
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(شگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان دان

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
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   چكيده

در اين مطالعه، قابليت چهار گونه گياه آبزي . گياهان آبزي توانايي جذب مواد مغذي و فلزات سنگين را از خاك و فاضالب دارند
Phragmites australis ،Typha latifolia  ،)Scirpus (Bulrush  و Alisma plantago جهت جذب نيتروژن و فسفر از فاضالب خانگي

تيمارهاي آزمايشي اين تحقيق شامل سه . در شرايط آب و هوايي گرم و خشك دزفول مورد بررسي قرار گرفته است) سازي شده شبيه(
نتايج نشان . هاي گياهي مطالعه قرار گرفته استفسفر در اين تيمارها توسط گونه بود و ميزان جذب نيتروژن ودر سه تكرار  Pو  Nسطح 

نتايج همچنين بيانگر . نيز افزايش يافت توسط گياهان داد كه با افزايش سطوح نيتروژن و فسفر در فاضالب ميزان تجمع اين دو ماده مغذي
در نهايت در تيمار . نسبت به سه گونه ديگربوده است Phragmites australisدار جذب نيتروژن و فسفر توسط گونه گياهيتفاوت معني

  .استخراج گرديد Curve Expertافزار سطح باالي نيتروژن و فسفر معادالت نمايي جذب نيز با نرم
  ، نيتروژن و فسفرPhragmites australis ،Typha latifoliaمواد مغذي، : كليدي واژگان

 
   مقدمه

اي  ت و محدوديت منابع آب شيرين در جهان و بخصوص ايران، استفاده از پسابهاي بخشهاي مختلف گزينهبا رشد روزافزون جمعي
توانايي جذب مواد . كنداين امر به كاهش بار آلودگي به منابع آب نيز كمك مي. باشدمناسب در جهت كمك به منابع آب مطرح مي

مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج نشان از تفاوت جذب ) Greenway )1997مغذي فاضالب توسط هشت گونه گياه آبزي توسط 
، Phragmites australis گياهيهاي ميزان تجمع نيتروژن و فسفر توسط گونه. نيتروژن و فسفر توسط گونه هاي مختلف بوده است

Typha sp. رفته است هاي گياهي آبزي در شرايط مختلف توسط محققين زيادي مورد مطالعه قرار گو ساير گونه)Brix  ،1994.( 
هاي مختلف فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي  حذف نيتروژن و فسفر در سامانه نيزارهاي مصنوعي حاوي گياهان آبزي از طريق پروسه

. گيرد ها، ريزومها، ساقه و برگهاي گياه و ديگر فرآيندها صورت مي ها حذف از طريق رسوبات، ريشه در اين پروسه. افتد اتفاق مي
 ).Akratos ،2007 گياهان نقش مهمي در سامانه نيزارهاي مصنوعي به خصوص در ارتباط با حذف نيتروزن و فسفر از فاضالب دارند

سازي شده توسط چهار گونه گياه  هدف از انجام اين تحقيق بررسي معادالت جذب و تجمع نيتروژن و فسفر از فاضالب خانگي شبيه
در شرايط آب و هوايي گرم و خشك دزفول  Alisma plantago  و Phragmites australis ،Typha latifolia  ،)Scirpus (Bulrushآبزي 

  .بوده است
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  ها مواد و روش
در شرايط طبيعي انجام (E, 32° 16´ N ´25 °48) اين تحقيق در محل سايت دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول 

ميلي گرم در ليتر با  100و  40، 10(تيمار شامل سه سطح نيتروژن  9ي در قالب يك طرح فاكتوريل با گياهان مورد بررس. گرفته است
 84و در سه تكرار در محيط گلداني و به مدت ) ميلي گرم در ليتر 50و  20، 5(و سه سطح فسفر ) NH4-Nو  NO3-N 1:1نسبت 

بتدايي تاسيس قرار دارد و اطالعاتي در زمينه ميزان مواد مغذي از آنجا كه شبكه فاضالب دزفول در مراحل ا. روز كشت گرديدند
فاضالب در دسترس نبود، ميانگين غلظت نيتروژن و فسفر در فاضالبهاي خانگي به عنوان راهنما انتخاب شده و دو سطح پايينتر و 

ميلي گرم در ليتر انتخاب  25ارها ثابت و برابر با ميزان پتاسيم مورد استفاده در همه تيم. باالتر از آن ميزان نيز مورد مطالعه قرار گرفت
چهار گونه گياه آبزي . شده و تيمارهاي آزمايشي به مدت دو هفته بعد از كشت گياهان در گلدانها به محيط كشت اضافه گرديد

Phragmites australis ،Typha latifolia  ،)Scirpus (Bulrush  و Alisma plantago  رسي آسان در منطقه مورد دستفراواني و بدليل
 1387آباد و سنجر در ارديبهشت  هاي گياهي جوان از حاشيه رودخانه دز، كانال زهكش روباز صفي نمونه. مطالعه انتخاب گرديدند

سانتيمتري كشت  60و ارتفاع  100هاي گياهي جوان برداشت شده در گلدانهاي پالستيكي بزرگ به قطر  گونه. آوري شدند جمع
روز  14هر  دو هفته پس از كشت،. متر ريخته شد ميلي 5تا  1دي بن با دانه  كيلوگرم شن رودخانه 200در هر گلدان حدود . گرديدند

هاي كشت شده در ظروف كشت را به طور كامل جدا نموده و پس از شستشوي ماليم با آب جهت خشك شدن  يكبار، يكي از بوته
هاي گياهي پس از توزين، در كوره  نمونه. روز ادامه يافت 84آزمايشات به مدت . ددر كورة الكتريكي به آزمايشگاه منتقل گردي

هاي گياهي خشك شده را وزن نموده و پس از آسياب  نمونه. روز خشك گرديد 5درجه سانتيگراد و به مدت  70الكتريكي در دماي 
هاي گياهي به ترتيب از روش كجلدال  و فسفر در نمونهگيري نيتروژن كل  جهت اندازه. متري عبور داده شد ميلي 75/0نمودن از الك 

 Curveافزار جهت تجزيه و تحليلهاي آماري و از نرم 13نسخه  SPSSافزار آماري از نرم. تومتري، استفاده شده استو اسپكتروف

Expert جهت استخراج معادالت جذب استفاده گرديد.  
 

  نتايج و بحث
گرم در مترمربع (سطوح مختلف نيتروژن و فسفر را بر تجمع نيتروژن و فسفر در بافتهاي گياه نتايج تحليل آماري تاثيرات  1جدول 

 .Alisma spو  .Phragmites australis ،Typha Sp. ،Scirpus spو جذب روزانه هر عنصر به ترتيب براي گياهان ) محيط كشت
 ***درصد و  1داري در سطح  معني **درصد،  5داري در سطح  معني *دار نبودن،  به مفهوم معني NSدر همه جداول . دهد نشان مي

در بافتهاي همه گياهان مورد بررسي، با ) نيتروژن و فسفر(بطور كلي تجمع مواد مغذي . باشد درصد مي 1/0داري در سطح  معني
نيتروژن و فسفر در بافتهاي گياه و بر تجمع  Nدهد كه تاثير سطوح مختلف  نتايج نشان مي. افزايش يافته است Pو  Nافزايش مصرف 

هاي مورد  در مورد بقيه گونه) درصد 1در سطح (همچنين جذب روزانه هر دو عنصر در مورد چهار گياه فوق به استثناي فراگمتيس 
نه بر تجمع نيتروژن در بافتهاي گياه و همچنين جذب روزا Pتاثير سطوح مختلف . دار بوده است درصد معني 1/0بررسي در سطح 

ولي بر روي تجمع فسفر در بافتهاي گياهي و . دار مشاهده نگرديد معني) درصد 5در سطح (نيتروژن به استثناي گونه گياهي آليسما 
نتايج تحقيق بيانگر توانايي هر چهار . دار بود درصد معني 1درصد و يا  1/0همچنين جذب روزانه گياهان مورد بررسي يا در سطح 

نتايج مربوط به استخراج معادالت جذب ارائه شده  2در جدول . جمع مواد مغذي در بافتهاي گياهي استگونه مورد بررسي در ت
اين . انتخاب اين فرم طبق كتب و مقاالت علمي انتخاب گرديد. شكل كلي معادالت جذب به فرم معادله نمائي برازش گرديد. است

)1(فرم به شكل  bteay  عادله در اين م. مي باشدy  ميزان تجمع مواد مغذي وt  زمان از شروع آزمايش و ضرايبa  وb 
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بيشترين  Typha latifolia بعد از آن ودارد  australis Phragmitesنتايج نشان از برتري گونه گياهي . باشندضرايب رگرسيوني مي
 ،داشت و به دليل محدوديت صفحات مقالهدرصد قرار  99تا  96بين ) r(ضريب رگرسيون تمامي معادالت فوق  .جذب را دارد

  .جداول مربوطه ارائه نگرديد
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  گيري كلينتيجه
به دليل جذب بيشتر نيتروژن و فسفر از فاضالب  Typha latifolia و australis Phragmitesد كه دو گونه گياهي ايج تحقيق نشان دانت

  .ي مصنوعي به منظور تصفيه فاضالبهاي شهري پيشنهاد نمودتوان جهت استفاده در سامانه نيزارهارا مي
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جذب مواد 
  (mg/m2/day)مغذي

تجمع مواد 
 (g/m2)مغذي

منبع 
  گونه گياهي  تغيير

 نيتروژن فسفر  نيتروژن فسفر
** ** ** ** N Phragmites 

australis  ** NS ** NS P 
*** *** *** *** N 

Typha sp.  
*** NS *** NS P 
*** *** *** *** N 

Scirpus sp.  
*** NS *** NS P 
*** *** *** *** N Alisma 

plantago  ** * ** * P 

 بر تجمع و جذب مواد مغذيPوNتاثير تيمارهاي مختلف-1جدول
  روز  84در بافتهاي گياهان پس از 

  گونه گياهي
  ضرايب جذب فسفر  ضرايب جذب نيتروژن

 bضريب  aضريب  bضريب  aضريب 

Phragmites 

australis  
21/31  05/0  72/11  03/0  

Typha sp.  18/22  05/0  9/9  024/0  

Scirpus sp. 14/15  04/0  64/6  029/0  

Alisma sp. 64/9  07/0  7/9  017/0  

  ضرايب رگرسيون نمائي جذب نيتروژن و فسفر از محيط -2جدول
 هاي مختلف گياهي كشت، توسط گونه
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Abstract 
Aquatic plants can uptake the nutrients and heavy metals from soil and wastewaters. In present 
study, capability of four aquatic plants consisting Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus 
(Bulrush) and Alisma plantago were investigated for nitrogen and phosphorus uptake from 
simulated domestic wastewater under arid and semi-arid conditions of Dezful. Experiment 
treatments were three levels of N and P with three replications that the amount of nitrogen and 
phosphorus upteke were studied. Results showed increasing for these nutrients accumulation by 
plants with increasing N and P levels in wastewater. Phragmites australis had highest uptake for N 
and P that diffrences with other species were significiant. Finaly, curve exponential equations for 
nutrients uptake were drawed.   
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