
 مجله پژوهش آب ايران
 )١٧٠-١٥٩( ١٣٩٨زمستان  /٣٥/ پياپي ٤/ شماره ١٣جلد 
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  چکيده
  

 يهانيزم از تراتين ييآبشوشوند. ميهاي زيرزميني تشديد آلودگي مربوط به نيترات در آبهاي زيادي موجب فرايند
زند. يم ستيز طيمح به يريناپذجبران لطمات تراته،ين يهاکود از شتريب استفاده از يناش ياقتصاد يهاانيز بر عالوه ي،کشاورز

 با پژوهش نيا آبشويي عناصر غذايي خاک مطرح شده است.کاربرد بايوچار در خاک به عنوان يک روش مطلوب براي کاهش 
و کاهشي ضريب يشي تغييرات افزا ريتأث يبررس و خاک از نيترات ييآبشو كاهش بربرگ درخت خرما  بايوچار كاربرد هدف

 يبرا HYDRUS-1Dدر اين پژوهش، از مدل  .شد انجام و پروفيل توزيع نيترات رخنه منحني انتشار و ضريب ايزوترم جذب بر
 يکيدروليه يپارامترها. شد استفاده خاک نمونه مختلف نقاط درو پروفيل توزيع نيترات  رخنه يمنحن راتييتغ ي هسيمقا
شود مقدار عددي ايزوترم جذب بايوچار باعث مي شيافزا که نشان داد جينتا. ندبه دست آمد يريگاندازه قيطر از وچاريبا

که با افزايش ضريب انتشار کشيده شده و غلظت نيترات خروجي کاهش يابد؛ در حاليمنحني رخنه نيترات به سمت راست 
 ١١ي هيال وجودشود. طولي بايوچار، کاهش غلظت نيترات خروجي کاهش يافته و منحني رخنه به سمت چپ کشيده مي

 زوترميا يعدد مقدار شيافزا با .داد درصدکاهش ۶۱ حدود را ستون يانتها در شده عيتوز تراتين مقدار وچار،يبامتري سانتي
و  رتريخروج د يبه معنا نياکه  ابدييم کاهش خاک اعماق به ندهيآال انتقال سرعت وچار،يانتشار با بيجذب و کاهش ضر

ي خروجي از ستون در نتايج آناليز مومنتم نشان داد که ميزان جرم آاليندهاست.  بايوچار هيکمتر امالح از ستون خاک با ال
گرم بر ميلي ۷۸/۱۳متر مکعب بر ساعت و در حالت استفاده از بايوچار برابر گرم بر سانتيميلي ۳۶/۱۵بدون بايوچار حالت 
ي در خروج آالينده از ستون مي باشد. اين مقدار در تمامي درصد ۳/۱۰ کاهشمتر مکعب بر ساعت است که بيانگر سانتي

دهد که بايوچار تحت هر شرايطي باعث جذب آالينده از محيط آبي و کاهش تيمارهاي پژوهش کمتر از شاهد بود و نشان مي
  ميزان فرونشت آن به اعماق خاک خواهد شد.

  
  .HYDRUS- 1D ترات،ين ،ايزوترم جذب ضريب ،ضريب انتشار طولي: ي كليديها واژه
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  مقدمه
هاي زيرزميني و سطحي به نيترات در بسياري آلودگي آب

صورت يک مشکل جدي مطرح است و  از مناطق دنيا به
هاي زيرزميني در ترين آالينده شيميايي آب نيترات، شايع

). انتخاب يک ١٣٨٥آيين و ناصري،  جهان است (نيک
هاي روش مناسب براي حذف نيترات از آب اغلب با چالش

هاي موجود با توجه رو است؛ زيرا بيشتر روش متعددي روبه
به نسبت هزينه به اثربخشي مناسب نبوده و داراي 

هاي مختلف حذف نيترات مشکالتي هستند. از ميان روش
به علت  مختلف يهاجاذب توسطاز آب، فرايند جذب 
ي طراحي و مالحظات اقتصادي، سهولت اجرا، سادگ

ترين روش براي تصفيه و بهبود کيفيت آب آبياري مناسب
(انصاري و همکاران،  آلوده به نيترات شناخته شده است

b۱۳۹۸(.  
 براي ساز معتبريشبيه هاي،مدل اخير هايسال در

 در امالح و آب حرکت به مربوط مسائل به گويي پاسخ
مدل  به توانمي هامدل اين جمله از است. شده ارائه خاك

HYDRUS-1D کرد.  ) اشاره١٩٩١ همکاران، و (فيچر
 قابليت با پيشرفته مدل يک، HYDRUS-1Dمدل 
 جذب و حرارت امالح، آب، بعدي يک حرکت سازي شبيه
 و اشباع شرايط در ريشه رشد و همچنين ريشه توسط آب

 عددي حل شامل مدل، اين است. خاك در غيراشباع
 با خاك در آب حرکت بررسي براي ريچاردز ي معادله
 معادالت و محدود هايالمان خطي الگوي از استفاده
 خاک در گرما و امالح بررسي حرکت براي انتشار -انتقال
 مشخصات توصيف براي HYDRUS-1D مدل در. است

 آبيهدايت و رطوبتي منحني نظير خاک، هيدروليکي
 که است شده تعريف متعددي روابط غيراشباع،
 و عباسي( است معلم-گنوختنوان رابطه آنها ترين معمول

)، پژوهشي ۱۳۹۰شيراني و همکاران ( .)٢٠٠٣ همکاران،
هاي سازي حرکت يون برومايد در ستونبه منظور شبيه

ي خاک در دو بافت شن لومي و لوم شني  خورده دست
انجام دادند. تحليل حساسيت  HYDRUS-1Dتوسط مدل 

نشان داد که افزايش ضريب   HYDRUS-1Dافزارنرم
شده  بيني پخشيدگي در آب، حداقل تأثير را بر غلظت پيش

 حاليکهآب خروجي خاک مورد مطالعه داشته است؛ در زه
بيشترين حساسيت مدل مربوط به تغييرات رطوبت اشباع 

با ضريب تبيين بيش از نه درصد  HYDRUS-1Dبود. مدل
آب نشان داد. برومايد در زهبيني خوبي از غلظت پيش

 حرکت بررسي منظور به )١٣٨٩( و همکاران نژاد درخشان
-HYDRUS مدل از نيشکر کشت تحت خاک در نيترات

1D اين مدل گرچه که داد نشان نتايج کردند. استفاده 
 خاک در نيترات حرکت روند از خوبي برآورد توانست

شده  داده برازش( شده بهينه مقادير ولي داشته باشد؛
 صحرايي هايدر آزمايش شده تعيين ميزان از آن توسط)

   .بود کمتر
پارامترهاي  يقيدر تحق) a١٣٩٨ و همکاران ( ينصارا

را با  يب انتشار و سرعت واقعيانتقال امالح شامل ضر 
خاك و داده هاي غلظت  يکيدرولياستفاده از پارامترهاي ه

 يلوم رسسازي معکوس در خاک  د به روش مدليبروم
ب انتشار يورد نمودند، مقدار ضرآمزرعه دانشگاه شهرکرد بر

 .دست آمده متر ب يسانت ٠٩/٤برابر 
 يک در نيترات انتقال بررسي ) براي٢٠١٣فلي ( اسديان
افزار  نرم از زئوليت با شده تيمار شني لوم خاک

HYDRUS-1D داد نشان سازي شبيه نتايج. کرد استفاده 
. دارد کخا در نيترات انتقال از خوبي برآورد مدل اين که

 و شده سازي  شبيه مقادير بين همبستگي ضريب ي دامنه
لمي و  .شد محاسبه ٩٧/٠و  ٩٤/٠ بين آزمايشگاهي

ها و )، در تحقيقي به بررسي انتقال کلوئيد۲۰۱۳همکاران (
با و  دانهدرشت شنهاي خاک شني و امالح در ستون

هاي خود ها آزمايشپرداختند. آنبدون پوشش ژئوتکستال 
را تحت دو نوع جريان اشباع و غيراشباع انجام دادند و 
ي  سپس، الگوي جريان در خاک را با استفاده از معادله

توصيف  HYDRUS-1Dساکن و کاربرد مدل  - روان
کردند. نتايج نشان داد که وجود پوشش ژئوتکستال به 

ش انتقال افزايش همگني خاک کمک کرده و باعث کاه
وجود اين پوشش در ستون خاک باعث . دشويمها آالينده

انتقال منحني رخنه خاک به سمت راست و همچنين 
کاهش قله آن شد که اين به معناي خروج ديرتر و کمتر 

شده توسط ژئوتکستال   هاي خاک پوشيدهامالح از ستون
است. همچنين نتايج نشان داد که خروج امالح از 

هاي شن دانه نسبت به ستوندرشتهاي شن  ستون
سازي انتقال امالح با مدل تر اتفاق افتاد. شبيه سريع

HYDRUS-1D از نتايج  ۱، با ضريب رگرسيون نزديک به
  قابل قبولي برخودار بود.

يکي از راهکارهاي مفيد استفاده از بقاياي گياهي، تبديل 
). در ۲۰۱۱ها به بايوچار است (ناولز و همکاران، آن
هاي بسياري روي خصوصيات و هاي اخير تحقيق لسا
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آب و خاک انجام  کننده اصالحعملکرد بايوچار به عنوان 
ماستو و  ;۲۰۱۳شده است (موخرجي و زيمرمان، 

و  ينتاالچ؛ ۲۰۱۱؛ اينيانگ و همکاران، ۲۰۱۳همکاران، 
). بايوچار باعث جذب طيف وسيعي از ۲۰۱۳همکاران، 

گين (بسلي و همکاران، ترکيبات سمي مانند فلزات سن
ها  ) و ساير آلودگي۲۰۱۰ها (کوکانا،  )، حشره کش۲۰۱۰

هاي اخير، کاربرد بايوچار در  شود. در سالدر خود مي
خاک به عنوان يک روش مطلوب براي کاهش آبشويي 

)، تثبيت ۲۰۱۰عناصر غذايي خاک (ليارد و همکاران، 
؛ ونچورا و ۲۰۱۰کربن آلي خاک (وولف و همکاران، 

اي (استيوارت و  )، کاهش گازهاي گلخانه۲۰۱۳همکاران، 
 وچاريبا يايمزا گريد از ) مطرح شده است.۲۰۱۳همکاران، 

 خاک يونيآن و يونيکات تبادل تيظرف شيافزا به توانيم
 از هاندهيآال حذف ييتوانا و )۲۰۱۱ همکاران، و ناولز(

 .کرد اشاره) ۲۰۱۳ همکاران، و نتااليچ( يآب يهامحلول
شده  هاست که بشر به ظرفيت باالي زغال چوب فعالسال

ها پي برده است و از آن  (کربن فعال) در جذب انواع نمک
کند (زو و  زدايي صنعتي استفاده ميدر فرايندهاي نمک

 و زتماندگاري ا بايوچار ها، گزارش طبق). ۲۰۱۰همکاران، 
 ؛۲۰۱۰ همکاران، و اتکينسون( دهد مي افزايش را فسفر
 حائز سديمي هايخاک در که) ۲۰۱۰ همکاران، و زفجو

 همچنين، حاکي از آن است که ها گزارش. است اهميت
 گاز انتشار کاهشنيز  و آمونيوم و آمونياک حفظ با بايوچار

N2O خاک در موجود ازتبه حفظ  قادر ،نيترات آبشويي و 
 به بايوچار ،کلي طور هب). ۲۰۱۰ کندرون، و کالف( است
 گياه نياز مورد غذايي عناصر از غني آلي ترکيب يک عنوان

 عالوه که) ۲۰۱۲ همکاران، و پرواج( شوددر نظر گرفته مي
 ضروري غذايي عناصر توجه قابل مقادير حاوي کربن، بر

 همکاران، و بريج( است پتاسيم و فسفر مانند ،گياه
 باعث تواند مي خاک در بايوچار مصرف رو، از اين). ۲۰۱۲
 همکاران، و بوچر( شود شيميايي کودهاي مصرف کاهش
) گزارش دادند که ۲۰۱۳سمسوري و همکاران ( ).۲۰۱۰

ي ميوه نخل روغني و  آمده از پوسته دست بايوچارهاي به
پوسته برنج در جذب عناصر سنگين موجود در محلول آبي 

 تراتين سطحي جذب) ۲۰۱۳( همکاران و نتااليچمؤثرند. 
. دادند قرار مطالعه مورد را رفعاليغ و فعال وچارايب توسط

 باعث وچارايب يسازفعال که داد نشان هاآن قيتحق جينتا
 يهامحلول تهيدياس و هشد آن جذب تيظرف شيافزا
   جذب تيظرف بر ياديز ريتأث ترات،ين يهاوني يحاو

  .رددا هاوچارايب
کودهاي مورد استفاده در  زين رانيا دربه طور خالصه، 

 منابع تراتين يآلودگ منبع نيتر مهم ي،کشاورز يهانيزم
 کشور، در ساالنه). ۱۳۹۰ ان،يملک( شونديم محسوب يآب

 کشاورزان که شوديم ديتول ياهيگ يايبقا ياديز مقدار
 ،نيبنابرا. درندا را هاآن تيريمد يچگونگي  دغدغه اغلب

 يايبقا ليتبد يبرا نهيهز کم يهاروش از استفاده
 از ارزش، با يآل يها کننده اصالح به متيق ارزان يکشاورز

 ،شد گفته آنچه به توجه با. است برخوردار ياديز تياهم
 کاهشبر  يکشاورز يايبقا ريتأث به يابيدست تياهم
هاي آلوده از آب آنو حذف  خاک از تراتين ييآبشو

 ياهيال صورت به وچاريبا کهيي آنجا ازد. شو مشخص مي
، بنابراين ؛است نشده يبررس متخلخل طيمح در جداگانه،

 وچاريبا ياهيال يريگقرار ريتأث يبررس هدف بااين پژوهش 
تأثير  ،جذب نيترات از آب زيرزميني بر متخلخل طيمح در

ضريب انتشار و ايزوترم جذب بايوچار بر تغييرات منحني 
 نقاط دررخنه نيترات و تغييرات پروفيل توزيع نيترات 

  انجام شد. خاک مختلف
  

  ها مواد و روش
 بادر اين پژوهش، حل مستقيم انتقال آلودگي نيترات 

انجام گرفت. دو تيمار اصلي  HYDRUS-1D افزار نرم
 با خرما برگاي با بايوچار تحقيق، شامل خاک اليه

ورودي . و خاک بدون بايوچار بود متريسانت ١١ ضخامت
است؛  نيترات تزريق مدت و غلظت مدل، شامل ميزان

ها و اعماق  زمان در غلظت خروجي مدل ميزان حاليکهدر
  منحنيهاي بايوچار، منظور بررسي ويژگيبه .مختلف است

گنوختن  خاک مربوطه بر مدل ون يرطوبت ي مشخصه
بودن اين مدل، برآورد  دليل غيرخطي بهبرازش داده شد. 

سازي غيرخطي و  مؤثر پارامترها، مستلزم يک روش بهينه
نقطه) است (ورايث  ۸تا  ۵نقاط داده کافي (حداقل داشتن 
هاي  ). بنابراين، رطوبت بايوچار در مکش۱۹۹۸و آر، 
متر آب، سانتي ۱۰۰۰و  ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰

، ۳۰۰هاي  با استفاده از دستگاه صفحات فشار و در مکش
متر آب با استفاده از ستون سانتي ۱۰۰و  ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰

خواه،  زاده و سپاس گيري شد (قطبي زهآويزان آب اندا
سازي  گيري از قابليت بهينه ). سپس با بهره۲۰۱۵

 )۱۹۹۸ آر، و ورايث(افزار اکسل  غيرخطي در نرم
(رطوبت  �θبراي تعيين . پارامترهاي مدل برآورد شدند
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ساعت اشباع شد؛  ۲۴))، نمونه به مدت cm.cm-3اشباع (
در گرمخانه  ساعت ديگر ۲۴سپس، وزن شده و به مدت 

هاي  گراد نگهداري شد. نمونهدرجه سانتي ۱۰۵با دماي 
محاسبه شد (ميلر و  �θخشک شده مجدداً وزن شده و 

) و به عنوان اطالعات ورودي براي اليه ۲۰۰۲همکاران، 
داده شدند. نتايج  HYDRUS-1Dافزار بايوچار به نرم

  شده است. ارائه ۱جدول  در استفاده مورد خاک خصوصيات

  
  مشخصات فيزيکي و شيميايي خاک مورد استفاده - ۱جدول 

NO3 EC 
pH 

 بافت خاک رس شن سيلت مواد آلي ρb تخلخل
(mg/kg) (dS/m) % (gr/cm3) % % % % 

 لوم رسي ٢٨ ٢٤ ٤٨ ٣٨/٠ ٣٨/١ ٤٩ ٣/٧ ٣٣/٠ ۰۴/۴

  
انتخاب حرکت آب و امالح در قسمت ابتدايي با توجه به 

 ستون طول ، ژئومتري شاملHYDRUS-1D افزار نرم
 صورت قائم و به خاک ستون متر،سانتي ۲۹خاک معادل 

  مدل انتخاب .وارد شدند اليه برابر سه خاک اليه  تعداد
شده براي خصوصيات هيدروليکي خاک، مدل تک خلل و 

شده است. مشخصات   گنوختن تعديلفرجي وان
دست  هيدروليکي خاک با استفاده از رابطه ونگنوختن به

   شود: صورت زير توصيف مي که به) ۱۹۸۰(ونگنوختن، آمد 

)۱(  θ(h) = �θ� + θ� − θ�(1 + ⌈�h⌉�)�           for h < 0θ�                                         for  h > 0 

 پارامتر، α؛ )cm.cm-3رطوبت باقيمانده ( ،�θ که در آن:
، پارامتر توزيع n و ؛)cm-1( هوا ورود نقطه مكش عكس

معموالً به منظور کاستن هستند. اندازه منافذ (بدون بعد) 
در نظر  (m=1-1/n)از تعداد پارامترهاي نيازمند برآورد 

  شود.  گرفته مي
در قسمت اطالعات مربوط به انتقال امالح، واحد انتخابي 

تعداد آالينده يک و مدت زمان )، mgگرم (براي جرم ميلي
تزريق نيترات برابر با مدت زمان برقراي جريان (تزريق 

هاي پيوسته) وارد شد. جرم مخصوص ظاهري براي اليه
دست آمد. ضريب  خاک و اليه بايوچار با روش استوانه، به

ي تأثير تغييرات  کننده انتشار طولي و عرضي بيان
امالح است. اين دو ميکروسکوپي سرعت جريان بر انتقال 

ضريب، پارامترهاي خاص خاک هستند که با آزمايش 
شوند. نتايج اثر يا روابط تجربي تعيين ميعناصر بي

دهد که تأثير انتشارپذيري ها نشان ميبسياري از پژوهش
). ۱۳۹۲طولي بيشتر از انتشارپذيري عرضي است (عباسي، 

خاک مورد  )cm( پذيري طولي انتشار ضريب مقدار
آزمايش، با روش حل معکوس، محاسبه شد. ضريب 
پخشيدگي مولکولي به انرژي جنبشي مولکولي مرتبط 
است. مقدار اين ضريب در فازهاي جامد، مايع و گاز بسيار 

متفاوت است. در قسمت مربوط به پارامترهاي آالينده، 
مقدار ضريب پخشيدگي مولکولي نيترات در آب خالص 

و ضريب پخشيدگي مولکولي در  )cm2.h-1( ۰۶۸۴۷/۰برابر 
 ). ۱۳۹۲خاک برابر صفر در نظر گرفته شد (عباسي، 

 جرم واحد بر شده جذب يماده مقدار ميان تعادلي يرابطه
 دماي در مايع، فاز در آن تعادل حالتدر  غلظت و جاذب
  .شودمي ناميده جذب ايزوترم ثابت،
 سازوکار به بردن پي براي پارامترها ترينمهم از يکي
  انجام مطالعات طبق. هستندجذب  هايايزوترم ،جذب
 ناچيز مقدار خاک، طتوس تراتين جذب زوترميا ،شده

 تراتين جذب زوترميا که يصورت در است؛ )صفر باًيتقر(
 است شده گرفته نظر در ٨٢٠/٥ مقدار وچاريبا توسط

 .)٢٠١٣(سمسوري و همکاران، 
سازي براي شرايط مرزي بااليي (قسمت  در اين شبيه

و براي شرايط مرزي  ثابت يفشار هدابتداي بستر خاک) 
پاييني زهکشي آزاد انتخاب شده است. همچنين در 
قسمت مربوط به شرايط اوليه، هد فشاري انتخاب شده 
است. براي شرايط مرزي بااليي و پاييني در رابطه با انتقال 

شار غلظت باالدست و گراديان برابر صفر  ترتيب بهامالح، 
ي قرارگيري خاک و  ، نحوه۱در شکل  انتخاب شدند.

بايوچار در پروفيل عمودي به همراه نقاط مشاهداتي 
مشخص شده است. در قسمت شرايط اوليه، غلظت سراسر 

ي ابتداي  پروفيل يکسان است؛ ولي هد فشاري نقطه
ي نقاط برابر صفر در  متر و در بقيهسانتي ۴۰پروفيل برابر 

ارائه شده  ۲نظر گرفته شد که شماتيک مدل در شکل 
  است.

اين پژوهش با دو تيمار اصلي، شامل تيمار بستر خاک 
بدون وجود بايوچار (شاهد) و تيمار دوم، خاک با يک اليه 

متر است. همچنين، سانتي ١١ساندويچ بايوچار به ضخامت 
و  ٠انتشار (تيمارهاي فرعي، شامل سه سطح ضريب 
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%) و سه سطح تغييرات ايزوترم جذب بايوچار ٥٠- % و ٥٠+
%) هستند. با تغييرات کاهشي و ٥٠- % و ٥٠و + ٠(

افزايشي ضريب انتشار بايوچار و ايزوترم جذب بايوچار، 
و  مختلف هاي زمان در شده سازي شبيه غلظت ميزان

رخنه در نقاط مشاهداتي مشخص،  تغييرات منحني
 هاي عمق در شده سازي شبيه غلظت همچنين ميزان

و تغييرات پروفيل توزيع نيترات بررسي شدند. با  مختلف
افزار اکسل و تبديل مقادير  انتقال خروجي مدل به نرم

زمان به حجم منفذي، تغييرات منحني رخنه در نقاط 
مشاهداتي مختلف و تغييرات پروفيل توزيع نيترات مقايسه 

  شدند.
  

 
خاک و بايوچار در پروفيل عمودي و نقاط نوع توزيع  -۱شکل 

  مشاهداتي
  

  
  شرايط اوليه هد فشاري در پروفيل -۲شکل 

  

  نتايج و بحث
 و پروفيل بر منحني رخنه (D)تأثير ضريب انتشار 

  توزيع نيترات
منحني رخنه مختلف  يهاي حالت    سهيمقا، ۳شکل 

در  .دهد(غلظت نسبي در مقابل حجم منفذي) را نشان مي
ي بايوچار به نمونه خاک اضافه شد، منحني  حالتي که اليه

رخنه نيترات نسبت به حالت بدون بايوچار، در نقاط 
 ۵۰ شيافزامختلف به سمت راست کشيده شده است. با 

، منحني رخنه نيترات نسبت به انتشار بيضر يدرصد
، به سمت باال کشيده است و کاهش Dحالت بدون تغيير 

 ۵۰کاهش  با کاهش پيدا کرده است.غلظت نيترات، 
نسبت به  تراتين رخنه يمنحنانتشار،  بيضر يدرصد

، به پايين و سمت راست کشيده شده Dحالت بدون تغيير 
و کاهش غلظت نيترات، افزايش پيدا کرده و ديرتر به 

  غلظت ثابت رسيده است.
اي و خاک بدون بايوچار، بيانگر اين ي خاک اليه مقايسه

اي با اليه بايوچار باعث انتقال منحني اليه است که خاک
که  رخنه به سمت راست و همچنين کاهش قله آن شد

اين به معناي خروج ديرتر و کمتر امالح از بستر خاک 
) ۲۰۱۳( همکاران و يلم جينتا با پژوهش اين است. نتايچ

 .دارد يهمخوان
در  خاک اعماق در تراتين عيتوز ليپروف، ۴ شکل در

 يهازمان يط ضريب انتشار -۵۰و %+ ۵۰سطوح صفر، %
طور که در شکل مشاهده  شده است. همان سهيمقا مختلف

در خاک وجود  يتراتين ،خاک هياول طيشرا در شود،يم
 در ،گرم بر ليترميلي ۵۰ غلظت با تراتين قيندارد. با تزر

 شيافزا با ييابتدا هاي عتسا در وچار،يبا هيخاک بدون ال
ستون  يکرده و انتها دايکاهش پ تراتيعمق غلظت ن
 ي هادام بانقاط دارد.  هينسبت به بق يمترخاک غلظت ک

 غلظت خاک، ستوناز تمام نقاط  ندهيو عبور آال قيتزر
 بابرابر شد.  قيتزر هيبا غلظت اول هاعمق تمام در ندهيآال

 خاک با سهيمقا دربه خاک  وچاريبا يهيالشدن  اضافه
با  تراتين ق،يتزر ييهاي ابتدا ساعت در وچار،يبا هيال بدون

کرده و زمان  طيدر مح عيشروع به توز يسرعت کمتر
 يهيبه غلظت اول ندهيغلظت آال دنيرس يبرا يشتريب

 و ۵۰%در سطح +  راتييتغ نياست. ا دهيطول کش قيتزر
 ستون يانتها و شوديم دهيد وضوح بهانتشار  بيضر %۵۰-

 بيضرنسبت به سطح صفر  يشتريب زمان گذشت با خاک
  .است دهيرس يورود غلظت به انتشار
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 نشان وچار،يبا بدون خاک و ياهيال خاک ي سهيمقا
 يدر انتها t=50hrخاک در زمان  تراتين زانيکه م دهد يم

 حدود به شاهد، ماريت در تريل در گرميليم ۲۸ستون از 
 دهيرس وچاريبا هيال وجود ماريت در تريل در گرميليم ۱۱

را به  يخروج تراتيدرصد کاهش ن ۶۱و حدود  است
 هيال توسط تراتين جذب انگريبکه همراه داشته است 

 تراتين عيتوز انتشار، بيضر -%۵۰است. در سطح  وچاريبا
  .است افتاده اتفاق گريد حاالت از ترآهسته

    

    
 ۹ ،۲۰ و ۲۹انتشار در سه نقطه مشاهداتي  ضريب مختلف مقادير در رخنه منحني بر آن وجود و بايوچار اليه نبود مقايسه -۳ شکل

 متر يسانت
  

    

    
 مختلف يهازمان يط در سطوح مختلف ضريب انتشار خاک اعماق در تراتين عيتوز ليپروف سهيمقا -۴ شکل
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نيترات در  بر منحني رخنه (D)تأثير ضريب انتشار 
 اي مختلف نقاط مشاهده

ي، با مشاهدات نقطه نياول دردهد که ، نشان مي۵شکل 
افزايش ضريب انتشار طولي، کاهش غلظت نيترات خروجي 
کاهش پيدا کرده و منحني رخنه به سمت چپ کشيده 

که در شکل پيداست، در دومين  طور همانشده است. 
نقطه مشاهداتي غلظت نيترات خروجي به طور قابل 
 توجهي کاهش پيدا کرده و با کاهش ضريب انتشار،

منحني رخنه نيترات به سمت راست کشيده شده است. 

 از ندهيآال نکهيا به توجه با ،يمشاهدات نقطه نيسوم در
 تراتين تظغل مقدار شده، خاک هيال وارد ارچويبا هيال

مقايسه تيمار شاهد با تمامي . است کاهش يافته يخروج
دهد که اليه بايوچار سطوح ضريب انتشار طولي، نشان مي

باعث کاهش چشمگير غلظت آالينده  با جذب آالينده،
خروجي در تمام نقاط مشاهداتي شده است. منحني رخنه 

ها، به سمت راست منتقل شده و  نيترات در تمام عمق
نده خروجي در هر نقطه نسبت به نقطه قبل جرم آالي

 کاهش يافته است.
 

    

  
 اي در مقادير مختلف ضريب انتشارمقايسه منحني رخنه در نقاط مختلف مشاهده -۵شکل 

  
بر منحني رخنه و پروفيل  (Kd)تأثير ايزوترم جذب 

  توزيع نيترات
مقدار  شود که با افزايشمشاهده مي ۶با توجه به شکل 

عددي ايزوترم جذب، منحني رخنه نيترات بيشتر به سمت 
راست انتقال يافته و غلظت نيترات خروجي نسبت به 

که غلظت تيمار شاهد کاهش پيدا کرده است؛ به طوري
 =۹z و =۲۰zمتر کمتر از سانتي =۲۹z نيترات در نقطه

است. در تمامي حاالت افزايش يا کاهش متر شده سانتي
ضريب ايزوترم جذب، ميزان جرم آالينده خروجي کمتر از 

بودن اليه  تيمار شاهد است که اين موضوع بيانگر موفق
ي تيمار شاهد با  بايوچار در کاهش آالينده است. مقايسه

دهد که تمامي سطوح ضريب ايزوترم جذب، نشان مي
ها، به سمت راست عمق منحني رخنه نيترات در تمام

انتقال يافته است، که اين به معناي خروج ديرتر و کمتر 
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 امالح از بستر خاک است. اليه بايوچار با جذب آالينده،
باعث کاهش چشمگير غلظت آالينده خروجي در تمام 
نقاط مشاهداتي شده است و جرم آالينده خروجي در هر 

تايج اين نقطه نسبت به نقطه قبل کاهش يافته است. ن
)، همخواني ۲۰۱۰پژوهش با مطالعات (بسلي و همکاران، 

  دارد و گوياي حذف آلودگي نيترات توسط بايوچار است.
  

    

  
  اي و با مقادير مختلف ضريب ايزوترم جذبمقايسه منحني رخنه در نقاط مختلف مشاهده -۶شکل 

  
 در خاک اعماق در تراتين عيتوز ليپروف، ۷شکل  در

 يهازمان يط جذب زوترميا بيضر - ۵۰% و+ ۵۰% سطوح
 مشاهده شکل به توجه باشده است.  سهيمقا مختلف

با سرعت  تراتين ق،يتزر ييهاي ابتدا ساعت درکه  شود يم
عمق،  شيافزا باکرده و  طيدر مح عيشروع به توز يکمتر

ستون خاک  يکرده و انتها دايکاهش پ تراتيغلظت ن
 +%۵۰ح سطنقاط دارد.  هيبقنسبت به  يغلظت کمتر

 حاالت از تر آهسته تراتين عيتوز در جذب، زوترميا بيضر
  .است کرده عمل گريد

 بيضر - ۵۰% و+ ۵۰% سطوح در راتييتغ ي سهيمقا
که  دهديم نشان وچاريبا بدون خاک با جذب زوترميا

 عيتوز و انتقال زمان مدت شيافزا باعث وچاريبا هيال وجود
 .است شده خاک اعماق به ندهيآال

 يتمام صفر مومنتم جينتا ،خالصه طوره ب، ٢ جدول
. از آنجايي که مومنتم دهديم نشان را پژوهش يمارهايت

 Massکرده ( ي ميزان جرم آالينده عبور دهنده صفر نشان

balanceتوجه به  رو، با ) در آن مقطع معين است؛ از اين
شود که در تمامي تيمارها مقدار جدول مذکور مشاهده مي

 =۲۰zبيشتر از =۹zدر ارتفاع  ي عبورکرده آالينده
  =۲۹zکمتر از  =۲۰zمتر و به طور مشابه براي سانتي
شدن آالينده  متر است که در هر يک نشان از جذبسانتي

ي  هاي باالتر است و بنابراين، مقدار آاليندهدر عمق
 سهيمقاعبور نموده است.  نيمعزمان و مقطع  درکمتري 
 بر گرميليم ۷۸/۱۳ برابر( وچاريبا با ماريت صفر سطح
 ۳۶/۱۵ برابر( شاهد ماري) و تساعت بر مکعب متريسانت
 ياندازتله از نشانمکعب بر ساعت)  متر يسانت بر گرميليم
 يدرصد ۳/۱۰ کاهشو  وچاريبا- خاک طيدر مح ندهيآال

اي ي مشاهده آالينده خروجي از بستر خاک در هر نقطه
دهد در تمامي ، نشان مي۲ي ديگر از جدول  است. نتيجه

حاالت افزايش يا کاهش ضريب انتشار و ضريب ايزوترم 
جذب، باز هم ميزان جرم آالينده مانده در محيط بستر 

)Poruse media از تيمار شاهد است. اين مسئله ) بيشتر
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بيانگر آن است که تقريباً در تمامي حاالت، بايوچار موفق 
ي خروجي از  به جذب آالينده در محيط و کاهش آالينده

 و نتااليچبا نتايج  پژوهشبستر خاک شده است. نتايج اين 
 جذبهمخواني دارد که نشان از ) ۲۰۱۳( همکاران
  است. رفعاليغ و فعال وچارايب توسط تراتين سطحي
 شده، در يک نرمال مومنتم نتايج خالصه به طور ٣جدول 
دهد. از آنجايي که مي نشان را پژوهش تيمارهاي تمامي

شده پژوهش، ميانگين زمان رسيدن  مومنتم يک نرمال
رو، با  دهد؛ از اينآالينده را در آن مقطع معين نشان مي
در تمامي  شود کهتوجه به جدول مذکور، مشاهده مي
در نقاط مشاهداتي تيمارها ميانگين زمان رسيدن آالينده 

نسبت به تيمار شاهد (بدون بايوچار) بيشتر است که 
بايوچار -ي گرفتارشدن آالينده در محيط خاک دهنده نشان

ي خروجي است. اليه بايوچار در تمامي  آالينده کاهشو 
حاالت، سبب کاهش آالينده خروجي از بستر خاک شده 

ي سطوح مختلف نسبت به  است. همچنين، از مقايسه
%+ ضريب ۵۰توان نتيجه گرفت که سطح سطح صفر، مي

ضريب ايزوترم جذب، در انتقال منحني  -%۵۰انتشار و 
تر  ي خروجي، موفق رخنه به سمت راست و کاهش آالينده

اند. نتايج اين پژوهش با گزارش سمسوري و همکاران  بوده
ي جذب عناصر  دهنده دارد و نشان)، همخواني ۲۰۱۳(

  سنگين موجود در محلول آبي توسط بايوچار است.
 

    

  
  هاي مختلفپروفيل توزيع نيترات در اعماق خاک در سطوح مختلف ضريب ايزوترم جذب طي زمان -۷شکل

  
  )mg/cm3×hr(مقادير مومنتم صفر تمامي تيمارها  - ٢جدول 

 سطح صفر نبود بايوچار مومنتوم صفر
  ايزوترم جذب ضريب انتشار

  %٥٠- سطح   %٥٠سطح +  %٥٠- سطح   %٥٠سطح +
z=٩cm ٧٢/١٦  ٠٥/١٥  ٥٦/١٥  ٢٦/١٤  ٢٣/١٤  ٩٠/٢٣  

z=٢٠cm ٦٥/١٥  ٠٦/١٤  ٥٥/١٤  ٢٨/١٣  ٢٤/١٣  ٨٨/١٤  

z=٢٩cm ٣٦/١٥  ٧٨/١٣  ٢٧/١٤  ٠١/١٣  ٩٧/١٢  ٦٠/١٤  
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  )hr( پژوهش يمارهايت يتمام کي مومنتوم شده نرمال ريمقاد -۳ جدول

  صفر سطح  وچاريبا نبود  کي مومنتوم شده نرمال
  ايزوترم جذب  ضريب انتشار

  %٥٠- سطح  %٥٠+ سطح  %٥٠- سطح  %٥٠+ سطح
z=٩cm ٥٧٠/١٦٦ ٤٠٠/١٧٩ ٨٢٨/١٧٩ ٢٢٥/١٦٩ ٢٨٣/١٧٣ ٦٨٦/١٥٩ 

z=٢٠cm ٥٣٧/١٧٥ ٩٦١/١٨٧ ٣٨٠/١٨٨ ١٠٤/١٧٨ ٠١١/١٨٢ ٩٥٨/١٦٨ 
z=٢٩cm ٠٤٨/١٧٨ ٤١٠/١٩٠ ٨٢٢/١٩٠ ٥٩٧/١٨٠ ٤٨٠/١٨٤٠ ٥٦٤/١٧١ 

  
  گيرينتيجه

 شوديم باعث وچاريبا جذب زوترميا يعدد مقدار شيافزا
 غلظت و شده دهيکش راست سمت به تراتين رخنه يمنحن

 بيضر شيافزا با حاليکه در ابد؛ي کاهش يخروج تراتين
 يخروج تراتين غلظت کاهش وچار،يبا يطول انتشار
 دهيکش چپ سمت به رخنه يمنحن و افتهي کاهش

 يعدد مقدار شيافزا با کهدهد  يم نشان جي. نتاشود يم
به سمت راست  شتريب تراتيرخنه ن يجذب، منحن زوترميا

شاهد  مارينسبت به ت يخروج تراتيشده و غلظت ن دهيکش
باعث کاهش غلظت  وچاريبا هيکرده است. ال دايکاهش پ

 به تراتين رخنه يشدن منحن دهيو کش يخروج تراتين
 وچاريبا با ماريسطح صفر ت ي سهي. مقاشوديم راست سمت
 ياندازتله ي دهندهنشان) وچاريشاهد (بدون با ماريو ت
 ي ندهيآال کمترشدن و وچاريبا - خاک طيمح در ندهيآال

 ي هيال .است يامشاهده ي نقطه هر در بستر از يخروج
انتشار و  بيو کاهش ضر شيسطوح افزا يدر تمام وچاريبا

 باعث  طيدر مح ندهيجذب، با جذب آال زوترميا بيضر
يع توز زمان مدت شيافزاو  يخروج ندهيآال جرم کاهش

 کمتر و رتريد خروج يمعنا به نيا که ؛شده است تراتين
. الزم به ذکر است وچاريبا هيال با خاک ستون از امالح
 زوترميا بيضر - %۵۰انتشار و  بي%+ ضر۵۰که سطح  است

 و ندهيآال عيتوز و انتقال زمان مدت شيافزا درجذب، 
 ترموفق ،يخروج ي ندهيآال عيتوز و انتقال سرعت کاهش
  .اند بوده
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