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 چکیذٌ

ایي  دس حفبسی تبسیخچِ ثشسػی ٍ ایشاى هیبدیي ؿیلی ػبصًذّبی ثشسٍی ؿذُ اًدبم ؿٌبػبیی ًتبیح اص اػتفبدُ ثب تحمیك ایي دس

ؿذُ  ػبختِ ٍ ًشاحی سٍغٌی پبیِ حفبسی ػیبالت ثب خبیگضیٌی ثشای صیؼت هحیي دٍػتذاس ٍ آثی پبیِ حفبسی ػیبل یه ػبصًذّب،

ؿبهل  خذیذی ّبی افضایِ اص ػیبل ایي ػبخت ثبؿذ. دس هی ّب الیِ ایي دس حفبسی ثشای هٌلَثی خَاف داسای ػیبل اػت. ایي

كبف  ًفَر وٌتشل ػیبل ایي ّبی ٍیظگی اّن اػت. اص ؿذُ اػتفبدُ ؿذُ ػبیضثٌذی ٍخبهذات پلیوشّب خذیذ ًؼل ثبصداسًذُ، ػَاهل

آػیت  وبّؾ حفبسی، ّبی وٌذُ پبیذاسػبصی آًْب، هبّیت تغییش ًشیك اص ّب سع فؼبلیت وبّؾ ػبصًذ، دسٍى ثِ گل فـبس ٍ آة

خالل  دس وِ ّبیی آالیٌذُ اًَاع ثب ػبصگبسی تَاًبیی ٍ اػیذیتِ تغییش ٍ ثبال ّبی حشاست دسخِ همبثل دس پبیذاسی ػبصًذ، ثِ ٍاسدُ

دس  ؿذُ ػبختِ ػیبل دس ؿیلی ّبی وٌذُ ثبصیبفت ٍ ػبصی سٍاى خبكیت ثشد. ًبم تَاى هی سا ؿًَذ هی گل ٍاسد حفبسی ػولیبت

 حفبسی كٌؼت دس اػتفبدُ هَسد سٍغٌی پبیِ حفبسی ػیبالتثب  ػیبل ایي ثبؿذ. خبیگضیٌی هی ثْتش هـبثِ ػیبالت ػبیش ثب همبیؼِ

 هٌبػت حفبسی ػیبل ثب توبع دس افشاد ثش ٍاسدُ ّبی آػیت وبّؾ ٍ صیؼت هحیي اص حفبظت دس تَاًذ هی ّب، ّضیٌِ وبّؾ ثش ػالٍُ

 .ثبؿذ

 .گالیىَل پلیوش، سٍغٌی، پبیِ حفبسی ػیبل آثی، پبیِ حفبسی ػیبل چبُ، دیَاسُ ًبپبیذاسی ؿیل، حفبسی،ولوبت ولیذی: 

 

 

  مقذمٍ .1

 

 سٍغٌی پبیِ آثی، پبیِ ػیبالت ثِ پبیِ ػیبل ًَع اػبع ثش ٍ سًٍذ هی وبس ثِ ًفت كٌؼت دس هختلفی اّذاف ثشای حفبسی ػیبالت

 خَاف ّب ٍدًیضاف ایي. ؿَد هی اهبفِ آًْب ثِ هختلفی ّبی ٍدًیضاف چبُ، ؿشایي ثِ تَخِ ثب وِ ؿًَذ هی تمؼین گبصی پبیِ ٍ

 پبساهتشّبی اص ػجبستٌذ وِ ثبؿذ هی هَثش هٌبػت ٍدًیضاف اًتخبة ثش صیبدی فبوتَسّبی .وٌٌذ هی تؼییي سا  حفبسی گل ًْبیی

 ّبی ٍدًیضاف اًتخبة هـی خي اخیش ّبی ػبل دس. ؿٌبػی صهیي ٍ هحیٌی صیؼت هالحظبت یٌِ،ضّ ػبصًذ، هـخلبت ػولیبتی،

 دهبی ٍ فـبس ،گػٌ اػتحىبم چبُ، ًشاحی هٌٌمِ، ؿٌبػی صهیي خولِ اص فٌی پبساهتشّبی ٍ هؼبیل سػبیت هَاصات ثِ حفبسی گل

 . اػت وشدُ تغییش ػبصًذ آػیت ٍ چبُ

http://www.elitesjournal.ir/
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 ضريرت اوجبم تحقیقاَمیت ي         .2
ثشهی گشدد. ًجك تؼشیف ثِ توبهی تشویجبتی وِ ثِ هٌظَس ووه  1860ػبثمِ اػتفبدُ هَثش اص ػیبالت دس ػولیبت حفبسی ثِ ػبل 

حبٍی  3گل حفبسی اًالق هی ؿَد. 2اص چبُ هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد ػیبل حفبسی 1ثِ ػولیبت حفبسی ٍ خشٍج وٌذُ ّب

ی اص افضٍدًی ّبی ؿیویبیی ٍ هؼذًی ثشای اًدبم ٍظبیف گًَبگَى دس ًی حفبسی ّؼتٌذ. تىٌَلَطی یه ػیبل اكلی ٍ تشویج

ػیبل حفبسی دس استجبى تٌگبتٌگ ثب ػلَم صهیي ؿٌبػی، ؿیوی ٍ فیضیه ثَدُ ٍ ّذف اص آى اتوبم ػولیبت حفبسی چبُ ٍ تىویل 

 [.9آى ثب حذالل هخبسج ٍ خؼبست ثِ چبُ اػت]

ای همبكذ هختلفی اػتفبدُ هی ؿَد وِ هوىي اػت دس ؿشایي هختلف حفبسی، ثؼوی اص ایي ٍظبیف، هذ اص ػیبالت حفبسی ثش 

چبُ ٍ ػولیبت حفبسی، تؼییي خَاّذ ؿذ. اص هْوتشیي  ًظش لشاس گیشد ثِ ػجبستی اّویت ّش وذام اص ٍظبیف، ثب تَخِ ثِ ؿشایي

ب دس ػٌح، وٌتشل فـبس ػبصًذ، ایدبد فیلتش ویه  ٍظبیف ػیبالت حفبسی حول وٌذُ ّبی حفبسی اص چبُ ٍ تشخیق آى ّ

ّبی  )اًذٍد كبفی( هٌبػت خْت خلَگیشی اص ّشصسٍی، ثِ حذالل سػبًذى كذهبت ٍاسد ثش هحیي صیؼت، تؼْیل ػولیبت

ػیوبى وبسی ٍ تىویل چبُ، خلَگیشی اص خَسدگی لَلِ ّبی حفبسی، تحول ثخـی اص لَلِ ّبی حفبسی ٍ خذاسی، وبّؾ 

ثش ػبصًذ، سٍاًىبسی ٍ خٌه ًوَدى هتِ ٍ لَلِ ّبی حفبسی، اًتمبل ًیشٍی ّیذسٍلیىی ثِ هتِ ٍ هؼلك ًگِ داؿتي كذهبت ٍاسد 

 [.10وٌذُ ّبی حفبسی هی ثبؿذ]

 توبهی اص هیبى. ثبؿذ چبُ فشػبیؾ یب ٍ آهذى  ّن ثِ ػبصًذ، ؿذى ؿؼتِ خبًش ثِ تَاًذ هی حفبسی ػولیبت دس چبُ ًبپبیذاسی

 ای گًَِ [. ث7ِاًذ] ؿذُ ؿٌبختِ ّب ى آ ػبصتشیي هـىل ػٌَاى ثِ ّب ؿیل هی دٌّذ، ًـبى ؿذیذ ًبپبیذاسی خَد اص وِ ػبصًذّبیی

اػتفبدُ اص ػیبل حفبسی پبیِ آثی دس  [.15ؿیلی اػت] ّبی الیِ دس حفبسی ثِ هشثَى ّب چبُ ًبپبیذاسی هـىالت دسكذ 90 وِ

داًـوٌذاى دس تالؽ ثشای تَػؼِ حفبسی وبسآهذ هجتٌی ثِ آّة دس وبّؾ آلَدگی ًمؾ هَثشی داسد ثٌبثشایي ثؼیبسی اص 

ػبصًذّبی ؿیلی ّؼتٌذ. ثب ایي حبل ػبصًذّبی ؿیلی لَی ًبّوؼبًگشد ٍ حؼبع ثِ آّة هـىالت خذی ٍ سًٍذ ثی ثجبتی سا دس 

 [.17حیي حفبسی ثَخَد هی آٍسد]

حفبسی پبیِ آثی ٍ تبثیش هؼتمین آى ثش ّضیٌِ ٍ صهبى دس ًْبیت ثب تَخِ ثِ اّویت ٍ هشٍست اًتخبة كحیح ٍ وبسثشدی ػیبل 

ػولیبت حفبسی ٍ تبثیش هؼتمین آى ثش هحیي صیؼت ّوچٌیي ثب ثشسػی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل سٍؽ ّبی هختلف ٍ ؿشایي هَخَد، 

ساًذهبى  هٌبػت تشیي ػیبل )ػیبل حفبسی پبیِ آثی( سا ثشای ػبصًذّبی ؿیلی اًتخبة وشدُ وِ ًؼجت ثِ ػیبالت دیگش ثبصدُ ٍ

  ػولیبت حفبسی سا افضایؾ هی دّذ.

 

 اَذاف تحقیق.      3
 

دس ایي تحمیك ثب ثشسػی پبساهتشّبی تبثیش گزاس دس اًتخبة ػیبل هٌبػت ثشای ػبصًذّبی ؿیلی حؼبع ثِ آة ٍ همبیؼِ آى ثب 

گشٍُ ّبی هختلفی اص  خَاّذ ؿذ.سٍؿی ثشای ًشاحی ثْیٌِ ػیبل حفبسی پبیِ آثی دس ػبصًذّبی ؿیلی پیـٌْبد سٍؽ ّبی لجل، 

افضٍدًی ّب ثشای اًَاع گل ّب ًشاحی ؿذُ اًذ. دس ًتیدِ فبوتَسّبی صیبدی هی تَاًٌذ ثش اًتخبة افضٍدًی هٌبػت ثشای ػبصًذّبی 

ؿیلی هَثش ثبؿذ وِ ػجبستٌذ اص: پبساهتشّبی ػولیبتی، هـخلبت ػبصًذ، ّضیٌِ، هالحظبت صیؼت هحیٌی ٍ صهیي ؿٌبػی. ًَع ٍ 

مذاس افضٍدًی ّبی ؿیویبیی هَخَد دس ایي فشهَالػیَى ػیبل پبیِ آثی هٌبثك ثب خلَكیبت هَسد ًیبص آى ػبصًذ ؿیلی ًشاحی ٍ ه

ثٌبثشایي داؿتي اًالػبت فٌی ٍ  تبثیش ػیبل حفبسی پبیِ آثی ًؼجت ثِ ػیبل پبیِ سٍغٌی ثش ػبصًذّبی ؿیلی ثشسػی خَاّذ ؿذ.

                                                                                                                                                    
1
 Cuttings 

2 Drilling Fluid 

3 Drilling Mud 



 ( 6931سال  -2شماره  -2جلد ) مجلٍ وخبگبن علًم ي مُىذسی

 184

صیبدی ثشخَسداس خَاّذ ثَد. دس كَست ػذم وٌتشل هٌبػت  ی ّبی هختلف اص اّویت تؼییي هحذٍدُ وبسثشد هٌبػت افضٍدً

دس ایي تحمیك، دس اًتخبة افضٍدًی ّب ثِ هؼبیل صیؼت  خَاف آى ّب، ػولیبت حفبسی ثب هـىالت صیبدی سٍثشٍ خَاّذ ؿذ.

 هحیٌی، وبّؾ آلَدگی، ّضیٌِ ّب ٍ هؼبیل التلبدی هشثًَِ تَخِ ٍیظُ ای خَاّذ ؿذ. 
 

 تئًری.       4
 

 معرفی گل. 1.4
گل حفبسی، یىی اص هْوتشیي اسوبى ػولیبت حفبسی اػت. ّش هـىلی وِ دس حیي ػولیبت حفبسی ثَخَد هی آیذ، ثِ ًَس 

هؼتمین یب غیش هؼتمین ثب گل حفبسی استجبى داسد. ایي ثذیي هؼٌب ًیؼت وِ گل حفبسی ثَخَد آٍسًذُ یب سفغ وٌٌذُ ّوِ هـىالت 

 ]2[اهب گل حفبسی یه اثضاس اػت وِ اغلت هَاسد اص آى ثشای ون وشدى هـىالت حفبسی اػتفبدُ هی ؿَد.حفبسی اػت، 

دس گشدؽ گل دس ػیؼتن چشخـی آى، وٌتشل ًَع ٍ همذاس رسات خبهذ هَخَد دس گل ٍ هحیي ؿیویبیی آى ّب اص اّویت 

ل هی ؿَد. دس ًتیدِ، ثشًبهِ وٌتشل هٌبػت خبكی ثشخَسداس اػت. ّوِ خَاف گل حفبسی، ثَػیلِ تٌظین تشویت گل، هٌتش

رسات هَخَد گل دس ّوِ ثشًبهِ ّبی گل حفبسی گٌدبًذُ هی ؿَد. خَاكی اص گل وِ هـخلبت خشیبًی یه گل سا تحت 

ؿشایي هتفبٍت خشیبًی ٍكف هی وٌذ سئَلَطی گل گفتِ هی ؿَد. دس یه ػیؼتن گشدؽ گل حفبسی، گل ثب ػشػت ّبی 

ب اًذاصُ ٍ ؿىل ّبی هتفبٍت دس خشیبى اػت. ثِ هٌظَس ؿٌبخت ٍ پیؾ ثیٌی ایي خشیبى، ثِ ؿٌبخت سفتبس هتغیش دس وبًبل ّبیی ث

خشیبى گل دس ًمٌِ ّبی هختلف خشیبى ًیبص اػت. ثشای آػبى وشدى سٍؽ اًذاصُ گیشی خَاف خشیبى ٍ سئَلَطی گل فمي 

 ]16[یه ػشی تؼت ّبی هحذٍد اػتفبدُ هی ؿَد.

 

 بریمشکالت گل حف.      5
 

اوثش هـىالت وِ ثشای گل حفبسی ثَخَد هی آیذ ًبؿی اص آلَدُ ؿذى گل حفبسی اػت. آلَدگی گل حفبسی  :1آلَدگی ّب

 ؿبهل: آلَدگی ولؼین ٍ هٌیضین، آلَدگی ػیوبى ٍ آّه، آلَدگی ولشیذ ػذین یب ًوه، آلَدگی ّیذسٍطى ػَلفیذ اػت.

خشیبى آة ٍ اص دػت سفتي آة هوىي اػت ًبؿی اص آة دٍػت ثَدى رسات خبهذ هَخَد دس گل یب آة دٍػت  :2خشیبى آة

ثَدى ػبصًذ تحت حفبسی ثبؿذ، ٍ ثبػث وبّؾ هیضاى آة گل ٍ دس ًتیدِ افضایؾ ٍیؼىَصیتِ لیفی گل ٍ ٍیؼىَصیتِ پالػتیه 

ٍ صاًتبى ٍ پلیوش  PACایش اص گل پبیِ آثی هجتٌی ثش پلیوشّبی دس یىی اص هیبدیي الدض 2010دس ػبل . ]16[ گل ٍ ًمٌِ تؼلین ؿَد

 [.14ثِ ػٌَاى هْبسوٌٌذُ ػٌح ؿیل ثشای ػبصًذ ؿیلی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت ] 3اوشیل آهیذ

 5ثشای تَسم ؿیل دس توبع ثب آة اسائِ دادًذ اص پلی اتش دی آهیي 2011ٍ ّوىبساًؾ ًی همبلِ ای وِ دس ػبل  4ّبًی صًٍگ

ثیـتش اص پتبػین ولشیذ اػت. ّوچٌیي پیًَذ  PEDAٍ ًـبى دادًذ وِ خبكیت هْبس  ثشای ػبخت ػیبل پبیِ آثی اػتفبدُ وشدًذ

ٍ ػیلیىب  سٍی ػٌح خبن سع ثبػث تؼبهل الىتشٍاػتبتیه ٍ اتلبل كفحبت هی ؿَد وِ ثبػث اص دػت  PEDAّیذسٍطًی 

 [.12دادى آة، دس ًتیدِ آثذٍػتی آى هی ؿَد ]

آلبیبى هؼلن صادُ ٍ ؿبدی صادُ اص پَدس حٌب دس ػیبل حفبسی پبیِ آثی ثشای اػتفبدُ دس ػبصًذّبی ؿیلی حؼبع ثِ  2016ػبل دس 

آة اػتفبدُ وشدًذ ٍ پَدس حٌب ثِ كَست لبثل تَخْی تَاًؼت اص تَسم ؿیل وبّؾ دادُ ٍ هذ خَسدگی ٍ ػبصگبس ثب هحیي 

 .[13]صیؼت ًیض ثبؿذ 

                                                                                                                                                    
1 Contaminations 

2 Water Flow 

3 PHPA 

4 Hanyi Zhong 

5 Polyether diamine[PEDA] 
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، 1آثی ػبختِ ؿذُ اص ًبًَػیلیىب تحمیمی وِ ثشای ثْجَد خَاف سئَلَطیىی ٍ هْبس ؿیل ثب اػتفبدُ اص ػیبل پبیًِی  2016دس ػبل 

ًبًَلَلِ ّبی وشثٌی چٌذ دیَاسُ ٍ گشافي ًبًَ پالوت اًدبم گشفت اص پٌح ػیؼتن هختلف گل حفبسی اػتفبدُ ؿذ، وِ تَاًؼت 

دس هَسد ًبًَ دس غلظت ّبی ثبالتش ٍ تَسم ثیـتش ؿیل هٌبلؼِ ثیـتشی اًدبم  دس هْبس ؿیل ٍ خَاف سئَلَطی هَثش ثبؿذ اهب ثبیذ

 .[6]ؿَد 

ًیض دس ػبل ّبی اخیش ثشای ػبصًذّبی ؿیلی دػتگبّی تَلیذ وشدُ اػت وِ ایي دػتگبُ پبیِ سیضی آى ثش  2ؿشوت ّبلیجشتَى

خت ایي ػیؼتن وبّؾ ّضیٌِ ّبی خبًجی ؿْشت داسد وِ ثیـتش ّذف اص ػب 3اػبع گل پبیِ آثی هی ثبؿذ وِ ثِ ؿیل دسیل

  .]18[اپشاتَس هی ثبؿذ

ّوبى ًَس وِ دس وبسّبی اًدبم گشفتِ تَػي افشاد دیگش هـبّذُ هی ؿَد، اوثش افضٍدًی ّبی وِ دس گل حفبسی هَسد اػتفبدُ 

هی ثبؿٌذ. ثِ ّویي دلیل لشاس گشفتِ ؿیویبیی ثَدُ ٍ آلَدگی صیؼت هحیٌی ثِ ّوشاُ داسًذ ٍ ّوچٌیي داسای ّضیٌِ ّبی صیبدی 

 اػتفبدُ اص افضایٌذُ ّبیی ػبصگبس ثب هحیي صیؼت ّوچٌیي داسای ّضیٌِ ّبی ووتش هَسد ًیبص اػت.
 

 شذٌ طراحی گل َبی يیژگی.        6
 

 ؿیل ًَع دٍ ّش ٍخَد هختلف، هٌبًك پتشٍفیضیه ٍ حفبسی ؿٌبػی، صهیي اًالػبت ؿبهل ّب، چبُ اًالػبت تحلیل اص پغ

 ّوِ گشفتي ًظش دس ثب ؿذُ ًشاحی گل[ 4ٍ 3]سػذ هی ًظش ثِ لٌؼی ایشاى حفبسی هَسد ػبصًذّبی دس آهبػی ٍ سیضؿی

 لشاس ػتفبدُ هَسدا خذیذ حفبسی ػیبل یه ػٌَاى ثِ ٍ ]8[ثبؿذ داؿتِ سا صیش ّبی ٍیظگی تَاًذ هی تأثیشگزاس، احتوبالت

 گیشد:

 ثبؿذ. هی آهبع ٍ آثگیشی ؿیل ثب ٍاوٌؾ احتوبل ووتشیي داسای -1

 ثبؿذ. هی یًَی تجبدل ٍػیلِ ثِ ثخـی اػتحىبم لبثلیت داسای -2

 ّبػت. ؿیل ًبپبیذاسی هـىل وبّؾ ثشای ؿذُ وٌتشل سئَلَطیىی خَاف داسای -3

 ثبؿذ. هی وویٌِ آة كبف افت داسای -4

 ثبؿذ. هی پبیذاس ّب آالیٌذُ ٍ دهب همبثل دس -5

 وٌذ. هی ٍاسد دُ ثْشُ ػبصًذّبی ثِ سا آػیت ووتشیي -6
 

 حفبری سیبل سبخت ي طراحی.       7
 

 ؿشایي ٍ ؿیلی ػبصًذ وبهل ؿٌبػبیی اص پغ ؿیلی ػبصًذ یه حفبسی دس هٌبػت حفبسی ػیبل ًشاحی لذم ثِ لذم ثشًبهِ یه

 :]8[اػت صیش هشاحل ؿبهل هؼوَال حبون، هحیٌی

 .حفبسی ػیبل سئَلَطی ٍ ٍصى تؼییي -1

 .ػبصًذ دسٍى ثِ گل فـبس ٍ آة كبف ًفَر اص خلَگیشی چگًَگی -2

 .ووتش فؼبلیت ثب ّبیی وبًی ثِ ّب سع تجذیل -3

 گل pHوٌتشل   -4

 .حفبسی ػیبل ثش الىتشٍلیتی ّبی آالیٌذُ تبثیش ثشسػی -5

 .صهبى ٍ صیبد دهبی ثشاثش دس پبیذاسی ثشسػی -6

                                                                                                                                                    
1  Nanosilica 

2  Halliburton 

3  SHALEDRIL 



 ( 6931سال  -2شماره  -2جلد ) مجلٍ وخبگبن علًم ي مُىذسی

 186

 .دُ ثْشُ ّبی الیِ ثِ سػبًی كذهِ هیضاى ثشسػی -7

 .گل وبسی سٍاى خبكیت ثشسػی -8

 ريش اوجبم آزمبیشبت.       8
 

 هتؼذد ّبی آصهبیؾ ثب اًدبم داس هـىل ػولیبتی هٌبًك دس آى وبسثشدی ؿشایي ٍ ػیبل ایي ثشای ًیبص هَسد خَاف ثِ تَخِ ثب

 دس ًظش هَسد فٌی اّذاف ثِ سػیذى ثِ هٌظَس هختلف همبدیش دس ٍ ؿذًذ اًتخبة ّب افضایِ تشیي ًوًَِ، هٌلَة ػبخت

 حفبسیػیبل  ثشای فشهَالػیَى ثْتشیي آى اص لشاس گشفتٌذ. پغ اػتفبدُ هَسد آصهبیـگبُ دس گل ػبخت ّبی آصهبیؾ

g/cm هخلَف ٍصى ثب پیـٌْبدی
 وِ ایؼت گًَِ ثِ ػیبل ایي ًشاحی وِ اػت روش ثِ آهذ. الصم دػت ثِ ریلثِ ؿشح  2/1 3

 وشد. فشهَلِ ًیض سا هختلف ّبی ٍصى ثب حفبسی ػیبالت تَاى خضئی هی تغییشات ثب
 

 سبخت یک بشکٍ آزمبیشگبَی ایه گل شبمل مراحل زیر است:.        9

 

Ca 3072ػی ػی اص یه ًَع آة هٌٌمِ )حبٍی  350 -1
2+ ppm ،39783 NaCl ppm  ٍ24140 Cl

-  ppm.تْیِ هی ؿَد ) 

 دلیمِ هخلَى هی ؿَد. 1ثی وشثٌبت ػذین ثِ آة اهبفِ ؿذُ ٍ  -2

 دلیمِ دس دٍس ثبال هخلَى هی ؿًَذ. 20پلیوشّبی وٌتشل وٌٌذُ افت كبف آة اهبفِ هی ؿًَذ ٍ  -3

 دلیمِ دس دٍس ثبال هخلَى هی ؿَد. 20اهبفِ ٍ  PHPAپلیوش  -4

 دلیمِ دس دٍس ثبال هخلَى هی ؿَد. 20پلیوش ایدبد گشاًشٍی اهبفِ ؿذُ ٍ  -5

 دلیمِ هخلَى هی ؿًَذ. 10ًوه ّب اهبفِ ٍ  -6

 دلیمِ هخلَى هی ؿَد. 10گلیىَل اهبفِ ٍ  -7

 دلیمِ هخلَى هی ؿَد. 5اهبفِ ٍ  وشثٌبت ولؼین ػبیضثٌذی ؿذُ -8

 دلیمِ هخلَى هی ؿَد. 5پتبع اهبفِ ٍ  -9
 

 فشهَالػیَى گل پیـٌْبدی -1خذٍل

  تشویت افضٍدى ًَع هبدُ همذاس صهبى اختالى وبسوشد دس ػیبل

ػی ػی350 - -   1 آة هٌٌمِ 

دلیم1ِ حزف یَى ّبی دٍ ظشفیتی گشم1    2 ثی وشثٌبت ػذین 

دلیم20ِ وٌتشل افت كبف آة گشم 6+1  پلیوش ػٌتضی وٌتشل افت كبف  

1آة  

3  

دلیم20ِ وپؼَل وٌٌذُ ػٌح ؿیل گشم1   PHPA پلیوش   4  

دلیم20ِ ایدبد گشاًشٍی گشم5/1   XC5 ثیَپلیوش  

دلیم10ِ پبیذاسػبصی ؿیل گشم21    6 ولشیذ پتبػین 

دلیم10ِ ایدبد ٍصى گشم91    7 ولشیذ ػذین 

دلیم10ِ پبیذاس ػبصی ػی ػی5/17    8 گلیىَل 

دلیم5ِ ایدبد ویه ٍ تٌظین ٍصى گشم5    9 وشثٌبت ولؼین داًِ ثٌذی ؿذُ 

PHدلیم5ِ تٌظین / .گشم2    10 پتبع 

 

                                                                                                                                                    
1

  دو نوع پلیمر که یکی کنترل کننده صاف آب بوده و دیگری تینر می باشد 
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آصهبیؾ ثِ دػت آهذُ اػت  40لبثل روش اػت وِ همذاس هَادی وِ دس خذٍل ًَؿتِ ؿذُ اػت همذاس ًْبیی اػت وِ دس ًتیدِ 

 خَاّین وشد.ًوًَِ اص آصهبیؾ ّب اؿبسُ  3وِ هب ثِ 
ثؼذ اص ایٌىِ گل هَسد ًظش آهبدُ ؿذ، خَاف آى اًذاصُ گیشی هی ؿَد. سٍؽ اًذاصُ گیشی خَاف ؿبهل ایي هَاسد هی ثبؿذ: 

دس ػشػت ّبی هتفبٍت اًذاصُ گیشی وشدُ ٍ دادُ  ( ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ گشاًشٍی ػٌح دٍاس همذاس اًحشاف ػمشثِ دػتگبُ سا1

( ثب اػتفبدُ اص تشاصٍی گل، ٍصى 3هتش خَاف للیبیی آى هٌبلؼِ هی ؿَد.  PH( ثَػیلِ دػتگبُ 2د. ّبی ثذػت آهذُ ثجت هی ؿَ

 ( آى اًذاصُ گیشی هی ؿَد. FL( ثَػیلِ دػتگبُ كبفی فـبس، همذاس كبفی ػجَسی )4آى اًذاصُ گیشی هی ؿَد. 

ػبػت  24آصهبیـگبُ، ًوًَِ هَسد ًظش سا ثلَست دس ثؼوی اصآصهبیـبت وِ ًیبص ثِ ثشسػی تبثیش صهبى اػت، ًجك سٍؽ هؼوَل 

 گزاؿتِ ٍ سٍص ثؼذ دٍثبسُ خَاف آى اًذاصُ گیشی ٍ ًتبیح یبدداؿت هی ؿَد.
 

 ایران مختلف مىبطق در حفبری تبریخچٍ بررسی ي َب شیل شىبسبیی.        11
 

 ّبی وبًی ًَع تؼییي ؿٌبػبیی ؿیل ّب، اص اػت. ّذف ؿیلی ػبصًذّبی وبهل ؿٌبػبیی ثبصداسًذُ، ػیبالت ًشاحی دس اٍل گبم

 ػبص هـىل ّبی ٍیظگی تؼییي ٍ ؿیل ؿیل، همذاس فؼبلیت حفشُ دس هَخَد خلَكیبت ػیبل ؿیل، ًوًَِ دس هَخَد سػی

 ّب ًوًَِ ّب، ؿیل ؿٌبػبیی ّبی آصهبیؾ دس دلیك ًتبیح ثِ ثشای دػتیبثی. ]1[هی ثبؿذ غیشُ ٍ پشاوٌذگی ٍ آهبع هثل ّب ؿیل

 ٍ ٍ فـبس تٌؾ ؿشایي تغییش اثش دس ؿیلی ّبی هغضُ ٍ ّب وٌذُ هبّیت ػشیغ ثبؿٌذ. تغییش وشدُ حفظ سا اٍلیِ خَد ؿشایي ثبیذ

 ولی اًالػبت .]11[وٌذ هحذٍد هی سا ّب ؿیل هَسد دس آهذُ دػت ثِ اًالػبت دلت ؿیل، هحتَی ػیبالت دادى اص دػت

 حذ تب غیشُ ٍ ػبختوبًی ؿٌبػی تىتًَیىی، صهیي اًالػبت دهب، فـبس، ػوك، ًبحیِ، ػوَهی ؿٌبػی صهیي هیذاى، هَلؼیت هثل

 ثبؿٌذ. هی اػتحلبل لبثل هختلف هٌبثغ اص هوىي

 ًَع ػبصًذ، هـخلبت .اػت ؿٌبػبیی هشاحل اص دیگش یىی ًیض ًَاحی ایي دس ؿذُ حفش ّبی چبُ حفبسی تبسیخچِ هٌبلؼِ

 ٍ هـىل حل دس ؿذُ اػتفبدُ وبسّبی ساُ حفبسی، ػیبل ثب ػبصًذ توبع صهبى هذت حفبسی، ػیبل خلَكیبت ٍ ًَع هـىل،

 وبًی تشویت هؼتمین، ؿٌبػبیی هشحلِ دس. ّؼتٌذ دػتیبثی لبثل هذاسن، اص وِ ّؼتٌذ اًالػبتی خولِ اص آهذُ دػت ثِ ًتبیح

ًوًَِ ّبی ثبله، آصهبیؾ  ثشسٍی. گشفتٌذ لشاس تحلیل ٍ تدضیِ هَسد ویفی ٍ ووی ًظش اص دسیبفتی ؿیل ّبی ًوًَِ ؿٌبػی

XRD
1

 اًدبم ّب ًوًَِ اص سػی ّبی وبًی اػتخشاج آصهبیؾ ًوًَِ، دس سػی ّبی وبًی اص ّبیی ًـبًِاًدبم ؿذ ٍ ثب هـبّذُ  

SEMتْیِ تلَیشّبی  .ؿذًذ ػبصی آهبدُ اتیلٌی اؿجبع ٍ حشاستی ًشهبل، ّبی سٍؽ ثِ ّب ًوًَِ ٍ گشفت
، ًیف ػٌدی 2

 ثَدًذ. ًوَداسّبی ؿٌبػبیی ّبی آصهبیؾ دیگش اص هغضُ ّبی یًَی ًوًَِ تجبدل ظشفیت گیشی اًذاصُ ٍپشتَّبی گبهبی ًوًَِ 

 ًبپبیذاسی ّبی هحل گشفتٌذ. ّوچٌیي لشاس اػتفبدُ هَسد ؿیلی ػبصًذّبی همذاس ٍ هحل، ًَع ؿٌبػبیی ثشای پتشٍفیضیىی

 ثِ ؿذًذ. ثب تَخِ تؼییي ًوَداسّب ایي ًشیك اص ػبصًذ ػیبل فـبس ثیٌی پیؾ ٍ گـبدؿذگی ٍ ؿذگی تٌگ چبُ ؿبهل دیَاسُ

 ؿشح ثِ تَاى هی سا ػبصًذّب ّبی ایي ٍیظگی ولی ًَس ثِ ایشاى، ؿیلی ػبصًذّبی سٍی ثش ؿذُ اًدبم هٌبلؼبت ٍ ّب ؿٌبػبیی

 :]4ٍ3[ثیبى وشد صیش

 تٌگی دیَاسُ چبُ هی ثبؿذ. ٍ ّبی هَخَد دس ػبصًذّبی ؿیلی سیضؽ ًبپبیذاسی اًَاع هْوتشیي هَخَد اًالػبت اػبع ثش -1

 دس ّبی هَخَد ؿىبف ثیي حفبسی ػیبل ًفَر ؿىٌٌذُ، دس ػبصًذّبی تىتًَیىی ّبی تٌؾ ٍاػٌِ ثِ هىبًیىی ًبپبیذاسی -2

 هی ًیض چبُ ثبؿذ. ػلت تٌگی ّب سیضؽ ػلت تَاًذ هی ؿیل ػبختبس هتالؿی ؿذى ٍ سػی ّبی وبًی آثگیشی یب ٍ ّب ؿیل

 ثبؿذ. ػیبل ٍ ػٌگ ٍاوٌؾ ٍ گل ّیذساػیَى تأثیش یب ٍ پالػتیىی ؿىل تغییش تَاًذ

                                                                                                                                                    
2  X-Ray Diffraction  

 
1  Scanning Electron Microscope 
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 ّبی ثب گل ّب ؿیل ٍاوٌؾ ؿیل، ًبپبیذاسی ػوذُ دلیل سٍغٌی، ػیبالت پبیِ ثب حفبسی دس ًؼجی پبیذاسی ٍخَد ػلت ثِ -3

 اػت. آثی پبیِ

 اػت. هٌتفی حفشُ ثبالی فـبس ٍاػٌِ ثِ احتوبل ًبپبیذاسی لزا ثبؿٌذ، هی ًشهبل فـبس داسای ػبصًذّب ایي -4

 تَاًٌذ هٌـأ هی ّب ًبپبیذاسی یؼٌی ًذاسد، ّوشاُ ثِ سا چبُ ّویـِ پبیذاسی سٍغٌی، پبیِ گل اص اػتفبدُ هیبدیي ایي دس -5

 ثبؿٌذ. داؿتِ ًیض هىبًیىی

 
 : ثلَسّبی ؿؾ هلؼی وبئَلیٌیت هحىن دس یه هبتشیغ ثذٍى هٌفز اص ولؼیت ٍ وَاستض1ًوًَِ ؿیل  SEM تلَیش -1ؿىل 

 
 : وشیؼتبل وبئَلیٌیت دس یه هبتشیغ اص ولؼیت ٍ وَاستض2ؿیل ًوًَِ  SEMتلَیش  -2ؿىل 
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 1ًوًَِ  XRDالگَی  -3ؿىل 

 

 
 2ًوًَِ  XRDالگَی  -4ؿىل 

 
 3ًوًَِ  XRDالگَی  -5ؿىل 

 مًقعیت میذان مًرد مطبلعٍ.      11

ویلَهتشی  180ٍ  ػشخغغشثی  ویلَهتشی ؿوبل 25اػت، وِ دس فبكلِ  ّبی گبصی ایشاى هیذاى، اص 1هیذاى گبصی خبًگیشاى

ّبی  ؿشوت ًفت ٍ گبص ؿشق، وِ اص صیشهدوَػِ. لشاس داسد اػتبى خشاػبى سهَی، دس خبًگیشاى، دس هٌٌمِ هـْذؿشلی  ؿوبل

                                                                                                                                                    
1
  Khangiran 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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 .ایي هٌٌمِ سا ثش ػْذُ داسد ّیذسٍوشثَسیّبی  ثشداسی اص هیذاى اػت، هؼئَلیت تَػؼِ ٍ ثْشُ ؿشوت ًفت هٌبًك هشوضی ایشاى

خبًگیشاى یىی اص  .اػت هیلیَى هتش هىؼت دس سٍص سػیذُ 60اص ػِ هخضى هضدٍساى، ؿَسیدِ، ثِ حذٍد  گبصّن اوٌَى تَلیذ 

  .سػذ ویلَهتش هی 60تشیي هٌبًك ػولیبتی كٌؼت ًفت ایشاى اػت ثِ ًَسی وِ فبكلِ دٍ چبُ دس ایي هٌٌمِ ثِ حذٍد  ٍػیغ

1مخسن مسديران.      12
 

 

ؿْیذ پبالیـگبُ گبص ّبی ثیـتش، ٍ ًشاحی ٍ ػبخت تأػیؼبت تَلیذ ٍ  وـف گشدیذ. پغ اص حفش چبُ 1347ایي هخضى، دس ػبل 

ثشداسی اص هخضى هضدٍساى  چبُ ثِ ػیؼتن ثْشُ 32آغبص گشدیذ. دس حبل حبهش،  1362ثشداسی اص آى، اص صهؼتبى  ، ثْشًُظاد ّبؿوی

ّب، ثؼلت تَلیذ آة ػبصًذ ثبال تب سفغ احتوبلی اؿىبل، ثب تؼویش تَػي دول حفبسی، اص هذاس  حلمِ اص آى 2ثبؿٌذ، وِ  هتلل هی

 5/48، تب ؿشوت هلی گبص ایشاىچبُ تَلیذی هخضى هضدٍساى، دس هَالغ ًیبص  30اص  1389س صهؼتبى ػبل اًذ. د تَلیذ خبسج ؿذُ

 .اػت ثشداسی ثؼول آهذُ یلیَى هتشهىؼت دس سٍص، ثْشُه

شفـبس هخضى هضدٍساى، گبص پثبؿذ. گبص  هی ایشاىگبص تَلیذی هٌٌمِ خبًگیشاى، پـتَاًِ اكلی تَلیذ ٍ تأهیي گبص هلشفی دس ؿشق 

ّب ٍ تأػیؼبت  ، گبصی ثؼیبس خَسًذُ، ثشای چبُگبص وشثٌیهدسكذ  ٪5/6ٍ  ػَلفَسدسكذ  ٪5/3ثبؿذ، وِ ثب داسا ثَدى  هیتشؽ 

 .ن اػت، آصادؿذى آى دس هحیي ًیض، ثؼیبس خٌشًبػَلفیذ ّیذسٍطىثَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ ػوی ثَدى ثبالی گبص  خٌَى لَلٍِ 

هتش دسٍى ػبصًذ  477هتش حفبسی ؿذُ، ثب ّذف تَلیذ گبص اص هخضى هضدٍساى، وِ ػوك ًْبیی چبُ 3555چبُ هَسد هٌبلؼِ 

  هضدٍساى هی ثبؿذ.

 
 هَلؼیت هیذاى خبًگیشاى سٍی ًمـِ -6ؿىل

 

 آثی پبیِ حفبسی ػیبل یه ،12-4/1هیذاى خبًگیشاى ٍ ثشخَسد ثِ الیِ ؿیلی دس ػىـي  74هٌبلؼِ چبُ ؿوبسُ  ثب پظٍّؾ ایي دس

 ػیبل ایي. خَاّذ ؿذ ػبختِ ٍ ًشاحیثشای ایي ػىـي  سٍغٌی پبیِ حفبسی ػیبالت ثب خبیگضیٌی ثشای صیؼت هحیي دٍػتذاس ٍ

 ثبصداسًذُ، ػَاهل ؿبهل خذیذی ّبی افضایِ اص ػیبل ایي ػبخت دس. ثبؿذ هی ّب الیِ ایي دس حفبسی ثشای هٌلَثی خَاف داسای

 ػیبل دس ؿیلی ّبی وٌذُ ثبصیبفت ٍ ػبصی سٍاى خبكیت. اػت ؿذُ اػتفبدُ ؿذُ ػبیضثٌذی ٍخبهذات پلیوشّب خذیذ ًؼل

 دس اػتفبدُ هَسد سٍغٌی پبیِ حفبسی ػیبالت ثب ػیبل ایي خبیگضیٌی. ثبؿذ هی ثْتش هـبثِ ػیبالت ػبیش ثب همبیؼِ دس ؿذُ ػبختِ

                                                                                                                                                    
2  Mozduran 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
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 ثب توبع دس افشاد ثش ٍاسدُ ّبی آػیت وبّؾ ٍ صیؼت هحیي اص حفبظت دس تَاًذ هی ّب، ّضیٌِ وبّؾ ثش ػالٍُ حفبسی كٌؼت

     .ثبؿذ هٌبػت حفبسی ػیبل
 

 بحث .     13
 

  300، 600هیضاى اًحشاف ػمشثِ دػتگبُ گشاًشٍی ػٌح سا دس ػشػت ّبی rpm  (Revelation Per Minute  ) دٍس دس(

، ٍیؼىَصیتِ 1ثِ تشتیت هیضاى ٍیؼىَصیتِ ظبّشی AV ،PV ،YPكبفی ػجَسی ٍ  FLهیضاى خبكیت للیبیی،  pHدلیمِ(، 

 ًوًَِ اص آصهبیؾ ّب وِ اؿبسُ هی ؿَد. 3گل سا ًـبى هی دّذ. ثِ  3ٍ ًمٌِ تؼلین 2پالػتیه
 

 آصهبیؾ ثِ كَست تلبدفی 3ًتبیح  -2خذٍل

 600 300 pH FL(CC/30min) AV(CP) PV(CP) YP(llb/100ft2) ؿوبسُ سدیف

1 27 22 6/8  20 5/13  5 17 

2 15 9 3/5  14 5/7  6 3 

3 18 11 1/5  4/13  9 7 4 

 

ػبػت دٍثبسُ تؼت ٍ خَاف آى ّب  24ثشای هـبّذُ تبثیش گزؿت صهبى ثش خَاف ٍ سفتبس گل، دٍ ًوًَِ گل سا ثؼذ اص گزؿت 

 اسائِ ؿذُ اػت. 3اًذاصُ گیشی ٍ دس خذٍل
 

 ػبػت 24سفتبس گل ثؼذ اص گزؿت بثیش گزؿت صهبى ثش خَاف ٍ ت -3خذٍل

 600 300 pH FL(CC/30min) AV(CP) PV(CP) YP(llb/100ft2) ؿوبسُ سدیف

2 16 10 2/5  14 8 6 4 

3 20 12 1/5  7/13  10 8 4 

 

 دٍ دس گل ایي اص آهذُ دػت ثِ خَاف .اًذ ؿذُ آٍسدُ 1 خذٍل دس هَاد همبدیش ٍ وبسوشد ثب ّوشاُگل ًْبیی هب  9 تب 1 هشاحل

 دهبی دس دٍم هشحلِ دس فبسًْبیت دسخِ 250 دهبی دس سٍل ّبت ػبػت 16 ٍ اٍل هشحلِ دس ًگْذاسی ػبػت 24 اص ثؼذ هشحلِ

 سئَلَطی اػت هـخق (1ًوَداس) ٍ (4فلل ) خذٍل ًتبیح اص وِ گًَِ ّوبى(. 4خذٍل) ؿذ گیشی اًذاصُ فبسًْبیت دسخِ 140

 آة كبف افت حشاست اص ثؼذ حتی ٍیظُ، پلیوشّبی ٍخَد دلیل ثِ ٍ ثَدُ هٌلَة ثؼیبس چشخؾ، اص ثؼذ ٍ لجل پیـٌْبدی ػیبل

 اهش ایي وِ( 7 ؿىل) ثَدُ هٌبػت ثؼیبس هخبهت ٍ پیَػتگی داسای ؿذُ ایدبد كبفی اًذٍد. اػت داؿتِ وبّؾ پیـٌْبدی ػیبل

 ّب لَلِ گیش خٌش ٍ چبُ لٌش وبّؾ اص ٍ وشدُ ایدبد چبُ اًشاف دس سا هٌبػجی ػبصی دیَاسُ ثتَاًذ پیـٌْبدی ػیبل ؿَد هی ػجت

 ًگْذاسی اػتبتیه كَست ثِ هذسج اػتَاًِ یه دس ػبػت 48 هذت ثِ پیـٌْبدی ػیبل هزوَس، هَاسد ثش ػالٍُ .وٌذ هوبًؼت

 . (8ؿىل  )ًـذ هـبّذُ( دٍفبصی) ػیبل ّوگٌی خَسدى ّن ثِ گًَِ ّیچ ٍ ثَدُ هٌبػت ثؼیبس صهبى ثب آى پبیذاسی وِ ؿذ
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1
  Apparent Viscosity 

2
  Plastic Viscosity 

3
  Yield Point 
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 خَاف گل پیـٌْبدی ّذف -4خذٍل

 لجل اص چشخؾ دس حشاست ثؼذ اص چشخؾ دس حشاست 

 5/17 5/31 (cpگشاًشٍی ظبّشی )

 9 19 (cpگشاًشٍی پالػتیه )

lbf/100ftًمٌِ ٍاسٍی )
2) 17 25 

lbf/100ftثبًیِ) 10همبٍهت طلِ ای 
2) 3 6 

lbf/100ftدلیمِ) 10همبٍهت طلِ ای 
2) 4 7 

cmافت كبف آة )
3) 6/2 -- 

pH 8 9 

gr/cmٍصى هخلَف گل)
3) 2/1 2/1 

 

 
 سئَلَطی گل -1ًوَداس

 

 

                        
        صهبى  ثب گل پبیذاسی -8ؿىل                          ویفیت ویه گل                                    -7ؿىل      

 

 پیشىُبدی حفبری سیبل بر َب آالیىذٌ تأثیر بررسی.        14

 

 ػیبل ؿیویبیی ٍ فیضیىی خَاف وِ ثبؿذ هی هختلف ّبی آالیٌذُ ثب آلَدگی هؼشم دس ّوَاسُ ػولیبت، حیي دس حفبسی ػیبل

 گبصّبی آّه، ،(سع) فؼبل خبهذات دسیب، آة ؿبهل حفبسی كٌؼت دس ّب آالیٌذُ تشیي هتذاٍل .دٌّذ لشاسهی تبثیش تحت سا

 ثِ گبص ٍ خبهذ ٍ هبیغ كَست ثِ هختلف ػبصًذّبی حفش اثش دس حفبسی ػولیبت حیي دس وِ ّؼتٌذ طیپغ ٍ ػیوبى اػیذی،
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 ووتشیي ّب آالیٌذُ ایي ثب همبثلِ دس وِ ؿَد ًشاحی ًَسی ثبیذ هٌبػت ػیبل سٍ ایي اص. ؿًَذ هی ٍاسد حفبسی ػیبل ػیؼتن

 ؿیویبیی ٍ فیضیىی ّبی سٍؽ ثب آى اكالح اهىبى لضٍم كَست دس ٍ ثبؿذ داؿتِ سا ؿیویبیی ٍ فیضیىی خَاف دس تغییشات

 گشفت لشاس فَق ّبی آالیٌذُ هؼشم دس ػیبل ایي پیـٌْبدی، حفبسی ػیبل ًشاحی ّبی آصهبیؾ اداهِ دس لزا. ثبؿذ داؿتِ ٍخَد

 گیشد. ثذیي لشاس هٌبلؼِ هَسد حفبسی ػولیبت دس هدذد اػتفبدُ اهىبى ٍ آًْب همبثلِ ثب ّبی ساُ اثش آًْب، ثشسػی هوي تب

گشم  5/10گشم ػیوبى،  5/10حفبسی،  ثٌتًَیت گشم 25 دسیب، آة حدوی دسكذ 10 ثب تشتیت ثِ ًوًَِ ػیبل حفبسی هٌظَس

 دس ػبػت چشخؾ 16 ٍ ػبػت ًگْذاسی 24 اص ثؼذ ٍ ؿذ آلَدُ خبلق ػَلفَسیه اػیذ ػی ػی 3گشم گچ،  5/10آّه، 

 ًوَداسّبی كَست آى ثِ ًتبیح وِ ؿذ گیشی اًذاصُ دسخِ فبسًْبیت 140 دهبی دس آى خَاف فبسًْبیت، دسخِ 250 دهبی

 تب 2 ًوَداسّبی اػت. ؿذُ همبیؼِ آلَدگی اص ٍ ثؼذ لجل پیـٌْبدی ػیبل خَاف ًوَداسّب ایي آهذُ اػت. دس 8تب  2 ای هیلِ

 هَسد دسیبی پبیِ )آة ػیبل اػتحىبم آة، كبف افت ًمٌِ ٍاسٍی، پالػتیه، ظبّشی، ٍیؼىَصیتِ ٍیؼىَصیتِ تشتیت ثِ 8

 خَاف دس خضئی اختالف ثِ هٌدش ٍ اػت هتفبٍت (4) خذٍل دس ؿذُ اسائِ ًوًَِ ثب ًوًَِ ایي ػبخت ای طلِ pH اػتفبدُ ثشای

 ػیبل وِ اػت ایي اص حبوی آهذُ دػت ثِ ًتبیح .وٌذ هی همبیؼِ ّن ثب سا ؿذُ آلَدُ ّبی ًوًَِ ٍ( اػت ؿذُ حفبسی ػیبل

 اػت لجَلی لبثل پبیذاسی داسای طیپغ ٍ اػیذی گبصّبی ،(سع) فؼبل خبهذات دسیب، آة آلَدگی همبثل دس پیـٌْبدی حفبسی

 لبثل حفبسی ػیبل وشدى سلیك یب ٍ تیٌشّب اص اػتفبدُ هثل هؼوَل ّبی ثْؼبصی ثب ػیبل خَاف دس آهذُ ٍخَد ثِ خضئی تغییشات ٍ

 هی اػتفبدُ لبثل غیش حفبسی ػیبل ػولًب ٍ داؿتِ حفبسی ػیبل خَاف ثش ؿذیذی تخشیجی اثشات آّه ٍ ػیوبى اهب اػت، دفغ

 هی ثبال 12 حذٍد تب سا pH ؿَد هی ثبػث ثبال دس اًحالل ٌّگبم آّه ٍ ػیوبى وِ ثبؿذ ایٌگًَِ تَاًذ هی اتفبق ایي تَخیِ. ؿَد

 .ثذٌّذ دػت اص سا خَد ٍوبسوشد ؿذُ دادُ سػَة ولؼین تَػي ٍ ؿذُ ّیذسٍلیض گل دس هَخَد پلیوشّبی وِ آة ،pH ٍ ثشًذ

 
 اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش ٍیؼىَصیتِ ظبّشی گل پیـٌْبدی  -2ًوَداس

 

( هـبّذُ هی ؿَد تٌْب ًوًَِ آلَدُ ثِ ػیوبى ٍ ًوًَِ آلَدُ ثِ آّه داسای ٍیؼىَصیتِ ظبّشی ووتشی 2ّوبًٌَس وِ دس ًوَداس )

 ًؼجت ثِ ثمیِ ًوًَِ ّب هی ثبؿذ.
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 نمونه خالص -1

 نمونه آلوده به آب دریا -2

 نمونه آلوده به رس -3

 نمونه آلوده به آهک -4

 نمونه آلوده به سیمان -5

 نمونه آلوده به اسید -6

 نمونه آلوده به سود -7

 نمونه آلوده به گچ -8

 نمونه آلوده به سیمان با آماده سازی قبلی -9

 نمونه آماده سازی شده برای آلودگی با سیمان -10
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 اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش ٍیؼىَصیتِ پالػتیه گل پیـٌْبدی -3ًوَداس

 

 ( ػیوبى، آّه ٍ اػیذ ثیـتشیي تبثیش سا ثش سٍی ٍیؼىَصیتِ پالػتیه گل پیـٌْبدی لشاس هی دٌّذ.3دس ًوَداس )
 

 
 اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش ًمٌِ ٍآسٍی گل پیـٌْبدی -4ًوَداس

 

( ًـبى هی دّذ وِ ًوًَِ ّبی آلَدُ ثِ ػیوبى، آّه 4پیـٌْبدی ثب تَخِ ثِ ًوَداس) اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش ًمٌِ ٍآسٍی گل

 ٍ ػَد داسای ووتشیي ًمٌِ ٍآسٍی ٍ ًوًَِ ّبی آلَدُ ثِ آة دسیب، سع، اػیذ، گچ داسای ثیـتشیي ًمٌِ ٍآسٍی ّؼتٌذ.

 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

 7 
8 

9 
10 

(c
p

) 
ش

رخ
 چ

ی و
دار

گه
ز ن

د ا
 بع

ک
ستی

پال
ه 

زیت
کو

یس
 و

 نمونه خالص -1 

 نمونه آلوده به آب دریا -2

 نمونه آلوده به رس -3

 نمونه آلوده به آهک -4

 نمونه آلوده به سیمان -5

 نمونه آلوده به اسید -6

 نمونه آلوده به سود -7

 نمونه آلوده به گچ -8

 نمونه آماده سازی شده و آلوده به سیمان -9

 نمونه آماده سازی شده برای آلودگی با سیمان  -10

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

(l
b

f/
1

0
0

 f
t)

ش 
رخ

 چ
 و

ی
دار

گه
ز ن

د ا
 بع

ی
رو

وآ
طه 

 نق
 

 نمونه خالص -1

 نمونه آلوده به آب دریا  -2

 نمونه آلوده به رس -3

 نمونه آلوده به آهک   -4

 نمونه آلوده سیمان -5

 نمونه آلوده به اسید   -6

 نمونه آلوده به سود -7

 نمونه آلوده به گچ -8

 نمونه آماده سازی شده و آلوده به سیمان -9

 نمونه آماده سازی برای آلودگی با سیمان -10



 ( 6931سال  -2شماره  -2جلد ) مجلٍ وخبگبن علًم ي مُىذسی

 195

 
 اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش افت كبف آة گل پیـٌْبدی  -5ًوَداس

 

 ًـبى هی دّذ وِ ًوًَِ آلَدُ ثِ آّه داسای ثیـتشیي افت كبف آة ثؼذ اص ًگْذاسی ٍ چشخؾ هی ثبؿذ.( 5ًوَداس )
 

 
 ثبًیِ گل پیـٌْبدی 10ثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش اػتحىبم طلِ ای ا -6ًوَداس

 

بى، آّه، اػیذ ٍ ػَد ( ًـبى هی دّذ وِ ػیو6ثبًیِ گل پیـٌْبدی دس ًوَداس) 10اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش اػتحىبم طلِ ای 

 ثبًیِ هی ثبؿذ. 10ثبًیِ ٍ ًوًَِ آلَدُ ثِ گچ داسای ثیـتشیي اػتحىبم طلِ ای  10داساسی ووتشیي اػتحىبم طلِ ای 
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 دلیمِ گل پیـٌْبدی 10اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش اػتحىبم طلِ ای  -7ًوَداس

 

( ًـبى هی دّذ وِ ػیوبى، آّه، اػیذ ٍ ػَد 7پیـٌْبدی دس ًوَداس)دلیمِ گل  10اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش اػتحىبم طلِ ای 

 دلیمِ هی ثبؿذ. 10دلیمِ ٍ ًوًَِ آلَدُ ثِ گچ داسای ثیـتشیي اػتحىبم طلِ ای  10داساسی ووتشیي اػتحىبم طلِ ای 
 

 

 
 گل پیـٌْبدی  pH اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش -8ًوَداس

 

( ًـبى هی دّذ وِ ًوًَِ آلَدُ ثِ ػیوبى ٍ آّه ثؼذ اص ًگْذاسی ٍ 8گل پیـٌْبدی دس ًوَداس )pH اثش آالیٌذُ ّبی هختلف ثش 

 هی ثبؿذ. pHهی ثبؿٌذ ٍ ًوًَِ آلَدُ ثِ اػیذ داسای ووتشیي  pHچشخؾ داساسی ثبالتشیي  
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 آَک ي سیمبن بٍ آلًدگی مشکل رفع.       15
 

 ٍ ػیوبى. اػت آّه ػیلیىبت ووپلىغ ػیوبى،. داسد ٍخَد آّه یب ػیوبى ثب حفبسی ػیبل آلَدگی احتوبل حفبسی حیي دس

 :وٌٌذ هی آصاد ولؼین یَى ثشگـتی، ٍاوٌؾ ًجك آة دس اًحالل ٌّگبم آّه

 
 ػپغ ٍ ؿذُ ّیذسٍلیض گل، دس هَخَد پلیوشّبی وِ ؿَد هی ثبال هی ثشد ٍ هَخت  12سا تب حذٍد  pHّیذسٍوؼیذ ولؼین، 

 هـىل حل ثشای ولؼین زفٍ ح pHوبّؾ  ثذٌّذ. ثٌبثشایي  دػت اص سا خَد ٍوبسوشد ؿًَذ دادُ سػَة ولؼین تَػي

ثب اػتفبدُ  pHوبّؾ  ثشای ػیوبى حفبسی اص لجل پیـٌْبدی حفبسی ػیبل ثبیذ هزوَس هـىل سفغ ؿًَذ. ثشای هی پیـٌْبد

 وٌذ: هی ػول صیش هؼبدلِ ًجك ػیتشیه ؿَد. اػیذ ػبصی آهبدُ ولؼین دادى سػَة ثشای ػذین وشثٌبت ثی ٍ ػیتشیه اػیذ

 
 

 آهبدُ ػَدااؽگشم  5/1ٍ ػیتشیه  اػیذ گشم 5/1 افضٍدى ثب ّب ًوًَِ آلَدگی، اص لجل پیـٌْبدی، گل هـىل سفغ هٌظَس ثِ

 ّب ًوًَِ خَافگشم ػیوبى آلَدُ ؿذ.  5/10یىی اص آى ّب ثب  ٍ ؿذُ ػبصی آهبدُ ٍ ػبختِ ًوًَِ دٍ اداهِ دس .ؿًَذ هی ػبصی

 گیشی اًذاصُ ػبًتیگشاد دسخِ 60 دهبی دس ٍ ػبًتیگشاد دسخِ 120 دهبی دس چشخؾ ػبػت 16 اص ثؼذ ٍ ؿذى آلَدُ اص ثؼذ ٍ لجل

 وِ گًَِ ّوبى اػت. ؿذُ دادُ ًـبى حفبسی ػیبل خَاف ٍ ثش سئَلَطی ػبصی آهبدُ تبثیش 12 ٍ 11 ّبی ؿىل دس. ؿذًذ

 ًذاسد. آى خَاف ثش تخشیجی اثش ػیبل پیـٌْبدی ػبصی آهبدُ ؿَد، هی هـبّذُ

 وِ ثِ ًَسی اػت. ؿذُ دادُ ًـبى ؿذُ آهبدُ حفبسی ػیبل خَاف ثش ػیوبى ثِ آلَدگی اثشات (12) ٍ (11) ًوَداسّبی دس

 لزا اػت، دادُ لجَلی وبّؾ لبثل همذاس تب سا ػیوبى آلَدگی تخشیجی اثشات حفبسی ػیبل ػبصی آهبدُ ؿَد، هی هـبّذُ وِ

 پبؿٌِ حفبسی صهبى هثل ٍخَد داسد، ّب آالیٌذُ ًَع ایي ثِ حفبسی ػیبل آلَدگی احتوبل وِ هَالؼی دس ؿَد هی پیـٌْبد

 حفبسی ػولیبت ػپغ ٍ ؿذُ ػبصی سٍؽ آهبدُ ثذیي حفبسی ػیبل اثتذا وبسی، ػیوبى اص ثؼذ آػتشی ٍ خذاسی ّبی لَلِ

 ؿَد. اًدبم

 

 
 پیـٌْبدی گل سئَلَطی ثش ػبصی آهبدُ اثش  -9ًوَداس
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 اثش آهبدُ ػبصی ثش خَاف گل پیـٌْبدی -10ًوَداس

 

 
 اثش آلَدگی ثش سئَلَطی گل پیـٌْبدی -11ًوَداس

 

 
 پیـٌْبدی گل خَاف ثش آلَدگی ٍ ػبصی آهبدُ اثش -12ًوَداس

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ٍیؼىَصیتِ 

 ظبّشی

ٍیؼىَصیتِ 

 پالػتیه

PH   افت كبف آة دلیمِ 10طل  ثبًیِ 10طل  ًمٌِ ٍاسٍی

18 

16 

4 

2 
3 

0.5 

7.4 

12.5 

7.5 

10 

1 1.5 
2.5 

7 

 ًوًَِ آهبدُ ػبصی ؿذُ ًوًَِ خبلق
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 شذٌ گل سبختٍ ومًوٍ در سبزوذ بٍ آسیب عذم ي یًوی تعًیض ياسطٍ بٍ َب رس فعبلیت كبَش خبصیت.      16
 

 یه وبتیَى ثب تؼَین اهش ایي ثبؿذ، هی ووتش فؼبلیت ثب ّبیی وبًی ثِ ّب سع تجذیل ثبصداسًذُ، ػیبالت دیگش خبكیت

پزیشد.  هی دّذ، اًدبم هی وبّؾ سػی سا وبًی آهبع پتبًؼیل وِ دیگشی یَى ثب سع ّبی ٍسلِ ثیي فوبی دس هَخَد

 داسد. ثؼتگی آًْب ًؼجی غلظت ّبی ٍ ّب وبتیَى ًجیؼت ثِ دیگش وبتیَى خبی ثِ ؿذى خبیگضیي ثشای وبتیَى یه تَاًبیی

 هی ؿیلی ػٌگ ثیـتش پبیذاسی وِ ػجت ؿَد هی پتبػین وبتیَى ثبػث خبیگضیٌی گل ایي دس پتبػیوی ًوه اص اػتفبدُ

 آػیت وبّؾ اػت. حفبسی ػیبل هٌبػت ًـبًِ وبسوشد گل، ًوًَِ دس ؿذُ سٍل حفبسی وٌذُ ّبی ػختی افضایؾ  ]5[ؿَد.

 وبّؾ ثب ثِ ػبصًذ ّب سػبًٌذُ آػیت ًفَر اص هوبًؼت ٍ پلیوشّبی هٌبػت اص ثب اػتفبدُ حفبسی ػیبل ایي دس ثِ ػبصًذ ٍاسدُ

 ثِ احتوبلی ّبی آػیت سفغ چٌذ ّش گیشد، هی اًدبم ون ًفَرپزیشی ثب ویه ًبصن ػبخت ٍ حفبسی ػیبل آة كبف افت

 ثبؿذ. هی ػبدُ اػیذّبی هتذاٍل، دس ػیبل ایي افضٍدًی ّبی توبم ثَدى حل لبثل ٍاػٌِ
 

 شذٌ سبختٍ گل ومًوٍ سبزی ريان خبصیت بررسی.       17
 

 همبٍم ٍ ًیشٍّبی سا داؿتِ چبُ ٍ حفبسی سؿتِ ثیي اكٌىبن وبّؾ ٍ ػبصی سٍاى خبكیت ثبیذ هٌبػت حفبسی ػیبل یه 

 ػیبل ؿَد. دس هی اًحشافی هـبّذُ ّبی دس حفبسی خلَف ثِ اكٌىبن ایي دّذ. افضایؾ وبّؾ سا اكٌىبن ٍ گـتبٍس

 دس خبكیت گل دٌّذ. ایي سٍاًی هی خبكیت گل ًوًَِ ثِ پلیوش ّب ٍ گلیىَل هثل خبف هَاد اص اػتفبدُ پیـٌْبدی

 ثب گل پَػتِ هشیت همبٍهت گل، ثشای ایي ًوًَِ .ؿذ گیشی اًذاصُ  E-P MUD TESTERدػتگبُ ٍػیلِ ثِ آصهبیـگبُ

 دّذ. هی سا ًـبى همبیؼِ ایي ًتبیح( 5خذٍل ) وِ ؿذ همبیؼِ سٍغٌی ًوًَِ گل یه
 

 سٍغٌی گل ثب ؿذُ ػبختِ ػیبل ػبصی سٍاى خبكیت همبیؼِ -5خذٍل

 همبٍهت هشیت پَػتِ
 (psiگل گلیىَلی ) (psiگل سٍغٌی )

36465 35533 
 

 شیل َبی ومًوٍ بب حفبری سیبل ياكىش وتبیج بررسی.        18
 

 ثب وِ ؿیل ّب اػت حفبسی هٌبػت ػیبل ًشاحی دس هتذاٍل ّبی سٍؽ اص ؿیل ًوًَِ ثب حفبسی ػیبل ٍاوٌؾ ًتبیح ثشسػی

- Recovery Hot Rolling( API اص اػتبًذاسد آصهبیؾ ؿذ. دس ایي اًدبم آصهبیـگبّی هختلف ّبی دػتگبُ اص اػتفبدُ

13I) 10ٍ  5گشم اص داًِ ّبی ؿیل ثیي هؾ ّبی  1/19هی ؿَد.  اػتفبدُ پیـٌْبدی ػیبل ثبصداسًذگی خبكیت ثشسػی ثشای 

دسخِ ػبًتیگشاد داخل گل ًشاحی ؿذُ سٍل ؿذًذ. داًِ ّبی ؿیل  120ػبػت دس دهبی  17ٍ ثِ هذت  (9)ؿىل اًتخبة ؿذًذ 

ؿیل  . دسكذ ثبصیبفتی داًِ ّبی(10)ؿىلگشم ثَدُ اًذ  1/18، ثؼذ اص خـه ؿذى دس گشم وي 35ثبصیبفتی سٍی تَسی هؾ 

 (13-5)دسكذ هی ثبؿذ. همبیؼِ ًتبیح ثبصیبفت وٌذُ ّبی ؿیلی دس تؼذادی اص اًَاع هختلف ػیبالت حفبسی دس ًوَداس  74/94

 ثب همبیؼِ دس حفبسی ّبی وٌذُ یىپبسچگیهـبّذُ هی ؿَد. ثِ ًَسی وِ هـخق اػت ثبصدُ ایي ػیبل حفبسی دس حفظ  

 اػت. شثْت آثی ثبصداسًذُ پبیِ حفبسی ػبیش ػیبالت
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 ًوًَِ ؿیل ثؼذ اص چشخؾ حشاستی -10ؿىل                                  ًوًَِ ؿیل لجل اص چشخؾ حشاستی                      -9ؿىل                        

 

 
 حفبسی ػیبالت اًَاع دس ؿیلی ّبی وٌذُ ثبصیبفت دسكذ همبیؼِ -13ًوَداس

 وتیجٍ گیری.       19

 وٌٌذُ وٌتشل ّبى سٍؽ اص اػتفبدُ ٍ اًتخبة وِ داسد ٍخَد حفبسى حیي دس چبُ ًبپبیذاسى ثب همبثلِ ثشاى هتٌَػى ساُ ّبى

 اًَاع اص خذیذى ثٌذى تمؼین همبلِ ایي اػت. دس هؼئَل ّبى هىبًیؼن ٍ ًبپبیذاسى اًَاع ؿٌبخت هؼتلضم ًبپبیذاسى،

 هىبًیؼن ٍ ؿذُ ثٌذى تمؼین هىبًیىى ًبپبیذاسى ٍ ؿیویبیى ًبپبیذاسى دػتِ دٍ ثِ ؿیلى ؿذ. ًبپبیذاسى اسائِ ؿیلى ًبپبیذاسى

 گشدیذ. تـشیح ًبپبیذاسى ًَع دٍ ّش

 ایي سفتبس اص تشى دلیك ثیٌى پیؾ تب ؿَد ثٌب ػٌگ ًبپبیذاسى ّبى هىبًیؼن ثِ تَخِ ثب ؿیلى ػبصًذ ػبصى هذل اػت الصم

 دّذ. اسائِ ػبصًذ

 ثبؿذ. هی چبُ ؿشایي دس ؿذُ ًشاحی گل هٌبػت وبسوشد هَیذ آهذُ دػت ثِ ًتبیح -1

 ثِ خض آلَدگی ثِ ّب آلَدگی تحول دس ؿذُ ػبختِ حفبسی ػیبل ثبالی تَاًبیی ثیبًگش ؿذُ اًدبم ّبی آصهبیؾ ًتبیح -2

 ثْؼبصی اًدبم ثب آلَدگی ّب ایي اثش دس حفبسی ػیبل خَاف دس آهذُ ٍخَد ثِ خضئی ثبؿذ. تغییشات هی آّه ٍ ػیوبى

 ثبؿذ. هی اكالح لبثل حفبسی ػىَی هحل دس هتذاٍل ّبی

 هی ثبؿذ. ؿذُ ًشاحی گل ثِ سٍغٌی گل ًضدیه ٍ خَة ػبصی سٍاى خبكیت دٌّذُ ًـبى آهذُ دػت ثِ ًتبیح -3

 رسات وِ ؿذ هـبّذُ ًشفی ؿًَذ. اص هی ثبصیبفت ؿذُ ًشاحی گل دس حشاستی چشخؾ اص ثؼذ ؿیل رسات اوثش تمشیجبً

 وِ اػت ّب ؿیل ثش سٍی گل اص خَاف ثدبهبًذُ اثشات ػلت ثِ ٍایي اًذ ؿذُ لجل ثِ ًؼجت ثبالتشی اػتحىبم داسای ثبصیبفتی

 دسكذ ثبال، آهبع لذست ثب ؿیل ًوًَِ اص اػتفبدُ تَخِ ثِ وٌذ. ثب ووه دیَاسُ پبیذاسػبصی ثِ تَاًذ هی چبُ ؿشایي دس
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 داؿتي ًگِ پبیذاس دس ؿذُ ًشاحی گل لبثل هالحظِ تَاًبیی اص حبوی ثبؿذ وِ هی ثبالیی دسكذ گل ًوًَِ ایي ثشای ثبصیبثی

 اػت. سٍغٌی پبیِ ػیبل ثب همبیؼِ لبثل تمشیجبً ٍ ثَدُ دیگش ثیـتش اًَاع اص گل ایي دسكذ ثبصیبفت اػت. ؿیلی ػبصًذّبی
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