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چکيده
دس طشحّاي آتياسي تحت فطاس اغلة اص ساهاًِي غافي مشدى ضاهل ّيذسٍسينلَى ،هخضى ضي ٍ غافيّاي هينشًٍي تشاي
جلَگيشي اص گشفتگي فيضيني استفادُ هيگشدد .دس ايي پژٍّص تِ تشسسي ػولنشد غافيّاي تَسي ٍ هذٍس تِغَست هجوَػِ(اص
يل دستگاُ تيطتش) ٍ هقايسِي آًْا دس تذُّاي گًَاگَى پشداختِ ضذُ ٍ ّوچٌيي مَضص ضذُ تا هحل استفادُ ايي دٍ ًَع
غافي تا تَجِ تِ تذُي طشح سٍصًْخع گشدد .تِ ايي هٌظَس ،تا ًػة غافيّاي تَسي ٍ هذٍس دس هضسػِي هؼاًٍت آب ٍ خاك ٍ
غٌايغ جْاد مطاٍسصي(مشج) ٍ تا تشسسي افت تشاي يل دستگاُ دس تذُّاي گًَاگَى ،ماستشد هجوَػِّاي ًػة ضذُ اص ايي ًَع
غافيّا هَسد تشسسي قشاس گشفت .دس ايي تشسسيّا ،هَضَع افت فطاس اص يل سَ ٍ هسايل اقتػادي ٍ ّضيٌِّاي ًػة ٍ
ساُاًذاصي ّشمذام اص ايي غافيّا اص سَي ديگش ،سثة ضذ تا دس ماسگزاسي هجوَػِ غافيّا تتَاى يني سا جايگضيي ديگشي
هؼشفي مشدً .تايج تِدست آهذُ اص ايي پژٍّص ًطاى هيدّذ مِ استفادُ اص غافيّاي تَسي تشاي حالتي مِ تذُي ضثنِ
تيطيٌِ تا  6ليتش دس ثاًيِ است ،تِ دليل ّضيٌِي موتش هٌاسةتش تاضذ .تا تَجِ تِ ايٌنِ دس اغلة طشحّاي آتياسي قطشُاي
ّيذسٍهذٍل حذٍد  0/5تا  0/6ليتش تش ثاًيِ است ،لزا هيتَاى گفت مِ دس طشحّاي آتياسي قطشُاي مَچنتش اص دُ ّنتاس
استفادُ اص غافيّاي تَسي هٌاسةتش است .تشاي حالتي مِ تذُي ضثنِ اص  6ليتش دس ثاًيِ تيطتش تاضذ ،ماستشد غافيّاي هذٍس
تَغيِ هيضَد صيشا چٌيي غافيّاي هذٍسي دس ايي غَست داساي افت منتشي هيتاضٌذ.
واژههاي کليدي 9آتياسي قطشُاي ،غافي هذٍس ،غافي تَسي ،غافي مشدى.

* ًَيسٌذُي هسٍَلali.arabsolghar@gmail.com :
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مقذمه
يني اص سٍشّاي هشسَم آتياسي مِ ّمن امٌمَى دس تيطمتش
مطَسّا تِماس هيسٍد ،سٍشّاي آتياسي تحت فطماس اسمت.
تا ماستشد ايي سٍشّا هيتَاى تاصدُي آتيماسي سا تمِ  75تما
 95دسغذ افضايص داد ،يؼٌي  2تا  3تشاتش ديگش سٍشّا ممِ
ّن امٌَى تِمماس هميسًٍمذ .ينمي اص ايمي سٍشّما آتيماسي
قطممشُاي اسممت مممِ دس ايممي سمماهاًِ ،آب اص هٌثممغ تمماهيي
آب(چاُ ،چطوِ ،قٌمات ،سٍدخاًمًِْ ،مش ٍ  )...تمِ ٍسميلِي
تلوثِ ٍ ايستگاُ آتنطي ٍ يا سايش سٍشّماي ديگمش ،ضموي
ػثَس اص ساهاًِي غافي مشدىٍ ،اسد ضثنِي لَلِّا ضمذُ ٍ
دس ًْايت اص ساُ قطشُچناى تِ پاي گياُ هيسيضد .يل طمشح
آتياسي قطشُ اي هؼوَال" اص قسوتّماي ايسمتگاُ آتنطمي،
ساهاًِي غافيگمشي ،ضمثنِي لَلمِّما ٍ قطمشُچنماىّما
تطممنيل ضممذُاسممت .ػولنممشد هطلممَب ايممي سٍش آتيمماسي
تستگي تِ ػولنشد ّشمذام اص قسوتّماي يماد ضمذُ داسد.
گشفتگي قطشُچنماىّما ينمي اص هؼايمة ػومذُي آتيماسي
قطشُاي است مِ خَد ًاضي اص ػولنشد ًاهٌاسة سماهاًِي
غافيگش است .گشفتگي قطشُچناىّا هيتَاًذ ًقص هْمن ٍ
اساسي سا دس ينٌمَاختي پخمص ايفما ًوايمذ .اص آىجما ممِ
قطشُچناىّا داساي هجاسي ٍ سٍصًِّايي تسياسسيض تَدُ ،تمِ
سَْلت هسذٍد هيضمًَذ ،تٌماتشايي تما تْثمَد ٍ طشاحمي ٍ
اجشاي هٌاسة ساهاًِي غافيگمشي دس سٍشّماي آتيماسي
قطشُاي ضوي پيطگيشي اص گشفتگي قطشُ چناىّا هيتَاى
ػولنشد ايي سٍش آتيماسي سا تمِگًَمِاي چطموگيش تْثمَد
تخطيذ.
دس يممل ايسممتگاُ اداسُي هشمممضي دس سمماهاًِّمماي آتيمماسي
قطشُاي ،غافيّاي تَسي يا هذٍس آخشيي غافي هيتاضمٌذ،
لزا دس ساهاًِّاي آتياسي قطشُاي مِ دس آى قطشُچناىّما
ٍ يا ًَاسّاي آتياسي قطشُاي ًسمثت تمِ گشفتگمي حسما
ّسممتٌذ ،غممافيّمماي تممَسي يمما هممذٍس اص اّويتممي ٍيممژُ
تشخَسداسًذ .دس مل غافيّاي هذٍس يما تمَسي تما سٍصًمِي
هٌاسة ،يني اص حسما تمشيي ػومَّاي سماهاًِي اداسُي
هشمضي هيتاضٌذ .دس ايي ًَع ساهاًِّا پيطٌْاد هيضَد تما
دس غَست تشٍص افت فطماس تميي دٍ سمش ٍسٍدي ٍ خشٍجمي
غافي ،غافي ضستطَ ضَد.

تِطَس ملي اًذاصُي سٍصًِّاي تَسي ٍ دسغذ سطح تماص آى
اص ػَاهممل تسممياس هْممن دس ممماسايي غممافيّمماي تممَسي
هيتاضٌذ(ػليضادُ.)1376،
افت فطاس يل غافي يني اص هَاسدي است مِ تِ ٍسميلِي
آى ػولنشد يل غافي سا ًسثت تمِ غمافي ديگمش هقايسمِ
هيمٌٌذ(ساٍيٌا ٍ ّوناساى.)1990،
ضشايط خاغي مِ تتَاًذ سٍصًْخع مٌذ تِطَس هطلم چمِ
ًَع غافي تشاي چِ ًمَع سماهاًِي آتيماسي هٌاسمة اسمت
ٍجَد ًذاسدًَ .ع غافي تِ ًَع سماهاًِي آتيماسي ،طثيؼمت
هممَاد آلممَدُ مٌٌممذُ ٍ چگممًَگي تَسممؼِي آًْمما تسممتگي
داسد(قائوي ٍ حسيلي.)1372،
تَالًنمماك ٍ ّونمماساى( ،)2000هطالؼمماتي سا دسخػممَظ
تؼييي تاصُي ًَ 9ع گًَاگَى غافي(غافيّاي هذٍس ،تَسي،
ّيذسٍسيلنَى ٍ غفحِاي) اًجام دادًذ ،آصهمايصّما دس دٍ
هشحلِ اًجام ضذُ ٍ غافيّا تِ گًَِي جذاگاًمِ ٍ ًيمض تمِ
غَست تشميثي آصهَى ضذُ اًذ ،اتتمذا دس آصهايطمگاُ جْمت
تؼييي ساتطِي تذُ تا افت ٍ سمس دس ًْمش آتيماسي جْمت
تؼييي افت فطاس ،تاصُ ٍ ساتطمِي آًْما تما ينمذيگش تشسسمي
ضممذُاًممذ .تممشاي غممافيّمماي هممذٍس(چْاس ًممَع آى) افممت
ّيذسٍليني دس هحذٍدُي  18-26ميلَ پاسمنال تما تمذُي
15-20هتشهنؼة تش ساػت(تا آب تويض) ٍ تاصُي غافيّاي
هذٍس تيي ٍ %54-60غافيّاي تَسي  %61-64تَد.
دسٍتا ٍ ّوناساى( )2003گمضاسش مشدًمذ ممِ غمافيّماي
تَسي دس اضنال ٍ اًمذاصُّماي گًَماگَى داساي سٍصًمِّماي
هتفاٍتاًذ .ايي غافيّا سادُتشيي لَاصهي ّستٌذ مِ تمشاي
غافيگشي دس آتياسي قطشُاي تِماس سفتِ ٍ تايمذ تمِػٌمَاى
غافيّاي ثاًَيِ ػول مٌٌمذ ،چمِ ،همي تمَاى اص ايمي ًمَع
غافيّا تشاي جذاساصي همَاد غيمش آلمي اسمتفادُ ممشد .دس
غَست ٍجَد هَاد آلي دس آب تايمذ اص غمافيّماي ديگمشي
ًظيش هخاصى ضٌي پميص اص غمافيّماي تمَسي تْمشُ تمشد.
غافيّاي هذٍس ًَع جذيمذي اص غمافيّما هميتاضمٌذ ممِ
هيتَاًٌذ جايگضيي غافيّاي تَسي ضًَذ.
آضنشٍفت( )1995هَاسدي اص قثيل اًمذاصُّماي خشٍجمي ٍ
ٍسٍدي غافيّا ،تويضتَدى آًْا ،اًَاع ٍ اقسمام غمافيّما ٍ
ّوچٌمميي سٍصًممِي آًْمما سا دس اًتخمماب غممافيّمما جْممت
غافيگشي دس يل ساهاًِي آتياسي قطشُاي هْن هميداًمذ.
غافي اًتخاب ضذُ تايذ تتَاًمذ تمذُي تيطمتشي سا اص خمَد
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ػثَس دّذّ .وچٌيي اص اًتخماب سٍصًمِّماي سيضتمش پشّيمض
مٌين .دس ٌّگام ضستطَي غمافيّما ًيمض ًثايمذ فطماس تمِ
حذي تاال سٍد مِ دس فطماس مماسمشد قطمشُچنماىّما تماثيش
تگزاسد.
غافيّاي تَسي 3/4ايٌچمي تمشاي مطمتضاسّاي تما 2000
هتشهشتغ ٍ غافيّاي تَسي  6ايٌچ تشاي هضاسػي تا هساحت
تيطتش اص چٌذ ّنتاس تِماس هيسًٍذ(چاسلض ٍ سٍجشص.)1994،
ضثيِّاي سياضي جْت پيص تيٌي افت دس غافيّاي هذٍس
دس آتياسي قطشُ اي ًَضتِ ضذُاًذ ،ايي ضثيِّا دس غمَستي
مِ دس هحذٍدُي هَسد آصهايص تمِمماس تمشدُ ضمًَذ ،قاتمل
قثممَل تممَدُ ٍ تممذُي هممَسد آصهممايص دس آًْمما  4/5تمما 73
هتشهنؼة دس ساػت هيتاضذ .ضثيِّاي تَسؼِ يافتِ ،چَى
تشاي اتؼاد تذًِي خاغي اص غافيّا هيتاضمٌذ لمزا مماستشد
آًْا سا قذسي هطنل مشدُ استٍ ،لي دس جاي خمَد مومل
خَتي تِ تَسؼِ ٍ اًتخماب غمافيّما ممشدُ اسمت(يَسدم ٍ
ّوناساى.)2008،
دهيش ٍ يَص( ،)1994افت ّيذسٍليني تشاي غافيّاي هذٍس
ٍ تَسي  2ايٌچي سا تِدست آٍسدُاًذ .دس آصهايطات هشتَطِ
اص آب تويض استفادُ ًوَدًذ .موتشيي افت صهماًي تمِدسمت
آهذ مِ اص غافيّاي تَسي استفادُ مشدًذ .صهاًي مِ ضذت
جشياى  2/4-12هتشهنؼة دس ساػت تَد ،افت ّيمذسٍليني
تمشاي غممافيّماي تممَسي  0/9تما  4ميلممَ پاسمنال ٍ افممت
ّيذسٍليني تشاي غافيّاي هذٍس  0/9تا  13ميلَ پاسمنال
تِدست آهذ.
صئيش ٍ ّيلض( )1987هطالؼاتي سا دس هَسد رسات ضي ٍ قطمش
سٍصًمِّماي غممافيّماي تمَسي اًجممام دادُ ٍ استثما تمميي
مَچلتشيي رسات سا تا قطش سٍصًِّاي غافي هَثش داًستٌذ.
دس ايي پژٍّص اص غمافيّماي  3ايٌچمي همذٍس ٍ ًمَػي اص
غافيّاي تَسي مِ دس تيطتش طشحّاي آتياسي تحت فطاس
ماستشد داسًذ ،استفادُ ضذُ است .دس ساهاًِّاي غافيگشي
ًويتَاى اص ّش دٍ ايي غافيّا دس يل طشح اسمتفادُ ممشد
صيشا ايي دٍ جايگضيي ينذيگش هيتاضٌذ .تمِهٌظمَس تشسسمي
ايي هَضَع مِ دس طشحّاي آتياسي تحت فطاس اص مذام ًَع
اص غافيّا استفادُ ضَد ،تا ًػة تؼذادي اص ايمي دٍ ًمَع ٍ
هقايسِي ػولنشد آًْا دس تذُّماي گًَماگَى ًقطمِي مماس
هٌاسة تشاي ّشمذام سا تمِدسمت آٍسدُايمن .ايمي اًتخماب
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تشاسا تذُي ساهاًِي آتياسي است؛ لزا تِساحتي هي تَاى
تا داضتي تذُي طشح يني اص ايي غافيّا سا پيطٌْاد مشد.
ماسآيي غافيّاي هذٍس تيص اص اًَاع تَسي آًْاسمت ،چمِ،
هيتَاًٌذ اص گزضتي تا قطش افضٍى تش  80هينشٍى جلَگيشي
مٌٌذ .هضيت ديگش ايي ًَع غافيّا ًسثت تمِ اًمَاع تمَسي
قاتليممت ضستطممَي هؼنممَ ٍ ًيممض ػممذم خممَسدگي ٍ
صًگصدگي آًْا تِدليمل جمٌ آى هميتاضمذ .دس جمذٍل2
ٍيژگيّاي غافيّاي هذٍس هَسد استفادُ دس ايمي پمژٍّص
آهذُ است.
ٌّگام تْيِي غافيّاي هذٍس يني اص همَاسدي ممِ تمِ آى
تَجِ هيضَد ،اًذاصُي افت ايجاد ضذُ دس غافي ٍ هْمنتمش
اص آى اًذاصُي تذُي ػثَسي اص آى است ممِ ايمي همَاسد دس
طشاحي غافيگشي ،تؼييي قذست تلوثِ ٍ تضسگي ٍ مَچني
ايستگاُ آتنطي هَثش خَاٌّذ تَد .اص سَي ديگش ،ػذم تَجِ
مافي ٍ دقت الصم دس تؼييي ايي هقاديش هوني است سمثة
طشاحي ًادسست ٍ دس ًْايت ،ػمذم تمَاى ايسمتگاُ آتنطمي
طشاحي ضذُ دس تاهيي ّذ هَسد ًياص ضَد مِ ايمي هَضمَع
ػذم ينٌَاختي دس تذُي قطشُچنماىّما ٍ مماّص ضمشية
ينٌَاختي هضسػِ سا دس پي خَاّذ داضمتّ .وچٌمييً ،مَع
غافي تايذ هتٌاسة تا تذُي اص آى اًتخماب گشديمذُ ٍ افمت
دقي دس تؼييي قذست آتنطي ايستگاُ دخالمت دادُ ضمَد.
دس غَست اًتخماب دسسمت تمذُ تمشاي يمل غمافي ٍ ًيمض
گضيٌص افت هتٌاسة تا آى ّن سماهاًِي آتنطمي جَاتگمَ
خَاّذ تَد ٍ ّن غافي دسست ماس خَاّذ مشد.
آى گًَِ غافي هٌاسة ساهاًِّاي آتياسي قطشُاي است مِ
تالفاغلِ پ اص ًػة ،افت فطاس موي سا دس جشيماى ايجماد
مٌذ .تِ تياى ديگش ،اختالف فطاس تيي ٍسٍدي ٍ خشٍجي آى
من تاضذ .لزا ،اػذاد هشتَ تِ اختالف فطماس تميي ٍسٍدي ٍ
خشٍجي يا تِ سخي ديگش ،افت فطاس ّشممذام اص غمافيّما
يادداضت هيگشدد .دس ضشايط ينسماى آب اص ًظمش ميفيمت
غافيّا تِگًَِاي ػول خَاٌّمذ ممشد ممِ پم اص همذتي
اختالف فطاس ٍسٍدي ٍ خشٍجي آًْا افمضٍى هميگمشدد ممِ
ًطاًِي گشفتگي ٍ ًياص تِ تويض مشدى غمافي خَاّمذ تمَد.
تٌاتشاييّ ،مش اًمذاصُ يمل غمافي ديشتمش اخمتالف فطماس دس
ٍسٍدي( ٍ ) P1خشٍجي( )P2افضايص ياتذً ،طاًِي آى است
مممِ ديشتممش گشفتگممي دس آى ايجماد همميضممَد .تٌمماتشايي ،تمما
تاصمشدى غافيّا دس فَاغل صهاًي هٌظن هيتمَاى ػولنمشد
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آًْا سا دس گشفتي رسات هطاّذُ ٍ ثثت مشد .تما ايمي حمال،
تايذ دس ايمي همذت اخمتالف فطماسّا سا ًيمض دس ّشممذام اص
غافيّا ثثت ًوَد.
دسٍتا ٍ ّوناساى( ،)2003تا اًجام آصهمايصّما ٍ هقايسمِي
غافي ّماي تمَسي تما همذٍس تمِ ايمي ًتيجمِ سسميذًذ ممِ
غافيّاي هذٍس مِ ًَع جذيمذي اص غمافيّما هميتاضمٌذ،
هيتَاًٌذ جايگضيي غافيّاي تَسي ضًَذ.
آضممنشٍفت( ،)1995دس خػممَظ اًتخمماب غممافيّمما تممشاي
غافيگشي دس يل ساهاًِي آتياسي قطشُاي تمِ همَاسدي اص
قثيل اًمذاصُي خشٍجمي ٍ ٍسٍدي غمافيّما ،تويمض تمَدى
غافيّا ،اًَاع ٍ اقسام غافيّما ٍ ّوچٌميي سٍصًمِي آًْما
اضاسُ هيمٌذ.
مواد و روشها
دس تيطتش هَاقغ دس طشحّاي آتياسي تحمت فطماس تميص اص
يل ػذد اص ايي ًَع غافيّا اسمتفادُ هميضمَد ،تٌماتشايي،
تشاي تذُّاي گًَاگَى ضواس غافيّاي الصم همَسد تشسسمي
قشاس گشفت .تش ايي اسما  ،اًمذاصُگيمشيّماي گًَماگَى دس
جذاٍل  5 ٍ 4اسايِ گشديذُاًمذ .پم اص ًػمة غمافيّماي
گًَمماگَى هممذٍس ،سٍصاًممِ اػممذاد هشتَطممِ تممِ ػولنممشد
فطاسسٌجّاي هتفاٍت تا سٍصًِّماي ينٌَاخمت ٍ تمذُّماي
گًَاگَى يادداضت گشديذ ٍ اثش تذُ تمش هقماديش افمت ايجماد
ضذُ دس يل غافي تشسسي ضذ .دس ايي آصهايص اتتذا تمذُي
تَغيِ ضذُ تشاي ايي غافي ٍاسد ضثنِ ضذُ ٍ افت هشتمَ
تِ آى اص سٍي فطاسسٌجّاي ٍسٍدي ٍ خشٍجي ًػمة ضمذُ
تش غافيّا يادداضت گشديذ .تِهٌظَس تؼييي اثش مماّص يما
افضايص تذُ تش هيضاى افت دس غافيّماي همذٍس ايمي ػومل
تشاي سايش تذُّا ًيض اًجام ٍ اػذاد هشتَ ثثمت گشديمذ .دس
ايي آصهايص ًيض تذُّماي گًَماگَى دس هحمذٍدُي تَغميِ
ضذُ تشاي ايي ًَع غافي ػثَس دادُ ضمذُ ٍ ثثمت گشديمذُ
است.
تِهٌظَس دستياتي تِ اّذاف يماد ضمذُ ،دس سمال  1387تما
ًػة دستگاّْاي هشمضي ،ضاهل تجْيضات تػفيِي آب ٍ
ساهاًِ ماهل غافيگشي ضاهل ّيذسٍسينلَى ،هخضى ضمي
ٍ غافيّاي هينشًٍي(غافيّاي تَسي ٍ غافيّاي همذٍس)
دس هضسػممِ ٍ تمماؽ هؼاًٍممت آب ٍ خمماك ٍ غممٌايغ ٍصاست
جْادمطاٍسصي ٍاقغ دس ميلمَهتش ّفمت جمادُي هاّذضمت

مشج(حَصُي ضْشستاى مشج) ٍ دس فػل تاتستاى(دهاي َّا
تيي  25تما  30دسجمِي سماًتيگمشاد) اًجمام گشفمت ٍ دس
ضشايط هتفاٍت هٌثغ تاهيي آب ،ػولنشد ّشمذام تمِ همذت
 2هاُ هَسد تشسسي قشاس گشفت.
غافيّاي هذٍس ًَػي غافي اسمت ممِ دس تخمص اًتْمايي
غافيگشي آتياسي قطشُاي تِماس هيسٍد ممِ تمِتماصگي دس
سطح گستشدُاي جايگضيي غافيّاي تَسي ضذُ اسمت .دس
غافيّاي هذٍس تؼذاد صيمادي غمفحِ اص جمٌ پلمياهيمذ
ٍجمَد داسد مممِ سٍي ّممن قممشاس گشفتممِ ٍ آب اص هحفظممِي
تيشًٍي ٍاسد اليِي تيشًٍي آًْا ضذُ ٍ اص التمِالي آًْما ٍاسد
تخص هياًي غافيّا هيضمَد ٍ ًاخالػميّماي آى گشفتمِ
هيضَد.
غممافيّمماي تممَسي ،رسات هؼل م خيلممي سيممض آب سا جممذا
همميمٌٌممذ .تممذيي تشتيممة ،رسات تسممياس مَچممل مممِ دس
جذامٌٌذُي گشداتمي ٍ تاًمل ضمي تػمفيِ ًوميضمَد ،دس
غافي تَسي هاًذُ ٍ آب تا ميفيت الصم آتياسي هَضؼي پيذا
هيمٌذ .تِهٌظَس اًجمام پمژٍّص تماال ،غمافيّماي تمَسي
هَجَد دس مطَس مِ تيطمتشيي اسمتفادُ سا دس سماهاًِّماي
آتياسي قطشُاي داسًذ ،هَسد تَجِ قشاس گشفتِ ٍ اص تيي آًْما
دٍ ػذد غافي تمَسي جْمت ايمي مماس اًتخماب گشديمذ .دس
جذٍل ٍ 1يژگيّاي غافيّاي تَسي هَسد استفادُ دس ايي
پژٍّص تِ غَست خالغِ آهذُ است.
پمم اص ًػممة غممافيّمماي گًَمماگَى هممذٍس ٍ تممَسي،
اًذاصُگيشيّاي هشتَ تِ ػولنشد فطاسسٌجّاي گًَماگَى
تِغَست سٍصاًِ يادداضت گشديذ .اتتذا ايي ماس تا سٍصًِّماي
ينٌَاخت ٍ تذُّاي گًَاگَى اًجمام گشديمذ ٍ اثمش تمذُ تمش
هقاديش افت ايجاد ضذُ دس غافي تشسسي ضذ.
دس ايي پژٍّص ،تشاي اسصياتي فٌي ٍ ّيذسٍليني غافيّاي
تَسي ٍ هذٍس تا ًػة  4دستگاُ غافي تَسي ٍ همذٍس ،افمت
فطاس هشتَ تِ ّشمذام اص دستگاُّا تِ گًَمِي جذاگاًمِ ٍ
تِغَست سٍصاًمِ تؼيميي ٍ يادداضمت گشديمذ .تٌماتشايي ،دس
ًْايت يل داهٌِ تشاي ّشمذام اص هَاسد تاال تمِدسمت آهمذ.
اًذاصُي افت ّيذسٍليني تشاي غمافيّماي تمَسي ٍ همذٍس
تِدست آهذُ دٍ تِ دٍ تاّن هقايسِ گشديذًذ.
صهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ جْت ايي ماس  60سٍص دس فَاغمل
 1تا  3سٍصُ تَدُ است .دس ّشتاس تاصمشدى غافيّاي تمَسي
ٍ هذٍس ،هقذاس افت ايجاد ضذُ اًذاصُگيشي ٍ ثثمت گشديمذ.
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 ; P1ػذد فطاسسٌج ٍسٍدي تش حسة تاس
 ; P2ػذد فطاسسٌج خشٍجي تش حسة تاس
هؼادلِي  2تثذيل ػذد فطاسسٌج (تشحسة تاس) تِ هتمش آب
سا ًطاى هيدّذ.
جذٍل  3هقاديش افت ايجماد ضمذُ دس يمل غمافي همذٍس سا
تِاصاي تذُّاي گًَاگَى ٍسٍدي ًطاى هيدّذ .دس جمذٍل4
اػذاد هشتَ تِ افمت فطماس دس غمافيّماي تمَسي()8-75
ػشضِ ضذُاًذ.

اًذاصُگيشي افت ايجاد ضذُ تا ماستشد دٍ ػذد فطاسسٌج ممِ
دس ٍسٍدي( ٍ )P1خشٍجي(ّ )P2شمذام اص غمافيّما ًػمة
گشديذُ تَدًذ ،اًجام ضذ .دس پاياى ايمي هشحلمِ اص پمژٍّص
ًتايج ّشمذام تشحسة تاس يما اتوسمفش ٍ يما هتمش آب ثثمت
گشديذ ٍ تا هقايسِي ّش يل اص اػمذاد تما غمافيّما دس ّمش
هَسد ػولنشد ّشمذام اص غافيّا هَسد اسصياتي قشاس گشفت.
انذازهگيريها و محاسثات
()1
()2

H (bar) = p1- p2
H (m) =H×10

جذول  -9ويژگيهاي فني صافيهاي توري مورد استفاده
ًَع غافي

8 - 75

اًذاصُي آتذّي ّشدستگاُ ))Lit/sec

6

قطش لَلِي ٍسٍدي (ايٌچ)

3

قطش لَلِي حشٍجي (ايٌچ)

3

دسجِي غافيگشي (هينشٍى)

100

اًذاصُي لَلِي داخلي ()mm

160/110

سٍصًِي ضثنِي تَسيّاي داخلي

150

جذول  -2ويژگيهاي فني صافيهاي مذور مورد استفاده
ًَع غافي

هينشٍى /سٍصًِ

ظشفيت تيطيٌِ ((m3/h

هيضاى افت ()m

هذٍس  3ايٌچ 3H-130

120/130

30 - 50

1/5 – 5

جذول  -8مقادير افت ايجاد شذه در يك صافي مذور
تذُ (ليتش تش ثاًيِ)
يل دستگاُ غافي

دٍ دستگاُ غافي

سِ دستگاُ غافي

12
10
9
8
7
6
5
4

24
20
18
16
14
12
10
8

36
30
27
24
21
18
15
12

افت ( هتش)
11
8
6
5
4
2
1
1
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جذول  -4افت فشار در صافيهاي توري  3اينچ  57سانتي متر.
تذُ (ليتش تش ثاًيِ )

افت ( هتش)

يل دستگاُ غافي

دٍ دستگاُ غافي

سِ دستگاُ غافي

4

8

12

1/7

5
6
7

10
12
14

15
18
21

3/8
4/8
6

 -3دٍ دستگاُ غافي هذٍس ٍ سِ دستگاُ غافي تَسي تشاي
حممالتي مممِ تممذُي ضممثنِ تيطمميٌِ تمما  18ليتممش تممش ثاًيمِ
است(ضنل .)3
هؼوَال" دس تيطتش ماالًواّا غافيّاي همذٍس تمشاي تمذُي
تيطيٌِ  50هتشهنؼة تش ساػت( 13/8ليتش تش ثاًيِ) تَغيِ
هيضًَذٍ ،لي اػذاد تِدست آهذُ ًطاى هيدٌّذ ممِ ايمي
هقذاس دس ػومل هتفماٍت اسمت .تشسسمي ػولنشدّما ًطماى
هيدّذ مِ تا حذي افمت فطماس ايجماد ضمذُ هتٌاسمة تما
افضايص تذُ تَدُ ٍ اص آى حذ تِ تؼذ افمت فطماس تمِ ضمذت
افضايص هيياتذ.

نتايج و تحث
تِهٌظَس هقايسِي افت فطاس غافيّاي تمَسي ٍ همذٍس دس
تذُّاي تاالتش چٌذيي تستِ اص غافيّاي تَسي ٍ همذٍس تمِ
تٌاسممة افممضايص تممذُ دس ًظممش گشفتممِ ضممذُ ٍ ًوَداسّمماي
افت -تذُي آًْا سسن گشديذ:
 -1يل دستگاُ غافي هذٍس ٍ يمل دسمتگاُ غمافي تمَسي
تشاي حالتي مِ تذُي ضثنِ تيطميٌِ تما  6ليتمش تمش ثاًيمِ
است(ضنل .)1
 -2يل دستگاُ غافي هذٍس ٍ دٍ دستگاُ غافي تَسي تشاي
حممالتي مممِ تممذُي ضممثنِ تيطمميٌِ تمما  12ليتممش تممش ثاًيممِ
است(ضنل .)2

? 1عدد)
?  1عدد و تور
مقايسه دو نوع فيلتر(ديسک
12
10
8

افت (متر)

6
4
2
0
14

12

10

8

6

4

2

0

? (ليتر بر ثانيه)
دب

شکل  -9نمودار تذه -افت يك دستگاه صافي مذور و يك دستگاه صافي توري
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? 2عدد)
?  1عدد  ،تور
مقايسه دو نوع فيلتر(ديسک

د?سک?

12

تور?

10

افت (متر)

8
6
4
2
0
16

14

10

12

8

6

2

4

0

? (ليتر در ثانيه
دب

)

شکل  -2نمودار تذه -افت يك دستگاه صافي مذور و دو دستگاه صافي توري

? 3عدد)
?2عدد  ،تور
مقايسه دو نوع فيلتر(ديسک

12
10

6
4

افت (متر)

8

2
0
30

25

20

15

10

5

0

? (ليتر در ثانيه)
دب

شکل  -8نمودار تذه -افت دو دستگاه صافي مذور و سه دستگاه صافي توري

دس ضنل  ،1افضايص تذُ ،سثة افضايص افت دس ّمش دٍ ًمَع
غافيّاي تَسي ٍ هذٍس ضذُ است .دس لحظات اٍليِ پ اص
ضستطَي غافي ،افت ايجاد ضمذُ دس يمل غمافي تما يمل
تذُي خاظ منٍ ،لي تا ّويي تذُ تا افضايص هذت ماسمشد،
افضايص افت خَاّين داضت .تٌاتشايي ،اگش تا طشحمي سمش ٍ
ماس داسين مِ هياًگيي تذُي آى حذٍد  6تا  7ليتش تش ثاًيمِ
است ،تش اسا ًوَداس تاال تْتش است اص غمافيّماي همذٍس
استفادُ ضَد .گشچمِ دس ايمي تمذُ فقمط اص ًػمي ظشفيمت
اسوي يل غافي هذٍس استفادُ هيضَد ،دس غمَستي ممِ اص
توام ظشفيت يل غافي تَسي استفادُ ضذُ است .تٌاتشايي،
اص ًقطِ ًظش فٌي ٍ هقايسِي افمت ،غمافي همذٍس هٌاسمة
استٍ ،لي اص ًظش اقتػادي دس ايي هجوَػمِ يمل تمِ يمل
غافي تَسي هٌاسة خَاّذ تَد.
دس ضنل ٍ ، 2ضؼيت هجوَػِ تشاي صهاًي مِ تذُي طمشح
 12ليتش تش ساػت تاضذ ،هَسد تشسسي قشاس گشفتِ اسمت .دس
ايي حالت تا تَجِ تِ ظشفيت غافيّاي تَسي ٍ هذٍس يمل

دستگاُ ،غافي هذٍس يا دٍ دستگاُ غافي تَسي همَسد ًيماص
است .دس ايٌجا ّش دٍ غافي تا ظشفيت اسوي مماس خَاٌّمذ
مشد ،لزا هؼياس اًتخاب ٍ تشتشي ،اًذاصُي افمت ايجماد ضمذُ
استّ .شمذام مِ افت منتشي سا ايجاد مٌذ ،غافي هٌاسثي
تشاي طشح خَاّذ تَد .ضنل ً 2طاى هيدّذ مِ غافيّاي
هذٍس دس ايي ضشايط اص ًظش تذُي طشح ،افت منتشي داسًذ،
لزا هٌاسةتشًذ.
ضنل  3تشاي دٍ دستگاُ غافي هذٍس ٍ سِ دسمتگاُ غمافي
تَسي ٍ حالتي مِ تذُي ضثنِ تيطيٌِ تا  18ليتش تش ثاًيمِ
است ،تِدست آهذُ است .دس ايي جا ًيض ضشايط تِ گًَمِاي
است مِ اص تَاى ٍ ظشفيت غافيّا تِ خَتي استفادُ ضمذُ
ٍ تذُي طشح دس حمذي اسمت ممِ هميتمَاى دس سماهاًِي
غافيگشي اص دٍ دسمتگاُ غمافي همذٍس ٍ يما سمِ دسمتگاُ
غافي تَسي استفادُ مشد .دس غَستي مِ ػاهمل افمت سا دس
ّشمممذام اص ايممي هجوَػممِّمما دس ًظممش تگيممشين ،آى غممافي
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هٌاسة تشاي طشح خَاّذ تَد ممِ افمت موتمشي سا ايجماد
مٌذ ،لزا دس ايٌجا ًيض غافيّاي هذٍس هٌاسةتشًذ.
هقايسِي ًتايج ايي پژٍّص تا سايش پمژٍّصّماي غمَست
گشفتِ اص جولِ هَاسد تماال ًطماى هميدّمذ ممِ دس ضمشايط
خاغي اص تذُ ٍ حجن ساهاًِي آتياسي هيتَاى غمافيّماي
هذٍس سا جايگضيي غافيّاي تَسي مشد.
ماپشا ٍ اضنَلَى ( ،)2004تشاي آتياسي قطشُاي تا آبّايي
تا اهالح صياد اسمتفادُ اص غمافيّماي همذٍس دس هقايسمِ تما
غافيّاي ضٌي سا پيطٌْاد مشدُاًذ ،تٌْا تايذ تِ ايي ًنتمِ
تَجِ ضَد مِ تمِ ػلمت ًيماص تمِ ضستطمَي صيماد تايمذ اص
غافيّاي هذٍس خَدضَيٌذُ استفادُ مشد.
تش ايي اسا  ،غافي اًتخماب ضمذُ تايسمتي تتَاًمذ تمذُي
تيصتشي سا اصخَد ػثَس دّذ .تِ تياى ديگمش ،تايمذ ظشفيمت
غافي سا ٌّگام اًتخاب آى تيطتش دس ًظش گشفتّ .وچٌيي،
ًثايذ غافيّاي داساي سٍصًِي سيض سا دس اٍلَيت قشاس دّمين
ٍ اص اًتخاب آًْا پشّيض مٌين.
ٍدات ٍ ّوناساى( )2009تياى ًوَدًذ مِ افت دس غافيّما
تستگي تِ ضنل ساختاس تذًمِي آًْما داسد .دس غمافيّماي
هممذٍس مممِ آب هسممتقين ٍاسد غممافي ضممذُ ٍ تممذٍى ايجمماد
حشمت دٍساًي اص آى خاسج هيگشدد ،تيطتشيي افت ًسمثت
تِ سايش غافيّا تٍِجَد هيآيذ .موتشيي افمت هشتمَ تمِ
غافيّايي است ممِ هسمتقين دس هسميش جشيماى آب قمشاس
ًويگيشًذ.
دس ايي پژٍّص داهٌمِاي هٌاسمة اص تمذُي ػثمَسي تمشاي
اًتخاب غافيّما تمِدسمت آهمذُ ٍ ًتمايج پمژٍّص ًطماى
هيدّذ مِ اًتخاب غافيّا تِ تذُي ػثمَسي اص سماهاًِي
آتياسي تستگي داسد.
نتيجهگيري
افممت فطمماس ،ضممشايط تممذُي طممشح ٍ تؼممذاد دسممتگاُّمماي
غافيگشي هَسد استفادُ دس طشح ٍ ًيض تَجمِ تمِ ظشفيمت
اسوي غافيّا ٍ هحذٍدُّاي مماسي هٌاسمة غمافيّماي
تَسي ٍ هذٍس دس ايي پژٍّص هطخع ضذُ است .تٌاتشايي،
ٍقتي اص تؼذادي غافي دس يل طشح استفادُ هيضَد ،تايمذ
اثشات هتقاتل ظشفيت ،تذُ ٍ افت آًْا دس ًظش گشفتِ ضمذُ ٍ
غافي هٌاسة اًتخاب گشدد .خالغِاي اص ًتمايج تمِدسمت
آهذُ دس هَسد ّشمذام اص ايي غافيّا تِ ضشح صيش است.

 -1استفادُ اص غافيّماي تمَسي تمشاي حمالتي ممِ تمذُي
ضثنِ تا  6ليتش تش ثاًيِ تاضذ ،تِ دليل افت منتش هٌاسةتش
است.
 -2تشاي حالتي مِ تذُي ضثنِ اص  6ليتمش تمش ثاًيمِ فشاتمش
سٍد ،استفادُ اص غافيّاي هذٍس تَغيِ هيضَد صيمشا افمت
ايي غافيّا دس ايي غَست منتش است.
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