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هاي آلوده با استفاده از گياه سراتوفيلوم دمرسوم به منظور استفاده مجدد از منابع  رفع آلودگي از آب
  آبي

  
  2و احمد محمدي2، پيام نجفي2، ناصر هنرجو1مريم فروغي

 )اصفهان(دانشجوي كارشناسي ارشد رشته خاكشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  -1

  )اصفهان( رزي كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگاناستاديار دانشكده كشاو -2
  

  چكيده
شود كه  آب يكي از فراوان ترين و پايدار ترين تركيبات زمين است كه بر اثر عوامل طبيعي و انساني دچار تغييراتي مي

ند كه يكي از ارزان ترين و اي مي نمايد و الزم است منابع آبي پااليش شو براي انسان ايجاد بيماري هاي خطرناك و كشنده
باشد، و به همين منظور از گياه سراتوفيلوم دمرسوم براي رفع  ها براي رفع آلودگي استفاده از جذب زنده مي سريعترين راه

روز استفاده شد و نتايج نشان مي دهد  18تكرار در طي  4در دو تيمار با  آلودگي آب رودخانه زاينده رود و شيرابه كمپوست
را كاهش دهد  CODهاي آبي را جذب نمايد و  گياه مي تواند مقدار قابل توجهي از نيتروژن و فسفر موجود درمحيط كه اين

  .واز اين گياه براي بهبود و تصفيه آب مي توان استفاده كرد
  

  COD آلودگي، سراتوفيلوم دمرسوم، نيتروژن ، فسفر،: كلمات كليدي

  
  مقدمه

كيفيت منابع آب براثر  .ر ترين تركيبات زمين است كه براي بقاي انسان اهميت داردآب يكي از فراوان ترين و پايدا
عوامل طبيعي و انساني دچار تغييراتي مي شود كه عمدتاً منفي بوده و بهره برداري از منابع آب را به شدت محدود مي 

ناصر سنگين و حشره كش ها مي مهمترين عناصر آالينده آب و خاك عناصر غذايي و ع). 1378. چالكش اميري م(سازد
زيرا كه اين عناصر چنانچه به مقدار غيرمجاز در بدن تجمع حاصل نمايند، ايجاد بيماري هاي خطرناك و كشنده اي مي . باشند

از جمله اينكه تجمع فسفر در آب باعث غني شدن محيط شده كه يكي از نشانه هاي مهم براي ). 1994ساين و استيتيز، (نمايند 
 ).2008برت و بنجامين، (ي آب مي باشدآلودگ

 17از اراضي دنيا در اقليم خشك و نيمه خشك واقع شده و % 35با كاهش بي رويه منابع آب و توجه به اينكه  از طرفي
درصد از فالت ايران هم داراي اقليم خشك و نيمه خشك مي  65درصد از جمعيت دنيا در اين اراضي زندگي مي كنند و 

شرق و جنوب شرقي كشور، بخشي از فالت مركزي و بخش كوچكي از استان خوزستان و قسمتي از استان باشد كه شامل 
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استفاده مجدد از منابع آبي و پساب هاي شهري، صنعتي و شيرابه كارخانه هاي كودآلي اهميت بنابراين . مركزي مي باشد
  ).1383جعفرزاده، ( خاصي يافته است

وده و پااليش محيط هاي آبي روش هاي متعددي وجود دارد كه يكي از روش هاي براي حذف عناصر از محيط هاي آل
هان زو و (ارزان و سريع در اين زمينه روش جذب زنده است كه گياهان آبزي نقش به سزايي در اين زمينه دارند 

ي از محيط هاي آبي مي هدف ا اين مطالعه نيز بررسي نقش گياه آبزي سراتوفيلوم دمرسوم در حذف آلودگ ) .2006همكاران،
 .باشد

  
  موادو روش ها

 40دقيقه و  39درجه و 51با طول جغرافيايي نمونه هاي گياه سراتوفيلوم دمرسوم از رودخانه زاينده رود واقع در اصفهان 
گياه  درمحيط هاي كشت، شامل . جمع آوري گرديد شمالي ثانيه 30دقيقه و 38درجه و  32ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي 

پي پي ام با چهار تكرار در سطل هاي  5آب رودخانه زاينده رود و شيرابه تازه كمپوست كارخانه كودآلي اصفهان با غلظت 
گرم ازنمونه هاي گياهي فوق قرار داده شد و تيمارها در محوطه  باز  دانشگاه  100شش ليتري قرارگرفت و در هر سطل حدود 

از محيط هاي كشت  رروز تحت شرايط طبيعي قرار گرفت وهر شش روز يك با 18به مدت  يآزاد خوراسگان بدون  هوا ده
نمونه ها اندازه گيري و تغييرات با مقادير  CODوECو  PHفوق نمونه برداري انجام شد و مقادير آمونيوم، نيترات، فسفر و 

  .قرار گرفت   spssر نمونه اوليه اين عناصر در محيط كشت مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري با نرم افزا
  نتايج

به صورت  2و  1تأتير گياه بر روي عناصر موجود در هر دو محيط كشت در سه بار نمونه برداري از هر تيمار در جداول
  .زير انعكاس يافته است

  
ين با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود كه مقدار عناصر در نمونه ها نسبت به نمونه اوليه كاهش داشته است، همچن

COD  كه شاخص آلودگي است كاهش يافته است ولي تغييراتPH  وEC ناچيز مي باشد.  
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نسبت به مقدار اوليه در نمونه ها كاهش يافته و CODمشاهده مي شود كه مقدار ازت و فسفر و  2با توجه به جدول 

  .ف با نمونه اوليه معني دار مي باشدتغيير كمي كرده ولي اختال pHو  ECاختالف آن با نمونه اوليه معني دار بوده است،  
   جمع بندي 

با توجه به نتايج، مشاهده مي شود كه گياه سراتوفيلوم دمرسوم توانسته است عناصر مورد نظررا از هر دو محيط كشت  
ل فوق جذب و مقدار آن ها را در محيط، نسبت به نمونه اوليه كاهش دهد كه طي تحقيقات مشابه توسط كريسترايز در سا

. بيان شد كه گياهان آبزي عناصر غذايي را به منظور انجام متابوليك معمول خود به مقدار زياد از محيط جذب مي نمايد 1978
در نتايج ديده مي شود كه در برخي نمونه ها ميزان عناصر در محيط نسبت به نمونه قبلي افزايش يافته است كه برخي محققان 

آوندي به طور مداوم مواد آلي محلول كه حاوي عناصرغدايي محلول است را به محيط تزريق  نيز بيان كردند كه گياهان آبزي
در محيط هاي كشت نسبت به مقدار اوليه بسيار كاهش  CODطبق نتايج ديده مي شود ميزان ). 1978كريسترايز،(مي كنند

اه فوق مي باشد كه طبق تحقيقات داشته است و از ميزان آلودگي هر دو محيط كاسته شده است كه دليل آن وجود گي
محققان،گياهان آبزي براي تأمين اكسيژن مورد نياز خود معموالً كمتر با مشكل مواجه مي شوند واكسيژن موردنياز براي تنفس 

وبرخي محققان نيز بيان .)1384والرس، (خود را در طول روز توليد مي كنندو به اين طريق به پااليش محيط كمك مي كنند
هاي صنعتي و كشاورزي  كه از گياه آبزي سراتوفيلوم دمرسوم در درياچه هاي طبيعي و مصنوعي و جاهايي كه زهكشكردند 
آبزي براي تعيين و ارزيابي كيفيت و ميزان عناصرغذايي  است و از گياهان شوند براي بهبود و تصفيه آب استفاده شده وارد مي
  ). 2006ن،پيترو و همكارا. (شود ها استفاده مي رودخانه
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Abstract 
Water is one of the most stable and aboundance compelex on gloubal land that can be polluted with 

natural and human factors. Polluted water is harming for human health and need to clean water from 
polluted factors. One of the cheapest and faster method for removal elements are displacement metals by 
biosorption. Two treatment in four replication for Purpose of clean wastewater by Ceratophyllum 
demersum were designed. The treatment were included water of Zayanderood river and diluted fresh 
latex. The experimental performed at the land scape area of Khorasgan university for 18 days. The result 
showed that COD decrease, and  noticeable amount of nitrogen and phosphorous  can adsorb by 
Ceratophyllum demersum. Therefor we can evaluated that Ceratophyllum demersum could use for good 
treatment water. 
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