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چکیذُ
هقذهِ ٍ ّذف :سشب یک سن هتابَلیک ٍ باصداسًذُ آًضین است کِ هی تَاًذ دس استخَاًْا  ،هغض ،کلیِ ّا ٍ عضالت
تجوع پیذا کٌذًَ .شیذى دساصهذت آب حاٍی هقذاس صیاد سشب هیتَاًذ باعث اختالالت جذی هثل کن خًَی ،بیواسی
کلیَی ٍ اختالالت رٌّی گشدد .با تَجِ بِ اّویت صٍدى آب اص سشب ّذف اص ایي هطالعِ بشسسی کاسایی ًاًَلَلِ کشبٌی
چٌذ جذاسُ اکسیذ شذُ دس حزف سشب اص هحیط آبی است.
هَاد ٍ سٍش ّا :هطالعِ هقطعی کاسبشدی -بٌیادی است کِ دس ًیوِ دٍم سال  ٍ 1392سِ هاِّ اٍل سال 1393دس هشکض
تحقیقات هٌْذسی بْذاشت هحیط ٍ گشٍُ بْذاشت هحیط داًشکذُ بْذاشت داًشگاُ علَم پضشکی کشهاى اًجام
گشفت .جْت بشسسی کاسایی ًاًَلَلِ کشبي چٌذ جذاسُ اکسیذ شذُ دس حزف سشب اص هحیط آبی ابتذا ًاًَلَلِ کشبٌی چٌذ
جذاسُ اکسیذ شذ ٍ سپس تاثیش پاساهتشّایی هثل  ، pHصهاى تواس ٍ غلظت ًاًَ لَلِ ّای کشبٌی چٌذ جذاسُ اکسیذ
شذُ دس حزف سشب بشسسی ٍ ششایط بْیٌِ تعییي گشدیذ ،دس ششایط بْیٌِ کاسایی ًاًَلَلِ دس حزف سشب اص هحلَل

ٍاقعی (آب سٍستای ابشاّین آباد سضَی سیشجاى) تعییي شذ .کلیِ آصهایشات بش اساس سٍشْای هٌذسج دس کتاب
سٍشْای استاًذاسد بشای آصهایشات آب ٍ فاضالب اًجام گشفت .تجضیِ ٍ تحلیل اطالعات با ًشم افضاس آهاسی SPSS
ًسخِ  ٍ 16آصهَى آهاسی فشیذهي اًجام شذ.
یافتِ ّا :باالتشیي ساًذهاى حزف بِ هیضاى  99/8دسصذ دس صهاى تواس  40دقیقِ ٍ غلظت ًاًَلَلِ  125هیلی گشم بش
لیتش دس pH= 4هشاّذُ گشدیذ .کوتشیي ساًذهاى حزف بِ هیضاى 57دسصذ دس صهاى تواس  5دقیقِ ٍ غلظت ًاًَلَلِ 50
هیلی گشم بش لیتش دس PH= 7بذست آهذ .دس ششایط بْیٌِ غلظت  125هیلی گشم بش لیتش ًاًَلَلِ ٍ صهاى تواس  10دقیقِ،
 pH=4ساًذهاى حزف سشب  99/1دسصذ بشای ًوًَِ سٌتتیک حاصل شذ .ساًذهاى حزف دس ًوًَِ ٍاقعی دس ششایط
بْیٌِ  94دسصذ شذ.
ًتیجِ گیشی :با تَجِ بِ ساًذهاى باالی حزف سشب تَسط ًاًَلَلِ کشبٌی چٌذ جذاسُ اکسیذ شذُ اص هحیط آبی سٌتتیک،
ٍ عذم اهکاى بکاسگیشی ایي سٍش دس ششایط ٍاقعی ،اهکاى بکاسگیشی آى دس هَسد پساب فاضالب با حجن کن قابل طشح
است.

