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  چكيده 
، شهري و صنعتي به عنوان يك تكنولوژي سازگار با محيط يها از فاضالبهاي كشاورزاستفاده از گياهان آبزي در جذب و حذف آالينده  

نيزار مصنوعي با ) هايحوضچه(هاي در سامانه TPو  NO3-N، TKN ،PO4-Pحذف راندمان ن تحقيق، در اي. زيست شناخته شده است
متر  5/4ابعاد ، با )بدون گياه(با حوضچه شاهد   Typha latifoliaو  Phragmites australis بستري شني تحت كشت دو گونه گياه آبزي

نتايج . مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت )روز 7و  5/3، 5/1، 75/0(اند مختلف در چهار زمان مو ارتفاع متر  4/0متر عرض و  5/0طول، 
نشان داد كه تاثير دو عامل نوع سامانه  TPو  NO3-N ،TKN، PO4-Pهاي حذف آالينده در ماند زمانتجزيه واريانس تاثير نوع سامانه و 

با افزايش زمان ماند در هر سه  دار گرديده است ورصد معنيد 1سطح  و زمان ماند در) در حضور گياه و بدون حضور گياه يا شاهد(
  . ها نيز افزايش يافتراندمان حذف آالينده ،سامانه

  .Typha spو  Phragmites australis، نيزار مصنوعي، زمان ماند، نيتروژن، فسفر :واژگان كليدي
 

  مقدمه 
هاي هاي مناسب گياهي راندمان حذف آاليندهبا انتخاب گونهتوان مي Constructed Wetlandدر سامانة نيزارهاي مصنوعي يا 

 ايمرحله چند اجراي اثر اسپانيا مژاكار خشك نيمه منطقة در) 2001( همكاران و  Gomez. .فاضالب را بطور چشمگيري افزايش داد
 گرمسيري شهر يك در) 2007( همكاران و Alka. دادند قرار مطالعه مورد را مصنوعيتاالب سامانة با شهري فاضالب تصفية

 هواي و آب در را شهري فاضالب تصفية ثانوية مرحلة در مغذي مواد و سنگين فلزات جذب جهت آبزي گياهان از استفاده هندوستان
در هنگ كنگ بيالن جرمي نيتروژن و فسفر در ) 2008(و همكاران  Chung .اندنموده ياد بخشنويد روش يك عنوان به گرمسيري
 هاآالينده حذف راندمان. هاي شهري را مورد مطالعه قرار دادندمصنوعي از نوع جريان زيرسطحي براي تصفية فاضالب االبسامانة ت

 و سامانه ابعاد گياهي، مختلف هايگونه بستر، نوع سامانه، نوع فاضالب، تركيبات فاضالب، نوع به بسته مصنوعي نيزارهاي سامانه در
 تصفية قابليت قيتحق نيا در .كندمي ايجاب را محلي بيشتر تحقيقات انجام دليل امر همين و است متغير هوايي و آب شرايط همچنين

 گرفته قرار يبررس مورد منطقه اين بومي آبزي گياهي هايگونه از استفاده با دزفول خشك و گرم هوايي و آب شرايط در هاسامانه اين
  . است

  
  هامواد و روش

در شرايط صحرايي انجام  (E, 32° 16´ N ´25 °48)ت دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول اين تحقيق در محل ساي
از حاشيه رودخانه دز، كانال زهكش روباز   Typha latifoliaو Phragmites australisدو گونه  هاي گياهي جواننمونه. گرفته است

هر سامانه نيزار از يك پالستيك  .آوري شدندجمع) هاحوضچه(ها امانهجهت كشت در س 1387آباد و سنجر در ارديبهشت صفي
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) زهكشي(ضخيم قرار داده شده در بستر يك كانال سيماني تشكيل شده است، كه در انتهاي آن يك سوراخ كوچك جهت خروج 
اي و با شن رودخانهر ارتفاع مت 4/0متر عرض و  5/0متر طول،  5/4ابعاد بستر به صورت . جريان خروجي فاضالب تعبيه شده بود

به صورت مصنوعي با اضافه نمودن (سازي شده از مواد مغذي به منظور حداقل نمودن متغيرهاي تحقيق، محلولي شبيه. منظور گرديد
و  NH4-N(تركيب  1:  1گرم در ليتر به نسبت ميلي 100در اين تحقيق نيتروژن با غلظت . وارد بسترها گرديد) مواد مغذي به آب

NO3-N( براي بررسي اثر گياهان آبزي بر . گرم در ليتر استفاده گرديدميلي 50به ترتيب  25و  50، فسفر و پتاسيم با غلظت به ترتيب
نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته ) حوضچه(هاي حاوي كشت گياه، يك سامانه روي حذف مواد آالينده از فاضالب عالوه بر سامانه

انتخاب گرديد و ) حاوي كشت گياه(هاي اصلي هاي شاهد نيز مانند حوضچهرودي فاضالب به درون حوضچهميزان و غلظت و. شد
روزه مورد مقايسه قرار  7و  5/3، 5/1، 75/0هاي حاوي گياه در چهار زمان ماند ها توسط اين سامانه و سامانهتوانايي حذف آالينده

بالفاصله هاي خروجي جريان نمونه. از اضافه نمودن فاضالب به بستر گرفته شدها قبل هاي جريان ورودي به حوضچهنمونه. گرفت
ميزان نيتروژن كل كجلدال، بوسيله روش كجلدال، نيترات و فسفر بوسيله . بعد از زهكشي توسط حفره انتهايي سامانه برداشت گرديد

  .استفاده گرديد 13نسخه  SPSSافزار جهت آناليزهاي آماري از نرم. گيري گرديددستگاه اسپكتروفتومتري اندازه

 
  نتايج و بحث

دهد كه نتايج نشان مي. دهدهاي مورد بررسي نشان ميمقايسه ميانگين تاثير زمان ماند فاضالب را بر راندمان حذف آالينده 1جدول 
، ولي با اينحال با افزايش روز وجود ندارد 5/3و  5/1، 75/0در زمان ماندهاي  TKNو  NO3-Nداري در راندمان حذف تفاوت معني

دليل اين امر نيز به استفاده گياه از نيتروژن و فرصت الزم براي انجام برخي از فرايندهاي . زمان ماند راندمان حذف افزايش يافته است
روز افزايش معني 7تا ) درصد 1/34و  7/31با ميانگين به ترتيب ( 5/3با افزايش زمان ماند از . باشدحذف مانند دنيتريفيكاسيون مي

 TPدر مورد . مشاهده گرديده است TKNو  NO3-N) درصد 9/54و  7/53ميانگين راندمان حذف به ترتيب (داري در راندمان حذف 
نتايج تحقيق نشان . داري در راندمان حذف مشاهده گرديدروز با دو زمان ماند اول اختالف معني 7و  5/3بين دو زمان ماند  PO4-P و

  .تر منجر به افزايش حذف مواد مغذي از فاضالب عبوري از سامانه نيزارهاي مصنوعي گرديده استدهد كه زمانهاي ماند طوالنيمي
   

  TPو  NO3-N ،TKN ،PO4-Pمقايسه ميانگين تاثير زمان ماند فاضالب بر راندمان حذف  -1جدول
روز 7زمان ماند  روز 5/3زمان ماند   روز5/1زمان ماند روز75/0ندزمان ما  نوع آالينده

7/53 a 7/31 b 7/23 b 3/17 b NO3-N 

9/54 a 1/34 b 2/25 b 4/13 b TKN 

1/47 a 8/22 b 8/11 c 9/5 c PO4-P 

8/40 a 6/16 b 2/9 b 5/3 b TP 

 

تاثير دهد كه نتايج نشان مي. دهدهاي مورد بررسي نشان ميمقايسه ميانگين تاثير نوع سامانه را بر راندمان حذف آالينده 2جدول 
. باشددار ميمعني) شاهد(ها در مقايسه با سامانه بدون گياه هاي حاوي كشت دو گونه گياهي بر ميانگين راندمان حذف آاليندهسامانه

سامانه حاوي گونه گياهي . اعداد اين جدول از ميانگين راندمان حذف هر آالينده در چهار زمان ماند براي هر سامانه بدست آمده است
australis Phragmites   گونه نسبت به سامانه حاويTypha sp. ها داشت، هر چند بين اين دو عملكرد بهتري در حذف آالينده

ها نقش گردد، سامانه شاهد نيز توانسته است در حذف آاليندههمانطور كه مشاهده مي. گرددداري مشاهده نميسامانه اختالفات معني
  . داشته باشد
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  TPو  NO3-N ،TKN ،PO4-Pنگين تاثير نوع سامانه بر راندمان حذف مقايسه ميا  - 2جدول
بدون گياه سامانه 
 )شاهد(

 Typhaگونه سامانه تحت

sp. 
australisگونهسامانه تحت

Phragmites   
 نوع آالينده

9/12 b 35a 9/46 a NO3-N 

3/11 b 1/36 a 3/48 a TKN 

5/11 b 4/26 a 9/27 a PO4-P 

7/8 b 3/21 a 6/22 a TP 

  
  گيري كلي تيجهن
 Phragmites australisنتايج حاصله از اين تحقيق نشان داد كه با انتخاب زمان ماند مناسب سامانه نيزارهاي مصنوعي تحت دو گونه  
توان با راندمان بااليي جهت حذف فرمهاي مختلف نيتروژن و فسفر از از نوع جريان زيرسطحي افقي را مي  Typha latifoliaو

  .  بكار برد) بخصوص براي جوامع كوچك روستايي(خانگي  فاضالبهاي
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Abstract 
In this study NO3-N,TKN, PO4-P and TP removal efficiency in constructed wetlands with sand bed 
under planted two aquatic plant species Phragmites australis and Typha latifolia with the control 
pond (without plant), with dimensions of 4.5*0.5*0.4 meters (long*width* depth) and four different 
retention times (0.75, 1.5, 3.5 and 7 days) were investigated and compared. Analysis of variance of 
system type and retention time on removal of NO3-N,TKN, PO4-P and TP pollutants showed 
significantly effect at P≤0.01. Also removal efficiencies increased with retention time in all three 
systems.  
 
Key words: Constructed wetland, nitrogen, phosphorus, retention time, Phragmites australis 
and Typha sp. 


