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  فردوسی مشهد دانشگاه
  20/6/91:  ؛ تاریخ پذیرش2/5/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
ها باعث رشد سریع  عناصر مغذي مانند نیتروژن و فسفر، پس از تخلیه به آبدلیل داشتن  پساب به
رو نیاز است تا قبل از تخلیه  از این. شود ختم می شدگی غنیها شده و در نهایت به پدیده  انواع جلبک

 برايهاي مؤثر   از روش یکی.پساب به منابع آبی، مقدار فسفر و نیتروژن آن تا حد امکان کاهش یابد
به همین منظور آزمایشی بر .  است آبزياستفاده از گیاهاننیتروژن و فسفر   بههاي آلوده یش آبپاال

ي  راکتورهادرآرایش فاکتوریل طرح کامالً تصادفی با  با  تکرار3 تیمار در 4روي گیاه لویی با 
با درجه رقت (تیمارها شامل پساب همراه با گیاه، پساب رقیق شده . آزمایشی با جریان بسته انجام شد

پارامترهاي نیترات، آمونیوم، نیتروژن آلی، . در دو حالت پساب بود) بدون گیاه(با گیاه و شاهد ) 2/1
 روز در 24و  16، 8هاي   محلول در زمانCODو BOD ، اسیدیتهنیتروژن کل، فسفر محلول، 

. گیري شد مایش اندازههاي گیاهی در ابتدا و انتهاي دوره آز هاي پساب و نیتروژن کل در بافت نمونه
طور   بهنتایج نشان داد غلظت نیترات، نیتروژن آلی، نیتروژن کل و فسفر محلول در تیمار گیاهی

 تفاوت اسیدیتهتر از تیمار بدون گیاه بود و بین تیمارهاي گیاهی و بدون گیاه در مقدار   کمداري معنی 
 زمان دوم در پساب اولیه در BOD ش در کاه لوییبزيآ  گیاه.مشاهده نشد) >05/0P(داري  معنی

ثیر سیستم گیاهی از سیستم بدون گیاه در أکلی تطور هب.  مؤثرتر بودداري طور معنی  بهنسبت به شاهد
  .تر بود نیتروژن و فسفر بیش کاهش غلظت عناصر

  

  نیتروژن آبزي لویی،  گیاه فسفر، پساب شهري، :هاي کلیدي واژه
                                                

  sarasamimi40@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
د، با این وجود نشو ضروري براي گیاهان و موجودات زنده محسوب مینیتروژن و فسفر از عناصر 

هاي شهري و صنعتی کامالً تصفیه نشده به  هاي کشاورزي و پساب ورود فسفر و نیتروژن از زمین
 زیرا )2009 و همکاران، چانگ( کننده کیفیت آب باشدترین منابع تهدید تواند از مهم ها می آب

 1/0حدود در گرم بر لیتر و فسفر   میلی4/0حدود در دیر کم نیتروژن مقااست مطالعات نشان داده 
ها شده و  ها باعث رشد سریع انواع جلبک  و دریاچهاهاي آرام مانند جویباره گرم بر لیتر در آب میلی

ها و  نابودي ماهیشود که  میها سبب کاهش غلظت اکسیژن محلول و نفوذ نور به زیر آب  رشد آن
ها افزایش  تقاضاي اکسیژن براي تجزیه آناین موجودات و با مرگ دنبال دارد  را بها ه میکروارگانیسم

  ن فرآیندها سبب پدیده شده و همه ای یابد و در این شرایط محیط هوازي به غیرهوازي تبدیل  می
 بهاي ،براي محیط زیستبر بروز مشکالت ناشی از این پدیده  عالوه .شود ها می  آب1غنی شدن

همچنین ). 2006کمارگو و االنسو،  (نامطلوب استنیز امري هزینه بر و ها  آب این يساز خالص
هاي  در کودکان و سرطان 2هاي آلوده به نیترات، سبب گسترش بیماري متهموگلوبینمیا نوشیدن آب
  ).2002 و همکاران، لین(گردد  بزرگساالن می گوارشی در
از جمله  .پساب به منابع آبی باید انجام گیردرو کاهش فسفر و نیتروژن قبل از تخلیه  از این

دلیل  ها به این روش .هاي آلوده شهري است هاي طبیعی پاالیش آب روش هاي ساده و ارزان، روش
مورد  بردار متخصص،  نیاز به نیروي بهرهنداشتنبري ساده و راه مصرف انرژي بسیار پایین، هزینه کم،

 ها فاضالبها در پاالیش  گیري تاالبکار به). 1994ور و میچل، با (هستندگران  عالقه بسیاري از پژوهش
هاي آلی ثابت شده  ها و آالینده خرج و با توانایی باال در حذف پاتوژن هایی طبیعی کم عنوان سیستم به

. )2001 و همکاران، یانگ(  مواد غذایی بهینه نیستنددوبارهها براي استفاده  بال اما این تا،است
هاي آلوده شهري با  طبیعی آبعنوان یک تکنولوژي جذاب براي پاالیش  هان آبزي بههاي گیا تاالب

زیمو  ؛1983، ردي (مورد استفاده قرار گیردواند ت ها می  آندوبارهازیافت مواد غذایی و استفاده هدف ب
 کردن، جذب گذاري، فیلتر هاي رسوب طور طبیعی از طریق مکانیزم ها به تاالب). 2004و همکاران، 

 ؛2002 و همکاران، رائو( ها دارند میکروبی و جذب گیاهی نقش مؤثري در حذف آالینده
هاي مصنوعی به تقلید  ها، ساخت تاالب هاي آن  و با توجه به ویژگی)2007ایامچاتوراپاتر و همکاران، 

                                                
1- Eutrification 
2- Methemoglobinemia 
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هاي  تاالب. ها در حال گسترش است ها و آب هاي طبیعی براي بهبود کیفیت فاضالب از تاالب
هاي مختلف حتی به کوچکی   متر و در اندازه1تر از  هاي با عمق کم وعی شامل استخرها و کانالمصن

  ).2001کیوایسی،  (گیرند میها قرار   گیاهان آبزي در آنکه  اي گونه بهیک سطل هستند 
هاي مختلف تحت شرایط  هاي آبزي مانند نی و لویی براي تصفیه فاضالب استفاده از درختچه

 ه استگرفت ر تعداد زیادي از کشورها از جمله مصر، تایلند، ایران و ژاپن مورد استفاده قرارگوناگون د
هاي خانگی و صنعتی  احل اولیه و ثانویه تصفیه فاضالب در مراناین گیاه .)2009تانگ و همکاران، (

یاهان نی گ عیهاي مصنو ثیر تاالبأشان داده ت نها پژوهش). 2003  و همکاران،نیلر( قابل استفاده است
زال، یماو( درصد است 18-94 درصد و در حذف فسفر بین 20-98و لویی در حذف نیتروژن بین 

ثیر مستقیم گیاه لویی را در حذف نیتروژن و أ تها پژوهشو سایر ) 2009؛ تانگ و همکاران، 2007
 و یریاس ؛2005، الشالن کریستین و(  درصد بیان کردند8-18 درصد و 3-18ترتیب بین  فسفر به

  ).2005همکاران، 
 در بستر و اندام هوایی آن هاي آن  که ریشه استدوست هاي آب  درختچهو لویی جز آبزيگیاه

 روید هاي راکد، کنار نهرها و مزارع برنج می ساله و معموالً در آبرج از آب قرار دارد این گیاه چندخا
 بازي تا اسیدي را تحمل pHست و تحمل به شوري این گیاه متوسط ا. )2001 ، و همکارانهانتر(

عنوان منبع اطمینان بخشی براي تولید کاغذ، الیاف و سوخت مورد استفاده قرار  این گیاه به. کند می
 توانایی ذخیره مواد غذایی ،دلیل مجهز بودن سیستم بافت گیاهی گیاه لویی به). 2000اسمیت، (گیرد  می

. دهد غذایی را افزایش می ل کارایی حذف موادرا دارد و حذف قسمت هوایی آن یک بار در سا
 و ورکر( کنند ایفا میهاي گیاه لویی نقش یک فیلتر بیولوژیکی را براي حذف انواع مواد آلی  ریشه

ها به  ها به عناصر نیتروژن و فسفر و تخلیه آن  با توجه به آلودگی برخی از پساب.)2002همکاران، 
هاي سطحی و  نامطلوب این عناصر در غنی شدن آبثیر أتهاي جاري و  بآهاي کشاورزي و  زمین

 با هدف بررسی اثر گیاه آبزي لویی بر حذف عناصر نیتروژن و فسفر از پژوهشاین  ،سالمتی بشر
  .اي انجام شده است خانه مختلف از این عناصر در شرایط گلسطح پساب شهري در دو 

  
  ها مواد و روش

 30×25×18به ابعاد راکتور   عدد12  در)Typha latifolia(  لویی آبزياین آزمایش بر روي گیاه
ماه   اردیبهشت13  در تاریخرضوي  در مرکز تحقیقات آب و خاك خراسانمتر با جریان بسته  سانتی
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و دو نوع راکتور گیاهی و ) غلیظ و رقیق(پساب سطح  2 از پژوهشبراي انجام این .  انجام شد1389
    اعمالفاکتوریل با ترتیب این آزمایش با طرح کامالً تصادفی با آرایش به این. بدون گیاه استفاده شد

در دو ) بدون گیاه(با گیاه و شاهد ) 2/1با درجه رقت (پساب همراه با گیاه، پساب رقیق شده  تیمار 4
 با  راکتورها براي مطابقت. روز انجام گردید24  و16، 8 بازه زمانی 3  تکرار و در3در حالت پساب 

متر که با آب معمولی و در نهایت با   میلی5/0-2هاي تقریبی    طبیعی از شن الک شده در اندازهشرایط
منظور  به. متر در ظروف استفاده شد  سانتی6عنوان بستر کشت به ارتفاع  ، به بودندآب مقطر شسته شده

مورد استفاده از استفاده گردید و پساب مشهد خانه پرکند آباد  تصفیه شهري تهیه محیط کشت از پساب
خانه   لیتري به گل20هاي  له گالنوسی پساب بهسپس  و برداري شد هاي جالدهی نمونه خروجی الگون
پساب اولیه و در بقیه راکتورها  عدد از 6سپس در . مورد استفاده قرار گرفتدر همان زمان انتقال یافت و 

عنوان دو محیط کشت مختلف  لیتر به 7به حجم ) 2/1 درجه رقت(ها پساب رقیق شده با آب مقطر  آن
گرم در لیتر   میلی10 مقدار ،علت ناچیز بودن غلظت اولیه نیترات در پساب همچنین به. ریخته شد

 1ها در جدول  خصوصیات شیمیایی پساب. اضافه شدراکتورها به ) 3KNO( نیتراتی به فرم - نیتروژن
خانه کشت  هاي زیر زمینی آن در محیط گل  همچنین براي کشت گیاه ابتدا ساقه.قابل مشاهده است

دادن  برگی رسیدند پس از شستشو با آب مقطر و از دستکه گیاهان به مرحله چند شدند و هنگامی
در هر راکتور  3 کشت شدند و از راکتورهادرون ) اساس وزن تربر( گرم 220 وزن بارطوبت اضافی 

 ،همچنین براي جبران مقدار آب تبخیر شده. عنوان شاهد استفاده شد حالت پساب بدون کشت گیاه به
ها  برداري پساب نمونه. شد اضافه میراکتورها گذاري شد و روزانه مقداري آب مقطر به  سطح آب عالمت

 در پایان دوره آزمایش گیاهان  روزه آزمایش انجام شد و24 روز در دوره 8ها در فواصل  از زیر سطح آن
 پارامترهاي .زمایش تعیین شدآهاي گیاهی در ابتدا و انتهاي   در نمونهدند و مقدار نیتروژن کلبرداشت ش

نیتروژن آمونیومی و نیتروژن آلی ، )1988 ،قینس(متري بعد از احیاء   کالرينیتروژن نیتراتی به روش
 پارامتر نیتروژن آلی، 3از مجموع   نیتروژن کلو) 1965 برمنر، (وسیله روش تقطیر با دستگاه کجلدال به

مورفی  ( با دستگاه اسپکتروفتومتر به روش اسید آسکوربیک فسفر محلول،دست آمد هنیوم و نیترات بآمو
براي  1شیمیایی  متر الکترونیکی، اکسیژن مورد نیازpHها توسط دستگاه   اسیدیته نمونه،)1962 ،و ریلی

 تیتراسیون  روشبهآن  2اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی کرومات و آلی به روش رفالکس دي تجزیه مواد
مچنین مقدار نیتروژن  ه).1992استاندارد متد آب و فاضالب، ( گیري شدند ها اندازه کلر در نمونه وین

                                                
1- Chemical Oxygen Demand 
2- Biochemical Oxygen Demand 
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برمنر و مولوانی،  (هاي گیاهی در ابتدا و انتهاي آزمایش با دستگاه کجلدال تعیین شد کل در نمونه
ه و تحلیل قرار گرفتند و براي مقایسه  مورد تجزی MSTATCافزار ها با استفاده از نرم داده. )1982

  . استفاده شد05/0دار  ختالف معنیدر سطح ا LSDها از آزمون  میانگین داده
  
  .خصوصیات شیمیایی پساب -1دول ج

 )گرم در لیتر میلی(مقدار 

 پساب اولیه پساب رقیق شده
 پارامتر

   نیتراتی- نیتروژن 46/11 5/10
   آمونیومی- نیتروژن 8/58 2/28

  نیتروژن آلی 38 19
  محلولفسفر 6/3 6/1

 )BOD (اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی 54 33
 )COD (اکسیژن مورد نیاز شیمیایی 249 124

  
  نتایج و بحث

تأثیر گیاه لویی بر تغییرات اسیدیته پساب در طول زمان : پساب) pH ( اسیدیته لویی بربزي آتأثیر گیاه
داري  طور معنی به pH روز 24که در مدت  طوري ول زمان کاهش یافت بهنشان داد، مقدار متوسط آن در ط

 از آنالیز بین تیمارهاي گیاه لویی دست آمده به واحد کاهش یافت و با توجه به نتایج 8/0در تیمارها حدود 
  ).1شکل (داري مشاهده نشد  و بدون گیاه در کاهش اسیدیته در طول زمان اختالف معنی
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  . پساب در طول زمانpH لویی بر تغییرات  آبزيگیاهتأثیر  -1شکل 
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داري وجود ندارد    بین تیمارهاي گیاهی و شاهد تفاوت معنیpHنتایج آزمایش نشان داد در تغییر 
و ؛ ایامچاتوراپاتر 2002لین و همکاران، (دست آمد  هو در مطالعات دیگران نیز نتایج مشابهی ب

 در طول زمان تأثیر pHعوامل مختلفی بر کاهش است   نشان دادهها پژوهش). 2007، همکاران
باشد و همچنین افزایش شدت  گذارند مانند تجزیه ترکیبات آلی که با تولید اسیدکربنیک همراه می می

زیرا این فرآیند یک منبع . گردد  میpHفرآیند نیتریفیکاسیون با افزایش زمان ماند سبب کاهش 
که فرآیند دنیتریفیکاسیون یک فرآیند بازي است  ن است در حالیبیوشیمیایی براي تولید یون هیدروژ

 به همراه جذب کاتیون +Hوسیله دفع یون  ها گیاهان به بر این عالوه). 2007، همکارانو ایامچاتوراپاتر (
رائو و (شوند   میpHاي سبب کاهش   از مرحله تنفس ریشه2CO و پخش اسیدهاي آلی و رهاسازي

 در طول افزایش فرآیند تجزیه مواد آلیتوان بیان کرد  توجه به موارد ذکر شده میبا ). 2002 همکاران،
  . باشد در طول زمانpH  کاهش اصلیدالیلد یکی از توان می) 3و  2 هاي شکل(زمان 

نتایج اثر تیمار گیاه آبزي لویی بر :  پسابCODو BOD   لویی بر غلظت متوسط آبزيتأثیر گیاه
در تیمارهاي پساب اولیه و رقیق )  روز24( غلظت آن با گذشت زمان  نشان دادBODکاهش غلظت 

 در زمان دوم در تیمار پساب اولیه  BOD درصد کاهش یافت و غلظت90 و 91ترتیب حدود  شده به
ها بین دو تیمار اختالف  تر بود و در سایر زمان  درصد کم36داري  طور معنی لویی نسبت به شاهد به

  ).2شکل (د داري مشاهده نش  معنی
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  . پساب در طول زمانBODغلظت متوسط   لویی بر آبزيتأثیر گیاه -2شکل 
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غلظت آن با گذشت  نشان داد COD لویی بر کاهش غلظت  آبزيهمچنین نتایج اثر تیمار گیاه
کاهش  درصد 86 و 89ترتیب حدود  در تیمارهاي پساب اولیه و رقیق شده به)  روز24(زمان 

داري مشاهده نشد  هاي مختلف تفاوت معنی گیاه لویی و بدون گیاه در زمانیافت و بین تیمار 
  ).3شکل (
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لویي درپساب رقیق شده

  
  

  . پساب در طول زمانCODغلظت متوسط   لویی بر آبزيتأثیر گیاه -3شکل 
  

ها و  وسیله باکتري هاي آبی در شرایط هوازي به  در محیطترکیبات آلیاست  نشان داده ها پژوهش
اکسیژن مورد نیاز براي تجزیه هوازي از اتمسفر یا تراوش اکسیژن از شوند و  ها تخریب می قارچ
 دست آمده از هایج بنت). 2001هانتر و همکاران، (شود  هاي گیاهان بر اثر فرآیند فتوسنتز تأمین می ریشه
اثر تواند بر  ها می در طول زمان نشان داد و کاهش آنرا  COD و BOD کاهش پژوهشاین 

را   پارامتر2 این کاهشسایر مطالعات افتد باشد زیرا  هاي آبی اتفاق می ه در محیطفرآیندهاي مختلفی ک
یید أت تجزیه میکروبی مانندگذاري و بیولوژیکی   رسوبمانند فرآیندهاي فیزیکی وسیله ها به در تاالب

ش که نتایج نشان داد در کاهطور همان. )2009؛ تانگ و همکاران، 2003،  و همکاراننیلر (دنکن می
توان بیان کرد  داري مشاهده نشد و می در تیمارهاي گیاه لویی و بدون گیاه تفاوت معنی COD غلظت

است که در کاهش آن  این معنی هو آن بنداشته  CODکاهش غلظت ثیر زیادي در أتگیاه لویی 
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فق با د و نتایج مطالعات گذشته نیز موانثرتري دارؤنقش مگذاري  تجزیه میکروبی و رسوبهاي فرآیند
 تیمار گیاه لویی با مطالعهاین  در). 2009،  و همکاران؛ تانگ2005،  و همکارانریایس(این نتیجه بود 

   داري طور معنی  بهBOD روز دوم نسبت به تیمار بدون گیاه در کاهش غلظت 8پساب اولیه در 
 BODاهش غلظت  کارایی گیاه لویی را در کگران پژوهش همچنین نتایج سایر ، درصد مؤثرتر بود36

توان بیان کرد گیاهان آبزي با ایجاد یک زیستگاه مناسب در   می.)2005،  و همکارانیریاس(نشان دادند 
تجزیه مواد آلی نقش مستقیم در طور غیر هاي هوازي به منطقه رایزوسفري ریشه براي میکروارگانیسم

  .دارند
اثر گیاه آبزي لویی بر غلظت متوسط مقایسه : غلظت فسفر محلول پساب  لویی بر آبزيتأثیر گیاه
 حالت پساب نشان داد، غلظت متوسط آن در تیمار پساب اولیه و رقیق شده گیاه لویی 2فسفر در 

  .)4شکل (تر بود   درصد کم5/25 و 11ترتیب  داري به طور معنی نسبت به شاهد به
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  .اولیه و رقیق شده لویی بر غلظت متوسط فسفر محلول در پساب  آبزيتأثیر گیاه -4شکل 
  

 لویی بر غلظت متوسط فسفر در طول زمان نشان داد، غلظت آن با افزایش  آبزيتأثیر تیمار گیاه
 درصد کاهش غلظت فسفر اتفاق افتاد و در زمان 42 روز 24ت مد که در طوري زمان کاهش یافت به

این دلیل تجزیه فسفر آلی در   بهآن احتماالً  وداري در غلظت آن مشاهده نشد دوم و سوم اختالف معنی
  ).5شکل (باشد  ها می زمان
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  . درطول زمان)پساب اولیه و رقیق شده (محلول  غلظت فسفر میانگین لویی بر آبزيتأثیر گیاه -5شکل 
  

فسفر نسبت به کاهش  در  لویی آبزي تیمار گیاهتوان بیان کرد  میدست آمده هنتایج ببا توجه به 
ثیر أ و نشان دادند تدنکن یید میأرا تنتیجه مطالعات گذشته این ثرتري دارد و ؤنقش متیمار بدون گیاه 

؛ تانگ و همکاران، 2005سیریا و همکاران،  ( درصد است8- 20گیاه لویی در کاهش فسفر پساب بین 
حمایت  با  آبزيهمچنین گیاهان. فسفر داردکاهش غلظت نقش مهمی در این گیاه بنابراین  ).2009
ورکر و ( شوند ها سبب افزایش جذب میکروبی فسفر در منطقه رایزوسفر گیاهی می باکتريتر از  بیش

داري در برداشت فسفر در بین تیمارهاي گیاهی و  در برخی از مطالعات تفاوت معنی). 2002همکاران، 
وسیله  خاطر جذب به بدون گیاه مشاهده نشد و کاهش غلظت فسفر در تیمارهاي بدون گیاه احتماالً به

 ؛1983 ردي،( باشد گذاري شیمیایی فسفر با کلسیم، آهن و آلومینیوم می ها و رسوب ها و باکتري جلبک
چنین وجود شرایط هوازي در برداشت فسفر در تیمارهاي  هم ).2007همکاران، و  ایامچاتوراپاتر

آهن  فر باگذاري فس شود و رسوب تبدیل می 3Fe+ به 2Fe+ ثر است زیرا در آن شرایطؤمختلف م
دست  ه با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج بکلیطور به ).2009،  و همکارانتانگ( یابد افزایش می

ثیر دارند با این أن فرآیندهاي مختلفی تطول زما  کاهش غلظت فسفر در بیان کرد درتوان میآمده 
در طور متوسط  ت آن به در کاهش غلظ نسبت به تیمار بدون گیاهثیر تیمارهاي گیاه لوییأوجود ت
  .تر بود بیش درصد 5/18حدود 

هاي  تأثیر تیمار گیاه لویی بر غلظت: هاي مختلف نیتروژن پساب  لویی بر غلظت فرم آبزيتأثیر گیاه
ها در تیمار گیاه  ، غلظت آن)6شکل (متوسط نیترات، آمونیوم، نیتروژن آلی و نیتروژن کل نشان داد 

  .تر بودند  درصد کم7 و 6، 5، 11ترتیب  داري به عنیطور م لویی نسبت به شاهد به
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  .هاي مختلف نیتروژن غلظت متوسط فرم تأثیر گیاه آبزي لویی بر -6شکل 
  

مقایسه اثر تیمار گیاه آبزي لویی بر غلظت متوسط نیترات، آمونیوم، نیتروژن آلی و نیتروژن کل در 
طور  ویی در پساب اولیه نسبت به شاهد بهها در تیمار گیاه ل  حالت پساب نشان داد غلظت آن2

ها در تیمار گیاه لویی نسبت  تر بودند و کاهش غلظت آن  درصد کم9 و 7، 6، 18ترتیب  داري به معنی
  ).، الف، ب، ج و د7شکل (دار نبوده است   پساب رقیق شده معنیدر به شاهد

  

  
  

  پساب اولیه و رقیق شده لویی بر غلظت متوسط نیتروژن در  آبزيتأثیرگیاه -7شکل 
  .نیتروژن کل:  د ونیتروژن آلی:  ج،آمونیوم: ب، نیترات: الف
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تیمار هاي مختلف نیتروژن در پساب اولیه نسبت به  اثر گیاه لویی بر کاهش فرمنتایج نشان داد 
علت غلظت  احتماالً بهثیر گیاه در حذف نیتروژن أتمشهودتر است و در پساب رقیق شده بدون گیاه 

 هاي  تاالببیان کردتوان  می و تر بوده است  کم،تر گیاهان سایر عناصر غذایی و در نتیجه رشد کم تر کم
فرآیندهاي ثرتر ؤنقش م ،ی دیگرپژوهشدر   کارایی دارند زیرانیتروژندر کاهش بدون گیاه نیز 

زیمو و ( استیید شده أتنسبت به جذب گیاهی در برداشت نیتروژن دنیتریفیکاسیون و نیتریفیکاسیون 
در حذف  گیاهیهاي مصنوعی  تر تاالب ثیر بیشأ تپژوهشنتایج کلی وجود  این با). 2004همکاران، 

این نتیجه مشابه با نتایج سایر  نشان داد ورا بدون گیاه  هاي مصنوعی  به تاالبغذایی نسبت مواد
 هاي گیاهی در تاالب زیرا ).2005 ؛ کریستین و الشالن،2001هانتر و همکاران، ( بود ها پژوهش

هاي میکروبی  هاي گیاهان یک زیستگاه مناسب براي فعالیت ، ریشهبر جذب گیاهی مواد غذایی عالوه
هاي بدون گیاه  ها نسبت به تاالب هاي میکروبی در این تاالب و سبب افزایش جمعیتکنند  میفراهم 

 ي میکروبی نقش اصلی دارندها فرآیندها غذایی در همه تاالب در حذف مواداز طرفی شوند و  می
 هاي وسیله فرآیند فتوسنتز در محیط با انتشار اکسیژن به گیاهان آبزيهمچنین  ).2004زیمو و همکاران، (

که فرآیند  کنند، ضمن این وسیله باکتري فراهم می آبی اکسیژن الزم براي اکسید آمونیوم به نیترات را به
ها را کاهش داده و فرآیند دنیتریفیکاسیون را فعال کند و  بتواند سطح اکسیژن در تاال تنفس گیاهی می

  ).2009چانگ و همکاران، (نیترات را به گاز نیتروژن تبدیل نماید 
هاي گیاهی نسبت  تر نیترات در سیستم ، کاهش بیشها پژوهشمده از این مطالعه و سایر دست آ هنتایج ب
 8-23 بین ها پژوهشر این گیاه لویی در کاهش نیترات دثیر أکند و ت یید میأهاي بدون گیاه را ت به سیستم

 ).2009تانگ و همکاران، ؛ 2005سیریا و همکاران، ( تر بود هاي بدون گیاه بیش تمسدرصد نسبت به سی
 )1983(و ردي اي نداشت  توجه ثیر قابلأ گیاه لویی در کاهش آمونیوم تدست آمده بهبا توجه به نتایج 

هاي گیاهی و  دید شدن آمونیوم بر اثر فرآیند نیتریفیکاسیون و تبخیر در سیستمسریع ناپاست بیان کرده 
تر   تأثیر بیشپژوهشچنین این  هم .را جذب نمایندآمونیوم تر بتوانند  بدون گیاه باعث شده تا گیاهان کم

زیه دهد و مطالعات انجام شده در گذشته نیز تج تیمارهاي گیاهی را در تجزیه نیتروژن آلی نشان می
دلیل  تواند به ر اوقات در بسترهاي گیاهی نشان دادند و بیان کردند این اثر میت بیش در تر مواد آلی را بیش

  ).2001هانتر و همکاران، (انتشار اکسیژن مورد نیاز براي تجزیه مواد آلی از ریشه گیاهان باشد 
هاي مختلف  وسط فرمهاي مختلف بر غلظت مت  لویی در زمان آبزيتأثیر تیمار گیاههمچنین 

هاي متوسط آمونیوم،  هاي مختلف تقریباً ثابت بود و غلظت نیتروژن نشان داد، غلظت نیترات در زمان
داري کاهش یافتند و در  طور معنی تیمار گیاه لویی با گذشت زمان بهنیتروژن آلی و نیتروژن کل در 
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چنین در  هم. اهش مشاهده شد درصد ک5/88 و 5/99، 99ترتیب   روز به24ها در طول  غلظت آن
ترین تأثیر را داشت و  بیشزمان اول کاهش غلظت متوسط آمونیوم، نیتروژن آلی و نیتروژن کل 

  ).8شکل (ها در این زمان ماند اتفاق افتاد   درصد از کاهش غلظت آن60 و 66، 69ترتیب  به
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 .طول زمان در )پساب اولیه و رقیق شده(ختلف نیتروژن هاي م تأثیر گیاه آبزي لویی بر میانگین غلظت متوسط فرم - 8شکل 

  باشند دار نمی  معنی05/0در سطح احتمال   LSDهاي با الگوي یکسان که حروف مشترکی دارند براساس آزمون ها در ستون میانگین
  

  نیتروژنهاي مختلف  فرمو تغییر و تحولکاهش هاي مؤثر در   مکانیزم است نشان دادهها پژوهش
تبدیل نیتروژن آلی به آمونیوم را که توسط ( ها شامل فرآیندهاي آمونیفیکاسیون  در تاالب زماندر طول

 ، دنیتریفیکاسیون)د اکسید بیولوژي آمونیوم به نیتراتفرآین( نیتریفیکاسیون ،)شود ها انجام می میکروارگانیسم
 و )تبدیل آمونیوم به آمونیاك( آمونیاك ، تبخیر)هوازيات به گاز نیتروژن تحت شرایط غیرتبدیل نیتر(

توان بیان کرد  دست آمده می ه بکلی با توجه به نتایجطور به). 2001کیوایسی، (جذب گیاهی است 
در تغییر  ذکر شده  و فرآیندهاي میکروبیاند ه داشتیهاي مختلف نیتروژن در طول زمان روند کاهش فرم

تر غلظت آمونیوم در زمان ماند اول احتماالً  شکاهش بی . اند  داشتهثريؤها نقش م آنکاهش و تحول و 
زیرا تصعید گاز . باشد  نیز قابل مشاهده می1 باالتر پساب در این زمان است که در شکل  pHعلت به

  .)1983ردي، ( داراي اهمیت است pH < 5/7 صورت گاز آمونیاك در هنیتروژن ب
پساب نشان داد، مقدار جذب گیاهی آن  حالت 2 لویی بر جذب نیتروژن در  آبزيمقایسه تأثیر گیاه

و ) 9شکل (تر بود  بیش)  درصد4(داري  طور معنی پساب رقیق شده به در پساب اولیه در مقایسه با
  . درصد بود3حدود  طور متوسط ها به درصد جذب گیاهی نیتروژن پساب
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  . روز24 جذب نیتروژن موجود در پساب اولیه و رقیق شده توسط گیاه لویی پس از -9 شکل
  

 استفاده شده براي تیمار فاضالب نشان داد جذب گیاهی نیتروژن  گیاهینتایج پاالیش چند تاالب
دهد   نشان میپژوهشدست آمده از این  هنتایج ب). 2005الن، شکریستین و ال(درصد است  3-19بین 

ان در جذب تر گیاه  کمثیرأ ت.درصد است 5/3  حدودها  پساب جذب گیاهی نیتروژنتوسطم مقدار
علت متفاوت بودن تراکم گیاهان، زمان ماندگاري، دما،  احتماالً به نیتروژن در مقایسه با سایر مطالعات

  .باشد اندازه سیستم و نوع آب آلوده می
  

  گیري نتیجه
هاي بدون گیاه در برداشت فسفر و  هاي گیاهی در مقایسه با سیستم با توجه به نتایج، سیستم

در کاهش این عناصر از پساب نقش مؤثرتري داشتند و در درصد  7  و18 حدودترتیب  نیتروژن به
کاري  هاي آلوده توسط گیاهان آبزي راه هاي پاالیش آب  نتیجه کلی قابل تصور است که روشپایان این

بر هزینه کم، فناوري ساده و مصرف  شوند که عالوه مناسب براي حذف عناصر غذایی محسوب می
تفاده این گیاه براي تولید ثري دارند و همچنین اسؤصالح و بهبود محیط زیست نقش مانرژي پایین در ا

هاي  آب) ثانویه(عنوان یک گیاه مناسب براي پاالیش بیولوژیکی  توانند به  الیاف و کود می،سوخت
  .هاي متداول گردد آلوده جایگزین روش
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Abstract1 

Effluent generally includes nutrient elements like nitrogen and phosphorus. Its 
discharge to water resources leads to an increase in the growth of different types of 
algae and at last eutrification. Hence it is necessary to decrease the amount of 
phosphorus and nitrogen as much as possible before discharging of effluent to 
water resources. The use of aguatic plants is one of the effective methods for 
refining nitrogen and phosphorus in polluted water. For this propose, an 
experiment was conducted on thypha latifolia with 4 treatments and three replicates 
in a completely randomized design with factorial arrangement in experimental 
reactors with the batch. Treatments included effluent along with the plant, effluent 
diluted (dilution grade 1 / 2) with the plant and control (no plant) in two cases 
(initial and diluted effluents). Parameters of nitrate, ammonium, organic nitrogen, 
total nitrogen, dissolved phosphorus, BOD and COD in time of 8, 16 and 24 days 
in effluent samples and total nitrogen of plant tissue at the beginning and end of 
experimental period were measured. The results showed that the concentration of 
nitrate, ammonium, organic nitrogen, total nitrogen and dissolved phosphorus in 
plant treatment was significantly lower than treatment without the plant and there 
was non significant difference in pH values of the treatments. Typha latifolia 
aquatic plant was efficient in the reduction of BOD of initial effluent only in 
second time. It is concluded that, influence of plant system are more significantly 
efficient than without plant system in the decrease of concentration of nitrogen and 
phosphorus nutrient elements. 
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