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تصفیه فاضالب حاوی فلزات  .است شده تبدیل امروز محیطی زیست مشکالت ترینجدی از یکیبه  سنگین فلزات آلودگی مقدمه:

هدف  خاص مطرح شده است. این مطالعه با هایسنگین به علت پایداری و عدم تجزیه در محیط زیست به عنوان یکی از نگرانی

 خانه فاضالب شهر صنعتی البرز انجام شد.ارزیابی عملکرد حذف فلزات سنگین در تصفیه

 هابرداری و آنالیز دادهنمونه به انجام رسید.1395و بهار 1394ماهه در پاییز و زمستان  8این مطالعه در طول یک دوره روش کار:

و مقادیر های استاندارد انجام شد مطابق با روش( Pb ،Co ،Zn)روجی جهت تعیین غلظت فلزات سنگیناز فاضالب ورودی و خ

 حذف مورد بررسی قرار گرفت.

 49/3 ± 06/2، 025/0 ± 02/0، 48/0 ± 29/0در ورودی به ترتیب  Pb ،Co ،Zn نتایج نشان داد که میانگین غلظت ها:یافته

دست به 12/0 ± 1/0، 004/0 ± 003/0، 2/0± 11/0به ترتیب  Zn و pb ،Coمیلی گرم در لیتر بود. این مقادیر در خروجی برای 

رین درصد حذف به تکم( و  ٪ 96/84کبالت )و پس از آن  (٪ 37/96روی ) درصد حذف مربوط به تریننتایج نشان داد که باالآمد. 

 شت.( تعلق دا٪ 56 /95سرب )

مقایسه  باشد وخانه فاضالب شهر صنعتی البرز دارای عملکرد مطلوبی در حذف فلزات سنگین میتصفیهگیری: بحث و نتیجه

استفاده جهت  جهت تخلیه پساب به محیط زیست و ایران زیستاستانداردهای سازمان حفاظت محیط  باغلظت فلزات در پساب 

باشد. و در حال حاضر استفاده از آن ت فلزات سنگین در حدود مجاز مطلوب میکشاورزی و آبیاری حاکی از آن است که غلظ

 باشد.جهت آبیاری مناسب می
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