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 MESH چیست؟(إذاصٙ رسات)ّص 
 

ّص دس عَِ خاك ضٖاسي بٚ دإٚ بٖذي خاك ّ٘سد ٕظش بشاي اٍل مشدٓ آٓ 
 . اضاسٙ داسد

 ّعٖي مٚ إذاصٙ رسات خاك ّ٘سد ٕظش بشاي ىزس اص اٍل يا سشٓ ّ٘سد ٕظشبذئ 
 .ّص ٕاّیذٙ ّیط٘د 

٘صيعي يل ت٘دٙ خاك يا پ٘دس تشمیبي اص دإٚ بٖذي ٛاي ّتفاٗت است مٚ ضاٌّ ت  
 .  اص إذاصٙ ٛاي ّتفاٗت است 

ّینشٗٓ باضذ ٗ  10دسصذ صيش  60ّثاً يل میَ٘ىشُ اص يل پ٘دس ّیت٘إذ بعٖ٘آ 
 .ّینشٗٓ باضذ 10ّابقي آٓ باالي 





 

 ا٘ٛاؿ ػٍٙذا٘ٝ ٞا دس تتٗ
اص حجٓ تتٗ سا تـىیُ ٔی دٞٙذ ٚ تؼیاسی اص ٚیظٌی ٞای فیضیىی، دسكذ  70ػٍٙذا٘ٝ ٞا دس تتٗ ٔقٕٛال حذٚد 

 .  ؿیٕیایی ٚ ٔىا٘یىی تتٗ تٝ ػٍٙذا٘ٝ ٞا استثاط داسد

ایٗ سٚ ٘مؾ ػٍٙذا٘ٝ ٞا دس تتٗ اص ٘مغٝ ٘ؾش ٚیظٌی ٞا، عشح اختالط ٚ ٔؼائُ التلادی حائض إٞیت ٔی تاؿذ ٚ اص 
 .  یىی دیٍش اص فّت ٞای اكّی آٖ ٚاوٙؾ ؿیٕیایی تا ػیٕاٖ ٚ تـىیُ ٔادٜ یىٙٛاخت ٚ تا ٔماٚٔت صیاد اػت

تمؼیٓ دسؿت دا٘ٝ ٚ تخؾ سیضدا٘ٝ تٝ دٚ ػٍٙذا٘ٝ ٞا . اػتتتٗ ػٍٙذا٘ٝ ٞای ٔٛاد اكّی تـىیُ دٞٙذٜ تتٗ،  
 تش فٟذٜ داس٘ذػٍٙذا٘ٝ ٞا سا تقییٗ ٔماٚٔت فـاسی تتٗ پشٔماٚٔت ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ دس . ٔیـٛ٘ذ

 4.75سا ػٍٙذا٘ٝ دسؿت یا ؿٗ، ٚ ػٍٙذا٘ٝ ٞای سیضتش اص ( 4اِه ؿٕاسٜ )ٔیّی ٔتش  4.75ػٍٙذا٘ٝ ٞای تضسٌتش اص  
 .ٔیّی ٔتش سا ػٍٙذا٘ٝ سیض یا ٔاػٝ ٔی ٌٛیٙذ

ٚٔٛاد   الی یا ػیّتٔیّی ٔتش 0/02ٔیّی ٔتش 0/07ٚٔیّٕتش یا وٕی وٕتش اػت ٔٛادتیٗ 0/07حذ پاییٗ ٔاػٝ فٕٛٔا
 .سیضتش جضءسع ٞا عثمٝ تٙذی ٔی ؿٛ٘ذ



 ؿىُ ػٍٙذا٘ٝ ٞا
یىی . ٚ ٔاػٝ ٔلشفی دس تتٗ تٝ دٚ كٛست ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشدؿٗ • 

ٔلاِح ػٍٙی عثیقی وٝ اص تؼتش سٚدخا٘ٝ ٞا یا ٔقادٖ ؿٗ ٚ ٔاػٝ تٝ دػت ٔی 
آیذ ٚ تا وٕه ػش٘ذ ٚ تؼٕٝ ٘ماِٝ اص یىذیٍش جذا ؿذٜ ٚ ٔٛسد ٔلشف لشاس ٔی 

 .ایٗ ٘ٛؿ ؿٗ ٚ ٔاػٝ تٝ كٛست ٌشد ٌٛؿٝ ٚ وشٚی ؿىُ اػت. ٌیش٘ذ

دیٍشی ٔلاِح ػٍٙی ؿىؼتٝ وٝ اص خشد ٕ٘ٛدٖ ػًٙ ٞای تضسي تٛػظ ٘ٛؿ •
تِٛیذ ؿذٜ ٚ تا اػتفادٜ اص ػش٘ذ دس ا٘ذاصٜ ٞای ( وٙىاػٛس)دػتٍاٜ ػًٙ ؿىٗ 

 .ٔختّف غشتاَ ٔی ؿٛ٘ذ

ٔقٕٛال لثُ اص ٔلشف ٕ٘ٛدٖ ٔلاِح ػٍٙی تایذ آٖ ٞا سا دا٘ٝ تٙذی وشد ٚ وأال •
اٌش ؿؼت ٚ ؿٛی ٔلاِح ػٍٙی تٝ كٛست ٔٙاػة ا٘جاْ ٘ـٛد تٝ ػثة . ؿؼت

ٚجٛد ٘اخاِلی ٞایی اص لثیُ ٌُ ٚ خان پیٛ٘ذ تیٗ دا٘ٝ ٞا تٝ خٛتی ا٘جاْ ٕ٘ی 
 .ؿٛد ٚ ٔٛجة واٞؾ ٔماٚٔت تتٗ ٔی ٌشدد



 هِوتریي ّیژگی ُای هصالح سٌگی

 تشاتشػایؾدس دٚاْ -1

 ٔماٚٔت دستشاتشیخ -2

 پایذاسی ؿیٕیایی -3

 ؿىُ ٚتافت ػغحی-4

 دا٘ٝ تٙذی-5

 ٚصٖ ٔخلٛف -6

 جزب آب ٚسعٛتت ػٙجی-7

 



 :ؿىُ ٚتافت ػغحی ػًٙ دا٘ٝ
ٞای ا٘ذ ؿٗ ػایؾ ؿىُ یافتٝ اكغىان ٚ آب وأال ػاییذٜ ؿذٜ ٚ یا وأال دس اثش دس :ٌشد ٌٛؿٝ-1

 .تادیسٚدخا٘ٝ ای یا ػاحّی،ٔاػٝ وٛیشی، ػاحّی ٚ 

داسای ِثٝ ٞای ٔـخق دس ٔحُ تشخٛسد ػغٛح جا٘ثی ٔختّف تا یىذیٍش :ٔلاِح تیض ٌٛؿٝ -2
 .ٞؼتٙذ،ٔثُ ػًٙ ٞای ؿىؼتٝ ٌٚذاصٜ ای

 ٔثُ ػًٙ ٞای ٚسلٝ ای ؿذٜ.ضخأت آٟ٘ا ٘ؼثت تٝ دٚتقذ دیٍشؿاٖ تؼیاس وٓ اػت:ٔلاِح پِٛىی -3

 .عَٛ آٟ٘ا ٘ؼثت تٝ دٚتقذ دیٍشؿاٖ تؼیاس صیاد اػت :ٔلاِح ػٛص٘ی -4

ضخأت آٖ ٞا تؼیاس وٓ تش اص فشضـاٖ ٚفشم آٖ ٞا تؼیاس وٓ تش اص عِٛـاٖ  :ٔلاِح پِٛىی ٚػٛص٘ی-5
 .اػت

اص ِحاػ ػغحی ،ػًٙ دا٘ٝ ٞا كاف یا صتش ٞؼتٙذ وٝ تاثیش آٖ ٞا تشخٛاف تتٗ ٔتفاٚت  
 .اػت

 

 

 



طثق ضْاتط استاًداردتسرگتریي اًدازٍ ی اسوی سٌگ داًَ ُای درضت 
 چگًَْ هی تاضٌد؟



 .يني اص ّطخصٚ اي ِّٜ ّصاٍح سٖيي ،بضسه تشئ إذاصٙ ي اسْي آٓ ٛاست
ذ اص ٛیچ يل اص ّقاديش طبق ض٘ابط استإذاسدبضسىتشئ إذاصٙ ي اسْي سٖو دإٚ ٛاي دسضت ٕباي

 :صيش بیص تش باضذ

 .يل پٖجِ م٘چل تشئ بعذ داخَي قاٍب-1

 .يل سُ٘ ضخاّت داً-2

 .سٚ چٜاسُ حذاقٌ فاصَٚ آصاد بیٔ ّیٌ ىشدٛاي ف٘الدي-3

 .سٚ چٜاسُ پ٘ضص بتٖي سٗي ّیٌ ىشدٛا-4

اّا .ّیَي ّتش قطش دس بتٔ ّسَح ت٘صیٚ ْٕي ض٘د38بٚ ماسبشدٓ سٖو دإٚ ٛاي دسضت تشاص
 .ّیَي ّتش ٕبايذ دس بتٔ بٚ ماس سٗد 63بٚ ط٘س مَي سٖو دإٚ ٛاي دسضت تش اص 



 اًْاع هاسَ راًام تثرید؟:سْال





 اًثار کردى هصالح سٌگداًَ ای

اص إٓجامٚ سٚ  چٜاسُ حجِ بتٔ سا ّصاٍح سٖيي تطنیٌ ّي دٛذ، سٗش 
إباس مشدٓ ٗ ٕيٜذاسي ّصاٍح سٖيي اْٛیت صيادي داسد، يني اص ّطنالتي 

ٚ ٛا دس ماسىاٙ ّطاٛذٙ ّي ض٘د، جذا ضذٓ  مٚ دس ٖٛياُ  إباضتٔ سٖيذإ
ٚ بٖذي ضذٙ ّْنٔ است دس . رسات دإٚ ٛاي سٖيي است ّصاٍح سٖيي دإ

ٚ ٛا ضٕ٘ذ بشاي مٖتشً . ٖٛياُ عَْیات إباضتٔ دچاس عاسضٚ جذاضذىي دإ
جذاضذىي رسات ّصاٍح سٖيي ٗ بٚ ط٘س مَي إباس مشدٓ صحیح 

ٚ ٛا ّ٘اسد صيش بايذ سعايت ىشدد،  سٖيذإ

 



 ا٘ٛاؿ آصٔایؾ ػٍٙذا٘ٝ ٞا
  .ٞاتقییٗ جشْ ٔخلٛف ا٘ثٛٞی ٚ فضای خاِی ػٍٙذا٘ٝ سٚؽ -1

  .تتٗػٍٙذا٘ٝ ٞای ٔـخلات -2

  .ٔاػٝ٘اخاِلی ٞای آِی دس آصٔایؾ -3

  .ٔالتاثش خاِلی ٞای آِی ٔاػٝ تش ٔماٚٔت آصٔایؾ -4

 .سیضتقییٗ سعٛتتؼغحی ػٍٙذا٘ٝ ٞای سٚؽ -5

  .ٞاػالٔت ػٍٙذا٘ٝ آصٔایؾ -6

 . 200ٔلاِحشیض تش اص اِه ؿٕاسٜ آصٔایؾ -7

  .ػٍٙذا٘ٝآصٔایؾ رسات ػثه سٚؽ -8

  .دسؿتجشْ ٔخلٛف، چٍاِی ٚ جزب آب ػٍٙذا٘ٝ تقییٗ -9

 .سیضجشْ ٔخلٛف، چٍاِی ٚ جزب آب ػٍٙذا٘ٝ تقییٗ -10

   (.ِغ آ٘جّغ)ٔماٚٔت دس تشاتش ػایؾ آصٔایؾ -11

  .اِهدا٘ٝ تٙذی تا آصٔایؾ -12

 .تٙاییػٍٙذا٘ٝ تشای ٔالت ٔـخلات -13







 آزهایص لس آًجلس

دستگاُ لس آًجلس ترای تعییي هیساى هقاٍهت سٌگذاًِ ّای درضت داًِ تتٌی در هقاتل سایص ٍ ضرتِ هَرد استفادُ قرار  
 ضي ٍ سرتارُ هَرد استفادُ قرار هیگیرد  -تِ عٌَاى یک اتسار کٌترل کیفیت هصالح از جولِ تختِ سٌگ .هیگیرد



ٝ ٞا ٔٛاسد صیش تایذ سفایت ٌشدد   : دس ٍٞٙاْ ا٘ثاس وشدٖ ػٍٙذا٘
ٝ ٞا داسای استفا -1   ٝ ٞای تضسٌتش جذا ؿذٜ ٚ تٝ پاییٗ  ا٘تماَ تشای اجتٙاب اص جذا ؿذٖ رسات ٘ثایذ ا٘ثاؿتٝ ػٍٙذا٘ ؿ صیاد تاؿذ، صیشا دا٘

ٝ تخّیٝ ٔلاِح دس وٙاس یىذیٍش ا٘جاْ پزیشد، تا تذیٗ تٟتشیٗ سٚؽ تشای ا٘ثاؿتٗ ػٍٙذا٘ٝ اػتفادٜ اص وأیٖٛ اػت، تٝ ٘حٛی و. ٔی یاتٙذ
ٝ ٞای وٛچه دس ٔجاٚس ٞٓ ایجاد ٌشدد ٝ ٞا سا ( چٍٙه)سٚؽ دیٍش ا٘ثاؿتٗ ػٍٙذا٘ٝ، اػتفادٜ اص والٔـُ . ٚػیّٝ، ا٘ثاؿت اػت وٝ ػٍٙذا٘

ٝ ٞای ٔختّف ا٘ثاس ٔی وٙذ  .  دس عثمات تا الی
ٝ ٞا دس ا٘تٟای آٖ ٔجا -2 ٝ ٞا ٔی ٌشددفثٛس وأیٖٛ اص تاالی ا٘ثاؿتٝ ٚ تخّیٝ ػٍٙذا٘ تٟتش اػت ِٛدس اص . ص ٘یؼت، صیشا ػثة جذا ؿذٖ دا٘

ٝ ٞا سا ت ٝ ٞا ٚ اص لؼٕت تاال تٝ پاییٗ، ػٍٙذا٘ ٝ ٞای افمی تٝ عٛس ٕٞضٔاٖ ٔٛسد اػتفادٜ لشاسوٙاس ا٘ثاؿتٝ ػٍٙذا٘  شداؿت ٕ٘ایذ ٚ تٕاْ الی
ٝ ٞا ٔی ؿٛ٘ذ، تّىٝ ٔٛاد تٝ عٛس وّی وأیٟٛ٘ا ٚ ِٛدسٞا ٘ثایذ تش سٚی ا٘ثاؿتٝ  سفت ٚ آٔذ ٕ٘ا. ٌیش٘ذ یٙذ، صیشا ٘ٝ تٟٙا تافث ؿىؼتٗ ػٍٙذا٘

 .  ٔضش ٚ آِٛدٜ سا ٘یض تٝ آٖ  ٔٙتمُ ٔی وٙٙذ
ٝ ٞا تایذ  سٚی ػغح صٔیٗ ػخت ٚ خـه ا٘ثاس ؿٛ٘ذ -3 ٝ ٞا سا ت. ػٍٙذا٘ ش اٌش چٙیٗ ٔىا٘ی دس واسٌاٜ ٚجٛد ٘ذاسد، تٟتش اػت وٝ ػٍٙذا٘

 .  ػا٘تیٕتش سیخت 10سٚی ػىٛی تتٙی تٝ ضخأت 
ٝ ٞا، ا -4 ٝ تٙذی ٚ جذا ؿذٖ دا٘ ٜ ٞای ٔختّف تٝ عٛس جذاٌا٘ٝ  تٟتشیٗ سٚؽ تشای اجتٙاب اص تغییشات دا٘ ٝ ٞا دس ا٘ذاص ٘ثاس وشدٖ ػٍٙذا٘

ٝ ٞا جٌّٛیشی ؿٛد،. ٔی تاؿذ ٜ ٞای ٔتفاٚت ػٍٙذا٘ ؿىُ .  تٟتشاػت دس تیٗ آٟ٘ا دیٛاس جذا وٙٙذٜ ػاخت تشای آ٘ىٝ اص ٔخّٛط ؿذٖ ا٘ذاص
ٝ تٙذی ٔختّف سا ٘ـاٖ ٔی  ٝ ٞا تا دا٘  .دٞذصیش، ٘حٜٛ كحیح ٍٟ٘ذاسی ػٍٙذا٘

ٝ تشدا -5   ٝ ٞا تٝ عٛس ٔؼتٕش ٕ٘ٛ٘ ٜ ٞا تایذ اص ا٘ثاؿتٗ  ػٍٙذا٘ ٝ تٙذی ا٘جاْ پزیشد تا اص ا٘غثاق آٟ٘ا تا دس واسٌا سی ؿٛد ٚ آصٔایؾ دا٘
ٝ تٙذی ٔٛسد ٘ؾش اعٕیٙاٖ حاكُ ٌشدد ٝ تٙذی ٔٛسد ٘ؾش ٔٙغثك ٘ثا. دا٘ ٝ ٞا تا دا٘ ٝ تٙذی ػٍٙذا٘ ؿذ تایذ ٘ؼثت تٝ اكالح دس كٛستی وٝ دا٘

 .آٖ الذاْ ؿٛد
ٝ ٞا ػثة تغییش ٔمذاس واسایی دس پیٕا٘ٝ -6   ٝ ٞا تایذ تٝ .  ٞای ٔختّف تتٗ ٔی ٌشددتغییش دس ٔمذاس سعٛتت ػٍٙذا٘ ٔمذاس سعٛتت ػٍٙذا٘

ٜ ٌیشی لشاس تٍیشد ٚ دس كٛست ِضْٚ ٘ؼ ثت تٝ تغییش ٔمذاس آب ٔخّٛط ٚ ٕٞچٙیٗ عشح اختالط الذاْ عٛس ٔؼتٕش ٔٛسد آصٔایؾ ٚ ا٘ذاص
 .ٌشدد

 
 





 آب



 تدًثال دارد؟ّ هطکالت چَ هسائل از آب ًاهٌاسة در تتي استفادٍ :سْال
 
 



ًقص اساسی ٍ تسیار هْن در تتي دارد تِ ّویي جْت استفادُ از آب هٌاسة در تتي ب آ
ّوَارُ تایذ هَرد تَجِ قرار گیرد ، استفادُ از آب ًاهٌاسة در تتي هسائل ٍ هطکالت زیر را 

:تذًثال دارد   
 
 

.زهاى گیرش سیواى را تِ تاخیرهیاًذازد -1  
.هَجة خَردگی تذریجی هیلگردّا هی ضَد -2  
.تاعث کاّص هقاٍهت ًْایی تتي هیطَد -3  
.هَجة ایجاد لکِ رٍی سطح تتي خطک ضذُ هی ضَد -4  



:جٙغ آب دس تتٗ ٚ ا٘ذاصٜ آٖ  
ٌٙذ آتٟا، پؼاتٟا، فاضالب ؿٟش ٞا، آب ٔشداتٟا ٚ ایٗ . وٝ دس ػاختٗ تتٗ ٔلشف ٔی ؿٛد تایذ آؿأیذ٘ی تاؿذ ٚ داسای جؼٓ ٞایی وٝ تٝ تتٗ آػیة تشػا٘ذ ٘ثاؿذآتی 

.لثیُ آب ٞا سا ٘ثایذ دس ػاخت تتٗ ٔلشف وشد  
 

:ا٘ذاصٜ آب دس تتٗ تٝ فٛأُ صیش تؼتٍی داسد  
 

ؿىُ ػًٙ دا٘ٝ ٞا  -5            صتشی سٚیٝ ػًٙ دا٘ٝ ٞا     -4         ٕ٘ٙاوی ػًٙ دا٘ٝ ٞا          -3 دسؿتی ػًٙ دا٘ٝ ٞا             – 2      ؿُ ٚ ػفت تٛدٖ تتٗ         -1
ٚ خـىی ٞٛا ٍٞٙاْ ػاختٗ تتٌٗشٔا  –6    
 

:ا٘ذاصٜ آتی وٝ دس ػاختٗ تتٗ ٔلشف ٔی ؿٛد تٝ دٚ عشیك ِحاػ ٔی ؿٛد  
 

تٝ ٚصٖ ػیٕاٖ تتٗ -2(          ػیٕاٖ ٚػًٙ)تٝ ٚصٖ جؼٓ ٞای جأذ تتٗ   -1  
 

تتٗ سا وٓ ٔماٚٔت تتٗ واٞؾ ٔی یاتذ پغ آب صیاد ٔماٚٔت ٞشچٝ دس ػاختٗ تتٗ تیـتش آب ٔلشف ؿٛد : تزوش
.ٔی وٙذ  

 
 



 
:تتٗٔٙاػة جٟت ػاخت آب   

 
دس یه ٍ٘اٜ وّی ٔی تٛاٖ ٌفت آتی جٟت .تٝ عٛس وّی ٔی تٛاٖ ٌفت آتی تشای ػاخت تتٗ ٔٙاػة اػت وٝ لاتُ ؿشب تاؿذ

:ػاخت تتٗ خٛب اػت وٝ   



 :تتٗتاثیش جّثه ٞای ٔٛجٛد دس آب تش سٚی ٚیظٌی ٞای 
 

ٝ ٞای ٔٛسد اػتفادٜ دس  ٕٔىٗ اػت داخُ آب ٔٛسد اػتفادٜ یا ػٍٙذا٘
ایٗ جّثه ٞا تاػیٕاٖ تشویة ٔی ؿٛ٘ذ ٚ . تتٗ جّثه ٚجٛد داؿتٝ تاؿذ

ٝ ٞا ٔی ؿٛ٘ذ  .تافث واٞؾ چؼثٙذٌی تیٗ چؼة ػیٕاٖ ٚ ػٍٙذا٘
 

ٕٞچٙیٗ ٚسٚد جّثه تٝ ٔخّٛط تتٗ، تافث افضایؾ لاتُ تٛجٝ ٞٛای 
ٔی ؿٛد وٝ ٟ٘ایتاً ٔٛجة واٞؾ ٔماٚٔت  آٖ ٚتـىیُ حثاب ٞٛا داخُ 

 .تتٗ ٔی ٌشدد



 :تتٗتاثیش اػیذٞا ٚ ٔٛاد لّیایی دس آب تش سٚی ٚیظٌی ٞای 
 

آتی وٝ حاٚی پؼاب كٙقتی تاؿذ، تشای اػتفادٜ دس ٔخّٛط تتٗ ٔٙاػة 
پؼاب كٙقتی حاٚی اػیذٞا ٚ ٔٛاد لّیایی ٔضش اػت وٝ تؼتٝ . ٘یؼت

ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ آب ٔٛسد . تٝ واسخا٘ٝ، ٘ٛفؾ ٔی تٛا٘ذ ٔتفاٚت تاؿذ
تا ایٗ حاَ اػتفادٜ  . داؿتٝ تاؿذ 6وٕتش اص  PHاػتفادٜ دس تتٗ، ٘ثایذ 

 سٚؽ دلیمی تشای وٙتشَ ویفیت آب اص ٘ؾش اػیذی ٘یؼت ،PHاص فذد 



 :تتيّیژگی ُای تاثیر قٌد تر رّی 
 

درصد ّزى کل آب تاضد، ُیچ گًَْ  0٫5اگر قٌد هْجْد در آب، کن تر از 
هقدار قٌد اگر تیطتر ضْد، . تاثیر هٌفی ای تر رّی سازٍ ی تتٌی ًدارد

َ ی آى هی ضْد اها . تاعث ایجاد تاخیر در گیرش تتي ّ کسة هقاّهت اّلی
 .هطاُدٍ ضدٍ کَ در رّز تیست ّ ُطتن، هقاّهت تتي افسایص پیدا هی کٌد



 
ی آب دسیا ٞش اص ٌاٞی اػتفادٜ اص آب دسیا تٝ فٙٛاٖ آب اختالط ٔغشح ٔی ؿٛد،ؿٛس

دسكذ ٔی تاؿذچٙیٗ آتی ٔٛجة ٔماٚٔت اِٚیٝ ا٘ذوی تاالتش تتٗ   3/5تٝ عٛس ٔتذاَٚ 
 .أا ٔماٚٔت تّٙذ ٔذت سا واٞؾ ٔی دٞذ.ٔی ؿٛد

تیـتش  . دسكذ واٞؾ ٔی دٞذ 20تا  10ٔٛجٛد دس آب دسیا، ٔماٚٔت تتٗ سا تیٗ ٕ٘ه 
. ی ؿٛداص واٞؾ ٔماٚٔت، خٛسدٌی فٛالد تمٛیت ؿذٜ دس تتٗ اػت وٝ دسدػش ػاص ٔ

 .وّشیذٞا فأُ اكّی خٛسدٌی دس تتٗ ٞؼتٙذ
 

ٝ حفؼ سعٛتت آب دسیا یا ٞشآتی وٝ داسای ٔمذاس صیادی یٖٛ وّشیذ ٔی تاؿذ ،تٕایُ ت
ی تتٗ  ٚایجاد ػفیذن داسد دس ٔٛاسدی وٝ ؽاٞش تتٗ ٟٔٓ اػت یا سٚوؾ ٌچی تشسٚ

 .وـیذٜ ٔی ؿٛد ٘ثایذ اصچٙیٗ آتی اػتفادٜ وشد
  

 .دسٔٛسد تتٗ ٔؼّح اػتفادٜ اص آب دسیا تافث خٛسدٌی آسٔاتٛسٔی ؿٛد
 



 آصٔایؾ ٞای آب



 هْاد افسّدًی در تتي



 تقشیف ٔٛاد افضٚد٘ی تتٗ
 

ای است کِ ترای کسة خَاصی ٍیژُ یا تِ هٌظَر کوک تِ اهر تَلیذ، تا سیواى پرتلٌذ هادُ 
 .  ٍ یا کلیٌکر آى در حیي تَلیذ در کارخاًِ آسیاب هی ضَد

صَرتی کِ هَاد افسٍدًی تِ هقذار کن در زهاى اختالط تتي تا هصالح ٍ اجساء هتطکلِ آى در 
هَادی ّوچَى هیکرٍسیلیس را کِ ترای اصالح خَاظ تتي در کارگاُ  . هخلَط هی گردد

هقذار ایي هَاد در  . ٌّگام اختالط تِ هَاد هتطکل تتي اضافِ هی ضَد را افسًٍِ هی ًاهٌذ
 .تعییي ًسثت ّای اختالط تِ حساب هی آیٌذ



 خٛاف ٔٛاد افضٚد٘ی تتٗ
 

 دس سٚ٘ذ وؼة ٔماٚٔت اِٚیٝتؼشیـ -1

 ٚاوٙؾ ٞای لّیایی ٞای ػیٕاٖ تا ػٍٙذا٘ٝ ٞاوٙتشَ -2

 وشدٖ صٔاٖ ٌیشؽعٛال٘ی -3

 واسائی تذٖٚ ٘ؼثت آب تٝ ػیٕاٖافضایؾ -4

 تتٗ پش ٔماٚٔت، تتٗ ٔماْٚ دس تشاتش یخ صدٖ ٚ آب ؿذٖ ٔىشستٟیٝ -5



 اًْاع هْاد افسّدًی تتي را ًام تثرید؟:سْال



 :  ا٘ٛاؿ ٔٛادافضٚد٘ی

ایٗ ٔٛادتشای ػشفت تخـیذٖ تٝ ٌیشؽ تتٗ ٚحلَٛ ٔماٚٔت صٚدٍٞٙاْ ،تٝ ٚیظٜ :ٞاتؼشیـ وٙٙذٜ -1

دسٔٙاعك ػشدٚیخثٙذاٖ ٚتاؿشایظ خاكی وٝ وؼة ٔماٚٔت تتٗ دسدٔای ٔقِٕٛی ٘یضتایذ حاكُ ؿٛد تٝ واص ٔی 
 .سٚد

اصایٗ ٔٛاد تشای تتٗ سیضی دس ٞٛای ٌشْ ٚخـه ،دسٚصؽ تاد ؿذیذ ،دستتٗ سیضی دسحجٓ :وٙذٌیش وٙٙذٟٞا -2
 .دسج ػا٘تیٍشاداػتفادٜ ٔی ؿٛد30صیاد،دسٍٞٙاْ پٕپاطٔالت یا تتٗ دس ٔؼیشٞای عٛیُ ٚتا حشاست تاالی 

ٔلشف ایٗ ٔٛاد ،ٔمذاس آب ٔلشفی سا واٞؾ دادٜ ٚتتٙی تا ٔماٚٔت اِٚیٝ :ٞاوٙٙذٜ ٞا ٚفٛق سٚاٖ وٙٙذٜ سٚاٖ -3
ٕٞچٙیٗ ػثة ٔیٍشددأىاٖ تتٗ سیضی تاپٕپ دسػاصٜ ٞای پیؾ ػاختٝ ٚپیؾ .ٟٚ٘ایی تاالتشی ایجادٔی وٙذ

فالٜٚ تشآٖ ،تافث تٟثٛد پیٛػتٍی تیٗ تتٗ ٚفٛالد،تتٗ سیضی تا ػشفت ٚصیاد .تٙیذٜ ٚتیغٝ ٞا أىاٖ پزیشتاؿذ
 .ٚ٘یاص تٝ تشاوٓ وٕتشٔی ؿٛد

ایٗ ٔٛاددستتٗ حثاب ٞای تؼیاسسیضٚفشاٚاٖ ایجاد ٔی وٙٙذوٝ دس٘تیجٝ یأٖ ٔماٚٔت تتٗ :أٛاد حثاب ص-4

 .دستشاتشسعٛتت ٚیخ صدٖ ٚآب ؿذٖ ٞای ٔىشس تیؾ تش ٔی ؿٛد


