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 دهیچک

 جمله از مختلفی ها روش و گرفته قرار توجه مورد اریبس پرخطر، انواع خصوص بهی آب منابعی آلودگ تیریمد گذشته دهه دو در

 نهیهز پر به توانی م هاروش این بیمعا از. است افتهی نیتکو مواد نیا نمودن خارج منظور به....  وی ونی تبادل ر،یتبخ ،یده رسوب

 در. نمود اشاره ندهیپاال موادی برخ مصرف متعاقب هیثانوی طیمح ستیز مشکالت ویی ایمیش موادی برخ بهی دسترس عدم بودن،

 عتیطب در وفور به که رامونیپ طیمح ازی سم باتیترک حذفی حت و زهیمتابول جذب، تجمع، تیقابل با ها زجلبکیر ازی بررس نیا

ی سمیی ایمیش باتیترک کاهنده ع،یصنا پساب بخش بهبود ن،یسنگ فلزات حذف در ها ندهیپاال نیگزیجا عنوان به شوند،ی م افتی

 . است شده ادهاستف آب کننده خالص و کننده پاک و

 دروکربنیه ترکیبات سموم، ن،یسنگ فلزات ها،آالینده ،ییپاال ستیز ها، جلبک زیر ی:دیکل کلمات
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 مقدمه

ی برای متنوع ها کیتکن از امروزه. هستند شدن آلوده حال در بشدتی انسانی ها تیفعالی برخ لیبدل نیزم کره سطح آب منابع

 ته و ،یونی تبادل ون،یلتراسیاولتراف ،یکیالکتر زیالید معکوس، اسمز به توانی م که شودی م دهاستفا  آبها ازی آلودگ کردن خارج

 همه وجود، نیا با. نمود اشاره...و( Bioremediationیی )پاال  اهیگ ازی ریگ بهره قیطر از بهبود تاینها ویی ایمیشی ها نشست

 ای وی سم فاضالب جادیا اد،یز مواد وی انرژ به ازین فلز، نمودن خارج در اقصن عملکرد موارد نیا  جمله از. دارندی بیمعا ها روش نیا

 طیمحی های آگاه شیافزا با(. Ahalya et al., 2003)باشدی م دارند، قیدقی ده ماریت به ازین آنها خود که ها پساب ریسا

 طیمح به ها ندهیآال نیا نمودن خارجی برا رموث نیگزیجای های تکنولوژ ازی ریگ بهره پساب، هیتخل ازی قانون اتیشکا وی ستیز

 کی عنوان به هازجلبکیر چمله از هاسمیکروارگانیم تودهی ز ازی ریگ بهره راستا، نیا در. رسدی م بنظری ضرور اریبس ستیز

-زجلبکیر بیترت نیا به. است ساخته ریپذ هیتوج را خود پساب، ستیز طیمح دوستداری ده ماریت وی اقتصاد توسعهی برا انتخاب

 ها جلبک از نیمعی ها گونهی برخ. شوندیم مطرح زین منافع ریسا و های آلودگ کننده کنترل بعنوان کود، غذاو دیتول بر عالوه ها،

 شدهی فراور و شده نشست ته مهین بشکل وهم خام ماده بشکل هم که دارند کاربردی خشک مزارع دری آلی ها کود مصارفی برا

 (.Riesing, 2006)شوندی م استفاده

 در و داده باندی ستیز وی ستیز ریغی ها تودهی ز با رای فلزی ونهای ،یستیز تجمعی ها ندیفرا و( Biosorptionی)ستیز جذب

ی بررس مورد  ، هازجلبکیر با ارتباط در فوق ندیفرآ مطالعه نیا در.  آوردی م فراهم ستیز طیمحی ندگیپاالی برای فاکتور مجموع،

 نشان رهیغ و تحرک عدم مار،یت شیپ ،(جلبک زیر) تودهی ز باانتحاب آن ارتباط وی ستیز جذب ندیفرآ 1 شکل در .ردیگیم قرار

 . است شده داده

 

 یستیز جذب ندیفرا - 1 شکل
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 نتایج وبحث

 آنهایی ایمیش  -یکیزیف بازجذبی ها ریمس ای و پساب نیسنگ فلزات تجمعی برای ستیز موادیی توانا از ،یستیز جذب ندیفرآ در

 اهانیگ ها، خزه مختلف،ی کروبیمی ها سمیارگان تودهی ز از ند،یفرا نیا در(. Fourest & Roux, 1992)شودی م گرفته بهره

 نیبهتر( Chang et al., 1997; Niu et al., 1993; King et al., 2007)است شده استفاده دار برگ اهانیگی وحتی آبز

 وارهید سطوح در های چرب ای ها نیپروتئ ها، دیساکاری پل داشتن لیبدل که بوده هاجلبک ها،آن نیب در نیسنگ فلزاتی ها جاذب

 بوجود را فلزات با اتصالی برایی ها محلی براحت سولفات، و لیکربوکس ن،یآم لیدروکسیه چونی فعالی ها گروه داشتن بای سلول

 ,.Schiewer et al)دهند ی م نشان را نیسنگ فلزات با اتصال تیظرف نیشتریب لیدل نیهم به و( Yu et al., 1999) انداورده

 دارندی آبی ها طیمح نیسنگ فلزاتی ستیز جذب دریی باالیی توانا ها جلبک نیا که داد نشان قاتیتحق نیهمچن(. 2000

(Volesky & Holan, 1995; Schiewer & Volesky, 2000 .)ی باتیترک تجمع بهی ستیز تجمع ندیفرآ گرید طرف از

 زاطالقین زندهی سلولها بداخلی آل ریغ ای یآلی آلودگ انتقال ای و سمیارگان کی دری آلیی ایمیش مواد ریسا ای ها، کش آفت چون

 از ،یآل ریغ وی آلی کربن باتیترک ها، سولفات ها، فسفات ها، تراتین چونیی غذا مواد ند،یفرآ نیا در(. Barron, 1995)شودی م

جلوگیری از ی برا توانی م کننده فتوسنتزی ها سمیارگان ازی مصنوعی استخرها در مثال، عنوان به. ندشوی م خارج پسابی خروج

 دهدی م رخی زمانی ستیز تجمع(. Ehrlich, 1986) نمود کنترل را ونیکاسیفیاوتر قینطریا از و کرد استفادهی معدن موادرسوب 

 تیسم بر مضاعف خطرناک باتیترک تری طوالن عمر مهین لذا د،ینما ذبج خود به را باال سطوح دری سم باتیترک سمیارگان کی که

 (. Bryan et al., 1979) گرددی م باعث را نباشد ادیزی لیخ سموم نی یعیطب سطوح کهی طیشرا دری حت حاد،

 نیسنگ فلزاتی ستیز شیپاال

 ستیزی ها دغدغه نیمهمتر ازی کی زنده، موجودات فلور و فون در تیمسموم جادیا لیبدل ستیز طیمح در نیسنگ فلزات وجود 

 بهره امکان بعد از خصوص به است، توجه مورد بشدت زینی صنعتی های خروج داتیاززا آنها افتیباز برآن، عالوه. است شناسان

 جادیای اصل منابع فلزات،ی معدن ویی ایمیش -ژئو ساختار ،یصنعت داتیزا. باشدی م تیاهم حائز ،یضرور فلزات مجددی ریگ

 اها،یدری ها ندهیآال نیمهمتر از نیهمچن(. Gumgum et al., 1994) استی آبی ها طیمح در نیسنگ فلزاتی های آلودگ

 موردی ها کش آفت و کودها شدن،ی صنعت فرآیند با. نمود اشاره نیسنگ فلزات به توانی م شده، ماریت پسابی حت و ع،یصنا ن،یزم

 خوردن برهم  سبب نیسنگ فلزات بار شیافزا. اند نموده کمک نیزم وی آب منابع نیگسن فلزاتی آلودگ جادیا به خود استفاده

 زنده موجودات رشد بر....  و کلین و کروم م،یکادم ،یرو مس، لیقب ازی نیسنگ فلزات تجمع  و شودیمی آبی ها ستمیاکوس تعادل
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 بهی سم فلزات(. Pergent et al., 1999)ابدییم شیزاافیی غذا رهیزنج در نیسنگ فلزات انتقال شانس وا گذارد،ی می منف ریتاث

 ازی اریبسیی غذای ازهاین در کم اریبس ریمقاد در البته که هستندی فلزات شامل گروه نیاول شوند،ی می بند میتقس بزرگ گروه دو

 ومیواناد م،یسلن کل،ین مس، الت،کب کروم، ک،یآرسن به توانی م گروه نیا در. دارند تیسم باال ریمقاد دری ول ندیضرور ها سمیارگان

 چیه و اندی سم اریبس آنها همه که باشندی م  برم و نقره، وم،یاوران م،یکادم وه،یج سرب، شامل گروه نیدوم. نمود اشارهی رو و

ی م تجمع زندهی ها سمیدرارگان شوند،ی نمی ستیز هیتجز نیسنگ فلزات نیا که آنجا از(. Inthorn, 2001)ندارندیی غذا ارزش

 ماریت را ها پساب درون فلزات بتوان تا افتهی نیتکوی اریبسی ها ندیفرآ ن،یسنگ فلزاتی آلودگ مشکالت منظورکاهش به. ابندی

ی سلول ساختارغشا سلولها، ستیز بر ریتاث به توانی م که دارند ها جلبک زیری سلول تیفعال بری راتیزتاثین نیسنگ فلزات البته. نمود

ی محل زائدات کش، علف ن،یارگانوکلر باتیترک جمله از ،ییایمیشی ها کننده آلوده ازی اریبس. نمود اشاره آنی های ژگیوی برخ و

ی م وارد ها انوسیاق طیمح بری ادیزی منف اثرات ،یساز آزاد نییپا سطوح دری حت ن،یسنگ فلزات وی نفت محصوالت ،یشهر و

 دیبا پساب از نیسنگ فلزات کردن  خارج منیا و موثر ،یاقتصادی  ها روش افتنی در لذا( Haynes & Johnson, 2000)کنند

 رهگذر نیا در. نمود استفاده هستند، آبها از فلزات نیا سطوح کاهش به قادر داری معن شکل به و العاده خارق بطور کهی مواد از

یی توانا به که ،یستیز جذب. زباشندین یاقتصاد بلکه باشند ستیز طیمح دوستدار تنها نه که نمود استفادهی ستیز مواد از دیبا

 زین  شود،ی م اطالقی آبی ها طیمح از گریدی های آلودگی برخ ای و نیسنگ فلزات تجمع و نمودن خارج منظور بهی ستیز باتیترک

ی ها جلبک زیر چون ارزان ت بایترک از روش نیا در. است گرفته قرا توجه مورد اریبسی سنتی ها روش به نسبت ایمزای برخ لیبدل

ی م استفاده جاذب عنوان بهی ریتخم عیصنا از حاصل محصوالت ای و هستند، دسترس در ادیزی ها توده در کهی عیطب

 جلبک. (2و1 جدول) است شده دییتا و شناخته شیپ سالی لیخ از فلزات جذب در ها جلبک زیریی توانا(. Davis, 2000)شوند

 Megharaja) کنند رهیذخ خود در دارد وجود طیمح در آنچه از باالتری ها غلظت در را نیسنگ فلزات ،یستیز جذب با قادرند ها

et al., 2003 .)ی م سنتزیی دهایپپتی حیترج بطور ها قارچی برخ و فتوسنتز وتیوکاری یها سمیارگان به وابستهی ها جلبک زیر

ی بعد مراحل  در بوده،ی آل ماده -فلز کمپلکس عنوان به مولکولها، نیا. کنند برقرار اتصال نیسنگ فلزات با توانندی م که کنند

 نیا از و ند،ینما اعمالی توپالسمیس نیسنگ فلزاتی ها ونی غلظت بری  شده لیتسه کنترل تا رندیگی م قرار واکوئولها درون

 برخالف(. Cobbett & Goldsbrough, 2002)ندینمای ریجلوگ آنهای منف اثرات از ای کنندی اخنثی را آنها تیسم اثرات قیطر

 ATPی انرژ ازی میآنز راتییتغ ای و رونیب به پخش قیبطر نیسنگ  فلزاتیی زدا تیسمی برا وتیپروکاری سلولها ها، وتیوکاری

 ریسای حت ای و نیسنگ فلزاتی ده ماریت عیوس دامنه با تیقابل لیبدلی ستیز شیپاال موضوع در ها جلبک زیر. کنندی م استفاده

ی ریگ بهره با گرید طرف از. باشندی م ها سمیارگان گرید بر مقدم اریبس ستند،ین زایماریب عنوان  چیه به خود البته هک زائد ت بایترک
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 نیا که شد نخواهد رها و آزاد اتمسفر، دری آلودگ گونه چیه که بود مطمئن توانی م زجلبک،یری ستیزی ندگیپاال تیقابل نیا از

 استفادهیی  غذا منابع عنوان به زائدات از ها زجلبکیر. باشندی م تیاهم حائز اریبس  ستیز طیمحی منیا و سالمت بعد از موضوع

 زیر سمیمتابول بواسطه که داده نشان مطالعات.کنندی م اقدام های آلودگ نیا بیتخر به نسبتی میآنزی ها ندیفرا قیطر از و نموده

 ای و درآمده گرید شکل به شکل کی از ای شده،یی زدا تیسم ای نیسنگ فلزات و( گانهیبی های باکتر) ها کیوتیزنوب ها، جلبک

(. Ayse et al., 2005)دارند را فسفر و تروژنین مثلیی غذا باتیترک و مواد ازی عیوس  دامنه جذبیی توانا آنها. اند شده ریتبخ

 بهره آنهای سنج ستیزی برا الیالدن زجلبکیری ستیز مدل از نانوذراتی ندگیآال ندیفرای بررس ضمن 1932 ،یمرادشاه وی زمان

 .بردند

 نیسنگ  فلزاتی ستیز شیپاال در استفاده مورد یها جلبک زیر -1 جدول

  جلبک زیر             منبع          شده مطالعه  فلز        

Tetraselmis chuii     Ayşe et al. 2005    Cu 

Platensis     Arunakumara et al. 2008  Pb 

Oscillatoria sp., Spirogyra sp.   Diwan, 2007     Ni(II) 

Spirogyra sp., Nostoc commune   Mane et al. 2011    Se 

Westiellopsis sp.    Parameswari et al.2010  Cr(VI), Ni (II) 

Spirogyra hyalina     Nirmal Kumar & Cini 2012  Cd, Hg, Pb,  

Dunaliella and Chlorella    Muhaemin, 2004    Pb 

Oscillatoria quadripunctulata  Ajayan et al. 2011    Cu, Co, Pb,  

Chlorella vulgaris    Travieso et al. 1999    Cd, Zn and Cr 

Scenedesmus acutus    Inthorn et al. 2001    Cd, Pb and Hg 

Padina sp.      Kaewsarn, 2002    Cu 

Closterium lunula    Yan & Pan 2002    Cu 

Spirulina platensis     Gannikar, 2002    Cu, Hg and Pb 

Chlorella minutissima    Singh et al. 2011    Cr(VI) 

Chlorella pyrenoidosa    Yao et al. 2011    Zn, Cu, As,  
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   فاضالب و پسابی آبها از فلزات افتیباز ای حذف در استفاده موردیی ها جلبک زیر -2جدول

      فلز                                          سمیارگان     

Cd(II)  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. 

  

یی توانا به و شده ثابت ها جلبک زیر در مخصوصا فلزات تجمع در نانیکارگ جمله ازی جلبکی ها دیساکاری پل ازی برخ غالب نقش

 (.Pengfu et al., 2001)داردی ادیزی بستگ شدن ژل در دیساکاری پل

 تجمعیی توانا و ریتکث و رشدی برا رکمت ازین مورد مساحت ،یستگاهیز تر عیوس گستره اهان،یازگ تر عیسر رشد خاطر به ها جلبک

 و Biomonitoring یطیمح زیستی شگرهایپا Bioindicator یطیمح ستیز شاخص عنوان به درخود نیسنگ فلزات ادیز

 .(1931 همکاران، و مطلقی فاطم) قرارگرفتند توجه مورد of effluent treatment Biosorption پسابها کننده هیتصف



 1931/ تابستان 1/ شماره دومسال                                                                                    مجله آبزیان دریای خزر 

31 

 

 ینفت باتیترکی ستیز شیپاال

 نیمهمتر ازی کی که بوده، بشری ها تیفعال قیطر از ستیز طیمح به عیمای نفتی ها دروکربنیه شدن رها نفت، نشت از منظور

ی ها دستگاه ،یساحلی ها انهیپا از نشت بزرگ،ی های کشت سوخت شدن رها تانکرها، از خام نفت  شدن آزاد. استی آلودگ انواع

 نفت گونه هر شدن رهای کل بطور وی جنب محصوالت ریسا و زلید ل،یگازوئی ها شگاهیپاال چونیی ها شگاهیپاال از نشت چاه، حفر

 ها جلبک زیر رشد. استی ستیز طیمح معضالت نیمهمتر ازی کی روغن نشت. باشندی م ها نشت نیا جمله از سوخته وی عاتیضا

. گرفت قراری بررس مورد آنها توسط روغنی ساز پاک امکان نییتع منظور به نیمتخصص توسط ینفتی ها نشت نیای رو بر

 تا را موتور روغن و خام نفتی ها دروکربنیه توانندی م ها جلبک زیر که دهدی م نشان(  1391) همکاران و Walker اتیتجرب

 کیآرومات ت بایترک%  12-11 و شده اشباع کیفاتیالی ها دروکربنیه% 93-16 که که نمودند گزارش آنها. ببرند نیب ازی حدود

 هیتجز ها زجلبکیر توسط موتور نفت کیآرومات ت بایترک% 16-21 و اشباع کیفاتیآلی ها دروکربنیه% 16-29 و خامی ها زوغن

ی ها روغن قادرند ها سمیکروارگانیم ریسا کنار در زین ها جلبک زیر نکهیا بری مبن باشدی شنهادیپ تواندی م موضوع نیا. شدند

 (.        9 ولجد)کنند هیتجز را مختلف

 ها جلبک زیر مختلفی ها گروه لهیبوس سوخت وی نفت ت بایترک هیتجز -3 جدول

  جلبک زیر         باتیترک 

Selanastrum capricornatum  Benzene, toluene,naphthalene, phenanthrene,  

CyanobacteriaMicrocystis aeruginosa Benzene, toluene,naphthalene,phenanthrene, pyrene 

Mixed cultures(Yeasts, molds, protozoa, … Acrylonitrile 

Activated sludge    Dibenzanthraceae 

Sewagw slude     Fluoranthene 

Acinetobacter calcoaceticus    Petroleum derivatives 

Strains of Pseudomonas putida   Phenol cresols 

Trichosporon pullulans    Paraffins 

Aeromonium sp.     Total petroleum hydrocarbons 

Mycobacterium sp.     n-Undecane 
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 یکشاورز سمومی ستیز شیپاال

 عیصنای خروج وی کشاورز مزارع به مربوطی کشها آفت حامل پساب ،یخانگ فاضالب قیازطر ارگانوکلره باتیترک ازی عیوس دامنه

 تیحساس ها کش آفت به نسبتی زجلبکیری ها گونه ازی برخ که داده نشان گذشته مطالعات. شوندی م رهای آبی ها طیمح در

. بودند رییمتغ جلبک زیر گونه و بودن معرض در زمان کش، آفت غلظت به بسته ها تیحساس البته(. Solomon, 1996)دارند

 طیمحی ها ندیآال ریسای ستیز رشکلییتغ به توانندی م بلکه دهند،ی ستیز تجمع را ها کش آفت قادرند تنها نه ها زجلبکیر

 (. 1جدول)کنند زکمکینی ستیز

                                           ها کش آفتی ستیز شکل رییتغ وی ستیز تجمع در  ثرمو یها جلبک زیر -4 جدول

 زجلبکیر      ی      ستیز تجمع                                  ی   ستیز شکل رییتغ

Chlamydomonas sp.   Mirex     Lindane,  naphthalene 

Chlorella sp.     Toxaphene,    Lindane 

methoxychlor    chlordimeform 

Chlorococcum sp.    Mirex 

Cylindrotheca sp    DDT 

Dunaliella sp.     Mirex     DDT, naphthalene 

Euglena gracilis    DDT, parathion   Phenol 

Scenedesmus obliquus   DDT, parathion   Naphthalene sulfonic acid 

Selenastrum capricornutum  Benzene, toluene,  Benzo[a]pyrene  

chlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 

nitrobenzene 

naphthalene, 2,6- 

dinitrotoluene, 

phenanthrene, di-nbutylphthalate, 

pyrene 
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 ویاکت ویراد باتیترکی ستیز شیپاال

 اریبس ویاکت ویراد تشعشعات لیبدل هم و باال تیسم لیبدل هم نیسنگ اتفلزی ها ندهیآال نیتری جد ازی کی عنوان به ومیاوران 

ی ومیاورانی آلودگ. است افتهی شیافزا ،یا هستهی ها تیفعال شیافزا به توجه با ستیز طیمح در ومیاوران سطح. باشدی م خطرناک

 خصوص به و نیسنگ فلزات طوحس کاهش لذا(. Laul, 1992)است شده مشاهدهی نیزم ریز هم وی سطحی ابها منابع در هم

. باشندی م آن کار راه افتنی بدنبالی ستیز طیمح نیمتخصص شتریب که استی ضروری کارها ازی کی ستیز طیمح در ومیاوران

 ،ییایمیش ایاح و ونیداسیاکس فاضالب،ی جداساز وی ده رسوب مثل)  عیصنای های خروج از نیسنگ فلزات کننده جدای ها روش

 و نداشتهی بخش اثر است ستهیبا که آنطور اغلب ،(ریتبخ ویی ایمیالکتروشی ماردهیت ،ییغشای جداساز معکوس، سمزا ،یونی تبادل

 جذب تیقابل بایی ایدری ها جلبک(. Aksu, 1998) باشندی م متیق گران اریبس ق،یرقی خروجی ها طیمح در خصوص به

 Cystoseira لهیبوس ومیاورانی ستیز جذب. بودند شده شناخته قبل مدتها از ومیاوران و ومیتور وم،یراد چونیی  ها دیونوکلوئیراد

indica است شده گزارش قبال استی ا قهوه  جلبک کی که (Edgington et al., 1970.) 

 یمعدن وی آلی ها ندهیآال جاذب ها زجلبکیر 

. گرفت بهره ستیز طیمح ندهیآال عناصر و اونهی ازی برخی عیطبی ها جاذب عنوان به توانی می آبز اهانیگ و ها جلبک زیر از 

 پور لباب نیهمچن. دادند نشان را آب کربن دیاکس ید کاهش دری زجلبکیر ازی برخی های ژگیو( 1932) همکاران و نژادی خیش

 ارزش زین آمده بدستی ستیز توده آنکه ضمن نمود استفادهی فاضالبی ها ندهیآال جذبی برا سیولگار کلروال جلبک از ،(1932)

 . داشتی اقتصاد

 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

یکی دیگر از کاربرد های  ینفت باتیترکی ستیز شیدرصد باالیی از آلودگی های فلزات سنگین را از منابع آبی خارج نمود. پاال

جلبک ها است که با جذب مقادیر قابل توجهی از این ترکیبات هیدروکربنه امکان حذف انها از پساب آلوده  وجود خواهد داشت. 

حذف یا کاهش سموم آب زهکش های کشاورزی، ترکیبات  رادیو اکتیو  پساب کارخانه ای و جلبک ها همچنین می توانند در 

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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دیده جذب زیستی، قابلیت  زیست پاالیی باالیی خواهند کشت شوند و با توجه به پ کافی است در پساب های موجودبدین منظور 

داشت. همچنین می توان  جلبک ها و به خصوص گیاهان دریایی را خشک نمود و بصورت ذرات مختلف از خرد شده تا پودر شده  

انجام دهند. بدیهی در بسته  بندی هایی که پودر از آن خارج نگردد در پساب گذاشت تا روند جذب زیستی خود را در زمان  الزم 

 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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