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 هزین فزٍغی
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 (اصفْاى)

 

 چکیدُ

رؽذرٍس افشٍى جوؼیت جْاى، تَعؼِ ؽْزًؾیٌی، گغتزػ صٌایغ ٍ تاال رفتي عزاًِ ٍ هصزف آب تاػث 

افشایؼ . یکی اس هؾکالت جذی تؾز در قزى حاضز هطزح گزددگزدیذُ کِ تأهیي آب ؽیزیي تِ ػٌَاى 

ّا ٍ کیفیت آب آى  ّا ٍ رٍدخاًِ ّای کؾاٍرسی ٍ صٌؼتی تغییزات سیادی در دریاچِ فؼالیت  جوؼیت ٍ تَعؼِ

تٌاتزایي اهزٍسُ تیؼ اس ّز سهاى ؽٌاخت ٍ اعتفادُ تْیٌِ ٍ پایذار اس ایي اکَعیغتن تِ . اعت ّا ایجاد کزدُ

(. 5)کؾَرّایی کِ اس ًظز اقلیوی جشء هٌاطق خؾک ٍ ًیوِ خؾک قزار دارًذ، اّویت دارد ٍیضُ در 

ّا، آرعٌیک، کادهیَم، کثالت، کزٍم،  است ًیتزاتی، فغفات: هْوتزیي ػٌاصز آالیٌذُ آب ٍ خاک ػثارتٌذ اس

ت تاػث تزٍس هظ، جیَُ، هَلیثذى، ًیکل، عزب، علٌیَم، ٍاًادین ٍ رٍی کِ حضَر ایي ػٌاصز در هحیط سیغ

. ؽَد ؽَد کِ گاّی ایي اختالالت هٌجز تِ هزگ جاًذارى هی سًذُ هی سًذگی هَجَدات هؾکالتی در چزخِ

ّای هختلف آتشیاى ٍ ًیش تِ دلیل ٍارد ؽذى تِ  ایي تزکیثات تِ ػلت آثار عوی، تَاى تجوغ سیغتی در گًَِ

ّا ًاؽی اس خالی ؽذى  در ًْزّا ٍ رٍدخاًِ ٍجَد ػٌاصزعٌگیي. ای تزخَردارًذ غذایی اس اّویت ٍیضُ سًجیزُ

فزاتز اس حذٍد  ّای تاؽذ کِ ٍجَد ایي ػٌاصز تا غلظت ًؾذُ در آب هی ّای صٌؼتی ٍ هَاداصالح فاضالب

ّای هتؼذدی  ّا رٍػ تزای رفغ ایي آلَدگی. گذارد هؼیي، رٍی عالهت آتشیاى ٍ تِ تثغ آى، اًغاى اثزهی

اعت کِ  اعتفادُ ؽذُ.... عیَى، تثادل یًَی ٍ فزآیٌذّای الکتزٍؽیویایی ٍّواًٌذ رٍػ اکغیذ ٍ احیا، فیلتزا

ّای اخیز اس هَجَدات سًذُ   در عال. ّوگی گزاى ٍ ًیاس تِ ٍعایل آسهایؾگاّی ٍ هَادؽیویایی خاصی دارًذ

آٍری  ایي رٍػ ظزفیت تاالیی تزای جوغ. سیغت اعتفادُ هی ؽَد تزای جذب ػٌاصزعٌگیي ٍ پاالیؼ هحیط

ّای حاٍی هَجَدات سًذُ دارد ٍ تزای اصالح ًْزّای حاٍی پغاب ّای صٌؼتی قاتل  اصزعٌگیي در هحیطػٌ

 (.4)اعتفادُ اعت

 ّا جلبک

ؽًَذ کِ ػوذتاٌ  ّشارگًَِ را ؽاهل هی 33داراى را تؾکیل دادُ ٍ حذٍد ّا گزٍُ تشرگی اس ریغِ جلثک

ط ٍ پایِ حیات را رٍی سهیي تؾکیل گًَِ کِ گیاّاى عثش اعا ّواى. تاؽٌذ آتشی ٍ فتَتزٍف هی

ایي هَجَدات . تاؽٌذ ّای ؽیزیي ٍ ؽَر هی ّا ًیش پایِ حیات ٍ تَلیذ در آب ّا یا آلگ دٌّذ،جلثک هی

ای اس عیارُ کِ ًؾاًی اس حیات ٍجَد داؽتِ  ًخغتیي عاکٌیي هَلذ سیغت گزٍُ ّغتٌذ ٍ تقزیاٌ در ّز ًقطِ

عادُ تزیي هَجَدات سًذُ فتَعٌتش کٌٌذُ ّغتٌذ کِ ّوگی ٍ . تاػ، تِ طَر فؼال حضَر خَاٌّذ داؽت
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تاؽٌذ کِ جلثک ّای هَجَد در آب تِ ػٌَاى تَلیذ ککٌذگاى اٍلیِ در سًجیزُ  دارای کلزٍفیل ٍ فاقذ آًٍذ هی

 .غذایی هحغَب هی ؽًَذ

درات جلثک ّا در تغیاری اس کؾَرّا تخؼ ػوذُ ای اس اقتصاد آى را تؾکیل دادُ ٍ ارقام تشرگی اس صا

جلثک اس سهاى ّای قذین هَرد اعتفادُ غذایی داؽتِ اًذ ٍ . آى ّا تِ ٍعیلِ جلثک ّا تأهیي   هی ؽَد

جلثک ّا در ضوي ایٌکِ هی تَاًٌذ . اهزٍسُ در جٌثِ ّای هختلف تَلیذی اس آى ّا هی تَاى اعتفادُ کزد

هشایایی هی تاؽٌذ کِ آى ّا را اس جاًؾیي هٌاتغ هزعَم تَلیذ دارٍ، اًزصی، غذا، رًگ ٍ عَخت ؽًَذ، دارای 

اٍلَیت تزخَردار کزدُ اعت، اس جولِ آى کِ تَلیذ آى ّا آعاى هی تاؽذ ٍهی تَاى تزخی اس آى ّا را در 

 (.3)هٌاطقی کؾت داد ٍ هَرد اعتفادُ قزار داد

 ّا در جذب عٌاصزسٌگیي ًقش جلبک

تِ خَتی آرعٌیک را اس آب "کارا"در طی آسهایؼ حذف آرعٌیک اس آب آلَدُ هؾاّذُ ؽذکِ جلثک

(. 2)آلَدُ جذب کزدُ ٍ قاتلیت اعتفادُ در ػولیات گیاُ پاالیی تِ هٌظَررفغ آلَدگی آرعٌیک اس آب را دارد 

ّا قادر ّغتٌذ، ػٌاصزعٌگیي اس   ؽذ کِ جلثک ّا هؾاّذُ  ؽذُ تزرٍی جلثک تا تَجِ تِ هطالؼات اًجام 

جذب کٌٌذ کِ در تیي ایي ػٌاصز، هیشاى جذب عزب تیؼ اس جولِ عزب، کادهیَم، هظ ٍ رٍی را تِ خَتی 

ّوچٌیي دیذُ ؽذُ کِ جذب هظ ٍ . عایزػٌاصز ٍ هقذار رٍی ٍ کادهیَم کوتزیي هیشاى جذب را داؽت

گذارد ٍ ایي دٍ ػٌصز جذب کادهیَم را تِ ؽذت کاّؼ  ّا اثز هی کزٍم رٍی هیشاى جذب کادهیَم در جلثک

 mg/g 5/73  ٍ5/72ای تِ تزتیة  هظ تَعط دٍ ًَع جلثک عثش ٍ قَُْ ٍ تیؾتزیي هیشاى جذب .دّذ هی

 (. 6)اعت  تَدُ

ّوچٌیي در طی هطالؼات هؼلَم ؽذ کِ در تزکیثات دیَارُ علَلی جلثک ّا، غیز اس علَلش هَاد دیگزی 

ا هی اس جولِ آلضیٌات، آگارٍفَکَیذاى ٍجَد دارد کِ ًقؼ کلیذی در جذب تیَلَصیکی کاتیَى ّای فلشی ایف

کٌذ، ٍ ّویي تاػث هی ؽَد کِ جلثک ّا آب را اس آلَدگی ّای هَادآلی ٍ فلشات عٌگیي پاک کٌٌذ ٍ تِ 

 ( .1)ػٌَاى ؽاخص سیغت هحیطی هطزح ؽًَذ

 ًتیجِ گیزی

تا تَجِ تِ هطالؼات اًجام ؽذُ تزرٍی جذب ػٌاصزعٌگیي تَعط جلثک ّا هی تَاى ًتیجِ گزفت کِ 

ػٌاصزعٌگیي را تا  هقذار تغیار سیادی اس هحیط جذب ًوایٌذ ٍ قاتلیت اعتفادُ تزای جلثک ّا هی تَاًٌذ 

پاالیؼ هحیط ّای آلَدُ را دارًذ ٍ هی تَاى اس آى ّا تزای تصفیِ پغاب فاضالب ٍ ؽیزاتِ کوپَعت اعتفادُ 

لَدُ هی کزد ٍ تا فزاّن کزدى هحیط رؽذ جلثک ّا ٍ افشایؼ رؽذ آى ّا در هغیز پغاب ّا ٍ آب ّای آ

هی تَاى اس جلثک ّا تؼذ اس . تَاى تا رٍػ تغیار عادُ ٍ کن ّشیٌِ ػٌاصزعٌگیي را اس هحیط حذف ًوَد

اعتفادُ تِ ػٌَاى فیلتز، تِ ػٌَاى عَخت اعتفادُ کزد، ٍلی تِ ػٌَاى غذا تزای دام قاتل اعتفادُ ًوی تاؽذ 

 .دام آعیة هی سًذ سیزا هیشاى ػٌاصز عٌگیي در آى ّا تغیار سیاد اعت ٍ تِ عالهت
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