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 هؼشكی عیغتن پذ کْلیٌگ

 (عیغتن عشهایؼ تثخیشی)

 پذ علْلضی 

 
پذ علْلضی یکی اص ّاعغَ ُای عشهایؼ تثخیشی هذغْب هی گشدد کَ دس عیغتن ُای عشهایؼ تثخیشی تا ساًذهاى تاال 

پذ علْلضی اص ّسهَ ُای ًاصک هٌظن ّ هْجذاس اص جٌظ علْلض تا خافیت تشؽًْذگی صیاد . هْسد اعتلادٍ هشاس هیگیشد

ُوچٌیي تَ ّعیلَ هْاد ؽیویایی ضذ خْسدگی اؽثاع ؽذٍ اًذ کَ دس هواتل تجضیَ . عاختَ ؽذٍ ّ تَ ُن پیًْذ خْسدٍ اًذ

. ؽذى ّ كاعذ ؽذى ًیض هذاكظت هیؾًْذ

 15ّ30ؽیاسُای الیَ هجاّس سا تا صّایای, دسجَ 45ّ60 تا صاّایای یعاختاس پذ علْلضی تَ گًَْ ای اعت کَ ؽیاس ُا

ایي دس دالی اعت کَ الیَ ًاصک آب سّی عغخ فلة پذ تَ عوت پاییي دسدشکتٌذ ّ ُْا اص هٌاكز تاص . دسجَ هغغ هیکٌذ

. ػثْس هیکٌذ(جشیاى ُْا ػوْد تش جشیاى آب اعت )تیي الیَ ُا 

 

 ,تَ دلیل تـیش جِت ُْا کَ تَ دكؼات دس ؽیاس ُا فْست هیگیشد

رسات هؼلن هْجْد دس ُْا  ,دافل (هْهٌتْم) اًذاصٍ دشکت 

سا تَ داخل الیَ ًاصک آتی کَ آى سا اداعَ کشدٍ اعت پشتاب هیکٌذ  

. ُوشاٍ آب تَ داخل هخضى آب سیختَ هیؾْد,ایي رسات ,ّ دس ًتیجَ 

 

اص ایي سّ پذ علْلضی دتی صهاًی کَ ُْا داسای گشد ّ ؿثاس 

   عشػت ُْا تَ دلیل .داسای خافیت خْد ؽْیی اعت, هیثاؽذ 

ػت ُْا دس پْؽال سعَ تا چِاس تشاتش ط, فلة تْدى پذ 

هیثاؽذ ّ ایي دس دالی اعت کَ  (ًْع هذیوی ّاعظ تثخیشی) 

ّ تذیي  دول ًویگشدد, هغشات آب تَ داخل كضای هْسد ًظش عشهایؼ 

.  هؼٌی اعت کَ تیؾتشیي هوذاس تثخیش اتلام هی اكتذ

 

 دس جشیاى ُْای خٌک اص هْاسد تغیاس (carry-over)ػذم دول هغشات آب 

 هِوی اعت کَ  اًتوال تاکتشی ُای هضش تٌلغی سا تغیاس کاُؼ هیذُذ ّ 

پذ علْلضی  (خافیت هْییٌگی)تغتش كتیلَ هاًٌذ .  ُْای عالن سا تاهیي هیٌوایذ

ضوي ایٌکَ هیضاى تاالی جزب آب دس پذ .هاًغ اص ایجاد ًواط خؾک هیؾْد  ,

 اص ػْاهل هِن دس خٌک ؽذى ُْا اعت تغْسیکَ یک هتش هکؼة اص پذ 

تش اعاط (اؽثاع)ساًذهاى تثخیش . لیتش آب هیثاؽذ 100 علْلضی هادس تَ جزب 

ضوي ایٌکَ پذ ُا هاتلیت کاسکشد . عشػت ُْا ّ ضخاهتپذ هتلاّت هیثاؽذ 

.  سا داسًذ9تا 6  هاتیي PHّ  دسجَ عاًتیگشاد  48 تا آب تا دهای 

تشای تْصیغ یکٌْاخت آب دس هغوت تاالی پذ ُای افلی اص یک پذ تْصیغ 

ایي پذُای تْصیغ کٌٌذٍ . هیلی هتش اعتلادٍ هیؾْد50تا 30 کٌٌذٍ تا ضخاهت 

 ًیض اص هْادی هؾاتَ تا پذ ُای افلی عاختَ هیؾْد کَ دس ّاهغ تا هشاس 

 گشكتي آى دس تاالی پذ عشهایؾی یک هٌثغ یکٌْاخت تْصیغ آب كشاُن هیگشدد 

.  کَ سیغک خؾک هاًذى تؼضی اص ًواط سا سّی پذ افلی تَ دذاهل هیشعاًذ
 

 دس اداهَ تا کوک تقاّیش ّ ًوؾَ ُای ؽواتیک تَ هؼشكی هؾشّح

 :ایي عیغتن ُا ؽاهل دّ ًْع هی تاؽذ. عیغتن ُای پذ کْلیٌگ ایي ؽشکت هی پشداصین

 (عیغتن هذاس تغتَ)لْلَ پلی اتیلي- عیغتن پذکْلیٌگ تا هخضى عشخْد :1

 عیغتن پذ کْلیٌگ تا هخضى جذاگاًَ اص جٌظ گالْاًیضٍ:2
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 عیغتن پذکْلیٌگ هذاس تغتَ

 

 

 

 

 

 

 

 جایگؾت هجوْػَ پذکْلیٌگ دس دیْاس کٌاسی عالي هشؿذاسی
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 لْلَ پلی
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 ورودی و خروجی آب,مجموعه پمپ
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 دس لْلَ پلی اتیلي (ؽٌاّس کٌتشل عغخ آب)هذل هشاس گیشی پوپ ّ كلْتش

 

 عیغتن پذ کْلیٌگ تا هخضى جذاگاًَ اص جٌظ گالْاًیضٍ

  

 

 

 

 

 

 

 

 :دس صیش تَ دّ هْسد اص ایي هْاسد اؽاسٍ هی ؽْد. هْاسد کاستشد پذ ُای علْلضی گًْاگْى هی تاؽذ

 گلخانو ىا و پدىای سلولزی تبخیری 

گشهای تاتغتاى هی تْاًذ ؽشایظ داخلی گلخاًَ سا عْسی ایجاد کٌذ کَ دهای آى دتی تیؾتش اص تیشّى ؽْد ، پذ علْلضی 

.  تثخیشی ساُی تشای کاُؼ دهای دسّى گلخاًَ ُا  هی تاؽذ 

دهای خٌک داخل گلخاًَ .  کاُؼ هی دُذc  20-10̊یک عیغتن تِْیَ هٌاعة تا پذُای خٌک کٌٌذٍ تثخیشی دهای ُْا سا 

 كي ًقة ؽذٍ دس یک عشف خشّجعیغتن عشهایؼ پذ ّ كي کَ ؽاهل . هذیظ سا تشای سؽذ گیاُاى هغاػذ هی کٌذ 

كي ُا ُْا سا اص عالي خاسج کشدٍ ّ اص عشف دیگش . گلخاًَ ّ پذ علْلضی خیظ ؽذٍ دسعت ًوغَ هواتل كي ُا هی تاؽذ 

كي ُا تایذ خأل اًذکی سا دس . كي ُا تایذ دس جِت تاد ًقة ؽًْذ . ُْای تاصٍ سا ّاسد پذ علْلضی خیظ ؽذٍ هی کٌٌذ 

تشای .  هی تاؽذ دس دیْاسٍ ّ عوق عاصٍ ؽکاف ّ عْساخی ُشگًَْدسّى عاختواى ایجاد کٌٌذ ّ ایي ًیاصهٌذ ًذاؽتي 

.  هثال ُوَ دستِا تایذ تغتَ تاؽٌذ

 :مرغداري و پدىاي خنك كننده 

 

 , اص اتالف عیْس تایذ  هشؿذاسُا. هِن اعت؛تشاي ایجاد كوتشیي اعتشط گشهایي ، خٌك عاصي هْثش ّ خٌك عاصي تِیٌَ

.  كٌٌذ   جلْگیشي دافل هی ؽْداص اعتشط گشهایيکَ 

 کلی پذ اص جٌظ گالْاًیضٍ 1

 فاكی آب 2

 هاب ًگِذاسًذٍ کٌاسی 3

 پذ علْلضی 4

 پذ علْلضی پخؼ کٌٌذٍ آب 5

 هاب ًگِذاسًذٍ تاالیی 6
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 : (دها ّ سعْتت  )ؽشایظ هذیغی 

 دسجَ عاًتی گشاد هتلاّت اعت ّ ها  هی تْاًین تْلیذ هغلْتی سا 17-28 دهای ُْای هغلْب تشای هشؿِای تالؾ تیيْ  

.  دس گْؽت ّ تخن هشؽ دس ایي هذذّدٍ دهایی تَ دعت آّسین 

 دسجَ عاًتی گشاد اعت 20-28 دسجَ عاًتی گشاد اعت ّ هذذّدٍ عثیؼی دها ْ  6/40 – 7/41دهای تذى یک هشؽ تالؾ 

.  کَ تَ هشؽ ُا ایي اجاصٍ سا هی دٌُذ کَ دهای تذًؾاى سا دلظ کٌٌذ 

.  دس ُْای هی ًْؽٌذ 

تشکیة دهای تاال ّ سعْتت صیاد یک هؾکل اعت صیشا دس ایي ؽشایظ تٌلظ تٌذ تَ خٌک ؽذى آًِا کوک ًوی کٌذ ّ 

 دسجَ عاًتی گشاد ًؾاًَ ُای صیش گشم دهای ُْا دس هشؿذاسیِا تایذ کاُؼ یاتذ چْى هشؿِا ؿذد 28اكضایؼ دهای تاالی 

دس ًتیجَ تـزیَ ؽاى دس ُْای گشم کاُؼ هی یاتذ ّ دس . تؼشین ًذاسًذ ، پظ اص خْسدى دهای تذى آًِا اكضایؼ هی یاتذ 

. ًتیجَ ّصى آًِا کن خْاُذ ؽذ 

 دسجَ عاًتی گشاد ؽشّع هی کٌٌذ ، تٌلظ تٌذ تَ پشاکٌذگی گشها کوک هی کٌذ ، آًِا 30ْ  هشؿِا تٌلظ تٌذ سا دس دهای

:  تشای جلْگیشی اص کن ؽذى آب تذًؾاى آب صیادی سا آؽکاس هی کٌذ 

  کاُؼ تـزیَ تا اكضایؼ آب هقشكی هشؿِا ، ایي اهش تاػث اختالل تؼادل اکتشّلیت تذى هی ؽْد کَ هی تْاًذ

  . هٌجش تَ هشگ ؽْد

  تٌلظ تٌذ تش دعتگاٍ تٌلظ تأثیش هی گزاسد ّ ایي تاػث خْاُذ ؽذ دعتگاٍ تٌلظ تیؾتش هغتؼذ ػلًْتِای تاکتشیال

  . ّ ّیشّعی ؽْد

 دی اکغیذ کشتي تیؾتش کَ تاػث کاُؼ کشتٌات کَ ًوؼ تغیاس هِوی دس ؽکل گیشی پْعت تخن هشؽ داسد, 

  تغْسیکَ کوثْد کٌذداؽتي اعیذیتَ خْى تاصی هی  ٍادی اکغیذ کشتي ًوؼ هِوی دس ًگ.  هی ؽْد   

  َدی اکغیذکشتي هٌجش ت alkalinity  هی ؽْد کَ کؾٌذٍ اعت .  

  :هشگ ّ هیش

 دسجَ عاًتی گشاد ؽشّع هی ؽْد خقْفًا دس هشؿِای تالؾ ّ کاهل ػْاسك 35 ًؾاًَ ُای هشگ ّهیش دس دهای 

.  ًاؽی دهای تاال تیؾتش خْاُذ تْد 

 

  : خغاستِای هالی ّ اهتقادی دهای تاال

.  کاُؼ تؼذاد ّ کیلیت تخن هشؽ ّ تاسّسی ًاهغلْب 

 

  : ػْاسك دهای تاال

   تیواسیِای تٌلغی

  کوثْد اکتشّیت ُا ّ ّیتاهیي ُا 

  ًوـ ایوٌی کَ هٌجش تَ تجذیذ ًظش تشًاهَ ّاکغیٌاعیْى هی ؽْد.  

.   اها دهای تاال هٌجشتَ  كاجؼَ اهتقادی هی ؽْداسصیاتی دهین هشگ ّ هیش پشًذگاى هؾکل اعت

 . سا دس دّ تقْیش هجضا تشای ؽوا آّسدٍ اینعیغتن عشهایؼ تثخیشیدس اداهَ دّ ًوًَْ اص کاستشدُای 
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 تًْلی–عیغتن پذ کْلیٌگ دس عیغتن تِْیَ تشکیثی عْلی 

 

 

 

 

 

 عیغتن پذ کْلیٌگ دس عیغتن تِْیَ ػشضی

 

 .گضاسػ سا پایاى هی دُین, دس پایاى تا اؽاسٍ تَ چٌذ هْسد اص هضایای ایي عیغتن

 :هضایا 

تَ دلیل ایجاد عغخ تواط تیؾتش تیي آب ّ ُْا –تاصدٍ تاالی تثخیش 

. اكت كؾاس پاییي دس دالت هشعْب کَ هٌجش تَ کاُؼ ُضیٌَ تشم هقشكی هیگشدد

  (water carry-over) ػذم دول هغشات آب

  كشایٌذ سعْب گزاسی تا عشػت پاییي

  (self cleaning)تذلیل خافیت خْدؽْیی- ػوش هلیذ تاال

ػذم اًتوال هاسچ ّ تاکتشی ُای هضش دس جشیاى ُْاًقة آعاى ّ عشیغ تَ دلیل خافیت ایغتایی تغیاس ػالی 

تؼویش ّ ًگِذاسی ّؽغتؾْی آعاى 
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 ًوًَْ 2دس ایي ساٌُوا عؼی تش آى ؽذ کَ تَ تْضیخ ,هْاسد کاستشد عیغتن  عشهایؼ تثخیشی تغیاس هتٌْع تْدٍ :تْجَ 

عشهایؼ ,پیؼ عشهایؼ کٌذاًغْسُای ظشكیت تاال,ایي عیغتن دس فٌؼت ًغاجی.خاؿ اص هْاسد هْسد اعتلادٍ تپشداصین

 .هاتل اعتلادٍ هی تاؽذ.....عالي ُای فٌؼتی  ّ

 :دس اداهَ چٌذ ًوًَْ اص پشّژٍ ُای اًجام ؽذٍ سا تَ تقْیش هی کؾین
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 :تشای اعالػات تیؾتش ؽوا هی تْاًیذ تا ّادذ كٌی ّ هٌِذعی ها دس تواط تاؽیذ

tell:09122633367(ramin mirzaee)  

email:ramin.mirzaee@gmail.com 


