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چکیده
سامانه تاالبهاي مصنوعي از جمله روشهاي تصفیه فاضالب شهري و صنعتي بوده که از لحاظ مصرف انرژي و هزینه بسیار مقرون به صررفه
ميباشد که به دو صورت سطحي (تاالب با سطح آزاد آب) و تاالب زیرسطحي ميباشد .در این تحقیق ،حذف ازت و فسفر به وسریله ییراه
یوکا ( )Yucca filamentosa woodدر محیط تاالب مصنوعي با جریان زیرسطحي افقي از شبکه فاضرالب روسرتاي مرادت ره از توابر
شهرستان اشتهارد ،استان البرز مورد بررسي قرار یرفت .متوسط بازده حذف ازت و فسفر در جریان ناپیوسرته در سرامانه تراالب مصرنوعي
بهترتیب  78/30درصد و 70/30درصد به دست آمد .بازده حذف نیتررات در ایرن تحقیرق نسربت بره سرامانه تراالب مصرنوعي برا جریران
زیرسطحيافقي به صورت ناپیوسته ،که در آن حذف نیترات با  95درصد سنجیده شده بود ،افزایش قابلتوجهي نشان داد ،ولري در حرذف
فسفر در دو سامانه (در سامانه نیزار با حذف فسفر با  70درصد ) تفاوت چنداني مشاهده نشد .با توجه به کاهش بازده نیزار در فصول سررد
سال با کاشت ییاه یوکا با عمر چند ساله ،امکان بهرهوري باال در تمام فصول سال امکانپذیر ميشود .امروزه استفاده از ایرن سرامانهها بره
دلیل شرایط آب و هوایي چهارفصل ،نیاز به مصرف کم انرژي ،هزینههاي ساخت کم ،وجود زمین فراوان ،عدم نیاز به بهررهوري پیچیرده و
نیروي متخصص و همچنین در شرایط آب و هوایي یرم و یا داراي سطح آب زیرزمیني باال و حتي در مناطقي که زمین محردود اسرت در
سرتاسر ایران توصیه ميشود.
کلماتکلیدی :تاالب مصنوعي ،فاضالبروستایي ،ییاهپاالیي ،حذف ازت و فسفر ،یوکا()Yuca
 -1دانش آموخته مهندسي محیط زیست -مناب آب ،دانشکده محیط زیست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -2استادیار ،یروه مهندسي بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم پزشکي تهران ،ایران(مسئول مکاتبات).
 -0دانشیار ،دانشکده محیط زیست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -4یروه تحقیقات و بهرهوري شرکت آب و فاضالب روستایي استان تهران ،ایران.

27

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره  ،7پاییز 39

نوروزی و همکاران

مقدمه
تاالبها زمینهایي هستند که سطح آب در آنها در طي سرال بره

که آب در باال یا در زیر سطح خراك قررار ییررد بره دو یرروه

مدت طوالني باالي سطح زمین یا نزدیك سطح زمین قرار دارد.

تاالبهاي با جریران سرطحي و زیرسرطحي تقسریم ميشرود(.)0

این امر به حفظ شرایط اشباع خاك و رشد ییاهان مرورد نظرر

تاالبها اغلب براي تصفیه فاضالبها درنظر یرفته ميشوند و به دو

کمك ميکند( .)1در این شرایط ،انتقال اکسیژن از هوا به داخل

نوع کلي سامانههاي برا جریران سرطحي آزاد آب  (FWS)7و

خاك کند بوده و خاك به جز در چند میليمترر سرطح آن بري

جریرران زیرسررطحي (SSF)5طبقهبنرردي ميشرروند کرره نرروع

هوازى است( .)2تولیدکنندیان اولیره و اصرلي تاالبهرا ییاهران

زیرسطحي خود شامل تاالبهاي مصنوعي با جریان افقري )(HF

آبزي و جلبکهاي غیرپالنکتوني هستند .به بیران دیگرر ،تراالب

و تاالبهاي مصنوعي با جریان عمرودي ) (VFميباشرد( .)9در

زمین پر آبي با عمق کمتر از 3/0مترر اسرت کره امکران رشرد

تاالب زیرسطحي ،فاضالب به جاي جریان یافتن برروي سطح از

ییاهان از آب بر آمده ،مانند دمیربهاي ،1علر بوریرا ،2نري 0و

ناحیه ریشه ییاه جریران ميیابرد .ایرن سرامانه هماننرد صرافي

جگن 4را فراهم ميکند .این ییاهان سطوحي را براي چسبیدن

چکنده بوده که ییاهران روي آن رشرد ميکننرد( .)0در تراالب

فیلمهاي باکتریایي فراهم و به کاهش عوامل آالینرده فاضرالب

مصنوعي با جریان افقي که ایرن پرژوهش براسرا

آن صرورت

کمك ميکنند .این ییاهان همچنین اکسیژن را به سرتون آب

یرفته است ،فاضالب موازي با امتداد بستر جریان ميیابد و در

انتقال داده و رشد جلبکها را با محدود کردن نفوذ نرور آفتراب

حین حرکت به انتهاي بستر تصفیه ميیردد .تاالبهاي مصنوعي

کنترل ميکنند .تاالب را ميتوان به دو دسته عمرده تاالبهراي

با جریان افقي زیرسطحي شامل کانالها یا ترانشههایي با ک به

طبیعي و تاالبهاي مصنوعي تقسیمبندي کرد.

نسبت نفوذناپذیر هستند .داخل این ترانشهها بره وسریله یرك

تاالبهاي طبیعي بدون دخالت انسان ایجاد و به عنروان

محیط متخلخل خنثي مانند خاك ،شن ،سنگ و یا یراول 13پر

آبهاي پذیرنده عمل ميکنند و داراي خاکهراي آلري معرین برا

شده و در قسمت فوقاني آن ییاهان برآمده مناسب کاشته شده

شرایط احیا شده هستند .تاالب مصنوعي به وسیله انسان ایجاد

است(.)4

ميشود و برراي تصرفیه انرواع متنروعي از فاضرالبهاي شرهري،

تاالبهاي مصرنوعي طرحهراي جدیردي از سرامانههاي

صنعتي ،کشاورزي ،سیالبها ،آبهاي سطحي آلروده و دریاچرهها

طبیعي ميباشند که اولین بار در اوایل دهه  1593بره وسریله

مناسرب هسرتند( .)0تاالبهراي مصرنوعي یرك شبیهسرازي از

دکتر سریدل از موسسره مراک

پالنرك در آلمرانغربي ارائره

تاالبهاي طبیعي هستند که به دلیل وجود ییاهان ،بسرترخاکي

شد( .)8نقشییاهان در این سامانه تأمین اکسریژن مرورد نیراز

یا غیرخاکي و محیط مناسب براي رشرد یسرترده جانرداران و

ریزسازوارههاي هتروتروف در ناحیه ریشه و افرزایش و تثبیرت

ریزجانداران در کاهش آلودیي آبها بسیار مؤثر عمرل ميکننرد.

هدایت هیدرولیکي بستر و جذب مواد مغذي مري باشرد( .)7در

این تاالبها برحسب نحوه جریان فاضالب در آنها به سره یرروه

تاالبهاي مصنوعي از فرآینردهاي فیزیکري ،شریمیایي و زیسرتي

تاالبهاي مصنوعي داراي جریان افقي ،9جریان عمودي 0و جریان

براي تصفیه فاضالب استفاده ميشرود و آالینردههاي مختلفري

مرکب 8طبقهبندي ميشوند( .)4تاالب مصرنوعي برحسرب ایرن

مانند مواد جامد معلق ،مواد آلي ،مواد ازته ،مواد فسفره ،فلزات
سنگین ،عوامل میکروبزا و حتي مواد پیچیده شیمیایي تا حد

 australisـ 1-Typha
2-Bullrush
 commonisـ 3-Phragmites
4-Reeds
5-Horizontal flow
6-Vertical flow
7-Combined flow

قابل قبولي تصرفیه ميشروند .سرالهاي متمرادي اسرت کره در
کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه ،پژوهشرهاي بسریاري
8-free water surface flow
9-Subsurface flow
10-Gravel

ارزیابی کارایی گیاه یوکا در حذف ازت و فسفر ...
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براي پاالیش آبهاي آلوده شهري بره وسریله روشرهاي طبیعري

مجتمعهاي کوچك تا  1333نفر جمعیت استفاده ميشرود کره

انجام ميشود؛ از جمله این کشورها آلمان ،هند ،چین ،استرالیا،

عملکررد بسریار خروبي دارد( .)13نترایج و کرارایي نیزارهرا در

آمریکا و دانمارك مي باشند( .)5همچنین تحقیقات بسیاري برر

پاالیش آبهاي آلوده ،کاهش آالیندهها و شاخصهاي آلودیي آب

روي سامانههاي تاالبي در کشرورهاي مختلر انجرام یرفتره و

از جمله اکسیژن مورد نیاز بیوشریمیایي پرنج روزه(BOD5) 1

هنوز ادامه دارد .نتایج حاصل از این تحقیقات نشان ميدهد که

مرواد جامرد معلرق ) ،2(SSمرواد مغرذي ،0ازت و فسرفر از

این سامانهها براي تصرفیه فاضرالبهاي صرنعتي بسریار مناسرب

فاضالبهاي شهري در نیزارهاي طبیعي و مصنوعي بره وسریله
آژان

هستند(.)13

حفاظت محیط زیست آمریکا ) 4(EPAمورد مطالعه قرار

به طرورکلي روشرهاي سرنتي اصرال فاضرالب اغلرب

یرفته است که نتایج آن در جردول  1آورده شرده اسرت .یرك

پرهزینه بوده و مقدار زیادي لجن تولید ميکنند .از طرف دیگر

نمونه دیگر از مطالعات انجام شده در ایرران ،بررسري تجمر و

جم آوري و اصرال فاضرالب در منراطق کرم جمعیرت ماننرد

جذب نیتروژن و فسفر در سه غلظت و در چهاریونه از ییاهران

روستاها مشکلساز شده است .افزایش جمعیت مناطق روستایي

آبي فرایماتی استرالی  9و تیفاالتیفولیا 0در شرایط هروازي 8و

و در نتیجه افزایش تولیرد فاضرالب منجرر بره آلرودیي محریط

نیمههوازي 7در دزفول بوده که نتایج حاکي از آن برود کره ایرن

زیست ميشود .بنابراین نیاز روزافزون به یسترش سرامانههاي

ییاهران بیشرترین ظرفیرت را برراي جرذب مرواد غرذایي از

اصرال فاضرالب مناسرب برراي منراطق روسرتایي وجرود دارد.

فاضالبهاي خانگي تحت شرایط هوازي و نیمههوازي دارند(.)19

هرچند تاکنون تحقیقات مفصلي در زمینه نقش تاالبها و کارایي

در سال 1574یرزبرگ از لویي و جگن جهت حرذف نیترروژن

انواع فاضرالب بره کمرك ییاهران

فاضالب شهري در نیزار مصنوعي استفاده نمود ،او براي هر نوع

از جمله معروفترین آنها (نیزار) صورت یرفته اسرت ،برا

ییاه ،دو پایلوت در نظر یرفته بود ،نتایج این تحقیق به ترتیرب

این حال یزارش مستندي در مورد حذف ازت و فسفر پساب برا

کارایي 58درصد و 54درصد را براي حذف نیتروژن کل معدني

استفاده از ییاه یوکا وجود ندارد .این تحقیرق برا هردف یرافتن

و نیتروژن کل نشان داد( .)10همچنین یرزبرگ و همکاران در

روشي نوین براي حذف ازت و فسفر و جلوییري از ورود آنها به

سال  1570از ییاهان ني معمولي ،جگن و لرویي برراي حرذف

آبهاي زیرزمیني با استفاده از ییاه یوکا انجام شد .ییاه یوکا در

نیتروژن 5TSS ،و  BOD5از فاضالب شهري با پیش تصرفیه

اکثر نقاط دنیا به وفور یافت ميشود ،در برابر شوري تا حدودي

استفاده کردند(.)18

آنها در حذف مقادیر مختل
مختل

مقاوم و داراي  pHبهینه  2تا  7ميباشد و در دامنه وسریعي از
دما به خوبي رشد ميکند( .)11 -10عوامل مورد نظر بره روش
استاندارد ذکر شده در کتاب استاندارد روش سال  1552مورد
آزمون قرار یرفت(.)14
تحقیقات انجام شده در ایران و جهان
در سرامانه نیزارهراي مصرنوعي یرا Constructed
wetlandميتوان با انتخاب یونههاي مناسب ییاهي کرارایي
حذف آالیندههاي فاضالب را به طررز چشرمگیري افرزایش داد.
نیزارهاي مصنوعي در سالهاي اخیر در کشورهاي توسعه یافته و
در حال توسعه مورد توجه قررار یرفتره اسرت .از ایرن روش در
آلمان براي پاالیش فاضالب خانگي به صورت ترك واحردي یرا

1-Biochemical Oxygen Demand
2-Suspended solid
3-Nutrient material
4-Environmental Protection Agency
5-Common reed
6-Typha latifpholia
7-Aerobic processes
8-Anaerobic / anoxic processes
9-Total suspended solid
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ترسیب به صورت هیدروکسي آپاتیت کلسیم بوده است که ایرن
رسوب به شدت به  pHوابسته است و در  pHبیشتر از  7/2برر

جدول  -1بازدهی کاهش مواد مغذی در نیزارها()17
میزان کاهش (درصد)
نیزار مصنوعی نیزار طبیعی

میزان رسوبات افزوده ميشود( .)24در این روش حرذف فسرفر
مقدار

صرفاً در ترسیب در مدیاي بستر و جذب در ریشه و مصرف ییاه

03–57

43–53

) (Nنیتروژن

23–53

13–93

) (Pفسفر

خالصه ميشود( .)29چانگ و همکاران( )2335در هنگکنرگ
بیالن جرمي ازت و فسرفر درسرامان تراالب مصرنوعي از نروع
جریان زیرسرطحي برراي تصرفی فاضرالبهاي شرهري را مرورد

در آوریل  1558نخسرتین تراالب مصرنوعي بره وسریله دو نفرر

مطالعه قرار دادند و بیان داشتند که کارایي حذف آالیندهها در

محقق به نامهاي آهِن و کونگ با هدف تصفیه فاضالب خانگي با

سامانه نیزارهاي مصرنوعي بسرته بره نروع فاضرالب ،ترکیبرات

جریان سطحي با ابعاد  23× 23متر ساخته شد( .)17در سرال

فاضالب ،نوع سامانه ،نوع بستر ،یونههاي مختل ییاهي ،ابعراد

بعد نوع توسعه یافته آن به وسیله آهِرن و همکراران برا جریران

سامانه و همچنین شرایط آب و هوایي متغیر است و همین امرر

زیرسطحي با ابعاد  19 × 10متر احداث یردید( .)15در تحقیقي

ضرورت انجام تحقیقات بیشتر محلي را ایجاب ميکند( .)23در

دیگر فان و همکاران تأثیر انواع تاالب درحذف آالیندهها را مورد

ایران نیز تحقیقرات زیرادي در زمینره اسرتفاده از تراالب برراي

بررسري قررار دادنرد کره نترایج نشران داد ،حرذف آمونیراك

تصفیه فاضالب صورت یرفته است که بررسي عملکرد سرامانه

50/12درصد است .فسفر نیز به میزان کلى 80درصد به وسریله

تاالبهاي مصنوعى در تصفیه فاضالب معدن سنگ آهن مرکزي

ني حذف شد( .)23در سال  2331تحقیقى به

ایران بافق نمونهاي از آن است که در آن میرزان حرذف آهرن و

وسیله پارك و همکاران در استفاده از تاالب با ترکیبي از جریان

منگنز به ترتیب 58/9درصد و 52/9درصد برود( .)20همچنرین

یونههاي مختل

سطحي و زیرسطحى و با استفاده از ني فارایماتی

ژاپونیکرا

1

0

میزان جامدات معلق و کدورت به طور قابرل تروجهي کراهش

در تاالبي به ابعاد  43متر طول و  23متر عرض به روش هوازى

یافت .در پژوهش دیگري عملکرد تاالبهاي مصنوعي در جریان

صورت یرفت .در این روش نترایج حاصرل از تصرفیه  133ترن

ناپیوسته با ترکیب پیش تصفیه براي تصرفیه فاضرالب شرهري
4

9

فاضالب خانگى در سال براي حذف  TNو  TPمورد پایش قرار

بررسي شده که در آن متوسط برازده حرذف  TP ،TKNبره

یرفت و بازدهى حذف در این پارامترها بره ترتیرب 73درصرد و

ترتیررب 58/9درصررد58 ،درصررد و یررزارش شررده اسررت(.)28

74درصرد برود ( .)21نروردین در سرال  2330مطالعرهاي در

نتیجهییري کلي نشان ميدهد که مواد مغرذي ماننرد فسرفر و

دانشگاه مالزي بر روي تصفیه فاضالب بسریار قروى انجرام داد.

ازت به صورت یوني و بره وسریله ریشرهها و مخصوصرا تارهراي

نتایج نشان داد که سازوکارهاى ته نشینى و فیلتراسیون نسبت

کشنده جذب ییاه ميشوند ،به این معنري کره ازت موجرود در

به فرآیندهاى زیستى که با ییاهان و جمعیت باکتریایى مرتبط

فاضالب به وسیله ریزسازوارهها از طریرق اکسیداسریون بره ازت

است داراي تأثیر بیشترى در حذف  2TSميباشرد( .)22واال

نیتراتي و یا از طریق احیا به ازت آمونیاکي تبدیل ميشود و بره

در سال  2311استفاده از تاالبها را براي تصفیه فاضالب صنای

وسیله ییاه جذب ميیردد(.)15

مانند روغن ،معادن ،محصوالت غذایى ،صرنای هروایي و غیرره

مواد و روشها

مورد مطالعه قرار داد( .)20مطابق تحقیقات انجام شده به وسیله

به منظور بررسي کارآمردي سرامانه تراالب در تصرفیه فاضرالب

ارسيواال در برکههاي تثبیت ،حذف فسفر به دو روش جلبکي و

روسررتایي ،طررر پررایلوت بررا اسررتفاده از نررایلون دو الیرره بررراي
3-Turbidity

1- Pharagmites japonica
2- Total solid

4-Total Kjeldahl Nitrogen
5-Total Posphorous
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بستر با ابعاد  0×2متر و عمق  83سانتيمتري

مواد محیطي که براي طراحي این یونه سامانهها به کار ميروند

با شیب ک 2درصد ،در روستاي مرادت ه ،دهسرتان رحمانیره از

فهرست شده است .پ

از احداث پایلوت ،بالفاصله کاشت ییاه

تواب بخش اشتهارد شهرستان کرج ساخته شد .زمان تحقیق از

یوکا صورت پذیرفت(شکل.)1

مهر  1053تا خرداد  1051بوده است .در جدول  2مشخصرات

شکل  -1تاالب پایلوت و گیاه یوکای کاشته شده در روستای مراد تپه
جدول  -7مشخصههای نمونه وار مواد محیطی برای طراحی سامانه پایلوت با جریان سطحی
نوع ماده محیطی * تخلخل k20 α
ماسه متوسط

1

3/42

1/74

ماسه درشت

2

3/05

1/09

ماسه شني

7

3/09

3/70

*حداکثر اندازه دانهها به میليمتر

این ییاه در اکثر نقاط دنیا به وفور یافت ميشود و ترا حردودي
تحمل شوري را داشته و داراي  pHبهینه  2تا  7ميباشرد و در
دماي مطلوب از منفي  13تا  49درجره سیلسریو

یافتهها

بره خروبي

همان طور که اشاره شد در این تحقیرق طبرق دسرتورالعملهاي

رشد ميکند( .)11 -10فاضالب ورودي برا دبري  713لیترر در

ذکر شده در مناب معتبر ابتدا نمونرهبرداري و سرنجش عوامرل

شبانه روز و با زمان ماند هیدرولیکي  12ساعت طر پرایلوت را

مورد نظر در خصوص نیترات و فسفر انجام یردید کره در ادامره

از سازیاري ییاهان برا محریط و در مردت

به این موارد اشاره خواهد شد.

تغذیه ميکرد .پ

تحقیق در مجموع 13 ،نمونه از ورودي و خروجي طر پایلوت

 : NO3نیترات ورودي بر اسرا

برداشت شرد و بره علرت محردودیت برراي آنرالیز ،نمونرهها در

حداقل 13/8میليیرم در لیتر و حداکثر  10/7میليیرم در لیتر

واقر در اسرتان

برا میرانگین  14/74میليیررم در لیترر و انحرراف معیرار 2/04

تهران اندازهییري و عوامرل  TN, 1COD , BOD5و  TPبره

میليیرم در لیتر بود .مقدار نیتررات خروجري براسرا

نترایج

روش استاندارد ذکر شده در کتاب استاندارد روش سال 1552

حاصل داراي مقادیر حداقل 1/8و حداکثر  14/74میليیرم در

مورد آزمون قرار یرفت(.)14

لیتر با میانگین  0/189و انحراف معیار  9/20میليیرم در لیتر

آزمایشگاه شرکت مهندسي شیوا محیط پرار

نترایج حاصرل داراي مقرادیر

بود(جدول  .)0کارایي حذف نیترات براسا

نتایج مزبور به طور

قابل مالحظهاي کاهش یافت و با توجه به استانداردهاي داخلي
1-Chemical Oxygen Demand

محیط زیست ،پساب خروجي مزبرور قابلیرت تخلیره در آبهراي
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سطحي را دارد و ميتوان در چاههاي جذبي نیز آن را وارد کرد.

خروجي بره وسریله رحمراني ثرانى و همکراران در سرال 1077

برخي مطالعرات انجرام شرده بررروي حرذف نیتررات از پسراب

برروي عملکرد تاالب مصنوعي زیرسطحي با جریان ناپیوسته در

تصفیه فاضالب شهري صورت پذیرفت که در نهایت مقدار حذف

با توجه به این موضوع که سایر مقادیر در حد استاندارد هستند،

58/9درصد را براي نیترات با توجه به زمان ماند هیدرولیکي دو

ميتوان فاضالبي را که به روش تاالبي تصفیه ميشود به آبهراي

صحرایي بره دسرت آورد( .)27احررام پروش و

سطحي و چاه جذبي وارد نمرود .در رونرد مقایسرهاي ميتروان

همکاران در سال  1077در بررسي میرزان حرذف مرواد آلري از

موارد زیر را نام بررد ،رحمراني ثرانى و همکراران مقردار حرذف

فاضالب شهري به وسیله تاالب مصنوعي زیرسطحي با اسرتفاده

58درصد ()27؛ پارك و همکراران 74درصرد ()21؛ شریرافرو

روز و در مقیا

مقرردار حررذف نیترررات را

48/1درصد ()02؛ سراالرى و همکراران 70درصرد ()03؛ فران و

از سررامانه نیررزار خررانواده فرررایمیت

71درصد یزارش نمودند( .)25در تحقیق دیگري که بره وسریله

همکاران 80درصد ( )23و دیانتي و قلىپور مقدار حذفي برابر با

ساالري و همکاران در سال  1053در بررسي حذف ازت و فسفر

09درصد ( )00را به دست آوردند که مورد آخرر برا اسرتفاده از

از فاضالب روستایي به روش تاالب مصنوعي حراوي نري کره در

ییاه آبي آزوال انجام شده است و در سایر موارد تنها سامانه نیزار

روستاي مراد ت ه از تواب شهرستان اشتهارد انجام یرفت مقردار

مورد استفاده بوده است .با توجه به کارایي پایین نیزار در فصول

حذف نیترات از محیط فاضالب را 95درصد یزارش نمرود(.)03

سرد سال و کارایي باالي ییاه یوکا در این فصول بهترر اسرت از

با توجه به این که با شروع فصرل سررما کرارایي حرذف عوامرل

ییاهان مقاوم به شرایط سخت محیطي در امر تصرفیه فاضرالب

آالینده از محیط به وسیله سامانه نیزار کاهش چشمگیرى در بر

استفاده یردد.

خواهد داشت ،بهتر است از ییاهانى استفاده نمود که در مقابرل

با توجه به کاهش کارایي نیرزار در فصرول سررد سرال و توقر

این تغییرات محیطي مقاومت داشته باشند.

کارایي آن در فصل زمستان و با توجه به این نکته کره در اکثرر

 :PO4براسرا

نترایج ،فسرفات ورودي حاصرل داراي مقرادیر

تحقیقهاي صورت یرفته اسا

کرار در آزمایشرگاه و در دمراي

حداقل  7/12و حرداکثر  12/5میليیررم در لیترر برا میرانگین

محیطي  29درجه و یا در فضاي باز و استفاده از پوشش مناسب

 5/29و انحراف معیار  1/92میليیرم در لیتر بود .مقدار حرذف

براي حفاظت نیزار از شرایط محیط صورت یرفته است ،بنابراین

فسرررفات خروجررري داراي مقرررادیر حرررداقل  0/5و حرررداکثر

عمال استفاده از سامانه نیزار با توجه به شرایط ذکر شرده اثرر و

1/7میليیرم در لیتر برا میرانگین 0/01و انحرراف معیرار 1/51

نتیجه مطلوبي نداشته و به نظرر ميرسرد ،ضررورت بره سرمت

میليیرررم در لیتررر بررود .کررارایي حررذف برره طررور متوسررط

کاشت ییاهان مقاوم به شرایط سخت محیطي مانند ییراه یوکرا

70/34درصد بوده(جدول  )0که با توجه به استانداردهاي داخلي

ميباشد.

محرریط زیسررت ( ،)01مقرردار فسررفر پسرراب خروجرري را 1/7
میليیرم در لیتر نشان ميداد.

جدول  -9تغییرات  TNو  TPورودی و خروجی تاالب پایلوت روستای مرادتپه
متغیر
TN
TP

خروجی)(mg/lit

کارایی حذف)(%

Min
13/8

SD
2/04

Max
12/5

Var
9/91

SD
9/20

Max
14/74

SD
00/05

Max
75/30

7/12

1/52

10/7

2/02

1/51

0/5

25/38

70/34

ورودی
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نتیجهگیری
تاالبهاي مصنوعي در صورت راهبرري مناسرب روشري مطمرئن

(04و .)09از مزایاي روش تاالبي نسبت به سایر روشها در بافت

براي تصفیه فاضالبهاي روستایي و حصول استانداردهاي زیست

بومي روستاي مرادت ه ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد :نیازهاي

محیطي هستند ،بنابراین تخلیه پساب آنها از نظر محیط زیستي

زیست برومي سراده ییاهران طبیعري منطقره ،انتخراب محرل

قابل قبول ميباشد .بهرهبرداري از تاالبهاي مصنوعي در صورت

تصفیهخانه دور از منطقه مسکوني با آزادي عمل بیشتر نسربت

در دستر

بودن زمرین کرافي ،روش مناسربي برراي تصرفیه

به دیگر سامانههاي تصفیه ،هزینه پرایین سراخت تصرفیهخانه،

فاضالب روستایي مخصوصاً به روش) (SSFدر مناطق دوردست

عدم تجم حشرات به دلیل استفاده از جریانهراي زیرسرطحي،

ایران است .به کارییري سامانههاي پیشرفته تصرفیه در نقراط

عدم تولید بوي نامطبوع ،ایجاد فضاي سبز زیبا و محل مناسرب

دور افتاده کشور داراي مشکالتي ميباشد و هزینه مرتبط با به

جهت جذب حیاتوحش (پرنردیان و خزنردیان) کره موجرب

کارییري افراد متخصص در زمینه بهرهبرداري و نگهداري آنهرا

برقراري یك زیست بوم پایردار ميیرردد .بره هرحرال ،نیراز بره

باال است ،در حالي که تاالبها بررخالف سرامانههاي مترداول در

مطالعات بیشتر در این زمینه احسا

حذف ازت و فسفر کرم هزینره هسرتند (5،11و .)03تاالبهراي
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