تشسسی کاسایی خاک سس حامل واوً رسٌ آَه صفش ظشفیتی دس حزف ویتشات اص محلًلَای آتی
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سال تحصیلی3131-3131 :
چکیذٌ
مقدمٍ :یًن ویتشات دس صمشٌ آویًنَای غیش آلی است ي تٍ دلیل سمیت تاال تٍ عىًان یکی اص شایعتشیه آالیىذٌَای
شیمیایی آب مطشح میتاشذ .اص میان سيشَای حزف ویتشات ،سيشَای احیاء ي جزب کاستشد تیشتشی داسوذَ .ذف اص
ایه تحقیق تشسسی حزف ویتشات اص مىاتع آب تا استفادٌ اص جارب خاک سس حامل واوًرسٌ آَه صفش ظشفیتی تٍ عىًان
عامل احیاء میتاشذ.
زيش کاز :پژيَش تجشتی است کٍ اص فشيسدیه  39تا خشداد 31دس آصمایشگاٌ مشکض مُىذسی تُذاشت محیط ي گشيٌ
تُذاشت محیط داوشگاٌ علًم پضشکی کشمان اوجام پزیشفت .ومًوٍ خاک سس اص َش دي محل کشمان ي قضيیه تشداشتٍ
شذ .پس اص آمادٌساصی جارب خاک سس ي اصالح آن تا واوًرسٌ آَه صفش ظشفیتی پاسامتشَای تُیىٍ  ،pHصمان تماس،
میضان جارب ي غلظت َای مختلف ویتشات تعییه ي سیىتیک ي ضشائة ایضيتشم جزب تش مثىای ششایط تُیىٍ دس َش دي
جارب محاسثٍ گشدیذ .سپس پاسامتشَای تُیىٍ دس ومًوٍ محلًل ياقعی مًسد تشسسی قشاس گشفت .مشخصات ي کاویَای

تشکیل دَىذٌ خاک سس تا استفادٌ اص آصمایش  XRDي مشخصات فیضیکی ستًن جزب تا استفادٌ اص آصمایشات SEM
ي  TEMمشخص گشدیذ .تمامی ومًوٍ تشداسی ي آصمایشات تش اساس سيشَای مىذسج دس کتاب استاوذاسد آب ي
فاضالب صًست گشفت .تجضیٍ ي تحلیل دادٌَا تا استفادٌ اس آماس تًصیفی اوجام شذ.
وتایج pH :معادل  ،3شمان تماس  08دقیقٍ ،غلظت جاذب  08گسم بس لیتس ي غلظت ايلیٍ ویتسات  08میلی گسم بس لیتس دز جاذب خاک زس
ومًوٍ کسمان اصالح شدٌ با فسيسًلفات ي  pHمعادل  ،3شمان تماس  088دقیقٍ ،غلظت جاذب  0گسم بس لیتس ي غلظت ايلیٍ ویتسات  08میلی

گسم بس لیتس دز جاذب خاک زس ومًوٍ قصيیه اصالح شدٌ با فسيسًلفات دز شسایط بهیىٍ بدست آمد .حذاکثش حزف ویتشات دس َش دي
جارب تیش اص  %33حاصل شذ .ایه مقذاس دس محلًل ياقعی  39%ي  %39/1تذست آمذ .جزب ویتشات دس َش دي جارب
اص مذل فشيوذلیچ پیشيی ومًد.
بحث ي وتیجٍگیسی :تا تًجٍ تٍ ساوذمان حزف  39%ي  %39/1خاک سس اصالح شذٌ تا واوًرسٌ آَه صفش ظشفیتی دس َش
دي ستًن جزب تًاوایی تاالیی دس حزف ویتشات اص آب داسد ي لزا ایه سيش قاتل تًصیٍ میتاشذ.
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