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حزف ػشب ،هغ ،کادهین تَػط کشتي فؼال تْیِ ؿذُ اص تشگ گیاُ صػفشاى اص هحلَل ّای آتی
)هطالؼِ هَسدی فاضالب صٌایغ هغ ٍ تاتشی ػاصی)
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چکیده :
زمینه و هدف :پیـشفت صٌایغ تاػث اًتـاس اًَاع آالیٌذُ ّا اص جولِ فلضات ػٌگیي تِ هحیط ؿذُ اػت.فلضات ػٌگیي تِ لحاظ طثیؼت
غیش قاتل تجضیِ ،ػویت ؿذیذ،قاتلیت تجوغ ٍ ػشطاى صائی تِ ؿذت تشای هَجَدات صًذُ ٍ هحیط صیؼت خطشًاک ّؼتٌذ ٍ ػثة
آلَدگی آتْای ػطحی ٍ صیشصهیٌی هی گشدًذ.لزا الصم اػت ایي آالیٌذُ ّا قثل اص تخلیِ فاضالب دس هحیط صیؼت حزف ؿًَذّ .ذف
پظٍّؾ اسایِ یک سٍؽ هٌاػة ٍکن ّضیٌِ جْت حزف فلضات ػٌگیي (هغ ،کادهین ٍ ػشب ) اص هحلَلْای آتی هی تاؿذ.
روش مطالعه :دس ایي هطالؼِ تجشتی اص کشتي فؼال تْیِ ؿذُ اص تشگ گیاُ صػفشاى تِ ػٌَاى جارب اػتفادُ ؿذ  .آصهایؾ ّا دس ػیؼتن
ًاپیَػتِ دس دهای هحیط تش سٍی ًوًَِ ّای ػٌتتیک ٍ ٍاقؼی اًجام ؿذ .تاثیش پاساهتشّای  pHهحلَل ،دٍص جارب ،غلظت اٍلیِ فلضات

ػٌگیي ٍ صهاى تواع هَسد تشسػی قشاس گشفت .ایضٍتشهْای جزب جْت ًوًَِ ػٌتتیک تؼییي گشدیذًذ .ساًذهاى حزف تش سٍی
فاضالب ٍاقؼی تشسػی ؿذ .آصهایـات تا دٍ تاس تکشاس اًجام ؿذ ٍ جْت تؼییي هیاًگیي اص ًشم افضاس ً spssؼخِ  15اػتفادُ گشدیذ.
یافته ها  :تیـتشیي ساًذهاى حزف فلضات ػٌگیي هغ ،کادهین ٍ ػشب تِ ٍػیلِ جارب کشتي فؼال تْیِ ؿذُ اص تشگ گیاُ صػفشاى دس
pHتشاتش  7تَد .هیضاى تْیٌِ جارب تشاتش0/6گشم ٍ صهاى تْیٌِ تواع تشای یَى ّای هغ ٍ کادهین  45دقیقِ ٍ تشای یَى ػشب  90دقیقِ
تَد .دس ایي ؿشایط تْیٌِ ساًذهاى حزف تِ تشتیة%97/5ٍ %91/25،%76/36تذػت آهذ .تا افضایؾ غلظت یَى فلضی دس هحلَل ساًذهاى
حزف کاّؾ یافت ٍ تا افضایؾ هیضاى جارب ساًذهاى حزف افضایؾ یافت تا ٍاکٌؾ تِ تؼادل سػیذ .ساًذهاى حزف یَى ّای فلضی
هَسد تشسػی دس ًوًَِ ّای ٍاقؼی (صٌایغ هغ ٍ تاتشی ػاصی) دس ؿشایط تْیٌِ تِ تشتیة %91/23ٍ %69/95 ، %82/25تذػت آهذ .
تیـتشیي ّوثؼتگی دس هَسد ػشب  ،هغ ٍ کادهین تا هذل ایضٍتشم الًگوَیش ًـاى داد.
نتیجه گیری :تشاػاع ًتایج تذػت آهذُ کشتي فؼال تَلیذی اص تشگ گیاُ صػفشاى قاتلیت خَتی دس حزف یَى ّای فلضی اص هحلَل
ّای آتی داسدً .ظش تِ دس دػتشع تَدى تشگ گیاُ دس اػتاى خشاػاى،اقتصادی تَدى ٍ ظشفیت تاالی جزب هی تَاى اصآى تِ ػٌَاى یک
جارب هٌاػة جْت حزف فلضات ػٌگیي اصفاضالتْای صٌؼتی اػتفادُ ًوَد .
کلیذ ٍاطُ ّا :جزب ػطحی  ،فلضات ػٌگیي ،کشتي فؼال ،تشگ صػفشاى

