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  چكيده
ي اين وسيلهلشوئي زرند جهت تعيين ميزان آلودگي بهي زغادر تحقيق انجام شده، تغييرات غلظت و ميزان تحرك برخي عناصر سمي در پساب كارخانه

ي اكبرآباد كـه محـل   هاي خرداد، آبان، دي و بهمن از آب ورودي به كارخانه، آب خروجي و حوضچهها در ماهنمونه. كارخانه مورد برّرسي قرار گرفت
لظت عناصر نقره، بور، كادميوم، كبالت، كروم، آهـن، مـس، منگنـز،    اي، غي دستگاه جذب اتمي شعلهوسيلهآوري گرديد و بهباشد، جمعتجمع پساب مي

ي پسـاب كارخانـه   عناصـر كـروم، منگنـز و نيكـل در    كه غلظـت   حاكي از آن استدست آمده، نتايج به. گيري شدها اندازهنيكل، سرب و روي در آن
ميزان غلظت عناصـر  .  باشدي زغالشوئي ميهاي ناشي از كارخانهودگيكه بيانگر ورود آل داشته استي اكبرآباد افزايش زيادي زغالشوئي و در حوضچه

كه دليل آن جذب اين عناصر توسط زغـال، هيدروكسـيدهاي آهـن و منگنـز،      استها در آب خروجي از كارخانه در حوضچه، نسبتاً كمتر از غلظت آن
هاي گرم سال مانند خرداد ماه، بـيش از اوقـات سـردتر    عناصر در ماه غلظت تمامي اين. باشدي آب ميهاي موجود در حوضچههاي رسي و جلبككاني

هـا و  پذيري كربنـات آب در اثر كاهش انحالل pHپذيري عناصر، كاهش باشد كه دليل اين امر، افزايش درجه حرارت و در نتيجه افزايش انحاللسال مي
همچنين مشخّص گرديد، غلظت اكثر . باشدو رواناب سطحي ورودي به حوضچه ميهاي كلسيم و منيزيم، افزايش ميزان تبخير و كاهش بارندگي سولفات

، هـوادهي و  pHهاي صحيح پاكسازي مانند افـزايش  باشد كه با اعمال روشمجاز براي استفاده در كشاورزي مي غلظتعناصر در آب حوضچه بيش از 
     .استفاده از كلوئيدها مي توان آن را تا حد قابل قبولي تصفيه نمود
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