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مقبيسٍ فسآيىدَبي غشبيي دز تصفيٍ ي شيسيه سبشي آة بب تكيٍ بس وبوًفيلتساسيًن
 

احمد ميسببقسي 

 دا٘ـياس دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػي ػٕشاٖ دا٘ـٍاٜ كٙؼتي خٛاجٝ ٘ليش اِذيٗ طٛػي 

مجيد قلُكي 

    اػتادياس دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػي ػٕشاٖ دا٘ـٍاٜ ػٕٙاٖ 

بيژن يگبوٍ، 

 طًسي واسؿٙاع اسؿذ ٔحيط صيؼت، دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػي ػٕشاٖ دا٘ـٍاٜ كٙؼتي خٛاجٝ ٘ليش اِذيٗ

خسسي حسيىي 

     اػتادياس دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػي ػٕشاٖ دا٘ـٍاٜ ػٕٙاٖ

 

 

چكيدٌ 

ٗ ػاصي آب پشداختٝ ٔي ؿٛد اٌشچٝ سٚؽ اػٕض ٔؼىٛع دس . دس ايٗ ٔماِٝ تٝ تشسػي ٚ ٔمايؼٝ سٚؿٟاي غـائي دس تلفيٝ ٚ ؿيشي

ٝ دِيُ كشف ٞضيٙٝ ٚ ا٘شطي ٘ؼثتاً صياد ٚ حزف تشخي اص يٟٛ٘اي  ٌزؿتٝ جضء تٟتشيٗ سٚؿٟاي تلفيٝ آب تٝ ؿٕاس ٔي آٔذ، أا ت

اص جّٕٝ ٔضاياي سٚؽ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٔي تٛاٖ . ضشٚسي اص آب ؿشب دس طي فشآيٙذ، سٚؽ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌشفت

ٝ ٌزاسي ٚ ػذْ حزف يٟٛ٘اي  تٝ ٔٛاسدي اص لثيُ كشف ٞضيٙٝ ٚ ا٘شطي وٕتش، افضايؾ ٘شخ تلفيٝ آب، واٞؾ ٔيضاٖ ٌشفتٍي ٚ الي

دس ػيٗ حاَ سٚؽ اػٕض ٔؼىٛع ٕٞچٙاٖ تٝ ػٙٛاٖ تٟتشيٗ سٚؽ دس تٟيٝ آب ٔمطش ٔٛسد ٘ياص . ضشٚسي آب ؿشب اؿاسٜ ٕ٘ٛد

. كٙايغ خاف ٔحؼٛب ٔي ؿٛد

ٝ ٞاي وشتٙي، تحشاٖ آب: كلمبت كليدي   فشآيٙذٞاي غـائي، اػٕض ٔؼىٛع، ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ، ٘اِِ٘ٛٛ
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مقدمٍ  

 ٚاحذٞاي غـائي دس ٚالغ فيّتشٞايي ٞؼتٙذ وٝ فشآيٙذ حزف ٔٛاد آاليٙذٜ دس آٟ٘ا تش اػاع كاف ؿذٖ ٔىا٘يىي ٚ يا 

ٛ ٟ٘اي ٔحَّٛ تا لطش تضسٌتش اص . جزب اِىتشٚاػتاتيىي كٛست ٔي پزيشد تٝ ػثاست ديٍش دس ػثٛس آب اص ايٗ كافي ٞا ٔٛاد ٔؼّك ٚ ي

ٝ اي اػت . لطش ٔٙافز غـاء أىاٖ ػثٛس اص آٖ سا ٘يافتٝ ٚ آب ػثٛسي ػاسي اص ايٗ ٔٛاد ٔي تاؿذ اكَٛ واس فيّتشٞاي غـائي تٝ ٌٛ٘

ٚ تخؾ ديٍشي اص  (جشياٖ تلفيٝ ؿذٜ)تخـي اص جشياٖ اص ٔياٖ آٖ ػثٛس ٔي ٕ٘ايذ  (جشياٖ ٚسٚدي)وٝ تا ػثٛس جشياٖ اص آٟ٘ا 

فيّتشٞاي غـائي داساي أتياص حزف تؼياسي اص آاليٙذٜ ٞا اص جّٕٝ . (جشياٖ پؼاب)جشياٖ ٕ٘ي تٛا٘ذ ػثٛس وٙذ ٚ پغ صدٜ ٔي ؿٛد 

[. 4]تاوتشي ٞا، أالح ٚ فّضات ػٍٙيٗ اص آب ٔي تاؿٙذ، 

غـاٞايي % 80تاِغ تش.  ٕٞچٙيٗ تخؾ اػظٕي اص ٔحلٛالت جا٘ثي ٌٙذصدايي تٛػط فشآيٙذٞاي غـائي حزف ٔي ؿٛ٘ذ

تميٝ تشاي فشآيٙذٞاي جذاػاصي ٚ حزف ٔايؼات دس % 20ٔٛسد اػتفادٜ، تشاي ٔلاسف ٕ٘ه صدايي اص آب اػتفادٜ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ

 طشح ػادٜ ػيؼتٓ ٞاي غـائي ٔـاٞذٜ    ٔي ٌشدد، 1دس ؿىُ . كٙايغ ٔختّف اص جّٕٝ تِٛيذ داسٚيي ٌشاٖ ليٕت تٝ واس ٔي سٚ٘ذ

[1  .]

 
 

  فسآيىدَبي غشبئي     

ٚ « ٔيىشٚفيّتشاػيٖٛ ٚ اِٚتشافيّتشاػيٖٛ» سٚؿٟاي فيّتشاػيٖٛ غـائي سا ٔي تٛاٖ تٝ دٚ دػتٝ وّي غـاٞاي تشاٚا 

صٔا٘ي وٝ ٞذف جذاػاصي رسات تضسٌتش اػت اص سٚؽ ٞاي . تمؼيٓ ٕ٘ٛد« ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٚ اػٕض ٔؼىٛع»غـاٞاي ٘يٕٝ تشاٚا 

تشاي جذاػاصي ٕ٘ه ٞاي ٔحَّٛ دس آب اص سٚؿٟاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٚ . ٔيىشٚفيّتشاػيٖٛ ٚ اِٚتشافيّتشاػيٖٛ اػتفادٜ ٔي ؿٛد

[. 4] آٔذٜ اػت، 2سٚؿٟاي ٔختف فيّتشاػيٖٛ غـائي تٝ تفىيه رسات دس ؿىُ . اػٕض ٔؼىٛع اػتفادٜ ٔي ٌشدد

    دس جذاػاصي تٛػط غـاٞاي ٘يٕٝ تشاٚا اص اكُ ٘فٛر اص غـاء اػتفادٜ ٔي ٌشدد ٚ فـاس ٔٛسد اػتفادٜ دس سٚؽ ٞاي 

[. 4]٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٚ اػٕض ٔؼىٛع تيـتش اص فـاس ٔٛسد ٘ياص دس سٚؽ ٞاي ٔيىشٚ فيّتشاػيٖٛ ٚ اِٚتشافيّتشاػيٖٛ اػت، 

 
 فيلتر غشايي

  وروديورودي
  

جريان خروجي جريان خروجي 

اب خروجي اب خروجي پسپس

 [1]ٕ٘ٛداس جشياٖ آب دس فيّتشٞاي غـائي : 1ؿىُ 
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 [4]سٚؿٟاي ٔختّف فيّتشاػيٖٛ غـائي تٝ تفىيه لطش ٔٙافز،  : 2     ؿىُ 

  عملكسد ي كبزبسد اسمص معكًس  

اػٕض . اػٕض ٔؼىٛع سٚؽ جذاػاصي ٘اخاِلي ٞا اص آب ٔي تاؿذ وٝ ػأُ جشياٖ دس آٖ اػٕاَ فـاس ٔىا٘يىي اػت

ٞش چٝ ا٘ذاصٜ ِٔٛىَٛ ٞاي . ٔؼىٛع ٘ٛػي فيّتشاػيٖٛ ٔىا٘يىي اػت اص ايٗ سٚ ٌاٞي تٝ ٘اْ ٞايپشفيّتشاػيٖٛ خٛا٘ذٜ ٔي ؿٛد

٘اخاِلي دسؿت تش ٚ دسجٝ يٛ٘يضاػيٖٛ ّٔىَٛ ٘اخاِلي وٕتش تاؿذ، فـاس اػٕضي ٔحَّٛ وٕتش اػت اص طشفي ٞش چٝ غّظت 

ِٔٛىِٟٛاي ٘اخاِلي تيـتش تاؿذ فـاس اػٕضي ٞٓ تيـتش اػت ٕٞچٙيٗ دٔا تاػث افضايؾ فـاس اػٕضي ٚ واٞؾ ٚيؼىٛصيتٝ 

. [3]ٔحَّٛ ٔي ؿٛد، 

َ تشيٗ واستشدٞاي ايٗ سٚؽ ٕ٘ه صدايي ٚ تٟيٝ آب آؿأيذ٘ي اص آب دسياػت ػالٜٚ تش ايٗ اص سٚؽ . يىي اص ٔتذاٚ

اص ديٍش واستشدٞاي ايٗ . اػٕض ٔؼىٛع تشاي تٟيٝ آب فٛق خاِق ٚ آب ٔٛسد اػتفادٜ دس فشآيٙذٞاي حشاستي اػتفادٜ ٔي ٌشدد

َ ٞاي ِٔٛىِٛي دس كٙايغ غزايي ٚ تٟيٝ  سٚؽ ٔي تٛاٖ تٝ واٞؾ ػختي آب، تِٛيذ آب فشآيٙذٞاي كٙؼتي، تِٛيذ وٙؼا٘تشٜ حال

ٖ ٞا ٚ آصٔايـٍاٟٞا اؿاسٜ ٕ٘ٛد،  . [4]ِثٙيات، كٙايغ تٟذاؿتي ٚ آسايـي ٚ تأٔيٗ آب  ٚسٚدي ٔخاصٖ حشاستي، تيٕاسػتا

ً فيلتساسيًن  وبو

عملكسد غشبَبي وبوًفيلتساسيًن وحًٌ

ٛ فيّتشاػيٖٛ سٚؿي اػت وٝ دس ػاِٟاي اخيش پيـشفت صيادي ٕ٘ٛدٜ اػت أشٚصٜ اص ٘ا٘ٛ فيّتشاػيٖٛ دس ٔشاحُ .      ٘ا٘

ٔختّف فشآيٙذ تلفيٝ آب اص لثيُ واٞؾ ٔيضاٖ ػختي ٚ ٔمذاس ٕ٘ىٟاي آب،  سً٘ صدايي ٚ حزف آاليٙذٜ ٞاي ٔيىشٚتي ٚ 

دس فشآيٙذٞاي كٙؼتي ٘يض اص ٘ا٘ٛ فيّتشاػيٖٛ تٝ ٔٙظٛس حزف ٔٛاد خاكي اص لثيُ ٔٛاد سٍ٘ي اص آب . ؿيٕيايي اػتفادٜ ٔي ؿٛد

. [5]اػتفادٜ ٔي ٌشدد، 

ٛ فيّتش يه غـاء ٘يٕٝ تشاٚاػت ٚ فشآيٙذي ٘ضديه تٝ اػٕض ٔؼىٛع داسد      اص ايٗ سٚؽ تيـتش تشاي جذاػاصي رسات . ٘ا٘

ٖ ٞاي چٙذ ظشفيتي اػتفادٜ ٔي ؿٛد (تا پايٝ وشتٗ)آِي  غـاءٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ظشفيت . اص لثيُ آاليٙذٜ ٞاي ٔيىشٚتي ٚ يٛ

ٛ فيّتشاػيٖٛ دس ٚالغ يه فشآيٙذ اػٕض ٔؼىٛع وٓ فـاس ٔي تاؿذ. ٔتٛػطي تشاي حزف ٕ٘ه ٞاي ته ظشفيتي داس٘ذ . ٘ا٘

ٖ ٞا ، فّضات ػٍٙيٗ ، سً٘ ،  ٕٞچٙيٗ غـاٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ لاتّيت حزف ٔٛثش ٕ٘ه ٞا، ػٛأُ ؿىُ دٞٙذٜ تشي ٞاِٛٔتا
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 ٘حٜٛ ػّٕىشد ايٗ غـاٞا ٚ ٘مؾ فـاس اػٕاَ ؿذٜ دس 3دس ؿىُ . ٚيشٚػٟا، تاوتشي ٞا ٚ اٍّٟ٘ا سا اص آب ٚ فاضالب داسا ٔي تاؿذ

. [8]ػثٛس آب اص غـاء ٘يٕٝ تشاٚاي ٘ا٘ٛفيّتش لاتُ ٔـاٞذٜ اػت، 

 

 

 

 

 

 

 

 [8]٘حٜٛ ػّٕىشد فشآيٙذ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ: 3ؿىُ 

 

Ca)غـاٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ تٝ دِيُ حزف يٖٛ وّؼيٓ 
Mg) ٚ ٔٙيضيٓ (2+

 وٝ اص ػٛأُ ايجاد ػختي ٞؼتٙذ، تٝ (2+

ػاختاس ايٗ غـاٞا ٔؼٕٛال تٝ كٛست تشويثي تا اليٝ ٘اصن ٔي تاؿذ وٝ اليٝ فؼاَ ايٗ . غـاٞاي ٘شْ ػاصي ٘يض ٔؼشٚف ٔي تاؿٙذ

دس ٚالغ .  ٘ا٘ٛٔتش ٔي تاؿذ2غـاٞا اغّة تٝ كٛست ٔٙفي تاسداس ٔي ؿٛد ٚ ػاختاس آٟ٘ا تٝ كٛست ٔتخّخُ تا ٔياٍ٘يٗ ٔٙافز 

: [5]غـاٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ تحت دٚ ٔىا٘يؼٓ حزف ػُٕ ٔي وٙٙذ، 

 ٘ا٘ٛٔتش اػت ٔي تٛا٘ذ 2ٔىا٘يؼٓ حزف فيضيىي وٝ غـاٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ تٝ ػّت ا٘ذاصٜ ٔٙافز تؼياس سيض خٛد وٝ دس حذ - 1 

.  رسات تؼياس سيض سا حزف وٙذ

ٔىا٘يؼٓ دفغ اِىتشٚاػتاتيه دس آٖ تٝ دِيُ ايٙىٝ ػطح غـاٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ػٕٛٔا تٝ طٛس ٔٙفي تاسداس ٔي تاؿذ، - 2

دس . ٕ٘ه ٞا دس اثش دفغ اِىتشٚاػتاتيه آ٘يٟٛ٘ا حزف ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٞش چٝ  تاس آ٘يٖٛ تيـتش تاؿذ دفغ ٕ٘ه ٞٓ افضايؾ ٔي ياتذ

:  ٔجٕٛع ٔي تٛاٖ ٌفت ٔمذاس حزف يٟٛ٘ا دس ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ تٝ كٛست صيش اػت 

Mg
+2

 > Ca
+2

 > Sr
+2 

> Ba
+2

 > Ra
+
 > Li

+
 > Na

+
 > K

+
 

SO4
2-

 > Cl
-
 > Br 

-
 > NO3

-
 > I 

-
 

جىس غشبَبي وبوًفيلتساسيًن  

اٌش چٝ غـاٞايي ٘يض ٚجٛد .  ٞؼتٙذ(Synthetic Polymer)ٔٛاد ػاص٘ذٜ غـاء ٔؼٕٛالً اص جٙغ پّيٕشٞاي تشويثي 

داسد وٝ اص ػشأيه ٚ فّضات ٔختّف ػاختٝ ٔي ؿٛد، أا اوثش غـاٞايي وٝ تشاي تلفيٝ ٚ تٟيٝ آب آؿأيذ٘ي اػتفادٜ ٔي ؿٛد 

ػّت ايٗ أش، ٞضيٙٝ وٕتش ٚ واسآيي تٟتش ايٗ ٌٛ٘ٝ غـاٞا ٘ؼثت تٝ غـاٞايي اػت وٝ اص ٔٛاد . اص ٔٛاد پّيٕشي ػاختٝ ٔي ؿٛ٘ذ

. [1]غيش پّيٕشي تٟيٝ ٔي ؿٛ٘ذ، 
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 (PA) ٚ پّي آٔيذ(CA)ػٕذٜ تشيٗ غـاٞاي ٔٛسد اػتفادٜ دس ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٚ اػٕض ٔؼىٛع اص جٙغ اػتات ػِّٛض

٘ٛع اػتات ػِّٛض داساي جشياٖ صياد دس ٚاحذ ػطح اػت . ٘ٛع ػِّٛضي ٘ؼثت تٝ ٘ٛع پّي آٔيذي لذٔت تيـتشي داسد. ٔي تاؿٙذ

ا٘ٛاع پّيٕشي داساي جشياٖ وٕتشي ٔي تاؿٙذ ٚ تشاي ايجاد حذاوثش . ٚ دس اؿىاَ ِِٛٝ اي، ٔاسپيچ ٚ كفحٝ ٚ لاب ٚجٛد داسد

ٔضيت آٟ٘ا ٔماٚٔت ػاِي دس تشاتش تخشية ؿيٕيايي ٚ حٕالت . ػطح دس ٚاحذ حجٓ تٝ ؿىُ فيثش تٛ خاِي تٟيٝ ٔي ؿٛ٘ذ

 . [1] (ػٝ تا پٙج ػاَ دس ٔماتُ دٚ تا ػٝ ػاَ)ٔيىشٚتي اػت ٚ ٘ؼثت تٝ ٘ٛع ػِٛضي داساي طَٛ ػٕش تيـتشي اػت 

اػتات ػِّٛض تشاي ٕ٘ه . ٘ٛع ٔادٜ ٔٛسد اػتفادٜ دس ػاخت غـاء تؼتٝ تٝ ٔحُ واستشد ػيؼتٓ غـائي ٔتفاٚت اػت

صدايي ٔٙاػة تٛدٜ أا ٔماٚٔت ؿيٕيايي ٚ ٌشٔايي ايٗ غـاٞا وٓ ٔي تاؿذ ٚ دس ٘تيجٝ ؿؼتـٛي ايٗ غـاٞا ٔـىُ ٚ ٔحذٚدٜ 

ٔماٚٔت ؿيٕيايي تشويثات پّي آٔيذ ٚ پّي اتش .   ػا٘تيٍشاد ٔي تاؿذºC 30 ٚ تا دٔاي حذٚد 6 تا 4واسي آٟ٘ا دس پي اچ ٞاي 

 ٔماٚٔت وٙٙذ، أا ػٕش آٟ٘ا تٛػط 10 تا 3 اص اػتات ػِّٛض تيـتش اػت، تطٛسيىٝ ٔي تٛا٘ٙذ دس ٔحذٚدٜ پي اچ (PES)ػِٛفٖٛ 

.  [1]تٙاتشايٗ آب تغزيٝ تايذ وّش صدايي ؿٛد، . فشآيٙذٞاي اوؼيذاػيٖٛ واٞؾ پيذا ٔي وٙذ

تشويثات  پّي آٔيذ ٚ پّي اتش ػِٛفٖٛ داساي ٔٙافز صيادي ٔي تاؿٙذ، أا جشياٖ آب دس آٟ٘ا ػٕٛٔاً وٕتش اص تشويثات 

ٕٞچٙيٗ ٔضيت تشويثات اػتات ػِّٛض ليٕت پاييٗ آٖ ٚ ػية ػٕذٜ آٖ خٛسدٜ ؿذٖ تٛػط ٔيىشٚاسٌا٘يؼٓ . اػتات ػِّٛض اػت

٘يض ٔٛاد تؼياس ٔٙاػثي تٛدٜ ٚ (Polyvinylidene Fluoride) ٕٞچٙيٗ پّي ٚيٙيّيذيٗ فّٛسايذ. ٞا ٚ ٔٛاد اوؼٙذٜ ٔي تاؿذ

 ٘يض پّيٕشٞاي ٔماٚٔي ٞؼتٙذ أا دس (PP)تشويثات پّي پشٚپيّٗ . ٔماٚٔت تااليي دس ٔماتُ ٌشٔا داس٘ذ ِٚي تؼياس ٌشاٖ ٔي تاؿٙذ

 ٘يض ٔماٚٔت ؿيٕيايي خٛتي داس٘ذ ِٚي ٔا٘ٙذ پّي (PE)تشويثات پّي اتيّٗ . ٔماتُ دٔا ٔحذٚديت داؿتٝ ٚ تٕايُ تٝ خضؽ داسد

پشٚپيّٗ ٔحذٚديت دٔايي داس٘ذ ِزا تا تٛجٝ تٝ ٔؼائُ روش ؿذٜ اص ايٗ ٔٛاد اػتفادٜ چٙذا٘ي دس ػاخت ٘ا٘ٛفيّتشٞا ٘ـذٜ اػت، 

[1] .

تٝ ػّت ٚيظٌي ٔٛاد ػاص٘ذٜ، . غـاٞاي غيش آِي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ػٕٛٔاً تا آِٛٔيٙيْٛ، صيشوٛ٘يٓ، تيتا٘يْٛ اوؼيذ ٔي ؿٛ٘ذ

ايٗ غـاٞا داساي ٔماٚٔت ٔىا٘يىي خيّي خٛب ٚ ٔماٚٔت ٌشٔايي ٚ ؿيٕيايي ٔطّٛب ٔي تاؿذ وٝ تٝ ٕٞيٗ دِيُ ٔي تٛا٘ٙذ 

ٔماٚٔت دس تشاتش پي اچ غـاٞاي آِٛٔيٙيْٛ ؿثيٝ تٝ تشويثات پّي آٔيذ ٚ پّي اتش ػِٛفٖٛ ٚ دس . دٔاٞاي تاال سا تحُٕ وٙٙذ

تا جاتجايي آِٛٔيٙيْٛ تا صيشوٛ٘يٓ ٚ تيتا٘يْٛ ٔي تٛاٖ ٔماٚٔت پي اچ تاالتشي سا تذػت آٚسد، .  ٔي تاؿذ10 تا 4ٔحذٚدٜ 

تٝ ػّت ا٘ذاصٜ ٘ؼثتاً تضسٌتش ٔٙافز . ٕٞچٙيٗ صيشوٛ٘يْٛ تٝ ٕٞشاٜ اوؼيذ ٍٔٙٙض تاػث ٔماٚٔت غـاء دس ٕٞٝ پي اچ ٞا ٔي ؿٛد

غـاٞاي غيشآِي، جشياٖ ايٗ غـاٞا اص غـاٞاي پّيٕشي تيـتش تٛدٜ ٚ ضشية حزف ٘اخاِليٟا دس آٟ٘ا وٕتش اػت ٚ ايٗ أش 

. [8]سا٘ذٔاٖ غـاٞاي غيشآِي سا ٘ؼثت تٝ غـاٞاي ػاختٝ ؿذٜ اص ٔٛاد آِي، تا حذ لاتُ تٛجٟي واٞؾ ٔي دٞذ، 

آة ي شيسيه سبشي دز تصفيٍ  (CNT) كسبىي  لًلٍ َبي استفبدٌ اش وبوًمصايبي

ِٔٛىِٟٛاي ٚيظٜ اي اص جٙغ اتٕٟاي وشتٗ دس يه  CNTٔٛػْٛ تٝ  (Carbon nanoTube)اي وشتٙي ٜ٘اِِ٘ٛٛٝ  

ايٗ ٘ا٘ٛػاختاسٞاي . (4ؿىُ )،  تاس ٘اصن تش اص تاس ٔٛي ا٘ؼاٖ ٔي تاؿٙذ50000آسايؾ ِِٛٝ اي تٛخاِي ٞؼتٙذ وٝ تيؾ اص 

تا افضايؾ تِٛيذ ٚ ا٘جاْ آصٔايـات تيـتش تش .  تٛػط يه ٔحمك طاپٙي تٝ ٘اْ ػٛٔيٛ ايجيٕا وـف ؿذ٘ذ1991وشتٙي دس ػاَ 
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ٚيظٌيٟايي اص جّٕٝ يىٙٛاختي وأُ، اػتحىاْ . سٚي ايٗ ٘ا٘ٛػاختاسٞا، جأؼٝ ػّٓ اص خٛاف ػجية ايٗ ٔٛاد ؿٍفت صدٜ ؿذ

تيؾ اص سػا٘ايي )، ٞذايت اِىتشيىي تاال(يه چٟاسْ چٍاِي فٛالد) ، ػثىي ٚ چٍاِي وٓ( تشاتش فٛالد350)وــي فٛق اِؼادٜ

ٚ ػاصٌاسي وأُ تا ٔحيط صيؼت تاػث ؿذ تا ؿاخٝ ٞاي ٔختّف ػّْٛ ٘ظشي ٚ ٟٔٙذػي دس ا٘تظاس تحِٛي ؿٍشف دس  (إِاع

 . [10]، خٛاف ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ػّٕىشد دػت ػاختٝ ٞاي تـش تاؿٙذ

 

 

 

 

 

 

ٕ٘ايي اص يه ٘اِِ٘ٛٛٝ وشتٗ  : 4ؿىُ 

 Lawrence ٔؼتثش ٌاٜپظٚٞؾدس فٙاٚسي ٘ا٘ٛ ٔحمميٗ . تٟشٜ ٕ٘ا٘ذ اي وشتٗ تي ٜػّٓ تلفيٝ آب ٘يض اص ٔضاياي ٘اِِ٘ٛٛٝ

Livermore Nationalِِٝٛٛ٘اي وشتٙي ػاختٝ ا٘ذ وٝ تا ٚجٛد واسايي تؼياس تاال، اسصا٘تش اص ػايش سٚؿٟاي  ٜ  غـائي اص ٘ا

ٞا اجاصٜ ٔي  ػطح داخّي تؼياس كاف ٘اِِ٘ٛٛٝ. دس ايٗ غـاء ٔيّيٟٛ٘ا ٘اِِ٘ٛٛٝ تٝ ػٙٛاٖ حفشٜ ػُٕ ٔي وٙٙذ. ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ اػت

غـاء تا پش ؿذٖ . دٞذ وٝ آب تٝ ػشػت دس آٖ جشياٖ پيذا وٙذ ٚ آًٞٙ تلفيٝ سا دس فشآيٙذٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ افضايؾ دٞذ

حفشاتي وٝ يٝ ايٗ كٛست ايجاد . اي وشتٗ دس أتذاد ٞٓ، تٛػط يه صٔيٙٝ ػشأيىي تٟيٝ ؿذٜ اػت ٜجاٞاي خاِي تيٗ ٘اِِ٘ٛٛٝ

. [9]، ٔي ؿٛ٘ذ تٝ لذسي وٛچه ٞؼتٙذ وٝ تٟٙا ِٔٛىِٟٛاي آب ٔي تٛا٘ٙذ اص آٖ ػثٛس وٙٙذ

تش سٚي يه تشاؿٝ ػيّيىٖٛ سا ا٘ذاصٜ وشتٗ  ػشػت جشياٖ ػثٛسي اص غـائي تا حفشات ٘اِِ٘ٛٛٝ Livermoreٔحمميٗ 

 ٔشتثٝ ػشيؼتش اص آ٘چٝ تٛد وٝ تٛػط سٚؿٟاي والػيه پيؾ تيٙي 10000 تا 100ػشػت ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ آب . ٌيشي وشد٘ذ

، وٝ ايٗ تحميمات سا ٞذايت ٔي وٙذ، غـاٞاي ٘اِِ٘ٛٛٝ وشتٗ ٔي تٛا٘ٙذ دس ٕ٘ه صدايي ٚ Olgica Bakajinتٝ ٌفتٝ . ٔي ؿذ

حزف ٔٛاد ٔؼذ٘ي اص آب واستشد داؿتٝ تاؿٙذ ٚ تا تٛجٝ تٝ تيـتش تٛدٖ ٘فٛرپزيشي، ٘ياص وٕتش تٝ فـاس ٚ ٘يشٚي ٔحشوٝ ٚ اسصا٘تش 

 .[10]،  دسكذ واٞؾ دٞٙذ75تٛدٖ غـاٞاي ٘اِِ٘ٛٛٝ وشتٙي ٘ؼثت تٝ ػايش غـاٞاي فؼّي، ٞضيٙٝ ٞاي  ٕ٘ه صدايي اص آب سا تا 

ٕٞچٙيٗ ٔحمميٗ دا٘ـٍاٜ ٚيىتٛسياي اػتشاِيا ٘يض تحميمات ٌؼتشدٜ اي سا دس صٔيٙٝ اػتفادٜ اص ٘اِِ٘ٛٛٝ ٞاي وشتٙي 

ا٘جاْ دادٜ ا٘ذ وٝ اخيشاً ٔٙجش تٝ ػاخت غـاٞايي اص ٘اِِ٘ٛٛٝ ؿذٜ اػت وٝ ػّٕىشد چـٍٕيشي دس حزف آاليٙذٜ ٞا ٚ ٕ٘ىٟاي 

ٔيضاٖ فـاس ٔٛسد ٘ياص جٟت ػثٛس آب اص ايٗ غـاٞا تٝ ٔيضاٖ لاتُ تٛجٟي وٕتش اص ػايش . ٔحَّٛ دس آب اص خٛد ٘ـاٖ دادٜ ا٘ذ

غـاٞاي ٔؼَٕٛ دس تلفيٝ آب اػت ٚ تٝ ٌفتٝ ٔحمميٗ ايٗ دا٘ـٍاٜ تحميمات تىٕيّي دس صٔيٙٝ ٘حٜٛ اػتفادٜ ٚ تِٛيذ كٙؼتي 

. [10]اص ايٗ غـاٞا ٔشاحُ پايا٘ي خٛد سا طي ٔي وٙذ، 
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دس ايٗ . ، تٛػط ٔحمميٗ اتذاع ؿذٜ اػتCDTٔٛػْٛ تٝ ػيؼتٓ  اخيشاً ٘ؼُ جذيذي اص فشآيٙذٞاي تلفيٝ آب،

 اص ٘ا٘ٛفيثشٞاي وشتٙي Livermore تٛػط ٔحمميٗ 2007فشآيٙذ اص ٔادٜ اي ٔٛػْٛ تٝ آيشٚطَ وشتٗ اػتفادٜ ؿذٜ وٝ دس ػاَ 

دس ادأٝ .  ٘ا٘ٛٔتش اػت2ػطح اِىتشٚدٞايي وٝ اص ايٗ آيشٚطِٟا ػاختٝ ؿذٜ داساي ٔٙافزي تا لطش وٕتش اص . ػاختٝ ؿذٜ اػت

ٚجٛد اختالف .  ِٚت تيٗ ايٗ دٚ اِىتشٚد ايجاد ؿذٜ ٚ آب حاٚي ٕ٘ه اص تيٗ آٟ٘ا ػثٛس دادٜ ٔي ؿٛد2 تا 1اختالف پتا٘ؼيُ 

پتا٘ؼيُ اِىتشيىي ٚ ػاختاس ٚيظٜ ايٗ اِىتشٚدٞا تاػث ٔي ؿٛد وٝ ٕ٘ىٟاي ٔٛجٛد دس آب تٝ طشص چـٍٕيشي واٞؾ يافتٝ ٚ يا 

ا٘شطي اِىتشيىي ٔٛسد ٘ياص ايٗ ػيؼتٓ تٝ ا٘ذاصٜ اي وٓ اػت وٝ حتي ٔي تٛاٖ آٖ سا اص طشيك ػِّٟٛاي . وأال اص آب حزف ؿٛ٘ذ

تش اػاع صٔا٘ثٙذي . خٛسؿيذي يا تٛستيٟٙاي تادي ٘يض تأيٗ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ايٗ ػيؼتٓ دس ٚاحذٞاي ػياس تلفيٝ ٘يض اػتفادٜ وشد

. [9] دس ٔمياع كٙؼتي سٚا٘ٝ تاصاس ٔي ؿٛد، 2008 دس ػاَ CDTاػالْ ؿذٜ ػيؼتٓ 

 اَميت ي كبزبسد فسآيىدَبي غشبئي دز ايسان  

أا ديذٌاٜ وّي دس كٙايغ .  دس وـٛس ٔا تا حذٚد دٜ ػاَ پيؾ تٟٙا يه يا دٚ ٚاحذ اػٕض ٔؼىٛع وٛچه ٚجٛد داؿت

ايشاٖ دس جٟت اػتفادٜ تيـتش اص اػٕض ٔؼىٛع ٔي تاؿذ وٝ تا چٙذ ػاَ ديٍش ٕٞا٘ٙذ سصيٗ ٞاي تؼٛيض يٛ٘ي واستشد ٍٕٞا٘ي 

فٙاٚسي اػٕض ٔؼىٛع تٝ ػٙٛاٖ يىي اص ٟٕٔتشيٗ ٚ پش ٔلشف تشيٗ فشآيٙذٞاي غـائي حاَ حاضش، دس وـٛس ٔا . خٛاٞذ يافت

 . [2]جايٍاٞي تشاي خٛد يافتٝ اػت ٚ صٔيٙٝ تحميمات صيادي دس دا٘ـٍاٟٞا ٚ ػايش ٔشاوض تحميماتي تٛدٜ اػت، 

 تا تٛجٝ تٝ ٌؼتشؽ سٚص افضٖٚ كٙايغ ٔختّف ٚ ِضْٚ سػايت لٛا٘يٗ صيؼت ٔحيطي، إٞيت فٙاٚسي اػٕض ٔؼىٛع دس 

اص طشف ديٍش دس تؼياسي اص ٔٙاطك ػاحّي جٙٛب وـٛس ٚ ٘يض دس ػايش . صٔيٙٝ ٞاي ٔشتثط تا كٙؼت وأالً  ٔـخق ٔي تاؿذ

ٓ آب ٚ تياتا٘ي الذأاتي دس جٟت تٟيٝ آب ؿيشيٗ اص آب دسيا يا آتٟاي ِة ؿٛس ا٘جاْ ؿذٜ يا دس حاَ ا٘جاْ اػت ٚ دس  ٔٙاطك و

ايٗ صٔيٙٝ ٘يض تٛجٝ ػٕٛٔي تٝ فٙاٚسيٟاي غـائي اص جّٕٝ اػٕض ٔؼىٛع ٚ تٝ ٚيظٜ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ ٔؼطٛف ٔي تاؿذ وٝ تا تٛجٝ 

تٝ سؿذ جٕؼيت، تشٚص خـىؼاِي ػاِٟاي اخيش دس وـٛس ٚ ٘ياصٞاي آتي دس ٔٙاطك ٔضتٛس ٚ إٞيت التلادي ٚ تجاسي اوثش ايٗ 

ٓ آتي وـٛس دا٘ؼت . ٔٙاطك، ٔي تٛاٖ  فٙاٚسيٟاي غـائي سا وّيذ حُ تحشاٖ و

 مقبيسٍ عملكسد وبوًفيلتساسيًن بب ديگس زيشُبي غشبئي 

تٝ طٛس وّي . ا٘ٛاع ٔختّف غـاٞا تا ٚجٛد ؿثاٞت ٞاي ظاٞشي، داساي  واستشدٞا ٚ ػّٕىشدٞاي  ٔتفاٚتي ٞؼتٙذ

ٖ ٞا اص آب ٚسٚدي ٞؼتٙذ دس حاِي وٝ غـاٞاي  غـاٞاي اػٕض ٔؼىٛع ٚ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ لادس تٝ جذاػاصي رساتي تٝ وٛچىي يٛ

َ ٞاي تضسٌتش سا جذا ٔي ٕ٘ايٙذ،   ٔمايؼٝ لاتّيت غـاٞاي ٔختّف دس 5ؿىُ . [5]اِٚتشافيّتشاػيٖٛ ٚ ٔيىشٚفيّتشاػيٖٛ ِٔٛىٛ

. جذاػاصي رسات سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ

٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ يه پيـشفت تاصٜ دس فٙاٚسي غـايي تٝ حؼاب ٔي آيذ وٝ واستشدي تيٗ اِٚتشافيّتشاػيٖٛ ٚ اػٕض 

. اػٕض ٔؼىٛع داساي جشياٖ وٕتش ٚ فـاس تيـتش ٔي تاؿذ ٚ تشاي حزف جأذات ٔحَّٛ ٚ ٔؼذ٘ي تٝ واس ٔي سٚد. ٔؼىٛع داسد

اِٚتشافيّتشاػيٖٛ ٔي تٛا٘ذ جشياٖ تيـتش تا فـاس وٕتش تِٛيذ وٙذ ٚ تضسي ِٔٛىِٟٛايي اص جّٕٝ اػيذ ٞيٛٔيه ٚ اػيذ فِٛيه سا 
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دس حاِي وٝ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ خٛاف اِٚتشافيّتشاػيٖٛ ٚ اػٕض . اػيذٞا ٚ لٙذٞا سا حزف وٙذ حزف ٕ٘ايذ أا ٕ٘ي تٛا٘ذ ٕ٘ه ٞا ،

الصْ تٝ .  داسدKpa 827  138ٔؼىٛع سا تشوية ٚ لاتّيت حزف تضسي ِٔٛىِٟٛا ٚ يٟٛ٘اي چٙذ ظشفيتي سا دس ٔحذٚدٜ فـاس 

 ٞٓ ػُٕ Kpa 4000روش اػت وٝ تؼضي اص غـاٞاي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ تؼتٝ تٝ غّظت ٚسٚدي ٚ ٔيضاٖ حزف ٔٛسد ٘ياص تا فـاس 

 . [6ٚ7]ٔي وٙٙذ ٚ ٘شخ ٌشفتٍي ٚ اليٝ ٌزاسي آٖ ٘يض وٕتش اص اػٕض ٔؼىٛع اػت، 

 

 
 

تفاٚت تيٗ ايٗ دٚ فشآيٙذ . ٌاٞي تٝ اؿتثاٜ ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ سا يه غـاء اػٕض ٔؼىٛع ػثه دس ٘ظش ٔي ٌيش٘ذ

تاسصتشيٗ تفاٚت آٟ٘ا، تٛا٘ايي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ دس حزف يٟٛ٘ايي تا تيؾ اص يه تاس ٔٙفي اص لثيُ ػِٛفات . ٘أحؼٛع أا ٟٔٓ اػت

يا فؼفات ٚ ػثٛس دادٖ يٟٛ٘اي ته تاس ٘ظيش يٖٛ ػذيٓ، يٖٛ پتاػيٓ ٚ فّٛسايذ ٔي تاؿذ وٝ ػثٛس ايٗ يٟٛ٘ا تاػث ٔي ؿٛد وٝ آب 

تفاٚت ديٍش ايٗ دٚ فشآيٙذ، تٛا٘ايي ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ دس ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد تذٖٚ تاس . يٟٛ٘اي ضشٚسي ٔٛسد ٘ياص ا٘ؼاٖ سا اص دػت ٘ذٞذ

. (1جذَٚ )ٔحَّٛ ٚ يٟٛ٘اي داساي تاس ٔثثت تش اػاع ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ  ِٔٛىَٛ اػت

 دس ٚالغ تا اػتفادٜ اص ٘ا٘ٛفيّتشاػيٖٛ خاكيت تافشي آب حفظ ٔي ؿٛد ٚ تغييشات ؿذيذ پي اچ دس آب خشٚجي آٖ 

. [6]ٔـاٞذٜ ٕ٘ي ٌشدد، 

 [5]ٔمايؼٝ لاتّيت غـاٞاي ٔختّف دس جذاػاصي رسات : 5ؿىُ 
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 [6]ٔمايؼٝ ٔماديش حزف رسات ٔختّف دس ا٘ٛاع غـاٞا : 1جذَٚ

مقبيسٍ حرف ببشگشت اوًاغ غشبَب 

ايلتسافيلتساسيًن وبوًفيلتساسيًن اسمص معكًس سبك اسمص معكًس ذزات 

% 0*% 0-50% 70-95% 99كلسيد سديم 

% 0% 99% 80-95% 99سًلفبت سديم 

% 0% 0-60% 80-95% 99كلسيد كلسيم 

% 0 %99<% 95-98 %99سًلفبت مىيصيم 

% 0% 0% 80-90% 98اسيد سًلفًزيك 

% 0% 0% 70-85% 98اسيد كلسيدزيك 

% MW >99 %>99% >99% 0 180فسيكتًش 

% MW >99 %>99% >99% 0 360سبكسيش  

% 0 %99< %99<% 99<اسيد َيًميك 

% 99 %99/99 %99/99% 99/99ييسيس َب 

% 99 %99/99 %99/99% 99/99پسيتئيه َب 

% 99 %99/99 %99/99% 99/99ببكتسي َب 

.   ذزٌ دز ميليًن اش يك مبدٌ دز يك محلًل30000مىظًز اش مقداز حرف صفس دزصد عببزت است اش بيشتس اش *
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