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خالصه
یىی اس راّىبرّبی تقفیِ پغبة اعتفبدُ ار تبالة ّبی هقٌَػی هی ثبؽذ .هغئلِ ی هْن در ایي گًَِ عیغتن ّب ،ؽٌبخت فحیح اس ًَع گًَِ ی گیبّی هَرد اعتفبدُ در
عیغتن هی ثبؽذّ .ذف اس ایي تحمیك ثزرعی تفبٍت ثیي گًَِ ّب اس لحبظ حذف هَاد هغذی اعت .ثِ ایي هٌظَر ثزای ّز گًَِ چْبر علَل در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ همبیغِ
آهبری در لبلت یه طزح وبهال تقبدفی ثب چْبر تىزار اًجبم ؽذ .ثب همبیغِ غلظت هَاد هغذی در گیبّبى پظ اس گذؽت ّ 12فتِ ،ایي ًتیجِ ثذعت آهذ وِ ثِ جش در
هَرد غلظت فغفز در اًذام رٍسهیٌی ،ثیي عِ گًَِ گیبّی تفبٍت هؼٌی دار در عطح  0/01درفذ ٍجَد دارد .در هَرد غلظت فغفز در اًذام رٍسهیٌی همبیغِ هیبًگیي ّب
ًؾبى داد وِ ًی هؼوَلی تفبٍت هؼٌی داری ثب دٍ گًَِ دیگز ًذارد اهب لَیی ٍ جگي در عطح  5درفذ ثب یىذیگز تفبٍت هؼٌی دار دارًذ.
کلمات کلیدی :تاالب مصىًعی ،گیاَان تاالبی ،پساب ،مًاد مغذی

مقدمه

.1

فٌبٍری ّبی یىی دٍ لزى اخیز در رؽتِ ّبی هختلف داًؼ ثؾزی ثب اًَاع آالیٌذُ ّب ،هَجت آلَدگی هحیط سیغت ( آة َّ ،ا ٍ خبن) ٍ ثبػث
تغییزات اللیوی سهیي گزدیذُ اعت .اس جولِ آلَدگی آة را هی تَاى ًبم ثزد[.]1
اس ًظز التقبدی ػالٍُ ثز ایٌىِ آة تجذیل ؽذُ ثِ فبضال ة ثِ خَدی خَد غیزلبثل اعتفبدُ ؽذُ اعت ،خَد ًیش ثبػث آلَدگی هٌجغ آة عطحی ٍ
سیزسهیٌی هی ؽَد ٍ ثٌبثزایي آة ثِ ػٌَاى هٌجغ حیبتی هحذٍد ثب ووجَد ؽذیذی وِ در جْبى دارد در هؼزك تْذیذ لزار گزفتِ اعت .ثب تَجِ ثِ هخبطزات
ثْذاؽتی ٍ هالحظبت التقبدی تَجِ ثِ تَلیذ ،جوغ آ ٍری ٍ ثْغبسی فبضالة اهزی ضزٍری ٍ اجتٌبة ًبپذیز اعت .پزداختي ثِ اهز ون خطز ًوَدى
فبضالة ٍ یب اًجبم الذاهبتی در جْت فذٍر جَاس تخلیِ آًْب در هحیط یب اعتفبدُ هجذد اس فبضالة ،تقفیِ فبضالة ًبهیذُ هیؽَد[ .]2آًچِ در ایي
سهیٌِ اّویت دارد اًتخبة فٌبٍری هٌبعت ثب تَج ِ ثِ ؽزایط آة ٍ َّایی ،التقبدی ٍ اجتوبػی ّز هٌطمِ اعت وِ اعتفبدُ اس رٍػ هَرد ًظز را هوىي
هی عبسد .در چٌیي ؽزایطی رٍػ ّبی آعبى ٍ ارساى پبالیؼ آة ّبی آلَدُ اّویت دٍ چٌذاى دارد ٍ سهیٌِ را ثزای تالػ پضٍّؾگزاى فزاّن هی وٌذ .اس
جولِ رٍؽْبی عبدُ ٍ ارساى  ،رٍػ ّبی طجیؼی پبالیؼ آة ّبی آلَدُ ؽْزی اعت .ایي رٍػ ّب ثِ دلیل ّشیٌِ اٍلیِ ون ،هقزف اًزصی پبییي ،راّجزی
عبدُ ٍ ػذم ًیبس ثِ ًیزٍی ثْزُ ثزدار هتخقـ ،هَرد ػاللِ پضٍّؾگزاًی اعت وِ ثزای یبفتي رٍػ ّبی هٌبعت تز ٍ ارساى تز اس رٍػ ّبی هتذاٍل
پیچیذُ تحمیك هی ًوبیٌذ[.]3
عی غتن ّبی تقفیِ طجیؼی پغبة ثِ دٍ دعتِ تمغین هی ؽًَذ:
.1

تقفیِ ثِ ووه سهیي

.2

تقفیِ ثِ ووه گیبّبى آثشی

تبالة ّبی طجیؼی ٍهقٌَػی در دعتِ دٍم لزار هی گیزًذ .در تبالة ّبی طجیؼی ثؾز دخبلتی در عبخت آًْب ًذاؽتِ ٍ ػوالً ثِ ػٌَاى هٌجغ پذیزًذُ ػول
هی وٌذ ٍ وٌتزل خبفی ٍجَد ًذارد .در تبالة ّبی هقٌَػی اًغبى ؽزایطی را ثزای رؽذ گیبّبى فزاّن هی آٍرد ٍ گیبّبى ریؾِ در خبن داؽتِ ٍ
وٌتزل ثْتزی ثز ؽزایطی اس لجیل سهبى هبًذًَ ،ع گیبُ ٍ ًَع ثغتز دارد[.]4
گیبّبى هَرد اعتفبدُ ثزای تقفیِ پغبة ثبیذ ثتَاًٌذ در ؽزایط هزطَة رؽذ وزدُ ٍ ؽزایط اؽجبع دائوی را تحول وٌٌذ .تَسیغ گیبّبى ثغتگی ثِ ػوك
آة ٍ طَل هذت اؽجبع دارد.گیبّبى ثبػث پبیذاری خبن ٍ رعَثبت ٍ یىٌَاختی رعَثبت جذیذ اس طزیك فیلتز وزدى ثِ ٍعیلِ ثزي ٍ عبلِ ٍ ریؾِ هی



