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  چکيده
  

 هاي روش شود. حذف و يابد رييتغ ها شکل ديگر يا نيتروژن به تواند مي ميکروبي هاي فعاليت ةواسطبه طبيعت در نيترات
 با پژوهش اين در است. ييزداتراتين بسترهاي از استفاده آنها، نيتر جيرا که دارند وجود ها آب از نيترات حذف براي مختلفي
 عملکرد متانول و اتانول استات، گلوکز، شامل ،عيماي کربن منبع چهار و خاک از مخلوطي حاوي ييزدا تراتين بسترهاي طراحي
 (منبع وتيمار ستونعنوان  به گالسيپلکس ستون کي از ،منظور نيهم به شد. بررسيي نيرزميز آب نيترات حذف براي آنها
 ۱۰ قطر و ۵۰ طول بهي رس لوم بافت با خاک با شدهپر متخلخل طيمحعنوان  به گريد گالسيپلکس ستون کي و آب)
 دو در پژوهش نيا شد. استفاده تراتين تريل بر گرم يليم ۱۰۰ غلظت ساختني برا ميپتاس تراتين نمک شد. استفاده متر يسانت
 با داد نشان جينتا داشت. ادامه ۱۰يمنفذ حجم تاي خروج تراتين غلظتي ريگ اندازه و شد انجام ۵/۳ و C/N ۵/۱ نسبت
 غلظت مقدار شيآزما شروع از ساعت ۲۵۰ گذشت با کهي طور به ابد؛ييم کاهشي خروج تراتين غلظت زانيم زمان، گذشت
 آمد؛ دست به درصد ۹۹ متانول و ۶۶/۹۸ اتانول ،۹۷ استات ،۸۳/۹۷ گلوکز در حذف راندمان د.يرسي ثابت مقدار بهي خروج
½  به را تريل در گرم يليم ١٠٠ غلظت به تراتين است توانسته و داشته تراتين حذف در رايي کارا نيشتريب متانول ،نيبنابرا
 ،واقع در داشت. C/N ۵/۳ نسبت در راي باکتر رشد زانيم نيشتريب ،يباکتر ۱۳۱۰۰۰ تعداد با متانول برساند. تريل بر گرم يليم
 آزمون از حاصل جينتا در افت.ي کاهش تراتين غلظت زانيم و شيافزا ها يباکتر رشد زانيم ،يکربن ةماد غلظت شيافزا با

 منابع غلظت نيبي دار يمعن اختالف که است ترکوچک درصد ۵ نانياطم سطح از جامعه دوي ها نيانگيم تفاوت ،يهمبستگ
  داشت. وجودي کربن
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   مقدمه
 انيجر که است منفذدار طيمح کي ،متخلخل طيمح
 ها، زهکش کند. يم عبور ها منفذ نيا درون از اليس
 انيجر ازي عملي ها مثال ،ها آبخوان وي نيرزميزي ها آب
ة ماس شن، از ها آبخوان اغلب .هستند متخلخل طيمح در

 در آنها ازي برخ اند. شده ليتشک متراکمريغ اي متراکم
ة منطق گريدي برخ و اند شده واقعي محدودة منطق
 تا متر نيچند از آنها ضخامت شوند. يم شامل راي عيوس
   .است ريمتغ متر صد چند
 که استيي ها يآلودگ نيترمهم از تراتيني باال غلظت

 افراد سالمت ربي مخرب آثار و کند يم ديتهد را آب تيفيک
 آلودگي ).٢٠٠٨ همکاران، و (صادق دارد کودکان ويژهبه

 مقدار از بيشتر تركيب اين كه دهد مي رخ زماني نيترات
 اين باشد. داشته وجود خاك در گياهان توسط شدهجذب
 باران بارش ، آبيارية وسيلبه راحتيبه تواند مي نيترات مازاد
 و كرده عبور ها صخره و ها خاك از يخ و برف شدنذوب يا
 آلودگي ديگر منابع برسد. زيرزميني يها آب به نهايت در

 ،ها بفاضآل ،ها آبپس شامل ،زيرزميني يها آب در نيترات
 وي (ماهو هستند سرپوشيده هاي حوض و حيواني فضوالت
 گرم ميلي ٤٥ آب در نيترات مجاز سطح ).٢٠٠٥ همکاران،

 ؛٢٠٠٦ همکاران، و گرافمن( است نيترات حسب بر ليتر بر
 ).٢٠١٢ ،اروپا ستيز طيمح آژانس  ؛٢٠٠٦ همکاران، و ژو
 زهكشي هاي سيستم معايب ترينمهم از يكي کهيي آنجا از

 به آنها انتقال و خاك مغذي مواد و ها كش  آفت آبشويي
 يها آب شدنآلوده باعث مواد اين ،است سطحي يها آب

 محيطيزيست مشكالت ايجاد همچنين و سطحي
 ةتوسع اثر در كه هايي آلودگي ترين مهم جمله از ند.شو مي

 از ازته كودهاي از ناشي آلودگي آيد، مي وجود به كشاورزي
 داد نشان آمريكا در شدهانجام مطالعات .است نيترات جمله
 كشاورزي مزارع در شده برده كار به نيترات آبشويي كه

 ترينمهم از يكي ،زيرزميني زهكشي هاي سيستم داراي
 و (جکسون است سطحي يها آب در نيترات افزايش عوامل
   .)١٩٩٧ ،والری
 كه است تكنولوژي از جديدي ةشاخ، ١سازيسالم زيست
 خاک و زيرزميني يها آب در ها آالينده غلظت كاهش براي

 خاک سازي سالم زيست فرايندهاي .شود مي استفاده
 هاي روش در .شوند انجام ٣درجا غير و ٢درجا توانند مي

                                                
1- Bioremediation 
2- In Situ  
3- Ex Situ 

 انجام آلودگي محل در سازي سالم زيست فرايند درجا،
 خاک ابتدا درجا غير هاي روش در حاليکه در ؛شود مي
 زيست فرايند سپس و منتقل ديگري مکان به آلوده
 مزايا ،ها روش اين از يک هر د.شو مي انجام آن سازي سالم
 ).٢٠٠٥ همکاران، و ناي(کول دارند را خود خاص معايب و

 يدنيآشام آب از تراتين حذف براي يمتفاوت هاي روش
 و ييايميش ،يکيزيف هاي روش آنها، ةجمل از ؛دندار وجود

 ياتيعمل بزرگ اسيمق در هاآن از يبرخ که يکيولوژيب
 تراتين کاهش براي موجود هاي روش نيتر متداول .ستندين
 ،٥وني تبادل ،٤سازي قيرق :از نداعبارت ،بزرگ اسيمق در

 و ٨ييايميالکتروش روش ،٧يکيولوژيب روش ،٦معکوس اسمز
   ).۱۳۹۵ ،ي(ناصرخاک ٩يسطح جذب روش
 نظر از نيترات بيولوژيكي حذف يندفرا ،اخير هاي سال در

 روش ترين مناسب راندمان، و كاربرد قابليت اقتصادي،
 يبرا ها روش ترين مناسب از يكي روش اين عالوه،به .است
ي (هاشم است اشباع هاي محيط در نيترات آلودگي حذف
 کي ،تراتين حذف يکيولوژيب روش ).١٣٩٠همکاران، و

 ييايميش و يکيزيف ةيتصف براي مناسب اقتصادي نيجانش
 ابيغ در ييزداتراتين براي باکتري کي از روش نيا است.
 نوع از ها يباکتر نيا کند. يم استفاده هوا ژنياکس

 نيا دارند. انرژي منبع کي به ازين که هستند کيهتروتروف
 اي و دکربنياکسدي ،يآل کربن صورت به انرژي منبع
 هاي يباکتر نيا ).۲۰۰۲ سوآرس،( است سولفور

 اي تراتين از که هستند ها يباکتر از اي گونه ،زدا تراتين
 ونيداسياکس براي الکترون ةرنديپذ عامل عنوان به تيترين

 گازهاي و کرده استفاده ژنياکس نبود در يآل باتيترک
 ).٢٠٠٧ همکاران، و (دالروکا کنند يم ديتول را تروژنين
 ژنياکس زانيم کهيي ها طيمح در ييزداتراتين روش نيا
 زداتترايني ها يباکتر است. مناسب ،است کم ها آن در
 را خاکي ها يباکتر تيجمع کل از درصد ۵ تا ۱/۰ نيب

 اي تروژنين ليتبد .)۲۰۰۶ گ،ي(شاپل دهند يم ليتشک
ي برا که استي مهمي ها راه ازي کي ،آنيي ايباکتر جذب
 استفاده آب در محلول وميآمون اي تراتين غلظت کاهش

 را نيترات ،وريفيكايدنيتر هاي ميكروارگانيسم د.شو يم
 قرار استفاده مورد تنفس براي الكترون ةگيرند عنوان به

                                                
4- Dilution 
5- Ion Exchange 
6- Reverse Osmosis 
7- Biological Method 
8- Electrochemica Method 
9- Adsorption Method 



 ١٤٩                                                                                                    ١٣٩٨/ پاييز ٣٤/ پياپي ٣/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 صورت ريز عمرنيمه واكنش توسط نيترات حذف دهند. يم
  :)۲۰۰۲ فارنر،( گيرد يم
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 توسطيي زاتروژنين واکنش نکهيادليل  به ،نيا بر الوهع
 به واکنش سرعت نيبنابرا ،شود يم انجام زندهي باکتر

 ريزي دماها در دارد.ي بستگ pH و دما ماننديي پارامترها
 کاهش نيا و شوديم متوقف واکنش سلسيوسة درج ١٠
 از دما شيافزا با کند. يم عمل کنندهممانعتعنوان  به دما
 سرعت سلسيوسة درج ٣٢ به سلسيوسة درج ١٠

 واکنشي برا نهيبه pH ابد.ي يم شيافزا واکنش
 pH در واکنش سرعت .است ٨ تا ٦/٦ نيبيي زدا تروژنين

 متوقف ٥/٤ از کمتر PH در و ابدي يم کاهش ٦ از کمتر
هايي  کاربرد روش ،يکيولوژيبي ها روش جمله از د.شو يم

 شدنفعال به منجر کهي آبي ها طيمح است که در
 روش نيا که شود يم  Nitrate ammonifyingيها يباکتر
 ريسا از شتريب آن،يي زداتروژنين زانيمي باکتر رشد با

 کنندهمحدودي امجموعه ،روش نيا در اما هاست؛ روش
ي برا مختلف،ي کربن منابع انتخاب تيضرور که دارد وجود
 است ندهيآال حذفي برايي ايباکتر رشد زانيم عيتسر
  ).۲۰۰۶ گ،ي(شاپل
 تكميل براي نياز مورد )C/N( كل ازت به كربن نسبت
 به توجه با نيتروژن گاز توليد و ييزداتراتين نديافر

 ،ي(پين است متفاوت هاباكتري گونه و يكربن منبع طبيعت
 نسبت دسترس قابل يكربن منابع بيشتر براي ).۱۹۷۳
 ييزداتراتين نديافر تكميل به قادر ۶ تا ۳ بين C/N يوزن
 ).۱۹۸۲ همكاران، و ندياسكر( است نيتروژن توليد و

 C/N نسبت در اش رييپذدسترس و يكربن منبع طبيعت
 و وانگ و )۱۹۹۶( همكاران و ولوكيتا .شوديم فيتعر
 از يوسيع ةمحدود خود تحقيقات در ،)۲۰۱۶( نگيبيل

 بستر نيترمناسب افتني براي را يكربن بسترهاي انواع
   .اند داده قرار شيآزما مورد بيوراكتور براي
 از گاز، و عيما جمله از يمختلف مواد پيشين، مطالعات در

 پوشال روزنامه، مانند جامد مواد و متانول اتانول، قبيل
 مواد و يمصنوع استرهاييپل نيشكر، و شكر پنبه، گندم،

 انواع و مختلف درختان پوسته ها، پوشال مثل يطبيع يآل
 )۲۰۱۵( همکاران و کرانن است. شده استفاده ها چوب
 شدهاصالح اره اکخ از استفاده با تراتين حذفي برا

 مورد جاذب تيظرف دادند. انجام تحقيقي کاج درخت

 درجه ۷۰ تا ۵ي دما در تراتين حذفي برا مطالعه
 گزارش گرم بر گرم يليم ۲/۲۲ و ۸/۳۲ترتيب  به وسيسلس
 باعث وسيسلس درجه ۷۰ از شيب به دما شيافزا و شد

ي برا )۲۰۱۵( همکاران و ويه د.ش تراتين جذب کاهش
 شده پوشش توسانيچ گرانول از استفاده با تراتين جذب
 اتيخصوصي بررس نتايج دادند. انجامي قيتحق آهن با

 آن منافذ اندازه متوسط و ژهيو سطح که داد نشان جاذب
 است. آنگستروم ۹۴/۵۶ و گرم بر مترمربع ۹۸/۸ترتيب  به
 آمد. دست به پنج برابر تهيدياس در جاذب صفر بارة نقط
 حذفي برا جاذب جذب تيظرف حداکثر داد نشان جينتا
 به ۳ از تهيدياس رييتغ و بود گرم بر گرم يليم ۳۵/۸ تراتين

   نداشت. تراتين حذفي روي ا عمده ريتأث ۱۰
 (حذف اتانول از استفاده با )۲۰۱۴( همکاران وي جان
 وي دياسي ها آب در تراتين درجا حذف به )يکيولوژيب

 منبععنوان  به ،اتانول پرداختند. نايدرکاتولي آبخوان آلوده
 زدا  تروژنيني ها سميکروارگانيم تيفعال شيافزاي برا کربن
 نيا در گذارريثأت فاکتور نيترمهم شد. اضافه آبخوان به

 در تراتين غلظت درصد ۹۵ کاهش بود. pH عامل روش
 آنها شد. مشاهده اتانول کردناضافه باي نيرزميزي ها آب
 از تراتين حذف که دنديرس جهينت نيا به خود پژوهش در
 با نييپا حرارت درجه با آلوده وي دياسي نيرزميزي ها آب
 اثر شد. انجامي زيآمتيموفق طور به اتانول قيتزر
 به ازين و بود کم ،نييپا pH با جادريي زداتروژنين
 به اتانول قيتزر داشت. ۶ حدود pH مقداري ساز نهيبه
 مناطق در نفوذي ها يالرگ قيطر ازي نيرزميزي ها آب
 و بود  صرفهبهمقرون روش نيا گرفت. انجام اعاشبريغ

ي تربزرگ مناطق به را عيما کربن گسترش و نفوذة اجاز
ي کربن منابع اثر )٢٠١٦( همکاران و نادانيريس داد. يم

 اسيمق در آب از تراتيني جداساز بر را مختلف
 قراري بررس مورد لميوفيب راکتور کي در وي شگاهيآزما

 و لمتانو گلوکز، استات، پژوهش نياي کربن منابع دادند.
 به کربن ٥/٢ نسبت به شدهذکري کربن منابع بود. اتانول

 استفاده ۷ برابر pH در و ندهيآال محلولعنوان  به تراتين
ي کيدروليه حرکت کي با و وستهيپصورت  به راکتور شد.

 (مثل کرد کار به شروع ساعت ۳/۸ مدت به مشخص
 وسته)؛يپ و ميمالصورت  به آب شهيش کي دادنانتک

 -ينازک نسبتاًي ها هيال ها لميوفيب( لميوفيب ةصفح به سپس
 هستند ها سميکروارگانيم از -کرونيم صد چند ضخامت تا
 که شد داده اجازه )کنند يم رشد و دهيچسب سطوح به که
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 دايپ توسعه مشخصي کربن منبع هري برا ماهکي مدت به
ي بردار نمونه راکتور از ماه کي گذشت از بعد ،سپس کند؛
ي ريگ اندازه آن وميآمون و تيترين ترات،ين زانيم و شده
ي براي کربن منبع نيبهتر معموالً متانول .شد
 تنها و است تراتين به آلودهي ها آب ازيي زدا تروژنين

ي ها يباکتر با طيمح در آن کردندايپ وفق آن تيمحدود
 ليتبد زانيمي بررس با است. آلودهي ها آب در موجود

 عنوان به گلوکز که دش مشاهده وميآمون اي ازت به تراتين
 از ،Pseudomonas.spي باکتر .است مناسبي کربن منبع
 کهيحال در کند؛يم هيتغذ اتانول و استاتي کربن مواد
 صفحات از Methylobacillus و Enterobacter.sp يباکتر
   .کنند يم هيتغذ متانول و گلوکز لميوفيب

 استخراج ،ينيرزميز آب تراتين کاهش راه نيتر ساده
 و آنها ةيتصف سپس وي نيرزميزي ها آب اي ها آبزه

 ودخ خاص مشکالت که است متخلخل طيمح به برگردان
 آن از استفاده با بتوان کهي حلراه افتني ن،يبنابرا دارد. را
 از اعم متخلخل طيمح در آب تراتين درجاصورت  به

ي ضرور ،داد کاهش راي نيرزميزي ها آب اي دارزهي اراض
 است، شده انجام تاكنون كه ييها تحقيق استناد به .است

 حذف نرخ و راندمان با اقتصادي يكربن منبع کي انتخاب
 نگ،يبيل و (وانگ است شده گزارش ضروري مناسب،
 با و بزرگي ها اسيمق دري قبلي ها پژوهش اکثر ).٢٠١٦
 که اندشده انجام ها PRB و لميوفيب صفحات از استفاده

 اند؛ نبوده صرفهبهمقروني اقتصاد لحاظ از و بر زمان اريبس
 رشدي برا متخلخل طيمح خود از ،پژوهش نيا در اما

 و شد خواهد استفاده تراتيني درجا حذفي برا ها يباکتر
 از پژوهش نيا در شد. ديتشديي زورهايکاتال با حذف نيا

 يبرا اتانول و متانول استات، گلوکز، عيماي کربن منابع
 هايباكتري متابوليسم نياز مورد يكربن منبع تأمين

  شد. استفاده هتروترفيک،
  

  ها روش و مواد
 فمتعار طيشرا در و لوتيپاصورت  به پژوهش نيا

 طيشرا فرض و گراديسانت درجه ۲۵ي (دما شگاهيآزما
 کي از ،پژوهش نيا در شد. انجام pH=7 در و دما)هم

 و آب و خاک بستري ساز هيشبي براي شگاهيآزما ستون
 کنواختي و اشباع انيجري برقراري برا وتيمار ستون کي

ي ا مزرعه از بستري طراح در نياز مورد خاک .شد استفاده
 متر يسانت ٤٥ تا صفر عمق از شهرکرد دانشگاه در واقع
 روز دو دتم به ابتدا شدهآوري جمع هاي خاک شد. تهيه
 .شدند داده عبور مترييميل دو الک از سپس و خشک هوا
 روش به مخصوص جرم وي درومتريه روش به خاک بافت
 وي كيزفي مشخصات ازي برخ شد. مشخص استوانه
 ارائه ٢ و ١ جدول در شده استفاده آب و خاکيي شيميا
  .است شده

 
ستون در استفاده مورد خاکيي شيميا وي كيفيز مشخصات -١ جدول
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  استفاده مورد آبيي ايميش مشخصات -٢ جدول

pH  EC 
(dS/m)  

NO3 

(mg/lit)  
SO4

-
 

(mg/lit)  
Br 

(mg/lit)  
NO- 
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٠٣/٠ ٠٥/٠ ٤٦  ٩٥/٢٧  ٢٤  ٣٢/٠  ٦/٧ 

              
 يکيزيف مدل يساز آماده و يشيآزما يها ستون هيته
ي طراح شيآزما هاي ستون ابتدا ،يكيفيز مدل ةتهيي برا

 به گالسيپلگس جنس از شيآزما هايستون .شدند
ي ها ستون شدند. انتخاب متر يليم ٢ ضخامت
 قطر به متر، يسانت ٥٠ و ١٠٠ طول دو در گالس يپلگس
 نفت پژوهشگاهي قاتيتحق کارگاه در متر يسانت ١٠ و ٢٥

 ٤٠ طول به بستر كه طوري به ؛شدند ساخته تهران

ي گريد ستون از شد. سازيشبيه  ستون نيا در متريسانت
 آب نگهداشت و نيمتأي برا وتيمار ستون شکل به

 وي خروج روي بر وصل و قطع شير عدد کي .شد استفاده
  .)١ شکل( شد نصب ستوني ورود
 جنس از درپوش با ستون سر کي ابتدا بستر، پرکردني برا

 لوله نصبي برا نيز سوراخ کي و شد مسدود گالسيپلگس
 ارتفاع كل شد. جاديا آن روي ورودي انيجر به مربوط
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 به و هيال هيالصورت  به خاک تركيب توسط شيآزما ستون
 و ابتدا متريسانت پنج .شد پر متر يسانت پنج ضخامت
 کردنكنواختي يبرا زيرشن و زهيرسنگ با ستون انتهاي
 آن داخل اتيمحتو شستشوي از جلوگيري و انيجر ورود
  ).٢٠١٢ همکاران، وي (هل شد پر
 

  
   استفاده وردمي كيفيز مدل کيشمات - ١ شکل

  
 پوش در با آنها انتهاي ستون،ي تمام پرکردن از بعد
ي ريگ نمونهي برا زين سوراخ کي .شد مسدود گالسيپلگس
 چهار روي شدهآماده هاي ستون .شد جاديا درپوشي رو
 وقوع مستلزم شيآزما انجام .شدند چيده فلزيي ها هيپا
 پر از اطميناني برا ظورمن همين به .است اشباع انيجر
 آنها، از هوا كامل تخليه و بستر در موجود منافذ ةكلي بودن
 وي هل( شد گرفته نظر در باال به رو بستر به ورودي انيجر

 ستون به ورودي انيجر سازي شبيه ).٢٠١٢ همکاران،
 وتيمار ستون از استفاده با ابتدا كه شد انجام صورت نيبد
 کي تعبيه با نستو كف به انيجر انتقال ،تريل ٤٩ حجم به
  .شد مهيا ستون به ورودي محلول روي بر شير

 
 و بستر بهي ورود وستهيپ انيجر ازي بردارنمونه
 آنها ازي خروج
 ،ها شيآزما اول ةمرحل در بستر به ورودي نيترات غلظت
 نمک (از شد گرفته نظر در ليتر در گرمييلم ١٠٠ معادل

 شد). استفادهي آلودگ جادياي برا  KNO3 ميپتاس تراتين
 محلول در نيترات تيموجود فقط هدف ،مرحله نيا در

 دهيپد وقوع ةالزم كه است شده گزارش بود. ورودي

 و هيل( است محيط در نيترات حضور ييزداتراتين
 ها شيآزما ).٢٠٠٦ همكاران، و نانيگر ؛٢٠٠٤ ،يكارداس
 تراتين غلظت با آب ،اول گام در شدند. انجام گام ١٤ در

عنوان  به هشدلياستر خاک ستون به تريل بر گرم يليم ١٠٠
 ،کردنلياستر شد. قيتزر شدناشباع آستانه تا شاهد
 دهندهانتقال عوامل و هاسميکروارگانيم که استي نديفرا
 از را روسيو و يباکتر هاگ ،يباکتر ،قارچ جمله از ،ها آن

 به بسته کردنلياستر نديفرا برد. يم نيب از اجسام سطح
ي ها روش شامل ونيزاسيلياستر ازمندين ،زاتيتجه جنس
 ،ييايميش )اتوکالو( مرطوب ييگرما )فوور( خشک  ييگرما
 نيا در .شوند يم ونيلتراسيف و )پرتوگاما( ويواکتيراد

ي برا شد. انجام کردنلياستر ،اتوکالو دستگاه با پژوهش
 در ميتاسپ تراتين گرم ٧/٠ به ازيني آلودگ مقدار نيا جاديا
 منبع دوم، گام در است. شده لياستر مقطر آب تريل کي

 که ستون به تر)يل بر گرم يليم ١٠٠ غلظت با (آب آب
ي هاگام در و شد قيتزر ،است منطقهي عيطب خاکي حاو
 استاتي کربن منابع با بستر ١٢ تعداد دوازده، تا سه

)C2H3O2(، گلوکز )C6H12O6(، اتانول )C2H5OH( و 
ي جان( ٥/۱ تروژنين به کربن نسبت دو به )CH4O( متانول

 )۲۰۱۶ ،همکاران و نادانيريس( ٥/٣ ،)۲۰۱۴ همکاران، و
 از کي هر در شد. استفاده ييزدا تراتيني بسترهاعنوان  به
 رشد ويي شناساي برا شيآزماي انتها و ابتدا در ها، گام
 حذف راندمان بر آنها ريثتأ زانيم نيهمچن و ها يباکتر
 آب منبع بهي کربن منابع شد. شمارش آنها مقدار تراتين

 زمان مدت د.ش قيتزر ستون به و اضافه تراتين به آلوده
 افتي ادامهي زمان تا ها نمونهي ريگ اندازهي براي شنهاديپ
ي نيب شيپ و ديرسي ثابت مقدار بهي خروج غلظت اعداد که
 حداکثري کربن منبع هري برا زمان مدت نيا شد يم
 شکل .)۲۰۱۶ ،همکاران و نادانيريس( بود خواهد ماه کي
 کي در جذب نديفرا براي را نينماد رخنه يمنحن ،۲

 همکاران و پائولچن توسط که دهد يم نشان جاذب ستون
 شکل و رخنه  نقطه وقوع زمان .است شده ارائه )٢٠٠٣(

 نييتع در رخنه يمنحن مشخصات نيترمهم ،رخنهي منحن
 يزمان ،رخنه نقطه .)۲۰۰۴ ،گونن و آکسو( هستند عملکرد
 ٣ به يخروج انيجر در تراتين وني غلظت که رسد يفرام
 اشباع ةنقط .برسد ورودي انيجر در آن غلظت درصد ٥ تا
 به يخروج انيجر در وني غلظت که رسد يم فرا يزمان زين

 کامل طور به ستون بستر که چند هر برسد؛ يثابت مقدار
 جذب نديفرا در اشباع ةنقط ،نيبنابرا .باشد نشده اشباع
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 قلمداد اي نقطه توان يم را جاذب ستون در آب از تراتين
 در آن غلظت با يخروج در تراتين غلظت آن در که کرد

 به يخروج در تراتين غلظت اي و باشد برابر ورودي
 و چن (پائول برسد يدنيآشام آب در غلظت مجاز حداکثر
  .)٢٠٠٣ ،همکاران

  

  
  اي ازمنحني رخنه نمونه - ٢شکل 

  
  تراتين حذف نرخ و تراتين حذف راندمان
 )٢٠١٥ ان،همكار و ژو( ريز ةمعادل از نيترات حذف راندمان
  :شد محاسبه

)٢(  % ( ) / *100i ef iR C C C= −  
 و ورودي نيترات غلظت ترتيب به ،efC و iC معادله نيا در

 تعيين يبرا .هستند ليتر در گرميميل حسب بر يخروج
 نيترات حذف نرخ ،ييزداتراتين بسترهاي عملكرد

 ةمعادل از )ساعت در ليتر در شدهحذف نيترات گرم يميل(
  :)٢٠١٥ همكاران، و قانع( شد محاسبه ريز

)٣(  
3ON

CR H R T−

− ∆=  
 ورودي نيترات غلظت افت مقدار ،∆−Cكه طوري به
 يهيدروليك نگهداشت زمان ،HRT و ؛)ليتر بر گرميميل(
)Actual hydraulic retention time( ساعت)( زمان .است 

 و قانع توسط شدهارائه ةمعادل از يهيدروليك نگهداشت
  :شد محاسبه )٢٠١٥( همكاران

)٤(  ( ) /eHRT L n q= −  
 ،)متر( ستون طول ترتيب به q و L، ne، :معادله نيا در

 متر(ي هيدروليك بارگذاري نرخ و )بعد بدون( مؤثر تخلخل
 در متر(ي هيدروليك بارگذاري نرخ .هستند )ساعت بر

 و لين توسط پيشنهادي ةمعادل از استفاده با ساعت)
  شد: محاسبه )٢٠٠٨( همكاران

)٥(  /q Q A=  
 يحجم انيجر شدتترتيب  به ،Aو Q كه طوري به

 انيجر عبور مقطع و )ساعت بر مترمكعب(ي خروج
  .هستند )مترمربع(
ي نيزم ريزي ها آب انيجر در آب سرعت نکهيا به توجه با
 ،همکاران و تبا آل( است روز بر متر ٥/٠ تا ١/٠ نيب

ي برا که شد نيا بري سع زين پژوهش نيا در ،)٢٠٠٠
 ٣٤/٠ حدود در سرعت ستون، در کنواختي انيجر جاديا

 و )pv(ي منفذ حجم پارامتر دو نيا نيب .باشد روز بر متر
1.17صورت بهي خطة معادل )t( زمان vt p= و است برقرار 
 هري برا ها شيآزما زمان (مدت ١٠يمنفذ حجم مقدار تا
 )۲۰۱۶ ،همکاران و نادانيريس(ي قبل قاتيتحق قطب ماريت
 حجم تا زمان مدت نيا که شد گرفته نظر در ماه کي

 کرد. دايپ ادامه شيآزما داشت) ادامه ١٠ي منفذ
  
  بحث و جينتا
 يخروج غلظت بر يکربن منبع کردناضافه ريتأث
 در ورودي و يخروج نيترات تغييرات ،۴ و ۳ي ها شكل در

 شده داده شينما بستر نوع ۱۴ هر در ش،يآزما ةدور طول
 شيآزما شروع زمان همان ازي خروج تراتين غلظت .است

 يخروج نيترات غلظت ميزان شد.ي ريگاندازه و مشاهده
 نيترات مقدار از كمتر به لياسترريغ خاک بستر ۱۳ هر در

ي هايباکتر وجوددليل  به که است افتهي كاهش ورودي
 در يخروج نيترات و است تراتين کنندهتيحذف/تثب
 از كمتر شيآزما ةدور كل دري کربن منابع حاوي بسترهاي

 منبع فاقد بستر در كه يحال در است؛ ليتر بر گرم يميل ۴۶
 چند گذشت از بعد يخروج نيترات غلظت (شاهد)،ي كربن
 ليتر بر گرم يميل ۴۶ از بيش به شيآزما شروع از روز

 توسط شدهگزارش جينتا مشابه جينتا نيا .است رسيده
 ،)۲۰۱۷( همکاران وي عيرب ،)۲۰۱۸( همکاران و دادخواه
 و )۲۰۱۲( همكاران و كامرون ،)۲۰۱۲( همكاران و هلي
  .است )۱۳۹۰( همكاران و يهاشم
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  آزمايش با بستر استريل و غيراستريل (فاقد منبع کربني) دوره طول در خروجي نيترات غلظت تغييرات - ۳شكل 

  

     
  

     
  تغييرات غلظت نيترات خروجي در طول دوره آزمايش - ۴شکل 

  
  C/N مختلفي ها نسبت دري کربن منابع اثري بررس
 زانيم ،دشويم مشاهده ٥ شکل در که طورهمان
 دو با خاک در موجودي ها يباکتر توسط تراتيني جداساز
 رسم ،است ۵/۳ و ۵/۱ترتيب  به آنها C/N که هياول غلظت
 مشاهده مختلف عيماي کربن منبع چهاري برا است. شده
 توسط تروژنيني جداساز زانيم که دشو يم
 شيافزا باي کربن منبع چهار هري برا ها سميکروارگانيم
ي کربن منبع نکهيا به توجه با ابد.ي يم شيافزا ،C/N زانيم
 کيفهتروتروي ها يباکتر توسعه و رشد به منجر تواند يم

 نسبت زانيم شيافزا با رو، نيا از شود؛ خاک در موجود
 زانيم ،يکربن ماده چهار هري برا تروژنين به کربن
 قبالً دهيپد نيا علت که ابدي يم شيافزا تروژنيني جداساز
 نديفرا شروع از ساعت ۲۵۰ حدود گذشت از بعد .شد ذکر
ي خروج تراتين غلظت که شد مشاهده کيولوژيب حذف
 ممکن دهيپد نيا ندارد.ي چندان رييتغ و شده ثابت باًيتقر
 طيشرا بودنمساعددليل  به ها يباکتر رشد علت به است
 تراتين زانيم نهيبهي جداساز و شيآزماي ابتدا در رشد
 ازي کي فقدان تينها در و ساعته ۲۵۰ نديفرا کي در
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 باشد. ها يباکتري حداکثر رشددليل  به رشد بر ثرمؤ عوامل
 ثابت از پس و ها شيآزما انيپا در که است ذکر انيشا

 در سبزي ها جلبک ستون، ازي خروج تراتين غلظت شدن
 يا توده وي باکتر رشد علت به جذب ستون ازيي ها بخش
 توان يم ،۵ شکل مشاهده با شدند. مشاهده هاآن شدن

 استات، گلوکز،ي کربن منبع چهار انيم از که گرفت جهينت
 ،۵/۳ و C/N ۵/۱ غلظت نسبتي برا متانول، و اتانول
 نيشتريب و است بودهي کربن منبع نيترمناسب متانول

  .است گرفته صورت آن در تراتيني جداساز زانيم

  

  

  
  C/N=3.5و   C/N=1.5آزمايش با چهارمنبع کربني در دو نسبت  دوره طول در خروجي نيترات غلظت تغييرات - ۵شکل 

  
 راندمان يبررس ةمطالع در ،)۱۳۹۰( همکاران وي هاشم
 از شدهساخته يزداتراتين بسترهاي در نيترات حذف
 حاوي ستون دو هر در كه اند كرده مشاهدهي کربن منابع
 كمتر به يخروج نيترات ،يكربن منبع فاقد و يكربن منبع
 نيترات ميزان و است افتهي كاهش ورودي نيترات از

 يخيل ديجد يكربن منبع حاوي هاي ستون در يخروج
  است. شده يكربن منبع فاقد هاي ستون از كمتر

  

 تراتين حذف راندمان
 به بستر ۱۳ عملكرد بين بهتر، ةسيمقا يبرا ،۶ شكل در

 حذف نرخ و راندمان تغييرات روند نيترات، حذف منظور
  .است شده ارائه شيآزما دوره طول در نيترات
 راندمان منابع کربني، فاقد بستر در ،۶ شكل با مطابق
 طوري است؛ به يافته افزايش زمان گذشت با نيترات حذف
 با كه است % شد. بديهي۴/۵۸ حذف راندمان بيشينه كه

 كربني جديد، منبع نکردناضافه صورت در زمان، گذشت
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 و مصرف ةواسطبه كربني موجود در بستر منبع مقدار
يابد.  كاهش مي بستر در فعال هايباكتري توسط تجزيه
 در حذف راندمان باالبودن ،)۲۰۱۲(همكاران  و كامرون
 شروع در آلي زياد كربن انتشار به را آزمايش ةدور ابتداي
منابع  حاوي در بسترهاي اند. داده نسبت مطالعه فاز

 آزمايش ةدور كل در نيترات حذف راندمان کربني،
 راندمان حداكثر و مانده باقي درصد 90 باالي همچنان
 رخ آزمايش دوره پايان در بسترها نوع اين % در۹۹ حذف

داده است. متوسط راندمان حذف در بستر حاوي منابع 
% و ۹۹%، متانول ۹۷%، استات ۸۳/۹۷کربني گلوکز 

، راندمان های زير شکلورد شدند. در آ% بر۹۸/ ۶۶اتانول
حذف نيترات براي چهار منبع کربني به نسبت کربن به 

طور که مشاهده ارائه شده است. همان ۵/۳و  ۵/۱نيتروژن 
شود با افزايش ميزان نسبت کربن به نيتروژن درصد  مي

جداسازي براي هر چهار ماده افزايش يافته است. براي 
متانول بيشترين ميزان جداسازي را دارد  ۵/۳و  ۵/۱نسبت 

از جمله  هاي قبلي ساير محققان،که اين پديده با تجربه
)، که راندمان حذف نيترات ٢٠١٦سيرينادان و همکاران (

 ٩٩ )۲۰۱۲(همكاران  و كامرون، درصد ٩٨را با متانول  
دست به درصد ٩٥) ٢٠١٤و جاني و همکاران ( درصد

کردن در واقع، در ابتدا با اضافه دارد.آوردند، مطابقت 
دليل تعداد کربن بيشتر در  گلوکز و استات، باکتري به

غلظت برابر دچار شوک شد و راندمان حذف در ابتداي 
ها براي گلوکز و استات بيشتر شد. در ادامه و با  آزمايش

هاي عاملي  دليل وجود گروه شروع حذف باکتريايي و به
شدن آنها از تجزية آنها و خارجاسيدي (کربوکسيل) و 

عنوان  هاي عاملي خود به ساختارگلوکز و استات، اين گروه
کننده براي تکثير بيشتر باکتري و در نهايت حذف ممانعت

کنند. بنابراين در ابتداي آزمايش، پتانسيل باالتر عمل مي
حذف براي استات و گلوکز باالتر است؛ ولي در پايان 

هاي مذکور اين امر  کنندهد ممانعتدليل وجو آزمايش به
يابد. اما در ساختار متانول چنين  کاهش مي

هايي وجود ندارد و بنابراين، در ابتداي  کننده  ممانعت
آزمايش راندمان کمتري نسبت به گلوکز و استات داشته و 

دليل عدم وجود ساختارهاي پيچيده  ها به در پايان آزمايش
با عنايت به  شود.مي کربروکسيل راندمان حذف بيشتر

عنوان  توان نتيجه گرفت که متانول به موارد ذکرشده مي
يک منبع کربني براي تسريع فرايند هضم ميکروبي نيترات 

  ترين منبع کربني است. ها مناسب توسط ميکروارگانيسم

  

  
  

  
  تغييرات راندمان حذف نيترات به تفكيک نوع بستر در طول دوره آزمايش - ۶شكل 
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  شيآزما يط در هايباکتر زانيم
 شيافزا با ،دشو يم مالحظه ٣ جدول در که طورهمان
 و رشد زانيم ،ماده چهار هري براي کربن منبع غلظت

 کاهش گلوکز مورد در .ابدي يم شيافزاي باکتر ريتکث
 وجود به توان يم را متانول به نسبتي باکتر رشد زانيم
 در موجود کربن اتم شش نيبي کوواالنسي وندهايپ

ي الکل ساختار به توجه با متانول دانست. ماده نيا ساختار
 دروني دياس و ليدروکسيهي عاملي ها گروهي دارا و

 در راي باکتر رشد نيشتريب است توانسته خود ساختار
دليل  به مهم نيا و باشد داشته ۵/۳ و ۵/۱ي ها نسبت

 مورد در است. بوده دروژنيه و ژنياکس زانيم باالتربودن
 رشد کاهشي ول ؛است بحث قابل لهمسئ نيا زين اتانول
 و کربني ها اتم نيبي کوواالنس ونديپدليل  ي بهباکتر
 توسط گرفتنقرار استفاده مورد و آن شدنهيتجز تر سخت
 مشاهده استات مورد در .است متانول به نسبتي باکتر
 منابع ريسا ازي باکتر ريتکث و رشد زانيم که دشو يم

 و بودنيدياس علت به دهيپد نيا و است ترکمي کربن
 طيشرا جاديا رايز ؛است آب در استات ونيآن وني ساختار

 اي وي باکتر رشد شکاه به منجر آب محلول دروني دياس
  د.شويمي باکتر مرگ

 

 
 يآمار ليتحل
 آزمون ازي کربن منابع نيبي همبستگة رابطي بررسي برا
 بيضرا ،٤ جدول در شد. استفاده SPSS افزارنرم دري جفت

 منابع نيب )Paired Samples Correlation(ي همبستگ
 و ٥/٣و ٥/١ تروژنين به کربن نسبت دو در دو به دوي کربن
ي کربن منبع هر نيبي همبستگ ٧ و ٦ جدول در نيهمچن

 با شدند. سهيمقا هم با ٥/٣و ٥/١ نسبت دو در خودش با
 نيا نيبي دار يمعني همبستگ ،مذکور جدول به توجه
 نشان جينتا دارد. وجود دو به دوصورت  ي بهکربن منابع
ي همبستگ بيضر بهي کربن منابعي تمام رفتار ،دهديم
  است. گريکدي مشابه ٩٨/٠ نيانگيم

  
  ٥/٣ و ٥/١ تروژنين به کربن نسبت دري کربن منابع غلظتي همبستگ بيضر سهيمقا - ٤ جدول

 هاهداد تعداد يکربن منابع
ي همبستگ بيضر

)(C/N=1.5 
ي همبستگ بيضر

)(C/N=3.5  
 يداريمعن

 ٠٠٠/٠ ٩٨٣/٠ ٩٧٠/٠ ٣٤ استات-گلوکز
 ٠٠٠/٠ ٩٦٣/٠ ٩٥٣/٠ ٣٤ متانول-گلوکز
 ٠٠٠/٠ ٩٦٩/٠ ٩٦٧/٠ ٣٤ اتانول-گلوکز
 ٠٠٠/٠ ٩٨٩/٠ ٩٨٦/٠ ٣٤ متانول-استات
 ٠٠٠/٠ ٩٧٣/٠ ٩٦٨/٠ ٣٤ اتانول-استات
 ٠٠٠/٠ ٩٨٩/٠ ٩٨٧/٠ ٣٤ اتانول-متانول

 

  طول آزمايشها در شمارش ميزان باکتري - ٣جدول 
 ١٠٠٠)*cfu/gr( کلي هايباکتر مقدار ونيفکاسيتريدن بستر )l/mg(ي ورود آب تراتين غلظت خاک نوع  فيرد
 ١٢ ش)يآزما شروع (دريکربن منبع فاقد ٠٤/٤ لياستر ريغ  ١
 ٨٠ يکربن منبع فاقد ١٠٠ لياستر ريغ  ٢
 ١٠٨ )C/N=1.5 (گلوکزي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٣
 ١٢١ )C/N=3.5 (گلوکزي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٤
 ٩٨ )C/N=1.5 (استاتي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٥
 ١٠٧ )C/N=3.5 (استاتي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٦
 ١٠٦ )C/N=1.5 (اتانولي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٧
 ١١٩ )C/N=3.5 (اتانولي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٨
 ١١٠ )C/N=1.5 (متانولي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ٩
 ١٣١ )C/N=3.5 (متانولي کربن منبعي حاو ١٠٠ لياستر ريغ  ١٠
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 نشان را )t )Paired Samples Test آزمون جينتا ،٥ جدول
 دوي برا تراتين حذفة سي(مقاي داريمعن بيضر دهد.يم

 استات-گلوکز جزبهي کربن منابع در متفاوت)ي کربن منبع
 ،واقع در ؛است تر کوچک درصد ٥ نانياطم سطح از
 نيانگيم نيبي ريچشمگ تفاوت گرفت جهينت توان يم

 سهيمقا هم با دو به دوصورت  به کهي کربن منابع غلظت
 ٦ و ٥ي هاجدول در کهي طورهمان دارد. وجود ،اند شده

 هر استات-گلوکز جزبه نييپا و باال حد ،شود يم مشاهده

 جامعه دو نيانگيم تفاوت ،واقع در ؛هستندي منف دو
 کي يبرا تراتيني خروجي ها غلظت ،جامعه هر از (منظور
- گلوکز مورد در است. صفر از کمتر )استي کربن منبع
 نيانگيم تفاوتي دار يمعن بيضر مقدار به توجه با استات
ي همبستگ ،٦ جدول به توجه با ست.ين دار يمعن جامعه دو
 کربن نسبت دو با خودش باي کربن منبع نيبي دار يمعن
 دارد. وجود ٥/٣ و ٥/١ تروژنين به

  

  ٥/٣ و ٥/١ تروژنين به کربن نسبت دري کربن منابع غلظتي داريمعن بيضر سهيمقا - ٥جدول 

 درجه آزادي داريمعني
  %٩٥سطح اطمينان 

 حد پايين         حد باال
  منابع کربني ميانگين انحراف معيار خطاي معيار ميانگين

              C/N=1.5)(  
 استات-گلوکز ٦٥/٠ ١٣/٢ ٦٦/٠ - ٧٦/٠ ٠٦/٢ ١٦ ٣٤٠/٠
 متانول-گلوکز - ٠٢/١ ٢٢/١٢ ٤٧/٣ -٦٣/١٧ - ٨٨/٢ ١٦ ٠٠٩/٠
 اتانول-گلوکز - ٠٨/٢ ٦٦/١٦ ٨٤/٣ - ٠٢/٢٩ - ٧١/١٢ ١٦ ٠٠٠/٠
 متانول-استات - ٠٩/١ ٣٥/١٣ ٥٠/٣ - ٣٣/١٨ - ٤٨/٣ ١٦ ٠٠٧/٠
 اتانول-استات - ٥١/٢ ٨٦/١٧ ٠٦/٤ - ١٣/٣٠ - ٩٠/١٢ ١٦ ٠٠٠/٠
 اتانول-متانول  - ٠٦/١ ٠٣/٧  ٨٤/١  - ٥٢/١٤  -٦٩/٦  ١٦  ٠٠٠/٠

        C/N=3.5)( 
 استات-گلوکز - ٥١/٠ ١٣/٢ ٥١/٠ - ٦١/١ ٥٨/٠ ١٦ ٣٣٨/٠
 متانول-گلوکز - ١٥/١ ٢٢/١٢ ٩٦/٢ -٨٦/١٧ - ٢٩/٥ ١٦ ٠٠١/٠
 اتانول-گلوکز - ١٧/٢ ٦٦/١٦ ٠٤/٤ - ٢٩/٣٠ - ١٥/١٣ ١٦ ٠٠٠/٠
 متانول-استات - ٠٧/١ ٣٥/١٣ ٢٣/٣ - ٩٣/١٧ - ٢٠/٤ ١٦ ٠٠٤/٠
 اتانول-استات - ١٢/٢ ٨٦/١٧ ٣٣/٤ - ٤٠/٣٠ - ٠٣/١٢ ١٦ ٠٠٠/٠
 اتانول-متانول - ٠١/١ ٠٣/٧ ٧٠/١ -٧٦/١٣ - ٥٢/٦  ١٦ ٠٠٠/٠
                

 و ١/ ٥ي ها غلظت نيبي همبستگ بيضر سهيمقا - ٦ جدول
  يکربن منبع هر ٥/٣

يهمبستگ بيضر يدار  يمعن  يکربن منابع هاداده تعداد 
٩٩٤/٠ ٠٠٠/٠  گلوکز-گلوکز ٣٤ 
٩٦٨/٠ ٠٠٠/٠  استات-استات ٣٤ 
٩٩٠/٠ ٠٠٠/٠  اتانول-اتانول ٣٤ 
٩٩٧/٠ ٠٠٠/٠  متانول-متانول ٣٤ 

ي برا را )t )Paired Samples Test آزمون جينتا ،٧ جدول
 بيضر دهد.يم نشان  نسبت دو دري کربن منبع هر
 منبع هري برا تراتين حذف نراندماة سي(مقاي داريمعن
ي کربن منابع در )٥/٣ و ٥/١ نسبت دو در خودش باي کربن
 ،واقع در ؛است ترکوچک درصد ٥ نانياطم سطح از
 نيانگيم نيبي ريچشمگ تفاوت گرفت جهينت توان يم

 دو در خودش باي کربن منبع هر تراتين حذف راندمان
  .دارد وجود ،اند شده سهيمقا هم با که نسبت

  
  ٥/٣ و ٥/١ تروژنين به کربن نسبت دري کربن منابع  غلظت دو حذف راندماني دار يمعن بيضر سهيمقا - ٧ جدول

 يآزاد درجه يداريمعن
 %٩٥ نانياطم سطح

 باال حد          نييپا حد
 اريمعي خطا
 نيانگيم

 يکربن منابع نيانگيم اريمع انحراف

 گلوکز-گلوکز - ١٨/٥ ٧٧/١ ٤٣/٠ - ٠٩/٦ - ٢٦/٤ ١٦ ٠٠٠/٠
 استات-استات - ٠١/٤ ١٥/٣ ٧٦/٠ - ٦٣/٥ - ٣٩/٢ ١٦ ٠٠٠/٠
 اتانول-اتانول - ٣٢/٤ ٧٦/٣ ٩١/٠ - ٢٥/٦ - ٣٨/٢ ١٦ ٠٠٠/٠
 متانول-متانول - ٨٥/٣ ٧٨/٣ ٩١/٠ - ٨٠/٥ - ٩١/١ ١٦ ٠٠١/٠
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  يريگجهينت
 منابع و ها روش از استفاده با تراتيني کيولوژيب حذف
 شدي سع ،پژوهش نيا در رد.يگيم صورت مختلفي کربن
 جادر حذف به منطقهي عيطب خاک از دهاستفا با که
 منبع چهار انيم از شود. پرداخته شگاهيآزما در تراتين

 درصد ٩٩ حذف راندمان با متانول ،شدهاستفادهي کربن
 را تريل در گرم يليم ١٠٠ غلظت به تراتيني خوببه توانسته
 ½ به راي نيرزميز آب در موجود تراتين و کند حذف
 از اعتس ٢٥٠ باًيتقر گذشت از پس تريل بر گرم يليم

 تراتين حذف ليدل داد نشان جينتا برساند. شيآزما شروع
 که داد نسبت خوارتراتيني ها يباکتر رشد به توانيم را
 مقدار شدند. شمارش نهاآ کل مقدار شيآزما هر انيپا در
 انگريب که ديرس ١٣١٠٠٠ به شدهشمارشي هايباکتر کل
 ،واقع در است. ها يباکتر رشد طيشرا ودنبمناسب و ديمف
 مناسبي کربنة ماد کي ،متانول که گرفت جهينت توان يم
 با همي آمار ليتحل در است. آب در تراتين حذفي برا

 کربن نسبت دو هر دري دار يمعن بيضر ريمقاد به توجه
 تفاوت استات- گلوکز جزبه که شد دهيد تروژنين به

 دارد. وجودي کربن منابع غلظت نينگايم دري ريچشمگ
 منبع کي مختلفي ها غلظت نيبي زوج آزمون ،نيهمچن
ي ها غلظت نيبي دار يمعني بستگمه که داد نشاني کربن
  دارد. وجودي کربن منبع هري برا ۵/۳ و ۵/۱
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