
 

 ايلیه کىفراوس بیه المللی آب، محیط زیست ي تًسعٍ پایدار

  مهر 8تا  6داوشگاٌ محقق اردبیلی،  ،فىیداوشکدٌ  گريٌ مهىدسی عمران،

 

 1

توسط  های آلودهاس آب بزرسی فزایند جذب سیستی فلشات سنگین کادمیوم، آهن و نیکل

اکتینومیست شده بیومس غیزفعال  

 

 

 2ًژاد، تیوَر بابایی2، احساى دریکًَذ1سیذقاسن ساػذی

 ذسی هحیط سیست، داًشگاُ آساد اسالهی، ٍاحذ اَّاسٌداًشجَی کارشٌاسی ارشذ هْ -1

 سیست، داًشگاُ آساد اسالهی، ٍاحذ اَّاس استادیار هٌْذسی هحیط -2

 

qsaedi@yahoo.com 

 

 خالصه

ّای آلَدُ تِ ایي فلضات ٍ ّذف اص اًدام ایي هطالؼِ تشسػی لاتلیت تیَهغ هیىشٍتی اوتیٌَهیؼت غیشفؼال ؿذُ تشای حزف فلضات ػٌگیي وادهیَم، آّي ٍ ًیىل اص هحلَل

 5ٍ  3، 1ّای اوتیٌَهیؼت پغ اص تىثیش ٍ غیشفؼال ؿذى، دس همادیش رب تش سٍی واسایی ایي سٍؽ تَد. تذیي هٌظَس ػلَلتاثیش ػَاهلی ًظیش غلظت فلضات ٍ ًیض همذاس خا

س گشم تش لیتش اضافِ ؿذًذ ٍ پغ اص گزؿت صهاى تؼادل همذاهیلی 400ٍ  200، 100، 50ّای اٍلیِ ّای حاٍی فلضات وادهیَم، آّي ٍ ًیىل دس غلظتگشم دس لیتش تِ هحلَل

یاتذ وِ ًـاى همذاس خزب صیؼتی ٍ ًیض دسصذ خزب افضایؾ هی ،  گیشی ؿذًذ. ًتایح ًـاى داد وِ تا افضایؾ غلظت اٍلیِ فلضات دس هحیطفلضات تالیواًذُ دس هحلَل اًذاصُ

یاتذ س خارب یا ػلَل غیشفؼال، هیضاى خزب ًیض افضایؾ هیدٌّذُ ایي اػت وِ فشایٌذ خزب غیشفؼال هؼتمل اص هتاتَلیؼن اػت. ّوچٌیي ًتایح ًـاى دادًذ وِ تا افضایؾ همذا

فشایٌذی تشخیحی ٍ ّوچٌیي تیَهغ غیشفؼال ؿذُ اوتیٌَهیؼت توایل تیـتشی تشای خزب آّي ًؼثت تِ ًیىل ٍ وادهیَم داسد وِ حاوی اص ایي اػت وِ فشایٌذ خزب 

 اػت.

 

 .ّای آلَدُهحلَل اکتیٌَهیست غیز فؼال،، فلشات سٌگیي، جذب سیستیکلوات کلیذی: 
 

 

  مقدمه .1

 
ها ي صىایع پتريشیمی فلزات مًجًد در پساب کايی، ريب فلزات، صىایع تًلیذ کًد، آفت کشبا پیشرفت سریع صىایع مختلف مثل معذن

لضات ػٌگیي خطشات ؿًَذ. آلَدگی اوَػیؼتن دس اثش فایي صٌایغ تطَس هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ٍاسد هحیط صیؼت اص خولِ خان، آب ٍ سػَتات هی

ّا، دفغ فلضات ػٌگیي اص هحیط تؼیاس هـىل هی تاؿذ صیشا ایي . تش خالف ػایش آالیٌذُ[1]وٌذ صیادی سا تشای ػالهتی اًؼاى ٍ ػایش هَخَدات ایداد هی

ًذ ٍ یا تَػیلِ هَاد آلی ووپلىغ ؿًَذ تَاًٌذ اوؼیذ ؿًَذ، احیا ؿَؿًَذ ٍ غیشلاتل تدضیِ ّؼتٌذ اها هیفلضات تطَس ؿیویایی یا تیَلَطیىی تخشیة ًوی

فاضالب  ّای فیضیىَؿیویایی سایح هثل تثادل یًَی، سػَب، اػوض هؼىَع، تثخیش ٍ اوؼیذاػیَى ٍ احیا تِ هٌظَس دفغ فلضات ػٌگیي اص. سٍؽ[3ٍ  2]

ّای تیَلَطیىی هَسد تَخِ ػٌگیي تا اػتفادُ اص سٍؽّای اخیش تصفیِ فلضات تاؿٌذ ٍ واسایی صیادی ًذاسًذ. تِ ّویي دلیل دس ػالتش هیّضیٌِ گشاى ٍ

تَاًٌذ تصَست ّا هیّا اص هحیط ػثاستٌذ اص: الف( ایي سٍؽّای تیَلَطیه تِ هٌظَس دفغ آالیٌذُّای اصلی سٍؽهضیت [.4]صیادی لشاس گشفتِ اػت 

-ّا ون هیّا صیاد ٍ ّضیٌِ آىخطش ّؼتٌذ. ج( واسایی ایي سٍؽ ّا هؼوَالً تشای هحیط صیؼت تیّای آلَدُ تِ واس سًٍذ. ب( ایي سٍؽدسخا دس هىاى

ّا تِ ( تَػیلِ هیىشٍاسگاًیؼنBiosorption( ٍ خزب صیؼتی )Bioaccumulationّای تیَلَطیه هختلف، تدوغ صیؼتی )اص هیاى سٍؽ [.5]تاؿذ 

ّای ّا ٍ هیىشٍاسگاًیؼنوغ صیؼتی سٍؿی اػت وِ دس آى اص ػلَلاًذ. تدّای دیگش ؿذُدلیل واسایی صیادی وِ تشای دفغ فلضات داسًذ خایگضیي سٍؽ

-ّای پیًَذی اًدام هیؿَد ٍ  ایي هىاًیؼن تش اػاع خزب تاوتشی دس دسٍى ػلَل ٍ ّوچٌیي تَلیذ هتاتَلیتصًذُ تشای دفغ فلضات ػٌگیي اػتفادُ هی

ّای غیش فؼال تشای دفغ فلضات ػٌگیي اص هحیط اػتفادُ هیىشٍاسگاًیؼنّا ٍ خزب صیؼتی سٍؿی اػت وِ دس آى اص ػلَل دس حالیىِ گیشد)خزب فؼال(

ّای هیىشٍتی، اػن اص صًذُ ٍ هشدُ، واسایی صیادی دس ػلَل [.7ٍ  6]تاؿذ )خزب غیش فؼال( ؿَد ٍ ایي سٍؽ تش هثٌای خزب خاسج ػلَلی فلضات هیهی

تِ حدن صیادی داسًذ ٍ تٌاتشایي ػطح تواع صیادی سا تشای تشّن وٌؾ تا فلضات  ّا ًؼثت ػطحپاالیؾ فلضات ػٌگیي اص هحیط داسًذ. هیىشٍاسگاًیؼن

ای وِ داسًذ، هَاضغ اصلی ّای ػاهلی تِ دلیل تاس هٌفیّای ػاهلی اػت وِ ایي گشٍُّا غٌی اص گشٍُّوچٌیي ػطح هیىشٍاسگاًیؼن [.8]وٌٌذ ایداد هی
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ّای وشتَوؼیل، ّیذسٍوؼیل، ػَلفات، فؼفات ٍ آهیي ّای ػاهلی دسگیش دس ایي فشایٌذ گشٍُتاؿٌذ. هْوتشیي گشٍُّای فلضی هیتشای خزب واتیَى

ّا )هثل ػَدٍهًَاع، اوتیٌَهیؼت ٍ ّای هختلف ؿاهل اًَاع  تاوتشیدس خزب صیؼتی ٍ تدوغ صیؼتی فلضات ػٌگیي، اص هیىشٍاسگاًیؼن [.9]تاؿٌذ هی

ّای هتفاٍت ًظیش تثادل یًَی، تـىیل والت ٍ ٍ هخوّشّا )هثل ػاوشٍهیؼغ ػشٍیضیِ( ٍ هىاًیؼن ّا )هثل آػپشطیلَع ٍ پٌیؼلیَم(تاػیلَع(، لاسذ

  [.10]ؿَد خزب ػطحی اػتفادُ هی

، دها، غلظت فلض، همذاس تیَهغ ٍ ّوچٌیي صهاى تؼادل pHّای هحیط اطشاف هثل ّا تِ ٍیظگیهیىشٍاسگاًیؼنتیَهغ ّای فلضی تَػیلِ دفغ واتیَى

ّذف اص اًدام ایي هطالؼِ تشسػی فشایٌذّای خزب ػطحی فلضات ػٌگیي هختلف تش سٍی ػطح تیَهغ هیىشٍتی غیشفؼال ؿذُ  [.5] تؼتگی داسد

 تاؿذ.ّا ٍ ًیض تاثیش غلظت اٍلیِ فلضات ٍ ًیض همذاس خارب تش سٍی فشایٌذّای خزب هیاوتیٌَهیؼت
 

 

 هامواد و روش .2

 

 ی مقاومهانمونه بزداری خاک و جداساسی باکتزی

اَّاص وِ تِ هذت طَالًی دس اثش تخلیِ پؼاب ایي واسخاًِ خَصػتاى ٍالغ دس ػاًتی هتشی هضاسع هداٍس واسخاًِ فَالد  30-0تشای اًدام ایي پشٍطُ اص ػوك 

هیلی  90م اص خان دس گش 10هیلیوتشی سد ؿذ ٍ ػپغ  2آلَدُ ؿذُ تَدًذ ًوًَِ تشداسی خان صَست گشفت ٍ تِ آصهایـگاُ هٌتمل ؿذ. ًوًَِ اص اله 

تْیِ ؿذ ٍ  10-3ؿیه ؿذ. اص هحلَل حاصل سلت  ppm 150ػاػت تا دٍس 2لیتش آب همطش( تِ هذت  1دس  NaClگشم  8لیتش هحلَل ًوىی اػتشیل )

شاس گشفتٌذ ٍ پغ اص ػاػت دس اًىَتاتَس ل 48ّا تِ هذت هیلی لیتش اص ایي ػصاسُ تِ پلیت ّای حاٍی هحیط وـت ًَتشیٌت آگاس هٌتمل ؿذ. پلیت 1/0

 گزؿت ایي صهاى، ػِ اوتیٌَهیؼتی وِ تیـتشیي فشاٍاًی سا دس هحیط وـت داؿتٌذ اًتخاب ٍ خالص ػاصی ؿذًذ. 

 تعیین حداقل غلظت باسدارنده فلشات سنگین 

ٍ وادهیَم تصَست ًوه ولشیذ  ( تؼییي ؿذ. فلضات آّي، ًیىل2000)  Malik , Jaiswalحذالل غلظت تاصداسًذُ فلضات ػٌگیي تا اػتفادُ اص سٍؽ 

اػتفادُ ؿذًذ. ایي غلظت ّای هختلف فلضات ػٌگیي پغ اص اػتشیل ؿذى تِ هحیط وـت  ppm850تا  50ایي فلضات دس غلظت ّای هختلف اص 

Nutrient Agar  ػاػت دسدهای  48 ّا وـت ؿذًذ ٍ تِ هذتّای ایضٍلِ ؿذُ دس آىلیتش اص ػصاسُ حاٍی اوتیٌَهیؼتهیلی 1/0اضافِ ؿذًذ ٍ ػپغ

˚C30 دس ًظش گشفتِ  ّا ؿذ تؼٌَاى حذالل غلظت آى فلض تشای آى اوتیٌَهیؼتدس اًىَتاتَس لشاس گشفتٌذ. حذالل غلظتی اص فلض وِ هاًغ سؿذ اوتیٌَهیؼت

ّا یؼتی اًتخاب ؿذًذ. ایي تاوتشیّایی وِ تیـتشیي هماٍهت سا تِ فلضات ػٌگیي ًـاى دادًذ تِ هٌظَس اًدام آصهایـات خزب ٍ تدوغ صؿذ. اوتیٌَهیؼت

 تش اػاع ًَع ولٌی تـىیل ؿذُ، خصَصیات هَسفَلَطیىی ٍ تؼت ّای تیَؿیویایی هَسد ؿٌاػایی لشاس گشفتٌذ.

 غیز سنده اکتینومیست های تهیه سلول
 TSB (Trypticس هحیط وـت هایغ د C30˚ػاػت دس دهای  48تِ هذت اوتیٌَهیؼت هَسد اػتفادُ دس ایي هطالؼِ اص ًوًَِ خان اػتخشاج ؿذُ ٍ 

Soy Broth دس ٍ )pH تش سٍی ؿیىش دٍاس تا دٍس  3/7ًْاییrpm150  ِ15تِ هذت  اوتیٌَهیؼتّای حاٍی ؿذ. ػپغ هحیط وـتٍ تىثیش اًىَت 

دلیمِ دس  15ّا تِ هذت تاوتشی ّای هشدُ،ػاصی ػلَلتِ هٌظَس آهادُ .ٍ پٌح هشتثِ تا آب همطش ؿؼتـَ یافت ػاًتشیفیَط ؿذ  rpm 7500دلیمِ تا دٍس 

هَالس ؿؼتـَ یافتِ ٍ  NaCl 1/0ػاًتشیفیَط ؿذًذ ٍ پٌح هشتثِ تا اػتفادُ اص   rpm 7500دلیمِ تا دٍس  15اتَوالٍ ؿذًذ ٍ ػپغ تِ هذت  C ْ120دهای 

 ذًذ ٍ تا اػتفادُ اص ّاٍى وَتیذُ ؿذًذ.خـه ؿ C 80ّْْْْْْای سػَب یافتِ دس دهایتؼذ اص ّش تاس ؿؼتـَ دٍتاسُ ػاًتشیفیَط ؿذًذ. ػپغ ػلَل

 های فلشیتهیه محلول
ّای تذیي صَست تْیِ ؿذ وِ همذاس هـخصی اص ًوه ppm1000ّا تصَست ّای ولشیذ آىهحلَل پایِ تشای آّي، وادهیَم ٍ ًیىل تا اػتفادُ اص ًوه

گشم دس هیلی 400ٍ  200، 100، 50ّای ٍ دس غلظت 1:1:1ًیىل تشاتش  ّایی تا ًؼثت وادهیَم: آّي:ولشیذ دس آب همطش دیًَیضُ حل ؿذًذ. ػپغ هحلَل

 ّای ًوىی اص دػتگاُ خزب اتوی اػتفادُ ؿذ. لیتش تْیِ ؿذ. تشای تؼییي غلظت دلیك هحلَل

 آسمایشات جذب سیستی و تجمع سیستی
-هیلی 10ّای دس لَلِ تیَهغ غیشفؼالگشم اص  01/0ذًذ. ( اًدام ؿ2000ٍ ّوىاساى ) Huangآصهایـات خزب  تا اػتفادُ اص سٍؽ تَصیف ؿذُ تَػیلِ 

ّا اضافِ ؿذًذ ٍ دس ّای فلضات هَسد هطالؼِ تِ آىّای حاٍی غلظت ٍ حدن هؼاٍی اص هحلَللیتش اص هحلَلهیلی 10لیتشی اػتشیل ؿذُ سیختِ ؿذًذ ٍ 

ػاًتشیفیَط ؿذًذ ٍ هحلَل تاالیی  rpm 7500دلیمِ تا دٍس  15ِ هذت ّا تػاػت )صهاى تؼادل(  ؿیه ؿذًذ. ػپغ ایي لَلِ 2تِ هذت  C30˚دهای ثاتت  

ّای سػَب یافتِ خذا ؿذ. ػپغ همذاس فلضات دس هحلَل تَػیلِ دػتگاُ خزب اتوی لشائت ؿذ. ایي آصهایـات دس ػِ تىشاس اًدام ؿذًذ ٍ اص تاوتشی

 ت خزب ؿذُ دس حالت تؼادل اص هؼادلِ صیش هحاػثِ ؿذ:ّای آهاسی اػتفادُ ؿذًذ. همذاس فلضاّا دس آًالیضهمادیش هیاًگیي آى

Q = (Co – Cv/m)V 
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حدرن هخلرَ     Vٍصى اوتیٌَهیؼت تش حؼة گرشم ٍ   mتِ تشتیة غلظت اٍلیِ ٍ ثاًَیِ فلض،  Co  ٍCvهیلی گشم ػٌصش خزب ؿذُ تش گشم تاوتشی،  Qوِ 

گشم( دس طرَل ایري آصهرایؾ ثاترت ًگرِ       5ٍ  3، 1( ٍ همذاس تیَهغ )7)pH (، C30˚( ّؼتٌذ.  دها )DTPAٍاوٌؾ )حدن ػصاسُ اػتخشاج ؿذُ تَػیلِ 

 داؿتِ ؿذًذ.  

 

 نتایج و بحث .3

 
گشم دس لیتش  5ٍ  3، 1( ٍ تشای همادیش تیَهغ ppm 400ٍ  200، 100، 50ًتایح خزب صیؼتی وادهیَم، آّي ٍ ًیىل دس ػطَح آلَدگی هختلف )ؿاهل 

 اػت )همادیش اسائِ ؿذُ دس ایي خذاٍل هیاًگیي ػِ تىشاس ّؼتٌذ(.ًُـاى دادُ ؿذ 3ٍ  2، 1دس خذاٍل تتشتیة 

 

 .glit-1 1مقذار جذب زیستی کادمیوم، آهن و نیکل در سطوح مختلف آلودگی در  مقذار بیومس  -1جذول 

 (ppmفلشات )اٍلیِ غلظت 

ر 
ذا

هق

ب 
ذ

ج (
p

p
m

) 444 244 144 54 

 خزب صیؼتی وادهیَم 3.29 7.93 17.57 39.41

 خزب صیؼتی آّي 4.21 9.12 21.48 46.15

 خزب صیؼتی ًیىل 3.82 8.59 19.33 43.24

 

یاتذ تطَسیىِ ووتشیي همذاس خزب صیؼتی ّش تَاى هـاّذُ ًوَد تا افضایؾ ػطح آلَدگی همذاس خزب صیؼتی ًیض افضایؾ هیهی 1ّواًگًَِ وِ اص خذٍل 

افتذ. دس ٍالغ تا افضایؾ غلظت فلضات ػٌگیي دس اتفاق هی ppm 400س ػطح آلَدگی ٍ تیـتشیي همذاس خزب صیؼتی د 50ػِ ػٌصش دس ػطح آلَدگی 

ًـاى  (1)ؿىل  یاتذ. افضایؾ دسصذ خزبّای الىتشٍاػتاتیىی تیي خارب ٍ خزب ؿًَذُ همذاس خزب افضایؾ هیهحلَل تِ دلیل افضایؾ تشّن وٌؾ

ّای صًذُ لادس تِ ّای تؼیاس آلَدُ وِ اسگاًیؼنتاتَلیؼن اػت ٍ تٌاتشایي دس هحیطدٌّذُ ایي ًىتِ اػت وِ فشایٌذ خزب صیؼتی فشایٌذی هؼتمل اص ه

ای تا تشسػی تاثیش غلظت فلضات ػٌگیي تش سٍی همذاس ٍ ( دس هطالؼ2009ٍِ ّوىاساى ) Ozdemirتَاى اص خزب صیؼتی اػتفادُ وشد. فؼالیت ًیؼتٌذ هی

ًـاى دادًذ وِ تا فضایؾ   Geobacillus thermoleovoran  ٍGeobacillus toebiiّای تاوتشیایی غیشفؼالدسصذ خزب صیؼتی تَػط ػلَل

ّای الىتشٍاػتاتیه تیي تیَهغ ٍ وٌؾغلظت فلضات ػٌگیي دس هحیط ظشفیت خزب ّش دٍ تاوتشی افضایؾ یافت وِ ایي افضایؾ سا تِ افضایؾ تشّن

افضایؾ یافت همذاس خزب صیؼتی هغ تشای ایي دٍ تاوتشی  mg/lit300تِ  mg/lit 10 ّا صهاًیىِ غلظت اٍلیِ هغ اصفلضات ًؼثت دادًذ. دس هطالؼِ آى

ٍ ّوىاساى ًیض هـاّذُ وشدًذ وِ  Ansariسػیذ اها دسصذ خزب تفاٍت چٌذاًی ًىشد.  mg/g 33تِ  mg/lit2 ٍ اص  mg/g 4/38تِ  3.1تِ تشتیة اص 

گشم دس لیتش همذاس هیلی 400تِ  50گزاسد. تا افضایؾ غلظت وادهیَم ٍ ًیىل اص داسی تش سٍی همذاس خزب صیؼتی هیافضایؾ غلظت ػٌاصش تاثیش هؼٌی

 دس گشم افضایؾ یافت.  گشم هیلی 37/45تِ  96/4ٍ تشای وادهیَم اص 31/55تِ  96/6ّا تشای ًیىل اص خزب صیؼتی تَػط تاوتشی

 

 
 .glit-1 1درصذ جذب کادمیوم، آهن و نیکل در سطوح مختلف آلودگی در مقذار بیومس  -1شکل 

 



 

 ايلیه کىفراوس بیه المللی آب، محیط زیست ي تًسعٍ پایدار

  مهر 8تا  6داوشگاٌ محقق اردبیلی،  ،فىیداوشکدٌ  گريٌ مهىدسی عمران،

 

 4

وِ ًـاى  یاتذهـاّذُ ًوَد تا افضایؾ غلظت فلضات ػٌگیي، دسصذ خزب ایي فلضات تَػط تیَهغ غیشفؼال افضایؾ هی 1ؿىل  دستَاى ّواًگًَِ وِ هی

 . زب صیؼتی فشایٌذی هؼتمل اص هتاتَلیؼن اػتدّذ وِ فشایٌذ خهی

 

glitهمذاس خزب وادهیَم، آّي ٍ ًیىل دس ػطَح هختلف آلَدگی دس  همذاس تیَهغ  -2خذٍل 
-1 3. 

 (ppmغلظت اٍلیِ فلشات )

ر 
ذا

هق

ب 
ذ

ج (
p

p
m

) 444 244 144 54 

 خزب صیؼتی وادهیَم 4.37 10.38 20.91 45.34

 ؼتی آّيخزب صی 5.22 13.82 22.43 56.81

 خزب صیؼتی ًیىل 4.71 11.81 20.34 50.34

 

 
  .glit-1 3درصذ جذب کادمیوم، آهن و نیکل در سطوح مختلف آلودگی در مقذار بیومس  -2شکل 

 

ی دس توام یاتذ. تا ایي تفاٍت وِ همذاس خزب صیؼتتا افضایؾ ػطح آلَدگی همذاس خزب ٍ ّوچٌیي دسصذ خزب افضایؾ هی 1دس ایٌدا ًیض هـاتِ خذٍل 

glitػطَح آلَدگی دس همذاس تیَهغ 
glitتیـتش اص همذاس خزب دس ػطح تیَهغ  3 1-

ٍ ّوىاساى اتشاص داؿتٌذ وِ ػلیشغن ایٌىِ تا  Ozdemirاػت.  11-

گشم غ )یؼٌی هیلیؿًَذ اها تَاًایی خزب فلض تَػیلِ تیَهافضایؾ همذاس تیَهغ خـه ؿذُ دس هحلَل همذاس تیـتشی اص فلضات ػٌگیي اص هحیط دفغ هی

ّای صیاد تاؿذ. دس ٍالغ تَاًایی تَاًذ تِ دلیل تذاخل تیي هَاضغ خزب دس غلظتیاتذ. ایي هیفلض دس ٍاحذ گشم ٍصى خـه تیَهغ پَدس ؿذُ( واّؾ هی

 Ozdemirیاتذ. ًؼثت واّؾ هی تَاًذ تِ دلیل افضایؾ ًؼثت فلض تِ خارب تاؿذ وِ تا افضایؾ همذاس تیَهغ ایيخزب تیـتش دس همادیش تیَهغ ووتش هی

ّای هشدُ تاوتشی اص افضایؾ یافت همذاس خزب وادهیَم تَػط ػلَل g/lit 10تِ  0.25ٍ ّوىاساى هـاّذُ وشدًذ وِ صهاًیىِ همذاس تیَهغ غیش صًذُ اص 

 سًٍذ تشای ػایش فلضات ػٌگیي ًیض هـاّذُ ؿذ. گشم دس گشم تاوتشی واّؾ یافت دس حالیىِ همذاس فلض خزب ؿذُ افضایؾ یافتِ تَد. ایيهیلی 7/4تِ  1/38
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 (ppmغلظت اٍلیِ فلشات )

ر 
ذا

هق

ب 
ذ

ج (
p

p
m

) 444 244 144 54 

 خزب صیؼتی وادهیَم 5.11 9.41 24.39 58.49

 تی آّيخزب صیؼ 6.18 14.83 30.48 68.04

 خزب صیؼتی ًیىل 5.31 12.74 26.43 60.43
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 .glit-1 5درصذ جذب کادهیَم، آّي ٍ ًیکل در سطَح هختلف آلَدگی در هقذار بیَهس  -3شکل 

 

ت وِ دالیل ؿَد وِ سًٍذ افضایؾ همذاس خزب ٍ افضایؾ دسصذ خزب اتفاق افتادُ اػگشم هـاّذُ هی 3ٍ  1گشم ًیض هـاتِ تا همادیش  5دس همذاس تیَهغ 

ّای لثلی تَضیح دادُ ؿذُ اػت. ّوچٌیي تمشیثاً دس توام هَاسد دس هحلَل سلاتتی همذاس خزب آّي تیـتش اص ًیىل ٍ ًیىل تیـتش اص ایي افضایؾ دس تخؾ

ىل تَػیلِ ًیض دس هطالؼات خَد هـاّذُ وشدًذ وِ دس اغلة هَاسد، خزب آّي، هغ، ػشب ٍ ًی Ansari ،Prashar  ٍHawariوادهیَم اػت. 

تِ خزب  تیَهغ هیىشٍتی تیـتش اص همذاس خزب صیؼتی وادهیَم اػت وِ آى سا تِ توایل تیـتش هَاضغ داسای تاس هٌفی هَخَد تش سٍی ػطح دیَاسُ ػلَلی

 ایي فلضات ًؼثت دادًذ.

داس اػت. ّوچٌیي همذاس تیَهغ ًیض ؼٌیدسصذ ه 1دّذ وِ تفاٍت تیي ػطَح آلَدگی دس ػطح ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ آصهایـات خزب صیؼتی ًـاى هی

ّا تیي تدوغ صیؼتی ػِ ػٌصش هَسد ًظش دس ػطَح آلَدگی هختلف ٍ دس داسی تش سٍی همذاس تدوغ صیؼتی گزاؿتِ اػت. ػالٍُ تش ایي تفاٍتتاثیش هؼٌی

 (. 4داس تَد )خذٍل همذاس تیَهغ هتفاٍت ًیض هؼٌی

 

 هحیط هحلَلجذٍل تجشیِ ٍاریاًس جذب سیستی در  -4جذٍل 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 % 1داسی دس ػطح)**(هؼٌی
 

 گیزینتیجه  .4

 
داسی تش سٍی همذاس خزب صیؼتی گزاؿتِ اػت تطَسیىِ تا افضایؾ همذاس تیَهغ، همذاس همذاس تیَهغ تاثیش هؼٌیدهىذ که وتایج ایه مطالعه وشان می

ٍ تیـتشیي همذاس خزب دس توام ػطَح آلَدگی دس  g/lit 1خزب ًیض افضایؾ یافتِ اػت. ووتشیي همذاس خزب دس توام ػطَح آلَدگی دس همذاس تیَهغ 

ؿَد س تیَهغ تِ دلیل افضایؾ ػطح ٍیظُ وِ تِ ًَتِ خَد تاػث افضایؾ تؼذاد هَاضغ خزب هیاتفاق افتادُ اػت. افضایؾ همذا g/lit 5همذاس تیَهغ  

ؿَد. ایي دس حالی اػت وِ تا افضایؾ همذاس خارب صیؼتی، همذاس خزب ؿًَذُ دس ّش ٍاحذ ٍصى خارب صیؼتی تطَس ولی تاػث افضایؾ همذاس خزب هی

داسی تش سٍی همذاس غلظت فلضات ػٌگیي تاثیش هؼٌیّوچٌیي ؿَد. حذی تاػث افضایؾ همذاس خزب هیالثتِ افضایؾ همذاس تیَهغ فمط تا  .یاتذواّؾ هی

س خزب صیؼتی گزاؿتِ اػت تطَسیىِ تا افضایؾ غلظت فلضات ػٌگیي همذاس خزب ًیض افضایؾ یافتِ اػت. ووتشیي همذاس خزب دس توام ػطَح تیَهغ د

اتفاق افتادُ اػت. غلظت تیـتش خزب ؿًَذُ دس هحلَل تاػث  ppm 400َح تیَهغ دس غلظت ٍ تیـتشیي همذاس خزب دس توام ػط ppm 50غلظت 

داسی تش سٍی همذاس خزب داسد. تمشیثاً دس توام ػطَح آلَدگی همذاس خزب آّي تاثیش هؼٌیًیض ًَع ػٌصش اص طشف دیگش  .ؿَدافضایؾ همذاس خزب هی

F هٌبغ تغییزات درجِ آسادی هجوَع هزبؼات هیاًگیي هزبؼات ارسش 

 همذاس تاوتشی )تیَهغ( 2 15/364 257/182 **966/1

 ػطح آلَدگی 3 422/10579 474/3526 **804/3

 ػٌصش 2 647/78 647/78 **485/8

 همذاس تاوتشی*ػطح آلَدگی 6 645/142 774/23 **565/2

 همذاس تاوتشی*ػٌصش 4 022/3 755/0 **63/1

 ػطح آلَدگی*ػٌصش 6 485/27 58/4 **884/9

 همذاس تاوتشی*ػطح آلَدگی*ػٌصش 12 549/14 212/1 **616/2

 خطای آصهایـی 108 171/20 4385/0 
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ّای ػاهلی هَخَد دس دیَاسُ ػلَلی اوتیٌَهیؼت تشای خزب آّي ٍ ػپغ ًیىل توایل تیـتش گشٍُ تیـتش اص ًیىل ٍ ًیىل تیـتش اص وادهیَم اػت وِ تِ

گیشد اها وادهیَم خضء فلضات ًشم اػت. دس صهشُ فلضات حذ ٍاػط لشاس هی Pearsonتٌذی ؿَد. آّي ٍ ًیىل اص فلضاتی ّؼتٌذ وِ دس طثمًِؼثت دادُ هی

تاؿٌذ وِ توایل ّا ًظیش وشتَوؼیل، فؼفات ٍ ّیذسٍوؼیل اص لیگاًذّای ػخت هیػلَلی هیىشٍاسگاًیؼنّای ػاهلی هَخَد دس دیَاسُ اوثش گشٍُ

 تیـتشی تِ ایداد پیًَذ تا فلضات ػخت ٍ حذ ٍاػط داسًذ. 
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