
 

 
 

 چکیده

( ٍ هتیل اٍساًظ MBّای هتیلي تلَ )دس ایي کاس تحمیمی، اص سٍؽ جزب ػغحی جْت حزف ّوضهاى سًگ

(MOاص هحلَل )ًَلَلِ کشتٌی چٌذ دیَاسُ ّای آتی اػتفادُ ؿذ. تِ ایي هٌظَس، ًاًَکاهپَصیت هغٌاعیؼی ًا

(MMWCNTتِ عٌَاى جارب هَسد اػتفادُ لشاس گشفت ٍ فش )ػاصی ػغح پاػخ ك هذلیٌذ حزف، اص عشیآ

ػاصی گشدیذ. ًاًَکاهپَصیت هغٌاعیؼی، اص عشیك ػٌتض ًاًَرسات هغٌاعیؼی اکؼیذ آّي دس حضَس تْیٌِ

ّای کشتٌی چٌذ دیَاسُ، تِ سٍؽ احیاء ؿیویایی دس دهای اتاق تْیِ ؿذ ٍ تا هیکشٍػکَج الکتشًٍی ًاًَلَلِ

ّا تش اػاع عشح یاتی گشدیذ. آصهایؾهـخصِ Xتَ تیٌی هادٍى لشهض تثذیل فَسیِ ٍ پشاؽ پشسٍتـی، عیف

g Lتٌکي تا چْاس هتغیش ؿاهل همذاس جارب )-آصهایـی تاکغ
-1 2-8/0)،  pHصهاى تواع  ،(3-9) هحلَل

mol Lٍ لذست یًَی ) دلیمِ( 50-30)
ّای تجشتی هٌجش اًجام ؿذًذ. آًالیض سگشػیًَی دادُ(، 02/0 -1/0 1-

تِ تشتیة تشای  38/12ٍ  36/22ّای فیـش ٍ ًؼثت 989/0ٍ  976/0ضشایة تعییي ّای هشتثِ دٍم تا تِ هذل

MB  ٍMO .ّای تَػعِ ّا، کیفیت هذلًتایج آًالیض ٍاسیاًغ، آصهَى عذم اًغثاق ٍ آًالیض تالیواًذُ گشدیذ

ّا تِ ٍػیلِ ّای هشتثِ دٍم، ؿشایظ تْیٌِ حزف ّوضهاى سًگیافتِ سا تأییذ ًوَد. تش اػاع هذل

g Lتِ صَست: همذاس جارب هغٌاعیؼی ًاًَکاهپَصیت
-1  2 ،5pH= دلیمِ ٍ لذست یًَی 5/48، صهاى تواع 

mol L
 تیٌی ؿذ.پیؾ MB  ٍMOّای دسصذ تِ تشتیة تشای سًگ 65/95ٍ  84/98 ّایتا پاػخ 02/0 1-

 MOتشای  MB  ٍ22/0 64/94تشای  29/0 38/98آصهَى تجشتی دس ؿشایظ تْیٌِ، هٌجش تِ دسصذ حزف 

ّای هَسد ػاصی حزف ّوضهاى سًگػاصی ػغح پاػخ سا جْت تْیٌِگشدیذ کِ صحت تاالی سٍؽ هذل

ّای تعادلی جزب ػغحی دس ّش دٍ ػیؼتن تک سًگ ٍ هخلَط دٍ ّای آتی ًـاى داد. دادُهغالعِ اص هحلَل

ّای ًوَد. عالٍُ تش ایي، دادُاص ایضٍتشم توکیي پیشٍی  MOاص ایضٍتشم الًگوَیش ٍ تشای   MBتشای جضئی،

ّا تش سٍی ًاًَکاهپَصیت هغٌاعیؼی، هغاتمت خَتی سا تا هذل ػیٌتیکی ؿثِ هشتثِ جزب ػغحی سًگتجشتی 

 دٍم ًـاى دادًذ.  

ػاصی ػغح پاػخ، ًاًَلَلِ کشتٌی چٌذ دیَاسُ، ًاًَکاهپَصیت هغٌاعیؼی، ٍاطگاى کلیذی: جزب ػغحی، هذل

 هتیلي تلَ، هتیل اٍساًظ    

  


