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 يبراشکر يون حاصل از خاک و باگاس نيکاسيفيتريدن يبر عملکرد بسترها يشور ريتأث يبررس
 تراتيحذف ن

  
  ٥د برومندنسبيو سع ٤دره گرم يم هاشميد ابراهي، س٣معاضد يهاد ،٢يناصر يعل عبد، *١ريساره تنگس

  
  

  چکيده
  
 يمختلف يها . روشتبديل شودها  گر شکليا ديتروژن يت، نيتريتواند به ن يم يکروبيم يها تيعت به واسطه فعاليترات در طبين

 يسع پژوهشن ي. در ااستون يکاسيفيتريدن ياستفاده از بسترها ،ها ن آنيها وجود دارند که از بهتر ترات از آبيحذف ن يبرا
ترات يحذف ن يبراها  شکر، عملکرد آنياز خاک و باگاس ن يمخلوط يون حاويکاسيفيتريدن يبسترها يشده است تا با طراح

 يدانشکده مهندس يقاتيشگاه تحقيدر آزما پژوهشن يشود. ا يمتفاوت بررس يون تحت سطوح شوريکاسيفيتريند دنيفرآ يط
و قطر  ۳۵لن به طول يات يعدد ستون از جنس پل ۹ن مطالعه از يانجام ا منظور بهد چمران انجام شد. يعلوم آب دانشگاه شه

منس بر متر يز يدس ۸و  ۵، ۲حدود  ياز سه سطح شور يان وروديجر يساز هيشب منظور بهمتر استفاده شد.  يسانت ۶۲/۷
نشان داد که راندمان  پژوهشن يج ايتر بود. نتايگرم در ل يليم ۴۵ن مطالعه در حدود يدر ا يترات ورودياستفاده شد. غلظت ن

) کاهش C:Nکربن به ازت کل ( نسبت يش شورين مشاهده شد که با افزايافت. همچنيکاهش  يش شوريترات با افزايحذف ن
ون يکاسيفيتريدن يک طيهتروتروف يها يت باکتريرا به واسطه فعال يه منبع کربنيز تجزين SEMو  FTIRز يج آناليافت. نتاي
  کردند.د ييأت
 

  ترات.ي، نيون، شوريکاسيفيتريشکر، دنيباگاس ن: ي كليديها واژه
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  مقدمه
 يي، انتقال و آبشويزهکش يها ستميب سين معايتر از بزرگ

 يسطح يها ها و کودها به آب کش امالح از جمله آفت
ند (وانگ و شو يها م که منجر به آلوده شدن آن است

  ). ۲۰۰۹همکاران، 
ت يل قابليترات را به دلي)، ن۱۹۷۵استنفورد و همکاران (

 عنوان بهار باال و عدم نگهداشت توسط خاک، يت بسيحالل
 يدر جهان معرف ينيرزمينده آب زين آاليتر گسترده

، يا )، در مطالعه۲۰۰۶عالوه کامرگو و آلنسو ( هاند. ب دهکر
تروژن ين يادياز ز يناش ياصل يطيمح  ستيچهار مشکل ز

 ين، مغذيريش يها عت از جمله ترش شدن آبيدر طب
 ژن)،ي(کم اکس ٢کيپوکسيو مناطق مرده ه ١ها شدن آب

موجودات  يبرا يکه عوارض نامطلوب بهداشت اند ان کردهيب
 يرا به دنبال دارند. گالو N2O يا د گاز گلخانهيو تول يآبز

کننده  ار نگرانيرا بسن موضوع ي)، ا۲۰۰۳و همکاران (
که  يتراتيها مقدار ن دگاه آنيرا از ديز ؛اند گزارش کرده

 يشتر از مقداريب ،اضافه کرده است زيست محيطانسان به 
ستم حذف يون از اکوسيکاسيفيتريند دنيق فرآيکه از طر
د ين امر منجر به تشديت ايکه در نها يبه طور ؛شده است

دست در  نييپا يها کننده افتيترات به درين حرکت
ها شده  رودخانه ها و مصب اچهيل درياز قب زيست محيط

ترات به آب ياند که انتقال ن دهکرد ييأها ت است. آن
قابل  يکشاورز يها ستميس يدر تمام طورکلي به ينيرزميز

آب  يکاهش آلودگ ين روش برايمشاهده است. بهتر
 يترات به منابع آب سطحياز انتقال ن يريجلوگ ينيرزميز

ر ييق تغيدر همان محل مصرف، از طر ينيرزميو ز
ترات در يش جذب نيا افزايتراته يکاربرد کود ن يها روش

  ). ۱۹۹۳نگ و اگزنر، ي(اسپالد است يستم کشاورزيس
 عنوان بهگذشته  ةدر چند ده يکيولوژيون بيکاسيفيتريدن
 ينيرزميز يها ترات از آبيحذف ن يبرادار يروش پا کي

)، انجام ۱۹۹۳نگ و اگزنر (يشده است. اسپالد يمعرف
ن عامل از جمله يازمند چنديون را نيکاسيفيتريند دنيفرآ

 عنوان بهط يترات در محيت نيژن، موجوديکمبود اکس
 يمنبع انرژ عنوان به) Cدار (يرنده الکترون و کربن ناپايگ

 بدون يها طيدر مح اند. کاتورها گزارش کردهيفيتريدن يبرا
 عنوان بهترات را يها، ن سميموجودات زنده و ارگان ژن،ياکس

  به ؛کنند يالکترون استفاده و مصرف م ييرنده نهايگ

                                                
1- Eutrophication 
2- Associated hypoxic zones 

دست  هب يرا برا يند مواد آلين فرآيا يکه ط يا گونه
  کنند. يد مي، اکسيآوردن انرژ

ها  شدن ازت در انواع خاک يمعدن زانيم يرو يشور ريتأث
که  يا گونهبه  ؛مشاهده شده است يقات تجربيو تحق

خاک به  ييايمير در خواص شييو تغ يکيولوژيب يها تنش
از  يادينسبت داده شده است. تعداد ز ير در شورييتغ

اند، نشان  انجام شده يباتالق يها مطالعات که در خاک
 يمعدن زانيممنجر به کاهش  يش شورياند که افزا داده

منجر به تنش  يشور يعبارت به ؛شود يشدن ازت م
تاً منجر به کاهش يشده و نها يکروبيجوامع م يکيولوژيب

 يکروبيف جوامع ميو عملکرد ضع يکروبيت ميجمع
عالوه کاهش   ه). ب۲۰۰۹ر، يشود (جکسون و واال يموجود م
شده تحت  ينگهدار يها در خاکرا  C:Nنسبت 

)، گزارش ۲۰۰۷وآن و همکاران (يباالتر  يها يشور
  .اند داده

)، نشان داده است که ۲۰۰۸همکاران (و و ي پژوهشج ينتا
ون يکاسيفيتريت دنيمنجر به کاهش فعال يش شوريافزا

از  يناش يشور ريتأثن ين محققين ايچنشود. هم يم
آب  يم و شوريم، سديمتفاوت شامل پتاس يها ونيحضور 

اند و نشان دادند که  کرده يا را به طور مجزا بررسيدر
ند يبر فرآ يدار يمعن ريتأثچ يا هيمقدار سولفات آب در

)، در ۲۰۰۸ون ندارد. وو و همکاران (يکاسيفيتريدن
ل ياشباع شده از فاضالب، پتانس يمانداب يها مکان

بين صفر تا  يون را در سطوح شوريکاسيفيتريدن
 اين پژوهشج ي. نتاكردند يابيارزگرم بر ليتر  ميلي۳۰
ن يون را در باالتريکاسيفيتريل دنيها، کاهش پتانس آن

)، ۲۰۱۵نشان داده است. قانع و همکاران ( يسطح شور
ه کمتر يکنترل شده و به تبع آن تخل يزهکش ياجرا

ش زمان نگهداشت يها را عامل افزا رطوبت توسط زهکش
ند يفرآ يترات طيش حذف نيت افزايو در نها يکيدروليه
  اند. شنهاد دادهيون پيکاسيفيتريدن

کشور  ياز نواح ياريبسز اشاره شد در ين طور که قبالً همان
 ينيرزميز يزهکش يها ستميخوزستان، اکثر س خصوص به

 يبراها  آن يساز شور و آماده يها نيزم ييبا هدف آبشو
 يزان بااليم ين نواحيشوند. در ا يکشت محصول اجرا م

 يها از زهاب ياديد حجم زيت منجر به توليدر نها ييآبشو
 يلترهايف ن پژوهش عملکرديشود. در ا يت ميفيک يب

ه خاک در ياول يشکر و خاک، تحت شوريباگاس ن يحاو
ن يکه ا يشد. در صورت يبررس ييه آبشوياول يها زمان
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نصب  ،باال باشند يترات تحت شوريلترها قادر به حذف نيف
ها  به زهکش يان وروديحائل در مقابل جر عنوان بهها  آن
دن منابع کرترات و آلوده ين يياز آبشو يريجلوگ منظور به

 د خواهد بود.يار کارآمد و مفي، بسدست پايينموجود در 
عملکرد بسترهاي  يهدف از پژوهش حاضر طراحي و بررس

دنيتريفيکاسيون حاوي مخلوطي از خاک و باگاس نيشکر، 
براي حذف نيترات طي فرآيند دنيتريفيکاسيون تحت 

  .باشد يمسطوح شوري متفاوت 
  

  ها مواد و روش
ان يجر يساز هيو شب يستيز يلترهايف يساز آماده

  يکيدروليه
 يقاتيشگاه تحقيها در آزما يبردار ها و نمونه شيه آزمايکل

د چمران يعلوم آب واقع در دانشگاه شه يدانشکده مهندس
شروع شدند و تا  ۱۳۹۲ل مرداد ماه يماه از اوا سهبه مدت 

 يساز مدل منظور بهدامه داشتند. اهمان سال ماه  ان مهريپا
 ۲/۷۶لن به قطر يات يعدد لوله پل نه، از يستيز يلترهايف
 يمتر استفاده شد. بسترها يليم ۳۵۰متر و طول  يليم

باگاس  يدرصد حجم ۳۰از  يمخلوط يشده، حاو يطراح
 ييايميو ش يکيزيات فيدرصد خاک بودند. خصوص ۷۰و 

 منظور بهاند.  ارائه شده ۱مورد مطالعه در جدول  يبسترها
ه شده از مزرعه شماره يها در ابتدا خاک ته دن ستونکرپر
د چمران، هوا خشک شد يدانشگاه شه يو زهکش ياريآب ۱

ها با  عبور داده شد. ستون يمتر يليو سپس از الک دو م
 ۳ضربه با وزنه  دهو تعداد  يمتر يسانت ۵ يها هيال
متر اول و آخر در  يسانت ۵ه، پر شدند. يهر ال يرو ١ييلويک

ع يتوز يکنواختي منظور بهشکسته  يها هر ستون با شن
خاک در  يشو و از شست يريان در ورود و جلوگيجر

 ).۱۳۹۰و همکاران،  ي، پر شدند (هاشميخروج
ون و ضرورت يکاسيفيتريند دنيفرآ يساز هيبا هدف شب

ن، وارد يياز پا يان وروديط کامالً اشباع، جريجاد شرايا
 يها ستون يشد. تمام يبستر خارج م يبستر و از باال

ک متر قرار گرفتند. يثابت حدود  يتحت بار آب يشيآزما
 يبه بسترها در سه سطح شور يه محلول وروديته يبرا
ه شده از کشت يبر متر، از زهاب ته زيمنس دسي ۸و  ۵، ۲

بر متر و  زيمنس دسي ۸۳حدود  ECشکر با يو صنعت ن
  .تر استفاده شديگرم در ل يليم ۶۳ترات حدود يغلظت ن

                                                
سازي  اين دستورالعمل بر مبناي يک سري آزمايشات اوليه (پري تست) قبل از آماده - ١

  ها حاصل شد. کل ستون

صورت که بر اساس رابطه اختالط، شوري زهاب  بدين
توسط آب تصفيه شده شهري به سطوح مورد مطالعه 
کاهش و سپس غلظت نيترات به کمک نمک نيترات 

گرم در ليتر، افزايش داده شد.  ميلي ۴۵پتاسيم به غلظت 
، مشخصات کيفي منابع آب مورد استفاده ۲در جدول 
بسترها نشان داده شده سازي محلول ورودي به  براي شبيه

گيري، بسترها به مدت پنج روز  است. قبل از شروع نمونه
  تحت آبشويي با آب تصفيه شده شهري قرار گرفتند.

هاي ورودي و خروجي  گيري از محلول در اوايل دوره نمونه
گيري   به طور روزانه و پس از گذشت يک هفته، نمونه

انجام شد.  نهايت دو هفته يک بار اي يکبار و در هفته
هاي  نمونه pHمقادير غلظت نيترات، هدايت الکتريکي، 
برداري قرائت  ورودي و خروجي در همان روز نمونه

  شدند. مي
 

خاک منطقه مورد  ييايميو ش يکيزيف يها يژگيو -١جدول 
 مطالعه

  مقدار مشخصه  ييايمي/ ش يکيزيمشخصه ف
  ٦/٤٤  شن (درصد)
  ٤/٤٣  رس (درصد)

  ١٢  لت (درصد)يس
  يلوم  بافت خاک

pH ٥٦/٧  
EC يي(قبل از آبشو (dS.m-1 ٧٥/١١  
EC يي(بعد از آبشو (dS.m-1  ٨٤٥/١  

 
مشخصات کيفي منابع آب مورد استفاده براي  -٢جدول 

  سازي محلول ورودي به بسترها شبيه

  مشخصات
  نوع محلول

  يشيآب آزما  زهاب  آب تصفيه شده شهري

EC(dS.m-1) ۰۸/۱ -۹/۱*  ۸۳  ۲-۴/۸  
pH ۶/۷  ۵۶/۷  ۷۵/۷ -۶۸/۷  

NO3
- (mg L-1) ۵/۵  ۶۳  ۶۳-۶۸  

NH4
+ (mg L-1) ۹۷۶/۰  ۲۵/۱  ۲۹/۱ -۴۵/۱  

  در طول دوره آزمايش متغير بود. *
  

 يبردار در همان روز نمونه يان محلول خروجيسرعت جر
و همکاران،  يشد (هاشم يريگ اندازه يبه روش حجم

وم به کمک دستگاه يترات و آموني). غلظت ن٢٠١١
) EC( يکيت الکتريو هدا pHو  هک اسپکتروفتومتر مدل
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 ١نولبيسنج مدل ا ECمتر و  pHبا استفاده از  ترتيب به
 يها ه نمونهيش با تهيان دوره آزمايشدند. در پا يريگ اندازه

موجود در سه سطح  يخورده از بسترها خاک دست
و بالک، درصد  يبه روش والک ي، درصد کربن آليشور

کرومات  يون ديداسيبه روش اکس يبه کربن آل يماده آل
 يريگ م و مقدار ازت کل به روش کجلدال اندازهيپتاس

ه ين با تهي). همچن١٣٩٣و همکاران،  يشدند (واحد
و تخلخل  يدست نخورده، وزن مخصوص ظاهر يها نمونه

، مالحظه ٣ج در جدول ين نتايشدند. ا يريگ کل اندازه
، بستر تحت b1از بستر  ن جدول، منظوريشوند. در ا يم

EC  ٢حدود ،b2 ،EC  و  ٥حدودb3 ،EC  ٨حدود 
  .است بر متر زيمنس دسي

 زانيمون، يکاسيفيتريدن ين عملکرد بسترهاييتع منظور به
تر در ساعت) يترات در ليگرم ن يليترات (ميحذف ن
  ):۲۰۱۵ر محاسبه شد (قانع و همکاران، يز معادله براساس

)۱                                   (R    = −∆∁/AHRT 
 يترات ورودي، مقدار افت غلظت نΔC-که در آن 

 يکيدرولي، زمان نگهداشت هAHRTو  تر)يگرم در ل يلي(م
  .است(ساعت)،  يواقع

)۲                                                    (q=Q/A       
)۳                                            (AHRT= (L * ne)  

ان يمقطع عبور جر ترتيب به Qو    ،A ،Lکه  يا گونهبه 
مکعب در طول ستون (متر)، تخلخل مؤثر (مترمربع)، (متر

از بستر  يان خروجيجر ي) و سرعت حجممترمکعب
  ند.هستدر ساعت)  مترمکعب(

ن تخلخل مؤثر و يکردند که بان ي)، ب۱۹۹۱ر (يفرانزما
وجود  يدار يار معنياشباع ارتباط بس يکيدروليت هيهدا

ن تخلخل يتخم منظور بهن مطالعه يدر ا نيبنابرا ؛دارد
استفاده  گران پژوهشن يتوسط ا يشنهاديپ معادلهمؤثر، از 

  شد:
)۴(                               = 1.95 × 10  ×    .    

اشباع با روش بار ثابت، با استفاده از  يکيدروليت هيهدا
  :)۱۹۹۷(منينگ،  ) محاسبه شد۱۸۵۶( يمعادله دارس

Ks=Q/(i*A)                                                      )۵(  

) و مقطع i( يکيدروليان هيب گراديش پژوهشن يدر ا
ون يکاسيفيتريهر دو نوع بستر دن ي) براAان (يجر
متر مربع بودند. در  ۰۰۴۵/۰متر در متر و  ۹۱/۲ ترتيب به

ن شاخص يدوم عنوان بهترات يحذف ن ييکارات ينها
                                                
1- Inolab 

ر يز ةمعادل براساسشده  يلتر طراحيعملکرد ف يابيارز
  ):۲۰۱۵محاسبه شد (قانع و همکاران، 

)۶(                                = (  −    )   ⁄ × 100 
و  يترات وروديغلظت ن ترتيب به Cef و Ci معادلهن يدر ا

  د.نهستتر يگرم در ل يليبر حسب م يخروج
  
  اضافه شده  يه منبع کربنيتجز يابيارز

ه) بر اساس يل فوريمادون قرمز (تبد يف سنجيروش ط
مدل  FTIRم با استفاده از دستگاه يد پتاسيروش برم

ج ي). نتا۲۰۱۲بروکر آلمان انجام شد (وانگ و همکاران، 
 يها ر در گروهييتغ يبررس يبرا FTIR يزهايآنالحاصل از 

شکر قبل و بعد از مصرف استفاده يباگاس ن ييايميش
ه نمونه از يش با تهيان آزماين صورت که در پايشدند. بد

ها، ذرات باگاس از  دن نمونهکربسترها، بعد از هوا خشک 
پودر  FTIRدستگاه  ش بايآزما يبرانمونه جدا و سپس 

باگاس به همان شکل  يها ز همان نمونهن ايشدند. همچن
) استفاده شد. SEM( يالکترون يبردار عکس يبراه ياول
 يکروسکوپ الکترونياز م يالکترون يبردار عکس يبرا

ساخت کشور آلمان استفاده شد.  1455VPمدل  يروبش
و به روش  SPSS 22توسط مدل  يآمار يزهايه آناليکل

  مستقل انجام شدند. يها ن نمونهيانگيسه ميمقا
  

  خصوصيات بسترهاي مورد مطالعه - ۳جدول 
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۵۱  ۲۹/۱  ۱۹/۱۲  ۰۹۶/۰  ۱۷/۱  ۲  b1  
۴۹  ۳۳/۱  ۹/۱۱  ۰۸۴/۰  ۱  ۷/۱  b2  
۵۲ ۳۰/۱  ۴۳/۶ ۱۰۱/۰ ۶۵/۰ ۱/۱ b3  

  
  نتايج و بحث
  هاي عملکرد بستر بر شاخصتأثير شوري 

طور که قبالً نيز اشاره شد، در اين مطالعه دو  همان
شاخص، ميزان حذف نيترات و کارکرد حذف براي ارزيابي 

، ۱عملکرد بسترهاي طراحي شده، محاسبه شد. در شکل 
روند تغييرات بازده حذف نيترات توسط فيلترهاي طراحي 

  شوري ارائه شده در مدت زمان آزمايش به تفکيک سطوح 
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، بيشترين و کمترين بازده ۱شده است. مطابق شکل 
به کمترين  ترتيب بهحذف نيترات در پايان دوره آزمايش، 

  و بيشترين سطح شوري نسبت دارد.
  

  
ترات با زمان در طول دوره يرات راندمان حذف نييتغ - ۱شکل 

  شيآزما
  

ج ارائه شده توسط وو و همکاران يج مشابه نتاين نتايا
طور که  . هماناست) ۲۰۰۸و و همکاران (ي) و ۲۰۰۸(

 بازده يها به طور ناگهان شيشود در شروع آزما يمشاهده م
 ۸ يبا شور b3، بستر ين سطح شوريحذف در باالتر

افته است يدرصد کاهش  ۶۰بر متر، به حدود  زيمنس دسي
 يحذف در سطوح شور بازدهو سپس با گذشت زمان به 

 ۵و  ۲ يبا سطوح شور ترتيب به b2و  b1 يتر، بسترها نييپا
ت بعد از گذشت يک شده و در نهايبر متر نزد زيمنس دسي

افته يها دوباره کاهش  شياز شروع آزماروز  ۳۰حدود 
 ير پارامترهاين سايها ب نيانگيسه ميج آزمون مقاياست. نتا

عملکرد بستر در  يها گذار بر شاخصريتأثمورد مطالعه و 
 و ۸)، (۵و  ۲ه صورت دو به دو ((متفاوت ب يسطوح شور

  اند. ، ارائه شده۴)) در جدول ۵ و ۸) و (۲

 يدار ين جدول، تفاوت معنيدر اج ارائه شده يمطابق با نتا
و سطوح  ۸و  ۲ يترات در سطوح شوريحذف ن بازدهن يب

 يدار يکه تفاوت معن نيرغم ا يوجود دارد، عل ۸و  ۵ يشور
و تخلخل مؤثر در سطوح  يکيدروليه يبارگذار زانيمن يب

توان  يگر ميد عبارت به ؛سه وجود ندارديمورد مقا يشور
 يکيز ين ي، شوريکيدروليه يگفت عالوه بر پارامترها

 يگذار بر عملکرد بسترهاريتأث عواملگر از يد
ط يک شرايکه در  يا گونهبه  است؛ون يکاسيفيتريدن
ن سطح يحذف در باالتر بازدهن يکسان، کمتري يکيدروليه

 همچنين). ۲۰۰۸شود (وو و همکاران،  يم مشاهده يشور
 ۵ يسطح شور در b2شود عملکرد بستر  يمشاهده م

ن يتر نييدر پا b1منس در متر، مشابه عملکرد بستر يز يدس
ن ين ايبنابرا است؛در متر  زيمنس دسي ۲، يسطح شور

ست يبا يم يک حد آستانه شوريدهند که  يج نشان مينتا
شتر از آن حد، منجر به کاهش يوجود داشته باشد که ب

 يترات وروديعملکرد بستر در جهت حذف مطلوب ن
، با ۳ج ارائه شده در جدول يمطابق با نتاشود. به عالوه  يم

  افته است.ياهش ک C:Nنسبت  يش شوريافزا
تواند از عوامل مؤثر در کاهش بازده  مي C:Nکاهش نسبت 

حذف در باالترين سطح شوري باشد. نتايج پژوهش يوآن و 
)، نشان داده است که شوري منجر به ٢٠٠٧همکاران (

ل دسترس کاهش مقدار منبع کربني موجود و قاب
شود.  مي C:Nها و در نهايت کاهش نسبت  باکتري

، در يک نرخ بارگذاري ٢همچنين مطابق شکل 
هيدروليکي ثابت، بيشترين مقدار نرخ حذف نيز به 

گيرد. آزمون مقايسه  کمترين سطح شوري تعلق مي
دار بودن تفاوت ميانگين ميزان حذف بين  ميانگين، معني

 رد.سطوح شوري متفاوت را تأييد ک
 

  متفاوت يگذار بر عملکرد بستر در سطوح شورريتأث ين پارامترهايها ب نيانگيسه ميل آزمون مقايج تحلينتا - ۴جدول 
Pair  انحراف خطاي استاندارد  داري سطح معني  ميانگين خطاي استاندارد  سطح شوري  پارامتر  میانگین  

 dS.m-1 5و  2

 بارگذاري هیدرولیکینرخ  2
  متر بر ساعت) (سانتی

99/3  116/0 
658/0 179/0 

5 08/4  132/0 

2 
 تخلخل مؤثر

0973/0  001/0 
655/0 0016/0 

5  0981/0  0012/0 

  نرخ حذف 2
 گرم بر لیتر بر ساعت) (میلی

36/36  499/0 
02/0 68/1  

5 98/43  076/2 

 راندمان حذف 2
87/83  393/0 054/0 66/1  5 72/78  13/2 
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   - ۴جدول ادامه 
Pair  انحراف خطاي استاندارد  داري سطح معني  ميانگين خطاي استاندارد  سطح شوري  پارامتر  میانگین  

 dS.m-1 8و  2

 نرخ بارگذاري هیدرولیکی 2
 متر بر ساعت) (سانتی

99/3  116/0 
252/0 164/0 

8 77/3  116/0 

2 
 تخلخل مؤثر

0973/0  001/0 
252/0 0015/0 

8 0953/0  0011/0 

  نرخ حذف 2
 گرم بر لیتر بر ساعت) (میلی

36/36  499/0 
000/0  076/1 

8 67/30  514/0 

2 
  راندمان حذف 

87/83  393/0 
00/0 499/0 

8  69  309/0 

 dS.m-1 8و  5

 نرخ بارگذاري هیدرولیکی 5
 متر بر ساعت) (سانتی

08/4  132/0 185/0 179/0 8 77/3  116/0 
 تخلخل مؤثر 5

0981/0  0012/0 189/0 0017/0 8 0953/0  001/0 
 نرخ حذف 5

 )گرم بر لیتر بر ساعت میلی(
98/43  076/2 029/0 86/1 8 69/36  796/0 

 63/1 01/0 13/2  72/78 راندمان حذف 5
 8  00/69  309/0        

  
 يعملکرد و پارامترها يها  ن شاخصيارتباط ب

  ها گذار بر آنريتأث
 يعملکرد و پارامترها يها ن شاخصيب يبستگ هم
و زمان  يکيدروليه يبارگذار زانيمگذار از جمله ريتأث

ز يش توسط آناليدر کل دوره آزما يکيدرولينگهداشت ه
نمونه  ياند. برا شده يبررس SPSSافزار  در نرم يبستگ هم

ترات با يحذف ن زانيمن ي، ارتباط ب۳و  ۲ يها در شکل
 يکيدروليو زمان نگهداشت ه يکيدروليه يبارگذار زانيم

  شود. يمشاهده م ترتيب بهمتفاوت  يدر سطوح شور
  

  
تغيير ميزان حذف نيترات با ميزان بارگذاري  - ۲شکل 

  هيدروليکي

 

  
حذف نيترات با زمان نگهداشت  تغيير ميزان - ۳شکل 

  هيدروليکي
  

، در هر سه سطح ۵مطابق با نتايج ارائه شده در جدول 
داري بين  بستگي مثبت و معني شوري مورد مطالعه، هم

ميزان بارگذاري هيدروليکي و ميزان حذف نيترات و 
ن حذف همچنين بين زمان نگهداشت هيدروليکي و ميزا

بستگي بين ميزان  همکه نيترات وجود دارد؛ در حالي
بارگذاري هيدروليکي و بازده حذف و همچنين زمان 
نگهداشت هيدروليکي و ميزان حذف نيترات در هر سه 

دار است. قانع و همکاران  سطح شوري منفي و معني
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)، افزايش زمان نگهداشت هيدروليکي را يکي از ۲۰۱۵(
عوامل مؤثر در جهت افزايش حذف نيترات معرفي 

داري  بستگي مثبت و معني ر اين پژوهش نيز هماند. د کرده
 شود. بين اين دو عامل مشاهده مي

 
  بستگي بين پارامترهاي تأثيرگذار بر عملکرد بستر نتايج تحليل آزمون هم - ۵جدول 

Paired Samples Correlations 
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ds
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Pair 1 q (cm/h) & rate (mg/L h) 
q (cm/h) 

۵۳  
۹۱/۲ ۱۸۲/۰ 

۹۱۲/۰ ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۳۱/۳۶ ۰۶۵/۱ 

Pair 2 q (cm/h) & Removal efficiency 
q (cm/h) 

۵۳  
۹۱/۲ ۱۸۲/۰ 

۷۵۱/۰ - ۰۰۰/۰  
Removal efficiency ۱۷/۸۹ ۴۹۳/۰ 

Pair 3 AHRT (h) & rate (mg/L h) 
AHRT (h) 

۵۳ 
۱۴/۱ ۰۴۱/۰ 

۹۰۲/۰ -  ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۳۱/۳۶ ۰۶۵/۱ 

Pair 4 AHRT (h) & Removal efficiency 
AHRT (h) 

۵۳ 
۱۴/۱ ۰۴۱/۰ 

۷۱۹/۰ ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۱۷/۸۹ ۴۹۳/۰ 

5 
ds

 .m
-1

 

Pair 1 q (cm/h) & rate (mg/L h) 
q (cm/h) 

۴۳ 
۷۳/۳ ۰۸۲/۰ 

۸۲۱/۰ ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۸۰/۴۰ ۷۴۹/۰ 

Pair 2 q (cm/h) & Removal efficiency 
q (cm/h) 

۴۳ 
۷۳/۳ ۰۸۲/۰ 

۴۲۹/۰ - ۰۰۴/۰  
Removal efficiency ۳۷/۸۶ ۰۴۷/۱ 

Pair 3 AHRT (h) & rate (mg/L h) 
AHRT (h) 

۴۳ 
۹/۰ ۰۱۵/۰ 

۸۲۴/۰ - ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۸۰/۴۲ ۷۴۹/۰ 

Pair 4 AHRT (h) & Removal efficiency 
AHRT (h) 

۴۳ 
۹/۰ ۰۱۵/۰ 

۴۰۷/۰ ۰۰۷/۰  
Removal efficiency ۳۷/۸۶ ۰۴۷/۱ 

8 
ds

 .m
-1

 

Pair 1 q (cm/h) & rate (mg/L h) 
q (cm/h) 

۷۵ 
۸۱/۲ ۰۷۷/۰ 

۸۵۶/۰ ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۶۰/۳۰ ۵۳۲/۰ 

Pair 2 q (cm/h) & Removal efficiency 
q (cm/h) 

۷۵ 
۸۱/۲ ۰۷۷/۰ 

۵۳۸/۰ - ۰۰۰/۰  
Removal efficiency ۱۲/۷۴ ۸۹۲/۰ 

Pair 3 AHRT (h) & rate (mg/L h) 
AHRT (h) 

۷۵ 
۰۹/۱ ۰۱۸/۰ 

۷۹۸/۰ - ۰۰۰/۰  
Removal rate (mg/L h) ۶۰/۳۰ ۵۳۲/۰ 

Pair 4 AHRT (h) & Removal efficiency 
AHRT (h) 

۷۵ 
۰۹/۱ ۰۱۸/۰ 

۶۲۴/۰ ۰۰۰/۰  
Removal efficiency ۱۲/۷۴ ۸۹۲/۰ 

 
و  يالکترون يربرداريج حاصل از تصويل نتايتحل
شکر قبل و بعد از يباگاس ن يعامل يها ز گروهيآنال

  مصرف
 مادون قرمز يسنج فيز طيج حاصل از آنالي، نتا۴شکل 

)FTIR (شکر قبل و بعد از مصرف در هر سه يباگاس ن
دهد. ابتدا  يش را نشان ميان دوره آزماي، در پايسطح شور

ل و يک تحليشکر خام در هر پيباگاس ن يعامل يها گروه
ص داده شده در سطوح يتشخ يعامل يها سپس با گروه

ن روش، يسه شدند. بديمتفاوت پس از مصرف مقا يشور
ط يفعال در مح يتوسط باکترها يه منبع کربنيتجز

درصد سلولز،  ۴/۳۳ يشکر خام حاويمشخص شد. باگاس ن
(تابنده  استن يگنيدرصد ل ۹/۱۸سلولز و  يدرصد هم ۳۰

مادون قرمز به  يسنج فيز طي). آنال۱۳۸۸و همکاران، 
شکر يباگاس ن ياجزا يکربن يها ا عامليباندها  يخوب

 ۴دهد (شکل  ين) را نشان ميگنيسلولز و ل ي(سلولز، هم
  الف).

باگاس بعد از مصرف در باالترين سطح  FTIRطيف 
باگاس  FTIRهاي  اي با طيف شوري، تفاوت قابل مالحظه

زيمنس بر متر دارد. حذف  دسي ۵و  ۲در سطوح شوري 
 cm-1نوارهاي جذبي در باالترين سطح شوري در نواحي
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 C=Cمربوط به باندهاي  ترتيب بهکه  ۱۲۴۸و  ۱۶۴۵
(وانگ و همکاران،  C-O) و ۲۰۱۲(کورالس و همکاران، 

شوند و متعاقباً ايجاد نوار  ) در ساختار ليگنين مي۲۰۱۲
که مربوط به  cm-1۱۱۰۰-۱۰۰۰در ناحيه جذبي جديد 

افزايش در بازيافت سلولز در مواد جامد باقيمانده است 
)، بيانگر مصرف سريعتر اين ۲۰۱۲(بينود و همکاران، 

اجزاي کربني و تالش براي احياي ديگر اجزاي کربني 
  باگاس در باالترين سطح شوري هستند.

، نوار شود که بعد از مصرف باگاس همچنين مشاهده مي
مربوط  ترتيب بهکه  ۱۳۲۸و  cm-1 ۱۷۲۸  جذبي در نواحي

هاي استيل همي سلولز  در گروه C=Oبه حضور باندهاي 
در  C-O)، و حلقه آروماتيک ۲۰۱۵(رامادوس و موتوکومار، 

  ) حذف شده است.۲۰۱۱سلولز است (پريرا و همکاران، 
به خوبي تجزيه منبع کربني  FTIRنتايج  طورکلي به

هاي هتروتروفيک بعد از مصرف و  باگاس توسط باکتري
افزايش شدت تجزيه، در باالترين سطح شوري را نشان 

در باالترين  C:Nدهند که اين نتايج با کاهش نسبت  مي
  کند. سطح شوري نيز مطابقت مي

طور که قبالً نيز اشاره شده است، براي نمايش بهتر  همان
و مصرف منبع کربني طي فرآيند حذف نيترات،  تجزيه

تصويربرداري الکتروني از منابع کربني قبل و بعد از مصرف 
در سطوح شوري مورد مطالعه نيز انجام شده است. در 

برداشت شده از باگاس نيشکر بعد  SEM، تصاوير ۵شکل 
از مصرف در سطوح شوري متفاوت و قبل از مصرف قابل 

  مشاهده هستند.
اي را  ، تفاوت قابل مالحظه۵ر ارائه شده در شکل تصاوي

دهند.  بين باگاس خام و باگاس مصرف شده، نشان مي
باگاس خام از صفحات نسبتاً صافي تشکيل شده است، در 

ها دچار  صورتي که بعد از مصرف اين صفحات و اليه
هاي  اند. همچنين رشد توده خوردگي و شکستگي شده

ها نيز در تمام سطوح  ليت باکتريزيستي به جا مانده از فعا
  ).۲۰۱۴شود (لو و همکاران،  ده ميشوري مشاه

  

  
  
  
  

    
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ۸در سطح شوري  ت)و  ۵در سطح شوري  پ)، ۲بعد از مصرف در سطح شوري  ب)قبل از مصرف،  الف)باگاس،  FTIRهاي  طيف - ۴شکل 
زيمنس بر متر دسي

  

 (ب) (الف)

 (ت) (پ)



  ٥٩                                                                                                     ١٣٩٧ پاييز/ ٣٠/ پياپي ٣/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  
تحت  و ت)ر يو تصاو ۵ يپ) تحت شور، ۲ يمربوط به باگاس، الف) قبل از مصرف، ب) بعد از مصرف تحت شور SEMر يتصاو - ۵شکل 

  منس بر متريز يدس ۸ يشور
  

  گيري نتيجه
نشان دادند که عملکرد  پژوهشنتايج اين  طورکلي به

بسترهاي دنيتريفيکاسيون متأثر از چندين عامل است. 
، عوامل هيدروليکي از جمله زمان پژوهشنتايج اين 

نگهداشت هيدروليکي و ميزان بارگذاري هيدروليکي را 
عوامل با تأثيرگذاري مثبت و منفي بر بازده حذف  ترتيب به
دست آمده از   کنند. همچنين نتايج به ترات معرفي ميني

دهند که تحت شرايط هيدروليکي  نشان مي پژوهشاين 
ثابت، بسترهايي که در شوري باالتري قرار دارند، عملکرد 

اند؛ هر چند  تري براي حذف مطلوب نيترات داشته پايين
 ٥و  ٢عملکرد بسترهاي طراحي شده در سطوح شوري 

تر، مشابه هم بود. با توجه به نتايج اين زيمنس بر م دسي
توان از اين بيوراکتورها در حذف نيترات  مطالعه مي

زيمنس بر متر استفاده کرد. با  دسي ٥هاي تا شوري  زهاب
بايست  شود که يک حد آستانه مي بيني مي اين حال پيش

، اين طورکلي بهبراي سطح شوري وجود داشته باشد. 
ده توسط باگاس نيشکر را مطالعه بسترهاي طراحي ش

بسترهايي با کارآمد مطلوب براي حذف نيترات پيشنهاد 
  کنند. مي
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