گضاسش اجشائي پشٔسش ياْي قضل آالي سَگيٍ كًاٌ دس سيستى يذاستستّ
دكتش حًيذسضا دگًّ چيٍ  ،يُٓذط صْشِ يٓشاٌ

چكيذِ يطهة :
دس ايي تحميك ؿشايظ پشٍسؽ هبّي لضل آال دس دٍ ػيؼتن هذاسثؼتِ وِ تَػظ گشٍُ تىٌَآثضي دس ؿْشن صٌرؼرتري
خيشآثبد اسان ػبختِ ؿذُ اًذ دس عَل  21هبُ هَسد ثشسػي ػوليبتي لشاس گشفتِ اػتّ .ش يه اص هضاسع ثب آة ٍسٍدي
 5ليتش دس ثبًيِ ثشاي پشٍسؽ هبّي لضل آال ثب ظشفيت تَليذ  66تي دس ػبل ٍ ًگْذاسي تٌبط حذاوثشتئَسيه تب  27تري
عشاحي ؿذُ اًذ ّ .ش دٍ هضسػِ دس اسديجْـت هبُ  2498هَسد ثْشُ ثشداسي لشاس گشفت ٍ دس ديوبُ ّوبى ػبل ثِ ثبالترش
اص  %:1تٌبط حذاوثش خَد سػيذ .ػبخت ّش دٍ ػيؼتن دس داخل وـَس تَػظ گشٍُ تىٌَآثضي اًدبم گشفتِ ٍ دس عرَل
پشٍسؽ ثيؾ اص  %:6غزاي هصشفي اص تَليذ وٌٌذُ داخلي تبهيي ؿذُ اػت .دس ايي ػيؼتن ّب هبّي لضل آال تب ترشاورن
 225ويلَگشم دس هتشهىؼت پشٍسؽ يبفتِ ٍ ضشيت تجذيل غزاي  21هبِّ  2019 ٍ 2015ثذػت آهذُ اػرت .دس عرَل
هذت پشٍسؽ فبوتَسّبي دهبي َّا  ،دهبي آة  ،اوؼيظى هحلَل  ،دي اوؼيذ وشثي  ،آهًَيب ٍ  pHثغَس سٍصاًِ ٍ ثرِ
تٌبٍة هَسد اًذاصُ گيشي لشاس گشفتِ اًذ .دٍسُ ّبي سؿذ دس ّش دٍ هضسػِ  26سٍصُ ثَدُ ٍ دس ايي همبعغ هبّيبى هرَسد
ثيَهتشي لشاس هي گشفتِ اًذ .ثشسػي ّب ٍ گضاسؿبت ّش دٍ هضسػِ تَػظ ؿيالت اػتبى هشوضي هَسد پيگيشي ٍ اسصيبثري
ّوضهبى لشاس گشفتِ اػت.

يقذيّ :
پشٍسؽ هبّي دس ػيؼتن هذاسثؼتِ يب ػيؼتن ّبي ثبصگشدؿي سٍؿي ًَيي ثشاي آثضي پرشٍسي دس
خْبى هي ثبؿذ  .دس ايي ػيؼتن پشٍسؿي اص سٍؽ ّبي دسهبى ٍ ػول آٍسي آة ثشاي اػتفبدُ هدرذد
دس پشٍسؽ هبّي اػتفبدُ هي ؿَد  .دس ايي ػيؼتن ّب توشوض ثش افضايؾ اوؼيظى هحلَل آة  ،حرز
آهًَيب  ،حز

دي اوؼيذ وشثي اص آة  ،حز

رسات هؼلك آة ٍ ضذػفًَي آة هي ثبؿذّ .وچٌريري

ثشاي استمبء ؿشايظ تَليذ ثشًبهِ ٍسٍد ٍ خشٍج هبّيبى اص ػيؼتن ثصَست اليِ اي (  7ثبس دس ػبل ) دس
ًظش گشفتِ هي ؿَد .ايي سٍؽ ثشاي پشٍسؽ هبّي اص ػبل  2484دس ايشاى ثب ػيؼتن ّبي ٍاسداتي آغبص
ؿذُ اػت ٍ پغ اص آى تَػظ ػبصًذگبى داخلي هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت وِ تؼذاد اًرذوري اص
ػيؼتن ّبي داخلي داساي ػَاثك هَسد تبئيذ دس دػتيبثي ثِ ظشفيت ّبي تَليذ ثَدُ اًذّ .وچٌيري ترب
وٌَى ػوليبت هبًيتَسيٌگ ٍ هؼتٌذ ػبصي تَليذ ثب دلت ٍ ٍػؼت هَسد ًيبص اسصيبثي تَليرذ ًريرض دس
ػيؼتن ّبي ػبختِ ؿذُ دس وـَس اًدبم ًـذُ اػت.دس ايي همبلِ اثتذا ثِ هؼشفي ؿشايظ ػبخت دس ايي
ػيؼتن ّب ٍ اسائِ ًتبيح ثذػت آهذُ پشداختِ خَاّذ ؿذ ٍ ػپغ ايي هَاسد هَسد ثحث ٍ تحليل لرشاس
هيگيشًذ.
يعشفي سيستى پشٔسش :
دٍ ػيؼتن پشٍسؽ هبّي لضل آال تَػظ گشٍُ تىٌَآثضي دس ػبل  2497ػبختِ ؿذُ ٍ دس اٍايل ػبل
 2498ثِ ًبم هضسػِ ؿيشٍاى لضل هشوضي ( هتؼلك ثِ آلبي هبلىي ) ٍ هضسػِ الغذيش ( هتؼلك ثِ آلربي
ػظيوي ) ثِ ثْشُ ثشداسي سػيذُ اػت ّ .ش وذام اص ايي هضاسع دس ػبلٌي ثِ ٍػؼت  611هتش هشثغ
ػبختِ ؿذُ ٍ داساي ٍسٍدي آة حذالل  5ليتش دس ثبًيِ هي ثبؿٌذ وِ اص چبُ ػويك هَخَد تبهيي هري
ؿَد .فضبي پشٍسؽ دس ايي ػيؼتن ّب ثب اػتخشّبي ػيوبًي ثب ؿىل ّـت ضلؼي ثب لغش  4هتش ٍ ػوك
آثگيشي  206هتش (  23هتش هىؼت ) ػبختِ ؿذُ اػت.ايي ػيؼتن ّب داساي ثخؾ ّبي حز

رسات

1

هؼلك تَػظ ديؼه فيلتش  ،اوؼيظى دّي ثِ آة ثب هخشٍط ّبي اوؼيظى دّي  ،حز
دػتگبُ گبصصدا  ،حز

دي اوؼيذ وشثي ثرب

آهًَيب ثب سآوتَسّبي تؼَيض يَى ٍ ضذػفًَي آة ثب اؿؼِ  U.V.هري ثربؿرٌرذ.

ديبگشام صيش استجبط ايي ثخؾ ّب سا ثب يىذيگش ًـبى هيذّذ.

تخص سيشكٕالسيٌٕ ٔ اكسيژٌ دْي تّ آب

ًَاي عًٕيي اص سانٍ تٕنيذ

ديسك فيهتش تشاي حزف رسات يعهق

استخش ياْي دس حال غزادْي

2

سآكتٕسْاي تعٕيض يٌٕ تشاي حزف آيَٕيا

دستگاِ گاصصدائي آب

سٔش اَجاو عًهيات تٕنيذ ٔ يستُذ ساصي :
دس اسديجْـت هبُ  2498ػوليبت تَليذ دس ّش دٍ هضسػِ ؿشٍع ؿذ ٍ عجك ثشًبهِ سيضي تَليذ دس ّش
دٍ هبُ ثچِ هبّيبى ثب ٍصى ٍسٍدي  3گشم ٍاسد ؿذُ اًذ .هَاسد هحبػجِ ٍ دػتَس غزا ثغَس سٍصاًرِ دس
فشم دػتَس غزاي سٍصاًِ تْيِ ٍ عجك آى ػول ؿذُ اػت .هَاسد دهبي هحيظ ػبلي تَليذ ( 4ثربس دس
سٍص) ،دهبي آة ( 4ثبس دس سٍص) ،دي اوؼيذ وشثي آة (يىجبس دس سٍص) ،اوؼيظى هحلَل آة (ػِ ثربس
دس سٍص ٍ ثغَس هتٌبٍة ثش حؼت ًيبص اػتخش) ،آهًَيب (يىجبس دس سٍص)ٍ ( pHيىجبس دس سٍص)اًرذاصُ
گيشي ؿذُ اػت .آصهبيـبت آهًَيب ٍ  pHتَػظ فتَهتش ،اوؼيظى هحلَل تَػظ اوؼيظى هتش ديديتبل
ٍ دي اوؼيذ وشثي تَػظ ويت ثِ سٍؽ تيتشاػيَى اًدبم ؿذُ اػت .تلفبت سٍصاًِ ٍ ؿشايظ ػوىشدي
دػتگبُ ّب ٍ هصش

اوؼيظى ثغَس سٍصاًِ گضاسؽ ؿذُ اًذ.دس اًتْبي ّش دٍسُ  26سٍصُ ثيَهتشي هبّيبى

اًدبم ؿذُ ٍ ثب ًشهبتيَ ّبي سؿذ همبيؼِ ؿذُ اًذ.
َتايج :
ًتبيح اًذاصُ گيشي ّبي اًدبم ؿذُ الوبى ّبي آة ٍ ّوچٌيي سوَسدّبي تَليذي ثذػت آهذُ دس
ًوَداسّبي صيش آهذُ اػت.
دهبي َّاي گضاسؽ ؿذُ حذاوثش  ٍ 43حذالل  5دسخِ ػبًتيگشاد ثَدُ اػت  .دهبي آة ػيؼرترن
حذاوثش  ٍ 2905حذالل  27دس خِ ثَدُ اػت ( ؿبيبى روش اػت دهبي آة ٍسٍدي اص چبُ  28دسخرِ
ثَدُ اػت) .حذاوثش آهًَيبي غيش يًَيضُ  ٍ 10138حذالل آى  101118ثَدُ اػت  .حذاوثش دي اوؼيرذ
وشثي آة  31هيلي گشم دس ليتش ٍ حذالل آى  6هيلي گشم دس ليتش ثَدُ اػت ( ؿبيبى روش اػت هريرضاى
دي اوؼيذ وشثي آة ٍسٍدي اص چبُ  81تب  91هيلي گشم دس ليتش ثَدُ اػت).حذاوثش  ٍ pHحذالل آى
ثِ تشتيت  803 ٍ 80:گضاسؽ ؿذُ اػتّ .وچٌيي حذاوثش تشاون دس هبّيبى پشٍسؿي  225ويلَگشم دس
هتش هىؼت ٍ حذاوثش هيبًگيي تشاون حذٍد  81ويلَگشم دس هتش هىؼت ثَدُ اػت.دس خصَف ضشيت
تجذيل ثذػت آهذُ هيبًگيي ضشيت تجذيل  21هبِّ دس هضاسع  2015 ٍ 2019ثَدُ اػت.
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ًَٕداس سضذ تُاژ دس يضسعّ انغذيش

ًَٕداس حذاكثش غزادْي دس يضسعّ انغذيش

ًَٕداس سَٔذ تشاكى يياَگيٍ دس يضسعّ انغذيش

ًَٕداس سَٔذ ضشية تثذيم ياْاَّ دس يضسعّ انغذيش

ًَٕداس سضذ تُاژ دس يضسعّ ضيشٔاٌ قضل

ًَٕداس حذاكثش غزادْي دس يضسعّ ضيشٔاٌ قضل

ًَٕداس سَٔذ تشاكى يياَگيٍ دس يضسعّ ضيشٔاٌ قضل

ًَٕداس سَٔذ ضشية تثذيم ياْاَّ دس يضسعّ ضيشٔاٌ قضل

4

صٕستجهسّ تحٕيم ظشفيت دس يضسعّ انغذيش

صٕستجهسّ تحٕيم ظشفيت دس يضسعّ ضيشٔاٌ قضل

تحث :
فبوتَسّبي اًذاصُ گيشي ؿذُ آة دس ّوِ هَاسد دس هحذٍدُ هدبص لشاس داؿتِ اًذ وِ حبوي اص ايري
اػت وِ ػيؼتن دس ػٌگيي تشيي تٌبط ٍ دس ؿشايظ حذاوثش غزادّي پبػخگَي ًيبصّبي هبّيربى ثرَدُ
اػت .ثشسػي ضشايت تجذيل ثجت ؿذُ دس ّش دٍ هضسػِ وِ دس ًَع خَد ثؼيبس لبثل تَخِ هي ثربؿرذ
ًيض حبوي اص ايي اػت وِ ؿشايظ پشٍسؿي دس عَل ايي هذت تبثيشات هٌفي ثش ؿشايظ سؿذ هبّيبى سا
ًذاؿتِ اػت  .ثب تَخِ ثِ دي اوؼيذ وشثي آة چبُ وِ دس حذٍد  91هيلي گشم دس ليتش ثَدُ اػت ًتبيح
دي اوؼيذ وشثي آة دس ػيؼتن حبوي اص ػولىشد ثؼيبس هٌبػت دػتگبُ گبصصدا هي ثبؿذ.
سآوتَسّبي تؼَيض يَى ثشاي حز

آهًَيب ثؼيبس هَثش ػول ًوَدُ ٍ دس ؿشايظ غزادّي ثِ هريرضاى

 381ويلَگشم دس سٍص ًيض ثخَثي آهًَيب سا دس هحذٍدُ هدبص وٌتشل وشدُ اػت وِ ثب تَخِ ثِ ػَْلرت
ػولىشد آى خبيگضيي ثؼيبس هٌبػجي ثشاي ثيَفيلتش ّب خَاٌّذ ثَد.
دس عَل دٍسُ پشٍسؽ عؼن ٍ هضُ هبّيبى پشٍسؿي ػيؼتن ،ثغَس هتٌبٍة تَػظ وبسؿٌبػبى ؿيرالت
اػتبى هشوضي  ،ثْشُ ثشداس ٍ پشػٌل هضاسع هَسد اسصيبثي لشاس گشفتِ وِ دس ّوِ هَاسد داساي ؿرشايرظ
ثؼيبس خَثي ثَدُ اػت .ؿبيبى روش اػت ّوِ سوَسدّبي گضاسؽ ؿذُ تحت ًظش ؿيالت اػتبى هشوضي
هؼتٌذ ؿذُ ٍ ثِ تبئيذ سػيذُ اػت.
دس هدوَع ثب تَخِ ثِ هَاسد هغشٍحِ فَق  ،دٍ ػيؼتن ثْشُ ثشداسي ؿذُ داساي ؿشايظ هٌبػجي ثشاي
پشٍسؽ هبّي لضل آال ثَدُ اًذ .ؿبيبى روش اػت ثب تَخِ ثِ هَفميت ثذػت آهذُ دس ايي دٍ هرضسػرِ
اهىبى استمبء ثْشُ ٍسي پشٍسؽ هبّي تب  25تي دس ػبل ثِ اصاي ّش يه ليتش دس ثبًيِ آة دس دػترشع
هؼتٌذ ؿذُ اػت وِ ثب تَخِ ثِ هحذٍديت هٌبثغ آة دس وـَس افك سٍؿٌي سا دس ثْيٌِ ػبصي اػتفبدُ
اص آة ٍ اصالح الگَي هصش

دس آثضي پشٍسي پيؾ سٍ لشاس دادُ اػت .دس خبتوِ اص صحوربت ٍ

ّوىبسي ثْشُ ثشداساى ٍ هذيشيت ٍ وبسؿٌبػبى ؿيالت اػتبى هشوضي ٍ پشػٌل گشٍُ تىٌَآثضي تـىرش
ٍ لذسداًي هي گشدد.
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