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چکیده
در دو دهه گذشته مدیریت آلودگی منابع آبی به خصوص انواع پرخطر ،بسیار مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلف از جمله
رسوب دهی ،تبخیر ،تبادل یونی و  ....به منظور خارج نمودن این مواد تکوین یافته است .از معایب این روشها می توان به پر هزینه
بودن ،عدم دسترسی به برخی مواد شیمیایی و مشکالت زیست محیطی ثانویه متعاقب مصرف برخی مواد پاالینده اشاره نمود .در
این بررسی از ریزجلبک ها با قابلیت تجمع ،جذب ،متابولیزه و حتی حذف ترکیبات سمی از محیط پیرامون که به وفور در طبیعت
یافت می شوند ،به عنوان جایگزین پاالینده ها در حذف فلزات سنگین ،بهبود بخش پساب صنایع ،کاهنده ترکیبات شیمیایی سمی
و پاک کننده و خالص کننده آب استفاده شده است.
کلمات کلیدی :ریز جلبک ها ،زیست پاالیی ،آالیندهها ،فلزات سنگین ،سموم ،ترکیبات هیدروکربن
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مقدمه

منابع آب سطح کره زمین بدلیل برخی فعالیت های انسانی بشدت در حال آلوده شدن هستند .امروزه از تکنیک ها متنوعی برای
خارج کردن آلودگی از آبها استفاده می شود که می توان به اسمز معکوس ،دیالیز الکتریکی ،اولترافیلتراسیون ،تبادل یونی ،و ته
نشست های شیمیایی و نهایتا بهبود از طریق بهره گیری از گیاه پاالیی ( )Bioremediationو...اشاره نمود .با این وجود ،همه
این روش ها معایبی دارند .از جمله این موارد عملکرد ناقص در خارج نمودن فلز ،نیاز به انرژی و مواد زیاد ،ایجاد فاضالب سمی و یا
سایر پساب ها که خود آنها نیاز به تیمار دهی دقیق دارند ،می باشد( .)Ahalya et al., 2003با افزایش آگاهی های محیط
زیستی و شکایات قانونی از تخلیه پساب ،بهره گیری از تکنولوژی های جایگزین موثر برای خارج نمودن این آالینده ها به محیط
زیست بسیار ضروری بنظر می رسد .در این راستا ،بهره گیری از زی توده میکروارگانیسمها از چمله ریزجلبکها به عنوان یک
انتخاب برای توسعه اقتصادی و تیمار دهی دوستدار محیط زیست پساب ،خود را توجیه پذیر ساخته است .به این ترتیب ریزجلبک-
ها ،عالوه بر تولید غذاو کود ،بعنوان کنترل کننده آلودگی ها و سایر منافع نیز مطرح میشوند .برخی گونه های معین از جلبک ها
برای مصارف کود های آلی در مزارع خشکی کاربرد دارند که هم بشکل ماده خام وهم بشکل نیمه ته نشست شده و فراوری شده
استفاده می شوند(.)Riesing, 2006
جذب زیستی( )Biosorptionو فرایند های تجمع زیستی ،یونهای فلزی را با زی توده های غیر زیستی و زیستی باند داده و در
مجموع ،فاکتوری برای پاالیندگی محیط زیست فراهم می آورد  .در این مطالعه فرآیند فوق در ارتباط با ریزجلبکها  ،مورد بررسی
قرار میگیرد .در شکل  1فرآیند جذب زیستی و ارتباط آن باانتحاب زی توده( ریز جلبک) ،پیش تیمار ،عدم تحرک و غیره نشان
داده شده است.

شکل  - 1فرایند جذب زیستی
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نتایج وبحث
در فرآیند جذب زیستی ،از توانایی مواد زیستی برای تجمع فلزات سنگین پساب و یا مسیر های بازجذب فیزیکی -شیمیایی آنها
بهره گرفته می شود( .)Fourest & Roux, 1992در این فرایند ،از زی توده ارگانیسم های میکروبی مختلف ،خزه ها ،گیاهان
آبزی وحتی گیاهان برگ دار استفاده شده است( )Chang et al., 1997; Niu et al., 1993; King et al., 2007بهترین
جاذب های فلزات سنگین در بین آنها ،جلبکها بوده که بدلیل داشتن پلی ساکارید ها ،پروتئین ها یا چربی ها در سطوح دیواره
سلولی با داشتن گروه های فعالی چون هیدروکسیل آمین ،کربوکسیل و سولفات ،براحتی محل هایی برای اتصال با فلزات را بوجود
اوردهاند ( )Yu et al., 1999و به همین دلیل بیشترین ظرفیت اتصال با فلزات سنگین را نشان می دهند ( Schiewer et al.,
 .)2000همچنین تحقیقات نشان داد که این جلبک ها توانایی باالیی در جذب زیستی فلزات سنگین محیط های آبی دارند
( .)Volesky & Holan, 1995; Schiewer & Volesky, 2000از طرف دیگر فرآیند تجمع زیستی به تجمع ترکیباتی
چون آفت کش ها ،یا سایر مواد شیمیایی آلی در یک ارگانیسم و یا انتقال آلودگی آلی یا غیر آلی بداخل سلولهای زنده نیزاطالق
می شود( .)Barron, 1995در این فرآیند ،مواد غذایی چون نیترات ها ،فسفات ها ،سولفات ها ،ترکیبات کربنی آلی و غیر آلی ،از
خروجی پساب خارج می شوند .به عنوان مثال ،در استخرهای مصنوعی از ارگانیسم های فتوسنتز کننده می توان برای جلوگیری از
رسوب مواد معدنی استفاده کرد و از اینطریق اوتریفیکاسیون را کنترل نمود ( .)Ehrlich, 1986تجمع زیستی زمانی رخ می دهد
که یک ارگانیسم ترکیبات سمی در سطوح باال را به خود جذب نماید ،لذا نیمه عمر طوالنی تر ترکیبات خطرناک مضاعف بر سمیت
حاد ،حتی در شرایطی که سطوح طبیعی ین سموم خیلی زیاد نباشد را باعث می گردد (.)Bryan et al., 1979

پاالیش زیستی فلزات سنگین
وجود فلزات سنگین در محیط زیست بدلیل ایجاد مسمومیت در فون و فلور موجودات زنده ،یکی از مهمترین دغدغه های زیست
شناسان است .عالوه برآن ،بازیافت آنها اززایدات خروجی های صنعتی نیز بشدت مورد توجه است ،به خصوص از بعد امکان بهره
گیری مجدد فلزات ضروری ،حائز اهمیت می باشد .زایدات صنعتی ،ساختار ژئو -شیمیایی و معدنی فلزات ،منابع اصلی ایجاد
آلودگی های فلزات سنگین در محیط های آبی است ( .)Gumgum et al., 1994همچنین از مهمترین آالینده های دریاها،
زمین ،صنایع ،و حتی پساب تیمار شده ،می توان به فلزات سنگین اشاره نمود .با فرآیند صنعتی شدن ،کودها و آفت کش های مورد
استفاده خود به ایجاد آلودگی فلزات سنگین منابع آبی و زمین کمک نموده اند .افزایش بار فلزات سنگین سبب برهم خوردن
تعادل اکوسیستم های آبی میشود و تجمع فلزات سنگینی از قبیل مس ،روی ،کادمیم ،کروم و نیکل و ....بر رشد موجودات زنده
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تاثیر منفی می گذارد ،وا شانس انتقال فلزات سنگین در زنجیره غذایی افزایش مییابد( .)Pergent et al., 1999فلزات سمی به
دو گروه بزرگ تقسیم بندی می شوند ،اولین گروه شامل فلزاتی هستند که البته در مقادیر بسیار کم در نیازهای غذایی بسیاری از
ارگانیسم ها ضروریند ولی در مقادیر باال سمیت دارند .در این گروه می توان به آرسنیک ،کروم ،کبالت ،مس ،نیکل ،سلنیم ،وانادیوم
و روی اشاره نمود .دومین گروه شامل سرب ،جیوه ،کادمیم ،اورانیوم ،نقره ،و برم می باشند که همه آنها بسیار سمی اند و هیچ
ارزش غذایی ندارند( .)Inthorn, 2001از آنجا که این فلزات سنگین تجزیه زیستی نمی شوند ،درارگانیسم های زنده تجمع می
یابند .به منظورکاهش مشکالت آلودگی فلزات سنگین ،فرآیند های بسیاری تکوین یافته تا بتوان فلزات درون پساب ها را تیمار
نمود .البته فلزات سنگین نیزتاثیراتی بر فعالیت سلولی ریز جلبک ها دارند که می توان به تاثیر بر زیست سلولها ،ساختارغشا سلولی
و برخی ویژگی های آن اشاره نمود .بسیاری از آلوده کننده های شیمیایی ،از جمله ترکیبات ارگانوکلرین ،علف کش ،زائدات محلی
و شهری ،محصوالت نفتی و فلزات سنگین ،حتی در سطوح پایین آزاد سازی ،اثرات منفی زیادی بر محیط اقیانوس ها وارد می
کنند( )Haynes & Johnson, 2000لذا در یافتن روش های اقتصادی ،موثر و ایمن خارج کردن فلزات سنگین از پساب باید
از موادی که بطور خارق العاده و به شکل معنی دار قادر به کاهش سطوح این فلزات از آبها هستند ،استفاده نمود .در این رهگذر
باید از مواد زیستی استفاده نمود که نه تنها دوستدار محیط زیست باشند بلکه اقتصادی نیزباشند .جذب زیستی ،که به توانایی
ترکیبات زیستی به منظور خارج نمودن و تجمع فلزات سنگین و یا برخی آلودگی های دیگر از محیط های آبی اطالق می شود ،نیز
بدلیل برخی مزایا نسبت به روش های سنتی بسیار مورد توجه قرا گرفته است .در این روش از ترکیبا ت ارزان چون ریز جلبک های
طبیعی که در توده های زیاد در دسترس هستند ،و یا محصوالت حاصل از صنایع تخمیری به عنوان جاذب استفاده می
شوند( .)Davis, 2000توانایی ریز جلبک ها در جذب فلزات از خیلی سال پیش شناخته و تایید شده است (جدول 1و .)2جلبک
ها قادرند با جذب زیستی ،فلزات سنگین را در غلظت های باالتر از آنچه در محیط وجود دارد در خود ذخیره کنند ( Megharaja
 .)et al., 2003ریز جلبک های وابسته به ارگانیسم های یوکاریوت فتوسنتز و برخی قارچ ها بطور ترجیحی پپتیدهایی سنتز می
کنند که می توانند با فلزات سنگین اتصال برقرار کنند .این مولکولها ،به عنوان کمپلکس فلز -ماده آلی بوده ،در مراحل بعدی
درون واکوئولها قرار می گیرند تا کنترل تسهیل شده ی بر غلظت یون های فلزات سنگین سیتوپالسمی اعمال نمایند ،و از این
طریق اثرات سمیت آنها را یاخنثی کنند یا از اثرات منفی آنها جلوگیری نمایند( .)Cobbett & Goldsbrough, 2002برخالف
یوکاریوت ها ،سلولهای پروکاریوت برای سمیت زدایی فلزات سنگین بطریق پخش به بیرون و یا تغییرات آنزیمی از انرژی ATP
استفاده می کنند .ریز جلبک ها در موضوع پاالیش زیستی بدلیل قابلیت با دامنه وسیع تیمار دهی فلزات سنگین و یا حتی سایر
ترکیبا ت زائد که البته خود به هیچ عنوان بیماریزا نیستند ،بسیار مقدم بر دیگر ارگانیسم ها می باشند .از طرف دیگر با بهره گیری
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از این قابلیت پاالیندگی زیستی ریزجلبک ،می توان مطمئن بود که هیچ گونه آلودگی در اتمسفر ،آزاد و رها نخواهد شد که این
موضوع از بعد سالمت و ایمنی محیط زیست بسیار حائز اهمیت می باشند .ریزجلبک ها از زائدات به عنوان منابع غذایی استفاده
نموده و از طریق فرایند های آنزیمی نسبت به تخریب این آلودگی ها اقدام می کنند.مطالعات نشان داده که بواسطه متابولیسم ریز
جلبک ها ،زنوبیوتیک ها( باکتری های بیگانه) و فلزات سنگین یا سمیت زدایی شده ،یا از یک شکل به شکل دیگر درآمده و یا
تبخیر شده اند .آنها توانایی جذب دامنه وسیعی از مواد و ترکیبات غذایی مثل نیتروژن و فسفر را دارند(.)Ayse et al., 2005
زمانی و مرادشاهی 1932 ،ضمن بررسی فرایند آالیندگی نانوذرات از مدل زیستی ریزجلبک دنالیال برای زیست سنجی آنها بهره
بردند.
جدول  -1ریز جلبک های مورد استفاده در پاالیش زیستی فلزات سنگین
فلز مطالعه شده

منبع

ریز جلبک

Cu

Ayşe et al. 2005

Tetraselmis chuii

Pb

Arunakumara et al. 2008

Platensis

)Ni(II

Diwan, 2007

Oscillatoria sp., Spirogyra sp.

Se

Mane et al. 2011

Spirogyra sp., Nostoc commune

)Cr(VI), Ni (II

Parameswari et al.2010

Westiellopsis sp.

Cd, Hg, Pb,

Nirmal Kumar & Cini 2012

Spirogyra hyalina

Pb

Muhaemin, 2004

Dunaliella and Chlorella

Cu, Co, Pb,

Ajayan et al. 2011

Oscillatoria quadripunctulata

Cd, Zn and Cr

Travieso et al. 1999

Chlorella vulgaris

Cd, Pb and Hg

Inthorn et al. 2001

Scenedesmus acutus

Cu

Kaewsarn, 2002

Padina sp.

Cu

Yan & Pan 2002

Closterium lunula

Cu, Hg and Pb

Gannikar, 2002

Spirulina platensis

)Cr(VI

Singh et al. 2011

Chlorella minutissima

Zn, Cu, As,

Yao et al. 2011

Chlorella pyrenoidosa
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 ریز جلبک هایی مورد استفاده در حذف یا بازیافت فلزات از آبهای پساب و فاضالب-2جدول
فلز
Cd(II)

ارگانیسم
Chlorella vulgaris, Chlorella salina, Scenedesmus obliquus,
Chlamydomonas reinhardtii,3333
Asterionella Formosa, Fragilaria crotonensis, Thalasphaere
elongate

Pb(II)

Chlorella vulgaris, Euglena sp.

Zn(II)

Chlorella vulgaris, Chlorella regularis, Chlorella salina,Chlorella
homosphaera, Euglena sp.

Au(I)

Chlorella vulgaris

U(II)

Chlorella vulgaris, Chlorella sp., Scenedesmus
obliquus,Scenedesmus sp., Chlamydomonas sp., Dunaliella
tertiolecta, Ankiistroesmus sp., Selenastrum sp.

Cu(I)

Chlorella regularis, Euglena sp., Cricosphaere elongate

Ni(I)

Chlorella regularis, Thalassiosira rotula

Co(II)

Chlorella regularis, Chlorella salina

Mn(II)

Chlorella regularis, Chlorella salina, Euglena sp.

Mo(I)

Chlorella regularis, Scenedesmus sp., Chlamydomonas reinhardtii

Tc(II)

Chlorella emersonii, Scenedesmus obliquus,

Zn(II)

Chlorella emersonii, Scenedesmus obliquus,

Hg(II)

Chlorella sp.

Al(III)

Euglena sp.

نقش غالب برخی از پلی ساکارید های جلبکی از جمله کارگینان در تجمع فلزات مخصوصا در ریز جلبک ها ثابت شده و به توانایی
.)Pengfu et al., 2001(پلی ساکارید در ژل شدن بستگی زیادی دارد
 مساحت مورد نیاز کمتر برای رشد و تکثیر و توانایی تجمع، گستره وسیع تر زیستگاهی،جلبک ها به خاطر رشد سریع تر ازگیاهان
 وBiomonitoring  پایشگرهای زیست محیطیBioindicator زیاد فلزات سنگین درخود به عنوان شاخص زیست محیطی
.)1931 ، مورد توجه قرارگرفتند (فاطمی مطلق و همکارانBiosorption of effluent treatment تصفیه کننده پسابها
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پاالیش زیستی ترکیبات نفتی

منظور از نشت نفت ،رها شدن هیدروکربن های نفتی مایع به محیط زیست از طریق فعالیت های بشر بوده ،که یکی از مهمترین
انواع آلودگی است .آزاد شدن نفت خام از تانکرها ،رها شدن سوخت کشتی های بزرگ ،نشت از پایانه های ساحلی ،دستگاه های
حفر چاه ،نشت از پاالیشگاه هایی چون پاالیشگاه های گازوئیل ،دیزل و سایر محصوالت جنبی و بطور کلی رها شدن هر گونه نفت
ضایعاتی و سوخته از جمله این نشت ها می باشند .نشت روغن یکی از مهمترین معضالت محیط زیستی است .رشد ریز جلبک ها
بر روی این نشت های نفتی توسط متخصصین به منظور تعیین امکان پاک سازی روغن توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت.
تجربیات  Walkerو همکاران ( )1391نشان می دهد که ریز جلبک ها می توانند هیدروکربن های نفت خام و روغن موتور را تا
حدودی از بین ببرند .آنها گزارش نمودند که که  %93-16هیدروکربن های الیفاتیک اشباع شده و  %12-11ترکیبا ت آروماتیک
زوغن های خام و  %16-29هیدروکربن های آلیفاتیک اشباع و  %16-21ترکیبا ت آروماتیک نفت موتور توسط ریزجلبک ها تجزیه
شدند .این موضوع می تواند پیشنهادی باشد مبنی بر اینکه ریز جلبک ها نیز در کنار سایر میکروارگانیسم ها قادرند روغن های
مختلف را تجزیه کنند(جدول .)9
جدول  -3تجزیه ترکیبا ت نفتی و سوخت بوسیله گروه های مختلف ریز جلبک ها
ریز جلبک

ترکیبات
Benzene, toluene,naphthalene, phenanthrene,

Selanastrum capricornatum

Benzene, toluene,naphthalene,phenanthrene, pyrene

CyanobacteriaMicrocystis aeruginosa

Mixed cultures(Yeasts, molds, protozoa, … Acrylonitrile
Dibenzanthraceae

Activated sludge

Fluoranthene

Sewagw slude

Petroleum derivatives

Acinetobacter calcoaceticus

Phenol cresols

Strains of Pseudomonas putida

Paraffins

Trichosporon pullulans

Total petroleum hydrocarbons

Aeromonium sp.

n-Undecane

Mycobacterium sp.
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حافظیه و همکاران
پاالیش زیستی سموم کشاورزی

دامنه وسیعی از ترکیبات ارگانوکلره ازطریق فاضالب خانگی ،پساب حامل آفت کشهای مربوط به مزارع کشاورزی و خروجی صنایع
در محیط های آبی رها می شوند .مطالعات گذشته نشان داده که برخی از گونه های ریزجلبکی نسبت به آفت کش ها حساسیت
دارند( .)Solomon, 1996البته حساسیت ها بسته به غلظت آفت کش ،زمان در معرض بودن و گونه ریز جلبک متغییر بودند.
ریزجلبک ها نه تنها قادرند آفت کش ها را تجمع زیستی دهند ،بلکه می توانند به تغییرشکل زیستی سایر آالیند های محیط
زیستی نیزکمک کنند(جدول.)1
جدول  -4ریز جلبک های موثر در تجمع زیستی و تغییر شکل زیستی آفت کش ها
تجمع زیستی

تغییر شکل زیستی
Lindane, naphthalene

Mirex

Chlamydomonas sp.

Lindane

Toxaphene,

Chlorella sp.

chlordimeform

methoxychlor
Mirex

Chlorococcum sp.

DDT

Cylindrotheca sp

DDT, naphthalene

Mirex

Dunaliella sp.

Phenol

DDT, parathion

Euglena gracilis

Naphthalene sulfonic acid

DDT, parathion

Scenedesmus obliquus

Benzo[a]pyrene

Benzene, toluene,

Selenastrum capricornutum

chlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene,
nitrobenzene
naphthalene, 2,6dinitrotoluene,
phenanthrene, di-nbutylphthalate,
pyrene
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سال دوم /شماره  /1تابستان 1931

پاالیش زیستی ترکیبات رادیو اکتیو
اورانیوم به عنوان یکی از جدی ترین آالینده های فلزات سنگین هم بدلیل سمیت باال و هم بدلیل تشعشعات رادیو اکتیو بسیار
خطرناک می باشد .سطح اورانیوم در محیط زیست با توجه به افزایش فعالیت های هسته ای ،افزایش یافته است .آلودگی اورانیومی
هم در منابع ابهای سطحی و هم زیر زمینی مشاهده شده است( .)Laul, 1992لذا کاهش سطوح فلزات سنگین و به خصوص
اورانیوم در محیط زیست یکی از کارهای ضروری است که بیشتر متخصصین محیط زیستی بدنبال یافتن راه کار آن می باشند.
روش های جدا کننده فلزات سنگین از خروجی های صنایع ( مثل رسوب دهی و جداسازی فاضالب ،اکسیداسیون و احیا شیمیایی،
تبادل یونی ،اسمز معکوس ،جداسازی غشایی ،تیماردهی الکتروشیمیایی و تبخیر) ،اغلب آنطور که بایسته است اثر بخشی نداشته و
به خصوص در محیط های خروجی رقیق ،بسیار گران قیمت می باشند ( .)Aksu, 1998جلبک های دریایی با قابلیت جذب
رادیونوکلوئید ها یی چون رادیوم ،توریوم و اورانیوم از مدتها قبل شناخته شده بودند .جذب زیستی اورانیوم بوسیله Cystoseira
 indicaکه یک جلبک قهوه ای است قبال گزارش شده است (.)Edgington et al., 1970
ریزجلبک ها جاذب آالینده های آلی و معدنی
از ریز جلبک ها و گیاهان آبزی می توان به عنوان جاذب های طبیعی برخی از یونها و عناصر آالینده محیط زیست بهره گرفت.
شیخی نژاد و همکاران(  )1932ویژگی های برخی از ریزجلبکی در کاهش دی اکسید کربن آب را نشان دادند .همچنین لباب پور
( ،)1932از جلبک کلروال ولگاریس برای جذب آالینده های فاضالبی استفاده نمود ضمن آنکه توده زیستی بدست آمده نیز ارزش
اقتصادی داشت.

یافته های ترویجی
از جلبک ها چه به صورت زنده و چه خشک شده ،می توان در بخش های مختلف صنعتی استفاده نمود .مهمترین عملکرد آنها در
حذف یا بازیافت فلزات سنگین پساب ها است که پس از بازجذب توسط جلبک ها از پساب جداسازی شده ،از این طریق می توان
درصد باالیی از آلودگی های فلزات سنگین را از منابع آبی خارج نمود .پاالیش زیستی ترکیبات نفتی یکی دیگر از کاربرد های
جلبک ها است که با جذب مقادیر قابل توجهی از این ترکیبات هیدروکربنه امکان حذف انها از پساب آلوده وجود خواهد داشت.
جلبک ها همچنین می توانند در حذف یا کاهش سموم آب زهکش های کشاورزی ،ترکیبات رادیو اکتیو پساب کارخانه ای و
همچنین ترکیبات آلی نیتراته و فسفاته حاصل از فعالیت های کود دهی و کشاورزی و یا پساب کارخانه ها نقش موثری ایفا نمایند.
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بدین منظور کافی است در پساب های موجود کشت شوند و با توجه به پدیده جذب زیستی ،قابلیت زیست پاالیی باالیی خواهند
داشت .همچنین می توان جلبک ها و به خصوص گیاهان دریایی را خشک نمود و بصورت ذرات مختلف از خرد شده تا پودر شده
در بسته بندی هایی که پودر از آن خارج نگردد در پساب گذاشت تا روند جذب زیستی خود را در زمان الزم انجام دهند .بدیهی
است در شکل خشک یا پودر می توان آنها را از پساب خارج نمود و به عنوان کود در کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
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