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چکیده
شناسایی دریاها موجب شده است که فرآوردههای بسیاری برای انسان حاصل شود ،یکی از این فرآوردهها جلبکها هستند که به زندگی روزانه
بشر فواید بسیاری میرسانند .بررسی تکنولوژی و جنبههای اقتصادی تولید جلبکها نشان میدهد که از آنها در جنبههای مختلف تولید مواد
میتوان استفاده کرد .جلبکها به علت سرشار بودن از مواد معدنی ،ویتامینها ،هیدراتهای کربن و پروتئینها که در درون سلولها و یا در
دیواره سلولها وجود دارند ،مورد استفاده غذایی انسانها قرار می گیرند .همچنین جلبکها به دلیل دارا بودن ترکیبات ویژه پلی ساکاریدی و
نیز ترکیبات دارویی خاص ،دارای کاربردهای وسیعی در این زمینه هستند .هدف از این مطالعه بررسی اهمیت و نقش جلبکهای دریایی در
صنعت و کاربردهای دارویی و زیستی آنها میباشد .بنابراین در این مطالعه مروری ،نقش و عملکرد جلبکهای دریایی در صنایع مختلف از
جمله صنایع غذایی ،پزشکی و همچنین نقش آنها در محیط زیست مورد بررسی قرار میگیرد.
کلیدواژه :جلبکهای دریایی ،صنایع غذایی ،محیطزیست ،پزشکی.
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مقدمه

نقش جلبکها بهعنوان منبع اولیه مواد آلی و

حیات جانوران آبزی عمدتاً به فعالیت جلبکهای درون آب

انرژی

وابسته است ،زیرا مواد آلی و اکسیژن مورد نیاز آنها عمدتاً

مهمترین نفعی که طبیعت از جلبکها میبرد به نقش تولید

توسط جلبکها تأمین میشود .در اکوسیستمهای آبی،

کنندگی و فعالیت فتوسنتزی آنها مربوط میشود .جلبکها

جلبکها حلقه اولیه و اصلی زنجیره غذایی را تشکیل می-

تولید کنندههای اولیه مواد آلی در محیطهای آبی هستند.

دهند .بهعالوه ،با تولید مداوم اکسیژن ،ادامۀ تنفس جانوران

حیات جانوران آبزی عمدتاً به فعالیت جلبکهای درون آب

آبزی را ممکن میسازند [.]8

وابسته است ،زیرا مواد آلی و اکسیژن مورد نیاز آنها عمدتاً

امروزه بهرهبرداری از جلبکها در ابعاد صنعتی ،کشاورزی،

توسط جلبکها تأمین میشود [.]5

دارویی و غذایی ابعاد بسیار گستردهای یافته و تکنولوژی

در اکوسیستمهای آبی ،جلبکها حلقه اولیه و اصلی زنجیره

مدرن برای تولید و بهرهبرداری از جلبکها در کشورهای

غذایی را تشکیل میدهند .بهعالوه ،با تولید مداوم اکسیژن،

صنعتی و پیشرفته جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامۀ تنفس جانوران آبزی را ممکن میسازند .با توجه به

خوشبختانه در کشور ما نیز بر اثر شرایط جغرافیایی خاص،

اینکه حدود  ٪ 34سطح زمین را آب فرا گرفته ،اهمیت

گسترش جلبکها آن چنان است که بسیاری از گیاهان تولید

جلبکها در تولید اولیه مواد آلی کرۀ زمین مشخص میشود.

کننده مواد اولیه دارویی را داریم و میتوانیم با بهرهگیری از

تخمین زده میشود حدود  ٪04وزن تولید اولیه خالص مواد

آنها از ورود این مواد از خارج جلوگیری کنیم [.]2

آلی روی کرۀ زمین تنها توسط فیتوپالنکتونهای دریایی

جلبکهای دریایی در سواحل صخرهای جنوب کشور

انجام شود .اگر میزان تولید اولیه آبهای داخل خشکیها (از

بخصوص سواحل استان سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و

قبیل دریاچهها ،رودخانهها و  )...را که حدود  ٪ 84میشود به

بوشهر به وفور یافت میشوند .طی تحقیقات انجام شده بیش

آن اضافه کنیم ،معلوم میشود که حدود  ٪ 54تولید اولیه

از  254گونه جلبکی در سواحل جنوب کشور شناسایی شده،

خالص مواد آلی کرۀ زمین توسط فیتوپالنکتونها که عمدتاً

که بسیاری از گونهها دارای خواص کاربردی بوده و در سطح

جلبک هستند تامین میشود [.]5

جهانی از آنها استفاده میشود [.]0
در سال  8938یک صد و هشتاد تن اسیدآلژنیک و امالح و
استرهای آن تحت عنوان قرص و گرد خمیر ویژه دهان و
دندان جمعاً حدود  5میلیون دالر واردات به کشور داشتهایم.
در حالیکه با بهرهگیری از منابع غنی سواحل خلیج چابهار،
بوشهر و بندر لنگه ضمن صرفه جویی ارزی فراوان ،گامهای
بلندی را میتوان در جهت خودکفایی کشور در زمینههای
مختلف برداشت.
بنابراین ،اهمیت و نقش جلیکها در صنایع و زمینههای
مختلف از جمله صنایع غذایی ،صنایع داروسازی ،پزشکی و
محیط زیست ،در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد [.]0

نقش جلبکها به عنوان غذای انسان
ژاپن اولین کشوری بود که روش صنعتی کشت و پرورش
جلبک را ابداع کرد .تنها در سال  8335در ژاپن  224444تن
جلبک بهصورت غذای انسان مصرف شده است [.]8
استفاده از جلبکهای دریایی بهعنوان غذای جایگزین حاوی
مقدار زیادی پروتئین ،تمام اسید آمینه ضروری ،ویتامینها،
مواد معدنی ،اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه
مانند آراشیدونیک اسید ،ایکوساپنتئنویک اسید و
دوکوسوهگزائینویک اسید استفاده میشود .حدود  %04تا
 %34وزن خشک اسپیرولینا پروتئین میباشد .امروزه از
اسپیرولینا در کلوچهها ،نانها ،ساالد و سوپ استفاده میشود
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و در کشورهای اروپایی برای بهبود رژیم غذایی قرصهای

کربوهیدرات دارند .به عالوه ،مقادیر مناسبی از مواد معدنی،

اسپیرولینا بهصورت روزانه مصرف میشود [.]9

کاروتن و برخی مواد دیگر را دارا میباشند [.]3

همچنین ،ترکیباتی همچون المینارین و فوکوایدانها،

 -از جلبکهای قرمز ،جنسهای پورفیرا و کوندروس

متابولیتهای ثانویه استخراج شده از جلبکها (مانند

معروفند .پورفیرا از مهمترین جلبکهای قرمز است که توسط

ترکیبات هالوژنه) ،عصارههای برگرفته از برخی جلبکهای

انسان به عنوان غذا مورد استفاده قرار میگیرد .در کشورهای

قرمز ،آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و هالوپرواکسیدازهای

ژاپن ،اسکاتلند ،انگلستان و آمریکا ،با این جلبکها غذاهای

استخراج شده از جلبکها ،دارای کاربردهایی در صنعت غذا

محلی خاصی تهیه میکنند .در ژاپن ساالنه مقادیر زیادی از

هستند .استفاده از جلبکها برای تغذیه انسان سابقۀ طوالنی

این جلبک را بهطور انبوه پرورش میدهند [.]2

دارد و به سالهای قبل از میالد میرسد [ .]9طی قحطی

روش مرسوم در ژاپن اینست که بخشهایی از ساحل را در

بزرگی که در اواسط قرن نوزدهم در انگلستان بر اثر آلودگی

ماههای اکتبر تا نوامبر بهوسیلۀ فرو کردن نیهای بامبو،

قارچی سیب زمینی رخ داد ،یک نوع جلبک قرمز دریایی

محصور میکنند و سپس با استفاده از تورهای نایلونی یا الیاف

جایگزین مهمی برای محصوالت سیب زمینی شد [.]5

گیاهی ،بستر کشت جلبک پورفیرا را فراهم میسازند [.]0

امروزه نیز در بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی ،به ویژه

استفاده از پورفیرا در ژاپن قدمتی  944ساله دارد و کشت انبوه

در کشورهایی که دارای سواحل طوالنی با دریاهای آزاد

آن ساالنه درآمد هنگفتی را برای کشور ایجاد مینماید.

هستند ،به شکلهای مختلفی از جلبکها بهمنظور تغذیه

در ژاپن به تنهایی حدود  94هزار تن پورفیرا در سال مصرف

استفاده میشود .مشتقات اسید آلژنیک در تهیه سوپ ،خامه

میشود .جلبک پورفیرا غنی از ویتامینهای  D ,C ,B ,Aو

و سس و دیگر مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند .با

 Eاست و مقدار قابل توجهی پروتئین دارد .هر  844گرم

توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع کشاورزی در خشکی،

پورفیرا به طور میانگین  88/0گرم آب 95/0 ،گرم پروتئین،

این روشها میتواند به استفادۀ بهینه از منابع کمک نماید.

 4/3گرم چربی 00/9 ،گرم کربو هیدرات و  1گرم مواد

در بخشهای مختلف جهان بیش از یک صد نوع جلبک که

معدنی دارد .جلبک قرمز کوندروس به مقدار زیادی در

عمدتاً از جلبکهای قهوهای و قرمز هستند بهعنوان غذا

آمریکا و اروپا به مصرف می رسد [.]9

استفاده میشوند [.]9

 -از جلبکهای سبز ،جنسهای اولوا و کلرال معروفند .از

تعداد اندکی از جلبکهای سبز نیز که مواد معدنی ،ویتامین،

اولوا که به خاطر شباهت پهنک آن به برگ گاهوی دریایی

قند و پروتئین باالیی دارند ،به این منظور مورد استفاده قرار

شهرت دارد ،برای تهیه ساالد و سوپ استفاده میشود .یک

میگیرند .برخی جلبکهای غذایی مهم عبارتاند از :

گونۀ معروف آن  Ulva lactucaاست [.]8

 -از جلبکهای قهوهای ،جنسهای المیناریا ،سارگاسوم و

کلرال از جلبکهای تک یاختهای آبهای شیرین است و به

آالریا معروفند .در ژاپن غذاهای خاصی از المیناریا و آالریا

راحتی به صورت انبوه کشت میشود .در کشور کوچک

تهیه می شود .در آمریکای جنوبی ،نوعی جلبک قهوهای را

تایوان ساالنه بیش از  8544تن پودر جلبک کلرال تولید می-

جمع آوری کرده و پس از خشک کردن و نمک زدن ،به

گردد .این جلبک در حدود  ٪94پروتئین ٪85 ،چربی٪94 ،

تدریج به مصرف تغذیه میرسانند .جلبکهای قهوهای در

کربوهیدرات و  ٪ 5مواد معدنی دارد و در شرایط مناسب تا

حدود  ٪85پروتئین 83 ،نوع اسید آمینه ٪8/50 ،چربی و ٪53

 ٪54وزن خشک این جلبک را پروتئین و  ٪1/5آن را چربیها
تشکیل میدهند [.]5
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پروتئینهای کلرال تمام اسیدهای آمینه ضروری را دارا

غذایی ،داروسازی ،نساجی ،چرم سازی ،آبجو سازی به

هستند ،از این رو در مسافرتهای فضایی به عنوان غذا مورد

مصرف میرسد [.]3

استفاده قرار میگیرند .برای تأمین غذای فضانوردان در

اسید آلژنیک در غشای مشترك و دیوارههای اولیه برخی از

مسافرتهای طوالنی ،دانشمندان با استفاده از کلرال ،یک

اعضای جلبکهای قهوهای ( )Phaeophyceaeوجود دارد.

چرخه اکولوژیک طراحی کردهاند .میکرو جلبکها با همه

آلژیناتها در صنایع الستیک سازی ،رنگ سازی و همچنین

امتیازات برجسته ،ارزندهترین ماده زیستی روی کره زمین

در تهیه پارچه و لباسهای ضد آتش و ظروف پالستیکی

محسوب میشوند .آنها پایه و اساس زنجیره غذایی بوده و

کاربرد دارند .در صنایع صابون سازی و شیشه سازی کلپ-

از قدرت تکثیر باالیی برخوردارند [.]8

های دریایی بهعنوان منبع سود مورد استفاده زیادی دارند [.]1
همچنین از کلپها پتاسیم و ید استخراج میشود .در این میان

نقش جلبکها در صنعت
معموال کشت جلبکها به عنوان یک فعالیت اقتصادی و
صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای
صنعتی صورت میگیرد .تحقیقات مربوط به کشت انبوه
جلبکها در ژاپن از سال  8304شروع شد و برای اولین بار
کشت گونهای از جلبک قرمز ژلیدیوم را در حوضچههای
مخصوصی شروع کردند [.]0
در حال حاضر الگوهای مختلفی از استخرها جهت پرورش
جلبکهای آبزی استفاده میشود که شامل انواع مخلوط کن
ها ،دستگاههای کنترل میزان تولید ،میزان تغذیه و آلودگی
است .در اطراف حوضچهها یا استخرها باید توجه کامل به
کف ،دیوارهها ،سقف و یا پوشش آنها مبذول گردد [.]8
کاراژنین یک کمپلکس هیدرات کربن و اسید سولفوریک
است که در دیواره سلولی جلبک قرمز از قبیل
 Ahnfeltia, Gigartinaو عمدتاً در

Eucheuma,

Chondrus crispus

یافت میشود .این ماده در تهیه خمیر دندان ،مواد آرایشی،
رنگها ،در پروسه نهایی منسوجات چرم نما ،منسوجات ،در
صنایع تخمیر و دارویی کاربرد دارد [ .]1پزشکان از کاراژنین
بهعنوان داروی انعقاد خون استفاده مینمایند .همچنین در
تصفیه چغندرقند ،مشروبات الکلی و نوشابههای غیر الکلی
مورد استفاده قرار میگیرد .گاهی جلبک  Gigartinaبهجای
کندروس کریسپوس جهت استحصال کاراژنین مصرف می-
شود .همچنین این ماده بهعنوان عصاره و شیره لعابدار یا
چسبدار در صنعت از آن استفاده میشود و در صنایع مواد

اعضای راسته  Laminarialesاز جلبکهای قهوهای بیشتر
مورد استفاده قرار میگیرند .از برخی از جلبکهای قرمز نظیر
 Rhodymeniaو  Polysiphoniaکه ممکن است  9تا 0
درصد وزن آنها را پتاسیم و ید تشکیل دهد استخراج می-
شود .بسیاری از جلبکهای دریایی از لحاظ آهن ،مس،
منگنز ،بر و غیره غنی میباشند [.]3
موارد متعددی از کاربرد صنعتی جلبکها وجود دارد که به
چند نمونه اشاره میشود:
 تولید دیاتومیت :دیاتومیت یا خاك دیاتومه ،رسوباتی استکه از پوستۀ سیلیسی دیاتومهها در کف دریاها و اقیانوسها به
وجود آمده است [ .]84این رسوبات ،طی میلیونها سال بر هم
انباشته شده و ضخامت آنها به صدها متر میرسد و گاهی
تودههای آن  8/0کیلومتر طول دارد .دیاتومیت خاکی است
متخلخل ،نرم ،بسیار سبک محکم و از نظر شیمیایی خنثی و
غیر قابل ترکیب با مواد دیگر و هر لیتر دیاتومیت 4/1
کیلوگرم وزن دارد .از دیاتومیت استفادههای مختلفی می-
شود .از جمله :
 بهعنوان صافی در تصفیه روغن ،شکر و آنتیبیوتیکها. جهت تهیه پودرهای براق کنندۀ ماشین و نقره و استفاده درتابلوها ،عالئم راهنمایی و شماره پالك خودروها.
 جهت تهیه شیشههای مقاوم. -استفاده از آن در خمیر دندان (براق کنندههای دندانها).

5

بررسی اهمیت و نقش جلبکهای دریایی در صنعت و کاربردهای ...

برخی از پژوهشگران ،بهدلیل اینکه تقریباً  ٪88حجم دیاتومه

قرمز به نام کوندروس کریسپوس وجود دارد .به این جلبک

را روغن تشکیل میدهد ،آنها را منشأ تشکیل نفتهای

خزۀ هلندی میگویند .از کاراژینین برای تهیۀ خمیر دندان،

جهان میدانند .طبق نظر برخی از این دانشمندان ،رسوبات

ژل موی سر ،لوسیونهای بهداشتی و زیبایی مختلف ،هم-

دیاتومهها فسیل شاخص با ارزشی برای اکتشاف میدانهای

چنین در رنگسازی ،پارچهبافی ،چرمسازی و صنایع دارو

زیرزمینی نفت است [.]8-1-3

سازی استفاده میشود .در پزشکی از این ماده برای انعقاد

 -تولید آگار :آگار ماده ژله مانندی است که از برخی جنس-

خون استفاده میشود [.]88-82

های جلبکهای قرمز بهدست میآید .به این گروه از جلبک-

 -تولید آلژینات :آلژیناتها مشتقات اسید آلژینیک هستند

های قرمز اصطالحاً آگاروفیت میگویند .از آگار برای تهیۀ

که به وفور در دیواره جلبکهای قهوهای وجود دارند .در

محیطهای مختلف کشت بهمنظور کشت آزمایشگاهی

نقاط مختلف دنیا ،از جنسهای گوناگون جلبکهای قهوهای

باکتریها و قارچها استفاده میشود [ .]0جنسهای مهمی که

برای استخراج آژیناتها استفاده میشود .از مهمترین

از آنها آگار بهدست میآید عبارتاند از :ژلیدیوم،

جلبکهای قهوهای برای تهیه آلژینات ،جنسهای المیناریا،

گراسیالریا ،کوندروس و چند جنس دیگر .دلیل استفاده

ماکروسیستیس و فوکوس است .از آلژیناتها در صنعت

گسترده از آگار برای تهیه محیط کشت این است که این ماده

الستیکسازی ،رنگسازی ،تهیۀ بستنی و تهیۀ قطعات و لوازم

دارای گاالکتوز و یک سولفات است که در دمای 34 -844

پالستیکی ضد حرارت استفاده میشود .همچنین از مشتقات

درجه سانتیگراد ذوب و در دمای پایینتر جامد میگردد،

اسید آلژینیک در تهیۀ صابون ،کرم و سس استفاده میگردد

نکته مهم دیگر که بر ارزش آگار میافزاید اینست که این

[.]88-89

ماده در برابر باکتری تبدیل کنندۀ ژل بسته به ژل مایع مقاوم

 -تولید چسب :در ژاپن از برخی از جلبکها نوعی چسب

است [.]0

تهیه میشود که از آن برای چسباندن اشیاء و نیز بهعنوان ماده

در داروسازی ،بهعنوان ماده زمینه برخی داروها ،از آگار

قالب گیری استفاده میشود .ترکیب این ماده با اندکی تفاوت

استفاده میشود .برای تهیه بستنی ،ژل و شیرینی ،همچنین در

شبیه آگار است [.]88

تهیه فیلمهای عکاسی ،از آگار استفاده میگردد .از آگار

 -تولید کاغذ عدسی :ژاپنیها از اسپیروژیر برای ساخت

استفادههای متعدد دیگری میشود .در کشور ما نیز در سال-

نوعی کاغذ مخصوص تمیز کردن عدسیهای میکروسکوپ،

های اخیر به استخراج آگار از جلبکهای قرمز خلیج فارس،

شیشههای عینک و دیگر وسایل نوری استفاده مینمایند [.]80

توجه شده است [ .]84در آبهای خلیج فارس در مرزهای
آبی ایران ،در حدود  00گونه جلبک قرمز شناسایی شده
که بسیاری از آنها برای استخراج آگار مناسب هستند .یکی
از گونههای مناسب که میزان آگار حاصل از آن زیاد است و
در خلیج فارس فراوان یافت میشود گونۀ گراسیالریا کانالی
کوالتا میباشد .تولید آگار یک صنعت چند میلیون دالری
را در بعضی کشورها ایجاد کرده است [.]88
 تولید کاراژینین :کاراژینین ماده است مرکب از چندین قندو ترکیبات دیگر که در دیوارۀ یاختهای یک گونه جلبک

نقش جلبکها برای درمان بیماریهای انسان
اخیراً عالقه زیادی به مواد بیولوژیکی فعال جدا شده از
جلبکها و اثر آنها بر روی عملکرد فیزیولوژیک بدن انسان
مخصوصاً افزایش قابلیت سیستم ایمنی و فعالیت ضد سرطانی
این مواد نشان داده شده است [.]88
مواد فعال بیولوژیک جدا شده از جلبک

با غلظت (mg/ml

 ) 844بر روی سلولهای سرطانی پستان انسان به میزان %01
اثرات مهارکننده رشد و بر روی سلولهای آلوده به میزان

0
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 %09اثرات کشنده و  %34اثرات مهارکننده رشد دارد [.]85

چون دارای گاالکتان سولفات بیشتری است ،رشد فصلی و

بدون اینکه اثرات سوئی بر روی سلولهای نرمال یعنی

محلی و پروسههای تصفیه الکلی آن نسبت به ژلیدیوم اهمیت

فیبروبالستهای دیپلوئید طبیعی انسان داشته باشد .همچنین

بیشتری پیدا کرده است [ .]2فوکوسها تولید کننده اسید

خوراندن غذای حاوی  %2جلبک از خانواده المیناریا به

آلژینیک ،آلژینهای سدیم ،پتاسیم ،آلومینیوم و کلسیم که

موشهای ماده باعث اثر مهاری قابل توجهی بر روی تومور

بهعنوان عوامل امولسیون کننده هستند و در معالجه زخم معده

زدایی داشته است [.]88

و بهعنوان مسهل و عوامل تولید کننده ید و برم که در تهیه

گزارشهایی در خصوص اثرات ضد ویروسی عصاره

بسیاری از داروها بهکار میروند ،میباشند و در صنعت قند

جلبکهای مختلف وجود دارد .عصاره استخراجی حاصل از

سازی هم مورد مصرف دارد [ .]83آگار بهعنوان یک ترکیب

جلبکهای قهوهای اثر ضد ویروسی از خود نشان داده است.

امولسیون دهنده و مسهل به مقدار  0گرم یک یا دو بار در

مطالعات نشان داد که در مصرف کنندگان جلبک ،میزان

روز مصرف میشود ،همچنین جهت تهیه محیطهای کشت

مبتالیان به ایدز بهطور چشمگیری کمتر از افراد دیگر بوده

به صورت ژل و جهت امولسیونها و در تهیه بستنی و چسب

است [ .]80کوندروس مادهای محافظ و بهعنوان نرم کننده و

و نیز تهیه محلولهای عکاسی و در صنایع نساجی بهخصوص

در تهیه مسهلی به نام کوندرمول کاربرد دارد .آگار این

ابریشم مصرف دارد .در قرن حاضر نیز از آن در درمان

جلبک قرمز که به نام آگاریوفیت معروف است به صورت

تشعشعهای اتمی و بیماریهای قلبی و مسمومیت ناشی از

مواد ژالتینی خشک شده و با دستههایی که شامل نوارهای

جذب فلزات سنگین در بدن انسانها استفاده میکنند [.]24

نازك است و به صورت خرد شده ،ورقه ورقه و یا گرانول

پژوهشهای علمی جدیدی که اخیراً درباره جانداران

وجود دارد .رنگ آن زرد مایل به نارنجی و یا زرد مایل به

آزمایشگاهی با استفاده از گونه جلبکها صورت گرفته نشان

قهوهای و همچنین روشن یا بیرنگ نیز دیده میشود [-88

داده است که مصرف جلبکها در کاهش کلسترول و فشار

.]83

خون موثر است .از سوی دیگر ،جلبکها مقدار زیادی سدیم

برخی از جلبکها دارای خواص دارویی هستند .از جلبک-

دارند که ممکن است در برخی افراد موجب افزایش فشار

های قهوهای ،بهدلیل داشتن ید برای درمان گواتر استفاده می-

خون شود [.]28

شود .از زمانهای گذشته ،چینیها و ژاپنیها ،از این جلبکها

امروزه جلبکها منابع اصلی استخراج موادی از قبیل

برای درمان بیماری گواتر استفاده میکردهاند .امروزه برای

آلژیناتها ،آگار ،کاراگیتان ،مانیتول ،فوکونیدین و ید می-

درمان گواتر دارویی به نام پالکاتو از برخی جلبکهای قهوه-

باشند که هر یک بهطور گستردهای در صنایع مختلف از جمله

ای مثل المیناریا و سارگاسوم بهدست میآید [ .]81پژوهش-

صنایع دارویی بهکار میروند [ .]24در مورد بررسی اثر ضد

های اخیر روی جلبکهای قرمز و دیگر جلبکهای دریایی

میکروبی جلبک کاهوی دریایی تحقیقات پراکندهای

نشان داده که این جلبکها دارای مواد دارویی با ارزشی و

صورت گرفته است .در سال  8310در هند عصارهای مانیتول

ماده خام اولیه در تهیه آگار میباشند .میزان تقاضای آن به-

و تولوئن  85گونه جلبک دریایی برای فعالیت ضد میکروبی

دلیل کاربردهای صنعتی ،داروسازی ،کاغذسازی و

استخراج شد که در بین آنها جلبک کاهوی دریایی بیش-

صنایع چوب بسیار باالست [.]0

ترین فعالیت ضد میکروبی را نشان داد [.]85

طبق اطالعات هر کیلوگرم این ماده  81دالر به فروش می-
رسد .ساخت آگار از گراسیالریا شبیه ژلی دیوم است اما
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در تحقیقی که بر روی  0گونه جلبک دریایی در سواحل

گونههای  digitata Laminariaو  Rhodomela larixو

افریقای جنوبی برای فعالیت ضد میکروبی انجام شد ،جلبک-

برخی از گونههای  Polysiphoniaو  Pelvetiaاثرات

های مورد آزمایش دارای اثرات ضد میکروبی بودند و

مشابهی دارند .از نوعی دیاتوم به نام  Nitzschia paleaیک

معموالً باکتریهای گرم مثبت حساستر از گرم منفی می-

آنتی بیوتیک موثر علیه باکتریها تولید شده است .گفته می

باشند [ .]24پزشکان از کاراژنین بهعنوان داروی انعقاد خون

شود این آنتی بیوتیک نسبت به باکتری

استفاده مینمایند .همچنین در تصفیه چغندرقند ،مشروبات

بسیار موثر میباشد .بیش از  24جلبک دریایی برای تهیه

الکلی و نوشابه های غیر الکلی مورد استفاده قرار میگیرد

داروهای دفع کرمهای انگل دستگاه گوارش و کنترل اسهال

[ .]83گاهی جلبک  Gigartinaبهجای کندروس کریسپوس

و حتی داروهای ضد سرطان مورد استفاده قرار میگیرند

جهت استحصال کاراژنین مصرف میشود .جلبکها به دلیل

[.]85

دارا بودن ترکیبات ویژه پلی ساکاریدی و نیز ترکیبات

در چین ،ژاپن و شیلی از جلبکها برای درمان بیماریهای

دارویی خاص ،دارای کاربردهای وسیعی خواه به صورت

مجاری ادراری و ششها استفاده میشود .از پودر مانیتول که

مصرف مستقیم دارویی و خواه بهصورت مصرف ترکیبات

بدون بو است و شیرینی آن نصف شیرینی شکر است ،به-

آنها در طی پروسههای داروسازی مورد استفاده قرار می-

عنوان مکمل شکر برای بیماران دیابتی استفاده میشود ،بدون

گیرد [.]28

اینکه زیان آور باشد [.]88

خواص دارویی که برای جلبکها عنوان کردهاند بسیار می-

نقش جلبکها در پژوهشهای زیستی

باشد ،از جمله بهعنوان مسهل در یبوستهای دستگاه

جلبکهایی مثل کالمیدوموناس ،کلرال و استابوالریا در

Escherichia coli

گوارش ،بهعنوان التیام دهنده زخمهای دستگاه گوارش و به-

مطالعات فیزیولوژی ،سیتولوژی و ژنتیک بسیار مورد استفاده

عنوان داروهای ضد انگلی دستگاه گوارش و همچنین در

قرار میگیرند .از جلبک نیتال برای نشان دادن حرکات

کاهش وزن و نیز جلوگیری از بیماریهای تصلب شرائین از

سیتوپالسمی و تجمع یونها استفاده می شود [.]88

جلبکها استفاده میشود [.]22

در تحقیقات فضایی نیز از کلرال استفاده میگردد .نکته مهم

از کاربردهای جدید و مدرن این گیاهان در بیماری توموری

دیگر ارزشی است که آگار برای تهیه محیطهای رشد

است که ترکیبات ضد سرطانی از این گیاهان استخراج شده

باکتریها و قارچها دارد و آن مقاوم بودن آگار در برابر

و برای مقابله با بیماریهای توموری از آنها استفاده میشود.

باکتریهای تبدیل کننده ژل بسته به ژل مایع است ،کما این

حتی در برخی از منابع به قدرت مقابله این گیاهان در مقابل

که مصرف آگار در صنایع داروسازی آمریکا طی دهههای

ویروس ایدز نیز اشاره شده است [ .]80همچنین مقابله با

اخیر چند برابر شده است [.]88

ویروس تبخال نیز با کاربرد جلبکها امکان پذیر میباشد.

نقش جلبکها در تصفیه آب

برخی از جلبکها منبع آنتیبیوتیکها محسوب میشوند و
مانع از رشد دیگر باکتریها میگردد ،بهعنوان مثال میتوان
از آنتیبیوتیک کلرلین نام برد که در جلبک کلرال یافت می-
شود [ .]85مواد آنتیبیوتیکی که بر ضد باکتریهای گرم
مثبت و منفی مفید واقع میباشند به وسیله گونه
 Ascophyllum nodosumگزارش شده است .همچنین

فاضالبهای شهری حاوی مقادیر زیادی مواد آلی و معدنی
است ،ولی اکسیژن آن بسیار کم است .یکی از روشهای
آسان که در ایستگاههای تصفیه آب برای تصفیه این نوع
فاضالبها بهکار میرود ،ایجاد حوضچههای سیمانی کم
عمق و با وسعت زیاد است .رشد جلبکها در این حوضچهها
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باعث افزایش اکسیژن آن میشود .در اثر افزایش اکسیژن،

میکروارگانیسمها مسئولیت تجزیه نمودن بقایای مواد آلی را

تعداد میکروارگانیسمهای هوازی در آب زیاد شده و در

در فاضالبها بهعهده دارند [.]25

نتیجۀ فعالیت آنها ،مواد آلی موجود در آب تجزیه میگردد.

نتیجهگیری

فاضالبها میکروارگانیسمهای فاسد و پوسیده را در خود پناه

امروزه بهرهبرداری از جلبکها در ابعاد صنعتی ،کشاورزی،

داده و پرورش میدهد [.]29

دارویی و غذایی ابعاد بسیار گستردهای یافته و تکنولوژی

استفاده از جلبکهای سبز و کوچک اندام نظیر:

مدرن برای تولید و بهرهبرداری از جلبکها در کشورهای

 Chlamydomonas ،Euglenaو  Chlorellaدر مسیر کانال

صنعتی و پیشرفته جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

خروجی مخازن بزرگ و کم عمق فاضالبی (اکسیداسیون

خوشبختانه در کشور ما نیز بر اثر شرایط جغرافیایی خاص،

فاضالبی) سریعترین و کم هزینهترین روشی است که بهطور

گسترش جلبکها آن چنان است که بسیاری از گیاهان تولید

موثر میتواند مواد فاسد و خطرناك را به کودهای با ارزش

کننده مواد اولیه دارویی را داریم و میتوانیم با بهرهگیری از

و بدون بو تبدیل کند و همانند کاتالیزور عمل میکند [.]20

آنها از ورود این مواد از خارج جلوگیری کنیم .جلبکهای

رشد این جلبکها بهعنوان عامل تصفیه کننده در کانالهای

دریایی در سواحل صخره ای جنوب کشور بهخصوص

فاضالبها نیز حائز اهمیت است .این جلبکها برای انجام

سواحل استان سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر به وفور

فعالیتهای متابولیسم خود نیتراتها و فسفاتها را مصرف

یافت می شوند .طی تحقیقات انجام شده بیش از  254گونه

کرده و با انجام پروسه فتوسنتز ،اکسیژن آزاد میکنند و

جلبکی در سواحل جنوب کشور شناسایی شده ،که بسیاری

اکسیژن آزاد شده به باکتریهای هوازی کمک میکند تا در

از گونهها دارای خواص کاربردی بوده و در سطح جهانی از

تجزیه مواد خام فاضالبها فعال باشند فاضالبهایی که

آنها استفاده میشود.

عمدتاً از ضایعات صنعتی و شهر نشینی ایجاد شده باشند

درسال  8938یکصد و هشتاد تن اسیدآلژنیک و امالح و

دارای بسیاری از ترکیات آلی و معدنی هستند که در آنها

استرهای آن تحت عنوان قرص و گرد خمیر ویژه دهان و

حل شده و به حالت معلق در آمده است [.]20

دندان جمعاً حدود  5میلیون دالر واردات به کشور داشتهایم.

تصفیه چنین فاضالبهایی غالباً یک امر اکسیژناسیون تلقی

در حالیکه با بهرهگیری از منابع غنی سواحل خلیج چابهار،

میشود .لذا پدیده اکسیژنه نمودن بهوسیله جلبکها بسیار

بوشهر و بندر لنگه ضمن صرفهجویی ارزی فراوان ،گامهای

Scenedesmus

بلندی در جهت خودکفایی کشور در این زمینه برداشته

متداول است برخی از جلبکها نظیر

 Chlorella, ,Euglenaو  Chlamydomonasدر این پدیده

خواهد شد.

بسیار موثر واقع میشوند .اکسیژنه نمودن فاضالبها به

در کشور ما نیز خوشبختانه در سالهای اخیر ،کشت انبوه

خصوص در تودههای کوچک نظیر استخرها ضرورت دارد

جلبکهای دریایی نیز مورد توجه قرار گرفته است .اخیراً

تا بوی بد از آنها بر طرف گردد .به این ترتیب جلبکها

یک مزرعه بزرگ کشت انبوه جلبک های قرمز ،قهوهای و

نقش مهمی را در تصفیه فاضالبها به عهده دارند که گاه

سبز در سواحل جنوبی ایران افتتاح گردید .با توجه به

بهصورت طبیعی این پدیده انجام میشود.

تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی و کاربرد جلبکهای

پروسه فتوسنتز توسط جلبکها سبب وفور اکسیژن میشود

سواحل جنوبی کشور و با توجه به اثرات متعددی که استفاده

و اکسیژن تولید شده به مصرف میکروارگانیسمها میرسد که

از جلبکها دارند ،لزوم توجه هر چه بیشتر به شناخت این
ذخایر و قابلیتهای کاربردی آنها مشخص شده و الزم است
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... بررسی اهمیت و نقش جلبکهای دریایی در صنعت و کاربردهای

در مورد اثرات گونههای جلبکی سواحل جنوب کشور
تحقیقات الزم صورت گرفته تا بر اساس آن بتوان به نحو
.مطلوب بهرهبرداری بهینه را از این منابع طبیعی ملی انجام داد
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