
 چکیده 

برداری بیش از حد  و اادرتدت از ابدابب آبدی بد ی ه      رویه جمعیت جهان و در پی آن بهرهافزایش بی

های پ یا ش ه اتت. از جمله ایدن  ها تبب گسترش آل دگی در این ابابب حیاتی و اک تیستمرودخااه

باشب . های کش ر ایترین رودخااهباشب  که جزو آل دههررود در شمال ایران ایزرج ب و گ  رودها

ها اثر استقیم بر روی تالات ااسان و تایر جاا اران دارد ببابرین ت جه به پاکسازی آل دگی رودخااه

ه در باشب  کد ها فلزات تبگین ایباش . از جمله این آل دگیاین ابابب از آل دگی بسیار ا رد ت جه ای

باشب . در این آزاایش از تببل آبی، اخل ادرداب و آزو  بدرای پدا یش ایدن     احیط قابل تجزیه امی

های آل ده زرج ب و گ هررود اتتفاده ش . آزاایش به ص رت طرح فاکت ریل بدا دو  فلزات از احیط

آزو  ، خل ادرداب گیاه تببل آبی، ا فاکت ر در قالب بل ک کاال تصادفی در اظر گرفته ش . فاکت ر اول

تیمار در  9این آزاایش با  آب شهری، آب گ هررود، آب زرج ب ب د. شاالو فاکت ر دوم آب آل ده 

هدا در  اتایج ب تت آا ه از ایزان حذف هرک ام از فلدزات تدبگین و تجمدب آن    ته تکرار ااجام ش .

اشابه و در برخی دیگر ده  که در حذف برخی عباصر تببل آبی، اخل ارداب و آزو  اشان ای بافت

ت ان بیان کرد در حذف عبصدر ابگبدز هدر تده گیداه      که ای قابلیت پا یش اتفاوتی داشتب  به ط ری

و  240/7آزو  با ترین راا اان حذف )عملکرد ا فق و تقریبا اشابه داشتب  و در حذف عبصر ترب 

% و اخل ارداب 15/02آبی  تببلا ترین راا اان حذف )( و در حذف عباصر اس ب51/99تببل آبی 

( عملکرد تقریبا اشابه و ا فقی داشتب  و تببل آبی قابلیت بهتری در حدذف عبصدر کدروم بدا     70/99

% از احیط آبی آل ده ا رد بررتی ب ی ه گد هررود را  44/19% و آزو  در حذف روی با اق ار 24/59

های آبی ت صدیه   ی ه تببل آبی در احیطبا ت جه به اتایج ب تت آا ه اتتفاده از این گیاهان بداشتب . 
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