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 چکیده

 ،نامتعاارف  آب منابع از استفاده رواز اين و است مشهودتر بخش اين در آب بحران كشاورزي، در آب باالي مصارف به توجه با

 هاا جاذب با كشاورزي بازه تصفیه امکان بررسی براي. است دهش مطرح ضروري امري عنوان به كشاورزي هايبهاز ويژه به

 ۀار خاک و ،پنبه ۀساق برنج، سبوس گندم، كلش و كاه شامل زيستی فیلتر نوع چهار كارآيی تعیین با زيستی فیلترهاي عنوانبه

 كل سولفات، فسفات، سديم، منیزيم، كلسیم، نیترات، اسیديته، شوري، فاكتورهاي شامل كشاورزي بهاز كیفی بهبود در چوب

 تیمارهاي بین دهد كهمی نشان واريانس ۀتجزي نتايج. شد بررسی تحقیقاتی پايلوت شرايط در معلق ذرات كل و محلول ذرات

 در مطالعاه  ماورد  فیلترهاي ۀهم. ردندا وجود داري معنی آماري اختالف ،نیترات از غیربه ،مطالعه مورد پارامترهاي نظر از مختلف

 كیفیات  بهباود  براي اهآن از يک هر از توانمی منطقه هر در آنها فراوانی به توجه با و مؤثرند كشاورزي هايبهاز كیفیت بهبود

 ساطحی  هاي آب منابع به پساب دفع جهت آب منابع گرايیتغذيه ديد از تحقیق اين نتايج. دكر استفاده كشاورزي هايبهاز

 درصاد  7/36 و 36 و نیتارات  درصد 53/26 و 33/23 جذب با ترتیببه پنبه ۀساق و چوب اره خاک فیلترهايدهد كه می نشان

 باا  آن ۀسا يمقا و مطالعه مورد يلترهایف از یخروج بهاز كیفی نتايج اساس بر. ندردا برتري ديگر فیلترهاي به نسبت فسفات

 كشات  يالگوهاا  تحات  پنباه  و جاو  گندم، زراعی اهانیگ ترتیببه كشاورزي، كاربري براي آب كیفی استاندارد مجاز حداكثر

 .است يزير برنامه  قابل مغان یزهکش -ياریآب ۀشبک تولیدي بهاز مترمکعب میلیون 326 حدود از استفاده براي مختلف
 

 کلیدی هایواژه
 مغان ،كشاورزيفیلتر زيستی، ، زهاب

 

 مقدمه

 .ای مهم در تولید محصوالت کشاورزی اسرت نهاده آب 

 در آب بحرران  کشراورزی،  در آب براالی  مصرف به توجه با

 نامتعرارف،  آب منابع از استفاده و است مشهودتر بخش اجن

 مطرر   ضرروری  امری عنوان به کشاورزی های زهاب وجژه به

مواد طبیعری   .(Yargholi & Akhavan, 2015) است دهش

محصروالت جرانبی    همچنرین  ،کم و فراوانی ۀدلیل هزجنبه

هررای عامررل از  بیررل علررت دارا بررودن گررروهکشرراورزی برره

برا  آنها ، کربوکسیل و فنل و میل ترکیبی  وی هیدروکسید

مختلف برای حذف فلزات  های جاذباز بین  ،فلزات سنگین

. (Abedi-Copaei & Mosavi, 2003) ترنرد سنگین مناسب

 ۀخاک و ترکیبات آلری ماننرد پوسرت    و موادی از  بیل شن
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 ندشررو اسررتفادهجرراذب  عنرروان بررهتواننررد  برررن  مرری 

(Mohammadi-Gallehzan & Shamohammadi, 2013) .

جرذب  آنهرا در  توانراجی   دلیرل بره استفاده از مرواد طبیعری   

  رارگرفتره  توجره  مرورد های اخیر بسریار  ها در دههآالجنده

هرا، زوولیرت   انروا  ر  توان بره  اجن مواد می جمله ازاست. 

سرخت   ۀپوشال گندم، پوست و شلتوک، کاه ۀطبیعی، پوست

جکی  اره خاک (. Saedi et al., 2008) اشاره کرد و... نارگیل

هراجی اسرت کره توانراجی      جراذب  ترجن فراوانو  ترجن ارزاناز 

 دارد از آب و پسرررررابرا جرررررذب فلرررررزات سرررررنگین 

(Shamohammadi, 2002).  چرروب برره  تراشررهاسررتفاده از

 93ترا  53اکتور باعث کاهش غلظرت نیتررات از   رعنوان بیو

فرآجنرد   (.Hassanpour et al., 2008)درصرد شرده اسرت    

کم، طراحی آسران، سرهولت    ۀجذب سطحی به لحاظ هزجن

حساسیت نسبت به مرواد سرمی،   نداشتن برداری و بهره در

 منظرور  بره در بهبود کیفیت پسراب   فنترجن  امروزه مناسب

 تحقیقرری در (.Tsui et al., 2002)اسرتفاده مدرردد اسررت 

ه داد نشان گندم کاه از استفاده با نیترات حذف رونددربارۀ 

 pH نیترات و غلظت تأثیر تحت شدجداً جذب میزان شد که

 در اصرلی  ۀمسرئل  اگرر  .(Xing et al., 2011)اسرت  پسراب 

 بررای  چروب  اره خاک بیوراکتور باشد، نیترات زهاب کیفیت

جکری از   (.Zoski et al., 2013) شرود  می توصیه آن کاهش

هرای آب و   بررای حرذف امرو  و آلرودگی     مرثثر های  روش

طبیعری   هرای  جراذب جذب سرطحی برا اسرتفاده از     ،پساب

روبرتسرررون و مرکلررری  .(Sangi et al., 2013)اسرررت

(Robertson & Merkley, 2009 )  پساب حاصل از زهکرش

محترروی متررر  95×  3/9× 7ای برره ابعرراد  را در حوضررچه

شریمیاجی آب بره اجرن     ۀو پس از تدزج ندداد عبوراره  خاک

گرم  میلی 54/7به  3/4نتیده رسیدند که غلظت نیترات از 

برخری از ضراجعات    ،های اخیر . در ساله استرسیددر لیتر 

شرلتوک،   ۀ، پوسرت سررخس  برگ، اره خاککشاورزی مانند 

بررای   ای گسرترده  طرور  بره ذرت و غیره  ۀگندم، سا  ۀپوست

 بررسرریهررای آبرری   حررذف فلررزات سررنگین از محلررول   

اجرن پرژوهش جرا پراجلوت      .(Jiang et al., 2009) اندشده

حدم است.  شده  گرفتهای و با شراجط وا عی در نظر  مزرعه

مغان )سراالنه   ۀهای شبک آب خروجی از زهکش توجه   ابل

 ۀاسرتفاد  گونره  هری  میلیون مترمکعرب( بردون   995حدود 

و توجرره کارشناسرران و   بحررث مرروردسررودمند، همررواره  

نترراج  کرراربردی اجررن طررر  در   ن برروده اسررت.امتخصصرر

 ۀدر شربک  اًهرای آبیراری و زهکشری کشرور خصوصر      شبکه

از هرردررفت حدررم  جلرروگیری آبیرراری و زهکشرری مغرران 

. برا  برود خواهرد   در هرر سرال  آب کشاورزی از  یتوجه  ابل

سندی  جهت بررسی امکان تحقیقاجن  ،توجه به موارد فوق

 ۀزجسرتی در شربک   هرای جراذب  برا کشاورزی  زهابتصفیه 

پاجردار و افرزاجش    ۀتوسرع  هردف  باشی مغان کآبیاری و زه

 اجرا گردجده است.وری آب بهره

 

 ها روشو مواد 

آبیراری   ۀشربک  5اجن تحقیق، زهکش باکس جرای برای ا   

عنروان پراجلوت   بره در شمال استان اردبیل و زهکشی مغان 

در  مترمکعب 33/7 اجن زهکش با دبی متوسط .دشانتخاب 

بره  را  زهابمیلیون مترمکعب  45/32سال حدود هر  ،ثانیه

میلیرون   995سراالنه حردود    .رجزد مرزی ار  میۀ رودخان

مترمکعب زهاب از شبکۀ آبیاری و زهکشی مغران خرارو و   

از  غیرر  رجرزد. بره   بدون استفاده به رودخانه مرزی ار  مری 

علرت  بره صرورت محردود   که به های شبکه برخی از زهکش

 جهرت ترأمین آب اراضری    های اخیرر  در سال آبی بحران کم

گونه  هی دست شبکه مورد استفاده  رار گرفته است، پاجین

  .دشو های شبکه اعمال نمی مدجرجتی روی زهاب

 

 روش اجرای تحقیق

و برا احرداپ پراجلوت     ای مزرعره  صرورت  به پژوهشاجن  

 صرورت  حوضرچه  چهرار  کرار  اجن برای .اجرا شدتحقیقاتی 

 نتراج   به توجه با. گردجد احداپ شکزه مداورت در موازی

 درمرواد   فراوانری  و ،شرده   اندرام  های بررسی ،آزماجشگاهی
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 و کراه -7 صرورت انتخراب شرد:   به اجن فیلترها تیمار منطقه

 ارهخاک -4 و پنبه ۀسا  - 5 ،برن  سبو  -9 ،گندم کلش

بره عمرق   هرجا چهار حوضچه  هافیلتر بررسیبرای  .چوب

با ژووممبران  ها حوضچهو شد  حفربیل مکانیکی  اجا متر ب

 فیلتربیرررو ۀ. عرررر  و طررول سررراز ندشررد  بنررردی عرراجق 

درصرد حدرم فیرای     35 برود کره  متر  75و  3/7ترتیب به

 نفوذپررذجر از الجرره جررا .گردجرردپررر  فیلتررربررا  شررده اجدرراد

مترری در براالی   شن و سنگرجزه با  طر متوسط جا سانتی

کره  یطرور  بره  گرفرت متری  رار سانتی 95به عمق  هافیلتر

مترر   3( باشرد و در  حوضرچه مترر   75)از  مترر  3طول آن 

نفوذ تا غیر ابل نفوذ که کمرجخته شد ای از ر  بعدی الجه

 زهراب کره   شد نظر گرفته درجن دلیل ه اب برنامهاست. اجن 

 و مسرریرشررود  بیشررتر از  سررمت باالدسررت وارد بیرروفیلتر

خروبی  بره  تری درون فیلتر طی کند تا حرذف مرواد  طوالنی

وارد  دسرت  پراجین کمترری از  سرمت    زهابصورت گیرد و 

شرود. دبری ورودی فیلترهرا پرس از تعیرین       هافیای فیلتر

. گردجدتعیین  هیدرولیکیخصوصیات بیوفیلتر نظیر ضرجب 

کره در  تخلیه می شرود  زهکش  ۀجا لول با شده پاالجشآب 

در  .اسرت  گرفتره   ررار  هاحوضچهو کف  دست پاجینعر  

هرا در   حوضرچه  خروجری و ورودی  زهراب از  ،تحقیق خول

برداری ( نمونهروز73هر ) تواتر منظم و با های مختلفزمان

هرای اسرتاندارد   ها به آزماجشگاه منتقل و با روشنمونه .شد

، فسرفات ، نیترات، TDS ،TSS، اسیدجته، شوری پارامترهای

نتراج    .گردجرد  تعیرین  و سرولفات  ،سردجم ، یزجمنم، کلسیم

 مدرراز حررداک ربررا  ،تحلیررل و  تدزجرره پررس ازاهی گآزماجشرر

در مراجرع و   کشراورزی  کاربری برای آب کیفیت استاندارد

 تررأثیربرررای تعیررین  . داده شرردنداسررتانداردها مطابقررت  

 tاز آزمرون  ، موردبررسری تیمارهای مختلف بر پارامترهرای  

اسرتفاده   SPSS آمراری  افزار نرم( با غیرمستقلهمبسته )جا 

 برا  برار زجران مقدار و روند حذف پارامترهای  ،. همچنینشد

جن ترر  مناسرب  نهاجرت  و در شده  مشخصفیلترهای زجستی 

هرای کشراورزی تعیرین     بازجستی جهت پاالجش زه جاذب

 گردجد.

 

 ها حوضچهاحداث عملیات 

 و مطابق با آغاز شد 7524اجرای پروژه در اواجل پاجیز  

ی مشرخص و برا   زجر رگر  محرل حفراری برا     ،اجراجی ۀنقش

متر  75×3/7×7حوضچه با ابعاد  4ی کیمکان لیباز  استفاده

 یدر انتهررا. شرردندبنرردی  هررا عرراجقحوضررچه ؛شررد حفررر

. دشر اسرتفاده   زهاببرای خروو زهکش  از لوله ها حوضچه

 بره داخرل بیوفیلترهرا وارد شردند.     T صرورت ا بههاجن لوله

 یمعرردن لتررریفبررا اسررتفاده از  هررای زهکررش،لولرره اطررراف

 شد. دارپوشش

پنبره،   ۀاره، سرا   استفاده شامل خراک  مواد فیلتر مورد 

ها انتقرال داده  و سبو  برن  به درون حوضچه ،کاه و کلش

 نیرز  سرنگرجزه  و شرن  از نفوذپذجر الجه جا .(7)شکل  شدند

 داده شرد   ررار  مترری سانتی 95 عمق به بیوفیلتر باالی در

 (.9)شکل 

  

...هاي زيستی براي تصفیه زهابارزيابی قابلیت فیلتر  
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 (برنج سبوس)فیلتر  با ها حوضچه كردن پر -5 شکل

 

 
 ها حوضچهكشی و جريان زهاب به  لوله -3شکل 

       

 برداری نمونه

 پسرراب از  جرراری شرردنو بررا شرررو  فصررل آبیرراری   

بعرد  ها بر رار و  به حوضچه زهابجرجان  ،شبکه هایزهکش

از  و خروجری از جرجران ورودی  بررداری  نمونره  ،جا مراه از 

  بنردی  زمران  ۀبرنام بر اسا  برداری نمونه .دشآغاز  فیلترها

هرا  نمونه و دنبال شدروز  73زمانی  ۀفاصلمنظم و با طور به

 مطرابق برا   و منتقرل های الزم بره آزماجشرگاه    آزماجش برای

در دو  بررداری  نمونره  ۀدور .آنالیز شدندهای استاندارد  روش

 برای نمونهسری  79در مدمو   و بهار و تابستان بودفصل 

   برداری شد.دادهنتاج   تحلیل و  تدزجه

 نتایج و بحث

، TDS، اسریدجته ، شروری در اجن بررسی، پارامترهرای   

TSS ،و سرولفات  سردجم ، یرزجم نم، کلسیم، فسفات، نیترات 

 خروجرری از فیلترهررای زجسررتیزهرراب ورودی و  زهررابدر 

ارزجابی توزجع متغیرهرای عرددی و    برای. شدند گیری اندازه

میررزان انطبرراق بررا توزجررع نظررری نرمررال از آزمررون آمرراری 

نرمرال   تاویرد اسمیرنوف استفاده شد. پرس از   -کولموگروف

همبسررته  هررای گررروه tاز آزمررون آمرراری،  هررای دادهبررودن 

مسرتقل  گرروه  دو  tآزمرون  و ( آزمرون  پریش و  آزمرون  پس)

 مرورد میرانگین تیمارهرای   شرد؛  اسرتفاده  تدزجه وارجرانس  
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هرر   ترأثیر از  و نتاج  حاصرل  مقاجسهبا روش دانکن  مطالعه

 گردجد.جا از فیلترهای زجستی بر پارامترهای بررسی 

 

 مطالعه مورد پارامترهای بر فیلترها اثر بررسی

در آب ورودی  بررسری  مرورد ی روند تغییرات پارامترها 

فیلترهرا   ۀهمر نشان داد  زجستیخروجی از فیلترهای آب و 

 ترأثیر بیشرترجن   ند.اهپارامترهای پساب را کاهش داد بیشتر

 یلترهرا یف کره  یطرور  بره  است تراتیکاهش ن یرو لترهایف

درصد  95و 99ترتیب به پارامتر رااجن  اره خاکو پنبه  ۀسا 

 .ندکاهش داد

تیمارهای  در مطالعه موردوارجانس صفات  ۀنتاج  تدزج 

اخرتوف برین    دهد کره میمختلف فیلترهای زجستی نشان 

  ،نیترررات از غیررر برره ،مختلررفپارامترهررای  نظررر ازتیمارهررا 

 درصرد  22 نیتررات در سرطا اطمینران    و در دار معنیغیر 

بین تیمارهای  هامیانگین ۀمقاجس ،همچنین .است دار معنی

خروجری نشران    زهراب مختلف فیلترها از نظر بهبود کیفی 

سراجر فاکتورهرا اخرتوف     در ،جرز در نیتررات  به دهد کهمی

توان گفرت  بنابراجن می .وجود نداردداری بین تیمارها معنی

 دارنرد فیلترهای زجستی مورد مطالعه کارآجی نزدجا به هم 

 ترروانآنهرا برا توجره بره در دسرتر  برودن مری        ۀو از همر 

گندم باعث کراهش   و کلش کاه زجستی فیلتر د.کراستفاده 

اجرن فیلترر بیشرترجن     ،اسرت  شده بررسی موردپارامترهای 

در کاهش پارامتر نیترات  (درصد 19/51 ) به میزان را تأثیر

-)به کاهش سدجم فیلتر دراجن  تأثیرداشته است. کمترجن 

کاهش  فیلتر دراجن تأثیر . شود( دجده میدرصد 3/9 میزان

و  دار معنری  و سرولفات ، نیترات EC ،pH ،TDSپارامترهای 

سردجم   کاهش پارامترهای فسفات، کلسریم و منیرزجم و   در

باعرث   مروارد در بیشرتر   سربو  بررن   اسرت.   دار معنیغیر

 اجرن فیلترر   ؛اسرت  گردجده بررسی موردکاهش پارامترهای 

نیترات، فسفات، کلسیم و  EC ،pH ،TDS،TSSپارامترهای 

 منیررررزجم پررررارامتر و کرررراهش زهررررابدر را سرررردجم 

 را تررأثیر بیشررترجن فیلتررر اسررت. اجررن  را افررزاجش داده

 داشرته  نیتررات  پارامتر کاهش در( درصد 97/49 میزان)به

 در( درصرد  95/1 زانیر م)بره  لتریف نجا تأثیر نجکمتر. است

 اجرن فیلترر باعرث افرزاجش     .شرود دجده مری  کلسیم کاهش

 اجرن  ترأثیر  اسرت.  نیز شدهپارامتر منیزجم درصد در  92/7 

نیترررات،  ،EC، pH، TDS پارامترهررای کرراهش فیلتررر در

 فسرفات،  پارامترهای کاهش و در دار معنی و سولفات سدجم

پنبه باعث کاهش  ۀسا  .است دار معنیغیر منیزجم و کلسیم

 فیلتررر اجررن ؛اسررت شررده بررسرری مرروردپارامترهررای  ۀهمرر

 نیترات پارامتر در درصد 79/95 کاهش با را تأثیر بیشترجن

 منیرزجم  کراهش  در فیلترر  اجرن  تأثیر کمترجن. است داشته

 فیلترر در  اجرن  ترأثیر . شود( دجده میدرصد 22/5 میزان)به

 سردجم  نیتررات،  ،EC، pH، TDS، TSS پارامترهای کاهش

 کلسریم  پارامترهای درکاهش و دار معنی و سولفات فسفات،

 اجرررن فیلترررر در کنرررار  .اسرررت دار معنررریغیر منیرررزجم و

 موردرا در کاهش پارامترهای  تأثیربیشترجن  اره خاکفیلتر 

 شرود، مری مشراهده   طرور کره   همران  داشرته اسرت.   بررسی

اره عملکرررد مناسرربی در جهررت حررذف    بیرروفیلتر خرراک 

. اسرت  داشرته حاضرر   ۀدر مطالعر  بررسری  موردی پارامترها

 را کراهش   بررسری  مرورد  یپارامترهرا اره میزان  فیلتر خاک

 کرراهش بررا را تررأثیر بیشررترجن فیلتررر اجررن ؛داده اسررت

 کمترررجن. اسررت داشررته نیترررات مقرردار در درصررد 95/99

 (درصرد  9/9 )بره میرزان   سردجم  کراهش  فیلتر در اجن تأثیر

،  EC، pH، TDS،TSSی پارامترهرراکرراهش میررزان  .اسرت 

 ،مدمررو  در. اسررت دار یمعنرر و سررولفات فسررفات نیترررات،

در هرا  ره موجب کاهش میزان اجن آالجندگیا بیوفیلتر خاک

 .(7 جدول) ه استدشآب خروجی 
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 (غیرمستقلهمبسته ) tبا آزمون  زهاببر میزان پارامترهاي  موردمطالعهتیمارهاي  تأثیربررسی  -5جدول 

گروه 

 آزمودنی
 چوب ۀار خاک پنبه ۀساق برنج سبوس کاه و کلش گندم 

 آماره

 متغیرها

 میانگین

 آب ورودی

 میانگین

 آب خروجی
 t مقدار

درصد 

 +تغییر

 میانگین

 آب خروجی
 t مقدار

درصد 

 +تغییر

 میانگین

 آب خروجی
 +درصد تغییر t مقدار

 میانگین

 آب خروجی
 t مقدار

درصد 

 +تغییر

EC 49/5793 55/9343 43/5**
 79/75- 33/9144 

**37/4 92/75- 93/9199 
** 32/3 31/75- 35/9195 

**57/3 53/74- 

pH 37/1 75/1 
**97/1 49/3- 73/1 

**51/3 52/4- 73/1 
** 91/2 12/4- 79/1 

**49/1 99/4- 

TDS 93/9519 55/7133 
**93/4 57/74- 93/7157 

**22/3 99/79- 91/7153 
**95/9 99/79- 93/7157 

**32/9 59/73- 

TSS 55/95 31/71 
** 45/5 21/77- 35/79 

**55/3 75/71- 52/71 
** 99/4 55/74- 33/79 

 **55/3 59/73- 

 23/9 14/4 نیترات
**97/9 19/51- 19/9 

**17/9 97/49- 32/7 
** 31/77 79/95- 12/7 

**59/79 95/99- 

 73/7 53/7 فسفات
ns 41/7 32/79- 99/7 

ns77/7 95/2- 51/7 
*49/9 14/95- 53/7 

**25/9 55/95- 

 27/1 29/2 کلسیم
ns 25/7 33/95- 95/2 

ns 17/5 95/1- 44/2 
ns 44/5 99/3- 37/3 

ns 39/7 33/77- 

 34/3 39/9 منیزجم
ns57/7 45/75- 95/9 

ns 79/5- 92/7+ 99/9 
ns 57/5 22/5- 32/3 

ns 53/7 99/9- 

 93/79 34/71 سدجم
ns 52/7 35/9- 13/74 

**91/4 59/71- 93/73 
*23/9 77/79- 51/79 

ns 74/9 94/3- 

 -93/99 99/4** 93/79 -52/99 59/5* 57/79 -33/97 97/5** 52/79 -35/99 71/5** 94/79 35/73 سولفات

  دار معنی نبود اختوف ns و درصد 3 و 7 احتمالدر سطا  دار معنیترتیب به ** ،*                              

 .دهدرا نشان می فیلتر از عبور از بعد پارامتر کاهش ( منفی ) نشانۀ  – و پارامتر افزاجش (م بت )نشانۀ+                      
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آبیتاری و   ۀشتب  در  آب برگشتتی استفاده از  بررسی

 زه شی مغان

خروجری از فیلترهرای   زهراب  ورودی و  زهراب  ۀمقاجس 

مختلف با حداک ر مداز استاندارد کیفیت آب برای کراربری  

مقررادجر ورودی  زهررابدر  دهررد کررهنشرران مرریکشرراورزی 

 جعنری شروری و   ،ترجن پارامترهای مثثر در آب آبیراری  مهم

حد مدراز جهرت    از  بیش ،سدجم و سولفاتو نیز امو  آب 

کرارگیری فیلترهرای   . با بهاستکشاورزی  هایزمینآبیاری 

تا کمترر از حرد مدراز     زهابپارامترها در اجن مورد مطالعه 

 است ترا آندرا کره زهراب خروجری     جافته   استاندارد کاهش

 .به کار گرفته شودآبیاری  برایتواند  می

 مورد فیلترهای از خروجی زهاب کیفی نتاج  بر اسا  

 آب کیفیرت  اسرتاندارد  آن برا حرد مدراز    ۀمطالعه و مقاجس

 گنردم،  زراعری  هرای گونه ترتیبکشاورزی، به کاربری برای

 از اسرتفاده  بررای  مختلرف  کشرت  الگوهرای  در پنبره  و جو

 آبیراری  ۀشبک تولیدی زهاب مترمکعب میلیون 995 حدود

 است. رجزی برنامه   ابل مغان

 

آب بترای   کیفتی زه فیلترهای برتر جهت بهبود بررسی 

گرایتی منتابع   )از دید تغذیه دفع در منابع آب سطحی

 آب(

 راهیرابی  و کشراورزی  های زهاب در مغذی مواد تدمع 

 معیررروت زجرزمینررری، و سرررطحی آب منرررابع بررره آنهرررا

 ،مغرذی  مواد. داشت خواهد همراهبه فراوانی محیطیزجست

 و شردن  مغرذی  سررعت  تواننرد  می نیتروژن و فسفر وجژه به

 .افررزاجش دهنررد  منررابع اجررن دررا  گرری آلررود همچنررین

عنروان  بره  یداتیر با تمه یکشاورز یهابهااز ز نکهجرغم ابه

  در. دجررعمررل آاسررتفاده مدرردد برره  یمنررابع آب برگشررت 

 ینیرزمجز یهابهاز یزراع ریغ یهاصلف در زین صورتنجا

 اجرن مسرئله    .شروند  یمر  هیتخل یسطح یهاباالجبار به آب

های سطحی خصوصاً در مواردی که گراجی آبعلت تغذجهبه

هرا زجراد باشرد موجرب     مقادجر نیتروژن و فسفر در اجرن آب 

و صردمات   شرده زجسرت   آلودگی منابع آب و تخرجب محیط

 و ، ناپذجری به طبیعرت اطرراف مرا، سرومتی انسران      جبران

با حرکت اجن عناصر به  وارد خواهد کرد. و گیاهانوران جان

آلروده  های زجرزمینری منرابع آب زجرزمینری نیرز     آب ۀسفر

شوند. در منراطقی کره از آب زجرزمینری بررای شررب و       می

نیترروژن و فسرفر    وجرود  شرود،  بهداشت استفاده میحفظ 

د. اسرتفاده از  کرر خواهرد   اجدادبهداشتی فراوانی  هایخطر

 آورزجرران کرراهش پارامترهررای  برررایفیلترهررای زجسررتی  

هرای سرطحی،   از تخلیره در آب  پیش ،ی کشاورزیها بهاز

فیلترهرای   باره،خواهد بود. در اجن هاباعث کاهش اجن خطر

برای دفرع در منرابع    هابزمورد مطالعه ازنظر بهبود کیفی 

 ،هرا  گیرری  اسا  نتاج  اندازه آب سطحی بررسی گردجد. بر

، 79/95ترتیب با کراهش  به اره خاکپنبه و  ۀفیلترهای سا 

درصررد فسررفات  55/95، 14/95درصررد نیترررات و  95/99

هرای سرطحی   آب گراجی منابعهای برتر از دجد تغذجه گزجنه

مروا عی کره هردف بهبرود کیفری      در در مناطق و  .ندهست

آن به منابع آب سطحی و محیط طبیعی  ۀتخلی برای هابز

 توان از اجن دو فیلتر استفاده کرد. باشد می

 

 لترهایفارزیابی کلی 

 در اجررا  بررای  مناسب لحاظ هر از که فیلتری انتخاب 

 مختلفری  عوامرل  بره  و اسرت  مهرم  بسریار  باشد منطقه هر

 مررورد پررارامتر ده بررین از پنبره  ۀسررا  فیلتررر. دارد بسرتگی 

 را ورودی میرزان  مرورد،  هشرت  در مطالعره  اجن در بررسی

 اجرن  گفرت  تروان  می و است داده کاهش داری معنی طور به

 .اسررت برروده مررثثرتر بهرراز پارامترهررای کرراهش در فیلتررر

 مرورد  پرارامتر  ده برین  از اره خاک و برن  سبو  یلترهایف

 طرور  بره  را ورودی میرزان  مورد هفت در مطالعه، در بررسی

 کرراهش در فیلترهررا اجررن و اسررت داده کرراهش داری معنرری

 فیلترر . اسرت  بوده مثثر پنبه سا ه از بعد هابز پارامترهای

 شرش  در بررسی، مورد پارامتر ده بین از گندم کلش و کاه

 اسرت  داده کاهش داریمعنی طوربه را ورودی میزان مورد
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 حردودی  ترا  بهرا ز پارامترهرای  کاهش در نیز فیلتر اجن و

 بهرا ز کیفری  بهبود باعث جاذب چهار هر. است بوده مثثر

 سراجر  جذب در فیلترها اجن ،نیترات پارامتر جزبه ؛گردجدند

 فیلترها اما. ندادند نشان خود از داری معنی تفاوت پارامترها

 بسرا  چره  ،شروند  منیرزجم  و کلسیم کاهش باعث نتوانستند

 و کلسریم  .شردند  نیرز  پارامتر دو اجن افزاجش موجب گاهی

 باعرث  توانرد  می کهدهند را افزاجش می آب سختی  منیزجم

 شرود،  ای  طرره  آبیراری  در هرا  لوله و ها چکان  طره گرفتگی

 وجرود  نظر اجن از. را نیز باال می برند خاک نفوذپذجری ولی

 حتری  ونیرافتن   کراهش  و است مفید آب در اجن دو عنصر

 از. کنرد  نمری  مشکل اجداد نیزآنها  در درصد افزاجش اندکی

کره   گرفرت  نتیدره  تروان  مری  تحقیق نتاج  تحلیل و  تدزجه

 تررجن  مناسرب  نظرر  هر از چوب ۀار خاک و پنبه ۀسا  فیلتر

 در گنردم  کلرش  و کراه  و بررن   سبو  فیلترهای و هستند

 در انهر آ فراوانری  بره  توجره  برا  کره  دارنرد   رار بعدی ردجف

 از استفاده. دکر استفاده اهآن از توان می موردمطالعه ۀمنطق

 دنیا در ،نیترات کاهش جهت بیوراکتورها در چوب ۀارخاک

 ۀسرا   ،تحقیرق  اجرن  نتراج   بره  توجه با .دارد طوالنی سابقه

 کنرار  در توانرد مری  آن ارزانری  و فراوانری  بره  توجره  با پنبه

 .کار رودبه بیوراکتورها در فیلتر عنوانبه اره خاک

 

 گیری  نتیجه

هرای   حرل  جکری از راه  دهد کهمینشان ها بررسینتاج   

از جاذب هرای  ی کشاورزی، استفاده ها بازهبهبود کیفیت 

 .است عنوان فیلترزجستی به

یلترهررای زجسررتی در بهبررود کیفیررت  فتفرراوت بررین  

 پارامترهررادر سرراجر  ،از پررارامتر نیترررات یرررغ برره ،هررا بازهرر

فیلترهرای مرورد مطالعره در کراهش      ۀ. همیستدار ن یمعن

نرد. برا توجره بره در     اهبرود  مرثثر ی مورد بررسری  پارامترها

تروان از  در هر منطقره مری   افیلترهدستر  بودن و فراوانی 

  برین  داری معنری  تفراوت  رغرم آنکره  بره  د.کرر آنها استفاده 

 

  مشرراهده هررا بازهرربهبررود کیفیررت  در زجسررتی فیلترهررای

 ۀسرا   فیلترهرای  آمراری  های بررسی اسا  بر د اماوشمین

 و کاه زجستی فیلترهای با مقاجسه در ،چوب ۀار خاک و پنبه

 ندمثثرتر بازهکیفیت  در بهبود برن  سبو  و گندم کلش

 .ندهست کاربردبرای  توصیه  ابل و

 بره  پسراب  دفرع  جهرت  آب، منابع گراجی تغذجهنظر  از 

 ۀارخراک  زجسرتی  فیلترهای ،و زجرزمینی سطحی آب منابع

 79/95 و 95/99 جرذب  برا  ترتیرب بره  پنبره  ۀو سرا   چوب

 برره نسرربت فسررفات درصررد 1/95 و 95و نیترررات درصررد

 .نداهداد نشان برتری دجگر فیلترهای

 مورد فیلترهای از خروجی بازه کیفی نتاج  اسا  بر 

 آب کیفیرت  استاندارد مداز حداک ر با آن ۀمقاجس و مطالعه

 پنبره  و ،جرو  گنردم،  زراعی گیاهان کشاورزی، کاربری برای

 از اسرتفاده  بررای  مختلرف  کشرت  الگوهرای  ترتیرب( در )به

 آبیراری  ۀشبک تولیدی زهاب مترمکعب میلیون 995 حدود

 .هستند رجزی برنامه   ابل مغان زهکشی
 

با توجه بره اهمیرت منرابع جدجرد در شرراجط بحرانری        

 ،خروجری در کشرور   بازهر کمبود آب و حدم  ابل توجره  

رجزی برای  آبیاری و زهکشی مغان، برنامه ۀشبکدر خصوصاً 

و استفاده مدردد از  از اجن منابع بهبود کیفیت  و آوری جمع

 .استضروری  آن

 عرروار  کشرراورزی، در پسرراب از یراصررولیغ ۀاسررتفاد 

 همررراه برره جریناپررذ  جبررران بهداشررتی و محیطرریزجسررت

 .داشت خواهد

و کراهش   کنتررل  یبررا هرا   روش نجترر  مناسب از یکج 

 یسرطح  جذب از استفاده با یکشاورز یهاپساب یندگجآال

 یکشرراورز عاتجضررا یهرراجرراذب بررا یکجولرروژیب روش و

 .است یستجز یها لتریف لهیوس به
  
 کرارگیری بره  امکران  ،بررسری  اجرن  نتراج   بره  توجره  با 

کشراورزی   هرای پسراب  کیفی بهبود برای زجستی فیلترهای

 های کاربردی در اجن خصوص در  دارد. اجرای پاجلوت وجود
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 د.شو های مختلف زهکشی کشور توصیه می شبکه

هرای  پساب کشراورزی در منرابع آب   ۀدر صورت تخلی 

اجدراد  جلروگیری از   تروان بررای  مری  ،سطحی و زجرزمینری 

از فیلترهرای زجسرتی    محیطری و مشکوت زجست هاآلودگی

پنبه جهت کاهش پارامترهرای   ۀچوب و سا  ۀارخاک مانند

 د.کرمیر استفاده 
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Water crisis due to high demand of water in agricultural sector is becoming more evident on day 

by day basis, hence the use of unconventional water resources, especially drained agricultural 

water is gaining importance. In this investigation the efficacy of four types of biological filters 

namely: wheat straw, rice husk, cotton stalk and wood sawdust for  improving the quality of 

agricultural drainage water with respect to factors like,  salinity, acidity, nitrate, calcium, 

magnesium, sodium, phosphate,  sulphate, pH, TDS and TSS was investigated under a pilot scale 

study. Analysis of variance showed that no statistically significant difference between different 

treatments in terms of the impact on the parameters studied, except for nitrates. Based on the 

results of this study, all the drainage water filters were effective in improving the quality of 

wastewater for agriculture, so any of them can be used to this end, since these types of filters are 

available in all region of the country. The results showed that in terms of eutrophication of water 

resources, when wastewater discharged to surface water resources, the sawdust and cotton stalk 

filters, the removed nitrate,was 63.23 and 60.12 percent and the removed phosphate  was 20 and 

20.7 percent respectively and were superior to other filters. Based on the qualitative analysis of  

wastewater output of the studied biofilters, and comparing it with standards pertaining to 

maximum allowable limit for application in agricultural fields, it can be concluded that about 260 

million Square meters of drainage water available from irrigation network in Moghan.irrigation 

network is suitable for production   of wheat, barley and cotton under different planting patterns 

in the region. 
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