباع، رنگ طبیعی، قند، رنگدانه ها، آنتی اکسیدان ها و زیست فمواد مغذي

پتانسیل تحول در بخش هاي گسترده بیوتکنولوژي و صنایع مانند سوخت هاي زیستی، زیبایی، داروسازي،محصوالت متنوع

مکمل هاي غذایی و تغذیه اي، آب زي پروري، تصفیه آالینده ها به علت وجود مشتقات غنی
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کشت در حوضچه هاي روباز •

کنترل آلودگی سخت

نظارت بر فرآوري پایین

هزینه سرمایه گذاري پایین

بهره وري پایین

غلظت زیست توده کم
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کنترل آلودگی آسان

نظارت بر فرآوري دقیق

هزینه سرمایه گذاري باال

بهره وري باال

برابر بیشتر5غلظت زیست توده تا 

4ستهکشت در سیستم هاي ب•
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خواص غذایی

تعریف ریزجلبک به عنوان یک ابرغذا•
حاوي مقادیر فراوان ریزمغذي با ارزش غذایی باال•
وجود ویتامین ها، مواد مغذي، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها•
رآوريمقدار دقیق مواد مغذي بستگی به رشد، گونه انتخابی و نحوه ف•

پروتئین

کربوهیدارت

چربی
ویتامین ها مواد معدنی

%20کمتر از %60تا 

%20کمتر از 
Aمیلی گرم ویتامین 630-25حاوي Cمیلی گرم ویتامین 200-10حاوي

Bحاوي مقادیر مناسبی از ویتامین هايEمیلی گرم ویتامین 3-45حاوي 

تامین روزانه آهن بدن% 40تا میلی گرم کلسیم10-80حاوي 

یمحاوي مقادیر مناسب سدیم و پتاس3گرم امگا3حاوي 
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اثرات مثبت و موثر در حوزه سالمت، بهداشت و ایمنی بدن•خواص درمانی

دنبهبود سیستم ایمنی ب

خواص ضد سرطان

ضد حساسیت

خواص محافظتی از 
ارگان هاي بدن

رفع گرفتگی عروق و چربی ضد افسردگی
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تداخالت دارویی و عوارض

نیاز به مطالعات جامع و دقیق تر بر عوارض و اثرات احتمالی•
لنیاز به ارزیابی و صحت سنجی مطمئن توسط مراکز مستق•

دن نامناسب براي افراد با مشکالت سیستم ایمنی ب

تداخل با دارو هاي ضد انعقاد خوب

احتیاط در مصرف براي افراد با حساسیت به ید

ایجاد نفخ، حالت تهوع و ناراحتی هاي شکمی
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استاندارد ها
ضرورت اجراي استاندارد هاي صنعتی و بهداشتی جهت تولید •

محصولی با کیفیت و قابل اطمینان
حظاتتولید محصول رقابتی و مطمئن با باالترین کیفیت و مال•

مرجعتوضیحنام استانداردنماد
تحلیل زیان و کنترل نقاط بحرانی 

(HACCP)

مخاطرات یک روش سیستماتیک جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل

بهداشتی مواد غذایی

FDA.GOV.US

سازمان غذا و دارو آمریکا
یمحصوالت دستکاري نشده ژنتیک

(Non-GMO)

-عدم استفاده از مواد خام دستکاري شده و اصالح ژن شده

محصول ارگانیک و طبیعی
Non-

gmoreport.com
گواهی محصول  ارگانیک

)USDA Organic(

کی با یک سري از فعالیت هاي مربوط به کشت، زیستی و مکانی

-هدف نگه داري یا بهبود کیفیت خاك و آب و محیط زیست

وزارت کشاورزي آمریکا
USDA.GOV

ات آماده سازي و فرآوري محصوالت غذایی مطابق قوانین و الزام-)HALAL(نشان حالل 

دین مبین اسالم

مؤسسه مترولوژي کشورهاي

(SMIIC)اسالمی
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بازار و چشم انداز

زجلبکافزایش تقاضاي روبه رشد محصوالت ارگانیک برپایه ری•
فرصت هاي جدید و پتانسیل رشد باال با توسعه فناوري•
محدودیت منابع غذایی جهان و افزایش روزافزون مصرف•

بازار مکمل هاي ریزجلبک % 5پیشبینی رشد بیش از 
2023تا سال 

میلیون دالري شرکت ها 800در آمد فراتر از 
2018در سال 

میلیارد دالري 40حجم بازار
محصوالت برپایه جلبک ها 
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مکمل هاي غذایی ریزجلبک
در یک نگاه
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