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 مكعمي 

ب فػا گػفجي اؿت بظـ ِمعى 
 
ب بیـ از ؿي چٌارم ؿًس کػى زمین را پٍقاهعى اؿت. ای از ؿًس ؿیارى زمین را ا

 
با این ًمي، . ا

ب 97هؼدیک بي 
 
 درلع بالی ماهعى هیؼ بظفی بي لٍرت یض زدى و غیػ 3ًا قٍر و غیػ لابو هٍقیعن ًؾجوع و از   درلع این ا

    .ًا وزٍد دارد ًا و بػ فػاز للي کٍى  لابو ممػؼ در لًب 

ب ًای مٍزٍد در این ؿیارى در الیاهٍس ًا و دریاًا اهباقجي قعى اهع، لیکن ثوٌا شعود ۲/۹7
 
ب ًای  ۸/۲ درلع از ا

 
درلع از ا

ب ًای ؿًس کػى زمین بي لٍرت موايق لًبی، یظچاؿ ًای يبیّی، م. مٍزٍد لابو قػب می باقع
 
لعار لابو ثٍزٌی از کو ا

ن در رودطاهي ًا زاری بٍدى و یا بي لٍرت ۶۲/۰ريٍبت ًٍا و طاک می باقع کي ِماًل غیػلابو دؿجػؿی اؿت و ثوٌا 
 
 درلع از ا

مین می همایوع
 
قامیعهی طٍد را از این موابُ ثا

 
ب ا

 
ب قیػین و موابُ زیػزمیوی لػار گػفجي اهع و اهؾان ًا ا

 
بي ًمین  .دریاچي ًای ا

قامیعهی مًلٍب رهذ می
 
ب ا

 
قٍد در  بیوی می بػد و پیـ دلیو اؿت کي هؼدیک بي یک پورم زمّیت زٌان از کمبٍد یا هبٍد ا

ن قٍهع دًي 
 
بی و پیامعًای موفی هاقی از ا

 
یوعى بظـ بیفجػی از زمّیت زٌان دچار کم ا

 
  .ًای ا

هٌاؿت کي البجي راى شلی   ًای مًػح بػای مكابلي با بصػان کم  یکی از گؼیوي
 
ب دریاًا و همک زدایػػی از ا

 
بی، قیػین کػدن ا

 
ا

ا بػای کاؿجن از ممػؼ اهػژی  ؼیوي اؿت و بي مكعار لابو ثٍزٌی اهػژی هیاز دارد در هجیري، با ثٍزي بي ثالش کفًٍر گػان و پًػ

ب دریاًا با اؿجفادى از روش   ًای قیػین و بصح گػمایـ زمین، ادامي دادن بي يػح 
 
ًای ؿوجی و رایذ، ثٍزیي   ؿازی ا

  .چوعاهی هعارد

لٍدگی ًای میکػوبی و قیمیائی لػار گػفجي
 
ب قیػین لابو دؿجػس در مّػض اهٍاع ا

 
الیوعى ًای  امػوزى این موابُ مصعود ا

 
، و ا

 .فػاواهی از يػیق فاهالب ًای لوّجی و کٍدًای قیمیائی موابُ شیاثی اهؾان ًا را بي يٍر زعی ثٌعیع می همایع

ؿفاهي با ثٍؿّي ثمعن زعیع و لوّجی قعن زٍامُ، فاهالب ًای لوّجی، مٍاد ؿمی،  ) ۱
 
لٍدگی ًای  (فلؼات ؿوگین(مجا

 
و ا

ای ؿمی، مٍاد رادیٍاکػجیٍ،  زاد، مٍاد للیائی، گاًز
 
یع، از لبیو اؿیعیجي ا

 
موػ کي بػای ؿالمجی مٍزٍد ثٌعیع بي شؾاب می ا

ب ًای قیػین لابو دؿجػس می همایوع... میکػوارگاهیؾم ًای بیماری زا، چػبی و روغن و 
 
 .را وارد ا

مٍاد قٍیوعى کي در ِمػ ما بؾیار ثٍؿّي یافجي و شرم وؿیّی را ثفکیو می دًع، ًػ روز و ًػ ؿاِت از يػیق چاى ًای  )۲

ب ًای زیػزمیوی گػدیعى و مٍلکٍؿ ًای کػبن دار شلكٍی 
 
ا)فاهالب وارد ا ؿاهی لابو  (ًیعروکػبًٍر

 
ن کي بي ا

 
مٍزٍد در ا

لٍدگی  قیمیائی ایراد می همایوع
 
ب ًای زیػزمیوی می گػداهوع و ا

 
ؿفاهي با ثمام ثالقی کي بي . اؿجصالي و ثغییػ هیؾجوع، را وارد ا

 
مجا
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معى در شاؿ شاهػ فكى 
 
زؼء اهٍاع ثرؼیي (در قػایى مّمٍلی ثرؼیي می گػدهع  (دثػزوت ًا) درلع از پاک  کووعى ًا ۲۵ِمو ا

هٌا قکؾجي همی قٍهع۷۵و  (قٍهعى می باقوع
 
هٌا اؿجصالي همی گػدد و مٍلکٍؿ ًای شلكٍی کػبن دار ا

 
 . درلع ا

لٍدگی ًا با اهافي کػدن مكعاری کلػ کي ارزان ثػین و لابو دؿجػس ثػین  ) ۳
 
ب قػب زٌت مبارزى با ا

 
ثمفیي طاهي ًای ا

هجی اکؾیعان اؿت، میکػوب ًا و ویػوس ًا را در قػایًی طاص 
 
ًوگامی کي کلػ بي ِوٍان . از بین می بػهع (هي بي يٍر کامو(ا

لی مدو اؿیع ًیٍمیک ثٍلیع 
 
ب بي کار می رود، در اخػ ثػکیب کلػ با مٍاد ا

 
گوعزدائی کووعى در ثمفیي ا

 ، بػمٍدی کلػومجان(۳CHCL) کلػوفػم: یا ًالٍفػم ًا را می همایع، ثػی ًالٍمجان ًای اللی ِبارثوع از THMs ثػی ًالٍمجان ًا

(۲CHBrCL)ٍکلػومجان قٍاًعی در دؿت اؿت کي این ثػکیبات طالیت  .(۳CHBr) و بػمٍفػم (۲CLCHBr) ، دی بػم

ب بي لٍرت رایذ این گٍهي . ؿػيان زائی دارهع، کي بػای ؿالمجی اهؾان ًا زعًا موػ ثفظیك دادى قعى اهع
 
در قکو ثمفیي ا

ور طٍد را بػ ؿالمجی اهؾان ًا وارد می ؿازد
 
ب بالی می ماهوع و کلػ اهافی بالی ماهعى هیؼ اخػ زیان ا

 
در ًػ . مٍاد ًم چوان در ا

ب همی ثٍاهوع اهرام دًوع
 
لٍدگی  قیمیائی و ِوالػ مصلٍؿ در ا

 
خیػ زیادی در رابًي با مكابلي با ا

 
فلؼات  .شاؿ ثمفیي ًای اولیي ثا

قامیعهی وارد بعن اهؾان ًا می گػدهع و اخػات ثظػیبی طٍد را بي زای طٍاًوع 
 
ب ا

 
ور ًم چوان از يػیق ا

 
موػ و همک ًای زیان ا

 .گغاقت

ن با (۴
 
ور، کي میؼان ا

 
ب شاوی مصلٍؿ همک ًا و فلؼات زیان ا

 
 Electrical Conductivity, TDS Total Dissolved :ا

Solids خیػ لػار می دًع و در رؿیعن
 
، مفظك می گػدد، مجابٍلیؾم ؿلٍلی و ؿٍطت و ؿاز ؿلٍؿ ًای بعن اهؾان را ثصت ثا

ٍج و بافت ًای بعن اطجالؿ ایراد می  همایع این اطجالؿ بي لٍرت طؾجگی مفػط، هاراشجی ًای . غغا و اکؾیژن کافی بي هؾ

ب در ؿیؾجم گػدش طٍن بي لٍرت رؿٍباثی در . ٍاًػ می گػدد ... پٍؿجی، هّف در ِوالت بعن، ؿػدرد و
 
مٍاد زائع ا

زعارى رگ ًا بالی می ماهوع و مٍزب ثملب قػائین، ففار طٍن، کاًـ کارائی کلیي ًا و کاًـ ثػقصات مفیع غعد بعن و 

 .هٌایجًا ؿکػجي ًای للبی، مغؼی و ؿایػ ٍِارض طًػهاک می گػدهع

ب مٍزٍد در بعن اهؾان  (۵
 
ن در طٍن ۸۵ درلع ثا ۶۶میؼان ا

 
ب ؿالم و . درلع می باقع۷۹ درلع اؿت کي مكعار ا

 
ا

مٍریت ًای هػوری بػای شیات پػهفاط و ؿالم باقع
 
بی اؿت کي لادر بي اهرام ما

 
ؿٍطت و ؿاز ؿلٍلی ِمعثًا . بٌعاقجی ا

هٌا را بي 
 
ب بي يٍر دائم ؿلٍؿ ًا و بافت ًا را با شمو مٍاد غغائی ثغغیي کػدى و ؿپؽ مٍاد زائع ا

 
ب لٍرت می پغیػد و ا

 
ثٍؿى ا

ن 
 
ب از ِوالػ زائع این ثٍاهائی کاًـ می یابع و ٍِارض ا

 
طارج از بعن شمو می کوع، کي در لٍرت اقباع بٍدن مٍلکٍؿ ًای ا

 .بي لٍرت ًای گٍهاگٍن در زهعگی ما ٍاًػ می گػدد
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ب در ؿاؿ (  ۶
 
لٍدگی ًای مظجلف ا

 
قامیعهی و موػات هاقی از ا

 
ب ا

 
ب ۷۸ثٍزي بي امػ بٌعاقت ا

 
ثٍزي ًمػاًان گػوى ثمفیي ا

گاًی ِمٍمی هؾبت . را بي طٍد زلب همٍد
 
لٍدگی ًا، و ثٍؿّي ا

 
یؼ دادن از امػاض و هاراشجی ًای هاقی از این ا هان زٌت پًػ

 
ا

غاز کػدهع
 
هٌا ثالش ًای طٍد را ا

 
اؿمؼ مّکٍس از هجایذ این  (Reverse Osmosis)اؿجفادى گؾجػدى از ؿیؾجم ًای ثمفیي . بي ا

لٍدى و هاؿالم  Reverse Osmosis .فّالیت ًاؿت
 
ب ًای ا

 
ؿیؾجمی اؿت کي با بٌػى گیػی از لاهٍن اؿمؼ در يبیّت می ثٍاهع ا

ب ؿالم بٌعاقجی ثبعیو همایع، کي هؼدیک بي مظجمات اؿجاهعارد  (membrane) با ِبٍر دادن از فیلجػی مظمٍص بي هام
 
بي ا

ب را غػباؿ کػدى و مٍلکٍؿ ًای اقباع هفعى و ؿالم را . می باقع (WHO) ؿازمان بٌعاقت زٌاهی
 
این ؿیؾجم مٍلکٍؿ ًای ا

 میکػون مفظك ۳ ثا ۰۳/۰اهٍاع میکػوب ًا و ویػوس ًا کي در اهعازى ًای فیؼیکی . از مٍلکٍؿ ًای اقباع قعى زعا می همایع

ب ؿالم و بٌعاقجی 
 
ور را بي لٍرت پؾاب طارج می همایع و ثوٌا بي ا

 
می گػدد و ًم چوین اهٍاع فلؼات ؿوگین و همک ًای زیان ا

ور اؿت
 
 .ازازى ِبٍر و طػوج از ؿیؾجم را می دًع کي لابو قػب و ايمیوان ا

لابو دؿجػس ثػین ؿیؾجم و با قػایى کاماًل الجمادی زٌت  دؿجگاى ًای کٍچک پػثابو و طاهگی و اداری اؿمؼ مّکٍس

قامیعهی ؿالم در موؼؿ و مصیى کار می باقع
 
ب ا

 
مین ا

 
ب مّعهی بؾجي بوعی قعى . ثا

 
با این دؿجگاى ًا دیگػ هیازی بي ثٌیي ا

ب ًای هاؿالم در امان طٍاًیع بٍد
 
 .هظٍاًیع داقت و از موػات بی قمار ا

 

ب  ثاریظچي ثمفیي ا 

ود دو به حدآ ب یخ تصفیه رند که تاه این عقیداخین بر رمو. ستاقدیمی و طوالنی ر بسیااي سابقه داراي بشر اي برآ ب تصفیه 

ؿیفٍن ًای  .ستده ابودن آ ب کرف صان و شامل جوشانداي حل تصفیه این مرا. سدمی رمسیح د میالاز پیش ل ساار هز

ب را از ٍػفی بي ٍػؼ دیگػ موجكو می همایوع، هاطالمی ًای مّلق در فػایوع را می گیػهع این ِملیات در هكاقی ًای ممػیان لػن . فجیلي ای کي ا 

این شكیكت کي ِملیات ثمفیي . در کػجاب ًای رومیان و یٍهاهیان هیؼ بي این امػ اقارى قعى اؿت.  لبو از میالد مؾیس هفان دادى قعى اؿت۱۳

ب و ؿالمجی بفػ ارثبايی مفاًعى قعى اؿت ن اؿت کي بین پاکیؼگی ا  ب در اؿواد پؼقکی زمان ًای لعیم دیعى می قٍد بیان گػ ا  بكػاط کي پعر . ا 

ب مٍرد ممػؼ ؿاکوین : پؼقکی زعیع قمػدى می قٍد می گٍیع ًػکؽ کي می طٍاًع بي هصٍی قایؾجي در پؼقکی بي بػرؿی و ثصكیق بپػدازد بایع ا 

 .ب در ؿالمت اهؾان ًا بؾیار هكـ داردا  یک هاشیي را مٍرد ثٍزي لػار دًع زیػا 

ب در موازؿ افػاد مٍرد اؿجفادى لػار می گػفت و ثا شعود ؿعى هظؾت میالدی ًیچ هفاهي ای داؿ بػ وزٍد ِملیات  وؿائو اولیي ثمفیي ا 

ب ممػفی زامّي وزٍد هعاقت ب لٍرت . ثمفیي ای بػ روی ا  هٌا ِمو ثي هفیوی ا  بػاى ًای رومیان بي شٍهچي ًائی مجمو می قع کي در ا  بػطی از ا 

بگیػ قوی بٍد بػاى ًا دارای ثّعادی قیػ بٍدهع کي بػای ممػؼ ِمٍمی ثٍؿى مػدم مٍرد اؿجفادى لػار . می گػفت و مرٌؼ بي کاهاؿ ا  این ا 

ب شالو از بارهعگی از يػیق شیاط ًا و بام ًا کي مجمو . می گػفجوع ب قیػین لػار گػفجي اؿت، ا  در قٌػ وهیؼ کي بػ روی زؼیػى ای بعون موبُ ا 
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ای قوی ِبٍر می کػد ای بؼرگ بٍدهع ؿػازیػ می قع و در مؾیػ شػکت طٍد از فیلجًػ ب اهباًر
 
ا در شعود  .بي ا ب اهباًر

 
ٍع از این ا  لػن پؽ ۵اولین ه

ب زٌت ممارؼ طمٍلی و ِمٍمی ؿاطجي قع
 
ا شعود . از میالد مؾیس بػای ثٌیي ا ب اهباًر

 
ِملیات  . لػن مٍرد اؿجفادى لػار می گػفجوع۱۳این ا

ب در لػون وؿًی دچار رکٍرد گػدیع و مرعدًا در لػن 
 
در فػاهؾي و اهگلؾجان امجیازاثی اهصماری بػای وؿائو .  مٍرد ثٍزي لػار گػفت۱۸ثمفیي  ا

درؿت مدو زمان ًای لعیم این وؿائو بػای ممارؼ قظمی طاهگی، اهؾجیجًٍا و یا کفجی ًا مٍرد اؿجفادى لػار . لاؼ کػدن لادر گػدیع

غاز ؿعى . می گػفت
 
غاز گػدیع۱۹در ا

 
ب بػای ممػؼ ِمٍم در مكیاس بؼرگ ا

 
قٌػ بیؼلی در اؿکاثلوع بي ِوٍان اولین .  میالدی ثمفیي موالُ ا

ن مٍرد ثمفیي لػار گػفت قٌػت دارد
 
ب ممػفی ا

 
 .قٌػی کي ا

ن فیلجػاؿیٍن
 
ب مجفکو از ِملیات ثي هفین ؿازی بٍد کي مجّالب ا

 
غاز بي ۱۸۰۴این ؿیؾجم ثمفیي در ؿاؿ . اهرام می قع ؿیؾجم ثمفیي ا

 
 ا

ب قٌػی فیلجػ می قع۱۹بي ثعریذ در اروپا اؿجفادى از این ؿیؾجم مجعاوؿ گػدیع و در پایان لػن . کار کػد
 
ا از .  بیفجػ موابُ ِمعى ا این فیلجًػ

ٍع ماؿي ای کوع بٍدهع مػیکا پؽ از اروپا لٍرت گػفت . ه
 
ب در ا

 
اولین ثالش بػای فیلجػاؿیٍن در قٌػ ریچمٍهع ایالت . ثٍؿّي ِملیات ثمفیي  ا

ن لٍرت پغیػد۱۹۳۲ویػزیویا در ؿاؿ 
 
.  اهرام گػفت ولی پػوژى مورػ بي قکؾت گػدیع و چوعین ؿاؿ يٍؿ کفیع ثا ثالش مرعدی بػای اهرام ا

هٌا با مٍفكیت ًمػاى بٍد  .پؽ از زوگ ًای داطلی ثالش ًای دیگػی اهرام قع ثا از الگٍی فیلجػاؿیٍن اروپائی پیػوی قٍد اما ثّعاد کمی از ا 

. بي يٍر مؾلم ماًیت ذرات زامع مّلق در رودطاهي ًای اروپا ثفاوت داقت و فػایوع کوع فیلجػاؿیٍن ماؿي ای همی ثٍاهؾت بي طٍبی مؤخػ باقع

ای قوی ثوع کي بي لٍرت ًیعورلیکی ثمیؼ می قع رد اواطػ لػن  ب گػدیع، و با پایان این ۱۹ثٍؿّي فیلجًػ  مورػ بي کارائی بیفجػ فػایوع ثمفیي ا 

ن در مكیاس وؿیُ اهرام می قع .  لػن کاربػد ا 

طػ لػن  قامیعهی مٍرد اؿجفادى لػار می گػفت۱۹در طالؿ دو خلح ا  ب ا   یکی از مؼایای قواطجي هفعى . فیلجػاؿیٍن بػای بٌبٍد کیفیت ٍاًػی ا 

ب می گػدیع ن ِبارت بٍد از شغؼ میکػوارگاهیؾم ًائی کي قامو ٍِامو بیماری زا هیؼ می قع، و ًم چوین مٍزب گٍاراثػ قعن ا  پػی بػدن بي .    ا 

طػ لػن  مػیکا گػدیع۱۹طٍاص فیلجػاؿیٍن در ربُ ا   ۱۹در اهجٌای لػن .  ؿبب ؿاطت و ثٍؿّي واشعًای مظجلف فیلجػاؿیٍن در ؿػاؿػ اروپا و ا 

مع بی بي شؾاب می ا   ا 
 
ٍگیػی از بیماری ًای موفا پغیػش ثئٍری میکػوبی در مٍرد اهجكاؿ بیماری ًا مورػ بي  .فیلجػاؿیٍن بي ِوٍان ِامو اللی زل

ب ممػفی زامّي گػدیع اهرام این ِمو با اؿجفادى از . در ابجعا گوعزدائی بي لٍرت مٍلت اهرام می گػفت. اهرام ِملیات گوعزدائی بػ روی موبُ ا 

ٍکلػیت ًا در مٍارد طاص در لػن ًای  ای رهگ بػ و ًیپ ب را کلػیوي .  میالدی لٍرت می گػفت۱۹ و ۱۸پٍدًر اولین واشعی کي بي يٍر دائم ا 

غاز گػدیع، و در فیالدلفیا بي ؿاؿ ۱۹۰۹ثٍلیع کلػ مایُ اولین بار در ؿاؿ  . در بلژیک راى اهعازی قع۱۹۰۲می کػد، در ؿاؿ  ب ا   بػای گوعزدائی ا 

ب اؿجفادى از ؿایػ مٍاد ممػفی بػای گوعزدائی از زملي ازون بي يٍر ًم زمان ثٍؿّي پیعا کػد ولی ۱۹۱۳  بػای اولین بار زٌت هعِفٍهی ا 

ن فػاگیػ هفع بی . ممػؼ ا   ا 
 
ب ممػفی کاًـ بؾیار زیادی در مػگ و میػ هاقی از بیماری ًای با موفا گوعزدائی و اؿجفادى   وؿیُ از کلػ در موابُ ا 

ت و گؾجػدگی کمجػی ثٍؿّي یافجوع .را ؿبب گػدیع ب با ؿِػ موّكعؿازی ًمػاى با فیلجػ قوی ؿػیُ بي ِوٍان فػایوع . ؿایػ فػایوعًای ثمفیي ا 

 .مکمو ثي هفیوی در ایاالت مجصعى ثٍؿّي یافت

ب ًای ؿظت در لػن هٍزدًم در اروپا اهرام می گػفت ب گؾجػش پیعا هکػد. هػم کػدن ا  غاز لػن بیؾجم بػای ممارؼ ِمٍمی ا  ٍػفیت . اما ثا ا 

ب اؿجفادى هفع ـ ًای مػبٍط بي فیلجػاؿیٍن مٍرد ثٍزي لػار گػفت، اما بػای ممػؼ ِمٍمی ا  زمای لی مصلٍؿ در ا  . ذغاؿ بػای زعاؿازی مٍاد ا 

ب اطیػًا اهرام گػفجي اؿت ن در واشعًای ثمفیي ا  ن بي کػبن فّاؿ ًمػاى با اؿجفادى ا  ًمان يٍر ی کي اؿجفادى از . الالح این مادى و ثبعیو ا 
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پیفػفت ًای اهرام قعى در  .غفاًای مموٍِی بػای ِملیات فٍؽ فیلجػاؿیٍن و زعاؿازی مٍاد مّعهی مصلٍؿ بي ثازگی اهرام قعى اؿت

 در يی ثمام ثاریض رخ دادى بیفجػ اؿت
ً
ن چي کي لبال

 
ب در يٍؿ لػن شاهػ از ا

 
بي اؿجدوای چوع مٍرد فػایوعًای ثمفیي . فػایوعًای ثمفیي ا

هٌا ثٍؿّي یافجي اهع
 
خیػ ا

 
 ۳۰ثوٌا در يی . بعون اثکا بي ايالِات ِلمی در مٍرد الٍؿ ِملکػدقان و ثوٌا با وؿائو اهعک بػای ارزیابی کمی میؼان ثا

خیػ گغار بٍدى اؿت۴۰الی 
 
 ثا
ً
ب ِمال

 
گاًی ًای ِلمی بػ فػایوعًای ثمفیي ا

 
زالب اؿت بعاهیع یک ثئٍری مورػ بي بػوز ثغییػات .  ؿاؿ اطیػ ا

ب گػدیعى اؿت
 
ُ ثػ وؿائو و افؼایـ کو راهعمان . چوعی در فػایوعًای اللی ثمفیي ا فٌم مباهی ِلمی ؿبب بٌجػ قعن فػایوعًا و ثٍؿّي  زام

ب
 
 .گػدیعى اؿت راًبػدی ثمفیي ا

ب
 
 روش ًای ثمفیي ا

ب در دهیا ًؾجوع
 
با ثٍزي بي وزٍد هیػوگاى ًای مجّعد . روش ًای شػارثی، غفایػػی و ًیبػیعی ؿي روش مجعاوؿ قیػین ؿازی ا

ب قیػین در این موايق 
 
بػؽ و ؿٍاشو يٍالهی در موايق زوٍبی کفٍر و مؼایای روش ًیبػیعی، گؼیوي ی بٌیوي بػای ثٍلیع ا

کفٍر ما يبق دؿجي بوعی اللیمی زؼو موايق طفک شؾاب می قٍد و مكعار بارهعگی  .اؿجفادى از روش ًای ًیبػیعی اؿت

ب . کمی دارد
 
هبٍد معیػیت و بػهامي ریؼی لصیس، مٍزب قعى اؿت کفٍر در ؿاؿ ًای اطیػ با پیامعًای هاقی از کمبٍد ا

با العاماثی مدو کاًـ ثلفات اهجكاؿ و لػفي زٍیػػی در ممػؼ . مدو طفک قعن دریاچي ًا و لعمي بي کفاورزی مٍازي قٍد

ب، می ثٍان ثا شع مواؿبی ممػؼ را کاًـ داد
 
اما با ثٍزي بي رقع الجمادی و زمّیجی کفٍر این بي ثوٌایػػی کافی هیؾت و . ا

ب اؿت .هیاز بي موابُ زعیع اشؾاس می قٍد
 
یوع همک. یکی از العامات مؤخػ، همک زدایػػی یا قیػین ؿازی ا

 
زدایػػی از در فػا

ب قٍر یا لبيػیق زعا کػدن همک
 
ب لابو ممػؼ ثٍلیع میًای مصلٍؿ مٍزٍد در ا

 
ًای اگػچي از فواوری . قٍدقٍر، ا

قامیعهی بػای ممارؼ قٌػی و زدایػػی میهمک
 
ب ا

 
ن بیفجػ بػای ثٍلیع ا

 
ثٍان بػای ممارؼ مظجلف اؿجفادى کػد، اما امػوزى از ا

 .ثٍان در کفاورزی و لوّت بٌػى بػدزدایػػی، میًای همکقعى با فواوری چوین از پؾاب قیػینًم. قٍدطاهگی اؿجفادى می

یوعًای ًای مجعاوؿ، بي دو دؿجيروش. بػای همک زدایػػی، فواوری  ًای مظجلفی بي کار می رود
 
یوعًای شػارثی و فػا

 
ی کلی فػا

یع. قٍهعغفایػػی ثكؾیم می
 
ٍع . از ثػکیب این دو دؿجي، روقی زعیع بي هام ًیبػیعی، بي وزٍد می ا در این هٍقجار، این ه

 .فػایوعًا بي ازماؿ مّػفی طٍاًوع قع

ب  -۱
 
 فػایوعًای شػارثی قیػین ؿازی ا

ب ثكػیبًا طالك ثبعیو 
 
ب قٍر ثبظیػ و ؿپؽ بظار ثٍلیع قعى، ثكًیػ و بي ا

 
یوعًا با اؿجفادى از اهػژی شػارثی ا

 
در این فػا

ب امالشی . می قٍد
 
ب مكًػ ثٍلیع می قٍد در لٍرت هیاز يی فػایوع ثمفیي ی ثکمیلی، بي این ا

 
با ثٍزي بي ایوکي در این روش ا

ب لابو ممػؼ در مٍارد دیگػ ثبعیو قٍد
 
ب لابو قػب یا ا

 
یوعًای . اهافي می قٍد ثا بي ا

 
یوعًای شػارثی هؾبت بي فػا

 
فػا
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بی اؿت کي می. غفایػػی اهػژی شػارثی بیفجػی هیاز دارهع اما بػؽ کمجػی ممػؼ می کووع
 
ثٍاهع مؾجكیمًا موبُ این شػارت، بظار ا

 .ًای بػؽ ثٍلیع قٍدثٍؿى ؿٍزاهعن ؿٍطت یا با اؿجفادى از شػارت مازاد هیػوگاى

ؿیؽ این واشعًا در کوار هیػوگاى ًای بػؽ، از شػارت ثلف 
 
ب قیػین کن ًای شػارثی این اؿت کي می ثٍان با ثا

 
یکی از مؼایای ا

ب گػفجي می قٍد
 
ن واشع ثٍلیع ًم زمان بػؽ و ا

 
ب اؿجفادى کػد کي بي ا

 
در این لٍرت با ثٍزي بي . قعى در هیػوگاى ًا بػای ثبظیػ ا

در کفٍر ما با ثٍزي بي  .زدایػػی بؾیار کاًـ مییابعًای همکِعم هیاز بي اهػژی شػارثی زعیع،بازدى شػارثی افؼایـ و ًؼیوي

ب وزٍد داردوزٍد هیػوگاى ًای مجّعد بػؽ در هؼدیکی ؿٍاشو زوٍبی، امکان اشعاث واشعًای ثٍلیع ًم
 
 .زمان بػؽ و ا

ب دریا، بي فػاواهی در موًكيًای شػارثی همکاز روش
 
ؿیا اؿجفادى میزدایػػی ا

 
بي يٍری کي در این موًكي در . قٍدی غػب ا

ب ثٍؿى این فػایوعًا قیػین  قعى  اؿت15.9، بي يٍر مجٍؿى روزاهي 2013ؿاؿ 
 
ای ِػبی .  میلیٍن مجػ مکّب ا در کفًٍر

ٍع شػارثی ؿاطجي قعى اؿت در ِػبؾجان ؿٍّدی « الُظَبػ»بػای مداؿ هیػوگاى . طلیذ فارس، واشعًای َِیم همک زدایػػی از ه

ب قیػین ًؾجوع394 ًؼار  و 811در امارات، بي ثػثیب دارای ٍػفیت ًای « ام الوار»و 
 
 . ًؼار مجػ مکّب در روز ثٍلیع ا

یوعًای  -2
 
 غفایػػی فػا

زمایفگاى از بیػون در دوم زٌاهی زوگ پایان ثا اما و اؿت قعى قواطجي غفا مفٌٍم ًرعًم لػن  از
 
 کم طیلی واژى این ا

ب ذطایػ اروپا در زوگ زمان در. اؿت گػفجي لػار اؿجفادى مٍرد
 
قامیعهی ا

 
 غفا فیلجػ از دلیو ًمین بي افجاد طًػ بي ا

 بي غفا از کي قع مٍزب باال ًای ًؼیوي ًمچوین و ايمیوان ِعم بي ثٍزي با. گػفت لػار اؿجفادى مٍرد ایموی ثؾت بػای

وری  فن از اؿجفادى در وؿیُ مكیاس در غفا از اؿجفادى اولین هفٍد اؿجفادى ای گؾجػدى يٍر 
 
 و میکػوفیلجػاؿیٍن ا

 امػوزى و بؼرگ کارطاهرات در الکػجػودیالیؼ با ًمػاى زعاؿازی  فػایوع این۱۹۸۰  ؿاؿ از بٍد ای پیفػفجي يٍر  بي ثمفیي

ن از بؼرگ ًای قػکت در هیؼ
 
 غشا از دهستفاا سابقه. ستا شتهدا ديیاز يپیشرفتها خیرا يهالسا در یندهاآ  فر ینا. کووع می اؿجفادى ا

 به هالمحلو زيسا غلیظ یا و زيخالشسا زي،سااجد ايبر غشاها بیستم نقر مسو ههد در.  ددمیگر زبا بیستم نقر یلاوا به دنکر فصا ايبر

 و غشاها اعنوا ساخت روي بر هشهاوپژ منجاا با هپدید ینا تکاملی سیر . گرفتارقر دهستفاا ردمو هامگانیزواورمیکر ويحا يهالسیا هیژو

 .دمیشو بمحسو آ ب زيشیرینسا صلیا يهاهشیو از یکی یندآ  فر ینا حاضر لحادر که یافت مهادا ايگونه به نماز طیدر یندآ  فر شناخت

 .دمیشو قطالا اوانیمهتر يغشاهااز دهستفاا با درآ ن لمحلو يها نمکاز لحال زيسااجد ايبر فیزیکی يها هشیو به یندغشاییآ  فر

 اب و کنند می معل فیلرت یک مانند غشاها این. شود می داده عبور اننومرتی غشاهای از فشار اعامل اب شور آ ب فرآ یندها این در

 . دارد رشب آ ب به نزدیک کیفییت فرایند این تولیدی آ ب. کنند می شریین را آ ن آ ب، در موجود انخالیص ذرات کردن جدا
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ن کاربػدًای از دیگػ یکی کوع می ِمو ؿع ماهوع کي اؿت اهجظابی پغیػی  هفٍذ دارای غفا
 
 فػایوعًای از ابٌام رفُ ا

 .اؿت غفایػػی

 ٍع ًػ بي کو در  .قٍد می گػفجي ثػاوا هیمي یا ثػاوا و هازک پػدى یا پٍؿجي ه

 کي ًا یاطجي هازک پٍؿجي بي قیمی زیؾت و ای یاطجي فیؼیٍلٍژی  میکػوبیٍلٍژی، پؼقکی، در پالؿمایػػی غفای 

ای میان مػز  ِوٍان بي و اؿت فؾفٍلیپیعی دوالیي یک  .قٍد می گػفجي کوع، می ِمو ای یاطجي گٍهاگٍن ؿاطجاًر

ا مظلٍط یا و ًا مصلٍؿ زعاؿازی  بػای غفاًا  مصافٌ اؿجصکام، از اِم غفاء طٍاص بي بؾجي کي دارهع کاربػد گاًز

   .باقع داقجي گٍهاگٍهی کاربػدًای ثٍاهع می دًوعى ثفکیو مٍاد گاى، ثکیي

 هتعیینکنند غشا. ندهایددگر ایکدیگرجد از مڳباشد غشا که مسو زفا بوسیله زفا دو لمعمو رطو به غشایڳ یندآفر یک در

 ريعبو يهاءجز ینازا برخڳ که مڳباشد مختلف يهاءجز از محلولڳ رتصو به زفا ازدو امهرکد. ستا مجر لنتقاا هپدید

 :ازهستند رتعبا دمڳشو لعماا ءغشا توسط که لنتقاا در صلڳا یڇگڳو دو. ددمڳگر تهڳ هاءجز ینا از یگرود مخفڳ

 (permeability )   یڳاواتر یا يپذیرذنفو -1)   

   (selectivity) يپذیر گزینش یا يگربنتخاا -2)  

  .هستند نتخابڳا رطو به مختلف ادمو رعبو یڇگڳو داراي مڳنماید عمل ءغشا انعنو به که اديمو متما

 :مڳباشد یرز عمتنو يیاامز داراي غشایڳ یندآفر

 .زتغییرفا معد لیلد به ڇينرا فمصردر جویڳ صرفه -1)  

 .غشایڳ يهاولمد دنبو حجم کم علت به زنیا ردمو يفضا کاهش -2)  

 .درآن مجر لنتقاا سرعت دنبو باال و ءغشا دنبو زكنا لیلد به یندآفر دنبو تر سریع -3)  

 .ستا گرما به سحسا يهالمحلو ايبر باالیڳ مزیت که پایین يمادرد منجاا نایڳاتو -4)  

 .جهانڳ سطحدر هاروش سایر با مقایسهدر اريگذ سرمایه هزینه دنبو پایین -5)  

 .سیستم دادن شگستردر سهولت -6)  
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 سسمزمعکوا يغشاها مفید عمر و لسا دو از بیش نسیوافیلترالتراو يغشاها مفید عمر. مڳباشند ديیاز عمر داراي غشاها

زدایڳ ترین روش نمک زدایڳ غشایڳ است متداولاسمز معکوس که نوعڳ روش نمک .ندا هشد ارشگز لسا پنج از بیش

سازڳ آب به انرڇڳ  مزیت این روش نسبت به روش هاڳ حرارتڳ این است که براڳ شیرین . در جهان به شمار مڳ رود

 .نیاز به امالح افزودنڳ نیز از دیگر مزایاڳ این روش استعدم . حرارتڳ نیازڳ ندارد هر چند برق بیشترڳ مصرف مڳ کند

 کارکػد غفا

غفا و فػایوعًای غفایػػی بي لٍرت ماهُ اهجظابی اؿت کي در زمان ًای مظجلف و ًمچوین لؾمت بیػوهی ؿلٍؿ و اهعامک ًا را 

لؾمت درون ریؼ غفا بي ِوٍان یک . می پٍقاهع و بي ثػکیبات طاص و ؿایػ ثػکیبات مٍزٍد در مصیى مایُ ازازى  ِبٍر می دًع

مایّی کي در ؿػثاؿػ غفا زػیان دارد بي ِوٍان مایُ هفٍذ کػدى بي غفا قواطجي قعى و . زػیان ثغغیي ای قواطجي قعى اؿت

  .مایُ شاوی ثػکیبات طالی می باقع

 وٍیفي غفا

این غفا ماهوع یک لافی هیؾت کي مٍاد را بػ اؿاس . غفا همن مصافَت از ؿلٍؿ ورود و طػوج مٍاد را هیؼ کوجػؿ می کوع

یّوی فكى بي مٍاد مٍرد هیاز ؿلٍؿ ازازى ورود می دًع و مٍاد زائع و ثػقصی را . اهعازى ِبٍر دًع بلکي هفٍذپغیؼی اهجظابی دارد

ؿاطجي قعى اؿت ًمچوین اهٍاِی از مٍلکٍؿ ًای پػوثئین و  (چػبی)غفای ؿلٍؿ ِمعثًا از لیپیع . از ؿلٍؿ طارج می کوع

 .هیؼ در این غفا وزٍد دارد (لوع)کػبًٍیعرات 

این غفا . غفای هیمي ثػاوا فكى بي بّوی از ملکٍؿ ًا ازازى ِبٍر از طٍد را می دًع: غفای هیمي مجظلظو-غفای هیمي ثػاوا

ن ًا این امکان را می دًع کي مٍاد غغایػػی را بگیػهع و مصمٍالت زائع را دفُ 
 
ؿلٍؿ ًای گیاًی یا زاهٍری را در بػ می گیػد و بي ا

بکی ؿلٍؿ را شفٌ می کوع و مّمٍاًل بي ؿلٍؿ قکو می دًع غفای هیمي ثػاوا الیي ای بؾیار هازک و  .کووع
 
غفا مادى ا

هَیػ پػوثئین ًا همی ثٍاهوع از غفا ِبٍر کووع و بي درون ؿلٍؿ راى یابوع -مٍلکٍؿ ًای بؾیار بؼرگ. اهًّاؼ پغیػ اؿت

فان را از درون ؿٍراخ ًای ریؼ غفای هیمي ثػاوا می یابوع در شالی کي ملکٍؿ ًای  مٍلکٍؿ ًای کٍچکػجػ مٍزٍد در طٍهًػ

 .و اؿمؼ از غفا ِبٍر می کووع (پظـ)مٍلکٍؿ ًا از يػیق دیفیؼیٍن . بؼرگػجػ اکن ِبٍر هعارهع

لکیالؿیٍن بي کار 
 
در پاالیفگاى ًا بػای زعاؿازی ًیعروکػبن ًای طًی از غیػ طًی زٌت بٌبٍد ِعد اکػجان طػوزی از واشع ا

 .می رود
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بي ِوٍان اولین يبكي بوعی، غفاًا را می ثٍان بي دو گػوى غفاًای بیٍلٍژیکی و . غفاًا را می ثٍان از مٍاد مظجلفی ؿاطت

ًػ ؿلٍؿ زهعى با یک غفا اشايي . غفاًای بیٍلٍژیکی بػای زهعگی بػ روی زمین هػوری ًؾجوع. ؿوجؼی ثكؾیم همٍد

 .قعى اؿت، اما این غفاًا اؿاؿًا از هَػ ؿاطجار و ِملکػد با غفاًای ؿوجؼی مجفاوت ًؾجوع

 :غفاًای ؿوجؼی را می ثٍان در دو گػوى زیػ ثكؾیم بوعی همٍد

  غفای پلیمػی 

 لی
 
 غفاًای غیػ ا

 .اولین اؿجفادى از غفا در مكیاس بؼرگ در اؿجفادى از فواوری میکػوفیلجػاؿیٍن و ثمفیي پیفػفجي بٍدى اؿت

ًمچوین می ثٍاهع طودی و . غفا و فػایوعًای غفایػػی ًمچوین می ثٍاهع هظامت ًای مظجلف با ؿاطجار ًمگن یا هاًمگن باقع

در شالت دوم فػایوع غفا می ثٍاهع با ففار، غلَت، . یا باردار باقع و اهجكاؿ ذرات می ثٍاهع بي لٍرت فّاؿ یا غیػ فّاؿ باقع

 .غفا را می ثٍان بي يٍر کلی بي غفا مموٍِی و غفاًای بیٍلٍژیکی يبكي بوعی کػد. مٍاد قیمیایػػی و قیب الکػجػیکی باقع

 (MF) بؾجي بي اهعازى موافغ می ثٍاهیم بي لٍرت میکػو فیلجػاؿیٍن. درزي  هفٍذ پغیػی غفا بي اهعازى  موافغ غفا بؾجگی دارد

ي یندهاآفر .يبكي بوعی کػد و ًمچوین بي روش اؿمؼی غفا ًم اقارى کػد (NF) ، هاهٍ فیلجػاؿیٍن(UF) اولجػافیلجػاؿیٍن

 . مڳشونده یر نامیدي زهاممڳکند به نار غشا عبوري ازفشاوي که تحت تاثیر نیرذره کوچکترین ازه ندس اسااغشایڳ بر

  (  Micro filtration) نسیوافیلترومیکر (لفا

 Ultra filtration )) ن   سیوافیلترالتراو (ب

 Nano filtration )     ) ن   سیوانانوفیلتر (پ

 Reverse osmosis )) س   سمزمعکوا (ت

 : بي لٍرت ثٍهیس مظجمػ يبكي بوعی فػایوعًای غفایػػی

 

 

 



 فرایىدهای تصفیه آب  حرارتی ، هیبریدی ، فرایىدهای غشایی و فیلتراسیون

 (واووفیلتراسیون ، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمس معکوش ، الترودیالیس ) 
 

   19 
 

  : (MF)میکػو فیلجػاؿیٍن

کیلٍ پاؿکاؿ فّالیت می کوع میکػو فیلجػاؿیٍن (۱۰۰–۷) میکػومجػ را شغؼ می کوع و در مصعودى ۲ الی ۰/۰۸ذرات بؼرگػجػ از 

ب و ًمروین 
 
بي موٍَر شغؼ مٍاد زامع مّلق بالی ماهعى اؿجفادى می قٍد و شغؼ باکػجػی را بي موٍَر هع ِفٍهی کػدن مؤخػ ا

ٍگیػی از اؿمؼ اهرام می دًع ای غفایػػی اؿت کي میکػو . بي ِوٍان یک روقی بػای زل ثصٍالت اطیػ در مٍرد بیٍ راکػجًٍر

 .فیلجػاؿیٍن و راکػجٍر را بػای درمان بیٍلٍژیکی ادغام کػد

 :ًمان فٍؽ فیلجػاؿیٍن  (UF)اولجػا فیلجػاؿیٍن

.   کیلٍ پاؿکاؿ فّالیت می کوع۷۰۰ الی ۷۰ میکػومجػ را شغؼ می کوع و در مصعودى  ۲ الی ۰/۰۰۵ذرات بؼرگػجػ از 

Ultrafiltration ) UF) ب مّلق ثاذرات کوع می اؿجفادى هفٍذی غفاءهیمي ازیک . کوع شغؼUFغفاء اهبؾاط ودرزي ذرات اهعازى بػاؿاس راازا 

ن مّوی بي)" ثػ ثوگ"مػشلي  یک مّمٍالUF قٍد، می اؿجفادى مّمٍال کي غفایػػی ًای ثکوٍلٍژی  اززملي  بي هؾبت (کٍچکػجػ موافغ اهعازى ا 

. دارد میکػوفیلجػاؿیٍن

او UF ثػاز ثوگ غفاًای  ِالوى قعى شو ًای یٍن شغؼ لادربي واؿمؼمّکٍس هاهٍفیلجػاؿیٍن غفاًای. ًؾجوع اؿمؼمّکٍس هاهٍفیلجًػ

 موافغ یااهعازى" ثوگی"درمصعودى UF غفاء.  کووع راشغؼ قعى شو ًای یٍن ثٍاهوع همیUF  غفاًای درشالیکي ًؾجوع، مّلق بػزامعات

 دًوع می ازازى کي ًایػػی مٍلکٍؿ گیػی  اهعازى ،بػایDaltonsدر قعى مٍلکٍلی،بیان وزن  بػش بػاؿاس يٍرمّمٍؿ وبي ًؾجوع دردؿجػس

وردن پایین بػای بؼرگ،ففاربیفجػ موصوی اهعازى بي باثٍزي. قٍد می کووع،مفظك غفاءِبٍر  ازيػیق  با درمكایؾي UFغفاء ازيػیق مایُ ا 

ا یامیکػو  مّکٍس هاهٍ،اؿمؼ  بػرؿی مٍرد پغیػ هفٍذ هیمي ازغفاًای ًػیک موافغ مكادیػ دًعکي می هفان زیػ زعوؿ. قٍد می اؿجفادى فیلجًػ

. اؿت لػارگػفجي

وری 
 
مٍلکٍلی  وزن  کاًـ فوا

 دالجٍن 105< میکػوفیلجػقعن

 دالجٍن 105-103اولجػافیلجػاؿیٍن 

 دالجٍن 104-102هاهٍفیلجػاؿیٍن 

 دالجٍن 102اؿمؼمّکٍس 

 اززعاؿازی  بااؿجفادى مارپیچی درغفای اؿت ممکن هاهٍفیلجػاؿیٍن،اولجػافیلجػاؿیٍن و مّکٍس اؿمؼ بي  قبیي:قاء غاهٍاع

 می موجكو غفایػػی زػیان درؿًس و قٍد واردمی ففار ثصت غفایػػی ِومػ بي طٍراک زػیان قٍد،زاییکي اهرام زػیان ِبٍر 
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 می فٍران کوؾاهجػى هام بي زػیان دریک مٍادردقعى. میفٍد هامیعى هفٍذ و کوع می ِبٍر  غفا ازيػیق ازطٍراک بظفی. قٍد

ؿیب ثػدرمّػض لػاردادى،امابیـ کٍچک ردیف رادریک باال غفاء ؿًس دًع می ازازى روش این. قٍد
 
 گیػد،زیػا لػارمی ا

ن ثٍان همی
 
. ؿػگغاقت   راپفت ا

مّمٍال )الیاؼ  یا وبؾیارهازک يٍالهی ًای لٍلي غفابي. اؿت فیبػثٍطالی ًای ازغفا اؿجفادى مّمٍؿ ًای ازروش دیگػ یکی

ػ کي قٍهع می ثفکیو (مجػلًػ  میلی2 ثا 0.6 ا هفػازاین لعًا. قٍهع می مجمو اثماالت دواهجٌابي دًر  اثماؿ بایک فیبًػ

 ثفکیو" ماژوؿ"یک  قکو بي اؿت ممکن و قٍهع می طٍاهعى" کارثػیذ"یا " افؼاری  هػم بؾجي"ِوٍان  بي وطػوزی ورودی

ازػیان اهجٌای یک ازيػیق مّمٍال طٍراکی مصلٍؿ. قٍهع  زؼئی يٍر  یابي کامو يٍر  بي مظالف اهجٌای کي درشالی یابع می فیبًػ

وری  زمُ الیاؼ ايػاؼ کارثػیذ درهاشیي غفاءکي راازيػیق ؿیاؿ ثػثیب اؿت،بعین قعى بؾجي
 
 ومٍادمّلق اؿت قعى ا

. غفاء درداطو

غفاء  کي غفاءدرشالی مظالف ازاهجٌای طػوج بػای اززػیان بؾیارکٍچکی بظـ بي دادن باازازى اؿت ممکن غفای ثمیؼکػدن

ن کي کػدن ثمیؼ مػشلي یک ؿپؽ ،و"طى بػروی"
 
ب درا

 
ب و ثمیؼ ا

 
 طارج یّوی)درغفاء " ِكب"زػیان  باِح باثمیؼکووعى یاا

. (داطو ازغفاءبي

 راازطارج ثامایُ کووع می ًادربازارازطالءاؿجفادى ازؿیؾجم بػطی قٍدو اهرام" ازدرون طارج"از  ثٍاهع می چوین ًم فیلجػاؿیٍن

وری  زیػامٍادزمُ اؿت دربػابػفػؿایـ مكاوم يػاشی این. کوع غفاءزلب داطو بي
 
 بي ثٍاهع می غفای ازؿًس درطارج قعى ا

ب زػیان کػدن ازمّکٍس وبااؿجفادى قٍد شغؼ ازغفا راشجی
 
ٍاشو اؿجفادى واغلب ا ب قعى اًز

 
ا بي" ِكب"کي  باا  مػکؼفیبًػ

ب ثمفیي ًای دؿجگاى در ورقعن غٍيي لادربي ًا يػح  این. قٍد مربٍرمی
 
ب ًای طاهي درثمفیي ا

 
 و باقوع می ویافاهالب ا

ب می
 
. بػهع می راازبین مّمٍلی وماؿي قن مّمٍلی کػدن فیلجػ کووع،بوابػاین بؾیارثمیؼثٍلیع ثٍاهوعا

ب بااؿجفادى کٍچک بؾیار ذرات درشغؼ مفکو بي باثٍزي: ثمفیي الّادى فٍؽ کاربػدًای
 
 درمٍرد هگػاهی وافؼایـ مّمٍلی ازا

 روش بي ثبعیو فؼایوعًای يٍر  بي ،اولجػافیلجػاؿیٍن(Giardia،Cryptoمداؿ، ِوٍان بي)دربػابػکلػ  مكاوم ًای ارگاهیؾم

ب ثمفیي گیاًان بػای اهجظاب
 
ٍج دی پجٍؿپٍری  کػی  ٪ شغؼLog (99.9999 -6 )بیفجػازUF غفاًای. اؿت قٌػی  ا  وم

 ازاهّكاد،رؿٍب مّمٍؿ گیاًی درمان ازمػاشو قعیع  شؾاؿیت شغؼ Ultrafiltration. اهع دادى بلیاراهفان یاردیاالم

. (زثا مداؿ،پجاهؾیو ِوٍان بي)ذرات  واثٌام influentمجغیػ اطجالالت بي وفیلجػاؿیٍن

Ultrafiltration ت بي ثٍاهع می کي اؿت مٍخػ بؾیار ریؼ ذرات درشغؼ  کوع،درهجیري رامّکٍس اؿمؼمّکٍس غفاًای ؿِػ

ب ؿیلت ثػاکم قاطك کاًـ
 
ن ًمین بي. ا

 
ب بػای درمان پیـ ِوٍان بي رااغلب دلیو،ا

 
ب ا

 
ب ؿًصی،ا

 
 زیؾجی دریاوا
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ب قعى درمان
 
اولجػا فیلجػاؿیٍن ًا بػای بؾیاری از بػهامي ًای کاربػدی ماهوع فیلجػاؿیٍن  .رودطاهي  ROدرباال قٌػی  ازا

پػوثئین ًا و : بػطی از غفاًای اولجػا فیلجػاؿیٍن ًا بػای شغؼ ثػکیبات مصلٍؿ با وزن مٍلکٍلی باال ماهوع. اؿجفادى می قٍد

هعوکؾین ًا ًؾجوع. کػبًٍیعرات ًا اؿجفادى قعى اؿت
 
هٌا لادر بي شغؼ ویػوس ًا و بػطی از ا

 
 .ًمچوین ا

 UFِبارثوع لوّجی کاربػدی ًای بػهامي. میفٍد اؿجفادى ازمصلٍؿ مّلق مٍادزامع زعاکػدن بػای هیؼدرلوّت 

 کاربػدی ًای ازبػهامي ًایػػی همٍهي. ًادی ثٍلیعهیمي و دارویػػی،بیٍثکوٍلٍژی  ثٍلیع وهٍقیعهی، مٍادغغایػػی ازثٍلیعبػؽ،پػدازش

: ِبارثوعاز لوّجی

ب،هیمي ًای شالؿ– زهی  وؿوگ کاری  ماقین•
 
کووعى  طوک ومموٍِی مموٍِی ا

کووعى  ؿیاالت،طوک يػاشی و هٍرد– اولیي  فلؼات•

• Washwaters ثػامٍا  اؿیعی،روغن و للیایػػی

 Washwaters و مایُ گػی  ریظجي– گػی  ریظجي•

قعى  ثكٍیت لٍی بؾیار وقؾجفٍی قؾجفٍی مایُ– مٌػومٍم •

طام  هفت طٍدرو  ثظلیي– وهكو  شمو•

 وزامع روغن هػدن طفم مايُ ًاي روغن– ارثّاقي  ؿازي  ففػدى•

 میکػومجػ را ِبٍر دًع ۰/۰۰۱ًمچوین بي ِوٍان قو کووعى قواطجي قعى و می ثٍاهع ذرات کٍچکػجػ از  :  (NF)هاهٍفیلجػاؿیٍن

 در درزي  اوؿ بي ِوٍان یک فػایوع هػم کػدن غفا ارائي قع کي NF .د و بػای شغؼ ثػکیبات مصلٍؿ از فاهالب اؿجفادى می قٍ

یک زایگؼین بػای هػم قعن مٍاد قیمیایػػی ثٍؿّي یافجي اؿت، بي ًمین ثػثیب هاهٍفیلجػاؿیٍن را می ثٍان بي ِوٍان یک پیـ 

 .درمان لبو از هایّات اؿمؼی بي کار گػفت

 :لبو از درمان ِبارثوع از NF اًعاؼ اللی

 بي شعالو رؿاهعن ذرات و رؿٍب میکػوبی از غفا با بػداقجن کعورت ًا و باکػجػی ًا (1 

ٍگیػی از پٍؿجي پٍؿجي قعن با بػداقجن یٍهٌای ؿظت (2   زل

ب RO کاًـ ففار از روهع (3 
 
 با کاًـ مٍاد زامع مصلٍؿ درا
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ب اؿجفادى می قٍد و ًمچوین بػای ثػکیبات مصلٍؿ در فاهالب بالی ماهعى :  (RO)اؿمؼ مّکٍس
 
مّمٍال بػای همک زدایػػی ا

ب 
 
پؽ از درمان پیفػفجي با میکػوفیلجػاؿیٍن مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد و یٍهٌا را شغؼ می کوع و هیاز بي ففار باال بػای ثٍلیع ا

  )   ۸۵۰–۷۰۰). مكًػ دارد

 ًای ًیبػیعیروش -۳

از زملي مؼایای این . در این روش ًا ؿّی قعى اؿت با ثػکیب روش ًای شػارثی و غفایػػی، از مؼایای ًػکعام  اؿجفادى قٍد

 :روش ًا ِبارثوع از

یوع شػارثی  (الف
 
ب در مٍالّی کي بي دلیو طارج از معار بٍدن بظفی از هیػوگاى امکان اؿجفادى از فػا

 
ايمیوان از ثٍلیع ا

ب اؿجفادى کػد. هیؾت
 
 .در این مٍالُ می ثٍان از روش ًای غفایػػی بػای ثٍلیع ا

ب ثٍلیعی از  (ب
 
یوع غفایػػی با ا

 
ب ثٍلیعی از فػا

 
یوعًای شػارثی بي دلیو امکان ثػکیب ا

 
کاًـ چفم گیػ امالح افؼودهی در فػا

یوع شػارثی
 
 فػا

ب و پؾاب ثٍلیعی در روش ًیبػیعی هؾبت بي روش شػارثی (ج
 
 دمای پایین ثػ ا

ب هػوری اؿت (د
 
یوع غفایػػی در مٍالّی کي هیاز بي ا

 
 .بٌػى گیػی از بػؽ مازاد در قبکي بػای فػا

ای شاقیي ٍع در واشع همک. ی طلیذ فارس بؾیار اؿجفادى قعى اؿتاز این روش در کفًٍر زدایػػی زعى، الربیو و یوب

ٍع ًؾجوع در کفٍر ما هیؼ اؿجفادى از این روش معثی اؿت در . ِػبؾجان ؿٍّدی و فریػى در امارات مجصعى ِػبی از این ه

    و MED ًایػػی بػای اشعاث واشعًای ًیبػیعی با ثػکیب روشبي ِوٍان همٍهي قػکت مپوا يػح . دؿجٍر کار لػار گػفجي اؿت

RO بػ اؿاس مؼایایػػی کي بػای روش ًیبػیعی بػقمػدى قع و با ثٍزي بي وزٍد  .در ؿٍاشو زوٍبی کفٍر ارائي کػدى اؿت

ب در کوار 
 
ب قیػین در موايق زوٍبی کفٍر، قیػین  ؿازی ا

 
ؿٍاشو يٍالهی در زوٍب ایػان، گؼیوي ی بٌیوي بػای ثٍلیع ا

ب قیػین کن ًا 
 
هیػوگاى ًای بػؽ با اؿجفادى از روش ًای ًیبػیعی اؿت و الزم اؿت دولت زمیوي الزم را بػای ثٍؿّي این ا

 .فػاًم همایع

ب زعا از روش ثمفیي بي ؿي دؿجي کلی ثكؾیم می قٍهع
 
 :دؿجگاى ًای ثمفیي ا

 ب طاهگی
 
 دؿجگاى ثمفیي ا

http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/8-reverse-osmosis.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/8-reverse-osmosis.html
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 ب هیمي لوّجی
 
 دؿجگاى ثمفیي ا

  ب لوّجی
 
دؿجگاى ثمفیي ا

ب
 
ن بپػدازیم ؿّی داریم بي قػح کاملی از دؿجگاى ثمفیي ا

 
دؿجگاى ًا را بػ اؿاس ابّاد و ٍػفیت ثٍلیع .لوّجی و کار کػد ا

ب ثمفیي
 
ب.قعى دؿجي بوعی می کووع ا

 
لوّجی فكى در لوّت و بػای طوک کػدن دؿجگاى  گػفجوی اؿت کي دؿجگاى ثمفیي ا

ب.اؿجفادى می قٍد… و TDS ًای لوّجی، کاًـ
 
لوّجی قکو و ابّاد دؿجگاى بي يٍر کلی ٍِض می  در معؿ ثمفیي ا

ا، ممبػان ًا، قاؿی و  .…قٍد بي يٍر مداؿ ابّاد فیلجًػ

ب
 
ٍع لوّجی، هیمي لوّجی و طاهگی، اگػ بػ پایي اؿمؼ مّکٍس البجي دؿجگاى ثمفیي ا باقوع، با اؿجفادى از یک روش  چي از ه

ب را اهرام می دًع و ثفاوت فكى در ٍاًػ و ابّاد این دؿجگاى ًا می باقع
 
ب طاهگی .ِمو ثمفیي ا

 
شعاکػدػ  دؿجگاى ثمفیي ا

ب ثمفیي قعى را دارد۶۰۰ثٍاهایػػی ثٍلیع 
 
ب هیمي لوّجی ثٍاهایػػی ثٍلیع . لیجػ ا

 
ب ثمفیي۳۰۰۰ ثا ۱۲۰۰دؿجگاى ثمفیي ا

 
  لیجػ ا

ب . این دؿجگاى ثػکیبی از دؿجگاى لوّجی و طاهگی می باقع .قعى در قباهي روز را دارد
 
ولی بیفجػ قبیي دؿجگاى ثمفیي ا

ب طاهگی
 
 ِعد ۴ میکػون، ۲۰ گالن، دارای فیلجػ ًای پیـ ثمفیي ۴۰۰هیمي لوّجی  اؿت، بي ِوٍان مداؿ دؿجگاى ثمفیي ا

ب ۴ گالن، ۱۰۰فیلجػ ممبػان 
 
ب .  لیجػی می باقع۴۰ پمپ و مظؼن ذطیػى ا

 
هیمي لوّجی مّمٍال در  از دؿجگاى ثمفیي ا

ب . اؿجفادى می قٍد… معارس، کارگاى ًای کٍچک، داهفگاى ًا و
 
لوّجی دؿجگاًی اؿت کي روزاهي بیـ  دؿجگاى ثمفیي ا

ب را در قباهي روز ثمفیي کوع۵۰۰۰از 
 
ب . لیجػ ا

 
لوّجی بػای قػب مواؿب هیؾجوع  مّمٍال لًّات بي کار رفجي در ثمفیي ا

ٍع لوّجی ًؾجوع هي طٍراکی ب ثمفیي. مدال فیلجػ ًا از ه
 
ب طػوزی از  اگػ بي میؼان زیادی ا

 
قعى زٌت قػب هیاز اؿت بایع ا

ب
 
 .لوّجی را از چوعین فیلجػ دیگػ ِبٍر داد ثا مواؿب قػب قٍد دؿجگاى ثمفیي ا

  

:زًاي مظجلف ؿيؾجم ثمفيي طاهي ِبارثوع ا بظـ   

قغاؿ گيػ
 
  SCREEN / ا

ؿاز و ايؾجگاى پمپاژ مظؼن مجّادؿ  / QUALIZATION TANK&PUMP STATION     

 AERATION TANK / مظؼن ًٍادًي   

 SETTLING / واشع ثي هفيوي  

     ACTIVATED SLUGEP.S / پمپاژ لرن فّاؿ

    DISNFECTION UNIT / واشع هع ِفٍهي پؾاب

http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/
http://abpak.xyz/
http://abpak.xyz/
http://abpak.xyz/
http://abpak.xyz/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
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 DIGESTER&HOLDING TANK / مظؼن هگٌعاري و ًاهم لرن    

 POWER&CONTROL PANNEL / ثابلٍي ثٍزيُ لعرت   

 CONTROL ROOM/ اثاؽ کوجػؿ    

با اؿجفادى از بلٍئػ ًاي ًٍادًي  ( activated sludge _ extended aeration ) ؿيؾجم لرن فّاؿ بي روش ًٍادًي گؾجػدى

اي . مي باقع  ن بي شع اؿجاهعاًر
 
لٍدگي ا

 
فاهالب مٍرد هَػ در لٍرت راًبػي لصيس ؿيؾجم مٍرد ثمفيي لػار گػفجي و مكعار ا

  .مصيى زيؾت مي رؿع

  :مفظمات ِمٍمي ؿيؾجم ثمفيي

هٌا : وهّيت ازػايػػي ؿيؾجم ثمفيي هؾبت بي ينعيگػ
 
ازؼاي ؿيؾجم بي ثػثيبي هؾبت بي ينعيگػ لػار گػفجي اهع هي ارثباط ا

 .بٍؿيلي لٍلي و هاهاؿ بػلػار مي گػدد

هٌا ثصت ثاخيػ هيػوي خكلي اهرام مي : قػايى ًيعروليني
 
مظازن ؿيؾجم ثمفيي بي گٍهي اي لػار گػفجي هي زػيان فاهالب بين ا

طػين مػشلي ؿياؿ ثصت لٍاهين ٍػوؼ مػثبًي و با اهجٌاي شعود 
 
20 -15گيػد بعين ثػثيب هي بّع از مػشلي پمپاژ ثا ا  cm 

 . اهرام مي گيػد

 

  :روش ثمفيي

فاهالب ًاي  . ًمان گٍهي هي در مكعمي هيؼ ِوٍان قع فػايوع ثمفيي اهجظابي ، بي هار گيػي روش ًٍازي و لرن فّاؿ مي باقع

قغالگيػ ًا وارد مظؼن مجّادلؾاز و ايؾجگاى پمپاژ اوليي مي گػدد 
 
وري پؽ از ِبٍر از ا

 
فاهالب . اؿجصمالي در قبني زمُ ا

ًماهًٍر هي ميعاهيم در . مجّادؿ قعى ثٍؿى پمپ ًاي پيـ بيوي قعى در اين واشع بي شٍهچي ًٍادًي موجكو مي گػدد 

لي 
 
لٍدى هووعى ًا بٍؿيلي فّاليت ًاي بيٍلٍژيني اهرام مي گػدد ثمفيي بيٍلٍژيني مٍاد ا

 
روش ًاي ثمفيي بيٍلٍژيني شغؼ ا

بي يٍر اؿاؿي اين مٍاد يا بي گاز ثبعيو مي . لابو ثرؼيي بي روش بيٍلٍژيني ماهوع مٍاد مصلٍؿ هلٍئيعي را شغؼ مي همايع 

قٍهع هي بي مصيى فػار مي هووع و يا بي ثٍدى ًاي ؿلٍلي بيٍلٍژيني ثبعيو مي گػدهع هي بي وؿيلي ثي هفين ؿازي شغؼ مي 

دقٍن   ثمفيي بيٍلٍژيني ًمچوين زٌت شغؼ هيجػوژن در فاهالب بي هار مي رود . 

 

   :ًٍادًي

لي بي وؿيلي مينػو 
 
اؿاس هار ثمفيي بي روش بيٍلٍژيني ، لظجي ؿازي و شغؼ زامعات هلٍئيعي رؿٍب هاپغيػ و ثدبيت ازػام ا

اي گٍهاگٍن و ثٍدى ًايػػي هي ِمعثًا باهػجػي ًا ًؾجوع ، مي باقوع  لي مصلٍؿ و هلٍئيعي گاًز
 
ارگاهيؾم ًاي گٍهاگٍهي هي مٍاد ا
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ب مي باقوع . 
 
لغا اين ازػام مي ثٍاهوع ثٍؿى . زػم ويژى مينػو ارگاهيؾم ًا زٌت ثبعيو ؿلٍلي همي بيفجػ از زػم ويژى ا

ثٍزي بي اين هنػجي هػوريؾت ثا زماهي هي ثٍدى ًاي ثٍليي قعى از ازػام . هيػوي خكلي ثي هفين گػدهع و از فاهالب زعا قٍهع 

لي مي باقوع و در طػوزي 
 
لي فاهالب زعا هفٍهع ، ِمو ثمفيي ثنميو هفعى اؿت چػا هي اين ثٍدى ًاي ؿلٍلي از مٍاد ا

 
ا

 . اهعازى گيػي مي گػدهع ( BOD5 )   بّوٍان

لي مٍزٍد در فاهالب در مظؼن ًٍادًي با باهػجػي ًاي ًٍازي هي بًٍر مّلق وزٍد دارهع در ثماس لػار مي گيػهع
 
. ازػام ا

مصيى ًٍازي مظؼن ًٍادًي با اؿجفادى از ًٍادى ًاي ِمكي يا ًٍادى ًاي مناهيني ػ ؿًصي ايراد مي قٍهع هي ِالوى بػ اين 

بّع از گغقت زمان مفظمي مظلٍط ؿلٍلٌاي زعيع و لعيمي بي داطو ثاهم . ِملنػد ، اطجالط فاهالب را هيؼ ايراد مي هوع 

يم بظـ از ؿلٍلٌاي ثي هفين قعى زٌت . ثي هفيوي زایػػي هي ؿلٍلٌا از پؾاب ثمفيي قعى زعا مي گػدهع ًعايت مي قٍد 

ن از 
 
وردن غلَت مواؿب و دلظٍاى ارگاهيؼمٌا در مظؼن ًٍادًي بي اين راهػجٍر باز گػداهعى مي قٍهع و بظـ ديگػ ا

 
بعؿت ا

 . ؿيؾجم طارج مي قٍهع

لي ثٍليع قعى بي وؿيلي مٍزٍدات زهعى مي باقع در روش لرن فّاؿ 
 
در يبيّت هكـ اؿاؿي باهػجػي ًا ، ثرؼيي ازػام ا

لي مٍزٍد در فاهالب را ايفا مي هووع
 
درمظؼن ًٍادًي . باهػجػي ًا مٌمجػين مينػوارگاهيؼم ًايػػي ًؾجوع هي هكـ ثرؼيي ازػام ا

وردن اهػژي زٌت اهجفار ؿوجؼ 
 
لي بٍؿيلي باهػجػي ًاي ًٍازي يا باهػجػي ًاي اطجياري بػاي بعؿت ا

 
، يم بظـ از مٍاد ا

باليماهعى ازػام الي بي ؿلٍلٌاي زعيع اؿجفادى مي گػدد فكى بظـ همي از اين مٍاد بي ثػهيبات يا اهػژي هم ماهوع ؿٍلفات ، 

  . ًاي ؿلٍلي ؿوجؼ مي قٍهع هيجػات و دي اهؾيع هػبن اهؾيع مي قٍهع و مابكي بي زػم

لي را ثرؼيي مي هووع بؾيار مٌم مي باقع ، ثفنيو لظجي ًاي مواؿب 
 
اگػ چي اين مًلب هي باهػجػي ًا ًػ چي ؿػيّجػ مٍاد ا

اين مًب مفاًعى . هي هياز اوليي زعاؿازي مٍخػ ازػام بيٍلٍژيني در واشع ثي هفيوي مي باقع هيؼ بؾيار شائؼ اًميت اؿت 

قعى اؿت هي اگػ زمان مجٍؿى الامت ؿلٍلي ؿلٍلٌا در ؿيؾجم افؼايـ دادى قٍد ، طمٍليات ثي هفيوي لظجي ًاي 

ن هاًـ مي يابع و مينػو ارگاهيؼمٌا قػوع بي ثٍليع 
 
بيٍلٍژيني افؼايـ مي يابع چػا هي با افؼايـ ِمػ ثٍدى ؿلٍلي ، بار ؿًصي ا

هٌا ايراد مي هووع
 
شوٍر اين پليمػ ًا و . پليمػ ًاي ؿلٍلي اهافي مي همايوع بي يٍري هي اليي ًاي قبيي بي لبلي را بي روي ا

ؿاهي در اخػ ثي هفيوي خكلي
 
 .  شغؼ گػدهع را افؼايـ مي دًع(Gravity settliy)لرن ثفنيو لظجي ًايػػي هي مي ثٍاهوع بي ا

 

 :ثي هفيوي
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ب ؿوگين ثػ مي باقع 
 
ب مي باقع هي از ا

 
از اين واشع بًٍر وؿيّي در . ثي هفيوي ، ِبارت از زعا ؿازي ذرات مّلق از ا

از ثي هفيوي زٌت زغؼ داهي ، شغؼ ازػام ويژى در مظؼن ثي هفيوي اوليي شغؼ لظجي ًاي . ثمفيي فاهالب اؿجفادى مي قٍد

بيٍلٍژيني در مظازن ثي هفيوي لرن فّاؿ و طغؼ لظجي ًاي قيميايػػي زماهي هي لظجي ؿازي قيميايػػي لٍرت مي گیػد ، 

 . از اين واشع ًمچوين بػاي ثغليٌ زامعات در ثغليٌ هووعى ًاي لرن اؿجفادى مي قٍد. اؿجفادى مي قٍد 

ؿاهي موجكو قٍد و لابو ثمفيي . در اهػدػ مٍارد ، ًعؼ اوليي از اين واشع ثٍليع طػوزي لاؼ مي باقع 
 
ولي ثٍليع لروي هي بي ا

ِملنػد مظازن ثي هفيوي لرن فّاؿ از پؾاب ثمفيي قعى مي باقع لظجي ًاي ثفنيو قعى در هػف . باقع مٍرد هياز اؿت 

در لٍرثي هي ٍػفيت پمپٌاي بػگفت لرن يا . مظؼن ايراد ثٍدى ًاي لروي را مي هووع هي از لصاظ هظامت مجفاوت مي باقع 

ا بي بيػون  هٌا مواؿب هباقع ممنن اؿت ثٍدى لرن در قػايى زػيان پيم و هو ِمق مظؼن را اقغاؿ همايع و از ؿػريًؼ
 
ؿايؼ ا

  موجكو مي قٍد

 

 : هع ِفٍهي

ب بايع مينػوارگاهيؼم ًا 
 
ن بي موابُ يبيّي ا

 
پؽ از ثي هفين قعن فاهالب در مظؼن ثي هفيوي خاهٍيي و پيـ از وارد همٍدن ا

ن از بين رود هع ِفٍهي فاهالب با اؿجفادى از مٍاد 
 
ميبي مٍزٍد در ا

 
ي بيماريؼا از لبيو باهػجػي ًا ، ويػوس ًا ، هيؾي ًاي ا

در شاؿ شاٍػ ، مجعاوؿ ثػين روش هع ِفٍهي . قيميايػػي، ٍِامو فيؼيني، وؿايو مناهيني و ثابـ اقّي اهرام مي پغيػد 

مادى مي گػدد و . فاهالب اهافي هػدن هلػ بي فاهالب مي باقع 
 
ٍهلػيت در يم پنيذ ثٌيي و ا در اين روش ابجعا مصلٍؿ ًيپ

ؿپؽ ثٍؿى يم دؿجگاى پمپ ثؼريق مػبٍيي بي پؾاب ثمفيي قعى در داطو يم شٍهچي ثماس فاهالب با هلػ اهافي مي 

 . گػدد

 :هگٌعاري و ًوم لرن اهافي

يوع بيٍلٍژيني لرن فّاؿ ثٍؿى واشع پمپاژ لرن بػگفجي بي اين مظؼن موجكو مي گػدد ثا با يم زمان ثٍلف 
 
لرن مازاد فػا

 . يٍالهي لرن مغهٍر ًوم وثغليٌ مي گػدد اين لرن در دورى ًاي ًػچوع ماى يم دفّي ثظليي و بي بيػون قٌػ موجكو مي قٍد

يوع ًٍازي مغهٍر روش لرن فّاؿ با ًٍادًي گؾجػدى ِمكي بػمبواي ًوم ًٍازي فاهالب مي باقع   :طاللي
 
بعين موٍَر . فػا

بي مظلٍط لرن فّاؿ بػگفجي و فاهالب ورودي در بظـ ًٍادًي بًٍر معاوم ًٍادى مي قٍد و لرن فّاؿ شالو از واهوـ 
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پؾاب طػوزي از ؿػريؼ ثي هفيوي زٌت ِمليات هع ِفٍهي وارد . ًاي بيٍقيميايػػي در بظـ ثي هفيوي رؿٍب طٍاًع هػد 

بٌاي زيػ زميوي طٍاًع بٍد
 
 . لؾمت هلػزهي مي قٍد بعين ثػثيب پؾاب طػوزي از اين واشع لابو دفُ در ا

 

ب لوّجی
 
  :کاربػدًای دؿجگاى ًای ثمفیي ا

ب لوّجی بػای کفاورزی 
 
 دؿجگاى ثمفیي ا

ب با ثٍزي بي روش ًای هٍین کفاورزی اؿجفادى از
 
بي . در این لوّت پیفػفت بؾیار زیادی داقجي اؿت دؿجگاى ثمفیي ا

ب کمجػی کي اؿجفادى می کوع هؾبت بي روش ًای ؿوجی 
 
بیاری لًػى ای بي طايػ کیفیت مصمٍالت و میؼان ا

 
ِوٍان مداؿ ا

ب ًا اؿجفادى از.يػفعار ًای بیفجػی دارد
 
ب کمبٍد موابُ زیػ زمیوی و کیفیت هامواؿب این ا

 
لوّجی در  دؿجگاى ثمفیي ا

مظمٍلا در پػورش گو، گیاى و میٍى ًای گلظاهي ای کي از شؾاؿیت بیفجػی . شٍزى کفاورزی را گؾجػش دادى اؿت

بؾیاری از . بي يٍر چفمگیػی افؼایـ یافجي اؿت TDS با ثٍزي بي کاًـ بارهعگی و افؼایـ ثكًیػ میؼان.بػطٍردار می باقوع

ٍع طالی گو را پػورش می دًوع کي هیاز بي ب TDS گلظاهي ًا ه
 
 لوّجی پایین دارهعاز این رو شجما بایع از دؿجگاى ثمفیي ا

RO ب یکی از فاکػجٍر ًای مٌم در يػاشی. اؿجفادى همایوع
 
 .می باقع TDS میؼان دؿجگاى ثمفیي ا

ب لوّجی در پػورش ماًی
 
 ثمفیي ا

ب
 
ب ثمفیي قعى در شٍزى پػوش ماًی هیؼ پیفػفت قایاهی داقجي اؿت اؿجفادى از دؿجگاى ثمفیي ا

 
بػای پػورش  .لوّجی و ا

ن ًا فػاًم قٍد
 
بی می باقع کي.ماًی بایع قػایى رقع و همٍ ا

 
در . مواؿبی داقجي باقع TDS مٌم ثػین مؾالي اؿجفادى از ا

ا کي در این شٍزى فّالیت  ب چفمي ًا قػایى بػای پػورش ماًی مواؿبجػ اؿت ولی بؾیاری از قًٌػ
 
قماؿ کفٍر با ثٍزي بي ا

ب مواؿب بػای پػورش ماًی بػطٍردار هیؾجوع
 
ب چاى می اقوع کي دارای کیفیجی مواؿب . دارهع از ا

 
یا مربٍر بي اؿجفادى از ا

ب
 
ب می باقوع هیؾت، بوابػاین این کار مؾجلؼم اؿجفادى از دؿجگاى ثمفیي ا

 
ٍع . لوّجی بػای باال بػدن کیفیت ا بؾجي بي ه

ب مجفاوت می باقع
 
ٍع دریایػػی کیفیت ا کٍاریٍم باقع یا ه

 
ٍع ا  .ماًی کي از ه

ب مكًػ ؿاز لوّجی
 
 دؿجگاى ا

ب ثمفیي قعى با
 
 TDS بؾیاری از کارطاهرات بؼرگ مدو کارطاهي ًای فٍالد ؿازی بػای طوک کػدن دؿجگاى ًا اشجیاج بي ا

ٍگیػی از  پایین دارهع، دؿجگاى ًای لوّجی مّمٍال بؾیار گػان می باقع و ًؼیوي ثّمیػات بؾیار باالیػػی دارهع بوابػاین بػای زل
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ب ثمفیي لوّجی اؿجفاى  می کووع
 
دؿجگاى ًای دیگػی وزٍد دارهع کي بؾیار  .ایراد کػیؾجاؿ بػ روی این دؿجگاى ًا از ا

ب مكًػ اؿجفادى قٍد
 
هٌا بایع از ا

 
در بّوی از لوایُ هَیػ داروؿازی و .شؾاس می باقوع از این رو بػای طوک کػدن ا

ب مكًػ می باقع… قؾجفٍی لًّات الکػجػوهیک و
 
ب مكًػ.اشجیاج بي ا

 
ن اؿت TDS از ویژگی ا

 
بػای ثٍلیع . هؼدیک بي لفػ ا

ب لوّجی
 
ب مكًػ لوّجی ابجعا بایع بادؿجگاى ثمفیي ا

 
ب را ثمفیي کػدى و امالح اهافی را شغؼ و  ا

 
بي روش اؿمؼ مّکٍس ا

ب بػای طالك ؿازی وارد ؿجٍن میکؽ بع می گػدد و با ِبٍر از بین  ( Mixedbed ) ؿپؽ با اؿجفادى از روش میکؽ بع
 
ا

 ًا ن ناثيٍؼ شغبؾجػ ؿجٍن میکؽ بع ، با 
 
ب، مٍرٍی ًان هيٍو ا

 
ی ينًااز رز ؾيلي مظلٍيي وبي ن ًمؼمار بي يٍد در ا

 ثيٍهي کايٍهي دؿ ثبا
 
بی با طلٍص بؾیار باال ثبعیو می گػدد، هيٍهي و ا

 
 )دیٍهایؼر .(امالح هاچیؼ طٍد را از دؿت دادى و بي ا

ب بعون یٍن با ًعایت الکػجػیکی زیػ یک 
 
هیٍهی اؿت کي لابلیت ثٍلیع ا

 
دؿجگاًی قامو یک ؿجٍن کاثیٍهی و یک ؿجٍن ا

  .  را داراؿت (µs ۱)میکػوزیموؽ 

ب ًای بًػی قعى 
 
ب لوّجی بػای ثٍلیع ا

 
ب مّعهی)ثمفیي ا

 
 )  ا

ب ًای مّعهی مؾجكیما از چفمي ًای زیػ زمیوی پػ می قٍد ولی بایع گػفت با 
 
بؾیاری از قٌػوهعان بي اقجباى ثمٍر می کووع ا

ب لوّجی ثمفیي قعى و ؿپؽ در 
 
ب بایع با دؿجگاى ثمفیي ا

 
ب زیػ زمیوی ابجعا این ا

 
ثٍزي بي کیفیت هامواؿب چفمي ًای ا

ن افؼودى قٍد
 
طػ مٍاد مّعهی بي ا

 
 .مػشلي ا

ب بي روش ؿیؾجم ثبادؿ یٍهی 
 
 :ثمفیي ا

ن فاز ؿیاؿ در ثماس با فاز زامع زاذب لػار می گیػد
 
. فػایوع ثبادؿ یٍهی یکی از اقکاؿ پعیعى زغب ؿًصی اؿت، کي در ا

فػایوع ثبادؿ یٍهی فػایوعی . يی این ثماس بػطی از ازؼای مٍزٍد در فاز ؿیاؿ زغب فاز زامع قعى و از ؿیاؿ زعا می گػدهع

ب زغب گػوى ًای ِاملی لػار گػفجي بػ روی قبکي پلیمػی 
 
ن یٍن ًای طارزی مٍزٍد در ا

 
فاز )بػگفت پغیػ اؿت کي يی ا

ب ِاری از ًػگٍهي هاطالمی یٍهی شالو می گػدد (زامع
 
  .می گػدهع و بعین ثػثیب ا

پؽ از اقباع قعن گػوى ًای ِاملی، ؿیؾجم ثصت ِملیات بازیابی و قؾجفٍی قیمیایػػی لػار گػفجي و مرعدًا مٍرد اؿجفادى 

   .لػار می گیػد

ب با طلٍص باالثػ اؿجفادى می قٍد کي بي يٍر 
 
از ؿیؾجم ًای ثبادؿ یٍهی بي دو موٍَر ؿظجی گیػی و ًمچوین ثٍلیع ا

  .زعاگاهي در ذیو اقارى می گػدد

ب مٍرد هیاز قػب بؾیار  (الف
 
ب مٍرد هیاز لوّت بي لصاظ اؿجاهعارد با ا

 
ؿیؾجم ًای ثبادؿ یٍهی بي ِوٍان ؿظجی گیػ ا
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  .مجفاوت می  باقع

معن 
 
ب مٍرد هیاز اکػدػ لوایُ شائؼ اًمیت می  باقع، شغؼ امالشی اؿت کي می ثٍاهوع در لٍرت فػاًم ا

 
هکػجي  ای کي در ا

  .قػایى رؿٍب همایوع

ب می  ثٍاهوع باِح 
 
ب در لوّت ثٍلیع بظار می  باقع کي در لٍرت وزٍد ٍِامو رؿٍب کووعى در ا

 
یکی از بیفجػین ممارؼ ا

  .کاًـ ِمػ این ثاؿیؾات گػدهع

در ثّػیف ِلمی کلیي کاثیٍن ًای با ٍػفیت الکػجػیکی . این ٍِامو رؿٍب کووعى بیفجػ با ِوٍان ؿظجی قواطجي می  قٍهع

ن هؾبت بي شغؼ کو یٍن . بیفجػ از یک را ؿظجی گٍیوع
 
ب مع هَػ می  باقع کي ًؼیوي ا

 
لغا در اکػدػ لوایُ فكى شغؼ ؿظجی ا

ب بؾیار پایین ثػ می باقع
 
  .ًای ا

  .در این میان ؿیؾجم ًای ثبادؿ کووعى یٍهی طالی بػای این موٍَر ثٍلیع قعى اهع کي بي رزین ًای پایي ؿعیمی مّػوفوع

ب ماهوع یٍن ًای کلؾیم، مویؼیم و
 
زاد می همایوع... در والُ این رزین ًا، ؿظجی ا

 
ن ؿعیم ا

 
    .را زغب کػدى و بي زای ا

ٍع یٍن ًا ٍِض می قٍهع ب خابت می ماهع و فكى ه
 
هیٍن ًا و کاثیٍن ًای ا

 
مصعودیت . ثٍزي قٍد کي در این روش زمُ کو ا

اشیاء این . زٍابگٍ همی باقوع و بایع از روش ًای دیگػی اؿجفادى قٍد1000ًای باالی  TDS این روش این اؿت کي بػای

ب و همک می باقع
 
ا بي وؿیلي مصلٍؿ ا   .ؿظجی گیًػ

 

ب رزین  (ب
 
ب با درزي طلٍص باال از دیگػ رزین ًای اؿجفادى قعى در لوّت ثمفیي ا

 
ؿیؾجم ًای ثبادؿ یٍهی بػای ثٍلیع ا

  .ًای ؿیکو اؿیعی و بازی ًؾجوع کي در گغقجي در مصعودى بؾیار وؿیُ ثػی اؿجفادى می قعهع

ٍع لٍی و هّیف ثكؾیم می  ب فٍؽ طالك را مػثفُ ؿازد این رزین ًا بي دو ه
 
در والُ این روش می ثٍاهع هیاز لوایُ بي ا

ب فٍؽ طالك ثٍلیع همایوع
 
رایـ ًای مظجلفی لػار گػفجي و ا

 
  .قٍهع و می ثٍاهوع در ا

ب ثمفیي قعى ثٍؿى
 
ب با RO امػوزى از این روش در طػوزی ا

 
  .اؿجفادى می قٍد EC<0.2 بي موٍَر ثٍلیع ا

 

  :داموي کاربػد ثکوٍلٍژی ثبادؿ یٍهی ِبارت اؿت از •  

 o ب بعون یٍن
 
  (Demineralization) ثٍلیع ا

 o  ب
 
 شغؼ ؿظجی ا

o   ب
 
 شغؼ کاثیٍن ًای طارزی از ا

 o  شغؼ للیائیت 

 o  ب در لوایُ فلؼی
 
 بازیابی مرعد ا
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o   شغؼ هیجػات و ؿٍلفات 

 o  بازیابی و یا زعاؿازی مٍاد دارویػػی 

 o   بازیابی فلؼات با ارزش در لوایُ فلؼی

 

ب بي روش ؿیؾجم هاهٍ فیلجػاؿیٍن  
 
  : ثمفیي ا

ب می باقع ولی هکػجي مٌمی کي وزٍد 
 
ب مٌمجػین ًعؼ ثمفیي، شغؼ امالح مصلٍؿ در ا

 
در ًمي روش ًای پیفػفجي ثمفیي ا

ب با درزي طلٍص مجفاوثی مٍرد هیاز می باقع بػای مداؿ در لوّت داروؿازی و 
 
دارد این اؿت کي بػای کاربػدًای مظجلف، ا

ب فٍؽ طالك
 
ب مٍرد هیاز، ا

 
ب با درزي  (Ultra Pure) یا ثٍلیع ؿٍطت ًؾجي ای ا

 
می باقع لغا يبیّی اؿت بػای ثٍلیع ا

ب با طلٍص بؾیار زیاد مٍرد هیاز همی باقع
 
  .طلٍص بیفجػ بایع ًؼیوي بیفجػی لػؼ قٍد، ولی بػای بػطی دیگػ از کاربػدًا ا

ب اؿجفادى قعى در بػج ًای طوک کووعى
 
بایع لػفًا از لصاظ شغؼ ؿظجی مٍرد ثمفیي لػار  ( Cooling Tower) بػای مداؿ ا

  .گیػد

ن ًؼیوي کمجػ اؿجفادى همٍد
 
ُِ ا یکی از این  .در چوین کاربػدًایػػی می ثٍان از ؿیؾجم  ًایػػی با درلع شغؼ پایین ثػ و بي ثب

  .روش ًای ثمفیي مػؿٍم در دهیا، روش هاهٍ فیلجػاؿیٍن می باقع

اؿت کي گام مؤخػی در شفٌ مصیى زیؾت و لػفي زٍیػػی در اهػژی هٌادى  یکی از کاربػدًای فواوری هاهٍ اؿجفادى از هاهٍفیلجًػ

ا بػاؿاس موافغقان يبكي بوعی قعى اهع. اؿت   .هاهٍفیلجًػ

ن  کي در اولجػا فیلجػاؿیٍن مكعار 
 
هاهٍفیلجػاؿیٍن هؾبت بي اؿمؼ مّکٍس و اولجػا فیلجػاؿیٍن مؼایای ویژى ای دارد، از زملي ا

ب شاللي بیفجػ از شع مّمٍؿ اؿت کي 
 
الیوعى ًای ممػفی هؾبت بي شع مراز باالثػ بٍدى و در اؿمؼ مّکٍس میؼان طلٍص ا

 
ا

ن افؼایـ لیمت این روش اؿت
 
  .پیامع ا

ب و پؾاب ِبارثوع از
 
ًن، )شغؼ همک ًای چوع ٍػفیجی  :از دیگػ مؼایای اؿجفادى از هاهٍفیلجػاؿیٍن در ثمفیي ا

 
از لبیو ا

فت کـ
 
ب ثمفیي قعى در مكیاس وؿیُ، از بین بػدن اهٍاع باکػجػی، (ًا موگوؼ، اوراهیم و بػطی ا

 
، امکان ثٍلیع میؼان ا

لی، شفٌ مٍاد مّعهی مٍرد هیاز ؿالمت اهؾان، از بین بػدن اخػات مظػب 
 
الیوعى ًای ا

 
ویػوس و میکػوارگاهیؼم ًا، شغؼ ا

ٍع ًماهگٍهي کي اقارى قع ِعم هیاز  ب، پایین بٍدن ًؼیوي ثمفیي و در مرم
 
زیؾت مصیًی، شغؼ کعورت، ؿظجی و قٍری ا

ور بػای مصیى زیؾت و اهؾان
 
  .بي افؼودن مٍاد قیمیایػػی زیان ا

 غفای ؿػامیکی هاهٍفیلجػاؿیٍن 
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لٍمیوا 
 
ٍع غفاء دؿت ًای از اهٍاع غفاًای مموٍِی ًؾجوع کي از ثػکیبات مّعهی ماهوع ا ، (TiO2)، ثیجاهیا (Al2O3)این ه

با ثٍزي بي ایوکي در ًوگام .و غیػى ؿاطجي می قٍهع (SiC) ، کػبیع ؿیلیکٍن(SiO2) ، ؿیلیکا(ZrO2) اکؾیعًای زیػکٍهیٍم 

هٌا،)ؿاطت غفاًای ؿػامیکی، با کوجػؿ قػایًی 
 
می ثٍان اهعازى  (و دما  pHًمچٍن غلَت مٍاد اولیي و هؾبت مٍلی ا

این . را کوجػؿ همٍد، می ثٍان يیف گؾجػدى ای از غفاًای ؿػامیکی با اهعازى شفػات مظجلف را ثٍلیع همٍد شفػات غفاء

ٍع باِح قعى اؿت کي غفاًای ؿػامیکی یوعًای هاهٍفیلجػاؿیٍن، میکػوفیلجػاؿیٍن و  مٍه
 
در زمیوي ًای مظجلفی ماهوع فػا

ا کاربػد گؾجػدًای داقجي باقوع الزم بي ذکػ اؿت کي در ؿاطت غفاًای ؿػامیکی . ًمچوین زعاؿازی بػطی گاًز

ًمچوین از میان این . هیؼ اؿجفادى همٍد (ًای مظجلف با هؾبت)هاهٍفیلجػاؿیٍن می ثٍان از مظلٍيی از ثػکیبات هام بػدى 

ٍع . را دارا ًؾجوع ثػکیبات ؿیلیکا و ثیجاهیا کٍچکػجػین اهعازى شفػات و در هجیري بیفجػین کاربػد در هاهٍفیلجػاؿیٍن بؾجي بي ه

ن زػیان ورودی از درون : زػیان، غفاًای ؿػامیکی را بي دو دؿجي ثكؾیم بوعی می همایوع
 
اولی از داطو بي طارج کي در ا

غفاء ِبٍر کػدى و فػایوع فیلجػاؿیٍن بي ؿمت بیػون از غفاء لٍرت می گیػد و دیگػی زػیان فیلجػاؿیٍن از طارج بي ؿمت 

 .داطو می باقع

 

ٍع يػاشی وزٍد دارد ٍع اوؿ کي ثصت ِوٍان واشع ماژوؿ . بػای ؿیؾجم با زػیان از داطو بي بیػون دو ه  قواطجي ۶ه

ثفکیو می قٍد کي بي لٍرت موَم و زعا از ًم در  می قٍد، از ثّعاد بؾیار زیادی واشعًای غفاء ؿػامیکی هاهٍفیلجػاؿیٍن

ًمچوین بایع ثٍزي داقت کي طٍد واشعًای غفاء ؿػامیکی هاهٍفیلجػاؿیٍن ًم يػاشی . مصفَي ًای فٍالدی لػار گػفجي اهع

 .ًای مظجلفی با اقکاؿ ًوعؿی مجفاوت و ثّعاد و ؿایؼ کاهالٌای مظجلف بػطٍردار ًؾجوع
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ٍع یکپارچي  ٍع دوم از غفاًای ؿػامیکی هاهٍفیلجػاؿیٍن با زػیان از داطو بي ؿمت طارج، ه  می باقع کي از یک بعهي ۷ه

ب بي لٍرت زعاگاهي از درون موافغ ًػ یک از 
 
ن کاهالٌای زػیان بؾیار زیادی لػار دارد کي ا

 
ؿػامیکی ثفکیو قعى کي درون ا

ن شغؼ می قٍد
 
لٍدگی ًای ا

 
هٌا ِبٍر می کوع و ا

 
ٍع از ؿًس هؾبی بؾیار باالیػػی بػطٍردار ًؾجوع و . ا بوابػاین غفاًا از این ه

ٍع غفاء بي ًمػاى ثمٍیػ میکػوؿکٍپ الکػجػوهی غفا . کارایػػی مواؿبی ارائي میعًوع ثمٍیػ با بؼرگ همایػػی )همٍهي ای از این ه

ًمچوین قکو زیػ در این گؼارش بیاهگػ ِملکػد مجفاوت فیلجػاؿیٍن از داطو بي . در قکو لابو مفاًعى اؿت (بؾیار باال

 .طارج اؿت

 

ٍع یکپارچي، ؿًس غفایػػی زیادی را در شرمی ففػدى و با لیمجی مكػون بي لػفي در اطجیار  غفاًای هاهٍفیلجػاؿیٍن از ه

ٍع ماژولی دارای مكاومت بیفجػی بٍدى و از مفکالت کمجػی در زماهٌای يٍالهیجػ  مدو گػفجگی و )میگغارهع؛ با این وزٍد، ه

بػطالؼ ؿیؾجمٌا با زػیان از داطو بي بیػون کي مّمٍال قکو اؿجٍاهي ای دارهع، . رهذ می بػهع (مؾعود قعن کاهالٌا

 ًؾجوع کي در بػطی ؿیؾجمٌای ۸ؿیؾجمٌای  با زػیان از طارج بي داطو بي لٍرت غفاء ؿػامیکی لفصي ای چوع مرػایػػی 

ن در قکو زیػ لابو مفاًعى اؿت
 
ذکػ این هکػجي الزم اؿت کي در . ثمفیي فاهالب کٍچک بي کار بػدى میفٍد و همٍهي ای از ا

ب
 
مػیکایػػی و ژاپوی فّاؿ در ؿاطت غفاًای ؿػامیکی بػای ثمفیي ا

 
ثمایو بیفجػی بي ؿاطت  شاؿ شاهػ قػکػجٌای ا
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در شالیکي ؿازهعگان اروپایػػی بي ؿاطت ؿیؾجمٌای با زػیان از طارج بي داطو ثمایو بیفجػی . ؿیؾجمٌای یکپارچي دارهع

 .دارهع

 

 

   :ثػاؿیٍنؿمیکػوفی

ب را مّلق مٍادزامع کي اؿت فیؼیکی  ثمفیي فػایوع یک ثػاؿیٍنؿمیکػوفی
 
 کٍچک موافغ  اهعازى دلیو بي کوع، می شغؼ ازا

 بػای فیؼیکی فیلجػاؿیٍن از ثوٌا میکػوفیلجػاؿیٍن هاهٍفیلجػاؿیٍن، و  اؿمؼمّکٍس بػطالؼ. غفاء مّمٍال مصیى، فیلجػ

 ثػاؿیٍنؿ،میکػوفیRO و هاهٍ بػطالؼ اما کوع، می اؿجفادى ًا باکػجػی  اززملي  میکػون،10 ثا 0.1مصعودى  در ذرات شغؼ

الیوعى
 
. کوع همی شغؼ را قعى شو ًای ا

ب ثػاؿیٍنؿمیکػوفی هاهٍفیلجػاؿیٍن، و مّکٍس اؿمؼ بي قبیي يٍرمّمٍؿ، بي
 
 می اهرام مجواوب زػیان زعاؿازی  ثٍؿى ا

 ازطٍراک بظفی. قٍد می موجكو غفایػػی زػیان ؿًس در و  گیػد لػارمی ففار ثصت ِومػغفا بي طٍراک زػیان قٍد،زاییکي

. قٍد می  هامیعى  هفٍذ و کوع ِبٍرمی غفا ازيػیق
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 مجكابو زػیان اززػیان بااؿجفادى اززػیان غفاءِبٍر  فیلجػاؿیٍن. قٍد می فٍران  کوؾاهجػى هام بي زػیان دریک قعى رد مٍاد

 و ازهاهٍفیلجػاؿیٍن (psig 100  کمجػاز)ففارکمجػ  با چوین ًم. غفایػػی هایّات کاًـ ازهفٍذو ِبٍر  افؼایـ بػای باال

. کوع می ِمو اؿمؼمّکٍس

: قٍد می اؿجفادى زیػ مٍارد بػای مّمٍال کػدن میکػوفیلجػ ًای ؿیؾجم

. ًاوداروًا ؿػدهٍقیعهی ؿازی  ِكیم •

. ببػد ازبین را غفاء ثٍاهع می کي مّلق مٍادزامع شغؼ بػای درباالدؿت ROازدرمان لبو •

ب  از باکػجػی  زعاؿازی 
 
ب میکػوفیلجػاؿیٍن )ا

 
ب ثمفیي ًای ازؿیؾجم بؾیاری  بػای اهجظاب روش یک ِوٍان بي ا

 
 قٌػی  ا

ن ثٍاهایػػی دلیو بي وازجماِی
 
. اؿت قعى ثبعیو (ومٍزیػیا کػیپجٍؿپٍریعی ازلبیو اؿپٍرى شغؼ بػای ا

. پؾاب ًای درمان  ازاهٍاع بػطی •

ب/ روغن  زعاؿازی  ًای ازبػهامي بػطی •
 
. ا

یوعًای میکػوفیلجػاؿیٍن ،ماهوع
 
ٍگیػی  بػای کافی ازپیفگیػاهي بااؿجفادى غفایػػی،بایع ؿایػفػا  یاغیػلابو/ و  مکػر  ازمظػب زل

وری  فن ودیگػ ازاین اؿجفادى رابا ای گؾجػدى ثرػبي. قٍد اِماؿ درؿجی بي غفاء بػگفت
 
ب ثمفیي ًای ا

 
 ِملی ايمیوان بػای ا

اؿت  معت دراز ومٍخػدر الجمادی

وری  ثكاهابػای افؼایـ بیفجػباِح گیػاهي ؿظت  کیفیت اؿجاهعاردًای
 
 قعى هاهٍفیلجػاؿیٍن ماهوع غفائی فیلجػاؿیٍن ًای فوا

. اؿت

 اؿمؼمّکٍس ازؿیؾجم کمجػ واهػژی  دارد زیادثػی  قار میؼان قٍد،زیػا می اؿجفادى فاهالب دفُ بػای گاًی هاهٍفیلجػاؿیٍن

 این ِمعى ثفاوت. ًا ثفاوت از وبػطی اؿت اؿمؼمّکٍس بي قبیي بؾیار هاهٍفیلجػاؿیٍن وکارکػد يػاشی. قٍد می اؿجفادى

مو پایین فاهالب ففار بایک کار این. هیؾت" ثوگ"ِوٍان  بي اؿمؼمّکٍس غفای ِوٍان هاهٍبي غفاء کي اؿت  کوع می ثِػ

ب را (یک ولجاژ یا بارقارژ   بایک کي کؾاهی یّوی) monovalent ًای ویٍن
 
 می شغؼRO غفای ِوٍان مٍخػبي يٍر  بي ازا

. کووع

 فیلجػا هاهٍ ؿعیم،غفای یا کلػیع کوع،ماهوع می راشغؼ والوت ثک ًای ازیٍن  درلع99 ثا 98مّمٍال  RO غفاء کي درشالی

هراکي. کوع می شغؼ غفاء وثٍلیع مادى بي  درلع،بؾجي90 ثا 50از  ثػثیب بي مّمٍال
 
ن ثٍاهایػػی ازا

 
 یٍن شغؼ مٍخػ يٍر  بي ا
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ب ؿظجی شغؼ بػای مػثب يٍر  بي اؿت،هاهٍفیلجػاؿیٍن   trivalent   وdi   ًای
 
 زامع مٍاد کو مصجٍای کي درشالی ازا

ن دلیو ًمین بي. قٍد می گیػد،اؿجفادى می ROاز کمجػ رابؾیار مصلٍؿ
 
  . اؿت طٍاهعى" کووعى هػم غفاء"را  ا

Nanofiltrationب کػدن فیلجػ بػای اغلب
 
لي مادى شغؼ بػای مصلٍؿ، زامع زامعات مكعارکم با ا

 
ب قعن هػم و ا

 
 اؿجفادى ا

. قٍد می

هراکي
 
 هیازبي و هیازدارهع کمجػی  یامكیاس هظامت بي زیاد اشجماؿ بي فیلجػاؿیٍن هاهٍ اؿت،غفاًای" الغػ غفاء"یک  این ازا

 میجٍاهع فیلجػاؿیٍن هاهٍ. گیػد لػارمی اؿجفادى هیؼمٍردRO درمان پیـ ِوٍان  بي شجی اولات گاًی. دارهع ROکمجػاز پیفگیػی 

ب ثمفیي مظجلف درلوایُ
 
لی یٍن ًؼیوي شغؼ بػای وفاهالب ا

 
. قٍد اؿجفادى ًاومٍادا

ب، بػثمفیي ِالوى
 
یوع اغلب فیلجػاؿیٍن هاهٍ ا

 
 می اؿجفادى هاهٍایػػی و لبوی،پارچي مصمٍالت دامپؼقکی، داروًای ثٍلیع درفػا

ب مفکالت شو بػای هاهٍفیلجػاؿیٍن ًای ازؿیؾجم دراؿجفادى ثٍزٌی لابو ثرػبي .قٍد
 
  .دارهع درماهی ا

 

ب بي روش
 
 EDI   :    ثمفیي ا

ای لوایُ مادر ماهوع لوّت ًؾجي   ای، لوّت داروؿازی،  : ًمچوان کي در مًالب لبلی هیؼ لیع قع یکی از مٌمجػین هیاًز

بی با طلٍص بؾیار زیاد می  باقع.... لوّت لًّات هیمي رؿاها و 
 
  .داقجن ا

ن ثٍؿى یکی از روش   ًای پیفػفجي ماهوع اؿمؼ 
 
ب طام بؾجي بي غلَت امالح مٍزٍد در ا

 
ب   ًایػػی ابجعا ا

 
بػای ثٍلیع چوین ا

  .و یا ثكًیػ مٍرد ثمفیي لػار می  گیػدEDR مّکٍس، هاهٍفیلجػاؿیٍن، 

بی با طلٍص باالی
 
ب فٍؽ طالك فاللي دارد µs/cm 25 طػوزی چوین ثمفیي   ًایػػی ا

 
ب  .می  باقع و ًوٍز با اؿجاهعارد ا

 
لغا ا

ب با طلٍص بؾیار باال را ثٍلیع همایع EDI طػوزی در یکی از ؿیؾجم  ًای ثبادؿ یٍهی یا
 
  .مٍرد ثمفیي مرعد لػار می   گیػد ثا ا

ب ثٍلیعی 
 
مّایب ؿیؾجم   ًای رزیوی ممػؼ زیاد مٍاد قیمیایػػی زٌت اشیاء و ًمچوین اقغاؿ فوای زیاد با ثٍزي بي شرم ا

بی بعون امالح و با ًعایت  EDI ؿیؾجم  .می  باقع
 
ن ا

 
یوع ثبادؿ یٍهی و فیلجػاؿیٍن غفایػػی می  باقع کي طػوزی ا

 
ثػکیبی از فػا

  .اؿت µs/cm 2/0 الکػجػیکی کمجػ از

ب زعا می قٍهع EDI در ؿیؾجم
 
یوع ثبادؿ یٍهی از ا

 
با این ثفاوت کي ممبػین  ًا بي يٍر پیٍؿجي با . هیؼ امالح از يػیق فػا

  .زػیان بػؽ اشیاء می  قٍهع کي این امػ هیاز بي اؿجفادى از مٍاد قیمیایػػی زٌت اشیاء ممبػین   ًا را از بین می بػد

  .مجفکو از ثّعادی ؿلٍؿ اؿت کي بین دو الکػجػود لػار گػفجي اهع EDI ًػ واشع



 فرایىدهای تصفیه آب  حرارتی ، هیبریدی ، فرایىدهای غشایی و فیلتراسیون

 (واووفیلتراسیون ، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمس معکوش ، الترودیالیس ) 
 

   36 
 

 

ب بي روش
 
 : Electro dialysis Reverse ( EDR) ثمفیي ا

ب   EDRدر لغت بي مّوی زعا کػدن مٍاد از یک مصلٍؿ می باقع و روش  Dialysis کلمي
 
در والُ بیاهگػ زعا کػدن امالح از ا

هیٍهی و کاثیٍهی، ِملیات  DC در این روش با اؿجفادى از زػیان بػؽ  . با اؿجفادى از اهػژی بػؽ می  باقع
 
و ًمچوین غفاًای ا

ب لٍرت می   پغیػد
 
  .زعاؿازی امالح از ا

ب از ممبػین   ًای ؿیؾجم، یکؾػی از امالح بػ روی  Reverse کلمي
 
در اهجٌای این روش بعین مّوی می باقع کي در اخػ ِبٍر ا

  .ممبِػین   ًا رؿٍب می  همایوع

ٍگیػی از رؿٍب  ED در روش ًای ؿوجی کي بي هجی اؿکاالهت و اؿیع ؿٍلفٍریک بػای زل
 
مّػوؼ بٍد از ثؼریق اؿیع و ا

 دلیكي کار ؿیؾجم، پالریجي ؿیؾجم یا ًمان زای لًب  ًای مدبت و 15اؿجفادى می   قع ولی در این روش بي ازای شعودًا ًػ 

ن زعا می  قٍهع
 
  .موفی ثٍّین می  گػدد و امالح رؿٍب کػدى بػ روی ؿیؾجم از ا

از امالح می   ثٍاهع دفُ % 50لابو ثٍزي می باقع این اؿت کي در ًػ مػشلي از ثمفیي ثوٌا  EDR هکػجي   ای کي در مٍرد روش

ب در چوعین مػشلي ثمفیي قٍد
 
ب قػب در دهیا  EDR روش  .گػدد لغا بػای رؿیعن بي طلٍص باالثػ بایع ا

 
بیفجػ بػای ثٍلیع ا

  .اؿجفادى می قٍد

هرایػػی کي
 
ب قػب بین  TDS از ا

 
 می باقع، این روش 100طػوزی این روش باالثػ ازTDS می  باقع و500 ثا 100مواؿب ا

ب قػب در شرم   ًای باال می باقع
 
ب ثٍلیعی بي روش . بٌجػین روش ثٍلیع ا

 
 مجػ مکّب در 15شعود  EDR شعالو شرم ا

  .قباهي روز می باقع

 

 : EDR مّایب روش

  . می باقع PPM 12000ورودی بي ؿیؾجم  TDS شعاکػدػ

  .می باقع  RO ،99%می باقع در شالی کي در روش% 50ماکؾیمم درلع شغؼ امالح در ًػ مػشلي 

  .این روش فكى ثٍاهایػػی شغؼ ِوالػی را دارد کي از لصاظ الکػجػیکی طودی هیؾجوع

ا از این  ا و باًر ب قیػین باًر
 
ن از لصاظ الکػجػیکی طودی می باقوع، لغا اگػ ا

 
ب شو قٍد یٍن ًای ؿازهعى ا

 
مداًل اگػ قکػ در ا

ن شغؼ همی   گػدد
 
  .ؿیؾجم ِبٍر همایع بي ًیچ وزي امالح ا

ب ماهوع باکػجػی ًا، لارچ ًا، زلبک ًا و ویػوس ًا را بي 
 
ًمچوین این روش ثٍاهایػػی شغؼ میکػو ارگاهیؼم ًای مٍزٍد در ا

  .ِلت ایوکي از لصاظ الکػجػیکی طودی می باقوع را هعارد
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  EDR مؼایای روش

می   ثٍاهع افؼایـ یابع این بعین مّوی  %94 ریکاوری باالی ؿیؾجم می باقع کي ثا شع  EDR یکی از مٌمجػین مؼیت   ًای روش

ب ورودی را ثمفیي همایع و فكى  %94اؿت کي این ؿیؾجم می  ثٍاهع 
 
ن را بي لٍرت پؾاب دفُ همایع% 6ا

 
  .ا

  .  ؿاؿ می  باقع10مؼیت دوم ؿیؾجم، ِمػ ممبػین   ًای اؿجفادى قعى می  باقع کي شعود 

ٍگیػی از  ن بؾیار پایین می   باقع و بػای زل
 
ففار کاری این ؿیؾجم کم می   باقع، لغا ًؼیوي ًای هگٌعاری اثماالت و پایپیوگ ا

  .در کو ؿیؾجم اؿجفادى همٍد UPVC طٍردگی می  ثٍان از اثماالت

  .بؾیار پایین   ثػ می   باقع RO ًؼیوي هگٌعاری این دؿجگاى هؾبت بي

ٍگیػی از رؿٍب کي مٍاد گػان لیمجی ًم می باقوع هیاز همی باقع   .ثؼریق مٍاد قیمیایػػی بػای زل

 

ب بي روش ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس •
 
  ( RO ) ثمفیي ا

  : هیمي ثػاوا چیؾت 

هیمي ثػاوا بي ممبػیوی اقارى می کوع کي بي يٍر اهجظابی بي الؾام طالی ازازى ِبٍر می دًع در شالیکي البالی گٍهي ًا بالی می 

  .ماهوع

ت مجفاوت و لابو ثٍزي   .در والُ بیفجػ گٍهي ًا از ممبػین طٍاًوع گغقت اما با ؿِػ

ب)در اؿمؼ مّکٍس، مصلٍؿ 
 
ت بیفجػی هؾبت بي ذرات هامصلٍؿ  (ا از ممبػین ًا ِبٍر می کووع، با ثٍزي بي  ) همکٌا)با ؿِػ

ب طالك ثٍلیع می قٍد، پیامع هٌایػػی این اؿت کي ثفکیک شالؿ شو قعى روی می دًع
 
بیاری . ایوکي ا

 
در بػطی مٍارد ِعم ا

  .باِح غلیٌ قعن همک می قٍد

روش اؿمؼ مّکٍس  

ثاریظچي روش اؿمؼ مّکٍس  

او مفاًعى کػد زماهی کي یک .  راًب هٍلت فػاهؾٍی بػای اولین بار بي طٍاص هیمي ثػاوایػػی غفاًا پػی بػد1770در ؿاؿ 

ن ثٍؿى یک کیؾي 
 
ب غٍيي ور کویم ،  (بي ِوٍان غفا)قیفي دًاهي گفاد مملٍ از الکو کي دًاهي ا

 
مؾعود قعى اؿت را در ا

ب در قیفي، يی چوع ؿاِت افؼایـ و کیؾي مجٍرم می قٍد
 
. شرم ا

ب ثػاوا بٍدى، و بوابػاین بػای این کي پجاهؾیو قیمیایػػی الکو در داطو 
 
 در والُ کیؾي هؾبت بي الکو هاثػاوا ولی هؾبت بي ا

ب بي داطو بًػی هفٍذ می کوع
 
 .قیفي بي شالت ثّادؿ بػؿع، ا
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یوع فیلجػاؿیٍن، دو فازی کي با یکعیگػ در ثّادؿ ثػمٍدیوامیکی هیؾجوع ثٍؿى یک غفا هیمي ثػاوا زعا می قٍهع
 
. در یک فػا

در . غفای یاد قعى ماهوع یک ؿع یا ماهُ فیؼیکی ِمو کػدى و ِبٍر یا ِعم ِبٍر مٍاد از یک فاز بي فاز دیگػ را کوجػؿ می کوع

یوعًای غفایػػی می ثٍان از هیػوًای مصػکي گٍهاگٍهی بػای ِمو زعاؿازی بٌػى گػفت
 
پعیعى اهجكاؿ زػم در یک غفا ثٍؿى . فػا

هفٍذ ، زابرایػػی و دافّي یٍهی کي هاقی از اطجالؼ در پجاهؾیو قیمیایػػی ، اطجالؼ در غلَت، اطجالؼ - پعیعى ًای مصلٍؿ

 .در ففار و اطجالؼ در پجاهؾیو الکػجػیکی اؿت، اهرام می گیػد

 در داهفگاى فلٍریعا، زائیکي ریع و بٍثٍن کي ثٍاهؾجوع طالیت همک زدایػػی 1950ثصكیق در مٍرد اؿمؼ مّکٍس در ؿاؿ 

غاز قع، لٍب و ؿٍریػزان ، گؾجػش ثکوٍلٍژی اؿمؼ مّکٍس را با ایراد هظؾجین 
 
ممبػن اؿجات ؿلٍلؼ را قػح دًوع، ا

ثصكیق در مٍرد این پیفػفت طٍب و امیعوار کووعى مورػ بي ایراد پیکػ بوعی . اؿجات ؿلٍلؼ ها مجكارن ادامي دادهع ممبػان

بي يٍریکي امػوزى این لوّت اکػدػا ازؼای مارپیچ فوػی و در بػطی مٍارد ازؼای فیبػ  .بٌجػ و زعیعثػ ازؼای اؿمؼ مّکٍس قع

مػیکا، مورػ بي ثٍلیع هظؾجین ممبػان 1980دراوایو ؿاؿ . ثٍطالی را ثٍلیع می کووع
 
ای دولجی ا  ثصكیق و بػرؿی در البػاثٍاًر

میع مػکب قع
 
این ممبػان ًا ِمعثًا هؾبت بي ممبػان ًای ؿلٍلؼیک، از زػیان ثػاوش و همک زدایػػی باالثػی  .پلی ا

ثٍؿى ًیعراهاثیک ًا، این لوّت با ثػثیب کاًـ بؼرگی در مؾیػ همک، بي افؼایـ  ESPA3 امػوزى با مّػفی. بػطٍردارهع

 . دفّي ای در زػیان ًػ ففار بػ روی ممبػان ًای ؿلٍلؼیک اللی رؿیعى اؿت20

 اؿمؼ چیؾت؟

ب . قامو ِبٍر یک مصلٍؿ غیلٌ از میان ماهُ ممبػین هیمي ثػاوا می باقع (يبیّی)اؿمؼ یک روش و قیٍى هػماؿ 
 
یک مظؼن ا

ب طالك در مكایؾي با دو لؾمت یک ممبػین هیمي . طالك را با ممبػین هیمي ثػاوا کي بي دو لؾمت ثكؾیم قعى، ثمٍر کویع
 
ا

ؿ در ففار و دما بػابػ از میان ممبػین ًا ِبٍر همی کوع، زیػا اطجالؼ ؿًس قیمیایػػی دو لؾمت بػابػ اؿت
 
  .ثػاوا ایعى ا

 

اؿجمػارًا . اگػ همک لابو شو بي یک لؾمت اهافي قٍد، اطجالؼ ؿًس قیمیایػػی این مصلٍؿ همک کاًـ پیعا می کوع

ب طالك از میان ممبػین بي ؿمت لؾمت مصلٍؿ همک شػکت می کوع ثا ثّادؿ اطجالؼ ؿًس قیمیایػػی اشیاء 
 
لؾمت ا

  .گػدد

در قػایى ِلمی، دو لؾمت مظؼن از لصاظ اطجالؼ ؿًس قیمیایػػی قان ثفاوت دارهع و مصلٍؿ، از يػؼ اؿمؼ، اطجالؼ 

ثّادؿ زماهی بػلػار می قٍد کي هاًمؾاهی و ثفاوت ففار  .ؿًس قیمیایػػی اش را در کو ؿیؾجم ًمؾان می ؿازد

http://palayesazan.com/products-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA/domestic-membrane-filters.html
http://palayesazan.com/products-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA/domestic-membrane-filters.html
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ففار اؿمؼی، یک ثواؿب . ًیعرواؿجاثیک هاقی از ثغییػات گورایـ شرم در لؾمت، با ففار اؿمؼی بػابػ می قٍد

  .طالیت مصلٍؿ بي غلَت همک و اؿجكالؿ ممبػین اؿت

                 

ب قیػین کن اؿمؼ مّکٍس
 
 (RO): دؿجگاى ا

ب99فػایوعی اؿت فیؼیکی کي لادر می باقع  Hyper Filtration اؿمؼ مّکٍس 
 
 (TDS)  درلع زامعات مصلٍؿ مٍزٍد در ا

الیوعى ًای میکػوبیٍلٍژی را بي کمک  
 
ٍکؾین ًا، ویػوس ًا، باکػجػی ًا و ا لی مصلٍؿ و غیػمصلٍؿ، اهعوث

 
و کلٍئیعی مٍاد ا

 .غفا هیمي ثػاوا شغؼ همایع

ب را بػای ممارؼ مجّعدی از زملي هیمي رؿاهاًا، طٍراک پؼی، ثکوٍلٍژی 
 
اؿمؼ مّکٍس، ثکوٍلٍژی معرهی اؿت کي ا

ب طٍردهی قٌػی، ثمفیي می همایع
 
ب دریا و ا

 
  .زیؾجی، داروًا، ثٍلیع بػؽ، همک زدایػػی ا

زمایفاثی کي در ؿاؿ 
 
ب ثٍلیع می قع، امػوزى هجیري لوّت اؿمؼ 1950از اولین ا

 
ن ًػ ؿاِت چوع لًػى ا

 
 اهرام قع يی ا

ب  . میلیٍن گالن در ًػ روز رؿیعى اؿت7/1مّکٍس در ثٍلیع مفجػک زٌاهی بي بیفجػ از 
 
با افؼایـ روز افؼون ثكاهاًا بػای ا

  .، رقع لوّت اؿمؼ مّکٍس در لػن ایوعى با افؼایـ روبي رو طٍاًع قع (ثمفیي قعى)طالك 

ب لوّجی بي روش اؿمؼ مّکٍس، يٍؿ ِمػ و افؼایـ راهعمان در ِملکػد دؿجگاى ًای 
 
یکی از ویژگی ًای مٌم ثمفیي ا

ب لوّجی می باقع
 
ب لوّجی  .ثمفیي ا

 
ب مواؿب در روش ثمفیي ا

 
 Industrial waterبکارگیػی الٍؿ ؿیؾجم پیـ ثمفیي ا

treatment  ب لوّجی ، يٍؿ ِمػ ممبػین را زیاد می کوع زیػا ٍِاملی از لبیو رؿٍب
 
، هصٍى بازدًی دؿجگاى ثمفیي ا

گػفجگی، ثظػیب ممبػین را بي شعالو می رؿاهع و مورػ بي کیفیت مصمٍؿ، کاًـ ًؼیوي ًای ِملیاثی و هگٌعاری ثرٌیؼات 

ب لوّجی طٍاًع بٍد
 
ب، قعت زػیان مصمٍؿ و بازیافت مصمٍؿ هاقی از ؿیؾجم ثمفیي ا

 
 .لوّجی ثمفیي ا
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ب بي لٍرت کامال فیؼیکی شغؼ می قٍد
 
ب لوّجی همک ًای مصلٍؿ در ا

 
ب لوّجی بي هام  .در ثمفیي ا

 
ای ثمفیي ا فیلجًػ

ب را طٍاًوع داقت
 
 .ممبػان ًای لوّجی هكـ بؾؼایػػی در کوجػؿ همک ًای مصلٍؿ در ا

 

  :اؿمؼ مّکٍس چگٍهي کار می کوع

مي دريبیّت راکي کوعثافػایوعاؿمؼی  می کمک کوع،این کارمی اؿمؼمّکٍس چگٍهي کي این درک بػای  زادرک دًر

 پغیػ هفٍذ هیمي غفای بایک قعى شو مٍادمّعهی مظجلف غلَجٌای شاوی شو دوراى کي ًوگامی. کویع میفٍد،درک

 زعاقعى،
 
 پغیػ،دیٍارى هفٍذ هیمي ازغفاًای ًایػػی همٍهي. یابع می زػیان بیفجػ مجمػکؼ مصلٍؿ بي کمجػ مجمػکؼ ازمصلٍؿ با

ٍع)ؿاطجاری  ویامٍاد پؾجاهعاران ای رودى ًای ،پٍؿجي مػغ  ثظم یک درون زهعى،غفاء وزٍد کم ؿلٍلیػػی  اؿت (پالؿجیکی ه

. اؿت ویژگی این دًوعى هفان کي

ب کي قٍد می گیػی  اهعازى اؿمجی ففار
 
 مٍاد باال ؿمت بي مّعهی ذرات کم)" کػدیف"ؿمت  بي" ثمیؼ"ازيػؼ  طٍبی بي ا

 قگػفت يػز  بي ثٍاهع می ففار این. قٍد می کوجػؿ مّعهی مٍاد غلَت غلیٌ اطجالط امػبٍؿیلي واین کوع می شػکت (غفاء

ب اهجكاؿ بػای درطجان قعى اؿجفادى مکاهیؾم یک وبػای باقع باال اهگیؼی 
 
میق ا  یک اهعام،اغلب بلوعثػین بي ریفي ثػین اِز

ب کي يٍر  ًمان. اؿت فٍت  یابیفجػ100ِمٍدی  فاللي
 
ن مٍزٍد مّعهی بیفجػمٍاد کوع، می شػکت غفاء ازيػیق ا

 
 بالی درا

. ماهوع می

ب ًای مٍلکٍؿ کي ًایػػی مکاهیؾم
 
 گیػهع،بي ؿػمی راپفت (یٍن)مصلٍؿ  اکػدػمٍادمّعهی و کووع می فّاؿ غفاء ازيػیق را ا

 هكـ کي ًؾجوع ًایػػی معؿ فّاؿ وهكو وشمو پظـ. اؿت ثػ پیچیعى بؾیار ؿادى کػدن ازفیلجػ قٍهع،اما همی درک يٍرکامو

ب ًای مٍلکٍؿ مٌازػت"را  اؿمؼ ثّػیف یک. کووع می ایفا  را مٌمی
 
 لصَي زغب ازيػیق کي کوع می ایراد غفاء دریک ا

ب ًای ازمٍلکٍؿ دولًبی
 
. گٍیع می" غفاء دیگػ دريػؼ لًبی ًای ومٍلکٍؿ ًا یٍن بي ا

 بػ غلبي بػای (باال مّعهی مٍاد مصجٍای)" کػدیف ؿمت"بػروی  ازاهؾان هاقی ازففار بااؿجفادى س اؿمؼمّکٍ ًای ؿیؾجم

ت بػای قعى اهافي ازففار بػطی  ِالوى دیگػ،بي ازراى زػیان بػای درثالش يبیّی ففاراؿمؼی  یوع بي بظفیعن ؿِػ
 
 بي فػا

ب ففار موٍَر 
 
 در قعى شو مّعهی ثػازمٍاد بیـ یا درلع RO،98 درروهع". پاک يػؼ"بي  پغیػ هفٍذ غفاء– هیمي  در ا

. اؿت قعى گغاقجي ؿػ پفت" کػدیف"ؿمت 

 لیمت ارزان ًای ازثکوٍلٍژی  یکی بي ثبعیو گغقجي،اؿمؼمّکٍس  ؿاؿ20يٍؿ  در وثراری  غفایػػی ؿیؾجم ثکوٍلٍژی  در ؿػیُ ًای پیفػفت با

ب ثظلیي بػای
 
بعریا  همک شغؼ بي طٍدلادر ًادرزای ؿیؾجم. اؿت قعى ا

 
 در گالن میلیٍن چوع درزػیان (زدایػػی همک)ازا
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هرا از. اؿت روز
 
 ازلبیو کاربػدًا از دربؾیاری  کوع، همی اؿجفادى وطًػهاک لیمت گػان ازمٍادقیمیایػػی مّکٍس اؿمؼ کي ا

ب درمان
 
ب ثغغیي ا

 
زمایفگاى دیگ،ا

 
. اؿت کػدى رازایگؼین یٍهی ثبادؿdemineralization   زایگؼین ًا،وغیػى قؾجفٍ،ا

 کٍچک شرم غفابي ازؿًس زیادی مكعار گیػی  اهعازى موٍَر  بي ؿجي هیک ايػاؼ در زطم ازغفاء بااؿجفادى مّکٍس اؿمؼ

وارى ای يٍرگؾجػدى رابي اولیي" طالی ثٍ"ًای  ؿیؾجم و قٍد می هامیعى" مارپیچی زطم"ِوٍان  بي غفایػػی چوین. اؿت
 
 کػدى ا

هراکي. اؿت
 
ب زػیان بي قعى شو ًای یٍن  درلع98ازاهجكاؿ  ماهُ غفا ازا

 
ؿمت  در مّعهی ازمٍاد بؾیاری  قٍد، می پاک ا

 ثػ بیـ مّعهی مٍاد ِوٍان بي)قعن  پٍؿجي پٍؿجي رؿاهعن شعالو ًاوبي این زابرایػػی بػای. غفالػاردارهع" کػدیف"

ن ی مجمػکؼ،بؾیار
 
 بوابػاین غفا، بػروی ویامكیاس رؿٍب بي ویاقػوع ازغلَت رابیـ طٍد مصلٍؿ غلَت اؿت ًاممکن ازا

ن بالكٍى يٍر  وبي فیلجػاؿیٍن کارایػػی کاًـ
 
 کػدیف لؾمت درؿػاؿػ غغایػػی مٍاد ٪ ازکو25مّمٍالشعود  ،(ارائي فایعى رابی ا

ب در مّلق ذرات کٍچک ذرات از بؾیاری  مجمػکؼ، مّعهی بػمٍاد ِالوى. اؿت قعى قؾجي ثظلیي غفابػای
 
 زاروب هیؼ ثغغیي ا

ب مصمٍؿ این. قٍهع ثاثظلیي اهع قعى
 
 ،اززملي( میکػون0.0001ثا )بؾیارکٍچک  ذرات شجی زیػا میکوع، ثٍلیع ثمیؼ بؾیار ا

لی کػبن کو ثػ بیـ
 
. قٍد می شغؼ هیؼ TOCیا ا

 UVاقّي الّادى فٍؽTOCثظػیب

قعى  اکؾیع کػبن کو کاًـ

ب ًای درؿیؾجم اکؾیعقعى کػبن کو
 
 شمایت بػای غغایػػی موبُ یک ِوٍان زیػابي اؿت هامًلٍب مًلٍب طالك ا

یوعًای اؿت ممکن و کوع می ًاِمو ازثکػدیػباکػجػی 
 
ب ًای ؿیؾجم دراکػدػ مٍزٍدTOC  . کوع هفٍذ دؿت پایین درفػا

 
 ا

ن ویژى قٌػی،بي
 
ٍح  ؿًس موبُ کي اؿت  ًایػػی ا ب طالك مفظمات. بیفجػ یا درمیلیٍن  ِعد20-1ًؾجوع،درؿً

 
 يٍر  بي ا

 هػوری  اغلبTOC میؼان کاًـ کي اؿت مّوی بعان این. اؿت میلیارد در  لؾمت10زیػ  TOCمكعار هیازموع مّمٍؿ

لی ًای مبعؿ یٍهی مبادلي ًای رزین یا فّاؿ ازکػبن اؿجفادى. اؿت
 
 از بظفی ِوٍان بيTOC مكادیػ کاًـ بي اؿت ممکن ا

 بظفی ِوٍان بي کلی يٍر  بي و قٍد همی PPPؿًس کاًـ باِح مّمٍؿ بًٌٍر  شاؿ،این این با کوع؛ کمک درمان پیـ

ب ثمفیي ازؿیؾجم
 
ب وطالك ا

 
. هیؾت مواؿب پػداطت وؿیؾجم طالك ا

ٍح وهگٌعاری  یابی دؿت بي لادر بایع قعى اهجظاب ؿیؾجم پػداطت، و هٌایػػی درمان بػای  هبایع و باقعTOC پجاؿیم ؿً

ب ًارابي هاطالمی
 
ا،ؿیؾجم این گػفجن بادرهَػ. دًع اهجكاؿ ا  مٍخػ کاًـ بػای اغلب ماوراءبوفـ TOCثظػیب ًای مّیاًر

 دادى زیػثٍهیس در ثظػیب مکاهیؼم. (قٍد می هامیعى"  TOCمفّو"ِوٍان  هیؼبي این)قٍد  می اؿجفادى ثػکیبات گػوى این

. اؿت قعى
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 185درمصعودى  UVهٍر  ثٍلیع لادربي هازک ای اؿجٍاهي ًای ازالمپ بااؿجفادى مّمٍؿ يٍر  بي TOCثظػیب ًای ؿیؾجم

ن ازيػیق کي باال باطلٍص ای قیفي ًای لٍلي بي هؼدیک فیؼیکی گیػهع،درهؼدیکی هاهٍمجػلػارمی
 
ب ا

 
 UVهٍر . یابع می زػیان ا

ٍج ثػيٍؿ ًادربیـ ارگاهیؾم و ثػکیبات ثٍؿى و اؿت ثٍزي لابو اهػژی  دارای ٍج شاؿ،يٍؿ بااین. قٍد می زغب م  ًای م

 مداؿ،باکػجػی  ِوٍان بي. قٍد اخػمی ایرادشعاکػدػ باِح کي يٍری  اؿت،بي مٍخػثػ وزغب اهػژی  ًای ویژگی دلیو بي طالی

ٍج  دريٍؿ. دارهع را شؾاؿیت بیفجػین (nm) هاهٍمجػ 254ًادر   ثػکیبات شؾاؿیت وزغب اهػژی   هاهٍمجػ،افؼایـ185م

زاد ًای رادیکاؿ ثفکیو بي مورػ اکؾیعکووعى ارگاهیک
 
 این. قٍد می فجٍقیمیایػػی ًیران مظجلف دراهٍاع ًیعروکؾیو ا

زاد ًای رادیکاؿ
 
 طٍدباِح هٍبي بي کي قٍد ًامی ارگاهیؼم از مظجلفی مٍادقیمیایػػی قکؾجن مٍزب (-OH)ًیعروکؾیو  ا

ای،اکؾیعى ایرادواکوفٌای ب،بلٍک اکؾیعکػبن دی ًادر ارگاهیک اکػدػ قعن زهریًػ
 
لی ثػکیبات ًمي پایي اللی ًای وا

 
 ا

. اؿت

ب کػدن لي بػای رامیجٍان یٍهی ثبادؿ شػارثی اؿت،مبعؿ هَػ مٍرد اهافی مّعهی کاًـ کي ًوگامی
 
. کػد اؿجفادى مصمٍؿ ا

هرایػػی
 
 مبادالت بین ثٍزٌی لابو ٍػفیت یٍهی ثبادؿ رزین قٍهع، می شغؼ ROروهع در قعى شو ًای  درلعیٍن98کي  ازا

(. see Deionization Service or Regeneration)دارد 

ب ثمفیي ًای ؿیؾجم پغیػ ثرعیع ًای درشلكي مّمٍؿ يٍر  بيTOC  ثظػیب ًای ؿیؾجم
 
 ازيبكي پایین بي پایین طالك ا

هراکي. گیػهع لػارمی بؾجػ مظلٍط ی ثظلیي ًای اثیلن پلی" خاهٍیي"یا " اولیي"ًای 
 
 اکؾیع دی ثٍلیع مورػبي TOCکاًـ ازا

 قعى یٍهیؼى کي اؿیعکػبویک ثفکیو ِلت بي (کاًـ دربػابػ مكاومت)یابع  می افؼایـ الکػجػیکی قٍد،ًعایت می کػبن

 رزین قعى، قؾجي بؾیار شاوی مظلٍط" پلیمػی "ففػدى  deionizer    یک کي اؿت این اؿجاهعارد بوابػاین،ِمو. اؿت

  هاهٍمجػ254در  کي UVهعِفٍهی واشعًای ؿیؾجم، در باکػجػی  کاًـ بػای. TOC ثٍزیُ واشع از دؿت ،پایینTOCکم

. قٍهع می پػداطت هٌایػػی دیاهیؼاؿیٍن از بّع کووع،اغلب می ِمو

بTOCغلَت وطعمات،اززملي يػاشی ازمالشَات بؾیاری 
 
 TOCهَارت ،TOC ثٍزیُ ؿیؾجم گیػی  طام،اهعازى درا

ٍگیػی  بػای طػوزی، و ورودی در UVًای ثلي کٍارثؼ، لٍلي المپ،زایگؼیوی زایگؼیوی فػکاهؽ درطى،  ازثظػیب زل

UVدیگػ وبؾیاری  کفی لٍلي اثماؿ  .

ب
 
 ثوٌایک زیػا اؿت، شعالو کلی يٍر  بي هگٌعاری  و ثّمیػ لػارگیػد، اؿمؼمّکٍس ؿیؾجم درزػیان درؿجی بي ثغغیي اگػا

 کلػ، با بػدن ازبین بي قٍد می اؿجفادى شاهػ درشاؿ RO غفای ثػین قایُ. دارد پمپ ثٍزي،یک لابو مجصػک لؾمت

 بػای فّاؿ کػبن ازفیلجػ اؿجفادى یا و ؿعیم ؿٍلفیت بی ماهوع دًوعى کاًـ ِامو ثغغیي قامو مّمٍال پیفگیػی  بوابػاین
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زاد کٍرین بػدن مداؿ،ازبین ِوٍان بي) dechlorination بي رؿیعن
 
 بػای ومویؼیم کلؾیم کػبوات مكادیػ کاًـ بػای. (ا

 باِح کلی يٍر  بي اهرماد هع مٍادقیمیایػػی ؿػیُ ثٍؿّي باقع،اگػچي هػوری  اؿت ممکن یٍهی بوعی ثكؾیم مكادیػ کاًـ

ن کي قٍد می
 
ب کي درلٍرثی اؿت ممکن ای چوعرؿاهي فیلجػاؿیٍن. (ببػهع راازبین همک ممػؼ)اهجظاب  روش ًا ا

 
 شاوی ا

ب. باقع هػوری  باقع ثٍزي لابو ؿٍراخ
 
زمٍن بااؿجفادى بایع طٍراک ا

 
ب ثػاکم ازا

 
  پیـ ازثّیین لبو (SDI)قؾجگی  ا

 
 زمٍن، ا

هرایػػی
 
  یکSDI  . باقع هاکافی پیفگیػاهي ازيػاشی هاقی ثٍاهع می مکػر  غفاء کػدن یاپاک/ و  هارس غفایػػی هارؿایػػی کي ازا

ب زػیان بوعی زمان مرمٍِي ازچوعین قعى مصاؿبي واشع بعون ِعد
 
 کي درشالی و اؿت  میکػون0.45مًلق  فیلجػ ازيػیق ا

. کوع می راشفٌ psi 30ففار 

هرایػػی. ثغییػکوع ثٍاهع می ثوٌا و اؿت ماقین ًیعرولیک ازيػاشی ثابُ زػیان ROازيػیق وفاهالب مصمٍؿ
 
 چگالی کي ازا

ب
 
ب مجفاوت بادمای ی ثٍزي لابو يٍر  بي ا

 
 از بیـ میؼان بي غفاء ازيػیق (فارهٌایت  درزي77مداؿ،  ِوٍان بي)گػم  اؿت،ا

ب 
 
 وبي اؿت دردؿجػس کووعگان ازثٍلیع ای يٍرگؾجػدى بي مظجلف دماًای در زػیان)یابع  می زػیان فارهٌایت  درزي40ا

ب  رابػاؿاس طٍد يػاشی مفظمات اکػدػثٍلیعکووعگان. (ازغفاء" زػیان هػخ "ِوٍان 
 
. کووع می فٌػؿت فارهٌایت  درزي77ا

 راRO  ماقین یک بٍدن هامواؿب ِلت بي کووع، همی رادرک هگػش این کي هٌایػػی کاربػان از بؾیاری  اؿت قعى باِح این

ب کووع می اهجظاب
 
اممکن دربؾیاری  قٌػی  زیػاا  فارهٌایت  درزي45- فارهٌایت   درزي40بي  زمؾجان درفمو اؿت ازقًٌػ

ب کي بػؿع،درشالی
 
  درزي75ثٍاهع  ،امامی اؿت ؿاؿ فارهٌایت  درزي55مجٍؿى  مّمٍؿ يٍر  مجصعى بي ازایاالت دربؾیاری  ا

 ،اینROبػ ِالوى. اؿت قعى درهَػگػفجي يػاشی درمػشلي پارامجػ این مٌم. اؿت مجصعى ایاالتSE   در گػم یا فارهٌایت

 باالثػبایؾجی ًای گػم،زػیان ًای ماى زیػادريٍؿ گیػد، لػار مٍرداؿجفادى پػدازش پیـ ثرٌیؼات بي باثٍزي بایع يػاشی

             .باقع داقجي زػیان

بػ يبق دیکفوػی وبؾجػ ًػیام، اؿمؼ بي مّوای شػکت و . بػای درک اؿمؼ مّکٍس بٌجػ اؿت با اؿمؼ هػماؿ قػوع کویم

بي داطو مصلٍؿ بؾیار غلیٌ قعى ای اؿت کي ثمایو بي ًمؾان ؿازی  (مدو ؿلٍؿ زهعى)زوبـ شالؿ از ممبػین هیمي ثػاوا 

  .این یک ثّػیف لصیس مصؾٍب می قٍد. غلَت شو قعى روی دو يػؼ ممبػین دارهع

ب هیمي غٍيي ور اؿت
 
ب لػار دارد و مظؼهی کي در ا

 
ب در مظؼن  .در ؿمت چپ، بفػ پػ از ا

 
ًماهًٍر کي اهجَار داریع ؿًس ا

ب در بفػ اؿت
 
  .بي اهعازى ؿًس ا

ن غٍيي ور اؿت
 
هرا، اهجٌای مظؼن بي ممبػین هیمي ثػاوا چؾبیعى اؿت و مظؼن با مصلٍؿ همکی هیمي پػ اؿت و در ا

 
در . در ا

ب بػابػ اؿت اما با گغقت زمان، ولایُ غیػ موجَػى ای روی می دًع
 
  .ابجعا ؿًس مصلٍؿ همک و ا

ب داطو مظؼن افؼایـ می یابع
 
  .این افؼایـ را بي ففار اؿمؼی هؾبت می دًوع. ا
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  .ممبػین هیمي ثػاوا ممبػیوی اؿت کي بػطی از اثم ًا یا مٍلکٍؿ ًا را ِبٍر می دًع، اما ماهُ ِبٍر بكیي می گػدد

ن ِبٍر می دًیم، هاثػاوا می باقع
 
  .ممبػین اؿت اما ثكػیبا بػای ًػ چیؼی کي ما مّمٍاًل از ا

ؿجػ رودى ًای قما یا دیٍار ؿلٍؿ اؿت
 
  .از یک ممبػین هیمي ثػاوا مّمٍؿ دیگػ اؿت gore-tex مداؿ ممبػین ها ثػاوا، ا

ن میلیٍن ًا روزهي کٍچک ایراد کػدى اهع gore-tex ؿاطجار
 
روزهي ًا . قامو الیي هؾبجًا هازک پالؿجیکی اؿت کي در داطو ا

ب مایُ بي اهعازى کافی کٍچکوع
 
ٍگیػی از ِبٍر ا ن بي اهعازى کافی بؼرگ ًؾجوع اما بػای زل

 
ب از ا

 
  .بػای ِبٍر بظار ا

ب ازازى ِبٍر میعًع
 
  .ممبػین بي غیػ از مٍلکٍؿ ًای همک بي مٍلکٍؿ ًای ا

ب را بػ روی دو يػؼ ممبػین ثمٍر کویع
 
  .یک روش بػای درک ففار اؿمؼی این اؿت کي مٍلکٍؿ ًای ا

  .اؿت Brownian motion این ثمٍر در ثواد با

ب طالك چوین چیؼی وزٍد هعارد
 
 .بػ روی لؾمت همکی، بّوی از روزهي ًا با اثم ًای همک مؾعود قعى اهع اما در لؾمت ا

ب طالك 
 
ب طالك در لؾمت ا

 
ب طالك ِبٍر می کوع، چٍن روزهي ًای بیفجػی بػای ِبٍر ا

 
ب بیفجػی از لؾمت ا

 
بوابػاین ا

  .وزٍد دارد

 

ب مٍزٍد در لؾمت همکی افؼایـ می یابع ثا یکی از این دو شالت روی دًع
 
  :ا

ب طالك در یک  1- 
 
غلَت همک در دو يػؼ ممبػین مؾاوی قٍد، البجي در این مٍرد این شالت روی همی دًع، چٍن ا

ب قٍر در يػؼ دیگػ وزٍد دارد
 
  .لؾمت و ا

ب هیؼ افؼایـ پیعا می کوع ثا ایوکي ففار اؿمؼی بػابػ قٍد  2-
 
ب قٍر افؼایـ می یابع ففار ا

 
در . ًماهًٍر کي ارثفاع ؿجٍن ا

  .این هكًي اؿمؼ مجٍلف طٍاًع قع

ب قٍر 
 
ب الیاهٍس)بي ًػ شاؿ، اؿمؼ دلیو این مؾئلي اؿت کي هٍقیعن ا

 
ب قٍر . قما را طٍاًع کفت (مدو ا

 
زماهی کي ا

ب را بي بیػون بعهجان ًعایت می کوع، ثا همک در داطو مّعى قما رلیق قٍد، 
 
وارد مّعى ثان می قٍد، ففار اؿمؼی، ا

ب بعهجان را از دؿت می دًیع 
 
ب بعهجان طفک می قٍد )بوابػاین قما ا

 
  .و می میػیع (ا

ب 
 
ب لابو هٍقیعهی ا

 
در اؿمؼ مّکٍس، ًعؼ این اؿت کي از ممبػین بي گٍهي ای اؿجفادى قٍد کي قبیي فیلجػی بػای ثٍلیع ا

لٍدى دیگػ )قٍر 
 
ب ا

 
  .ِمو همایع (یا ا

ب قٍر روی یک يػؼ ممبػین گغاقجي می قٍد و ففار بػای مجٍلف کػدن اِماؿ می قٍد
 
  .ا

ٍع این کار ففار زیادی می گیػد و هؾبجًا کوع پیـ می رود  ؿپؽ واروهي می قٍد، یّوی زػیان اؿمؼی روی می دًع، در مرم

  .اما بي ًػ شاؿ این کار اهرام می قٍد

اگػ یک غفاء هیمي ثػاوا بین دو مصلٍؿ با غلَت ًای مجفاوت لػار گیػد، مكعاری از شالؿ از یک يػؼ غفاء بي يػؼ دیگػ 
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ب طالك از غفاء . موجكو می قٍد
 
زٌت يبیّی شػکت شالؿ بي گٍهي ای اؿت کي مصلٍؿ غلیٌ ثػ رلیق می قٍد، ؿپؽ ا

ب همک 
 
ن لٍرت ؿًس ا

 
ب قٍر می قٍد، اگػ بي ؿیؾجم ازازى رؿیعن بي ثّادؿ دادى قٍد، در ا

 
مصلٍؿ )ِبٍر کػدى و وارد ا

ب طالك باالثػ طٍاًع رفت (غلیٌ ثػ
 
 .  این اطجالؼ ؿًس در دو يػؼ غفاء را ففار اؿمؼی می گٍیوعبوابػاین.از ؿًس ا

ب طام ثٍؿى پمپ بي داطو مصفَي ای کي دارای غفاء هیمي ثػاوا اؿت راهعى می قٍد و چٍن هاطالمی 
 
در اؿمؼ مّکٍس، ا

ب ثغلیٌ قعى وزٍد طٍاًع 
 
ب طالك و در يػؼ دیگػ، ا

 
ًا لادر بي ِبٍر از غفاء هیؾجوع از این رو در یک يػؼ غفاء ا

لی باقوع بؾیار مواؿب . داقت
 
ب ًایػػی کي شاوی امالح مّعهی زیاد و هاطالمی ًای ا

 
قامیعهی از ا

 
ب ا

 
یوع بػای ثٌیي ا

 
این فػا

ب دریا با 
 
قامیعهی ثٌیي کوع T.D.S PPM 50000بٍدى و شجی لادر اؿت از ا

 
ب ا

 
ب ًای لب قٍر، ا

 
 .و هیؼ از ا

هیؼ مّػوؼ می باقع، یّوی با اؿجفادى از این روش  (HYPER FILTRATION) روش اؿمؼ مّکٍس بي ًایپػفیلجػاؿیٍن

ب و بٌبٍد رهگ، . ذراثی بي کٍچکی یٍن ًا را هیؼ می ثٍان زعا کػد
 
ًمچوین زٌت زدودن همک ًا و ؿایػ هاطالمی ًای ا

ن می ثٍان از این روش بٌػى گػفت
 
الزم بي ذکػ اؿت کي بیـ از یک لػن اؿت این ثکوٍلٍژی قواطجي قعى اؿت . يّم و مؼى ا

 ؿاؿ اطیػ یّوی ثا زماهی کي غفاًای طاص ثٍؿّي هیافجي بٍدهع این ثکوٍلٍژی گؾجػش چوعاهی پیعا هکػدى 60ولی ثا لبو از 

  .بٍد

ب مغفٍش می قٍد
 
ب طالك از  پٍؿجي رد قعى و وارد ا

 
ن . در قنو زیػ ا

 
اگػ بي ؿیؾجم ازازى رؿیعن بي باالهؽ دادى قٍد، ا

ب همم 
 
ب شاوی هاطالمی )مٍلُ میؼان ا

 
ب طالك باالثػ می رود (ا

 
بي این فاللي ؿًس در دو يػؼ پٍؿجي  ففار . از ؿًس ا

ب ثٍاهایػػی ِبٍر از پٍؿجي هیمي ثػاوا را دارهع. اؿمؼی گػفجي می قٍد
 
 .در الو ثوٌا مٍلنٍؿ ًای ا

                            

 

ب لوّجی
 
ب طاهگی و ثمفیي ا

 
 :کاربػد ِلمی اؿمؼ مّنٍس در ؿیؾجم ًای ثمفیي ا

ب اؿمؼ مّنٍس 
 
 :بي لٍرت ؿادى بي چٌار لؾمت زیػ ثكؾیم بوعی می قٍد (اِم از طاهگی و یا لوّجی  )ًػ دؿجگاى ثمفیي ا

  )  ممبػین )پٍؿجي هیمي ثػاوا :  الف 
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ب ورودی بي ؿیؾجم را داقجي باقع: ب 
 
وردن ففار الزم ا

 
 پمپػی هي ثٍاهایػػی فػاًم ا

  )   فاهالب )طػوزی پؾاب : ج 

ب طام :  د
 
و اهرام ثمفیي اولیي ، با  (پیـ فیلجػ ًا  ( پؽ از گغر از ؿي لافی اولیي (ثمفیي هفعى  )اؿمؼ مّنٍس طاهگی ، ا

ممبػین از . اؿت می قٍد RO ای هي قامو ممبػین  (ًٍزیوگ  )وارد مصفَي  ( PSI 100 )  ففار پمپ  ماهؼیمم ففار 

معى اؿت
 
 .چوعین الیي پٍؿجي هیمي ثػاوا هي بي دور یم لٍلي مػهؼی ثاب طٍردى بي وزٍد ا

    

 

ن لػار گػفجي اؿت را هفان می دًع  ROقنو باال بػقی از یم مصفَي 
 
ب زٌت ِبٍر از . هي ممبػین در ا

 
بي دلیو ایوکي ا

هٌا 
 
 .مینػون اؿت، هیاز بي ففار دارد، وزٍد پمپ در این ؿیؾجم از هػوریات اؿت  0001 /0چفمي ًای غفا هي لًػ ا

ب زعا می قٍد، 
 
طػوزی پؾاب در دؿجگاى ًای اؿمؼ مّنٍس، بي زٌت دور کػدن هاطالمی ًایػػی هي بي وؿیلي پٍؿجي از ا

ب ثغلیٌ قعى و ؿػقار از هاطالمی ًا از راى طػوزی پؾاب بي فاهالب وارد می قٍد
 
بعین گٍهي . ثّبیي قعى و در شكیكت ا

ب روی ؿًس 
 
ن بي مرػای فاهالب باِح می قٍد هي هاطالمی ًای دفُ قعى از ا

 
ب از روی ؿًس غفا و روان قعن ا

 
گغر ا

 .پٍؿجي رؿٍب گغاری هنووع و باِح کم قعن ِمػ غفا هفٍهع

 

 :   RO مؼیت ًای ؿیؾجم

 کارکػد پیٍؿجي و معاوم ؿیؾجم 

  ب طام با
 
ب دریا و الیاهٍس ًا)باال  TDSلابلیت دریافت ورودی ا

 
 ) شجی ا
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 میؼان بازدًی باال در کو ؿیؾجم 

  یوع بػای اپػاثٍر
 
 ؿادگی فػا

 ٍػفیت ًای ثٍلیع مجّعد 

 پایین بٍدن ًؼیوي هگٌعاری ؿیؾجم 

 ِعم بي کارگػفجن مٍاد زیان بظـ بػای اهؾان در این ؿیؾجم 

 لی و میکػوبی
 
لی، غیػا

 
الیوعى ًای ا

 
الیوعى ًا از لبیو ا

 
 از بین بػدن ثمامی ا

 ب دریاًا در این ؿیؾجم
 
 امکان اؿجفادى از موابُ هامجواًی و لابو ايمیوان یّوی ا

 پایین بٍدن ًؼیوي همب و راى اهعازی ؿیؾجم 

ب رهگ، مؼى و بٍی هامًلٍبی می دًوع، از لبیو يّم ًای للیایػػی و همکی کي بي وؿیلي 
 
الیوعى ًایػػی کي بي ا

 
لابلیت زعاؿازی ا

 .کلػیعًا و ؿٍلفات ًا ایراد می گػدهع

ب  (Actual) مكعار والّی
 
ب ورودی، هیفیت قیمیایػػی ا

 
ب ورودی، درزي شػارت ا

 
شغؼ ِوالػ، ممنن اؿت با ثغییػ ففار ا

لٍدگی ًا، ثغییػ هوع
 
ب . ورودی و ثغییػ میؼان ا

 
وردن ا

 
امػوزى روش اؿمؼ مّنٍس الجمادی ثػین  روش بػای بي دؿت ا

ب اؿت
 
ب ًای قٍر موايق هم ا

 
قامیعهی از ا

 
ب بي ؿمت لؾمت همک دار ممبػان شػکت می کوع ثا ثّادؿ  .ا

 
در مظؼن، ا

بکارگیػی ففار طارزی بػای ًمؾان ؿازی لؾمت مصلٍؿ همک با ففار اؿمؼی ًمچوین باِح بػلػاری ثّادؿ  .بػلػار قٍد

ب مٍزٍد در مصلٍؿ همک می قٍد و ؿبب ِبٍر شالؿ بي . طٍاًع قع
 
ففار مواِف باِح افؼایـ اطجالؼ ؿًس قیمیایػػی ا

ب طالك می گػدد
 
ن شالت دارای اطجالؼ ؿًس قیمیایػػی پائین ثػی می باقع . ؿمت لؾمت ا

 
این پعیعى اؿمؼ . زیػا در ا

مكعار اهػژی مٍرد هیاز بػای ثفکیک اؿمؼی . هیػوی مصػک قیٍى اؿمؼ مّکٍس، ففار کاربػدی اؿت .مّکٍس هامیعى می قٍد

ب از شالؿ با غلَت باالی . مؾجكیمًا بي میؼان قٍری شالؿ مػبٍط می قٍد
 
بوابػاین، اهػژی بیفجػی بػای ثٍلیع مكعار یکؾان ا

 .همک الزم اؿت

ب با روش اؿمؼ مّکٍس
 
یوع ثمفیي ا

 
 فػا

ب می باقع
 
ؿان بػای ثمفیي ا

 
یوعی ؿادى و ا

 
کي روش زعیعی . اگػ چي ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس بي ٍاًػ پیچیعى می باقع اما فػا

ب همی باقع
 
ب دریا مٍرد  ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس ففار لٍی ؿالیان ؿاؿ بػای قیػین ؿازی . بػای ثمفیي ا

 
بٌای قٍر و ا

 
ا

 :مٌمجػین هکاثی کي بایؾجی بي یاد داقجي باقیع ِبارثوع از. اؿجفادى لػار گػفجي اؿت
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 ثمامی ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس بي یک قیٍى کار می کوع. 

 اکػدػ ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس از بػهامي مفابٌی بػای ثمفیي اؿجفادى می همایع. 

 ازؼا اللی بکار رفجي در ثمامی ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس ًماهوع می باقع. 

 ن اؿت
 
ا و ازؼا داطلی ا  .ثفاوت والّی در ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس، کیفیت فیلجًػ

 

ن ذرات مصلٍؿ غیػ يبیّی 
 
یوعی اؿت کي يی ا

 
ب )از شالؿ  (ماهوع همکٌا )ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس فػا

 
. زعا می گػدد (ماهوع ا

ب قیػ از یک غفای هیمي ثػوا بٍؿیلي ففار طى لٍلي ِبٍر دادى می قٍد
 
کي بؾیار هازک می )غفای هیمي ثػاوا . در این روش ا

ن بالی می ماهع (باقع
 
الیوعى ًا روی ا

 
ب ازازى ِبٍر می دًع و هاطالمیٌا و ا

 
 .ثوٌا بي ا

 :بًٍر کلی مٍاردی کي بػ ِملکػد ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس مٍخػ اؿت ِبارت اؿت از

 ب ورودی
 
ب ثمفیي قعى افؼایـ می یابع: ففار ا

 
ب ثمفیي قعى و ًم کیفیت ا

 
 .با افؼایـ ففار مٍخػ، ًم مكعار ا
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 ب
 
با افؼایـ دما و با خابت بٍدن .  درزي ؿاهجیگػاد اؿت25دمای بٌیوي در اکػدػ ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس : دمای ا

ن افؼایـ می یابع
 
ا، زػیان ِبٍری و همک مصلٍؿ در ا  .ؿایػ پارامجًػ

 ب
 
ٍع و ثّعاد ذرات زامع مصلٍؿ در ا  ه

 ا و ممبػان مٍرد اؿجفادى در ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس  کیفیت فیلجًػ

 دیاگػام یک ممبػان ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس
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یوع  اؿمؼ مّکٍس چي چیؼی را زعا می کوع؟
 
 فػا

 . میکػون از ؿیاؿ زعا می گػدد001/0در این فػایوع ثمامی ذرات بؼرگػجػ از 

 

ب و
 
ا، دما و ففار ا ب بؾجگی  TDS در روش اؿمؼ مّکٍس ًمچوین ذرات زیػ با درلعًای یاد قعى کي بي کیفیت فیلجًػ

 
ا

 .دارد، زعا می گػدد

ب ؿػد      (1) 
 
ب ؿػد ورودی بي ؿیؾجم می باقع :قیػ ورودی زػیان ا

 
زػیان ورودی بٍؿیلي لٍلي ًا بي . قیػ ثوَیم کووعى ا

ای ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس ًعایت می گػدد  .پیـ فیلجًػ

ا       (2)   ا می گػدد : پیـ فیلجًػ ب ؿػد ابجعا وارد پیـ فیلجًػ
 
مّمٍال در ؿیؾجمٌای اؿمؼ مّکٍس بیـ از یک پیـ فیلجػ . ا

ای رؿٍبی. مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد ا، فیلجًػ ٍع پیـ فیلجًػ می باقع، کي زٌت   )فیلجػ ًای پلی پػوپیلن ) مجعاولجػین ه

ب اؿجفادى می گػدد
 
ای کػبوی. زعایـ قن، گو والی، طاک و ؿایػ رؿٍبات مٍزٍد در ا هیؼ زٌت  ِالوى بػ این، فیلجًػ

http://palayesazan.com/products-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA/melt-blown-polypropylene-cartridge-filter.html
http://palayesazan.com/products-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA/melt-blown-polypropylene-cartridge-filter.html
http://palayesazan.com/products-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA/melt-blown-polypropylene-cartridge-filter.html


 فرایىدهای تصفیه آب  حرارتی ، هیبریدی ، فرایىدهای غشایی و فیلتراسیون

 (واووفیلتراسیون ، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمس معکوش ، الترودیالیس ) 
 

   51 
 

ب، اخػ موفی بػ ممبػان ًای. زعایـ کلػ مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد
 
 TFM و (فیلم کامپٍزیجی هازک ) TFC کلػ مٍزٍد در ا

.  دارد (مٍاد غفا هازک)

ای  (ؿلٍلؼی ثػی اؿجات ) CTA از ممبػان ًای در لٍرثیکي در ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس اؿجفادى قٍد هیازی بي پیـ فیلجًػ

 .کػبوی همی باقع

  :ممبػان اؿمؼ مّکٍس

ب  (یا غفاء  membrane ممبػین   )ممبػان 
 
در ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس مٌمجػین و شؾاس ثػین لؾمت دؿجگاى ثمفیي ا

(water filtration)  ن دارد. می باقع
 
. زیػا ففار ِملیاثی مٍرد هیاز ارثباط مؾجكیم با هظامت غفاء و لًػ ؿٍراخ ًای ا

ب، بایؾجی مكاوم بٍدى و با مٍاد بازدارهعى و هع رؿٍب 
 
ًمچوین غفاء بي ِلت ثماس معاوم با مٍاد قیمیایػػی افؼودى قعى بي ا

  .واکوـ هعًع (Biocides) گغار و زیؾت کـ ًا

 

 spiral wound ممبػان 

يبق ثٍاهایػػی ممبػین در . الیي ای هازک اؿت کي ازازى ِبٍر یٍن ًای طالی را از غفا طٍد همی دًع ممبػان اؿمؼ مّکٍس

بی می باقع
 
ن در شغؼ همک از مصلٍؿ ًای ا

 
 از ؿلٍلٍز 1990لبو از ؿاؿ . شغؼ یٍن ًا از مصلٍؿ ًا، کاربػد اللی ا

میع دارای لابلیت 
 
میعی ثٍّین قع، زیػا پلی ا

 
اؿجات در ؿاطت ممبػان اؿجفادى می قعى اؿت اما بّعًا با ثػکیبات پلی ا

بي دلیو لابلیت شغؼ یٍن ًای غیػ مصلٍؿ از مصلٍؿ بعون ثغییػ فاز از این . شغؼ همک باالثػ با ممػؼ اهػژی کمجػ می باقع

ب اؿجفادى می قٍد TDS  غفا زٌت شغؼ همک و
 
  .ا

http://www.osmahab.com/products/?sid=5
http://www.osmahab.com/
http://www.osmahab.com/products/?sid=5
http://www.osmahab.com/products/?sid=5
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  :ٍِامو مؤخػ در مكایؾي غفاء ًا ِبارثوع از

 لًػ ؿٍراخ ًا  . .1)     

 هظامت  . .2)    

 مكاومت در مكابو مٍاد قیمیایػػی  . .3)      

 لیمت  . .4)     

 افت ففار  . .5)    

قػکت ؿازهعى   . .6)    

 می باقع– ًعایت الکػجػیکی – رهگ و يّم و بٍ و درزي شػارت – هاطالمی ًای فیؼیکی قامو کعورت 

ًن – ازت – ؿٍلفات – ؿظجی کلػور  – PH – مٍاد مّلق– هاطالمی ًای قیمیایػػی قامو امالح مصلٍؿ 
 
– موگوؼ – ا

ای مصلٍؿ و ؿایػ فلؼات ؿوگین می باقع  گاًز

بی ًٍازی و دوزیؾجی اؿت کي بایع کلیي ٍِامو بیماری زا – اهٍاع باکػجػی ًای ًٍازی – هاطالك ًای میکػوبیٍلٍژیکی قامو 

 را در زمػى هاطالمی ًای میکػوبیٍلٍژیکی بػؿی همٍد

ب شالو فػؿایـ زمین یا مٍاد مٍزٍد در زمین یا مجالقی زدن گیاًان بٍدى و بي این مٍاد بایع 
 
بیـ ثػ هاطالمی ًای ا

لٍدگی ًٍا و ثظلیي ًای لوّجی بي لٍرت فاهالب ًای لوّجی هیؼ اهافي همٍد 
 
بٌا کي الزم . شالو از ا

 
ِمعى ثػین هاطالمی ا

ن زعا همٍد مٍاد مّلق درقت و ریؼ و طیلی ریؼ و ماالمٍاد 
 
قامیعهی از ا

 
ب ا

 
ن ًا بػای ثبعیو قان بي ا

 
اؿت هؾبت بي شغؼ ا

 .کلٍئیعی ًؾجوع

: ممبػان ًا غالبا بمٍرت پیچیعى قعى اؿجفادى قعى و در دو شالت می باقع. این لؾمت للب ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس می باقع

یا  (فیلم کامپٍزیجی هازک ( TFC کي مكاوم در بػابػ کلػ می باقع و ممبػان ًای (ؿلٍلؼی ثػی اؿجات  ( CTA ممبػان ًای

TFM ) کي مكاوم در بػابػ کلػ همی باقع (مٍاد غفا هازک. 

ا ( (4 ب از مظؼن ذطیػى :پؽ فیلجًػ
 
ا  RO پؽ از ایوکي ا ب ثمفیي قعى از پؽ فیلجًػ

 
طارج قع لبو از رؿیعن بي قیػثظلیي، ا

ا اغلب کػبوی . ِبٍر دادى می قٍد ب را از  (یا کػبن بالک بي قکو گػاهٍلی )پؽ فیلجًػ
 
اؿت کي يّم و بٍی بالیماهعى در ا

 .بین می بػد

ؿیب، ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس بي یک قیػ لًُ طٍدکار مرٌؼ اؿت : قیػ لًُ طٍدکار ( (5
 
ٍگیػی از ا ًوگامی کي  .زٌت زل

ب بي ممبػان را لًُ می همایع
 
ب هیؼ لًُ می گػدد. مظؼن پػ می گػدد، این قیػ ورود ا

 
در لٍرت . در این شالت مؾیػ پؾا
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ب، با افت ففار مظؼن، قیػ طٍدکار  مرعدا زػیان را بػلػار همٍدى و ازازى ِبٍر زػیان از ممبػان و طػوج پؾاب 
 
ب  )ثظلیي ا

 
ا

الیوعى ًای دفُ قعى ثٍؿى ممبػان
 
 .را می دًع (شاوی ا

ٍگیػی  :قیػ یکًػفي ( (6 ب از مظؼن بي ممبػان زل
 
این قیػ در اهجٌای طػوزی مصفَي ممبػان لػار گػفجي اؿت و از بػگفت ا

ؿیب ممبػان می قٍد. می کوع
 
 .زػیان بػگفجی باِح ا

ب بٍؿیلي ثوَیم کووعى زػیان، یکوٍاطت می گػدد :ثوَیم کووعى زػیان ( (7
 
ثوَیم کووعى زػیان اهٍاع مظجلفی . زػیان ا

مین می همایع. دارد
 
ب قػب با کیفیت باال، ثا

 
ًمچوین ففار ورودی ممبػان را . این وؿیلي هػخ زػیان مواؿب بػای دؿجابی بي ا

ب قػب ثٍلیع می گػدد. خابت هگي می دارد
 
ن مكعار کمی ا

 
ب ورودی بي ؿیؾجم از مؾیػی کي کمجػین . بعون ا

 
زیػا ثمام ا

ب می باقع
 
ب لػار گػفجي . مكاومت را داراؿت ِبٍر می همایع و این مؾیػ ثظلیي پؾا

 
ثوَیم کووعى زػیان در مؾیػ ثظلیي پؾا

 .اؿت

ب دارد ( لیجػ 11شعود  ) گالن 5/2مظؼهٌای اؿجاهعارد گورایـ  : مظؼن  (8) 
 
ب را ًوگامی کي . ا

 
یک کیؾي داطو مظؼن، ا

 .مظؼن پػ اؿت، ثصت ففار لػار می دًع

ب قػب (9) 
 
ن زٌت اؿجفادى طارج می گػدد :قیػ ثظلیي ا

 
ب قػب از ا

 
قپؼطاهي همب قعى و ا

 
 .این قیػ در ؿیوک ا

ب (10) 
 
این مؾیػ  .طى لٍلي ای اؿت کي از اهجٌای طػوزی ممبػان اؿمؼ مّکٍس بي فاهالب مجمو اؿت :طى ثظلیي پؾا

الیوعى ًای دفُ قعى ثٍؿى ممبػان ثّبیي قعى اؿت
 
 .ًمچوین قیػ کوجػؿ زػیان در این مؾیػ لػار دارد .زٌت ثظلیي ا

 

یگر دیک محیط به محیط م ازجرل نتقااکلڳ ربه طو. ستي اسمزامند شناسایڳ خاصیت زنیاس سمز معکوه اشناخت پدید
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نظر را دربڳ ف آظرل مثاان به عنو. یدآمڳد جووپتانسیل شیمیایڳ به ف ختالاثر در ابهتررت غلظت یابه عباف ختالدرا

غلظت د دارد جوونمک ر که بلوف ظراز بخشڳ در . دخته مڳشوانددرون آن ابه م نمک طعار بگیرید که یک قطعه بلو

ثر در ا. ستد ایار زبسیاآب غلظت نمک صفر غلظت ف یگر ظردبخش و در ست اناچیز آب غلظت د و یازنمک 

ي هالیگر مولکوي دسوو از مڳ نماید ز غاآست آب اکه را یگر دبه بخش ذ نفو، نمکر بلوي هالغلظت مولکوف ختالا

خاصیت  .مه مڳیابدادابخش در دو نمک آب و غلظت ن شدن ین عمل تا یکساا. مڳکندذ نمک نفور نیز به بخش بلوآب 

. دگفته مڳشواوا نیمه ترء یک غشااز درون غلیظ ل قیق به بخش محلول ربخش محلول ازیک حالر به عبوي سمزا

 .سته امدآیر ل در زبا یک مثاس سمز معکوري اتئو

ون آن بیرو خل لوله آب داکه مڳبینید سطح ر ست همانطوه اشدور غوطهدرآب یک لوله ، 4سمت چپ شکل ف ظردر

، یزیمرمڳر شوآن را آبخل و دامڳپوشانیم اوا نیمه ترء با یک غشاور را هانه غوطهدشکل میانڳ لوله در. ستابر ابر

ین ا. رودباال مڳدل تعاد یجااي ابرر شوآب شیرین به سمت آب خل لوله به علت حرکت آب داچند لحظه سطح ازپس 

 .سمز مڳنامندر ابر فشاابررا خل لوله ع آب داتفاي و ارسمزاخاصیت را عمل 

سمت شیرین به سمت ازحالت طبیعڳ درکه  )ن آب راجریار، شوآب مصنوعڳ به سمت ر فشاد یجاابا س سمز معکودر ا

 .یگر مڳماننددسمت در نمکها ده و کرر عبوء غشاازخالص آب که ري کنیم به طو-مڳس معکو (ستر اشو

 

 ROسسمز معکود روش ا شماتیک عملکر4شکل–                          شیرین کنآب شماتیک ام یاگرد– ۵شکل 

  :برخڳ از کاربرد هاڳ روش اسمز معکوس

  رطیودام وشد سریع رجهت ز نیارد موآب تولید وتهیه  (بشررف مصا )رشوي هاب از آبشرآب تولید و تهیه 
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ازم لوزي وساي داروخانههارکاي یندآفرآب تولید وتامین اي گلخانهورزي، کشارف تولید مناسب جهت مصاوتامین 

 شتڳابهد

ر بخاي هاهگاومصرفڳ نیرآب تولید زي سا نگزي، رکاغذسا، نساجڳ، شیمڳوپتري خانههارکاي یندآفرآب تولید وتامین 

صنعتڳ ي هابیافت پسازها بان ستاریالیز بیماي دهاهستگاآب دتولید وسیکل ترکیبڳ تامین و 

 

 

 : (Reverse Osmosis Skids)مؾیػ ًای اؿمؼ مّکٍس 

ن ًا لػار می گیػهع ROیک مؾیػ 
 
ا .  قامو لٍلي ًای ثصت ففاری اؿت کي معوؿ ًای غفایػػی درون ا ًم چوین این مؾیًػ

گػچي . ًؾجوع  ROمّمٍال قامو فیلجػ کارثػیذ ًایػػی لػار گػفجي در یک یا چوع مصفَي و یک پمپ طٍراک بػای ؿیؾجم 

. مرمٍِي ًایػػی هیؼ وزٍد دارهع کي قامو لٍلي ًای ثصت ففار یا لٍلي ًای ثصت ففار بي ًمػاى فیلجػ ًای کارثػیذ ًؾجوع 

 بي اهومام این  ROقکو زیػ یک مؾیػ  . درهٌایت یک مؾیػ دارای ابؼار دلیق و لٍازمی زٌت کوجػؿ ؿیؾجم می باقع 

. لًّات را هفان می دًع 

 

 Nalco – Crossbow Water LLCبا اشجػام بي . مؾیػ ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس 

این قکو ازؼای .  می باقع 2:1 با ارایي ی  ROبػای یک ؿیؾجم PDF )  )قکو مػبٍط بي زؼییات همٍدار زػیاهی فػایوع 

الت را هفان می دًع 
 
. اللی یک ؿیؾجم اؿمؼ مّکٍس قامو ابؼار دلیق کلیع ًای کوجػؿ و قیػا

الت و ابؼار دلیق    (PFD )قکو زیػ همٍهي ای از زػیاهی فػایوع اؿمؼ مّکٍس 
 
 بي ًمػاى همایـ ازؼای اللی قیػا
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:  مٍرد بصح در این بظـ ِبارثوع از  ROازؼای یک ؿیؾجم 

ای کارثػیذ   فیلجًػ

 (بٍؿجػ پمپ  )  ROپمپ ًای طٍراک 

لٍلي ًای ثصت ففار  

مٍاد ؿازهعى  – چوع قاطي ًا 

ابؼار دلیق  

کوجػؿ کووعى ًا  

اکػجؾاب و معیػیت دادى ًا  

 ROچارچٍب مػبٍط بي مؾیػ 

ثرٌیؼات کمکی 

ای کاثػیذ   فیلجًػ

ب ورودی دؿت لبو از غفاًای 
 
ای کارثػیذ بػای پیـ بیوی مؾجكیم ا فیلجػ ًای .  اؿجفادى می قٍد  ROمّمٍال از فیلجًػ

ا  ا و فیلجًػ ا از يػیق زػیان فٍلاهی ؿظت گیًػ کارثػیذ يػاشی قعى اهع ثا از اهجكاؿ رزین ًا و مٍاد مٍزٍد در بؾجػ فیلجًػ

ٍگیػی کووع و ازازى هعًوع کي این مٍاد بي پمپ طٍراک  ن  قٍهع  ROزل
 
ًم چوین از .  رؿیعى و مٍزب طػابی پػواهي ی  ا

ن ًا بي معوؿ ًای غفایػػی 
 
ٍگیػی می کووع  ROرؿیعن ا ا  . و هیؼ اهؾعاد مراری مػبٍط بي طٍراک زل ًم چوین این فیلجًػ

. يػاشی قعى اهع ثا ذرات درقجی را کي می ثٍاهوع بي يٍر فیؼیکی الیي هازک غفا را طػاقیعى یا ؿٍراخ کووع شغؼ همایوع 
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ای کارثػیذ بػطالؼ ثمٍر ِمٍمی بػای شغؼ مٍاد زامع مّلق  درزي . در هَػ گػفجي هفعى اهع  SDIکعورت ویا . فیلجًػ

ای کارثػیذ مّمٍال  ن ثٍلیي می قٍد ) میکػون اؿمی اؿت 5فیلجًػ
 
کي این مكعار بػای شغؼ مٍاد  (ًػچوع مكعار مًلق ا

ای کارثػیذ با درزي ی مًلق .  بؾیار بؼرگ اؿت  SDIزامع ؿٌیم در ایراد کعورت و  میکػون گاًی اولات زماهی 3 ثا 1فیلجًػ

کي ؿیلیؽ کلٍییعی یا ؿیلیکات ًای فلؼی وزٍد داقجي باقع مٍرد اؿجفادى لػار می گیػهع اما چواهچي پیـ ثمفیي ی لبو از 

ت ثٍؿى ثٍدى ًایػػی از مٍاد زامع مؾعود قٍهع از این رو الزم اؿت  ا بي ؿِػ فیلجػ کارثػیذ هالك باقع ممکن اؿت این فیلجًػ

این امػ مٍزب افؼایـ ًؼیوي ًای ِملیاثی ؿیؾجم بي ِلت ًؼیوي ًای مػبٍط بي هیػوی کار و . بي لٍرت مکػر ثٍّین گػدد 

ای کارثػیذ بػشؾب يٍؿ هیؼ با اؿجفادى از واشع ًای  .مٍاد می قٍد   ایوچی 10ِالوى بػ درزي بوعی بػشؾب میکػون فیلجًػ

ای کارثػیذ شعاکػدػ می ثٍاهع . يبكي بوعی می قٍهع  مّمٍال در ؿیؾجم .  ایوچ باقع 40 ایوچی یا 10 واشع 4يٍؿ کلی فیلجًػ

ای کارثػیذ با لًػ  RO ًای  .  ایوچ اؿجفادى می قٍد 2.5از فیلجًػ

زٌت رؿیعن بي ِملکػدی بٌیوي بي يٍر لػار . ثّعاد کارثػیذ ًای مٍرد هیاز ثٍؿى قعت زػیان ؿیؾجم ثّیین می گػدد 

 .در هَػ گػفجي می قٍد  ( ایوچ 2.5با لًػ   ) ایوچی 10 بػای قعت زػیان ماکؼیمم یک واشع  gpm 5دادی بي ازای ثكػیبا ًػ 

مّمٍال  . ایوچ هیاز دارد 40 فیلجػ کارثػیذ بي يٍؿ 10 ایوچی یا 10 بي  چٌو واشع  gpm 200بي ِوٍان مداؿ زػیاهی با قعت 

ای کارثػیذ را در لٍلي ًای اؿجیو لػار می دًوع   ِعد 21 می ثٍان در شعود (housing)در بؼرگػجػین مصفًي اؿجاهعارد . فیلجًػ

در مٍرد هػخ زػیان .  بي کار بػدى قٍد  gpm 420این مصفَي می ثٍاهع بػای هػخ زػیاهی در شعود .  ایوچی لػار داد40فیلجػ 

ثٍلیي می قٍد کي برای فیلجػ ًای لابو قؾجفٍ از فیلجػ . ًای بؼرگ ثػ بي چوع مصفًي یا یک مصفَي ؿفارقی هیاز می باقع 

ای لابو قؾجفٍ مجصمو مصعودیت ًای مظجلف ًؾجوع . ًای کارثػیذ یک بار ممػؼ اؿجفادى گػدد  طًػ قکاؼ : فیلجًػ

ای یکبار ممػؼ . بػداقجن چواهچي مکاهیؾم قؾجفٍی مّکٍس با مفکو مٍازي قٍد  بٌػى وری پایین ثػ هؾبت بي فیلجًػ

افؼایـ طًػ ابجال بي رؿٍب بیٍلٍژیکی  

ای کارثػیذ یکبار ممػؼ بایع از مٍاد مموٍِی غیػلابو ثرؼیي ماهوع هایلٍن یا پلی پػوپیلن ؿاطجي قٍهع  این ؿاطجار . فیلجًػ

) و قیاردار ( string-wound) هض ثابیعى  ( melt – blown)یا ففػدى  (spun – bonded)می ثٍاهع بي لٍرت چؾبیعى 

pleated)  باقع .

. دربارى ی این مٍارد در مجن زیػ ثٍهیس دادى قعى اؿت 

 melt - blown): )یا ففػدى spun – bonded) )چؾبیعى 
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ن چوان بي ًم 
 
ای طالك پلی پػوپیلوی  ا ای کارثػیذ با اؿجفادى از شػارت ؿاطجي می قٍهع میکػوفیبًػ این دؿجي از فیلجًػ

. چؾباهعى می قٍهع وبا ثصت دمیعن گػما لػار می گیػهع کي در ؿًس طارزی فیلجػ بي دام می افجع 

ای کارثػیذ دارای رقجي ای از زوؽ پلی پػوپیلن string – wound) :  )هض ثابیعى  پلی . کوف . هایلٍن . یا کػجان  )این فیلجًػ

ن 
 
ای کارثػیذ هض ثابیعى بػای گػفجار کػدن ذرات . ًؾجوع کي بي دور ًؾجي مػکؼی پیچیعى قعى اهع  (اؿجػ وامداؿ ا فیلجًػ

ای باالثػ دچار . کٍچک بي هیػوًای واهعروالؾی ثکیي می کووع  این فیلجػ ًا بي دلیو پجاهؾیو ذرات بعون بار در افت ففاًر

ًؾجي ثػی در شعود . مفکو می قٍهع 
 
ا از قعت زػیان ًای ا  بػای  gpm 3-2ِالوى بػ این ثٍلیي می قٍد کي در این فیلجًػ

.  ایوچی اؿجفادى گػدد 10ًػ واشع 

ای کارثػیذ بػای مٍاردی کي بي طلٍص باالثػی هیاز اؿت ماهوع داروؿازی و میکػو pleated): )قیاردار  مّمٍال از این فیلجًػ

ا می ثٍاهوع دارای ؿاطجاری چوع الیي و یا ثک الیي باقوع .  الکػجػوهیک ًا اؿجفادى می قٍد  مّمٍال مٍاد ؿازهعى ی . این فیلجًػ

ن ًا ِبارثوع از پلی پػوپیلن 
 
ًمان يٍر کي در قکو هفان دادى قعى اؿت . پلی اثػ ؿٍلفٍن و الیاؼ قیفي ای ؿیلیکات بٍر . ا

در ًوگام ثٍّین کارثػیذ ًای اؿجفادى قعى در . فیلجػ ًای کارثػیذ دارای در پٍش ًای اهجٌایػػی با ؿبک ًای مظجلف ًؾجوع 

ن ًا ٍِض قٍد ثا بي درؿجی با مصفَي زفت گػدهع 
 
. پٍش ًای اهجٌایػػی هیؼ بایع مًابق با ا

ای کارثػیذ زعیع پؾاب اولیي بایع ثظلیي قٍد   Simenes Water Technologiesبا اشجػام بي  این . پؽ از راى اهعازی فیلجًػ

ٍگیػی از ایراد رؿٍب بػ روی غفاًا یوع ؿاطت بؾجػ فیلجػ کارثػیذ  ROیامػ بػای زل
 
 ثٍؿى مٍاد اؿجفادى قعى در فػا

ای کارثػیذ هض ثابیعى از روان کووعى ًا و امٍلؾیٍن ًا . هػوری اؿت  بي ِوٍان مداؿ در ثٍلیع رقجي ًای ممػفی در فیلجًػ

ای ِمیق . را بپٍقاهوع و بػروی ان ًا رؿٍب ایراد کووع  RO این مٍاد می ثٍاهوع غفاًای . اؿجفادى می قٍد  در مٍرد فیلجًػ

 هیؼ باقع  ppb 50اگػ مكعار فجاالت در شع . در فػایوع ؿاطت از فجاالت ًا اؿجفادى می قٍد  ( depth filter )پلی پػوپیلوی 

ای کارثػیذ در يٍؿ . ایراد کوع  ROباز ًم می ثٍاهع رؿٍب غیػلابو بػگفجی بػروی غفای  زٌت ثّیین مكعار رؿٍب فیلجًػ

. معت اؿجفادى بایع بي يٍر موَم مٍرد بازرؿی لػار گیػهع 

ب دریا کي از هَػ ممػؼ اهػژی، بؾیار مكػون بي لػفي و از هَػ 
 
ابجکار زعیع دو مٌوعس کاهادایػػی در زمیوي قیػین کػدن ا

ب قیػین قعى دریاًا در   ًا هیؼ کامال الجمادی و ارزان اؿت، بارلي ًؼیوي
 
 ای از امیع را در دؿ يػفعاران ایعى اؿجفادى از ا

وردى اؿت دًي 
 
یوعى بي وزٍد ا

 
  .ًای ا

ؿپارو » 
 
ب «زاقٍا زوقی»و « بن ا

 
، از پژوًفگػان داهفگاى ؿیمٍن فػاؿٍ در وهگٍو، ایعى زعیعی را بػای قیػین کػدن ا

ب دریا و در  دریاًا مًػح کػدى
 
ن، بي زای اهػژی الکػجػیکی، از گػمای طٍرقیع بػای زعا کػدن همک از ا

 
اهع کي بػاؿاس ا
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ب قٍر اؿجفادى می
 
  .قٍد هٌایت قیػین کػدن ا

ؿپارو و زوقی کي قػکػجی بي هام 
 
زمایـ این روش . اهع را ثاؿیؽ کػدى« ؿالت ورک ثکوٍلٍژی »ا

 
در هظؾجین گام بي موٍَر ا

ن را بي ؿي بظـ زعاگاهي ثكؾیم کػدهع و در ًػ 
 
زعیع، بظفی از ؿاشو دریا در وهکٍور را بي پػوژى طٍد اطجماص دادهع و ا

ب قٍر دریاًا بٌػى بػدهع
 
هٌا، از روش طالی بػای قیػین کػدن ا

 
  .کعام از ا

ن، بظار ثٍلیع قعى را ثصت ففار  
 
ن کػدهع و پؽ از ا

 
ب دریا و بظارکػدن بظفی از ا

 
هٌا العام بي گػما دادن بي ا

 
در روش اوؿ، ا

  ).کي البجي در این بظـ، بي مكعار زیادی اهػژی بػؽ هیاز اؿت)لػار دادهع 

ب قٍر  قٍد؛ بي این ثػثیب کي با اؿجفادى از پمپ در روش دوم، فػایوع اؿمؼی بي لٍرت مّکٍس ازػا می
 
ًای ففار لٍی، ا

ب دریا از  ًای بؾیار ریؼی اؿت، پاقیعى می بي ؿمت یک پػدى مظمٍص کي دارای ؿٍراخ 
 
قٍد و در هجیري همک مٍزٍد در ا

ب قیػین زعا می
 
  .قٍد ا

ب دریا و . این روش هیؼ هیازموع ممػؼ مكادیػ لابو ثٍزٌی اهػژی بػؽ اؿت
 
بي ِوٍان مداؿ، بػای قیػین کػدن ًؼار لیجػ ا

قامیعن، 
 
ب لابو ا

 
ن بي  ا

 
 .کیلٍوات ؿاِت بػؽ مٍرد هیاز اؿت 7/3 ثبعیو ا

ؿپارو و زوقی مصؾٍب می در روش ؿٍم، کي  
 
ب قیػین با اؿجفادى از مكعار  روش ابجکاری و زعیع ا

 
قٍد، مكعار بیفجػی ا

ب دریا بي درون یک اؿجظػ کم. قٍد کمجػی اهػژی ثٍلیع می
 
ؿیاى . قٍد  رهگ ريظجي می ِمق و با کػف ؿیاى در این روش، ابجعا ا

ب مٍزٍد در اؿجظػ موجكو قٍد؛ و میؼان  بٍدن کػف اؿجظػ مٍزب می
 
قٍد ثا شرم بیفجػی گػما از طٍرقیع زغب و بي ا

ب دریا از 
 
یابع، بعون ایوکي   درلع افؼایـ می20بي بیـ از  (شالت يبیّی)درلع اولیي  5/3غلَت همک مٍزٍد در ا

ب قٍر اؿجفادى قٍد ًیچ
 
. گٍهي بػؽ یا ًػ اهػژی دیگػی غیػ از اهػژی رایگان طٍرقیعی بػای ثبظیػ ا

ب بي ؿمت مصٍيي ویژى 
 
ب ثمفیي هفعى دریا اؿت  در مػشلي بّع، این ا

 
هرا  بي ؿمت واشع . ای کي شاوی ا

 
ًعایت و از ا

  .قٍد زدایػػی موجكو می همک

ؿپارو و زوقی يػاشی کػدى
 
هچي کي ا

 
ن، بي زای ایوکي زػیان الکػجػیکی بي  ا

 
ٍع معار الکػجػیکی يبیّی اؿت کي در ا اهع، یک ه

ًای بارداری بي هام یٍن بػای زابي زایػػی زػیان الکػجػیکی اؿجفادى قعى اؿت کي در  ًا شمو قٍد، از اثم وؿیلي الکػجػون

ب 
 
معى هجیري فّو و اهفّاالت قیمیایػػی بین ا

 
  .اهع ًایػػی با درزي غلَت مجفاوت همک بي وزٍد ا

و « ؿعیم»یکی یٍن دارای بار مدبت بي هام : ثٍان گػفت کي همک از دو یٍن ثفکیو قعى اؿت در ثٍهیس این پعیعى، می

 کلػیع »دیگػی یٍن دارای بار موفی یّوی 

ب وارد قعى از چٌار  این دو یٍن، در دو زٌت مظالف ًم در معار شػکت می
 
کووع؛ و در زمان مظلٍط قعن چٌار زػیان ا

  .رؿوع ، بي اوج فّالیت و فّو و اهفّاؿ قیمیایػػی طٍد می(کي دارای درزات مجفاوثی از غلَت همک ًؾجوع)اؿجظػ مظجلف 
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ؿجیٍن اؿت، با ًم ثاللی می« ًای یٍهی پو»این چٌار زػیان در مصلی بي هام 
 
ؿجیٍن دارای . کووع کي از زوؽ پلی ا

 
پلی ا

ن ِبٍر  ًای مدبت و موفی اؿت؛ بي این لٍرت کي فكى یکی از دو یٍن ؿعیم یا کلػیع می طالیت زعاؿازی یٍن
 
ثٍاهع از ا

ب ورودی بي این مصٍيي روی می کوع در این زمان، یک واکوـ کاماًل يبیّی دیگػ هیؼ بین زػیان
 
ن،  ًای مظجلف ا

 
دًع و ا

ب
 
ب   ًای پػهمک اهجكاؿ همک از ا

 
    .ثػ اؿت ًای کم همک  ثػ بي ؿمت ا

ب   ًای ؿعیم و کلػیع در موًكي پو این واکوـ يبیّی، بي واؿًي ثفکیک قعن یٍن
 
 ًای یٍهی ثكٍیت قعى و در هٌایت، ا

یع کي می قیػین و بعون همکی در بظفی از معار بي دؿت می
 
ن را بي ؿمت بظـ بؾجي  ا

 
ًای مظمٍص  بوعی یا لٍلي  ثٍان ا

ب 
 
    .ًعایت کػد (زدایػػی بظـ میکػوب )اهجكاؿ یا ثمفیي ا

ؿپارو و زوقی ثٍاهؾجي  بي ِبارت روقن  
 
از يبیّت، ؿیؾجمی را  (و بي ِبارت بٌجػ الٌام گػفجن )اهع با کمک گػفجن  ثػ، ا

ب 
 
ن را در مراورت ا

 
ب قٍر ورودی ؿیؾجم، ا

 
ن، پؽ از افؼودن بػ غلَت همک مٍزٍد در بظفی از ا

 
يػاشی کووع کي در ا

ب ثػ لػار می ًای قٍری با غلَت پایین  
 
ب دًوع و از طالیت اهجكاؿ يبیّی همک از ا

 
همک   ًای کم   ًای قٍرثػ بي ؿمت ا

  .دًوع گیػهع و این کار را با لػؼ کمجػین اهػژی الکػجػیکی اهرام می  ثػ، بي بٌجػین هصٍ بٌػى می 

ن، می  هکػجي زالب 
 
ؿپارو و زوقی يػح زامّی  را در دؿت بػرؿی دارهع کي بػاؿاس ا

 
ب  ثػ ایوکي ا

 
ثٍان این ؿیؾجم ثمفیي ا

  .قٍر را در دو مكیاس لوّجی و طاهگی مٍرد اؿجفادى لػار داد

ب 
 
هچي کي در باال ذکػ قع، ولف ؿیؾجم لوّجی ثمفیي يبیّی ا

 
در ؿیؾجم طاهگی ثمامی مػاشو کار در یک . قٍر بٍد ا

ب بي  دؿجگاى بي اهعازى یک یظچاؿ مجٍؿى اهرام می
 
قٍد و ثوٌا بظفی از کار کي هیازموع ممػؼ اهػژی اؿت، ًمان پمپاژ ا

ب دریا و طٍرقیع اهرام می
 
ا را طٍد يبیّت یّوی ا  .دًوع درون ؿیؾجم اؿت؛ چػا کي بكیي  کاًر

ب  ًای کلیروش
 
 ثمفیي ا

   

 زعاؿازی با اؿجفادى از شػارت، هٍر و زاذبي

 رؿٍب دادن -1)  

http://www.aquabest.ir/Page13.aspx
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ب
 
 .رؿٍب دادن مٍاد مّلق ؿوگین بػ اؿاس هیػوی زاذبي اؿت یکی از روش ًای ثمفیي ا

ب زٍش -2)  
 
 ا

ب زٍش در معت 
 
 (فػار)مٍزٍدات زهعى را می کفع و اغلب مٍاد قیمیایػػی را ثبظیػ % 99 دلیكي، 20 الی 15اؿجفادى از ا

الیوعى ًای ٍػوؼ پظت و پؼ ثغلیٌ می قٍهع. کوع می
 
ب ِوالػ مّعهی، فلؼات، ذرات زامع و ا

 
 .در این روش ثمفیي ا

 ثكًیػ -3)  

ب اؿت
 
ب. ثكًیػ قامو زٍقاهعن و کوعاهؽ مرعد ا

 
بؾیاری از مٍاد قیمیایػػی ثبظیػ قعى و مرعدًا  اما در این روش ثمفیي ا

ب طػوزی کوعاهؽ می قٍهع
 
 .در ا

   (UV) ثابـ فػابوفـ -4)  

ب ًای فیلجػ قعى قفاؼ مؤخػ  UV ثابـ
 
یک باکػجػی کـ طٍب اؿت، اما لعرت کفوعگی زیادی هعارد و فكى در ثمفیي ا

 .اؿت

   (Super White Light) هٍر فٍؽ ؿفیع -  

ب اؿت و ًوٍز در مػاشو ابجعایػػی اؿت
 
 .این روش یک ثکوٍلٍژی زعیع در ثمفیي ا

 مٍاد قیمیایػػی

 کلػ -5) 

ب اؿت؛ اما در غلَت ًای غیػ مراز ؿمی اؿت
 
لٍدگی فیؼیکی یا . کلػ هعِفٍهی کووعى مّمٍؿ و ارزان در ثمفیي ا

 
کلػ ا

کلػ در غلَت ًای غیػمراز ثٍلیع کلؾجػوؿ را افؼایـ دادى و ؿػياهؼا اؿت و ایراد بیماری ًای . قیمیایػػی را کاًـ همی دًع

 .للبی می کوع

  بػم -6)

ا اؿجفادى می قٍد ب اؿجظًػ
 
 .بٍ یا مؼى بعی هعارد، اما باکػجػی ًا را بي طٍبی همی کفع. بػم در ثمفیي ا
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  یع -7)

ب ِملی هیؽ و اغلب در اردوًای ؿػبازی اؿجفادى می قٍد
 
 .اؿجفادى از یع در ثمفیي ا

 (H2O2 )  پػاکؾیع ًیعروژن  -8)

زاد اکؾیژن کي بي روش قیمیایػػی ثٍلیع می قٍد، می کفع و ؿمی اؿت 
 
پػاکؾیع . پػاکؾیع ًیعروژن باکػجػی ًا را با رادیکاؿ ا

ب اؿجفادى می قٍد
 
 .ًیعروژن در مٍارد اورژاهؾی در ثمفیي ا

 هكػى -9) 

ب و ِعم ثبظیػ ممکن اؿت باِح مؾمٍمیت قٍد
 
ب بي ِلت ثرمُ در ا

 
 .هكػى باکػجػی کـ مؤخػی اؿت، اما در ثمفیي ا

لی غیػ ؿمی -10) 
 
 اؿیعًای ا

ب واشعًای بؼرگ کاربػد دارد
 
لی غیػ ؿمی بایع با کاثیٍن و فكى در ثمفیي ا

 
 .اؿیعًای ا

ًک و للیاًای مالیم -11) 
 
 ا

ب واشعًای بؼرگ یا فكى بػای طفکفٍیػػی ًا کاربػد دارد 
 
ًک و ثػکیبات للیایػػی هیؼ بایع با کاثیٍن و فكى در ثمفیي ا

 
 .ا

 مٍاد قیمیایػػی طودی کووعى -12) 

ب. این مٍاد با مٍاد قیمیایػػی هاطٍاؿجي واکوـ می دًوع و ثٍلیع گاز و رؿٍب می کووع
 
بػ  اما مكعار مٍرد هیاز در ثمفیي ا

  .شؾب مٍرد مجفاوت اؿت

ٍکٍالؿیٍن  -13)  گٍالؿیٍن و فل
 
 ) اهّكاد و لظجي قعن)کٍا

ب، مٍاد قیمیایػػی اهافي می کووع کي باِح چؾبیعن ذرات مّلق بي یکعیگػ قعى و فیلجػاؿیٍن و 
 
در این روش ثمفیي ا

هٌا را ثؾٌیو می کوع
 
 .زعاؿازی بّعی ا

 ثبادؿ یٍن -14) 
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ب ؿعیم از همک با اؿجفادى از ؿجٍن ًای گالکٍهیت 
 
لی ؿوججیک یا ژؿ  (ماؿي ؿبؼ)در این روش ثمفیي ا

 
، رزین ًای ا

ب هػم . زوئلیت با کلؾیم یا مویؼیم زایگؼین می قٍهع
 
مٍاد مّعهی، فلؼات، مٍاد قیمیایػػی یا مٍاد   .می قٍد (ؿبک)بوابػاین ا

ب ثمفیي قعى بػای هٍقیعن قٍر اؿت
 
خیػ لػار همی گیػد و ا

 
 .بٍدار ثصت ثا

 فیلجػاؿیٍن

 ماؿي غیػ مجػاکم -15) 

ب از 
 
ت 1در این روش ثمفیي ا  لیجػ در دلیكي ِبٍر می کوع و ثا شعودی باکػجػی ًا را شغؼ  2 مجػ مکّب قن بي ثعریذ با ؿِػ

 .می کوع

ماؿي مجػاکم  -16) 

ب از  
 
ت 1در این روش ثمفیي ا   (back wash) ِبٍر می کوع و بایع ًػ روز باز قٍیػػی gpm 40 مجػ مکّب ماؿي مجػاکم با ؿِػ

 .قٍد

 طاک دیاثٍمي -17) 

ت ًای زػیان باال شغؼ می کوع اما بایع ًػ روز بازقٍیػػی قٍد و گػان اؿت  .طاک دیاثٍمي ذرات مّلق کٍچک را در ؿِػ

ای ؿوگ مجظلظو    -18)  ؿػامیکی/ فیلجًػ

ا کٍچک اما گػان ًؾجوع خیػ لػار همی  . این فیلجًػ
 
ب، مٍاد قیمیایػػی، باکػجػی ًا یا مٍاد بٍدار را ثصت ثا

 
این روش ثمفیي ا

 .دًع

ای کاغغی یا پارچي ای( -19    فیلجًػ

ا ممػفی ًؾجوع و ذراثی ثا شع یک میکػون را فیلجػ می کووع ن را هعارهع. این فیلجًػ
 
ب ٍػفیت بیفجػ از ا

 
 .اما در ثمفیي ا

 ذغاؿ  -20)

 (Carbon Block ) ذغاؿ مجػاکم  - 

ٍع فیلجػ ذغالی اؿت و می ثٍاهع مٍاد قیمیایػػی و ؿػب را شغؼ کوع ؿاهی مؾعود می قٍد. بٌجػین ه
 
بوابػاین در ثمفیي . اما بي ا

ب بایع ًمػاى با یک پیـ فیلجػ رؿٍبی مٍرد اؿجفادى لػار گیػد
 
 .ا

 ذغاؿ گػاهٍلی  -
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ب ارزان ثػ اؿت
 
ب می ثٍاهع از ايػاؼ گػاهٍؿ ًا زػیان پیعا کوع، بعون  .ذغاؿ گػاهٍلی در ثمفیي ا

 
ن این اؿت کي ا

 
اما ِیب ا

 .ایوکي ثمفیي قٍد

 ذغاؿ پٍدری  - 

ب مفیع اؿت
 
اما طیلی ریؼ اؿت و ممکن . ذغاؿ پٍدری ذرات طیلی هػمی اؿت کي بػای ثمیؼ کػدن مٍهّی شرم ًای زیادثػ ا

ب طٍردى قٍد
 
ا ِبٍر کػدى و ثٍؿى ممػؼ کووعى ًمػاى با ا  .اؿت در ثمفیي اب از بّوی فیلجًػ

 (RO) اؿمؼ مّکٍس  -21) 

ب یّوی
 
از یک غفا با موافغ میکػوؿکٍپػی اؿجفادى می قٍد کي می ثٍاهع مورػ بي  (اؿمؼ مّکٍس) RO در این روش ثمفیي ا

 .شغؼ مٍاد مّعهی، همک ًا و شجی بؾیاری از باکػجػی ًا قٍد

هؼیم ًا و باکػجػی ًا  -22 
 
ا

الیوعى ًا را شغؼ کػدى و رؿٍبات و گو و الی را کاًـ دًوع
 
هؼیم ًا و باکػجػی ًا می ثٍاهوع ا

 
 .ثػکیب ا

 اکؾیعاؿیٍن 

ًٍادًی  -23 

ن را باال ببػهع ثا ثػکیبات بٍدار ثرؼیي قٍهع و 
 
ب را درون ًٍا اؿپػی می کووع ثا مصجٍای اکؾیژن ا

 
ب، ا

 
در این روش ثمفیي ا

ای مصلٍؿ بي ثّادؿ بػؿوع الیوعى ًا از ًٍا می . گاًز
 
اگػچي این روش هیازموع فوای زیاد اؿت و گػان بٍدى و باِح زغب ا

 .گػدد

 ازن  -24) 

زاد ثٍلیع می کوع کي میجٍاهوع میکػوارگاهیؾم ًای 
 
ازن یک باکػجػی کـ طیلی طٍب اؿت کي مكعار زیادی رادیکاؿ اکؾیژن ا

ب طاهگی .مٍزٍد در ؿًس را بکفوع
 
ًمچوین هعِفٍهی در ثمفیي . از ازن اؿجفادى می قٍد در بّوی دؿجگاى ًای ثمفیي ا

ب لوّجی
 
ب ثؼریق می قٍد ا

 
  .مداًل در بػطی کارطاهي ًا بػای قؾجفٍ و هعِفٍهی ؿبؼیرات و میٍى ًا، گاز ازن بي درون ا

ب قیػین کن 
 
دؿجگاى ا

http://www.aquabest.ir/
http://www.aquabest.ir/
http://www.aquabest.ir/
http://www.aquabest.ir/
http://www.aquabest.ir/
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مػیکایػػی ًا اطجػاع و ؿاطجي قع
 
ب قیػین کن ابجعا ثٍؿى ا

 
ب قٍر . دؿجگاى ا

 
با اؿجفادى از روش اؿمؼ مّکٍس ثٍاهؾجوع ا

ب قیػین زٌت قػب را بػيػؼ کووع
 
ن را شغؼ کون و هیاز طٍد بي ا

 
امػوزى از دؿجگاى ًای . دریا را ثمفیي و امالح مٍزٍد در ا

ب قیػین کن بیفجػ در زوٍب کفٍر و بػای
 
ب ا

 
ب قیػین کن ثٍاهایػػی. دریا اؿجفادى می کووع ثمفیي ا

 
ب ولی دؿجگاى ا

 
 ثمفیي ا

ب قیػین کن بػای باال بػدن . لب قٍر را هیؼ دارد
 
ب هامواؿب ًؾجوع از دؿجگاى ا

 
بؾیاری از قٌػ ًای ایػان هیؼ کي دارای ا

ب اؿجفادى می کووع
 
ب قیػین  . کیفیت ا

 
ب قٍر می ثٍاهع بي ا

 
ثبعیو قٍد و این کاری اؿت کي ممکن اؿت در وؿیلي ای * ا

  (شجی اگػ وؿیلي، بؾجي ای کٍچک باقع)لابو اهجكاؿ و لابو باد قعن کي با اهػژی طٍرقیعی کار می کوع بي اهرام بػؿع 

ب قیػین هیاز دارهع مٍرد اؿجفادى 
 
یوع امالح زدایػػی هام دارد و بار ًا و بار ًا ثٍؿى مػدمی کي در هكاط گٍهاگٍن دهیا بي ا

 
این فػا

ب قیػین دؿجػؿی دارهع کي می ثٍاهع بي لمع قػب مٍرد اؿجفادى لػار گیػد .لػار گػفجي اؿت
 
. اغلب مػدم ایاالت مجصعى بي ا

ـ ًایػػی از کفٍر و شجی دهیا باقع ب قیػین می ثٍاهع موبُ کٍثاى معثی بػای بظ
 
ب   .ولی ا

 
با افؼایـ زمّیت هكمان در ذطیػى ا

ب قیػین فكى در مٍلّیت ًای ویژى ای پیعا طٍاًع گفت
 
ب قٍر . قیػین کمجػ ًم طٍاًع قع و لغا ا

 
مدال )در بّوی زا ًا ا

ب الیاهٍس ًا
 
ب قیػین ثبعیو می قٍد (ا

 
قامیعن بي ا

 
  .بػای ا

 

ب قیػین می ؿازد
 
ب قٍر ا

 
ب دریا، از ا

 
این کار ممکن . ماهُ ؿادى ای مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد کي با شغؼ امالح مصلٍؿ ا

ب دریا در یک ٍػؼ فػض قٍد
 
می داهیم کي بظار شالو از زٍقاهعن را می ثٍان مجػاکم همٍد و  .اؿت بي ؿادگی زٍقاهعن ا

ب ثبعیو کػد
 
ن را بي ا

 
روش ًای دیگػ فواوری ًایػػی ًؾجوع کي در مكیاس ًای بؼرگ مٍرد اؿجفادى . این ِمو ثكًیػ هام دارد، ا

  .لػار می گیػهع و بػای زمّیت ًای زیاد مفیع ًؾجوع زیػا گػان، وابؾجي بي اهػِژی و هیازموع ثاؿیؾات مكیاس بؼرگ ًؾجوع

 

ب را قٍر می کوع؟ 
 
 چي چیؼ ا

بی قٍر اؿت کي مكادیػ 
 
در این شالت، غلَت مكعار وزهی . لابو مالشَي ای از همک ًای مصلٍؿ را دارا باقع (یا غلَت ًای)ا

ب اؿت کي با الًالح لؾمت در میلیٍن و یا پػی پػی ام بیان می قٍد
 
بی  .همک ا

 
 پػی ۱۰۰۰۰اگػ غلَت همک ًای مصلٍؿ ا

ب از همک ًای مصلٍؿ درؿت قعى اؿت
 
  .پػی ام باقع یّوی یک درلع وزن ا

 

ب قٍر را بیان می کویم
 
  :در ایورا ما بّوی از الًالشات ا

ب قیػین
 
  پػی پػی ام۱۰۰۰کمجػ از -ا

ب لب قٍر 
 
  پػی پػی ام۳۰۰۰ ثا ۱۰۰۰بین -ا

ب با قٍری مجٍؿى
 
  پػی پػی ام۱۰۰۰۰ ثا ۳۰۰۰-ا

http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
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http://abpak.xyz/industrial-water-treatment/
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ب فٍؽ الّادى قٍر 
 
  پػی پػی ام۳۵۰۰۰ ثا ۱۰۰۰۰-ا

ب الیاهٍس 
 
  . پػی پػی ام همک دارد۳۵۰۰۰در همن ا

 

 

ب قیػین
 
 هیاز زٌاهی ا

ب اهافی در بؾیاری از موايق طفک دهیا قػایًی بصػاهی را ایراد همٍدى اؿت و 
 
ب قیػین و هیاز بي موابُ ا

 
کمبٍد موابُ ا

یوعى بیفجػ ًم طٍاًع قع
 
ٍع در ا ب قیػیوی مدو رودطاهي ًا و دریاچي ًا را  .اًمیت این مٍه

 
طیلی از موايق طفک موابُ ا

ب از . بي میؼان کافی در اطجیار هعارهع
 
ب ًای زیػ زمیوی باقوع کي با افؼایـ اؿجظػاج ا

 
ن ًا ممکن اؿت موابُ مصعودی از ا

 
ا

بعى، قٍر ثػ ًم بفٍهع
 
ثبظیػ همک زدایػػی طٍرقیعی کي بي يٍر يبیّی ثٍؿى طٍرقیع اهرام می قٍد و باران را  . يبكات ا

ب قیػین زمین اؿت
 
ورد، موبُ اللی ثامین ا

 
  .بٍزٍد می ا

یوع يبیّی می باقوع
 
  .ثمامی ؿیؾجم ًای در دؿجػس ثكًیػ اهؾان ؿاطت هؾظي بػداری قعى مكیاس کٍچکی از این فػا

 

 

 
ب امالح زدایػػی قعى می باقع اما چٍن مجن بػای فٌمیعى قعن هٍقجي  :هکػجي*

 
ن ا

 
ب قیػین الًالح غلًی اؿت و درؿت ا

 
ا

 !می قٍد در ِباراثی هاگؼیػ از بي کار بػدن چوین غلى ممًلصی گفجیم

.  

ب بٍدى اؿت و ًوٍز ثمفیي ای  . همک زدایػػی ِلمی معرن هیؾت
 
دمی در ثمفیي ا

 
همک زدایػػی و ثكًیػ یکی از اولین العامات ا

یوع در لایق ًایفان اؿجفادى  .ِمٍمی اؿت کي در ؿػاؿػ زٌان اهرام می قٍد
 
در زمان ًای لعیم طیلی از قٌػوهعان از این فػا

قامیعهی ثبعیو همایوع
 
ب ا

 
ب دریا را بي ا

 
امػوزى امالح زدایػػی ًم در کفجی ًا و ًم در هكاط طفک دهیا مٍرد  .می کػدهع ثا ا

قامیعهی ثبعیو می کوع
 
ب ا

 
ب دریا را بي ا

 
ب ًایػػی کي بي يٍر يبیّی یا غیػ  .اؿجفادى لػار می گیػد و ا

 
یوع بػای ثمفیي ا

 
این فػا

لٍدى قعى اهع ًم مٍرد ممػؼ لػار می گیػد
 
ب داهؾت کي . يبیّی ا

 
یوعًای ثمفیي ا

 
ثكًیػ را قایع بجٍان از کامو ثػین فػا

ب را کاًـ می دًع
 
الیوعى ًای ا

 
ب اؿت .مصعودى گؾجػدى ای از ا

 
یوع اللی مؾئٍؿ چػطي ًیعرولٍژیکی ا

 
. در يبیّت این فػا

ب موابُ ؿًصی ًمچٍن دریاچي ًا، الیاهٍس ًا و اهٌار را ثبظیػ می همایع
 
بی کي بي ًٍای ؿػد ثػ  .اهػژی طٍرقیعی ا

 
بظار ا

یوع می ثٍاهع بي يٍر مموٍِی ًم لٍرت گیػد و . ثػ قعى و ثفکیو باران یا قبوم را می دًع بػطٍرد می کوع مرعدا مجػاکم
 
این فػا
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هچي در يبیّت اثفاؽ می افجع اهرام گػدد
 
جی بیـ از ا   .موابُ مموٍِی اهرام این کار گػم کػدن و ؿػمایـ ًؾجوع. با ؿِػ

 

 بػطی از شكایق امالح زدایػػی

بیاری دهیا از مفکالت قٍری رهذ می بػهع و بوابػاین بایع بي زودی الالح 
 
ثظمین زدى می قٍد کي ؿی درلع موايق ثصت ا

 . .قٍهع

ب مفغٍؿ بٍدهع۱۲۵۰۰ یکمع و بیؾت کفٍر دهیا با اؿجفادى از ۲۰۰۲در ؿاؿ 
 
مصمٍؿ .  دؿجگاى امالح زدایػػی بي ثمفیي ا

ب ممػفی را بي طٍد اطجماص می داد۱۴
 
ب قیػین بٍد کي کمجػ از یک در لع کو ا

 
مٌم ثػین  . میلیٍن مجػ مکّب در روز ا

ب امالح زدایػػی قعى اًالی طاور میاهي ًؾجوع 
 
اؿاؿا ِػبؾجان ؿٍّدی، کٍیت، امارات مجصعى ِػبی، لًػ )ممػؼ کووعگان ا

ب امالح زدایػػی قعى را بي ممػؼ می رؿاهوع۷۰کي  (و بصػین
 
 ۶ِالوى بػ این افػیكای قمالی و بي ویژى الرؼایػ و لیبی .  درلع ا

ب را بي ممػؼ می رؿاهوع
 
  .درلع این ا

 

ب قیػین در 
 
ب قیػین اؿت و بي ویژى ا

 
ای ممػؼ کووعى ا ای لوّجی ایاالت مجصعى از مٌم ثػین کفًٍر از میان کفًٍر

ـ ًایػػی از فلٍریعا ممػؼ دارد ن چیؼی اؿت کي ممػؼ ًػچي بیفجػ قیػین ؿاز ًا را . کالیفػهیا و بظ
 
ب ا

 
ًؼیوي قیػین ؿازی ا

  .ثصت کوجػؿ لػار دادى اؿت

ب قیػین در زٌان
 
 وهّیت ا

بظیؼ طالی از زٌان لابو 
 
ب قیػین هي یک موبُ زٌاهی، بلکي موبّی موًكي ای مصؾٍب می قٍد کي در شٍهي ًای ا

 
ا

ن بي اقکاؿ مظجلفی یافت می قٍد
 
بظیؼ این مصعودیت . دؿجػس اؿت و بي دلیو مصعودیت ا

 
در بػطی از شٍهي ًای ا

ب در دورى ًای طفک وابؾجي اؿت
 
در ؿایػ موايق، مصعودیت ًا از میؼان . فملی اهع کي بي لابلیت و ثٍاهایػػی ذطیػى ؿازی ا

ب مجاخػ اؿت
 
ب زیػزمیوی، میؼان ذوب بػؼ یا از ٍػفیت طاک زوگو ًا بػای ذطیػى ؿازی ا

 
 .ثغغیي دوبارى ؿفػى ًای ا

ن ثمٍیب کوع کي 
 
ن قعى اؿت ثا زامّي زٌاهی بیاهیي یا کوٍاهؾیٍن طالی را بػای ا

 
ب ماهُ از ا

 
ماًیت موًكي ای موابُ ا

ا را در این طمٍص موّکؽ ؿازد ب، کاالیػػی موصمػبي فػد و مادى ای بؾیار شیاثی اؿت. بجٍاهع ِمق هگػاهی ًای کفًٍر
 
. ا

مصعودیت ًای این مادى شیاثی ٍػفیت ًای ؿایػ موابُ شیاثی از زملي غغا، اهػژی، ذطایػ ماًی و شیات وشـ را ثصت ففار 

ب . لػار می دًع
 
وردى ًای زوگلی هیؼ بي ثواؿب مكعار کمی و کیفی موابُ ا

 
اؿجصماؿ ؿایػ موابُ از زملي غغا، مٍاد مّعهی و فػا
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قکار قعى اؿت. می ثٍاهع مصعود قٍد
 
ب ا

 
بظیؼ زٌان مصعودیت ًای ا

 
در بػطی از فكیػثػین و . در قماری از شٍهي ًای ا

ب بي دلیو مؾائو زیؾت مصیًی، افؼایـ ًؼیوي ًا و کمیابی در شاؿ 
 
ای زٌان هیؼ ؿػاهي اؿجصماؿ ا خػوثموعثػین کفًٍر

بی هیؼ در ؿًس زٌان هامجّادؿ اؿت و با ثٍزیُ زمّیت ثواؿب هعارد. کاًـ اؿت
 
ٍع کو . ثٍزیُ زػیان ًای ا از مرم

ب ًای زٌان، 
 
ب قٍر دریاًا و الیاهٍس ًا ثفکیو می دًوع کي بي دلیو قٍری در ِمو لابو اؿجفادى ۹۷/ ۴ا

 
ن را ا

 
 درلع ا

. هیؾجوع

ب قیػین ثوٌا 
 
بی زٌان، ذطایػ ا

 
ٍع موابُ ا ب ًای ؿًس زمین را قامو ۲/ ۶ بي این ثػثیب از مرم

 
 درلع کو شرم ذطایػ ا

ن بي لٍرت یض در لًب ًای کػى زمین و یظچاؿ ًای يبیّی 
 
ب ًای زیػزمیوی ( درلع۱/ ۹۸)می قٍد کي بظـ اَِم ا

 
 (و ا

ب ًای کػى زمین ثوٌا . وزٍد دارهع کي در دؿجػس هیؾجوع (درلع ۰ /۵۹
 
ٍع ا ب لابو ۰/ ۰۱۴بي این ثػثیب از مرم

 
 درلع ا

ب اؿت
 
دمی وابؾجي بي ًمین مكعار اهعک ا

 
از يػؼ دیگػ، ثٍزیُ و پػاکوـ این شرم مصعود . اؿجفادى بٍدى و در والُ شیات ا

ب هیؼ در ؿًس کػى زمین بؾیار هاًمگٍن اؿت
 
ب بؾیار مجغیػ بٍدى و موًبق با پػاکوـ زمّیت و . ا

 
ثٍزیُ مکاهی و زماهی ا

ن هیؾت
 
ب ممػفی اهؾاهی شعود  .هیاز زٍامُ بفػی بي ا

 
 ۴۴۹۰شعود .  کیلٍمجػمکّب در ؿاؿ اؿت۲۲۹۰میؼان ا

لٍدگی ًا مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد
 
 ۶۷۸۰شالو زمُ این دو ِعد . کیلٍمجػمکّب هیؼ بػای رلیق کػدن و کاًـ ا

ب ًای روان پایعار 
 
ٍع ا ب قیػین)کیلٍمجػمکّب در ؿاؿ اؿت کي هیمی از مرم

 
.  کػى زمین را ثفکیو می دًع (ا

ـ بیوی ًای  ؿازمان ملو بي  ب بي ًیچ ِوٍان ثغییػ هکوع و زمّیت زٌان بػ اؿاس پی
 
 ۹چواهچي میاهگین ثكاهای ؿػاهي ا

بی کي بفػ اؿجصماؿ می کوع شعود ۲۰۵۰میلیارد هفػ در ؿاؿ 
 
 کیلٍمجػمکّب، یّوی ثكػیبا ۲۰۰ًؼار و ۱۰ میالدی بػؿع، ا

ب ًای روان قیػین کػى زمین طٍاًع بٍد۸۲
 
اگػ ِالوى بػ افؼایـ زمّیت، ثكاهای ؿػاهي هیؼ افؼایـ یابع، .  درلع ا

ب در ؿًس زٌان لبو از ؿاؿ 
 
بػای مجواؿب ؿاطجن ثٍزیُ زماهی و مکاهی موابُ .  همایان طٍاًع قع۲۱۰۰مصعودیت قعیع ا

ب ممػؼ 
 
ا، شرم َِیمی از موابُ مالی و هیػوی اهؾاهی ملو دهیا بػای ایراد، بٌػى بػداری و هگٌعاری از ثاؿیؾات ا ب با هیاًز

 
ا

ن ثظػیب، هایُ قعن و 
 
س ا

 
خار و ثبّات موفی بؾیاری را هیؼ بي ًمػاى دارد کي در را

 
قعى و از دیگػ ؿٍ این افؼایـ رفاى ا

ب و مصیى زیؾت اؿت
 
لٍدگی موابُ ا

 
ب قیػین از یک موبُ . ا

 
وردى اهع کي موابُ ا

 
یوع مجواد قػایًی را فػاًم ا

 
این دو فػا

 .ثرعیعقٍهعى بي یک موبُ هیمي ثرعیعقٍهعى ثبعیو قٍد

ب در ایػان
 
 وهّیت ا

ب از دریا 
 
یوع اؿجصماؿ ا

 
ب در زٌان، بازوی پژوًفی مرلؽ با اهجفار گؼارقی وهّیت ایػان و فػا

 
با ثٍزي بي وهّیت موابُ ا

ـ ًای زیػبوایػػی و امٍر ثٍلیعی مرلؽ، ایػان . را بػرؿی کػدى اؿت بػ اؿاس گؼارش دفجػ مًالّات زیػبوایػػی مّاوهت پژوً
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زوٍب قػلی - غػبی و رقجي کٍى زاگػس با زٌت قماؿ غػبی- ؿػزمیوی کًٍؾجاهی اؿت کي دو رقجي کٍى البػز با زٌت قػلی

ن لػار گػفجي اهع
 
ای باران زا از قماؿ و غػب کفٍر می قٍهع و بي ًمین . در ا این دو رقجي کٍى ًماهوع دیٍار ماهُ رؿیعن ابًػ

.  دلیو هیؼ بظـ اَِم کفٍر را موايق طفک و هیمي طفک ثفکیو می دًع

بی ًمٍارى بي ِوٍان یک ِامو مصعودکووعى فّالیت ًا در کفٍر مًػح بٍدى اؿت
 
ب در ایػان بي . کمبٍد موابُ ا

 
ثٍزیُ مکاهی ا

ثٍزیُ زماهی هؼوالت زٍی در کفٍر هیؼ ماهوع ثٍزیُ مکاهی، روهع مفابٌی را هفان . دلیو قػایى يبیّی بؾیار هاًمگن اؿت

ن در ؿاؿ ًای مظجلف و شجی فمٍؿ مظجلف مجغیػ بٍدى و این مؾالي مفکالت گٍهاگٍهی را در چوع ؿاؿ 
 
می دًع و میؼان ا

ا بي ًمػاى داقجي اؿت ب قػب قًٌػ
 
ـ ًای مظجلف، بي ویژى بظـ کفاورزی و ثامین ا  .اطیػ بػای بظ

ب ایػان اؿت و این مّوو 
 
شجی ثٍزیُ هامواؿب زماهی بارش ًا يی ؿاؿ ًای هػماؿ هیؼ از ثوگواًای زعی مصعودیت موابُ ا

بػای مداؿ در موايكی کي از هَػ بارش هؼوالت زٍی در زمػى موايق پػباران يبكي بوعی . در ؿاؿ ًای طفک ثفعیع می قٍد

بی مفٌٍد اؿت
 
ن از . می قٍهع، در بّوی از ماى ًای ؿاؿ کم ا

 
ثصلیو زماهی هؼوالت زٍی بیان کووعى داموي ثغییػات زیاد ا

ب ثرعیعقٍهعى کفٍر با ثٍزي بي وهّیت بارهعگی، پٍقـ گیاًی و ؿایػ ٍِامو ثاخیػگغار . ؿالی بي ؿاؿ دیگػ اؿت
 
موابُ ا

ب ًای ۱۳۹ ثا ۱۳۰در شرم هؼوالت زٍی، شعود 
 
 میلیاردمجػمکّب در ؿاؿ اؿت کي شرم لابو اؿجصماؿ و با اشجؾاب ا

ورد می قٍد۱۲۶بػگفجی شعود 
 
.  میلیارد مجػمکّب بػا

ب ًای ثرعیعقٍهعى شعود 
 
 میلیارد مجػمکّب را زػیان ًای هفٍذی ۲۵ میلیارد مجػمکّب را زػیان ًای ؿًصی و ۱۰۵ از کو ا

ب بي ِلت . بي موابُ زیػزمیوی ثفکیو می دًوع
 
ب ؿاالهي کفٍر رلم خابجی اؿت ثكاها بػای ا

 
در شالی کي مجٍؿى شرم کو ا

ب لابو ثرعیع کفٍر را ثكلیو دادى 
 
رقع زمّیت، ثٍؿّي کفاورزی، قٌػهفیوی و لوّت در ؿاؿ ًای اطیػ، مجٍؿى ؿػاهي ا

ـ بیوی ًا از مجٍؿى .اؿت قکار موًكي ای در کفٍر و يیف گؾجػدى موايق طفک در کفٍر، پی
 
لػؼ هَػ از ثفاوت ًای ا

بی طٍاًع بٍد
 
بی و کم ا

 
یوعى بي مفٌٍم ورود ایػان بي مػشلي ثوـ ا

 
ب کفٍر در ؿاؿ ًای ا

 
 .ؿػاهي ا

یع کي در شاؿ شاهػ 
 
ب بي قمار می ا

 
ب ًای زیػزمیوی یکی دیگػ از مؾائو اؿاؿی کفٍر در بظـ ا

 
ب از ا

 
بػداقت بی رویي ا

وردى اؿت
 
ب زیػزمیوی افت . مفکالت زعی را در کفٍر پعیع ا

 
بي ًمین دلیو هیؼ در بؾیاری از هٍاشی کفٍر ؿًس ؿفػى ًای ا

ب ًای زیػزمیوی ثفعیع قعى و طؾارت ًای غیػلابو زبػاهی را 
 
کػدى و با ثٍزي بي طفکؾالی ًای اطیػ، افؼایـ بٌػى بػداری از ا

وردى اؿت
 
ب زیػزمیوی کفٍر وارد ا

 
ب، اهجفار پؾاب ًای لوّجی، کفاورزی و قٌػی . بػ موابُ ا

 
در کوار کاًـ کمیت موابُ ا

ب کفٍر مصؾٍب می قٍهع
 
ًػ چوع در طالؿ ؿاؿ ًای گغقجي بي ویژى . هیؼ از دیگػ ٍِامو ثٌعیعکووعى موابُ مصعود ا

بػهامي ًای ؿٍم و چٌارم ثٍؿّي العام ًای لابو لبٍلی بػای ثمفیي پؾاب ًای قٌػی و لوّجی لٍرت گػفجي و مبین ثٍزي 
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ب اؿت، اما با ثٍزي بي افؼایـ زمّیت کفٍر، گؾجػش قٌػهفیوی و ثٍؿّي فّالیت ًای 
 
دولت بي شفاٍت از کیفیت موابُ ا

ا در زٌت زایگؼیوی . لوّجی و کفاورزی هػوری اؿت ثا العام ًا از قجاب بیفجػی بػطٍردار قٍهع یکی از بٌجػین راًکاًر

ب اؿت
 
ب قٍر دریاًا و روش ًای قیػین ؿازی ا

 
ب ًای ؿًصی، اؿجفادى از موابُ ا

 
ب ثرعیعقٍهعى و ا

 
این موابُ از . موابُ ا

ب مٍرد 
 
ای کم ا ای مٍزٍد هامصعود ثلكی می قٍهع و ًم اکوٍن از ؿٍی بؾیاری از کفًٍر شیح مكعار و میؼان در مكایؾي با هیاًز

 .ثٍزي لػار گػفجي اهع

ب از دریا
 
 اؿجصماؿ ا

بی، رقع ؿػیُ زمّیت و هیاز بي ثٍلیع بیفجػ، ؿبب قعى اؿت کي بظـ کفاورزی هؾبت بي ؿایػ 
 
مصعودیت موابُ ا

ب، ثكاهای بیفجػی بػای ممػؼ داقجي باقع و هػوری اؿت کي بػای دؿجیابی بي اًعاؼ ثٍؿّي ای 
 
ـ ًای ممػؼ کووعى ا بظ

بی زعیعی را در هَػ گػفت
 
بی، موابُ ا

 
با ثٍزي بي . کفٍر و افؼایـ ثٍلیع مصمٍالت در کوار اؿجفادى بٌیوي از موابُ ا

ب قٍر می ثٍاهع هكـ بؾیار مٌمی در روهق 
 
ب قیػین و باکیفیت، دریا بي ِوٍان یک موبُ يبیّی ا

 
مصعودیت ًای موابُ ا

ن روهق الجمادی کفٍر داقجي باقع
 
ب ًای غیػمجّارؼ و پؾاب ًا فػا رؿیعى اؿت و . کفاورزی و بي دهباؿ ا

 
امػوزى دیگػ دورى ا

ای شٍزى زوٍب طلیذ فارس ًم مًػح اؿت ؿیای میاهي و کفًٍر
 
ای ا ب دریا هي ثوٌا در ایػان، بلکي در کفًٍر

 
 .اؿجفادى از ا

بظیؼ ۶ایػان دارای 
 
بظیؼ درزي یک قامو شٍهي ا

 
، شٍهي «طلیذ فارس و دریای ِمان»، شٍهي «دریای طؼر » شٍهي ا

ب از دو شٍهي « دریاچي ارومیي»و « ًامٍن»، شٍهي «ؿػطؽ»، شٍهي «کٍیػ مػکؼی »
 
دریای »اؿت کي فّال اؿجصماؿ ا

 .در دؿت مًالّي اؿت« طلیذ فارس و دریای ِمان»و « طؼر 

اؿجان ًای ؿیؾجان و بلٍچؾجان، ًػمؼگان، بٍقٌػ، طٍزؿجان و زوٍب اؿجان فارس در زوٍب کفٍر بي دلیو هؼدیکی بي 

ب ًای 
 
ب ًای طلیذ فارس و دریای ِمان و هیؼ اؿجان ًای گیالن، مازهعران و گلؾجان در قماؿ کفٍر بي دلیو هؼدیکی بي ا

 
ا

ن را دارهع
 
ب قٍر دریا و قیػین ؿازی ا

 
 درلع زمّیت کػى زمین در موايكی زهعگی ۳۹. دریای طؼر پجاهؾیو اؿجفادى از ا

ـ بیوی می قٍد ثا ؿاؿ .  کیلٍمجػ با دریا دارهع۱۰۰می کووع کي فاللي ای کمجػ از  ب مٍرد هیاز بیـ از ۲۰۲۵پی
 
درلع از  ۶۰ ا

یوعًای قیػین ؿازی ثٌیي قٍد
 
در بؾیاری از موايق زٌان بي ویژى طاورمیاهي از روش ًای . زمّیت کػى زمین، از يػیق فػا

ب مٍرد هیاز ممارؼ قػب، بٌعاقت، لوّت و کفاورزی اؿجفادى می قٍد
 
ب دریا بػای ثٍلیع ا

 
بي گؼارش . قیػین ؿازی ا

ب دریا 
 
ب قیػین کن در ۱۱ ( میالدی، بػلین۲۰۰۵ؿاؿ )دومین کوگػى بین المللی همک زدایػػی ا

 
 کفٍر ۱۰۰ًؼار واشع ا

ب قیػین در زٌان قواطجي می قٍد .زٌان وزٍد دارد
 
 ۲۶این کفٍر . ِػبؾجان ؿٍّدی بي ِوٍان بؼرگ ثػین ثٍلیعکووعى ا

ب قیػین ثٍلیعی زٌان را بي طٍد اطجماص دادى اؿت
 
مػیکا با  .درلع ا

 
ن ا

 
 ۶۰.  درلع در زایگاى دوم لػار دارد۱۵پؽ از ا
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ـ ًای  ب قیػین کن ًا در زٌان بي ممارؼ قٌػی اطجماص یافجي اؿت و بالی مػبٍط بي ممارؼ بظ
 
ب ثٍلیعی ا

 
درلع ا

 .لوّجی و کفاورزی اؿت

یوع 
 
ب دریا از يػیق فػا

 
ب قیػین از ا

 
. ، لعیمی ثػین روش در این زمیوي قواطجي می قٍد«همک زدایػػی بي روش ثبظیػی »ثٍلیع ا

ب قیػین مٍرد هیاز در کفجی ًا بي کار گػفجي قعى اؿت
 
بي گؼارش ؿایت . این روش از لػن ًفعًم میالدی بػای ثامین ا

ب قیػین قعى در زٌان بین  Worldwater.org  ایوجػهجی
 
 دالر ِوٍان ۲/ ۵ ؿوت ثا ۶/ ۵لیمت ثمام قعى ًػ مجػمکّب ا

ب، گػان ثػ . قعى کي این رلم با پیفػفت ثکوٍلٍژی کاًـ یافجي اؿت
 
ب دریا بػای قیػین ؿازی ا

 
هچي مؾلم اؿت اؿجفادى از ا

 
ا

ب ًای لب قٍر اؿت
 
ب قیػین کن ًا لػفوَػ از ًؼیوي ؿػمایي گغاری اولیي، بٌػى گیػی از . از ا

 
از يػفی مٌم ثػین للم ًؼیوي ا

ب قیػین کن ًا گفٍدى اؿت و بي ِلت  .اهػژی ًای فؾیلی اؿت
 
باهک زٌاهی بي ثازگی ؿػفملی را بي ِوٍان ؿػمایي گغاری ا

ب زٌان ثمایو دارد، ؿػمایي گغاری الزم را ؿامان دًع
 
ب قیػین کن ًا در هكاط کم ا

 
در شاؿ . گؾجػش ازوجاب هاپغیػ فواوری ا

ب قیػین کن در بٍقٌػ، ۵۱شاهػ 
 
ن، ۹۱ واشع ا

 
 ۵ واشع در ؿیؾجان و بلٍچؾجان و ۲۰ واشع در ًػمؼگان و زؼایػ ايػاؼ ا

 ؿاؿ پیـ ثاکوٍن مجظممان ایػاهی مٍفق قعى اهع طٍد همب ثرٌیؼات ۱۰از . واشع در اؿجان طٍزؿجان همب قعى اؿت

ب قیػین کن را اهرام دًوع
 
 .ا

 

 

ب قیػین در شٍهي طلیذ فارس
 
 ٍػفیت ثٍلیع ا

ب در طلیذ فارس 
 
در ثكؾیم بوعی چٌارگاهي دریاًا از هَػ دمایػػی، طلیذ فارس زؼو دریاًای مّجعلي گػم لػار می گیػد، دمای ا

ب بین 
 
ب ًای ؿاشلی دمای ؿًصی ا

 
در .  درزي ؿاهجی گػاد گؼارش قعى اؿت۳۹ ثا ۱۰مجاخػ از قػایى ؿظت اللیم بٍدى و در ا

ب بین 
 
ب ًای دور از ؿاشو، دمای ؿًصی ا

 
ب در طلیذ فارس از غػب بي قػؽ .  درزي ؿاهجی گػاد اؿت۳۳ ثا ۱۸ا

 
قٍری ا

ب ًای ؿًصی بین 
 
ن مجغیػ اؿت۴۰ در ًؼار و شعود ۳۶/ ۶کاًـ یافجي و در ا

 
ب ًای ؿًصی .  در ًؼار در قماؿ قػؽ ا

 
در ا

 درزي ؿاهجی گػاد ۳۴/ ۵ ثا ۲۱ در ًؼار، مكعار دما بین ۴۰/ ۲ ثا ۳۷مصعودى قماؿ قػؽ طلیذ فارس میؼان قٍری بین 

ای شاقیي زوٍبی طلیذ فارس . گؼارش قعى اؿت ب دریا بي دؿت ۷۵در کفًٍر
 
ب قیػین از يػیق قیػین ؿازی ا

 
 درلع ا

ب قیػین بي يٍر مجٍؿى 
 
یع، ًؼیوي ثٍلیع ًػ مجػمکّب ا

 
 . دالر اؿت۰/ ۵می ا
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ای شٍهي طؼر  ب قیػین در کفًٍر
 
 ٍػفیت ثٍلیع ا

بػیؼ طٍد دریافت می کوع
 
ب قیػین از شٍهي ا

 
بی لب قٍر اؿت کي شرم لابو ثٍزٌی ا

 
میاهگین قٍری . دریاچي طؼر مصیى ا

ب دریای طؼر 
 
میؼان قٍری یا مكعار امالح . این مكعار شعود یک ؿٍم امالح مٍزٍد در الیاهٍس ًا اؿت. اؿت ppt 85/ 12 ا

ـ ًای  ـ ًای مظجلف دریای طؼر مجفاوت اؿت؛ بي يٍری کي در بظـ زوٍبی دریا، قٍری بیفجػ از بظ ب در بظ
 
مصٍؿ ا

هکي همک زدایػػی بجٍاهع بي ِوٍان . میاهی و قمالی اؿت
 
ب دریا بػطی از کارقواؿان مّجكعهع لبو از ا

 
در بصح قیػین ؿازی ا

ب مّػفی قٍد، مجظممان و لاشب مومبان بایع ثٌّع کووع کي بػ مفکالت و مٍاهّی کي 
 
مع در شو بصػان کوٍهی ا

 
روش کارا

مع می کووع، غلبي یابع
 
ب قیػین کن، هیاز روبي رقع زامّي زٌاهی را . این روش را ًؼیوي بػ و هاکارا

 
اگػ لػار اؿت کارطاهي ًای ا

ُ ؿازهع بایع ًؼیوي کمجػی را چي  بی مٍازي می قٍهع، مػثف
 
کي طمٍلا در موايق در شاؿ ثٍؿّي روزبي روز بیفجػ با مؾالي کم ا

یک راى اهرام این کار اؿجاهعارد کػدن ثمامی . در مػشلي ؿاطت و چي در يٍؿ زمان بٌػى بػداری بي ًمػاى داقجي باقع

ب قٍر دریاًا لٍرت می پغیػد
 
یوع قیػین کػدن ا

 
هٌا فػا

 
ـ ًای کارطاهي و شجی روش ًایػػی اؿت کي بػ مبوای ا در این زٌت . بظ

ب قیػین الجمادی بػای موايق کم زمّیت 
 
معثػ در دؿجٍر کار لػار دارد ثا امکان ثٌیي ا

 
ؿاطت کارطاهي ًای کٍچک ثػ و کارا

در ایػان یکی از مٌم ثػین يػح ًا در زمیوي قیػین ؿازی و اهجكاؿ . یا گػوى ًای کاری کٍچک در موايق دورافجادى فػاًم قٍد

ب دریای طؼر بي کٍیػ مػکؼی و طلیذ فارس اؿت
 
ب يػح اهجكاؿ ا

 
زاد . ا

 
ب ًای ا

 
ب دریای طؼر بي مػکؼ ایػان و ا

 
در مٍرد اهجكاؿ ا

ٍع بّعی بصح . زوٍب چوع مؾالي بایع مٍرد ثٍزي باقع؛ مدال بصح الجمادی و ًؼیوي ًای يػح مٌم اؿت ًمچوین مٍه

بػاى کفٍر را بي دو بظـ ثكؾیم می کوع
 
ب . امویجی اؿت؛ چٍن این ا

 
در اؿواد شكٍؽ بین الملو بي لٍرت طاص بي اهجكاؿ ا

اما بّع از اِالم مٍهُ وزارت هیػو مبوی بػ يػح . اقارى هفعى اؿت و مًابق شكٍؽ دریایػػی ژهٍ ًم مصعودیجی وزٍد هعارد

ب طؼر بي بظـ مػکؼی کفٍر، چٌار ًمؾایي ایػان در قماؿ کي ؿٌم مفجػک از دریای طؼر با ایػان دارهع، دو مٍهُ 
 
اهجكاؿ ا

ب دریای . کامال مجفاوت در مكابو این يػح گػفجوع
 
کارقواؿان روؿی و لؼالؾجاهی از يػح ایػان بػای اهجكاؿ و قیػین ؿازی ا

ذربایران و ثػکموؾجان مفکلی با ازػای يػح هعاقجي اهع
 
شاؿ با ثٍزي بي . طؼر بي قعت ابػاز هگػاهی کػدى اهع؛ ولی زمٌٍری ا

ب در کفٍر )مًػح قعن دوبارى این يػح 
 
بایع دیع وزارت هیػو در زمیوي مؾائو ؿیاؿی و الجمادی  (ًمؼمان با بصػان کمبٍد ا

 .این پػوژى چي راًکاری را در هَػ گػفجي اؿت

ب قیػین کن 
 
 مؼایای دؿجگاى ا

ٍع امالح مصلٍؿ پایین  ب ًایػػی با مرم
 
روش ثبادؿ یٍن ثػزیس دادى می قٍد، ولی  ( میلی گػم 500در شعود  )با ایوکي بػای ا
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ًای پایین ًم بي طايػ لابلیت ًای ذیو مٍرد ثٍزي بیفجػی  TDSبا این وزٍد اؿجفادى از روش اؿمؼ مّکٍس شجی در 

 :هؾبت بي ؿیؾجم ؿظجی گیػ لػار گػفجي اؿت

ب قػب  -1)  
 
 بٌجػین روش بػای ثٍلیع ا

 روقی مواؿب و مكػون بي لػفي بػای ممارؼ گلظاهي ای، کفاورزی و دام و يیٍر  -2)   

ب دریا  -3)   
 
ب ًای قٍر ًمچوین ا

 
 پغیػش باال در مكابو اهٍاع ا

ب مكًػ -4)   
 
 روقی مواؿب بػای ثٍلیع ا

ب دمین -5)   
 
 پایي اللی اؿجفادى از ؿیؾجم دیٍهایؼر بػای ثٍلیع ا

ٍع ممػؼ بػای اؿجفادى در ممارؼ مظجلف  -6)    ب طػوزی هؾبت بي ه
 
 لابلیت ثوَیم میؼان امالح ا

 بعون هیاز بي اوپػاثٍر - ثمام اثٍماثیک- لابلیت يػاشی بي لٍرت هیمي اثٍماثیک -7)   

ب طػوزی  -8)    
 
 (((TDS بعون ثغییػ)امویت باالی کیفیت ا

ب طػوزی -9)    
 
یوع ًای طاص بي ِلت طلٍص باالی ا

 
 اؿجفادى در لوایُ شؾاس در فػا

ب ًا قواطجي قعى اؿت کي ثا بي امػوز مٍرد ثاییع 
 
از این رو ثکوٍلٍژی اؿمؼ مّکٍس، ارزُ ثػین روش بػای ثمفیي اهٍاع ا

 .ؿازمان ًای زیادی از هَػ فوی و الجمادی لػار گػفجي اؿت

  روقٌای ثمفیي بیٍلٍژیکی فاهالب

 

هٌا هیؼ بي ثػکیبات 
 
ب و بظـ کمی از ا

 
لی بي دی اکؾیعکػبن، کػبن ا

 
بي يٍر يبیّی در اخػ فّالیت میکػوارگاهیؾمٌا، مٍاد ا

 .این روش بي دو لٍرت ًٍازی و بی ًٍازی اهرام می قٍد. مّعهی پایعار ثرؼیي می قٍهع

http://www.dsawater.ir/maghalat/34-raveshhaye-tasfiye-biolojiki-fazelab
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ب قیػین کن دریا 
 
 ( SWRO ) دؿجگاى ا

ب
 
قامیعیوی در ثاؿیؾات ؿاشلی و  SWRO دؿجگاى ثمفیي ا

 
ب ا

 
بي موٍَر ذطیػى ؿازی و همک زدایػػی بػای ثٌیي و ثٍلیع ا

ب  اؿمؼ مّکٍسًمان يٍر کي در مكالي ًای لبلی گػفجي قع، روش . کفجی ًا مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد
 
بٌجػین روش ثٍلیع ا

بؾیار ؿادى طٍاًع قع و ًمچوین از لصاظ  اؿمؼ مّکٍسقیػین می باقع بي لٍرثی کي فػایوع ِملکػد و ازػاء با روش 

ب ثٍلیع قعى فٍؽ الّادى طٍاًع بٍد
 
 .الجمادی کي بػای بؾیاری اًمیت دارد مكػون بي لػفي می باقع و ًمچوین کیفیت ا

ب ثٍلیع قعى ثٍؿى این ؿیؾجم می ثٍاهع يیف وؿیّی از مایصجاج و ٍػفیت ًای الزم در کفجی ًای باری یا کفجی ًای 
 
طى ا

ورد قعى در کاربػد ًای ؿاشلی  مًابكت دًع
 
.  مؾافػ بػی و شجی هیػوی دریایػػی را با هیاز ًای بػا

ن همب قعى اؿت و ویژگی ًای زیػ را 
 
این ؿیؾجم بي قکو یک پکیذ ارائي می قٍد و ًمچوین ثمام لٍازم مٍرد هیاز بػ روی ا

 :دارا می باقع

 ثٍاهایػػی کامو در کوجػؿ و فػاًم کػدن ٍؼفیت ًای مٍرد هیاز     -1

ب ثٍلیع قعى    -2 
 
 کیفیت بی هَیػ ا

 يػاشی بی هكك    -3 

ن     -4
 
 ؿٌٍلت کار و پیادى ؿازی ا

مػیکا و اروپا      -5
 
طػین اؿجاهعارد ًای ا

 
يػاشی يبق ا

 

 SWRO ِملکػد دؿجگاى ثمفیي 

بي لٍرت  دؿجگاى ثمفیي اباین . بؾیار زالب ثٍزي می باقع SWRO يػاشی کامال اثٍماثیک ِملکػد دؿجگاى ثمفیي

اؿمؼ ؿیؾجم . اثٍماثیک و با شع الو هیاز در یک بازى زماهی يٍالهی و بعون هیاز بي هگٌعاری یا ثّمیػات می ثٍاهع کار کوع

لبو از همب بػ روی قاؿی مٍهجاژ می قٍد و دلیو این کار این اؿت کي زمان مٍرد هیاز بػای همب این  SWRO مّکٍس

زمایـ می قٍد و . دؿجگاى بي شعالو بػؿع
 
این دؿجگاى ًمچوین لبو از همب از لصاظ ًیعرولیکی و الکػجػیکی در کار گاى ا

زمایـ بي کارفػما زٌت ايمیوان بیفجػ هؾبت بي ِملکػد ؿیؾجم ارائي می قٍد
 
ؿان زا  .هجایذ این ا

 
این دؿجگاى ًا با لابلیت ا

ًمچوین زٌت . ه زایػػی در داطو یک کاهجیوػ ازػاء می قٍهع و بي ًمین دلیو يٍؿ ِمػ این ؿیؾجم افؼایـ پیعا می کوع

ؿٌٍلت در ثمیؼ کػدن ممبػان ًا یک واشع قؾجفٍی دورى ای در این ؿیؾجم ثّبیي قعى اؿت 

http://www.iranwaterfiltration.ir/
http://www.iranwaterfiltration.ir/
http://www.iranwaterfiltration.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3
http://www.iranwaterfiltration.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3
http://www.iranwaterfiltration.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3
http://www.iranwaterfiltration.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3
http://www.iranwaterfiltration.ir/
http://www.iranwaterfiltration.ir/
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ب قيػين هن ِبارثوع از
 
   : ِمعى ثػين هاربػد دؿجگاى ًای ا

  ب ًای قٍر
 
ب قػب از ا

 
  )ممارؼ قػب )ثٌيي و ثٍليع ا

  ب مٍرد هیاز زٌت رقع ؿػیُ دام و يیٍر
 
  ثٌيي و ثٍليع ا

  ب مواؿب زٌت ممارؼ کفاورزی
 
  گلظاهي ای, ثامين و ثٍليع ا

  رايفی
 
يوعی هارطاهي ًای داروؿازی و لٍازم ا

 
ب فػا

 
 ثامين و ثٍليع ا

 يوعی هارطاهي ًای پجػوقيمی، فٍالد، هؾازی، هاغغ ؿازی، رهگ ؿازی و
 
ب فػا

 
  ... ثامين و ثٍليع ا

  ب ممػفی هيػوگاى ًای بظار و ؿينو ثػهيبی
 
 ثٍليع ا

  ب ديگ ًای بظار ،  ؿيؾجم ًای بػودثی و مبعؿ ًای شػارثی
 
 ثامين و ثٍليع ا

 ب دؿجگاى ًای دياليؼ بيمارؿجان ًا
 
  ثامين و ثٍليع ا

 بازيافت پؾاب ًای لوّجی 

 ب قیػین کن
 
امکان  (Desalination) فػایوع اؿمؼ مّکٍس لوّجی یکی از فػایوع ًایػػی اؿت کي باِح می قٍد ا

ن اؿمؼ مّکٍس  بػای بازیافت، ثمفیي طاهي فاهالب اؿجفادى می قٍد و شجی می ثٍاهع ثٍلیع اهػژی 
 
پغیػ گػدد و فػاثػ از ا

زمایـ در زمیوي قیػین ؿازی .همایع
 
این دو فواوری زعیع یکی بٍمی و دیگػی بمٍرت اهجكاؿ فواوری و پؽ از اهرام مػاشو ا

ب دریاًا مٍرد اؿجفادى لػار می گیػهع
 
ب روش ًای مظجلفی ثّػیف قعى و روش مػؿٍم در ایػان و  .ا

 
در بصح قیػین ؿازی ا

ای زٌان اؿجفادى از ثکوٍلٍژی اؿمؼ مّکٍس اؿت کي البجي راهعمان باالیػػی هعارد، در این روش غفاًا، اهٍاع  اغلب کفًٍر

ن طٍد از اًمیت ویژى ای بػطٍردار اؿت
 
ن و ثکوٍلٍژی ؿاطت ا

 
ب ًای مٍزٍد در کػى زمین شعود . مظجلف ا

 
 ۹۸از کو ا

ن قیػین اؿت 
 
ن قٍر و فكى بظـ کٍچکی از ا

 
بٌای قٍر دریاًا و ،درلع ا

 
ب، اؿجفادى از ا

 
 یکی از موابُ مٍرد ثٍزي ثامین ا

 . .الیاهٍس ًا اؿت
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ب ممػفی هػوری 
 
ب قػب از ا

 
الیوعى ًای و زعاؿازی ا

 
ب قػب العامات گؾجػدى ای از زملي شغؼ ا

 
مادى ؿازی ا

 
بػای ا

فیؼیکی، قیمیایػػی و میکػوبی اهرام قعى و بػای این کار ًؼیوي ًای بؾیارزیادی لػؼ می قٍد در شالیکي فكى بظـ کٍچکی 

ای دهیا کار زعاؿازی اهرام قعى و در ایػان هیؼ  قامیعن ممػؼ می قٍد ، بي ًمین زٌت در اغلب کفًٍر
 
ب بػای ا

 
از این ا

 بایع اهرام قٍد

 . ای موًكي ۹۲در شاؿ شاهػ ایػان بیـ از  درلع بارش دراز معت طٍد را دریافت کػدى در شالیکي بػطی کفًٍر

قان بیفجػ شالبجي دو کفٍر ِػبؾجان و ِمان میؼان دریافت بار.کمجػ از ًفجاد درلع بارش دراز معت طٍد را دریافت کػدى اهع

بی  از میاهگین دراز
 
هکي در ؿاؿ ا

 
هٌا بؾیار پایین اؿت هجیري ایوکي ِلیػغم ا

 
معثفان اؿت کي البجي مكعار مًلق بارهعگی ا

ای موًكي  زاری دریافت بارش ایػان هؾبت بي میاهگین دراز معت کفٍر پایین اؿت ولی از هَػ مكایؾي ای از بیفجػ کفًٍر

 .وهّیت بٌجػی دارد

  

ن داقجي باقیم، 
 
هػا بففاریم و باز ًم اهجَار هفؽ کفیعن راشت را از ا

 
دریاچي ارومیي مداؿ مٍزٍد زهعى ای اؿت کي گلٍی ا

ب زیػ 
 
طفکؾالی ًای پػی در پػی، اشعاث ؿعًای مجّعد روی ورودی ًای دریاچي، بػداقت ًای مراز و غیػ مراز از موابُ ا

زمیوی و ثٍؿّي غیػ الٍلی کفاورزی در موًكي ؿبب بػوز بصػان قعى و يبّا با یک راًکار کٍثاى معت ًم لابو درمان 

 .هیؾت

 دن آبشیرین کرورڳ هاڳ فنا

آب یک سیستم ، ستاشامیدنڳ رف آمصااي یا برزي آب درخالص ساریندهایڳ به منظوآفرزي شیرین ساي یندهاآفر 

و نمک از کمڳ رصد بسیادرخالص با ن آب یکڳ جریا ،تقسیم مڳ کندن جریادوبه ر را شوآب کلڳ رشیرینکن به طو

یند آیک فر،نمکط آب مخلوازنمک زي سااجد .د مڳباشه باقیماندح مالانمک وي جریانڳ که حاي یگرح ودمالا

برگشت پذیر زي ساایند جدآیک فران شیرینکن به عنوه آل آب یدا یندآیک فر ڇي دارد،نرابه زست که نیااینامیکڳ دترمو

آب تولیدیک مترمکعب ازاي به وات   کیلو5یا4ف  مصرداراي شیرین کن ڇي آب مدترین تکنولورآکا .دمڳ شوب محسو

 .شیرین هستند

 

 :فرآیندهایڳ که درآنها تغییر فازصورت مڳ گیرد *  

 Multi effect distillation (MED ) 

 Multi stage flash distillation (MSF) 

Vapor compression distillation (VCD) 
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 :فرآیندهایڳ که درآنها شیرین سازي آب بدون تغییر فاز انجام میپذیرد*  

 Reverse osmosis ( RO ) 

Electro dialysis ( ED ) 

هر یک ازفناوري . کارایڳ هرکدام از این فرآیندها بستگڳ به غلظت نمک در آب تغذیه و همچنین ارزش هزینه آب دارد

هاي آب شیرین کن براي انجام فرآیند جداسازي به انرڇي احتیاج دارند که این انرڇي میتواند از طریق انرڇي گرمایڳ، 

 .مکانیکڳ یا الکتریکڳ تامین شود

 ها کلیاتڳ درمورد روش -1 

 :پنج فناوري عمده به منظور زدودن نمک و دیگر مواد جامد غیرقابل حل از آب وجود دارد که عبارتند از

 . نمک زدایڳ انجمادي ، تبادل یونڳ ،الکترودیالیز، تقطیر،اسمزمعکوس

تقطیر و انجماد شامل خارج ساختن آب خالص ،به صورت بخار آب و یا یخ ،از  ED,RO غشا بسیار ظریف باعث یک

درفناوري هاي جداسازي نمک ها و امالح سبک تر و مطلوبتر در طڳ عبورآب از یک محفظه .آب شور مڳ باشد

ب قیػین کن ِالوى بػزعاؿازي و طارج ؿازي همکٌا و دیگػ مٍاد زامع غیػ لابو  بعضڳ. شیمیایڳ مڳ باشد
 
ازفواوري ًاي ا

ب طارج میؾازد
 
لی، بّوی از باکػجػيٌا و ویػوؿٌا را هیؼ ازا

 
ب ،مٍادمّلق ،مٍادا

 
این فواوريٌا بي موٍَر اؿجفادى در . شو درا

ب را ثمفیي میومایوع
 
هٌا درشرمٌاي .مكیاؿٌاي باال پیفػفت کػدى و ثکامو یافجي اهع و شرم بؾیار باالیػػی از ا

 
ولی بّوی از ا

. بؾیارپایین و درشع ممارؼ طاهگی مٍرد اؿجفادى لػار میگیػهع

یوعًاي زٍقـ و ثبظیػ میباقع
 
ب، قامو فػا

 
ب میجٍاهع بي . اکػدػ راًٌاي مّمٍؿ همک زدایػػی ا

 
در یک دؿجگاى ثكًیػ، ا

ب طالك ثٍلیع میگػدد
 
یع و بظار ثٍلیع همایع کي ازچگالـ این بظار ا

 
بّوی از دؿجگاًٌاي ثكًیػ را می ثٍان بي ًم .زٍش ا

 .مجمو همٍد و دؿجگاًی باکارایػػی باال ایرادکػد

 

ب قٍر 
 
ن و یا کم کػدن ففار بظار باالي ا

 
ب قٍر ثا دماي زٍش ا

 
ب میجٍاهع بي وؿیلي گػم کػدن ا

 
یوع ثبظیػ مٍلکٍلٌاي ا

 
فػا

ت بیفجػي یابع ب . ؿِػ
 
یوع ثكًیػ،گػماي ایرادقعى ازمػشلي چگالـ را بػاي پیـ گػم کػدن ا

 
بي موٍَر باالبػدن کارایػػی فػا

ب قٍر ثبظیػهفعى اؿجفادى میکووع
 
 .ثغغیي مٍرداؿجفادى لػار میعًوعو یا بػاي دوبارى گػم کػدن ا

 

ب دریا بي روش ثكًیػ١-١
 
 قیػین کػدن ا

http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/27-water-purification-system-ion-exchange.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/27-water-purification-system-ion-exchange.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/27-water-purification-system-ion-exchange.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/19-membrane-technology-in-water-treatment.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/19-membrane-technology-in-water-treatment.html
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یع و  
 
ب بي زٍش می ا

 
یوعًاي زٍقـ و ثبظیػ میباقع،در یک دؿجگاى ثكًیػا

 
ب قامو فػا

 
اکػدػ راًٌاي مّمٍؿ همک زدایػػی ا

ب طالك ثٍلیع می قٍد
 
ب ًوٍز بٌجػین و مػؿٍم ثػین روش. بظار ثٍلیع می همایع کي از چگالـ این بظار ا

 
قیػین  ثكًیػا

ب
 
ب طالك میػؿیم، با این ثکوٍلٍژي غفا بي طايػ .دریا اؿت ؿازي ا

 
ب بي ا

 
ب قٍر و چگالـ ا

 
یوع از ثبظیػا

 
دراین فػا

.  ؿاؿ اطیػگؾجػش یافجي اؿت10ايمیوان بیفجػ و ممػؼ اهػژي کمجػ بي يٍرگؾجػدًاي يی 

یوعًاي غفایػػی
 
ب بي روش ثكًیػ هؾبت بي فػا

 
یوعًاي طالك ؿازي ا

 
یوعًاي ثكًیػ ًوٍز . داراي کیفیت باالثػي اؿت فػا

 
فػا

ب دریا داراؿت
 
روش ثكًیػ مٍلّی بي لػفي اؿت کي بظار با اهػژي شػارثی پایین بي . ؿٌم بؼرگی درلوّت قیػین کػدن ا

اي کي کٍپلیوگ با ایؾجگاى ًاي لعرت ممکن  ِوٍان موبُ اللی اهػژي در دؿجػس باقع، بوابػاین روقٌاي شػارثی درکفًٍر

اي قبي زؼیػى ِػب و یا زاًایػػی کي ثٍلیع  ازيػؼ دیگػ بؼرگػجػین پلوت. هیؾت،کمجػ اؿجفادى میفٍد ب قیػین درکفًٍر
 
ًاي ا

ب دارهع، بػپایي ثكًیػاؿت
 
 .ًمؼمان ثٍان وا

ب دریا بي طمٍص در ایؾجگاًٌاي لعرت می باقع بي قػح 
 
دالیلی کي ًوٍز روش ثكًیػ بٌجػین اهجظاب بػاي قیػین ؿازي ا

: زیػ اؿت

ب با کیفیت باال ثٍلیع می کووع 
 
یوعًاي ثكًیػا

 
ب دریا بؾجگی هعارهع در لٍرثی  (2ppm-1بابالیماهعى همک  ) فػا

 
و بي قٍري ا

ب با کیفیت پاییوجػ ثٍلیع میکووع
 
ب دریا بؾجگی دارهع و ا

 
یوعًاي غفایػػی کامال بي ذرات زامع شو قعى و ثػکیب ا

 
. کي فػا

ب دریا،شػارت ورودي بي وؿیلي بظارؿًس شػارثی پایین اؿت کي مّمٍاًل بي ارزاهی 
 
 اهػژي ممػفی در واشعًاي ثكًیػ ا

ٍع  .درایؾجگاًٌای ثٍان شػارت و در طػوزی ثٍربیوٌاي بظار لابو دؿجػس اؿت  قیػین ؿازي بي روش ثكًیػ هؾبت بي ه

ٍع غفایػػی شجما بایع لٍرت گیػد  ب دریا درمٍرد ه
 
ب دریا شؾاؿیت دارهعدرشالی کي پیـ ثمفیي ا

 
 .غفایػػی کمجػبي کیفیت ا

ثػ از واشعًاي غفایػػی  بي يٍر ِمٍمی بػاي ثكًیػ پایین ًؼیوي ًاي ِملیاثی و ثّمیػ و هگي داري با وزٍد یک هیػوگاى شػارثی ،

. اؿت  

یوع 
 
 MEDفػا

یوع 
 
یوع، .  معت زیادي اؿت کي درثكًیػ لوّجی مٍرداؿجفادى لػارگػفجي اؿتMED فػا

 
یکی ازکاربػدًاي مّمٍؿ این فػا

یوعي اؿت کي .ثبظیػقیػى از هیفکػ در ثٍلیع همک با اؿجفادى ازپعیعى ثبظیػ می باقوع
 
یوع ثكًیػ چوعمػشلٌاي اولین فػا

 
فػا

ب دریا و در مكیاس ثراري بي کارگػفجي قعى اؿت
 
ب قیػین ازا

 
یوع 25در . بػاي ثٍلیع مكادیػ لابو ثٍزٌی ا

 
 ؿاؿ گغقجي این فػا

ب قیػین درزٌان بي این بي این روش %5درشاؿ شاهػ .از لصاظ ثکویکی پیفػفجٌاي لابو ثٍزٌی داقجي اؿت
 
ٍػفیت ثٍلیعا

ب قیػیوکن بػپایي ؿیؾجم همکؼدایػػی ثكًیػي بي روش چوع مػشلي اي بي ًمػاى چػطـ .اطجماص دارد
 
یوع این دؿجگاى ا

 
فػا

http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/54-desalination-the-process-of.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/54-desalination-the-process-of.html
http://palayesazan.com/blog-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/54-desalination-the-process-of.html
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ب قیػین کن از چوعین افکت و یک کوعاهؾٍر ثفکیو قعى اؿت2ماهوع قکو . بظار می باقع
 
افکػجٌا مبعلٌاي .  ًػ واشعا

رایـ افكی میباقع-پٍؿجي 
 
. لٍلٌاي باا

 MED اؿاس کار واشعًاي بعین لٍرت اؿت کي ابجعا بظار طػوزی از هیػوگاًٌاي بظار و یا بظاري کي بي واؿًي ؿٍزاهعن 

این بظار از دما و ففار پاییوی بػطٍردار . زغاؿ ؿوگ و یا ؿٍطجٌاي فؾیلی دیگػشالو قعى اؿت وارد اولین مػشلي میفٍد

ن بي ِوٍان بظاراولیي هام بػدى می قٍد
 
ب ثغغیي بي اولین مػشلي وارد می قٍد، بػروي لٍلي ًاي . اؿت و ازا

 
ًوگامی کي ا

ب ثغغیي ثبظیػوارد مػشلي دوم میگػدد
 
هٌا بظار اولیي زػیان دارد پاقیعى قعى و بعین ثػثیب بظفی از ا

 
.  اواپػاثٍر کي درا

بظاراولیي درون لٍلي ًاي اواپػاثٍر هیؼ بػ اخػ از دؿت دادن شػارت طٍد . ازاین بظار بي ِوٍان بظار خاهٍیي هام بػدى میفٍد

ب قٍرمٍزٍد درمػشلي اوؿ بي وؿیلي یک پمپ بي مػشلي دوم . چگالـ یافجي و بي درون بٍیلػ بػگفت دادى می قٍد
 
ًمچوین ا

ب قٍرچگالـ 
 
ب ثغغیي شالو قعى بٍد در مػشلي دوم با اهجكاؿ گػماي هٌان طٍد بي ا

 
وارد قعى و بظار خاهٍیي هیؼکي از ثبظیػ ا

یوع فٍؽ بي ثّعاد مػاشلی کي وزٍد دارد ثکػار میگػدد و بعین ثػثیب بظار 
 
ب قٍر را ثبظیػ می کوع و ثمام فػا

 
یافجي و بظفی ازا

ب بي ؿًس لابو لبٍؿ
 
ن لٍرت میگیػد (چگالـ یافجي ازمػشلي دوم ا

 
. بػروي ا

 PHوري قعى و ثمفیي هٌایػػی
 
ب قیػین زمُ ا

 
ب ثغغیي وابؾجي اؿت  بي بّع بي ِوٍان ا

 
بعین ثػثیب . بػاي رؿاهعن بي دماي ا

ب ثغغیي بیفجػ و 
 
ن با دماي زٍش MEDکي ًػچي دماي ا

 
یوع اطجالؼ ا

 
 شعالو ثّعاد مػاشو يػاشی قعى بػاي اهرام یک فػا

ب قیػین 
 
یوع ًم میجٍاهع کمجػ قٍد افؼایـ ثّعاد مػاشو ؿبب می قٍد کي هؾبت ا

 
ب کمجػ باقع ثّعاد مػاشو اهرام فػا

 
ا

ن بازدى شػارثی يػح هیؼ افؼایـ یابع
 
البجي درلٍرت افؼایـ ثّعاد مػاشو ،ًؼیوي ًاي ؿػمایي گغاري .ثٍلیعي بي بظار ممػفی ا

اولیي هیؼ بایع افؼایـ پیعا کوع  

  انواع فرآیندهاڳ تقطیر

 :ستایرح زیا به شرآب درمختلف تقطیري یندهاآفر

 نڳناگهاط نبسااحله رتقطیر به کمک چند م (MSF) 

 طنبسازك افیلم ناو فقڳ الوله اه به همراي تقطیر چند مرحله  (MED) 

  MED رسیله ترموکمپرسووبه ر بخادش باگر (TVC_MED) 

  مکانیکڳر کم بخااسیله تروبه اي تقطیر یک یا چند مرحله  (MVC) 
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  MSFیندآفر

ه طریق چگالیداز عمدتا ر ین کاا. د مڳشوم یا گرر درشول آب محلو، گرمکنم به نااي خل محفظهدر دا MSF یندآفر

. دمڳشوم نجا،امڳکنندم گررا یا ل آب درعین حاده ودر کرر خل محفظه عبودر داکه ازي لوله مواد تعدر روي بخان شد

و در یافته ن جریاد، مڳشوه نامید (هتبخیر کنند)ر تواپراوکه مرحله ي یگري دخل محفظهدایا سپس به ه درشدم گرآب 

طاقک باعث به اخل دابه م گرآب تغذیه ناگهانڳ ، یدآمڳش بالفاصله به جوآب که دد تنظیم مڳگري حدء درنجا غشاآ

.  دد مڳگرآن سریع ن مدش آجو

ین مرحله بستگڳ ه دراشدل کنترر ین تبدیل به فشادد اتبدیل مڳگرر یا فالشینگ به بخاري نفجارت ابه صوآب قع در وا

داده کاهش ر به کمک ظرفڳ که تحت فشاآب تقطیرم مفهو.دشود بسرآمه مڳیابدکه ادامانڳ زیند جوشش تا آفرا یرز دارد،

یک ازستگاهڳ که ،د1950هه درد . د داردبررست که کان ایک قراز بلکه بیش  ،جدید نیست اع بدامڳکندیک ر کا ه،شد

تغذیه ه، آب ستگادین در اید دگراع بداپایینتر تشکیل مڳشد ي تمسفري اهارفشاه ینداباشیب فز STAGE تطبقاي سر

 .برسدش به حالت جوارت حرودن فزون ابدر و مکرر یافته بطوراه یگر دیک مرحله به مرحله ازنست امڳتو

ش یند فالآطریق فره ازتولید شدر بخا. شته باشددا  مرحله 40تا4ند  امڳ تو MSF شیرین کنآب معموالًیک مجموعه 

لولهها به . ددشیرین تبدیل مڳگرآب به ، ندهاهر مرحله تعبیه شدل طودرتڳ که ارحرل مبدي لوله هان روي چگالیدازپس 

به د، مڳشوم گرد تغذیه به نوبه خور آب ین کاابا . دخنک مڳشورود مڳر شوآب کن مکه به گرورودي تغذیه آب سیله و

. یا کاهش مڳیابدي آب درمادیش افزاجهت ر شوآب گرمکن ز درنیاردتڳ موارحرڇي نرار اکه مقدي نحو

حدهایڳ رت واها عموماً به صوهستگادین ا. ساخته شدندري تجار به طو MSF شیرین کني آب هاهستگا د1950هه ازد

جه   در120 تا90تغذیه يمادکثر ا معموالً با حدMSF .د ساخته مڳ شودر روز   مترمکعب 60000 تا50000ودبا حد

دارد و حد تاثیر واتڳ ارحرن ندماروي راملڳ که بر اعواز یکڳ . عمل مڳ کند(ر شودن آب کرم گرازپس  (اد سانتڳگر

 .سته استگاد دسري نتهاه دراتا چگالندر شوآب گرمکن ازما دبین ف ختالا

د و مڳشوط مخلوورودي تغذیه آب خرین مرحله به ه ازآغلیظ شدر شوآبصد در75 تا50ر،چندگذ MSF يسیستمهادر

ین عمل امتاسفانه . تصفیه مقدماتڳ کاهش مڳیابداي برزم الاد موار مقدو یش افزاتڳ اریافت حرزیند باآین فراسطه وابه 

لیل دبه همین وهددیش مڳ افزب را اسورتشکیل و گڳ ردخوان میزر،شوآب چرخه در یش غلضت نمک افزابه سبب 

ارت یافت حرزبخش بادرکلڳ زده باMSF یندآحل فرامراد یش تعدافزا. دگیررت صوي قت بیشتردباید با ب سول رکنتر

س محسوي گرماروش ازین درا.هد یافتایش خوافزانیزاري هزینه سرمایهگذرت صودرآن لبته واهد دیش مڳ افزرا ا

. دمڳشوده ستفااهر بخش در تبخیرن نهاي تولیدگرمااي بر

زك فیلم ناي سپرري اتواپراوابا  MED یندآفراً خیرالڳ دارد،ویا آب درتقطیررادرها مهمترین نقش روزین ا MSF یندآفر

باعث و ست ایافته ي پیشرفت چشمگیرر تڳ یا مکانیکڳ بخاارحرر کمپرسواه به همرور غوطهي لولههاع نوي به جا

 .سته اینامیکڳ شددترمود عملکرد بهبوب و سورکاهش تشکیل 
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 MEDیند آفر

، یندآین فرل امعموي هادبررکاازیکڳ . ستاگرفته ارقرده ستفارداتقطیر صنعتڳ مودرست که دي ایات زمد MED یندآفر

ست که ي ایندآلین فراي اویند تقطیر چندمرحلهآفر.تبخیرمڳباشنده پدیدده ازستفااتولید نمک با در نیشکر ه از تبخیرشیر

.  سته اگرفته شدربه کاري تجاس مقیاو در یا از آب درشیرین آب یر قابل توجهڳ دتولید مقااي بر

آب ظرفیت تولید5% حاظر ل حادر . ستاشته داقابل توجهڳ ي تکنیکڳ پیشرفتهاظ لحااز یند آین فراگذشته ل  سا25در 

به ي یڳ تقطیرزداشیرینکن برپایه سیستم نمکه آب ستگادین ایند آفر.ص داردختصاروش این این به ابه ن جهادرشیرین 

یک و فکت اچندین از شیرینکن آب حدوا  هر 2مانند شکل. مڳباشدر چرخش بخااه به همراي چندمرحلهروش 

 .فقڳ مڳباشدایش آرابا اي لوله-پوستهي هالفکتها مبدا. سته اتشکیل شدرنسواکند

سطه واکه به ري یا بخار و بخاي هاهگاونیراز جڳ وخرر بخاا بتداست که رت ابدین صو MED يحدهار واکاس ساا

ر فشاو ما ر از دین بخاا. دلین مرحله مڳشووارد اوست ه ایگرحاصل شددفسیلڳ ي یا سوختهاوسنگ ل غان زندزاسو

د، مڳشووارد لین مرحله اوتغذیه به آب هنگامڳ که . دمڳشوده برم لیه ناراوبخاان به عنوو ازآن ست ردار اپایینڳ برخو

مرحله وارد تغذیه تبخیر ازآب بدین ترتیب بخشڳ ه وشده پاشیدن دارد لیه جریاراونها بخادرآکه رتواپري اوالولههاروي بر

. ددمڳگردوم 

دادن ست از دثر انیز بر ر تواپري اوالولههادرون لیه راوبخا. دمڳشوده برم ثانویه نار بخاان به عنور ین بخا از ا

سیله یک وبه اول مرحله د درموجورشوآب همچنین . دمڳشوداده بویلر برگشت درون به و چگالش یافته د خوارت حر

ن نهاي گرمال نتقاابا دوم مرحله د در بوه تغذیه حاصل شدآب تبخیر از ثانویه نیزکه ر بخاه و شددوم وارد پمپ به مرحله 
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د دارد جووحلڳ که امراد به تعدق یند فوآفرم تماو تبخیرمڳکند ر را شوازآب بخشڳ و چگالش یافته رشوآب به د خو

تصفیه ه و شدآوري شیرین جمع ان آب به بعد به عنودوم مرحله ازچگالش یافته ر بدین ترتیب بخادد و مڳگرار تکر

 .دمڳگیررت صوروي آن بر (لبه سطح قابل قبوآب  PH نسانداي ربر) نهایڳ

بدین ترتیب که هرچه . ستابسته واتغذیه ي آب مادبه  MED یندآیک فرم نجااي ابره حڳ شداحل طرامراد قل تعداحد

یش افزد اند کمتر شوایند هم مڳتوآفرم نجااحل امراد کمتر باشد تعدش آب جوي مادبا ف آن ختالو اتغذیه بیشتر ي آب ماد

لبته ا.یش یابدافزانیز ح تڳ طرارحرزده باآن مصرفڳ ر به بخاي شیرین تولیدآب که نسبت د حل سبب مڳشوامراد تعد

 .کندا یش پیدافزالیه نیز باید اري اوسرمایه گذي هزینهها،حل امراد یش تعدافزرت اصودر

 

  MED ڳشیرین کن تقطیرآب شماتیک - ٢شکل 

تغذیه اي آب برازي را موو و باتغذیه پیشر MSF،MEDشیرین کنآب بین سه اي  مقایسه2002ل سارسوکیدوالدتونڳ ا

ن داده  نشا1ول جددرین تحقیق از اند که نتایج حاصل م دادنجاس اجه سلسیو در90ربخاي ماو دppm 42000با غلظت

 .سته اشد

MED 

Forward 

MED 

Parallel 

MSF  

 حلامراد تعد ۴٢ ٨ ٨

 دنسبت عملکر ٨ ۴.٩ ۵.٢
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 صتڳ مخصوارسطح حر ٩۵٢ ۵٣٣ ٢١٢

 جڳوخرب غلظت پسا ٧٠٠٠٠ ٧۴٢٢۶ ٧٠٠٠٠

 خنک کنآب بڳ د ٢.۴ ٩.٨ ٢.۶

١٢.۴ ٣.٨ ٧٨.٧ 

 ڇپمپاڇڳ نرف امصر

ص مخصو

   MED  و MSFيشیرین کنهاآب  مقایسه 1– ول       جد

 

 MED و MSF يشیرین کن هاآب  مقایسه 3-شکل 

سطح و خنک کن کمتر    آب بڳ ،دباالتردنسبت عملکرداراي MSF شیرین کن آب  دمڳشوه که مشاهدر همانطو

ف  نیز مصر MED يیاامزاز لیکن و. مڳباشد MED شیرین کنآب مقایسه با درنسبتاً مناسبڳ ص تڳ مخصوارحر

 .کمتر مڳ باشدص لکتریکڳ مخصوڇي انرا

 

 

  (ED)یالیز ودلکترا 
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و حڳ اطر. عرضه شد زار به با  RO ازقبل ل  سا10ود  یعنڳ حد60هه دیل ري از اواتجارت یالیز بصوودلکترایند آفر

ین د و در اکراع بداکم نمک ي هاآب یڳ زدایند نمک آفردر کاهش هزینه اي بري موثرراه یالیز ودلکتراساخت سیستم 

 : داردیر بستگڳ زکلڳ ل صوایالیز به ودلکترایند آفر. آورد بدست اي مینه موفقیت قابل مالحظهز

 . نددمڳگرردار با (ن نیوآ )یامنفڳ  (ن کاتیو )مثبت رت بصوده و بون به شکل یول در آب ، محلوي کثر نمکهاا-

 .دمڳشون ناب آجذود، لکترالکتریکڳ مخالف ر اها بوسیله باآنیون  -

اء جزا. پذیر کنند نمکارا اها نها یا کاتیوننیور آعبوه شدب نتخارت اساخت که بصوري طوان مڳ تورا ها ءغشا-

و ند دبخش مڳگرو یع زتودر آب – ت کربناو  ++کلسیم ، - کلر ، + نمکڳ مثل سدیم ل یک محلودر یونڳ ه شدل محلو

ند دمتصل مڳگري مستقیم مثل باطرن ها به یک منبع جریاودلکتراقتڳ و. خنثڳ مڳکنندد را خود منفري هارموثر بار بطو

ر عبو (لیت ولکترا)لمحلون میااز لکتریکڳ ن اجریا، گرفته ار نمک قرل آب محلووي حاف خل یک ظر، در دا

 .مخالف حرکت کنندر با باود لکتراهاسعڳ مڳکنند به سمت ن ین حالت یودر ا.مڳکند

 

 یالیزودلکتر روش ا6-شکل 

 آب شیرین کن هاڳ ترکیبڳ

ر بسیاارت حران و تون تولید همزماي سیستمهادر مکانیکڳ خصوصا و تڳ ارحري شیرین کن هاآب ترکیب وزه مرا

 .ستاگرفته ار توجه قررد مو

 MSF_ROشیرینکن ترکیبڳ آب  

  با RO شیرینکنآب که د ین ترکیب باعث مڳشوا. ستهاساخته شدRO با  MSF شیرین کنآب ترکیب از ین سیستم ا

 TDS 3ان ازین طریق عمر مفید ممبراز اچنانچه . فتدامڳق تفاایرتر ان آن دتعویض ممبرا مڳکند لذر کاي نسبڳ بیشتر 
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ف نعطااین شیرین کنها اصلڳ ایڇگڳ و.  کاهش مڳیابد40%ود حدان کند هزینه تعویض ممبرایش پیدافزل ا سا5به 

تڳ جهت ارحري هاهگاوکوپلینگ بهتر با نیرو کمتر اث حداهزینه ، کمترص مخصوڇي نرف امصرد، عملکري در پذیر

 .شیرین مڳباشدان و آب تون تولید همزنا

. دمڳشو MSF واردما بقڳ و  RO واردسهمڳ . دقسمت تقسیم مڳشودو به سیستم به اي ورود بتدر در اشوآب 

با هم ترکیب ري طول محصودو ین ا. ستا (بیشتر (TDS يبیشترص خلوداراي  MSF ه ازمدآست دبه ل محصو

  W.H.O) جهانڳ سالمتن مازساارد ستاندا).  باشد500ازکمتر  TDSداراي شیرین نهایڳ آب مڳشوندکه 

 NF-MSFشیرینکن ترکیبڳآب  

رج خاو کاهش روش ین ي ایاامز. ستا (NF) نانو فیلترهاده از ستفاایا آب درپیش تصفیه اي یگر بردمناسب روش یک 

ارت حرل نتقاح اسطودرگڳ زد بسورست که اتغذیه از آب  Hco3-و Ca2+،Mg2+،-So4 2 یونڳي سختڳهادن کر

تڳ ارحري شیرین کنهار در آب شوي آب مادکه ماکزیمم د باعث مڳشوع ین موضوا. هددکاهش مڳرا شیرینکن آب 

.  یش یابدافزد انسبت عملکرآن به تبع و

 MSF تڳارشیرین کن حروارد آب سختڳها یونڳ ري ازفع بسیاازدنجا پس درآ. دمڳشو NF واردتصفیه ازیا پس آب در

رد مون ماداد و زیش افزاجه در130به ر را شوي آب مادماکزیمم ان مڳتوروش ین اهد که با دمڳن نتایج نشا. ددمڳگر

 .یش مڳیابدافزا ساعت 1200شیرین کن به ارت آب حرل نتقاح اسطواز یڳ ب زداسورجهت ز نیا

  NF-RO-MSFشیرین کن ترکیبڳآب 

 شیرین کن مکانیکڳوارد آب یونڳ ي سختڳهاري از فع بسیااز دنجا پس در آ. دمڳشو NF واردتصفیه از یا پس آب در

 RO از (جڳوخرب پسا)ه غلیظ شدر شوآب  .دمڳشو RO  تڳارشیرین کن حروارد آب MSF نهایت د و در مڳشو

ن نتایج نشا. ددنظر حاصل مڳگررد مو TDS شیرین باه و آب باهم ترکیب شد MSFو RO ازجڳ وخرل محصو

از یڳ ب زداسورجهت ز نیارد مون ماو زیش مڳیابد افزاجه در130به ر شوي آب مادماکزیمم روش ین اهد که با دمڳ

 .یش مڳیابدافزا ساعت 976شیرین کن به ارت آب حرل نتقااسطح 

  

 شیرین کند آب عملکراڳ برر معرفڳ چند معیا

د آب سپس عملکردد و معرفڳ مڳگررنتخابڳ چند معیاي امترهاراپاي و شیرینکن تولیدار آب به مقددن جهت پڳ بر

 .دها مقایسه مڳشورین معیااشیرین کن با یکدیگر توسط 
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 شیرین کنهاآب مصرفڳ ق  مقایسه بر2-2ولجد

 (PR) دنسبت عملکر -١

 .       تڳ مڳگویندارشیرین کن حرد آب نسبت عملکررا مصرفڳ ر بخاار به مقده شیرین کن تولیدشدآب نسبت 

PR  =  mw  /  mm 

 (SA) صمخصوارت حرل نتقااسطح -2)   

ص مخصوارت حرل نتقااسطح راشیرین م آب کیلوگر1تولیداي تڳ برارشیرین کن حرز آب نیارد تڳ موارسطح حر

 .مڳگویند

α = A /  mD 

 

=   A  دحاصل مڳشور نسواسطح کندو سطح موثر ع مجمواز که ز نیاردتڳ موار کل سطح حر. 

 : صمصرفڳ مخصورڇي گزا-3)   

  .مڳنامندص مصرفڳ مخصورڇي گزرا اشیرین م آب مصرفڳ جهت تولید یک کیلوگررڇي گزار امقد

=(mm[(hm-hhc)-T0(sm-shc) ]/ mw) 

:emك محرر بخاص مخصورڇي گز  ا

 برق مصرفڳ مخصوص

کیلو وات ساعت الکتریکڳ بر 

 متر مکعب

حرارت مصرفڳ 

 مخصوص

کیلو وات ساعت حرارتڳ 

 بر متر مکعب

 آب شیرین کن

3 100 MSF 

3 5 MED 

5/4-5/3 0 RO 
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  :ehcشیرین کن ازآب جڳ وخرك محرر نس بخااکندص مخصورڇي گزا

  :T0محیط ي ماد

اي برص مصرفڳ مخصوق برارت و حران میزد  منتشرنمو2006ل سادرتمڳ ڇي انرانس از آڇاطالعاتڳ که س اساابر

 .ددئه مڳگر ارا2-2ول مطابق جد RO و MEDوMSF شیرینکن آب سه 

تولید یک ازاي به ي لکتریکڳ بیشترڇي انرف امصرداراي   ROشیرین کن مکانیکڳد آب مڳشوه که مشاهدر همانطو

دي  میال2009لساآب درعمومڳ ت طالعااداره اتوسط ه ئه شدر اراماس آساابر. باشد شیرین مڳآب مشخص ار مقد

تولید درشیرین کنها اع آب نواسهم . ستابیشتر  MED نسبت به MSF يشیرین کنهاآب سهم تولید دد مڳگره مشاهد

ن  نشا6شکل دي در میال2006ل سادربشیرین کنها آلمللڳ ایه بیندتحااتوسط ه منتشر شدر ماس آساابرن شیرین جهاآب 

  .ستا هشدداده 

 

 

ب 
 
ن ًا می قٍد و ًمچوین ثمفیي ا

 
معی ا

 
ا مٍزب اهؾعاد و در هٌایت هاکارا ب با اؿجفادى از فیلجًػ

 
با ثٍزي بي این کي ثمفیي ا

ب بي ویژى مواؿب   مؾجلؼم لػؼ اهػژی لابو ثٍزي اؿت بي روش زٍقاهعن
 
؛ مصككان از یک روش زعیع بػای قیػین کػدن ا

ن را . موايق بصػان زدى اؿجفادى کػدى اهع
 
یوع کي ا

 
، امٍاج هػبي ای شالو از  می هاموع« الکػجػودیالیؼ هػبي ای»در این فػا

ب زعا می کوع
 
ب بػطٍرد می کوع و همک را از ا

 
  .زػیان الکػجػیکی با زػیان ا

ب بعون هیاز بي ًػگٍهي فیلجػ از یکعیگػ زعا می قٍهع
 
یوع، یٍن ًای همک و مٍلکٍؿ ًای ا

 
  .در هجیري این فػا

ی ثی در این بارى می گٍیع' مارثین بؼهت'
 
یوع، اؿاؿا یک قیٍى ثمفیي »: اؿجاد ریاهیات و مٌوعؿی قیمی در ام ا

 
این فػا

« .مجفاوت اؿت
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ن الکػجػودًایػػی وزٍد 
 
ب قٍر از درون یک مادى مجظلظو از زوؽ ذرات قیفي ِبٍر می کوع کي در دو يػؼ ا

 
در این قیٍى ا

ًوگامی کي زػیان بي ؿًس مفظمی می . « یک اطجالؼ پجاهؾیو بؾیار لٍی ثٍلیع می کوع این رویعاد»: بؼهت می گٍیع .دارد

ٍج هػبي ای بین دو هاشیي ایراد می قٍد ب  .رؿع، یک م
 
ب قیػین و ا

 
ب را بي دو زػیان مرؼای ا

 
ٍج هػبي ای زػیان ا این م

ن ًا را از یکعیگػ زعا کػد
 
ب می ثٍان ا

 
  .قٍر ثبعیو می کوع کي با اؿجفادى از یک ماهُ فیؼیکی در مؾیػ ا

ایػػی بػای هگٌعاری الکػجػودًا اؿجفادى قعى اؿت، اما این  مصككان ثٍهیس می دًوع کي گػچي در ؿیؾجم مٍرد بصح از فیلجًػ

یوع بي ِوٍان یک روش 
 
ب بي زای این کي ماهوع ؿیؾجم ؿوجی ثمفیي، از  قواطجي می قٍد؛« بعون فیلجػ»فػا

 
چػا کي زػیان ا

ن ًا زاری می قٍد
 
ا ِبٍر کوع، از بین ا  .روی فیلجًػ

ب زعا قٍد»: بؼهت در این بارى می گٍیع
 
 بلکي ذرات باردار یا یٍن  ؛« هیازی هیؾت کي همک از درون یک مادى ِبٍر کوع ثا از ا

 « .فكى بي یک يػؼ شػکت می کووع»ًای همک 

ی ثی زعیع هیؾجوع
 
یوع کاربػدی کي با اؿجفادى از این الٍؿ ایراد  با وزٍد این کي الٍؿ مٍرد اؿجفادى در قیٍى ام ا

 
، اما فػا

یوعی زعیع اؿت قعى اؿت
 
ن، فػا

 
  . و بي الًالح مٌوعؿی ا

ب ؿاکن را ثمفیي کووع، اما بؼهت مجٍزي قع بػای ایراد یک روش 
 
مصككان پیـ از این ؿّی کػدهع با اؿجفادى از ًمین روش ا

ب زاری پیادى ؿازی کووع
 
ب قٍر، بٌجػ اؿت این قیٍى را با اؿجفادى از ا

 
  .مكػون بي لػفي و ؿادى بػای ثمفیي ا

این ؿیؾجم ؿادى و لابو شمو، در مٍالُ اهًػاری و در موايكی کي دچار بالیای يبیّی قعى اهع، کاربػد ویژى دارد زیػا بي 

ب ؿالم را در اطجیار بگغارد
 
ب دریا را ثمفیي کػدى و یک موبُ مٍلت ا

 
لٍدى یا ا

 
ب ا

 
ت می ثٍاهع ا  .ؿِػ

 .این ؿیؾجم ِالوى بػ شغؼ همک می ثٍاهع باکػجػی ًای هاطٍاؿجي را هیؼ از بین ببػد

میعان ًای الکػجػیکی مٍرد اؿجفادى در این قیٍى »: ، یکی از اِوای گػوى ثصكیكاثی در این رابًي می گٍیع'ؿٍن قالمپ بػگػ'

ن می ثٍان باکػجػی ًا را هیؼ از بین بػد
 
 «.بؾیار لٍی ًؾجوع و با اؿجفادى از ا

ب لوّجی و دریایػػی
 
   industrial water filtration ثمفیي ا

ب لوّجی و دریایػػی 
 
 بػای بٌػى بػداری بٌجػ از فػایوعًای لوّجی کي بػ پایي  industrial water filtrationدؿجگاى ثمفیي ا

ب 
 
ب ثمفیي قعى با دؿجگاى ًای ثمفیي ا

 
می باقوع اؿجفادى می قٍد، از زملي فػایوع گػم کػدن، طوک کػدن،  اؿجفادى از ا

  .ازػا، قؾجفٍ، ثمیؼ کػدن کي ًؼیوي ًای ِملیاثی، طًػات اشجمالی را کاًـ می دًع

ب لوّجی و دریایػػی مواؿب 
 
 اهجظاب دؿجگاى ًای ثمفیي ا

http://www.osmahab.com/products/
http://www.osmahab.com/products/
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ب
 
اشجماؿ رؿٍب و طٍردگی . لوّجی بی کیفیت ؿبب لعمات اشجمالی بي لٍلي ًا و ثرٌیؼات می قٍد دؿجگاى ًای ثمفیي ا

ب را ؿبب می قٍد
 
ب افؼایـ یافجي و این هیاز بي ؿٍطت بیفجػ زٌت گػم کػدن ًمان مكعار ا

 
ای بظار ا   .در بٍیلًػ

ب بی کیفیت، گػم و کػدیف داطو بػج اشجماؿ رقع 
 
در بػج ًای طوک کووعى هیؼ اشجماؿ رؿٍب و طٍردگی ایراد می قٍد کي ا

ورد
 
ور می باقع را بي وزٍد می ا

 
ب در . باکػجػی و بیماری لژیٍهػ کي هجیري ای مػگ ا

 
ب زٌت باال بػدن کیفیت ا

 
ًمچوین ثمفیي ا

ب مػبٍط بي طٍد مصمٍؿ ماهوع هٍقیعهی ًاؼ داروؿازی و 
 
  .می قٍد... ثماس با مصمٍؿ ماهوع هیمي رؿاهاًا و یا ا

قامیعن 
 
ب ًای طاهگی هیؼ در لٍرثی کي اهعازى گیػی ًای بٌعاقجی مواؿبی اهرام هفٍد می ثٍاهوع غیػلابو ايمیوان بػای ا

 
ا

  .قٍهع

ب لوّجی و دریایػػی واثػؿیف 
 
 دؿجگاى ًای ثمفیي ا

ب در اهعازى لوّجی 
 
  industrial water filtrationبػطی از کاربػدًای دؿجگاى ثمفیي ا

  دؿجي بوعی دؿجگاى ًا بػ اؿاس ِملکػد   دؿجي بوعی دؿجگاى ًا بػ اؿاس کاربػد 
ب لوّجی در لوّت هفاورزی 

 
 کاربػد ثمفیي ا

ب قػب 
 
ب لوّجی بػای ثٍلیع ا

 
دؿجگاى ثمفیي ا

ب لوّجی در لوایُ داروؿازی 
 
کاربػد دؿجگاى ثمفیي ا

ب ثمفیي کن لوّجی در ثٍلیع مٍاد هٍقیعهی
 
 کاربػد ا

ب لوّجی 
 
بٌای قٍر با دؿجگاى ثمفیي ا

 
اؿمؼ )قیػین ؿازی ا

 (مّنٍس

 

ب قیػین کن دریایػػی بي روش اؿمؼ مّکٍس*
 
 *(RO) يػاشی ، ؿاطت ، ثّبیي و راى اهعازی ؿیؾجم ًای ا

ب دریا 
 
ب دریا)ویژگی ًای مٌم دؿجگاى ًای قیػین ؿازی ا

 
  (ثمفیي ا

میع (ممبػان )اؿجفادى از ممبػین -1)   
 
ب دریا کي اهػژی کمجػی ممػؼ می کوع وهمک باالیػػی را شغؼ می  TFC ًای پلی ا

 
ویژى ا

 . کوع

 psig 1200  ایوچ و مصعودى ففار8 و 4در دو لًػ  FRP  پػقػوؿو ًای  -2)   

ب قیػین کن ًای دریایػػی پمپ ًای ؿاهجػیفیٍژ ففار لٍی از زوؽ -3)   
 
 اؿجفادى قعى اؿت  Duplex در ا

معن اهػژی بػای ممػؼ بػؽ کمجػ ؿیؾجم بازیافت اؿجفادى قعى اؿت -4)   
 
ب قیػین کن دریایػػی بػای از هٍ بي دؿت ا

 
 در ا

http://www.osmahab.com/articles/1540/
http://www.osmahab.com/articles/1540/
http://www.osmahab.com/articles/1554/
http://www.osmahab.com/articles/1554/
http://www.osmahab.com/articles/1539/
http://www.osmahab.com/articles/1539/
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ب قیػین هن

 
 مجػ منّب در قباهي روز ینی از بٌجػین 100 الی 3در ٍػفیت ًای  watersafe دؿجگاى ًای ا

این دؿجگاى ًا در هفٍر ثایٍان و با اؿجفادى از بٌجػین ثرٌیؼات . گؼیوي ًا بػای قػهت ًای لوّجی می باقع

ب قیػین هن مارؾ گػاهعفٍس داهمارؾ می . ؿاطجي قعى اهع
 
پمپ ففار لٍی مٍرد اؿجفادى در این دؿجگاى ًای ا

.  باقع هي ینی از مٌمجػین مؼایایػػی این ؿیؾجم ًا می باقع

مادى بػای همب ینی از گؼیوي ًای مواؿب بػای بؾیاری از قػهت ًایػػی اؿت هي هیاز 
 
این دؿجگاى ًا بي لٍرت ا

ب قیػین هن دارهع
 
قاؿی اؿجیو، لٍلي هفی ًای ففار باال از زوؽ . فٍری بي اؿجفادى از این ؿیؾجم ًای ا

مػاشو پیـ ثمفیي قوی و هػبوی و ؿیؾجم ثؼریق . با هیفیت باال می باقع UPVC اؿجیو و ففار پایین از زوؽ

هجی اؿناالهت در زمان همب بي دؿجگاى اهافي می قٍد
 
  .ا

 

ب قیػین هن
 
  watersafe مفظمات دؿجگاى ًای ا

  WS-800  WS-2000  WS-4000  WS-6000 معؿ

 ٍػفیت
3 m³/day  

(800 GPD)  

6-8 m³/day  

(2000 GPD)  

10-12 m³/day  

(4000 GPD)  

18-20 m³/day  

(6000 GPD)  

ای پیـ ثمفیي   فیلجًػ
PP × 20" × 1  

BC × 20" × 1  

PP × 20" × 1  

GAC × 20" × 1  

BC × 20" × 1  

PP × 20" × 1  

GAC × 20" × 1  

BC × 20" × 1  

PP × 20" × 1  

GAC × 20" × 1   

BC × 20" × 1  

BIG BLUE  

 ممبػین 

FILMTEC  

TW30-4021  

× 1 PCS  

FILMTEC  

BW30-4040  

× 1 PCS  

FILMTEC  

BW30-4040  

× 2 PCS  

FILMTEC  

BW30-4040  

× 3 PCS  
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or  

CSM  

4021  

× 1 PCS  

CSM  

4040BE  

× 1 PCS  

CSM  

4040BE  

× 2 PCS  

CSM  

4040BE  

× 3 PCS  

 پمپ ففار لٍی
ROTARY  

VANE PUMP  

ROTARY  

VANE PUMP  

GRUNDFOS  

CRI - 1 -25  

GRUNDFOS  

CRI - 3 -25  

 ثٍان ممػفی 

0.7 KW × 1 Φ 

×  

220 V × 50 Hz  

0.7 KW × 1 Φ ×  

220 V × 50 Hz  

1.5 KW × 3 Φ ×   

380/415 V × 50 Hz  

2.2 KW × 3 Φ ×   

380/415 V × 50 Hz  

ابّاد  
70 × 40 × 160  

cm  

80 × 65 × 165  

cm  

60 × 60 × 200  

cm  

100 × 75 × 160  

cm  

 

  WS-8000  WS-12000  WS-16000  WS-32000 معؿ

 ٍػفیت
24-30 m³/day  

(8000 GPD)  

36-40 m³/day  

(12000 GPD)  

48-50 m³/day  

(16000 GPD)  

96-100 m³/day  

(32000 GPD)  

ای پیـ ثمفیي   فیلجًػ

PP × 20" × 1  

GAC × 20" × 1   

BC × 20" × 1  

BIG BLUE  

PP × 20" × 1  

GAC × 20" × 1   

BC × 20" × 1  

BIG BLUE  

PP × 20" × 7  PP × 20" × 7  

 ممبػین 

FILMTEC  

BW30-4040  

× 4 PCS  

FILMTEC  

BW30-4040  

× 6 PCS  

FILMTEC  

BW30-4040  

× 8 PCS  

FILMTEC  

BW30-4040  

× 16 PCS  

or  

CSM  CSM  CSM  CSM  
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4040BE  

 ×4 PCS  

4040BE  

× 6 PCS  

4040BE  

× 8 PCS  

4040BE  

× 16 PCS  

 پمپ ففار لٍی
GRUNDFOS  

CRI - 3 -25 

GRUNDFOS  

CRI - 3 -31 

GRUNDFOS  

CRI - 5 -24  

GRUNDFOS  

CRI - 10 -16  

 ثٍان ممػفی 
2.2 KW × 3 Φ ×   

380/415 V × 50 Hz  

3.0 KW × 3 Φ ×   

380/415 V × 50 Hz  

4.0 KW × 3 Φ ×   

380/415 V × 50 Hz  

5.5 KW × 3 Φ ×   

380/415 V × 50 Hz  

ابّاد  
100 × 75 × 160  

cm  

120 × 100 × 160  

cm  

100 × 120 × 160  

cm  

100 × 300 × 200  

cm  

 

  شعالو ففار ورودی :bar  2 

  ماکؼیمم TDS 4000 ورودی ppm:  

  مصعودى ِملکػدی pH :  7 الی 6از   

  ٍع ممبػان    ( TFC ) کامپٍزیت فیلم هازک : ه

  يػاشی ففػدى با کمجػین فوای همب   

  ب
 
   بازیافت بٌیوي ا

  ؿان
 
   همب و راى اهعازی ؿػیُ و ا

  قاؿی دؿجگاى از زوؽ اؿجیو هع زهگ   

  لٍلي کفی اؿجیو هع زهگ در بظـ ًای ثصت ففار   

  کوجػؿ ًای ثوَیم زػیان پؾاب و بازگفت ( Recovery )   

  مصفَي ممبػان از زوؽ اؿجیو هع زهگ   

   کلیع قواوری بػای ثاهک ذطیػى اثمؾفػی   

  ٍگیػی از ِكب گػد زػیان    ( Backflow ) قیػ زل

  دارای قیػ مغوايیؾی ( Solenoid Valve )   

  کلیع روقن و طامٍش   
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  ب ثمفیي
 
   قعى لًُ طٍدکار زػیان در ًوگام پػ قعن ثاهک ذطیػى ا

  قیػ دور ریؼ اثٍماثیک ( Auto Flush Valve )   

  ب ثمفیي قعى و پؾاب
 
ای دبی ا    همایفگًػ

  ای ففار ورودی و طػوزی پمپ    همایفگًػ

  همایفگػ TDS   

  قیػ میکؽ زٌت ثوَیم TDS ب طػوزی
 
   ا

   ب ثا پوذ : ؿي مػشلي پیـ فیلجػاؿیٍن قامو
 
فیلجػ رؿٍبگیػ پلی پػوپیلن ففػدى زٌت شغؼ ذرات مّلق در ا

لی و مٍاد قیمیایػػی ثغییػ دًوعى 
 
ن و فیلجػ ًای کػبن پٍدری و زامع بي موٍَر شغؼ کلػ، ثػکیبات ا

 
میکػون و رفُ کعورت ا

ب
 
    رهگ و يّم و بٍی ا

  ب اؿمؼ مّکٍس یا روش ًای ثبظیػی؟
 
 مكایؾي بین روش ًای مظجلف قیػین ؿازی ا

ب دریا را بي طٍبی اهرام می دًوع
 
اهجظاب ؿیؾجم شػارثی یا .ًػ دو ؿیؾجم ، ِمو شغؼ همک ًا و ؿایػ مٍاد زامع از ا

ن ًا بي قػح زیػ 
 
ٍع کاربػی و اشجیازات بي طمٍص لٍرت می گیػد کي بػطی از ا غفایػػی بػ اؿاس مکان ًای مظجلف و ه

.  اؿت

ن  . 1
 
ٍع اهػژی و مٍزٍدیت ا ه

ب قیػین کن ًاؿت ، ارزیابی گؼیوي اهػژی بي يٍر کامو هػوری اؿت
 
با ثٍزي بي .چٍن اهػژی ، ِامو مٌمی در الجماد ا

مجػاکم ؿازی مکاهیکی بظار ) MVCو بّوی اولات روش (RO)Reverse Osmosisًؼیوي کم اهػژی الکػجػیکی ، روش ًای 

ب
 
ن لٍرت اؿجفادى از . ثٍلیي می قٍد (ا

 
اگػ مكادیػ فػاوان بظار با شػارت اهافی و با ًؼیوي پایین در دؿجػس باقع ، در ا

.  در اولٍیت لػارا می گیػد (روش ثكًیػ زوع مػشلي ای) MEDیا  (ثبظیػ هاگٌاهی چوع مػشلي ای) MSFروش ًای

ب قیػین کن  . 2
 
اهعازى واشع ا

.   ثغییػ می یابعMED یا RO،MSF کاًـ یافجي و در ؿیؾجم ًای MVC و ROدر واشع ًای با اهعازى کٍچک ، روش ًای 

ب اولیي . 3
 
  (طام)کیفیت ا

ب اولیي 
 
، فػایوع ثبظیػی ثػزیس دارد ، زیػا اشجیاج بي فػایوع پیـ ثمفیي دربارى فػایوع ًای  (طام)در لٍرت کیفیت پایین ا

MED ،MSF و MVC ن دربارى ؿیؾجم
 
.   اؿتRO بؾیار کمجػ از ا

ؿادگی بٌػى بػداری  . 4

 کمی MEDهیاز ًای بٌػى بػداری و هگٌعاری در بارى ؿیؾجم ًای .  بي هگٌعاری و ثّمیػات کمجػی هیاز دارهعMSFؿیؾجم ًای 

 MVCاگػ چي بٌػى بػداری .  مّمٍال مػبٍط بي اشجیازات پیـ ثمفیي اؿتROپیچیعگی ؿیؾجم . اؿتMSFبیـ از ؿیؾجم 
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.  هؾبجا ؿادى اؿت ، اما کمپػؿٍر ًای مٍزٍد در این ؿیؾجم بي میؼان هگٌعاری و ثّمیػات زیادی هیاز دارهع

ب ثٍلیع قعى  . 5
 
کیفیت مصمٍؿ ا

ب با کیفیت مًلٍب و در شع هیاز يػاشی می قٍهع ، اغلب 
 
ب قیػین کن بي موٍَر دؿجیابی بي فػاوردى ا

 
اگػچي ؿیؾجم ًای ا

ب ثٍلیع قعى دارای کیفیت باال و هیؼ 
 
ن مصمٍؿ ا

 
ن کمجػ TDSؿیؾجم ًای ثبظیػی از فػایوع ثكًیػ اؿجفادى می کووع کي در ا

 
 ا

 بػای دؿجیابی بي یک کیفیت مفابي هیاز بي دو یا چوع مػشلي RO میلی گػم در لیجػ اؿت، در شالیکي ؿیؾجم ًای 25از 

 . دارهع

 

ب ورودی. 6
 
 مكعار ا

ب ورودی کمجػی دارهع و ِلت این امػ MED و MSF هؾبت بي ؿیؾجم ًای MVC و RO ؿیؾجم ًای 
 
 ، هیاز بي مفادیػ ا

ب ؿػد اؿت
 
ن ًا بي ا

 
 . ِعم هیاز ا

 

 .کمجػ از فػایوع ًای ثبظیػی اؿت RO  ًؼیوي ًای ؿػمایي گغاری ؿیؾجم:ًؼیوي ؿػمایي گغاری . 7

ب طاهگی 
 
 مٌمجػين هنات ثمفيي ا

 بٌعاقجي بٍدن هليي ازؼا و لًّات  - 1)

هليي لًّات و ازؼاي دؿجگاى مي بايؾت از مٍاد بٌعاقجي و مواؿب بػاي ممارؼ طٍراهي ثٌيي قعى باقوع و در 

در لٍرثي هي از مٍاد و پالؿجيم ًاي بازيافجي و غيػ بٌعاقجي در بعهي اين دؿجگاى اؿجفادى  .باقوع Food Gradeالًالح

ب اهافي طٍاًع قع هي ؿالمجي را بي طًػ طٍاًع اهعاطت
 
يني از داليو ارزان بٍدن .قعى باقع، مٍاد زايع و موػ بي ا

ٍع اؿت ب مجفػلي هي ِمعثا مصمٍؿ هفٍر چين ًؾجوع ًمين مٍه
 
اؿجفادى از اين مٍاد و . دؿجگاى ًاي ثمفيي ا

بي هي لمع طػيع . پالؿجيم ًاي هامػغٍب، ليمت ثمام قعى مصمٍؿ را ثا شع لابو ثٍزٌي هاًـ مي دًع
 
ثٍزي هويع ثمفيي ا

ن را داريع، داراي ثاييعيي ًاي بٌعاقجي هَيػ
 
ثٍؿى دؿجگاى ًاي ثمام اثٍماثيم  باقع و در هارطاهي ًاي مّجبػ ، NSF و FDA ا

 .و در مصيى ًاي بٌعاقجي ثٍليع قعى باقع

هٌا - 2)  
 
ب و هارايػػي ا

 
 ثم ثم مػاشو ثمفيي ا

 دو مػشلي فیلجػ الیافی زٌت شغؼ مٍاد مّلق هَیػ گو و الی، قن و ماؿي و زهگ لٍلي ًا
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ب
 
ٍع ا ای قیمیایػػی و بٍی هامًب  یک مػشلي فیلجػ کػبن زٌت شغؼ کلػ، گاًز

 
ب (RO) یک مػشلي اؿمؼ مّکٍس

 
 زٌت شغؼ هاطالمی ًا و ؿمٍم مصلٍؿ در ا

 
ب در موبُ دؿجگاى

 
 یک مػشلي فیلجػ کػبن هٌایػػی زٌت شغؼ بٍی اشجمالی هاقی از ماهعگی ا

 

اي هػبن  - 3)  زوؽ فيلجًػ

ب مي باقع  
 
ب، يّم و بٍي هامواؿب ا

 
اي قيميايػػي مصلٍؿ در ا ب، شغؼ هلػ، گاًز

 
اي هػبن در ثمفيي ا هػبن . هكـ فيلجًػ

ب مي بايؾت موفا گياًي داقجي باقع ثا مواؿب بػاي ممارؼ طٍراهي باقع
 
در دؿجگاى ًاي اؿجاهعارد . بي هار رفجي در ثمفيي ا

يع (Coconut Shell) و بٌعاقجي، اين هػبن از گياًاهي هَيػ پٍؿت ميٍى هارگيو
 
در هجيري  .  و يا چٍب بامبٍ بي دؿت مي ا

هػبن بي هار رفجي در دؿجگاى ًاي هامػغٍب و غيػ بٌعاقجي ممنن اؿت از . ِاري از ًػگٍهي هاطالمي و فلؼات ؿوگين اؿت

هرا هي ماًيت مّعهي دارد،. زوؽ زغالؾوگ باقع
 
ور  زغالؾوگ از ا

 
ؿػقار از فلؼات ؿوگين اؿت هي بػاي بعن بي قعت زيان ا

 .اؿت

ب - 4)   
 
ٍع اثماالت ثمفيي ا  ه

ايػػي هَيػ    ب، طيؽ قعن هابيوت ًا و : اگػ مي طٍاًيع از دردؿًػ
 
ٍع اثماالت ...هفجي و چني معاوم ا  در امان باقيع، بي ه

ب دلت هويع
 
ب طاهگي. دؿجگاى ثمفيي ا

 
  :بي دو دؿجي ثكؾيم مي قٍهع بي يٍر هلي اثماالت ثمفيي ا

ٍع اثماالت هي بؾيار ًم مجعاوؿ ًؾجوع، ارزان ليمت اما پػ دردؿػ ًؾجوع – (JC) اثماالت مٌػى اي: دؿجي اوؿ   بي . اين ه

ب را بي دهباؿ دارهع
 
ت مؾجٌلم قعى و شجي بي راشجي مي قنووع و هفجي ا شجي با هيفيت ثػين اين اثماالت هيؼ ممنن . ؿِػ

ب بوع هفٍهع
 
 .اؿت پؽ از چوع بار باز و بؾجي قعن ، الًالشا ًػز قعى و ديگػ ماهوع روز اوؿ ا

ٍع اثماالت بي مػاثب از اثماالت مٌػى اي مواؿب ثػ و مػغٍب ثػ  - (Quick Connect) اثماالت ؿػيُ: دؿجي دوم اين ه

اي ريؼ درون طٍد، از ًػگٍهي هفجي و  ًؾجوع و ثوٌا با يم ففار ، قيلوگ را در طٍد لفو مي هووع و بي دليو دارا بٍدن واقًػ

ٍگيػي مي هووع هٌا از اثماالت مٌػى اي گػاهجػ اؿت و ممنن  .ٍاًػ ٍػيف و زيبا و ِمػ يٍالهي ثػي ًم دارهع. چني زل
 
ليمت ا

ن از اثماالت هٍئيم هاهنت اؿجفادى قعى همي از ؿايػ دؿجگاى ًا گػاهجػ باقع
 
بي هي در ا

 
 .اؿت ثمفيي ا

ٍع مصفَي ًا  - 5)     )ًٍزيوگ ًا)ه
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ب داراي دو اوريوگ     
 
ٍگيػي قٍد (واقػ الؿجيني )بٌجػ اؿت مصفَي دؿجگاى ثمفيي ا ب زل

 
 .باقوع ثا از هفت ا

 قيػ بػلي - 6)  

ب ورودي در لٍرت طامٍش قعن پمپ اؿت   
 
ب طاهگي لًُ هػدن ا

 
بي ِبارت ؿادى ثػ ، قيػ  .وٍيفي قيػ بػلي در ثمفيي ا

ٍگيػي مي هوع ب در ًوگام طامٍش بٍدن دؿجگاى زل
 
در بػطي از دؿجگاى ًا بي زاي اين لًّي، از چٌارراى  .بػلي از ًعر رفجن ا

.  اؿجفادى مي قٍد (Auto Shot off Valve) ثكؾيم

ب و  هفجي،: ثرػبي هفان دادى اؿت هي اؿجفادى از چٌارراى ثكؾيم مفنالثي ماهوع   
 
را ... طػابي زودًوگام لًّي و ًعر رفجن ا

 .اؿجفادى از قيػ بػلي بي دليو دلت و ِمػ بيفجػ بي مػاثب از چٌارراى ثكؾيم بٌجػ اؿت. بي دهباؿ دارد

 ؿٍئيچ ففار پايين - 7)   

ب اؿت   
 
بػطي از ثٍليع . در والُ اين لًّي، مصافٌ پمپ اؿت. وٍيفي اين اين لًّي طامٍش هػدن پمپ در لٍرت لًّي ا

پيفوٌاد مي قٍد در ًوگام طػيع دؿجگاى بي . اين لًّي را از دؿجگاى شغؼ مي هووع هووعگان بػاي هاًـ ليمت ثمام قعى،

 . قٍدوزٍد اين لًّي در دؿجگاى ثٍزي

ب - 8)   
 
 همپاهي ًاي ثٍليع هووعى و ثٍزيُ هووعى ثمفيي ا

ب مّجبػ هي در قػايى بٌعاقجي،  
 
ثٍؿى دؿجگاى ًاي ثمام اثٍماثيم ثٍليع مي قٍد  ثفاوت زيادي اؿت بين يم بػهع ثمفيي ا

بي ًمان هؾبت ثفاوت زيادي اؿت بين يم ثازػ هي ثّعادي .ثا دؿجگاًي هي در هارگاى ًاي غيػبٌعاقجي چيوي ثٍليع مي قٍد

هٌاؿت ثا قػهػجي مجظمك و مّجبػ هي بي 
 
ب وارد هػدى اؿت و فكى بي فنػ فػوش ًػچي ؿػيّجػ ا

 
مصعود دؿجگاى ثمفيي ا

ب مّجبػ مي هوع
 
 .لٍرت ِلمي و مٌوعؿي قعى العام بي ثٍزيُ و پفجيباهي يم دؿجگاى ثمفيي ا

 طعمات پؽ از فػوش و در دؿجػس بٍدن همايوعگي ًاي مػبٍيي گاراهجي،  ( - 9

  در درزي اوؿ قػهػجي هي طعمات . گاراهجي و طعمات پؽ از فػوش ، هبايع ثوٌا در شع يم قّار و يم بػگي هماهت هامي باقع   

 .پؽ از فػوش را ارايي مي دًع ِالوى بػ مٌارت فوي و ثظممي ، مي بايؾت مرٌؼ بي هليي لًّات و ازؼاي دؿجگاى باقع

ب ممػفی در موؼؿ، بایع بی درهگ قما را وادار کوع کي دؿجگاى ثمفیي مٍرد هَػثان را مٍرد بػرؿی لػار 
 
يّم، بٍ یا مؼى ی بع ا

ب مًػح می قٍهع، می ثٍاهوع مٍزب گػدهع کي در مٍرد ؿالمجی موبُ   .دًیع
 
لٍدگی ا

 
مٍاردی کي دربارى ی مفکالت هاقی از ا

ب موؼلجان ثصكیق کویع
 
مین ا

 
ًم چوین ثفکیو رؿٍبات هاقی از مٍاد مّعهی ممکن اؿت قما را وادار کوع کي لٍلي کفی و . ثا
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ب را ثٍّین هماییع
 
ؼیوي و اشجمااًل بی اخػ کویع، . لٍازم مػثبى با ممػؼ ا ای پًػ ت العام بي اهرام این کاًر لبو از این کي بي ؿِػ

ب 
 
ٍع ممػؼ ا یوع ثمفیي را ثّیین هماییع (هٍقیعن، قؾجفٍ و یا ممارؼ طاهگی)ه

 
 .هیؼ بي قما کمک می کوع کي بجٍاهیع فػا

ب وزٍد دارهع
 
الیوعى ًایػػی در ا

 
ب بي قما کمک می کوع کي بعاهیع چي باکػجػی ًا، مٍاد مّعهی و یا چي ا

 
 .ثرؼیي ا

ـ ًای زیػ اؿجفادى می قٍد    ب ، بػ شؾب مٍرد، از بظ
 
 :در دؿجگاى ًای ثمفیي ا

 فیلجػ کػبن فّاؿ  

 فیلجػ مکاهیکی  

 ؿظجی گیػ  

 ًن
 
  فیلجػ ا

 طودی کووعى  

 دؿجگاى ثكًیػ  

 اؿمؼ مّکٍس  

وردى قعى اؿت  
 
ن ًا ا

 
ب و روش  الالح ا

 
در زعوؿ زیػ مفکالت ِمٍمی مػثبى با کیفیت ا

 

ٍع ثرٌیؼات  مصعودیت ًا اؿجفادى اللی ه

 فیلجػ کػبوی
لی، رزین، مفکالت کلی مػثبى با يّم و  شغؼ کلػ، بػطی از مٍاد قیمیایػػی ا 

 بٍ

الزم اؿت کي مػثبًا . هیجػات ًا، باکػجػی ًا، یا فلؼات را شغؼ همی کوع

 زغاؿ فّاؿ ثٍّین قٍد

 فیلجػ مکاهیکی
قن و ماؿي، طاک، و دیگػ ٍِاملی کي مٍزب بػوز کعورت می قٍهع را شغؼ 

 .می کوع

الزم اؿت کي مػثبًا کارثػیذ ثٍّین قٍد و یا با اهرام قؾجفٍی 

ٍع فیلجػ)مّکٍس ثمیؼ گػدد  ن شفٌ قٍد (بػ شؾب ه  .ثا کارایػػی ا 

ؿظجی گیػ  

 

 

 

 

 

ًن  فیلجػ ا 

ب   .را با ؿعیم ٍِض می کوع (هاقی از کلؾیم و مویؼیم)ؿظجی ا 

  .ِمو ثمیؼ کػدن با لابٍن و مٍاد قٍیوعى را بٌبٍد می بظفع

ٍگیػی می کوع  از ایراد رؿٍب در لٍلي ًا و لٍازم زل

 

 

اگػ هگػان )زایگؼین کػدن ؿعیم، کلؾیم و مویؼیم را شغؼ می کوع 

 )ؿالمجی رژیم غغاییجان ًؾجیع با پؼقک مفٍرت کویع

ب ؿظت طالیت طٍرهعگی دارد ـ ثػ از ا  ب ؿظجی گیػی قعى بی   .ا 

 .هػوری اؿت کي ِملیات قؾجفٍی مّکٍس و اشیا مػثبًا اهرام قٍد

ًن و موگوؼ را بػيػؼ می کوع  بٍی هاقی از ا 

http://www.osmahab.com/articles/1445/
http://www.osmahab.com/articles/1445/
http://www.osmahab.com/news/1446/
http://www.osmahab.com/news/1446/
http://www.osmahab.com/articles/1447/
http://www.osmahab.com/articles/1447/
http://www.osmahab.com/news/1449/
http://www.osmahab.com/news/1449/
http://www.osmahab.com/news/1450/
http://www.osmahab.com/news/1450/
http://www.osmahab.com/news/1451/
http://www.osmahab.com/news/1451/
http://www.osmahab.com/news/1452/
http://www.osmahab.com/news/1452/
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ًن و موگوؼی کي باِح ایراد لکي بػ روی لباس ًا و لٍازم می قٍهع را شغؼ  ا 

 .می کوع

 

ب و )قؾجفٍی مّکٍس موَم ًمػاى با افؼودن مكعاری پػموگوات پجاؿیم الزم اؿت 
 
مكعار ثکػار، بؾجگی بي مكعار ممػؼ ا

ب دارد
 
ًن مٍزٍد در ا

 
ب طٍرهعى و یا اؿیعی را ثمفیي می کوع طودی کووعى.(مكعار ا

 
ممکن اؿت مٍزب افؼایـ ؿعیم و یا  .ا

ب گػدد
 
قامیعهی شغؼ می کوع دؿجگاى .ؿظجی ا

 
ب ا

 
لی را از ا

 
ـ ثػ هاطالمی ًا از زملي مٍاد مّعهی و مٍاد قیمیایػػی ا  .ثكًیػبی

ب ثمفیي قعى بایع مصلی بػای ذطیػى کػدن در .ثكًیػ يٍالهی اؿت و می ثٍاهع گػان ًم باقع معت زمان اهرام ِملیات
 
بػای ا

ب مكًػ بعون مؼى اؿت.هَػ گػفت
 
ب ؿظت مٍزب طػابی زود ًوگام دؿجگاى ثكًیػ می قٍد.ا

 
ـ ثػ  اؿمؼ مّکٍس .ا بی

ب را شغؼ می کوع
 
ب می قٍد% 50اؿمؼ مّکٍس مٍزب ًعر رفجن ثكػیبًا  .هاطالمی ًای مصلٍؿ و مّلق مٍزٍد در ا

 
این  .از ا

ب ثمفیي قعى هیاز دارد
 
یوع بي زمان و ذطیػى ؿازی ا

 
ب ؿظت باِح اهؾعاد ممبػین می قٍد. فػا

 
 .ا

ـ ثمفیي بایع اؿجفادى گػددkاز  ب بي ثوٌایػػی لادر هظٍاًع بٍد  . کػبوی و مکاهیکی بػای اهرام پی
 
ًیچ گاى یک دؿجگاى ثمفیي ا

ب را مػثفُ ؿازد و این کي ثمامی دؿجگاى ًا دارای مصعودیت ًایػػی هیؼ می باقوع
 
موابُ مظجلف .کي کلیي مفکالت مٍزٍد در ا

ب مواؿب مٍخػ ًؾجوع
 
ای دیگػ بػ روی اهجظاب ؿیؾجم ثمفیي ا ٍع ممػؼ طاهگی و بؾیاری از مجغیًػ ب، مكعار و ه

 
مین ا

 
 .ثا

ب واثػ ثک  
 
ب طاهگی, ثمفیي ا

 
 watertek  ثمفیي ا

ب واثػثک زیػ ؿیوکی بي روش اؿمؼ مّکٍس  
 
ِمو می کووع کي روش اؿمؼ مّکٍس  (Reverse osmosis) دؿجگاى ثمفیي ا

ن امالح ثا ابّاد 
 
میکػون ثٍؿى غفای ممبػین و با ففاری کي پمپ   0.001یکی از روش ًای هٍین زعاؿازی می باقع کي در ا

الیوعى.شغؼ می قٍهع,ایراد می کوع 
 
لی شو قعى ، ا

 
لی شو قعى، مٍاد ا

 
ًای  این روش لادر بي زعاؿازی مٍاد غیػ ا

ٍکؾین ًا ، ویػوس ًا و باکػجػی ًا می باقع   . میکػوبیٍلٍژیکی از لبیو اهعوث

http://www.osmahab.com/news/1411/
http://www.osmahab.com/news/1411/
http://www.osmahab.com/news/1411/
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ب 
 
 (3 ثا 1قامو مػاشو )پیـ فیلجػاؿیٍن دؿجگاى ثمفیي ا

ب طاهگی واثػثک 
 
ب بي واشع اللی ثمفیي ا

 
مادى ؿازی ا

 
 (ممبػین)پػوؿي پیـ فیلجػاؿیٍن قامو ؿي مػشلي بٍدى کي زٌت ا

 هػوری می باقع, شغؼ مٍاد موػ بٍیژى کلػ کي باِح کاًـ کارایػػی و يٍؿ ِمػ ممبػین می قٍد 

ب pp 10"فیلجػ پلی پػوپیلن 
 
  دؿجگاى ثمفیي ا

ب 5 یا 1این فیلجػ از الیاؼ پلی پػوپیلن ؿاطجي قعى و دارای موافغی بي لًػ 
 
 میکػون می باقع کي بیفجػ در دؿجگاى ثمفیي ا

ٍع  ن بي ِوٍان فیلجػ مػشلي اوؿ اؿجفادى قعى 5واثػثک از ه
 
ٍع k میکػون ا ن بکار گػفجي می 1 گاًا در مػشلي ؿٍم ه

 
 میکػون ا

 5 یا 1این فیلجػ ثٍاهایػػی شغؼ قن و ماؿي ، گو و الی ، زهگ لٍلي ، لرن و بًٍر کلی ثمامی ذرات مّلق بؼرگػجػ از . قٍد

هرا کي اقباى . میکػون را دارد
 
ب دارد ، البجي از ا

 
ب ورودی و میؼان ممػؼ ا

 
ن بؾجگی بي میؼان ذرات مّلق ا

 
زمان ثٍّین ا

ب طاهگی 
 
ن اکػدػ ثمفیي ا

 
ن مصؾٍس اؿت بػای ثفظیك بٌجػ زمان ثٍّین ا

 
الیوعى ًا با ثغییػ رهگ ا

 
قعن این فیلجػ از ا

ن باقع ، زمان ثٍّین بي رهگ 
 
امػوزى دارای مصفَي قفافی بػای این فیلجػ ًؾجوع ثا ممػؼ کووعى لادر بي رویت ثغییػ رهگ ا

ٍع مػغٍب این فیلجػ دارای ففػدگی و گػاماژ بیفجػی اؿت. لٌٍى ای ثیػى می باقع  .ه

ب UDF 10"فیلجػ کػبن گػاهٍؿ 
 
  دؿجگاى ثمفیي ا

این فیلجػ از یک پٍؿجي ی پػ قعى از کػبن فّاؿ بي لٍرت داهي ای ثفکیو قعى و بّوٍان فیلجػ مػشلي دوم در دؿجگاى    

ب واثػثک بکار می رود
 
ن هَیػ ثػی . ثمفیي ا

 
الیوعى ًای قیمیایػػی اب ماهوع کلػ و مفجكات ا

 
این فیلجػ باِح شغؼ بػطی ا

ٍع اب می قٍد ن هؾبت بػابػ دارد . ًالٍمجان و ًمچوین باِح قفافیت و از بین رفجن رهگ ، بٍ و يّم هامًب
 
زمان ثٍّین ا

http://osmahab.com/
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ب ، ثكػیبا زمان مواؿب بػابػ با 
 
الیوعى ًای قیمیایػػی و ممػؼ ا

 
ب 6با میؼان ا

 
ب ًای قٌػی و بػای موابُ دیگػ ا

 
 ماى بػای ا

ب ثاخیػ گغار اؿت ولی . بؾجي بي دو پارامجػ فٍؽ الغکػ با مفٍرت کارقواس دارد
 
مّمٍال کػبن در اهٍاع مظجلف روی کیفیت ا

ن از 
 
ٍع مػغٍب ثػ ا   .یا هارگیو ؿاطجي می قٍد COCONAT ه

 

ب CTO 10"فیلجػ کػبن بالک 
 
  دؿجگاى ثمفیي ا

ن با هٍار ثٍری قکو پٍقاهعى می قٍد
 
مّمٍال . این فیلجػ از کػبن یک ثکي اؿجٍاهي ای قکو ؿاطجي قعى کي دور ثا دور ا

ب واثػثک اؿجفادى میفٍد
 
ن مفابي فیلجػ کػبن . بّوٍان فیلجػ مػشلي ؿٍم و بي هعرت مػشلي دوم در دؿجگاى ثمفیي ا

 
ِملکػد ا

الیوعى ًای قیمیایػػی اب ماهوع کلػ و 
 
ن می باقع، این فیلجػ ًم باِح شغؼ بػطی ا

 
گػاهٍؿ بٍدى و ثکمیو کووعى فػایوع ثمفیي ا

ٍع اب قعى و لادر بي شغؼ  ن هَیػ ثػی ًالٍمجان و ًمچوین باِح قفافیت و از بین رفجن رهگ ، بٍ و يّم هامًب
 
مفجكات ا

زاد قعى از فیلجػ دوم و بًٍر کلی ذرات مّلق بؼرگػجػ از 
 
ن هؾبت بػابػ دارد .  میکػون هیؼ اؿت5ذرات کػبوی ا

 
زمان ثٍّین ا

ب ، ثكػیبا زمان مواؿب بػابػ با 
 
الیوعى ًای قیمیایػػی و ممػؼ ا

 
ب 6با میؼان ا

 
ب ًای قٌػی و بػای موابُ دیگػ ا

 
 ماى بػای ا

ب ثاخیػ گغار اؿت ولی . بؾجي بي دو پارامجػ فٍؽ الغکػ با مفٍرت کارقواس دارد
 
مّمٍال کػبن در اهٍاع مظجلف روی کیفیت ا

ن از 
 
ٍع مػغٍب ثػ ا   .یا هارگیو ؿاطجي می قٍد COCONATه

ب Memberan 50G فیلجػ ممبػان
 
  دؿجگاى ثمفیي ا

این فیلجػ از یکؾػی الیي یا غفاًای هیمي ثػاوا کي بمٍرت مٍازی دور ًم پیچیعى اؿت ثفکیو قعى و بي قکو اؿجٍاهي ای با 

بی می باقع
 
ب واثػثک کي دارای فػایوع اؿمؼ مّکٍس یا. الیي ًای کػم رهگ و پٍؿجي ا

 
بػای ثمفیي اب  RO در دؿجگاى ثمفیي ا

این فیلجػ یکی از . ًؾجوع از این فیلجػ اؿجفادى قعى و در مػشلي چٌارم بّوٍان مٌمجػین فیلجػ این فػایوع بکار گػفجي می قٍد

ب ؿبک و ِاری از 
 
ب ؿوگین و ؿبک را از ًم دارد کي ا

 
ای ثمفیي اب بي قمار رفجي و ثٍاهایػػی زعاؿازی ا دلیق ثػین فیلجًػ

ن ِبٍر کػدى و بّوٍان اب ممػفی اؿجفادى می قٍد و اب ؿوگین دارای امالح و ؿایػ الٍدگی ًا 
 
ٍع هاطالمی از غفاًای ا ًػ ه
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ب از . ثٍاهایػػی ِبٍر از غفاًا را هعاقجي و بمٍرت پؾاب دفُ می قٍد
 
اؿاس کار این فػایوع بػ ِبٍر ملکٍلٌای غیػیٍهی مدو ا

این غفاءًا بي لٍرثی ؿاطجي قعى اهع کي ملکٍلٌای طودی را بػاشجی از طٍد . یک غفاء با روزهي ًای بؾیار ریؼ بوا قعى اؿت

 .ِبٍر می دًوع

ب ثكػیبا طالك ثبعیو می گػدد
 
ب ورودی بي ؿیؾجم، کي دارای امالح مظجلف اؿت بي ا

 
در ؿیؾجم اؿمؼ . بي ًمین دلیو ا

ب ثمفیي قعى (Feed) مّکٍس، زػیان ورودی یا طٍراک
 
 (Brine) یا (Reject) و پؾاب غلیٌ (Permeate) بي دو زػیان ا

لی ، میکػوب ، ویػوس ، اهگو ، . ثبعیو می قٍد
 
رؿویک ، امالح مصلٍؿ ، مٍاد ا

 
این فیلجػ باِح شغؼ هیجػات ، هیجػیت ، ا

ب بؼرگػجػ از 
 
فجکـ و کٍدًای قیمیایػػی ، مٍاد قٍیوعى و بًٍز کلی ثمامی هاطالمی ًای مصلٍؿ در ا

 
 0.0001کیؾت ، ا

ب قیػین ثبعیو 
 
ب لب قٍر را بي ا

 
وردى و ًمچوین لادر اؿت ا

 
ب را پایین ا

 
میکػون قعى و بي ِبارت دیگػ ؿظجی و ؿوگیوی ا

ای پیـ ثمفیي دارد. کوع ب و ًمچوین زمان ثٍّین فیلجًػ
 
لٍدگی و ممػؼ ا

 
ن هؾبت مؾجكیم با میؼان ا

 
زٌت . زمان ثٍّین ا

ب) TDS ثایین دلیق این زمان می ثٍان از ثؾت
 
ٍع مٍاد مصلٍؿ ا ای دیریجاؿ للمی اؿجفادى همٍد TDS ثٍؿى (مرم . مجًػ

ن ًػ دو ؿاؿ یکبار اؿت
 
ب قٌػی دورى ثٍّین ا

 
ن دارای الیي ًای موَم، یک ؿًس بي . در قػایى هػماؿ بػای ا

 
ٍع مػغٍب ا ه

  .رهگ کػم روقن ؿاطت کمپاهی ًای مّجبػ و قواطجي قعى اؿت

 

ب فیلجػ پؾت کػبن
 
  دؿجگاى ثمفیي ا

ب طاهگی واثػثک با ؿیؾجم
 
بّوٍان فیلجػ  RO این فیلجػ بي قکو کپؾٍلی پػ قعى از داهي ًای کػبوی بٍدى و فكى در ثمفیي ا

این فیلجػ ثاخیػات هاقی از ماهعگاری اب در داطو مظؼن را از بین بػدى . پورم و بّع از مظؼن ذطیػى مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد
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ب ممػفی می قٍد
 
ب داقجي . و باِح بٌبٍد يّم ا

 
ن یا ًمان میؼان ممػؼ ا

 
ب ِبٍر کػدى از ا

 
ن بؾجي بي میؼان ا

 
زمان ثٍّین ا

ن درج می قٍد و مّمٍال ًػ یک ؿاؿ یکبار با میؼان ممػؼ مجٍؿى یک 
 
ب با واشع لیجػ یا گالن روی ا

 
و ٍػفیت ثمفیي ا

ن مٍّال دارای پٍؿجي ی بي رهگ ؿفیع روقن و کمی بػاؽ بعون لکي و ثیػگی، ؿاطت . طاهٍار ثٍّین می قٍد
 
ٍع مػغٍب ا ه

  .کمپاهی مّجبػ می باقع

 

ب Mineral فیلجػ مٍاد مّعهی
 
  دؿجگاى ثمفیي ا

این فیلجػ بي قکو کپؾٍلی پػ قعى از داهي ًای مٍاد مّعهی بٍدى و مّمٍال دارای پٍؿجي ای بي رهگ زرد و گاًا قفاؼ و بی 

ب طاهگی واثػثک با ؿیؾجم
 
بّوٍان فیلجػ قفم و بّع از مظؼن ذطیػى مٍرد اؿجفادى لػار  RO رهگ اؿت و فكى در ثمفیي ا

اب و در هجیري مٍاد مّعهی بي  TDSمیؼان  RO این فیلجػ در زایػػی اؿجفادى می قٍد کي بي دلیو اؿجفادى از ؿیؾجم .می گیػد

امکاهات الزم از يػؼ ثٍلیع کووعى روی  TDS قعت کاًـ یافجي و يّم اب مفابي يّم ثلض قعیعی اؿت و بػای کوجػؿ میؼان

ب لبو از ممبػان شجی بي 
 
ٍگیػی از میکؽ قعن ا ب طاهگی واثػثک پیـ بیوی هفعى و یا ممػؼ کووعى بظايػ زل

 
ثمفیي ا

ب ثمفیي قعى در اخػ ِبٍر از . هعارد TDS مكعار طیلی کم با اب بّع از ممبػان، ثمایلی بي اؿجفادى از قیػ میکؽ یا
 
در والُ ا

اهعکی افؼایـ می  TDS این مصفَي و بػطٍرد با امالح مّعهی مكادیػی اهعک از این امالح را در طٍد شو می کوع در هجیري

ب با واشع لیجػ یا . یابع
 
ب داقجي و ٍػفیت ثمفیي ا

 
ن یا ًمان میؼان ممػؼ ا

 
ب ِبٍر کػدى از ا

 
ن بؾجي بي میؼان ا

 
زمان ثٍّین ا

ن درج می قٍد و مّمٍال ًػ یک ؿاؿ یکبار با میؼان ممػؼ مجٍؿى یک طاهٍار ثٍّین می قٍد
 
  .گالن روی ا
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قامیعهی اؿت
 
ب ا

 
ب واثػثک روقی مٍخػ بػای ارثكای ؿًس کیفیت ا

 
لٍدگی ًای . اؿجفادى از دؿجگاى ثمفیي ا

 
بؾیاری از ا

ب ماهوع 
 
ب ، ذرات هاقی از پٍؿیعگی لٍلي ًا کي گاى با چفم دیعى همی : مٍزٍد در ا

 
هیجػات ، فلؼات ؿوگین ، کلػ ، ؿظجی ا

ب شغؼ می قٍهع... قٍهع و 
 
ای ا   .اما ثمام ؿیؾجم ًای مٍزٍد در بازار بي يٍر کامو مٍخػ هیؾجوع. ثٍؿى فیلجًػ

ب لوّجی و طاهگی
 
 دؿجگاى ًای ؿظجی گیػ ا

 

ب بیـ ثػ از . از دؿجگاى ًای ؿظجی گیػ بػای شغؼ ؿظجی هاقی از کلؾیم و مویؼیم اؿجفادى می کووع
 
 7اگػ ؿظجی مٍزٍد در ا

  (grain)  گػین8الی 
ٌ
باقع، قؾجفٍ با لابٍن و مٍاد قٍیوعى  (لؾمت در میلیٍن) میلی گػم در لیجػ 120در گالن یا ثكػیبا

ب گػم کن ًا و هیؼ ؿیؾجم ًای لٍلي کفی دچار رؿٍب گػفجگی می قٍهع  .بي طٍبی اهرام همی قٍد
 
ب گػم، ا

 
 ًم چوین لٍلي ًای ا

     

http://www.osmahab.com/articles/1447/
http://www.osmahab.com/articles/1447/


 فرایىدهای تصفیه آب  حرارتی ، هیبریدی ، فرایىدهای غشایی و فیلتراسیون

 (واووفیلتراسیون ، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمس معکوش ، الترودیالیس ) 
 

   104 
 

ب با دؿجگاى ًای ؿظجی گیػ 
 
 روش ًای شغؼ ؿظجی ا

ب ممػفی در موؼؿ، اؿجفادى از دؿجگاى ؿظجی گیػ ثبادؿ کووعى کاثیٍهی    
 
   cation) رایذ ثػین روش بػای شغؼ ؿظجی از ا

exchange water softener)   رزین ًای مموٍِی کي دارای زاذبي ای لٍی بػای یٍن ًای کلؾیم، مویؼیم و دیگػ . می باقع

ب همک  (کاثیٍن ًا)یٍن ًای فلؼی با بار الکػجػیکی مدبت 
 
کلػیع )ًؾجوع، در ابجعا با کاثیٍن ًای ؿعیم مٍزٍد در مصلٍؿ ا

ب از روی رزین ًا ِبٍر می کوع، یٍن ًای ؿعیم با یٍن ًای کلؾیم و مویؼیم ٍِض . اقباع می قٍهع (ؿعیم
 
ًم چوان کي ا

  .می قٍهع

. دؿجگاى ًای ؿظجی گیػ بػشؾب ؿیؾجم اشیای رزیوی، بي دؿجي ًای اثٍماثیک، هیمي اثٍماثیک و دؿجی يبكي بوعی می قٍهع

ب 
 
این دؿجگاى ًا در اهعازى ًای مظجلف در دؿجػس ًؾجوع و بػ شؾب مكعار ؿظجی کي می ثٍاهوع لبو از مػشلي ی اشیا از ا

  .شغؼ کووع، درزي بوعی می قٍهع

 مصعودیت ًا 

افػادی کي دارای رژیم غغایػػی مػثبى با ؿعیم ًؾجوع، لبو از اؿجفادى از این دؿجگاى ًا بایع با پؼقک طٍد مفٍرت کووع چٍن 

قپؼی گػدد
 
ب ممػفی بػای قػب و ا

 
ب همک از يػیق یک کوارگغر وارد ا

 
دؿجگاى ًای زعیعثػی هیؼ . اشجماؿ دارد کي مصلٍؿ ا

ب . در دؿجػس ًؾجوع کي بي زای ؿعیم بي ِوٍان مادى مّعهی ثبادؿ کووعى یٍهی، از پجاؿیم اؿجفادى می کووع
 
ای ا ؿظجی گیًػ

ًن را هیؼ شغؼ کووع
 
ًن . ًم چوین می ثٍاهوع مكادیػ اهعکی از ا

 
اما در ًػ لٍرت اؿجفادى از دؿجگاى ؿظجی گیػ بػای شغؼ ا

ًن اؿجفادى همٍد. ثٍلیي همی قٍد
 
ای مظمٍص ا ًن بایع از فیلجًػ

 
  .بػای شغؼ ا

هگٌعاری 

 در ؿظجی گیػ. ًوگامی کي ٍػفیت رزین بػای شغؼ یٍن ًای کلؾیم و مویؼیم ثکمیو می قٍد، رزین ًا را بایع بایع قارژ کػد   

ن ؿظجی گیػ 
 
ًای ثمام اثٍماثیک، ِملیات اشیای رزین بي لٍرت یک بػهامي ی از پیـ يػاشی قعى اهرام می گػدد و بّع از ا

ِملیات اشیا مّمٍاًل در یک زمان مفظك اهرام می قٍد، البجي در . بي يٍر طٍدکار در وهّیت ؿػویؽ دًی لػار می گیػد

غاز می گػدد
 
قکارکووعى ًای ؿظجی و ؿظجی ؿوذ ًای همب قعى، ا

 
  .بػطی از دؿجگاى ًا اهرام این کار با فػمان ا

ای هیمي اثٍماثیک  ای هیمي اثٍماثیک بػای ًمي مٍارد بي زؼ قػوع ِملیات اشیا، دارای کوجػؿ : ؿظجی گیًػ ؿظجی گیًػ

ب  ًم چوین بػای اهرام. طٍدکار ًؾجوع
 
الت کوجػؿ قؾجفٍی مّکٍس، قؾجفٍ با ا

 
امٍر مػبٍط بي بٌػى بػداری و کار با قیػا

ب کفی هٌایػػی در دؿجگاى ًای دؿجی، بایع یک کػجابچي راًوما زٌت اؿجفادى ی اپػاثٍر ثٌیي و ارائي گػدد
 
  .همک و ا
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ب همک . در این دؿجگاى مػاشو مػبٍط بي ِملیات اشیا بي لٍرت طٍدکار اهرام می قٍد : ؿظجی گیػ ثمام اثٍماثیک
 
مظؼن ا

  .مػثبًا با مصلٍؿ همک پػ گػدد بایع

 

ب با فیلجػ قوی و کػبوی
 
 دؿجگاى پیـ ثمفیي ا

 

اي قوي و هػبوي  يػاشي و ؿايؼ فيلجًػ

ب قيػين هن بي روش اؿمؼ مّنٍس مٍرد اؿجفادى لػار مي گيػهع
 
اي قوي و هػبوي در پيـ ثمفيي ي ؿيؾجم ًاي ا  .فيلجًػ

ٍگيػي از ورود اين ذرات بي ممبػان ًا مي باقع ب و زل
 
مّمٍال از قن . اؿجفادى از فيلجػ قوي بي موٍَر شغؼ ذرات مّلق از ا

 FRPاين بؾجػ فيلجػاؿيٍن درون يم مظؼن از زوؽ .ؿيليؽ در ؿي اهعازى ي مظجلف بػاي ايراد بؾجػ قوي اؿجفادى مي قٍد

بػاي ؿي شالت فيلجػ، قؾت و قٍي مّنٍس و قؾت و قٍي ؿػيُ  (دؿجي يا اثٍماثيم)ؿاطجي مي قٍد و از قيػ ؿي شالجي 

زاد يػاشي مي قٍد .اؿجفادى مي قٍد
 
. فيلجػ هػبوي هيؼ مفابي فيلجػ قوي و با ًعؼ شغؼ رهگ، بٍ و هلػ ا

ب با فیلجػ قوی و کػبوی 
 
يػاشی دؿجگاى پیـ ثمفیي ا

ب ِبٍري مي باقع
 
بي اين مّوي هي با ثٍزي بي . پارامجػ اللي در يػاشي ؿيؾجم ًاي فيلجػاؿيٍن قوي و هػبوي ميؼان دبي ا

ب ِبٍري لًػ مظؼن اهجظاب مي قٍد
 
يبيّي اؿت هي در اهجظاب ؿايؼ مظؼن بػاي فيلجػ هػبوي ميؼان هلػ و ؿايػ .ميؼان ا

خيػگغار مي باقع
 
لي ثا

 
اليوعى ًاي ا

 
در ادامي زعولي بػاي اهجظاب لًػ و ارثفاع مظؼن مواؿب بػاي فيلجػاؿيٍن قوي و هػبوي . ا

وردى قعى اؿت
 
. ا
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 فيلجػ قوي فيلجػ هػبوي اهعازى مظؼن 

مجػ )در شالت فيلجػ  (cm)ارثفاع (cm)لًػ 

 (منّب در ؿاِت

مجػ )در شالت قؾت و قٍ 

 (منّب در ؿاِت

مجػ )در شالت فيلجػ 

 (منّب در ؿاِت

در شالت قؾت و قٍ 

 (مجػ منّب در ؿاِت)

4/25 137 6/0 7/1 2/1 6/2 

30 121 8/0 5/2 7/1 8/3 

30 165 8/0 5/2 7/1 8/3 

35 165 2/1 4/3 4/2 2/5 

40 165 5/1 5/4 1/3 8/6 

45 165 2 9/5 1/4 8/8 

53 157 4/2 7 9/4 6/10 

60 182 4/3 10 7 2/15 

76 182 5 12 10 20 

91 182 7 15 14 22 

ب
 
ای ا ب اهٍاع مظجلف فیلجًػ

 
  (Different Types of Water Filters) در دؿجگاى ثمفیي ا

 

ب بػ چوع هٍِوع؟
 
ای دؿجگاى ثمفیي ا     فیلجًػ

بظیؼی اؿت کي ًمچٍن    
 
قامیعهی، شفاٍت از موايق ا

 
ب ا

 
بٌجػین راى بػای ايمیوان از ثمیؼ و ؿالم بٍدن ا

الیوعى ًا و رؿٍبات را زغب می کووع
 
ای يبیّی، مٍاد قیمیایػػی، ا با این شاؿ، پؽ از قویعن گؼارش در . فیلجًػ

ب، مػدم بیفجػ بي اؿجفادى از فیلجػ 
 
الیوعى ًای لوّجی در موابُ ا

 
ـ ًا، مٍاد دارویػػی و دیگػ ا فت ک

 
مٍرد وزٍد ا

ب
 
    .راغب قعهع دؿجگاى ثمفیي ا

الیوعى ًای اهجظاب قعى را کم می کووع
 
ا فكى مكعار ا الیوعى ًای ًعؼ . فیلجًػ

 
بوابػاین، مًمئن قٍیع کي می داهیع ا

ییع قعى ثٍؿى بویاد بٌعاقت ملی
 
اگػ یک . را اهجظاب کویع (NSF) قما لبو از طػیع چي ًؾجوع، و یک فیلجػ ثا

الیوعى ًای طاص را کاًـ  دًع، 93فیلجػ بي يٍر مؤخػی شعالو 
 
ن فیلجػ در مٍرد کاًـ  NSF درلع از ا

 
بػای ا

الیوعى ی بي طمٍص گٍاًی لادر می کوع
 
وردى قعى  .ا

 
ا بػای اؿجفادى، ا در زیػ یکی از اهٍاع دؿجي بوعی فیلجًػ

  .اؿت

 

http://osmahab.com/
http://osmahab.com/
http://osmahab.com/
http://osmahab.com/
http://osmahab.com/
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 (Carafe) بًػی  قکو

ای کػبن، و اغلب . بًػی ًای لابو شمو کي ؿادى ثػین و ارزان ثػین گؼیوي بػای فیلجػاؿیٍن ًؾجوع  هٌا از فیلجًػ
 
در ا

  .معؿ ًایػػی کي بایع ًػ دو ماى یکبار ٍِض قٍهع، اؿجفادى می قٍد

 (Faucet Mount) لابو همب بػ روی قیػ

ای کػبوی اؿجفادى می قٍد ب را دارهع هیؼ از فیلجًػ
 
ای . در ؿیؾجم ًای فیلجػاؿیٍهی کي لابلیت همب بػ روی قیػ ا فیلجًػ

  .کارثػیذ بایع ًػ ؿي ماى یکبار ٍِض  قٍهع

 (Counter Top) لبو از کوجٍر 

ب قما، پػ می قٍهع 
 
از این معؿ ًا مّمٍاًل بػای . معؿ ًای لبو از کوجٍر یا بي يٍر دؿجی و یا از يػیق لٍلي ی مجمو بي قیػ ا

ای کػبوی و یا ثكًیػکووعى اؿجفادى می قٍد   .فیلجًػ

 (Under-Counter) بّع از کوجٍر 

ب گػم یا ؿػد فیلجػ قعى را از يػیق قیػ  
 
ب در زیػ ؿیوک قما مجمو می قٍهع و ا

 
ؿیؾجم ًای بّع از کوجٍر بي لٍلي ًای ا

ایػػی کي بي قیػ زعاگاهي هیاز دارهع مّمٍاًل ًؼیوي همب زیادثػی هیؼ دارهع)مٍزٍد و یا یک قیػ زعاگاهي ارائي می کووع  . (فیلجًػ

ا  ب همب می قٍهع، بٌجػ می باقع و فیلجًػ
 
ب با اؿجفادى از این ؿیؾجم ًا هؾبت بي ؿیؾجم ًایػػی کي بػ روی قیػ ا

 
زػیان ا

ب موًكي ًػ کعام زمان مجفاوثی بػای ثٍّین دارهع
 
  .بؾجي بي ا

 (whole House) مواؿب بػای ممػؼ ًمي ی طاهي

قامیعن، لبو از ورود بي طاهي فیلجػ    
 
ب ممػفی بػای ثمام لؾمت ًای طاهي را از لبیو شمام، قؾجفٍ و یا ا

 
این ؿیؾجم ًا ا

ب ایراد مفکو می کوع، ؿیؾجم ًای طاهگی در والُ می ثٍاهوع يٍؿ ِمػ لٍازم اللی را زیاد کووع . می کووع
 
  .ولجی رؿٍب ا

ای لابو شمو    (Portable Filters) فیلجًػ

ب کي لابو اؿجفادى مرعد ًؾجوع، مرٌؼ بي یک ؿیؾجم ثمفیي در داطو بًػی می باقوع
 
مكعار زیادی از . بػطی از بًػی ًای ا

 .کلػ، يّم و بٍی بع، و ًمچوین مرمٍِي ای از فلؼات ؿوگین از زملي ؿػب، زیٍى و مؽ را شغؼ می کووع
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 روقٌای ثمفیي بیٍلٍژیکی فاهالب

 

هٌا هیؼ بي ثػکیبات 
 
ب و بظـ کمی از ا

 
لی بي دی اکؾیعکػبن، کػبن، ا

 
بي يٍر يبیّی در اخػ فّالیت میکػوارگاهیؾمٌا، مٍاد ا

 .این روش بي دو لٍرت ًٍازی و بی ًٍازی اهرام می قٍد. مّعهی پایعار ثرؼیي می قٍهع

  ثمفیي ًٍازی  -

   :  این ثمفیي در شوٍر اکؾیژن اهرام می قٍد

هٌا همٍهي ای از روش لرن فّاؿ قعى اؿت (1)   
 
: ؿایػ روقٌا ِبارثوع از. ؿیؾجم پظـ ارگاهیؾمٌا در پؾاب و ؿپؽ ثمفیي ا

ٍع ًٍادًی و روش شٍهچة اکؾایـ بیٍلٍژیکی  .روش شٍهچة اکؾایـ از ه

: ؿیؾجم ثدبیت ارگاهیؾمٌا در مادى  (2)   

هٌا بي پؾاب، ِمو ثمفیي 
 
 این ؿیؾجم شاوی پٍؿجي هازکی از میکػوارگاهیؾمٌاؿت کي بي مادى زامع چؾبیعى اهع و با بػطٍرد ا

ب لٍرت می گیػد
 
دراین ؿیؾجم روقٌایػػی هَیػ لافی لًػى ای، دیؾک . این روش پٍؿجي هازک شیاثی هامیعى می قٍد. ا

بیاری زمین و لافی قوی مجواوب بکار بػدى می قٍد
 
 .چػطان، ًٍادًی ثماؿی، ا

لی پؾاب ثٍؿى میکػوارگاهیؾمٌای ًٍازی می ثٍاهوع بي روش زیػ ثرؼیي قٍهع
 
 : مٍاد ا

 :میکػوارگاهیؾمٌای ثمفیي کووعى پؾاب در شالت کلی بي دو قکو می ثٍاهوع وزٍد داقجي باقوع

ب (1)   
 
 بي فػم مٍاد مّلق پاقیعى قعى بي قکو لظجي در ا

ب(2)
 
 .    بي لٍرت مٍاد ثي هفین قعى بػ روی مٍاد زامع قواور مٍزٍد درا

 .مّمٍاًل در روش ثمفیي، مٍرد اوؿ روش لرن فّاؿ قعى و مٍرد دوم روش پٍؿجي شیاثی هامیعى می قٍد

 ثمفیي بی ًٍازی  -  

 

ٍع ًٍازی هعارد یوع ثمفیي در مکاهٌای ِاری از اکؾیژن لٍرت می گیػد و ثفاوت چوعاهی با ه
 
همٍهي بارز . درثمفیي بی ًٍازی، فػا

 .ِالوى بػاین ؿیؾجم مغکٍر بػای ثمفیي قیػابي مٍاد زائع شریم مؤخػ اؿت. ثمفیي بی ًٍازی قامو دوروش گػم وؿػد اؿت

لی در این ؿیؾجم کاًـ یابع و ؿپؽ ِمو ثمفیي با دؿجگاى 
 
روش کار بعین ثػثیب اؿت کي در مػشلة اوؿ ، مكعار مادى ا

ِالوى بػ این، از ؿیؾجم مغکٍر بي يٍر گؾجػد ًای بّوٍان روش ثمفیة لرن اهافی ثٍلیع قعى در . ثمفیي بی ًٍازی اهرام قٍد
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یوع لرن فّاؿ، اؿجفادى می گػدد
 
 .روش ثمفیي بیٍلٍژیکی موصمػًا در ثمفیي فاهالب قٌػی بي کار می رود. فػا

لی بي قکو زیػ اهرام می گیػد. روش ثمفیي بی ًٍازی بعون ذطیػى ًٍا اهرام می قٍد
 
 : دراین روش ثرؼیي مٍاد ا

  CH  4 و  CO  2 و  NH  3 و  H2O  و  H2S  →   (اؿیعچػب)  لی
 
لی→اؿیع ا

 
  مادى ا

ًا میفٍد  درثمفیي بیٍلٍژیکی ، خابت هگٌعاقجن قػایى زیؾت مصیًی کي ؿبب ثٍؿّي شعاکػدػ ثٍاهایػػی میکػوارگاهیؾم

اهٍاع مظجلفی از .PH دما و فوای هامواؿب و: اؿاؿی ثػین قػایى زیؾت مصیًی در این روش ِبارثوع از. هػوری اؿت

ن گػوى از میکػوارگاهیؾمٌا کي هكـ اللی در ثمفیي پؾاب دارهع ِبارثوع از . میکػوارگاهیؾمٌا در ثمفیي پؾاب قػکت می کووع
 
: ا

، زلبک و غیػى
 
  باکػجػی، پػوثٍزوا

. 

ن ثٍؿى ارگاهیؾمٌا -  
 
ت دفُ ا لٍدگی و ؿِػ

 
کي )اگػچي ثمفیي بیٍلٍژیکی روقٌای مظجلفی دارد اما یک الو ِمٍمی بارگیػی ا

الیوعة زعا قعى اؿت
 
هٌا بػلػار اؿت (رابًي بین مكعار ارگاهیؾم و مكعار مادى ا

 
 .در ثمام ا

لٍدگی ًمیفي بایع در شع ثّادؿ طالی 
 
وردن هػخ خابت زعاؿازی، مكعار ارگاهیؾمٌا و مكعار بار ا

 
بي ِبارثی بػای بي دؿت ا

 .این ثمفیي در شوٍر اکؾیژن اهرام می قٍد. شفٌ قٍد

 

 الالح لرن -  

لی و 
 
لٍدگی در اخػ اؿجفادى از روقٌای الالح بیٍلٍژیکی، فیؼیکی و قیمیایػػی، لروٌای ا

 
پؽ از ثمفیي پؾاب زٌت کوجػؿ ا

لی بػزای طٍاًوع ماهع
 
بگیػی طفک می کووع. غیػا

 
ن را از يػیق ا

 
بگیػی لرن و . مّمٍاًل بػای دفُ لرن، ا

 
لغا ابجعا روقٌای ا

ن مٍرد بػرؿی لػار طٍاًع گػفت
 
ذکػ این هکػجي شائؼ اًمیت اؿت کي لرن بالیماهعى در ثمفیي طاهي ًا . ؿپؽ روقٌای دفُ ا

 .شاوی مكادیػ مجوابٌی از ثػکیبٌای ؿِمی و طًػهاک می باقع

 

بگیػی از لرن1)    
 
 روش ا

لی، مٍاد مّعهی، داهي بوعی و غیػى بؾجگی دارد 
 
بگیػی از لرن بي طمٍلیاثی هَیػ شوٍر مٍاد ا

 
بي يٍر . اهجظاب روش ا

بگیػی از لرن قامو مٍارد ذیو می گػدد
 
 : طاللي روقٌای ا

بگیػی يبیّی 1-1-
 
  روش ا

بعین موٍَر لرن طیؽ بػ روی بؾجػی از ماؿي ریؼ بي . دراین روش، لرن بي وؿیلة ثابـ هٍر طٍرقیع و یا ًٍا طفک می قٍد
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ب و ًٍایػػی .  ؿاهجیمجػ لػار دادى میفٍد30 الٌی 20لًػ 
 
این روش هي ثوٌا بي زمین زیاد هیاز دارد بلکي بي قعت، ثابُ ثغییػات ا

 .می باقع

  روش الک 1-2-

دراین روش از مادة موّكعکووعى بػای افؼایـ اهعازى ذرات لرن اؿجفادى می قٍد کي با این يػیق زعاؿازی ذرات زامع از مایُ 

 .بي وؿیلة الک، میؾػ می قٍد

بگیػی مٍیین 1-3- 
 
 روش ا

ب لرن اؿجفادى می قٍد
 
ب بػای کاًـ شرم ا

 
 .دراین روش از اؿفوذ و دیگػ زاذبٌای ا

  روش ؿاهجػیفٍژ  1-4-

ب از لرن زعا می گػدد
 
 .در این روش با اؿجفادى از هیػوی ؿاهجػیفٍژ، ا

   لاؼ کػدن درطالء 1-5-

 .لاؼ کػدن ثصت ففار کم با اؿجفادى از پمپ طالء لٍرت می پغیػد

 لاؼ کػدن ففاری  1-6   

ن طارج گػدد
 
ب ا

 
از میان مٍارد یاد قعى روش ؿاهجػیفٍژ، لاؼ کػدن . لرن بي وؿیلي کمپػؿٍر، ثصت ففار لػار می گیػد ثا ا

بگیػی شرم زیادی از لرن بػطٍردار 
 
یػػی طٍبی بػای ا

 
طالء و لاؼ کػدن ففاری بیفجػ مٍرداؿجفادى لػار می گیػهع چػا کي از کارا

  .ًؾجوع

لی
 
 دفُ لروٌای ا

لی مٍرد اؿجفادى لػار می گیػد
 
 : مّمٍاًل ؿي روش زیػ بػای دفُ لروٌای ا

 روش ؿٍزاهعن– 1)   

 روش ثظمیػ مجان– 2)   

کمپٍؿت کػدن – 3 )   

 

لی
 
 دفُ لروٌای غیػا

 

هٌا ارائي هفعى اؿت
 
لی بؾیار طًػهاک ًؾجوع، اما روش دفُ هٌایػػی بػای ا

 
ٍع لروٌا، پؽ از ثدبیت مٍاد  .لروٌای غیػا این ه
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الیوعى دفُ می قٍهع
 
هٌا در لوایُ باقع. ا

 
لی، اؿجفادى مرعد از ا

 
 .قایع بٌجػین روش دفُ لروٌای غیػا

وری و دفُ لرن فاهالب - 
 
 زمُ ا

ب ، مفکالت بؾیاری را در مصیى زیؾت ایراد کػدى اؿت
 
لٍدگی مصیى ، بي ویژى موابُ ا

 
 . در زٌان امػوز مؾئلي ا

ت رو بي افؼایـ اؿت و بي ًمین ثػثیب لوایُ هیؼ گؾجػش زیادی پیعا کػدى اهع   این. زمّیت موايق قٌػی بي ؿِػ

ٍع و ثّعاد از یکعیگػ زعاهاقعهی ًؾجوع و ًػ دو ؿبب ثٍلیع  دو، یّوی افؼایـ زمّیت و ثٍؿّي لوایُ از هَػ ثو

ب. مكادیػ بؾیار زیاد مٍاد پؽ ماهعى و مازاد بي لٍرت مایُ و یا زامع می قٍهع 
 
 در هجیري ورود این مٍاد بي موابُ ا

هٌا را مٍزب می گػدهع 
 
لٍدگی قعیع ا

 
بٌای زیػ زمیوی ، ا

 
لوّجی بي  اخػات ورود فاهالبٌای. ماهوع رودطاهي ًا ، دریاچي ًا ، ا

ب ِبارت اهع از
 
 : موابُ ا

ب  - 
 
 DO کاًـ اکؾیژن مصلٍؿ در ا

ب 
 
ب بي وؿیلي فاهالبٌای لوّجی ، ؿبب ممػؼ ؿػیُ اکؾیژن مصلٍؿ در ا

 
لی لابو فؾاد بي موابُ ا

 
ورود مكادیػ زیاد از مٍاد ا

ب ، کي در هجیرۀ ثغغیي باکػجػیٌای ًٍازی بػروی این مٍاد اهرام می قٍد ، . می گػدد 
 
لی در ا

 
در شكیكت ، ِمو ثرؼیي مٍاد ا

ب ، کي بي لٍرت مصلٍؿ می باقع بي ممػؼ این کار می رؿع و 
 
هیاز بي مكعاری اکؾیژن دارد کي در هجیري اکؾیژن مٍزٍد در ا

ب رو بي کاًـ می گغارد
 
زاد ا

 
 .مكعار اکؾیژن ا

 

ن زملي می ثٍان بي هابٍد قعن مٍزٍدات 
 
ورد کي از ا

 
ب ، اخػات ؿٍء بؾیاری را با طٍد بي ًمػاى می ا

 
بػوز چوین شالجی در موابُ ا

ٍع اقارى کػد  بؼی و ایراد بٍی هامًب
 
 .ا

ب می قٍهع ِبارت اهع از
 
لی بٍدى و ؿبب اکؾیژن زدایػػی ؿػیُ ا

 
هٌا مصجٍی مكعار زیادی مٍاد ا

 
 :  بػطی از لوایُ کي فاهالب ا

ن )لوایُ ثٍلیع مٍاد غغایػػی 
 
کاغغ و مكٍا ؿازی، هؾازی، دباغی،  (ماهوع کمپٍت ؿازی، کوؾػوؿازی، قیػ و فػاوردى ًای ا

. ثمفیي قکػ و هفاؿجي ؿازی 

لی فؾاد پغیػ ، کي بي يٍر زیؾت قواطجی ثرؼیي قعى و ؿبب ممػؼ اکؾیژن 
 
 در بّوی فاهالبٌای لوّجی افؼون بػ مٍاد ا

ب ، مؾجكیمًا بااکؾیژن مصلٍؿ ثػکیب 
 
ب می گػدهع ، بػطی مٍاد هیؼ وزٍد دارهع کي بي مصن وارد قعن فاهالب بي موابُ ا

 
زاد ا

 
ا

زاد را ؿبب می گػدهع 
 
فاهالبٌای لوایُ کاغغ و مكٍاؿازی ، دباغی و چػمؾازی ، فٍالد ؿازی . قعى و کم قعن غلَت اکؾیژن ا
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ن زملي اهع
 
 .و پجػوقیمی از ا

 ثي هفیوی مٍاد زامع   -

ت در بؾجػ این موابُ ثي هفین قعى  ب بي ؿِػ
 
در فاهالب بػطی از لوایُ ، مٍاد زامع مّلق پؽ از ورود فاهالب بي موابُ ا

ن می قٍد
 
هٌا چوین ویژگی را دارد ِبارت اهع از  . و پؽ از معثی ؿبب پػقعن ا

 
مّادن، ذوب فلؼات، : لوایّی کي فاهالب ا

هٌا مٍاد قیمیایػػی از مكعار 
 
فٍالد ؿازی، کاغغ و مكٍاؿازی، قؾت و قٍی ماؿي و بػطی لوایُ ثٍلیع مٍاد قیمیایػػی کي در ا

 .زیادی طاک و ؿوگ اؿجظػاج می قٍهع

 

 ؿّمیت -

 

بٌا در مصیى زیؾت از يػیق فاهالبٌای لوّجی بي این 
 
بي کار بػدن مٍاد گٍهاگٍن قیمیایػػی در لوایُ مٍزب قعى اؿت کي ا

لٍدى گػدهع 
 
ب و چي . مٍاد قیمیایػػی ا

 
لٍدى کووعى ًا در ا

 
ٍع و غلَت ا لٍدگیٌا در شكیكت چي از هَػ ثّیین و ثفظیك ه

 
ٍع ا این ه

ب ًؾجوع 
 
لٍدگی ا

 
ٍع ا ب پیچیعى ثػین و مفکو ثػین ه

 
لٍدگی در ا

 
. از هَػ بػيػؼ کػدن و کوجػؿ ا

ب ؿبب باال رفجن غلَت اهٍاع فلؼات 
 
هٌا ؿمی ًؾجوع  ) ورود فاهالب لوایُ فلؼی بي ا

 
ب می قٍد  (کي بؾیاری از ا

 
. در ا

رؿویک و 
 
... فاهالب بػطی لوایُ ثٌیي مٍاد قیمیایػػی مّعهی ممکن اؿت دربػدارهعۀ مٍارد ؿمی ماهوع ثػکیبات ؿیاهٍر ، ا

ب را مؾمٍم ؿازد 
 
ب ، غلَت ًػ یک از مٍاد ؿمی افؼایـ یافجي و شجی می ثٍاهع ا

 
. باقع کي در لٍرت ورود این فاهالبٌا بي ا

لی، اؿت کي اغلب 
 
لی ، کي قامو لوایُ پجػوقیمی می باقع ، شاوی مكادیػ زیادی مٍاد ا

 
 فاهالب لوایُ مٍاد قیمیایػػی ا

ور می باقوع 
 
هٌا زیان ا

 
ب می قٍهع ، می ثٍان ًیعورکػبوٌای کلػى و ثّعاد  .ا

 
لٍدگی موابُ ا

 
لی ، کي ؿبب ا

 
از زملي این مٍاد ا

فات و هباثات و ِلفٌای ًػز بکار می روهع را مداؿ 
 
فت کفٌا در کفاورزی بػای مبارزى با ا

 
زیادی مٍاد قیمیایػػی کي ثصت ِوٍان ا

 .زد

 مؼى و بٍ  -

قامیعن ، پػورش ماًی و ؿایػ مٍزٍدات دریایػػی 
 
ٍع می کووع از هَػ ا ب ایراد مؼى و بٍی هامًب

 
مٍاد زایعی کي پؽ از ورود بي ا

ٍع این مٍاد  ب بي موٍَر ًای ثفػیصی و ورزقی بؾیار دارای اًمیت ًؾجوع، زیػا مؼى و بٍی هامًب
 
غغایػػی و شجی اؿجفادى از ا

بؼیان طٍراکی می قٍد و کیفیت 
 
قامیعن هامواؿب ؿاطجي و ؿبب ایراد مؼى و بٍی هامًلٍب در گٍقت ا

 
ن را بػای ا

 
ب ، ا

 
در ا
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ورد
 
ب را بػای مكالع ثفػیصی پایین می ا

 
ب می قٍهع ِبارت اهع از . ا

 
ٍع در ا فاهالب : فاهالبٌایػػی کي ؿبب مؼى و بٍی هامًب

 .لوایُ کاغغ و مكٍاؿازی، هؾازی، اؿجظػاج و ثمفیي هفت ، پجػوقیمی ، دباغی و بي يٍر کلی لوایُ قیمیایػػی

 روغن و گػیؽ  -

هٌا بي 
 
هٌا در ممارؼ گٍهاگٍن قظمی ، لوّجی و ثراری و ورود ا

 
ریظت و پاش و هفٍذ گػیؽ و اهٍاع روغوٌا ًوگام کاربػد ا

بٌا می باقع 
 
لٍدگی ا

 
ٍع ا ب یکی از مؼاشم ثػین ه

 
ٍگیػی از . موابُ ا ثا بي شاؿ پیـ بیوی ًا و العامٌای مٍخػی بي موٍَر زل

بٌا در اغلب هكاط دهیا ، اهرام قعى اؿت 
 
ؿفاهي ریظت و پاقٌای اثفالی این مٍاد . ریظت و پاش و ورود مٍاد هفجی بي ا

 
اما مجا

بٌا ازجواب هاپغیػهع 
 
. در ا

 بي ویژى هفت مٍاد هفجی از هفجکـ ًا بي ِلو گٍهاگٍن ماهوع قکاؼ بػداقجن بعهي یا غػؽ قعن هفجکـ یکی از مفکالثی 

یع
 
لٍدى کووعى مصیى در  . اؿت کي پػی در پػی پیـ می ا

 
این لبیو رویعادًا اغلب بي دلیو ِعم دلت کافی در ثػابػی این مٍاد ا

بؼیان و پػهعگان می گػدد. دریاًا می باقع 
 
ب ؿبب وارد قعن طؾاراثی بؾیار از زملي از بین رفجن ا

 
با .هفت مٍاد هفجی بي ا

بٌا در يبیّت ایفا می کووع 
 
لٍدگی ا

 
هچي گغقت ، فاهالبٌای لوّجی بي هٍبي طٍد هكفی بؼرگ در ا

 
در بؾیاری هكاط . ثٍزي بي ا

.  ، فاهالبٌای لوّجی را وارد قبکي فاهالب قٌػی می کووع ثا با فاهالبٌای ؿًصی وطاهگی مظلٍط و یک زا ثمفیي گػدهع 

ن بي 
 
اما در اغلب مٍارد بایؾجي اؿت کي فاهالبٌای لوّجی بي يٍر زعاگاهي ثمفیي قعى ویا دؿت کم پیـ از وارد قعن ا

قبکي فاهالب قٌػی پارى ای اِماؿ پاالیـ ماهوع طودی کػدن، اکؾیعى کػدن، اشیا، اهّكاد، رؿٍب دادن و ثبادؿ یٍهی 

ن را وارد قبکي فاهالب قٌػی همٍد 
 
هگاى بجٍان ا

 
ن اهرام قٍد ثا ا

 
.  بػروی ا

بٌای ؿًصی ثظلیي می کووع کي در ًػ شاؿ می بایؾت لباًل پاالیـ قٍهع 
 
در . گاًی هیؼ فاهالبٌای لوّجی را در چاى و یا ا

ورد
 
معًای هاگٍار زیؾت مصیًی بي بار می ا

 
لٍدگیٌای قعیع موًكي قعى و پػی ا

 
بػای دفُ مواؿب . غیػ ایومٍرت، باِح ا

ن را ثّیین کػد ، 
 
ب پغیػهعى می قٍد و هیؼ ِوالػ مٍزٍد در ا

 
فاهالب لوّجی ، هظؾت بایع مكعار فاهالب روزاهي کي وارد ا

لٍدگی زدایػػی را بػگؼیع 
 
با ثمفیي فاهالب و زعاکػدن مٍادب لوّجی ، هي ثوٌا مظايػات بٌعاقجی . ؿپؽ بٌجػین قیٍۀ ا

لٍدى کووعى ارزش الجمادی دارهع
 
ب شاللي هیؼ می ثٍان بػای  .فاهالب کاًـ می یابع ، بلکي گاًی ِوالػ بازیافت قعى ا

 
از ا

بیاری زمیوٌای کفاورزی بٌػى زؾت
 
 .ا

 

  )    بجوی و یا فلؼی  )ثمفیي طاهي ًای ًٍازی 
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در شوٍر اکؾیژن کافی دیگػ باکػجػی ًای بی . در این روش ثمفیي، اؿاس ِمو، فّاؿ همٍدن باکػجػی ًای ًٍازی می باقع

لی مٍزٍد در فاهالب و ثرؼیي 
 
هٌا باکػجػی ًای ًٍازی فّاؿ می قٍهع و با ثغغیي از مٍاد ا

 
ًٍازی رقع و ثکػدیػ هیافجي و بي زای ا

لٍدگی را بي مكعار لابو ثٍزٌی 
 
ن، بار ا

 
 .کاًـ می دًوع ( درلع90بیـ از )ا

-Activated sludge روش پیفوٌادی زٌت ثمفیي فاهالب ًای بٌعاقجی بي روش ًٍازی، مجع لرن فّاؿ با ًٍادى گؾجػى

Extended Aeration) )  در این روش ثؼریق اکؾیژن بي مظلٍط لرن فّاؿ بػگفجی و فاهالب طام ورودی در بظـ . می باقع

 .لٍرت می گیػد (Blower)  ًٍادًی زٌت اهرام واکوفٌای بیٍ قیمیایػػی ثٍؿى ًٍادى ًای ِمكی بلٍئػ

پؽ از زعا ؿازی لرن ًایػػی ثٍلیعی از مظلٍط ًٍادًی قعى در لؾمت ثي هفیوی پؾاب طػوزی ثٍؿى مصلٍؿ کلػ هع ِفٍهی 

بٌای ؿًصی و زیػ زمیوی را طٍاًع داقت
 
یک ثمفیي طاهي با . می گػدد، در هجیري لابلیت ممػؼ در کفاورزی و یا دفُ در ا

در پکیذ ًای فلؼی کلیي . روش فٍؽ را می ثٍان با شٍهچي ًای بجوی و یا بي لٍرت پکیذ فلؼی پیـ ؿاطجي يػاشی و ازػا همٍد

ٍکؾی پٍقیعى قعى می گػدهع ٍح داطلی و طارزی ثٍؿى دو الیي رهگ اپ  . ؿً

  : يػاشی ثمفیي طاهي

با ثٍزي بي مباهی مٍرد هیؼ يػاشی ماهوع دبی فاهالب روزاهي ، زػیان مجٍؿى ؿاِجی ، هػیب پیک، زػیان پیک ؿاِجی، 

 . فاهالب ثمفیي طاهي مٍرد هَػ يػاشی می گػدد BOD 5 غلَت

 ف آبمصر

ت عملیاع نوف مصرع که بسته به نوا بشناسیم چرده را ستفاارد اموروي آب الزم است که تصفیه بر م نجااز اپیش 

 :یر میباشدرد زکلڳ شامل شش مور به طوه تصفیه شدده از آب ستفاارد امو.ستاتصفیه نیز متغیر 

 خانگڳف مصر 

 عمومڳف مصر 

 صنعتڳري و تجاف مصر 

 سبزي فضاف آب در مصر 

 تش نشانڳف آب در آمصر 
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 ت آبتلفا 

و شته اد دافرامستقیم با سالمت ي بطهراین بخش اکه ا گرفته چرار خانگڳ قررف مصاروي ین مطلب در اصلڳ اتمرکز 

 .هددکاهش مڳرا مانڳ ي درنتیجه هزینههاه و در میر شدگ و مرري و بیماان سبب کاهش میزاري در آن سرمایهگذ

 بشرآب منابع تهیه 

ین اگر احتڳ د، شوده ستفاب اشراي برآب خالص ترین منابع ن از مکااستا باشد که تا حد راین ش در اباید تالاره همو

هم د شوم نجااتصفیه ون یا بدك و ندابا تصفیه ه کنندف به مصرن آن ساندو رطوالنڳ ي مسیرهال آب از نتقاامر به قیمت ا

 .ستوري اضرر بسیاآب منابع از قبت امرآب حفظ کیفیت اي چنین بر

بیشتر  .نده دارشدب نتخاامنبع آب بستگڳ به کیفیت ، مڳ گیرندار قرده ستفارد اشامیدنڳ موآب آتصفیه اي یندهایڳ که برآفر

بها آین قبیل ا. لڳ هستنداد آمواز یر قابل توجهڳ دهم چنین فاقد مقاري زا و مل بیمااعوري از عاف و مینڳ صازیري زبهاآ

رد شامیدنڳ موي آب آسیستم ها، در یعزتوي گڳ شبکه هادلوي از آجلوگیراي کلر برار قل مقداحدده از ستفاابا ان مڳ تورا 

یر دیا مقاو ها زگال، محلوات جامددي از یازیر دمقاوي مینڳ حازیر ي زبهااز آست بعضڳ اما ممکن ا. ار دادقرده ستفاا

 .مڳ باشدز نیاه تصفیۀ پیچیدي یندهاآبه فررت صودر بڳ باشند که ومیکرو لڳ اد آیا حتڳ موو منگنز ، هنآضافڳ ا

 آبحل تصفیه امر

  :نداین ترتیب امڳ گیرند به ار قرده ستفارد امینڳ موزیري زبهااز آشامیدنڳ آب آتهیۀ اي تصفیه که بري سیستم ها 

 هڳادهو 

 يسختڳ گیر 

 نسیوافیلتر 

 یڳزداگند 

 زيساه خیرذ  

تصفیه ي یندهاآلیل فردبه همین و مینڳ هستند زیري زبهاآها نسبت به ه الیندي از آبیشترع تنو ً داراي سطحڳ غالباي بهاآ

توسط ه تعیین شدار مقداز تڳ بیش ورکدداري سطحڳ ي بهاآبیشتر .تر باشده بها پیچیدآین قبیل اي است براممکن 
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اد موداراي ست اند ممکن احرکت د در یازبڳ که با سرعت ي آهرچند جریانها.شامیدنڳ مڳ باشندي آب آهااردستاندا

ي یندهاآفرده از ستفاانها زي آسااجداي برده و بوي کلوئیدي هاازه ندات در اما بیشتر جامداگتر به حالت معلق باشند ربز

. ستز انیارد تصفیه مو

  :نداین ترتیب امڳ گیرند به ار قراده ستفرد اسطحڳ موي بهااي آبرل معمور تصفیه که به طوي سیستم ها

 شغالگیرآ 

 تصفیه شیمیایڳ مقدماتڳ 

 ته نشینڳ 

 زيلخته ساد و نعقاا 

 نسیوافیلتر 

 سطحڳب جذ 

 یڳزداگند 

 زيساه خیرذ  

 :ازتند ریل عباح ذبه شرآب، تصفیه خانۀ در حدها ي واگیراربه ترتیب قرآب تصفیه ي یندهاآفر

 بگیرآ 

 شغالگیرآ 

 تصفیۀ شیمیایڳ مقدماتڳ 

 ته نشینڳ مقدماتڳ 

 سطحڳي بهارڳ هاي آتو 

 هڳادهو 

 زيلخته ساد و نعقاا 

 يسختڳ گیر 

 یڳزداگند 

 زيساه خیرذ 
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 (intake)بگیر آ

به ده و آن را شت نمودامنبع براز بگیر م آبه ناي حدواطریق ا آب را از بتد ً در اسطحڳ معموالي بهاآجهت تصفیۀ 

ري عاآب آرام و تامین اي ست که برابتنڳ ن حد ساختمانڳ یا یک ساختماوایک  ً بگیر معموالآ. هنددمڳل نتقااتصفیه خانه 

زالل تر صلڳ امقایسه با منبع در بگیر آطریق ه از هم شدافرآب . دمڳ شوده ستفاآب امنبع از باکیفیت بهتر ور شنااد مواز 

محل در نباید ه هیچ گاو باشد ي بڳ شهري آست جریانهادباالدر بگیر باید آلیل محل دبه همین . ي داردکیفیت بهترو ست ا

د مڳ شوم نجاي اشغالگیرآیڳ عمل رڳ هاتوده از ستفاابا معموال بگیر آمحل در . دگیرار بڳ سیالبڳ قرداگرن با جریاي ها

 .دمڳ پذیرم نجاافیزیکڳ ده تصفیۀ ساع مجموو در 

 

 (screen)شغالگیر آ

یا ترکیبڳ ص حد خاوایک ب نتخاا. ستاز آب امعلق ات جامدزي ساامختلفڳ جهت جدي حدهاآب داراي واتصفیه خانۀ 

بستگڳ ز نیارد موآب جۀ تصفیۀ و درنها آغلظت ات، جامدي یڇگڳ هاومعلق به ات جامدف حذاي مختلف بري یندهاآفراز 

زي ساایز جدي ریهاریا تواي میله ي شغالگیرهاآنند با شبکه اسنگین مڳ تورگ و خیلڳ بزات جامدل مثاان به عنو. دارد

اف هدا. مڳ شوندف حذدن کرف صاو شیمیایڳ اد با ته نشینڳ به کمک موي کلوئیدو یزتر رمعلق ات جامددر شوند 

 :ازتند ریر عباح زشغالگیرها به شرآ

 تحت تاثیر را تصفیه ي بعدي یندهاآفرن ندمارانند اکه مڳ توم خاآب با ه حمل شدرگ بزاد موف حذزي و سااجد

 .نمایندد یجاانها مشکل د آعملکرو در هند ار دفر
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  برخڳ در صدماتڳ اد و نسدانند سبب اکه مڳ تورگ بزي شیاامقابل در تصفیه خانه ي بعدي حدهااز واحفاظت

 .شوندات تجهیز

 شغالگیراع آنوا

 :مڳ نمایند بهي بین میله ها تقسیم بندز باي فضاس ساابر را شغالگیرها آ 

  میلڳ متر10از کمتر  ،یزرشغالگیر آ

 میلڳ متر40-10بین ،  شغالگیر متوسطآ

  میلڳ متر40از بیشتر   ،شتدرشغالگیر آ

میله ي شغالگیرهار آب از آسرعت عبو.میگیرندار نها قراز آیزتر بعد ي رشغالگیرهاا و آبتددر اشت تر ي درشغالگیرهاآ

یا و کند د یجاد ایار زفت فشاانکه ون آبدد شغالگیرها شوآبه اد مون باشد که باعث چسباندي باید به حددي یط عااشراي در 

ي بین میله هال سرعت قابل قبو ًمعموال. کندر عبواز آن سانڳ آبه ن تا جریاد، خالڳ بین میله ها شوي فضااد نسداسبب 

نظر گرفته مڳ در  متر بر ثانیه 1.4-1.2کثر احدن جریااي برو  متر بر ثانیه 1-0.6ود متوسط حدن جریادر شغالگیر آ

زي پاکساي شهارو .داردشغالگیر بستگڳ زي آپاکساآب و روش شغالگیرها به کیفیت در آگرفتگڳ اد و نسداجه در. دشو

 :ازتند رعبا

 ستڳزي دبا پاکسااي میله ي شغالگیرهاآ (لفا

 توماتیکزي ابا پاکسااي میله ي شغالگیرهاآ (ب

 (Pretreatment of chemical)تصفیۀ شیمیایڳ مقدماتڳ  

تصفیه ي در بزن آمشکالتڳ که گیاها. دمڳ شوده ستفاي ابزن آشد گیاهال رکنتراي شیمیایڳ براد مواز ین مرحله در ا

ي بزن آگیاهااع نواز ابعضڳ  .ستل اسااز قع معینڳ اموه در حد چند گیااز شد بیش رند نتیجه آورمڳ د جووخانه ها به 

تصفیه ي یندهاآفردر نند انها مڳ توآهم چنین . مڳ نماینددر آب خاصڳ ه مزو بو د یجاا (داریشه ي ربزن آگیاها- جلبک ها)

 .نمایندل ختالد ایجاا

 :ازتند رسطحڳ عباي بهاد در آموجوي جلبک هال کنترلڳ جهت کنتري شهااز روبعضڳ 
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ل آن در آب نحالرت اقدو جلبک ع به نوو ست وت اجلبک ها متفادن بین بردر از یڳ جلبک ها راکا: مست سولفا (لفا

 . باشد8-9ود حدآن در جلبک ل جهت کنترن ندمارابهترین  .داردبستگڳ 

آب خل داشید به رخور نوذ مانع نفوه، شدد یجاانگ ه رمڳ پاشند تا پوشش سیاآب بر سطح در را پو: لفعال غادر ذپو (ب

 .ضافه کنندآب اشیمیایڳ به ة ستڳ یا با یک تغذیه کنندر دست به طواممکن ل را فعال غادر ذپو .دشو

  :دنموام قدایر ي زشهاروبه ان نیز مڳ تودار یشه ي ربزن آگیاهال کنتراي بر

بڳ والیردن، کرآب بڳ دن، کردرو شامل : فیزیکڳ (لفا

 .ماهیها مڳ باشدو ها ون حلز، شیریني آب مختلف خرچنگ هاي گونه هاده از ستفااشامل : یکڳڇبیولو (ب

ي شهاد از رونمول کنتري را بزن آگیاهاان یکڳ نتوڇبیولوو فیزیکڳ ي شهاده از روستفااهنگامڳ که با : شیمیایڳ (ج

 .دمڳ شوده ستفااعلف کشها ف مانند مصري بزن آشیمیایڳ گیاهال کنتر

 (sedimentation)ته نشینڳ مقدماتڳ 

از آب نها بیش آنسیته داکه ادي عمل ته نشینڳ کلیه مودر .دمڳ شواز آب جامد اد فیزیکڳ موزي سااته نشینڳ موجب جد

تڳ ذرابه ا مجزذرات .ته نشین مڳ شوندا مجزذرات ین مرحله در ایگر رت دبه عبا.مڳ شوندزي سااست به طریق ثقلڳ جدا

اد سایر موو ماسه ، شنه، یزرمانند سنگ . تغییر نمڳ کندن مازنها با ص آمخصوو وزن شکل ازه، نداکه د گفته مڳ شو

عمق  . ستا ساعت متغیر 4  تا  1.5ستخرها بیناین در ا (ستخرآب در اتوقف ن مات زمد)ماند ن ماز. مخادار آب یگ ر

 .ستا متغیر 6 تا 3بین ض به عرل نسبت طوو   متر 5تا3ستخرها معموالً بین این ا

بر مڳ ابرر سرعت چهاد بر شوابردو قطر )ذراتقطر ص، مخصووزن مل مختلفڳ مانند ابه عواد سرعت ته نشینڳ مو

دارا باال به علت ارت جه حردر. )داردبستگڳ ارت آب جه حرو در (دمڳ شورم سرعت یک چهاد قطر نصف شود، شو

هم چنین ترتیب . (هددمڳ م نجارا اسریعتر عمل تصفیه دن کرف صاو ته نشینڳ - دنعقااحل امردر یته کمتر زیسکودن وبو

نقش د در آب قابل ته نشینڳ موجواد مودن ته نشین کردر  (پشت سر هم)ي سررت ته نشینڳ به صوي گرفتن حوضهاار قر

 .شتداهد اخوي مؤثر
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 (Strainers for surface water)سطحڳ ي بهاي آڳ هارتو

ضد د یز مانند سیم فوالراخ دار رسوت صفحااز هند دمڳ ار قرده ستفارد اسطحڳ موي بهاآتصفیۀ اي که بررا یهایڳ رتو

لذکر مڳ ق افوي با سیم هاوش مفراي دوار نه استوف اسیله شامل یک ظروین اترین اول متد. سته ایددنگ تشکیل گرز

ین سیستم باید مجهز به ا.سدرمتر مڳ و میکر30قل اقع به حدابعضڳ موو ست امتغیر ت ین صفحاراخ اسوازه ندا.باشد

بین از معلق اد مواز نماید تا خطر گرفتگڳ ناشڳ ي سپرده اي روي آن اگسترر به طوآب را حد شستشو باشد که وا

 .شنڳ مڳ باشدي یڳ صافیهارایش کاافزایها رین توه اعمدي یاامزاز یکڳ .ودبر

 (Aeration)هڳ ادهو

اي ست براهڳ ممکن ادهواز .دمڳ شوده ستفااز آن اشامیدنڳ آب آتهیۀ اي برت قااوست که برخڳ ي ایندآهڳ فرادهو

به شکلڳ مناسبتر ب نامطلواد تبدیل مواي برآب به ن کسیڇودن افزایا  (ئڳز زداگا)ع در آب نامطبوي هازساختن گارج خا

اي سطحڳ بري بهاا آیررود، زمڳ ر مینڳ به کازیر ي زبهاآتصفیۀ اي بروال هڳ معمادهو.دمڳ شوده ستفاا (نسیواکسیدا)

طریق از .دمڳ پذیرم نجااطبیعڳ رت به صوز گال نتقات اعملیارو ین ده و از ابوس تمادر تمسفر اکافڳ با ن مات زمد

 :ازتند ریل عباح ذکه به شرده نمورج خاان از آب مڳ تول را محلوات فلزو ها زگااز بعضڳ ن، سیواکسیدا

 رهسولفوروڇن هید (لفا

 کسید کربندي ا (ب

 نمتا (ج

 منگنزو هن آ (د

بو ه و مز (ه

 لمحلون کسیڇا (و

 هڳادهوي هاروش

 ابه هودن آب فرستا (لفا

 آببه ا هون میدد (ب 

ي هاه هندادتڳ که هورصودر مڳ پاشند ا هوآب را در کوچک ات ند که قطره اساخته شدري طوا هوي آب در هاه هندادهو

به ا را هوس آب و کثر تمااند تا حده احڳ شداطرري طودو روش هر . مڳ فرستندآب خل دابه ا را هوي حبابهاا در آب، هو
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م نجااقت دباید عمل تهویه به ، باشنده ست سمڳ یا خفه کننداهایڳ که ممکن زتجمع گاي از جلوگیراي بر. ندد آورجوو

 .دپذیر

 هڳادهواع نوا 

 (Spray Aeration)هڳ پاششڳ ادهو (لفا

پاششڳ به مخزنڳ که رت خها به صوراسواز جڳ وخرآب . دمڳ شور داده عبوار خدراسوي لوله هاروش آب از ین در ا

 سانتڳ 4 تا 2.5ود لها حدزقطر ناروش ین در ا. دمڳ شوم نجااهڳ ادعمل هود و یزرمڳ ، سته اپایین لوله ها تعبیه شددر 

 .دنها شوآست تا مانع گرفتگڳ امتر 

 (Cascade Aeration)ري بشاآهڳ ادهو (ب

ش یزرحین آب در . دمڳ شوده ستفاا پله 6 تا 4بین اد متر با تعد  3-2.1ي پله هایڳ به بلنداز هڳ ادهوروش ین در ا

هد اخوم نجا، استانظر رد که موآب کیفیت ح صالاعمل و شته س داتماا سیعڳ با هووسطح در پله ها ري از روي بشاآ

 .تعیین مڳ کندا را هوآب و بین رد برخون مازپله ها اد تعد. شد

 (Multiple Tray Aeration Waterfall) ش آبیزرهڳ چند سینڳ یا با ادهو (ج

پایین تر ع تفااربه د و مڳ شوده باال برآب ین معنڳ که ابه ، هستندري بشاي آطبیعتاً مشابه برجهادارسینڳ ي برجها

دار، سینڳ ي برجها.یگر هستنددمتخلخل ي میک یا بسترهااسر، سنگي محتوار خدراسودار سینڳ ي برجها.مڳ کندش یزر

 .مڳ گیرندار قرده ستفارد امنگنز موو هن ن آسیواکسیداي ابیشتر بر

 (Diffused Air Aeration)ا یق هورهڳ با تزادهو (د

 .دیق مڳ شورتزن آب خل مخزدابه ا هوب حباروش ین در ا

 (Jet Aeration)اره اي هڳ فوادهو (ه

 .مڳ شوندآب هڳ ادمڳ باشند موجب عمل هوه گیرندن مخزاز ها که شامل لوله مشبک معلق بر فراره فوروش ین در ا
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 (Flocculation & Coagulation)  زيلخته ساد و نعقاا

ذرات  با سایر س ست که به محض تمااي ابه گونه ن سطحڳ شااص قیق که خوي رسوسپانسیونهاه در لخته شوندذرات 

وزن  حتماالً و اشکل ازه، ندانتیجه و در هند دمڳ را گتر ربزذرات تشکیل ه شدم غاادهم در یا مڳ چسبند و نها آبه 

به  ه را منعقد کننداد موا لذد، ته نشین کرا مجزذرات مانند ان نمڳ تورا تغییر مڳیابد رد برخواز پسن شاص مخصو

سنگین تر  و گتر ربزذرات به نشینڳ غیر قابل ته و سبک ، کوچکذرات ضافه مڳ کنند تا آب اکافڳ به زم و یرالدمقا

 :مت مڳ نمایندوبر ته نشینڳ مقاابردر لیل دو دبه آب غیر قابل ته نشینڳ اد مو .سانڳ ته نشین شوندآبه ه و تبدیل شد

 ازه ذراتندا (لفا

ن ذرات طبیعڳ میاوي نیر (ب

در  کلوئیدها .ندد دارجوي در آب وکلوئیدرت سها به صوویرو ونگ رمسبب ، ذرات بهاومیکري، الو تڳ مانند گل ذرا

ات  ثرع الڳ مجمووید دبا چشم غیر مسلح ان نمڳ توي را کلوئیداد مو. نددمناسبڳ ته نشین نمڳ گرل و معقون مات زمد

حل  امراز کافڳ کوچک هستند تا ر بقدي کلوئیدذرات . ظاهر مڳ شوندورت در آب نگ یا کدرت رغلب به صوانها آ

 .شوندا جدزي از آب لخته ساد و نعقاروش اینکه بوسیلۀ امگر ، نمایندر تصفیه عبوي بعد

وي ین نیرابه آب تصفیۀ در . فع مڳ نمایندرا دیکدیگر ده و لکتریکڳ منفڳ بور اباي داراي کلوئیدذرات معموالً 

نها و آست ایکدیگر ي از کلوئیدذرات شتن دانگه ا جداي طبیعڳ کافڳ بروي ین نیرا. مڳ گویندز فع پتانسیل تادالکتریکڳ ا

و دو ذره را شته د داجووطبیعت د در موجوم ذرات تمان لس میار واندوي وانیر. داردنگه مڳ در آب معلق رت به صورا 

ر ندوي وانیراز تا زمانڳ که پتانسیل زتا و تا عمل مڳ کند زعکس پتانسیل ذب جاوي ین نیرایکدیگر مڳ کشاند ف به طر

.  هند مانداباقڳ خودر آب معلق رت به صوذرات ست اگتر رلس بزوا

ر ندوي واهد تا نیردیا کاهش مڳ و خنثڳ مڳ کند را غیر قابل ته نشینڳ ن ذرات میاوي نیرزي، لخته ساد و نعقاایند آفر

ثر ذرات در اکوچک ي هاوه ین گرا.بدهدذرات را کوچک ي هاوه تشکیل گرو یکدیگر بکشد ف به طرذرات را لز وا

نسبتاً و التینڳ شکل ذرات ڇگتر ربزي هاوه گره و به یکدیگر چسبیدزي ذرات لخته ساد و نعقاامالیم عمل ن دادن تکا

ثر  ًدر اشیمیایڳ معموالد نعقااعمل آب تصفیۀ ي حدهادر وا.سانڳ ته نشین مڳ شوندآهند که به دتشکیل مڳ را سنگین 

. دمڳ پذیرم نجاایا کلرید فریک م لومینیوت آسه ظرفیتڳ نظیر سولفاي فلزي یش نمکهاافزا
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ي که مکانیسم هاد مڳ شور ما چنین تصو، اقابل شناسایڳ نیست ً کامالد مڳگیرم نجاد انعقاآن اثر در اقیقڳ که دمکانیسم 

  :ازتند ریل عباح ذتفاقڳ به شرا

 گڳ الیه یونڳدفشر 

 ربان خنثڳ شدو سطحڳ ب جذ 

 بڳروجاد نعقاا 

  ذره اينڳ بین زپل 

ر باه منعقد کننداد مو. کمک کنندد نعقاایند آست به فرالکتریکڳ نیز ممکن ر ابا،سطحڳ ب جذي هاوبر نیروه عال

ادي کمکڳ موي هاه منعقد کنند.هنددمڳ ب سوده و رخنثڳ کردر آب را معلق ذرات منفڳ ر ند که بادارلکتریکڳ مثبت ا

ي از جلوگیر، قابل ته نشین تر، تردوام با ، محکم ترذرات تشکیل اي صلڳ بره ابا منعقد کننداه شیمیایڳ هستند که همر

. ددضافه مڳ گرآب امصرفڳ به ه منعقد کننددة ماار کاهش مقدو  (کند مڳ نمایدد را نعقااعمل )ارت کاهش حر

لجن ار مقدنهایتا ست که م الومینیوت آسولفاار کاهش مقد، کمکڳي هاه منعقد کنندف الیل مهم مصراز دیگر د یکڳ 

کمک منعقد ف مصرو ینر، از استاخیلڳ مشکل م لومینیوت آفع لجن سولفادن و دخشک کرن چو.هددکاهش مڳ ي را تولید

ي هاه کمک منعقد کننداز بعضڳ .هنددقابل توجهڳ کاهش مڳ ر به طورا فع لجن ودنقل و حمل ت کمکڳ مشکالي هاه کنند

 :ازتند ریل عباح ذصلڳ به شراکمکڳ 

 لسیلیس فعا (لفا

 ذبجاو نڳ وزمل اعو (ب

 لیتولکتراپلڳ  (ج

  

یر زمختلف به ترتیب ي حدهاوایند شامل آین فرود، افزآب ابه ا نرآبایستڳ ه منعقد کنندده ماار مقدع و تعیین نواز بعد 

 :ستا

 سریعط ختالا (لفا

 دنعقاا (ب
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 زيلخته سا (ج

 ته نشینڳ (د

. ستاین مرحله ابه آب ورودي کل در مصرفڳ ة کمک منعقد کننده و منعقد کننداد موري سریع پخش فوط ختالف از اهد

باید دد و یق مڳ گررتزآب به ه یددمشخص گرر مایش جاآزکه توسط ه کمک منعقد کننده و منعقد کننداد موان دوز میز

متالطم ترین در شیمیایڳ باید دة یق مارتزو باید شدید باشد زدن آب لیل هم دبه همین . دشوط مخلوآب خت با ایکنور بطو

ن ماز)هد دمڳ ري رخ فوه غالبا منعقد کنندده لیز ماروهیدا یرد، زشوم نجااباید سریع ط ختالاعمل . دپذیررت منطقه صو

 .دکمڳ حاصل مڳ شور بسیان مادر زکلوئیدها نیز ن شدار ناپایدو  (دمڳ شود  ثانیه پیشنها30ط ختالاي ابراول متد

مهمترین زي لخته ساد و نعقااکه ا چرد، پذیررت بایستڳ صوزي لخته ساد و نعقااعمل ، سریعط ختالایند آفراز بعد 

مل اسایر عوو باکتریها ، نگورت، رمولد کداد موزي سااجدد، نعقااف اهداکلڳ ر بطو. کلوئیدها هستندف یند حذآفر

اد مواز قسمتڳ ف حذو نهایتا منگنز و هن ف آحذ، بوو مل مولد طعم اعو،فسفاتها، حمامزدات موجوو جلبکها ا، یزربیما

بهتر طڳ را تصفیه ي حل بعداند مراهم مڳ تول و قابل قبوي نظر ظاهراز هم ه ندراگذرا یند آین فرابڳ که آ .لڳمڳ باشدآ

ین ا. سته اکنداپرده یک مادر هم ا از مجزرت کامال جامد به صوذرات شامل ي یک سیستم کلوئید. دیڳ شوزداگندده و کر

ند ه اکنداپردر آن که ده اي با ماو ثقل قابل ته نشین نیستند وي با نیري کلوئیدذرات . مڳ نامنده شده کنداپرز فاذرات را 

. ي داردکلوئیدي سیستم هار فتادر رهند که نقش مهمڳ دتشکیل مڳ را سطحمشترکڳ 

ازه، ند، الکتریکڳاص اکلوئیدها به خواري پاید. هستندار پایدو ند ون دارمیکرار یک تا هزود حدي قطري کلوئید ذرات 

یا زي لخته سات عملیاد ذرات، نعقااعمل از بعد . ط داردتبار ارنتشااشیمیایڳ بستر ت خصوصیاو ماهیت شیمیایڳ کلوئید 

تشکیل  (فلوکها)ست تا لخته ها ه امنعقد شداوم آب مدزدن آرام و یند به هم آفرزي لخته سا. دپذیرم نجاابایستڳ ن فلوکاسیو

زي ساف صاو نها به کمک ته نشینڳ زي آسااسهولت جدك و تشکیل فلواي برح آب صالاحد واین د ابررکاف از هد. نددگر

 .ستن امازحد ه در وایز منعقد شدي ذرات رهاردبرخواد بسته به تعدت وابه شدزي حد لخته سان واندمارا. مڳ باشد

 (Softening of water) آب کاهش سختڳ 

تصفیه خانه ان در مڳ توي را سختڳ گیر. ستاول امتدآب تصفیۀ در ست که ي ایندآفردن، کرم یا نرآب کاهش سختڳ 

مل ابستگڳ به عودو روش ین از ایکڳ ب نتخاا. هدم دنجاف امحل مصردر ند امڳ توه کنندف ینکه مصرایا م داد و نجاآب ا
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کلسیم ت کربنام  میلڳ گر150تا  (50با سختڳ مناسب دن آب کرم کلڳ نرر به طو. م داردنرآب به دم تمایل مردي و قتصاا

م نري یندهاآفر. دشوم تصفیه خانه نردر سخت باید آب تڳ که رصود، در شوار گذه واکنندف ست به مصرابهتر  (لیتردر 

تصفیه خانه در ست اممکن ق فوي هاام از روش هر کد.یونڳ مڳ باشده کننددل تباو شامل ته نشینڳ شیمیایڳ اول، متده کنند

 .یونڳ هستندة له کننددمباي حدهاا ً واخانگڳ منحصري هاه کنندمنر. دشوده برر ختصاصڳ به کاات ابا تجهیز

 (Chemical Precipitation)  ته نشینڳ شیمیایڳ

ت کربنا، ندرا دارحاللیت ان شکالڳ که کمترین میزا. ستوت امتفاد در آب، مختلف سختڳ موجواع نواحاللیت ان میز 

سختڳ منیزیم به و کلسیم ت بوسیلۀ تبدیل سختڳ کلسیم به کربنا، ته نشینڳ شیمیایڳ. کسید منیزیم مڳ باشندروهیدو کلسیم 

م نجازآور اسود یند سوآیا فرو سدیم ت یند کربناآفر، هکآسیلۀ وبه ان مڳ تورا ین عمل ا. دمڳ شوم نجااکسید منیزیم روهید

 :مڳ کنیمده ستفااجهت کاهش سختڳ ق فوي شهااز رویل باشد ذیط اشرآب داراي هنگامڳ که  ً در معموالداد 

  شته باشدن داسیوابه فیلترز نیا ً حتمام خاآب. 

  سختڳ موقت باشدع نوآب از بیشتر سختڳ. 

 باشدد یاآن زسختڳ ان میز. 

ب نتخااکه د دارد جوومختلف جهت کاهش سختڳ به طریقۀ شیمیایڳ ي یندهاافرده از ستفاانیزز و نیارد موم خاآب حجم 

از جۀ کاهش تولید لجن حاصل داري، دربره سهولت بهر، جۀ سختڳ، درسختڳع قبیل نواز مل مختلفڳ ابه عوام هر کد

مختلفڳ که جهت کاهش سختڳ ي یندهاآفر. داردشیمیایڳ بستگڳ اد هزینۀ موب در صرفه جویڳ مطلوو هک د آبررکا

 :ازتند ریل عباح ذمڳ گیرند به شرار قرده ستفارد امو

 هکآجزیڳ با ي سختڳ گیر (لفا

 زادهک ماآبا ي سختڳ گیر (ب

سدیم ت کربنا- هک آبا ي سختڳ گیر (ج

با  ل را محلوب در نامطلوي هان نند یواهستند که مڳ توي جامدذرات تعویض یونڳ ي ین هارز : یونڳي هاه کننددل تبا

 .لکتریکڳ مشابه جایگزین کنندابر ابا ب مطلون یون از الواکڳ ار امقدن هما

 :داردیر بستگڳ زمل ابه عوي سختڳ گیرن ندماو راظرفیت 
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ه کننددل تباده ماع نو 1- 

 تصفیهرد موآب کیفیت  2- 

 جامدذب سطح جاع نو 3- 

 هکنندء حیااد اموار مقد 4- 

 ءحیان اماز 5- 

ده  لوي آین هارزنگ ه و رین شدرزلڳ آگڳ دلوآموجب )ین ي رزبه بسترهادر آب ورودي مضر اد بعضڳ مود جوو

ا  لذ، هددکاهش را ین رزیڳ راکاان مڳ تو (هستندف سالم شفاي ین هارزحالڳ که د در مڳ شوه سیا ً لڳ معموالاد آبهمو

 : ازتند رها عباه الیندآین امهمترین ، شوندف ین حذرزبه بستر از ورود مضر قبل اد ین مواست که اشایسته 

 آزادکلر  1- 

 نگو رمعلق اد مو 2- 

 لڳي آهاه الیندآ 3- 

ل در آب محلوي نمک ها 4- 

 (ضد عفونڳ) یڳزداگند

ده  ستفاامختلفڳ ي شهار از روین منظواي ابرو ند وبین برد از موجوي گانیسمهاوارست میکرآن این مرحله سعڳ بر در ا

 :یر میباشدح زکه به شرد میشو

  : مل شیمیایڳاعوده از ستفااضدعفونڳ با  -1

و نها کلر آترین دبرربین میبرند که پرکاد را از موجوي گانیسمهاوارمل شیمیایڳ میکراعوده از ستفااین بخش با در ا

ر صنعتڳ به کاي بهاآتصفیه در فنلڳ ت ترکیباو فنل ه و شدده ستفااها بید جهت تصفیه فاضالم و براز .میباشدت آن ترکیبا

قیقه ناپدید دطڳ چند ده و بوت بڳثباده ین ماانکه آلیل دما به د امیشوده ستفاامینه زین در انیز وزه از اوزون مرا.ندومیر

ده از ستفااست نیست در دیا خیر ه ضافه شدآب اکافڳ به اوزون ینکه اتشخیص اي بردهاي ساروش ینکه هیچ د و امیشو

 .دنمیگیررت شامیدنڳ صورف آمصارگ و بزي هاسمقیاده در ین ماا

یا قلیایڳ ي سیدان اتغییر میزده از ستفاالیل با دبدهند به همین ت حیاي مهادانند اخاصڳ میتوph  درم هاگانیسواورمیکر

 .دمیشوده ستفااهک آنظیر ادي مور از ین منظواي ابر . ضدعفونڳ نماییمآن را نیم امیتودن آب بو
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 : مل فیزیکڳاعوده از ستفااضدعفونڳ با  -٢

ش تا نقطه جوده مادن کرم که گررت بدین صو.عمل میکنندر نوو مل فیزیکڳ مانند گرما اعوده از ستفاابا رد ین مودر ا

د بررکات لبنیازي و صنایع نوشابه سات در عملیااي .دبین میبراز نمیکنند گ که تولید هاریزا را بیماي کثر باکتریهاآن ا

. دبه صرفه نمیباشون مقرب فاضالآب و تصفیه اي بردارد و نڳ اوافر

هي ضدعفونڳ کننداره بنفش هموافري شعهد اجوولیل دشید به رخور ست که نواکر ذبه زم نیز الر عامل نوص خصودر 

بسته به روش واین زده ابا.دمیشوده ستفاابنفش افري المپهااز یر کم نیز دمقازي ساون ستراي بر.دمیشوب خوبڳ محسو

 .همیت میباشدانیز بینهایت حائز و آب شعه ابین منبع س تماي هندسه.ده داردخل ماداپرتو به ذ نفوان میز

  

 :مکانیکڳي هااربزده از استفااضدعفونڳ با 3- 

را از گانیسمها وارمیکرو ها يمکانیکڳ برخڳ باکترار بزده از استفااید که با آها گاهڳ پیش مڳبحین تصفیه فاضالدر 

 .بین ببرند

 :تابشده از ستفااضدعفونڳ با 4 - 

 .میدهندم نجارا اعمل ضدعفونڳ آب خل دابه و ذرهاي کوستیکڳ ا,مغناطیسڳولکتري اتابشهاده از ستفااین بخش با در ا

 زيساه خیرذ

ده ستفاابا ه ضدعفونڳ شداز آن آب میباشد که پس زي ساهخیرذحد واهر تصفیه خانه د در حد موجوواخرین آنهایت در 

طڳ دي حل متعدامرآن شامیدنڳ با توجه به منبع ي آب آتهیهاي بر. ف کننده مڳ رسدست مصردبه ل آب نتقاي اسیستمهااز 

مستقیم با سالمت ي بطهراحسن این مرحله به نحو م دادن انجاامیباشد که دن نها بحث ضد عفونڳ کرآکه مهمترین د میشو

 .هد شدامانڳ خوي درمستقیم باعث کاهش هزینههار مینه به طوزین اري در اسرمایهگذدارد و جامعه 

ب
 
 گوع زدایػػی ا
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قامیعهی اهرام می قٍد
 
ب ا

 
ب در .لػن ًا اؿت کي گوع زدایػػی ا

 
يی لػن گغقجي کلػزهی بي ِوٍان روش لابو لبٍؿ گوع زدایػػی ا

ب بي قمار میػود
 
معى و این فػایوع مٌمجػین کفف در زمیوي ثمفیي ا

 
قامیعهی یک مػشلي ثمفیي اطجمالی بػای .ا

 
ب ا

 
گوعزدایػػی ا

ثظػیب یا شغؼ ارگاهیؼم ًاي بیماری زا اؿت پؽ هبایع با اؿجػیو کػدن کي ثظػیب یا شغؼ ًمي ارگاهیؼم ًاي زهعى اؿت اقجباى 

بی اؿت100در ًػ   Ecoli ًعؼ رؿیعن بي مكعار لفػ.قٍد
 
ب بػروی ثمام موابُ ا

 
 .میلی لیجػ ا

 گوعزدائی 

ب بي مػشلي اللی گوعزدائی
 
 :قػایى الزم بػای ورود ا

بی با کیفیت طٍب ممػؼ قٍد
 
میؼان مٍاد هامصلٍؿ بایع در  .یک گوعزدای طٍب فكى ًوگامی مٍخػ والُ می قٍد کي بػای ا

ب ثا شع امکان کم و ثػزیصا از 
 
ب هیؼ   .میلی گػم در لیجػ  بیفجػ هباقع1ا

 
ن   NTU  واشع1کعورت ا

 
باقع و شع مًلٍب ا

ب  TOC   . واشع اؿت0/3 
 
لی کػبوی )ا

 
ثا  . میلی گػم در لیجػ باقع 2در لصَي ورود بي مػشلي پیـ کلػ زهی کمجػ از  (کو مٍاد ا

 .ثفکیو ثػی ًالٍمجان ًا کمجػ از شع ماکؼیمم باقع

قػایى الزم بػای پغیػش یک گوعزدا 

ب اهجظاب می قٍد بایع دارای دو اخػ مجفاوت باقع
 
 :گوعزدائی کي بػای ا

 .کي بي لعرت میکػوب کفی ِامو گوعزدا بؾجگی دارد: اخػ هع باکػجػیائی      1)  

اخػ ابكائی کي بي لابلیت گوعزدا از لصاظ بالیماهعن در ؿیؾجم ثٍزیُ بؾجگی داقجي و ثومین کووعى کیفیت : اخػ ابكائی      2)  

ن يّم وبٍی ها مًلٍب بٍزٍد 
 
ب بالیماهعى ا

 
ب در هكًي ممػؼ می باقعو ایوکي بّع از ؿالم ؿازی ا

 
باکػجػیٍلٍژیکی ا

ب را ثوؼؿ هعًع.هیاورد
 
وردى زاهبی طًػهاک بٍزٍد هیاورد و کیفیت قیمیائی ا

 
ن طًػهاک .فػا

 
ثٍلیع،شمو وهكو و ذطیػى ؿازی ا

 .هبٍدى و مكػون بي لػفي باقع

ای  اللی در اهجظاب فػایوع گوع زدایػػی ِبارثوع از  :پارامجًػ

ب قػب
 
 وزٍد مٍزٍدات زهعى در موبُ ا

 ِملی بٍدن اؿجفادى از روش گوع زدایػػی

 ویػوؿی  log4  مّادؿ99/99کیؾت ژیارديا، یا غیػ فّاؿ ؿازی     log3مّادؿ99/9غیػ فّاؿ ؿازی   

گوعزدایػػی  (cxt)رابًي
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ن ًا در کمجػین شع ممکن
 
 ثفکیو مصمٍالت زاهبی گوعزدا و میؼان ا

ب فػایوعی
 
 کیفیت ا

ب گوع زدایػػی قعى)مفکالت هاقی از گوعزدایػػی ًا 
 
 (وارد هکػدن ؿمیت و يّم و بٍ و رهگ در ا

   ًؼيوي ًػ یک از گوع زدا ًا

 ثصلیو ٍِامو مؤخػ بػ ِمو هع ِفٍهی کووعى ًا

خیػ لػار می دًوع ِبارثوع از
 
 : بػطی از ٍِاملی کي کارایػػی گوعزدایػػی را ثصت ثا

ٍع و غلَت میکػو ارگاهیؼم ٍع و غلَت گوع زدا    -    ه ب  -  زمان ثماس گوع زدا   -   ه
 
   - کیفیت قیمیایػػی و دمايػػي ا

  PH  ب
 
 مکاهیؼم ًای هع ِفٍهی کووعى ًا  -   و کعورت ا

ٍع مکاهیؼی کي بػای ثفػیس هصٍى ِمو هع ِفٍهی کووعى ًا پیفوٌاد قعى اؿت ِبارثوع از  :چٌار ه

ؿیب دیعن دیٍارى ؿلٍلی .۱
 
ؿیب یا ثظػیب دیٍار ؿلٍلی مورػ بي مجالقی قعن و مػگ ؿلٍلی می قٍد بػطی از :ا

 
ا

ٍگیػی می کوع  .ٍِاملی ماهوع پوي ؿيلین از ؿوجؼ وثػمیم دیٍارى ؿلٍلی باکػجػی ًا زل

بّوی ٍِاملی ماهوع ثػکیبات فولي و قٍیوعى ًا ، ثػاوايػػی غفائی ؿیجٍپالؿم را ثغییػ می دًوع و :ثغییػثػاوايػػی ؿلٍلی .۲

 .باِح می قٍهع ٍِامو مغغي ماهوع فؾفػ وازت از ؿلٍؿ طارج قٍهع

گػما و ثابـ و ٍِامو اؿیعی و للیایػػی طالیت کلٍئیعی پػثٍپالؿم را ثغییػ :ثغییػات ماًیت هلٍئيعي پػثٍپالؿم .۳

خیػمػگ باری بػ ؿلٍؿ دارهع، ماهوع گػما کي پػوثئین ًا را لظجي و اؿیع و للیاًا کي پػوثئین را ثرؼیي 
 
می دًوع و ثا

 .می کووع

هؼیمی .۴
 
ن ًا را غيػ :مماهّت از فّالیت ًای ا

 
هؼیم ًا را ثغییػ دًع و ا

 
رایـ ا

 
ٍِامو اهؾايوعى چٍن کلػ می ثٍاهع ا

 .فّاؿ ؿازد

 :روش ًای هع ِفٍهی قامو اؿجفادى از روش ًای زیػ اؿت

ثابـ   - روش ًاي مکاهیکی - ٍِامو قیمیایػػی - ٍِامو فيؼيني

 UV روش اقّي- 2 . روش دمایػػی- 1  :ٍِامو فیؼیکی
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ب ثا هكًي زٍش اکػدػ باکػجػی ًای بیماری زا را کي ثفکیو ًاگ همی دًوع از بین می بػد
 
ب بي معت   .گػما دادن ا

 
 3زٍقاهعن ا

ب بي معت  .دلیكي اغلب باکػجػی ًا و ویػوس ًا را از بین می بػهع10ثا 
 
 دلیكي مٍزب از بین رفجن کلیي 20زٍقاهعن ا

ب می قٍد
 
ب بّع از  .مٍزٍدات زهعى در ا

 
 درلع می رؿع100 دلیكي زٍقاهعن بي  3کارایػػی راهعمان ِمو گوع زدایػػی ا

 گوعزدایػػی بي روش قیمیایػػی

ن ، بػم، یع، ازن ، ًیعروژن پػاکؾیع پػموگوات و پجاؿیم کي در کو ٍِامو اکؾیع کووعى هامیعى 
 
کلػ و ثػکیبات ا

ب بؾیار اؿیعی یا للیایػػی هیؼ می ثٍان بػای از بین بػدن باکػجػی ًا ی بیماری زا اؿجفادى کػد.می قٍهع
 
ب .ًمچوین از ا

 
زیػا ا

ٍِامو قیمیایػػی بؾیاری وزٍد دارد کي در این زا . بػاي اهػدػ باکػجػی ًا هؾبجًا ؿمي می قٍد3کمجػ از   PH یا11بیـ از   PHبا

 .مًػح همی قٍهع

 ِمو گوع زدایػػی مکاهیکی

ب را کاًـ می 90ثي هفیوی و غفاًا اؿت کي روش ًای باال ثا - لظجي ؿازی - قامو روش ًای اهّكاد
 
درلع میکػوب ًای ا

 .دًوع

ب رايذ هيؾت: ٍِامو ثابـ
 
 .اؿجفادى از اهػژی پػ لعرت کي درثمفيي ا

ب
 
ثٍاهایػػی ٍِامو اکؾیع کووعى با پجاهؾیو ًاي مجفاوت در کفجن یا غیػ فّاؿ کػدن  : ٍِامو اکؾیع کووعى در گوعزایػػی ا

 پاثٍژن ًا فػؽ می کووع

  

 مػاشو چوع گاهي بػای شغؼ پاثٍژن ًا

 گوعزدائی اولیي

ب می باقع
 
زاد ، دی اکؾیع کلػ و ازن بّوٍان  .ًعؼ هابٍدی یا غیػ فّاؿ ؿازی مٍزٍدات بیماریؼای مٍزٍد در موبُ ا

 
کلػ ا

 .مواؿب ثػین ٍِامو گوع زدائی اولیي مّػفی می قٍهع

ب C*T مّیار
 
 بػای گوعزدائی ا

ت هابٍد ؿازی بیفجػ  .باقع می   phثصت ثاخیػ ٍِاملی هَیػ دما و C*T مكادیػ بػای غالب میکػوارگاهیؾم ًا با افؼایـ دما ؿِػ

 .هابٍدی میکػوب ًا کاًـ می یابع  phبایع گػفت با افؼایـ  ph در مٍرد ثغییػات .می قٍد
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گوعزدائی مٍخػ 

ایت زمان ثماس و ممػؼ میؼان مواؿب از ِامو گوعزدا می باقع بػای هابٍد ؿازی در لع مّیوی از .گوعزدائی مٍخػ مؾجلؼم ِر

الزم بػای  C*T بػای ًػ یک گوعزدای واشع مكعار.بایع بػای ًػ گوعزدا در شع مّین ثوَیم قٍد C*T ًػ ارگاهیؾم طاص

بػای گوعزداًای   C*Tبػای هابٍد ؿازی درلع مّیوی از یک ارگاهیؾم طاص هیؼ مكعار. ارگاهیؾم ًای مظجلف مجفاوت اؿت

کمجػ، ِمو گوعزدائی را  C*T در این رابًي گوعزدائی، مٍفق ثػ و لعرثموع ثػ طٍاًع بٍد ، کي با.مظجلف ثفاوت طٍاًع داقت

یا ایوکي زٌت هایٍد ؿازی .را از بین می بػد E.coli مدال ازن بؾیار ؿػیُ ثػ از کلػ و دی اکؾیع کلػ. بٌجػ بي اهرام رؿاهع

 .باقع E.coli بػای کلػ بایع بیفجػ از رلم مػبٍط بي C* T درلع از پلی ویػوس ًا میؼان99/9 

 

ب
 
 گوع زدائی خاهٍیي ا

 

ب ِبارثوع از مماهّت از رقع میکػوب ًا در ؿیؾجم ًای ثٍزیُ و ایراد شفاٍت در بػابػ بػوز 
 
مٌمجػین اًعاؼ گوعزدائی خاهٍیي ا

لٍدگی ًای مػبٍط بي اثماالت هازٍر می باقع
 
مؾئلي رقع مرعد میکػوبی مػبٍط بي این والّیت اؿت کي ثّعادی از باکػجػی  . ا

ب ایراد کلوی بي همایوع
 
بػطی از این میکػوب ًا می ثٍاهوع در قػایى مؾاِع .ًا و میکػوب ًا می ثٍاهوع در ؿیؾجم ًای ثٍزیُ ا

مٌمجػین باکػجػ ی ًای این گػوى ِبارثوع از لژیٍهال ، ؿٍدومٍهاس ،  . بي ٍِامو بیماریؼای فػلت يلب ثبعیو قٍهع

ئػومٍها س ، باؿیلٍس ؿٍبجلیؽ ،
 
 میلی گػم در لیجػ کلػ کامال در 2ثا 1لارچ ًا با میؼان . فالووباکػجػیٍم اؿت مایکٍباکػجػیٍم ، ا

ب بػ يػؼ می قٍهع و گاًی ولت ًا ثا 
 
لژیٍهال مٌمجػین باکػجػی از هَػ رقع مرعد در قبکي  .  میلی گػم در لیجػ کلػ هیاز اؿت3ا

ب می باقع
 
ثرمُ باکػجػی لژیٍهال در ؿیؾجم ثٍزیُ ولٍلي کفی بي ویژى در لؾمت ًائی کي رؿٍبات زمُ قعى اهع دیعى می  .ا

 .قٍد

ب 
 
 روش ًای گوعزدائی خاهٍیي ا

ٍگیػی از بػوز پعیعى رقع بیٍلٍژیکی  ب بًٍر ؿوجی بي موٍَر ایراد یک بالیماهعى از گوعزدا وبا ًعؼ زل
 
گوعزدائی خاهٍیي ا

مین ، گاًی دی اکؾیع کلػ می باقع.اهرام می قٍد
 
در ؿیؾجم ثٍزیُ یظـ ًائی کي دارای .گوعزدای مٍرد ممػؼ کلػ ، کلػ ا

ب باقوع ، ،مٍزب اثالؼ گوعزدا قعى و لابلیت رقع مرعد میکػوب ًا را باال می بػهع
 
ت کم ا هالافی بٍزٍد .هكاط کٍر یا ؿِػ

معى از طٍردگی لٍلي ًا از زملي قػایًی اؿت کي با اهرام قؾجفٍ بػ يػؼ همی قٍد
 
هالافی ًا بي موؼلي مصو شفاٍت  .ا
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کلٍهی ًای لژیٍهال بّع از ثفکیو در بػابػ کلػ مكاومت هفان میعًع ،بػای کوجػؿ مّمٍال .میکػوب ًا در مكابو گوعزدا می قٍد

ب اؿت.کلػ هیاز دارهع mg/ L 6ثا 4بي 
 
اهرام .ثمفیي شػارثی و قٍک کلػ از روقٌای مبارزى با لژیٍهال در طًٍط لٍلي ا

ٍکلػیواؿیٍن اهافی کي مفجمو بػ همب وراى اهعازی کلػیواثٍر در مصو ؿاطجمان اؿت ،روش دیگػی بػای ایراد شفاٍت  ًیپ

ا .این ِمو بػای مصو ًای کار و موازؿ و ؿاطجمان ًای بؼرگ وکارطاهي ًا الزم مصؾٍب می قٍد. اؿت  گؼارش قعى کي درزگیًػ

 .و واقػ ًای الؿجیکی مٍزب ایراد شفاٍت بػای لژیٍهال ًا در بػابػ کلػ و شػارت ًؾجوع

 

 گوعزادیػػی با کلػ 

قامیعهی اؿجفاى می قٍد
 
ب ا

 
قامیعهی با .کلػ مادى قیمیایػػی اؿت کي غالبًا در گوع زدایػػی ا

 
ب ا

 
اولین مٍرد کاربػد کلػ در ثمفیي ا

قامیعهی اؿجفادى می .ممػؼ کوجػؿ يّم و بٍ بٍدى اؿت
 
ب ا

 
در شاؿ شاهػ کلػ بي ِوٍان مادى، گوعزدای اللی درثمفيي ا

ًن و موگوؼ شغؼ ؿٍلفیع ًیعروژن و شغؼ رهگ .قٍد
 
ؿایػ کاربػدًای کلػ قامو کوجػؿ يّم و بٍ کوجػؿ زلبک ًا شغؼ ا

ب مٍزٍد اؿت CL2 کلػ بي اقکاؿ.اؿت
 
 .ثػکیبات زامع ًيپٍ هلػيت ؿعیم و پجاؿیم و دی اکؾیع کلػ گازی در لوّت ا

 قیمی کلػ

ؿ مًػح مي هوع
 
ؿان  .طٍاص زیاد کلػ اين مادى را بي ِوٍان يم گوع زدای ايعى ا

 
ن ا

 
ب بؾیار مصلٍؿ اؿت لغا کاربػد ا

 
کلػدر ا

ؿاهی اهعازى گیػی و کوجػؿ می قٍد .اؿت
 
ب بالي مي ماهع .کلػ بي ا

 
در مكایؾي با ؿایػ گوع زدایػػی  .کلػ بفنو بالیماهعى پایعار در ا

ب شو قٍد ثبعیو بي اؿیع ًیپٍ کلػو .ًا هلػ ارزان ثػ اؿت
 
 HOCL   .می قٍد  OCL و یٍن ًیپٍ کلػ و  HOCL ولجی کلػ در ا

لعرت  PH  اؿت و افؼایـ PH لعرت میکػوب کفی کلػ وابؾجي بي . اؿت  OCL اکؾیع کووعى بؾیار لٍی ثػی هؾبت بي

زاد بالیماهعى بي دلیو باال بٍدن غلوت یٍن ًیپٍ کلػو 9شعود   PH در .میکػوب کفی هلػ را کاًـ می دًع
 
، لعرت CLO کلػ ا

ب کاًـ دًع PH اؿجفادى از گاز کلػ ؿبب می قٍد کي .گوع زدایػػی کمی دارد
 
 .ا

 کلػ باليماهعى

ب وارد واکوـ مي قٍد
 
ت با ثػکيبات مٍزٍد در ا ب مي قٍد بي ؿِػ

 
ب . ًوگاميکي کلػ وارد ا

 
لي مٍزٍد در ا

 
کلػ با ثػکيبات ا

ًن، يٍهٌاي . واکوـ دادى و ثػيٌالٍمجاهٌا را ثٍليع مي کوع
 
ًمچوين با مٍاد اشياء کووعى ماهوع ؿٍلفيع ًيعروژن، يٍن ًاي ا

 .بي ِوٍان مداؿ، در واکوـ کلػ با ؿٍلفيع ًيعروژن دو واکوـ مجفاوت زيػ رخ ميعًع .موگوؼو هيجػيت وارد واکوـ مي قٍد
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Hydrogen Sulfide + Chlorine + Oxygen Ion → Elemental Sulfur + Water + Chloride Ions H2S + Cl2 + 

O2- → S + H2O + 2Cl- 

Hydrogen Sulfide + Chlorine + Water → Sulfuric Acid + Hydrochloric Acid H2S + 4Cl2 + 4 H2O → 

H2SO4 + 8 HCl 

ب می قٍد PH از ًیپٍ کلػيت ؿعيم يا هلؾيم باِح افؼایـ
 
 .ا

 بّع از اين واکوـ ًا

ب شو مي قٍد يبق مّادلي زيػ ًيعروليؼ قعى و ثفکيو اؿيع ًيپٍ کلػو مي
 
  .دًع ولجي کلػ در ا

Chlorine + Water → Hypochlorous Acid + Hydrochloric Acid Cl2 + H2O → HOCl + HCl 

 HOCl ٍکلػيت ثبعيو مي قٍد  .يک اؿيع هّيف اؿت کي بي لٍرت زيػ واپاقي قعى وبي يٍن ًيپ

Hypochlorous Acid ↔ Hydrogen Ion + Hypochlorite Ion HOCl ↔ H+ + OCl- 

ٍع زاد بالي ماهعى مي هاموع OCL و HOCL لغا مرم
 
، دما ، و غلَت کلػ  pHبا OCL و HOCL غلَت ًاي هؾبي .را کلػ ا

اؿت  OCL  اکؾيع کووعى بؾيار لٍي ثػ هؾبت بي.مٍزٍد در مصلٍؿ ثغييػ مي کوع

 HOCL HOCL  در pH= 6 و OCL درpH= 7/5   لغا لعرت گوعزدايػػي کلػ با افؼايـ. ثػکيب غالب اؿتpH   کاًـ مي

زادبا ليماهعى بي دليو باال بٍدن غلَت يٍن ًيپٍ کلػيت لعرت گوعزدايػػي کمي دارد9شعود    pH در .يابع
 
زاد بي  .کلػ ا

 
کلػ ا

ب اهافي مي قٍد 
 
واکوـ ًاي واپاقي ًيپٍ کلػيت ًاي کلؾيم وؿعيم بي قکو زيػ . قکو همک ًاي ًيپٍ کلػيت هيؼ بي ا

اؿت 

Calcium hypochlorite  + Water → Hypochlorous Acid + Calcium Hydroxide 

Ca(OCl)2 + 2 H2O → 2 HOCl + Ca(OH) 

2Sodium hypochlorite + Water → Hypochlorous Acid + Sodium Hydroxide 

NaOCl + H2O → HOCl + NaOH 
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يع گاز کلػ
 
ب راکاًـ مي دًعpH  ًمان گٍهي کي از اين واکوـ ًا بػ مي ا

 
ب را باال مي بػهعpH در لٍرثي کي ًيپٍ کلػيت ًا .ا

 
 .ا

ب داراي ٍػفيت بافػي کم ، کارايػػي گوعزدايػػي گاز کلػ باالثػ از ًيپٍ کلػيت ًا 
 
لغا در يک مكعار مؾاوي کلػ اهافي قعى بي ا

 اؿت

 کلػ ثػکيبي باليماهعى

مين کي کلػ ثػکيبي باليماهعى هاميعى مي قٍد مي
 
مٍهياک واکوـ دادى و ثفکيو کلػا

 
يبق مّادالت زيػ  . دًع کلػ بال فاللي با ا

 .کلػ در اين قکو گوعزداي هّيفي اؿت و باليماهعى پايعار در قبکي ثٍزيُ ايراد مي کوع

Ammonia + Hypochlorous Acid → Monochloramine + Water NH3 + HOCl → NH2Cl + H2O 

مين ثفکيو مي گػدد
 
ٍکلػو واکوـ دادى و دي کلػو ا مين ؿپؽ با اؿيع ًيپ

 
ٍکلػوا  .مو

Monochloramine + Hypochlorous Acid → Dichloramine + Water 

NH2Cl + HOCl → NHCl2 + H2O 

مين ثٍليع مي قٍد
 
ٍکلػو واکوـ دادى و ثػي کلػو ا مين با اؿيع ًيپ

 
 .در هٌايت دی کلػوا

Dichloramine + Hypochlorous Acid → Trichloramine + Water NHCl2 + HOCl → NCl3 + H2O 

مين ًا ثٍليع مي کوع کي مي ثٍاهع بي 
 
مٍهياک ثػکيب قعى و ثػکيبات مٍؿٍم بي کلػوا

 
ب کلػ با ا

 
مٍهياک در ا

 
درلٍرت شوٍر ا

ٍکلػيت و يٍن ًيپٍ کلػو  زاد و اؿيع ًيپ
 
مين باقع در لوّت بي کلػ ا

 
مين ويا ثػي کلػوا

 
مين و دي کلػوا

 
ؿي لٍرت مٍ هٍ کلػوا

زاد مٍزٍد مي گٍيوع
 
مين ًا را کلػ ثػکيبي مٍزٍد مي هاموع . مرمٍِا کلػ ا

 
ايوکي کعاميک از  . در شالي کي کلػ بي لٍرت کلػو ا

مٍهياکي، مكعار کلػ ممػفي، دما، 
 
مين ًا ثٍليع مي قٍد بؾجگي بي هؾبت کلػ و هيجػوژن ا

 
هيجػوژن  .و لليائيت دارد pHکلػوا

بٌاي کلػزدى اؿجظػ ًاي قوا اؿت
 
واکوـ ًاي فٍؽ در قػايًي  و ثػي کلػايع ِامو اللي ايراد ؿٍزش و ثصػيک چفم در ا

 ممکن اؿت مورػ بي ثٍلیع ثػکيباثي قٍد کي فالع کلػ ًؾجوع

2Cl2 + 2NH3 N2 + 6HCl 

4Cl2 + NH3 + 3H2O 8Cl- + NO3 -+ 9H+ 

هكًي قکؾت کلػزهي 
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ب مي گػدد 
 
ب زدى قٍد، در وًلي اوؿ لػؼ اکؾيع کػدن اهٍاع مظجلف ثػکيبات مٍزٍد در ا

 
ثا زماهي کي هياز . ولجي کلػ بي ا

مٍهياک واکوـ دادى و کلػ ثػکيبي باليماهعى .اوليي بي کلػ بػ يػؼ هفٍد ًيچ کلػ لابو اهعازى گيػي مٍزٍد هيؾت
 
ؿپؽ کلػ با ا

با افؼودن مكاديػ بيفجػ کلػ غلَت کلػ ثػکيبي باليماهعى بي شعاکػدػ مكعار ، افؼايـ مي يابع وافؼودن بيـ از شع کلػ .ثٍليع قٍد

مين ًا بي اکؾيع هيجػوژن يا . اين وهّيت را هكًي قکؾت کلػزهي مي هاموع . باِح کاًـ کلػ ثػکيبي مي قٍد 
 
در اين هكًي کلػا

در فاللي .مي قٍد SH2يا Feلػؼ اکؾيعاؿيٍن مٍادي چٍن2ثا 1مكعارکلػ ثؼريكي در فاللي .ؿايػ گاز ًا اکؾيع مي قٍهع

مين ًا را ثٍليع مي کوع3ثا 2هكًي 
 
مٍهياک ثػکيب مي قٍد و اهٍاع کلػ ا

 
کلػ ثؼريكي لػؼ 4ثا 3در فاللي .کلػ ثؼريكي با ا

مين ًا مي قٍد بي يٍري کي با ثٍليع ثػکيبات بعون طاليت باکػجػي کفي چٍن
 
ثػي اکؾيع ازت  N2Oيا N2اکؾيعاؿيٍن کلػ ا

ب 4در فاللي هكًي .و اؿيع کلػئيعريک مي قٍد و ِمال ارزش هع ِفٍهي کووعگي طٍد را از دؿت مي دًع
 
بي بّع کلػ ثؼريكي بي ا

را 4هكًي . و در اخػ ًيعروليؼ بي اؿيع ًيپٍ کلػيت و يا يٍن ًيپٍ کلػيت ثبعيو مي قٍد . ثماما طاليت هع ِفٍهي کووعگي داد 

 .باقع PPM 1ثا 5/0هكًي قکؾت مي گٍيوع ودر ِمو ؿّي مي قٍد غلَت کلػ بّع از هكًي قکؾت بين 

 دوزاژ کلػ

ب بػاي ثٍليع يک مكعار باليماهعى مفظك در اهجٌاي يک زمان ثماس مّين اؿت
 
دوزاژ .دوزاژکلػ بي مكعار کلػ اهافي قعى بي ا

ب باليماهعى کلػ را مفظك مي کوع
 
لي مٍزٍد در ا

 
 .موٌاي هياز اوليي کلػ ايراد قعى بي وؿيلي ثػکيبات و مٍاد ا

ب و ًٍايػػي ثغييػ مي کوع 
 
ب طام ، دما ، و ؿايػ قػايى ا

 
ميلي گػم در 4ثا  0/2مّمٍال دوزاژکلػ در گؾجػى . دوزاژکلػ با کيفيت ا

و دما و ؿايػ  pHبؾجي بي.ميلي گػم در هكاط دور قبکي ثٍزيُ باقع1ثا 0/6مّمٍال کلػ ثػکيبي باليماهعى بايع بين .ليجػ لػار دارد

ب ، ممکن اؿت مكاديػ بيفجػ کلػ باليماهعى هيؼ الزم باقع
 
کلػ باليماهعى بػاي زمان ثماس مفظك، بايع گوعزدايػػي .مفظمات ا

 .مٍخػ در ثمفيي طاهي و شفاٍت در بػابػ رقع مرعد ارگاهيؼم ًاي ها مًلٍب را ثامين کوع

 گاز کلػ

ثٌیي 99/9درون ؿیلوعر فٍالدی ففػدى با درزي طلٍص  .گاز کلػ بػای ممارؼ ثرارثی از الکػجػولیؼ همک يّام ثٌیي می قٍد

ثا 300 – 60در کپؾٍؿ ًای  .بػابػ از ًٍا ؿوگین ثػ اؿت5/2ثا  2 .در درزي شػارت اثاؽ ؿبؼ مجمایو بي زرد اؿت .می قٍد

ٍگػمی ثٌیي می قٍد 800 ایت قٍد .کیل ن بایع با اشجیاط کامو لٍرت گیػد .ًوگام کار ایموی کامو بایع ِر
 
خیػ  .شمو و هكو ا

 
ثا

ن طیلی کم اؿت. گاز کلػ بٌجػ از بكیي اقکاؿ کلػ می باقع
 
 .زیػا ها طالمی ا

 يػاشی ؿیؾجم کلػزهی
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ب مجفکو از قـ بظـ زعاگاهي اؿت
 
 یک ؿیؾجم کلػ زهی بػای گوعزدائی ا

 ثامین کلػ1-

 ذطیػى و زا بصائی -2 

 العامات ایموی -3 

 ثؼریق کلػ - 4

 اهجفار اطجالط وثماس -5 

 ؿیؾجم کوجػؿ -6 

کلػ مّمٍال بي لٍرت گاز مجػاکم مایُ ثصت ففار ثامین میفٍد و در ٍػوؼ ویا ؿیلوعر کٍچک ویا بؼرگ ثٌیي می :ثامین کلػ

 قٍد

یک ؿیؾجم ذطیػى وزا برائی بایع بػ اؿاس مالشَات ایموی يػاشی قٍهع زیػا کلػ بؾیار ؿمی و طًػهاک : ذطیػى وزا برائی

 .اؿت

    مالشَات مٌم ایموی در يػاشی ؿیؾجم کلػ زن قامو شعود مٍازي کارکوان بٌػى بػداری، ثٌٍیي ايفاء شػیق، : العامات ایموی

 .ثصٍیو وثظلیي بار، ذطیػى و اهجكاؿ اؿت

 بػداقت کلػ ثبظیػ کووعى کلیع طٍدکار رگٍالثٍر اهژکػجٍر  . ؿیؾجم ثؼریق کلػ اؿاؿا مجفکو از ازؼای زیػ اؿت: ثؼریق

ن ایراد زمان ثماس بػای گوعزدائی مٍخػ هػوری اؿت: اطجالط وثماس 
 
ب و بي دهباؿ ا

 
 .اطجالط ؿػیُ مصلٍؿ کلػ با ا

ب  :ؿیؾجم کوجػؿ 
 
ؿیؾجم کلػزهی بایع بي گٍهي ای يػاشی قٍد ثا در اهجٌای زمان ثماس مفظك، مكعاری کلػ بالیماهعى در ا

و کلؾیم % 50مظلٍط طفک و هؾبجًا پایعاری از کلػ اؿت با هؾبت کلػ  . 2CA(CLO)وزٍد داقجي باقع کلؾیم ًیپٍ کلػیت

ثٌیي کلؾیم  .ثٍلیع می قٍد% 70ثا % 60بي لٍرت داهي ثٍدى یا لػص می باقع کي مّمٍاًل با طلٍص  . %22و اکؾیژن % 28

ب مظلٍط قعى و  .ًیپٍ کلػیت اشجیاج بي زمان بیفجػی هؾبت بي گازکلػ دارد
 
گػاهٍؿ ًای پػ کلػین بایع در ٍػؼ پالؿجیکی با ا

 .بّع ممػؼ می قٍد

 CLONA ؿعيم ًیپٍ کلػیت
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درلع کلػ فّاؿ 5/5ثا 5ؿفیع کووعى طاهگی  .یا ؿفیع کووعى طاهگی در غلَت باال بّوٍان هع ِفٍهی کووعى بي کار می رود

ب ژاوؿ بػ طالؼ پػ کلػین رؿٍب ایراد همی کوع .درلع کلػ فّاؿ دارد10ثا 8 ؿفیعکووعى لوّجی  .دارد
 
ب ژاوؿ یا ؿعیم  .ا

 
ا

ِمػ مفیع ؿعیم  .ريٍبت هٍر و طٍرقیع ؿبب از بین رفجن ؿعیم ًيپٍ کلػیت می قٍد- گػما .ًيپٍ کلػیت بؾیار ها پایعار اؿت

 .ؿعیم ًیپٍ کلػیت گػان ثػ از کلؾیم ًیپٍ کلػیت اؿت .روز اؿت90ثا 60ًيپٍ کلػیت 

 ؿیؾجم ًای ًیپٍ کلػیت

زاد بي قکو مایُ از یک موبُ زامع ثامین می قٍد این روش هؾبت بي کلػ گازی کم طًػ ثػ بٍدى اؿت در   
 
در این روش کلػ ا

 .يػاشی و بٌػى بػداری از ؿیؾجم ًای ثؼریق ًیپٍ کلػیت ثٍزي بي مٍارد زیػ هػوری اؿت

ٍکلػیت ًا می ثٍاهوع= طٍردگی ورهع ًیپ
 
 .مٍزبات طٍردگی را فػاًم ا

ٍکلػیت ًا در اخػ گغقت زمان ثرؼیي قعى واز لعرت مصلٍؿ کم می قٍد= افت کیفیت  .ًیپ

ًن مؽ هیکو ثؾػیُ می = هاطالمیػػی ًای مٍزٍد در مصلٍؿ
 
ٍکلػیت ًا با شوٍر هاطالمی ًای مّین هَیػ ذرات ا ثرؼیي ًیپ

 .قٍد

ن 90ثا 60ثٍلیي می قٍد کي شعاکػدػ معت هگي داری مصلٍؿ ًیپٍ کلػیت ؿعیم = زمان هگي داری 
 
روز باقع چػا کي بّع از ا

 .ثرؼیي می قٍد

فجاب
 
هاقی از  UV ِمػ مفیع مصلٍؿ ًیپٍ کلػیت کي در یک دورى يٍالهی معت در مّػض هٍر طٍرقیع واقّي= ثابـ مؾجكیم ا

ن لػار می گیػهع کاًـ چفمگیػی می یابع
 
 .ا
فجاب  

 
هاقی  UV  ِمػ مفیع مصلٍؿ ًیپٍ کلػیت کي در یک دورى يٍالهی معت در مّػض هٍر طٍرقیع واقّي= ثابـ مؾجكیم ا

ن لػار می گیػهع کاًـ چفمگیػی می یابع
 
 .از ا

درلع و ًیپٍ 16ثا 12ًیپٍ کلػیت ؿعیم را میجٍان در غلَت ًای مظجلف ثٌیي کػد مّمٍال در غلَت ًای = غلَت مصلٍؿ

 .درلع می ؿازهع3ثا 1کلػیت کلؾیم را در غلَت ًای 

PH   کاًـ می یابع بوابػاین شفٌ مصعودى بػؿع11پایعاری مصلٍؿ ًیپٍ کلػیت ولجی کي کمجػ از PH  زٌت پایعاری بؾیار

 .الزم اؿت

ن کاًـ می یابع= دما
 
ت ثرؼیي مصلٍؿ ًای ًیپٍ کلػیت افؼایـ وپایعاری ا  .با افؼایـ دما ؿِػ

 .اشجماؿ اشجػاؽ در ِملیات ذطیػى ؿازی مصلٍؿ ًیپٍ کلػیت مؾئلي ای ازجواب هاپغیػ اؿت= اشجػاؽ فٍری 
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زاد بي لٍرت ًیپٍ کلػیت = واکوـ ًای قیمیایػػی طًػهاک
 
ٍکلػیت للیائػئت الزم را داقجي باقع کلػ ا در لٍرثیکي مصلٍؿ ًیپ

زاد بي اؿیع ًیپٍ کلػو ثبعیو می قٍد کي لادر 7کمجػ از  PHودر. کي مادى ای هؾبجا بی طًػ اؿت ثبعیو می قٍد  (یٍن )
 
کلػ ا

 .اؿت مٍلکٍؿ کلػ را ثٍلیع همایع وبعین ثػثیب کلػ بمٍرت گاز طارج قعى وطًػاثی را بي ًمػاى دارد

 

 مٍارد کاربػد کلػ

 plain chlorination کلػزن ؿادى 1–  

ب بي ثمفیي طالی اشجیاج هعارد 
 
ب چفمي ، چاى. زماهی کي ا

 
 ماهوع ا

 pre chlorination پیـ کلػ زهی  2–

بٌایػػی کي کیفیت بیٍلٍژیکی مجغیػ دارهع بکار می رود
 
 .یا کلػ زهی مكعماثی بػای ا

ب – کاًـ ممػؼ مٍاد موّكع کووعى – از بین بػدن در لعی از میکػوارگاهیؾم ًا : اًعاؼ این کار
 
- کاًـ يّم وبٍی ا

لٍدگی هاقی از باکػجػی ًا و زلبک ًا
 
 کاًـ بار ا

  post chlorinationکلػ زهی هٌایػػی 3– 

ب را بّع از ِملیات ثمفیي گوعردایػػی می کووع
 
 .در این روش ا

 double chlorinationکلػ زهی مرعد 4– 

ب را لبو از ورود بي لافی وبّع از طػوج از لافی کلػ زهی می کووع
 
 .ا

 super chlorinationؿٍپػ کلػ زهی5 – 

ب، کلػ ثؼریق می قٍد  بیـ از اهعازى ومٍرد هیاز بي
 
ب ثا شعود . ا

 
 .کلػ بالیماهعى داریم 5ppmبًٍری کي بّع از کلػزهی در ا

 shock chlorinationقٍک کلػیواؿیٍن   6 -   

بي موٍَر شفٌ یک بالیماهعى زیاد وبا دوام از کلػ با ًعؼ کوجػؿ رقع وهمٍ بیٍلٍژیکی در ثاؿیؾات و زلٍ گیػی از ایراد 
ب ثؼریق می قٍد 

 
لٍدگی روی ؿًس فیلجػ ًا دزاژ هؾبجا باالیػػی از کلػ بي ا

 
 میلی گػم در لیجػ50ثا 20شعود .ا

ب بػای ثٍلیع یک مكعار بالیماهعى در اهجٌای یک زمان ثماس مّین اؿت– دوزاژ کلػ 7 -   
 
دوزاژکلػ  . مكعار کلػ اهافي قعى بي ا

ب طام 
 
ب وًٍایػػی ثغییػ می کوع– با کیفیت ا

 
 ومّمٍال دوزاژ . دما وؿایػ قػایى ا
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میلی گػم در لیجػ در هكاط دور 1ثا 0/5مّمٍال کلػ ثػکیبی بالیماهعى بایع  . میلی گػم در لیجػ لػار دارد2ثا 0/2کلػ در گؾجػى 

: پمپ کلػزن می ثٍاهع مرٌؼ بي ازؼاء زیػ باقع  . قبکي ثٍزیُ باقع

ًمؼن با قفت و پػواهي هع اؿیع   - 1 

 لیجػی 500ثا 200مظازن هع اؿیع - 2

اؿکلت با پٍقـ مواؿب  -3

: ثابلٍ بػؽ مکاهیکی یا ؿادى قػایى اثالک دؿجگاى کلػزن  - 4 

. دؿجگاى را از باران وثابـ مؾجكیم طٍرقیع ، ؿػما و گػما مصافَت همایع . 1 

ٍع دؿجگاى بػؽ ثک و یا ؿي )و بػؽ  دارای ثٌٍیي مواؿب ، روقوایػػی کافی ، کػففٍر شٌت قؾجفٍی دؿجگاى. 2    بػشؾب ه

. باقع  (فاز

ب ؿاطجي قٍد . 3 
 
. هؼدیک مکان ثؼریق کلػ و در لٍرت ممکن بػ روی لٍلي ا

  : يػیكي اؿجفادى از دؿجگاى

ب پػ هماییع   .1
 
. مظؼن ًمؼن را ثا بیؾت ؿاهجی مجػی دًاهي ، از ا

ن بػیؼیع . 2 
 
. بي مكعار الزم پٍدر کلػ را در داطو ا

 .دلیكي مصلٍؿ ًمؼدى قٍد ؿپؽ ًمؼن را طامٍش هماییع 10الی  2ًمؼن را روقن کػدى ازازى دًیع . 3 

ًک ثفکیو قعى رؿٍب همایع   شعالو دى دلیكي. 4
 
. ازازى دًیع ثا ا

مادى ثؼریق می باقع . 5 
 
. در دؿجگاًٌای ثک مظؼهي مصلٍؿ ا

 .در دؿجگاًٌای دو مظؼهي با باز کػدن قیػ واؿى ، مصلٍؿ در مظؼن ثؼریق پػ قعى و لابو اؿجفادى می باقع. 6 

 Electro Chlorination )چيؾت؟ (ثٌيي کلػ در مصو 

ٍکلػيت ؿعيم درزي يک در هكًي ممػؼ را ب قٍر بي ًيپ
 
 Electroبًٍر طاللي ثکوٍلٍژی ؿادى و ِملی ثبعيو همک يا ا

Chlorination  قػکت ثصكيكات پيفػفجي دی اکؾیع کلػ . گٍيوع CLO2رد
 
-  ؿاؿ ًا اؿت کي دی اکؾیع کلػ بػای ؿفیع کػدن ا

ب اؿاؿًا بي کوجػؿ يّم و بٍ مصعود می قٍد .پارچي اؿجفادى می قٍد- کاغغ
 
 .بي کار بػدن این مادى در ثمفیي ا
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 :مؼایا و کاربػد دی اکؾیع کلػ ِبارثوع

مٍهیاکی . باکػجػی کـ و ویػوس کـ لٍی
 
 لی و ثفکیو . ِعم واکوـ با هیجػوژن ا

 
ثظػیب و  . THMsِعم واکوـ با ثػکیبات ا

خیػ لػار گػفجن بي کارایػػی گوع زدایػػی در . THMs درلع پیـ ؿازی ًای40ثا 30ثرؼیي 
 
 10ثا 6بین   PHِعم ثصت ثا

امکان طًػات بٌعاقجی هاقی از  .بایع در مصو ثٍلیع قٍد . (بػابػ کلػ 5ثكػیبًا  )ًؼیوي باالی مادى قیمیایػػی  : مّایب

وردًای زاهبی ثٍلیع
 
ب ثمفیي قعى در دوزاژ باال .فػا

 
 ایراد يّم فلؼی در ا

  طٍاص دی اکؾیع

ٍع بٍدى کي از بٍی کلػ لٍی ثػ اؿت در لٍرت اؿجوفاؽ دی اکؾیع  .دی اکؾیع کلػ یک گاز مجمایو بي ؿبؼ با بٍی قعیع ها مًب

ن در غلَت .کلػ بػای اهؾان ؿمی اؿت
 
یک گاز ها پایعار بٍدى و در غلَت ًای باالی  .لابو ثفظیك اؿت PMM 0/1بٍی ا

دی اکؾیع کلػ بي دلیو ها پایعار بٍدن ًمیفي در مصو ثٍلیع و بال فاللي ممػؼ .درلع شرمي در ًٍا باِح اهفرار می قٍد10

زاد اهافی وزٍد داقجي باقع اؿیع  .گوع زدایػػی لٍی ثػ از کلػ اؿت با وزٍد این کي پجاهؾیو کمجػی از کلػ دارد.می قٍد
 
اگػ کلػ ا

 .ًیپٍ کلػو و ثػکیبات بػم دار را ثٍلیع می کوع

   I2یع 

بی مجمایو بي ؿياى وزٍد دارد
 
زاد بي قکو زامع و بي رهگ ا

 
زاد شالليت کم در اب دارد .یع در شالت ا

 
بوابػاین یعور . در شالت ا

ب طیلی مصلٍؿ اؿت بي زای یع ممػؼ می قٍد
 
ب ثػکیب قعى و ايراد اؿیع  .پجاؿیم کي در ا

 
زاد بي مصن ازاد قعن با ا

 
یع ا

یٍ دوس را می همایع 
 
بي يٍر کلی یع در مكابو زلبم ًا بي اخػ  .هي یک اؿیع هّیف ویک هع ِفٍهی کووعى طٍب اؿت.ًيپٍا

ب بػای طاهم ًای شاملي ، افػاد دچار بیماری ًای ثیػوئیعي ثٍلیي همی قٍد .اؿت
 
مگػ این . اؿجفادى از یع بػای گوع زدایػػی ا

ب بایع باالی  .کي از یک ؿیؾجم ثمفیي هٌاهی شغؼ مؤخػ یع، مدو کػبن کػاهٍلي اؿجفادى قٍد
 
میلی گػم 1مّمٍاًل میؼان یع در ا

ب با ،یع، پؽ از هیم ؿاِت کامو می قٍد .در لیجػ اؿت
 
 .يع از هلػ گػان ثػ اؿت .ِمو گوع زدایػػی ا

 

 یع

ب بي زوگ زٌاهی اوؿ مػبٍط می قٍد اولین اؿجفادى
 
ب بػای  . از یع در ثمفیي ا

 
هػا بي ِوٍان اؿجػیو کووعى فٍری ا

 
زماهی کي ا

ب 40در لع ثوجٍر یع را بػای ثمفیي شعود 7میلی لیجػ از مصلٍؿ 5اؿجفادى از 1922درؿاؿ  .ؿػبازان پیفوٌاد دادهع
 
لیجػ ا

ب ودر یک زمان ثماس 2بّع ًا اؿجفادى از  .پیفوٌاد دادهع
 
در  .دلیكي پیفوٌاد دادهع15لًػى از مصلٍؿ ثوجٍریع را بي ًػ لیجػ ا
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یع را بي  mg 8فاللي زوگ شٌاهی دوم داهفگاى ًاوارد لػص ًای گلٍبالین زٌت گوعزدائی موابُ کٍچک ابعاع کػد ًػ لػص 
ب معت معیعی اؿت کي مٍرد ثاییع لػار گػفجي اؿت  . ًػ لیجػ اهافي می کوع

 
اما . اؿجفادى از یع بّوٍان یک گوعزدابػای ثمفیي ا

 .همی ثٍهع زاگؼین کلػ قٍد

یع می ثٍاهع  .ِمعى ممػؼ اؿجفادى از اقکاؿ لػص یا ثوجٍریع بػای ثمفیي فٍری موبُ کٍچک هَیػ لمكمي ؿػبازان قایُ اؿت

ومٍد ؿػویؽ بٌعاقت . میلی گػم در لیجػبػ ؿالمجی ایراد همایع 2ثا 1اخػات فیؼویٍلٍژیکی، هامًلٍبی را در غلَت  بػاؿاس ًر

ب پاک و 30درلع در معت زمان 2لًػى مصلٍؿ ثوجٍریع 5ِمٍمی امػیکا ممػؼ 
 
ب 10دلیكي بػای ثمفیي ا

 
لًػى بػای گوعزدایػػی ا

. میلی گػم در لیجػبػ ؿالمجی ایراد همایع 2ثا 1یع می ثٍاهع اخػات فیؼویٍلٍژیکی، هامًلٍبی را در غلَت  . کعر ثٍلیي می قٍد

ومٍد ؿػویؽ بٌعاقت ِمٍمی امػیکا ممػؼ دلیكي بػای ثمفیي 30درلع در معت زمان 2لًػى مصلٍؿ ثوجٍریع  5 بػاؿاس ًر

ب پاک و 
 
ب کعر ثٍلیي می قٍد10ا

 
درلع در  7لًػى مصلٍؿ 2درلع در یک لیجػ و 2لًػى مصلٍؿ  5 . لًػى بػای گوعزدایػػی ا

 .دلیكي ثٍؿى ؿازمان شٌاهی بٌعاقت در قػایى اهًػاری پیفوٌاد قعى اؿت30 گػم درلیجػبّع از 

 

اخػات هع میکػوبی یع 

 I2 و HIO مكادیػ هؾبی .اؿیع ًیپٍیعو ویع دو ِامو مٌم گوعزدائی در میان گٍهي ًای مظجلف ثػکیبات یع می باقوعI2 

 .ولعرت مصلٍؿ و دما بؾجگی دارد PH واؿیع ًیپٍ یعو بي

 :   I2  3  بػابػ بیـ از6 ثا HIO ٍهع اؿپٍر ًا را هابٍد ؿازدامی ث. I2   هجامبا ًیؾجٍلیجیکا
 
بػابػ بیـ 3ثا 2در هابٍدی کیؾت ا

را  E.coli می ثٍاهع باکػجػی  I2 بػابػ بیـ از4ثا HIO3  .اؿت I2 اما اخػ هع ویػوؿی اؿیع ًیپٍ یعو بیـ از . مٍخػ اؿت HIO از

 .هابٍد ؿازد

بػم 

ب ؿوگین ثػ اؿت
 
ن فٍؽ  .بػم در درزي شػارت اثاؽ بي لٍرت مایُ لػمؼ رهگ یا لػمؼ لٌٍى ای بٍدى و ؿي بار از ا

 
مادى ؿازی ا

 
ا

 .الّادى طًػهاک اؿت و ؿًس پٍؿت را می ؿٍزاهع

 .زلبک کـ لٍی بٍدى اؿت و مصلٍؿ اؿت- هع ِفٍهی کووعى- اکؾیع کووعى .کمجػ از کلػ چفم را ثصػیک می کوع :مؼایا

ب را کاًـ می دًعPH - لابلیت اهفرار دارد : مّایب
 
ب را می ثٍاهع بي رهگ ؿبؼ در بیاورد .بٍی ثوعی دارد .ا

 
بػم از کلػ  .ا

 .بػابػ گػان ثػ اؿت10

 پػموکوات پجاؿیم
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پػ  .و بي يٍر گؾجػدى بػای کوجػؿ يّم و بٍ و شغؼ موگوؼ اؿجفادى می قٍد. در پػموگوات پجاؿیم یک اکؾیع کووعى لٍی اؿت
بػای گوع زدایػػی با  .بوابػاین بػاي گوعزدايػػي بي زمان و غلَت بؾيار زياد اشجياج دارد. موگوات پجاؿیم یک گوع زدا هّیف اؿت

ب بؾیار  .ؿاِت هياز دارد24ميلي گػم در ليجػ بي زمان 2بالیماهعى 
 
بي دلیو گػفجي قعى کاربػد پػموگوات پجاؿیم در ثمفیي ا

 .این مادى از واکوـ کلػ با موگوات پجاؿیم ثٍلیع می قٍد .پػموگوات پجاؿیم همک کػیؾجالی بوفـ رهگ اؿت . مصعود اؿت

 .ولجی پػموگوات پجاؿیم بي اب اهافي می قٍد شوٍرش با ایراد ثي رهگ بوفـ بي کمک چفم لابو ثفظیك اؿت

 مؼایای پػموگوات پجاؿیم بي ِوٍان یک گوع زدا

ؿان اؿت
 
ن ا

 
ؿان اؿت .بي ِلت ایراد رهگ بوفـ ثفظیك ا

 
ن بي لٍرت زامع ا

 
طًػ ثؼریق بیـ از  .زا بي زایػػی و شمو ا

 .شع با ثؼریق مادى زامع و دیعن رهگ بوفـ در مصلٍؿ کاًـ می یابع

 مّایب

ن اؿت .ثؼریق ان باِح رهگی کػدن ايػاؼ می قٍد
 
زمان ثماس مٍرد هیاز يٍالهی  .کاربػد ثؼریق مادى زامع بیـ از مصلٍؿ ا

 اؿت

 پػموگوات پجاؿیم

ب می باقع
 
می ثٍان از این مادى بّوٍان  .پػموگوات پجاؿیم یک ِامو قیمیائی واکؾیع کووعى پػ ممػؼ در لوّت ا

زایگؼیوی بػای کلػ یا دیگػ گوعزدا ًا در هكايی از ثمفیي طاهي کي اکؾیعاؿیٍن قیمیائی ًعؼ اللی اولیي بٍدى اؿت ،اؿجفادى 
از ًمان ابجعا کارائی این مادى در کوجػؿ  .بّوٍان یک ِامو گوعزدا مّػفی گػدیع1862پػموگوات پجاؿیم اوؿ بار در ؿاؿ  .همٍد

مّػفی پػموگوات هي ثوٌا در بیمارؿجان ًا و مػاکؼ مفابي بلکي در موازؿ یک گوعزدای رایذ بٍدى  .اپیعمی ًای وبا مفظك گػدیع
ب ممػؼ پػموگوات پجاؿیم بي ِوٍان یک اکؾیع کووعى لٍی وبا ًعؼ کوجػؿ يّم وبٍ ورهگ زدائی و  .اؿت

 
در لوّت ثمفیي ا

ًن وموگوؼ رو بي افؼایـ اؿت
 
 .کوجػؿ رقع بیٍلٍژیکی وکاًـ میؼان ا

ب،کوجػؿ
 
از يػیق اکؾیعاؿیٍن مٍاد پیـ ؿاز و کاؿجن از میؼان هیاز  THMs هكـ خاهٍیي پػموگوات پجاؿیم در ثمفیي طاهي ا

 .بي گوعزداًای دیگػ اؿت

طٍاص فیؼیکی 

پػموگوات پجاؿیم بي قکو بلٍر ًای ارغٍاهی ثیػى ،ثكػیبا ؿیاى رهگ اؿت کي در مّػض هٍر یک درطفوعگی مجالیک از طٍد 

بّالوى میؼان اهصالؿ بي اهعازى ذرات، قعت . شاللیت پػموگوات پجاؿیم قعیعا بي میؼان دما وابؾجگی دارد  .دًع هفان می

ب بؾجگی دارد
 
اما ولجی با درزي . پػموگوات پجاؿیم طالك زاذب الػيٍبي همی باقع .اطجالط و غلَت ؿایػ امالح مٍزٍد در ا

ن بي ًم می چؾبوع
 
 طلٍص لوّجی و مفابي ِػهي می قٍد در قػایى مػيٍب،بلٍر ًای ا
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 طٍاص قیمیائی

ن گػمازا اؿت 
 
کال پػموگوات . پػموگوات پجاؿیم در شالت مایُ قعیعا فّاؿ اؿت و ثكػیبا ثمامی واکوـ ًای قیمیائی ا

، پػموگوات پجاؿیم ثّعاد زیادی از 9PHثا  4 در داموي .پجاؿیم در قػایى اؿیعی یا للیائی ثبعیو بي بی اکؾیع موگوؼ می قٍد

لی و مّعهی را اکؾیع می کوع 
 
الیوعًائی هَیػ فوو ًا  .البجي اکؾیعاؿیٍن در قػائى للیائی بٌجػ لٍرت می گیػد.مٍاد ا

 
غالب ا

ب هیؼ اکؾیع قعى ورؿٍب . وزلبک ًا کي مٍزع يّم وبٍ ًؾجوع بي ؿٌٍلت بٍؿیلي پػموگوات ثرؼیي می قٍهع 
 
ًن وموگوؼ ا

 
ا

ت اکؾیعاؿیٍن را بیفجػ همٍد و اهّكاد دی اکؾیع موگوؼ را بٌبٍد بظفیع PHشجی می ثٍان با باال بػدن. میکوع   .ؿِػ

 اخػات هع شیاثی

ا هاخػات هع شیاثی پػموگوات پجاؿیم ِمعا بّلت ثرؼیي قعن اکؾایفی پػموگوات بػ کػدیػی از میکػوارگاهیؾم ًا ،باکػجػی 

،شوٍر  PHزمان ثماس ، دما ،  بي غلَت پػموگوات ، قعت اخػ بؾجگی دارد .،لارچ ًا ،ویػوس ًا وزلبک ًا مٍخػ اؿت

ِمٍما پػموگوات در  ؿایػ مٍاد لابو اکؾیع قعن وشؾاؿیت اطجمالی ًػ میکػوارگاهیؾم هؾبت بي پػموگوات پجاؿیم ،

قػلیى اؿیعی لعرت هع شیاثی بیفجػی دارد ثا در قػایى للیائی ،و لعرت اکؾیعاؿیٍن این مادى در قػایى للیائی مّمٍال 

غلَت پػموگوات پجاؿیم الزم بػای  . ًای اؿیعی بٌجػ اؿت PHلعرت باکػجػی ؿایع پػموگوات در .بیفجػ از قػایى اؿیعی اؿت

ٍِامو اکؾیع کووعى مّمٍال در ردیف مٍخػثػین ٍِامو غیػ . میلی گػم در لیجػ اِالم قعى اؿت 4گوعزدائی کلی فػم ًا شعود 

 .فّاؿ ؿاز ویػوس ًا مصؾٍب می قٍد

ب
 
 ممارؼ غیػ گوعزدائی پػموگوات پجاؿیم در ثمفیي ا

ب طام و لافی ًای 
 
بٌای ؿًصی وکوجػؿ زلبک ًا در مظازن ا

 
ًن ،کوجػؿ يّم وبٍ در موابُ ا

 
این ممارؼ قامو شغؼ ا

چٍن زمان ماهع الزم بػای کوجػؿ يّم وبٍ از چوع دلیكي ثا چوع ؿاِت ممکن اؿت يٍؿ بکفع مّمٍال  . ثمفیي طاهي اؿت

بگیػ اهافي می کووع
 
میلی گػم در 5ثا 1مٍرد هیاز  دوزاژ .ثا زمان مٍرد هیاز بػای اکؾیعاؿیٍن ثامین قٍد. پػموگوات را در مصو ا

ًن و موگوؼ زمان ماهع ودوزاژ .لیجػ اؿت
 
. رابًي زمان و غلَت مادى گوع زدایػػی بالیماهعى C*T .ثػ اؿت کٍثاى بي موٍَر شغؼ ا

این رابًي بي قکو زیػ بیان می  .دو ِامو بؾیار مٌم گوع زدایػػی ِبارثوع از غلَت مادى گوع زدای بالیماهعى و زماؿ ثماس اؿت

 .قٍد

 C* T        =ِعد خابت

 .زمان ثماس بػ شؾب دلیكي اؿت T , mg/lغلَت گوع زدایػػی بالی ماهعى  Cکي
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هکػجي طیلی مٌم این اؿت کي اخػ مادى گوع زدای کم غلَت با زمان ثماس يٍالهی ثكػیبًا مؾاوی با غلَت مادى گوع زدای 

 ..غلیٌ با زمان ثماس کٍثاى مي باقع

 اخػات شاد کلػ

 کلػ مایُ بي قعت در ًػ لؾمجی از بعن اخػ گغار بٍدى

 .در ًٍا، بیوی و چفم ًا را می ؿٍزاهع ppm 5 وزٍد کلػ بي میؼان بیفجػ از

ؿجاهي بٍ و بعون طًػ
 
 ppm 0.4 -0.2 ا

مػشلي هّیف ًمػاى 
با ؿٍزش مراری 

 ثوفؾی ثا یک ؿاِت

Ppm   3-1 

مػشلي مجٍؿى ًمػاى 
با ؿٍزش قعیع ثػ 

 مراری ثوفؽ

ppm 15-5 

ًمػاى با درد ؿػیُ 
 اؿجفػاغ و ؿػفي- ؿیوي

ppm   30 

 ppm 40-60مؾمٍمیت قعیع 
 دلیكي3مػگ بّع از 

 

ppm   430  
 

وردًای زاهبی کلػ و ثػکیبات کلػ
 
 فػا

ن ًا ثػی ًا لٍمجان ًا می گٍیوع
 
ب مٍادی در اب یافت قعهع کي بي ا

 
ن بي ا

 
 :پؽ از افؼودن کلػوثػکیبات ا

لعئیعًا – ًالٍ هػجٍن ًا - ًالٍ اؿجیک ًا - ًالٍاؿجٍ هیجػیو ًا - ثػی ًا لٍمجان ًا: این مصمٍالت قامو
 
 کلػوفئو - ا

ب بي کار بػد
 
وردى ًای کلی کلػ زهی بي ا

 
 .ثػی ًا لٍمجان ًا را می ثٍان بي ِوٍان قاطمی بػای شوٍر ؿایػ فػا

ثػی ًا لٍمجان چیؾت؟ 

ن ًا - بػم - کلػ- ممکن اؿت فلٍوئر X  کي در بین فػمٍؿ  CH3xثػکیبا ثی ًالٍژن دار با یک اثم موفػد با فػمٍؿ
 
یع با ثػکیبی از ا

ن ًا اًمیت زیادی دارهع .باقع
 
ٍع از ا ٍ کلػومجان. قامو بػومٍ فػم. چٌار ه کلػ  .بػ و مٍدی کلػو مجان و کلػو فػم اؿت- دی بػو م

ن ًا می باقع
 
ن مٍاد باال ثفکیو می قٍد .و فػم مجعاوؿ ثػین ا

 
ب با کلػ و ثػکیبات ا

 
ایػػی  .در يی هع ِفٍهی کػدن ا چي فاکػجًٍر

 .در ثفکیو ثػی ًالٍمجاؿ ًا مؤخػ اؿت

PH  ب للیایػػی ثػ باقع ًالٍمجان ًای بیفجػی ثفکیو می قٍد
 
ب بیفجػ باقع ًالٍمجان  .ًػ چي ا

 
کلػ ًػ چي میؼان کلػ در ا

ب بیفجػ باقع ًالٍمجان ًای بیفجػی ثفکیو می قٍد .ًای بیفجػی ثفکیو می قٍد
 
کعورت ًػ  .رهگ ًػ چي میؼان رهگ در ا
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ب بیفجػ باقع ًالٍمجان ًای بیفجػی ثفکیو می قٍد
 
لی .چي میؼان کعورت در ا

 
ب بیفجػ - مٍاد ا

 
لی در ا

 
ًػ چي میؼان مٍاد ا

 .باقع ًالٍمجان ًای بیفجػی ثفکیو می قٍد

 .هػخ ثفکیو و غلَت ثػی ًالٍمجان ًا بي قـ ِامو بؾجگی دارد

لی اولیي
 
راد بالی ماهعى - مكعار مٍاد ا

 
ب - مكعار کلػ ا

 
ب - PH دمای ا

 
ب - ا

 
  زمان ثماس کلػ - غلَت بػم در ا

 

لی اولیي  
 
 مكعار مٍاد ا

ب وزٍد هعاقجي باقع ًیچ گٍهي ثػي ًالٍمجاهی ثفکیو همی قٍد
 
زاد بالیماهعى بي يٍر  .در لٍرثی کي مٍاد اولیي در ا

 
مكعار کلػ ا

 .مؾجكیم در ثفکیو ثػی ًالٍمجان ثاخيػ دارد

ب
 
خیػ دارد : دمای ا

 
ب بي يٍر مؾجكیم در ثفکیو ثػی ًالٍمجان ثا

 
ت ثفکیو ثػی ًالٍمجان را افؼایـ . دمای ا دمای زیاد ؿِػ

کؽ  می دًوع و بِػ

  pH =pH زیاد و للیایػػی واکوـ و مكعار ثػی ًالٍمجان را افؼایـ می دًع. 

میؼان ثػی ًالٍمجان ثابُ معت زمان ثماس کلػ اؿت زمان ثماس يٍالهی ؿبب ایراد ثػی ًالٍمجان با غلَت زیاد : زمان ثماس

 .می قٍد

ت واکوـ بین بػم و مٍلکٍؿ ًای اولیي ؿػیُ ثػ از کلػ و مٍاد اولیي اؿت و ثػی ًالٍمجان بیفجػی ثٍلیع می : غلَت بػم ؿِػ

 .اؿجفادى از ازن و کػبن فّاؿ داهي ای یک روش مؤخػ بػای کوجػؿ میؼان ثػی ًالٍمجان ًا اؿت .قٍد

 .کلػوفػم روی کبع ثا خیػ ؿٍء دارد .کلػوفػم روی ؿیؾجم اِماب مػکؼی اخػ گغاقجي و اطجالثی را ایراد می کوع : اخػات بٌعاقجی
ب طام ثػی ًالٍمجان مٍزٍد همی باقع .بین ؿػيان مداهي و کلػ و فػم ارثباط مٍزٍد اؿت

 
ؿازمان شفاٍت مصيى زیؾت  .در ا

ؿازمان زٌاهی بٌعاقت هیؼ ثػی ًالٍمجان را بي  .امػیکا، ثػکیبات ثػی ًالٍمجان را بي ِوٍان مٍاد ؿػيان را مّػفی کػدى اؿت

 .ِوٍان مٍاد ؿػيان زا مّػفی کػدى اؿت

EPA   ن را  80میؼان ثػ ي ًالٍمجان را
 
میکػو گػم در لیجػ و اؿجاهعارد ایػان 100میکػو گػم در لیجػ و اثصاد بي اروپا میؼان ا

ن را 
 
 .میکػو گػم در لیجػاِالم همٍدى اهع300 میؼان ا

ٍح ثٍليي قعى  (هلػ )مكاديػ هع ِفٍهي هووعى  بػاي ؿً

ٍح بجوي ًيپٍ هلػيت ميلي گػم در  ؿً
 PPMليجػ
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ٍح بجوي   5000- 1000“ " ؿً

 800 – 500“ " بيٍ فيلم 

 500- 300“ " هٍار هكالي 

 200- 100""هوجػؿ بٍ 

ٍح مجظلظو   200""ؿً

 200“ " اؿجيو زهگ هؼن 

ٍح ثفلٍن   200- 100""ؿً

ٍهؾي  ٍح اپ  200- 100“ " ؿً

ٍح هاقي   200- 100“ " ؿً

ن بػاي هاربػد در ؿيؾجم ًاي
 
ب بي موٍَر ؿالم ؿازي ا

 
ثا 4در اين مٍرد هلػ باليماهعى هبايع همجػ از   CIPهلػيوي هػدن ا

زاد پؽ از طجم ِمو هلػيواؿيٍن بايع شعود  .ميلي گػم در ليجػ باقع7
 
 باقع PPM 20ثا 10بػاي اين موٍَر هلػ باليماهعى ا

 :روش ًاي اهعازى گيػي هلػ

روش اورثٍثٍليعين  -1) 

مٍهيم4و1دي مجيو   (DPD  روش -2)   
 
 هيت رهگ ؿوري دؿجي– ديؾم رهگي همپػاثٍر  (فويلين دي ا

 روش النػجػودي -3)  

 روش فجٍمجػي  -4)   

روش ثيجػاؿيٍن  -5)  
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 :نتیجه گیرڳ 

ب در دهیا ًؾجوع
 
با ثٍزي بي وزٍد هیػوگاى ًای مجّعد . روش ًای شػارثی، غفایػػی و ًیبػیعی ؿي روش مجعاوؿ قیػین ؿازی ا

ب قیػین در این موايق 
 
بػؽ و ؿٍاشو يٍالهی در موايق زوٍبی کفٍر و مؼایای روش ًیبػیعی، گؼیوي ی بٌیوي بػای ثٍلیع ا

  .اؿجفادى از روش ًای ًیبػیعی اؿت

هبٍد معیػیت و بػهامي ریؼی . کفٍر ما يبق دؿجي بوعی اللیمی زؼو موايق طفک شؾاب می قٍد و مكعار بارهعگی کمی دارد

ب مدو طفک قعن دریاچي ًا و لعمي بي 
 
لصیس، مٍزب قعى اؿت کفٍر در ؿاؿ ًای اطیػ با پیامعًای هاقی از کمبٍد ا

ب، می ثٍان ثا شع مواؿبی ممػؼ را . کفاورزی مٍازي قٍد
 
با العاماثی مدو کاًـ ثلفات اهجكاؿ و لػفي زٍیػػی در ممػؼ ا

ب اؿت ..کاًـ داد
 
یوع همک. یکی از العامات مؤخػ، همک زدایػػی یا قیػین ؿازی ا

 
ًای زدایػػی از يػیق زعا کػدن همکدر فػا

ب قٍر یا لب
 
ب لابو ممػؼ ثٍلیع میمصلٍؿ مٍزٍد در ا

 
ثٍان بػای ممارؼ زدایػػی میًای همکاگػچي از فواوری . قٍدقٍر، ا

قامیعهی بػای ممارؼ قٌػی و طاهگی اؿجفادى می
 
ب ا

 
ن بیفجػ بػای ثٍلیع ا

 
چوین ًم. قٍدمظجلف اؿجفادى کػد، اما امػوزى از ا

 .ثٍان در کفاورزی و لوّت بٌػى بػدزدایػػی، میًای همکقعى با فواوری از پؾاب قیػین

یوعًای ًای مجعاوؿ، بي دو دؿجيروش. بػای همک زدایػػی، فواوری  ًای مظجلفی بي کار می رود
 
یوعًای شػارثی و فػا

 
ی کلی فػا

یع. قٍهعغفایػػی ثكؾیم می
 
 .از ثػکیب این دو دؿجي، روقی زعیع بي هام ًیبػیعی، بي وزٍد می ا

 

ب اثفاؽ می افجع
 
ب قٍر بي يٍر يبیّی ًم در چػطي ی ا

 
یوع همک زدایػػی از ا

 
ب ًای ؿًس الیاهٍس ثبظیػ . کي فػا

 
ًوگامی  کي ا

ا ِاری از همک ًؾجوع ب دریاًا یض می زهع، یض ًا بعون همک ًؾجوع. می قٍهع، این بظاًر
 
البجي مكادیػ . ًمچوین ًوگامی  کي ا

ب بؾیار کمجػ اؿت
 
درطجان شػا . هاچیؼی همک در یض ًا شبؽ می قٍهع اما روی ًم رفجي این مكعار در بػابػ همک مٍزٍد در ا

ب کمک می کووع
 
ب را زغب می کووع. هیؼ بي کاًـ مكادیػ همک در ا

 
بػطی پػهعگان . ریفي ی این درطجان همک مٍزٍد در ا

ب را ابجعا ثمٍیي کووع و ؿپؽ بوٍقوع
 
درطجان بیع و  .ماهوع پلیکان و پػؿجٍ غعى ای بػ روی موكارقان دارهع کي ازازى می دًع ا
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از این گیاًان بػای ؿاطت دریاچي ًای مموٍِی همک زدا اؿجفادى . هی هیؼ بي ِوٍان همک زداًای يبیّی مّػوؼ ًؾجوع

 می قٍد

هفٍر ِؼيؼ ما ايػان در الليم طفم و هيمي طفم لػار گػفجي و اين امػ ما را با مفنو زعي  هم ابي و بي ابي در بؾياري از 

موايق هفٍر مٍازي همٍدى  ولي پيفيويان با درايت ما هي ؿػامع ِلٍم  و هٍاوري در يٍؿ ثاريض پػ فػاز گغقجي  بٍدى اهع  با 

ٍغ  و ابجنارات بي هَيػماهوع اشعاث لوات و اهجكاؿ اب  و اؿجفادى از موابُ اب زيػزميوي در اهػدػ هكاط هفٍر  ايراد پيچعى - هب

ؿاؿ پيـ هي ًمچوان ما رادر مٍالُ هم ابي ياري مي 3000ثػين روش ثمفيي و قيػن ؿازي اب در بوعر ؿيػاؼ بٍقٌػ در 

ا  ذطيػى اب در موايق هٍيػي ماهوع ؿيؾجان و ًػمؼگان - همايع هي پؽ از ًؼاران ؿاؿ ... اشعاث اب بوعًا و- اشعاث اب اهباًر

ٍغ و فػالت هينان  ًوٍز باِح قگػفجي و شيػت زٌاهيان اؿت بػ اين مفنو فائق  امعى و ان را معيػيت همٍدهوع هي ًمگي هب

ما را بػاي ًمؼيؾجي وشعاهػدػ اؿجفادى از ابؼار و امناهات مٍزٍد بػاي زهعگي بٌجػ در اين قػايى الليمي را ميػؿاهع ًػ چوع در 

طعاوهع ما را بػ دريايػػي از اهػزي هفت و گاز لػار دادى بوٍِي هي دومين هفٍر داراي موابُ َِيم  هواراين ؿػزمين هيمي طفم 

 .هفت طام و گاز يبيّي در زٌان مي باقيم

 

اهوٍن هٍبت ماؿت هي با فػاطٍر زمان و اؿجفادى از ابؼار هٍين با  وزٍد اهػژي فػاوان  بابٌػموعي  از شعاهػدػ راهعمان 

اؿجصماؿ اين اهػ   ژيٌا بٌػى بػدى و بػ مفنو بي ابي  غلبي هويم چػا هي در هفٍر ما دو مؼيت طعاددادي در هوار ًم لػار گػفجي 

بگٍهي اي هي در موايق ؿاشلي هفٍر موابُ َِيم اهػژي و درياي بينػان اب قٍر مؼيجي هم هَيػ واؿجدوايػػي را بػاي ما ايراد 

همٍدى  در اين موايق ميجٍان  با اؿجفادى از بازيابي اهػژي مازاد شػارثي ازهيػوگاًٌا  و ؿٍطت مازاد مظازن گاز و هفت 

ب قيػين هن ًايػػي ماهوع  ثكًيػ هاگٌاهي چوع مػشلي اي
 
،  (MSF) اؿجصمالي  هي بال اؿجفادى مي ؿٍزد از يػيق هٍپليوگ با ا

ميليٍهٌا مجػ منّب اب را قيػين ؿازي و اؿجفادى همٍد هي ِالوى بػ ...و (VC)، ثػاکم بظار (ME) ثكًيػ چوع مػشلي اي

 .مػثفُ همٍدن هيازابي  ؿٍاشو طليذ ًميفي فارس مازاد اهػا بي هكاط ًمرٍار ارؿاؿ همٍد

اي ًمؾايي ما با ثنوٍلٍژي غػبي از بٌػى مي بػهع  اين امػ ِالوى بػ ثامين اب در اين موايق از ًعر رفت .هاري هي هفًٍر

ٍگيػي طٍاًع همٍد  چػا هي در اين روش از اهػزي بال اؿجفادى هي بي ًعر ميػود مرعدا اؿجفعى  ميلياردًا ثٍمان ؿػمايي ملي زل

ٍگيػي ميوماييم در  طٍاًيم همٍدو مٌمجػ ايوني از ًؼيوي هػد ميلياردًا  ثٍمان زٌت اهجكاؿ اب بي موايق  هم اب ؿاشلي  زل

زاد قعى از هیػوگاًٌای ثٍليع بػؽ يا ؿايػ موابُ 
 
اين روش هي بي راهعمان ثػهيبي مفٌٍر اؿت با اؿجفادى از گػمای اهافی ا

 زٌت اهرام قيػن ؿازي اب ِمو طٍاًيم همٍد اهػدػا در  يػح ًاي همک زدایػػی از اهػژی ؿٍطت فؾيلي يا ًؾجي اي اؿجفادى 

فػيكاي قمالي لػار دارهع. مي هووع
 
ا بي دلیو وزٍد موابُ . بيفجػ هارطاهي ًا همم زدايػػي زٌان  در طاورمياهي يا ا در اين هفًٍر
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اي بياباهي طاور  ب ارزان ثاخيػگغار باقوع بي گٍهٌاي هي هفًٍر
 
َِیم اهػژی، ؿاطت واشعًای دو موٍَرى مي ثٍاهوع در ثٍلیع ا

مياهي با اين ثنوٍلٍزي ثكػيبا مفنو بي ابي طٍد را معيػيت و بػ ان غالب گػديعى اهع  مجاؿفاهي ما از اين لافلي ِكب ماهعى ايم 

ٍگيػي از پػت ؿػمايي ملي بؾمت يػشٌاي پػ ًؼيوي اهجكاؿ اب هي در  و براي اؿجفادى از امناهات مٍزٍد در ًػ موًكي و زل

 . ايوعى مفنالت بيفمار الجمادي و زيؾت مصيًي را بعهباؿ طٍاًع داقت مي رويم

 

 :موابُ

ب قيميايػػي هيفيت    بػرؿي، زادى ميػان بالػ مصمع دهػجػ  رباهي داورطٍاى دهػجػ -۱
 
ب ًاي دؿجگاى طػوزي و ورودي ا

 
 ا

 87-86  قٌػ کاقان ؿاؿ ،قيػين کن 

ب ثمفيي هيفيت الٍؿ -۲
 
 .چٌارم چاپ  ثٌػان داهفگاى اهجفارات  پواًي قػيّت مصمع دهػجػ  فاهالب و ا

ب ثمفيي الٍؿ -۳
 
 300 . ص  76 بٌار  اوؿ چاپ  اميػي  چالنـ مصمع دهػجػ  ا

ب -۴
 
 113 . ص  اوؿ چاپ  شؾيويان مػثوي مٌوعس  اهؾان ؿالمجي و ا

ب هيفيت .لاؿم ٍِدي، -۵
 
قاميعهي ا

 
 1373 .مصكق اهجفارات .اوؿ چاپ .ا

ومٍدًاي .دادمٌػ رازي، فائؼي  .رامين هٍدًي، زادى هبي -۶ ب هيفيت ًر
 
قاميعهي ا

 
 چاپ .زٌاهي بٌعاقت ؿازمان .ا

 1375 .هك اهجفارات .ثٌػان .اوؿ

ب قيميايػػي و فيؼيني يٌاي ويژگ ًمناران، و الي هػامت ايماهعؿ،  -۷
 
قاميعهي ا

 
 . 1052 قمارى .اؿجاهعارد هػجابچي .ا

 ثصكيكات و اؿجاهعارد مؤؿؾي

ب، هيفيت زيباقواطجي و بٌعاقجي ًاي زوبي .اميػشؾين مصٍي، -۸
 
 1375 .لگؾجػ با اهجفارات .اوؿ چاپ ا

ب هيفيت موابُ بػرؿي .فػوغ واَِي، .غالمصؾين لفػي، -۹
 
 هفٍري  ًمايـ قفمين .مياهي قٌػؿجان قػب ا

 1382 .ؿاري  .مصيى بٌعاقت

ادپٍر  - مريع لوادي -10 ب هيفيت بػرؿي . ژالي فًػ
 
ب از قعى اؿجصماؿ ا

 
ا در مؾجكػ ًاي هن قيػين ا  و قًٌػ

بي هم با ؿازگاري  ًمايـ اولين .ايػان روؿجاًاي
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