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چکیذٌ
آة ث ٝفٛٙاٖ يىي اص ٘يبصٞبي اػبػي  ٚدايٕي ا٘ؼبٖ ث ٝؿٕبس ٔيسٚد  ٚتبٔيٗ ،ا٘تمبَ  ٚتٛصيـ ٔٙبػت آٖ يىي اص دغذغذٜٞبي جذي
ٔتِٛيبٖ ايٗ فشصٔ ٝي ثبؿذ .أب ايٗ أش ٔ٘ ٟٓجبيذ عشاحي  ٚثىبسٌيشي فٙبٚسيٞبي ٔختّف دس ػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آة ،ث٘ ٝحٛي و ٝوٓتشيٗ
آػيت سا ثٔ ٝحيظ صيؼت ثض٘ذ ٙٔ ٚجش ث ٝوبٞؾ آِٛدٌئ ،صشف ا٘شطي ٌشدد تحتاِـقبؿ لشاس دٞذ .اص ايٗ س ،ٚثش٘بٔٝسيضيٞب  ٚتٕٟيذات
الصْ ثشاي ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ اثشات ٔٙفي ٘بؿي اص ػبخت ػذٞبٔ ،خبصٖ  ٚخغٛط ا٘تمبَٔ ،صشف ا٘شطي ثشاي پٕپٞب  ٚفشايٙذٞب  ٚا٘تمبَ
ثيٗ حٛضٝاي  ٚث ٝعٛس وّي پشٚطٞ ٜبي تبٔيٗ آة ضشٚسي اػت .دس ايٗ ساثغ ٝػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آة ؿٟش يٛوبٞبٔبي طاپٗ ٔيتٛا٘ذ اٍِٛي
ٔٙبػجي دس صٔي ٝٙتبٔيٗ آة يه ؿٟش ثب وٓتشيٗ تخشيت ٔحيظصيؼت ثبؿذ .ايٗ ٔمبِ ٝو ٝحبصُ ٌزسا٘ذٖ دٚس ٜآٔٛصؿي دس ػبَ  1394دس
وـٛس طاپٗ ٕٞ ٚچٙيٗ ثشسػي  ٚتحميك ثش سٚي ػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آة ؿٟش يٛوٞٛبٔبي طاپٗ ث ٝفٛٙاٖ يه ػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آة دٚػتداس ٔحيظ
صيؼت ثٛد ٚ ٜث ٝساٜوبسٞبي ٔٛسد اػتفبد ٜثشاي وبٞؾ آِٛدٌي ثخؾٞبي ٔختّف ػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آة ؿٟش ٔزوٛس پشداخت ٝاػت ٞ ٚذف آٖ،
آؿٙبيي اجٕبِي ٔؼٚ ٛالٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ريشثظ ثب ايٗ ٌ ٝ٘ٛػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آة ثب تٛج ٝث ٝايٗو ٝطاپٙيٞب تٛا٘ؼتٝا٘ذ ثب سٚؽٞبي ػبد،ٜ
ٔىبٖيبثي ٔٙبػت ،ثب اػتفبد ٜاص ٘يشٚيٞبي عجيقي ،وبسثشد فٙبٚسي ٞبي پيـشفت ٝتصفي ،ٝتجٟيضات ٔذسٖ ،جّت ٔـبسوت ٔشدْ  ٚثخؾ
خصٛصي  ٚثش٘بٔ ٝوبٞؾ تّفبت ؿجى ٝآةٌ ،بْ ٔٛثشي سا دس وبٞؾ آِٛدٌي ٔحيظ صيؼت ٔ ٚصشف ا٘شطي ثشداس٘ذ  ٚدس فيٗ حبَ آثي ثب
ويفيت ثبال سا ثٔ ٝصشف وٙٙذٌبٖ فشضٕ٘ ٝبيٙذ.
کلمات کلیذي :يٛوٞٛبٔب ،ػبٔب٘ ٝتبٔيٗ آةٔ ،حيظصيؼت.

 -1دا٘ؾ آٔٛخت ٝوبسؿٙبع اسؿذ ٟٔٙذػي ثٟذاؿت ٔحيظ دا٘ـٍب ٜتشثيت ٔذسع  ٚوبسؿٙبع ٌشٔ ٜٚحيظ صيؼت ٚصاست ٘يشٔ(* ٚؼٔ َٚٛىبتجبت).
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ٔٛػٛيبٖ

فصّٙبٔ ٝا٘ؼبٖ ٔ ٚحيظ صيؼت ؿٕبس ،38 ٜپبييض 95

مقذمٍ
ؿٟش يٛوٞٛبٔب 1يىي اص ؿٟشٞبي طاپنٗ ٔ ٚشونض اػنتبٖ

ويفيت ٔٙبػجي ثشاي آة آؿبٔيذٖ ٘ذاؿت  ٚثب افضايؾ جٕقيت

وب٘بٌبٚا 2دس ػٕت غشثي خّيج تٛوين٘ ٛضدينه پبيتخنت وـنٛس

ٌ ٚؼتشؽ صٙبيـ  ٚثشٚص آِٛدٌي آة ٔٙجش ث ٝتٛػق ٝػبٔب٘ٞٝبي

طاپننٗ يقٙنني ؿ نٟش تٛويننٚ ٛالننـ ؿننذ ٜاػننت .يٛوٞٛبٔننب داساي

پيـشفت ٚ ٝجذيذ دس ايٗ ؿٟش ٌشديذ  ٓٞ ٚاو 100 ٖٛٙدسصذ اص

تؼٟيالت ٍِٙشٌبٞي  ٚيىي اص ثٙذسٞبي اصّي طاپنٗ ٕٞ ٚچٙنيٗ

جٕقيت ايٗ ؿٟش ث ٝآة پبن دػتشػي داس٘ذ  ٚپبيذاسي رخنبيش

يه ٔشوض صٙقتي اػت و ٝوبسخب٘ٞٝبي وـتيػبصي ،پباليـٍب،ٜ

تأٔيٗ آة ٘يض تب ٔذتٞب تضٕيٗ ؿذ ٜاػت(.)3

٘فت ،وبسخب٘جبت ٔٛاد ؿيٕيبيي ،تجٟيضات اِىتشيىي ،فنشاٚسد-ٜ

 -1ساماوٍ تامیه آب شُر یًکًَاما

ٞبي غزايئ ،بؿيٗآالت  ٚخٛدس ٚدس آٖ لشاس داس٘نذ .يٛوٞٛبٔنب

 -2-1مىثع تامیه آب

دس ػبَ  1845يه دٞىذ ٜوٛچنه ٔنبٞيٌينشي ثنب جٕقيتني

پشٚطٜٞبي تأٔيٗ آة استجبط تٍٙبتٍٙي ثب ٔحنيظصيؼنت

٘ضديه ث٘ 350 ٝفش ثٛد .أب دس ػبَ  1859صٔب٘ي و ٝاينٗ ثٙنذس

ؿٟش داس٘ذ صينشا اص ٌنشدؽ ٔٙنبثـ آة پيشأن ٖٛؿنٟش ٔ ٚحنيظ

ث ٝسٚي تجبست خبسجي ٌـٛد ٜؿذ ،ؿشٚؿ ث ٝؿىٛفبيي وشد .دس

عجيقي آٖ ثشاي تأٔيٗ آة ٔٛسد ٘يبص ؿنٟش٘ٚذاٖ اػنتفبدٔ ٜني-

ػبَ  1923يٛوٞٛبٔب ثب يه صِضِ ٝتمشيجب ث ٝوّني ٚينشاٖ ؿنذ ٚ

ؿٛد.

چٙذ ػبَ ثقنذ ،دٚثنبس ٜؿنٟش ثنب خنبن يىؼنبٖ ؿنذ اينٗ ثنبس

دس حبَ حبضش آة ؿٟش يٛوٞٛبٔب اص سٚدخب٘ ٝدٚؿني،5

آٔشيىبيي ٞب دس ج ًٙجٟب٘ي د ،ْٚيٛوٞٛبٔب سا ٚيشاٖ وشد٘ذ .أنب

د ٚدسيبچ ٝػبٌبٔي ٚ 6تؼٛوي 7تبٔيٗ ٔيٌشدد وٍٕٞ ٝي داساي

پغ اص آٖ ،ؿٟش ث ٝػشفت ثبصػبصي ؿذ  ٚدس حبَ حبضنش ،اينٗ

آثي ثب ويفيت ثبال  ٚدسج ٝآِٛدٌي وٓ ٞؼتٙذ .سٚدخب٘ن ٝدٚؿني

ؿٟش ثب جٕقيت ٔ 3/6يّي٘ ٖٛفشي پشجٕقيت تنشيٗ ؿنٟش طاپنٗ

اص لذيٕيتشيٗ ٔٙبثـ تبٔيٗ آة ؿٟش ٔحؼٛة ٔيؿٛد  ٚثب تٛجٝ

پغ اص تٛوئ ٛيثبؿذ  ٓٞ ٚاو ٖٛٙدس ٔيبٖ ٔذسٖتشيٗ ؿٟشٞبي

ث ٝايٗو ٝاص ايٗ سٚدخب٘ٙٔ ٝحصشاً ثشاي تبٔيٗ آة ؿٟش يٛوٞٛبٔب

طاپٗ جبي داسد ( .)1،2ايٗ ؿٟش ،او ٛؿٟشٔ 3حؼٛة ٔي ؿنٛد ٚ

اػتفبدٔ ٜيؿٛد  ٚويفيت آة آٖ خيّي خٛة اػنت اص إٞينت

الذأبت ٔٛثشي دس حفبؽت اص ٔحيظ صيؼت افٓ اص وبٞؾ ٔنٛاد

خبصي ثشخٛسداس اػت  ٚاٞتٕبْ صيبدي دس حفؼ آٖ صٛست ٔي-

صايذ ،وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝاي ثب اػتفبد ٜاص ا٘شطي ثنبد ٚ

پزيشد .ػن ٝتصنفيٝخب٘ن ٝآة ونبٚايي٘ ،8يـنيب ٚ 9وٛػنٛصٝٔٚ
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خٛسؿيذ  ٚثبصيبفت آة  ٚپؼبة ٕٞشا ٜثب تٛػق ٝالتصبدي ا٘جنبْ

ٚؽيف ٝتصفي ٝآة دٔٚيٗ ؿٟش ثضسي طاپٗ يقٙي ؿٟش يٛوٞٛبٔنب

داد ٜاػت.

سا ثش فٟذ ٜداس٘ذ(.)4

يٛوٞٛبٔب ،يىي اص ؿٟشٞبي پيؾس ٚدس تبٔيٗ آة ٔذسٖ

سٚدخب٘ ٝدٚؿي ،اص جٍّٙني ون ٝدس اػنتبٖ يبٔب٘بؿني

11

ثب ثيؾ اص  128ػبَ لذٔت اػت  ٚپيـي ٝٙآٖ ثن ٝػنبَ 1887

ٚالـ ؿذ ٜاػت ػشچـٕٔ ٝيٌينشد .جٍٙنُ ٔنزوٛس دس حنذٚد

ٔيالدي ث ٝصٔب٘ي و ٝاِٚيٗ ػنبٔب٘ٔ ٝنذسٖ تنبٔيٗ  ٚفشضن ٝآة

ٞ 2873ىتبس ٔؼبحت داسد  36 ٚدسصذ ػغح سٚػتبي دٚؿي سا

وـٛس طاپٗ تٛػظ يه ٟٔٙذع اٍّ٘يؼي ث٘ ٝبْ ٙٞنشي اػنٙؼنش

دس ثش ٔيٌيشد .ايٗ ج ٍُٙلبثّيت ٍٟ٘ذاسي  ٚرخيش ٜػنبصي آة

پبِٕش 4عشاحي  ٚػبخت ٝؿذ .دس ايٗ ػبٔب٘ ،ٝاص فيّتش ؿٙي ثنشاي

ثبساٖ سا داسد  ٚاص ايٗ س ٚث ٝػذ ػجض ٔقنشٚف اػنت  ٚفنال ٜٚثنش

تصفي ٝآة ػغحي اػتفبدٔ ٜني ؿنذ ٚ ٜپنغ اص آٖ ،آة فيّتنش

رخيشٜػبصي ،دس تصفي ٝآة  ٚدس جٌّٛيشي اص جبسي ؿذٖ ػيُ

ؿذٛٔ ،ٜسد ضذفف٘ٛي لشاس ٌشفت ٚ ٝتٛػظ ِِٞٝٛبي آٙٞي تحنت

٘مؾ ث ٝػضايي داسد .دس ؿىُ ٘ 1مؾ ج ٍُٙدٚؿي دس رخينشٜ

فـبس تٛصيـ ٔيٌشديذ .لجُ اص ايٗ ػبٔب٘ ٝاص چب ٜثشاي تبٔيٗ آة
ؿٟش  ٚاص ِِٞٝٛبي چٛثي ثشاي ا٘تمبَ آة اػنتفبدٔ ٜنيؿنذ ونٝ
1-Yokohama
2- Kanagawa
3- ECO-City
4- Henry Spencer Palmer

5- Doshi River
6- Sagami
7- Tsukui
8- Kawai
9- Nishiya
10- Kosuzume
11-Yanamashi Prefecture
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ساماوٍ تامیه آب ديستدار محیط زیست..

ػبصي ،تصفئٕ ٚ ٝب٘قت اص ٚلٛؿ ػيُ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ثب تٛجٝ

سٚػتبي دٚؿي ٘يض ٘ينض ثنشاي ٍٟ٘نذاسي  ٚثٟجنٛد فّٕىشدٞنبي

ث ٝإٞيت ايٗ ج ،ٍُٙاداس ٜآة ؿٟش يٛوبٞبٔب ؤ ٝتِٛي تبٔيٗ ٚ

ج ،ٍُٙآٔٛصؽ ديذٜا٘ذٕٞ .چٙيٗ اداس ٜآة ؿٟش ٘ؼجت ث ٝتِٛيذ

ا٘تمبَ آة ؿٟش اػت اص ػبَ ٔ 1916يالدي حفبؽت اص جٍٙنُ

آة ثؼتٝثٙذي اص چـٕٞٝبي ثبالدػنت سٚدخب٘ن ٝدٚؿني النذاْ

سا ثش فٟذٌ ٜشفت ٝاػت  ٚفقبِيتٞبي ٔختّف افٓ اص تُُٙهٞ ،شع

وشد ٜاػت و ٝثخـي اص دسآٔذ حبصنُ اص فنشٚؽ آة ثنب ٞنذف

ٚ ٚجيٗ وشدٖ  ٚاساي ٝآٔٛصؽٞبي الصْ ثٙٔ ٝؾٛس حفؼ  ٚتٛػقٝ

ٍٟ٘ذاسي اص ج ٍُٙثٌ ٝشٜٞٚب  ٚدٚاعّجيٗ ٔحّي پشداخنت ٔني-

ج ٍُٙتٛػظ آٖ اداس ٜا٘جنبْ ٌينشد  ٚينه دفتنش ٔنذيشيتي ثنٝ

ؿننٛد (ٕٞ .)6،5چٙننيٗ لننٛا٘يٗ الصْ ثننشاي دسيبفننت ٔبِيننبت اص

ٔٙؾننٛس حفبؽننت اص ٔٙننبثـ آة جٍٙننُ تبػننيغ ٕ٘ننٛد ٜاػننت.

خب٘ٛاسٞب ث ٝفٛٙاٖ ٔبِيبت حفبؽت ج ٍُٙثشاي تبٔيٗ ثخـني اص

داٚعّجيٗ ٔحّي ٌ ٚشٜٞٚبي غيشا٘تفبفي دس حفبؽت ٍٟ٘ ٚذاسي

ٞضي ٝٙحفؼ ٍٟ٘ ٚذاسي اص ايٗ ٌ ٝ٘ٛجٍُٞٙب ٚضـ ؿنذ ٜاػنت

ج ٍُٙث ٝاسٌبٖٞنبي دِٚتني وٕنه ٔنيوٙٙنذ ٔ ٚنشدْ خنٛد

(.)7

آة صيشصٔيٙي ث ٝصٛست چـٕٝ
ثش سٚي ػغح صٔيٗ جبسي ؿذٚ ٜ
سٚدخب٘ٞٝب سا ثٚ ٝجٛد ٔي آٚس٘ذ.
ثذ ٖٚج ،ٍُٙسٚاٖ آة ٘بؿي اص
ثبساٖ يهجب ث ٝدسيب ٔٙتٟي خٛاٞذ
ؿذ .دسختبٖ  ٚپٛؿؾ ٌيبٞي
ج ٍُٙثب تقذيُ ٔمذاس آة ثبساٖ اص
ٚلٛؿ ػيُ پيـٍيشي خٛاٙٞذ وشد
(.)6

آة ثبساٖ ث ٝتذسيج ٚاسد ثؼتش
ج ٍُٙؿذ ٜو ٝلبدس اػت حجٓ
صيبدي اص آة سا حفؼ ٕ٘بيذ٘ .فٛر
تذسيجي آة اص الي ٚ ٝخبن جٍُٙ
ٔٙجش ث ٝپبنػبصي آة خٛاٞذ ؿذ
 ٚآة صيشصٔيٙي تٕيض تـىيُ
ٔيٌشدد.

ثشيٞبي ا٘جبؿت ٝؿذ ٜدس وف
ج ٍُٙدس ع َٛػبِيبٖ ٌزؿت،ٝ
الي ٝضخيٕي سا ثش سٚي ثؼتش
ج ٍُٙتـىيُ ٔيدٙٞذ و ٝثؼيبس
آةدٚػت ٔي ثبؿٙذ  ٚتٛا٘بيي
فٛقاِقبدٜاي دس رخيشٜػبصي آة سا
دس خٛد (ث ٝفّت لبثّيت ٍٟ٘ذاسي
آة چٙذ ثشاثش ٚصٖ خٛد) داس٘ذ.

شکل  -1وقش جىگل ديشي در رخیرٌ سازي ،تصفیٍ ي مماوعت از يقًع سیل

 -2-2تصفیٍخاوٍ آب

حبضش ثضسيتشيٗ تصفيٝخب٘ ٝاص ِحبػ وبسثشد فيّتشٞبي غـبيي

1

ٕٞبٖ عٛس و ٝدس ثبال اؿبسٌ ٜشديذ دس ؿنٟش يٛوٞٛبٔنب،

دس وـٛس طاپٗ اػت .لذٔت ايٗ تصفيٝخب٘ ٝث 114 ٝػنبَ لجنُ

ػ ٝتصفيٝخب٘ ٝػبخت ٝؿذ ٜاػت و ٝيىي اص آٟ٘ب ،تصنفيٝخب٘نٝ

يقٙي ث ٝػبَ ٔ 1901يالدي ثش ٔيٌشدد .ث ٝخبعش لذٔت ثبالي

وبٚايي ٔيثبؿذ .ايٗ تصفي ٝخب٘ ،ٝآة سٚدخب٘ ٝدٚؿي سا تصنفيٝ

ايٗ تصفيٝخب٘ ٚ ٝث ٝتجـ آٖ فذْ ٔمبٔٚت وبفي دس ٔمبثُ صِضِ،ٝ

ٔيوٙذ .تصفيٝخب٘ ٝآة وبٚايي ثب ؽشفيت ٔ 172800تشٔىقنت

ثبصػبصي ٕٞ ٚچٙيٗ تٛػق ٝوبُٔ آٖ ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت .دس

دس سٚص آة يه ػ ْٛجٕقيت ؿٟش سا تصفئ ٝيوٙنذ  ٚدس حنبَ

ػبَ ٔ 1963يالدي ثيؾتش ٚاحذٞبي ٔ ٚ ٟٓاػبػني آٖ استمنب

1- Membrane Filter
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ٔٛػٛيبٖ

يبفت  ٚچٙذيٗ ثبس ثيٗ ػبَٞبي  1950تب ػبَ ٔ 1980نيالدي

ٕٞيٗ اختالف استفبؿ ثيٗ ٔٙجـ آة (آةٌيش سٚدخب٘ ٝدٚؿني) ٚ

ثبصػبصي ٌشديذ .ثبصػبصي ايٗ تصفيٝخب٘ ٝثب ػشٔبيٌٝزاسي ثخؾ

تصفيٝخب٘ ٝآة وبٚايي  ٚث ٝتجـ آٖ ،فـبس ٘بؿي اص اينٗ اخنتالف

خصٛصي (ٔ 27/7يّيبسد ينٗ) دس ػنبَ ٔ 2009نيالدي ؿنشٚؿ

استفبؿ ،آة اص فيّتشٞبي غـبيي ثذ٘ ٖٚيبص ث ٝپٕنبط  ٚثنشق فجنٛس

ٌشديذ  ٚدس آٚسينُ ٚ 2014اسد ٔنذاس ٌشدينذ .تصنفيٝخب٘ن ٝآة

ٔيوٙذ  .ثشق ٔٛسد ٘يبص تصفيٝخب٘ ٝاص صفحبت خٛسؿيذي ٘صت

وبٚايي لبدس اػت ثقذ اص ٞش حبدثٝاي  ٚحتي لغنـ ثنشق ،ثنذٖٚ

ؿذ ٜدس لؼٕتٞبي ٔختّف تصفيٝخب٘( ٝحٛضچٞٝبي ت٘ٝـيٙي

تٛلف آة ؿٟش سا تبٔيٗ ٕ٘بيذ.

 ٚتٛصيـ آة -ؿىُ  ٚ )3يب ٘يشٌٚبٜٞبي ثشقآثني وٛچنه ون ٝاص

دس ٚالـ ،تصفيٝخب٘ ٝوبٚايي ،اِٚيٗ پشٚطٜاي ثٛد ٜاػنت

ا٘شطي آة دس خغٛط ا٘تمبَ ثشاي تِٛيذ ثشق اػنتفبدٔ ٜنيوٙٙنذ

و ٝاص ػشٔبي ٝثخؾ خصٛصي ثشاي ثبصػبصئ ،ذيشيت  ٚوٙتنشَ

تبٔيٗ ٔني ٌنشدد  ٚتٛػنق ٝاينٗ ٌ٘ٛنٙٔ ٝنبثـ تِٛينذ ا٘نشطي دس

تصفي ٝخب٘ن ٝاػنتفبد ٜونشد ٜاػنت .اػنتفبد ٜاص ؽشفينت ثخنؾ

دػتٛسوبس دػت ا٘ذسوبساٖ لشاس داسد .دس جذٔ 1 َٚينضاٖ تِٛينذ

خصٛصي ٔضايبيي ٕٞچ ٖٛوبٞؾ ٞضيٙنٞٝنب ثن ٝفّنت  ٚا٘تمنبَ

ثشق ٔ ٚيضاٖ وبٞؾ دياوؼيذ وشثٗ ٘بؿي اص ونبسثشد ٘يشٌٚنب-ٜ

سيؼه پشٚطٜٞب ث ٝثخؾ خصٛصي  ٚاػتفبد ٜثٟيٙن ٝاص دا٘نؾ ٚ

ٞبي ثشق آثني  ٚصنفحبت خٛسؿنيذي دس ا٘تٟنبي ػنبَ 2008

ٟٔبست ثخؾ خصٛصي ثشاي دِٚت داسد.

ٔيالدي ٘ـبٖ ٔيدٞذ.

ٕٞبٖعٛس و ٝدس ؿىُ ٔ 2ـبٞذٔ ٜيؿنٛد ثنيٗ ٔٙجنـ
آة  ٚتصفي ٝخب٘ ٝاختالف استفبؿ ٔ 35تشي ٚجٛد داسد .ث ٝفّنت

شکل  -2اختالف ارتفاع تیه مىثع آب (آبگیر ريدخاوٍ ديشي) ي تصفیٍخاوٍ کايایي(فیلترَاي غشایي)

صفحبت خٛسؿيذي ثش فال ٜٚثش تبٔيٗ ثشق ،اص ٚسٚد

تِٛيذ ؿذ ٜتٛػظ ٘يشٌٚبٜٞبي ثشقآثي ثشاي سٚؿٙبيي خيبثبٖ-

ٔٛاد خبسجي ث ٝفيّتشٞب  ٚاص ٔصشف ثيؾتش وّش جٌّٛيشي ٔي-

ٞبي اعشاف ٔصشف ٔيؿٛد ٔ ٚبثمي ث ٝؿشوت ثشق فشٚختٔ ٝي-

وٙذ ٔ ٚب٘ـ تبثؾ ٘ٛس خٛسؿيذ ث ٝحٛضچٞٝبي ت٘ٝـيٙي ؿذٚ ٜ

ؿٛد.

اص سؿذ جّجهٞب جٌّٛيشي ٔيوٙذ ٕٞ ٚچٙيٗ اص تِٛيذ ث ٛدس
حٛضچٞٝبي تٛصيـ آة ٕٔب٘قت ث ٝفُٕ ٔيآٚسد .ثخـي اص ثشق
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شکل  -3صفحات خًرشیذي وصة شذٌ در قسمتَاي مختلف تصفیٍخاوٍ کايایي (حًضچٍَاي تٍوشیىي ي تًزیع آب)
جذيل  -1میسان تًلیذ ترق ي کاَش اوتشار دي اکسیذکرته (اوتُاي سال 2008میالدي) تًسط ویريگاٌَاي ترق آتي ي
صفحات خًرشیذي()8
ظرفیت تًلیذ ترق

میسان کاَش دياکسیذ کرته

(کیلًياتساعت)

(ته)

٘يشٌٚبٞ ٜبي ثشق آثي

1800000

765

صفحبت خٛسؿيذي

949000

404

ٔجٕٛؿ

2749000

1169

تجُیسات

اص

دس ؿىُ  4تفبٚت وشثٗ ٔقِٕٛي ثب پٛدس وشثٗ سيض ٔـبٞذٜ

دس

ايٗ

تصفيٝخب٘ٝ

لجُ

اص

فيّتشٞبي

غـبيي

پٛدس وشثٗ فقبَ خيّي سيض 1ثشاي حزف آاليٙذٜٞب  ٚسً٘

ٔيوٙيذ .ثقذ اص ٔشحّ ٝجزة ،آة ث ٝفيّتشٞبي غـبيي حبٚي

اػتفبدٔ ٜيوٙٙذ و٘ ٝؼجت ث ٝپٛدس وشيٗ فقبَ ٔقِٕٛي اص

ٔٙبفز ٔ 0/1يىشٔٚتشي ثٙٔ ٝؾٛس حزف آاليٙذٜٞبي خيّي سيض

ٔؼبحت ػغحي ث باليي ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜاص ايٗ سٔ ٚيضاٖ ٔصشف

تضسيك ٔيٌشدد (.)9

آٖ  20اِي  33دسصذ دس ٔمبيؼ ٝثب پٛدس وشثٗ ٔقِٕٛي ثشاي
جزة حجٓ يىؼب٘ي اص آاليٙذٜٞب ،وٕتش اػت.

1- Super Powdered Activated Carbon
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شکل  -4پًدر کرته فعال معمًلي (سمت چپ) ي پًدر کرته فعال ریس (سمت راست)
جٙغ فيّتشٞبي ثىبس ثشد ٜؿذ ٜدس تصفيٝخب٘ ٝاص
ػ شأيه اػت  ٚثٕٞ ٝيٗ فّت خيّي ثبدٚاْ  ٚدس ثشاثش ٔٛاد

اص داليُ اػتفبد ٜاص فيّتشٞبي غـبيي ٔيتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد
صيش اؿبس ٜوشد:

ؿيٕيبيي ،تغييشات ٌشٔب  ٚفـبس ٔمبٞ ْٚؼتٙذ (ؿىُ  .)5ايٗ

ٞ ضي ٝٙػبختٞ ،ضي ٝٙفّٕيبتي( 50ػبِٞ ،)ٝضيٝٙ

فيّتش دس داخُ اػتٛا٘ٞٝبي فٕٛدي فّضي تقجي ٝؿذٜا٘ذ .تقذاد

ٍٟ٘ذاسي وٓتشي داس٘ذ

فيّتشٞبي اػتفبد ٜؿذ ٜدس تصفيٝخب٘ ٝوبٚايي 2400فذد وٝ

ٔ يضاٖ وبسثشد ٔٛاد ؿيٕيبيي وٓتش  ٚثٟشٜثشداسي ٚ

ا٘ذاصٜ

ٞش وذاْ اص آٖٞب  1500دس ٔ 180يّئتش ٔ ٚؼبحت

ٔذيشيت آٖ آػبٖتش ػت.

ٞش فيّتش ٔ 24تشٔشثـ اػت .ؿشوت ٔتبٚاتش 1ػبص٘ذ ٜايٗ

 فضبي وٓتشي سا اؿغبَ ٔيوٙٙذ.

فيّتشٞبي ػشأيىي ثٛدٚ ٚ ٜؽيف ٝثٟشٜثشداسي ٍٟ٘ ٚذاسي آٖٞب

 ثبصدٞي ثيؾتشٔ ،صشف ا٘شطي پبييٗتش ٚ ،آِٛدٌي

سا ٘يض ثش فٟذ ٜداسد (.)10

ٔحيظصيؼتي وٓتشي داس٘ذ.

1- Metawater Co. Ltd.
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شکل  -5فیلتر غشایي مًرد استفادٌ در تصفیٍخاوٍ کايایي
پؼبة تِٛيذ ؿذ ٜدس اثش ؿؼتـٛي فيّتشٞب جٕـآٚسي

 -2مصرف آب

ثٚ ٝاسد حٛضچٞٝبي تغّيؼ ٔيؿٛد .دس غّيؼ وٙٙذٜٞب فبضالة

ٕٞبٖعٛس و ٝدس ؿىُ ٔ 6ـبٞذٔ ٜيوٙيذ ؿٟش

ث ٝد ٚثخؾ ٔبيـ ِ ٚجٗ جذا ٔيؿٛد .ثخؾ ٔبيـ ثقذ اص

يٛوٞٛبٔب دس فٟشػت ؿٟشٞبي ػجض آػيب دس ٔٛضٛؿ ٔصشف آة

جذاػبصي ٔٛاد ؿٙبٚس آٖ ،ث ٝاثتذاي تصفيٝخب٘ٙٔ ٝتمُ  ٚدٚثبسٜ

دس سد ٜثبالتش اص ٔتٛػظ لشاس داسد .ؿؾ ؿٟش ثشٚتٕٙذ آػيب

ٔٛسد تصفي ٝلشاس ٔيٌيشد ِ ٚجٗ تـىيُ ؿذ٘ ٜيض ثشاي آة-

(اٚصاوب ،تٛوي ،ٛتبين ،ٝػٍٙبپٛس ،يٛوٞٛبٔب ًٙٞ ٚو )ًٙث ٝعٛس

ٌيشي ثٔ ٝبؿيٗ آةٌيشي ٔٙتمُ ٔيؿ٘ٛذ  ٚدس فشايٙذ آة-

ٔتٛػظ ِ 343يتش دس سٚص آة ٔصشف ٔيوٙٙذ ايٗ فذد ثبالتش اص

ٌيشي ،سعٛثت ٔٛجٛد دس ِجٗ ث ٝوٓتشيٗ ٔيضاٖ ٔي سػذ ٚ

ٔتٛػظ  22ؿٟش ػجض آػيب اػت(ِ 278يتش) أب ؿٟشٞبيي ثب

ويه ِجٗ تـىيُ ؿذ ٜثشاي اػتفبدٜٞبي ثقذي (وٛد  ٚدس

دسآٔذ ٔتٛػظٔ ،صشف آة ثيـتشي ٘ؼجت ث ٝؿؾ ؿٟش ٔزوٛس

ػبخت آػفبِت يب ػيٕبٖٞبي ٔخصٛف) ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس

داس٘ذ(ِ 393يتش) .ؿٟش يٛوٞٛبٔب اص ٔيبٖ ؿٟشٞبي پشدسآٔذ

ٔيٌيشد .آة حبصُ اص ؿؼتـٛي فيّتشٞب ،ثقذ اص حزف

ٔٛجٛد دس فٟشػت داساي ٔصشف پبييٗتشي ٔيثبؿذ(.)8

٘بخبِصيٞب آٖ دٚثبس ٜث ٝاثتذاي تصفيٝخب٘ ٝثشٌـت دادٔ ٜي-
ؿٛد .دس اصُ %99/99 ،آة خبْ ثقذ اص فشايٙذ تصفيٚ ٝاسد ؿجىٝ
تٛصيـ آة ٔيؿٛد  ٚث ٝايٗ ٔقٙي و ٝآة غيشلبثُ تصفي ٝثٝ
اصاي ٞش ِ 1يتش آة دس حذٚد ِ 0/1يتش ٔي ثبؿذ.

شکل -6میسان مصرف آب شُرَاي سثس آسیا
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 -1کاَش آب تذين درآمذ

ٔٛػٛيبٖ

اص ساٜوبسٞبي ديٍنش طاپٙنيٞنب ثنشاي تنبٔيٗ آة ػنشٚيغٞنبي

وبٞؾ آة ثذ ٖٚدسآٔذ ثٚ ٝيظ ٜوٙتشَ ٘ـت آة يىني

ثٟذاؿتي ،آثيبسي فضبي ػجض  ٚتبٔيٗ آة فضنبٞبي تفشيحني دس

اص الذأبت جذي طاپٙيٞب ث ٝجبي فـبس ثٙٔ ٝنبثـ آثنئ ،صنشف

جٟت وبػتٗ اص فـبس ثش سٚي ٔٙبثـ آثي ٔٛجٛد اػت .ثشاي اينٗ

ا٘شطي ثيؾتش ثشاي تِٛيذ  ٚا٘تمبَ آةٞ ،ضيٍٟ٘ ٝٙنذاسي ،تِٛينذ

وبس اص ػغٛح آػٕبٖخشاؽٞب  ٚاػتبديْٞٛبي ٚسصؿني اػنتفبدٜ

فبضالة ٔ ٚصشف ٔٛاد ؿيٕيبيي  ٚدس ٟ٘بينت آِنٛدٌي ثنيؾتنش

ٔيوٙٙذ.

دس ايٗ خصٛف ٔيتٛاٖ اػنتبديٚ ْٛسصؿني ؿنٟش

ٔحيظصيؼت اػت .اص ايٗ س ٚآٖٞب ث ٝتغييش دس جٙغ ِِٛنٞٝنبي

يٛوبٞبٔب سا ٔثبَ صد و ٝلبثّيت دخيشٜػبصي آة ثبساٖ ثٔ ٝينضاٖ

ؿجى ٝتٛصيـ  ٚخبٍ٘ي (جٙغ ِِٞٝٛبي ٔٛسد اػنتفبد ٜدس ؿنجىٝ

ٔ 2000تشٔىقت سا داسد و ٝثشاي تبٔيٗ ٘يبص آثي چٕٗ اػتبديْٛ

تٛصيـ آة ،آ ٗٞداوتيُ ِِٞٝٛ ٚبي خبٍ٘ي ،اػتيُ) سٚي آٚسد٘ذ

 ٚػشٚيغٞبي ثٟذاؿتي ثىبس ٔيسٚد(.)17

 ٚتٛا٘ؼتٙذ ثب ايٗ وبس  ٚاجشاي عشحٞنب ثن ٝصنٛست ٟٔٙذػني ٚ
دلت صيبد ٕٞ ٚچٙيٗ ثبصديذٞبي دٚسٜائ ،يضاٖ ٘ـنت آة سا اص
 20دسصذ دس ػبَ  1969ث 5 ٝدسصذ دس ػبَ  2014ثشػب٘ٙذ ٚ
يب دسصذ ا٘ـقبثبت غيشٔجبص سا ثب فشًٙٞػبصي ٘ ٚؾبست جذي ٚ
ٔؼتٕش ث ٝصفش ثشػب٘ٙذ .ثشاي دػتيبثي ث ٝايٗ دسصذ ٘ـت آة،
دس حذٚد  4210وئّٛتش ( 100وئّٛتش دس ػنبَ) اص ِِٛنٞٝنبي
فشػٛد ٜؿٟش يٛوٞٛبٔب سا ثب ِِٞٝٛبي ٘ ٚ ٛثب جٙغ ٔشغٛةتش عي
 45ػبَ (اص  1969تب ٔ 2014يالدي) تقٛيض ؿذ ٜاػنت(.)11
ؿبيبٖ روش اػت ؿٟش يٛوٞٛبٞنب يىني اص ؿنٟشٞبيي اػنت ونٝ
وٕتشيٗ ٔيضاٖ ٘ـنت آة سا ٔينبٖ ؿنٟشٞب سا داساػنت( .)8ثنبال
ثشدٖ سا٘ذٔبٖ ايؼتٍبٜٞبي پٕنبط  ٚعشاحي ٔٙبػت ؿجى ٝتٛصيـ
آة اص الننذأبت ديٍننش طاپٙننيٞننب ثننشاي وننبٞؾ ٔصننشف ا٘ننشطي
اػت(.)12
 -2فىايريَاي وًیه تامیه آب
تٛػق ٝفٙبٚسيٞبي اػتفبدٔ ٜجنذد اص فبضنالة صنٙبيـ
ثشاي پبػخٌٛيي ث ٝتمبضبي آة سٚصافض ٖٚصٙقت  ٚپيـٍيشي اص
آِٛدٌيٞبي ٔحيظصيؼتي اص ٕ٘ ٝ٘ٛتنالؽٞنبي اينٗ وـنٛس دس
ساػتبي ٔمبثّ ٝثب وٕجٛد آة  ٚونبٞؾ ا٘تـنبس ٌبصٞنبي ٔخنشة
ٌّخب٘ننٝاي (دياوؼ نيذ وننشثٗ) ٞننٓصٔننبٖ ثننب تٛػننق ٝصننٙقتي
اػت( .)14 ٚ13تخٕيٗ صد ٜؿذ ٜاػت ثب ثبصچشخب٘ي آة دس يه
وبسخب٘ٔ ،ٝصشف آة اص  50تب  95دسصذ وبٞؾ پيذا ٔنيوٙنذ.
دس ايٗ ساػتب ثٙٔ ٝؾٛس وبٞؾ ٔصشف آة دس صٙبيـ خٛدٔ ،يضاٖ
ثبصچشخننب٘ي فبضننالة سا دس ػننبَ  1997ثنن ٝحننذٚد  80دسصننذ
سػب٘ذٜا٘ذ (.)15
ٔينننبٍ٘يٗ ثبس٘نننذٌي ػنننبِيب٘ ٝدس طاپنننٗ دس حنننذٚد
ٔ1668يّئتش دسػبَ اػت( .)16ثٙبثشايٗ اػتفبد ٜاص آة ثنبساٖ

تحث ي وتیجٍگیري
ايٗ ٔمبِ٘ ٝـبٌٖش سٚيىشد طاپٙيٞنب دس دػنتينبثي ثنٝ
تٛػق ٝپبيذاس ثب سفبيت اِضأبت حفبؽت ٔحيظ صيؼت اػنت ثنٝ
ٕٞيٗ ٔٙؾٛس ثب ثش٘بٔٝسيضيٞبي حؼبة ؿذ ٚ ٜالذأبت جذي ٚ
آٔٛصؽ ٚ

ثب اػتفبد ٜاص ؽشفيتٞب  ٚدا٘ؾ ثخؾ خصٛصني ٚ

ٔـبسوت ٔنشدْ دس سا ٜسػنيذٖ ثنٞ ٝنذف خنٛد يقٙني تٛػنقٝ
التصبدي  ٚصٙقتي ٕٞشا ٜثب وٓتشيٗ ا٘تـبس آِٛدٌي  ٚآػيت ثنٝ
ٔحيظصيؼت تالؽ ٔيوٙٙذ ثب تٛج ٝث ٝايٗ ون ٝوـنٛس طاپنٗ
داساي ٔٙبثـ آة لبثُ لجٔ َٛيثبؿذ ٛٙٞ ٚص ٚاسد دٚس ٜتٙؾ آثي
٘ـذ ٜاػت ٔؼٚٛالٖ ٔ ٚشدْ ؿٟش يٛوٞٛبٔب ث ٝعشق ٔختّنف اص
جّٕ ٝحفؼ  ٚتٛػق ٝجٍُٞٙب  ٚتِٛيذ ٘يش ٚاص ا٘شطي خٛسؿنيذي
 ٚا٘شطي آة ،اػتفبد ٜاص فٙبٚسيٞبي ٘ٛيٗ ،وبٞؾ ٞذس سفت آة،
اػتفبدٔ ٜجذد اص فبضنالة  ٚجٕنـآٚسي ثنبساٖ ،ثن ٝتقٟنذات ٚ
ٔؼئِٛيت ٞبيـبٖ دس لجبَ ٔحيظ صيؼت فٕنُ ٔنيوٙٙنذ ِ ٚنزا
اٞتٕبْ ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ دس ايشاٖ  ٚاٍِ ٛثشداسي ٔٙغمني اص دا٘نؾ
فٙي  ٚتجبسة آٖٞب ،ثب تٛج ٝث ٝس٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ صنٙقت وـنٛس،
وٕجٛد ٔٙبثـ آثي ٚ ٚضقيت ٔحيظ صيؼت ضنشٚسي ٔنيثبؿنذ ٚ
ثٟشٌٜيشي اص ػبٔب٘ ٝآة پينبد ٜؿنذ ٜدس طاپنٗ ٔنيتٛا٘نذ تنبثيش
چـٍٕيشي دس ٚضقيت آة ٔ ٚحيظ صيؼنت وـنٛسٔبٖ داؿنتٝ
ثبؿذ.
تشکر ي قذرداوي
اص ؿشوت ٟٔٙذػي آة  ٚفبضالة وـٛس و ٝثٙٔ ٝؾنٛس
آؿٙبيي ثب آخشيٗ فٙبٚسيٞبي سٚص د٘يب دس صٔئ ٝٙحيظ صيؼنت
 ٚتصفي ٝآة  ٚفبضالة ٞضي ٝٙدٚس ٜآٔٛصؿي سا و ٝثنب ٔـنبسوت
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