محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،7بهار 7931
صفحات  7تا 71

بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در کارایی بیوراکتورهای حذف نیتر
مریم احمدوند ،1جابر سلطانی ،2سید ابراهیم هاشمی گرمدره ،2مریم وراوی پور

3

-1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان
-2استادیار گروه آبیاری و زهکشی ،دانشگاه تهرران ،پردیس ابوریحان
-4دانشیار گروه آبیاری و زهکشی ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان
(تاریخ دریافت -39/10/82تاریخ پذیرش )39/77/19

چکیده:
بیوچار زغال تهیه شدهه از زیسدت توده ایا ی و یدایعات ورداورزت تحت شرایط اوسیحن محهود ادت در فر ینه تهیه زغال دت اوسیه
وربن در اتمسفر زاد نمی شود و از این رو درشار از وربن ادت مطالعات بسیارت به برردی توانایی بیوچار در بهبود ویعیت خاک وحفظ
مواد مغذت خاک پرداخته انه ولی تاونون مطالعات انگردت شدمارت به برردی تاریر بیوچار در حذن نیترات از زه ب ا پرداختهانه فرض
تحقیق حایدددر این اددددت وه بیارایرت بیوچار به جات مواد خام وربنی در بیوراوتور حذن نیترات ،بهلیل دارا بودن مقادیر بالاتر وربن،
میتوانه باعث حذن وار مهتر نیترات از ز یش ات زیرزمینی اردد به منظور ارزیابی ارر ترویب ات مختلف بیوچار ( 81، 70 ،71 ،1و91
درصدددده) و م نین ارر مقددادیر مختلف غلظددت نیترات ورودت ( 01و  791میلیارم در لیتر) بر عملیرد بیوراوتور حددذن نیترات،
بیوراوتور ایی با لوله ات پلی اتیلنی با ارتفاع  780دددانتی مترت شددبیه دددازت شددهنه زمایش به صددورت فاوتوریل در االب طر واملا
تصادفی و در ده تیرار انجام شه نتایج نران داد ،درصه حذن نیترات در دتون ات زمایش به طور معنی دارت تحت تأریر درصه بیوچار
به وار رفته در ن ا ارار دارد و بیرددترین مقهار ن در دددتون ات حاوت  91درصدده بیوچار ( 39/0درصدده) و ومترین مقهار ن در تیمار
شدا ه ( 21/1درصه) مرا هه شه م نین ارر غلظت نیترات ورودت بر درصه حذن نیترات معنیدار و درصه حذن نیترات در تیمار C2

( 791میلیارم در لیتر) ومتر از تیمار  01( C1میلیارم در لیتر) و به ترتیب  23/3و  37/0درصه بود
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مدندبدعدی بدرات تولیدده انر ت مصدددرن میونندده.

 .1مقدمه

بیوراوتور ات دنیتریفییادیون با افزایش منابع وربنی
وردن

بداعدث فعدالیدت بیردددتر دنیتریفییاتور ا و در نتیجه

امیدان وردددت به مواع و افزایش وارایی خاک باعث

افزایش دنیتریفییداددددیون میاردنه( Schipper et

افزایش محصددولات وردداورزت در نقات مختلف جهان

)al.,2005

اردیههانه .با این وجود اررات زیانبار این دیست ا بر

 Greenanو میاران( )2006از دددااه ترت ،تیه ات

ویفیت ب ات ددطحی ییی از مه ترین نگرانی ات

مقوا ،خرده چوب مراه روغن و خرده چوب تنها برات

در این مناطق میباشده نتایج مطالعات مختلف نران

مطالعه زمایردددگا ی خود اددددتفاده وردنه ایردددان

داده ادددت وه بخش اابل توجهی از نیترات انتقالی به

دریافتنه وه از میان این مواد خرده چوب مراه روغن

ب ات دطحی به طور مستقی مربوت به جریان ات

بیردترین تاریر را در حذن نیترات داشت Hashemi

جانبی میباشددده وه توددددط ددددیسدددت ز یش ات

و میاران ( )2011از نسبت  11به  91درصه حجمی

زیرزمینی انجددام میشدددود(.)Randal et al.,2003

خاک و پوشدددال جو به عنوان فیلتر اددددتفاده وردنه

دیست ات ز یری مصنوعی با افزایش نسبی درعت

ایرددان توانسددتنه غلظت  01و 791میلیارم در لیتر

انتقدال زه ب به ب ات ددددطحی نسدددبت به حالت

نیترات ورودت را در پدایدان دوره زمایش به ترتیب به

طبیعی بداعدث میشدددونده زمدان به واوع پیوددددتن

 0و 81میلیارم در لیتر بردددددانندده  Moghimiو

فراینه ات طبیعی از جمله دنیتریفییاددددیون وا ش

میاران ) (2014در یک مهل زمایردددگا ی باااس

یابه ( .)Kellman, 2005دنیتریفییادددیون یا احیات

نیردددیر را با خاک ترویب وردنه و به عنوان فیلتر در

غیر مسدددتقی نیترات بدده نیترو ن بدده عنوان ییی از

ونار لوله ز یش وار اذاشدددتنه نتایج نردددان داد وه

روش ددات مددهیدریتی حددذن نیترات از زه ب ددات

میزان نیترات از  791میلی ارم در لیتر بدده  91میلی

ورداورزت شددناخته شددهه اددت در این روش نیترات

ارم در لیتر یعنی در حهود بیش از  01درصه وا ش

مطددابق رابطدده ( )7توددددط بدداوترت ددات بی وازت

یافت

ددیست ات ز یری زیرزمینی با فرا

تروترون به ااز نیترو ن تبهیل میاردد ( Averill

مددانطور ودده تور اردیدده تددا ونون از مواد
مختلفی از جمله خاک اره ،ومپودت و پودت درختان

)& Tiedje 1982
NO3- → NO2- → NO →N2O →N2

به عنوان دیواره وربنی در بیوراوتور اددددتفاده شدددهه

دندیدتدریدفییدداتور ددات تروترون بدده عنوان

ادددت ،ولی در مطالعات انگرددت شددمارت( Bock et

()7

مه ترین دنیتریفییاتور در طبیعت شددناخته میشونه
و ترویبددات وربنی لی را بددهعنوان د نددهه الیترون و
Biochar

)al., 2015; Christianson et al., 2011
از بیوچار 7به عنوان دیواره وربنی در بیوراوتور

7-
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برردی تاریر ادتفاده از بیوچار دروارایی
اددتفاده شدهه ادت بیوچار زغال تهیه شهه از زیست

خروجی در بیوراوتور ات حاوت بیوچار تا  30درصدده

توده ایا ی و یایعات وراورزت تحت شرایط اوسیحن

وا ش یافت درحالیوه این وا ش در بیوراوتور شا ه

محهود اددددت در فر ینه تهیه این زغال دت اوسدددیه

تا  79درصه بود

وربن در اتمسدددفر زاد نمیشدددود و از این رو غنی از

هن از این تحقیق مقایسدده عملیرد فیلتر ات

وربن ادت از ویحای ات این ماده میتوان به داختار

وربنی پرشدددهه با مواد وربنی خام و فیلتر ات وربنی

متخلخل ،چگالی و  ،نیمه عمر طولانی( 711تا 7111

پر شددهه با زغال زیسددتی (بیوچار) ادددت به عبارتی

دددال) فرفیت تبادل واتیون و دددطا تماس زیاد ن

دیگر ،هن از این مطالعه برردددی واربرد بیوچار تهیه

اشددداره ورد( )Lehmann et al., 2005مطددالعددات

شدهه از پوشال انهم به جات بستر وربن در بیوراوتور

بسدیارت به برردی توانایی این ماده در بهبود ویعیت

دنیتریفییادیون و برردی تاریر ن در حذن نیترات از

خاک و مردخصات فیزییی – شیمیایی خاک از جمله

زه ب ات لوده به نیترات میباشه مانطور وه اشاره

افزایش فرفیت نگهدارت ب در خاک افزایش فرفیت

شدده ،درصدده وربن موجود در بیوچار نسددبت به دددایر

تبددادل ودداتیونی ( ،)CECحفظ مواد مغددذت خدداک

مواد وربنی خام بیرددتر ادددت م نین در مطالعات

پرداختهانه( ) Beesley et al., 2011م نین رابت

پیردددین به نقش بیوچار در افزایش فعالیت باوترت ا

شدددهه اددددت وده حچدددور بیوچدار در خداک جذب

اشداره شدهه ادت ( )Yoshizawa et al., 2005لذا

ودداتیون ددات نیترات ،مونیوم و فسدددفددات را افزایش

انتظدار میرود بیوچدار به دلیل دارا بودن مقادیر بالات

مید ه ( Lehmann et al.,2006; Kalita et al.,

وربن اابل دددترس باوترت ات دنیتریفییاتور ،دبب

 Christianson .)2006و ددمددیدداران ) (2011دو

افزایش فعالیت این باوترت ا شدددهه و در مقایسددده با

ترویب مختلف از بیوچار تهیه شددهه از برک وا( ( 1و

مواد وربنی خددام منجر بدده حددذن بیردددتر نیترات از

 70درصددده وزنی) را بدا خاک و چوب مخلوت ورده و

محلول ات بی اردد

تاریر ن بر حذن نیترات را مورد بررددددی ارار دادنه
نتایج ایردان نردان داد ،بین دددتون شا ه وه فقط با

 .2مواد و روشها

چوب و خاک پر شددهه بود و دددتون ات تیمار وه در

بده منظور مداده ددددازت بیوراوتور ات حذن

ن دا بیوچار نیز به وار رفته تفاوت معنی دارت وجود

نیترات ماناونه وه در شددیل ( )7دیهه میشددود از

ندهارد  Bockو میداران ( )2015در یددک مطدالعدده

لوله ات پلی اتیلن با اطر  3دددانتیمتر و ارتفاع 780

زمایردددگا ی ( )Bock et al.,2015از  3بیوراوتور

دددانتیمتر ادددتفاده شدده یک طرن این دددتون ا با

دنیتریفییادیون به منظور برردی میزان حذن نیترات

ادددتفاده از ولا ک ات پلی اتیلنی ب بنهت و طرن

ادددتفاده وردنه در بیوراوتور شددا ه فقط چوب و در

دیگر ن پس از پر وردن دتون با ترویب ات مختلف

ددددایر بیوراوتور ا ترویب چوب و بیوچار به وار برده

خاک ،پوشال انهم و بیوچار ،با ادتفاده از ولا ک ایی

شدده نتایج مطالعات ایرددان نرددان داد غلظت نیترات
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بسدته شده در پایین و بالات این دتون ا دوراخ ایی

اطمینددان از عبور ب از تمددام خلددل و فر( موجود در

به اطر  78/1میلیمتر ایجاد شددده تا ب از این طریق

دتون ا ،از جریان رو به بالا ادتفاده اردیه و دتون ا

بده ددددتون ا وارد و از ن خار( اردد به دلیل اینیه

به حالت ایستاده در داخل جعبه ایی ارار ارفتنه به

حروت مواد وربنی و خاک باعث ارفته شددهن ورودت

این ترتیب وه محلول از پایین وارد دددتون شددهه و از

و خروجی ددددتون دا نگردد ،ابدل و بعده از پر وردن

بالات ن خار( میاردیه.

ددتون ا یک تورت نازک و یک لایه شددن به یخامت

ددیسدت انتقال ب از مخزن اولیه به دتون ا

 8/0دانتی متر در وف و بالات دتون ا ارار داده شه

شددامل دو مخزن بود محلول ورودت در یک مخزن

برات پر وردن ددتون ا از مخلوت خاک ،پوشال انهم

 7111لیترت وه در پردت بام زمایردگاه ارار داشت

و بیوچار اددددتفاده اردیه به این صدددورت وه پس از

ماده میاردیه محلول از این مخزن به صددورت رقلی

ریختن ر لایه  0دانتی مترت و ووبیهن ن با وزنه 9

وارد مخزنی وه دددطا ب در ن با انتهات دددتون ا

ویلویی لدایده بعدهت ریخته شددده تا علاوه بر اینیه از

 711ددانتیمتر اختلان داشت وارد و تودط شناورت

حروت ترات خاک جلوایرت شدددود ،بتوان شدددرایطی

رابت نگههاشددته میشدده و دددپس به ودددیله لوله 79

مردددابده بدا شدددرایط مزرعه را ایجاد نمود به منظور

میلیمترت به دتون ا منتقل میاردیه.

شکل .1شماتیک بیوراکتور حذف نیترات

از نجایی وه این فیلتر ا در عمق زمین نصددب

خاک مورد زمایش از الک شددماره  71عبور داده شه

میاردنده و مییرواراانیسددد ات لایه زیرین خاک با

دپس پوشال انهم ،بیوچار تهیه شهه از پوشال انهم

دطا ن متفاوت میباشنه ،لذا خاک مورد ادتفاده در

و خاک با نسدددبت ایی وه در جهول( )7ارائه شدددهه

این مطالعه از عمق  91دددانتیمترت مزرعه تحقیقاتی

ادت ،با ییهیگر ترویب شهه و برات پر وردن دتون ا

پردیس ابوریحان دانرددگاه تهران وااع در شددهردددتان

مورد ادتفاده ارار ارفتنه

پاوهشت تهیه اردیه بافت خاک ادتفاده شهه در این

بیوچار مورد ادددتفاده در این مطالعه از پوشددال

زمایش لوم شدنی اددت برات پر وردن دتون ا ابتها

انهم تهیه اردیه برات این منظور ابتها پوشددال انهم
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برردی تاریر ادتفاده از بیوچار دروارایی
در وات زاد خرک و دپس به اطعات  8دانتیمترت

اختلات ا ددعی شهه ادت درصه اختلات ا به اونهات

خرد اردیده ددددپس در داخل ووره ات وه برات این

انتخاب شددونه وه نتایج بهدددت مهه از این تحقیق با

منظور تهارک دیهه شددهه بود ،مواد خام را ریخته و در

نتدایج تحقیقدات پیردددین ادابدل مقدایسددده باشددده

دمات  011درجه دانتی اراد بیوچار تولیه اردیه

( Hashemi et al., 2011 & Moghimi et al.,

جهت برردی شهت حذن نیترات در بیوراوتور

 )2014از نجددا ودده ددهن از این تحقیق مقددایسددده

پر شددهه با بیوچار در مقایسدده با بیوراوتور پر شددهه با

عملیرد فیلتر ات وربنی پرشددهه با مواد وربنی خام و

مواد وربنی خددام و م نین بررددددی تدداریر افزایش

فیلتر ات وربنی پر شدددهه با زغال زیسدددتی (بیوچار)

مقدهار بیوچدار در میزان حذن نیترات فاوتور اختلات

اددت لذا دتون شا ه با  11درصه خاک و  91درصه

خاک ،پوشال انهم و بیوچار در دطو مختلف مرابه

مواد وربنی خام (بهون بیوچار) پر اردیه

جهول ( )7مورد بررددی ارار ارفت در انتخاب درصه
جدول  -1نسبت اختلاط مواد مختلف جهت پر کردن بیوراکتور

تیمار
( B0شا ه)
B1
B2
B3
B4

نسبت اختلات مواد مختلف جهت پر وردن بیوراوتور (درصه حجمی)
بیوچار
پوشال انهم
خاک
1
91
11
71
81
11
70
70
11
81
71
11
91
1
11

به منظور برردی تأریر غلظت نیترات ورودت بر

در لیتر) به نحوت انجام میشددده وه غلظت نیترات در

عملیرد فیلتر ددات وربنی ،از  8ددددطا غلظددت  01و

مدحلول ورودت  8مخزن در  8ددددطا  01و 791

 791میلی ارم در لیتر نیترات اددددتفاده شددده برات

میلیارم در لیتر رابت بمانه

ماده ددازت محلول ات مورد نظر به ترتیب  90/88و

ندمدوندده بردارت از محلول ورودت و خروجی

 891/22میلی ارم نیترات پتادددی ( )KNO3در یک

ددتون ات زمایردگا ی به مهت  0ماه به صورت دو

لیتر ب حل اردیه ( )Hashemi et al., 2011این

فته یک بار تودددط بطرت ات پلادددتییی تمیز انجام

غلظدت دا بده منظور بررددددی تأریر غلظت نیترات بر

ارفدت نمونده ا تا زمان انهازهایرت در دمات ومتر از

عملیرد بیوراوتور در غلظدت ومتر و غلظدت بدالاتر از

 0درجه دددانتیاراد و در یخ ال نگهدارت میشددهنه

حده اددددتدانهارد نیترات در ب شدددامیهنی انتخاب

وده این زمدان برات برخی نمونده دا بده یدک ماه نیز

اردیهنه ماده ددازت محلول ورودت به صورت روزانه

میرددددیدده برات انددهازهایرت نیترات از دددددتگدداه

و با توجه به غلظت نیترات ب شدددهرت ( 2میلی ارم

اددددپیتوفتومترت با طول مو(  071نانومتر اددددتفاده
صفحه 0

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،7بهار 7931
اردیدده دمددات محیط در طول زمددایش برابر 87±7

غلظدت نیترات خروجی برات تیمدار دات ( C1غلظت

درجه دانتیاراد بود

 01میلی ارم در لیتر نیترات ورودت) و ( C2غلظددت
 791میلی ارم در لیتر نیترات ورودت) را از دتون ات

 .3نتایج

زمدایردددگا ی در طول  0ماه نمونه بردارت نردددان

به منظور مقایسدده عملیرد بیوراوتور پر شددهه با

مید ه شدیل ( )0و ( )0رونه تغییرات درصه نیترات

بیوچددار و بیوراوتور پر شددددهه از مواد وربنی خددام،

حذن شهه برات تیمار ات  C1و  C2را در طول دوره

ددتون ایی به عنوان شدا ه با مخلوت خاک و پوشال

زمایش نردددان مید نه جهول ( )8و ( )9به ترتیب

انهم پر شدهنه زمایش به صدورت فاوتوریل در االب

تجزیه واریانس منبع تغییرات و مقایسددده میانگین را

طر واملا تصدادفی و در دده تیرار انجام شه و نتایج

برات غلظت نیترات خروجی از دددتون ات زمایش را

ارائه شدهه از میانگین نتایج به ددت مهه از ده تیرار

نران مید نه

میباشددده شدددیل ( )8و ( )9به ترتیب رونه تغییرات
70
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B3
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1
37 710
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99
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90

87

1

9

8

7

روز

غلظت نیترات (میلی گرم در لیتر)

شا ه

71
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شکل .3روند تغییرات غلظت نیترات خروجی در طول دوره آزمایش برای تیمارهای C2
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برردی تاریر ادتفاده از بیوچار دروارایی
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شکل  .4روند تغییرات درصد نیترات حذف شده در طول دوره آزمایش برای تیمارهای C1
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شکل  .5روند تغییرات درصد نیترات حذف شده در طول دوره آزمایش برای برای تیمارهای C

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات)

منبع تغییرات
غلظت نیترات ورودت
درصه بیوچار
زمان
درصه بیوچار ×غلظت نیترات ورودت
زمان×غلظت نیترات ورودت
زمان×درصه بیوچار
زمان×درصه بیوچار ×غلظت نیترات
ورودت
خطات زمایری
یریب تغییرات

درجه زادت
7
0
71
0
71
01
01

میانگین مربعات
**720/02
**8090/91
**918/19
7/93
*9/13
**81/10
7/73

881
-

7/88
7/90

**در سطح  1درصد و * در سطح  5درصد معنی دار است.

صفحه 1

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،7بهار 7931
جدول  -3مقایسه میانگینها
میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDفاقد اختلاف آماری معنی دار(𝟓𝟎)p≤ 𝟎/هستند.

تیمار ات زمایش
غلظت نیترات ورودت

درصه بیوچار (حجمی)

میانگین درصه نیترات حذن شهه

زمان (روز)

 01میلی ارم در لیتر
 791میلی ارم در لیتر
شا ه ( 1درصه بیوچار)
 71درصه بیوچار
 70درصه بیوچار
 81درصه بیوچار
 91درصه بیوچار
7
8
1
87
90
03
99
11
37
710
773

 .4بحث و نتیجه گیری
مطابق شددیل شددیل( )8و ( )9در مه تیمار ات C1

a
b
e
d
c
b
a
i
h
g
f
e
d
c
d
c
b
a
b
a

37/01
23/31
21/19
23/00
37/32
30/09
39/08
29/00
29/93
23/82
23/39
31/12
37/90
38/88
38/00
39/89
39/00
39/32

زمدایش بده  79/0میلی ارم در لیتر و در پایان دوره
نمونده بردارت تدا  1میلی ارم در لیتر ودا ش یدافته

یک روز پس از شددروع زمایش غلظت نیترات خروجی

ادت

بدده ومتر از  8میلیارم در لیتر و در پددایددان دوره

تیمدار ات  C2نیز توانسدددتنه به خوبی میزان غلظت

نموندهبردارت بدده ومتر از  7میلیارم در لیتر وددا ش

نیترات خروجی را وا ش د نه مانطور وه در شیل

پیدها ورد وه نردددان د نهه عملیرد بالات بیوچار در

( )9مردا هه می شود غلظت نیترات خروجی یک روز

حذن نیترات میباشه این در حالی ادت وه در تیمار
شددا ه غلظت نیترات خروجی یک روز پس از شددروع

پس از شددروع زمایش به ومتر از  79/8میلی ارم در
لیتر و در پدایدان دوره زمدایش به ومتر از  0/8میلی
ارم در لیتر ودا ش پیدها ورد در تیمار شدددا ه C2

صفحه 2

برردی تاریر ادتفاده از بیوچار دروارایی
غلظت نیترات خروجی یک روز پس از شددروع زمایش

در تیمار شا ه ( 21/19درصه) مرا هه شه  Bockو

بده  00/00میلی ارم در لیتر و در پدایدان دوره نمونه

میاران( )2015نیز به نتایج مرددابهی ددددت یافتنه

بردارت تددا  73/90میلی ارم در لیتر وددا ش یددافتدده

نتایج مطالعات ایران نران داد غلظت نیترات خروجی

ادددت در حالی وه  Moghimiو میاران ( )2014با

در بیوراوتور ات حاوت بیوچار تا  30درصددده وا ش

اددددتفاده از باااس نیردددیر توانسدددتنه غلظت 791

یافت درحالیوه این وا ش در بیوراوتور شا ه (بهون

میلیارم در لیتر نیترات را در پددایددان دوره نموندده

بیوچار) تا  79درصدده بود با این حال Christianson

بردارت به  91میلیارم در لیتر برددداننه شددیل ات

و میداران ( )2011بیدان وردنده وداربرد بیوچار به

( )0و ( )0نردددان مید نه وه تغییرات حذن نیترات

مددیددزان  1و  70درصدددده وزنددی در بددیددوراوددتددور

در مه تیمار ا رونه صددعودت داشددته و این رونه در

دنیتریفییاددددیون تفاوت معنی دارت در میزان حذن

تیمار ات مختلف متفاوت ادت

نیترات ایجاد نمیونه
ممین ادت به دلایل مختلفی از

در ول دوره درصده حذن نیترات در تیمار  C1بیرتر

این نتایج یده و نقی

از تیمار  C2بود مطابق جهول ( )9ارر غلظت نیترات

جملده ماده اولیهات وه بیوچار از ن تهیه شدددهه ،دمات

ورودت بر درصدددده حددذن نیترات معنیدار بوده و

تهیده بیوچدار ،اندهازه بیوچددار و درصددده ودداربرد ن در

میدانگین درصددده حذن نیترات در تیمار  C2ومتر از

بیوراوتور مردا هه شدهه باشده نتایج این مطالعه نران

تیمدار  C1و به ترتیب  23/31و  37/01درصددده بود

داد ،ودداربدرد بیوچددار پوشددددال انددهم در بیوراوتور

 Christiansonو ددمددیدداران ( Bock ،)2012و

دنیتریفییادیون در مقایسه با واربرد پوشال انهم باعث

میداران ( )2015و م نین  Hashemiو میاران

افزایش حذن نیترات میاردد با افزایش درصه حجمی

( )2011نیز دریدافتنده غلظدت اولیده نیترات ارر معنا

بیوچدار تا  91درصددده ،حذن نیترات

به طور معنی

دارت در میزان حددذن نیترات دارد مددانطور ودده در

دارت افزایش مییدابده با افزایش غلظت نیترات ورودت

شدیل ات ( )0و ( )0مردا هه میاردد ،درصه حذن

علی رغ افزایش میزان حددذن نیترات ،درصددده حددذن

نیترات در تیمار ات شددا ه  C1و  C2پس از اذشت

نیترات ورودت وددا ش یددافددت در طول دوره  0مددا دده

 0ماه به ترتیب به  28/9و  21/1درصدده میرده این

زمایش درصدده حذن نیترات افزایش یافت به طورتوه

در حالی ادددت وه در تیمار ات  B4C1و  B4C2این

در پدایان دوره نمونهبردارت ،ددددتون ات حاوت بیوچار

مقددهار بدده ترتیددب تددا  32/8و  39/1درصددده افزایش

توانسدتنه تا  32درصه نیترات ورودت را از محیط حذن

مییددابدده درصددده حددذن نیترات در بیوراوتور ددات

نماینه وه این نتایج با نتایج بهدت مهه تودط Bock

دنیتریفییادیون به طور معنی دارت تحت تأریر درصه

و میاران ( )2015وه توانستنه غلظت نیترات خروجی

بیوچدار به وار رفته در ن ا ارار ارفت و بیردددترین

در بیوراوتور ات حاوت بیوچار را تا  30درصددده وا ش

میانگین مقهار ن در ددددتون ات حاوت  91درصددده

د نه تطابق دارد

بیوچار ( 39/08درصددده) و ومترین میانگین مقهار ن
صفحه 3

7931  بهار،7  شماره،17  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
پردیس ابوریحدان اددددت نگارنهاان مقاله از حمایت ات
دانرددگاه و م نین مسددئولین و اددداتیه محترم ترددیر و
اهردانی مینماینه
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