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 چکیده

اهشٍصُ آلَدگی هٌاتغ آب صیشصهیٌی داسای ًیتشات دس هٌاًك هختلف خْاى سٍ تِ افضایؾ اػت.ٍخَد ًیتشات دس آب هَخة هخاًشات 

گشدد. تا تَخِ تِ تٌَع سٍؿْای حزف صیؼت هحیٌی ٍ تاثیش تش ػالهت اًؼاى اص خولِ ایداد ون خًَی هت ّوَگلَتیٌی ٍ ػشًاًضایی هی 

ی ًیتشات اص آتْای صیشصهیٌی اص خولِ ًیتشات صدایی ؿیویایی ٍ تیَلَطیىی، اػوض هؼىَع، الىتشٍدیالیض، احیای الىتشٍواتالیتیه، تثادل یًَ

خاكی تشخَسداس اػت. ٍ سٍؿْا ی تلفیمی، اًتخاب سٍؿی هٌاػة ٍ همشٍى تِ كشفِ ٍ داسای واستشد آػاى خْت حزف ًیتشات اص اّویت 

دس ایي همالِ تالؽ تش ایي اػت وِ تا اًتخاب سٍؿی هٌاػة ٍ داسای كشفِ التلادی تتَاى تا ّضیٌِ هٌاػة آب آؿاهیذًی هٌلَب ٍ ػالن 

ذ فشاّن ًوَد. تشسػی ّضیٌِ ّای تلفیِ آب تا سٍؽ اًتخاتی ٍ همایؼِ آى تا ّضیٌِ اًتمال آب اص هٌاًك داسای آب تا ویفیت هی تَاً

 ساّگـای تلوین گیشی خْت تىاسگیشی سٍؽ همشٍى تِ كشفِ تاؿذ.

 

 ًیتشات صدایی، آب صیش صهیٌی، تشسػی التلادی:واصه های کلیدی

 

 مقدمه

آلَدگی آتْای صیشصهیٌی تا ًیتشات تٌَس فضایٌذُ ٍ دس حذ ّـذاس دس تخـْای هختلف خْاى افضایؾ یافتِ اػت. دس اغلة وـَسّا ػٌَح  

 250000ًـاى داد وِ  1990( دس ػال EPA)44هٌاتغ آب آؿاهیذًی دس حال افضایؾ اػت. آطاًغ حفاظت اص هحیي صیؼتًیتشات دس 

دسیافت  2004( دس ػال WHO)46( تشای ًیتشات سا داسًذ. ػاصهاى تْذاؿت خْاًیMCL)45هٌثغ آب آؿاهیذًی حذاوثش ػٌح آالیٌذُ

 ًیتشات اػت. mg/L 24اس گشفتٌذ داسای تیؾ اص هٌثغ آتی وِ دس دًیا هَسد تشسػی لش 2000اص  30وِ %

ػٌَح ًیتشات تِ ػلت افضایؾ هلشف وَدّای ًیتشٍطًِ، تغییش دس الگَی هلشف صهیي ٍ افضایؾ تاصیافت فاهالب خاًگی افضایؾ یافتِ 

NO3ؿَد، اهااػت. دسحالیىِ وِ ًیتشات تِ ػٌَاى ػاهل ًؼثتا غیش ػوی دس افشاد تالغ دس ًظش گشفتِ هی
NO2دس ًَصاداى تِ  -

-احیا هی -

ػٌذسم وَدن "ؿَد وِ تِ ػٌَاى وٌذ وِ هٌدش تِ ؿشایٌی هیّوَگلَتیي تَلیذ هیگشدد وِ تا ّوَگلَتیي خَى تشویة ؿذُ ٍ هت

47آتی
mgNO3ؿٌاختِ ؿذُ اػت. دػتَسالؼولْای ػالهت ٍ سفاُ خْاًی حذ اػتاًذاسد  "

-
/ L 45 ُذ.اًسا تشای ًیتشات دس آب تؼییي ًوَد 

ای اص ّوِ تىٌیىْا دس ریل اسائِ اًذ. خالكِتش اػاع پیـشفتْای ػلوی، تىٌَلَطیْای تؼیای تشای حزف ًیتشات اص آب تىاس گشفتِ ؿذُ

 گشدد:هی

 تکنیکهای تصفیه

 دنیتزیفیکاسیون شیمیایی

                                                           
44- Environmental protection agency 

45- maximum contaminant levels 

46- World Health Organization 

47- blue baby syndrome 


