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                         :همذهِ 

ویفیر آتْای صیش صهیٌی تشای هصشف تؼسگی تِ •
 ّذف اػسفادُ اص آى داسد 

تشای زؼیي ویفیر یه آب الصم اػر وِ ػٌاصش  •
ؿیویایی فیضیىی ٍ تیَلَطیىی آى اًذاصُ گیشی 

 گشدد
دس اًذاصُ گیشی ّا تایذ سٍؽ اػساًذاسد هَسد •

 اػسفادُ لشاس تگیشد   
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 زیح ٍ سخؼاسُ آتْا

هْوتشیي آًیًَْای هَخَد دس آتْای صیشصهیٌی کلشایذ،  •
سَلفات ٍ تیکشتٌات هی تاشذکِ تش اساس هیضاى ایي 
آًیًَْا آب تِ تیپ ّای کلشٍسُ ، سَلفاتِ ٍ تیکشتٌاتِ  

 .تقسین هی شًَذ
ّش یک اص تیپْای آب تا تَخِ تِ کاتیًَْای آى کِ غالثا  •

شاهل سذین، کلسین ٍ هٌیضین است داسای سخساسُ ّای  
 .هختلف سذیک، کلسیک ٍ هٌیضیک خَاّذ تَد
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ویفیر آب صیش صهیٌی-1  

جٌغ ػٌگ یا زـىیالذ صهیي ؿٌاػی الیِ آتذاس -1  
هذذ زَلف آب دس الیِ آتذاس                     -2  
طَل ساّی وِ آب تشای سػیذى تِ هحل زخلیِ  طی  -3

 هی وٌذ                                    
:                جزب گاص وشتٌیه     

 هَلغ ًضٍل تشف ٍ تاساى                      
هَلغ ػثَس آب اص الیِ ّای صهیي ٍزواع تا تمایای  

 هَاد آلی                                    
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:هٌـاء اهالح دس آب  –الف   

ّش چِ هَاد هحلَل دس ػٌگْا تیـسش تاؿذ همذاس اهالح  -1
 آب صیش صهیٌی آى هٌطمِ تیـسش اػر

تؼسِ تِ ویفیر آب ػطحی هحل هزوَس،  ویفیر آب  -2
 صیش صهیٌی هٌطمِ زغییش هی وٌذ                     

گاصّای جزب ؿذُ تا هٌـاء آزـفـاًی تاػث افضایؾ   -3
 هَاد هحلَل ٍ هؼذًی آتْای صیشصهیٌی هی گشدد               

 ًمؾ آتیاسی هضاسع دس اهالح آتْای صیش صهیٌی -4
زثخیش ٍ زؼشق آتْای ػطحی ٍ ٍسٍد آب تا اهالح   -5

 تیـسش تِ آتْای صیش صهیٌی                                   
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:ػَاهل هَثش دس غلظر اهالح آب ًفَری   

 ًفَر خزیشی خان                                        -1
 زؼْیالذ صّىـی                                       -2
 همذاس آب هَسد اػسفادُ                                  -3
 گیاّاى                                                    -4
 آب ٍ َّا                                                -5
 طَل هؼیش ٍ صهاى ًفَر                             -6
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 اًَاع اهالح آتْای صیش صهیٌی     

وازیًَْای ػذین ٍ ولؼین تیـسش اص ػایش وازیًَْا دس آب 
صیشصهیٌی دیذُ هیـَد ٍ آًیًَْای  هَجَد دس آب صیش 

صهیٌی سا تیـسش تیىشتٌازْا وشتٌازْا ٍ ػَلفازْا 
 .زـىیل هی دّذ

دس ًَاحی ػٌگ آّه یًَْای ولؼین ٍ وشتٌاذ تا حل 
 ؿذى ػٌگ تِ آب صیش صهیٌی تِ ٍجَد هیایذ

اهالح ولشٍس ػذین ػَلفاذ ولؼین وشتٌاذ ولؼین ٍ  
 وشتٌاذ ولؼین، اهالح هْن آتْای صیش صهیٌی ّؼسٌذ
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    ػَاهل هَثش دس غلیظ ؿذى اهالح آب

اثش ػاهل اللین دس افضایؾ اهالح آتْای  -اٍل 
 صیشصهیٌی                              

 خیـشٍی آب ؿَس                     -دٍم
طی هؼافر صیاد دس صهیي ٍ اًحالل اهالح   -ػَم

 ػٌگْا                     
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                     اثش اللین
ّش چِ ػفشُ آب صیش صهیٌی ػطحی زش ٍ دسجِ 

حشاسذ َّا گشهسش ٍ َّا خـه زش تاؿذ اثش اللین 
دس افضایؾ اهالح آب صیش صهیٌی دس ًسیجِ زثخیش 

 تیـسش اػر                                                   
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          خیـشٍی آب ؿَس -2
 تازاللْای ّا دسیاچِ دسیاّا ؿَس آب خیـشٍی

 هجاٍس ؿیشیي آب ػفشُ دس ّا وَیش ٍ ؿَس
 آب ویفیر ؿذى تذ ٍ اهالح هیضاى تاالسفسي تاػث

            ؿَد هی
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 ػاهل ّیذسٍلَطی        

 :                                   هٌطمِ تی وشتٌازِ  -1
 :                                       هٌطمِ ػَلفازِ  -2
 :                                        هٌطمِ ولشٍسُ  -3
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           هٌطمِ تی وشتٌازِ

دسداهٌِ اغلة اسزفاػاذ همذاس یًَْای تیىشتٌاذ 
آتْای صیش صهیٌی تیـسش اص یًَْای ػَلفاذ ٍ 
“ ولش اػر وِ تشای وـاٍسصی ٍ آؿاهیذى واهال

 هٌاػة اػر  ٍ دس اٍایل دؿر صذق هی وٌذ                             
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 هٌطمِ ولشٍسُ                    

ویفیر آب دس اًسْای دؿر یا هحل زخلیِ ولشٍسُ 
هی ؿَد ٍ ًـاًِ ایي اػر وِ آب اص هٌثغ زغزیِ 

دٍس ؿذُ ٍ هیضاى هؼافر صیادی سا طی وشدُ 
 اػر                         
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              هٌطمِ ػَلفازِ
 اػر هطشح دؿسْا هشاوض دس اغلة

 ٍ ؿَد هی حل آب دس وشتٌازْا اص تیؾ ػَلفازْا 
 صذ دس تاؿذ تیـسش ولشٍسّا هیضاى چِ ّش

          سٍد هی تاال ػَلفازْا اؿثاع
تشای آؿاهیذى هٌاػة ًیؼر ٍلی تِ ػٌَاى آب 

آتیاسی هی زَاى اص آى اػسفادُ وشد اها تشای 
 تشخی اص گیاّاى لاتل اػسفادُ ًیؼر                                               
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     ویفیر آب دس اًَاع ػٌگْای هخضى

 ویفیر آب ػٌگْا یا صهیٌْای آرسیي: اٍل 
 زثخیشی –ویفیر آب دس ػٌگْای سػَتی : دٍم 

ویفیر آب دس ػٌگْای سػَتی غیش : ػَم 
 زثخیشی

 ویفیر آب دس ػٌگْای دگشگًَی: چْاسم 
 ویفیر آب دس صهیٌْای آلی: خٌجن 
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 ویفیر آب دسػٌگْای آرسیي    

 ویفیر آب دس صهیٌْای گشاًیسی            -1
 ویفیر آب دس صهیٌْای تاصالسی           – 2
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ویفیر آب دس صهیٌْای 
 گشاًیسی

ولؼین هٌیضین ًٍیض ػَلفاذ ٍ ولشٍس آًْا 1.
 خیلی ون اػر                                                   

 همذاس صیادی ػلیغ داسد                              2.

 همذاس صیادی تیىشتٌاذ ولؼین داسد                    3.

 همذاسی گاص وشتٌیه ٍ آّي داسد                     4.

 تالیواًذُ خـه ووی داسد                             5.
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    ویفیر آب دس صهیٌْای تاصالسی

 همذاس ولؼین ٍ هٌیضین صیادی داسد                      1.

همذاس ػیلیغ ووسشی اص آتْای صهیٌْای 2.
 گشاًیسی داسد 

داسای همذاس ووی ػَلفاذ ولشٍس ٍ تیىشتٌاذ 3.
 اػر 

ّاؽ ووی تیـسش اصآتْای صهیٌْای  –ج 4.
 گشاًیسی داسد

 تالیواًذُ خـه ووی داسد                                5.
 

www.iehe.ir

18 



                          :ویفیر آب دس ػٌگْای سػَتی زثخیشی

 ویفیر آب دس صهیٌْای آّىی -1
 ویفیر آب دس صهیٌْای گچی ٍ ًوىی -2

 

www.iehe.ir

19 



  ویفیر آب دس صهیٌْای آّىی

 لاتلیر اًحالل والؼیر تیـسش اص دٍلَهیر اػر           •
 همذاس دیگش اهالح تؼسگی تِ جٌغ ػٌگ داسد           •
 تالیواًذُ آب ػٌگْای آّىی ون اػر                      •
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     ویفیر آب دس صهیٌْای گچی ٍ ًوىی
      

تِ ػلر هحلَل تَدى اهالح ػَلفازِ ٍ تِ ٍیظُ •
ولشٍسُ آب صهیٌْای گچی داسای همذاس صیادی 

 اهالح اػر 
تالیواًذُ خـه آتْای هٌاطك گچی تِ دٍیؼر •

 هیلیگشم دس لیسش ّن هیشػذ                                              
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ویفیر آب دس صهیٌْای سػَتی غیش 

                   زثخیشی
 ویفیر آب دس صهیٌْای هاػِ ای ٍ ؿٌی              -1
 ػیلیؼی       “ ویفیر آب دس هاػِ ٍ ؿٌْای واهال -2
 ویفیر آب دس صهیٌْای سػی ٍ هاسًی                 -3
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       ویفیر آب دس صهیٌْای هاػِ ای ٍ ؿٌی

تِ ػلر ػطح زواع صیاد هاػِ اهالح ایي آتْا  -1
 صیاد اػر                                               

همذاس ولشٍس، ػَلفاذ، ػذین، ولؼین ٍهٌیضین  -2
دس آب ایي صهیٌْا صیاد اػر                                 
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       ػیلیؼی  “ ویفیر آب دسصهیٌْای واهال

تِ ػلر غیش هحلَل تَدى ػلیغ اهالح ایي آتْا   •
 ون اػر          

                         ّاؽ آب ایي صهیٌْا خیلی خاییي اػر –ج •
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                           ویفیر آب دس صهیٌْای سػی ٍ هاسًی

تِ ػلر زخلخل صیاد ایي صهیٌْا اهالح دس آب آًْا صیاد  -1
 اػر

ػشػر حشور آب دس ایي صهیٌْا ون اػر تٌاتشیي  -2
 اهالح ایي صهیٌْا صیاد اػر                                                        

ػَلفازْا تِ صَسذ ػَلفاذ ولؼین ٍ هٌیضین ٍ  -3
 ولشٍسّا تِ صَسذ ولشٍس ػذین ٍجَد داسد                                      
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              ویفیر آب دس ػٌگْای دگشگًَی

دس ػٌگْای هیىا ؿیؼسی همذاس صیادی هیىا ٍجَد داسد   -1
ٍ آب ایي ػٌگْا داسای همذاس صیادی هَاد للیایی ٍ آّي 

 اػر                                                      
تِ ػلر ػشػر ون حشور آب اهالح ایي صهیٌْا صیاد  -2

 اػر                                                      
چَى دس ؿیؼر ّای خیشیر داس همذاس ػَلفاذ صیاد  -3

 اػر دسجِ اػیذی ایي ػٌگْا صیاد اػر              
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 ویفیر آب دس صهیٌْای آلی

ػول احیا وِ زَػط تاوسشیْای هَجَد دس صهیي •
صَسذ هی گیشد هَجة واّؾ ػَلفاذ ٍ 

افضایؾ ّیذسٍطى ػَلفَسُ ٍ صیاد ؿذى هیضاى 
 وشتٌاذ هیـَد           

دس آتْای صهیٌْای آلی همذاس لاتل هال حظِ ای •
 آهًَیان ٍ ًوىْای للیایی ّن ٍجَد داسد                          

 
  

www.iehe.ir

27 



 صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش هیضاى آًیًَْای آب

هٌثغ ػوذُ کلشایذ  . اص هْوتشیي آًیًَْای آب است: کلشایذ•
دس آب سٌگْای سسَتی ٍ تخظَص سٌگ ًوک ٍ ًیض  

هٌاتغ غیش ػوذُ ایي یَى . سٌگْای سسی هی تاشذ
هیلی   100کلشایذ تِ هقذاس تیش اص . سٌگْای آرسیي است

 .گشم دس لیتش ایداد شَسی دس آب هی کٌذ
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 صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش هیضاى آًیًَْای آب

ػَاهل  . اص یًَْای ػوذُ هَخَد دس آب است : سَلفات•
ایداد کٌٌذُ آى دس آتْای صیشصهیٌی شاهل اکسیذاسیَى  

هی  ( طیپس) سٌگْای سَلفیذی هؼذًی ٍ سٌگْای گچی 
هیلی گشم دس لیتش   500اگش هیضاى سَلفات تیش اص . تاشذ

تاشذ تاػث ایداد هضُ تلخ دس آب ّای صیشصهیٌی هی  
 .شَد
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 صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش هیضاى آًیًَْای آب

هْوتشیي هٌثغ ایداد کٌٌذُ ایي یَى دس آب ّای  : تیکشتٌات•
آتْای . صیشصهیٌی سٌگْای آّکی ٍ دٍلَهیتی هی تاشذ

صیشصهیٌی هؼوَال دس هذت کَتاّی ًسثت تِ ایي یَى 
اشثاع شذُ ٍ تٌاتشایي ایي یَى تیش اص هقذاس هؼیٌی ًوی  

آتْای داسای تیپْای تیکشتٌاتِ  . تَاًذ دس آب افضایش یاتذ
هؼوَال دس ًَاحی کِ ساصًذّای آّکی تغزیِ کٌٌذُ آب  

 .صیشصهیٌی ّستٌذ یافت هی شَد
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 صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش هیضاى وازیًَْای آب

هْوتشیي هٌثغ ایداد کٌٌذُ کلسین آهفیثَلْا، : کلسین ٍ هٌیضین•
فلذسپاتْا، گچ ّا، پیشٍکسي ّا، کلسیت، دٍلَهیت ٍ کاتیًَْای 
سسی تَدُ ٍ هْوتشیي ػَاهل افضایش یًَْای هٌیضین دس آتْای 

صیشصهیٌی کاتیًَْای سسی، دٍلَهیت، آًیًَْا، ٍ پیشٍکسي ّا هی 
 .تاشٌذ

کلسین ٍ هٌیضین تا کشتٌات تشکیة شذُ ٍ تاػث ایداد سسَب دس •
 .تدْیضات تثادل حشاستی هی شًَذ

هیلی گشم دس لیتش دس آتْا  100یَى کلسین تغَس هؼوَل کوتش اص •
ٍخَد داسد ٍلی دس آتْای شَس هوکي است غلظت آى تا تیش اص 

یَى هٌیضین ًیض هؼوَال دس آتْا . هیلی گشم دس لیتش تشسذ 7500
هیلی گشم دس لیتش تَدُ اها دس آتْای شَس تا تیش اص  50کوتش اص 

 هیلی گشم دس لیتش خَاّذ سسیذ  5700
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 صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش هیضاى وازیًَْای آب

هْوتشیي هٌثغ ایداد کٌٌذُ ایي یَى دس آتْای : سذین•
ایي یَى ّوچٌیي اص  . است (NaCl)صیشصهیٌی ّالیت 

عشیق فلذسپاتْا، کاتیًَْای سسی ٍ هحلَلْای هاًٌذ  
.  هی تَاًذ تِ آب ٍاسد شَد( سَلفات سذین)هیشاتلیت 

هیلی گشم دس لیتش است   200هقذاس سذین هؼوَال کوتش اص 
ٍ دس آتْای شَس تا   10000ٍلی دس آب دسیا حذٍد 

دس اغلة هٌاعق  . هیلی گشم دس لیتش ٍخَد داسد 25000
خٌَتی ایشاى تِ دلیل ػولکشد حاطل اص گٌثذّای ًوکی  
ایي یَى تِ ّوشاُ یَى کلشایذ تیشتشیي هَاد حل شذُ  

 .هَخَد دس آتْای سغحی ٍ صیشهیٌی سا تشکیل هی دٌّذ
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 ػاخساس صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش اهالح آب 

دس سشصهیٌْای آّکی ٍ دٍلَهیتی، تِ دلیل تشکیة دی  
اکسیذ کشتي َّا تا آب، اسیذ ضؼیف کشتٌیک ایداد هی  

شَد کِ ایي اسیذ هی تَاًذ تا تشکیة تا سٌگْای کشتٌاتِ  
هَخة حل شذى آًْا ٍ ایداد یًَْای تیکشتٌات ٍ کشتٌات  

 .دس آب شَد
آتْای صیشصهیٌی کِ تحت تاثیش ایي سٌگْا قشاس هی گیشًذ  

دس ایي سٌگْا  . غالثا تیشتشیي آًیَى آًْا تیکشتٌات است
تغَس هؼوَل هیضاى کلشایذ ٍ سَلفات کن تَدُ ٍ هدوَع  

هیلی گشم دس لیتش   500هَاد حل شذُ آًْا تیشتش اص 
 .ًخَاّذ تَد
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 ػاخساس صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش اهالح آب 

 قشاس ًوک ٍ (کلسین سَلفات) گچ سٌگْای تاثیش تحت کِ هٌاعقی دس
 آى ػلت کِ یاتذ هی افضایش سشػت تِ آب اهالح هیضاى داسًذ

 اص صیادی هقذاس هٌاعق ایي دس .است تشکیثات ایي صیاد حاللیت
 هوکي ایکِ گًَِ شَدتِ حل آب دس تَاًذ هی کلسین سسَتات

 اشثاع اص پس آتْا .ًوایذ سسَب ٍ سسیذُ اشثاع دسخِ تِ است
 هٌیضم ًوکْای تیشتشی هقذاس تَاًٌذ هی کلسین سَلفات اص شذى

 .ًوایٌذ حل خَد دس سا
 آتْای ًذست تِ ایکِ گًَِ تِ است صیاد ّن کلشایذ شذى حل قاتلیت

 .سسٌذ هی اشثاع حالت تِ یَى ایي تِ ًسثت صیشصهیٌی
 سسَتات هتٌاٍب عَس تِ کَیشّا حاشیِ دس خشک هٌاعق دس غالثا

 تا تَاًذ هی شذُ حل هَاد هدوَع ٍ شَد هی دیذُ ًوکی ٍ گچی
 تشسذ آَب دس لیتش دس گشم هیلی ّضاس 200
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 ػاخساس صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش اهالح آب 

  دلیل تِ سسی ٍ هاسًی ساصًذّای تاثیش تحت هٌاعق دس
  شَسی ٍخَد ٍ سسَتات ایي دس آب حشکت کٌذی

  داسای غالثا ساصًذّا ایي سسَتگزاسی، صهاى اص تاقیواًذُ
  اص یافتِ خشیاى آتْای ٍ تاشٌذ هی شَس ٍ صیاد ًوکْای

  هدوَع کِ ًحَی تِ تاشٌذ هی صیاد ًوک داسای ًیض آًْا
  لیتش دس گشم چٌذیي تِ هؼوَال آًْا دس شذُ حل هَاد

  هیضاى سسی ٍ هاسًی ساصًذّای دس .یاتذ هی افضایش
  هؼوَل طَست تِ سَلفاتْا .است تاال کلشایذ ٍ سَلفات
  طَست تِ هؼوَال کلشایذّا ٍ هٌیضین ٍ کلسین سَلفات

 .ّستٌذ سذین کلشایذ
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 ػاخساس صهیي ؿٌاػی ٍ زاثیش آى تش اهالح آب 

  ًیض ٍ شٌی ٍ ای هاسِ سسَتات دس صیشصهیٌی آتْای کیفیت
  تشکیل رسات هاّیت تِ تستگی کٌگلَهشا ٍ سٌگ هاسِ
  ایي دٌّذُ تشکیل رسات هاّیت اگش .داسد آًْا دٌّذُ
  اًحالل قاتلیت دلیل تِ تاشذ سیلیسی سسَتات ٍ سٌگْا
  ایي دس .است کن آتْا ایي دس هَخَد اهالح هیضاى پاییي،
  تیکشتٌات ٍ کشتٌات ًیض ٍ هٌیضین ٍ کلسین هیضاى هکاًْا

   .ًوایذ ًوی تداٍص لیتش دس هیلیگشم چٌذ اص
  ، سذین سَلفات، کلشایذ، هیضاى سسَتات ایي دس کلی تغَس

   .است آّکی سٌگْای اص تیش هٌیضین ٍ کلسین
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 ًؼثسْای هؼشف ویفر آب

 هٌشا تؼییي ٍ صیشصهیٌی آتْای هاّیت تشسسی سٍشْای اص یکی
 .تاشذ هی آًْا دس هَخَد یًَْای ًسثت اص استفادُ آًْا احتوالی

 ػاهل یک ػٌَاى تِ تَاى هی تیکشتٌات یَى تِ سَلفات یَى ًسثت اص
 ًسثت ایي اگش .ًوَد استفادُ آب هٌشا تؼییي دس شیویایی ّیذٍس

 آب هٌشا کِ است هَضَع ایي دٌّذُ ًشاى تاشذ یک اص کوتش
 تاشذ گشفتِ قشاس گچی ساصًذّای تاثیش تحت ایٌکِ اص تیشتش

 .است آّکی هٌاتغ اص احتواال
 ساصًذّای تَاًذ هی آب هٌشاء تاشذ تیشتش یک اص ًسثت ایي اگش

   .تاشذ ًوکی یا گچی
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 ًؼثسْای هؼشف ویفر آب

  تیش اگش .است دیگش هَسد ًیض کلشایذ تِ سَلفات یَى ًسثت
  ایداد رسات ٍ ّا الیِ ٍخَد ی ًشاًذٌّذُ تاشذ یک اص

  هی هٌغقِ دس (سَلفاتِ ٍ گچی ّای الیِ ) سَلفات کٌٌذُ
 تاشذ

  یًَی تثادل پذیذُ دس هؼوَال کلشایذ تِ سذین یَى ًسثت
  خثِْ ًفَر هغالؼِ دس لزا .گیشد هی قشاس تاثیش تحت کوتش

  هٌشا تشخیض ًیض ٍ شیشیي آب سفشُ داخل تِ شَس آب
  هی استفادُ شاخض یک ػٌَاى تِ پاساهتش ایي اص شَسی

 .شَد
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 ًؼثسْای هؼشف ویفر آب

 حذٍد دس ّا دسیاچِ ٍ دسیاّا شَس آب دس کلشایذ تِ سذین ًسثت
 هیذاًْای شَس آب دس ٍ 65/0 تا 64/0 ًوکی هحلَلْای دس ، 85/0
 خثِْ خلَ دس ًسثت ایي هیضاى .تاشذ هی 6/0 حذٍد ػویق ًوکی
 هضتَس خثِْ ػقة دس ٍ یافتِ کاّش یًَی تثادل ػلت تِ شَس ّای

 خثِْ کِ هٌاعق دس ٍ ثاتت یًَی تثادل پذیذُ شذى هتَقف ػلت تِ
   .یاتذ هی افضایش داسًذ سا پیششٍی تیشتشیي شیشیي آب ّای
 سذیک ی دٌّذُ ًشاى تاشذ یک اص تیشتش اگش کلسین تِ  سذین ًسثت

 .است آب تَدى
 یک اص کوتش کلسین تِ هٌیضین ٍ کلسین تِ سذین ًسثت دٍ ّش گاُ ّش

   .است کلسیک ًَع اص سخساسُ تاشذ
 کلسین تِ هٌیضین ًسثت ٍ اصیک کوتش کلسین تِ سذین ًسثت اگش

   .است هٌیضیک ًَع اص سخساسُ تاشذ یک اص تیشتش
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 ًوَداسّای ویفی آتْای صیشصهیٌی

  صیشصهیٌی آتْای کیفی ٍضؼیت تشسسی سٍشْای اص یکی
  ایي .تاشذ هی هختلف ًوَداسّای سسن هٌغقِ یک

  ّای آب کیفیت تِ هشتَط اعالػات تَاًٌذ هی ًوَداسّا
 .ًوایٌذ اسائِ هختلف ّای خٌثِ اص سا هٌغقِ یک صیشصهیٌی

  والیٌض، ٍیلىَوغ، ؿَلش، تِ تَاى هی ًوَداسّا خولِ اص
 ًوَد اشاسُ اػسیف ٍ خایدش
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 ًوَداس ؿَلش

  ایي اص استفادُ .است لگاسیتوی ًوَداس ًوَداس، ایي دیگش ًام
  صیادی تؼذاد دادى ًشاى ػول، سشػت ًظش اص ًوَداس
  تیشتش ایشاى دس هقایسِ سَْلت ٍ تشگ یک دس ًوًَِ

  ستًَْای دس یًَْا هیضاى ًوَداس ایي دس .است هؼوَل
  هی دادُ ًشاى است لگاسیتوی تقسیوات داسای کِ قائن

  خغَط طَست تِ آب شیویایی تدضیِ ًتایح .شَد
  ششب آب تٌذی تقسین تشای ٍ دادُ ًشاى شکستِ
 .شَد هی استفادُ
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ًوَداس 
 شَلش
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 ًوَداس ٍیلىَوغ

  کشاٍسصی هظاسف تشای آب ًَع تشسسی تشای ًوَداس ایي
  ًسثت ػوَدی هحَس دس .گیشد هی قشاس استفادُ هَسد
  دادُ ًشاى الکتشیکی ّذایت افقی هحَس دس ٍ سذین خزب

  ایي هَخَددس تٌذیْای تقسین اساس تش ٍ شَد هی
  اص آب هختلف ّای ًوًَِ کالس تؼییي اهکاى ًوَداس،

   داسد ٍخَد کشاٍسصی لحاػ
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 نمودار ویلکوکس
www.iehe.ir

44 



 وشتٌاذ ػذین تالیواًذُ
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 اًَاع آتْا تش اػاع ًوَداس ٍیلىَوغ

 .ّستٌذ هٌاسثی تسیاس کیفیت داسای C1S1 گشٍُ آتْای•
 کشاٍسصی هظاسف تشای  C1S2 ,C2S2 C1S3, گشٍُ آتْای•

 .ّستٌذ خَتی آتْای
 تشای فقظ  C2S1 ,C2S3 ,C3S1 ,C3S2 C3S3, گشٍُ آتْای•

 آًْای اص ساحتی تِ آب ٍ تَدُ سثک تافت داسای کِ خاکْایی
 .ّستٌذ استفادُ قاتل شَد هی صّکشی

 ًظش اص  C1S4 ,C2S4 ,C3S4 C4S4, ,C4S3 ,C4S4 C4S1, آتْای•
 تشای خاطی ششایظ دس تٌْا ٍ تَدُ ًاهٌاسة کشاٍسصی هظاسف

 تافت داسای خاک اگش  .تاشٌذ هی استفادُ قاتل تخظَص گیاّاى
 دس ٍ تاشذ هٌاسة صّکشی ششایظ ٍ صیاد ًفَر قاتلیت تا سثک
 ٍ تاسًذگی عشیق اص کافی شیشیي آب گیاُ اٍلیِ سشذ دٍسُ

 استفادُ آتْا ایي اص حذٍدی تا تَاى هی تشسذ هٌغقِ تِ سیالتْا
   .ًوَد
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 ًوَداس والیٌض

  ًوَداس ایي .است ستًَی یا هستغیلی ًوَداس آى دیگش ًام
  تا هتٌاسة آًْا تقسیوات کِ است ستًَی دٍ داسای
  ٍاالى اکی حسة تش کاتیًَْا ٍ آًیًَْا اص یک ّش هقادیش

  ٍ چپ سوت ستَى دس کاتیًَْا .است (epm) هیلیَى دس
  .شًَذ هی دادُ ًشاى ساست سوت ستَى دس آًیًَْا

  ٍ پتاسین ٍ سذین هٌیضین، کلسین، یًَْای ّواى کاتیًَْا
  .تاشذ هی تیکشتٌات ٍ سَلفات کلشٍس، شاهل آًیًَْا
  هساٍی تایذ ّوَاسُ آًیًَْا ٍ کاتیًَْا ستَى دٍ استفاع
  دس ّا ٍاالى اکی کل دسطذ حسة تش تقسیوات .تاشذ

 تاشذ هی لیتش دس ٍاالى اکی هیلی یا هیلیَى
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 ًوَداس اػسیف

  اکی هیلی حسة تش آب شیویایی تدضیِ ًتایح ًوَداس ایي دس
  چپ سوت دس کاتیًَْا) افقی هحَس سٍی تش لیتش دس ٍاالى
  هی پیادُ (طفش ػذد ساست سوت دس آًیًَْا ٍ طفش ػذد

  شکلْای ّن تِ آهذُ تذست ًقاط اتظال تا .شًَذ
  سشیغ هقایسِ لحاػ اص کِ آیذ هی ٍخَد تِ هشخظی

  ًوَداس دس .است هفیذ تسیاس ّا ًوًَِ اص صیادی تؼذاد
  دس هٌیضین کشتٌات، + تیکشتٌات هقاتل دس کلسین استیف
  هی قشاس کلشٍس تشاتش دس پتاسین ٍ سذین سَلفات، هقاتل
  تِ هقذاس ًظش اص آًیًَْا ٍ کاتیًَْا هقذاس چِ ّش .گیشًذ

 .تَد خَاّذ تش هٌظن حاطل شکل تاشٌذ ًضدیک ّن
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 شکل کلی ًوًَِ ّای هٌشاء گشفتِ اص هحیظ دس ًوَداس استیف
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 ًوَداس استیف
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 ًوَداس استیف
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 ًوَداس اػسیف

 :تاشذ صیش طَست تِ تَاًذ هی آب استیف ًوَداس اساس تش
 کلشایذ کلسین سَلفات، کلسین تیکشتٌات، کلسین•
 کلشایذ هٌیضین سَلفات، هٌیضین تیکشتٌات، هٌیضین•
 کلشایذ سذین سَلفات، سذین تیکشتٌات، سذم•
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تشای زؼییي زَػؼِ ٍ سخؼاسُ ّا ٍ )ًوَداس خایدش 
 (والػِ تٌذی هجوَػِ ّا

 یک فقظ شیویایی کیفیت ًوایش تشای استیف ٍ کالیٌض ًوَداسّای
 ًیاص صیادی فضای تِ ّا ًوًَِ کل تشای ٍ سًٍذ هی کاس تِ ًوًَِ
 سا ًوًَِ صیادی تؼذاد تَاى هی پایپش ًوَداس دس حالیکِ دس است

 آتْا شیویایی تدضیِ ًتایح تفسیش تشای .داد ًشاى دیاگشام یک دس
 .است هفیذ تسیاس ًوَداس ًَع ایي
 دسطذ.است شذُ دسست هدضا هیذاى سِ تشکیة اص پایپش ًوَداس

 دس آًْا تشکیثی هَقؼیت ٍ هثلثی هیذاًْای دس کاتیًَْا ٍ آًیًَْا
 اکی هدوَع اساس تش دسطذّا .شَد هی پیادُ شکل لَصی هیذاى
 .شَد هی هحاسثِ اطلی یًَْای هیلیَى دس ٍاالى
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 ًوَداس پایپش
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 ًوَداس پایپش
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تشای زؼییي زَػؼِ ٍ سخؼاسُ ّا ٍ )ًوَداس خایدش 
 (والػِ تٌذی هجوَػِ ّا

  تشتیة ایي تِ .شًَذ هی پیادُ آًیًَْا ساست سوت هثلث دس
  شذُ پیذا آى دسطذ آًیًَْا، تِ هشتَط ضلغ سٍی دس کِ
  دسطذ 100 ساس سٍتشٍی کِ ضلؼی هَاصات تِ خغی ٍ

  تشتیة ایي تِ .گشدد هی سسن است آًیَى آى تِ هشتَط
  سسن ًوایٌذ هی قغغ ًقغِ یک دس سا یکذیگش کِ خظ سِ
   .شَد هی
  اًدام چپ سوت هثلث دس کاتیًَْا تشای کاس ّویي سپس

  تِ ًقغِ دٍ ایي آًگاُ .آیذ تذست دیگشی ًقغِ تا شذُ
  دس سا یکذیگش تا شذُ دادُ اهتذاد لَصی اضالع هَاصات

 .ًوایٌذ قغغ لَصی هیذاى دس ای ًقغِ
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 تقسیوات ًوَداس پایپش
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تشای زؼییي زَػؼِ ٍ سخؼاسُ ّا ٍ )ًوَداس خایدش 
 (والػِ تٌذی هجوَػِ ّا

  غلظت حسة تش سا آب شیویایی هشخظات پایپش ًوَداس
  سشػت تِ پایپش ًوَداس دس .دّذ هی ًشاى آى ًسثی اخضا
 .داد تشخیض سا آب اًَاع تَاى هی
 .است تقسین قاتل هٌغقِ 9 تِ شکل لَصی هیذاى

  2 هٌغقِ دس ٍ ّا قلیایی اص تیش خاکی قلیایی 1 هٌغقِ دس
 .تاشذ هی خاکی ّای قلیایی اص تیش ّا قلیایی

  دس ٍ قَی اسیذّای اص تیش ضؼیف اسیذّای 3 هٌغقِ دس
 .است ضؼیف اسیذّای اص تیش قَی اسیذّای 4 هٌغقِ
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تشای زؼییي زَػؼِ ٍ سخؼاسُ ّا ٍ )ًوَداس خایدش 
 (والػِ تٌذی هجوَػِ ّا

 دیگش ػثاست تِ کٌذ هی تداٍص % 50 اص کشتٌاتی سختی 5 هٌغقِ دس
 6 هٌغقِ دس .داسًذ غلثِ ضؼیف اسیذّای ٍ خاکی ّای قلیایی
 . است % 50 اص هتداٍص کشتٌاتی غیش سختی

 ٍ ّا قلیایی تا غلثِ ٍ % 50 اص تیش کشتٌاتی غیش قلیایی 7 هٌغقِ دس
   .است قَی اسیذّای

 آتْایی ایٌدا دس است %50 اص هتداٍص کشتٌاتی قلیایی 8 هٌغقِ دس
 هَخَد هحلَل هَاد تا هقایسِ دس آًْا سختی کِ گیشًذ هی قشاس

 .تاشذ کن خیلی آًْا دس
 .کٌذ ًوی تداٍص % 50 اص کاتیًَی ٍ آًیَى صٍج ّیچ 9 هٌغقِ دس

www.iehe.ir

66 



تشای زؼییي زَػؼِ ٍ سخؼاسُ ّا ٍ )ًوَداس خایدش 
 (والػِ تٌذی هجوَػِ ّا

  ٍ تفاٍتْا دادى ًشاى تشای هفیذی ٍسیلِ پایپش ًوَداس
  تیي اختالط تاثیش ًوَداس ایي .است آتْا تیي شثاّتْای

  تِ آب اختالط صیشا دّذ هی ًشاى ًیض سا هختلف آتْای
  خظ یک اهتذاد دس هیذاى سِ ّش دس تاشذ کِ ًسثتی ّش

  یًَْا توام آًکِ تش هششٍط گیشد هی قشاس هستقین
  اًدام ٍاکٌشی ٍ تواًٌذ تاقی هحلَل آب دس ّوچٌاى

   .ًگیشد
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