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   چکیذُ

ِ اهکاى حزف ًیسشاذ اص هٌاتغ آب ؼقاد الکسشیکی ّدس ایي هغالؼ ؼقاد الکسشیکی تشسسی ضذ. ًا ٌذ ًا ُ اص فشآی ای صیشصهیٌی تا اسسفاد

ٍلیض اسر کِ تا اػوال خساًسیل الکسشیکی تیي  کٌٌذ ّوشاُ کِ تِ ػٌَاى آًذ ٍ کازذ ػول هیفلضی صفحاذ یک ٍاکٌص الکسش

َلیذ ضذُ دس آًذ تا یَىّا. یَىکازذ اسسفادُ ضذدس ایي زحقیق اص فلض آلَهیٌیَم تِ ػٌَاى آًذ ٍ ، اسر ّای ًیسشاذ ی فلضی ز

ِ زَسظ ّایی سا زطکیل هیهحلَل زَدُ ُ دس کازذ دٌّذ ک َلیذ ضذ ًَذ ٍ ًطیي هیتِ سغح هٌسقل ٍ یا زِگاصّای ّیذسٍطى ز ض

ؼقاد الکسشیکی . دس ایي زحقیق خَاٌّذ ضذهٌاتغ آتی حزف ّای ًیسشاذ اص تذیي زشزیة یَى اص خولِ ػَاهل هؤثش تش فشآیٌذ ًا

pH،  ِ ٍ کازذ قشاسگیشیفاصل ٍلیِ ًیسشاذ ،اص یکذیگش صفحاذ آًذ  ٍ غلظر ا ِ عَس کاهل ٍلساط  دس کِ ، هَسد تشسسی قشاس گشفسٌذ ت

ٍلساط ٍ تا کلی کِ تِ عَس ًطاى دادًذ  هقذاس هسغییشّاساصی حاصل اص تْیٌِ صَسذ گشفسِ آصهایطاذ ،ًْایر کاّص افضایص 

ٍلیِ ًیسش ٍلیِ هحلَل زا  pHٍ  اص یکذیگش صفحاذفاصلِ  ،اذهسغیشّای غلظر ا زَاى تِ دسصذ قاتل هی، ّای اسیذی pHا

 . دسر یافر دقیقِ( 180% دس صهاى 93) زَخْی اص حزف ًیسشاذ

 

ؼقاد الکسشیکی ّای كلیذی: ٍاصُ  زصفیِ آب. ّای فلضی،ًیسشاذ، یَىحزف ، ًا

 

                                                                 
طدَی کاسضٌاسی اسضذ -1 ُ کشدسساى دًا طگا ُ هٌْذسی ضیوی، دًا  گشٍ
ُ کشدسساى اسسادیاس -2 طگا ُ هٌْذسی ضیوی، دًا  گشٍ
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 هقذهِ:-1

حفاظر اص کیفیر ، کِ ضَد صیشصهیٌی تِ ػٌَاى هٌثغ اصلی آب آضاهیذًی اسسفادُ هیّای  دس تسیاسی اص اخسواػاذ خْاًی، اص آب

اسسفادُ تیص اص حذ اص زثثیر تاضذ. ایي دسحالی اسر کِ  ّا اهشی تسیاس هْن هی ایي هٌاتغ تشای حفاظر اص تْذاضر ٍ سالهر اًساى

دس هدوَع تاػث افضایص غلظر  ،ػَاهل هسؼذد دیگش اُّوشتِ  ،ّای خزتی دفغ ًادسسر فاضالب اص عشیق چاُ ی کطاٍسصی،ّا کٌٌذُ

ّای صیشصهیٌی آلَدُ تِ ًیسشاذ  هصشف آباص آًدا کِ  .(et al &  Kuzelka.1991,) ّای صیشصهیٌی ضذُ اسر ًیسشاذ دس آب

ٍ ضسِ تاضذ ّا دا ، تش سالهر اًساى(1982Winnebergerزَاًذ آثاس سَیی هاًٌذ هسْوَگلَتیي، سشعاى ٍ سٌذسم کَدک کثَد ) هی

اػالم ضذُ زَسظ ساصهاى  حذ هداصتِ ًیسشاذ هیضاى  ٍ کاّصّای هَخَد خْر حزف سٍش ،تِ دلیل حاللیر تاالی ًیسشاذ دس آب

mg/L NO3 ) خْاًی تْذاضر
ّای هَخَد اصخولِ سٍش .et al,1987 & ( Environ) هؼوَال خیچیذُ ٍ خشّضیٌِ ّسسٌذ ، (45 -

 Liang & et )  ّای زثادل یًَی، اسوض هؼکَس، حزف صیسسی، اضاسُ کشدزَاى تِ سٍشهیخْر حزف ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی 

al,1999 .)تاال ٍ  اّای ػولیازی ًسثستاضذ، اها تِ دلیل ّضیٌِسشاذ هیاگش چِ زثادل یًَی فشآیٌذی تسیاس کاسآهذ خْر حزف ًی

زصفیِ ضذُ خشٍخی، کِ افضایص هشاحل زصفیِ سا تِ دًثال تاقی هاًذى هیضاى صیادی اص زشکیثاذ ًاهغلَب هاًٌذ کلشیذّا دس آب 

ِ صیسسی اسر، کِ یک سًٍذ خایذاس ٍ تسیاس (Van der Hoek,1988تاضذ )خَاّذ داضر سٍش قاتل زَخْی ًوی . سٍش دیگش، زدضی

ایي فشآیٌذ تسیاس کٌذ  سفاًِ،أٍ تذٍى اسسفادُ اص ّش گًَِ هَاد ضیویایی ًاهغلَب اسر. هس  :100ش دس کاّص ًیسشاذ تِ هیضاى ؤثه

حضَس زشکیثاذ سوی تسیاس حساس  ٍ pHٍ خشّضیٌِ اسر ٍ ًیاص تِ زؼویش ٍ ًگْذاسی گسسشدُ داسد. ّوچٌیي ایي فشآیٌذ تِ دها، 

. تا اسسفادُ ((Tchobanoglous,1991ضَد اسر ٍ دس اکثش هَاسد فقظ تشای زصفیِ هٌاتغ آتی تا غلظر تاالی ًیسشاذ اسسفادُ هی

ُ ای دس حذٍد هیسوض هؼکَس اص سٍش ا ِ تاصد ّای تسیاس تاالیی اص حزف ًیسشاذ دسر یافر، تا ایي حال تا ٍخَد ّضیٌِ : 65زَاى ت

 ایي سٍش هَسد زَخِدٌّذ، هیي اًشطی ٍسٍدی فشآیٌذ هَسد ًیاص اسر ٍ ایداد خساج ضَس کِ هطکالذ دفغ سا افضایص هیأکِ تشای ز

کِ  ،زشیي فشآیٌذّای فیضیکی ٍ ضیویایی اسراًؼقاد الکسشیکی اص خولِ اقسصادی .,Rautenbach & et al)1991) قشاس ًگشفر

ثثاذ کشدى، هسشاکن ساخسي ٍ حزف ، اًشطی کن هَسد ًیاص ٍ زَاًایی تیسادگی زٌظین ٍ کٌسشل دسسگاُ داسای هضایای صیادی اص خولِ

 دس ضذُحل آالیٌذُ یا اهَلسیَى کشدى ثثاذتی تشای سًٍذ کیاًؼقاد الکسشیکی . (Chen,2004)تاضذ ّا دس یک هشحلِ هیآالیٌذُ

 هَاد زَلیذ الکسشیکی دس فشآیٌذ اًؼقاد. et al,& (Graham 2002 (ر اس الکسشیکی خشیاى یک زَسظ آتی هحیظ یک

 گیشد ذ هیآّي ّسسٌذ صَس آلَهیٌیَم یا فلضی کِ هؼوَال اص خٌس صفحاذ الکسشیکی زدضیِ اص اسسفادُ تا هحل دس هٌؼقذکٌٌذُ

(Mollah & et al,2004) .زشیي قسور دس فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی خیچیذُ ،ّاکٌٌذُ زَلیذ ضذُ ٍ آالیٌذُزؼاهل تیي هَاد هٌؼقذ

ّای هحلَل دس آب سا خزب کشدُ ٍ تا خٌثی ساصی تاس الکسشیکی تاػث اص تیي یَى ،ّای فلضی زَلیذ ضذُتاضذ. دس ایي سٍش یَىهی

ّا زَسظ گاص ّیذسٍطى زَلیذ ضَد کِ ایي زَدُّایی زطکیل هیّن خیَسسي ایي رساذ زَدُضَد کِ دس ًْایر اص تِّا هیتشدى آالیٌذُ

اٍلیي  (.,Emamjomeh & et al (2009تِ سغح هٌسقل ضذُ ٍ یا تِ ػلر سٌگیٌی زِ ًطیي ٍ حزف خَاٌّذ ضذ  ،ضذُ دس کازذ

 قشاس هغالؼِ هَسداًؼقاد الکسشیکی  اص اسسفادُ تا سا ًیسشاذ هاًٌذ آلیغیش زشکیثاذ صا تشخی حزف اٍگَسلَهیالدی  2004 سال دس تاس

آّي ٍ آلَهیٌیَم تاػث افضایص دسصذ حزف  صفحاذّای صَسذ گشفسِ زَسظ اٍگَسلَ هطاّذُ ضذ کِ اسسفادُ اص داد. دس آصهایص
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دس ایي زحقیق اص  .ثش تش فشآیٌذ تشسسی ًطذؤسایش ػَاهل هّا زغییشاذ ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی خَاّذ ضذ تا ایي حال دس ایي آصهایص

تا زَخِ تِ هغالؼاذ خیطیي ، کِ اسسفادُ ضذُ اسرآلَدُ  فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تشای حزف ٍ کاّص غلظر ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی

دسسیاتی تِ دسصذ حزف  خْر هقادیش تْیٌِ ایي ػَاهلٍ  حزف صَسذ گشفر ػَاهل هؤثش تش فشآیٌذ زشی اصخاهغ ٍ کاهلتشسسی 

 هحاسثِ ضذ.( Design Expertاسسفادُ اص ًشم افضاس عشاحی آصهایطاذ )تا ًیسشاذ تاالیی اص 

 ّاهَاد ٍ رٍش -2

 هطخصات راكتَر اًعقاد الکتزیکی

 21×  17× 17گالس ضفاف تِ اتؼاد هَسد اسسفادُ قشاس گشفر، ساکسَس هکؼثی ضکل اص خٌس خالکسی زحقیقساکسَسی کِ دس ایي 

ِ ػٌَاى کازذ ٍ آًذ ( تِ اتؼاد  ) آلَهیٌیَمخٌس اص  صفحازیساًسیوسش تَد. دس داخل ساکسَس  -هیلی 2هسش ٍ ضخاهر ساًسی 13×  15ت

دس ّش آصهایص ثاتر دس  صفحاذاص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذ. خٌس  فَاصل هسفاٍذهسش زَسظ دٍ هیلِ ًاسساًا دس هشکض ساکسَس ٍ تِ 

دس ّش  ٍلساطداس تِ دٍ قغة هثثر ٍ هٌفی هٌثغ اًشطی هسسقین هسصل ضذًذ. هیضاى ّای گیشُزَسظ سین صفحاذٍ  ًظش گشفسِ ضذ

 10×  4ػذد سٌگ َّای هسسغیلی تِ اتؼاد  4ضذ. قسور خاییي ساکسَس اص  زٌظین خشیاى هسسقین آصهایص زَسظ هٌثغ اًشطی

تاضذ تا قاتلیر َّادّی ادّی زَسظ خوح َّا کِ داسای فیلسش َّا ًیض هیهسش خْر َّادّی یکٌَاخر دس هحلَل زؼثیِ ضذ. َّساًسی

ضَد ٍ ّوچٌیي لیسش تش دقیقِ اًدام گشدیذ. ایي َّادّی ّوضهاى تاػث زالعن ٍ اخسالط کاهل هحلَل هی 5/5تِ هیضاى حذاکثش 

کِ تاػث افضایص هقاٍهر فحاذ صّای زطکیل ضذُ عی فشآیٌذ سا تِ سغح هٌسقل کشدُ ٍ اص زدوغ آًْا دس فضای تیي زَدُ

لیسش اص  4یص دس ّش آصهاتا زَخِ تِ ًاخیَسسِ تَدى فشآیٌذ کٌذ. خلَگیشی هی ،الکسشیکی هحلَل ٍ کاّص ساًذهاى حزف خَاّذ ضذ

لیسش آب  1گشم تش لیسش ٍ حل ضذُ دس تش حسة هیلیاص ًیسشاذ )ّای هسفاٍذ تا غلظر)هحلَل سذین ًیسشاذ 

 ًطاى دادُ ضذُ اسر. 1ضَد. ضوایی اص ساکسَس اًؼقاد الکسشیکی دس ضکل ضذُ ٍ داخل ساکسَس قشاس دادُ هی هقغش زْیِ
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 ( پوپ َّا6( سٌگ َّا، )5( هحفظِ راكتَر، )4( هٌبع تغذیِ جزیاى هستقین، )3( آًذ، )2( كاتذ، )1( ضوایی اس راكتَر اًعقاد الکتزیکی: ) 1ضکل )

  

 ّاطزاحی آسهایص

سغح  5هسغیش ٍ  5تا  DX–7( یا 7.0.0، ًسخِ State-Ease)ساخر ضشکر  Design Expertافضاس  ّا تَسیلِ ًشم آصهایص

عَس هٌاسة تشای ضٌاسایی ػَاهل حیازی هؤثش تش  ّا سا تِ افضاس زحر ٍیٌذٍص تَدُ ٍ عشاحی آصهایص یک ًشم DX–7ضذ.  عشاحی 

ِ اسسفادُ گشدیذ.  RSMفشآیٌذ اًدام دادُ ٍ اص  ِ دس خذٍل  خذٍل عشاحی آصهایص تشای زؼییي ضشایظ تْیٌ  1ّا تشای ساکسَس ًاخیَسس

 ًطاى دادُ ضذُ اسر.
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ّا ٍ سطَح هتغیزّا بزای راكتَر ًاپیَستِ طزاحی آسهایص 1جذٍل   

 Factor       Low Axial Low Factorial  Center        High Factorial            High Axial 

           (–α)                 (–1)          (0)                 (+1)                (+α) 

 

A: Voltage (V)           5                      12      17   23   30 

B: Electrolysis time (min)                 11                       77                  125              173              239 

C: Distance (cm)                             1                       4                     6                8               10 

D: Initial pH                                               5                      6/8                  8/1                 9.9                     11 

E: Initial  concentration (mg/L)     111                    159          201               243              300 

 

 رًٍذ آًالیش

دسسگاُ اسدکسشٍفَزَهسش ضٌاسایی  ،( SHIMADZU1800-UV سٍش )غلظر ًیسشاذ قثل ٍ تؼذ اص ّش آصهایص تا اسسفادُ اص 

فیَط دس هیلی لیسش زَسظ آب هقغش سقیق کشدُ ٍ خس اص ساًسشی 50هیلی لیسش اص ًوًَِ سا دس فَاصل صهاًی هخسلف زا حدن  5ضذ. 

تشای خلَگیشی اص زذاخل اثش  ،1N(    HClهیلی لیسش ّیذسٍکلشایذ اسیذ ) 1تِ ًوًَِ  ،دقیقِ 5ٍ تِ هذذ  rpm 10000دٍس 

ًاًَهسش ٍ تا اسسفادُ اص هٌحٌی  220ٍ ًْایسا غلظر ًیسشاذ دس عَل هَج  ،,El-Shazly)2011 ( ّیذسٍکسیذّا اضافِ کشدُ

  کالیثشاسیَى هحاسثِ ضذ.

 ًتایج ٍ بحث-3

  ٍلتاصاثز 

دسصذ حزف ًیسشاذ تا افضایص ضَد کِ هطاّذُ هی ،دّذدسصذ حزف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس ٍلساطّای هسفاٍذ سا ًطاى هی( 2ضکل )

، ّوچٌیي زَلیذ صفحاذ فلضیزَاى تا ایي ٍاقؼیر زَضیح داد کِ، افضایص ٍلساط سشػر اًحالل یاتذ. ایي ًسایح سا هیافضایص هی ٍلساط

ّای زَلیذ ضذُ زَدّای سٌگیي زطکیل دادُ ٍ ّای تیطسشی تا یَىدّذ ٍ تِ دًثال آى آالیٌذُیکٌٌذُ سا افضایص هّای هٌؼقذیَى

ٍ تا افضایص  ضَدهی غلظر خایذاس حالر تِ سسیذى تشای ًیاص هَسد صهاى کاّص تِ هٌدش، ّوچٌیي ٍلساط افضایصضًَذ. ًطیي هیزِ

(. خْر تشسسی sanjeev kumar & et al,2010یسشاذ دسر یافر )زَاى تِ دسصذ حزف تیطسشی اص ًصهاى دس ٍلساطّای تاال، هی

ِ  ،اثش ٍلساط ِ ثاتر  صفحاذ آلَهیٌیَمدس زواهی آصهایطاذ صَسذ گشفس  pHهسش اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذ، ّوچٌیي ساًسی 6دس فاصل

  .گشم تش لیسش دس ًظش گشفسِ ضذًذهیلی 150ٍ غلظر اٍلیِ ًیسشاذ  8اٍلیِ هحلَل 
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 اٍتهتف ٍلتاصّای( راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ در 2ضکل )

 اثز غلظت اٍلیِ ًیتزات

تا افضایص ضَد هطاّذُ هیکِ  ،دّذًطاى هیّای اٍلیِ هسفاٍذ اص ًیسشاذ سا دسصذ حزف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس غلظر( 3ضکل )

زَاى ایي ًسایح سا هییاتذ. ، دسصذ حزف ًیسشاذ کاّص هیشم تش لیسشگهیلی 300زا  100اص )ّای ًیسشاذ غلظر اٍلیِ یَى

کِ  ،ضًَذزدوغ یافسِ ٍ خزب هی صفحاذ فلضیّای تیطسشی تش سغح یَى ،تا افضایص غلظر ًیسشاذ تا ایي ٍاقؼیر زَضیح داد کِ،

ّای ّای کوسشی خزب یَىى آالیٌذُضَد ٍ تِ دًثال آّای فلضی هیٍ کاّص زَلیذ یَى صفحاذایي ػاهل هاًغ اص اًحالل کاهل 

. خْر تشسسی اثش غلظر اٍلیِ (El-Shazly,1111ساًذهاى حزف ًیض کاّص خَاّذ یافر ) ،ضًَذ تٌاتشایي فلضی ضذُ ٍ حزف هی

 pHّوچٌیي  ،هسش اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذساًسی 6دس فاصلِ ثاتر  صفحاذ آلَهیٌیَمدس زواهی آصهایطاذ صَسذ گشفسِ  ،ًیسشاذ

  .ٍلر زٌظین ضذًذ 30ٍ خساًسیل الکسشیکی خشیاى دس هقذاس حذاکثش  8اٍلیِ هحلَل 

 

درصذ حذف ًیتزات    

(ٍلتٍلتاص )  

 سهاى )دقیقِ(
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 ّای اٍلیِ هتفاٍت اس ًیتزات( راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ در غلظت3ضکل )

 pHاثز 

ذسٍکسیذ کِ اص زدضیِ کازذ ّای ّیّای فلضی کِ اص زدضیِ آًذ ٍ یَىیَى ،صفحاذ فلضیتا اػوال خساًسیل الکسشیکی هٌاسة تیي 

 ضًَذ:ّیذسٍکسیذّای فلضی زطکیل دادُ ٍ دس هحلَل حل هی ،زَلیذ ضذُ

                                                                                                             (1)     

                                                                                           (1)   

  

 ّای اسیذی داسین:  pHدس 

                                                                                (3)  

 ّای تاصی: pHٍ دس 

درصذ حذف ًیتزات    

 سهاى )دقیقِ(

(گزم بز لیتزهیلیغلظت اٍلیِ ًیتزات )  
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                                                                                                 (9)   

ّای سٌگیي دس ّای هؼلق ّیذسٍکسیذ آلَهیٌیَم ضذُ ٍ تا زطکیل زَدُّای ًیسشاذ هَخَد دس هحلَل خزب یَىیَى ،دس اداهِ

ّای اٍلیِ  pHف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس دسصذ حز( 4ضکل ) .,Bouhezila & et al)1111ضًَذ )ًطیي ضذُ ٍ حزف هیًْایر زِ

خْر  یاتذ.افضایص هی 5زا  10اص  اٍلیِ هحلَل pH کاّصدسصذ حزف ًیسشاذ تا ضَد کِ هطاّذُ هی ،دّذًطاى هیهسفاٍذ سا 

هسش اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذ، ساًسی 6دس فاصلِ ثاتر  صفحاذ آلَهیٌیَمدس زواهی آصهایطاذ صَسذ گشفسِ  pHتشسسی اثش 

 ٍلر دس ًظش گشفسِ ضذًذ. 30گشم تش لیسش ٍ ٍلساط هیلی 150غلظر اٍلیِ ًیسشاذ وچٌیي ّ

 

 

 

 ّای اٍلیِ هتفاٍت pH( راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ در 4ضکل )

 

 

 

 

درصذ حذف ًیتزات    

اٍلیِ هحلَل  pH  

 سهاى )دقیقِ(
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ِ الکتزٍدّا  اثز فاصل

کِ  ،دّذًطاى هیاًذ سا گشفسِ آلَهیٌیَم اص یکذیگش قشاس صفحاذدسصذ حزف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس فَاصل هسفاٍزی کِ ( 5ضکل )

زَاى تا ایي یاتذ. ایي ًسایح سا هیافضایص هی ساًسیوسش 4زا  8 فاصلِ تیي الکسشٍدّا اص کاّص دسصذ حزف ًیسشاذ تاضَد هطاّذُ هی

افضایص  تا کاّص فاصلِ تیي صفحاذ آًذ ٍ کازذ خشیاى الکسشیکی تیطسشی تیي صفحاذ تشقشاس ضذُ کِ ایي ٍاقؼیر زَضیح داد کِ،

 ّای ًیسشاذیَىدّذ ٍ تِ دًثال آى کٌٌذُ سا افضایص هیّای هٌؼقذ، ّوچٌیي زَلیذ یَىصفحاذ آلَهیٌیَمسشػر اًحالل خشیاى 

ُ ٍ حزف هیخزب یَىتیطسشی  دس زواهی آصهایطاذ صَسذ  ،خْر تشسسی اثش فاصلِ تیي صفحاذ ضًَذ.ّای ّیذسٍکسیذ فلضی ضذ

 .ٍلر دس ًظش گشفسِ ضذًذ 30گشم تش لیسش ٍ ٍلساط هیلی 150ظر اٍلیِ ًیسشاذ غل ،8اٍلیِ هحلَل  pH ،گشفسِ

 

 

  

 

 ( راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ فَاصل هتفاٍت بیي صفحات5ضکل )

 

 

درصذ حذف ًیتزات    

 سهاى )دقیقِ(

  فاصلِ بیي صفحات 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 
 

11 
 

 بٌذیجوع-4

تشخَداس اسر. تاضذ کِ حزف آى اص هٌاتغ آتی اص اّویر تاالیی ًیسشاذ یک آالیٌذُ هضش تشای سالهسی اًساى ٍ حسی دام ٍ عیَس هی

سادگی زٌظین ٍ ساًذهاى  ،فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تِ دلیل هضایایی اص خولِ ّضیٌِ کن ،ّای هَخَد خْر حزف ًیسشاذاص هیاى سٍش

تِ ػٌَاى  صفحازی اص خٌس آلَهیٌیَمتاضذ. دس ایي هغالؼِ فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تا زشی خْر حزف ًیسشاذ هیتاال سٍش هٌاسة

زَسظ ًشم افضاس عشاحی ٍ تِ دسر آٍسدى هقادیش تْیٌِ آًْا تش فشآیٌذ اهل هَثش َهَسد تشسسی قشاس گشفر. تا زغییش ػ آًذ ٍ کازذ

ٍ  فاصلِ تیي صفحاذغلظر اٍلیِ ًیسشاذ ٍ  ،هطاّذُ ضذ کِ افضایص ٍلساط ٍ کاّص هسغییشّایی اص خولِ ،ٍ تشسسی ًسایحآصهایطاذ 

pH تا  ،دسصذ 93.21سا افضایص خَاٌّذ داد. دس ایي زحقیق تاالزشیي ساًذهاى حزف ًیسشاذ  ًیسشاذ ساًذهاى حزف ،اٍلیِ هحلَل

 150غلظر اٍلیِ ًیسشاذ  ،هسشساًسی 4فاصلِ الکسشٍدّا  ،8اٍلیِ هحلَل تشاتش  pH ،اسسفادُ اص فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی ٍ دس ضشایظ

ِ تِ 180ٍلر ٍ صهاى  30 ٍلساط ،گشم تش لیسشهیلی ِ  هذدسر آدقیق دس هقایسِ تا ًسایح هطاتِ ًطاى اص دسصذ تاالیی اص حزف ًیسشاذ ک

 تاضذ.هیدسر آهذُ تِ

 

  هزاجع-5

[1]  A.H. El-Shazly, A.A. Al-Zahrani, S.S. Al-Shahrani  ,1111"Improvement of NO3- Removal from 
Wastewater by Using Batch Electrocoagulation Unit with Vertical Monopolar Aluminum Electrodes" 

 Int. J. Electrochem. Sci., 6. 

 [1] A.H. El-Shazly, 1111" Desalination and Water Treatment", 15. 

[3] F. Bouhezila, M. Hariti, H. Lounici, N. Mameri. 1111," Treatment of the OUED SMAR town landfill 
leachate by an electrochemical reactor".181, Desalination,. 

 [9] G. Tchobanoglous, in: G. Tchobanoglous, F.L. Burton (Reviewers), 1991 "Biological Unit Processes, 
Wastewater  Engineering Treatment, Disposal and Reuse" 3rd Edition ,Singapore, McGraw-Hill. 

[5] G.H. Chen, 1119" Electrochemical technologies in wastewater treatment",38, Sep. Purif. Technol,. 

[6] I. Bogardi, R.D. Kuzelka (Eds.), 1991," Nitrate Contamination: Exposure, Consequence and Control",  

Berlin, Springer. 

[7] J.H. Winneberger, 1981,” Nitrogen, Public Health, and the Environment”. Ann Arbor Science, Ann 
Arbor, MI. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 
 

11 
 

[8] J.P. Van der Hoek, W.F. Van der Hoek, A. Klapwijk,1988,"Nitrate removal from ground water-use of 
a nitrate selective resin and a low concentrated regenerant water   " , 37, Air Soil Pollut,. 

 [9] J.Q. Jiang, N. Graham, C. Andre, G.H. Kelsall, N. Brandon, 1111" Laboratory study of electro-
coagulation-flotation for water treatment",36, Water Res, . 

[11] M.F. Dahab, J. Environ, 1987. Systems 17. 

 [11] Mohammad. M. Emamjomehª *̓, Muttucumaru. Sivakumarᵇ ,1119" Review of pollutants removed 
by electrocoagulation and electrocoagulation/flotation processes",91, Journal of Environmental 
Management. 

 [11] M.Y.A. Mollah, P. Morkovsky, J.A.G. Gomes, M. Kesmez, J. Parga, D.L. Cocke, 1119" 
Fundamentals present and future perspectives of electrocoagulation", J. Hazard. Mater,119. 

 [13] N. Sanjeev Kumar, Sudha Goel, 1111"Factors influencing arsenic and nitrate removal from drinking 
water in a continuous flow electrocoagulation (EC) process"Journal of Hazardous Materials,173. 

[19] R. Rautenbach,W. Kopp, G. Van Opgerden, T. Peters, R. Hellekes, 1986 ," Proze_vergleich of 
reverse osmosis and Electrodialysis using the example of nitrate removal from ground waters",58, Chem. 
Ing. Technol,.  

 [15] S. Liang, M.A. Mann, G.A. Guter, P.H. Kim, D.L. Hardan. J. Am,1999, Water Works Assoc,91. 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

