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چکیذُ
صهیٌِ ٍ ّذف :تخلیِ فسفش تِ آب ّای سطحی هٌجشتِ سضذ تیص اص حذگیاّاى آتضی ضذُ ٍدسًتیجهِ وَتشوفیکاسهیَى
سٍدخاًِ ٍدسواچِ ساتِ دًثال داسد .اص اوي سٍ حزف اوي هادُ تِ هٌظَس جلَگیشی ًوَدى اص هغهزی ضهذى هٌهاتب آب ّهای
سطحی هَضَعیت وافتِ استّ .ذف اص اوي هطالعِ اهکاى سٌجی حزف فسفات اص هحلَل ّای آتی تا استفادُ اص جارب
هعذًی کلیٌَپتیلَالوت تَد.
سٍش :دس اوي هطالعِ تِ هٌظَس هطالعِ آهادُ ساصی جهارب اص سٍضهْای هتعهذدی ّونهَى گشههاویی اسهیذیی تهاصیی
ضیویاوی ٍ سَسفاکتاًت استفادُ ضذ .آصهاوطات دس سیستن ًاپیَستِ اًجام ٍ تاثیش پاساهتشّای pHی دٍص جاربی غلظهت
اٍلیِ فسفات ٍ صهاى تواس ٍ اًذاصُ رسات تش جزب فسفات تَسط خاک کلیٌَپتیلَالوت اصهححی ههَسد تشسسهی رهشاس
گشفتًْ .اوتاً اص هتذاٍل تشوي اوضٍتشم ّا ٍ سیٌتیک ّای جزب تشای تشسسی جزب فسفات ٍ دوٌاهیک ٍاکٌص اسهتفادُ
ضذ .دادُ تا استفادُ اص ًشم افضاس  SPSSتحلیل گشدوذُ ٍ کلیِ آصهاوطات تش اساس سٍش ّهای هٌهذسد دس کتهاب سٍش
ّای استاًذاسد آصهاوص ّای آب ٍ فاضحب اًجام ضذ.

وافتِ ّا :حذاکثش جزب فسفات سٍی خاک اصحح ضذُ تِ سٍش سَسفاکتاًت تِ تشتیة دس  ٍ pHصهاى تواس تشاتهش ٍ 7
 00دریقِ تذست آهذ .تا افضاوص غلظت اٍلیِ فسفات ساًذهاى حزف کاّص وافت .اوضٍتشم الًگوَوش ًهَ  2تیطهتشوي
تطاتق سا تا دادُ ّای اوي هطالعِ ًطاى داد(( .)R2=0/007تا تَجِ تِ ًتاوج حاصلِ دس تْتشوي حالت تیطتشوي ظشفیهت
جزب تشاتش تا  22/77 mg/gاست کِ دس هیضاى جارب تشاتش  20 g/Lتِ دست آهذ.آًالیض سیٌتیک ًطهاى داد کهِ جهزب
فسفات تش خاک کلیٌَپتیلَالوت اصححی هطاتق سیٌتیک پخص تیي رسُ ای اًجام ضذُ است(.)R2= 0/000
ًتیجِ گیشی :طثق ًتاوج تِ دست آهذُ تْتشوي سٍش احیای احیا تِ سٍش سَسفاکتاًت هی تاضذ .تها تَجهِ تهِ ساًهذهاى
تاالی حزف اوي ًتاوج حاصل ضذ کِ هی تَاى اص خاک کلیٌَپتیلَالوت اصححی هی تَاى تِ عٌَاى جارتی ًسثتا کاسآهذ ٍ
اسصاى ریوت تشای جزب فسفات استفادُ ًوَد.

کلوات کلیذی :وَتشوفیکاسیَىی اوضٍتشم جزبی سیٌتیک جزبی ظشفیت جزبی دتشجٌت کاتیًَیی فسفات

