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نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت
تصفیه فاضالب شهری اهواز

پژوهش حاضر در سال  1397باهدف تأثیر گیاهپاالیی جهت کاهش پارامترهای فسفات،

خوشناز پاینده

*3

نیترات ،اکسیژن خواهی شیمیایی ( )CODو اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ( )BODفاضالب شهر
اهواز طی  90روز زمانماند انجام شد .برای انجام آزمایشهای این پژوهش از طرح کامالً تصادفی

 .1گروه مهندسی محیطزیست ،پردیس علوم و

در قالب  4تیمار و  3تکرار استفاده گردید و مراحل انجام تحقیق آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه

تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز،

آزاد اسالمی واحد اهواز انجام شد .گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند

ایران

( )Polygonum aviculareبا توجه به آبوهوای منطقه گرمسیری استان خوزستان انتخاب
شدند .در این پژوهش درصد حذف پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،اکسیژن خواهی
شیمیایی ،نیترات ،فسفات بهوسیله گیاه لویی به ترتیب  52/38 ،57/35 ،59/13 ،55/40درصد
بهدستآمده آمد .همچنین راندمان حذف پارامترهای موردمطالعه بهوسیله گیاه علف هفتبند نیز
به ترتیب  59/04 ،73/98 ،61/80 ،25/89درصد بوده است .راندمان حذف نیترات ،فسفات در علف
هفتبند بیشتر از گیاه لویی بود .بر اساس نتایج بهدستآمده گیاه لویی و علف هفتبند در تیمارهای

.2گروه مهندسی محیطزیست ،واحد اهواز ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .3استادیار گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
*مسئول مکاتبات:
Payandeh426@gmail.com

دوم و چهارم بر مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،اکسیژن خواهی شیمیایی ،فسفات ،نیترات تأثیر
داشته و طی زمانماندهای موردمطالعه طی  90روز سبب کاهش این پارامتر شده است .مقادیر

کد مقاله1399020797 :

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،اکسیژن خواهی شیمیایی ،اسیدیته ،هدایت الکتریکی در مقایسه با

تاریخ دریافت1398/07/26 :

استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست ایران و آمریکا جهت کاربری آبیاری کشاورزی پایینتر
بود ،اما میزان نیترات باالتر به دست آمد.

تاریخ پذیرش1399/2/19 :
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی
ارشد است.

واژگان کلیدی :گیاه لویی ،علفهفت بند ،فاضالب ،اهواز.

مقدمه
استفاده از روشهای زیستی در سالهای اخیر همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است که شامل روشهای گیاهپاالیی میباشند (پاینده،
1388؛  .)Zhao et al., 2019در گیاهپاالیی ،از قابلیت گیاهان برای حذف آالیندهها استفاده میشود (پاینده و انصاری دزفولی .)1387 ،گیاهپاالیی
با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونههای علفی و چوبی برای برداشت مواد آالینده از آبوخاک یا کاهش خطرات آالیندههای محیطزیست
نظیر فلزات سنگین ،عناصر کمیاب ،ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو بهکاربرده میشود (کریمی1387 ،؛ .)Kumari and Tripathi, 2015
گیاهپاالیی یک تکنیک باصرفه اقتصادی ،محیطزیستی و علمی است که برای کشورهای درحالتوسعه مناسب است و تجارت باارزشی بهحساب
میآید ،اما متأسفانه هنوز در برخی کشورها نظیر ایران بهعنوان یک فناوری استفاده تجاری ندارد (سبحان و همکاران1391 ،؛ Liang et al.,

 .)2019گیاهپاالیی با استفاده از پتانسیلهای فیزیولوژیکی گیاهان سبز ،انواع علفهای هرز ،گیاهان آبزی و تاالبی ،گیاهان زراعی و حتی درختان
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چکیده

مهناز مترقی

1،2

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده

برای برداشت مواد آالینده از آب ،فاضالب و خاک استفاده میشود (والیت زاده و طبیب زاده1392 ،؛  .)Drozdova et al., 2019بررسیها
نشان داده است تولید گیاهان با پتانسیل باالی گیاهپاالیی و تولید بیومس در بهبود روش گیاهپاالیی مؤثر است و تلقیح ژنهای مؤثر در تجمع
فلزات به گیاهانی که بلندتر از گیاهان طبیعی هستند سبب افزایش تولید بیومس نهایی میشود .برخی روشهای گیاهپاالیی محدودیتهایی دارد؛
بهعنوانمثال در نوعی از این روش ،گیاهپاالیی در محدوده  3فوت از سطح خاک و حداکثر  60فوت از آبهای زیرزمینی مؤثر است .این روش
بهدستآمده از تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که اسیدی کردن خاک ،قابلیت دسترسی فلزات سنگین را به مقدار زیادی افزایش میدهد.
البته ممکن است اسیدی کردن خاک ،تأثیرات منفی دربرداشته باشد .برای مثال افزایش حاللیت برخی فلزات سمی و شستشوی آنها به آبهای
زیرزمینی سبب بروز خطرات محیطزیستی میشود که باید تحت کنترل و شرایط ویژه صورت گیرد (قمشی و میرسنجری1390 ،؛ والیت زاده،
.)1393
گیاه لویی ماکروفیتی آبزی و تاالبی است که در حاشیه دریاچهها ،باتالقها ،رودخانهها و تاالبهای مناطق گرم و حارهای رشد میکند و اغلب
بهصورت کلونی و متراکم در این سیستمهای آبی دیده میشود .این گیاه آبی است و در کنار نهرها و آبهای راکد و در مناطق مختلف آسیا در
چین ،شبهقاره هند ،امریکا ،اروپا و ایران میروید ،در ایران در اطراف تهران ،جاجرود ،کرج ،اصفهان ،اراک ،گرگان ،مشهد و بلوچستان دیده میشود
و دارای چندگونه میباشد .انتشار جغرافیایی آن شامل مناطق استوایی و معتدله است .این خانواده شامل یک جنس  Typhaبا حدود  15گونه
است .در ایران حدود  6جنس از آن شناساییشده است (عقیلی و همکاران1391 ،؛ صالح زاده و رضایی .)1396 ،سرده علف هفتبند با  29گونه
در ایران گروهی از گیاهان یکساله و چندساله را در زیستگاههای مختلف تشکیل میدهد که در مناطق مختلف ایران انتشار دارند .این گیاهان
بهندرت چوبی با ساقه کموبیش برگدار و غالباً نازک و ظریف هستند (کشاورزی و همکاران1395 ،؛ .)Khosravi and Poormahdi, 2008
علف هفتبند در جهان با  420گونه پراکنده میباشد .سرده علف هفتبند یکی از پیچیدهترین وضعیتهای سیستماتیک در تیره علفهفتبندیان
رادارند (.)Rechinger and Schiman-Czeika, 1968
در ایران بیشتر از سیستمهای تصفیه فاضالب مکانیزه استفاده میشود که این سیستمها بیشتر به دالیل منابع مالی ناکافی ،هزینههای
بهرهبرداری و نگهداری ،عدم حضور مشاوران باتجربه و آگاه و اپراتورهای آموزش ندیده فاقد کارایی مناسب میباشند (یوسفی و همکاران1392 ،؛
 .)Noori, 2018استفاده از درختچههای آبزی مانند نی و لویی برای تصفیه فاضالبهای مختلف تحت شرایط گوناگون در تعداد زیادی از
کشورها ازجمله مصر ،تایلند ،ایران و ژاپن مورداستفاده قرارگرفته است ( .)Tang et al., 2009این گیاهان در مراحل اولیه و ثانویه تصفیه
فاضالبهای خانگی و صنعتی قابلاستفاده است (.)Naylor et al., 2003
 Paserehو همکاران ( )2017امکانسنجی فرآیند  5مرحله  Bardenphoبرای حذف فسفر و دفع نیتروژن از فاضالب بهداشتی یاسوج را
موردبررسی قراردادند .نتایج تجربی نشان داد که راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی ( ،)CODتقاضای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (،)BOD
نیتروژن کل ( )TNو فسفر کل ( )TPدر شرایط بهینه تقریباً  73درصد 90 ،درصد 93 ،درصد و  75درصد گزارش شد و بیشترین درصد حذف مربوط
به فسفر کل  85درصد بود .در یک پژوهش در کشور عراق کنترل پارامترهای کیفی پساب خانگی جهت استفاده مجدد از آب بررسی شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد که درصد حذف مواد جامد معلق به  94درصد و میزان حذف نیتروژن  85درصد بود .نتایج آزمایش و تجزیهوتحلیل استفاده
از گیاه جهت تصفیه پساب نیز  97درصد حذف  BODتعیین شد که مطابق با مشخصات آب مورداستفاده برای آبیاری کشاورزی است ( Ghawi,

 .)2017در تحقیق دیگری طراحی بهینه حذف فسفر و ازت در تصفیهخانه فاضالب خانگی در عراق انجام شد .نتایج نشان داد که افزودن آلومینیوم
به پساب در کنترل غلظت فسفر و نیتروژن تولیدشده بسیار کارآمد است و با معیارهای آب مورداستفاده در کشور عراق مطابقت دارد ( Ghawi,

.)2018
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برای مکانهایی که غلظت آلودگی در آنها پایین تا متوسط است در سطح وسیع بهکاربرده میشود و شدیداً وابسته به اسیدیته خاک است .نتایج
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با توجه به اینکه گیاهپاالیی یکی از روشهای نوین حذف و کاهش مواد مغذی و فلزات سنگین میباشد ،لذا کاربری گیاهان لویی و علف
هفتبند باهدف پاالیش فاضالب شهر اهواز بهعنوان یک واحد تکمیلی برای حذف مواد مغذی در کشور از نوآوری برخوردار بوده و ضروری به
نظر میرسد .با توجه به مزایای آن ازجمله عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص ،تجهیزات پیشرفته و هزینههای اندک ،میتوان بیشترین بازده
تصفیه فاضالب را به دست آورد.

در این تحقیق از گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareبر اساس سازگاری با آبوهوای منطقه
گرمسیری استان خوزستان ،بهعنوان گونههای موردمطالعه انتخاب شدند (کشاورزی و همکاران1395 ،؛ صالحزاده و رضایی .)1396 ،در فصل بهار
گیاهان لویی و علف هفتبند از تاالب شادگان و رودخانه دز در استان خوزستان ،بهصورت جوان و بالغ تمام ساقه به همراه اندامهای زیرزمینی به
نحوی برداشت شدند که به اندامهای هوایی و زیرزمینی آنها آسیب وارد نشد .سپس در کیسههای پالستیکی و داخل یخچالهای یونولیتی در
محیط اشباع از آب نگهداری شده و سریعاً به آزمایشگاه منتقل شدند.
تصفیه فیزیکی شامل سه واحد آشغالگیری دو واحد مکانیکی و یک واحد دستی و دو دستگاه آشغالخردکن میباشد .آشغالگیر از نوع کمانی
و دهانه متوسط میباشد .فاصله پمپها  18میلیمتر میباشد که در مسیر جریان فاضالب قرار دارند .آشغالها بهوسیله پمپ شستشو به
آشغالخردکنها هدایتشده و سپس خرد و ریز گشته و سپس به ابتدای جریان فاضالب انتقال مییابد .دارای دو واحد دانهگیری از نوع پیستا که
قطر حوضچه هرکدام  3متر و حجم  25مترمکعب میباشد .در این سیستم ذرات معلق که قطر آنها از  0/2میلیمتر بیشتر باشد با استفاده از
نیروی گریز از مرکز و نیروی ثقلی خودشان در کف حوضچه تهنشین میشوند ،سپس بهوسیله دو دستگاه دمنده هوا ایرلیف به پاکت (محل
جمعآوری دانهها) منتقل میشوند .دستگاه ثبت جریان فاضالب پس از سیستم دانه گیری قرار دارد که در کانال ونتوری از نوع اولتراسونیک
میباشد و میزان فاضالب ورودی برحسب مترمکعب بهطور اتوماتیک محاسبه و در سیستم تصفیهخانه ثبت میگردد .فاضالب پس از آشغالگیری
و دانه گیری و ثبت جریان وارد استوانه بتونی به عمق  5متر به نام ستون توزیعشده و ازآنجا به چهار تانک تهنشینی به قطر  28متر وارد گشته که
در این حوضچهها با تهنشین شدن ذرات ریز کلوییدی ،حدود  30درصد اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و  40درصد کل مواد جامد معلق ()TSS
کاهش مییابد (جدول ( )1عالف صالحی و شهرام.)1397 ،
جدول  :1مشخصات فنی و مهندسی واحدهای تصفیهخانه غرب اهواز.
واحد تصفیه

تعداد

ابعاد

آشغالگیر

3

عرض  1/5متر

دانه گیر

2

قطر  3متر ،حجم  25/4مترمکعب

تانک تهنشینی اولیه

4

قطر  3متر ،حجم  1508مترمکعب ،عمق  2/45متر

تانک هوادهی

4

 2/5×70×16/6متر ،حجم  2914مترمکعب

تانک تهنشینی ثانویه

4

قطر  29متر ،عمق  2/1متر ،حجم  1385مترمکعب

حوضچه تماس کلر

2

 2/2×24×12متر ،حجم  480مترمکعب

مخازن هضم لجن

4

قطر  20متر ،ارتفاع  10/5متر ،حجم  4350مترمکعب

بستر لجنخشککن

8

 0/6×20×57متر ،حجم  9120مترمکعب

مخزن گاز

1

قطر  9/15متر ،ارتفاع  4/8متر ،حجم  250مترمکعب

61

jweb.iauahvaz.org

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 15:39 +0330 on Sunday January 17th 2021

مواد و روشها

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده

تأسیسات تصفیه زیستی شامل استخرهای هوادهی است .بهمنظور حذف مواد آلی موجود در پساب خروجی از تهنشینهای مقدماتی این پساب
وارد چهار استخرهای هوادهی هر یک به حجم  2914مترمکعب میشود .در این استخرها اکسیژن به روش هوادهی سطحی و بهمنظور فعالیت و
رشد میکرو ارگانیزمها و درنهایت تشکیل لجن فعال تزریق می شود .هر استخر دارای سه موتور که دو بروس افقی را در خالف جهت یکدیگر بر
حرکت درمیآورد .بهمنظور انتقال اکسیژن محلول در تمام نقاط استخر ،در مسیر حرکت برسها صفحات مورب از جنس الوار نصبشده است.
فعال به استخرهای هوادهی انتقال داده میشود تا میکرو ارگانیزمهای موجود لجن فعال در حضور اکسیژن محلول ،مواد آلی پساب مقدماتی را به
مواد معدنی پایدار تبدیل نمایند .در تهنشینهای ثانویه ریز استخرهای هوادهی از طریق کانال اصلی وارد ستون توزیعشده و سپس به چهار تانک
ثانویه به قطر  29متر و حجم  1385مترمکعب تعمیم میشود .بعد از زمانماند  2ساعت ،لجن فعال تهنشین شده توسط پمپهای تلمبهخانه فعال
به اول استخر هوادهی انتقال داده میشود و برای کنترل سن لجن و نسبت غذا به میکروارگانیزمها ،لجن فعال نیز توسط شیر  700میلیمتری به
سمت حوضچههای مقدماتی هدایتشده و با مخلوط لجن خام و مخازن هاضم پمپاژ میشود و سرریز این حوضها بهعنوان پایان تصفیه زیستی
از طریق کانال اصلی جهت تصفیه شیمیایی انتقال مییابد (عالف صالحی و شهرام.)1397 ،
پساب خروجی بهمنظور حذف میکرو ارگانیزمهای بیماریزا مانند تخم انگلها و کلیفرمهای مدفوعی به حوضچه کلرزنی هدایتشده و پس
از دریافت گاز کلر زمانماند الزم را برای انجام گندزدایی مؤثر سپری نموده و وارد رودخانه کارون میگردد .مواد تهنشین شده در کف حوضهای
مقدماتی به نام لجن خام به حوضچه تغلیظ به حجم  187مترمکعب انتقال داده میشود و بعد از آبگیری اولیه توسط سه عدد پمپ از نوع گریز از
مرکز لجن غلیظ شده را جهت حذف مواد آلی موجود در آن توسط باکتریهای بیهوازی به چهار مخزن هاضم انتقال مییابد .در این مخازن پس
از تخمیر و هضم لجن توسط باکتریهای مزوفیلیک و متانوژن ،گاز حاصل از عمل هضم در یک مخزن گاز به حجم  250مترمکعب ذخیره و گاز
مازاد توسط دو دستگاه مشعل سوزانده میشود .لجن هضم شده در مرحله ثانویه دارای  95درصد آب است که پس از تخلیه در بسترهای
خشککننده توسط زهکشهای این بسترها و نیز گرمای محیط خشکشده آماده استفاده بهعنوان کود کشاورزی میباشد (عالف صالحی و شهرام،
 .)1397ویژگیهای کیفی پساب خام شهر اهواز در جدول  2ارائهشده است.
پس از انتقال ،گیاهان به مدت دو هفته جهت سازگاری با محیط در یک مخزن بزرگ حاوی آب و مواد مغذی نگهداری شدند .برای انجام
آزمایشهای این پژوهش از طرح کامالً تصادفی در قالب  4تیمار و  3تکرار استفاده گردید و مراحل فعالیتهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه
خاکشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجام شد .تیمارهای موردمطالعه عبارتند از :تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه؛ تیمار دوم:
پساب اولیه همراه با گیاه؛ تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه؛ تیمار چهارم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2همراه با گیاه
(صمیمی لقمانی و عباس پور.)1393 ،
جدول  :2دادههای اولیه پارامترهای کیفی پساب خام شهر اهواز.
پارامتر

واحد

مقدار

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

میلیگرم بر لیتر

40/72

اکسیژن خواهی شیمیایی

میلیگرم بر لیتر

71/46

فسفات

میلیگرم بر لیتر

12/69

نیترات

میلیگرم بر لیتر

10/98

اسیدیته

-

7/45

هدایت الکتریکی

میکرو زیمنس بر سانتیمتر

3310
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همزمان با ورود پساب تانکهای مقدماتی به استخرهای هوادهی لجن فعال نیز که در تهنشینهای ثانویه تشکیلشده ،توسط پمپهای تلمبهخانه
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برای انجام این تحقیق از  12عدد ظرف پالستیکی استفاده گردید که در هر ظرف  7عدد گیاه لویی و  7عدد گیاه علف هفتبند قرار داده شد.
برای مطابقت با شرایط طبیعی از شن الک شده در اندازههای  0/5تا  2میلیمتر که با آب معمولی و درنهایت با آب مقطر شسته شده ،بهعنوان
بستر کشت به ارتفاع  6سانتیمتر در ظروف استفاده گردید .سپس در نیمی از پایلوتها پساب اولیه و در بقیه آنها پساب رقیقشده با آب مقطر
(درجه رقت  )1/2به حجم  7لیتر بهعنوان دو محیط کشت مختلف ریخته شد .پسازآن از پساب اولیه و رقیقشده در تعدادی از پایلوتها نمونهگیری
بیوشیمیایی آنالیز شدند (صمیمی لقمانی و عباس پور .)1393 ،پساب مورداستفاده در همان روز شروع آزمایش از پساب خام خروجی تصفیهخانه
غرب اهواز به محل آزمایشگاه انتقال داده شد .گیاهان لویی و علف هفتبند پس از شستشو با آب مقطر و قرار گرفتن در صافی برای از دست
دادن رطوبت اضافی در وزنهای  73و  17گرم وزنتر درون پایلوتها کشت شدند و از  3پایلوت در هر حالت پساب بدون کشت گیاه بهعنوان
شاهد استفاده شد و از شرایط نور طبیعی در آزمایشگاه برای رشد گیاهان استفاده گردید .همچنین برای جبران مقدار آب تبخیر شده سطح آب
عالمتگذاری شد و روزانه مقداری آب مقطر به پایلوتها اضافه گردید و هفتهای یکبار بهطور مشابه با پساب تصفیهخانه غرب اهواز آبیاری شدند
( .)Page, 1982نمونههای پساب از زیر سطح آب در فواصل  15روز در دوره  90روزه آزمایش برداشتشده و سپس در آزمایشگاه مورد آنالیز
قرار گرفتند (.)Jampeetong et al., 2012
برای سنجش اکسیژن خواهی بیوشیمیایی مقدار کمی از نمونه فاضالب را در بطری به حجم  300میلیلیتر قرار داده شد .سپس بطری را از
آب رقیقکنندهای که ازلحاظ اکسیژن اشباعشده است و حاوی مواد مغذی موردنیاز برای رشد بیولوژیکی است ،پر شد .برای اطمینان از معنیدار
بودن نتایج حاصل ،میبایست نمونه را بهطور مناسبی با آب رقیقکننده رقیق نمود تا اکسیژن و مواد مغذی کافی در طول مدت کشت در آن وجود
داشته باشد .بهطورمعمول چند رقت برای پوشش تمام مقادیر ممکن در نظر گرفته شد .قبل از بستن درب بطری ،غلظت اکسیژن محلول اندازهگیری
شد .بعد از گذشت  5روز از قرار گرفتن بطری در دمای  20درجه سلسیوس ،غلظت اکسیژن محلول دوباره سنجش شد .اکسیژن خواهی بیوشیمیایی
نمونه ،اختالف میزان غلظت اکسیژن محلول تقسیمبر حجم نمونه فاضالب به تمام حجم بطری آزمایش است و برحسب میلیگرم بر لیتر بیان
میشود .در خالل آزمایش دما ثابت نگاه داشته شد .دمای  20درجه سلسیوس دمایی است که به سهولت در دسترس بوده و انکوباتور نیز بهراحتی
قادر به تأمین آن میباشد .به دلیل وابستگی سرعت واکنشهای بیوشیمیایی به دما ،نتایج مختلفی در دماهای مختلف به دست خواهد آمد .بعد از
دوره کشت ،اکسیژن محلول اندازهگیری شده و مقدار اکسیژن خواهی بیوشیمیایی از رابطههای زیر (رابطه  1و  )2به دست آمد (.)APHA, 1999
وقتی آب رقیقسازی استفاده نشد:
BOD mg/lit = (D1 – D2)/P

رابطه :1
زمانی که آب رقیقسازی استفاده شد:

BOD mg/lit = ((D1-D2)-(B1-B2)f)/P

رابطه :2

 :D1اکسیژن محلول نمونه رقیقشده بالفاصله بعد از تهیه نمونه (میلیگرم بر لیتر) :D2 ،اکسیژن محلول نمونه رقیقشده بعد از  5روز
انکوباسیون در دمای  20درجه سلسیوس (میلیگرم بر لیتر) :B1 ،اکسیژن محلول اولیه تغذیه کنترلشده قبل از انکوباسیون :B2 ،اکسیژن محلول
نهایی تغذیه کنترلشده بعد از انکوباسیون (میلیگرم بر لیتر) :f ،نسبت حجم آب رقیقسازی تغذیهشده به نمونه بهکل حجم آب رقیقسازی
تغذیهشده در تغذیه کنترلشده :P ،نسبت حجم نمونه فاضالب به حجم کل ترکیبشده.
برای سنجش اکسیژن خواهی شیمیایی  100میلیلیتر نمونه آزمایشی را در ارلن مایر ریخته و  5میلیلیتر محلول سولفوریک اسید را به آن
اضافه نموده ،سپس دهانه ارلن را با شیشه ساعت پوشانده و محلول را به مدت  5دقیقه جوشانده ،در ضمن جوشیدن  20میلیلیتر محلول پتاسیم
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شده و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها شامل اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،نیترات ،فسفات ،اکسیژن خواهی شیمیایی و اکسیژن خواهی

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده

پرمنگنات به آن اضافه کرده و بعد از  10دقیقه  20میلیلیتر محلول اکسالیک اسید نیز به آن اضافه نموده و مخلوط را تا از بین رفتن رنگ حرارت
داده ،بعدازآن محلول را سپس با پتاسیم پرمنگنات تیتر کرده تا رنگ صورتی ظاهر شد .سپس مقدار حجم پتاسیم پرمنگنات را اندازهگیری کرده و
ثبت شد .برای اطمینان بیشتر آزمایش را تکرار نموده و  100میلیلیتر نیز محلول آب مقطر را بهعنوان محلول شاهد به روش قبل تیتر کرده،
درنهایت به کمک رابطه زیر مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی تعیین شد (:)APHA, 1999
رابطه :3

 :aحجم پرمنگنات مصرفشده برای نمونه آزمایشی :b ،حجم پتاسیم پرمنگنات مصرفشده برای نمونه شاهد :f ،فاکتور تیتراسیون محلول
پتاسیم پرمنگنات :V ،حجم نمونه آزمایشی
برای سنجش فسفات به  100سیسی از نمونه مقدار  4سیسی محلول مولیبدات آمونیوم اضافه کرده و آن را خوب تکان داده سپس مقدار
 0/5سیسی یا  10قطره کلرور استانو به آن اضافه کرده و آن را خوب تکان داده ،بعد از مدت  10دقیقه اما قبل از  15دقیقه مقدار جذب یا درصد
عبور نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج  690نانومتر به دست آمد .محلولهای استاندارد  0/9 ،0/7 ،0/5 ،0/3 ،0/1و  1میلیگرم در لیتر
فسفر را تهیهکرده و طبق روش فوق مقدار جذب یا درصد عبور هر یک به دست آمد سپس منحنی استاندارد آن رسم شد و با استفاده از منحنی
استاندارد غلظت فسفر نمونه برحسب میلیگرم در لیتر یون فسفات محاسبه گردید (.)Page, 1982
روش متداول اندازهگیری نیترات ،روش اسپکتروفتومتری فرابنفش میباشد که به دلیل محدودیت حد تشخیص و همچنین تأثیرپذیری روش
توسط عوامل مداخلهگر در تعدادی از اندازهگیریها نیاز به بازنگری دارد .پژوهش حاضر به بررسی روشی حساس و کارآمد برای سنجش یون
نیترات با استفاده از دستگاه پالروگرافی به روش  Difrential Pulseیا  DPو با استفاده از الکترود کار از نوع  DMEبا حد تشخیص در محدوده
میلیگرم در لیتر تحت شرایط آزمایشگاهی میپردازد .نتایج حاصل نیز نشان داد روش فوق دارای دقت و صحت باالیی بوده و قادر است یون
نیترات را بهتنهایی و بدون دخالت عوامل مداخلهگر شناسایی و تعیین مقدار نماید (.)Page, 1982
الکترود شیشهای از یک سیم حامل جریان تشکیلشده است که در داخل یک محلول که اسیدیته مشخص دارد فروبرده و اسیدیته بهوسیله
pHمتر اندازهگیری شد .در این پژوهش هدایت الکتریکی آب بهوسیله دستگاه هدایت سنج اندازهگیری و بر اساس واحد میکرو موس بر
سانتی متر گزارش شد (.)Page, 1982
بازده حذف پارامترها با استفاده از رابطه  4به دست آمد (ملکوتیان و هراتینژاد تربتی1392 ،؛ خوش نواز:)1396 ،
R= 1- Ce ÷ Ci × 100

رابطه :4
 :Ceمقدار پارامتر خروجی Ci ،مقدار پارامتر ورودی

تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  24انجام شد و میانگین تیمارها به کمک آنالیز واریانس یکطرفه ( ANOVA one

 )wayو آزمون تی ( )T testبا یکدیگر مقایسه شدند که وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد ( )P=0.05تعیین گردید .نرمال
بودن و همگن بودن دادهها به کمک آزمون شاپیروـولک انجام شد .جهت رسم نمودارها و جداول از نرمافزار  Excel 2007استفاده شد.

نتایج
بر اساس تجزیهوتحلیل دادهها مقادیر نیترات ( )NO3در تیمارهای اول و دوم گیاه لویی ( )Typha Latifolicaدر زمانماند صفر اختالف
معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( .)P<0/05همچنین در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم نیز اختالف معنیداری مشاهده نشد (،)P<0/05
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COD (KMnO4) mg/L = (a – b) × f × 316 ÷ V
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اما بین تیمارهای اول و دوم در روزهای  75 ،45 ،30 ،15و  90اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/05در زمانماند  45و  ،60تیمار دوم و
سوم در سطح  5درصد اختالف معنیداری نداشتند ( .)P<0/05باالترین و پایینترین مقدار نیترات به ترتیب در تیمار اول در زمانماند صفر
( 10/95±0/05میلیگرم بر لیتر) و در تیمار دوم در زمانماند  2/13±0/04( 90میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)3

(.)1397( )Typha Latifolica
تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

زمانماند (روز)
0

10/95±0/05a

10/94±0/05a

6/06±0/03b

6/05±0/03b

15

9/27±0/11

7/10±0/01

5/14±0/02

4/84±0/03

30

8/60±0/04

6/20±0/07

c

4/49±0/03

c

4/34±0/04

45

a

7/40±0/03

4/35±0/05

b

4/34±0/01

b

4/02±0/08

60

6/47±0/02a

3/78±0/02b

3/63±0/06b

2/72±0/03b

75

6/44±0/09a

2/30±0/05b

3/58±0/03c

2/68±0/01b

90

6/36±0/07a

2/13±0/04b

3/48±0/04c

2/58±0/04bc

a
a

b
b
b

c

c

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر نیترات در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم گیاه علف هفتبند ( )Polygonum aviculareدر زمانماند صفر 15 ،و  30اختالف
معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( .)P<0/05همچنین در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم نیز اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P<0/05
بین تیمارهای اول و دوم در روزهای  75 ،60 ،45و  90اختالف معنیداری مشاهده شد ( ،)P>0/05اما بین تیمارهای دوم و سوم اختالف معنیداری
وجود نداشت ( .)P>0/05باالترین و پایینترین مقدار نیترات به ترتیب در تیمار دوم در زمانماند صفر ( 10/98±0/04میلیگرم بر لیتر) و در تیمار
چهارم در زمانماند  2/38±0/02( 90میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)4
جدول  :4مقادیر نیترات (میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه علف هفتبند
(.)1397( )Polygonum aviculare
تیمار اول

زمانماند (روز)
0
9/15±0/06
9/52±0/05 10/98±0/04 10/95±0/05
15
8/62±0/04a 8/72±0/06a 9/13±0/15a 9/27±0/11a
30
7/02±0/05a 7/35±0/05a 7/69±0/06a 8/60±0/04a
c
b
b
a
45
3/82±0/05
5/51±0/06
5/68±0/06
7/40±0/03
b
b
b
a
60
3/13±0/03
3/83±0/04
4/52±0/04
6/47±0/02
b
b
b
a
75
3/10±0/02
3/71±0/02
3/30±0/04
6/44±0/09
b
b
b
a
90
2/38±0/02
2/75±0/02
3/19±0/01
6/36±0/07
تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
a

تیمار دوم

a

تیمار سوم

تیمار چهارم

a

a

درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
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جدول  :3مقادیر نیترات (( )NO3میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه لویی

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر فسفات ( )PO4در تیمارهای اول و دوم گیاه لویی ( )Typha Latifolicaدر زمانماند صفر و  15اختالف معنیداری در سطح 5
درصد نداشت ( ،)P<0/05اما در زمانماندهای  75 ،60 ،45 ،30و  90اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P>0/05همچنین تیمار سوم در
زمانماندهای  30 ،15 ،0و  45با تیمار دوم اختالف معنیداری داشت ( ،)P>0/05اما در روزهای  75 ،60و  90اختالف معنیداری نداشت
سوم در سطح  5درصد اختالف معنیداری داشت ( .)P>0/05باالترین و پایینترین مقدار فسفات به ترتیب در تیمار اول در زمانماند صفر
( 12/68±0/10میلیگرم بر لیتر) و در تیمار چهارم در زمانماند  2/60±0/02( 90میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)5
جدول  :5مقادیر فسفات (میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه لویی (.)1397( )Typha Latifolica
تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

تیمار اول

زمانماند (روز)
0

12/68±0/10

12/05±0/07

5/94±0/04

5/46±0/05

15

11/99±0/11

a

11/44±0/07

5/13±0/04

4/33±0/03

a

b

a
a

a

b
b

b
b

30

10/58±0/03

7/96±0/07

4/82±0/04

4/17±0/03

45

10/30±0/05a

6/70±0/05b

4/05±0/05c

3/60±0/05c

60

7/96±0/09a

5/62±0/07b

4/03±0/03b

3/19±0/02bc

75

7/98±0/06

3/39±0/04

3/67±0/02

2/87±0/04

90

7/90±0/03

3/07±0/05

2/69±0/05

2/60±0/02

a
a

b
b

c

b
b

c

b
b

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر فسفات در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم گیاه علف هفتبند ( )Polygonum aviculareدر زمانماند صفر 15 ،و  30اختالف
معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( .)P<0/05همچنین در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم نیز اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P<0/05
بین تیمارهای اول و دوم در روزهای  75 ،60 ،45و  90اختالف معنیداری مشاهده شد ( ،)P>0/05اما بین تیمارهای دوم و سوم اختالف معنیداری
وجود نداشت ( .)P>0/05باالترین و پایینترین مقدار فسفات به ترتیب در تیمار دوم در زمانماند صفر ( 10/98±0/04میلیگرم بر لیتر) و در تیمار
چهارم در زمانماند  2/38±0/02( 90میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)6
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( .)P<0/05تیمار چهارم در تمامی زمانماندهای موردمطالعه با تیمار سوم اختالف معنیداری نداشت ( ،)P<0/05فقط در زمانماند  60با تیمار

سال دوازدهم  /شماره  / 44تابستان 59-78 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

جدول  :6مقادیر فسفات (میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه علف هفتبند
(.)1397( )Polygonum aviculare
تیمار سوم

تیمار چهارم

تیمار اول

زمانماند (روز)
0

12/68±0/10

12/68±0/05

10/94±0/04

10/94±0/04

15

11/99±0/11a

10/44±0/17a

9/86±0/05a

9/26±0/07a

30

10/58±0/03a

9/81±0/07a

9/64±0/06a

9/12±0/06a

45

10/30±0/05

8/25±0/03

8/32±0/04

7/96±0/04

60

7/96±0/09

6/36±0/05

6/22±0/05

5/82±0/04

75

a

7/98±0/06

6/20±0/05

6/10±0/05

5/53±0/04

90

7/90±0/03a

6/45±0/06a

5/35±0/03b

4/48±0/05c

a

a

a

b

b

b

a

b

a

a

b
b

a

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر اسیدیته ( )pHدر تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم گیاه لویی ( )Typha Latifolicaدر زمانماند صفر 75 ،60 ،45 ،30 ،15 ،و 90
اختالف معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( .)P<0/05باالترین و پایینترین مقدار اسیدیته به ترتیب در تیمار سوم و چهارم در زمانماند صفر
( )7/58±0/06و در تیمار چهارم در زمانماند  )7/09±0/02( 90به دست آمد (جدول  .)7مقادیر اسیدیته در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم گیاه
علف هفتبند ( )Polygonum aviculareدر زمانماند صفر 75 ،60 ،45 ،30 ،15 ،و  90اختالف معنیداری در سطح  5درصد نداشت (.)P<0/05
باالترین و پایینترین مقدار اسیدیته به ترتیب در تیمار چهارم در زمانماند صفر ( )7/86±0/04و در تیمار چهارم در زمانماند )7/02±0/02( 90
به دست آمد (جدول .)8
جدول  :7مقادیر اسیدیته ( )pHدر تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه لویی (.)1397( )Typha Latifolica
تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

تیمار اول

زمانماند (روز)
0

7/44±0/03

7/44±0/05

7/58±0/06

7/58±0/06

15

7/34±0/04a

7/26±0/03a

7/49±0/04a

7/45±0/06a

30

7/14±0/03a

7/30±0/08a

7/38±0/04a

7/34±0/05a

45

7/30±0/04a

7/20±0/06a

7/43±0/05a

7/32±0/05a

60

7/26±0/05

7/23±0/06

7/43±0/06

7/16±0/03

75

a

7/31±0/05

7/14±0/04

7/38±0/02

7/25±0/03

90

7/28±0/05a

7/12±0/02a

7/38±0/04a

7/09±0/02a

a

a

a

a
a

a

a
a

a

a
a

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

67

jweb.iauahvaz.org

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 15:39 +0330 on Sunday January 17th 2021

a

تیمار دوم

b

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده

جدول  :8مقادیر اسیدیته ( )pHدر تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه علف هفتبند ()Polygonum aviculare
(.)1397
تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

تیمار اول

زمانماند (روز)
0

7/44±0/03

7/65±0/04

7/73±0/05

7/86±0/04

15

7/34±0/04a

7/37±0/07a

7/51±0/06a

7/59±0/05a

30

7/14±0/03a

7/40±0/05a

7/50±0/05a

7/55±0/04a

45

7/30±0/04

7/15±0/03

7/32±0/03

7/25±0/06

60

7/26±0/05

a

7/14±0/4

7/38±0/05

7/26±0/05

75

a

7/31±0/05

7/11±0/03

7/18±0/06

7/15±0/05

90

7/28±0/05a

7/05±0/03a

7/18±0/05a

7/02±0/06a

a

a

a

a

a
a
a

a
a
a

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر هدایت الکتریکی ( )ECدر تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم گیاه لویی ( )Typha Latifolicaدر زمانماند  75 ،60 ،45 ،30 ،15و
 90اختالف معنیداری در سطح  5درصد داشت ( ،)P>0/05اما در روز صفر تیمار اول با دوم و تیمار سوم با چهارم اختالف معنیداری مشاهده
نشد ( .)P<0/05باالترین و پایینترین مقدار هدایت الکتریکی به ترتیب در تیمار دوم در زمانماند  3563/43±1/06( 60میکرو موس بر سانتیمتر)
و در تیمار چهارم در زمانماند  1245/25±2/62( 90میکرو موس بر سانتیمتر) به دست آمد (جدول .)9
مقادیر هدایت الکتریکی در تیمارهای اول ،دوم ،سوم و چهارم گیاه علف هفتبند ( )Polygonum aviculareدر زمانماند صفر،30 ،15 ،
 75 ،60 ،45و  90اختالف معنیداری در سطح  5درصد داشت ( .)P>0/05باالترین و پایینترین مقدار هدایت الکتریکی به ترتیب در تیمار دوم
در زمانماند صفر ( 3324/45±2/21میکرو موس بر سانتیمتر) و در تیمار چهارم در زمانماند  1525/34±1/82( 90میکرو موس بر سانتیمتر) به
دست آمد (جدول .)10
مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در تیمارهای اول و دوم گیاه لویی ( )Typha Latifolicaدر زمانماند  30 ،15 ،0و  75اختالف
معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( ،)P<0/05اما در روزهای  60 ،45و  90اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/05تیمار سوم در تمامی
زمانماندهای  75 ،60 ،45 ،30 ،15 ،0و  90با تیمارهای اول ،دوم و چهارم اختالف معنیداری داشت ( .)P>0/05همچنین تیمار چهارم نیز در
تمامی زمانماندهای  75 ،60 ،45 ،30 ،15 ،0و  90با تیمارهای اول ،دوم و سوم اختالف معنیداری داشت ( .)P>0/05باالترین و پایینترین مقدار
اکسیژن خواهی بیوشیمیایی به ترتیب در تیمار اول در زمانماند صفر ( 40/50±1/15میلیگرم بر لیتر) و در تیمار چهارم در زمانماند 90
( 9/98±0/32میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)11
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a

a

a

a
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جدول  :9مقادیر هدایت الکتریکی (( )ECمیکرو موس بر سانتیمتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه لویی
(.)1397( )Typha Latifolica
زمانماند (روز)

تیمار دوم

تیمار اول

تیمار چهارم

تیمار سوم

0

3310/67±1/27

3310/67±1/27

1605/49±2/44

1605/49±1/65

15

3259/71±2/25a

3225/52±2/53b

1601/49±1/97c

1612±1/26d

30

3049/86±1/62a

3183±1/18b

1561±1/33c

1606/62±1/35d

45

3068±2/79

3007/15±0/93

1497±2/45

1536/74±2/65

60

2806/21±1/15

3563/43±1/06

1562/09±2/79

1495/35±1/73

75

a

2754/49±1/34

2708/27±1/24

1524/90±1/55

1451/06±1/12

90

2765/34±1/94a

2668/82±2/92b

1490/55±0/64c

1245/25±2/62d

a

b

b

a

b
b

d

c

d

c

d

c

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

جدول  :10مقادیر هدایت الکتریکی (( )ECمیکرو زیمنس بر سانتیمتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه علف
هفتبند (.)1397( )Polygonum aviculare
زمانماند (روز)

تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

0

3310/67±1/27a

3324/45±2/21b

1725/81±1/84c

1776/49±1/43d

15

3259/71±2/25a

3255/36±1/23b

1710/10±2/37c

1698/23±0/88d

30

3049/86±1/62

3155/53±1/18

1681/85±2/37

1666/44±1/86

45

3068±2/79

3113/63±3/33

1625/56±3/22

1610/24±1/99

60

2806/21±1/15a

2964/27±2/26b

1612/91±1/77c

1581/89±2/23d

75

2754/49±1/34a

2911/49±2/19b

1602/30±2/15c

1560/95±1/60d

90

2765/34±1/94a

2668/82±2/92b

1593/47±2/30c

1525/34±1/82d

a

a

b
b

d

c

d

c

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

جدول  :11مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه لویی ( Typha

.)1397( )Latifolica
زمانماند (روز)

تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

0

40/50±1/15a

40/03±0/34a

26/32±1/19b

22/38±0/28c

15

38/50±0/37a

37/46±1/41a

25/65±1/27b

20/61±0/74c

30

34/35±1/02a

33/76±1/09a

21/85±0/54b

18/12±0/25c

45

27/84±0/78

25/28±0/67

21/22±0/92

16/57±0/41

60

24/48±0/52

21/12±0/97

16/28±0/75

13/45±0/81

a
a

b
b
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c

d
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a

a

b

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده
تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

زمانماند (روز)
75

20/42±0/68a

19/55±0/55a

13/96±0/88b

10/55±0/46c

90

17/25±0/86

14/45±0/79

12/36±0/21

9/98±0/32

a

b

c

d

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در تیمارهای اول و دوم گیاه علف هفتبند ( )Polygonum aviculareدر زمانماند ،45 ،30 ،15 ،0
 75 ،60و  90اختالف معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( .)P<0/05همچنین همه تیمارهای موردمطالعه در زمانماند  60 ،45 ،0و  90با
یکدیگر اختالف معنیداری در سطح  5درصد نداشتند ( .)P<0/05تیمار سوم و چهارم نسبت به تیمار اول در زمانماند  15و  30اختالف معنیداری
در سطح  5درصد داشتند ( ،)P>0/05همچنین در تیمار چهارم نیز در زمانماند  75با تیمار اول و دوم اختالف معنیدار مشاهده شد (.)P>0/05
باالترین و پایینترین مقدار اکسیژن خواهی بیوشیمیایی به ترتیب در تیمار اول و دوم در زمانماند صفر ( 40/50±1/15و  40/45±1/28میلیگرم
بر لیتر) و در تیمار چهارم در زمانماند  28/08±0/52( 90میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)12
جدول  :12مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه علف هفتبند
(.)1397( )Polygonum aviculare
زمانماند (روز)

تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

0

40/50±1/15a

40/45±1/28a

39/63±0/55a

37/89±0/39a

15

38/50±0/37a

38/13±1/56a

36/28±0/97b

35/71±0/66c

30

36/75±0/68

35/14±0/86

34/45±0/35

32/12±0/45

45

34/36±0/58

33/16±0/39

32/84±0/77

31/39±1/93

60

a

32/81±0/86

31/62±0/75

31/27±0/42

31/02±0/31

75

31/78±1/38a

30/45±0/85a

29/25±0/18a

28/85±0/32b

90

30/66±0/36a

30/55±1/29a

28/46±1/66a

28/08±0/52a

a
a

a
a
a

b
a
a

c
a
a

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر اکسیژن خواهی شیمیایی در تیمارهای اول و دوم گیاه لویی ( )Typha Latifolicaدر زمانماند صفر اختالف معنیداری در سطح 5
درصد نداشت ( ،)P<0/05همچنین در تیمار سوم و چهارم نیز اختالف معنیداری مشاهده نشد ( ،)P<0/05اما بین تیمارهای موردمطالعه در
روزهای  75 ،45 ،30 ،15و  90اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/05در زمانماند  ،60تیمار دوم و سوم اختالف معنیداری نداشتند
( ،)P<0/05اما تیمار چهارم با سایر تیمارهای موردمطالعه در سطح  5درصد اختالف معنیداری داشت ( .)P>0/05باالترین و پایینترین مقدار
اکسیژن خواهی شیمیایی به ترتیب در تیمار اول و دوم در زمانماند صفر ( 71/46±0/57میلیگرم بر لیتر) و در تیمار چهارم در زمانماند 90
( 15/35±0/21میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)13
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جدول  :13مقادیر اکسیژن خواهی شیمیایی (میلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه لویی ( Typha

.)1397( )Latifolica
تیمار سوم

تیمار چهارم

تیمار اول

زمانماند (روز)
0

71/46±0/57

71/46±0/57

37/57±0/34

37/56±0/51

15

64/40±1/24a

60/90±0/34b

35/87±0/61c

32/22±1/82d

30

64/24±0/87a

44/06±1/50b

32/82±0/25c

24/63±1/84d

c

18/53±1/24

b

a

تیمار دوم
a

b

b

60

52/83±0/98

31/44±0/81

30/11±1/65

17/07±0/32

75

a

49/50±0/40

30/29±2/62

25/97±0/49

d

17/03±0/60

90

49/17±0/71a

18/86±0/66b

26/35±0/19c

15/35±0/21d

a

b
b

c

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه.
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.

مقادیر اکسیژن خواهی شیمیایی در تیمارهای اول با دوم و سوم با چهارم گیاه علف هفتبند ( )Polygonum aviculareدر زمانماند صفر
اختالف معنیداری در سطح  5درصد نداشت ( .)P<0/05همچنین تیمارهای موردمطالعه در زمانماند  15و  30با یکدیگر اختالف معنیداری در
سطح  5درصد نداشتند ( ،)P<0/05اما بین تیمارهای موردمطالعه در زمانماندهای  75 ،60 ،45و  90اختالف معنیداری مشاهده شد (.)P>0/05
باالترین و پایینترین مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی به ترتیب در تیمار دوم در زمانماند صفر ( 71/86±1/42میلیگرم بر لیتر) و در تیمار چهارم
در زمانماند  25/24±0/65( 90میلیگرم بر لیتر) به دست آمد (جدول .)14
جدول  :14مقادیر اکسیژن خواهی شیمیایی (( )CODمیلیگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف پساب و رشد گیاه علف
هفتبند (.)1397( )Polygonum aviculare
زمانماند (روز)

تیمار دوم

تیمار اول

تیمار سوم

تیمار چهارم
a

66/09±1/25

b

0

71/46±0/88

71/86±1/42

a

66/28±0/95

15

a

64/40±1/24

63/27±0/76

b

52/31±1/06

52/11±0/74

30

64/24±0/87a

63/18±1/65a

49/20±0/63b

48/73±0/54b

45

56/36±2/71a

45/41±0/83b

40±0/58c

37/19±0/89d

60

52/83±0/98

41/37±2/05

35/67±1/30

32/06±1/35

75

49/50±0/40

38/75±0/52

30/45±0/28

30/12±0/82

90

49/17±0/71

38/05±0/38

25/93±0/28

25/24±0/65

a

a
a
a

a
a

b
b
b

c
c
c

d
d
d

تیمار اول (تیمار شاهد) :پساب اولیه بدون گیاه ،تیمار دوم :پساب اولیه همراه با گیاه ،تیمار سوم :پساب رقیقشده با درجه رقت  1/2بدون گیاه ،تیمار چهارم :پساب رقیقشده با
درجه رقت  1/2همراه با گیاه
حروف غیرهمنام ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف اختالف معنیدار ( )P>0/05را نشان میدهد.
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45

56/36±2/71

41/36±0/67

31/73±1/36

c

a

b

d

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده

در این پژوهش درصد حذف پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،اکسیژن خواهی شیمیایی ،نیترات ،فسفات بهوسیله گیاه لویی به ترتیب
 52/38 ،57/35 ،59/13 ،55/40درصد به دست آمد .همچنین راندمان حذف پارامترهای موردمطالعه بهوسیله گیاه علف هفتبند نیز به ترتیب
 59/04 ،73/98 ،61/80 ،25/89درصد بوده است .راندمان حذف نیترات ،فسفات در علف هفتبند بیشتر از گیاه لویی بود (شکل .)1

نیترات

COD

۷۰

راندمان حذف (درصد)

۶۰

۵۰
۴۰

۳۰
۲۰
۱۰
۰
فسفات

BOD

شکل  :1درصد حذف اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ( ،)BODاکسیژن خواهی شیمیایی ( ،)CODفسفات و نیترات از
پساب شهری پس از  90روز بهوسیله گیاه لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ()Polygonum aviculare
(.)1397

بحث و نتیجهگیری
میانگین مقادیر نیترات در تیمارهای موردمطالعه لویی و علف هفتبند موجود در پساب در دامنه  2/38-10/95میلیگرم بر لیتر به دست آمد.
آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ،سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی جهانی استاندارد نیترات فاضالب تصفیهشده برای استفاده
آب برای کاربری کشاورزی به ترتیب  5 ،30و  5میلیگرم بر لیتر تعیین کردند (بهرامی و همکاران .)1394 ،نتایج این تحقیق در مقایسه با آستانه
مجاز آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا پایین تر بود ،اما در مقایسه با حد مجاز سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی جهانی باالتر
به دست آمد .در تحقیقی تأثیر گیاه لویی بر مقادیر میانگین نیترات فاضالب شهر یزد  6/2میلیگرم بر لیتر گزارششده است (سبحان و همکاران،
 )1391که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .آالیندههای شیمیایی مانند نیتراتها ،ریسک اصلی فاضالبهای شهری و روستایی هستند که
می توانند تا فواصل بسیار زیادی حمل شوند و منابع آب آشامیدنی در مجاورت را با خطر جدی مواجه سازند ( ;Ternes et al., 2004

 .)Hargreaves et al., 2018نتایج نشان داد که مقادیر نیترات در دو گونه گیاه لویی و علف هفتبند به ترتیب  57/35و  73/98درصد بازده
حذف در فاضالب شهری را داشتند .تأثیر کمتر گیاهان در جذب نیتروژن در مقایسه با سایر مطالعات احتماالً به علت متفاوت بودن تراکم گیاهان،
زمان ماندگاری ،دما ،اندازه سیستم و نوع آب آلوده میباشد (صمیمی لقمانی و همکاران1392 ،؛  .)Reddy, 1983آژانس حفاظت محیطزیست
آمریکا در تحقیقات و مطالعات خود بازده حذف نیتروژن را در محدوده  30-98درصد اعالم کردند ( )Rowe and Abdel-Magid, 1995که
با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .بهطورکلی نتایج سایر تحقیقات بر روی گونههای نی ،نخل مرداب و بامبو (فالحی و همکاران ،)1391 ،لویی
( )Coleman et al., 2001و تیفا سوبوالتا ( )Damotta Marques et al., 2001نیز نشان داد که بازده حذف نیترات مناسب است و
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علف هفت بند

لویی

۸۰
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نشاندهنده حذف این ترکیب توسط گیاهان از فاضالب میباشد .در یک مطالعه گزارش شد که اثر گیاه لویی بر کاهش فرمهای مختلف نیتروژن
در پساب اولیه نسبت به تیمار بدون گیاه مشهودتر است و در پساب رقیقشده تأثیر گیاه در حذف نیتروژن احتماالً به علت غلظت کمتر سایر عناصر
غذایی و درنتیجه رشد کمتر گیاهان ،کمتر بوده است (صمیمی لقمانی و همکاران )1392 ،و میتوان بیان کرد تاالبهای بدون گیاه نیز در کاهش
نیتروژن کارایی دارند ،زیرا در پژوهشی دیگر نقش مؤثرتر فرآیندهای دنیتریفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در برداشت نیتروژن نسبت به جذب گیاهی
گیاهی نسبت به سیستمهای بدون گیاه را تائید میکند و تأثیر گیاه لویی در کاهش نیترات در این پژوهشها بین  8-23درصد نسبت به سیستمهای
بدون گیاه بیشتر بود ( .)Ciria et al., 2005; Tang et al., 2009کاهش ترکیبات نیتروژن از پساب به کمک گیاهپاالیی گیاهان
 Leptochloa fusca ،Cyperus laevigatus ،Canna indica ،Brachiaria muticaو  Typha domingensisنیز گزارششده
است ( )Ashraf et al., 2020که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
از نتایج چنین میتوان نتیجه گرفت که گیاه لویی و علف هفتبند طی  90روز زمانماند فسفات موجود در فاضالب شهری را کاهش دادند،
بهطوریکه مقادیر فسفات از  12/68میلیگرم بر لیتر در تیمار اول به  2/60میلیگرم بر لیتر در تیمار گیاه لویی و  4/48میلیگرم بر لیتر در تیمار
گیاه علف هفتبند پس از  90روز زمانماند رسیده است؛ بنابراین در تیمار دوم و چهارم برای هر دو گیاه موردمطالعه بهخوبی نشان دادهشده است
که طی  90روز زمانماند مقادیر فسفات کاهش داشته است .در ارتباط با میزان فسفات تیمار تصفیهشده فاضالب در مقایسه با استاندارد ،میزان
فسفر در تصفیهخانههای فاضالب برای تخلیه فاضالب به آبهای سطحی و چاه جذبی  6میلیگرم بر لیتر و جهت کشاورزی و مصارف آبیاری
مزارع کشت محدودیتی مقرر نشده است (فرزاد کیا و همکاران1392 ،؛ بهرامی و همکاران .)1394 ،در این تحقیق میزان فسفات در تیمار دوم و
چهارم طی  90روز زمانماند بهطور متوسط  2/60و  4/48میلیگرم بر لیتر بود که دارای وضعیت مناسب و مطلوبی میباشد .در تحقیقی تأثیر گیاه
لویی بر مقادیر میانگین فسفات فاضالب شهر یزد  4/4میلیگرم بر لیتر گزارششده است (سبحان و همکاران )1391 ،که با نتایج این تحقیق
همخوانی دارد.
نتایج نشان داد که مقادیر فسفات در دو گونه گیاه لویی و علف هفتبند به ترتیب  52/38و  59/04درصد راندمان حذف در فاضالب شهری
را داشتند .آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا در تحقیقات و مطالعات خود بازده حذف فسفر را در محدوده  20-90درصد اعالم کردند ( Rowe

 )and Abdel-Magid, 1995که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .مطالعات و تحقیقات بسیاری استفاده از گیاهان آبزی نظیر لویی را برای
تصفیه فاضالبهای شهری گزارش کردند و در کشورهای ایران ،ژاپن ،مصر و تایلند مورداستفاده قرارگرفتهاند ( Hunter et al., 2001; Ciria

 .)et al., 2005; Tang et al., 2009در یک مطالعه تأثیر تیمار گیاه آبزی لویی بر غلظت متوسط فسفر در طول زمان نشان داد ،غلظت آن
با افزایش زمان کاهش یافت بهطوریکه در مدت  24روز  42درصد کاهش غلظت فسفر اتفاق افتاد .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان
کرد تیمار گیاه آبزی لویی در کاهش فسفر نسبت به تیمار بدون گیاه نقش مؤثرتری دارد (صمیمی لقمانی و همکاران )1392 ،و مطالعات گذشته
این نتیجه را تأیید میکنند و نشان دادند تأثیر گیاه لویی در کاهش فسفر پساب بین  8-20درصد است ( Ciria et al., 2005; Tang et al.,

 .)2009نقش گیاه نی ( )Phragmites australisدر کاهش فسفر پساب نیز گزارششده است ( )Garcia-Valero et al., 2020که با
نتایج این تحقیق همخوانی دارد .در مطالعه دیگری در تصفیهخانه فاضالب خانگی در کشور عراق گزارش شد که با افزودن ترکیبات شیمیایی
مقادیر فسفر کمتر از حد مجاز بوده است (.)Ghawi, 2018
در برخی از مطالعات تفاوت معنیداری در برداشت فسفر در بین تیمارهای گیاهی و بدون گیاه مشاهده نشد و کاهش غلظت فسفر در تیمارهای
بدون گیاه احتماالً به خاطر جذب بهوسیله جلبکها و باکتریها و رسوبگذاری شیمیایی فسفر با کلسیم ،آهن و آلومینیوم میباشد ( Reddy,

 .)1983بهطورکلی با توجه به مطالعات انجامشده و نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد در کاهش غلظت فسفر در طول زمان فرآیندهای مختلفی
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تائید شده است ( .)Kivaisi, 2001; Zimmo et al., 2004نتایج بهدستآمده از مطالعات و پژوهشها ،کاهش بیشتر نیترات در سیستمهای

بهکارگیری گیاهان لویی ( )Typha Latifolicaو علف هفتبند ( )Polygonum aviculareجهت تصفیه فاضالب شهری اهواز  /مترقی و پاینده

تأثیر دارند بااینوجود تأثیر تیمارهای گیاه لویی نسبت به تیمار بدون گیاه در کاهش غلظت آن بهطور متوسط در حدود  18/5درصد بیشتر بود
(صمیمی لقمانی و همکاران.)1392 ،
میانگین مقادیر اسیدیته در تیمارهای موردمطالعه پساب و گیاهان در دامنه  7/02-7/86به دست آمد .آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا،
سازمان بهداشت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی جهانی و سازمان محیطزیست ایران استاندارد اسیدیته فاضالب تصفیهشده برای استفاده آب
آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ،سازمان بهداشت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی جهانی و حد مجاز سازمان محیطزیست ایران همخوانی
دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده گیاه لویی و علف هفتبند در تیمارهای دوم و چهارم بر مقادیر اسیدیته تأثیر نداشته و طی زمانماندهای
موردمطالعه طی  90روز نوسانات زیادی نداشته است ،اما درنهایت طی  90روز زمانماند سبب کاهش این پارامتر شده است .نتایج مقادیر اسیدیته
این تحقیق با نتایج برخی پژوهشگران بر روی گیاهان آبزی مطابقت دارد ( .)Roy et al., 2018عوامل مختلفی بر کاهش اسیدیته با افزایش
زمانماند تأثیر میگذارند مانند تجزیه ترکیبات آلی که با تولید اسیدکربنیک همراه است و همچنین افزایش شدت فرآیند نیتریفیکاسیون با افزایش
زمانماند سبب کاهش اسیدیته میشود ،زیرا این فرآیند یک منبع بیوشیمیایی برای تولید یون هیدروژن است درحالیکه فرآیند دنیتریفیکاسیون
یک فرآیند بازی است (صمیمی لقمانی و عباس پور .)1393 ،عالوه بر این گیاهان بهوسیله دفع یون هیدروژن به همراه جذب کاتیون و پخش
اسیدهای آلی و رهاسازی دیاکسید کربن از مرحله تنفس ریشهای ،سبب کاهش اسیدیته میشوند ( Rao et al., 2002; Ayyasamy et

 .)al., 2009یکی از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت فاضالب ،اسیدیته است که بسیاری از واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی در طول فرآیند
تصفیه و پس از تصفیه بر آن تأثیر می گذارد .عوامل متعددی از قبیل نوع ترکیبات معدنی و آلی موجود در فاضالب ،میزان تجزیه شدن مواد آلی،
شدت فعالیت میکروبی ،مقدار و نوع ذرات معلق و حتی عواملی مانند دمای فاضالب بر اسیدیته تأثیرگذار هستند ( ;Bowmer et al., 1995

 .)Shan et al., 2011اسیدیته نقش مهمی در جذب و حاللیت ترکیبات نیترات و فسفات دارد ،بهعنوانمثال بیشترین حاللیت فسفر در اسیدیته
 6/5میباشد و با افزایش یا کاهش اسیدیته حاللیت فسفر کاهش مییابد ( .)Abbaspour et al., 2012در یک مطالعه تأثیر گیاه لویی بر
تغییرات اسیدیته پساب در طول زمان نشان داد ،مقدار متوسط آن در طول زمان کاهش یافت ،بهطوریکه در مدت  24روز اسیدیته بهطور معنیداری
حدود  0/8واحد کاهش یافت (صمیمی لقمانی و همکاران.)1392 ،
میانگین مقادیر هدایت الکتریکی در تیمارهای موردمطالعه پساب و گیاهان در دامنه  1245/25-3563/43میکرو موس بر سانتیمتر به دست
آمد .در تحقیقی تأثیر گیاه لویی بر مقادیر میانگین هدایت الکتریکی فاضالب شهر یزد  1862میلیگرم بر لیتر گزارششده است (سبحان و همکاران،
 )1391که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ،سازمان بهداشت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی جهانی و
سازمان محیطزیست ایران استاندارد هدایت الکتریکی فاضالب تصفیهشده برای استفاده آب برای کاربری کشاورزی به ترتیب ،7000 ،7000
 7000و  3000میکرو موس بر سانتیمتر تعیین کردند (بهرامی و همکاران .)1394 ،نتایج این تحقیق در مقایسه با آستانه مجاز آژانس حفاظت
محیطزیست آمریکا ،سازمان بهداشت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی جهانی و حد مجاز سازمان محیطزیست ایران پایینتر به دست آمد .هدایت
الکتریکی یکی از مهمترین پارامترهای مهم در تعیین کیفیت فاضالب است که بهطور مستقیم بانمکهای محلول در ارتباط میباشد .مقدار کمی
از نمکهای محلول در خاک و آب برای گیاه ضروری است و گیاه نیاز تغذیهای خود را از این نمکهای محلول تأمین میکند ( Shigaki et

 .)al., 2007; Gurtekin and Sekerdag, 2008بر اساس نتایج بهدستآمده گیاه لویی و علف هفتبند در تیمارهای دوم و چهارم بر مقادیر
هدایت الکتریکی تأثیر داشته و طی زمانماندهای موردمطالعه طی  90روز نوسانات زیادی داشته است ،اما درنهایت طی  90روز زمانماند سبب
کاهش این پارامتر شده است ،اما در تیمار گیاه لویی به همراه پساب در زمانماند  60نیز مقدار هدایت الکتریکی افزایشیافته و سپس در
زمانماندهای  75و  90کاهش داشته است .درمجموع میتوان بیان کرد افزایش فرآیندهای دنیتریفیکاسیون ،رسوبگذاری ،جذب گیاهی و جذب
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برای کاربری کشاورزی به ترتیب  7/25 ،7/25 ،6/9و  7/5تعیین کردند (بهرامی و همکاران .)1394 ،نتایج این تحقیق در مقایسه با آستانه مجاز

سال دوازدهم  /شماره  / 44تابستان 59-78 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

میکروبی به دلیل حذف کاتیونها و آنیونهای محلول سبب کاهش هدایت الکتریکی و تجزیه مواد آلی و آزاد شدن یونهای موجود در ترکیبات
آلی سبب افزایش هدایت الکتریکی میشود (صمیمی لقمانی و عباس پور1393 ،؛ .)Amelie and Kivaisi, 2001
میانگین مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در دامنه  9/98-40/50میلیگرم بر لیتر به دست آمد .آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا و سازمان
محیطزیست ایران استاندارد اکسیژن خواهی بیوشیمیایی فاضالب تصفیهشده برای استفاده آب برای کاربری کشاورزی به ترتیب  30و 100
بود ،اما در مقایسه با حد مجاز سازمان محیطزیست ایران پایینتر به دست آمد .میانگین مقادیر اکسیژن خواهی شیمیایی در دامنه 15/35-71/86
میلیگرم بر لیتر به دست آمد .آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا و سازمان محیطزیست ایران استاندارد اکسیژن خواهی شیمیایی فاضالب
تصفیهشده برای استفاده آب برای کاربری کشاورزی به ترتیب  120و  200میلیگرم بر لیتر تعیین کردند (بهرامی و همکاران .)1394 ،نتایج این
تحقیق در مقایسه با آستانه مجاز آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا و حد مجاز سازمان محیطزیست ایران پایینتر به دست آمد .مقادیر اکسیژن
خواهی بیوشیمیایی در دو گونه گیاه لویی و علف هفتبند به ترتیب  55/40و  25/89درصد بازده حذف در فاضالب شهری را داشتند .این پارامتر
توسط دو گونه گیاه موردمطالعه بهخوبی جذب نشده و از فاضالب شهری کاهش نیافته است ،اما درمجموع طی  90روز زمانماند در تیمار دوم و
چهارم کاهش وجود داشته است .در تحقیقی تأثیر گیاه لویی بر مقادیر میانگین اکسیژن خواهی بیوشیمیایی فاضالب شهر یزد  55میلیگرم بر لیتر
گزارششده است (سبحان و همکاران )1391 ،که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .در یک تحقیق اثر گیاه لویی بر کاهش غلظت اکسیژن
خواهی بیوشیمیایی نشان داد غلظت آن باگذشت زمان طی  24روز در تیمارهای پساب اولیه و رقیقشده به ترتیب حدود  91و  90درصد کاهش
یافت و غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در زمان دوم در تیمار پساب اولیه نسبت به شاهد بهطور معنیداری  36درصد کمتر بود .همچنین نتایج
اثر تیمار گیاه آبزی لویی بر کاهش غلظت اکسیژن خواهی شیمیایی نشان داد غلظت آن باگذشت  24روز در تیمارهای پساب اولیه و رقیقشده
به ترتیب حدود  89و  86درصد کاهش یافت و بین تیمار گیاه لویی و بدون گیاه در زمانهای مختلف تفاوت معنیداری مشاهده نشد (صمیمی
لقمانی و همکاران.)1392 ،
با توجه به نتایج بهدستآمده این گیاهان علف هفتبند و لویی توانایی گیاهپاالیی پساب شهری رادارند .پیشنهاد میشود درصد بازده حذف
سایر فلزات سنگین نظیر کادمیوم ،مس ،جیوه ،کروم توسط گیاه علف هفتبند مطالعه شود .همچنین سیستم تصفیه زمینـگیاه برای حذف مواد
مغذی توسط گیاه لویی و علف هفتبند بررسی گردد .در ضمن عملکرد گیاهان برای حذف مواد مغذی و فلزات سنگین از پسابهای صنعتی نیز
موردمطالعه قرار گیرد .توصیه میشود استفاده از نانو ذرات نیز جهت تصفیه فاضالب شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.

منابع
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میلیگرم بر لیتر تعیین نمودند (بهرامی و همکاران .)1394 ،نتایج این تحقیق در مقایسه با آستانه مجاز آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا باالتر

 مترقی و پاینده/ ) جهت تصفیه فاضالب شهری اهوازPolygonum aviculare( ) و علف هفتبندTypha Latifolica( بهکارگیری گیاهان لویی
 نشریه. نقش گیاه آبزی لویی در حذف نیتروژن و فسفر از پساب شهری.1392 ،. ه، و سمسار. م، قاسمزاده گنجهای،. ع، عباسپور،. س،صمیمی لقمانی
.99-114  صفحات:)5( 20 ،پژوهشهای حفاظت آبوخاک
:)2( 25 ، فصلنامه آب و فاضالب. بررسی تأثیر گیاهان آبزی در کاهش فسفر و هدایت الکتریکی پساب شهری.1393 ،. ع، و عباسپور. س،صمیمی لقمانی
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 مترقی و پاینده/ ) جهت تصفیه فاضالب شهری اهوازPolygonum aviculare( ) و علف هفتبندTypha Latifolica( بهکارگیری گیاهان لویی
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