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 وي اريآب شبکه محدوده در يستيز يهالتريف از استفاده با يکشاورز بآ زه هيتصف امکان يابيارز
 دروديسپ يزهکش

  
  ٢ييتلوکال يجعفر يمهد و *١يشاهنظر يعل

  
  

  چکيده
  
 استفاده امکاني راهکارهاي بررس ند.شو مي شامل را برگشتي هاي آب منابع نيتر مهم اد،يز حجم به توجه با كشاورزي هاي آب زه

 از هدف است.ي ضروري امر ران،ياي آب منابع طيشرا به توجه باي کشاورزي ازهاين نيتأمي براي برگشتي ها آب نيا از مجدد
 کاهش و هيتصف دري چا تفاله و چوب  ذغال ،برنج سبوس ، اره  خاک شامل يستيلتر زيف چهاريي کاراي بررس پژوهش، نيا

ي اراضي برگشتي ها آب از است. EC و pH م،يسد م،يزيمن ،تراتين شاملي کشاورز آب زه در موجودي پارامترها ازي تعداد
 آب pH زانيم يستيلتر زيف چهار هر که داد نشان جينتا شد. استفاده شيآزماي برا النيگ استان در آستانه شهرستاني زاريشال
 نيهمچن شد. درصد ۲۰ زانيم به تراتين دار يمعن کاهش باعث چوب، ذغال يستيلتر زيف ند.داد کاهشي دار يمعن طور به را
 اما داد؛ کاهش درصد ۵ و ۹ ،۲۱ زانيم به بيترت بهي دار يمعن طور به را EC و ميسد ترات،ين ريمقاد اره خاک يستيلتر زيف
 سهيمقا با و مجموع در شدند. ميسد و ميزيمن بيترت به دار يمعن شيافزا باعث برنج سبوس وي چا تفاله يستيز يلترهايف
 نده،يآ هاي پژوهشي برا و است مؤثر EC و ميسد ترات،ين کاهش در اره  خاک يستيلتر زيف که شد مشخص ،يستيز يلترهايف
  کرد. استفاده مناسب نةيگز کي عنوان به آن از توان يم
 

  .يستيلتر زيف، برنج سبوس چوب، ذغال اره،  خاک ،يچا تفاله :كليدي يها واژه
  

در محدوده شبکه آبياري و  يستيز هايلتريبا استفاده از ف يب کشاورزآ زه هيامکان تصفارزيابي . ١٣٩٧. شاهنظري ع. و جعفري تلوکاليي م ارجاع:
 .٤١-٣١: ٢٨مجله پژوهش آب ايران.  .دزهکشي سپيدرو

 
 

                                                
  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.يزراع يدانشيار گروه مهندسي آب، دانشکده مهندس - ١
 ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.يزراع يدکتري آبياري و زهکشي، دانشکده مهندسدانشجوي  - ٢
  aliponh@yahoo.comنويسنده مسئول:  *

  ٠٩/١٢/١٣٩٤: تاريخ پذيرش                                   ١٥/٠٧/١٣٩٤ تاريخ دريافت:

 

mailto:aliponh@yahoo.com


  ...در محدوده  يستيز هايلتريبا استفاده از ف يب کشاورزآ زه هيامکان تصفارزيابي                                                                               ٣٢

 

  مقدمه
 يها روش از استفاده و نادرست تيريمد ليدل به ما کشور
 در را خود يآب منابع درصد ۹۰ از شيب ،ياريآب يسنت

 اي شيوه به و رويه بي صورت به اغلب يکشاورز بخش
 ).۱۳۸۸ همکاران، و يزدي ي(عرب کند يم مصرف نادرست

 از يوسيع سطح شدن شور و ماندابي موضوع، اين آمد پي
 بر عالوه دست ينيپا بران آب ط،يشرا نيا در .است اراضي
 آب وجود علت به كه دارند سروكار آبي با آب، کمبود

 بيشتري آلودگي عمقي، نفود تلفات و آبياري برگشتي
 ييايميش سموم و کودها مصرف .دارد باالدست به نسبت

 ياراض از يخروج هاي آب زه که شود يم سبب ،مختلف
 آب منابع وارد را ها ندهيآال از ادييز ريمقاد باالدست،

 تيفيک دادن قرار خطر معرض در با و ينيرزميز و يسطح
 براي را اي  جدي يطيمح ستيز ديتهد آب، منابع نيا

 ،همکاران و يچال نفت يدرز( کنند جاديا بشر سالمت
 و يخانگ ،يصنعت يها پساب حجم کل از .)١٣٩١
 ٨٧ شوند، يم ينيرزميز آب  سامانه وارد که يکشاورز
 حجم که است يکشاورز يها آب زه به مربوط آن درصد

 شيپ از شيب را آن اهميت ،يکشاورز يها آب زه يباال
 استير يراهبرد نظارت و يزير برنامه (معاونت است کرده

 يآب ازين متوسط مقدار اگر ،يکل طور به .)١٣٨٩ ،يجمهور
 و يزدي ي(عرب شود فرض مترمکعب هزار ۱۲ برنج ناخالص

 در آب مترمکعب ارديليم ۵/۸ حدود )،۱۳۸۸ همکاران،
 شود فرض چه چنان و شود يم استفاده يزاريشال بخش

 و ي(احمد شود ليتبد آب زه به يمصرف آب از سوم کي
 آب مترمکعب ارديليم ۵/۲-۳ حدود )،۱۳۹۴ همکاران،

کشور را  يبرگشت آب درصد ۱۰ که شود يم ديتول يبرگشت
 يراهبرد نظارت و يزير برنامه (معاونت رديگ يم بردر
 آب زه يباال حجم به توجه با ).۱۳۸۹ ،يجمهور استير

 يبرگشت آب از استفاده امکان يبررس زارها،يشال از يديتول
 ،ياريآب راندمان و آب يور بهره شيافزا هدف با زارهايشال
 استفاده منظور به آب مناسب تيريمد به دنيرس يبرا
  .است يضرور منبع، نيا از داريپا
 كامل جذب عدم و كشاورزي هاي نهاده مصرف واسطه به
 ها آب زه به ها آن از توجهي قابل بخش گياه، توسط ها آن

 سموم داراي منابع اين .)۱۳۸۱ ،يعتيشر( شود مي منتقل
 كلي طور به .دارند بااليي TDS و هستند مغذي عناصر و

 كشاورزي هاي آب زه با ارتباط در مهم كيفي پارامترهاي
 بر)، و كلر (سديم، ويژه هاي يون الكتريكي، هدايت شامل

 ها كش آفت و سموم نيتروژن)، و (فسفر مغذي عناصر
 مغذي مواد تجمع ).۱۳۸۰ ،و همکاران يمهرداد( ندهست
 و سطحي آب منابع به ها آن راهيابي و كشاورزي آب زه در

 همراه به را فراواني يطيمح زيست معضالت زيرزميني،
 هاي غلظت در نيترات ويژه به مغذي مواد .داشت خواهد

 آور زيان انسان براي تواند مي ليتر بر گرم ميلي ٤٥ يباال
 به منجر و )۲۰۰۳ ،(WHO) يجهان سالمت (سازمان باشد

 کردن فراهم نيبنابرا د.شو آب منابع آلودگي تشديد
 يبرا آب زه هيتصف مانند اعتماد قابل و منيا يا سامانه
 يبرا يمختلف يها روش است. يالزام انبار،يز آثار کاهش

 مثل مرسوم هاي روش از اگرچه دارد. وجود آب زه هيتصف
 فلزات حذف براي الكترودياليز و يوني تبادل دهي، رسوب
 نظر از معمول طور به ولي ،شود مي استفاده سنگين

 خيلي هاي غلظت در و نيستند صرفه به مقرون اقتصادي
 نشان آن غلظت كاهش براي را الزم آيي كار فلز، كم

 يك ،زيستي جذب .)۲۰۰۲ همکاران، و انگي(بو دهند نمي
 از سنگين فلزهاي حذف براي كارآمد و اقتصادي روش
 ارزان يها جاذب ).٢٠٠٢ سا،يبنا و (بنگوال است ها پساب

 يخوب ليپتانس توانند يم يکشاورز ديزا مواد ژهيو به متيق
 يطيمح ستيز لحاظ از و باشند داشته هيتصف نديفرآ يبرا

 ).١٣٩٣ همکاران، و کنامي(ن ندک جاديا را يمطلوب طيشرا
 جذب ييتوانا که يعيطب مواد از استفاده ر،ياخ يها دهه در
 مورد اريبس دارند، را نيسنگ فلزات مانند ييها ندهيآال

 اره، خاک به توان يم مواد نيا جمله از اند. گرفته قرار توجه
 سخت پوسته برنج، پوسته گندم، پوشال و کاه ،يچا ذغال،

 نيهمچن و بلوط و فندق بادام، گردو، يها پوست ل،ينارگ
 به توجه با فرار، خاکستر و يعيطب تيزئول ها، رس انواع به

 دکر اشاره منطقه در ها آن يدسترس زانيم و تيقابل
  ).۱۳۸۸ همکاران، و يدي(سع

- ٧٦ يزراع سال در ما کشور در برنج پوسته توليد ميزان
 تن هزار ٢٣٥٠ از که بود تن هزار ٤٥٠ حدود ١٣٧٥

 وزارت اطالعات و آمار کل (اداره آمد دست به شلتوک
 جذب تيظرف به توجه با نيهمچن ).١٣٧٩ ،يکشاورز

 دليل به و )mg/g ۱۴۲ب جذ (حداکثر يچا تفاله يباال
 حذف يبرا آن از توان يم بودن ارزان و رانيا در فراواني

 ي(مظاهر کرد استفاده زين يصنعت يها پساب از سرب فلز
 و ترين ارزان از يکي اره  خاک ).۱۳۹۱ همکاران، و يتهران

 فلزات جذب توانايي که است هايي جاذب ترين فراوان
 اولين ).١٣٩١ ،يمحمد (شا دارد را پساب و آب از سنگين
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 آلي مختلف ضايعات وسيله به فلزات جذب روي مطالعات
 طريق از )۱۹۷۲( وايز و فريدمن را چوبي آوندهاي و

 و ي(رحمان دادند انجام جيوه فلز حذف ميزان بررسي
 پوست از )۱۹۷۴( همکاران و سريم .)۱۳۹۰ همکاران،
 و سرب جيوه، محلول هاي يون جذب براي سرخدار
 حداکثر مذکور، جاذب براي که دندکر استفاده کادميم
 متعدد مطالعات شد. گزارش وهيج وني يبرا جذب ظرفيت
 به توان مي که هگرفت انجام نيز خصوص اين در ديگري
 سنگين، فلزات حذف در )۲۰۰۳( همكاران و بينا مطالعه

 د.کر اشاره سرب حذف در )۲۰۰۷( همكاران و عبدالغني
 پوست جلبك، مانند کشاورزي ضايعات و متيق ارزان مواد

 ،يچا  تفاله برنج، سبوس گندم، كاه و پوسته خرچنگ،
 طور به ذرت ساقه و سرخس درخت برگ اره، خاک

 آبي هاي محلول از سنگين فلزات حذف براي گسترده
 ؛١٣٩١ ،همکاران و (محمدپور اند شده يبررس و مطالعه

 و سعيدي ).٢٠٠٩ همکاران، و انگيج ؛١٩٩٢ گاد،
 و بادام پوسته از شده ساخته هاي کربن )،۱۳۸۸( همکاران

 محلول هاي يون جذب يبرا جاذب عنوان به را گردو
 آثار منظور اين به دادند. قرار آزمايش مورد کادميم

 غلظت و محلول در کادميم اوليه غلظت محلول، تهيدياس
 که داد نشان نتايج شد. بررسي فلز اين ميزان بر جاذب
 نهايي pH به توجهي قابل ميزان به کادميم جذب ميزان

 مربوط کادميم، حذف ميزان بيشترين دارد. بستگي محلول
 آن از پس و درصد ۹۱ ميزان به گردو پوسته کربن به

 با معادل ترتيب به اي دانه فعال کربن و بادام پوسته کربن
 يبرا )۱۳۹۱( همکاران و محمدپور بود. درصد ۸۱ و ۸۵

 استفاده يچا اهيگ مشتقات از يآب طيمح از سرب حذف
 جاذب مقدار شيافزا که داد نشان ها آن جينتا کردند.
 همکاران و تارلي د.شو يم حذف درصد شيافزا موجب

 عنوان به را شده اصالح شلتوک پوسته از استفاده )۲۰۰۴(
 .کردند يبررس سرب، و کادميم فلز براي طبيعي جاذب
 با شده اصالح شلتوک پوسته که داد نشان ها آن نتايج

 شلتوک پوسته به نسبت سوزآور سود موالر ۷۵/۰ محلول
 برخوردار فلز دو هر براي بيشتري جذب ظرفيت از خام

  است.
 نزوالت از مناسب يبرخوردار وجود با النيگ استان
 منابع به ،بارش مناسب يزمان عيتوز عدم ليدل به ،يآسمان

 يها استان از يورود يسطح يها آب و ينيرزميز آب
 استان، نيا محصول عمده که چرا است؛ وابسته جوار هم

 حجم به تابستان اواسط تا بهار اواسط از که است برنج
 ر،ياخ يها سال در نيهمچن دارد. ازين آب از ييباال

 يها سرشاخه يرو سد احداث به اقدام باالدست يها استان
 در و افتهي کاهش رودخانه آورد نيبنابرا ؛اند کرده دروديسپ

 شبکه آب نيتأم در مشکل بروز باعث باران کم يها سال
 ديتهد را منطقه در ديتول يداريپا که است شده دروديسپ
 يامر آب نيتأم ديجد منابع افتني اساس نيا بر کند. يم

 به توجه با گر،يد طرف از .است ريناپذ اجتناب و يضرور
 آب از يميعظ حجم منطقه، در ياريآب نييپا راندمان

 ؛رود يم هدر يعمق آب زه و يسطح رواناب صورت به
 از يکي ،يکشاورز يها آب زه از مجدد استفاده نيبنابرا
 ران،يا در .است آب کمبود جبران يبرا راهکارها نيبهتر

 شده انجام يستيلتر زيف با آب زه هيتصف نهيزم در يمطالعات
 و بوده يشگاهيآزما طيشرا در مطالعات اکثر که است

 نشده مشاهده منابع در يواقع طيشرا و مزرعه در يمطالعات
 يها آب زه هيتصف امکان يبررس هدف با پژوهش نيا است.
 مت،يق ارزان يستيز يلترهايف لهيوس به يزاريشال ياراض
 آب زه يخروج زانيم که النيگ استان از يا منطقه در
 وجود مزارع در آن از مجدد استفاده امکان و است يکاف

 جينتا از يکاربرد صورت به بتوان تا است شده انجام دارد،
 ييراهکارها ها، آب زه از بهتر استفاده يبرا قيتحق نيا
  داد. شنهاديپ
  

  ها روش و مواد
 يروستا اشهر،يک شهر( آستانه شهرستان در پژوهش نيا

 آغاز ۱۳۹۱ اسفند در النيگ استان در واقع )هيلسکوکال
 رشت شهرستان يلومتريک ۴۰ در هيلسکوکال منطقه شد.

 ييايجغراف عرض در دروديسپ رودخانه شرق سمت در و
 يشرق درجه ۱/۵۰ ييايجغراف طول و يشمال درجه ۲۲/۳۷
 طبق .است متر - ۲۲ ايدر سطح از آن ارتفاع و دارد قرار
 ٢/١٦ ساالنه يدما نيانگيم ،يهواشناس ساله چهل آمار

 و درصد ٨٠ ساالنه رطوبت نيانگيم گراد، يسانت درجه
 کل .است متر يليم ١٣٨٥ ساالنه يبارندگ زانيم نيانگيم

 است هکتار ١٦٨٢٩ آستانه، شهرستان کشت ريز مساحت
 رديگ يم دربر يزاريشال ياراض را آن از هکتار ٢٠٠/١٤ که

 آب ).١٣٩٢ الن،يگ استان يزير برنامه و تيريمد (سازمان
 نيتأم دروديسپ يزهکش و ياريآب شبکه از منطقه ياريآب

 در آن ياضاف مقدار زارها،يشال در مصرف با و شده
  شود. يم رها دست نييپا
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 منطقه ياصل زهکش محدوده در ابتدا طرح، ياجرا يبرا
 ليب از استفاده با د.ش ها حوضچه ييجانما به اقدام
 با متر ۲۰×۵/۲×۱ ابعاد با حوضچه چهار تعداد ،يکيمکان

 يحفار اتيعمل اتمام از بعد شد. حفر درصد ۲ يطول بيش
 وارهيد و کف آب، نشت از يريجلوگ يبرا ،يبند بيش و

 شدند. پوشانده ميضخ يها کيالستپ با ها حوضچه
 يخروج کنترل يبرا ،حوضچه هر يانتها در نيهمچن

 دار پوشش .دش استفاده شکل T زهکش يها لوله از آب زه
 يمعدن لتريف از استفاده با زهکش يها لوله اطراف کردن
 استفاده مورد يستيز يلترهايف مواد سپس شد. انجام
 به برنج سبوس و چوب ذغال ،يچا تفاله اره، خاک شامل
 يلتريوفيب مواد عمق شدند. داده انتقال ها حوضچه درون

 در بود. متر يسانت ۸۰ شده متراکم حالت در شده ختهير
 سمت به مواد ييجابجا از يريجلوگ يبرا طول يراستا

 و استفاده يکنف يها يتور از متر، پنج هر در زهکش
 ،يستيلتر زيف مواد يرو حوضچه هر اول متر ده در سپس
 ،يبعد متر ده در و )متر يسانت ۲۵ ارتفاع به( زهيسنگر
 از قبل .شد ختهير )متر يسانت ۲۵ ارتفاع به( زدانهير خاک

 به يستيز يلترهايف از کدام هر از ،يمعدن مواد ختنير
 نييتع ،يبردار نمونه از هدف .شد يبردار نمونه يکاف زانيم

 از کدام ره ازين مورد يدب محاسبه يبرا يکيدروليه تيهدا
 شد انجام يطيشرا در ها يبردار نمونه نيا بود. ها حوضچه

 شده متراکم و فشرده يکاف مقدار به يستيز يلترهايف که
 از پس يمدت که باشند يواقع طيشرا ةدهند نشان تا بودند
 ).۲۰۰۷ همکاران، و (هت ،افتد يم اتفاق ها آن يريبکارگ
 در يدارس قانون براساس آمده دست هب يکيدروليه تيهدا

 زاده،ي(عل شد ضرب يستيلتر زيف ييباال مقطع سطح
 يستيلتر زيف از عبور يبرا ممکن يدب مقدار تا )۱۳۸۵

 يدب با معادل يستيلتر زيف به وارده يدب شود. محاسبه
 يرو آب زه تجمع از تا شد گرفته نظر در آن از يعبور

  شود. يخوددار يستيلتر زيف
 پمپاژ و ها حوضچه کنار در پمپ احداث با يبعد گام در
 شد. آغاز هيتصف اتيعمل ها، آن درون به زهکش آب

 روز، شبانه هر در که شد ميتنظ يطور پمپ کار يبند زمان
 آب زانيم داشت. استراحت ساعت دو و کارکرد ساعت ۲۲

 به توجه با يستيلتر زيف هاي جعبه از کي هر به يورود
 بر تريل کي مواد، يکيدروليه تيهدا يها شيآزما جينتا
 يشرويپ با د.يگرد ميتنظ و نييتع حوضچه هر يبرا هيثان

 از هيتخل ط،يمح شدن اشباع و ها زهکش سمت به آب

 ها زهکش از يخروج آب مقدار کنترل و شروع ها زهکش
 يزراع فصل در شد. انجام يخروج يها دهانه ميتنظ با

 در و نمونه هشت تعداد )،۱۳۹۲ (تابستان برنج کشت
 و يستيلتر زيف به يورود آب از نمونه ازدهي تعداد ز،ييپا

 يبرا مجموع در شد. هيته يستيز يلترهايف از يخروج
 نوزده تعداد ،يشنهاديپ يستيز يلترهايف ييکارا نييتع

 pH م،يسد م،ينزيم ،تراتين يپارامترها .شد برداشت نمونه
 و نييتع النيگ يا منطقه آب شگاهيآزما در ها نمونه EC و

 t آزمون با يخروج و يورود يها نمونه نيب يآمار سهيمقا
  شد. انجام SPSS افزار نرم در همبسته

 
  بحث و نتايج

 از يخروج آب EC اختالف راتييتغ روند ۱ شکل در
 نشان يمقدار آن در آب ورودو  مختلف يستيز يلترهايف

 روند يبردار نمونه دوره طول در EC ريمقاد شد. داده
 اثر بر يبردار نمونه اول يها دوره در است. داشته يکاهش
لتر يف تورم ،يچا يستيلتر زيف در ييايميش انفعاالت و فعل

 يخروج آب در EC زانيم و شد مشاهده يچا يستيز
 يبرا ذغال يستيلتر زيف جينتا بود. يورود آب از شتريب

 .ستين يمشخص راتييتغ روند ةدهند نشان ،EC کاهش
 از يبرخ در يبردار نمونه دوره طول در يستيلتر زيف نيا

 ها، زمان گريد در و يورود آب EC کاهش باعث ها زمان
 سبوس، يستيلتر زيف در .شد يورود آب EC شيافزا باعث
 در يستيلتر زيف نيا تأثير بوده، باال آب EC که يهنگام
 داشتن ليدل به برنج پوسته بود. شتريب EC مقدار کاهش
 در بودن رمحلوليغ ،يا دانه ساختمان مثل هايي ويژگي

 جذب ييتوانا بودن، دسترس قابل و ييايميش يداريپا آب،
 مناسب جاذب عنوان به و داشته را محلول يها ندهيآال
 و نگامي(چوکال ديآ يم حساب به ها فاضالب ماريت يبرا
 در اره خاک يستيلتر زيف نيهمچن ).۲۰۰۶ ان،يبرامانوس
لتر يف تيتثب از بعد يعني ،يبردار نمونه دوره دوم مهين
 مجموع در .داد نشان خود از يبهتر عملکرد ،يستيز
 در يمثبت تأثير برنج سبوس و اره خاک يستيز يلترهايف

 بر يشيافزا اثر يچا يستيلتر زيف و داشتند EC کاهش
EC .داشت  
 از يخروج و يورود آب زه EC ريمقاد يآمار سهيمقا

 در رمستقل)ي(غ همبسته t آزمون با يستيز يلترهايف
 در EC ريمقاد نيانگيم تفاوت شد. داده نشان ۱ جدول

 يچا تفاله و چوب ذغال برنج، سبوس يمارهايت
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 در درصد ٥ احتمال با اره خاک در تنها و دار يرمعنيغ
لتر يف ماريت نيبنابرا ؛بود دار يمعن آن مقدار کاهش جهت

 مورد آب زه EC ريمقاد کاهش موجب اره خاک يستيز

لتر يف از يخروج آب EC نيانگيم نيهمچن شد. شيآزما
 بر يشيافزا اثر يستيلتر زيف نيا که داد نشان يچا يستيز

  است. نداده نشان يمناسب ييکارا و داشته آب زه يشور
  

  
  يبا مقدار آن در آب ورود مختلف يستيز يلترهايف از يروجخ آب EC زانيماختالف  - ١ شکل

  
  همبسته t آزمون با متر) يسانت بر منسيکروزي(م آب زه EC زانيم بر يستيلتر زيفي مارهايت اثري بررس -١ جدول

P-VALUE آمار t   نيانگيم EC نيانگيم يخروج آب EC ماريت يورود آب  
۱۵۴/ ۰ ۵۳/۱ ns ۲/۱۱۲۰ ۱۲۱۰ برنج سبوس 

۱۰۳/۰ ۷۸/۱ ns ۴/۱۲۶۸ ۷/۱۳۳۱ چوب ذغال 

۱۸۷/۰ ۴/۱ ns ۱۳/۱۴۰۲ ۶/۱۳۶۶ يچا تفاله 

۰۵/۰ ۰۸/۲ اره خاک ۴/۱۴۱۸ ۳/۱۳۳۶ *  

ns: درصد ١ سطح در دار يمعن ** درصد، ٥ سطح در دار يمعن * ،يدار يمعن عدم  
  

 ازي خروج وي ورود آب pH پارامتر اختالف راتييتغ روند
 جينتا شد. داده نشان ۲ شکل در مختلف يستيز يلترهايف

 کاهش باعثي چا يستيلتر زيف از استفاده که داد نشان
pH ي برخ ليدل به ،يبردار نمونه اولي ها دوره در اما ؛شد
 کاهش ،يچا يستيلتر زيف دريي ايميش انفعاالت و فعل

 وي بردار نمونه نيسوم از بعد داد. رخ آب pH حد از شيب
 آب بودني دياس زانيم ،يچا سطوح شدن شسته با

لتر يف از استفاده گر،يد طرف از افت.ي کاهشي ورود
 ها ونيکاتي برخ جذب ليدل به برنج سبوس يستيز

 ،يستيلتر زيف نيا سطح در م)يزيمن و وميکادم م،ي(سد
 در ).۲۰۰۴ همکاران، وي (تارل شد آب زه pH کاهش باعث

 در برنج سبوس يستيلتر زيف ثابت روند به توجه با مجموع
ي ابيارز مثبت را آن عملکرد توان يم pH کاهش جهت

 بر اره خاک يستيلتر زيف از استفاده از حاصل جينتا د.کر

 رييتغ يستيلتر زيف نيا که دهد يم نشان pH پارامتر
 pH ريمقاد اگر اما ؛کند ينم جاديا آب pH زانيم دري اديز

 ريمقاد اره، خاک توسط آبي ها ونيآن جذب با باشد، باال
pH تا ۵/۶ نيب ري(مقاد نرمال طيشرا به و ابدي يم کاهش 
 ريمقاد .)١٣٨٨ ،همکاران وي دي(سع شود يم کينزد )۷

pH ريمقاد به نسبت ذغال يستيلتر زيف ازي خروج آب 
 همواره ذغال يستيلتر زيفي کل طور به و شد کمتري ورود
 در داشت. نگه ۵/۷ تا ۵/۶ نيب راي خروج آب pH مقدار
 جذب زانيم نيشتريب وم،يکادم فلز جذبي براي قيتحق
 قرار ٧ تا ٥/٦ محدوده دريي نها pH که شد حاصلي زمان

  .)١٣٨٨ ،همکاران وي دي(سع گرفت
 ازي خروج وي ورود آب زه pH ريمقادي آمار سهيمقا

 نشان ۲ جدول در همبسته t آزمون با يستيز يلترهايف
لتر يفي مارهايتي برخ در pH ريمقاد تفاوت که دهد يم
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 پنج سطح در گريدي برخ در و درصد کي سطح در يستيز
 يلترهايف در ،يکل طور به است. بوده دار يمعن درصد

 اديز کاهش ليدل به برنج سبوس وي چا تفاله يستيز
 سطح دري دار يمعن اختالف ه،ياولي ها دوره در pH مقدار

 مختلفي مارهايت پس شد. مشاهده ريمقاد نيب درصد کي

 در pH ريمقاد کاهش جهت در استفاده مورد يستيلتر زيف
لتر يفي دار يمعن زانيم اما ؛بودند ثرؤم شيآزما مورد آب زه
 در يستيلتر زيف نيا واقع در بوده کمتر ذغال يستيز

   است. برآمده آب pH تيتثب جهت

  

  
  يبا مقدار آن در آب ورود مختلف يستيز يلترهايف از يخروج آب pH زانيماختالف  - ۲ شکل

  
 همبسته t آزمون با آب زه pH زانيم بر يستيلتر زيفي مارهايت اثري بررس -٢ جدول

P-VALUE t نيانگيم  آمار pH نيانگيم يخروج آب pH ماريت يورود آب  
 برنج سبوس  ۴۹/۷ ۷۱۷/۶ ۲۷۶/۶** ۰۰/۰
 چوب ذغال ۴۹/۷ ۳۵۵/۷ ۲۳۵/۲* ۰۴۷/۰
 يچا تفاله ۴۹/۷ ۳۷/۶ ۴۱۲/۳** ۰۰۶/۰
 اره خاک ۴۹/۷ ۲۷/۷ ۳۴۰/۲* ۰۳۹/۰
         

 ازي خروج آب تراتين پارامتراختالف  راتييتغ روند
 يبا مقدار آن در آب ورود مطالعه مورد يستيز يلترهايف

 به تابستان فصل دري ورود آب شد. داده نشان ۳ شکل در
 مقدار باالدست، دريي ايميشي کودها از استفاده ليدل
 دهکري ضرور را آب زه هيتصف که داشتهيي باال تراتين

 کهي بردار نمونه نيدوم در که دهد يم نشان جينتا است.
 يلترهايف هيکل بود باالي ورود آب در تراتين زانيم
 زمان مرور به اند. بوده ثرؤم تراتين کاهش جهت در يستيز
ي چا يستيلتر زيف ،يورود آب زه تراتين کمتر ريمقاد در و
 به تواند يم که است داده شيافزا را آب زه تراتين زانيم

 ذغال يستيلتر زيف از استفاده باشد. آن دادن رسوب علت
 شد. يستيلتر زيف ازي خروج آب تراتين کاهش باعث
 اره خاک يستيلتر زيف از استفاده از حاصل جينتا نيهمچن

لتر يف نيا چند هر که دهد يم نشان تراتين پارامتر بر

 کاهشي ورود آب در را پارامتر نيا ريمقاد تواند يم يستيز
 تراتين باالتر ريمقادي برا تنهاي کاهش روند نيا البته ؛دهد
 پساب )٢٠٠٩( مركلي و روبرتسون .است مشاهده قابل

 ابعاد به اره خاک يمحتو اي حوضچه در را زهكش از حاصل
 به ،آب شيميايي تجزيه از پس .داد عبور متر ٢٠×٥/٢ ×١

 ٠٤/١ به ٨/٤ از نيترات غلظت كه رسيدند نتيجه اين
 يستيز يلترهايف مجموع، در رسيد. ليتر رب گرم ميلي
 در اند. داشته تراتين مقدار دري کاهش اثر ذغال و اره خاک

 جهت در ذغال يستيلتر زيف عملکرد توان يم مجموع
  د.کري ابيارز مثبت را پارامتر نيا کاهش

 ازي خروج وي ورود آب زه تراتين ريمقادي آمار سهيمقا
 نشان ۳ جدول در همبسته t آزمون با يستيز يلترهايف

 خاک يستيز يلترهايف در تراتين ريمقاد تفاوت شد. داده
 اند. بوده دار يمعن درصد ۵ احتمال با چوب ذغال و اره
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 حساس و مهمي امر مختلف،ي ها آب از تراتين حذف
 حذف نهيزم دري مختلفي ها يفناور تاکنون و است

 سفانهأمتي ول اند؛ شدهي ابيارز فاضالب و ها آب زه از تراتين
ي بردار بهره وي اقتصادي ها جنبه ليدل به ندهايفرآ نيا

 با نيبنابرا ).۱۳۸۹ همکاران، وي (واقع اند افتهين توسعه

 ذغال و اره خاک يستيز يلترهايف مثبت آثار به توجه
 توان يم باال، ريمقاد در ژهيو به تراتين کاهش در چوب

 تراتين هيتصفي برا را يستيز يلترهايف نيا از استفاده
  داد. توسعه آب زه

  

  
  يمقدار آن در آب ورود با مختلف يستيز يلترهايف از يخروج آب تراتين زانيماختالف  - ۳ شکل

 
 همبسته t آزمون با تر)يل در گرم يلي(م آب زه تراتين زانيم بر يستيلتر زيفي مارهايت اثري بررس - ۳ جدول

P-VALUE t ماريت يورود آب تراتين نيانگيم يخروج آب تراتين نيانگيم  آمار  
۴۲۱/۰ ns۸۳۶/۰ ۹۴/۳ ۳۹/۴ برنج سبوس 
 چوب ذغال ۷۲/۳ ۹۷/۲ ۴۲۴/۲* ۴۳۴/۰
۱۱۹/۰ ns۶۹/۱- ۶۶/۶ ۱۴/۴ يچا تفاله 
 اره خاک ۰۴/۴ ۳۳/۳ ۹۴۲/۱* ۰۵۱/۰
         

 وي ورود آب در ميزيمن پارامتراختالف  راتييتغ روند
 داده نشان ۴ شکل در مختلف يستيز يلترهايف ازي خروج

 معکوس اثري چا يستيلتر زيف که دهد يم نشان جينتا شد.
 آن ريمقاد شيافزا باعث و داشته آب زه ميزيمن زانيم بر

 برنج سبوس يستيلتر زيف از استفاده نيهمچن است. شده
لتر يف بهي ورود آب ميزيمن کاهش هم و شيافزا هم باعث

 م،ينزيمي باال ريمقاد در تنها که است شده يستيز
 جهت در برنج سبوس يستيلتر زيف عملکرد توان يم

لتر يف از استفاده د.کري ابيارز مثبت را پارامتر نيا کاهش
 آب ميزيمن شيافزا باعثي حدود تا زين ذغال يستيز

 توان ينم مجموع در لذا ؛است شده يستيلتر زيف بهي ورود
 را پارامتر نيا کاهش جهت در ذغال يستيلتر زيف عملکرد
 يستيلتر زيف از استفاده از حاصل جينتا د.کري ابيارز مثبت

 زانيم دهد يم نشان ميزيمن پارامتر جذب در اره خاک
 به جينتا نيا است. نبوده ريچشمگ راتييتغ و جذب

 دارد. مطابقت )١٣٩١( همکاران و يپورواعظ هاي پژوهش
 کلر، يها وني جذب بر را اره خاک اثر ،گران پژوهش نيا

 .دندکر يبررس شور لب و شور يها آب در ميزيمن و ميکلس
 عملکرد کلر و ميکلس حذف در اره خاک که داد نشان جينتا

 اره خاک ماريت تنها م،يزيمن جذب در اما ؛داشتي مناسب
  بود. جذب به قادر کيدريکلر دياس توسط شده اصالح

 ازي خروج وي ورود آب زه ميزيمن ريمقادي آمار سهيمقا
 نشان ۴ جدول در همبسته t آزمون با يستيز يلترهايف

 تفاله يستيلتر زيف ماريت در ميزيمن ريمقاد تفاوت شد. داده
 داد. نشان را شيافزاي دار يمعن درصد کي احتمال باي چا
 طيشراي چا يستيلتر زيف که است آن ازي حاک جينتا نيا
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ي طرف از است. داشتهي منف اثر و اوردهين بوجود راي خوب
 کاهش باعث هرچند زين چوب ذغال و برنج سبوس گريد

  است. نبوده دار يمعن اختالف نيا اما ؛اند شده آب زه ميزيمن

  

  
  يزان آن در آب وروديم با مختلف يستيز يلترهايف از يخروج آب ميزيمن زانيماختالف  - ۴ شکل

  
 همبسته t آزمون با تر)يل رب گرم يلي(م آب زه ميزيمن زانيم بر يستيلتر زيفي مارهايت اثري بررس - ۴ جدول

P-VALUE t ماريت يورود آب ميزيمن نيانگيم يخروج آب ميزيمن نيانگيم  آمار  
۱۹/۰ ns۳۹/۱ ۵۱/۲۱ ۱۹/۲۹ برنج سبوس 
۵۹۹/۰ ns۵۳/۰ ۹۳/۲۷ ۳۱/۲۹ چوب ذغال 
 يچا تفاله ۶۶/۳۱ ۸۷/۵۳ -۰۸۸/۶** ۰۰/۰
۰۴۶/۰ ns۲۵/۲ ۳۸/۲۳ ۳۸/۲۳ اره خاک 

         
 ازي خروج آب ميسد پارامتراختالف  راتييتغ روند

 در يبا مقدار آن در آب ورود مختلف يستيز يلترهايف
 يستيلتر زيف دهد يم نشان جينتا شد. داده نشان ۵ شکل

 با است. نداشته آب زه ميسد زانيم کاهش دري تأثيري چا
 يستيلتر زيف ازي خروج در ميزيمن و pH جينتا به توجه

 کردن جدا با يستيلتر زيف نيا که افتيدر توان يم ،يچا
 باعث ها ونيآن با واکنش اعمال و ونيکات و ونيآن ذرات

 است. شده ها ونيکات شتريب کردن آزاد و آب شدني دياس
 با جديد يستيلتر زيف يك )١٣٩١( همکاران و محمدپور
 ،+Co2 هاي يون حذف در و تهيه چاي كمپوست از استفاده

Cu2+، Pb2+ و Ni2+ عامل تأثير مطالعه کردند. شيآزما  pH 
 فلزي هاي يون جذب كه داد نشان فلزها حذف فرآيند روي

 حاضر پژوهش جينتا با که ابدي مي افزايش ،pH افزايش با
 باعث برنج سبوس يستيلتر زيف از استفاده دارد. مطابقت

 نيا است. شده يستيلتر زيف ازي خروج آب ميسد شيافزا
ي ها زمان در ميسد کاهش دري چندان تأثير يستيلتر زيف

 نشان را آني شو و شست به ازين که است نداشته هياول
 از استفاده نيهمچن ).۲۰۰۴ همکاران، وي (تارل دهد يم
 آب ميسد کاهش در راي مشخص روند ذغال يستيلتر زيف

 از حاصل جينتا دهد. ينم نشان يستيلتر زيف ازي خروج
 نشان ميسد پارامتر بر اره خاک يستيلتر زيف از استفاده

 پارامتر نيا ريمقاد تواند يم يستيلتر زيف نيا که دهد يم
  دهد. کاهش راي ورود آب در
 ازي خروج وي ورود آب زه ميسد ريمقادي آمار سهيمقا

 نشان ۵ جدول در همبسته t آزمون با يستيز يلترهايف
 يستيلتر زيف ماريت در ميسد ريمقاد تفاوت شد. داده

 در و شيافزا ،يدار يمعن درصد کي احتمال با سبوس
 نشان را کاهش ،يدار يمعن درصد کي احتمال با اره خاک

 خاک يستيلتر زيف مثبت اثر از نشان جينتا نيا دهد. يم
 تفاوت مارهايت گريد در دارد. ميسد کاهش در اره
  نشد. مشاهدهي دار يمعن
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  يزان آن در آب وروديبا م مختلف يستيز يلترهايف از يخروج آب ميسد زانيماختالف - ۵ شکل

  
  همبسته t آزمون با تر)يل رب گرم يلي(م آب زه ميسد زانيم بر يستيلتر زيفي مارهايت اثري بررس - ٥ جدول

P-VALUE t ماريت يورود آب ميسد نيانگيم يخروج آب ميسد نيانگيم  آمار  
 برنج سبوس ۳۳/۱۳۶ ۴۱/۱۴۹ -۲۱/۲** ۰۴۹/۰
۰۶۶/۰ ns۰۴۵/۲ ۸۳/۱۴۷ ۰/۱۵۵ چوب ذغال 
۸۸/۰ ns۱۵/۰- ۰۸/۱۵۶ ۵۸/۱۵۵ يچا تفاله 
 اره خاک ۶۶/۱۴۲ ۵۸/۱۲۹ ۸۲/۲** ۰۱/۰

         

  گيري نتيجه
 ،يبرگشتي ها آب  تيفيک بهبودي ها حل راه جمله ازي کي

 طيشرا در طرح نيا .استي ستيزي ها لتريف از استفاده
 در هيلسکوکال منطقهي خروجي ها آب زه ريمس در وي واقع

لتر يف چهار که شد اجرا النيگ استان در آستانه شهرستان
ي ها باکس در ذغال و برنج سبوس اره، خاک ،يچا يستيز

ي بررس .شوند شيآزما آب زه هيتصفي برا جداگانه
 ،طرح در EC و pH م،يسد م،ينزيم ،تراتيني ها پارامتر
 نهي چا عاتيضا از شده ليتشک يستيلتر زيف داد نشان
 به بلکه ؛ ستيني ندگيآال کاهش در کننده  کمک تنها

 و است  افزودهي ورود آبي ندگيآال بري اديز نسبتا مقدار
 منطقه،ي عيطب طيشرا در يستيلتر زيف نيا گفت توان يم

 باشد. ينم شدهي بررسي ها پارامتر کاهشي برا مناسب
 يستيلتر زيف در هياولي ها يبردار نمونه در آب pH کاهش

 و زمان مرور به اگرچه ؛بود عناصر جذب عدم ليدلي چا
ي کم هيتصف تيوضعي چا يستيلتر زيف شدن شسته با

 دار يمعن کاهش باعث ذغال يستيلتر زيف افت.ي بهبود
 موجب برنج سبوس يستيلتر زيف شد. تراتين زانيم

 دار يمعن اختالف نيا که شد ميسد و تراتين ،EC کاهش

 تفاله يستيز يلترهايف توسط هيتصف روند .است نبوده
 ليدل به که دهد يم نشان چوب ذغال و برنج سبوس ،يچا
 نيا مواد، نيا سطوح دريي ايميش انفعالت و فعلي برخ

 مورد تعادل به تا وندش شسته ديبا ابتدا يستيز يلترهايف
 هيتصف در اره  خاک يستيلتر زيف برسند. هيتصفي برا نظر

 ،EC دار يمعن کاهش باعث و بود ديمف ها پارامتر شتريب
pH، در اره خاک مثبت عملکرد شد. ميسد و تراتين 

 جذب تيقابل ليدل به توان يم را مضر عناصر کاهش
يي ايميش باتيترک از بودني عار نيهمچن و آن مناسب
 اثر ليدل به اره خاک يستيلتر زيف مجموع در دانست.

 تواند يم ،يبررس مورديي پارامترها اکثر کاهش در دار يمعن
  شود. برده کار بهي کشاورزي ها آب زه هيتصفي برا
  

  گزاري سپاس
ي برا النيگي ا منطقه آب شرکت از مقاله نيا سندگانينو
با شماره قرارداد  پژوهش نياي مال نهيهز نيتأم

  دارند. راي قدردان و تشکر کمال ،۱۱۱/۲۵۸۹
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  منابع
 و ع.ي شاهنظر .ري ماهفروز ض. م.ي احمد .١

 منابعي ها يآلودگيي شناسا .١٣٩٤ ق.ي آقاجان
 طرح ها. پساب ازي ناشي نيرزميز وي سطح آب

 ،يشهري ها پساب افتيبازي فناور و دانش کالن
 ص. ١٢٠ .يکشاورز وي صنعت

 .۱۳۷۹ .کشاورزي وزارت اطالعات و آمار کل اداره .٢
 نشريه .دوم جلد کشاورزي، وزارت اطالعات بانک

 ص. ٤٠١ .٧٦ شماره
 و م. س.يي رزايم ب.ي قربان ر. روکردي پورواعظ .٣

 و اره خاک اثري بررس .١٣٩١ م.ي ا  امامزادهي نور
 کلر،ي ها وني جذب در شده اصالح اره خاک
 شور. لب و شور يها آب در ميزيمن و ميکلس

ي تخصص شگاهينما وي مل شيهما نيششم
 تهران. ،ستيز طيمحي مهندس

 ع.ي شاهنظر م. س.ي فيرلطيم ع.ي چال نفتي درز .٤
 يزهکش تأثير .١٣٩١ ح. م. انيمهد و ف.ي اجالل
 ياراض از فسفر تلفات بر ينيرزميز و يسطح

 و ارييآب هينشر برنج. کشت فصل در زارييشال
 .٢٢٥-٢١٥ ):٦(٣ ران.يا يزهکش

 پور يمتق و م.ي ماليق ت. م.ي صمد ر. ع.ي رحمان .٥
 ديانيس حذف در اره خاکيي کارا نييتع .١٣٩٠ ه.
 و آبي پژوهشي علم فصلنامه .يآبي ها محلول از

 .٥٨-٥٣ ):٣(٢٢ فاضالب.
 الن.يگ استاني زير برنامه و تيريمد سازمان .٦

 چهارم، فصل الن،يگ استان آمارنامه .١٣٩٢
  .٨٩١٣-٢١٣ الت.يش وي جنگلدار ،يکشاورز

 ج. اتيب و ع.ي عابس ا. يديجمش م.ي ديسع .٧
 زغال توسط آب از محلول ميکادم جذب .١٣٨٨
 با آن سهيمقا و بادام و گردو پوست از شده ساخته
-١٦ :٢ فاضالب. و آب هينشر .يگرانول فعال کربن
٢٢. 

 حذف سينتيک بررسي .١٣٩١ ش.ي شامحمد .٨
 مجله اره. خاک از استفاده با آبي محيط از مس
 .١٣٣-١٢٧ :٢ فاضالب. و آب

 .١٣٨٨ ف. انيمحمد و ا. زادهيعل ا.ي زدي يعرب .٩
ي کشاورز بخش در آب کياکولوژي پا ردي بررس

 .١٥-١ ):٤( ٢٣ خاک. و آب هينشر ران.يا

 ،يزير برنامه( ديجد يزهکش .١٣٨٥ .ا زادهيعل .١٠
 و ترجمه ).يزهکش يها ستميس تيريمد و يطراح
 .ص ٤٩٦ .دوم چاپ ،رضا امام انتشارات .نيتدو

 تيريمد .١٣٨٠م.  ين. عدل م. و زرنکاب يمهرداد .١١
و  آبياريکميته ملي  .يکشاورزي ها آب زه تيفيک

 ص. ١٧٨ اول. چاپ ،زهکشي
 ازي ناش آبي آلودگ مهار .١٣٨١م.  يعتيشر .١٢

و  آبياريکميته ملي  .يکشاورز يها تيفعال
  ص. ١٦٨ ترجمه. زهکشي.

 .١٣٩١ ر. .م انيافتي و .ع .ع يزمان .ا محمدپور .١٣
 حذف يبرا يچا کمپوست با يستون لتريوفيب هيته

 .يآب يها محلول از نيسنگ يفلز يها وني يبرخ
 يتخصص شگاهينما و يمل شيهما نيششم

 دانشگاه .ماه آبان ٢٧ .ستيز طيمح يمهندس
 تهران.

 حذف .١٣٩١ .ع نفر و .ر دباغ .م يتهران يمظاهر .١٤
 استفاده با يآب يها طيمح از سرب فلز يکيولوژيب
 يعلم ماهنامه .متيق ارزان يستيز يها جاذب از

  .٧٤٦-٧٤٥ ):٧(١٦ .ضيف يپژوهش
 تساير راهبردي نظارت و ريزي برنامه تمعاون .١٥

 استفاده محيطي زيست ضوابط .١٣٨٩ .يجمهور
 نظام دفتر ها. پساب و برگشتي هاي آب از مجدد
 ص. ١٥٥ .٥٣٥ شماره نشريه اجرايي. و فني

 کاربرد .١٣٩٣ ج. فرجلو و ا.ي شهباز ص. م. کنامين .١٦
 فلزات حذف دري کشاورزي پسماندهايي کارا و

 جذب مطالعات پساب: و آب از رنگ و نيسنگ
 .٣٨-٢٣ :٣١ ست.يز طيمح و انسان فصلنامه نه.يبه

 ب.ي تيآ و ا. ع.ي ميعظ ح. دوست يگنج ر.ي واقع .١٧
 آب وي دنيآشام آب از تراتين حذف .١٣٨٩
 لتريوفيب از استفاده بايي غذا موادي فرآور

 ):٢(٧ .ييغذا عيصنا و علوم فصلنامه .يدروژنيه
٩٢-٨٥.  
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