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چکیده
یکی از اجزای پایدار نیتروژن ،در طبیعت نیترات میباشد .ترکیبات نیترات بسیار حالل بوده و به راحتی میتوانندد وارد ب هدای
سددی ی و زیرزمینددی شددده و بادددش ب ددوده شدددن بنهددا گردنددد .دنیتریفیکاسددیون یکددی از راههددای حددائ دانیددی نیتددرات از
اکوسیستمهای ببی و زمینی میباشد .در این ت قیق پدیده دنیتریفیکاسیون و روند تغییر نرخ حائ نیترات با زمان ،در ید

میا عده

بزمایشگاهی ستونی بر روی دو نوع بستر متفاوت ،نوع اول ،فاقد باگاس نیشکر و نوع دوم ،حاوی  03درصد حجیی باگاس نیشکر و
 03درصد خاک ،ت ت شرایط کامال اشباع (بی هوازی) ،بررسی و میا عه شد .غلظت نیترات ورودی به بسترهای مدورد میا عده ،بده
طور متوسط  54میلی گرم در یتر در نظر گرفته شد .با نیونه برداری از م لول ورودی و خروجی از فیلترهای طراحی شده ،تغییدرات
حائ نیترات طی ی

دوره سه ماهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .بیشترین درصد حائ نیترات در بسدترهای حداوی باگداس

( 45درصد) در اواخر دوره و در بسترهای فاقد باگاس ( 94درصد) ،در اوایل دوره مشاهده شد .نتایج نشان دادند که باگاس نیشدکر
میتواند به دنوان ی
میلو

منبع کربنی بسیار مفید و کاربمد در طراحی فیلترهای کربنی و دیوارههای دنیتریفیکاسیون کربنی بدرای حدائ

نیترات از م لولهای ورودی استفاده شود .به طور کلی ،نتایج این ت قیدق ،فربیندد دنیتریفیکاسدیون را بده دندوان یکدی از

مکانسیم های اصلی حائ بیو وژیکی نیترات از م یطهای بیهوازی پیشنهاد میدهد.
کلید واژهها :باگاس نیشکر ،بستر دنیتریفیکاسیون ،زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی ،نیترات.
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Abstract
Nitaret is one of the stable components of nitrogen in the nature. Nitrate compounds are
highly soluble and can easily imported to the surface and groundwaters and finally lead to be
polluted of them. Denitrification is one of permanent removal methods of nitrate from terrestrial
and aquatic ecosystems. In this study, denitrification process and nitrate removal rate changes
with time in a column experimental study was evaluated on two types of denitrification beds, first
type was a mixture of bagasse and soil (30 % of the volume of bagasse and 70 % of the volume
of soil) and second type was only soil without bagasse. All experiments were performed under
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saturation conditions (anaerobic conditions). The influent nitrate concentraion to the all beds was
considered an average of 45 mg/l. With sampling of inflow and outflow of the columns, nitrate
removal changes were assessed over a period of three months. The maximum percentage of
nitrate removal in columns with mixture of soil and bagasse were occurred in the end of the
experiment (94%) and in columns without the bagasse were ocured in the first of the experiment
(89%).The results showed that sugar cane bagasse as a carbonic source can be very useful in the
design of carbonic filters and denitrification walls for nitrate favorable removal of inlet
concentrated solutions. Overall, the results confirm that the denitrification process is one of the
main mechanisms of biological nitrate removal from anaerobic enviroments.
Keywords: Sugarcane bagasse, Denitrification bed, Actual hydraulic retention time, Nitrate.

مقدمه
اهمیت نیتروژن
1

گالوی و همکاران ( ،)3002نیتروژن را به عنوان یکی از پنج
عنصر اصلی الزم برای زندگی و یکی از فراوانترین عناصر در جو
و در زمین گزارش میکنند .در مطالعات ردی و دالئون،)3002( 3
نیتروژن یک ماده مغذی ضروری که در طیف وسیعی از شکلها
در کره زمین یافت میشود و در مقایسه با سایر عناصر ،شکلهای
2
شیمیایی بسیار زیادی دارد تعریف میشود .از طرف دیگر ،لنگ
( ،)3011در مطالعهای ،چهار شکل غیر آلی ازت ،آمونیاک ،آمونیوم،
نیتریت و نیترات را که میتوانند برای موجودات زنده سمی باشند
گزارش میکند .به عالوه کامرگو و آلنسو ،)3002( 4در مطالعهای،
چهار مشکل زیست محیطی اصلی ناشی از زیادی نیتروژن در
طبیعت از جمله ترش شدن آبهای شیرین ،5مغذی شدن آبها 2و
مناطق مرده هیپوکسیک ،7که عوارض نامطلوب بهداشتی برای
موجودات آبزی و تولید گاز گلخانهای اکسید دی نیتروژن ،را به
دنبال دارند ،ذکر میکنند .مطابق با گزارش این محققین،
غلظتهای باالی نیترات منجر به سندرم بچه آبی ،2سرطان در
دستگاههای گوارشی ،بیماریهای قلبی کرونر و عفونت در
دستگاههای تنفسی میشود .مطالعات روپرت ،)3002( 9نشان
میدهد که در ایالت متحده آمریکا ،بیشتر از  30درصد از چاههای
روستایی ،غلظتهای نیتروژن نیتراته باالتر از حد استاندارد آب
آشامیدنی ( 10میلیگرم در لیتر) دارند .سازمان حفاظت محیط
زیست آمریکا )3002( 10بیشترین سطح آلودگی نیترات را  45میلی
گرم در لیتر گزارش کرده است .این مشکل در مناطق دیگر دنیا
هم قابل مشاهده میباشد .استنفورد و همکاران ،)1975( 11نیترات
1- Galloway et al.
2- Reddy and Delaune
3- Long
4- Camargo and Alonso
5 - acidification of freshwater bodies
6- eutrophication
7- associated hypoxic zones
8- Blue baby syndrom
9- Rupert
10- USPEA
11- Stanford et al.

را به عنوان گستردهترین آالینده آب زیرزمینی در جهان معرفی
میکنند .هم چنین سپلدینگ و اکسنر ،)1992( 13در مطالعاتشان،
آلودگی نیتراته آبهای زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه را
رو به افزایش گزارش میکنند که پیوسته با افزایش کوددهی نیز
در مقیاس بزرگ رو به افزایش میباشد .ولوکیتاو همکارانa, ( 12
 ،)1992bسوزاندن مواد آلی یا تودههای زیستی ،14پاکسازی
زمین و زهکشی تاالبها ،توسط انسانها را عامل ایجاد
استخرهای بزرگی از نیترات میدانند .گالوی و همکاران (،)3002
این موضوع را بسیار نگران کننده گزارش میکنند .زیرا از دیدگاه
آنها مقدار نیتراتی که انسان به محیط زیست اضافه میکند بیشتر
از مقداری است که از طریق فرآیند دنیتریفیکاسیون از اکوسیستم
حذف میشود به طوری که در نهایت این امر منجر به تشدید
حرکت نیترات به دریافت کنندههای پایین دست در محیط زیست
از قبیل دریاچهها و مصبها میشود .آنها تأیید میکنند که انتقال
نیترات به آب زیرزمینی به طور کلی در تمامی سیستمهای
کشاورزی مشاهده میشود .اگر چه در تعدادی از جوامع ،فاضالب
انسانی نیز منبع مهمی محسوب میشوند.
سیکل یا چرخه نیتروژن توسط فرآیندهای اصلی که تحول و
دگرگونی بین شکلهای مولکولی را نظارت میکنند ،کنترل
میشود .نولز ،)1923( 15هیل )1992( 12و گیلیام،)1994( 17
دنیتریفیکاسیون را به عنوان یک فرآیند کلیدی تنظیم کننده
چرخهی عنصر ازت در محیطهای زیست طبیعی معرفی میکنند.
به گونهای که طی این فرآیند ،ازت غیر آلی به شکل نیترات،
توسط گونهای از باکتریهای غیر هوازی موجود ،از سیستم حذف
میشود .محصول پایانی دنیتریفیکاسیون گاز نیتروژن میباشد که
در اتمسفر قابل تشخیص است .دنیتریفیکاسیون به طور کلی از
برخی از ترکیبات واسطه زیر پیروی میکند:
N2

N2O

NO

NO2-

NO3-

12- Spalding and Exner
13- Volokita et al.
14- Biomass
15- Knowles
16- Hill
17- Gilliam
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اودا و همکاران ،)3002( 1حضور دنیتریفیکاتورها را تقریباً در
تمامی خاکها تأیید میکنند که محدوده وسیعی از گونهها از جمله
گونه سودومانس ، 3گونه آلکالیژن، 2گونه فالووباکتریوم ، 4گونه
پاراکوکوس 5و گونه باسیلوس 2را شامل میشوند .اکثر باکتریهای
2
دنیتریفیکاتور ،هتروتروفیک 7میباشند .هیسکوک و همکاران
( )1991و له و ریتمن ،)3002( 9رایجترین آنها را گونه
سودومانس معرفی میکنند به طوری که این گونه محدوده وسیعی
از منبع کربنی را به عنوان منبع انرژی مصرف میکند .سپلدینگ و
اکسنر ( )1992و اودا و همکاران ( ،)3002انجام فرآیند
دنیتریفیکاسیون را نیازمند چندین عامل از جمله عدم حضور
اکسیژن ،موجودیت نیترات در محیط به عنوان گیرنده الکترون ،10و
کربن ناپایدار به عنوان منبع انرژی برای دنیتریفیکاتورها میدانند.
شو و همکاران ،)3009( 11تأیید میکنند که در محیطهای فاقد
اکسیژن ،موجودات زنده و ارگانیسمها ،نیترات را به عنوان ترمینال
گیرنده الکترون استفاده و مصرف میکنند به طوری که طی این
فرآیند مواد آلی را برای به دست آوردن انرژی ،اکسید میکنند.
هم چنین این محققین گزارش مینمایند که عالوه بر نیترات ،یک
یا چند گیرنده دیگر الکترون برای دنیتریفیکاسیون نیاز میباشد.
این اهدا کنندگان الکترون ،13شامل کربن برای دنیتریفیکاسیون
هتروتروفیک 12یا کاهش آهن و سولفور ،برای دنیتریفیکاسیون
اتوتروفیک 14میباشند.
شیپر و همکاران ،)3010( 15در مطالعه خود تاریخچهای از
طراحیهای متفاوت بیوراکتورهای دنیتریفیکاسیون که منابع
کربنی جامد را استفاده میکنند ،غلظتهای هیدرولوژیکی آنها،
اثر ،و فاکتورهایی که عملکرد آنها را محدود میکنند ارائه
میدهند .بسترهای دنیتریفیکاسیون اصلی ،شامل دیوارهای
دنیتریفیکاسیون( 12متوقف کننده آبهای زیر زمینی کم عمق)،
بسترهای دنیتریفیکاسیون( 17متوقف کننده تخلیههای غلیظ) ،و
الیههای دنیتریفیکاسیون( 12متوقف کننده آبشویی خاک)
میباشند .این محققین عملکرد دیوارها و بسترهای
دنیتریفیکاسیون را ،در هر دو مطالعات میدانی و صحرایی با
1- Ueda et al.
2- Pseudomonas spp
3- Alcalignes spp
4- Flavobactrium spp
5- Paracoccus spp
6- Bacillus spp
7- Heterotrophic denitrifiring
8- Hiscock et al.
9- Lee and Rittmann
10- Electron acceptor
11- Shao et al.
12- Electron donor
13- Heterotrophic
14- Autotrophic
15- Schipper et al.
16-Denitrification interceptors or walls
17- Denitrification beds
18- Denitrification layers

سرعتهای  0/01تا  2/2گرم در متر مکعب در روز برای دیوارها و
 3تا  33گرم در متر مکعب در روز برای بسترها ،موفقیت آمیز
گزارش میکنند.
لنگ و همکاران ( ،)3011دیوارهای دنیتریفیکاسیون را موانع
واکنشپذیر متخلخل و نفوذپذیر تعریف میکنند که در داخل سطح
آب زیرزمینی نصب میشوند به طوری که آب زیرزمینی در
سرتاسر آن دیوار جریان مییابد و منبع کربنی ترکیب شده با خاک
به عنوان منبع انرژی مورد نیاز دنیتریفیکاتورها در جهت تبدیل
نیترات در آب زیرزمینی به گاز نیتروژن فعالیت میکند .ولوکیتا و
همکاران ( a 1992و  )bو وانگ و همکاران ،)3007( 19محدوده
وسیعی از انواع بسترهای کربنی در مطالعات ستونی 30برای یافتن
مناسبترین بستر برای بیوراکتور مورد آزمایش قرار میدهند.
سرعتهای حذف نیترات در مطالعات ستونی ولوکیتا و همکاران
( a 1992و  ،)bاز سه گرم در متر مکعب در روز
(برادههای چوب) تا  92گرم در متر مکعب در روز (شلتوک برنج)
محدود میشود .کامرون و شیپر ،)3010( 31سرعتهای فوق العاده
باالی حذف نیترات برای تعداد زیادی از بسترهای کربنی (شلتوک
برنج ،خوشه های گندم و پنبه) را به انتشار زیاد کربن آلی در
شروع فاز نسبت میدهند و برای دورههای طوالنیتر مفید نمی-
دانند .تحقیقات زیادی در زمینه بررسی عملکرد منابع کربنی متنوع
در بسترهای دنیتریفیکاسیون در جهت افزایش راندمان حذف
نیترات صورت گرفته است.
اودا و همکاران ( ،)3002گزارش میکنند که خصوصیات منابع
کربنی اضافه شده اثر ویژهای روی پارامترهای مهم فرآیند
دنیتریفیکاسیون از جمله نرخ حذف نیترات دارند .یانگ و
همکاران ،)3013( 33اثر منابع کربنی متفاوت (استات ،سیترات و
گلوکز) ،نسبت کربن به ازت کل و غلظت اکسیژن حل شده روی
فرآیند دنیتریفیکاسیون را در مطالعه خود گزارش میکنند .نتایج
تحقیق کامرون و شیپر ( ،)3013نشان میدهد که برادههای ذرت
نسبت به برادههای چوب ،مقدار نیترات بیشتری را بدون اینکه
منجر به کاهش شدید هدایت هیدرولیکی شوند حذف مینمایند.
هاشمی گرم دره و همکاران ،)3011( 32پتانسیل چهار منبع کربنی
متفاوت (چوب ،کاه گندم ،شلتوک برنج و برگ درخت خرما) برای
کاربرد در بسترهای دنیتریفیکاسیون به منظور حذف نیترات را
مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان
داد که نوع منبع کربنی بر راندمان حذف نیترات تأثیرگذار
میباشد.

19- Wang et al.
20- Column study
21- Cameron and Schipper
22- Yang et al.
23- Hashemi Garmdareh et al.
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جدول  -1خصوصیات بسترهای مورد مطالعه
نوع بستر
مشخصات

فاقد باگاس

حاوی باگاس

درصد مواد آلی

1/4

3

درصد کربن آلی

0/23

1/17

درصد ازت کل

0/075

0/092

نسبت کربن به ازت کل

10/92

13/19

اسیدیته

7/22

7/52

هدایت الکتریکی (قبل از
آشویی)
هدایت الکتریکی (بعد از
آشویی)
وزن مخصوص ظاهری*

11/75

11/75

1/9

1/245

1/55

1/22

درصد رس

13

13

درصد سیلت

42/4

42/4

درصد شن

44/2

44/2

بافت خاک

لومی

لومی

* بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب.

ژو و همکاران a3015( 1و  ،)bبه استناد به تحقیقاتی که تا
کنون انجام شدهاند انتخاب یک منبع کربنی اقتصادیتر با راندمان
و نرخ حذف مناسبتر را ضروری گزارش میکنند .به همین منظور
در مطالعه حاضر عملکرد باگاس نیشکر (محصول خام تولیدی
کشت و صنعت نیشکر) به عنوان یک منبع کربنی جدید بررسی و
ارزیابی میشود .باگاس نیشکر به واسطه کشت وسیع آن ،به وفور
در استان خوزستان تولید میشود و مصرف آن عالوه بر کمک به
سالمت محیط زیست ،به لحاظ اقتصادی نیز بسیار مقرون به
صرفه میباشد .در تحقیق حاضر طی یک سری مطالعات ستونی
در محیط آزمایشگاهی ،عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع
کربنی مورد نیاز در بسترهای دنیتریفیکاسیون در خصوص راندمان
حذف نیترات بررسی و ارزیابی میشود .هم چنین تأثیر اضافه
نمودن منبع کربنی بر روی هدایت هیدرولیکی اشباع در طول دوره
آزمایش و ارتباط آن با راندمان حذف نیترات نیز بررسی میشود.

آماده سازی ستونهای آزمایش

در این تحقیق بسترهای دنیتریفیکاسیون در لولههای پلی
اتیلن به قطر سه اینچ ( 7/23سانتیمتر) ،و ارتفاع  45سانتیمتر
شبیهسازی میشوند .ابعاد در نظر گرفته شده برای مدلسازی بستر
مشابه ابعاد در نظر گرفته شده توسط هاشمی و همکاران ()1290
میباشد .هلیاو همکاران ،)3013( 3نیز در تحقیق خود ،لولهها با
پوششهای تیره را ،برای جلوگیری از تابش خورشید و احتمال
وقوع سنتز نوری (نور ساخت) 2انتخاب کردند .در تحقیق حاضر دو
نوع بستر برای ارزیابی فرآیند دنیتریفیکاسیون آماده شد .در نوع
اول ،فقط خاک و در نوع دوم ،مخلوطی از خاک و باگاس با نسبت
حجمی  20درصد باگاس و  70درصد خاک در نظر گرفته شد.
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهای مورد مطالعه در جدول
( )1ارائه شده است.

مواد و روشها
مطاله حاضر در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم
آب واقع در دانشگاه شهید چمران از اوایل مرداد ماه  1292شروع
و به مدت سه ماه تا پایان مهرماه  1292ادامه داشت.

1- Zhu et al.

2- Healya et al.
3- Photosynthesis
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شکل  -1شماتیکی از نحوه چیدمان ستونها و بارگذاری هیدرولیکی

ستونها یا بسترهای دنیتریفیکاسیون بدین صورت پر شدند
که در ابتدا خاک تهیه شده از سایت واقع در مزرعه شماره یک
آبیاری و زهکشی در دانشگاه شهید چمران ،هوا خشک گردید و
سپس از الک دو میلیمتری به منظور یکنواخت نمودن اندازه ذرات
خاک و متعاقباً اختالط صحیح آن با باگاس ،عبور داده شد .باگاس
نیشکر مورد استفاده در این مطالعه از مزارع کشت و صنعت نیشکر
سلمان فارسی واقع در شیرین شهر در سی کیلومتری شهر اهواز
تهیه شد .کل ارتفاع ستون ( 25سانتیمتر) ،با الیههای پنج
سانتیمتری و تعداد  10ضربه با وزنه سه کیلویی 1بر روی هر
الیه ،پر شدند .پنج سانتیمتر اول و آخر در هر ستون مشابه با کار
هلیا و همکارا ( ،)3013با شنهای شکسته به منظور یکنواختی
توزیع جریان در ورودی و جلوگیری از شستشوی خاک در خروجی،
پر گردید .پس از پر نمودن ستونها ،با کمک درپوش ،خروجی
ستونها مسدود شدند .در شکل ( ،)1شماتیکی از چیدمان ستونها
و نحوه ورود و خروج جریان نمایش داده شده است .هم چنین با
هدف تثبیت بستر خاک در مقطع لوله و عدم ایجاد جدایی در حد
فاصل خاک و دیواره لوله به دلیل متفاوت بودن جنس مواد خاک

- 1این دستورالعمل بر مبنای یک سری آزمایشهای اولیه (پری تست) قبل
از آماده سازی کل ستون ها حاصل شد.

و دیواره ،دیواره لولههای پلی اتیلن ،قبل از پر شدن به کمک
گریس پوشش داده شدند .با این کار در پایان آزمایش هیچ شکاف
بزرگی یا جدایی خاک از لوله مشاهده نشد .برای هر بستر طراحی
شده سه تکرار در نظر گرفته شد.
شبیه سازی هیدرولیکی جریان عبوری از بسترها

در این تحقیق مشابه تحقیق هاشمی و همکاران (،)1290
هلیا و همکاران ( )3013و ویتوسک و همکاران ،)1992( 3با هدف
شبیهسازی فرآیند دنیتریفیکاسیون و ضرورت ایجاد شرایط کامالً
اشباع ،جریان ورودی از پایین ،وارد بستر و از باالی بستر خارج
میشد .در جریانهای رو به باال 2وقوع شرایط اشباع حتمی می-
باشد .تمامی ستونهای آزمایشی ،تحت بار فشاری ثابت یک
متری آب قرار داده میشوند .به منظور جلوگیری از تغییر غلظت
ورودی و انتقال غلظت مشخص و یکسانی از نیترات به تمامی
ستونها ،محلول شبیهسازی شده به کمک یک لوله با شش
انشعاب خروجی به طور همزمان به تمامی ستونها منتقل میشد.

2- Vitousek et al.
3- Upflow
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جدول  -2مشخصات کیفی و شیمیایی آب شهری و محلول ورودی به بسترها
نوع محلول
مشخصات

آب شهری

محلول ورودی

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس
بر متر)
اسیدیته

1/02

1/902

7/20

7/57

نیترات (میلی گرم بر لیتر)

5/5

45

آمونیوم (میلی گرم بر لیتر)

0/972

0/921

تهیه محلول ورودی به بسترها

برای تهیه محلول ورودی ،از آب لولهکشی شهری استفاده
میشد .بدین صورت که ابتدا مشخصات کیفی و شیمیایی آب
لولهکشی شهری از قبیل نیترات ،هدایت الکتریکی ،اسیدیته و
آمونیوم اندازه گیری میشد .سپس به کمک نمک نیترات پتاسیم،
غلظت نیترات آب شهری به حدود  45میلیگرم در لیتر افزایش
داده میشد .در جدول ( ،)3مشخصات کیفی و شیمیایی آب شهری
و محلول تهیه شده ورودی به بسترها ارائه شده است.
نمونهگیری ،ابزار و روشهای اندازهگیری فاکتورهای
کنترل شده در دوره آزمایش

قبل از شروع نمونهگیری ،بسترهای آماده شده به مدت پنج
روز تحت آب شویی با آب لولهکشی شهری قرار گرفتند .نمونه-
گیری از محلولهای ورودی و خروجی ،در اوایل دوره و به مدت
یک هفته به صورت روزانه و پس از آن نمونهگیریها به صورت
هفتگی و در پایان دوره به صورت دو هفته یک بار انجام میشد.
طول دوره آزمایش سه ماه در نظر گرفته شد و نمونهگیریها از
اوایل مرداد ماه شروع شدند و تا پایان مهرماه ادامه یافتند .مقادیر
غلظت نیترات ،آمونیوم ،هدایت الکتریکی و اسیدیته نمونههای
ورودی و خروجی در همان روز نمونهبرداری اندازهگیری میشد.
هم چنین مشابه کار هاشمی و همکاران ( ،)3011سرعت جریان
محلول خروجی در همان روز نمونهبرداری به روش حجمی اندازه-
گیری میشد .غلظت نیترات و آمونیوم به کمک دستگاه
اسپکتروفتومتر 1مدل هک 3و به ترتیت در طول موجهای  330و
 435نانومتر اندازهگیری میشدند .اسیدیته و هدایت الکتریکی به
ترتیب با استفاده از دستگاههای اندازهگیری مدل اینولب 2و مدل
متراهم 4اندازهگیری میشدند .در پایان دوره آزمایش مشابه کار
واحدی و همکاران ( ،)1292با تهیه نمونههای خاک از بسترهای
موجود ،درصد کربن آلی به روش والکی و بالک ،درصد ماده آلی

1- Spectrophotometer DR 5000
2- Hach
3-Inolab
4- Metrhom

به کربن آلی به روش اکسیداسیون دی کرومات پتاسیم و مقدار
ازت کل به روش کجلدار اندازهگیری میشدند.
محاسبه هدایت هیدرولیکی اشباع

هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت به صورت زیر
محاسبه گردید:
)Ks=Q/(i*A

()1

به طوری که  :Qسرعت حجمی جریان خروجی (متر مکعب
بر روز) :i ،گرادیان هیدرولیکی (بدون بعد) و  :Aسطح مقطع عبور
جریان (متر مربع) میباشند .در این تحقیق گرادیان هیدرولیکی و
مقطع جریان برای هر دو نوع بستر دنیتریفیکاسیون به ترتیب
 3/91متر در متر و  0/0045متر مربع میباشد.
تخمین نرخ یا سرعت بار گذاری هیدرولیکی

7

نرخ بارگذاری هیدرولیکی با استفاده از رابطه پیشنهادی لین و
همکاران ،)3002( 2از رابطه زیر بر حسب متر در روز محاسبه شد:
q = Q/A
()3
که در آن Q ،و  :Aبه ترتیب سرعت حجمی جریان خروجی
(متر مکعب بر ساعت) و سطح مقطع عبور جریان (متر مربع)
میباشند.
تخمین تخلخل موثر

5

به منظور تخمین تخلخل مؤثر ،از رابطهی پیشنهادی
فرانزمیر )1991( 2استفاده گردید:
()2

)(R2=0.66

Ks=1.95*10-3 *θe 2/67

5- Hydraulic loading rate
6- Lin et al.
7- Effective porosity
8- Franzmeier
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به طوری که در آن Ks ،و  :θeبه ترتیب هدایت هیدرولیکی
اشباع (متر بر ثانیه) و تخلخل موثر (بدون بعد) میباشند
1
تخمین زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی
در این تحقیق ،زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی بر حسب ساعت
از رابطه پیشنهادی قانع و همکاران )3015( 3تخمین زده شد:

تحلیلهای آماری

تحلیلهای صورت گرفته در این مطالعه به کمک نرم افزار
آماری اس پی اس اس نسخه ( 33مدل خطی عمومی )4انجام
گرفت.
نتایج و بحث

)AHRT= (L * ne) / (q

()4

به طوری که در آن ne ، L ،و  :qبه ترتیب طول بستری که
جریان آب از آن عبور میکند (متر) ،تخلخل مؤثر (بدون بعد) و
سرعت تخلیه ویژه یا نرخ بارگذاری هیدرولیکی (متر بر ساعت)
میباشد.
تخمین نرخ حذف نیترات

به منظور تعیین عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون ،نرخ حذف
نیترات (میلی گرم بر لیتر بر ساعت) از رابطه زیر مطابق با رابطه
پیشنهادی قانع و همکاران ( )3015محاسبه شد:
()5

RNO3- = -ΔC / AHRT

در این رابطه :ΔC ،مقدار افت غلظت نیترات ورودی (میلی
گرم بر لیتر) ،و  :AHRTزمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی
(ساعت) ،میباشد .هم چنین ،کادلک و والیس )3009( 2و ژو و
همکاران ( a3015و  ،)bرابطهی زیر را برای تخمین نرخ حذف
نیترات در بسترهای متخلخل از جمله بسترهای دنیتریفیکاسیون
پیشنهاد دادهاند.
()2

)RNO3- = -(ΔC * Q) / (Vs *ne

که در آن :Vs ،به عنوان حجم بستر اشباع شده (متر مکعب)
میباشد .سایر پارامترها مشابه معادله ( )5میباشند.
تخمین راندمان حذف نیترات

راندمان حذف نیترات از رابطه زیر مشابه رابطه ژو و همکاران
( a3015و  )bمحاسبه شد:
()7

R % = (Ci-Cef)/Ci*100

در این رابطه :Ci ،غلظت نیترات اولیه یا ورودی (میلی گرم بر
لیتر) و :،Cefغلظت نیترات خروجی از بستر (میلی گرم بر لیتر)،
میباشد.

)1- Actual hydraulic retention time (AHRT
2- Ghane et al.
3- Kadlec and Wallace

تأثیر اضافه نمودن منبع کربنی (باگاس) بر راندمان حذف
نیترات

روند تغییرات غلظت نیترات خروجی و ورودی در طول دوره
آزمایش در شکل ( ،)3به تفکیک نوع بستر نمایش داده شده است.
مطابق این شکل مشاهده گردید که میزان غلظت نیترات خروجی
در هر دو بستر به کمتر از مقدار نیترات ورودی کاهش پیدا میکند.
این نتایج مشابه نتایج گزارش شده توسط چندین محقق میباشد.
هاشمی و همکاران ( ،)1290در مطالعه بررسی راندمان حذف
نیترات در بسترهای دنیتریفیکاسیون ساخته شده از پوشال جو
مشاهده میکنند که در هر دو ستون حاوی منبع کربنی و فاقد
منبع کربنی ،نیترات خروجی به کمتر از نیترات ورودی کاهش
مییابد .هم چنین مطابق با شکل ( ،)3میزان کاهش نیترات
خروجی در ستونهای حاوی باگاس خیلی بیشتر از ستونهای فاقد
باگاس میباشد .این نتایج مشابه نتایج گزارش شده توسط هاشمی
و همکاران ( ،)1290میباشد .آنها میزان کاهش نیترات خروجی
در ستونهای حاوی منبع کربنی پوشال جو را خیلی بیشتر از
ستونهای فاقد این نوع منبع کربنی گزارش کردند .در این مطالعه
نیز در شکل ( ،)2به منظور مقایسه بهتر بین دو بستر ،روند تغییرات
راندمان حذف نیترات در طول دوره آزمایش نمایش داده شده
است .مطابق با شکل ( ،)2در بسترهای فاقد باگاس ،حداکثر
راندمان حذف ( 25/34درصد) ،به ابتدای دوره ( 35روز از شروع
آزمایش) تعلق دارد که کامرون و شیپر ( ،)3013آن را به انتشار
زیاد کربن آلی در شروع فاز مطالعه نسبت میدهند .همچنین
مشاهده میشود که در پایان دوره آزمایش راندمان حذف در
ستونهای فاقد باگاس به  37/21درصد کاهش مییابد ،در حالی
که در بسترهای حاوی باگاس ،راندمان حذف نیترات در کل دوره
آزمایش هم چنان باالی  20درصد باقی میماند و حداکثر راندمان
حذف ( 94/54درصد) در این نوع بسترها به پایان دوره آزمایش
تعلق دارد .متوسط راندمان حذف در طول دوره آزمایش ،در
بسترهای حاوی باگاس و فاقد باگاس به ترتیب برابر با  29/22و
 42/23درصد میباشد .تفاوت بین راندمان حذف نیترات در
ستونهای حاوی باگاس و فاقد باگاس مطابق با نتایج ارائه شده
در جدول ( ،)2در سطح احتمال پنج درصد معنیدار گزارش
میشود .نتایج بهدست آمده نشان میدهند که باگاس نیشکر به
خوبی در حذف نیترات ورودی میتواند موثر واقع شود.

4- General linear model
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شکل  -2روند تغییرات غلظت نیترات ورودی و خروجی در بسترها در طول دوره آزمایش

شکل  -9روند تغییرات راندمان حذف نیترات در بسترها در طول دوره آزمایش
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جدول  -9نتایج آزمون مقایسه میانگین نمونههای مستقل
پارامترهای متغیر

نوع بستر

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطای استاندارد

نرخ بارگذاری هیدرولیکی
(سانتی متر در ساعت)

فاقد باگاس

2/32

0/204

0/175

حاوی باگاس

1/27

0/221

0/191

فاقد باگاس

0/031

0/001

0/0002

حاوی باگاس

0/0057

0/0011

0/00022

فاقد باگاس

0/115

0/0031

0/0013

حاوی باگاس

0/07

0/0052

0/0021

فاقد باگاس

0/25

0/019

0/011

حاوی باگاس

1/49

0/195

0/113

فاقد باگاس

30/12

1/22

0/95

حاوی باگاس

20/07

2/97

3/39

فاقد باگاس

37/22

3/12

1/32

حاوی باگاس

94/54

0/22

0/5

هدایت هیدرولیکی اشباع
(متر در ساعت)
تخلخل موثر

زمان نگهداشت هیدرولیکی (ساعت)
نرخ حذف نیترات
(میلی گرم در لیتر در ساعت)
راندمان حذف
(درصد)

میزان معنی داری
0/000

0/000

0/000

0/003

0/012

0/000
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شکل  -9روند تغییرات نرخ حذف نیترات با سرعت حجمی جریان به تفکیک بسترها در طول دوره آزمایش

تأثیر اضافه نمودن منبع کربنی بر هدایت هیدرولیکی
اشباع

در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر اضافه نمودن منبع کربنی
بر روی هدایت هیدرولیکی اشباع ،سایر پارامترهای تأثیرگذار بر
این فاکتور ،طول ستون و بار آبی در طول دوره آزمایش ثابت نگه
داشته میشود .در شکل ( ،)4روند تغییرات هدایت هیدرولیکی
اشباع در طول دوره آزمایش نمایش داده شده است .مطابق با
شکل ( ،)4مشاهده میشود که در ستونهای حاوی باگاس با
گذشت زمان ،هدایت هیدرولیکی اشباع کاهش مییابد و تقریباً با
گذشت  40روز از شروع آزمایشها ،مقدار این فاکتور ثابت میشود.
اما در ستونهای فاقد باگاس با گذشت زمان ،هدایت هیدرولیکی
اشباع افزایش و در نهایت با گذشت تقریبا  25روز از شروع
آزمایشها ثابت میشود .نتایج نشان دادند که اضافه نمودن فقط
 20درصد باگاس به طور حداکثر باعث کاهش  72/59درصد
هدایت هیدرولیکی اشباع در پایان دوره و به طور متوسط کاهش
 52درصد در کل دوره آزمایش شد .بر مبنای تحلیلهای آماری
انجام شده ،تفاوت بین مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع در
بسترهای مورد مطالعه ،در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
گزارش میشود (جدول  .)2نتایج تحقیق شیپر و همکاران ()3004
و بارکل و همکاران ،)3007( 1در زمینه تأثیر اضافه نمودن منبع
کربنی جدید روی هدایت هیدرولیکی اشباع ،مشابه نتایج به دست
1- Barkle et al.

آمده از این تحقیق میباشد .مطالعات آنها نشان داد که مخلوط
کردن خاک اره در محل با ماسه اشباع شده ،منجر به کاهش
هدایت هیدرولیکی اشباع در دیوار دنیتریفیکاسیون نسبت به
بسترهای ماسهای درشتدانه که الیههای کم عمق آبدار را
تشکیل میدهند میشود .هم چنین نتایج تحقیق کالدررا و
همکاران ،)3014( 3در مطالعهی ارزیابی اثر وقوع تودههای زیستی
روی هیدرودینامیک سیستمهای ستونی نشان داد که بهبود شرایط
دنیتریفیکاتورها منجر به تشدید تولید تودههای زیستی و در نهایت
کاهش تخلخل و افزایش پاشیدگی در مواد الیه آبدارمیشود.
بنابراین مطابق با نتایج این محققین ،کاهش هدایت هیدرولیکی
اشباع در بسترهای حاوی باگاس و به تبع آن کاهش تخلخل در
این نوع بسترها میتواند به وقوع فرآیند دنیتریفیکاسیون ،رشد
تودههای زیستی و گرفتگی منافذ نسبت داده شود .به عبارت دیگر
این کاهش تخلخل میتواند نشانگر حضور باکتریهای
دنیتریفیکاسیون و رشد سلولی آنها در بسترهای حاوی باگاس
باشد .به طوری که کاهش  22درصدی تخلخل مؤثر در
ستونهای حاوی باگاس نسبت به ستونهای فاقد باگاس در طول
دوره آزمایش مبین این موضوع میباشد.

2- Calderera et al.
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جدول  -0تحلیل همبستگی بین سایر پارامترهای تأثیرگذار بر فرآیند دنیتریفیکاسیون
نوع
بستر
نرخ بارگذاری
هیدرولیکی
(متر بر ساعت)
هدایت
هیدرولیکی
اشباع
(سانتیمتر بر
ساعت)

فاقد باگاس

تخلخل مؤثر
زمان
نگهداشت
هیدرولیکی
(ساعت)
نرخ حذف
(میلی گرم بر
لیتر بر ساعت)
درصد حذف
نرخ بارگذاری
هیدرولیکی
(متر بر ساعت)
هدایت
هیدرولیکی
اشباع
(سانتیمتر بر
ساعت)

حاوی باگاس

تخلخل مؤثر
زمان
نگهداشت
هیدرولیکی
(ساعت)
نرخ حذف
(میلی گرم بر
لیتر بر ساعت)
درصد حذف

تخلخل مؤثر
**
0/992

زمان نگهداشت
هیدرولیکی
**
-0/922

-0/529

درصد حذف
**
-0/702

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد
ضریب همبستگی

54

54

54

54

54

54

1/000

1

1

میزان معنی داری

0/000

ضریب همبستگی

نرخ بارگذاری
هیدرولیکی
1

هدایت
هیدرولیکی
اشباع
**
1/000

میزان معنی داری
**

54

54

54
ضریب همبستگی

0/992

0/992

1

میزان معنی داری

0/000

0/000

54

**

نرخ حذف
**

**

**

-0/702

-0/922

-0/529

0/000

0/000

0/000

54

54

54

تعداد
**

**

**

**

-0/992

-0/595

0/000

0/000

تعداد
ضریب همبستگی

54

54

54

-0/922

-0/922

-0/992

1

میزان معنی داری

0/000

0/000

0/000

54

54

54

**

54
**

**

تعداد
ضریب همبستگی

-0/529

-0/529

-0/595

میزان معنی داری

0/000

0/000

0/000

54

**

**

**

54

تعداد
ضریب همبستگی

-0/702

-0/702

**

**

54

54

0/529

1

0/735

**

54

54

0/973

1

میزان معنی داری

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد
ضریب همبستگی

54

54

54

54

1

**

**

1/000

-0/922

**

0/973

0/000

54

0/991

**

54

0/000

**

54
0/735

0/000

54
**

0/000

0/000

0/000

54
-0/717

**

**

**

0/592

**

-0/717

**

0/913

54
**

-0/751

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد
ضریب همبستگی

52

52

52

52

52

52

1/000

1

میزان معنی داری

0/000

میزان معنی داری
**

**

0/991

**

-0/922

**

0/913

**

-0/751

0/000

0/000

0/000

0/000

52

52

52

52

52

ضریب همبستگی

0/991

0/991

1

میزان معنی داری

0/000

0/000

52

52
تعداد
**

**

**

-0/974

**

0/919

0/000

0/000

تعداد
ضریب همبستگی

52

52

52

-0/922

-0/922

-0/974

1

میزان معنی داری

0/000

0/000

0/000

52

52

52

**

52
**

**

تعداد
ضریب همبستگی

0/913

0/913

0/919

میزان معنی داری

0/000

0/000

0/000

52

**

**

**

52

**

52

52

-0/903

1

0/000

52

52

0/719

-0/471

1

0/000
52

میزان معنی داری

0/000

0/000

0/000

0/000

52

52

52

52

تعداد

0/000

52
**

**

-0/471
52

تعداد
ضریب همبستگی

** در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد.

**

52

-0/751

**

52
0/719

0/000

-0/751

**

0/000

0/000

-0/755

**

**

-0/903

**

-0/755

**

52
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تأثیر اضافه نمودن منبع کربنی بر نرخ حذف نیترات

روند تغییرات نرخ حذف با زمان و سرعت جریان خروجی ،به
تفکیک نوع بستر ،به ترتیب در شکلهای ( )5و ( )2قابل مشاهده
میباشند .در شکل ( ،)5مشاهده میشود که در هر دو بستر با
گذشت زمان نرخ حذف نیترات کاهش مییابد و تقریباً بعد از
گذشت  40روز تغییرات نرخ حذف با زمان ،به شدت کاهش
مییابد و نرخ حذف نیترات در هر دو بستر به مقدار ثابتی نزدیک
میشود .باال بودن نرخ حذف و تغییرات شدید آن با زمان در
ابتدای دوره در هر دو بستر ،مطابق با نتایج کامرون و شیپر
( ،)3010میتواند به انتشار بیش از حد منبع کربنی نسبت داده
شود (شکل  .)5بعد از گذشت  35روز از شروع آزمایشها ،نرخ
حذف نیترات در ستونهای حاوی باگاس در کل دوره باقیمانده،
بیشتر از ستونهای فاقد باگاس میشود (شکل  .)5به طوری که
در پایان دوره آزمایش ،نرخ حذف در بسترهای حاوی باگاس23 ،
درصد بیشتر از ستونهای فاقد باگاس میشود .در شکل ( ،)2روند
تغییرات نرخ حذف نیترات با سرعت جریان خروجی از بستر
مشاهده میشود .مطابق با شکل ( ،)2هم بستگی نرخ حذف با
سرعت جریان خروجی از بستر ،در ستونهای حاوی باگاس ،مثبت
و در ستونهای فاقد باگاس ،منفی میباشد ،و در نهایت نرخ حذف
در هر دو بستر در یک محدوده سرعت جریان خروجی 4 ،تا 5
میلیلیتر در دقیقه ،به مقدار حداکثر خود میرسد .نتایج تحلیلهای
آماری ،هم بستگی نرخ حذف نیترات با سرعت جریان خروجی را
در هر دو بستر در سطح احتمال یک درصد معنیدار نشان میدهد
(جدول  .)4در این تحقیق ،نرخ حذف نیترات به طور متوسط در
طول دوره آزمایش در ستونهای حاوی باگاس و فاقد باگاس به
ترتیب برابر با  25/23و  21/17میلیگرم در لیتر در ساعت
میباشد .به طور کلی نتایج تحلیل آماری ،تأثیر اضافه نمودن منبع
کربنی جدید (باگاس نیشکر) روی نرخ حذف نیترات را در سطح
احتمال پنج درصد معنیدار نشان میدهد (جدول  .)4در مطالعات
کوتاه مدت کامرون و همکاران ( )3010و اسمیل،)1997( 1
نرخهای باالی حذف نیترات (بیشتر از  4/17میلیگرم در لیتر در
ساعت) در مقیاسهای آزمایشگاهی با استفاده از منابع کربنی
حساستر از چوب( ،خوشه های ذرت ،کاه گندم ،شلتوک برنج و
غیره) مشاهده میشود.
اما آنها گزارش کردهاند که طول عمر نرخ حذف و
نفوذپذیری این بسترها به احتمال زیاد کمتر از چوب میباشد.
سرعتهای حذف نیترات در مطالعات متعددی که روی عملکرد
انواع بسترهای دنیتریفیکاسیون انجام شدهاند ،از ( 0/23جینیز و
همکاران )3002 ،3تا ( 302زو و همکاران )3009 ،2گرم نیترات در
متر مکعب در روز محدود میشوند .به طوری که این سرعتها،
بسیار متأثر از دمای بهرهبرداری (کامرون و همکاران،)3010 ،
1- Smil
2 Jaynes et al.
3 Xu et al.

نرخ بارگذاری هیدرولیکی (یانگ و همکاران  ، )3013غلظتهای
اکسیژن حل شده ورودی (ربرتسون ،)3010 ،4نرخ بارگذاری
نیترات و غلظتهای منبع کربنی و قابلیت دسترسی زیستی
(سیتزینگر1922 ،5؛ هیل و کارداسی )3004 ،2میباشند .در این
تحقیق ،نرخ حذف نیترات در بسترهای دنیتریفیکاسیون مورد
آزمایش ،حدوداً سه برابر حداکثر نرخ حذف گزارش شده تا کنون
میباشد که این تفاوت به نوع منبع کربنی استفاده شده ،سرعت
جریان خروجی ،دمای فوق العاده باالی محیط ،غلظت نیترات
ورودی و زمان نگهداشت هیدرولیکی باال وابسته میباشد.
تأثیر زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی بر میزان حذف
نیترات

ربرتسون ( ،)3010زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی را یک
فاکتور مهم در بررسی فرآیند دنیتریفیکاسیون و حذف مطلوب
نیترات گزارش میکند .مقدار این فاکتور بر مقدار حذف بسیار تأثیر
گذار میباشد .لذا تعیین حد آستانه این فاکتور ضروری میباشد .به
طوری که چنان چه زمان نگهداشت هیدرولیکی بسته به شرایط
خاص آزمایش کوتاه باشد چه بسا ممکن است نرخ حذف باال باشد
ولی بستر دنیتریفیکاسیون طراحی شده قادر به حذف نیترات در حد
مطلوب نباشد .زیرا باکتریهای دنیتریفیکاتور در صورت حضور
اکسیژن حل شده در آب ورودی ،ابتدا اکسیژن موجود را مصرف
میکنند و سپس از نیترات موجود در محلول در جهت ادامه حیات
به عنوان گیرنده الکترون استفاده میکنند و نهایتاً منجر به حذف
آن از محیط میشوند .لذا زمانی که این فاکتور از یک حد مشخص
بسته به نوع منبع کربنی و دیگر شرایط خاص آزمایش ،کمتر
میشود ،باکتریهای دنیتریفیکاتور فرصتی برای مصرف کل
اکسیژن حل شده و نهایتاً مصرف نیترات و حذف آن از محیط
نمییابند .در شکل ( ،)7روند تغییرات مقدار حذف نیترات با زمان
نگهداشت هیدرولیکی واقعی مشاهده میشود .مطابق با شکل (،)7
در هر دو بستر مقدار نیترات حذف شده با افزایش زمان نگهداشت،
افزایش مییابد که این نتایج مشابه نتایج ارائه شده توسط
ربرتسون ( ،)3010میباشد .هم چنین این محقق در مطالعاتش
یک رابطهی عکس بین زمان نگهداشت و مقدار اکسیژن حل شده
مشاهده میکند .نتایج تحلیل آماری (جدول  ،)2تفاوت بین زمان
نگهداشت هیدرولیکی بین دو بستر در سطح احتمال پنج درصد را
معنیدار نشان میدهد .مطابق با شکل ( ،)7در بسترهای حاوی
باگاس حداکثر مقدار حذف در زمان نگهداشت هیدرولیکی 1/49
ساعت و در بسترهای فاقد باگاس در زمان نگهداشت هیدرولیکی
 0/74ساعت رخ میدهد .هم چنین مشاهده میشود که شیب
تغییرات مقدار نیترات حذف شده با زمان نگهداشت هیدرولیکی ،در
بسترهای فاقد باگاس بیشتر از بسترهای حاوی باگاس میباشد.

4- Robertson
5- Seitzinger
6- Hill and Cardaci
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شکل  -5روند تغییرات مقدار نیترات حذف شده با زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی

نیترات ورودی به عنوان گیرنده الکترون و منبع کربنی به عنوان
دهنده الکترون نمیشوند.

نتایج تحلیل آماری نیز این روند تغییرات را تأیید میکنند به
طوری که مقدار ضریب همبستگی بین زمان نگهداشت و راندمان
حذف در بسترهای فاقد باگاس بیشتر از بسترهای حاوی باگاس
میباشد (جدول  .)4در بسترهای فاقد باگاس حداکثر مقدار حذف،
به اوایل دوره آزمایش مربوط میباشد در حالی که در بسترهای
حاوی باگاس این فرآیند در اواخر دوره آزمایش رخ میدهد .وقوع
حداکثر مقدار حذف در اواخر دوره آزمایش ،در بسترهای حاوی
باگاس ،یک مزیت بسیار مهم برای این نوع بستر محسوب
میشود .به طوری که پیشبینی میشود به احتمال زیاد این نوع
بستر برای زمانهای طوالنیتر حذف نیترات نیز میتواند پاسخگو
باشد .هم چنین این روند تغییرات ،حاکی از آن است که
باکتریهای دنیتریفیکاتور موجود در محیط ،با گذشت زمان به
شرایط مساعدتری برای حذف نیترات نزدیک میشوند یا اینکه
باکتریهای دنیتریفیکاتور با گذشت زمان تکامل مییابند .تکامل
باکتریهای دنیتریفیکاتور برای مقابله با شرایط زیست محیطی
خاص در مطالعات بریدی و ویل )3003( 1نیز مشاهده میشود.
یکی از دالیل اصلی و عمده پایین بودن مقدار نیترات حذف شده
در بسترهای فاقد باگاس ،به کوتاه بودن زمان نگهداشت
هیدرولیکی در این نوع بستر نسبت داده میشود به گونهای که
باکتریهای دنیتریفیکاتور در این مدت کوتاه موفق به مصرف

در مطالعات سالیلینگ و همکاران ( ،)3007استفاده از منابع
کربنی جامد غیر قابل حل ،در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون،
به عنوان یک راه حل جایگزین منابع کربنی مایع از جمله متانول و
یا اتانول معرفی میشوند .یکی از اهداف تحقیق حاضر ،استفاده از
باگاس نیشکر به منظور تأمین منبع کربنی جامد مورد نیاز
متابولیسم باکتریهای هتروترفیک ،میباشد .ژو و همکاران
( ،)a 3015نسبت کربن به ازت کل ،را به عنوان یک شاخصی از
نسبت دهنده الکترون به گیرنده الکترون در دنیتریفیکاسیون
بیولوژیکی تعریف میکنند .مطالعات یانگ و همکاران (،)3013
نشان میدهد که تولید نیتریت و آمونیوم به واسطه فرآیند
دنیتریفیکاسیون به شدت به ماهیت منبع کربنی وابسته میباشد.
این فاکتور در طول فرآیند دنیتریفیکاسیون ،بر نرخ حذف
نیترات و تجمع نیتریت و آمونیوم تأثیرگذار میباشد .کالدررا و
همکاران ( ،)3014حضور مقادیر کافی از منابع کربنی در محیط را
عمدتاً به عنوان دهنده الکترون و عامل تسهیل کننده فرآیند

1- Brady and Weil

2- Saililing et al.

تأثیر مقدار منبع کربنی (نسبت کربن به ازت کل) روی
مقدار نیترات حذف شده
3
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دنیتریفیکاسیون میدانند .هم چنین ،چن و همکاران،)3015( 1
حضور مقادیر کافی از منابع کربنی یا نسبت کربن به ازت کل را
یک فاکتور بسیار مهم برای اطمینان از راندمان حذف نیترات قابل
قبول گزارش میکنند .مقادیر نسبت کربن به ازت کل ،مطابق با
جدول ( )1در پایان دوره آزمایش ،برای بستر فاقد باگاس  10/92و
بستر حاوی  20درصد باگاس 13/12 ،میباشد .همان طور که
مشخص است اضافه نمودن  20درصد باگاس ،منجر به افزایش
 10درصدی نسبت کربن به ازت کل در بستر مورد مطالعه
میشود .نتایج تحقیق اودا و همکاران ( ،)3002در خصوص حذف
بیولوژیکی نیترات با استفاده از زبالههای صنعتی قند نشان میدهد
که در نسبتهای کربن به ازت کل کمتر از دو ،منبع کربنی برای
دنیتریفیکاسیون کافی نمیباشد .به طوری که آنها مقادیر زیادی
از نیترات محلول ورودی را در خروجی اندازهگیری میکنند.
مقایسه بین بسترهای حاوی نسبتهای متفاوت از کربن به ازت
کل در این مطالعه ،بیان میکنند که نه تنها مقدار این فاکتور
تأثیری معنیدار بر نرخ حذف نیترات و راندمان حذف دارد ،بلکه
سایر پارامترهای هیدرولیکی بستر از قبیل نرخ بارگذاری
هیدرولیکی و متعاقباً زمان نگهداشت هیدرولیکی واقعی بر وقوع
دنیتریفیکاسیون کامل و مصرف منبع کربنی موجود در بستر
تأثیرگذار میباشند .به عبارت دیگر حضور منبع کربنی به مقدار
کافی ،تنها تضمین کننده وقوع فرآیند دنیتریفیکاسیون و حذف
نیترات در محیط نمیباشد .بلکه سایر شرایط ضروری دیگر نیز
میبایست فراهم باشند تا فرآیند دنیتریفیکاسیون به طور کامل رخ
دهد .به عنوان مثال ،مقادیر کربن به ازت کل در هر دو بستر مورد
مطالعه ،مقادیر خوبی به لحاظ حضور مقدار کربن آلی در خاک
میباشند .اما در بسترهای فاقد باگاس با نسبت کربن به ازت کل
حدود  ،10/92به دلیل کوتاه بودن زمان نگهداشت هیدرولیکی در
این نوع بستر ،مقدار حذف نیترات از بستر هم چنان پایین میماند.
یکی از دالیل پایین بودن مقدار حذف در این نوع بستر ،این
میباشد که سرعتهای باالی جریان ،منجر به آبشویی منابع
کربنی از بستر میشوند بدون اینکه مورد مصرف باکتریها قرار
گرفته باشند .از سوی دیگر اوباجا همکاران ،)3005( 3ماهیت و
ویژگیهای منبع کربنی را روی پارامترهای مهم فرآیند
دنیتریفیکاسیون از قبیل نرخ دنیتریفیکاسیون بسیار تأثیر گذار
گزارش میکنند .به طوری که در این تحقیق ،باگاس به عنوان
یک منبع کربنی جامد ،بسیار بهتر از منبع کربنی اولیه موجود در
خاک عمل میکند .هم چنین باگاس منجر به بهبود وضعیت
هیدرولیکی بستر (افزایش زمان نگهداشت هیدرولیکی) و متعاقباً
کاهش آبشویی نیترات و سهولت دسترسی نیترات در محیط برای
شرکت در فرآیند دنیتریفیکاسیون میشود.

1- Chen et al.
2- Obaja et al.

تأثیر اسیدیته بر فرآیند حذف نیترات در بسترهای
دنیتریفیکاسیون
2

مطالعات روست و همکاران ( ،)3000محدوده اسیدیته بهینه
برای دنیتریفیکاتورهای هتروتروفیک را به طور کلی بین  5/5تا 2
گزارش میکند .مشاهده شده است که مقادیر اسیدیته خارج از این
محدوده مانع فرآیند دنیتریفیکاسیون میشود .با این حال اسیدیته
بهینه به موجب اثرات سازگاری و انطباق با اکوسیستم میکروبی،
میتواند خاص سایت و مکان مورد مطالعه ،متفاوت باشد .هیسوک
و همکاران ( ،)1991اسیدیته بهینه برای دنیتریفیکاسیون را در
محدوده  7تا  2گزارش میکنند و بیان دارند که نرخ حذف به طور
معنیداری با کاهش دما کاهش مییابد .بریدی و ویل ( ،)3003در
خصوص تأثیر اسیدیته بر فرآیند دنیتریفیکاسیون ،بیان میکنند که
محیطهای به شدت اسیدی (اسیدیته کمتر از پنج) ،منجر به
متوقف شدن فرآیند دنیتریفیکاسیون و پیشرفت زنجیره
دنیتریفیکاسیون در جهت تولید نیتریت و گاز اکسید دی نیتروژن
میشوند .در این مطالعه اسیدیته در محدوده  7تا  7/72در هر دو
بستر مشاهده میشود که در محدوده بهینه میباشد .به طوری که
در همه تیمارها ،بهبود اسیدیته و قلیائیت منجر به بهبود شرایط
دنیتریفیکاسیون میشود .الزم به ذکر میباشد که روند تغییرات
اسیدیته در طور دوره آزمایش روند معین و مشخصی نمیباشد.
این نتایج مشابه نتایج گزارش شده توسط یانگ و همکاران
( ،)3013میباشد .ریوت و همکاران ،)3007( 4گزارش میکنند که
دنیتریفیکاسیون خودش به واسطه تولید هیدروکسید و دی اکسید
کربن ،منجر به افزایش اسیدیته میشود .و این محققین اضافه
مینمایند در صورتی که تولید یون هیدروکسید بیش از گاز دی
اکسید کربن باشد آنگاه افزایش اسیدیته در محیط رخ میدهد.
بررسی روند غلظت آمونیوم در بسترهای دنیتریفیکاسیون

در این تحقیق روند معینی برای غلظت آمونیوم در طول دوره
آزمایش با گذشت زمان مشاهده نشد .در هر دو بستر در تمامی
تاریخهای نمونه برداری ،غلظت آمونیوم خروجی به بیش از غلظت
آمونیوم ورودی افزایش یافت .اما هم چنان این مقدار کمتر از حد
استاندارد در آب آشامیدنی بود .این نتایج مشابه نتایج گزارش شده
توسط هاشمی و همکاران ( )1290میباشد.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه حذف بیولوژیکی نیترات به تعدادی از
فاکتورها از جمله باالترین غلظت نیترات که میکروارگانیسمها
میتوانند تحمل کنند و موجودیت منبع کربنی وابسته میباشد .در
این تحقیق عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون در متوسط غلظت
نیترات ورودی حدود  45میلی گرم در لیتر مورد بررسی و ارزیابی

3- Rust et al.
4- Rivett et al.
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 تنها نگرانی موجود از کاربرد منابع کربنی در.کنترل نمود
 این میباشد که،مقیاسهای کوچک در بسترهای دنیتریفیکاسیون
مبادا ادامه فعالیت میکروبی باکتریها منجر به گرفتگی و مسدود
 نتایج این تحقیق بیانگر.شدن محیطهای به شدت متخلخل گردد
این موضوع میباشند که تنها حضور مقادیر کافی از منبع کربنی
 تضمین کننده وقوع فرآیند دنیتریفیکاسیون به،در محیط اشباع
 بلکه. در جهت حذف نیترات در حد مطلوب نمیباشد،طور کامل
 سرعت جریان، از جمله زمان نگهداشت هیدرولیکی،سایر عوامل
ورودی و غلظت نیترات ورودی هم بایستی در محدوده یا بازهی
.مناسبی قرار داشته باشند

 نتایج نشان داد که بسترهای طراحی شده حاوی.قرار گرفتند
باگاس نیشکر از هر لحاظ بسترهای مناسب و کارآمدی در جهت
 درصد از نیترات27 وقوع دنیتریفیکاسیون کامل و حذف حدود
 میلیگرم در لیتر در ساعت به طور25/24 ورودی با نرخ حذف
 هم چنین نتایج تحلیل.متوسط در کل دوره آزمایش میباشند
 راندمان حدف و، همبستگی شاخصهای عملکرد بستر،همبستگی
نرخ حدف نیترات را با فاکتورهای تأثیر گذار (نرخ بارگزاری
هیدرولیکی و زمان نگهداشت هیدرولیکی) را در سطح احتمال یک
 به گونهای که با کنترل این،درصد معنیدار نشان میدهند
فاکتورها میتوان راندمان حذف و نرخ حذف را در حد مطلوب
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