دالیل ضزٍرت اعتفادُ اس دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی
تزای داؽتي یک سًذگی عالن ٍ تذى عالن تز  ،آب آؽاهیذًی تزای ّوِ هَجَدات سًذُ تِ خقَؿ اًغاى ّا
یک ضزٍرت ٍ لشٍم اعت  .ضزٍری تز اس ًَؽیذى آب آؽاهیذًی ًَ ،ؽیذى یک آب آؽاهیذًی عالن ٍ هؼذًی
ضزٍری تز اعت  .آب آؽاهیذًی تْتزیي حالل اًَاع هَاد هحلَل اعت کِ تَاًایی حل کزدى ّز هادُ ای هاًٌذ
هَاد ؽیویایی  ،آالیٌذُ ّای آلَدُ ًظیز ًیتزات ٍ کلز ٍ ...در خَد را دارد.
هقزف هذاٍم آب آؽاهیذًی لَلِ کؾی ؽْزی کِ عزؽار اس اًَاع اهالح هضز اعت هیتَاًذ تْذیذی تزای
عالهتی ؽوا ػشیشاى تاؽذ  .آب آؽاهیذًی حاٍی تغیاری اس تاکتزی ّا ٍ ،یزٍط ّا ٍ عایش هیکزٍ ارگاًیغن
ّاعت ٍ در فَرت هقزف هذاٍم آب ًاعالن هیتَاًذ هٌجز تِ تیواری ّایی در داخل ٍ تیزٍى اس تذى ؽوا ؽَد
 .اگز چِ ؽایذ فکز کٌیذ آب آؽاهیذًی لَلِ کؾی ؽْزی تقفیِ ؽذُ اعت اها تقفیِ کاهل آب در عطح ؽْزّا
ّشیٌِ ّای ٌّگفت داؽتِ ٍ ایي هَضَع تز رٍی آب آؽاهیذًی اًجام ًویگزدد ٍ ّوچٌاى آب آؽاهیذًی حاٍی
آالیٌذُ ّای هضز تغیاریغت.

لشٍم اعتفادُ اس دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی
تزخی ػشیشاى فکز هیکٌٌذ  ،جَؽاًذى آب هیتَاًذ پاتَصى ّا ٍ اهالح هضز تغیار ریش آب آؽاهیذًی را اس تیي
تثزد اها تایذ تذاًیذ آب جَػ ًویتَاًذ هَاد جاهذ هحلَل در آب آؽاهیذًی را تقفیِ ًوایذ  .هَاد جاهذ ّواى
تی دی اط یا عختی آب آؽاهیذًی هیثاؽذ کِ تایذ ػذدی ًزهال تیي  03تا  033تاؽذ ٍ کوتز اس 033
اعتاًذارد آب آؽاهیذًی اعت  .تزای کاّؼ عختی آب ٍ در اختیار داؽتي ّویؾگی آب آؽاهیذًی تقفیِ
ؽذُ ٍ عالن  ،یک دعتگاُ تقفیِ کٌٌذُ آب آؽاهیذًی گشیٌِ تغیار هٌاعثی اعت  .آب لَلِ کؾی ؽْزی تا
اعتفادُ اس یک دعتگاُ تقفیِ آب تایَاًی اعتاًذارد ٍ سیز عیٌکی کاهال تقفیِ ٍ تویش گؾتِ ٍ تا ؽیز رٍی
عیٌک هیتَاًیذ اس آتی عالن اعتفادُ ًواییذ.
یک دعتگاُ تقفیِ آب هٌاعة هیتَاًذ اًَاع هیکزٍب ّا ٍ عوَم را اس آب خارج کٌذ ٍ در ػیي حال اهالح هفیذ
هَرد ًیاس در آب را ًیش ًگْذاری ًوایذ  .تقفیِ آب خاًگی هیتَاًذ آب عخت را تِ آب ًزم تثذیل کٌذ یؼٌی
هَاد جاهذ هحلَل در آب  tdsرا کاّؼ دادُ ٍ هضزتزیي هادُ هحلَل داخل آب را کِ ًیتزات اعت حذف کٌذ .
دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی ًیتزات  ،یکی اس هْن تزیي لشٍم اعتفادُ اس تْتزیي دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی در
ایزاى تِ ؽوار هیزٍد  .تا در ًظز گزفتي ایي هَارد هیتَاًیذ یک دعتگاُ تقفیِ آب هٌاعة در سیز عیٌک
آؽپشخاًِ خَد ًقة ًوَدُ تا ّز سهاى کِ تخَاّیذ آب  033درفذ خال تٌَؽیذ.
ًَؽیذى آب آلَدُ هیتَاًذ تاػث تغیاری اس تیواری ّای ًاؽی اس آب آؽاهیذًی ًظیز هؾکالت گَارؽی  ،خؾکی
پَعت  ،اعْال ّ ،پاتیت  ٍ Bحتی عزطاى ؽَد  .تٌاتز ایي اگز هیخَاّیذ عالهت تذى خَد را تضویي ًواییذ
تایذ یک آب تقفیِ کي خاًگی هفیذ را اًتخاب کٌیذ.

دالیل اعتفادُ اس دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی
فزآیٌذ تقفیِ آب  ،تِ ؽوا کوک هیکٌذ تا آالیٌذُ ّای هضز هَجَد در آب آؽاهیذًی خَد را حذف ٍ تقفیِ
ًواییذ  .در ایٌجا  03هَرد اس دالیل اعتفادُ اس دعتگاُ تقفیِ آب هفیذ را تزرعی هیکٌین.
کاّؼ خطز اتتال تِ عزطاى
هَاد ؽیویایی ٍ دیگز هَاد عوی ّوچَى ًیتزات هیتَاًٌذ تِ هٌاتغ آب سیز سهیٌی اًتقال پیذا کزدُ ٍ خطز اتتال
تِ تزخی اس اًَاع عزطاى ّا را افشایؼ دٌّذ  .تقفیِ ایي آالیٌذُ ّای هضز اس طزیق اعتفادُ اس دعتگاُ
تقفیِ آب خطز اتتال تِ عزطاى را کاّؼ هیذّذ.
طؼن ؽیزیي آب تقفیِ ؽذُ
تزخی آالیٌذُ ّای آلَدُ در آب  ،تیؼ اس خطز تیواری ّ ،وچٌیي تاػث تلخی طؼن ٍ ػطز آب آؽاهیذًی هیگزدًذ
کِ در هقالِ ػلت تلخی آب تقفیِ ؽذُ تِ ایي هَاد هضز ٍ رٍػ تقفیِ آًْا اؽارُ کزدین  .یک آب ؽیزیي کي

خاًگی ؽوا را اس ؽز ایي آالیٌذُ ّا ًظیز طؼن ٍ تَی کلز خالؿ هیکٌذ ٍ ػطز ٍ طؼن آب آؽاهیذًی را تذٍى ًیاس
تِ جَؽاًذى تْثَد هیذّذ.
تقفیِ کلز اس آب آؽاهیذًی
کلز در آب آؽاهیذ ًی هیتَاًذ طیف ٍعیؼی اس هغائل تْذاؽتی را تحت الؾؼاع قزار دّذ  .ایي هَارد ػثارت
اًذ اس:


خطز اتتال تِ عزطاى



هؾکالت قلثی ػزٍقی



آعن ٍ هؾکالت تٌفغی



ًقـ جٌیي در ٌّگام تَلذ

پیؾٌْاد هیکٌین تاًَاى تاردار هقالِ آب قلیایی ٍ تارداری را هطالؼِ ًوایٌذ  .تا اعتفادُ اس یک عیغتن تقفیِ
آب آؽاهیذًی ًظیز عافت ٍاتز یا عی عی کا  ،تاػث کاّؼ خطز اتتال تِ ایي هؾکالت خَاّیذ ؽذ سیزا فیلتز
تقفیِ آب هزحلِ دٍم ٍ عَم ایي دعتگاُ ّا کلز ٍ هَاد جاًثی کلز اس آب را حذف ٍ تقفیِ هیٌوایذ.
فزفِ جَیی در ٍقت
جَؽاًذى آب ؽایذ تا حذ تغیار کوی آب را پاکیشُ ًوایذ  .خزیذ تطزی آب هؼذًی ّن ّویٌطَر ! اها ّز دٍی
ایي کار ّا تغیار ٍقت گیز تَدُ ٍ کاهال عالن ٍ پاکیشُ ّن ًخَاّذ تَد  .تَیضُ سهاًی کِ تِ هیشاى سیادی آب
تقفیِ ؽذُ ًیاس داریذ جَؽاًذى آب گشیٌِ ًاهٌاعثی خَاّذ تَد.
تقفیِ آالیٌذُ ّای هَجَد در لَلِ کؾی عاختواى
اگز در یک خاًِ قذیوی سًذگی هیکٌیذ  ،لَلِ ّا ٍ عیغتن لَلِ کؾی قذیوی ٍ سًگ سدُ هیتَاًذ هظ ٍ آالیٌذُ
ّای هضز دیگزی تِ آب ٍارد کٌذ  .تا ٍجَد ایي کِ آب ؽْزی ؽوا در تقفیِ خاًِ فاضالب ؽْز  ،تقفیِ
هیگزدد ( اها ًِ کاهال ) ایي آالیٌذُ ّا هیتَاًٌذ اس طزیق لَلِ کؾی عاختواى ها ٍارد آب آؽاهیذًی ؽًَذ سیزا
جزیاى آب اس طزیق لَلِ ّای قذیوی ٍ خَرًذُ تِ ؽوا هیزعذ  .تقفیِ آب خاًگی کوک هیکٌذ تا ایي هَاد را اس
آب آؽاهیذًی خَد تیزٍى کٌیذ.
عطح تاکتزی کوتز
تاکتزی ّا هیتَاًٌذ در ٌّگام هقزف آب آؽاهیذًی ؽوا را تِ تیواری ّای جذی هثتال کٌٌذ  .در حالی کِ تؼضی
اس ایي تاکتزی ّا هوکي اس تاػث ػالئن خفیف هاًٌذ تَْع در دیگزاى ؽًَذ  ،خطز تاکتزی ّا تزای کَدکاى ٍ
افزاد هغي ٍ کغاًی کِ عیغتن ایوٌی ضؼیف تذًی دارًذ تیؾتز اعت  .تْتزیي تزًذّای دعتگاُ تقفیِ آب
خاًگی اطویٌاى حافل هیکٌذ کِ آب آؽاهیذًی ؽوا ػاری اس ایي گًَِ تاکتزی ّای خطزًاک اعت.

فزفِ جَیی در ّشیٌِ
خزیذ تطزی پالعتیکی آب هؼذًی آب آؽاهیذًی عالن ٍ تقفیِ ؽذُ را در اختیار ؽوا ٍ خاًَادُ هحتزهتاى قزار
هیذّذ کِ تطزی پالعتیکی ًیش هضزات خاؿ خَد را دارد  .اها ّشیٌِ خزیذ ایي تطزی ّا هیتَاًذ در طَل سهاى
تِ هیشاى قاتل تَجْی سیاد تاؽذ  .تا خزیذ دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی ؽوا یک عزهایِ گذاری خَب ٍ هقزٍى تِ
فزفِ خَاّیذ داؽت تا تِ هیشاى کوتزی پَل خزج کٌیذ ٍ ّوچٌیي تِ هیشاى ًاهحذٍد آب آؽاهیذًی عالن ٍ
تقفیِ ؽذُ در اختیا ر داؽتِ تاؽیذ  .ایي هَضَع در تلٌذ هذت فزفِ جَیی قاتل تَجْی در ّشیٌِ ّای ؽوا
خَاّذ ًوَد.
کن ؽذى رد پای کزتي در هحیط سیغت
تا اعتفادُ اس یک عیغتن تقفیِ آب خاًگی هیتَاًیذ رد پای کزتي را در هحیط سیغت کاّؼ دّیذ  .داؽتي
آب تقفیِ ؽذُ در ّوِ سهاى ّا یؼٌی ػذم ًیاس تِ اعتفادُ اس تطزی ّای پالعتیکی آب هؼذًی کِ تِ هحیط
سیغت آعیة هیزعاًذ  .در ٌّگام دفي ستالِ ّا ٍ در سهاى اًتقال تطزی ّای پالعتیکی  ،کزتي در هحیط سیغت
اًتؾار هیاتذ کِ ایي تزای حفظ هحیط سیغت تغیار ًاخَؽایٌذ اعت.
ًَؽیذًی ّا ٍ غذاّای عالن
دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی اعوش هؼکَط  ،تزای ؽوا چیشی تیؾتز اس آب آؽاهیذًی فزاّن هیکٌذ  .یک هٌثغ
ثاتت آب تقفیِ ؽذُ هیتَاًذ تزای هقافذ دیگز هاًٌذ ؽغتؾَ کزدى عثشیجات ٍ عایش هحقَالت خَراکی ،
تْیِ غذا  ،دم کزدى قَُْ ٍ چای ٍ ...اعتفادُ ؽَد ٍ ایي تاػث هیؾَد تا ػالٍُ تز آب عالن غذاّا ٍ ًَؽیذًی
ّای دیگز خاًِ ؽوا ًیش عالن ٍ ػاری اس هَاد هضز تاؽذ.
حیَاًات خاًگی ٍ گیاّاى عالن
دعتگاُ تقفیِ آب  ًِ ROتٌْا تزای ؽوا هفیذ اعت تلکِ هیتَاًذ عالهت گیاّاى ٍ حیَاًات خاًگی ؽوا را ًیش
حفظ ًوایذ  .جذیذتزیي دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی  ،اس رٍػ اعوش هؼکَط تزای تقفیِ ی آب آؽاهیذًی تْزُ
هیثزد کِ آتی عالن تِ ؽوا هیذّذ  .هیتَاًیذ اس ایي آب ّن تزای حیَاًات خاًگی خَد ٍ ّن تزای آتیاری
گیاّ اى ًظیز گلخاًِ ّای خاًگی اعتفادُ ًواییذ ّ .وچٌیي آب آکَاریَم خَد را ًیش هیتَاًیذ اس آب تذٍى کلز
تقفیِ ؽذُ پز کٌیذ.
ّواًطَر کِ هیثیٌیذ آب تقفیِ ؽذُ فَایذ تغیار سیادی دارد  .تزای اًتخاب دعتگاُ تقفیِ هٌاعة تْزاى ٍ
کزج هیتَاًیذ راٌّوای خزیذ تْتزیي هارک دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی در ایزاى را هطالؼِ ًوَدُ ٍ یا تا ؽوارُ
گیزی  30011707030تا کارؽٌاعاى هؾاٍرُ فزٍػ تقفیِ آعا  ،هؾاٍرُ رایگاى ًواییذ تا تْتزیي گشیٌِ ّا را
در اختیار ؽوا قزار دٌّذ.

تْتزیي دعتگاُ تقفیِ آب خاًگی کذام اعت
تا ٍجَد اًَاع تزًذ ّا ٍ هارک ّای تقفیِ آب خاًگی عَال ایٌجاعت کِ چِ دعتگاُ تقفیِ آتی تخزین ؟ ٍ
تْتزیي دعت گاُ تقفیِ آب خاًگی چیغت ؟ طثیؼتا یک دعتگاُ تقفیِ آب خَب ٍ هفیذ تایذ  ،ػالٍُ تز حذف
اًَاع اهالح هضز در آب آؽاهیذًی  ،طؼن ٍ تَی آب را تْثَد دادُ ٍ تا حفظ اهالح هفیذی ّوچَى کلغین  ،هٌیشین
ٍ عذین  ،اهالح هؼذًی هَرد ًیاس هَجَد در آب را ًیش تزای تذى اًغاى تاهیي ًوایذ  .جذیذتزیي دعتگاُ تقفیِ
آب خاًگی اس عیغتن اعوش هؼکَط آر اٍ  roتْزُ هیثزد  .یک دعتگاُ تقفیِ آب اعوش هؼکَط خَب ٍ هفیذ
هؼوَال اس  0الی  2فیلتز تؾکیل ؽذُ ٍ آب آؽاهیذًی را اتتذا ػاری اس توام اهالح هضز ٍ هفیذ هیکٌذ ٍ عپظ
اهالح هفیذی کِ طی هزاحل تقفیِ ؽذُ حذف ؽذُ اًذ تِ آب تاس هیگزداًذ.
ػالٍُ تز ایٌْا آب آؽاهیذًی تا تْتزیي دعتگاُ آب یًَیشُ قلیایی  ،تِ یک آب قلیایی ًیش تثذیل ؽذُ ٍ خَاؿ
ًَؽیذى آى چٌذیي تزاتز خَاّذ ؽذ سیزا آب قلیایی یک آًتی اکغیذاى تغیار قَی تَدُ ٍ عیغتن ایوٌی تذى
اًغاى را تغیار تقَیت هیٌوایذ  .جْت هؾاّذُ هحقَالت تقفیِ آب خاًگی تِ ففحِ افلی ؽزکت تقفیِ آعا
هزاجؼِ ًواییذ ّ .وچٌیي تزای خزیذ یک دعتگاُ تقفیِ آب خَب در تْزاى ٍ کزج  ،هیتَاًیذ اس هؾاٍراى
فزٍػ ؽزکت تقفیِ آعا ؽوارُ تلفي  30011707030اعتفادُ ًواییذ.

