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چکیده:
روشهای متعددی برای حذف نیترات وجود دارد که اغلب بسیار هزینهبر هستند .استفاده از گیاهان آبزی به دلیل هزینه کم و سازگاری با
محیط زیست ،سالهاست که توجه محققان را به خود جلب نموده است .به منظور استفاده از دو نوع گیاه  Myriophyllum spicatumو
 Ruppia maritimaدر حذف نیترات ،آزمایشی در سه تیمار و سه تکرار با جریان بسته در آکواریوم طراحی شد .نیازهای زیستی لازم برای
رشد گیاهان مورد مطالعه در آکواریوم فراهم شد .زمان ماند ،یک ماه در نظر گرفته شد و تغییرات نیترات هر سه روز یکبار و در کل 91 ،بار
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  0911 Unicثبت گردید .در کلیه تیمارها به جز دوره زمانی  ،7تفاوت معنی دار در میزان جذب نیترات
بین گیاهان مورد مطالعه وجود دارد .در پایان روز  ،71شاخص درصد حذف  83/97 ،M. spicatumو  10/37 ،R.maritimaبدست آمد.
وزن خشک  R.maritimaدر پایان آزمایش افزایش معنی دار داشته که نشان دهنده قابلیت آن در استفاده از نیترات به عنوان ماده مغذی
میباشد .تفاوت معنی د ار میانگین نیترات در نمونه ها با نمونه شاهد طی دوره های زمانی مختلف ،بیانگر وجود عاملی به جز تجزیه باکتریایی
یعنی حضور گیاهان در این مطالعه است .بر اساس نتایج ،این ماکروفیت ها به عنوان یک گزینه مناسب برای کاهش بار نیترات و مواد آلی
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
است تا از بازگشت مواد مغذی موجود در بافت آنها به محیط طی فرآیند تجزیه جلوگیری به عمل آید.
کلید واژگان  ، Myriophyllum spicatum ، Ruppia maritima :نیترات ،گیاهان آبزی ،پسابهای کشاورزی.
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 .1مقدمه
منابع آبی محدودی در دسترس انسان است .تنها 0/77
درصد از منابع آب شامل دریاچهها ،رودخانهها ،آبهای
زیرزمینی و یخهای قطبی آب شیرین هستند و از این
میزان ،تنها  1/7درصد آن قابل آشامیدن است
( .)Shrimali and Singh, 2001آب تالابها و
رودخانهها تحت تأثیر فعالیتهای شدید و عملکردهای
نادرست انسان ،با ورود رسوب ،حشرهکشها و آفت-
کشها ،فاضلابها و پسابهای مختلف دچار آلودگی
شدهاند( .)Wang and Chu, 2016ترکیبات
نیتروژندار آلایندههایی هستند که در صورت ورود به
منابع آبی میتوانند مشکلات جدی مانند غنی
شدگی(،)Sumino et al., 2006()Eutrophication
شکوفایی جلبکی ،کاهش کیفیت آب و به مخاطره
انداختن سلامت انسان را به وجود بیاورند .مصرف
گسترده آفتکشها و حاصلخیزکنندهها همچنین
استفاده از پساب در آبیاری ،باعث افزایش میزان نیترات
در آب شده است.نیترات به خودی خود ،خطری برای
انسان ندارد ،اما تبدیل آن به نیتریت و نیتروزآمین در
معده آن را به یک خطر بالقوه و سرطانزا تبدیل می-
کند .نیترات برای نوزادان و مادران باردار نیز یک خطر
جدی محسوب میشود ،زیرا بعد از جذب به وسیله بدن
مادر ،در معده جنین تبدیل به نیتریت میشود .نیتریت
در ترکیب با هموگلوبین ،متهموگلوبین را ایجاد می
کند که قابلیت ترکیب با اکسیژن را ندارد و به همین
دلیل ،مانع از اکسیژن رسانی به بدن جنین و بیماری
متهموگلوبینمیا (سندرم کودک آبی) میشود
( .)Amjadi et al., 2015نیتروزآمین که یکی از
ترکیبات سرطانزا در بدن انسان است ،از تبدیل نیترات
به نیتریت در آب دهان تشکیل میشود .بیشینه غلظت
قابل قبول نیترات در آب آشامیدنی به شکل نیتروژن

نیتراتی  91میلیگرم بر لیتر توسط سازمان حفاظت
محیط زیست آمریکا و به شکل نیترات 31 ،میلیگرم
بر لیتر توسط سازمان بهداشت جهانی گزارش شده
است ( .)Tsai et al., 2004به همین علت ،منابع آب
باید به درستی مدیریت شده و سیستمهای تصفیه
کارآمد ،طراحی گردند .حذف نیترات از منابع آبی به
واسطه دو گروه از فرآیندهای فیزیکی شیمیایی و
زیستی صورت میگیرد .در روش های زیستی ،باکتری-
های دنیتریفیکاسیون ،نیترات و نیتریت را به گاز
نیتروژن که بی خطر است تبدیل میکنند
( .)Prosnansky et al., 2002برخلاف سایر آلایندهها
که نیاز به یک باکتری خاص برای حذف آنها وجود
دارد ،باکتریهای دنیتریفیکاسیون در طبیعت در همه
جا حضور دارند ( .)Szekeres et al., 2001این روش،
از اقتصادیترین روشها برای حذف نیترات از منابع
آبی است که به طور گسترده بوسیله محققین در
سراسر دنیا استفاده می شود .گیاهان میتوانند فیلتر
زیستی مناسبی برای انواع مختلفی از آلاینده ها از
محیطهای آبی باشند .گیاهان آبزی به طور طبیعی از
طریق مکانیزمهای رسوبگذاری ،فیلتر کردن ،جذب
میکروبی و جذب گیاهی نقش مؤثری در حذف
آلایندهها دارند.
مریوفیلوم سبز ( )Myriophyllum spicatumاز
گیاهان

غوطهور

خانواده

هالوراگاسه

( ،)Haloragaceaeبومی اروپا ،آسیا و شمال آفریقا
است .در ایران ،بومی است و در دریاچهها و یا دیگر
مناطق آبی که گیاهان آبزی بومی ندارند ،به سرعت
گسترش می یابد .بر اساس نرخ رشد بالا ،تاثیر بر جریان
آب و تاسیسات صنعتی ،مفروش کردن سطح آب و
جلوگیری از رسیدن نور به گیاهان بومی آبزی و فراهم
آوردن زیستگاه مناسب برای حشرات و پشه ها در
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طبقه یک طبقه بندی علفهای هرز قرار گرفته است

گرفت .شرایط محیطی و نیازهای زیستی لازم برای

( .)Martin and Coetzee, 2014این گیاه به واسطه

رشد و تکثیر گیاهان مورد مطالعه در آکواریوم فراهم

قابلیت جذب آلاینده های مختلف بخصوص فلزات

شد .کف هر آکواریوم جهت عبور جریان آب به وسیله

سنگین از آب و پساب ،تاکنون مورد توجه بسیاری از

شن درشت پوشش داده شد تا از فاسد شدن ریشه

محققان قرار گرفته است ( Lesage et al., 2007,

گیاهان و همچنین رشد میکروارگانیسمهای غیرهوازی

Keskinkan et al., 2003, Keskinkan et al.,
2007, Yan et al., 2010, Milojković et al.,
 .)2014گیاه شورابی (  ،)Ruppia maritimaخانواده

مضر جلوگیری شود .سپس به منظور محافظت ،ثابت

 Ruppiaceaeاست که در رودخانهها ،کانالها،
تالابها ،باتلاقها و دریاچه ها رشد میکنند .این گیاه
در خاورمیانه (ایران ،ترکیه ،عراق و پاکستان) گسترده
است .جانداران مختلفی از آن تغذیه میکنند و
میتوانند این گیاه را تا کیلومترها منتقل کنند و باعث
انتشار گیاه شوند .در میان سایر گیاهان غوطه ور در
آب ،بیشترین میزان تحمل به شوری را دارد و بین
971تا  711درصد شوری را میتواند تحمل کند .اما
در برابر تغییرات سریع شوری در محیط ،قدرت رشد
آن کاهش مییابد (.)Strazisar et al., 2015
این مطالعه با هدف امکانسنجی حذف نیترات از پساب
کشاورزی توسط ( )M.spicatumو (،)R.maritima
مقایسه کارایی این گیاهان در حذف نیترات از پساب
همچنین بررسی تأثیر زمان ماند در میزان جذب
نیترات توسط گیاهان مورد مطالعه میباشد.

شدن و قابلیت تحرک گیاهان (سهولت در جابهجایی)
ظروف سفالی تهیه شده و کف و دیواره آنها به منظور
تبادل آب ،خاک و اکسیژن و همچنین فضا برای بیرون
آمدن ریشه جهت دسترسی به مواد غذایی به دقت با
مته برقی سوراخکاری شد .داخل هر ظرف از کف به
ترتیب مقداری شن به قطر  7تا  4میلیمتر ،در لایه
بعدی مخلوط ماسه و خاک برگ گیاهان آبزی و برگ
درختان و لایه آخر به وسیله شن ،مجموعاً  3سانتیمتر
پوشش داده شده و در نهایت ،گیاهان کشت گردید.
همچنین با استفاده از پمپ هوا ،آب به جریان در آمد.
آکواریومها با دقت و فواصل یکسان جهت برخورداری
از نور و دما جایگیری و با شیشه پوشش داده شد تا
از ورود اجسام خارجی توسط باد و غیره جلوگیری
شود .در بخش اول تحقیق گیاهان به صورت مجزا در
آکواریومها کشت داده و سپس ،مطابق با تراکم متوسط
گیاهان رودخانه (  3گیاه در هر متر مربع) ،برای هر
آکواریوم با مساحت  1/4متر 0 ،گیاه در نظر گرفته شد.

 .2مواد و روش ها

تغییرات دما نیز بین  98تا  00درجه سانتیگراد مشابه

میزان نیترات موجود در پساب کشاورزی در بزرگترین

با شرایط طبیعی در نظر گرفته شد .پس از یک دوره

سرریز پساب کشاورزی واقع در اراضی لنجان اصفهان

رشد  01روزه و حصول اطمینان از رشد مناسب،

در سه فصل تابستان ،بهار و پاییز اندازهگیری شد .به

آکواریومها به آرامی کامل ًا تخلیه شده سپس با پساب

دلیل نزدیک بودن روند آزمایش به شرایط طبیعی،

کشاورزی اصلی پر شد .هر آکواریوم شامل  -9درپوش

پساب کشاورزی این منطقه در فصل پاییز که به

عایق جهت جلوگیری از تعریق آب و ورود گرد و غبار

میانگین تقریبی نیترات سه فصل (073/3میلیگرم در

و از جنس شیشه جهت عبور نور -0پمپ هوا جهت

لیتر) نزدیکتر بود ،بدون دستکاری مورد استفاده قرار

ایجاد جریان و اکسیژنرسانی  -7پساب  -4لایه
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ترکیبی شامل گیاه ،خاک و بستر رودخانه  -3لایه شن

گرفتند و سپس توزین شدند .برای تعیین وزن خشک

درشت کف رودخانه می باشد .آکواریوم شاهد شامل

گیاهان ،نمونههای گیاه با آب دیونیزه شستشو داده

همه اجزای اکواریوم های اصلی اما بدون نمونه گیاه

شده و در آون در دمای  73درجه سانتیگراد به مدت

طراحی شد تا تاثیر سایر متغیرها حذف گردد و تفاوت

 04ساعت حرارت داده شدند تا کاملا خشک گردند و

نرخ کاهش نیترات در اکواریوم های حاوی گیاهان با

سپس با ترازو توزین شدند (.)Parnian, 2017

نمونه شاهد را تنها بتوان به حضور گیاهان مورد مطالعه

شاخص تولید زیستتوده گیاهان از اختلاف وزن تر

نسبت داد .غلظت اولیه نیترات در اکواریوم شاهد،

خالص گیاه بین دورههای زمانی مورد مطالعه بدست

مشابه با سایر اکواریوم ها (073/3میلیگرم در لیتر)

می آید.

می باشد .برای شروع از هر آکواریوم سه نمونه آب تهیه

Pr = (FW2 − FW1 )/∆t
وزن تر خالص گیاه (گرم) در زمان FW2=9

شد .نرخ کاهش نیترات در هر یک از تیمارها ثبت

وزن تر خالص گیاه (گرم) در زمان FW1=0

گردید .تغییرات نیترات هر سه روز یکبار و در کل91 ،

اختلاف بین زمان  9و (0روز) =∆t

بار توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 0911 Unic

نیتروژن در گیاه عمدت ًا به صورت ترکیبات آلی ،از جمله

اندازه گیری و ثبت گردید .شاخص درصد حذف از

پروتئین بوده و تنها مقدار ناچیزی از آن به شکل

تقسیم میزان جذب یا کاهش نیترات توسط هر گیاه

آمونیوم و نیترات یافت میشود (حدود دو درصد).

در هر بازه زمانی ،بر غلظت اولیه نیترات ( 073/3میلی-

بنابراین اندازهگیری نیتروژن کل مناسبترین روش

گرم در لیتر) بهدست میآید (.)Parnian, 2017

برای بیان وضعیت این عنصر در گیاه است .امروزه

و میزان نیترات به روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری

بهترین روش اندازهگیری نیتروژن کل خاک و گیاه

RE= ((WC- C)/WC)*100
شاخص درصد حذف =RE

استفاده از روش کجلدال (اکسید کردن مرطوب)

غلظت نیترات در نمونه اولیه=WC

میباشد .نمونه های گیاه خشک شده در آون که برای

غلظت نیترات در نمونه نهایی بعد از دوره زمانی مورد مطالعه=C

تعیین شاخص تولید زیست توده استفاده شدند ،پودر

برای تعیین وزن تر گیاهان ،نمونه های گیاهی با الک

شده و برای تعیین نیتروژن کل مورد استفاده قرار

برداشت شدند و دو دقیقه بین دو کاغذ خشککن قرار

گرفتند.

شکل  -1نمای کلی از اکواریومها
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شکل -2چپ :آکواریوم حاوی  Myriophyllum spicatumراست :آکواریوم حاوی گیاه Ruppia maritima

برای مقایسه غلظت نیترات آب در دورههای زمانی

 .3نتایج

مختلف و همچنین تغییرات میانگین وزن خشک و

نتایج تجزیه واریانس جدول  ،9نشان میدهد در کلیه

نیتروژن کل گیاهان مورد بررسی از آنالیز واریانس یک

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

طرفه و آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده گردید.

جذب نیترات بین دو نمونه گیاه و یک نمونه شاهد

از نرمافزار  SPSSنسخه  ،07برای آنالیز داده ها و از

وجود دارد(.)P<1/13

نرمافزار  Excelجهت رسم نمودارها استفاده گردید.

جدول -1آزمون تجزیه واریانس برای مقایسه غلظت نیترات در دورههای زمانی مختلف

Pvalue

Fvalue

دوره زمانی

*1/11

39/78

7

1/133

4/11

7

*1/173

7/94

1

*1/197

1/39

90

*1/119

07/77

93

*1/11

31/91

98

*1/11

943/04

09

*1/11

073/11

04

*1/11

307/11

03

*1/11

770/10

71

*عدم تفاوت معنی دار در سطح  59درصد
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مقایسه میانگین و انحراف معیار نیترات اندازه گیری

جذب نمونه ها با نمونه شاهد و با یکدیگر در حذف

شده در دورههای زمانی مختلف با استفاده از آزمون

نیترات در شکل  7آمده است.

دانکن ،در جدول  0آمده است .مقایسه شاخص درصد
جدول  -2مقایسه میانگین نیترات در دوره های زمانی مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکن

R.maritima

شاخص درصد
حذف
8/13
91/33

شاهد

M.spicatum

شاخص درصد

میانگین نیترات

میانگین نیترات

حذف

حذف
b

4/88

049/87±7/98b

شاخص درصد

میانگین نیترات

97/11

018/71±01/13 c

زمانی

1
a

030/3777±7/84
b

دوره

روز 7

073/3±1

0/94
a

093/877±79/03

روز 7

071±0

77/37

939/97±33/17 b

47/08

947/37±43/13 b

0/37

038/7±1/13 a

روز 1

30/37

900/41±33/78 b

43/73

949/1±44/17 b

0/81

038±1/0 a

روز 90

31/07

78/77±41/71 b

70/33

83/87±97/91 b

97/07

071/37±9/1 a

روز 93

33/33

33/37±77/49 b

74/73

80/173±97/91 b

97/77

071/0±1/0 a

روز 98

87/34

73/37±91/81 b

30/74

70/41±07/01 b

94/93

88/83

03/37±91/77 b

87/33

73/31±98/33 b

97/80

19/93

91/77±8/31 b

83/83

71/17±99/87 b

93/37

 098/37±9/01 aروز 03

10/37

93/77±9/73 b

83/97

07/17±90/34 b

09/03

 011/07±9/18 aروز 71

 008/17±1/13 aروز 09
009±1 a

روز 04

حروف مشابه= عدم تفاوت معنی دار

شاخص درصد جذب

100
90
80
70
60
50
40
30
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0
10
شاهد

9
راپیا

7

8
مریو

6

5

4

3

2

1

دوره زمانی

شکل  -3مقایسه کارایی گیاهان مورد مطالعه و نمونه شاهد در حذف نیترات
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نتایج محاسبه شاخص درصد حذف جدول  0و آزمون

جدول  ،7وزن خشک  R.maritimaدر پایان آزمایش

میدهد

یعنی بعد از  71روز ،از وزن خشک اولیه آن بالاتر بوده

آنالیز

واریانس

(،)P<1/13

نشان

 R.maritimaو  M.spicatumدر تمام دوره های

است(.)P<1/13

در

زمانی شاخص درصد حذف بالاتری نسبت به نمونه

M.spicatum

افزایش

شاهد به خود اختصاص می دهند .تغییرات میانگین

است( .)P>1/13غلظت نیتروژن هر دو نمونه گیاه در

وزن خشک گیاهان در زمان شروع و پایان آزمایش در

پایان آزمایش نیز با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشت

جدول  7آمده است .بر اساس نتایج آنالیز واریانس

(.)P>1/13

حالی

که

معنی

وزن

خشک

داری

نداشته

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

وزن خشک

نیتروژن

اولیه

گیاه
3/9

R.maritima

3/1

M.spicatum

Pvalue

Fvalue

وزن خشک نهائی

*1/197

97/933

97/17

3/73

1/177

7/011

3/17

4/37

 .4بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه ،میانگین نیترات در دوره-
های زمانی مختلف تفاوت معنی دار بین اکواریوم
گیاهان مورد مطالعه نداشته است و تنها در روز 7
آزمایش ،میانگین نیترات در اکواریوم  M.spicatumاز
 R.maritimaبیشتر است .در حالیکه میانگین نیترات
در نمونه ها از نمونه شاهد ،کمتر است و تفاوت معنی
دار در سطح  13درصد مشاهده گردید .نمونه شاهد از
آب بدون گیاه تشکیل شده است و دارای میزان نیترات
اولیه مشابه سایر نمونه ها می باشد .کاهش متناوب
نیترات در نمونه شاهد طی دوره های زمانی مختلف،
به علت تجزیه باکتریایی نیترات است که در مقیاس
پایین صورت می گیرد .تفاوت معنی دار میانگین
نیترات در نمونه ها با نمونه شاهد طی دوره های زمانی
مختلف ،بیانگر وجود عاملی به جز تجزیه باکتریایی
یعنی حضور گیاهان در این مطالعه است .سایر مطالعات

گیاه

انجام شده در این زمینه مانند  Tangو همکاران
( )0111و  Ciriaو همکاران ( )0113نیز کاهش
بیشتر نیترات در سیستمهای گیاهی نسبت به
سیستمهای بدون گیاه را تأیید میکنند .گیاهان،
رسوبات را به محیطی ایده آل برای رشد جامعه
میکروبی مصرف کننده نیتروژن مبدل کرده و با
حمایت بیشتر از باکتریها سبب افزایش جذب
میکروبی نیترات در منطقه ریزوسفر میشوند
(.)Werker et al. 2002
در مطالعه  Sunو همکاران ( ،)0193همانند این
مطالعه ،راندمان  18درصدی  M.spicatumدر حذف
نیتروژن به اثبات رسید .برقعی و همکاران ( )0110نیز
کارایی تالاب مصنوعی دارای پوشش گیاه نی در حذف
نیتروژن را  31/70درصد گزارش کردند .در پژوهشی
دیگر ،حذف مواد مغذی بسترهای گیاهی را برای
نیتروژن کل  49/7درصد گزارش کردند( Vymazal,

 .)2007پژوهشهای Kulasekaranو همکاران
صفحه 787

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،4زمستان 9711
( )0194روی گیاه برگ شویدی Li ،و همکاران

میگردند .در منطقه لنجان اصفهان ،زهاب چندین

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

هکتار شالیزار از طریق کانالهایی مستقیم به زایندهرود

و همچنین تحقیق  Fuو همکاران ( )0193روی گیاه

سرریز میشوند .با توجه به نتایج این تحقیق می توان

سوسن صغیر نیز با نتایج این مطالعه مبنی بر قابلیت

پیشنهاد داد با توجه به دبی زهاب خروجی ،حوضچه

گیاهان در حذف نیترات یا نیتروژن از بسترهای آبی

ها یا تالاب های مصنوعی حاوی گیاهان فوق و با زمان

مطابقت دارد.

ماند مناسب در این نواحی ایجاد گردند که بتواند سهم

 Salehو همکاران ( ،)0101قابلیت  M.spicatumدر

قابل توجهی در کاهش آلاینده های ورودی به زاینده

حذف کبالت و سزیم از پساب تصفیه خانه را به ترتیب

رود بخصوص نیترات داشته باشد .بر اساس نتایج ،این

 11درصد و  71درصد اعلام کردند Aguiar .و همکاران

ماکروفیت ها به عنوان یک گزینه مناسب برای کاهش

( )0197نیز  M.spicatumرا به عنوان گیاه موثر و

بار نیترات و مواد آلی در آب های آلوده هستند .لازم به

قابل کاربرد در گیاه پالایی معرفی کردند که قابلیت

ذکر است که لازمه بهبود کیفیت آب و نگهداری از

کاهش  CODو  BODو فسفر کل را در  93روز و

سطح کیفی بدست آمده ،کنترل این ماکروفیت ها

نیتروژن آمونیاکی و نیتروژن کجلدال را در  71روز دارا

است تا از بازگشت مواد مغذی موجود در بافت آنها به

می باشد.

محیط طی فرآیند تجزیه جلوگیری به عمل آید .در

از لحاظ بصری ،ماکروفیت ها رشد قابل توجهی در

پروژه های متمرکز بر بازیابی آب های آلوده با استفاده

اکواریوم ها داشتند .وزن خشک  R.maritimaدر

از تکنیک گیاه پالایی استفاده از گونه های جوان توصیه

پایان آزمایش یعنی بعد از  71روز ،از وزن خشک اولیه

می گردد .در مرحله بعد ،جمع آوری این گیاهان از

آن بالاتر بوده است و به عبارت دیگر وزن خشک این

محل مورد نظر به کاهش بار این آلاینده ها به ویژه مواد

گیاه در پایان آزمایش ،افزایش یافته است .این قابلیت

مغذی مانند فسفر و نیتروژن کمک می کند.

بیشتر  R.maritimaدر افزایش زیستتوده در مقایسه

از طرفی گیاهان مورد استفاده در این تکنیک را به علت

با  M.spicatumممکن است به دلیل خصوصیات

دارا بودن مواد مغذی مانند نیترات و فسفات می توان

فیزیولوژیکی این گیاه و کارایی آن در استفاده از نیترات

برای تولید کودها و حاصلخیزکننده ها مورد استفاده

به عنوان ماده مغذی باشد (.)Samimi et al., 2013

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

از طرفی  Knauerو همکاران ( )0118نیز قابلیت

روی رفتار این گونه ها در سیستمی با بار مواد آلی و

 M.spicatumرا در افزایش  71درصدی زیست توده

مغذی بیشتر و کاهش فاصله زمانی نمونه برداریها می

به اثبات رساندند.

تواند به تایید بیشتر نتایج این مطالعه کمک کند و

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

پارامترهای بهینه برای استفاده از این گونه ها در

دو گیاه برای پالایش نیترات از آب های آلوده توصیه

فرآیند گیاه پالایی را معرفی کند.
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