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 مقدمه 

خـه ٍ  ایشاى وـَسی داسای اللین

، تَدى هیضاى تاسًذگی ونتش وِ ؾالٍُ اػت  خـه ًیوِ

هیضاى تثخیش اص ػطح  هیضاى تَصیؽ تاسًذگی ًاهٌاػة ٍ

تاؿذ. افضایؾ واسایی آتیاسی یىی اص  هیخان صیاد 

دس هلشف آب اػت. تا اؾوال خَیی   ّای كشفِ ساُ

پیـشفتِ اص  ّای آٍسی واسگیشی فيِ هذیشیت كحیح ٍ ت

افضایؾ غشفیت ًگْذاسی آب دس  ٍ طشیك حفع سطَتت

 تَاى تاصدُ هلشف آب دس وـاٍسصی سا تاال تشد هیخان 

دسكذ  6/11اػتاى خشاػاى سضَی تا داسا تَدى  (.4)

ػطح صیش وـت هحلَالت تاغی تؿذ اص اػتاى فاسع 

اػت. ػطح صیش  تثِ دٍم سا تِ خَد اختلاف دادُس

تَلیذ آى  ّىتاس ٍ 68439وـت اًاس دس وـَس 

تاؿذ. دس اػتاى خشاػاى سضَی  هیتي  714540

 32295ّىتاس ٍ هیضاى تَلیذ  6945ػطح صیش وـت 

گیاُ اػتشاتظیه هٌطمِ تدؼتاى اًاس یه (. 1) تي اػت

 700 . ًیاص خالق آب آتیاسی ایي گیاُ حذٍداػت

تاؿذ. حذاوثش  هیدس ػال  (هىؿة هتش 7000هیلیوتش )

هیلیوتش  5ٍ سٍصاًِ اػت  ًیاص آتی دس ًیوِ دٍم تیشهاُ

خَیی دس هلشف  تاؿذ. كشفِ هیًیاص خالق آتیاسی آى 

فی آب گیاُ تذٍى ایٌىِ دس ؾولىشد گیاُ تاثیش هٌ

، اص اّویت خاكی تشخَسداس اػت. یىی اص تاؿذ داؿتِ

خَیی ٍ افضایؾ واسایی هلشف  فِّای هفیذ دس كش ساُ

آب اػتفادُ اص پلیوشّای ػَپش خارب سطَتت خان 

حفع رخیشُ َق )فدػتیاتی تِ ّذف  .تاؿذ هی

سطَتتی، افضایؾ غشفیت ًگْذاسی آب دس خان( تا 

اًدام الذاهاتی ًػیش اػتفادُ اص وَد ػثض ٍ آلی، هالچ 

یا اػتفادُ اص  اّی ٍ هلٌَؾی، ایداد پَؿؾ گیاّیگی

 ّای وٌٌذُ ًػیش تَسب، پشلیت ٍ پلیوش هَاد اكالح

 (.2) تاؿذ هیؼش هی خارب سطَتت

هاًٌذ هَاد  آب ّای ًگاّذاسًذُػتفادُ اص ا

ٍ اػتفادُ اص  یٍس تْشُ یؾافضا یتشا یذسٍطلّ یوشیپل

خلَف دس هٌاطك خـه  تِ دس طَل صهاى یهَاد هغز

 آب تِ هحذٍد یدػتشػ یتلاتل وِخـه  یوٍِ ً

 یلادس تِ ًگْذاس یذسٍطلّ اص ضشٍسیات اػت. ،داسًذ

 یصهاً یاّاىٍ اًتـاس آى تِ گ یاّیگ یآب ٍ هَاد هغز

ؿذى  ؿشٍؼ تِ خـه یاّاىگ یـِاطشاف س خان وِ

اص  یىیآب  یشیتاهشٍصُ هذ تاؿذ. هیذ، وٌ یه

خـه ٍ  یّوِ وـَسّا یؾوذُ تشا ّای چالؾ

 یتماضا ،2030تا ػال  خـه تَدُ ٍ هٌاطك ًیوِ

 تیـتش اص اهشٍص خَاّذ تَد ٪50آب احتواال  یخْاً

 –دٍػت خارب )ػَپشآب پلیوشّای ػَپش .(7)

ّؼتٌذ. ایي هَاد  ( اصخٌغ ّیذسٍوشتياتشخارب

 صیادی )تا چٌذ كذ تشاتش  الؿادُ تَاًٌذ همادیش فَق هی

یا   % دسكذ(09/0آب ًوه ) ٍصى خَد ( آب، ػالیي

 ّای فیضیَلَطیه سا خزب ٍ حتی تحت فـاس  هحلَل
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)هثال دس ؾوك خان وٌاس سیـِ گیاُ( دس خَد 

تا سػیذى  وٌٌذ. رسات ّیذسٍطل ػَپش خارب ًگْذاسی

ؿًَذ ٍ ٍخَد اتلاالت  تِ حدن تؿادلی خَد هتَسم هی

ؿَد.  ّا هی ؾشضی دس ؿثىِ پلیوشی، هاًؽ اًحالل آى

َاد اػفٌدی وِ خزب آب دس آًْا فیضیىی تشخالف ه

اػت، خزب آب دس پلیوشّا تِ كَست ؿیویایی 

تِ ّویي دلیل پلیوشّا حتی تحت ، گیشد هی كَست

وٌٌذ .  هی  تشی حفع فـاس ّن آب سا تِ هذت طَالًی

خٌثی  pH ّا اص ًػش ؿیویایی داسای ػَپشخارب

ّا دس خان  ّؼتٌذ ٍ تِ تذسیح تَػط هیىشٍاسگاًیؼن

ؾوش  ػال 2-5 ّا تیي تؼتِ تِ ًَؼ آى ؿًَذ ٍ هیِ تدضی

تَاى تِ  هیّا  ب   اص دیگش هضایای ػَپشخار(. 5) وٌٌذ هی

تَْیِ تْیٌِ دس خان، هواًؿت اص فشػایؾ ایداد 

خان، خلَگیشی اص ؿؼتِ ؿذى ٍ ّذس سفتي هَاد 

غزایی ٍ وَد ٍ خزب تْتش آى تَػط گیاُ، واّؾ 

تاال تشدى دسكذ ثیشات هٌفی حاكل اص ًوه خان، أت

 .(6)سا ًام تشد خَاًِ صًی تزس ٍ غیشُ

 اجرا ضرورت و روش ،معرفی

ػَپشخارب داسای اًَاؼ هتؿذدی  ّای پلیوش

ّؼتٌذ. ایي پلیوشّا اص لحاظ وـَس ػاصتذُ داسای ًَؼ 

تاؿٌذ. دس ایي تحمیك اص  هیخاسخی ٍ ًَؼ داخلی 

  A200ًام ػَپشآب ِ پلیوش ػَپشخارب ػاخت داخل ت

ایشاى(  ویلیؼاًغ پظٍّـگاُ پلیوش ٍ پتشٍؿی )تحت

 .ؿذاػتفادُ 

تَاى تِ چٌذ سٍؽ  هیپلیوش ػَپش خارب سا 

كَست طل ِ تَاى آى سا ت هی. اٍل ایٌىِ اػتفادُ وشد

اطشاف سیـِ گیاُ هذفَى  ّای دسآٍسد ٍ ػپغ دس چالِ

همذاسی پَدس پلیوش  تایذوَد(. تذیي هٌػَس  وشد )چال

هذت یه ِ آب سیختِ ٍ تػَپشخارب سا دسٍى ػطل 

آى  ،ٍ پغ اص تَسم ٍ خزب آب خیؼاًذُػاؾت دس آب 

ؿىل خاهذ ِ تَاى آى سا ت هیدٍم ایٌىِ  سا هلشف ًوَد.

تَاى اص دػتگاُ  هیدسایي سٍؽ  .)پَدس( اػتفادُ وشد

ایي دػتگاُ . تضسیك پلیوش ػَپشخارب اػتفادُ ًوَد

ٍػیلِ پوپ ٍ فـاس ِ داسای پوپ ٍ هخضى آب تَدُ ٍ ت

آب پَدس ػَپشخارب سا دسٍى خان ٍ دس ؾوك هَسد 

وٌذ. دس ایي پشٍطُ اص ایي سٍؽ خْت  هیًػش تضسیك 

 (.1 )ؿىل ؿذ ضسیك پلیوش ػَپش خارب اػتفادُت
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سا اص اله  پلیوشّا تایذلثل اص تضسیك پلیوش ػَپشخارب 

ّای دسؿت آى هاًؽ واس  تا داًِ هتش سد وشد هیلی 3

 (.2 ًـَد )ؿىل

از  و بعد پلیمر سوپرجاذب )هیدروشل( قبل -2شکل 

 الک نمودن

 همذاس پلیوش هَسد ًیاص:

همذاس هَسد ًیاص ّیذسٍطل ( 1381الِ دادی )

 آلَ، ػیة، گالتی، ّلَ، ال،مسا تشای اوثش دسختاى )پشت

گشم تشای ّش دسخت  90فشٍت( همذاس تادام ٍ گشیة 

همذاس ّیذسٍطل . دس ایي پشٍطُ ًیض (2) اػت تیاى ًوَدُ

 گشم تشای ّش دسخت 90اًاس تشای دسختاىؿذُ  اػتفادُ

تا تَخِ تِ تشاون دسخت  دس ًػش گشفتِ ٍ اؾوال ؿذ.

تاؿذ  هیدسخت دس ّىتاس  825 وِاًاس دس هٌطمِ 

هتش ٍ فاكلِ پـتِ ّا اص  3)فاكلِ ًْال سٍی پـتِ 

ى لیوش هَسد ًیاص تشای دسختاهمذاس پ هتش( 4یىذیگش 

 تاؿذ.  هیویلَ دسّىتاس 75اًاس 

صهیٌی تِ ٍػؿت ًین ّىتاس اص اساضی : اخشا سٍؽ

( ّىتاس 25/0اص آى سا )  ویوـاٍسص اًتخاب ٍ ًی

ؾٌَاى ِ ّىتاس( ت 25/0گش سا )ید ویؾٌَاى ؿاّذ ٍ ًیِ ت

گًَِ  . دس ًیوِ ؿاّذ ّیچؿذِ تیواس دس ًػش گشفت

ویلَ دس ّىتاس  75. همذاس ـذپلیوشی تِ خان تضسق ً

ّیذسٍطل  گشم تشای ّش دسخت(90) تشای تاـ هَسد ًػش

 وِ تَدیي كَست اِ سٍؽ تضسیك تا دػتگاُ ت .ؿذ هلشف

گشم پَدس پلیوش ػَپشخارب دسٍى  30همذاس  ّش ًَتت

ٍػیلِ ِ ت اًذاص دسخت ػایِدس ٍ  دػتگاُ سیختِ اػتَاًِ

. ایي ؾول دس ػِ ًمطِ ؿذفـاس دس ؾوك سیـِ تضسیك 

دس  .گشم( 3×30; 90اًذاص دسخت تىشاس ؿذ ) اص ػایِ

 سٍص( 8)تیواس ؿاّذ دٍس آتیاسی تش اػاع ؾشف هٌطمِ 

ویلَگشم دس ّىتاس اص  75ٍ دس تیواس پلیوش )اػتفادُ اص 

دسكذ تیـتش اص ؾشف  30آتیاسی  دس ّىتاس( دٍسپلیوش 

ولیِ ؾولیات داؿت  ؿذ.اؾوال  سٍص( 11) هٌطمِ

پاؿی ٍ غیشُ دس تیواس طشح ٍ  دّی، ػن ؿاهل وَد

 ؿاّذ دس طَل دٍسُ سؿذ یىؼاى تَد.
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 کاربردینتایج 

اخشای واستشد پلیوشّای ػَپش خارب ًتایح 

-t)آصهَى ( آهاسی آصهَىاًاس تدؼتاى وِ اص ّای  دس تاغا

test داد ًـاىدػت آهذُ ِ تیي طشح ٍ ؿاّذ ت: 

ؾولىشد هحلَل دس ّش دٍ تیواس )ؿاّذ ٍ طشح(  -الف

ؾلت ِ ٍلی ت ،داسی ًذاؿتٌذهؿٌااص لحاظ آهاسی تفاٍت 

 30تش تَد ) ایٌىِ دٍس آتیاسی دس تیواس طشح طَالًی

ّواى ًؼثت تؿذاد ِ اص ؾشف هٌطمِ( ت طَالًی تشدسكذ 

 30 ،هلشف آب دس طَل دٍسُ سؿذّا ووتش ٍ  آتیاسی

سٍصُ  8دٍس آتیاسی ؾشف هٌطمِ دسكذ واّؾ یافت. 

ص طشفی . ایافت سٍص افضایؾ 11تَد وِ دس ایي پشٍطُ تِ 

اص  اػت ؾثاستواسایی هلشف آب ) واسایی هلشف آب

تِ هیضاى  (تَلیذ تِ اصای ٍاحذ آب هلشف ؿذُهیضاى 

 .یافت دسكذ افضایؾ 40

وِ اػتفادُ  ؿذ ًتیدِ گشفتِتا تَخِ تِ ًتایح طشح  -ب

ؾلت لذست ِ اًاس ت ّای دس تاـاص پلیوشّای ػَپشخارب 

تیـتش خزب ًگْذاسی آب تاؾث افضایؾ دٍس آتیاسی ٍ 

خَیی دس  كشفِ دسًْایتواّؾ دفؿات آتیاسی ٍ 

تا  .ؿَد هیهلشف آب ٍ تاال سفتي واسایی هلشف آب 

 700دس هٌطمِ اسی اًاس ًیاص خالق آتی تَخِ تِ ایٌىِ

ػال  ّىتاس تشای ّشهىؿة دسهتش 7000هیلیوتش یا 

ویلَگشم دس ّىتاس پلیوش  75افضٍدى  ،تاؿذ هی

 داسد؛ دس پی دسكذ واّؾ ًیاص آتیاسی30ػَپشخارب 

واّؾ دس ّىتاس هتشهىؿة  5000یؿٌی ًیاص آتیاسی تِ 

دس هتشهىؿة آب  2000ٍ اص لحاظ التلادی یاتذ  هی

اص  .ؿَد هیی دس ّضیٌِ یخَ ػال كشفِّش ّىتاس 

ػال دس  5ًػش تِ ایٌىِ خَاف پلیوشّا تا  ،طشفی

د، اص لحاظ التلادی هلشف ؿَ هی  خان حفع

 .ؿَد هیاًاس تَكیِ  ّای ػَپشخارب دس تاـ ّای پلیوش
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