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تاریخ دریافت3133/7/31 :

چکیده
پساب صنایع مختلف حاوی مقادیر قـابل توجهی فلزات سنگین هستند که پس از ورود به خاک و آبشویی از
آن میتوانند آلودگی آبهای زیرزمینی را باعث شوند .مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر کاربرد کانیهای رسی
در ممانعت از آبشویی این عناصر صورت گرفته است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی کارایی کانی سپیولیت به
عنوان یک جاذب قوی و ارزان قیمت در جلوگیری از آبشویی عناصر سرب و روی از ستونهای خاک در
شرایط آزمایشگاهی صورت پذیرفت .بدین مـنظور  044میلیلیتر مـحلولهایی که حاوی غلظت  57میلیگرم در
لیتر عناصر سرب و روی بودند از یک ستون شنی از پیش اشباع شده که حاوی مقادیر مختلفی از کانی سپیولیت
( 6 ،0 ،2و  8درصد) در دو اندازه کوچکتر از  2میکرون و  24تا  74میکرون بودند با دبی  1/2لیتر در ساعت عبور
داده شد و غلظت سرب و روی در محلولهای خروجی ( 24میلیلیتری) با استفاده از دستگاه جذب اتمی
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که کاربرد کانی سپیولیت آبشویی عناصر سرب و روی را در مقایسه با تیمار
شاهد بهطور معنیداری کاهش میدهد؛ همچنین با افزایش میزان کاربرد کانی سپیولیت از  2به  8درصد و
کاهش اندازه ذرات کانی فوق از  24تا  74میکرون به ریزتر از  2میکرون ،آبشویی عناصر سرب و روی از
ستونهای مورد مطالعه کاهش مییابد؛ لیکن میزان سرب آبشویی شده در مقایسه با روی بسیار کمتر است .در
کل به نظر میرسد که استفاده از کانی سپیولیت میتواند راهکار مناسبی در جهت کاهش انتقال عناصر سرب و
روی به آبهای زیرزمینی باشد.

کلید واژهها :سپیولیت ،آلودگی ،پساب ،آبشویی

مقدمه

روي در صرررنعت اهمیرررت قابررر تررروجهي دارد و در

اخیررراً رفررع آل رودگي از محرریط زیسررت مررورد توجرره

صنایعي مانند اتومبیر سرازي و تهیره لروازم الکترونیکري،

بسیاري از محققان قرار گرفته است .فلزات سرنگی ماننرد

ماشی آالت سبك ،خمپارهها و فشنگها ،باطري سازي،

سرب ،جیوه ،كبالرت ،كرادمیوم ،كرروم و نیکر برهدلیر

كشتيسازي و پوشا سقفها استفاده ميشرود .افرزایا

اثرات سمي و خطرناكي كه برر سرتمت انسران و محریط

روي در بدن انسران معمروال برا سرردرد ،تهرو  ،دردهراي

زیسررت مرريگذارنررد؛ برریا از سررایر فلررزات مررورد توجرره

مزم و اسپاسم گوارشي همراه است .آلودگي روي در

بودهاند (پوتگیتر و همکاران.)1006 ،1

محیط زیست اغلب با سررب همرراه اسرت؛ زیررا روي از
عناصري است كه همراه با سرب در معادن یافت ميشرود

1- Potgieter et al.
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و برره همرری جهررت بهرررهبرررداري سرررب در طبیعررت بررا

همکاران )1003 ،6اشاره نمود .در ای راسرتا ،كرانيهراي

رهاسازي روي همراه است (اسماعیليساري.)3133 ،

رسي سیلیکاتي ميتوانند به دلی ارزان برودن و دسترسري

سرب از نظر انتشار ،فراوانتری و سرميترری عنررر

آسان به منابع آنها ،گزینه خوبي براي كاها و یا حذف

سنگی در محریط زیسرت اسرت .منبرع اصرلي آالینردگي

آلرررودگي فلرررزات سرررنگی در خررراکهرررا محسررروب

سرب ،فاضتب خروجري حاصر از فرآینردهاي صرنعتي

شوند.گارسیا -سان ز و همکاران )3333( 7در مطالعرهاي

است؛ لیک تركیبات سرب عمدتاً در نتیجه بهررهبررداري

كه بر روي توانایي كرانيهراي م تلرف رسري در حرذف

از معادن ،صنایع باتري سرازي ،سروختهراي فسریلي (بره

آلودگي فلزات سنگی از خاکهاي منطقره گواداریرا در

صورت تترااتی و تترامتی سرب) ،رنرگسرازي ،صرنایع

اسرپانیا انجررام دادنررد ،برره توانررایي قابر توجرره كررانيهرراي

شیشه و لعاب و حشرهكاها وارد محیط زیست ميشود.

گئوتیررت در حررذف آالینرردگي آرسررنیك و هم نرری

از مهمتری اثرات آالینردگي سررب در انسران مريتروان

زئولیت در حذف آالینردگي تیترانیوم ،روي ،كرادمیوم و

بروز اختتل در سیستم اعراب ،كراها ارتبراع عرربي،

كبالررت اشرراره نمودنررد .ترروران و همکرراران )1033( 3نیررز

اختتالت گوارشي ،صدمه بر كلیهها ،كم خروني ،ایجراد

توانایي كاني ایلیت را در حذف آالیندگي عناصر مس و

مسمومیت براي سیستم تولید مثلي و مشکتت رفتاري نام

روي مثبررت ارزیررابي نمودنررد .آنهررا نشرران دادنررد كرره بررا

برد (روزادا و همکاران.)1003 ،1

افزایا  pHاز  1به  7مقدار جذب عناصر مس و روي از

پسرراب صررنایع م تلررف معمرروالً حرراوي مقررادیر قابر
ترروجهي فلررزات سررنگی اسررت (میربرراقري و همکرراران،

محلولهاي آبي افزایا ميیابد.
كاني سپیولیت از جمله كانيهراي فرراوان در منراط

 )3133كه پس از ورود به خاک ميتواند آلودگي آن را

خشك دنیا است كه اخیرا ذخایر قابر تروجهي از آن در

باعث شده و بدی ترتیب سرتمت انسران را تحرت تراثیر

كشور شناسایي و گزارش شده است (حجتري و خرادمي،

خود قرار دهند .از جمله مهمتری ای صنایع ميتروان بره

در حال چاپ) .به دلی ویژگيهاي ساختاري ،ای كراني

صنایع تولید كودهاي شیمیایي ،كارخانجات تولید باتري،

داراي خروصیات منحرر به فردي است كه از آن جمله

صنایع تولید وسای الکترونیکي ،صنایع آبکراري فلرزات،

ميتوان به ت ل

و سرط ویرژه زیراد ،جرذب كننردگي

صنایع دارویي ،صنایع رنگرزي و فعالیتهاي معدنكاري

قوي و ویژگيهاي رئولوژیکي منحرر به فرد ایر كراني

اشاره نمود (پوتگیتر و همکاران.)1006 ،

اشراره نمرود .فرمرول سرراختماني ایر كراني كره از جملرره

در سالهاي اخیر مطالعات زیادي در رابطه با عوامر

كانيهراي سریلیکاتي ترري اكتاهردرل و آبردار اسرت بره

مرروثر دركرراها آلررودگي خرراکهررا ب ره فلررزات سررنگی

صررررررر رورت Mg8Si12O30(OH)4(H2O)4.8H20

صورت گرفته است كه از آن جمله ميتروان بره تراثیرات

ميباشد .هر واحد ساختماني در ایر كراني از دو صرفحه

كاربرد مواد آلي (باستا و همکاران ،)1003 ،2اكسریدهاي

تتراهدرال در اطراف و یرك صرفحه اكتاهردرال غنري از

آه و منگنز (چلوپکا و آدریانو ،)3337 ،3آهك (منچ و

منیزیوم در مركز تشکی شده است .جایگزیني هرمشرک

همکاران ،)1000 ،4كانيهراي رسري (آلروارز-آیوسرو و

سیلیسیم در الیههراي چهرار وجهري ایر كراني برهوسریله

گارسررریا-سررران ز b ،5و )1001aو پلیمرهرررا (لینررردیم و

یونهاي آلومینیوم ،با ایجاد بار منفي مکانهاي مناسبي را
برراي جرذب كاتریونها برهوجرود مريآورد .هم نری بره

1- Rozada et al.
2- Basta et al.
3- Chlopecka et al.
4- Mench et al.
5- Alvarez-Ayuso and Garcia-Sanchez

6- Lindim et al.
7 - Garcia-Sanchez. et al.
8- Turan et al.
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دلی ناپیوستگي صفحات سریلیکاتي بیرونري تعرداد قابر

كاني مورد مطالعه با استفاده از روش استات آمونیوم در

توجهي گروههراي عامر سریتنول ( )Si-OHدر سرط

( pH =7سامر و میلر )3336 ،3و سط ویژه آن با استفاده

ای كاني دیده ميشود (گاالن.)3336 ،1

از روش  4BETاندازهگیري شد (كارتر و همکاران،5

بر اساس بررسيهاي انجام شده تا به حرال مطالعرهاي

.)3336

در رابطه با امکان سنجي استفاده از كانيهاي رسي برویژه
سپیولیت در جلروگیري از آبشرویي عناصرر سرنگی در

آمادهسازی ستونهای آبشویی

ایران صرورت نگرفتره اسرت؛ لرذا ایر مطالعره برا هردف

ستونهاي مورد مطالعه در ای

آزمایا از جنس

امکانسنجي استفاده از كاني سپیولیت (به عنوان جراذب)

پلياتیل با قطر داخلي  61میليمتر و ارتفا  10سانتيمتر

در كاها آبشویي سرب و روي از سرتونهراي خراک

بودند كه تا ارتفا  30سانتيمتري توسط  100گرم ش

تحت تاثیر عوام م تلرف ماننرد انردازه ذرات جراذب و

كوارتزي با توزیع اندازه ذرات (كوچکتر از  3میليمتر)

مقدار جاذب انجام پذیرفت.

پرشده بود.
علت انت اب ش در پژوها حاضر در واقع فراهم
آوردن شرایطي براي ایجاد حداكثر مقدار آبشویي

مواد و روشها
به منظور انجام مطالعات جذب ،از محلولهایي كه به

عناصر از خاک است .در ای پژوها مشابه با مطالعه

صورت مرنوعي و در شرایط آزمایشگاهي تهیه شدند و

موسوي و اسدي ( )3130جهت جلوگیري از خروج

حاوي  71میليگرم در لیتر عناصر روي و سرب بود،

ذرات ش در طول مدت انجام آزمایا در باال و پائی

محلولها از تركیبات

هر ستون از پشم شیشه استفاده شد .الزم به توضی است

استفاده گردید؛ براي تهیه ای

كلرور روي و كلرور سرب (ساخت كمپاني مرک)

كه مطالعات اولیه نشان داد كه جذب فلزات روي و

استفاده شد.

سرب توسط پشم شیشه ناچیز و قاب اغماض و صرفنظر

آمادهسازی نمونههای کانی

كردن ميباشد .در ستونهاي مورد مطالعه مقادیر م تلفي

سپیولیت مورد استفاده در ای پژوها از معدني در

از كاني سپیولیت ( 6 ،1 ،1و 3درصد) كه پیاتر در

شهرستان فریمان تهیه گردید .پیا از استفاده ،كاني

اندازههاي كوچکتر از  1میکرون و 10تا  10میکرون

مورد مطالعه ابتدا با اعمال تیمارهاي مناسب (آب اكسیژنه

آماده شدند به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفت؛

جهت حذف ماده آلي و استات سدیم با پ -هاش 1

بدی صورت كه نمونههاي كاني و ش ابتدا با یکدیگر

براي حذف آهك) خالصسازي شد و سپس در

م لوع و سپس در ستونهاي مورد مطالعه اضافه شدند.

مطالعات جذب مورد استفاده قرار گرفت .نمونههاي

مطالعات آبشویي در شرایط جریان اشبا و با استفاده

استوكز1

از  100میليلیتر محلول حاوي  71میليگرم در لیتر

و با استفاده از سانتریفیوژ در اندازههاي كوچکتر از 1

عناصر سرب و روي صورت گرفت؛ بدی صورت كه

میکرون و  10تا  10میکرون جداسازي و سپس سط

ابتدا ستونهاي ش مورد مطالعه با استفاده از آب دي

كانيهاي خالصسازي شده ابتدا بر اساس قانون

آنها با استفاده از محلول  0/01موالر  CaCl1از كلسیم

یونیزه از پایی اشبا شده و آنگاه حجم 100

اشبا شد .جدول  3برخي خروصیات فیزیکوشیمیایي

از محلولهاي فوق در شرایط با بار ثابت آبي به

میليلیتر

ای كاني را نشان ميدهد .ظرفیت تبادل كاتیوني در
1- Galan
2- Stocks' law

3- Summer and Miller
4- Brunauer-Emmett-Teller
5- Carter et al.
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ستونهاي خاک اضافه گردید .در نهایت غلظت روي و

ميدهد .بر اساس نتایج بهدست آمده تاثیر كلیه

سرب در هر  10میليلیتر عراره جمعآوري شده از زه

فاكتورهاي آزمایشي شام مقدار جاذب ،اندازه ذرات

آب خروجي با استفاده از دستگاه جذب اتمي Perkin-

جاذب و اثر متقاب بی ای عوام معنيدار است .به

 Elmerمدل Analyst 100تعیی گردید.

عبارت دیگر ،كلیه پارامترهاي آزمایشي بر فرآیند جذب

میزان جذب عناصر مورد مطالعه توسط هر كاني

عناصر سرب و روي در مطالعه حاضر تاثیرگذار

( )Qeبا استفاده از رابطه ( )3تعیی گردید (گارسیا-

ميباشند.

سان ز و همکاران:)3333 ،

شک  3تغییرات غلظت عناصر سرب و روي آبشویي

(C0  Ce ) V

()3

M

شده از ستونهاي خاک را در برابر حجم محلول
Qe 

در رابطه ( Ce )3عبارتست از غلظت تعادلي فلزات
سنگی

بر حسب میليگرم در لیتر C0 ،عبارتست از

غلظت اولیه فلزات سنگی در پساب مورد مطالعه بر
حسب میليگرم در لیتر V ،عبارتست از حجم عراره
اولیه بر حسب لیتر و  Mنیز عبارتست از مقدار جاذب
مورد استفاده.
كلیه آزمایاها با  1تکرار در دماي آزمایشگاه (17
درجه سانتيگراد) و با دبي ثابت  3/1لیتر در ساعت انجام
شد .در مطالعه حاضر به ای دلی كه توزیع اندازه ذرات
مورد استفاده در ستون جاذب از یك هشتم قطر داخلي
ستونهاي آبشویي كوچکتر ميباشد ميتوان از وجود
جریانهاي ترجیحي صرف نظر نمود (كولسون و
همکاران.)3333 ،1

خروجي از ستونهاي خاک نمایا ميدهد .همانگونه
كه مشاهده ميشود در كلیه تیمارهاي آزمایشي به
استثناي تیمار شاهد (ش

كوارتزي) با افزایا حجم

محلول خروجي مقدار آبشویي شده عناصر سرب و
روي نیز افزایا ميیابد؛ لیک میزان سرب آبشویي
شده در مقایسه با روي بسیار كمتر است (شک .)3
آلوارز-آیوسو و همکاران )1001b( 1نیز افزایا
آبشویي عناصر سرب ،روي ،كادمیوم و مس را با
افزایا حجم محلول خروجي گزارش نمودند .افزایا
میزان آبشویي عناصر سرب و روي با افزایا حجم
محلول خروجي را در واقع ميتوان به پر شدن تدریجي
مکانهاي فعال جذب در كاني سپیولیت و كاها
چگالي بار سطحي و در نتیجه تمای كمتر ای كاني به
جذب عناصر سرب و روي نسبت داد .در همی ارتباع،
آبشویي كمتر عنرر سرب در مقایسه با روي ميتواند
با توجه به ساختار كانيهاي مورد مطالعه و شعا هیدراته

تجزیههای آماری
كلیه تجزیههاي آماري و مقایسات میانگی دادهها با
استفاده از نرم افزار ( SYSTATنس ه شماره  )3و
ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار ( Originنس ه
شماره  )7انجام شد.

یونهاي  Pb1+و  Zn1+توجیه گردد .بر ای اساس اگر
ابعاد كاناهاي تشکی

دهنده ساختار مت ل

كاني

سپیولیت از ابعاد كاتیونهاي سرب و روي كوچکتر
باشند ،جذب ای عناصر بر روي مکانهاي تبادلي در
كانيهاي مورد مطالعه ضعیفتر است .مقایسه شعا
هیدراته یونهاي سرب ( 1/03آنگستروم) و روي (1/10

نتایج و بحث
جدول  1نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها بر آبشویي

آنگستروم) (جدول  )1نیز نشان ميدهد كه فرآیند جذب

عناصر سرب و روي توسط كاني سپیولیت را نشان

سرب توسط كاني سپیولیت سریعتر از یون روي ميباشد.

1- Coulson et al.

2- Alvarez-Ayuso et al.
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جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کانیسپیولیت مورد استفاده در مطالعه
اندازه

خصوصیت
ظرفیت تبادل كاتیوني
(سانتيمول در كیلوگرم)
سط ویژه
(متر مربع در گرم)

 >2میکرون

 74-24میکرون

31/3

33/3

113/1

373/3

جدول  -2تجزیه واریانس تاثیر مقدار و اندازه ذرات کـانی سپیولیت بر آبشویی روی و سـرب
از ستونهای خاک
درجه آزادی

منبع تغییرات

میانگین مربعات

F

روی
**

3111/1

مقدار كاني

1

161/0

اندازه ذرات كاني

3

67/6

مقدار كاني × اندازه ذرات كاني

1

1 /1

3/6

خطا

36

0/11

-

**167/3
**

سرب
**

3100/7

مقدار كاني

1

11/1

اندازه ذرات كاني

3

13/3

**306/3

مقدار كاني × اندازه ذرات كاني

1

0/61

**31/1

خطا

36

0/01

ك

11

-

-

** نشان دهنده معنيدار بودن در سط احتمال  3درصد ميباشد.

جدول  -3انرژی هـیدراتاسیون و شعاع یونی فلزات سرب و روی (آستاگیری و همکاران)2440 ،1
شعاع هیدراته

شعاع غیرهیدراته

انرژی هیدراتاسیون

(آنگستروم)

(آنگستروم)

(کیلوژول/مول -یون)

روي

1/10

0/71

-3363/1

سرب

1/03

3/11

-3111/6

کاتیون

1- Asthagiri et al.
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جذب سطحي كاتیونهاي فلزي هم نی با توانایي آنها

سرب و روي به طور معنيداري كاها ميیابد .به نحوي

در تبدی به تشکی كمپلکسهاي كئوردیناسیون داخ

كه با كوچکتر شدن ذرات جاذب در حد رس (كوچکتر

شعا هیدراته افزایا ميیابد .براي مجموعهاي از فلزات

از  1میکرون) توانایي كاني سپیولیت در ممانعت از

كه داراي بار الکتریکي مشابه هم هستند ،تمای به ایجاد

آبشویي عناصر سرب و روي به طور متوسط و بهترتیب

ای كمپلکسها با كاها شعا هیدراته افزایا ميیابد

 1/7و  1/1درصد افزایا ميیابد .كاها آبشویي

اساس،

عناصر سرب و روي در نتیجه كاربرد ذرات ریزتر را

(ویرادوسسانتوس و ماسیني .)1007 ،1بر ای
شعا

هیدراته  Pb1+از شعا هیدراته یون Zn1+

ميتوان به دلی تراكم بیشتر بارالکتریکي در واحد سط

كوچکتر اسرت (جرردول )1و لررذا برا سرررهولرت

كاني و افزایا سط ویژه ذرات جاذب با كوچکتر شدن

بریرشرتري ترروسرط مرررکانهراي تربرادلي كرررانيهرراي

اندازه آنها توجیه نمود .آلوارز-آیوسو و گارسیا-سان ز

سپیولیت جذب ميگردد .اردم و همکاران )1001( 1نیز

( )1001 bو ماالندرینوو همکاران )1006( 1نیز تاثیر

در مطالعهاي توانایي یك نمونه كاني زئولیت را در

دانهبندي ذرات جاذب را بر حذف فلزات سرب ،روي و

حذف فلزات سنگی بررسي و بی میزان جذب سطحي

كادمیوم بررسي و ارتباع معکوسي بی

اندازه ذرات

عناصر كبالت ،روي ،مس و منگنز و شعا هیدراته

جاذب و میزان جذب آالیندهها گزارش نمودند.

یونهاي مذكور ارتباع معکوسي مشاهده نمودند.

هم نی با افزایا میزان كاربرد كاني مورد مطالعه ،میزان

هم نی نتایج ای مطالعه (شک  )3نشان ميدهد كه

آبشویي روي و سرب از ستونهاي خاک كاها

حداكثر آبشویي عناصر سرب و روي از ستونهاي

ميیابد؛ به گونهاي كه در نتیجه كاربرد مقدار  3درصد

حاوي كاني سپیولیت به عنوان جاذب در برخههاي 1اول

كاني سپیولیت میزان آبشویي شده عناصر سرب و روي

تا سوم صورت گرفته است و پس از آن میزان آبشویي

به طور قاب توجهي در زهاب خروجي كاها ميیابد.

شده عناصر مذكور رو به كاها ميگذارد .آلوارز-

كاها مقدار آبشویي شده عناصر مورد مطالعه در

آیوسو و گارسیا-سان ز ( bو )1001 aنیز نتایج مشابهي

نتیجه افزایا مقدار كاربرد كاني سپیولیت ميتواند به

را گزارش نمودند .در تیمار شاهد به دلی عدم وجود

دلی

افزایا میزان مررکانهاي فررعال جذب در

مکانهاي فعال جذب میزان آبشویي شده عرناصر

سوسپانسیونهاي مورد مطالعه باشد .توران و همکاران

سررب و روي در طول مدت انجام آزمایا ثابت و تقریباً

( ،)1001پوتگیتر و همکاران ( )1006و حمیدپور و

مشابه با غلظت اولیه محلولهاي آزمایشي است (شک

همکاران )1030( 5نیز افزایا میزان جذب عناصر سرب

.)3

و كادمیوم را با افزایا مقدار كاربرد كانيهاي زئولیت،

تاثیر مقدار و اندازه ذرات جاذب بر آبشویی

پالیگورسکیت و بنتونیت گزارش نمودند.

عناصر روی و سرب
شک  1تاثیر اندازه ذرات و مقدار جاذب را بر میزان

نتیجهگیری

آبشویي شده عناصر سرب و روي از ستونهاي خاک

بر اساس نتایج ای مطالعه كاربرد كاني سپیولیت منجر به

نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده ميشود با كوچکتر

كاها آبشویي عناصر سرب و روي از ستونهاي

شدن اندازه ذرات جاذب ،میزان آبشویي شده عناصر

خاک شد؛ هم نی بر اساس نتایج پژوها حاضر با
افزایا سط

1- Vieira dos Santos and Masini
2- Erdem et al.
3-Leaching fractions

كاربرد كاني سپیولیت و كاها اندازه
4- Malandrino et al.
5- Hamidpour et al.
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ذرات ای كانيها تا حد رس (كوچکتر از  1میکرون)

است؛ لیک عناصر جذب شده توسط كاني ممک است

میزان آبشویي عناصر سرب و روي از خاک بهطور

به مرور و در طول زمان آزاد شده و آلودگي محیط

توجهي كاها ميیابد؛ لذا بهنظر ميرسد كه

زیست را باعث شوند .بر ای اساس و به منظور كنترل

استفاده از كاني سپیولیت در خاکهاي درشت بافت

موثرتر ای آالیندهها پیشنهاد ميشود مطالعات تکمیلي

(شني) ميتواند به عنوان اصتح كنندهاي مناسب جهت

دیگري در رابطه با امکان واجذب ای

عناصر از

ممانعت از آبشویي عناصر سرب و روي به كار گرفته

كانيهاي مورد مطالعه نیز صورت بگیرد.

قاب

شود .با ای حال با وجود آنکه كاني سپیولیت آبشویي
عناصر سرب و روي را از ستونها خاک به تاخیر انداخته

شکل  -1تغییرات میزان آبشویی شده عناصر سرب و روی در تیمارهای مختلف

10
حجتي و همکاران :ارزیابي سیپولیت در كاها آبشویي...

شکل -2تاثیر اندازه و مقدار کاربرد کانی سپیولیت بر آبشویی سرب و روی از ستونهای خاک
(در مورد هر عنرر حروف غیرمشابه نشان دهنده معنيداري در سط احتمال  1درصد ميباشد).

سپاسگزاری

قدرداني نمایند .بهعتوه ،از جناب آقاي دكتر غتمعباس

نویسندگان بر خود الزم ميدانند تا از صندوق حمایت

صیاد به خاطر راهنمائيهاي ارزندهشان در مراح

از پژوهشگران و فناوران كشور (طرح پژوهشي

طراحي ستونهاي آبشویي تشکر و قدرداني مينماید.

 )30003061و دانشگاه شهید چمران اهواز كه هزینههاي
انجام ای پژوها توسط ایشان پرداخت شده است
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