
 چکیده
: اهشٍصُ اًتطاس فلضات سٌگیي دس هحیط صیست تِ سثة صٌعتی ضذى ٍ گستشش ضْش ًطیٌی هطکالت تضسگی مقدمه

تِ دلیل فلضات ،  دس سشاسش جْاى تِ ّوشاُ داضتِ است ٍ ّوچٌیي افضایص آلَدگی هحیط صیست تَسط 

جذی  ضذُ است. خصَصیات سشطاى صایی , تجضیِ ًاپزیشی ٍ تجوع تیَلَطیکی آًْا، سثة ًگشاًی ّای تسیاس 

پساب ّای صٌعتی یکی اص هثاحث هْن صیست هحیطی هحسَب هی ضَد هحیط صیست ٍحزف فلضات سٌگیي اص 

تجضیِ صیستی ٍ پاکساصی ایي تشکیثات تَسط هیکشٍاسگاًیسوْای اصالح ضذُ تا ًاًَ رسات اص اّویت تسیاسی کِ 

اص هَاد تسیاس  آلَدُ کٌٌذُ  هحیط صیست تشخَسداس است.سشب یکی اص فلضات سٌگیي هَجَد دس ّوِ صٌایع  ٍ 

 است کِ آثشات هخشتی تش سالهتی اًساى ٍ سایش هَجَدات صًذُ داسد.

 lbدس هحیط  11-5تا  11-1: دس ایي هطالعِ ، تا ًوًَِ تشداسی اص خاک ّای ساحلی  ٍ تْیِ سقت  مواد و روش

broth   ٍlb agar  تِ هیلی گشم تش لیتش (1111لیتش تا هیلی گشم تش 111)حاٍی غلظت ّای هختلف سشب ،

تجضیِ آالیٌذُ  دس سا تَاًایی تیطتشیي کِ ای اص تاکتشی  سَیِجذاساصی تاکتشی هقاٍم تِ فلض سشب پشداختِ ضذ ٍ 

، دس اداهِ هیضاى تجضیِ سشب تَسط دستگاُ ضٌاسایی گشدیذ سیثَتایپیٌگ اص استفادُ تا داضت، فلضی سشب 

ًیض اًذاصُ  atomic absorbtionتِ سٍش  ٍ هیضاى جزب سشب تَسط ًاًَ جارب اسپکتشٍفَتَهتش سٌجیذُ ضذ

 گیشی گشدیذ.

دسغلظت ّای پاییي هیضاى جزب سشب تَسط ًاًَرسُ تْتش تَدُ ٍلی تا افضایص غلظت سشب هیضاى تجضیِ  : نتایج

 سشب تَسط تاکتشی ًتایج تْتشی سا ًطاى دادُ است.

 آصهایطگاّی ضشایط دس سشب جزب تِ قادس پظٍّص ایي دس تشسسی هَسد  تاکتشی کِ ایي تِ تَجِ تا  :نتیجه گیری

سسذ کِ ّن تاکتشی ٍ ّن  هی ًظش تِ تٌاتشایي دادًذ، ًطاى خَد اص فلض ایي حضَس دس سا هٌاسثی  سضذ ٍ تَدًذ

  .تاضذ آیٌذُ دس سشب صیستی حزف تشای هٌاسثی گضیٌِ ًاًَرسُ
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