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Abstract 

Background: The growth of population, improvement of quality of life and the development 
of industries have led to increase in the rate of urban and industrial waste. As the leachate of the waste 
has a lot of pollution, influences harmfully human health and the environment. Researches have shown 
that the advanced oxidation processes (AOPs) such as Fenton and Fenton-related processes can reduce 
chemical oxygen demand (COD) of the leachate effectively.  

Materials and Methods: In this paper, the rate of decrease in the total suspended solids (TSS) 
of leachate from a composting facility in Isfahan was studied using electrochemical, Fenton and 
electro-Fenton processes. These processes were conducted at reaction times 0, 20, 40, and 60 minutes, 
with the currents of 0.5, 1 and 1.5A and hydrogen peroxide dosages 1000, 2000, and 3000 mg/L.  

Results: In the three mentioned processes, the most TSS removal was observed at the first 40 
minute of the reactions. Among the studied processes, the electro-Fenton removed up to 92.4% of the 
TSS and was recognized as the most effective method. Furthermore, electrochemical and Fenton 
removed 41.7% and 60.3% of the TSS, respectively.  

Conclusion: Therefore, decreasing the TSS of leachate could change its qualities and reduce 
the leachate pollution and the adverse environmental effects. 
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 فرایندهاي از استفاده با زباله شیرابه در موجود معلق جامدات حذف
  الکتروفنتون و فنتون الکتروشیمیایی،

  
  *3مسیبی محدثه ،2مظاهري اشرف ،2مفرد رضایی محمدرضا ،1ربانی داورخواه

  

  .ایرانکاشان،  کاشان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت ، گروهدانشیار -1
  .ایرانکاشان،  کاشان، پزشکی لومع دانشگاه محیط، بهداشت ، گروهمربی -2
 .ایرانکاشان،  کاشان، پزشکی علوم دانشگاهدانشکده بهداشت،  محیط، بهداشت ارشد کارشناسی دانشجوي -3

  
 21/5/94: تاریخ پذیرش 19/2/94: تاریخ دریافت

 

  چکیده 
 و شـهري  هـاي   زباله تولید نرخ افزایش باعث صنایع توسعه و زندگی کیفیت سطح بهبود جمعیت، افزایش :هدف و زمینه
 محـیط  و انـسان  سـالمت  بـر  فراوانـی  نـامطلوب  اثرات زیاد، آلودگی دلیل به زباله، از حاصل شیرابه .است گردیده صنعتی
 فنتـون  بـه  وابـسته  فراینـدهاي  و فنتـون  نظیـر  پیشرفته اکسیداسیون فرآیندهاي که دنده  می نشان تحقیقات .اردد زیست

  . را کاهش دهندشیرابه (COD) اضاي اکسیژن شیمیاییبه شکل موثر تق توانند می
 کمپوسـت  کارخانـه  زبالـه  شـیرابه  در موجـود  (TSS) معلق کل جامدات  کاهش میزان ،تحقیق این در :ها  روش و مواد

 هـاي   زمـان  در فرآینـدها  ایـن  .گرفت قرار بررسی مورد الکتروفنتون و فنتون الکتروشیمیایی، فرآیندهاي از طریق  اصفهان
  بــا برابــر  پراکــسیدهیدروژن  غلظــت  و آمپــر  5/1 و 1 ،5/0 هــاي  جریــان  شــدت   بــا دقیقــه  60و 40 ،20 ،صــفر

  .گرفتند انجام )میلی گرم بر لیتر(3000و2000،1000
 در .شـد  مـشاهده  آزمایش شروع از دقیقه 40 از پس ،TSS حذف مقدار بیشترین بررسی، مورد فرآیند سه هر در :ها  یافته

 بـه عـالوه،   . شـد  شـناخته  روش موثرترین عنوان  به درصد 4/92 حذف با الکتروفنتون فرآیند بررسی، مورد فرآیندهاي بین
 .نمودند حذف را شیرابه در موجود TSS از درصد 7/41 و درصد 3/60 ترتیب به نیز الکتروشیمیایی و فنتون هاي روش

 اثـرات  و آلـودگی  و شـود  مـی  آن هـاي   ژگـی وی تغییـر  باعـث  شیرابهدر   موجود معلق ذرات کاهش بنابراین، :گیري نتیجه
  .کاهد می را آن محیطی زیست نامطلوب
  الکتروفنتون فنتون، الکتروشیمیایی، شیرابه، تصفیه :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 و جمعیـت  رشـد  افـزایش  اخیـر،  سـال  صد یک در

 عـادات  و محـصوالت  تولید شیوه در تغییر شهرنشینی، توسعه
 باعــث اورينــچنــین توســعه صــنعت و ف هــم مــردم، مــصرفی
 بـر  .اسـت  گردیـده  صـنعتی  و شهري زباله تولید نرخ افزایش

 در شـهري  جامد زباله تولید نرخ شده، منتشر آمارهاي اساس
 666 معادل( روز در تن بیلیون 3/1 معادل میالدي 1994 سال
 2008 سـال  در لـیکن  اسـت،  بـوده  )روز در نفر هر براي گرم
 تـن  بیلیـون  7/1 مقدار به  درصد 31 افزایش با زباله تولید نرخ

 نیـز  کـشور  داخل در زباله تولید نرخ .)1(است رسیده روز در
 صـورت   بـه  مواد این دفع و آوري  جمع که  طوري  به است، باال

 سـازمان  سـوي  از منتـشرشده  آمار .است آمدهدر معضل یک
 ایران که دهد  می نشان تهران شهرداري مواد تبدیل و بازیافت

 هـاي   زبالـه  .)2(دارد قرار جهان دهم رتبه در زباله تولید نظر از
 کــود تهیـه  هـاي  محــل یـا  و دفـن  هــاي محـل  در شـده،  تولیـد 

 و شـیمیایی  فیزیکـی،  شـدید  تغییـرات  معـرض  در کمپوست،
ــوژی ــرار کیبیول ــی ق ــد م ــر در و گیرن ــوذ اث ــاران آب نف  در ب

 و انـدازه  کـاهش  ماننـد  فراینـدهایی  انجـام  با و دفن هاي  محل
 بــسیار مــایع ،کمپوســت کــود تهیــه در هــا زبالــه شــدن خــرد
 رنـگ  داراي مـایع  ایـن  .شـود   می تولید شیرابه نام به اي  آلوده

 از بـاالیی  غلظـت  حـاوي  که باشد  می شدید تعفن بوي و تیره
 اسـت  ممکـن  شیرابه .ستا معدنی و لیآ لمحلو و معلق دامو

 صـورت    بـه  خطرنـاك  آالینـده  چنـدین  بـاالي  غلظت حاوي
 سـمی  و آلـوده  بـسیار  مایعـات  از زبالـه  شـیرابه  .باشد همزمان

 محـیط  در نـامطلوب  اثـرات  ایجـاد  باعـث  کهشود  حاصل می 
 بـراي این مایع    بودن آمیز  مخاطره دلیل به .)3(دگرد  می زیست

ــ آب ــی، ايه ــطحی زیرزمین ــاك و س ــه در  خ ــت ک  الزم اس
آوري، تــصفیه و دفــع آن دقــت کــافی مبــذول  کنتــرل، جمــع

 مختلف هاي  مکانیزم اثر تحت شده آوري  جمع شیرابه .گردد
 زیـرین  خـاك  هـاي   الیـه  میـان  در حرکـت  و نفـوذ  به  شروع
 تحتـانی  زیرزمینـی  آب سـفره  بـه  مسیري طی از پس و کرده
 زیرزمینـی  آب در مـواد  ایـن  لظـت غ افـزایش  .شـود   می وارد

 تجـاوز  مجاز استانداردهاي از که برسد حدي به است ممکن
 بـه  شـیرابه  تـصفیه  .)4(دنشو آلوده زیرزمینی هاي  آب و کرده

 در نگرانـی  تـرین   مهـم  اغلـب  هـا   آلـودگی  انـواع  وجـود  دلیل
  بایـد  هـا   شیرابه رو، این از .باشد  می شهري زائد مواد مدیریت

 اسـتاندارد  بـه  رسـیدن  تـا  زیـست  محـیط  رد شـدن  رها از قبل
 در شـیرابه  متفاوت ترکیبات دلیل به .)6،  5(شوند تصفیه تخلیه
 آن تـصفیه  بـراي  جـامعی  روش تـاکنون  مختلـف،  هاي   مکان
 حذف براي شده پیشنهاد هاي  روش جمله از .است نشده ارائه

 و کواگوالســـــیون بـــــه تـــــوان مـــــی معلـــــق جامـــــدات
 از اسـتفاده  ،)8،  7()سـازي   لختـه  و انعقاد( الکتروکواگوالسیون

ــا صــافی ــا الگــون ،)9(ه ــايآبیور ،)10(ه ــشایی کتوره  ،)11(غ
 .نمود اشاره )13(نشینی ته و )12(شناورسازي

گـرم   5/2 از استفاده با )1391( همکاران و محوي
 از  درصـد  51 حـدود  ،سـولفات   فریک  پلی منعقدکنندهبر لیتر   
TSS همکــاران و عبــدالعزیز .)14(نمودنــد حــذف را شــیرابه 

 یـک  شـیرابه  معلـق  جامدات از  درصد  99 حدود نیز )2007(
 آلـوم حـذف    منعقدکننـده  از استفاده با را هوازي نیمه لندفیل
 مطالعـه  بـا  )1389( همکـاران  و سـاقی  چنین، هم .)15(نمودند

 37/58 حـدود  همـدان،  زبالـه  دفـن  محـل  هاي  شیرابه روي بر
 1500 غلظـت  با آلوم منعقدکننده ي وسیلهه  ب را TSS درصد

 .)16(نمودند حذف 2 برابر با PHگرم بر لیتر و مقدار  میلی

 الکتروشـــیمیایی روش بـــین تفـــاوت تـــرین مهـــم
 هـا    لخته ایجاد نحوه ،شیمیایی انعقاد و )الکتروکواگوالسیون(

 کــــردن اضـــافه  ،شــــیمیایی انعقـــاد  روش در .باشــــد مـــی 
 و ترســیب  ســبب  پــساب،  بــه شــیمیایی  هــاي  منعقدکننــده
ــازي ــده جداسـ ــی آالینـ ــود، مـ ــالی در شـ ــه حـ  روش در کـ

 فلـزي  هـاي   یون از استفاده با ، عمل جداسازي  الکتروشیمیایی
 .)17(گیــرد مــی صــورت محــیط در هیدروکــسیدها تــشکیل و

 روابـط  صـورت  بـه  الکترودها در گرفته صورت هاي  واکنش
  :)18(دنباش می زیر

  
  :آند در واکنش

1( Fe(s) → Fe2+ (aq) + 2e-  

2( 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-  

  :واکنش در کاتد
3( 2H2O +2e- → H2 (g) + 2OH-  
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ــاي روش ــسیداسیون هـ ــشرفته اکـ ــی پیـ ــد مـ  تواننـ
 تجزیـه  قابل مواد به را بیولوژیکی تجزیه غیرقابل هاي  آالینده

 قابــل هــاي آلــودگی و نماینـد  تبــدیل ســمی غیــر بیولـوژیکی 
 اکـسیدکربن   دي و معـدنی  مـواد  بـه  نیـز   را بیولـوژیکی  تجزیه

 پیـشرفته  اکـسیداسیون  ینـدهاي آفر .)19()4 رابطـه (دکنن لتبدی
 رادیکــال تولیــد مبنــاي بــر الکتروفنتــون و فنتــون روش ماننــد

ــی عمــل هیدروکــسیل ــد م ــصفیه جهــت و کنن ــا و ت ــود ی  بهب
   .)20-22(گیرند می قرار استفاده مورد پذیري تجزیه

4 (AOPs→OHo→CO2+H2O+InorganicIons 

                                                         Pollutant  
  

 هیـدروژن  پراکـسید  و آهـن  یـون  فنتون، فرایند در
 هـاي   هزینـه  و اثربخـشی  میـزان  بـه  توجـه  بـا  که هستند موادي

 ینـد آفر چنـین   هـم  .)23(شـود   مـی  تعیین ها  آن مقدار اقتصادي،
ــون ــ الکتروفنتــ ــدهايآفر ی ازترکیبــ ــیمیایی ینــ  الکتروشــ

 مزایـاي  که است فنتون اکسیداسیون و )الکتروکواگوالسیون(
   .)24(باشد می دارا را روش دو هر

 از اسـتفاده  شـیرابه،  آلـودگی  باالي غلظت دلیل به
 ،COD کـاهش  بـر  عـالوه  پیـشرفته  اکـسیداسیون  یندهايآفر

 ایــن در .دهــد  کــاهش نیــز را معلــق ذرات غلظــتتوانــد  مــی
 از يا  نمونـه  روي بـر  آزمایـشگاهی  مطالعـات  انجـام  با تحقیق
 به آن TSS کاهش و اصفهان شهر کمپوست کارخانه شیرابه
 هـر  کـارایی  الکتروفنتون، و فنتون الکتروشیمیایی، هاي  روش
 بررسـی  مـورد  تفصیل  به TSS حذف در ها  روش این از یک
  .است گرفته قرار

 
  ها روش و مواد

 شـیرابه  نمونـه  کـاربردي،  – بنیـادي  مطالعـه  ایندر  
 بـه  و  شـد  تهیـه  اصـفهان  مپوسـت ک کارخانـه  از بررسی مورد

 تغییرات بروز از جلوگیري منظور  به .گردید منتقل آزمایشگاه
 ،نظـر  مـورد  فراینـدهاي  انجـام  از قبـل  نمونـه،  هاي  ویژگی در

جدول  .)25(شد نگهداري گراد  سانتی درجه 4 دماي در نمونه
  .دهد می نشان را بررسی مورد شیرابه مشخصات 1
  
  
  

  فرایند انجام از قبل مطالعه مورد شیرابه مشخصات. 1جدول 
  پارامترها  مقدار

14820  BOD5 (mg/L) 
48500  COD (mg/L) 

0.3  BOD5 / COD 
7.5  pH  

44900  TS (mg/L) 
14900  TSS (mg/L)  
4.95  EC (ms/cm)  
3400  Alkalinity (mg/L CaCO3)  
600  Sulfate (mg/L) 

883.33  Turbidity (NTU)  
  

 نمونـه  ذخیـره  محفظه ابتدا یند،آفر هر انجام هنگام
 مطالعات تجربیات اساس بر سپس و شد مخلوط کامال اصلی

 جــنس از راکتــوري در آناز  لیتــر میلــی 500 مقــدار ،پیــشین
با استفاده از اسـید      آن   pH مقدار   وشد   ریخته گالس پلکسی

 محفظـه  اخـتالط  عـدم  .)26( کـاهش یافـت  3بـه  سـولفوریک  
 در هـا    نمونـه  شـدن  اهمگننـ  و جامـد  ذرات نشینی ته موجب
 TSS مقـدار  ،pH کـاهش  از پـس  .گردد  می مختلف مراحل
 مطالعـات  در اولیـه  TSS عنـوان   بـه  و  شـد  گیري  اندازه شیرابه

 25±5 دمـایی  محـدوده  در هـا   آزمـایش  تمام .دگردی استفاده
ــه ــانتی درج ــراد س ــام گ ــد انج ــم .پذیرفتن ــین ه ــه چن ــور ب  منظ
بـه   کتـور آر ویـات محت ینـد، آفر حـین  در نمونـه  سازي  همگن
   .شد مخلوط مغناطیسی همزن کمک

 مـورد  O2H7. 4 FeSO ترکیـب  ،فنتون یندآفر در
ــاز ــه نی ــه ب ــزوده نمون ــپس و اف ــول س ــد30 محل  2O2H  درص

 هـاي  غلظـت  اسـاس  بر شده   اضافه مقادیر .شد اضافه تدریج  به
2O2H تعیـین  لیتـر  بـر  گرم  میلی 3000 و 2000 ،1000  با برابر 

ــا در ســپس .شــدند  شــروع از دقیقــه 60 و 40 ،20 هــاي نزم
 طبـق  TS گیـري   انـدازه  .گرفت انجام گیري  نمونه ها،  واکنش

ــدازه و B2540 روش ــري انـ ــق TDS گیـ  C2540 روش طبـ
 فاضـالب  و آب آزمایـشات  براي استاندارد هاي  روش کتاب
بـر   TSS گیـري   انـدازه  بیـشتر،  دقـت  منظور به .)25(شد انجام

  :صورت گرفت زیر فرمولاساس 
  
5(TDS)    کل جامـدات محلـول(-TS)   کـل جامـدات(TSS=)  کـل

  )جامدات معلق
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 عدد 6 الکتروشیمیایی، هاي  واکنش انجام منظور  به
ــا آهنــی الکتــرود  مترمربــع ســانتی 5/15 ×8/2 مقطــع ســطح ب

ــطح( ــستغرق س ــانتی 6 × 8/2 م ــر س ــع مت ــخامت و )مرب  1 ض
 عمـود  صـورت   بـه  یکدیگر از متر سانتی 5/1 فاصله با متر  میلی
 مستقیم، جریان منبع یک از سپس .گرفتند قرار راکتور لداخ

شکل ( شد سیستم وارد آمپر 5/1 و 1 ،5/0 هاي  جریان شدت
 صورت فوق روش طبق TSS گیري  اندازه و گیري  نمونه .)1

  .پذیرفت
 2O2H  درصــد30 محلــول ،الکتروفنتــون روش در

 بــه لیتـر  بـر  گـرم  میلـی  3000 و 2000 ،1000 هـاي  غلظـت  در
 منظـور  به نامحقق پیشنهاد به توجه با .شد افزوده یرابهش نمونه

 تـدریج  بـه  2O2H محلول اکسیداسیون، عمل کارایی افزایش
، چنـین   هـم  .گردیـد  افـزوده  هـا   نمونـه  به اي  قطره صورته  ب و

ــیمیایی،  ــد روش الکتروش ــرود 6 مانن ــی الکت ــور در آهن  راکت
 هـا   آن در آمپـر  5/1 و 1 ،5/0 هاي  جریان شدت و قرارگرفت

 ذکـر  روش طبـق  بـر  آزمایش انجام و گیري  نمونه .شد اعمال
 از حاصـل  نتـایج  سـپس  .گرفـت  انجـام  فنتـون  فرایند در شده

 افـزار    نـرم  در عـاملی  دو واریـانس  تحلیل روش به آزمایشات
SPSS فترگ قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد.  

  

  
  کتور فرایندهاي الکتروشیمیایی و الکتروفنتونآر .1شکل 

  
  ها یافته

ــه شـــیرابه TSS حـــذف درصـــد مقـــدار  روش بـ
 هــاي  جریــان شــدت  و واکــنش زمــان  در الکتروشــیمیایی

 نتـایج  .اسـت  شـده  داده نشان 1نمودار   در مختلف الکتریکی

 ، درصـد  95 اطمینـان  بـازه  در که دهد  می نشان آماري تحلیل
 افـزایش  بـا  TSS حـذف  درصد مقدار در داري  معنی تفاوت
 از تغییـر  این ).>05/0p( دارد وجود الکتریکی جریان شدت

  .باشد نمی محسوس  درصد95 دقت بازه در آمپر 5/1 به 1
 

 
ــودار  ــذف . 1نم ــد ح ــانTSSدرص ــدت   در زم ــنش و ش  واک

  هاي مختلف طی فرایند الکتروشیمیایی جریان
 

 فنتون روش به TSS حذف درصد مقدار 2نمودار  
ــان در ــنش زم ــت و واک ــاي غلظ ــف ه ــشان را 2O2H مختل  ن
 هـاي   غلظـت  در تغییـر  کـه  داد نشان آماري مطالعات .هدد می

2O2H 05/0(دارد واکنش نتایج در داري معنی تغییراتp<.(  
  

 
هـاي     و غلظـت     در زمـان واکـنش     TSSدرصد حذف    .2نمودار  
   در فرایند فنتون2O2Hمختلف 

  
 شیرابه از TSS حذف در الکتروفنتون یندآفر تاثیر

 ایـن  کـه  گونـه   همـان  .است هشد داده نشان 3نمودار   در زباله
 شـدت  در TSS حذف درصد بیشترین ،دده  می نشان نمودار
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) گرم بر لیتر   میلی( 2000برابر 2O2H غلظت آمپر، 5/1 جریان
   .است آمده دسته ب آزمایش شروع از پس دقیقه 40 و
  

 
 بـه روش الکتروفنتـون در زمـان         TSSدرصد حـذف     .3نمودار  

 2O2Hختلف هاي م واکنش، شدت جریان و غلظت

  
 بحث

 فرآینـدهاي  TSS حـذف  مقدار بیشترین 4نمودار  
بر طبق   .دهد  می نشان را الکتروفنتون و فنتون الکتروشیمیایی،

 در زبالـه  شـیرابه  از TSS حـذف  مقـدار  بیشترین این نمودار، 
 شــدت در کـه  باشــد مـی   درصــد7/41 الکتروشـیمیایی  روش

 مـشاهده  واکـنش  شـروع  از دقیقه 60 از پس و آمپر 1 جریان
ــدآفر در .شــود مــی ــا الکتروشــیمیایی ین ــز انحــالل ب ــد، فل  آن
 هـا   آالینـده  حذف موجب شده تشکیل هیدروکسید هاي  لخته
 شـیمیایی  مـواد  شـیمیایی،  انعقـاد  روش بـه  نسبت که دنشو  می

 .)27(یابـد   می کاهش تولیدي لجن میزان و شده مصرف کمتر
 TSS حذف درصد 2O2H غلظت افزایش با فنتون یندآفر در

 مقدار به TSS حذف بیشترین که اي  گونه  به یابد،  می افزایش
میلـی گـرم بـر       3000 با غلظت  2O2H مقدار در  درصد 3/60

نمـودار  ( پیونـدد  مـی  وقوع به دقیقه 40 واکنش  زمان در ولیتر  
 تولیـد  افـزایش  موجب 2O2H غلظت افزایش ).4  و نمودار  2

 در را هـا  بیـشترآالینده  حـذف  و گـشته  هیدروکسیل رادیکال
ــدهايآفر در .دارد پـــی ــونی ینـ ــین فنتـ ــدار تعیـ ــب مقـ  مناسـ

ــن و پراکــسیدهیدروژن ــی آه ــسیار دوظرفیت ــائز ب ــت ح  اهمی
 بـاال  موجب پراکسیدهیدروژن زیاد مقدار از استفاده .باشد می

 چنـین  هـم  ،)28(شـود  مـی  آن نـشینی   تـه  کـاهش  و لجـن  آمدن

 ولیـد ت افـزایش  سـبب  ظرفیتـی  دو آهـن  زیاد مقدار از استفاده
ــن ــدار و لجــ ــدایت و TDS مقــ ــی هــ   (EC)الکتریکــ

 عنـوان   بـه  آهـن  آنـد  از الکتروفنتـون،  روش در .)29(گردد می
 در مـداوم  طـور   بـه  +Fe2 یـون  و شـود   مـی  اسـتفاده  +Fe2 منبع

 از هیدروکـسیل  رادیکال تولید منظور  به .شود  می تولید محیط
2O2H ــه  .)24(شــود مــی اســتفاده اکــسیدکننده عامــل عنــوان ب

 الکتروفنتـون  روش کـه  دهند  می نشان آزمایشگاهی لعاتمطا
ــسه در ــا مقای ــاي روش ب ــون و الکتروشــیمیایی ه ــارایی فنت  ک

 میـزان  چنـین  هم دارد، زباله شیرابه از TSS حذف در بیشتري
   .کند می تولید فنتون فرایند به نسبت کمتري لجن

  
ــداکثر .4 نمـــودار ــدار حـ ــذف مقـ ــدهاي در TSS حـ  فرآینـ

  الکتروفنتون و فنتون ایی، یالکتروشیمیای
 

 نـشین  تـه  ینـدها آفر ایـن  در شـده  تـشکیل  هاي  لخته
 یندهايآفر در درکاتد شده تولید هیدروژن گاز ، اما دونش می

 بعـضی  و شده متصل ها   لخته به الکتروفنتون و الکتروشیمیایی
 تصفیه در پدیده این .آورد  درمی شناور حالت به را ها  لخته از

 توان  می زیرا باشد،  می اهمیت حائز ستردهگ مقیاس در شیرابه
 .نمـود  جداسـازي  مناسب هاي روش با را شده تولید هاي  لخته

 بـه  آن آلـودگی  ،باشد شده حذف آن جامدات که اي  شیرابه
 محـیط  هـاي   آلـودگی  و بـد یا مـی  کـاهش  توجهی قابل میزان

  .رسد می حداقل به آن زیستی
  

  گیري نتیجه
 (TSS) معلـق  جامدات  کل حذفدر این تحقیق،    

 از طریـق   اصـفهان  کمپوسـت  کارخانه زباله شیرابه در موجود
 مــورد  الکتروفنتــون  و فنتــون الکتروشــیمیایی،  فرآینــدهاي
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 برابـر  مطالعه مورد خام شیرابه TS مقدار .گرفت قرار بررسی
گـرم   میلـی  14900 برابـر  آن TSS وگرم بر لیتر     میلی 44900
 شـدت  افـزایش  بـا  کـه  دنـ ده  مـی  نـشان  نتایج .باشد  میبر لیتر   
 افـزایش  TSS حـذف  واکنش زمان و 2O2H غلظت جریان،

 40 از پـس  حـذف  مقـدار  بیـشترین  ،مـوارد  اغلب در .یابد  می
ــه  روش در .شــــد مــــشاهده آزمــــایش شــــروع از دقیقــ

 برابـر بـا    TSS حـذف  درصد  مقدار بیشترین الکتروشیمیایی،
 از پـس  و آمپـر  1 جریـان  شدت در که باشد  می  درصد 7/41

 بیشترین چنین هم .گردید مشاهده آزمایش شروع از دقیقه 60
 در  درصد 3/60 مقدار به فنتون روش در TSS حذف درصد

 از پــس دقیقـه  40 و 2O2H لیتــر بـر  گــرم میلـی  3000 غلظـت 
 مقـدار  نیـز  الکتروفنتون روش در .شد مشاهده واکنش شروع

 در آزمـایش  شروع از دقیقه 40 از پس TSS از  درصد 4/92
 5/1 جریـان  شـدت  و 2O2H لیتـر  بـر  گرم میلی 2000 غلظت

 بیـشتري  کـارایی  روش ایـن  رو، ایـن  از .گردیـد  حذف آمپر
 جهت مناسب یروش عنوان  به و دارد دیگر روش دو به نسبت

 نیـاز  بـه  توجه با .شود می پیشنهاد زباله شیرابه از TSS کاهش
 ایـن  ،گـسترده  مقیاس در الکتریکی انرژي و شیمیایی مواد به

 .اسـت  مواجـه  هایی  محدودیت با بودن بر  هزینه علت به روش
 تکمیلی روش عنوان به روش این گردد  می پیشنهاد رو این از

 مورد بیولوژیکی هاي روش نظیر تر هزینه  کم هاي  روش از بعد
  .گیرد قرار استفاده

  
   و قدردانیتشکر

 92112 شـماره  به تحقیقاتی طرح حاصل مقاله این
 دانـشگاه  پژوهـشی  معاونـت  مـالی  ايه حمایت با که باشد  می

ــوم ــکی عل ــان پزش ــام کاش ــده انج ــت ش ــیله  .اس ــدین وس  ب
ــدردانی را    ــشکر و قـ ــال تـ ــت کمـ نویـــسندگان از آن معاونـ
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