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 (19/30/11تاریخ پذیرش-91/30/11)تاریخ دریافت
 

 

 :دهیچک

 بر هستند. استفاده از گیاهان آبزی به دلیل هزینه کم و سازگاری باهای متعددی برای حذف نیترات وجود دارد که اغلب بسیار هزینهروش

و  Myriophyllum spicatumبه منظور  استفاده از دو نوع گیاه  هاست که توجه محققان را به خود جلب نموده است.محیط زیست، سال

Ruppia maritima  در حذف نیترات، آزمایشی در سه تیمار و سه تکرار با جریان بسته در آکواریوم طراحی شد. نیازهای زیستی لازم برای

بار  91مطالعه در آکواریوم فراهم شد. زمان ماند، یک ماه در نظر گرفته شد و تغییرات نیترات هر سه روز یکبار و در کل،  رشد گیاهان مورد

، تفاوت معنی دار در میزان جذب نیترات 7در کلیه تیمارها به جز دوره زمانی  ثبت گردید. Unic 0911توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

بدست آمد.  R.maritima ،37/10و  M. spicatum ،97/83 حذف، شاخص درصد 71وجود دارد. در پایان روز بین گیاهان مورد مطالعه 

نشان دهنده قابلیت آن در استفاده از نیترات به عنوان ماده مغذی  کهدر پایان آزمایش افزایش معنی دار داشته  R.maritimaوزن خشک 

ار میانگین نیترات در نمونه ها با نمونه شاهد طی دوره های زمانی مختلف، بیانگر وجود عاملی به جز تجزیه باکتریایی تفاوت معنی د باشد.می

بر اساس نتایج، این ماکروفیت ها به عنوان یک گزینه مناسب برای کاهش بار نیترات و مواد آلی  یعنی حضور گیاهان در این مطالعه است.

در آب های آلوده هستند. لازم به ذکر است که لازمه بهبود کیفیت آب و نگهداری از سطح کیفی بدست آمده، کنترل این ماکروفیت ها 

 حیط طی فرآیند تجزیه جلوگیری به عمل آید.است تا از بازگشت مواد مغذی موجود در بافت آنها به م
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 مقدمه. 1

 77/0منابع آبی محدودی در دسترس انسان است. تنها 

های ها، آبها، رودخانهدرصد از منابع آب شامل دریاچه

هستند و از این های قطبی  آب شیرین زیرزمینی و یخ

ت درصد آن قابل آشامیدن اس 7/1میزان، تنها 

(Shrimali and Singh, 2001)ها و . آب تالاب

های شدید و عملکردهای ها تحت تأثیر فعالیترودخانه

-ها و آفتکشنادرست انسان، با ورود رسوب، حشره

های مختلف دچار آلودگی ها و پسابها، فاضلابکش

. ترکیبات (Wang and Chu, 2016)اندشده

هایی هستند که در صورت ورود به دار آلایندهنیتروژن

توانند مشکلات جدی مانند غنی منابع آبی می

 (،Sumino et al., 2006)(Eutrophicationشدگی)

شکوفایی جلبکی، کاهش کیفیت آب و به مخاطره 

به وجود بیاورند. مصرف را انداختن سلامت انسان 

ها همچنین ها و حاصلخیزکنندهکشگسترده آفت

رات میزان نیتباعث افزایش استفاده از پساب در آبیاری، 

نیترات به خودی خود، خطری برای .استشده  در آب

انسان ندارد، اما تبدیل آن به نیتریت و نیتروزآمین در 

-زا تبدیل میمعده آن را به یک خطر بالقوه و سرطان

مادران باردار نیز یک خطر کند. نیترات برای نوزادان و 

شود، زیرا بعد از جذب به وسیله بدن جدی محسوب می

ریت شود. نیتمادر، در معده جنین تبدیل به نیتریت می

در ترکیب با هموگلوبین، متهموگلوبین را ایجاد می 

کند که قابلیت ترکیب با اکسیژن را ندارد و به همین 

ی و بیمار دلیل، مانع از اکسیژن رسانی به بدن جنین

 شودمتهموگلوبینمیا )سندرم کودک آبی( می

(Amjadi et al., 2015) نیتروزآمین که یکی از .

زا در بدن انسان است، از تبدیل نیترات ترکیبات سرطان

ت شود. بیشینه غلظبه نیتریت در آب دهان تشکیل می

قابل قبول نیترات در آب آشامیدنی به شکل نیتروژن 

م بر لیتر توسط سازمان حفاظت گرمیلی 91نیتراتی 

گرم میلی 31محیط زیست آمریکا و به شکل نیترات، 

بر لیتر توسط سازمان بهداشت جهانی گزارش شده 

منابع آب  . به همین علت،(Tsai et al., 2004) است

ه های تصفیو سیستمشده باید به درستی مدیریت 

کارآمد، طراحی گردند. حذف نیترات از منابع آبی به 

 واسطه دو گروه از فرآیندهای فیزیکی شیمیایی و 

-یرباکت ،یستیز یها روش درگیرد. صورت میزیستی 

 ازگ به را تیترین و تراتین ون،یکاسیفیتریدن یها

 کنندیم لیتبد است خطر یب که تروژنین

(Prosnansky et al., 2002) .هاندهیآلا ریسا برخلاف 

 وجود هاآن حذف یبرا خاص یباکتر کی به ازین که

 همه رد عتیطب در ونیکاسیفیتریدن یهایباکتر دارد،

 ،روش نیا(. Szekeres et al., 2001) دارند حضور جا

از منابع  تراتیحذف ن یبرا هاروش نیتریاقتصاد از

ر د نیمحقق لهیاست که به طور گسترده بوس یآب

 لتریف توانندیم اهانی. گشود یم استفاده ایسراسر دن

ز ها ا ندهیاز آلا یانواع مختلف یبرا یمناسب یستیز

از  یعیبه طور طب یآبز اهانیباشند. گ یآب یهاطیمح

کردن، جذب  لتریف ،یگذاررسوب یهازمیمکان قیطر

در حذف  ینقش مؤثر یاهیو جذب گ یکروبیم

 دارند.  هاندهیآلا

از  (Myriophyllum spicatumسبز ) لومیوفیمر 

ور خانواده هالوراگاسه گیاهان غوطه

(Haloragaceaeبوم ،)قایآفر شمال و ایاروپا، آس ی 

 گرید ایها و اچهیاست و در در یبوم ران،ی.  در ااست

به سرعت   ،دندارن یبوم یآبز اهانیگ که یآب مناطق

 انیجر رب ریتاث بالا، رشد نرخ اساس بر. ابدی یمگسترش 

 و آب سطح کردن مفروش ،یصنعت ساتیتاس و آب

 اهمفر و یآبز یبوم اهانیگ به نور دنیرس از یریجلوگ

 در ها پشه و حشرات یبرا مناسب ستگاهیز آوردن
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 تاس گرفته قرار هرز یهاعلف یبند طبقه کی طبقه

(Martin and Coetzee, 2014.) به واسطه  اهیگ نیا

مختلف بخصوص فلزات  یها ندهیجذب آلا تیقابل

از  یاریاز آب و پساب، تاکنون مورد توجه بس نیسنگ

 ,Lesage et al., 2007) تاس گرفته قرارمحققان 

Keskinkan et al., 2003, Keskinkan et al., 

2007, Yan et al., 2010, Milojković et al., 

 خانواده(، Ruppia maritima)  یشوراب اهیگ (.2014

Ruppiaceae ها، ها، کانالاست که در رودخانه

 اهیگ نی. اکنندیها رشد م اچهیها و درها، باتلاقتالاب

عراق و پاکستان( گسترده  ه،یترک ران،یا) انهیدر خاورم

 و کنندیم هیتغذ آن از یمختلف جانداراناست. 

 باعث و کنند منتقل لومترهایک تا را اهیگ نیا توانندیم

غوطه ور در  اهانیگ ریسا انیم در. شوند اهیگ انتشار

 نیو ب را دارد یتحمل به شور زانیم نیشتریآب، ب

اما  تحمل کند.  تواندیرا م یدرصد شور 711تا 971

قدرت رشد  ط،یدر مح یشور عیسر راتییدر برابر تغ

  .(Strazisar et al., 2015) دابییآن کاهش م

 از پساب تراتیحذف ن یسنجمطالعه با هدف امکان نیا

(، R.maritima) و( M.spicatumتوسط ) یکشاورز

 پساب از تراتیدر حذف ن اهانیگ نیا ییکارا سهیمقا

 جذب زانیم در ماند زمان ریتأث یبررس نیهمچن

 .باشدیم مطالعه مورد اهانیگ توسط تراتین

 . مواد و روش ها 2

 نیتربزرگ در یموجود در پساب کشاورز تراتین زانیم

 اصفهان لنجان یاراض در واقع یکشاورز پساب زیسرر

 به. دش یریگاندازه زییپا و بهار تابستان، فصل سه در

 ،یعیطب طیشرابه  شیآزما روندبودن  کینزد لیدل

که به  زییفصل پا در منطقه نیا یکشاورز پساب

 در گرمیلیم3/073) سه فصل تراتین یبیتقر نیانگیم

 قرار استفاده مورد یدستکار بدون بود، ترکینزد (تریل

 یبرا لازم یستیز یازهایو ن یطیمح طی. شراگرفت

 فراهم ومیآکوار در مطالعه مورد اهانیگ ریتکث و رشد

 لهیوس به آب انیجر عبور جهت ومیآکوار هر کف. شد

 شهیر شدن فاسد از تا شد داده پوشش درشت شن

 یرهوازیغ یهاسمیکروارگانیم رشد نیهمچن و اهانیگ

 ثابت محافظت، منظور به سپس. شود یریجلوگ مضر

( ییجا)سهولت در جابه اهانیتحرک گ تیشدن و قابل

ها به منظور آن وارهیشده و کف و د هیته یظروف سفال

 رونیب یفضا برا نیو همچن ژنیتبادل آب، خاک و اکس

به دقت با  ییبه مواد غذا یجهت دسترس شهیآمدن ر

شد. داخل هر ظرف از کف به  یکارسوراخ یمته برق

 هیدر لا متر،یلیم 4تا  7شن به قطر  یمقدار بیترت

و برگ  یآبز اهانیمخلوط ماسه و خاک برگ گ یبعد

 متریسانت 3شن، مجموعاً  لهیآخر به وس هیدرختان و لا

. دیکشت گرد اهانیگ ت،یپوشش داده شده و در نها

در آمد.  انیبا استفاده از پمپ هوا، آب به جر نیهمچن

 یجهت برخوردار کسانیبا دقت و فواصل  هاومیآکوار

 ات شدپوشش داده  شهیو با ش یریگیاز نور و دما جا

 یریجلوگ رهیغ و باد توسط یخارج اجسام ورود از

 در مجزا صورت به اهانیگ قیتحق اول بخش در. شود

مطابق با تراکم متوسط  سپس، وکشت داده  هاومیآکوار

هر  یدر هر متر مربع(، برا اهیگ 3رودخانه )  اهانیگ

در نظر گرفته شد.  اهیگ 0 ر،مت 4/1با مساحت  ومیآکوار

مشابه  گرادیدرجه سانت 00تا  98 نیب زیدما ن راتییتغ

وره د کیدر نظر گرفته شد. پس از  یعیطب طیبا شرا

از رشد مناسب،  نانیطمروزه و حصول ا 01رشد 

شده سپس با پساب  هیتخل کاملاً  یبه آرام هاومیآکوار

 درپوش -9شامل  ومی. هر آکوارشد پر یاصل یکشاورز

 غبار و گرد ورود و آب قیتعر از یریجلوگ جهت قیعا

پمپ هوا جهت  -0جهت عبور نور شهیاز جنس ش و

 هیلا -4 پساب -7 یرسانژنیو اکس انیجر جادیا
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 شن هیلا -3 رودخانه بستر و خاک اه،یگ شامل یبیترک

شامل  شاهد ومیآکوار باشد. یم رودخانه کف درشت

 اهیاما بدون نمونه گ یاصل یها ومیاکوار یهمه اجزا

 اوتفحذف گردد و ت رهایمتغ ریسا ریشد تا تاث یطراح

با  اهانیگ یحاو یها ومیاکواردر  تراتینرخ کاهش ن

ه مورد مطالع اهانینمونه شاهد را تنها بتوان به حضور گ

 شاهد، ومیاکوار در تراتین هیاولغلظت  نسبت داد.

 (تریل در گرمیلیم3/073) ها ومیاکوار ریمشابه با سا

 هیته آب نمونه سه میوآکوار هر ازبرای شروع  .باشد یم

 یریگاندازه یاسپکتروفتومتر روش به اتترین زانیم و

ثبت  مارهایاز ت کیدر هر  تراتینرخ کاهش ن .شد

 91و در کل،  کباریهر سه روز  تراتین راتیی. تغدیگرد

 Unic 0911بار توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

. شاخص درصد حذف از دیو ثبت گرد یریاندازه گ

 اهیگ هر توسط تراتین کاهش ای جذب زانیم میتقس

-یلیم 3/073) تراتین هیاول غلظت بر ،یزمان بازه هر در

 . (Parnian, 2017) آیددست میبه (تریل در گرم

RE= ((WC- C)/WC)*100  

RE= حذف درصد شاخص  

WC= هیاول نمونه در تراتین غلظت  

C= مطالعه مورد یزمان دوره از بعد یینها نمونه در تراتین غلظت  

تعیین وزن تر گیاهان، نمونه های گیاهی با الک  برای

رار کن قدقیقه بین دو کاغذ خشک برداشت شدند و دو

گرفتند و سپس توزین شدند. برای تعیین وزن خشک 

های گیاه با آب دیونیزه شستشو داده گیاهان، نمونه

گراد به مدت درجه سانتی 73شده و در آون در دمای 

ساعت حرارت داده شدند تا کاملا خشک گردند و  04

. (Parnian, 2017) سپس با ترازو توزین شدند

توده گیاهان از اختلاف وزن تر شاخص تولید زیست

های زمانی مورد مطالعه بدست خالص گیاه بین دوره

 آید.می 

Pr = (FW2 − FW1)/∆t 

FW2 =9)گرم( در زمان  وزن تر خالص گیاه  

FW1 =0)گرم( در زمان  وزن تر خالص گیاه   

∆t = )روز(0و  9اختلاف بین زمان    

 جمله زا ،یآل باتیعمدتاً به صورت ترک اهیگدر  تروژنین

آن به شکل  از یزیو تنها مقدار ناچ بوده نیپروتئ

شود )حدود دو درصد(. یم افتی تراتیو ن ومیآمون

وش ر نیترکل مناسب تروژنین یریگاندازه نیبنابرا

است. امروزه  اهیگعنصر در  نیا تیوضع انیب یبرا

 اهیگ وکل خاک  تروژنین یریگاندازه روش نیبهتر

 ( مرطوب کردن دیاستفاده از روش کجلدال )اکس

 یخشک شده در آون که برا اهیگ یها نمونه. باشدیم

 ودرپ شدند، استفادهتوده  ستیز دیشاخص تول نییتع

 قرار استفاده مورد کل تروژنین نییتع یبراشده و 

 .گرفتند

 
 هانمای کلی از اکواریوم -1شکل 
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 Ruppia maritima گیاه حاوی آکواریوم راست: Myriophyllum spicatum  یحاو چپ: آکواریوم-2شکل 

 یزمان یهادر دوره آب تراتین غلظت سهیمقا یبرا

و  خشک وزن نیانگیم راتییتغ نیو همچن مختلف

 کی انسیوار زیآنالاز  یبررس مورد اهانیگنیتروژن کل 

 .دیدانکن استفاده گرد نیانگیم سهیطرفه و آزمون مقا

، برای آنالیز داده ها و از 07نسخه  SPSSافزار از نرم

  جهت رسم نمودارها استفاده گردید. Excelافزار نرم

 . نتایج3

دهد در کلیه یم، نشان 9نتایج تجزیه واریانس جدول 

، تفاوت معنی دار در میزان 7تیمارها به جز دوره زمانی 

بین دو نمونه گیاه و یک نمونه شاهد جذب نیترات 

 (. >13/1Pوجود دارد)

 مختلف یزمان یهادر دوره نیترات غلظت یسهمقا یبرا یانسوار یهآزمون تجز -1جدول

Pvalue Fvalue دوره زمانی 

11/1* 78/39 7 

133/1 11/4 7 

173/1* 94/7 1 

197/1* 39/1 90 

119/1* 77/07 93 

11/1* 91/31 98 

11/1* 04/943 09 

11/1* 11/073 04 

11/1* 11/307 03 

11/1* 10/770 71 
 درصد 59 سطح در دار یمعن تفاوت عدم*
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 یریاندازه گ تراتین اریو انحراف مع نیانگیم سهیمقا

با استفاده از آزمون مختلف  یزمان یهاشده در دوره

درصد  شاخص سهیمقاآمده است.  0دانکن، در جدول 

حذف  در گریکدیبا  ونمونه شاهد  باجذب نمونه ها 

 آمده است.  7در شکل  تراتین

 دانکن آزمون از استفاده با مطالعه مورد یزمان یها دوره در تراتین نیانگیم سهیمقا -2 جدول

  M.spicatum    R.maritima  شاهد

دوره 

 زمانی
 میانگین نیترات

درصد شاخص 

 حذف
 میانگین نیترات

 درصد شاخص

 حذف
 میانگین نیترات

 درصد شاخص

 حذف

 7روز 
a 1±3/073 

1 b 
84/7±3777/030 

88/4 
b98/7±87/049 

13/8 

 7روز 
a 0±071 

94/0 b 
03/79±877/093 

11/97 
c 13/01±71/018 

33/91 

 a 13/1±7/038 37/0 b 13/43±37/947 08/47 b 17/33±97/939 37/77 1روز 

 a 0/1±038 81/0 b 17/44±1/949 73/43 b 78/33±41/900 37/30 90روز 

 a 1/9±37/071 07/97 b 91/97±87/83 33/70 b 71/41±77/78 07/31 93روز 

 a 0/1±0/071 77/97 b 91/97±173/80 73/74 b 49/77±37/33 33/33 98روز 

 a 13/1±17/008 93/94 b 01/07±41/70 74/30 b 81/91±37/73 34/87 09روز 

 a 1±009 80/97  b 33/98±31/73 33/87 b 77/91±37/03 83/88 04روز 

 a 01/9±37/098 37/93 b 87/99±17/71 83/83 b 31/8±77/91 93/19 03روز 

 a 18/9±07/011 03/09 b 34/90±17/07 97/83 b 73/9±77/93 37/10 71روز 

 دار یمعن تفاوت عدم= مشابه حروف                  

 
 تراتیمورد مطالعه و نمونه شاهد در حذف ن اهانیگ ییکارا سهیمقا -3 شکل
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 آزمونو  0جدول  حذفنتایج محاسبه شاخص درصد 

 دهدیم نشان(، >13/1P) انسیوار زیآنال

R.maritima و M.spicatum  یها دوره تمامدر 

نمونه  نسبت به بالاتری حذف درصد ی شاخصزمان

 یانگینم ییراتتغ د.نمی ده به خود اختصاصشاهد 

در زمان شروع و پایان آزمایش در  یاهانوزن خشک گ

 انسیوار زیآنال جینتابر اساس آمده است.  7جدول 

 شیآزما انیپا در R.maritima، وزن خشک 7جدول 

 بوده بالاتر آن هیاول خشک وزن ازروز،  71بعد از  یعنی

 که وزن خشک یدر حال. (>13/1P)است

M.spicatum ی نداشته دار یمعن افزایش

 در اهیگهر دو نمونه  تروژنین غلظت (.<13/1Pاست)

 شتندا دار یتفاوت معن گریکدیبا  زین شیآزما انیپا

(13/1P>.) 

 نتایج آنالیز واریانس تغییرات میانگین وزن خشک گیاهان مورد بررسی -3جدول 

Pvalue Fvalue وزن خشک نهائی 
وزن خشک 

 اولیه

نیتروژن 

 گیاه
 گیاه

197/1* 933/97 17/97 73/3 9/3 R.maritima 

177/1 011/7 17/3 37/4 1/3 M.spicatum 

 

 . بحث و نتیجه گیری4

-، میانگین نیترات در دورهاین مطالعه اساس نتایجبر 

اکواریوم های زمانی مختلف تفاوت معنی دار بین 

 7مورد مطالعه نداشته است و تنها در روز  گیاهان

از  M.spicatumدر اکواریوم آزمایش، میانگین نیترات 

R.maritima که میانگین نیتراتبیشتر است. در حالی 

در نمونه ها از نمونه شاهد، کمتر است و تفاوت معنی 

نمونه شاهد از درصد مشاهده گردید.  13دار در سطح 

ل شده است و دارای میزان نیترات آب بدون گیاه تشکی

کاهش متناوب اولیه مشابه سایر نمونه ها می باشد. 

نیترات در نمونه شاهد طی دوره های زمانی مختلف، 

به علت تجزیه باکتریایی نیترات است که در مقیاس 

معنی دار میانگین  پایین صورت می گیرد. تفاوت

ی زمانی نیترات در نمونه ها با نمونه شاهد طی دوره ها

به جز تجزیه باکتریایی  عاملی دمختلف، بیانگر وجو

 . سایر مطالعاتمطالعه است در اینیعنی حضور گیاهان 

و همکاران  Tangانجام شده در این زمینه مانند 

( نیز کاهش 0113و همکاران ) Ciria ( و0111)

های گیاهی نسبت به تر نیترات در سیستمبیش

 ،انگیاه د.نکنتأیید میهای بدون گیاه را سیستم

رسوبات را به محیطی ایده آل برای رشد جامعه 

با  و کردهمیکروبی مصرف کننده نیتروژن مبدل 

ها سبب افزایش جذب تر از باکتریحمایت بیش

 شوندمیمیکروبی نیترات در منطقه ریزوسفر 

(Werker et al. 2002) . 

همانند این (، 0193) و همکاران Sunدر مطالعه 

 در حذف M.spicatumدرصدی  18راندمان مطالعه، 

( نیز 0110برقعی و همکاران )نیتروژن به اثبات رسید. 

 نی در حذفکارایی تالاب مصنوعی دارای پوشش گیاه 

در پژوهشی . درصد گزارش کردند 70/31نیتروژن را 

دیگر، حذف مواد مغذی بسترهای گیاهی را برای 

 ,Vymazal)درصد گزارش کردند 7/49 ن کلنیتروژ

و همکاران Kulasekaran های. پژوهش(2007
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همکاران  و Li  ،( روی گیاه برگ شویدی0194)

 و ترشک( روی گیاهان آب چکان جاوه، زنبق 0193)

( روی گیاه 0193و همکاران ) Fuو همچنین تحقیق 

 تیابلق بر یمبنمطالعه  نیا جینتا باسوسن صغیر نیز 

 یآب یاز بسترها تروژنین ای تراتین حذف در اهانیگ

 .دارد مطابقت

 Saleh ( 0101و همکاران،) تیقابل  M.spicatumدر 

 بیرتت به را خانه هیاز پساب تصف میحذف کبالت و سز

 همکاران و  Aguiarدرصد اعلام کردند. 71 و درصد 11

موثر و  اهیبه عنوان گ را M.spicatum زی( ن0197)

 تیکردند که قابل یمعرف ییپالا اهیقابل کاربرد در گ

روز و  93و فسفر کل را در  BODو  CODکاهش 

روز دارا  71کجلدال را در  تروژنیو ن یاکیآمون تروژنین

 باشد. یم

 در یتوجه قابل رشد ها تیماکروف ،یبصر لحاظ از

در  R.maritimaوزن خشک  .داشتند ها ومیاکوار

 هیاول خشک وزن از روز، 71 از بعد یعنی شیآزما انیپا

 نیا خشک وزن گرید عبارت به و است بوده بالاتر آن

 لیتقاباین . است افتهی شیافزا ش،یآزما انیپا در اهیگ

توده در مقایسه در افزایش زیست R.maritimaبیشتر 

ممکن است به دلیل خصوصیات  M.spicatumبا 

ترات آن در استفاده از نی کاراییفیزیولوژیکی این گیاه و 

 .(Samimi et al., 2013) باشدبه عنوان ماده مغذی 

 تیقابل زی( ن0118و همکاران ) Knauer یطرف از

M.spicatum توده  ستیز یدرصد 71 شیرا در افزا

 به اثبات رساندند.

بدین ترتیب بر اساس نتایج با توجه به کارایی بالا، هر  

ه توصی نیترات از آب های آلودهدو گیاه برای پالایش 

 نیچند زهابمنطقه لنجان اصفهان،  در د.نگردمی

 رودندهیزا به میمستق ییهاکانال قیاز طر زاریشال هکتار

 توان یم قیتحق نیا جینتا به توجه با .شوندیم زیسرر

 حوضچه ،یخروج زهاب یدب به توجه با داد شنهادیپ

 زمان با و فوق اهانیگ یحاو یمصنوع یها تالاب ای ها

 همس بتواند که گردند جادیا ینواح نیا در مناسب ماند

 ندهیزا به یورود یها ندهیآلا کاهش در یتوجه قابل

 نیا ،جیاساس نتا بر .باشد داشته تراتیبخصوص ن رود

 کاهش یمناسب برا نهیگز کیها به عنوان  تیماکروف

ه ب لازمآلوده هستند.  یدر آب ها یو مواد آل تراتیبار ن

از  یآب و نگهدار تیفیبهبود ک لازمهذکر است که 

ا ه تیماکروف نیبدست آمده، کنترل ا یفیسطح ک

موجود در بافت آنها به  یاست تا از بازگشت مواد مغذ

 در. دیبه عمل آ یریجلوگ هیتجز ندیفرآ یط طیمح

 ادهاستف با آلوده یها آب یابیباز بر متمرکز یها هپروژ

 هیوصجوان ت یاستفاده از گونه ها ییپالا اهیگ کیتکن از

از  اهانیگ نیا یدر مرحله بعد، جمع آور گردد. یم

واد م ژهیها به و ندهیآلا نیمحل مورد نظر به کاهش بار ا

  .کند یم کمک روژنتیمانند فسفر و ن یمغذ

 علت به را کیتکن نیا در استفاده مورد اهانیگ یطرف از

 توان یم فسفات و تراتین مانند یمغذ مواد بودن دارا

 استفاده مورد ها زکنندهیحاصلخ و کودها دیتول یبرا

 شتریب مطالعات (.Mustafa et al., 2020) داد قرار

و  یبا بار مواد آل یستمیدر س ها گونه نیا رفتار یرو

 یم هاینمونه بردار یو کاهش فاصله زمان شتریب یمغذ

و  دمطالعه کمک کن نیا جینتا شتریب دییتواند به تا

گونه ها در  نیاستفاده از ا یبرا نهیبه یپارامترها

  کند. یرا معرف ییپالا اهیگ ندیفرآ

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479713000686#!
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