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Groundwater nitrate pollution is nowadays one of the most
important environmental issues with significant effect on human
and environment health. Due to the importance of this vital water
source, methods have been developed for purifying the
groundwater contaminated with nitrate. One of the effective and
long-lasting purification methods for groundwater contaminated
with agricultural drains is the in-situ method of denitrification
wall. The general concept of this technology is placing a
denitrification wall with carbon material across the nitratecontaminated groundwater pathway so that it can block the
nitrate pollution as nitrate masses pass through the wall due to
the groundwater natural hydraulic gradient. Despite widespread
acceptance, there are still many unresolved issues regarding the
long-term performance of denitrification walls which requires
more understanding on the behavior, principles of design and
construction methods of such walls. Accordingly the aim of this
study was to fully investigate the technology and
implementation of denitrification walls in all aspects. The
method of this study was library type and the content, explored
in simple expressions in different sections, is based on a
descriptive-analytical approach to experimental and scientific
experiences of this method on contaminated sites. Results
showed that denitrification wall can be drilled underground
either in form of funnel and gate or continuous configuration and
the choice depends on the hydrological characteristics of the site
and the cost of materials used in the wall. Also, when water flow
contaminated with nitrate passes through the denitrification
wall, nitrate pollution is treated with either adsorption or
biological removal mechanisms or a combination of them. The
right application of the denitrification wall can be economically
efficient and the success of the system depends on the use of
appropriate tools and solutions for accurate formulation of the
problem in the real aquifer environment with its large
dimensions and complexity. In this regard, numerical modeling
and laboratory studies can help to achieve a detailed
understanding of the problem in a real environment.

 مسئله آلودگي نیتراتي آب زيرزمیني،امروزه يکي از مهمترين مسائل زيستمحیطي
.است که خطرات قابلمالحظهاي را به سالمتي انسان و محیطزيست تحمیل ميکند
 روشهايي اتخاذ شده است که بتوان بهکمک آنها آب،بهدلیل اهمیت اين منبع حیاتي
 روش تصفیه درجاي، يکي از روشهاي تصفیه.زيرزمیني آلوده به نیترات را تصفیه کرد
 ديواره دنیتريفیکاسیون روشي موثر و طوالنيمدت براي.ديواره دنیتريفیکاسیون است
 مفهوم کلي.حذف نیترات از سفرههاي آبهاي زيرزمیني آلوده و زهاب کشاورزي است
، قراردادن ديواره دنیتريفیکاسیون که حاوي مواد کربني درون خود است،اين فناوري
،در مقابل مسیر آب زيرزمیني آلوده به نیترات است تا درهنگامي که توده نیترات
 آلودگي نیتراتي را متوقف و،تحتتاثیر شیب هیدرولیکي طبیعي خود از آن ميگذرد
 هنوز موضوعات حل نشده بسیاري در مورد، با وجود مقبولیت گسترده.تصفیه نمايد
عملکرد طوالنيمدت ديوارههاي دنیتريفیکاسیون وجود دارد که اين امر تالش بیشتري
در جهت درک رفتار و اصول حاکم بر طراحي و روشهاي ساخت اين ديوارهها را ايجاب
 هدف از اين پژوهش بررسي کامل فناوري ديواره دنیتريفیکاسیون است تا.مي کند
 روش انجام اين پژوهش.آشنايي کامل با همه جوانب اجرايي اين سیستم صورتگیرد
از نوع کتابخانهاي بوده و مطالب براساس تجربیات اجرايي اينروش در سايتهاي آلوده
تحلیلي در-و بررسيهاي علمي و تجربي مختلف پیرامون اينروش به شیوه توصیفي
 نتايج نشان ميدهد که.بخشهاي مختلف با بیان ساده مورد بررسي قرارگرفته است
ديواره دنیتريفیکاسیون بهصورتهاي ديوار پیوسته و سیستم دريچهاي ميتواند در زير
زمین حفر شود و انتخاب بین اين دو پیکربندي بستگي به ويژگيهاي هیدرولوژيکي
 همچنین هنگام.محوطه و هزينه مواد مورد استفاده در ديواره دنیتريفیکاسیون دارد
 آلودگي نیتراتي توسط دو،عبور جريان آب آلوده به نیترات از ديواره دنیتريفیکاسیون
 کاربرد. حذف بیولوژيکي و يا ترکیبي از آنها تصفیه ميشود،مکانیزم جذب سطحي
اصولي ديواره دنیتريفیکاسیون ميتواند از لحاظ اقتصادي مقرون بهصرفه باشد و موفقیت
 بستگي به استفاده،اين سیستم بهدلیل بزرگ بودن ابعاد و پیچیدگيهاي محیط آبخوان
 مدلسازيهاي.از ابزار و راهکارهاي درست براي درک دقیق مسئله در محیط واقعي دارد
گوناگون عددي و مطالعات آزمايشگاهي ميتواند در حصول درک دقیق مسئله در محیط
.واقعي کمک کننده باشد
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داراي نقاط ضعف متعددي از جمله نیاز به حفاريهاي گسترده
و مصرف مداوم و باالي انرژي براي پمپاژ آب هستند ( Higgins
 .)and Olson, 2009يکي از استراتژيهاي ممکن براي حذف
نیترات از سفرههاي آب زيرزمیني استفاده از ديواره
دنیتريفیکاسیون است .اين تکنولوژي ابتدا توسط ( Robertson
 )and Cherry (1995معرفي شده است .اين ديوار بدين صورت
ساخته ميشود که ابتدا ترانشهاي به عمق کافي در زير زمین حفر
و سپس با مواد کربني پر ميشود .در حین عبور آب زيرزمیني از
بدنه ديواره ،مواد کربني بهعنوان منبع انرژي مورد نیاز
دنیتريفیکاتورها درجهت تبديل نیترات به گاز نیتروژن فعالیت
ميکند و سپس آب تصفیه شده از سمت ديگر ديواره خارج
ميشود ( .)Long et al., 2011نفوذپذيري ديواره بايد به اندازه
کافي باشد تا به جريان آب اجازه عبور از خود را بهراحتي بدهد
( .)Long et al., 2011در اين مقاله به بررسي ديواره
دنیتريفیکاسیون براي حذف نیترات از سفرههاي آب زيرزمیني
پرداخته شده است.

 -1مقدمه
تصور نادرست از افزايش عملکرد محصوالت کشاورزي با مصرف
بیشتر آب و کود شیمیايي سبب استفاده بيرويه از منابع آب و
کود شده ،بهطوري که تداوم اين امر عالوه بر خسارتهاي مالي و
تشديد عدم تعادل عناصر غذايي در خاک ،خطرات جدي را در
رابطه با آلودگي خاک و آب ،افزايش مقدار نیترات در آب و خاک
را سبب شده است .نیترات بهدلیل قابلیت حاللیت بسیار باال و
عدم نگهداشت توسط خاک ،درصورت کاربرد زياد و عدم جذب
توسط گیاهان ،در اثر نفوذ آب به خاک از طريق آبیاري و يا
بارندگي به خارج از ناحیه ريشه حرکت ميکند .در نتیجه اين
فرايند ،غلظت نیترات آبهاي زيرزمیني در مناطق تحت کشت
بهسرعت افزايش مييابد ( .)Jackson et al., 1973امروزه نیترات
بهعنوان گستردهترين آالينده آب زيرزمیني در جهان معرفي
شدهاست ( Galloway et al. (2003) .)Jafari et al., 2015افزايش
غلظت نیترات در منابع آب زيرزمیني را بسیار نگران کننده
گزارش کردهاند ،زيرا از ديدگاه آنها مقدار نیتراتي که انسان به
محیطزيست اضافه ميکند بیشتر از مقداري است که از طريق
فرايند دنیتريفیکاسیون از اکوسیستم حذف ميشود و در نهايت
اين امر منجر به تشديد حرکت نیترات به دريافتکنندههاي پايین
دست در محیطزيست از قبیل درياچهها و مصبها خواهد شد.
بهطوري که انتقال نیترات به آب زيرزمیني بهطور کلي در تمامي
سیستمهاي کشاورزي قابل مشاهده است.
غلظتهاي باالي نیترات منجر به سرطان معده ،بیماري
متموگلو بینامیا در نوزادان ،عفونت در دستگاههاي تنفسي و سقط
جنین در انسان و دام ميشود ( ;Francis and Haynes, 1991
 .)Tesoriero and Voss, 1997لذا بايد راهکاري اساسي براي
نیتراتزدايي از سفرههاي آب زيرزمیني ارائه شود .روشهاي
نیتراتزدايي آبهاي آلوده به دو دسته کلي درجا و غیردرجا
تقسیمبندي ميشوند .روشهاي درجا به انجام عمل تصفیه در
محل آلودگي و روشهاي غیردرجا بهصورت استخراج آلودگي از
محل و انجام عمل تصفیه در خارج از محل اطالق ميشود ( Khan
 .)et al., 2004سیستم پمپاژ و تغذيه يکي از متداولترين روش
هاي تصفیه غیردرجا است .در اين سیستم ،پس از پمپاژ آب از
چاه ،به کمک روشهايي مانند الکتروديالیز و اسمز معکوس آب
تصفیه شده و سپس مجدداً از طريق چاه تغذيه به آبهاي
زيرزمیني تزريق ميشود .اما اين فرايند نیاز به تجهیزات پیشرفته،
اپراتور متخصص و صرف انرژي زياد است که منجر به گران شدن
فرايند تصفیه ميشود .اما روشهاي تصفیه درجا نسبت به روش-
هاي غیردرجا اقتصاديتر بوده و پیچیدگيهاي آنها را ندارند
( .)Barrier and Table, 1998روشهاي پمپاژ و تصفیه که
متداولترين روشهاي تصفیه آبهاي زيرزمیني بهشمار ميروند،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2معرفی دیواره دنیتریفیکاسیون
ديواره دنیتريفیکاسیون ديواري نفوذپذير است که بر سر راه آب
زيرزمیني آلوده به نیترات ساخته شده و آب آلوده پس از عبور از
آن تصفیه ميشود .در شکل  1نمايي از نحوه عملکرد ديواره
دنیتريفیکاسیون نشان داده شده است .بهطور کلي ميتوان گفت
ديواره دنیتريفیکاسیون اصليترين روش دنیتريفیکاسیون درجاي
آبهاي زيرزمیني است که توسط مواد جامد کربني مانند خرده
چوب ،کاه گندم ،باگاس نیشکر ،پوسته گردو و غیره پر ميشود
و در زير سطح زمین در مسیر عبور آب زيرزمیني قرار ميگیرد.
پلوم نیترات آب زيرزمیني تحت گراديان طبیعي از آن عبور
ميکند و حذف ميشود .شکل  2نمايي از طرحهاي مختلف ديواره
دنیتريفیکاسیون را نشان ميدهد .در شکل -2الف ،يک ديواره
دنیتريفیکاسیون نشان داده شده که عمود بر مسیر جريان آلودگي
نیتراتي قرار گرفته است .در شکل -2ب ،يک ديواره
دنیتريفیکاسیون نشان داده شده که عمود بر مسیر جريان آلودگي
نیتراتي قرار گرفته است .اين ديواره تا اليه غیر قابل نفوذ امتداد
دارد و اجازه نميدهد که آب از زير آن حرکت کرده و بهنحوي از
فرار آلودگي نیتراتي جلوگیري ميکند .در شکل -2پ ،يک ديواره
دنیتريفیکاسیون نشان داده شده که عمود بر مسیر جريان آلودگي
نیتراتي قرار گرفته است .ولي چون ابعاد ديواره دنیتريفیکاسیون
از ابعاد توده آلودگي نیتراتي کوچکتر است مقداري از جريان آلوده
به نیترات از زير ديواره عبور ميکند .در شکل -2ت ،يک ديواره
دنیتريفیکاسیون بسیار نفوذپذير نشان داده شده که بهعلت باال
بودن هدايت هیدرولیکي آن ،آب زيرزمیني حاوي آلودگي نیتراتي
14
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کاهش هدايت هیدرولیکي در ديواره دنیتريفیکاسیون حاوي
ترکیب خرده چوب با ماسههاي آبخوان را ،چسبندگي ذرات ماسه
با خرده چوب گزارشکردند.
) Schipper et al. (2010گزارشکردند که تفاوت بین هدايت
هیدرولیکي اشباع در ديوارههاي دنیتريفیکاسیون و آبخوانهاي
اطراف ميتواند منجر به افت جريان نیترات و يا تقويت آن شود.
) Long et al. (2011عملکرد يک ديواره دنیتريفیکاسیون را در
حذف نیترات از آب زيرزمیني ،پس از  14سال از نصب آن بررسي
کردند .نتايج نشان داد که ديواره دنیتريفیکاسیون قادر به حذف
 92درصد از نیترات ورودي است .برطبق اين نتیجه پژوهشگران
گزارش کردند که ديوارههاي دنیتريفیکاسیون راهحلي مقرون
بهصرفه براي حذف نیترات از آبهاي زيرزمیني هستند و
ميتوانند بدون هیچ گونه تعمیر و نگهداري براي چندين سال
موثر باشند.
) Schmidt and Clark (2012تاثیر ديواره دنیتريفیکاسیون بر
تصفیهي پیوسته بارهاي زياد نیترات را بررسيکردند .در اين
تحقیق سرعت آب درون ديواره دنیتريفیکاسیون زياد ( 1/7متر
در روز) و زمان ماند آن کوتاه ( 1/9-1/7روز) بود .نتايج نشان داد
که ديواره دنیتريفیکاسیون در روز حدود  100± 28مترمکعب از
آب زيرزمیني تصفیه ميکند و بهطور موثر حدود 228± 155
کیلوگرم  Nدر روز حذف ميکند .اين محققین گزارش کردند که
ديوارههاي دنیتريفیکاسیون توانايي کاهش بارهاي نیترات زيادي
را براي مدت زمان طوالني دارند Li et al. (2017) .بهمنظور تصفیه
آلودگي نیتراتي آب زيرزمیني از خرده چوب و گوگرد در يک
ديواره دنیتريفیکاسیون استفاده کردند .نتايج نشان داد که در
حین حذف نیترات مقدار کمي نیتريت و آمونیوم نیز تولید
ميشود Gibert et al. (2008) .گزارش کردند که چوب نرم،1
پتانسیل آن را دارد که بهعنوان ماده کربني طبیعي در ديواره
دنیتريفیکاسیون مورد استفاده قرار بگیرد و راندمان حذف نیترات
خیلي خوبي ( )<%98داشته باشد.

بهسمت آن حرکت ميکند .در شکل -2ث ،ديوارههاي
دنیتريفیکاسیون نشان داده شده که در دو طرف زهکش زير
زمیني قرار گرفتهاند.
تاکنون تحقیقات زيادي بر روي ديواره دنیتريفیکاسیون انجام
شده است که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشودSchipper .
) et al. (2004عملکرد يک ديواره دنیتريفیکاسیون را ،در يک
آبخوان متشکل از ماسههاي درشت بررسي کردند .نتايج نشان داد
که ديواره دنیتريفیکاسیون يک فناوري ارزان قیمت براي حذف
نیترات از آبهاي زيرزمیني است .ولي براي آبخوانهاي متشکل
از ماسههاي درشت مناسب نیست چون موجب کاهش هدايت
هیدرولیکي آبخوان ميشودRobertson et al. (2005) .
گزارشکردند که ديوارههاي دنیتريفیکاسیوني که کامال از خاک
اره يا خردههاي چوب ساخته شدهاند ،ميتوانند هدايت
هیدرولیکي اشباع بیش از  100متر در روز داشته باشند.
) Jaynes et al. (2008عملکرد ديواره دنیتريفیکاسیون را براي
حذف نیترات از زهاب زهکشهاي زيرزمیني نصب شده در
زمینهاي کشاورزي آيووا بررسيکردند .نتايج نشان داد که ديواره
دنیتريفیکاسیون توانست  55درصد میزان نیترات ورودي به
زهکش زيرزمیني را حذف کند Robertson et al. (2008) .در
مطالعهاي در مقیاس آزمايشي با نصب ديواره دنیتريفیکاسیون که
مخلوطي از شن و خاک اره بود به بررسي عملکرد طوالني مدت
اين نوع بیوراکتور در حذف نیترات پرداختند .نتايج آنها نشان
داد که شدت حذف نیترات در سال  15نسبت به سال اول بهمیزان
 50درصد کاهش يافت Barkle et al. (2008) .دو ديواره
دنیتريفیکاسیون را در آبخواني متشکل از ماسههاي درشت قرار
دادند و اثر مواد مورد استفاده در ديوارهها را بر هدايت هیدرولیکي
بررسيکردند .درون يکي از ديوارهها تنها از خرده چوب و در يکي
ديگر ترکیب خرده چوب با ماسههاي آبخوان استفاده شد .نتايج
نشان داد که در ديوارههاي دنیتريفیکاسیون حاوي خرده چوب و
ترکیب خرده چوب با ماسههاي آبخوان هدايت هیدرولیکي
بهترتیب برابر  3/4و  2/8متر بر روز است .اين محققین علت

شکل  -1تصفیه سفره آب زیرزمینی آلوده به نیترات با استفاده از دیواره دنیتریفیکاسیون (.)Thiruvenkatachari et al., 2008
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شکل  -2تصویری از طرحهای مختلف قرارگیری دیواره دنیتریفیکاسیون ()Schipper et al., 2010

بررسي قرار گیرد (شبیهزاده:)1395 ،
 )1ظرفیت جذب ماده جاذب :تخمین عمر مفید و دورههاي
تعويض مواد جاذب؛
 )2سینتیک واکنشهاي جذب :بررسي کارايي ،تعیین ابعاد
ديواره دنیتريفیکاسیون و زمان مجاورت.
فرايند جذب معموال وابسته به سطح مخصوص مواد جاذب
است .جاذبهايي مانند کربن فعال ،بنتونیت فعال شده ،تفاله برگ
چاي ،بوهمیت ،پوسته شلتوک ،نانوآلومیناي اصالح شده و
جاذبهايي مانند چیتوزان ،نانومواد کربني ،بايوسالید ،لیگنیت و
غیره تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتهاند (شبیهزاده.)1395 ،
تحقیقات زيادي در زمینه فرايند جذب سطحي در ديواره
دنیتريفیکاسیون با موفقیت قابلمالحظهاي انجام شده استLi .
) et al. (2014بهمنظور تصفیهي آلودگي نیتراتي آب زيرزمیني از
زئولیت در يک ديواره دنیتريفیکاسیون استفاده کردند .نتايج نشان
داد که راندمان حذف نیترات در ديواره دنیتريفیکاسیون 97/7
درصد است و حذف نیترات در ديواره دنیتريفیکاسیون ناشياز
فرايند جذب سطحي بودهاست.
قائمينیا ( )1395در پژوهشي کارايي ديواره دنیتريفیکاسیون
را در حذف نیترات از آبهاي زيرزمیني بررسيکرد .اين پژوهش
در سه فاز کلي انجام گرفته است .در فاز اول ،کربن فعال خام
بهوسیله اسید هیدروکلريک اصالح شد و میزان جذب نیترات
توسط آن نسبت به حالت خام کربن فعال بهبود چشمگیري نشان
داد .بهطوريکه با اعمال محلولي با غلظت  170میليگرم بر لیتر
نیترات ،براي کربن فعال اصالح شده در بهترين حالت غلظت

 -3مکانیزم حذف نیترات در دیواره دنیتریفیکاسیون
هنگام عبور جريان آب آلوده به نیترات از ديواره دنیتريفیکاسیون،
آلودگي نیتراتي توسط دو مکانیزم جذب سطحي ،حذف
بیولوژيکي و يا ترکیبي از آنها تصفیه ميشود .دو مکانیزم حذف
نیترات در ديواره دنیتريفیکاسیون در زير شرح داده شده است.
 -1-3حذف نیترات به روش جذب سطحی
جذب سطحي فرايندي است که در آن يک ماده از محیط گاز
يا مايع احاطه کنندهاش بر روي يک سطح جامد تغلیظ شده و
منجر به تشکیل اليهاي از مولکولها يا اتمهاي تجمعيافته روي
سطح جاذب ميشود .سطحي که دو فاز را از هم جدا ميکند
بهعنوان سطح تماس شناخته شده ،خواص ويژهاي دارد و با
قسمتهاي ديگر فاز تفاوت دارد (هاشمي .)1395 ،جذب سطحي
به دو دسته جذب سطحي فیزيکي و جذب سطحي شیمیايي
دستهبندي ميشود .در جذب فیزيکي جاذبه بین سطح جاذب و
مولکولهاي جذب شونده صرفا فیزيکي بوده و در واقع با نیروهاي
نسبتا ضعیف واندروالسي جذب سطحي صورت ميگیرد .در جذب
شیمیايي مولکولهاي جذب شده توسط برهمکنشهاي شیمیايي
در سطح نگهداشته ميشوند .در اين حالت پیوندها قويتر بوده و
جدا کردن ماده جذب شده از سطح دشوارتر است (هاشمي،
 .)1395در فرايند جذب سطحي نیترات موجود در محلول توسط
ماده جاذب استفاده شده در ديواره دنیتريفیکاسیون جذب
ميشود .در اين حالت ماده جاذب بايد از جنبههاي زير مورد
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مقیاس بزرگ ،ارجحیت دارد و درنهايت نیترات را به گاز نیتروژن
با انتخاب پذيري باال کاهش ميدهد ( ;Ovez et al., 2006
 .)Schipper et al., 2010باکتريهاي دنیتريفاير اکثر منابع کربني
را بهعنوان دهنده الکترون در مسیر حذف نیترات به نیتريت،
اکسید نیتريک ،اکسید نیتروژن و در نهايت به گاز نیتروژن ،مصرف
ميکنند (تنگسیر .)1395 ،وجه تمايز دنیتريفايرهاي
هتروتروفیک با ساير میکروارگانیسمهاي خاک اين است که قادرند
در شرايط بيهوازي اکسیژن ،نیتراتها را به جاي اکسیژن
بهعنوان گیرنده نهايي الکترون مورد استفاده قراردهند .کلید
تعیینکننده براي حذف نیترات ،دسترسي باکتريهاي
دنیتريفیکاتور به کربن است و هرگونه فرايندي که باکتريهاي
دنیتريفیکاتور را از رقابت ،براي دسترسي به کربن خارج کند
موجب ميشود میزان حذف نیترات در بیوراکتورهاي
دنیتريفیکاسیون کاهش پیدا کند (.)Schipper et al., 2010
اکسیژن محلول در آب ممکن است به میکروبهاي هوازي
اجازه دهد که باکتريهاي دنیتريفیکاتور را از رقابت براي
دسترسي به کربن خارج کند ( .)Rivett et al., 2008احتمال وقوع
اين مشکل بیشتر در زمان ماند کوتاه است و در ديواره
دنیتريفیکاسیون بزرگ با زمان ماند طوالني اين نگراني کمتر
وجود دارد ( .)Schipper et al., 2010آزمايش میداني نشان داده
است که حذف نیترات در ديواره دنیتريفیکاسیون در ابتدا بهعلت
باال بودن اکسیژن محلول در آب و زمان ماند نسبتا کوتاه ناچیز
است ( .)Healy et al., 2006تحقیقات مختلفي در زمینه فرايند
دنیتريفیکاسیون بیولوژيکي در ديواره دنیتريفیکاسیون با موفقیت
قابلمالحظهاي انجام شده استRobertson et al. (2000) .
عملکرد چهار ديواره دنیتريفیکاسیون متشکل از مالچ چوب ،خاک
اره ،کمپوست برگ را در هفت سال مورد بررسي قرار دادند .نتايج
نشان داد در ديوارههاي دنیتريفیکاسیون مورد مطالعه در طول
اين هفت سال  2تا  3درصد از کربن مواد بهکار رفته در ديوارهها
توسط دنیتريفايرهاي هترتروف مصرف شده است .اين ديوارهها
قادر به حذف نیترات با راندمان باال براي حداقل  10سال بدون
پرکردن دوباره سیستم از مواد کربني خواهند بود.
) Soejima et al. (2002عملکرد يک ديواره دنیتريفیکاسیون
را در حذف نیترات از آب زيرزمیني منطقهاي در کشور ژاپن
بررسيکردند .در اين ديواره از پالستیک ويژهاي که توسط
میکروارگانیسمها قابل مصرف است استفاده شد .نتايج نشان داد
که بعد از گذشت  4ماه از ايجاد ديواره دنیتريفیکاسیون ،حذف
کامل نیترات در چاههاي مشاهدهاي پايین دست اتفاق افتاد.
) Huang et al. (2015بهمنظور حذف آلودگي نیتراتي از آب
زيرزمیني از يک ديواره دنیتريفیکاسیون دو اليه (يک اليه
دنیتريفیکاسیون هترتروف و اليه ديگري دنیتريفیکاسیون
اتوتروف) استفاده کردند .در يکي از اليهها از ترکیب چوب کاج و

نیترات در آب تا  15میليگرم بر لیتر کاهش يافت .اين مقدار
براي کربن فعال خام برابر  85میليگرم بر لیتر بود .تصويربرداري
 SEMاز نمونه کربن فعال نیز حاکي از آن بود که جذب نیترات
توسط کربن فعال بهصورت سطحي صورت گرفته است .در فاز
دوم اين پژوهش در يک مدل آب زيرزمیني در مقیاس
آزمايشگاهي از کربن فعال اصالح شده بهعنوان بستر
واکنشدهنده در ديواره دنیتريفیکاسیون بهمنظور جذب نیترات
از آب استفاده شد و تاثیر پارامترهاي  ،pHغلظت اولیه نیترات در
جريان ورودي و نسبت میزان کربن فعال به ماسه در بستر ،مورد
ارزيابي قرار گرفت .در اين بخش بهترين عملکرد بستر برابر 29
ساعت و ظرفیت بهینه کربن برابر  2/07میليگرم نیترات بر گرم
کربن تعیین شد .اين مقادير در  pHبرابر  ،۶/8غلظت اولیه 135
میليگرم بر لیتر و نسبت ماسه به کربن  1حاصل شد .در فاز سوم
با اضافهکردن فرآيند الکتروکینتیک به ديواره دنیتريفیکاسیون در
شرايط بهینهاي که در آزمايشهاي قبل تعیین شده بود ،بستر
واکنش دهنده در حین جذب نیترات از آب مورد احیا قرار گرفت
و بدين ترتیب مدت زمان عملکرد بستر و همچنین ظرفیت جاذب
افزايش قابلمالحظهاي يافت .بهطوريکه در اين آزمايش با اعمال
اختالف پتانسیلي به میزان  30ولت ،مدت زمان عملکرد بستر از
 59ساعت به  111ساعت و ظرفیت جاذب در حدود  90درصد
افزايش يافت.
طبق مطالعات انجام شده ،از میان مواد جاذب آهن
صفرظرفیتي بهدلیل قیمت پايین ،اثر فعال و عدم سمیت مادهاي
موثر در اصالح آلودگي آبهاي زيرزمیني بهشمار ميرود.
بههمیندلیل اين ماده بیشترين کاربرد را در حذف نیترات در
ديواره دنیتريفیکاسیون داشته است ( ;Huang and Zhang, 2004
 .)Cheng et al., 1997; Araujoet al., 2016آهن صفر ظرفیتي
در  pHپايین ميتواند به سرعت نیترات را جذب کند اما اين فرايند
در  pHطبیعي سريع نخواهد بود ( ;Huang and Zhang, 2004
 .)Cheng et al., 1997خواهشي و همکاران ( )1391در يک ديواره
دنیتريفیکاسیون عملکرد پودر آهن صفرظرفیتي براي حذف
نیترات بررسيکردند .نتايج نشان داد که پودر آهن صفر ظرفیتي
مادهاي مناسب براي کاهش نیترات بوده و راندمان حذف نیترات
حدود  92/8درصد است .همچنین در مقادير باالي پودر آهن صفر
ظرفیتي بهدلیل افزايش سايتهاي فعال در سطح آهن ،راندمان
حذف نیترات افزايش مييابد.
 -2-3دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی
دنیتريفايرهاي هتروتروفیک از رايجترين دنیتريفايرها در
طبیعت هستند ،که عناصر کربن آلي را به عنوان منبع کربني
مصرف ميکنند ( .)Van Rijn et al., 2006دنیتريفیکاسیون
هتروتروفیک نسبت به اتوتروفیک بهلحاظ اقتصادي بهويژه در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

17

سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 1398

استفاده قرار بگیرد و راندمان حذف نیترات خیلي خوبي ()<%95
داشته باشد.

شن (دنیتريفیکاسیون هترتروف) و در ديگري از آهن
(دنیتريفیکاسیون اتوتروف) استفاده شد .نتايج نشان داد که
راندمان حذف نیترات در اين ديواره بیشتر از  91درصد است.
) Zhang et al. (2015تاثیر سنگ فسفات را بر حذف نیترات
از آب زيرزمیني در ديواره دنیتريفیکاسیون بررسيکردند .نتايج
نشان داد که سنگ فسفات در آب فسفر آزاد ميکند و فسفر آزاد
شده موجب رشد باکتريهاي دنیتريفاير ميشود و از اين طريق
باعث افزايش دنیتريفیکاسیون در ديواره دنیتريفیکاسیون ميشود.
) Robertson and Cherry (1995عملکرد يک ديواره
دنیتريفیکاسیون را در حذف نیترات از آب مورد بررسي قرار دادند.
در اين ديواره از خاک اره به عنوان ماده کربني استفاده شد .نتايج
نشان داد در طول يک سال آزمايش ،عملکرد ديواره
دنیتريفیکاسیون در حذف نیترات موفقیت آمیز بوده است .میزان
حذف نیترات حدود  ۶0تا  100درصد میزان ورودي نیترات بود.
همچنین اين محققین گزارشکردند که ديواره دنیتريفیکاسیون
پتانسیل آن را دارد که براي چندين دهه بدون پرکردن دوباره
سیستم از مواد کربني بهراحتي بهکار خود ادامه دهند.
) Schipper and Vojvodic (1998, 2000, 2001با حفر يک
ترانشه و پر کردن آن با خاک اره بهعنوان ديواره دنیتريفیکاسیون،
توانستند نیتروژن نیتراته آب زيرزمیني از  5تا  1۶میليگرم در
لیتر را به کمتر از  2میليگرم در لیتر کاهش دهندBenyoucef .
) et al. (2013از سبوس غالت 2بهمنظور حذف آلودگي نیتراتي از
آب زيرزمیني در يک ديواره دنیتريفیکاسیون استفاده کردند .اين
محققین عملکرد اين ماده را بهعنوان فیلتر زيستي و همچنین اثر
زمان ماند هیدرولیکي و  pHرا بر فرايند حذف نیترات
بررسيکردند .نتايج نشان داد که سبوس غالت عملکرد مناسبي
در حذف نیترات از آب زيرزمیني دارد و زمان ماند هیدرولیکي و
 pHدو پارامتر موثر بر فرايند حذف نیترات هستند ،بهگونهاي که
بیشترين راندمان حذف نیترات در زمان هیدرولیکي  100دقیقه
و  pHبین  7/9-7/5رخ ميدهد.
) Capodici et al. (2014عملکرد خاک اره ،چوب کاج ،چوب
پنبه و تفاله زيتون 3را براي استفاده در ديواره دنیتريفیکاسیون
مورد بررسي قرار دادند .در هر ديواره دنیتريفیکاسیون از ترکیب
خاک زراعي و مواد مذکور بهمنظور افزايش باکتريهاي هترتروف
براي ارتقاي دنیتريفیکاسیون بیولوژيکي استفاده شد .نتايج نشان
داد که تمام مواد مورد استفاده در ديواره دنیتريفیکاسیون راندمان
حذف نیترات بااليي دارند و در میان چهار مواد مورد مطالعه ،تفاله
زيتون بیشترين راندمان حذف نیترات را داردLi et al. (2017) .
عملکرد ساقهي ذرت را بهعنوان مادهي کربني در ديواره
دنیتريفیکاسیون بهمنظور حذف نیترات از آبهاي زيرزمیني مورد
آزمايش قرار دادند .نتايج نشان داد که ساقه ذرت پتانسیل آن را
دارد که بهعنوان مادهي کربني در ديواره دنیتريفیکاسیون مورد
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 -4مزایا و معایب دیواره دنیتریفیکاسیون
از جمله مزاياي کلي اين سیستم که استفاده از آنرا بهعنوان يک
سیستم نوين براي حذف نیترات از سفرههاي آب زيرزمیني توجیه
ميکند ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد ( ;Carey et al., 2002
:)Powell et al., 1998; Puls, 2006
 کل فرايند تصفیه در زير زمین اتفاق افتاده و پخش آلودگيدر محیط وجود ندارد ،چرا که نیترات به سطح زمین آورده
نميشود.
 فرايند تصفیه يک فرايند خودبهخودي بوده يعني آب تحتگراديان هیدرولیکي خود از ديوار عبور ميکند و احتیاج به
پمپ کردن يا صرف انرژي براي عبور دادن آب از ديوار نیست.
 هزينه کارکرد و نگهداري آن پايین است. احتیاج به هیچ سازه رو زمیني يا بازديد هر روزه براي پايشندارد.
 هنگامي که تصفیه در حال انجام است ،زمین سطحي محلآلوده ميتواند مورد استفاده مقتضي قرار گیرد.
هرچند ديوارههاي دنیتريفیکاسیون در حالحاضر بهعنوان
يک گزينه براي تصفیه آلودگي نیترات در آبهاي زيرزمیني مورد
آزمايش قرار گرفتهاند ( .)Elgood et al., 2010با اين حال استفاده
از اين تکنولوژي با محدوديتهايي بهشرح زير روبهرو است:
( Jirasko and Vanicek, 2008; Carey et al., 2002; Powell et
:)al., 1998; Puls, 2006

-

-

آلودگي نیتراتي آب زيرزمیني تنها زماني ميتواند تصفیه شود
که در جهت ديواره در جريان باشد.
اين سیستم نیاز به تعیین خصوصیات مناسب و دقیق محل
ديواره دنیتريفیکاسیون ،آبخوان و شرايط هیدروژئولوژيکي
پیش از نصب ديواره دنیتريفیکاسیون دارد
اطالعات محدودي در مورد دوام ديوارههاي دنیتريفیکاسیون
در دسترس است.
مواد درون ديواره دنیتريفیکاسیون ممکن است در حین
عملکرد نیاز به تعويض پیدا کنند.

 -5ساختار دیواره دنیتریفیکاسیون
ديواره دنیتريفیکاسیون به دو صورت ميتواند در زير زمین حفر
شود :بهصورت ديوار پیوسته 4و بهصورت سیستم دريچهاي 5يا به
اصطالح قیفي شکل ( Madzin et al., 2016; Ashok et al.,
 .)2015انتخاب بین اين دو پیکربندي بستگي به ويژگيهاي
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نیترات قرار ميگیرد ( .)Madzin et al., 2016آلودگي نیتراتي
جريان پس از عبور از ديواره دنیتريفیکاسیون حذف يا کم ميشود.
نکته قابل توجه در مورد اين سیستم اين است که ابعاد ديواره
دنیتريفیکاسیون بايد از ابعاد توده نیترات در عرض و ارتفاع بزرگتر
باشد تا تمام تودهي نیترات از ديواره دنیتريفیکاسیون عبور کند و
از فرار آلودگي نیتراتي از زير و اطراف ديواره دنیتريفیکاسیون
جلوگیري شود ( .)Smith et al., 2003; Kunke, 2008يک نکته
ضروري در طراحي پیکربندي پیوسته ديواره دنیتريفیکاسیون
توجه به میزان نفوذپذيري ماده پرکننده ديواره است که بايد از
نفوذپذيري خاک اطراف کمتر نباشد تا تغییري در رژيم جريان
آب زيرزمیني اتفاق نیفتد .بنابراين درصورت طراحي و اجراي
مناسب ،اين نوع پیکربندي کمترين اثر را بر روي رژيم جريان آب
زيرزمیني خواهد داشت ( Barrier and Table, 1998; Kunke,
 .)2008پالن اين نوع پیکربندي در شکل  3نشان داده شده است.

هیدرولوژيکي محوطه و هزينه مواد مورد استفاده در ديواره
دنیتريفیکاسیون دارد .زماني که مواد مورد استفاده در ديواره
دنیتريفیکاسیون گرانقیمت باشد سیستم دريچهاي استفاده
ميشود ،زيرا اين سیستم نیازمند مواد کمتري است ( Della
 .)Rocca et al., 2007; Smith et al., 2003در حاليکه هزينه
ساخت سیستم پیوسته خیلي کمتر از سیستم دريچهاي است.
بنابراين با توجه بهمیزان حذف نیترات موردنظر بايد تعادلي بین
هزينه ساخت ديواره و هزينه مواد مورد استفاده برقرار شود
(.)Rocca et al., 2007; Kunke, 2008
 -1-5ساختار پیوسته
نوع پیکربندي پیوسته ديواره دنیتريفیکاسیون که شکل
اجراي آن به صورت يک شیار حفر شده و با مواد واکنشي پر
ميشود ،شامل يک ناحیه واکنشي تنها است که در مقابل توده

شکل  -3پیکربندی پیوسته دیواره دنیتریفیکاسیون در برابر جریان آب زیرزمینی آلوده به نیترات (.)Barrier and Table, 1998

دنیتريفیکاسیون در آنجا رخ ميدهد
 .)2007; Ashok et al., 2015در حقیقت اين نوع پیکربندي از
فرار آلودگي نیتراتي جلوگیري ميکند و آرايش آلودگي را در
جلوي ديواره دنیتريفیکاسیون قرار ميدهد تا عمل
دنیتريفیکاسیون بهخوبي انجام شود .اين سیستم ميتواند رژيم
جريان آب زيرزمیني را تحت تاثیر قرار دهد .دو ديواره نفوذناپذير
جريان آب زيرزمیني را محدود ميکنند ،که اين باعث ميشود
سطح آب زيرزمیني در جلوي ديواره دنیتريفیکاسیون افزايش و
در پشت آن کاهش پیدا کند ( ;Della Rocca et al., 2007
 .)Barrier and Table, 1998پالن اين نوع پیکربندي در شکل 4
نشان داده شده است.

 -2-5ساختار دریچهای یا قیفی شکل

( Della Rocca et al.,

اين سیستم شامل يک دريچه نفوذپذير (ناحیه واکنشي يا
همان ديواره دنیتريفیکاسیون) است که بین دو ديواره نفوذناپذير
قرار ميگیرد و اين ديوارهها تودهي نیترات را بهسمت دريچه
هدايت ميکنند ( .)Barrier and Table, 1998در حقیقت در
پیکربندي قیفيشکل ديواره دنیتريفیکاسیون ،دو ديواره
غیرقابلنفوذ مانند دو بال در اطراف ديواره دنیتريفیکاسیون قرار
مي گیرند .اين دو ديواره مانند يک قیف آب آلوده به نیترات را
بهسمت ديواره دنیتريفیکاسیون انتقال ميدهند .آب آلوده
بهسمت ديواره دينیتريفیکاسیون حرکت ميکند و عمل

شکل  -4پیکربندی قیفی شکل دیواره دنیتریفیکاسیون در برابر جریان آب زیرزمینی آلوده به نیترات ()Barrier and Table, 1998
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 -1-6مواد مورد استفاده در دیواره دنیتریفیکاسیون

 -6طراحی دیواره دنیتریفیکاسیون

موادي که در ديواره دنیتريفیکاسیون از آنها استفاده ميشود
بايد با محیط سازگار باشند .يعني ،محصول واکنش اين ماده و
نیترات ،نبايد هیچ گونه اثر بدي روي طبیعت اطراف خود بگذارد.
همچنین خود آن ماده نبايد به يک منبع آلودگي در آينده تبديل
شود .براي اينکه هزينههاي ناشي از ديواره دنیتريفیکاسیون در
حداقل مقدار نگه داشته شود ،بايد موادي را انتخاب کرد که دوام
طوالني داشته و در طول زمان در اثر واکنش زوال پیدا نکنند.
ماده مورد نظر بايد کمترين مزاحمت را براي حرکت آب درون
خود فراهم کند ،يعني اندازه دانههاي آن طوري باشد که از مسدود
شدن آن با مواد آالينده پیشگیري شود .معموال از دانهبندي با
اندازه يکسان و اندازه متوسط براي اينکار استفاده ميشود .در
نهايت نوع مواد بايد طوري باشد که در تماس با بدن کارگران،
براي آنها مشکلي ايجاد نکند ( .)Carey et al., 2002از جمله
موادي که در ديواره دنیتريفیکاسیون مورد استفاده قرار گرفتهاند،
ميتوان به خاک اره ،شلتوک برنج ،برگ نخل خرما و پوشال جو
اشاره کرد ( ;Hashemi et al., 2011; Robertson et al., 2005

بهطور کلي طراحي ديواره دنیتريفیکاسیون شامل تعدادي مراحل
متوالي است که شامل ارزيابي فني و اقتصادي اولیه تعیین
مشخصات مکاني که ديواره دنیتريفیکاسیون قرار است در آنجا
ساخته شود ،انتخاب مواد مورد استفاده در ديواره
دنیتريفیکاسیون ،مطالعه قابلیت حذف نیترات (آزمايشهاي
 Batch testsو  ،)Column testsطراحي مهندسي ،انتخاب روش
اجرا ،تدوين طرح نظارت و تحلیل اقتصادي است ( Obiri-Nyarko
 .)et al., 2014; King et al., 2012يکي از جنبههاي کلیدي
طراحي ديواره دنیتريفیکاسیون درک خوبي از خصوصیات محوطه
و آبخوان است که شامل زمینشناسي محوطه و هیدرولوژي
آبخوان است .بررسي پخش افقي و عمودي توده نیترات ،جهت و
سرعت جريان آب زيرزمیني و مسیرهاي جريان ترجیحي بههمان
اندازه مهم هستند ( .)Perry, 2008پس از اينکه مواد مورد
استفاده در ديواره انتخاب شدند؛ ابعاد ،محل و جهت قرارگیري
ديواره بايد تعیین شوند .دو پارامتر مهم که متقابال بههم وابستهاند،
عرض ناحیه جذب و زمان ماند است .زمان ماند بهعنوان زمان الزم
براي تماس آب زيرزمیني آلوده به نیترات و مواد مورد استفاده در
ديواره دنیتريفیکاسیون براي رسیدن به میزان حذف مورد نظر
است ( .)Perry, 2008زمان ماند ( )tresواکنش مرتبه اول ميتواند
توسط معادله ( )1تعیین شود ( ;Carey et al., 2002; Ott, 2000
:)Gillham et al., 2010

() 1

c
− ln c t

o

k

;Schipper and Vojvodic-Vokovic, 1998, 2000, 2001
 .)Robertson et al., 2008; Robertson and Cherry, 1995در

انتخاب مواد براي ديواره دنیتريفیکاسیون بايد به نکاتي از جمله
کارايي آن در حذف نیترات ،در دسترس بودن و تا حد امکان ارزان
قیمت بودن آن توجه کرد (.)Schipper et al., 2010
-2-6

دنیتریفیکاسیون
= 𝑠𝑒𝑟𝑡

با گذشت زمان مواد مورد استفاده در ديواره دنیتريفیکاسیون
خاصیت خود را کمکم از دست ميدهند و کیفیت تصفیه آلودگي
نیتراتي آب زيرزمیني کاهش پیدا ميکند .از اين رو مواد مورد
استفاده در ديواره دنیتريفیکاسیون را از زير خاک درميآورند و
آن را با مواد جديد جايگزين ميکنند (.)Madzin et al., 2016

که  :Ctغلظت نیترات جريان در پايیندست ديواره
دنیتريفیکاسیون :Co ،غلظت نیترات جريان ورودي به ديواره
دنیتريفیکاسیون و  :kنرخ واکنش هستند .نرخ واکنش بهشکل
متعارف از تحلیل آزمونهاي ستوني آزمايشگاهي براي واکنش
درجه اول بهدست ميآيد .طراحي ديواره بايد زمان ماند کافي
براي تصفیه نیترات را تامین کند .براي تخمین زمان ماند ،غلظت
بیشینه نیترات ،سرعت بیشینه و يک نرخ تاخیر محافظهکارانه
(براي تجزيه) بايد درنظر گرفته شود ( Erto et al., 2011; Henry
 .)et al., 2008بعد از اينکه پارامترهاي هندسي ديواره
دنیتريفیکاسیون همراه با مواد مورد استفاده در ديواره انتخاب
شدند ،نیاز است که عملکرد ديواره دنیتريفیکاسیون در طي زمان
مشخص شود .عملکرد ديواره دنیتريفیکاسیون در طي زمان مي-
تواند با شبیهسازي توسط مدلهاي عددي پیشبیني شود (Obiri-
.)Nyarko et al., 2014
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 -3-6مشخصات جریان آب زیرزمینی محل نصب دیواره
دنیتریفیکاسیون
مانند تمام روشهاي ديگر تصفیه آب زيرزمیني ،ابتدا بايد
اطالعات کافي در زمینه مشخصات هیدروژئولوژيکي محل نصب
ديواره دنیتريفیکاسیون جمع آوري شود ،تا درک مناسبي از
الگوي حرکت جريان آب زيرزمیني و توده آلودگي نیتراتي
بهدستآيد .اين مطلب در مورد ديواره دنیتريفیکاسیون اهمیت
ويژهاي پیدا ميکند .چرا که تمام توده آلودگي بايد بهسمت محل
مواد کربني حرکت کند و از آنجاييکه سیستم تصفیه در ديواره
دنیتريفیکاسیون بهصورت خودبهخودي است ( Naftz et al.,
 .)2002لذا مکان قرارگیري آن بايد طوري باشد که آب تحت
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گراديان هیدرولیکي خود بهسمت آن حرکت کند .اطالعاتي که
در اين زمینه بايد بهدستآيد شامل سطح پیزومتريک آب ،ضريب
هدايت هیدرولیکي ،تخلخل خاک و تغییرات فصلي درجهت
جريان در اثر عواملي مثل اضافه شدن آب ( )Rechargeبه سفره
آب زيرزمیني ،است ( .)Benner et al., 2001همچنین اطالع از
تاثیر سیستمهاي پمپاژ بزرگ مانند :چاههاي معمولي و چاههايي
که براي پمپ کردن آب آلوده و تصفیه آن استفاده ميشوند ،مفید
است (.)Hatt et al., 2006
دانستن تغییرات اليههاي مختلف زمین در محل نصب ديواره
دنیتريفیکاسیون هم بسیار مهم است .بهعنوان مثال در صورتيکه
يک اليه با نفوذپذيري باال بین دو اليه نفوذناپذير قرار گرفته باشد،
مقدار زيادي از آب بههمراه توده نیترات از آن عبور ميکند.
بنابراين ديواره دنیتريفیکاسیون بايد حتما بهصورت قائم کل
ضخامت اين اليه را پوشش دهد .نکته مهم ديگر اين است که طي
عملیات حفاري مواد موجود در اليههاي نفوذناپذير ،نبايد در اليه
نفوذپذير که آب از آن عبور ميکند پخش شوند ،که اين ميتواند
عبور آب را با مشکل مواجه سازد (.)Della Rocca et al., 2007
براي ديواره دنیتريفیکاسیون شار نیترات به اصول دارسي و
آلودگي نیتراتي آب زيرزمیني وابسته است .اگر يک ديواره
دنیتريفیکاسیون در مکاني قرار داده شود که غلظت نیترات جريان
آب زير زمیني کم باشد سرعت حذف نیترات نیز به علت
محدوديت نیترات بسیار کم است ( .)Schipper et al., 2010از
اينرو ،تعدادي از ويژگيهاي آبخوان بايد مورد بررسي قرار گیرد
تا پارامترهاي طراحي و مکان مناسب ديواره دنیتريفیکاسیون
تعیین شود .تفاوت بین هدايت هیدرولیکي اشباع ديواره
دنیتريفیکاسیون و آبخوان مجاور ميتواند موجب کاهش يا افزايش
شار نیترات به درون ديواره شود (.)Schipper et al., 2004
) Robertson et al. (2005گزارشکردند که ديوارهاي که کامال
از تراشههاي چوب تشکیل شده است هدايت هیدرولیکي بسیار
بااليي دارد و هدايت هیدرولیکي آن از  100متر در روز تجاوز
ميکند و ميتواند موجب همگرايي جريان آب زير زمیني و باال
آمدن آن و همچنین افزايش جهت جريان در عرض ديواره شود.
در مطالعات متعددي براي ارائه درک ماهیت جريان آب زيرزمیني
در داخل و اطراف ديواره دنیتريفیکاسیون با توجه به انواع هندسه
و ويژگيهاي نفوذپذيري از شبیهسازي مدل استفاده شده است
( .)Benner et al., 2001; Robertson et al., 2005, 2007در اين
مطالعات آزمايشهاي میداني نیز بهمنظور سنجش اعتبار
شبیه سازي مدل انجام شده است .مطالعات کنوني بیشتر در
مقیاس کوچک انجام شده و نیاز است براي درک بهتر ماهیت
جريان آب زيرزمیني در داخل و اطراف ديواره دنیتريفیکاسیون،
اين مطالعات در مقیاس بزرگتري انجام شود.
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 -7مشخصات شیمیایی آب زیرزمینی و نوع واکنشهای
شیمیایی
وضعیت شیمیايي آب زيرزمیني و نوع واکنشي که در ديواره
دنیتريفیکاسیون رخ ميدهد ،ميتواند منجربه تغییرات مختلفي
در غلظت نیترات شود ،که قبل از نصب ديواره دنیتريفیکاسیون
بايد مورد بررسي قرار گیرد .برخي از اين واکنشها منجر کاهش
کارايي ديواره دنیتريفیکاسیون و همچنین کاهش زمان ماند
ميشود ( .)Naftz et al., 2002زمان ماند بهمعني زماني است که
آلودگي نیتراتي درون ديواره دنیتريفیکاسیون حرکت ميکند.
بهعبارت بهتر ،زماني است که آلودگي نیتراتي در معرض تصفیه
توسط مواد کربني قرار دارد .در حقیقت زمان ماند فاکتور مهمي
در طراحي ضخامت ديواره دنیتريفیکاسیون براي رسیدن به
غلظت استاندارد است .يعني ضخامت ديواره دنیتريفیکاسیون
طوري طراحي ميشود تا زمان ماند کافي را براي آلودگي نیتراتي،
براي رسیدن به غلظت استاندارد فراهم کند (.)Hatt et al., 2006
البته قابلذکر است که با داشتن مشخصات محل با انجام دو
آزمايش ميتوان نوع مواد کربني ،توانايي آنها در حذف آلودگي
نیتراتي ،میزان دوام آنها و همچنین زمان الزم براي نصف کردن
میزان آلودگي نیتراتي را بهدستآورد ( .)Benner et al., 2001اين
آزمايشها شامل دو دسته  Batch testو  Column testهستند،
که در زير توضیح داده ميشوند.
 -1-7آزمایش

ستونی۶

آزمايش ستوني براي بهدستآوردن نرخ حذف نیترات ،در
شرايطي شبیه به چیزي که در محل ،انتظار مواجه با آن وجود
دارد ،مفید است .اين نرخ مبناي بهدستآوردن پارامترهايي است
که در محاسبه زمان ماند بهکار ميآيند ( Benner et al., 2001
 .)Hatt et al., 2006با داشتن زمان ماند و سرعت جريان آب
زيرزمیني ميتوان ضخامت ديواره دنیتريفیکاسیون را
بهدستآورد .همچنین در طول اين آزمايش ميتوان از مقاطع
مختلف نمونهگیري کرده و تغییرات حاصله در غلظت نیترات
موجود در آب را بررسي کرد (.)Benner et al., 2001
 -2-7آزمایش

پیمانهای7

اين آزمايش مناسبترين آزمايش براي بررسي رفتار مواد
کربني مختلف است .نتیجه اين آزمايش دربردارنده سرعت تصفیه
مواد مختلف بوده که منجر به انتخاب بهترين گزينه براي انجام
آزمايشات تکمیلي يا استفاده در محل ميشود .اين آزمايش
معموال ارزانتر ،سريعتر و سادهتر از آزمايش ستوني بوده و اجازه
مقايسه سريع مشخصات مختلف مواد را به کاربر ميدهد .روند
انجام اين آزمايش بسیار ساده است ( .)Benner et al., 2001فرض
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که تا امروز براي نصب ديوارههاي دنیتريفیکاسیون از آنها
استفاده شده محدود هستند .در بیشتر جاها از روش سادهاي
شامل يک مرحله خاکبرداري يا حفاري و سپس پر کردن مواد
کربني در کانال حفاري شده استفاده ميکنند .از میان روشهاي
ديگري که در اين زمینه توسعه يافتهاند ،ميتوان به استفاده از
ماشین ترنچر ،جت با فشار باال 8و اختالط خاک در عمق 9و روش
شکستگي هیدرولیکي 10اشاره کرد (.)Della Rocca et al., 2007
اينکه بتوان يک روش را بهعنوان بهترين روش انتخاب و از آن
در همه پروژهها استفاده کرد ،ممکن نیست .در حقیقت پس از
کنار هم قرار دادن پارامترهايي مثل عمق مورد نیاز ،ضخامت مواد
کربني ،جنس اليههاي مختلف و پايداري خاک محل در برابر
حفاري ،بهترين گزينه انتخاب ميشود ( Soejima and Imamura,
.)2002

کنید قرار است بین دو ماده کربني يکي انتخاب شود .روند کار
بهاين صورت است که ابتدا مواد موردنظر را در بطريهاي جداگانه
و هماندازه در چند اليه قرار داده ،سپس آنها با آبي که از محل
ديواره دنیتريفیکاسیون بههمراه آورده است پر کرده و آلودگي
نیتراتي در محل با غلظت مشخص و برابر درون بطريها ريخته
ميشود .سپس اين بطريها در دستگاه لرزانندهاي به مدت
طوالني ( شايد چند روز) قرار داده و لرزانده ميشود .همزمان
غلظت نیترات در داخل هر بطري مانیتور ميشود .بهمحض
رسیدن به نصف غلظت اولیه ،دستگاه را متوقف کرده و مدت زمان
آزمايش ثبت ميشود .همینکار را براي مواد کربني ديگر هم انجام
داده و زمان آنها نیز ثبت ميشود ( Benner et al., 2001; Hatt
.)et al., 2006
 -8تاثیر گسترش توده نیترات بر عملکرد دیواره

 -3-8پایش

دنیتریفیکاسیون

پايش به دو صورت کنترل انطباقي 11و کنترل عملکرد 12انجام
ميگیرد .جمعآوري اطالعات از محل نصب ديواره
دنیتريفیکاسیون بهمنظور پاسخ به اين سوال :آيا غلظت نیترات
در نقاط مختلف محل نصب ديواره دنیتريفیکاسیون با غلظتهايي
که در طراحي مدنظر بوده است ،مطابقت دارد يا خیر؟ انجام
ميشود .از اينرو به اين روش کنترل انطباقي ميگويند .تمرکز
در اين نوع مانیتورينگ بیشتر روي خود محل نصب ديواره
دنیتريفیکاسیون است .يعني پايش در نقاط مختلف محل نصب
ديواره دنیتريفیکاسیون انجام ميشود و نه در ديواره
دنیتريفیکاسیون .در روش کنترل انطباقي طراحي چاهها يا نقاط
پايش و نحوه نمونهگیري از آب زيرزمیني بسیار مهم است ( Ott,
 .)2000در روش کنترل عملکرد تمرکز روي خود سیستم ديواره
دنیتريفیکاسیون است .هدف از اين کنترل ،ارزيابي عملکرد ديواره
دنیتريفیکاسیون باتوجه به طراحي آن است .کنترل عملکرد ديواره
دنیتريفیکاسیون شامل ارزيابي فیزيکي ،شیمیايي و معدني
پارامترها در طول زمان است .اين کنترل بايد بتواند نصب صحیح
ديواره دنیتريفیکاسیون را تايید کند .همچنین کاهش خاصیت
مواد درون ديواره دنیتريفیکاسیون ،کاهش نفوذپذيري مواد درون
ديواره ،کاهش زمان ماند هیدرولیکي در محدوده ديواره و نشت يا
دور زدن آلودگي نیتراتي در ديوارهاي هدايتکننده را رديابي کند.
عالوهبر موارد ذکر شده کنترل محصول واکنش تجزيه در ديواره
دنیتريفیکاسیون ،رسوبات و پارامترهاي هیدرولوژيکي نیز مهم
است .درنهايت دانستن مکانیزمهاي مختلف رفع آلودگي نیتراتي
در محدوده ديواره دنیتريفیکاسیون مانند تجزيه ،تبديل و
بي حرکت کردن توده نیتراتي در تفسیر عملکرد و کنترل کارايي
ديواره دنیتريفیکاسیون موثر است (.)Ott, 2000

براي انتخاب بهینه مواد کربني الزم است غلظت آالينده ورودي
به ديواره دنیتريفیکاسیون بهطور تقريبي دانسته شود .بنابراين
پیشبیني گسترش توده نیترات با زمان و مکان بسیار مهم است.
تقريبا امکان تخمین گسترش توده نیترات را ميتوان تنها در
ساخت مدل عددي جريان و انتقال ،جست ( Soejima and
 .)Imamura, 2002با داشتن نتايج مدلسازي عددي ميتوان
تقريب خوبي از وسعت ابر آلودگي نیتراتي و غلظت آن در دست
داشت و عملکرد ديواره دنیتريفیکاسیون را بهبود بخشید
( Hosseini et al. (2011) .)Jirasko and Vanicek, 2008گزارش
کردند که افزايش غلظت اولیه نیترات و سرعت آب منفذي در
ديواره دنیتريفیکاسیون اثر بازدارندهاي بر فرايند حذف نیترات
دارد.
 -1-8زمان الزم برای نیتراتزدایی از سفره آب زیر زمینی
زمان الزم براي نیتراتزدايي از سفره آب زيرزمیني به دو
فاکتور سرعت حرکت آب در زير زمین و غلظت نیترات در سفره
آب زيرزمیني بستگي دارد که از مکاني به مکان ديگر تغییر
ميکند .در حقیقت آب زيرزمیني ميتواند با سرعت چند اينچ تا
چند صد فوت در سال حرکت کند که اين بستگي به مشخصات
محل دارد (.)Naftz et al., 2002
 -2-8روشهای نصب دیوارههای دنیتریفیکاسیون
ديوارههاي دنیتريفیکاسیون بهصورت ترانشههاي عمیقي با
کمک بیلهاي مکانیکي بزرگ حفر ميشود و سپس آنها را با
مواد مناسبي همچون مواد کربني پر ميکنند ( Schipper and
 .)Vojvodic-Vokovic, 1998, 2000, 2001روشهاي مختلفي
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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انرژي نیاز ندارد (ديواره دنیتريفیکاسیون با جريان طبیعي آب
زيرزمیني هماهنگ است و نیازي به پمپاژ ندارد) .از آنجايي که
ديواره دنیتريفیکاسیون نیاز به تجهیزاتي در سطح زمین ندارد و
در زير زمین کار خود را انجام ميدهد ،هزينه نگهداري تاسیسات
آن بسیار پايین است .همچنین استفاده از برخي مواد ارزان قیمت
و در دسترس از جمله خاک اره ،کاه گندم و جو ،برگ درخت
خرما و شلتوک برنج در ديواره دنیتريفیکاسیون باعث پايین آوردن
هزينه کل آن ميشود .از اينرو ديواره دنیتريفیکاسیون با توجه
به مزاياي آن در بسیاري از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
براي طراحي مطمئن يک ديواره دنیتريفیکاسیون نیاز به اطالعات
دقیقي است که مدلسازيهاي گوناگون عددي و مطالعات
آزمايشگاهي ميتواند درحصول اين اطالعات کمک کننده باشد.
يکي از مسائل مهمي که در مورد اين روش وجود دارد طول عمر
ديواره دنیتريفیکاسیون است .ايجاد رسوب ،گرفتگي منافذ و
کاهش توان واکنش از عواملي است که طول عمر اين ديواره را
تحتتاثیر قرار ميدهد .يافتن روشهايي مقرون بهصرفه براي
احیاي اين ديواره از جمله موضوعاتي است که ميتواند مورد توجه
قرار گیرد .از آنجايي که در ايران نیز ،آب زيرزمیني از ارزش
بخصوصي برخوردار است ميتوان از روش ديواره دنیتريفیکاسیون
براي حذف آلودگي نیتراتي آب زيرزمیني استفاده کرد.

 -4-8بررسی اقتصادی دیواره دنیتریفیکاسیون
مخارج اصلي و اساسي در ساختن ديواره دنیتريفیکاسیون
مربوط به بهدستآوردن مشخصات محل ،انجام آزمايشات مختلف
مانند آزمايش ستوني و پیمانهاي ،طراحي و ساخت ديواره
دنیتريفیکاسیون است ،که همه در ابتداي پروژه انجام ميشود
( .)Benner et al., 2001از آنجايي که احتیاجي به پمپ کردن
آب آلوده به نیترات به سطح زمین براي تصفیه آن نیست و آب
تحت گراديان هیدرولیکي خود از ديواره دنیتريفیکاسیون عبور
کرده و تصفیه ميشود ،پس احتیاج به هیچ هزينهاي براي تامین
انرژي نیست .از طرف ديگر از آنجايي که ماده زائدي ايجاد نمي
شود ،احتیاجي به دفن مواد زائد در مدفنها نیز نیست .هیچ
قسمتي شکسته نشده و سازهاي براي مانیتور کردن در روي زمین
ساخته نميشود .همه اينها باعث ميشود مخارج بعدي تنها
شامل پايش ساالنه و نگهداري و تعمیرات ديواره دنیتريفیکاسیون
باشد ( .)Benner et al., 2001دوره بازگشت تعمیرات به دوام
ديواره دنیتريفیکاسیون بستگي داشته که ميتواند از10سال نیز
تجاوز کند .در حقیقت بهدلیل جديد بودن فناوري ،میزان دوام
برخي مواد درون ديواره و زمان الزم براي تعويض آنها هنوز
مشخص نیست (.)Naftz et al., 2002
 -9نتیجهگیری

 -10پینوشتها

در پاکسازي آلودگي نیتراتي آبهاي زيرزمیني از روشها و
فناوريهاي مختلفي استفاده ميشود .روشهاي پاکسازي در
برخي مناطق پرهزينه بوده و با صرف انرژي زيادي انجام ميشوند.
گاه اين روشها آنطور که بايد ،موثر واقع نميشوند و ممکن است
اثرات ناسازگاري نیز بر محیط و اکوسیستم طبیعي منطقه داشته
باشند .بنابراين در انتخاب روش مناسب براي پاکسازي منابع آب
زيرزمیني بايد بسیار دقیق عمل نمود و شرايط مختلف محیط را
درنظر گرفت .مديريت مناطق آلوده برحسب شرايط محیطي و
میزان آلودگي نیتراتي ممکن است عملیات پاکسازي را
بهصورتهاي برجا و نابرجا اجرا نمايد .در سیستم برجا ،فناوري
مرسوم و رايج مورد استفاده براي پاکسازي آبهاي زيرزمیني
آلوده ،سیستم پمپاژ و تصفیه بوده است .در روش پمپاژ و تصفیه
آلودگي نیتراتي بههمراه آب زيرزمیني به بیرون از آبخوان پمپاژ
شده و در روي سطح زمین با تکنیکهاي خالص تصفیه ميشود،
پاکسازي يک محل با استفاده از اين روش ممکن است سالها
زمان نیاز داشته باشد .بنابراين اين روش بهدلیل پیچیدگيهاي
زياد عملیاتي ،عدم کارايي مناسب در مناطق وسیع آلوده و اعمال
هزينههاي احتمالي زياد در برخي مناطق استفاده چنداني نداشته
است .استفاده از ديواره دنیتريفیکاسیون از لحاظ اقتصادي
مقرونبهصرفه است .چون براي نیتراتزدايي از آب زيرزمیني به
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

1- Softwood
2- Brewer's spent grain
3- Olive pomace
4- Continuous
5- Funnel and Gate
6- Column test
7- Batch test
8- High Pressure Jetting
9- Deep Soil Mixing
10- Hydraulic fracturing
11- Compliance monitoring
12- Performance monitoring
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