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چکیده
صنایع پتروشیمی یکی از کلیدیترین و گستردهترین صنایع فعال کشور است .به دلیل تنوع و پیچیدگی محصوالت ،این صنعت رنج
وسیعی از آالیندهها را تولید میکند .دفع پسابهای حاوی جیوه از واحدهای کلرآلکالی یکی از مشکالت اساسی این صنعت میباشد.
نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که سیستم گیاه پاالیی برای حذف جیوه از محیط های آبی بسیار کارآمد است و در برخی
موارد تا حدود  %66جیوه از محلول حذف شده است .هدف از این مطالعه بررسی توانایی گیاه نی ( )Phragmites australisدر
حذف جیوه از پساب تصفیه نشده واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام است .گیاهان برداشت شده از تاالب شادگان در محیط
آزمایشگاهی به صورت هیدروپونیک در آکواریوم پالستیکی کشت داده شدند .نمونهی پساب برداشت شده از واحد کلر آلکالی به
محیط کشت گیاهان اضافه شد .یک آکواریوم حاوی پساب ،آب و مواد مغذی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .غلظت جیوه در
نمونههای برداشت شده از ریشه گیاهان و پساب آکواریوم گیاه نی در زمانهای  1 ،9 ،1و  7روز توسط دستگاه جذب اتمی اندازه-
گیری شد .نتایج نشان داد که گذشت زمان بر میزان جذب جیوه توسط گیاه اثر مستقیمی داشته و میزان جذب در گیاه نی در
روزهای  1 ،9 ،1و  7به ترتیب  2402/65 ،9729/27 ،4471/15و  ppm 9096/94بود .همچنین در پایان مدت زمان آزمایش
 69/41درصد از جیوه پساب آکواریوم حاوی گیاه حذف شده بود .از این رو گیاه نی برای حذف فلز جیوه از پساب صنایع پتروشیمی
توصیه میشود.
واژگان کلیدی :صنایع پتروشیمی ،جیوه ،گیاه پاالیی ،گیاه نی
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 -1مقدمه
جیوه یکی از سمیترین فلزات سنگین موجود در
پسابهای صنعتی بوده که حتی مقادیر اندک آن اگر
برای موجودات کشنده نباشد ،اثرات بسیار زیانباری بر
سالمت آنها دارد .اثرات عمده مسمومیت با جیوه
شامل اختالالت عصبی و کلیوی میشود ( kafilzade
 .)Manohar et al., 2002; et al., 2008این فلز
میتواند به راحتی از سد خونی مغزی عبور کرده و مغز
جنین را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین بخار جیوه می-
تواند از طریق استنشاق وارد جریان خون شده و به مغز
نفوذ کند .پس از نفوذ به مغز فرایندهای متابولیک بدن
را مختل کرده و سبب لرزش ،بیخوابی ،افسردگی و
افزایش تحریک پذیری میشود ( .)Manahan, 2004با
توجه به سمیت این فلز ،تصفیه پسابهای حاوی فلز
جیوه اهمیت ویژهای دارد .روشهای مختلف و متعددی
برای حذف و جداسازی یونهای فلزی ،از جمله جیوه،
از محلولهای آبی وجود دارد که از مهمترین آنها می-
توان به رسوبدهی شیمیایی ،تعویض یونی ،فرآیندهای
غشایی ،اسمز معکوس ،تبخیر ،استخراج با حالل و جذب
سطحی اشاره کرد (Nik azar et al., 2009
; .)Manohar et al., 2002مشکالت عمده سیستم-
های متداول تصفیه فاضالب را میتوان باال بودن هزینه
ساخت ،مصرف انرژی زیاد ،نیاز به تصفیه و دفع لجن و
استفاده از سیستمهای مکانیزه ذکر کرد که در
فرآیندهای تصفیه زیستی این مشکالت کمتر دیده می-
شود ( .)Cunningham and Berti, 1993برخی
روشهای زیستی نسبت به روشهای شیمیایی ارزانتر
بوده و کارایی باالتر و عملکرد بهتری نسبت به سایر
روشها دارند .سیستمهای گیاه پاالیی یکی از این
روشهای زیستی است که هزینه کمتری برای تصفیه
نیاز داشته و از تکنولوژی سادهای برخوردار بوده و در

عین حال با کارآیی باال همراهند (Carranza-

 .)Alvarez et al., 2008گونههای آبزی متعددی برای
جذب و تجمع جیوه مورد مطالعه قرار گرفتهاند .یکی از
این گیاهان ،گیاه نی ( )Phragmites australisاست
که از ماکروفیتهای متداول در محیطهای آبی میباشد
و توانایی تحمل شرایط محیطی سخت مانند تحمل
آلودگیهای شدید را دارد ( .)Ye et al., 1997این
گونه یکی از علفهای چند ساله است که مقاومت
باالیی در برابر شوری متوسط آبها دارد .استفاده از
گونه نی در پاالیش و حذف مواد مغذی ،فلزات سنگین،
آفت کشها ،مواد معلق و پاتوژنها از پسابهای شهری
و صنعتی به طور گستردهای در حال انجام است
(Weis and Weis, Lambertini et al., 2003
; Kamal .)2004و همکاران ( )4002طی تحقیقی
میزان جذب فلزات سنگین جیوه ،آهن ،مس و روی که
به صورت مصنوعی به محیط کشت سه گیاه آبزی پر
طوطی ،خرفه آبی و پونه آبی افزوده شده بود را
سنجیدند .نتایح این تحقیق نشان داد که هر سه گیاه
قادر به جذب فلزات سنگین از آب بوده و در پایان مدت
زمان آزمایش متوسط راندمان جذب فلزات جیوه ،آهن،
مس و روی برای هر سه گیاه به ترتیب ،%79/7 ،%66/5
 %21/94و  %96 /6بود .با توجه به راندمان باالی جذب
جیوه توسط گیاهان نسبت به عناصر دیگر ،استفاده از
گیاهپاالیی رویکردی مناسب برای حذف این فلز از
پسابهای صنعتی است (.)Kamal et al., 2004
تجمع فلز جیوه و اثرات آن بر رشد ،فتوسنز و پاسخهای
آنتی اکسیدانی در نهالهای Sesbania drummondii
توسط  Israrو همکارانش بررسی شد .نهالهای گیاه
 S. drummandiiدر محلولی که غلظت جیوه آن
 100 ppmکشت داده شدند ،.غلظت جیوه برگها و
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ریشه در پایان مدت زمان آزمایش به ترتیب 665 ppm
و  21209اندازه گیری شد .نتایج این پژوهش نشان داد
که گیاه  S. drummondiiقادر به تجمع جیوه است و
استرسهای ناشی از این فلز را با مکانیسمهای آنتی
اکسیداتیو دفاعی تحمل میکند (.)Israr et al., 2006
در مطالعات گذشته در شرایط آزمایشگاهی از جیوه
سنتتیک به عنوان منبع آلودگی استفاده شده است
( Kamal et al., 2004; Wang and Greger,
 )2004; Moreno-Jiménez et al., 2006درحالی
کهدر این مطالعه برای ایجاد شرایط طبیعی و بررسی
کاربردی بودن حذف جیوه از پسابهای صنعتی توسط
گیاهان ،از پساب تصفیه نشده واحد کلر آلکالی مجتمع
پتروشیمی بندر امام استفاده شد .همچنین گیاه مورد
بررسی نیز یکی از فراوانترین گیاهان موجود در
نزدیکی این مجتمع بوده که با شرایط آب و هوایی این
منطقه سازگاری زیادی دارد .بنابراین در این مطالعه
میزان حذف و کاهش جیوه توسط گیاه نی از پساب
تصفیه نشده حاوی جیوه بررسی شد.

 -2مواد و روشها
 1-2منطقه مورد مطالعه
در این مطالعه حذف و کاهش غلظت جیوه از پساب
پتروشیمی بندر امام بررسی شد .مجتمع پتروشیمی
بندر امام به عنوان بزرگ ترین پتروشیمی کشور در
زمینی به مساحت حدود  470هکتار،در ضلع شمال
غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصله 190
کیلومتری جنوب شرقی اهواز و  52کیلومتری شرق
آبادان در منطقه بندر امام خمینی (ره) قراردارد .این
مجتمع تولید کننده محصوالتی از قبیل الفین ،پلی
الفین ،آروماتیکها MTBE ،و محصوالت جانبی
شیمیایی دیگر است .نمونههای پساب تصفیه نشده از

خروجی واحد  C-741شرکت کیمیای این مجتمع در
گالنهای  40لیتری برداشت شده و سریعا به
آزمایشگاه آلودگی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران منتقل شدند.

 2-2برداشت نمونههای گیاه نی و ساخت
پایلوت آزمایشگاهی
گیاه نی از تاالب شادگان در استان خوزستان ،به صورت
تمام ساقه به همراه اندامهای زیر زمینی به نحوی
برداشت شدند که به اندامهای هوایی و زیرزمینی آنها
آسیب وارد نشود .سپس در کیسههای پالستیکی و
داخل یخچالهای یونولیتی در محیط اشباع از آب
نگهداری شده و سریعا به آزمایشگاه منتقل شدند .پس
از انتقال ،گیاهان به مدت دو هفته جهت سازگاری با
محیط در یک مخزن بزرگ حاوی آب و مواد مغذی
نگهداری شدند .این مطالعه در یک پایلوت آزمایشگاهی
شامل  4آکواریوم پالستیکی به ابعاد (عمق  ،40طول
 11و عرض  41سانتیمتر) و حجم  0/049متر مکعب
انجام شد .به منظور جلوگیری از شرایط بیهوازی هر
آکواریوم دارای پمپ هوا با دو خروجی بود .به دلیل
اینکه در این آزمایش هدف بررسی کارایی گیاهان برای
حذف جیوه از فاضالب است از هیچ مدیایی استفاده
نشد و گیاهان در آب آشامیدنی و پساب کشت داده
شدند .جهت تامین مواد مغذی از محلول تجاری
هوگلند استفاده شد ( .)Moreno et al., 2008برای
تامین نور مورد نیاز ،گیاهان در معرض  19ساعت نور
روزانه قرار گرفتند .در یک آکواریوم  90عدد از گیاه نی
قرار گرفت و آکواریوم دیگر نیز عنوان شاهد در نظر
گرفته شد .در این مطالعه طول دوره آزمایش  7روز در
نظر گرفته شد.
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 3-2نمونه برداری از پساب آکواریومها
و گیاه
در این مطالعه تنها اندام زیرزمینی گیاه برای بررسی
میزان جذب و تجمع جیوه مورد آزمایش قرار گرفت
زیرا این قسمت از گیاه در تماس مستقیم با پساب
حاوی جیوه بوده و در نتیجه جیوه ابتدا از این قسمت
جذب گیاه میشود ( .)Skinner et al., 2007نمونه-
های گیاه و پساب در شروع آزمایش و روز اول ،سوم،
پنجم و هفتم برداشت شدند .از هر آکواریوم  9عدد
نمونه از عمق  11 cmسطح آکواریوم برداشت شد.
نمونههای پساب در ظرفهای پالستیکی  140میلی
لیتری شسته شده با محلول  ،HNO3 1:1در دمای
کمتر از  2°Cدر فریزر نگهداری شدند ( Skinner et
 .)al., 2007قبل از برداشت نمونه پساب شاهد به
منظور همگن شدن ،محتوی مخزن توسط میله فلزی
هم زده شد .جهت نمونه برداری از اندام زیرزمینی
گیاهان در هر مرحله 14 ،عدد گیاه به صورت تصادفی
انتخاب شد .نمونههای ریشه گیاهان توسط قیچی به
نحوی برداشت شد که به رشد گیاه صدمه وارد نشود.
قسمتهای برداشت شده از گیاه با آب دیونایز به دقت
شسته شده تا هر گونه ناخالصی از آن جدا شود
( )Carranza-Alvarez et al., 2008و در دمای کمتر
از  90 °Cخشک شدند (.)Regier et al., 2012
سپس برای اندازه گیری مقدار جیوه به آزمایشگاه جذب
اتمی منتقل شدند.

 4-2آماده سازی نمونههای گیاهی و پساب
برای آماده سازی نمونههای گیاهی از روش هضم
اسیدی تر استفاده گردید .ابتدا نمونههای ریشه گیاه را
در آون با دمای  70°Cخشک شده تا وزن نمونهها به
مقدار ثابتی برسد 0/1 .گرم از نمونهی گیاه آسیاب شده

را به ارلن حاوی  11میلی لیتر  HNO3غلیظ اضافه شد
و به مدت  42ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند .سپس
نمونهها به مدت یک ساعت در حمام آب گرم با دمای
 50°Cقرار داده شدند و در نهایت محلول هضم شده به
بالنهای ژوژه  10میلی لیتری منتقل شده و با آب
مقطر تا حجم  10میلی لیتر رقیق شدند ( Moreno et
.)al., 2009
برای آماده سازی نمونههای پساب  100میلی لیتر از هر
نمونه را درون ارلن مایر  141میلی لیتر ریخته و به آن
 1میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ اضافه شد .نمونهها به
مدت یک ساعت در زیر هود بر روی هیتر با دمای
 50°Cقرار گرفتند تا عملیات هضم کامل شود (در این
مدت از جوشیدن نمونهها جلوگیری شد) .پس از اینکه
نمونهها به دمای محیط رسیدند به بالن ژوژه منتقل
شده و با آب مقطر تا حجم 100میلی لیتر رقیق شدند
( .)APHA., 2005سپس غلظت جیوه نمونههای
پساب و گیاه آماده شده توسط دستگاه جذب
اتمی  varian spectraa 220اندازهگیری شد.

 5-2تجزیه و تحلیل آماری
نرمال بودن داده ها توسط آزمون Kolmogorov-

 Smirnovمورد بررسی قرار گرفت .برای مقایسه میزان
فلز جذب شده در ریشه گیاه نی در در زمان شروع
آزمایش و فواصل زمانی  1 ،9 ،1و 7از آزمون تجزیه
واریانس با اندازهگیریهای مکرر 1استفاده شد .همچنین
برای سنجش تفاوت کاهش غلظت جیوه در پساب
آکواریوم حاوی گیاه و شاهد نیز از آزمون تجزیه
واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده گردید .بدلیل
معنی دار شدن آزمون کرویّتِ  ،Mauchlyاز تصحیح
 Greenhouse-Geisserاستفاده گردید .کلیه

Repeated-measures ANOVA

1
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آنالیزهای آماری با نرم افزار  SPSSنسخه  41انجام
گردید.

 -3نتایج
جدول  1تغییرات غلظت جیوه در اندام زیر زمینی
گیاه نی ،پساب آکواریوم حاوی گیاه نی و آکواریوم
شاهد در مدت زمان هفت روز را نشان میدهد.

آزمون کرویت نشان داد که واریانس غلظت جیوه اندازه-
گیری شده در ریشه گیاهان بین زمانهای مختلف
یکسان نبوده است ( ،)W6=0/01 ،P< 0.001از اینرو از
تصحیح  Greenhouse-Gessierبرای تصحیح درجه
آزادی و در نهایت مقدار  Pاستفاده شد .با افزایش زمان
تفاوت معنی داری در غلظت جیوه جذب شده توسط
ریشه گیاه دیده شد ( p< 0/001و ،19/406 = 11/596
 .)F1/272بیشترین میزان جذب در روز پنجم صورت
گرفته و در روز هفتم مقدار جیوه جذب شده توسط
گیاه کاهش یافته است (شکل .)1

جدول  :1میانگین غلظت جیوه ( )ppmدر اندام زیرزمینی گیاه نی ،پساب آکواریومهای حاوی گیاه و شاهد
زمان

اندام زیرزمینی گیاه نی

پساب گیاه نی

پساب شاهد

پساب ورودی

49/61

7/69

7/65

روز اول

4471/15

9/44

9/10

روز سوم

9729/27

2/9

1/95

روز پنجم

2402/65

1/57

2/72

روز هفتم

9096/94

0/90

2/14

شکل  :1میانگین ( )±SDجیوه اندازه گیری شده در اندام زیرزمینی گیاه نی در زمان شروع آزمایش و روزهای  5 ،3 ،1و 7

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،1بهار  1961صفحه 111

در رابطه با تغییر غلظت جیوه در پسابها ابتدا نتایج
آزمون کرویت ماخلی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه
به اینکه سطح معناداری مقدار محاسبه شده کرویت از
 0/01بزرگتر است ( ،)W6=0/001 ،p <0/01نتیجه
میگیریم اختالف معنی داری بین غلظت جیوه
آکواریومهای گیاه نی و شاهد در زمان شروع آزمایش،
روزهای  1 ،9 ،1و  7وجود داشت ( p< 0/001و
 .)F2،19 =1045/79اثر متقابل زمان و پسابها نیز معنی

دار بود () ،که نشان میدهد با افزایش زمان غلظت
جیوه در پسابها کاهش یافته است .همچنین اختالف
معنی داری بین میزان کاهش جیوه در دو آکواریوم
حاوی گیاه و شاهد مشاهده شد ( p< 0/001و =52/50
 .)F1،2غلظت اولیه جیوه در آکواریوم حاوی گیاه نی از
 5 ppmبه  0/90 ppmدر پایان هفت روز رسید .در
حالی که غلظت اولیه جیوه در آکواریوم شاهد از 5ppm
به  2/14 ppmکاهش پیدا کرد (شکل .)4

شکل  :2میانگین ( )±SDجیوه اندازه گیری شده در آکواریوم حاوی گیاه نی و آکواریوم شاهد
در زمان شروع آزمایش و روزهای  5 ،3 ،1و 7

 -4بحث و نتیجه گیری
با گذشت زمان میزان جیوه تجمع یافته در اندامهای
زیر زمینی گیاه نی نیز افزایش یافته است .نتایج این
مطالعه مطابق با نتایج گزارش شده در مطالعات قبلی
میباشد ( Kamal et al., 2004; Wang and
Greger, 2004; Greger et al., 2005; Israr et
.)al., 2006; Moreno-Jiménez et al., 2006

حذف باالی جیوه توسط گیاهان میتواند به دلیل

توانایی گیاهان برای جذب و تجمع فلزات سنگین باشد.
گیاهان رشد یافته در محیطهای طبیعی ممکن است
دارای مکانیسمهای سازگاری ویژهای برای رشد در
محیطهای آلوده باشند که به آنها اجازه رشد در غلظت-
های باالی فلزات سنگین را میدهد و این عامل نقش
مهمی در حذف فلزات از محیط را دارد ( Mishra et
 .)al., 2009برخی از این مکانیسمهای سازگاری شامل
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تجزیه فلزات برای تولید ترکیبات آلی ،ذخیره فلزات در
بخشهای خاصی از سلول و انتشار یونهای فلزی به
خارج از گیاه میشود .همچنین درون سلولهای گیاهی
پروتئینهایی مانند فریتین و متالوتیونین در ذخیره
کردن مقدار اضافی فلزات و کاهش سمیت آنها نقش
دارند ( .)Patra et al., 2004به دلیل وجود بار منفی
در دیواره سلولی ،ریشههای گیاه توانایی زیادی برای
جذب فلز جیوه را دارند .مطالعات بسیاری نشان دادهاند
که اکثر جیوه جذب شده توسط ریشه گیاه به دیواره
سلولی متصل میشود ( .)Wang et al., 2005دلیل
کاهش غلظت جیوه توسط گیاه در روز هفتم میتواند
آسیب دیدن غشاء سلولی ،پوسیدن گیاه و رها شدن
مجدد فلز از گیاه به محیط باشد ( Mishra et al.,
 .)2009; Moreno et al., 2006از دیگر دالیل کاهش
غلظت جیوه در ریشه گیاه پس از گذشت هفت روز،
میتواند کاهش غلظت جیوه در محیط باشد .در پایان
دوره آزمایش عالئمی از آسیبدیدگی شدید در گیاه نی
مشاهده نشد.
در مطالعه انجام گرفته توسط  Israrو همکاران ()4009
میزان جیوه جذب شده توسط ریشه گیاه Sesbania
 21290ppm ،drummondiiبود که بسیار بیشتر از
میزان جیوه جذب شده توسط گیاه نی در مطالعه حاضر
است .یکی از دالیل این اختالف ،میتواند تفاوت در
غلظت اولیه جیوه در محیط کشت گیاهان باشد زیرا در
مطالعه  Israrو همکاران ( )4009غلظت اولیه جیوه
 100 ppmبود که تقریبا  10برابر غلظت اولیه جیوه در
مطالعه حاضر است ،بنابراین باعث افزایش میزان جیوه
در دسترس گیاه و جذب بیشتر جیوه میشود .همچنین
ممکن است استفاده از جیوه سنتتیک در مطالعه Israr
و همکاران ( )4009باعث افزایش دسترسیپذیری
زیستی جیوه در محیط باشد و در نتیجه سبب افزایش
جذب جیوه توسط ریشه گیاه میشود (Moreno-

 .)Jiménez et al., 2006از طرف دیگر نتایج این
مطالعه با نتایج مطالعات ( ;Wang et al., 2005
 )Shirafrous and Liyaghat, 2010که گیاهان را در
خاک کشت داده بودند ،تفاوت بسیاری داشت .دلیل این
تفاوت میتواند افزایش دسترسی پذیری زیستی 4جیوه
در محیط هیدروپونیک نسبت به خاک باشد .زیرا فلزات
سنگین موجود در خاک جذب بار منفی ذرات خاک
شده و یا رسوب کرده و در نتیجه قابلیت دسترسی
پذیری زیستی آنها بسیار کاهش مییابد .بنابراین میزان
جذب فلزات میتواند در محیطهای آبی بیشتر از
محیطهای خاکی باشد ( ;Wang et al., 2005
.)Karimpoor et al., 2010
نتایج حاصل از آنالیز جیوه در نمونههای پساب نشان
میدهد که  %69/41از غلظت جیوه پساب آکواریوم در
مدت هفت روز حذف شده است .در حالی که  %25/1از
غلظت جیوه آکواریوم شاهد حذف شده بود .با توجه به
این نتایج ،میتوان گفت عوامل دیگری نظیر تبخیر
شدن جیوه و فعالیتهای میکروبی نیز در حذف جیوه از
پسابگلدانها تاثیر داشته باشد .دلیل کاهش غلظت
جیوه در آکواریوم شاهد میتواند ته نشین شدن جیوه
بر دیوارههای آکواریوم ،تبخیر شدن جیوه و فعالیت
موجودات ذره بینی باشد ( .)Lo and Wai, 1975یکی
دیگر از دالیل تبخیر جیوه از محیطهای آلوده ،احیای
جیوه ( )IIبه جیوه ( )0توسط آنزیمهای ردوکتاز
باکتریایی است ( .)Barkay et al., 1992همچنین
فعالیت برخی از جلبکها نیز میتواند عامل تبخیر جیوه
از محیطهای آبی باشد (.)Devars et al., 2000
نتیجه مطالعه  Morenoو همکاران ( )4009نیز نشان
داد جیوه از مخزنهای شاهد بدون گیاه نیز تبخیر شده
است .البته میزان تبخیر در مخزنهای حاوی گیاه
2 bioavailability
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خردل هندی به علت واکنشهای شیمیایی در قسمت-
های ریشه بسیار بیشتر از میزان تبخیر از مخزنهای
شاهد است .این تبخیر جیوه از پساب یکی از عوارض
ناخواسته جذب فلز توسط گیاهان است ( Moreno et
 .)al., 2006با توجه به این نتایج ،ممکن است عوامل
دیگری نظیر تبخیر شدن جیوه و فعالیتهای میکروبی
نیز در حذف جیوه از پسابگلدانها تاثیر داشته باشد.
نتایج کلی این مطالعه نشان داد که گیاه نی توانایی
باالیی برای جذب و تجمع جیوه از محیطهای آبی دارد.
در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه گیاه پاالیی ،جیوه
در غلظتهای بسیار پایین و به صورت سنتتیک به
محیط اضافه میشود اما در این مطالعه جهت شبیه

سازی شرایط طبیعی محیط آلوده از پساب تصفیه نشده
حاوی فلز جیوه استفاده شد .با توجه به نتایج این
مطالعه ،استفاده از روش گیاه پاالیی برای حذف جیوه
به عنوان یک روش مکمل برای تصفیه پسابهای حاوی
جیوه پیشنهاد میشود .بهتر است این روش آخرین
مرحله تصفیه پساب باشد .و همچنین به دلیل
محدودیتهای فصلی بصورت تلفیقی با سایر روشهای
زیستی استفاده گردد .البته اجرای این طرح نیاز به
مطالعات تکمیلی در رابطه با تاثیر  pHو دیگر
خصوصیات فیزیکی-شیمیایی پساب دارد تا کارایی این
روش به باالترین حد ممکن افزایش یابد.
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Abstract
The petrochemical industry is the most productive and widely spread industry in Iran. Due
to the variety and complexity of its industrial products, it also produces a wide range of
pollutants. The release of mercury from chlor-alkali units into environment is one of the
fundamental problems of this industry. Various studies have shown that phytoremediation
is very efficient for removal of mercury from aqueous solutions and, in some cases up to
95% of mercury has been removed from the solution. The purpose of this study was to
evaluate the ability of common reed (Phragmites australis) in the removal of mercury
from the chlor-alkali effluent in Bandar Imam Petrochemical Complex. Plant samples
were harvested from Shadegan wetland, transported into the laboratory and cultured
hydroponically in plastic aquariums. Wastewater samples were also collected from chloralkali plants and added into the culture medium. An aquarium containing wastewater,
water and nutrients was considered as the control. Wastewater and plant samples were
collected at 1, 3, 5 and 7 days of treatment. After acid digestion, mercury concentrations in
wastewater and plant samples were measured by an Atomic Absorption Spectroscopy
instrument. The results showed that Time has a direct effect on mercury uptake by
common reed. The average concentration of mercury in plant samples in 1th, 3th, 5th and
7th day respectively was 2271.58, 3743.47, 4204.98 and 3039.32 ppm. Also by the end of
the study period, 96.25% of mercury were removed from common reed aquarium effluent
water. Therefore common reed is recommended for the removal of mercury from
petrochemical industries wastewater.
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