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 چکیده طرح و زمینه علمی آن

ای بزرگ و صنعتی، آلودگی کی از عوارض زندگی در شهرهی

اخیرا با هجوم ریزگردها مشکلی ملی برای جامعه  هواست. 

  ایجاد شده و دیگر جوامع بشریما

) توجه داشته باشید که این طرح همانند جمع آوری زباله 

در خانه ها و یا لوله کشی آب در خانه ها پیشگیری از 

که عوارض انتهایی است ( نه پاک کردن صورت اصلی مسئله 

 ستو ریز گرد ها آلودگیجلو گیری از تولید 

) برای مثال اگر تولید مثل متناسب با اقلیم محیط و  

رفیت های طبیعی محیطی باشد آلودگی ایجاد توانایی هاو ض

ملیون نفر میبود بسیاری از  2نمیگردداگر جمعیت تهران 

 زشتیهای محیطی نبود 

یا اگر کشاورزی بی رویه و سوئ مصرف آبهای زیرزمینی و  –

حرکت رد دریاچه ارومیه ای خشک نمیشود روی زمینی صورت نگی

ریزگرد در صحرای عربستان نه تنها بد نیست که حرکتی کامال 

طبیعی و زیباست همانند ریزش آبشار نیاگارا در امریکا یا 

 قله اتشفشانی فعال در هاوایی 

زشتی ریزگرد زمانیست که مردمی اقلیمی مانند اهواز را 

امن میبینند و تشکیل جامعه مدنی میدهند پس از چند صد 

جنگ بوجود میاید یا در ری سیاست مداخله کرده سال تمدن شه

به علت ازدیاد جمعیت و  اقلیم دیگری که کشور نام گرفته

پیشرفت علم ساختمان و سد سازی دبی ورود آب رودخانه فرات 

 کم شده و ایجاد مصیبت میکند 
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 2و1شکل 

 اصل مهم در این مقاله قابل توجه است چهار

 

محصول و فرایند فعالیت اینکه آلودگی --اول 

طبیعی درست و نادرست همه انسان های محصوصًا 

شهرنشین است در نتیجه همه باید در پاکسازی 

 و رفع آن همکاری کنند

اینکه طبیعت به زیبایی و سادگی روش --دوم 

 پاکسازی هوای آلوده محیط را به ما آموخته

در محیط  سیاسی و کالن مدیریتی اصل مهم  -سوم

که میباید با همکاری و  زیست بشری مطرح است

کمک دانشمندان و سیاستمداران همه ملل جریان 

 و ایجاد راه حل اساسی کند داشته

 هارمچ 

اینکه انسانها نباید در روند قوانین طبیعت 

مداخله کنند که اگر چنین کردند انوقت باید 

با وضع قوانینی در رفع عوارض و مشکالت ناشی 

 -مداخله مسئول پذیر باشند) قطع در ختان از

خشک شدن -ها و تغیر مسیر رودخانه هاایجاد سد
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سوزاندن  -تاالبها و در یاچه ها و رودخانه ها

 -تولیدات شیمیایی –نفت و زغال سنگ 

و عوارض جنگ -پالستیکهاو محصوالت پتروشیمی

وحشتناک انسانی ومهاجرتی و بومزیستی و 

مواد –انه ها تغیر مسیر رودخ –روانی

تولید مثل –شهر سازی  –کانال کشی  -شیمیایی

ماهیگیری و صیدهای خاج از طبیعی  -غیر طبیعی

  -نسل کشی گیاهان و جانوران و انسانها و –

رادیو  –عوارض سیاسی -آلودگیهای صوتی  

آلودگیهای صوتی و انواع امواج  –اکتیو 

عوارض منفی برخورد  -مختلف الکترو منتیک 

 و فرهنگهابر محیط زیست تمدنها

هوای زیبای به جامانده با باریدن یک نم 

باران پاییزی یا بهاری در هوای آلوده شهری 

به ما آموخته که شستن هوا چاره کار است، 

یکی از عوارض زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی 

آلودگی هوا است اخیرًا با وجود ریزگردها 

 مظاعف بوجود آمده  مشکلی 

تواند تا حد میبا روش شستشو ی هوا ولی یک دستگاه تصفیه 

 دستگاه تصفیه هوا در این روش  .زیادی این مشکل را حل کند

 ضمن جذب ریزگردها و دیگر آالینده های موجود در هوا  

خل سطل زباله بصورت خره آالینده ها را جذب و بداتوسط آب 

 یت میشودداخل فاضالب هدابویا مستقیم میگردد  تخلیه 
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 4شکل 

به سبک شویندگی  یک سیستم تصفیه  حاضر دستگاه اختراع شده

ها و هوا برای ایجاد جریان هوای مطبوع و عاری از آالینده

سیستم عملکرد آن بسیار ساده و استفاده از  ریزگردها است.

آن  برای عموم ارزان با سرویس  و نگهداری آسان ساخته 

تلفی از ساده و میشود بسته به محل و نوع کاربری انواع مخ

خانه های  -مدارس–دولتی  اختمانهای خصوصی وارزان برای س

تا اتاقهای عمل و بیمارستانها  -مکانهای عمومی-مسکونی 

حتی سر چهار راههای خیابانهای  و....... مکانهای خاصو

شلوغ و آلوده و پر ترافیک با روشی کامال ابدایی و فوق 

 .العاده زیبا و کار آمد میتواند ساخته شود
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 دستگاه خارج از ساختمان قرار دارد  5شکل 
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                                                             7و6شکل 
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 1شکل 

نشان داده شده است.  1بعدی انفجاری دستگاه تصفیه هوا در شکل  3نقشه 

 اندشماره گذاری شده 1اجزاء اصلی که روی شکل 

محفظه هرمی یا  -2دریچه ورودی هوای آلوده، -1شامل:  

فریم  -4فیلتر هرمی یا مخروطی ناقص،  -3مخروطی ناقص، 

آب پاش چرخان،وسنسور ایجاد پودر آب -5نگهدارنده فیلتر، 

قیف مخروطی  -8مخزن ذخیره آب،  -7فنرهای زیر فیلتر،  -6

گری کانال خروجی هوای تصفیه است. اجزاء دی -9زیر فیلتر 

شیر زیر مخزن ذخیره، -10که در شکل آورده نشده است شامل 

 -13دمنده هوا  -12، مخزن مخصوص ذخیره مواد آالینده -11

کنترل پنل  -15 محل نگهدارنده و نصب رطوبت گیر -14پمپ آب 

 وسایل آب بندی است. -17چرخ زیر دستگاه  -16

ر نظر برای دستگاه یک سیستم کامال اتوماتیک الکترونیکی د

گرفته شده است. نمایشگرها و کلیدهای فرمان و تنظیم روی 

شود. دو عدد سنسور نیز برای کنترل پنل دستگاه نصب می

سنجش آلودگی هوا در ورود و خروج هوا در نظر گرفته شده 
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است. با توجه به اطالعات دریافتی از سنسورها و میزان 

شود که آلودگی سرعت فن و سرعت گردش آب کم یا زیاد می

شود. چراغ نمایشگر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می

میزان آلودگی هوا و سرعت فن نیز بر روی کنترل پنل در 

 نظر گرفته شده است.

 

 فوق( 1شکل شرح مختصری از طرز کار مطابق )

هوا از طریق یک دمنده و از طریق دریچه ورودی وارد 

شود. می(part 18)یا محفظه هرمی  (part 03)فیلترمخروطی ناقص 

داخل محفظه مخروطی یک فیلتر از صفحات موازی مشبک نازک 

 به 7و6شکل  ضد زنگ 

 partتعدادمورد نیاز و فواصل حساب شده و به شکل مخروطی )

ست و شاین فیلتر قابل شستوجود دارد. (part 17)( یا هرمی 03

 میشود و با چرخش آب پاش شسته

( part04طی نیز یک فریم نگهدارنده فیلتر )درون فیلتر مخرو

( است.  و تعداد مناسبی سنسور part 05و یک آب پاش چرخان )

تعبیه میشود .آب گردشی توسط  part 06 های  ایجاد پودر آب

یک پمپ سیرکوالسیون و از طریق لوله ورودی به آب پاش 

های شود.طراحی آب پاش چرخان، مانند آب پاشچرخان وارد می

ای است که ممنتوم سیال آب باعث چرخش چرخان چمن، به گونه

شود. مزیت چرخان بودن آب پاش چرخان این است که آب پاش می

شود. آب پاش چرخان و ه جای فیلتر منتقل میاسپری آب به هم

اسپری آب در فضای درون فیلتر، یک فضای شبه بارانی بوجود 

آورده و باعث جذب ریزگردها و مواد آالینده هوای ورودی  

به  محفظه فیلتری مخروطی توسط قطرات ریز و پودرآب و نیز 

ری شود. آب عبوها و ریزگردها میشستشوی فیلترها از آالینده

از روی  صفحات فیلترها  .و ذرات آالینده جذب شده توسط 

و  کرده عبور ها فیلتر صفحاتقطرات آب  شسته شده از روی 

 صفحات سطح بر خورد و جذب و گیرندگی و ریزش تعدد علت به
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(  part 8و از طریق قیف )، ریزش کرده شده بیشترریزگرد

زیر فیلتر به مخزن مخصوص ذخیره مواد آالینده وارد شده و 

یا مستقیم بداخل فاضل آب هدایت میشود الزم به ذکر است که 

آب موجود در سیستم گردشی بوده و یک شناور نیز درون مخزن 

در  برای جبران آب از دست رفته در نظر گرفته شده است. 

، (part 02)هوا پس از عبور از مخروطی ناقص صورت نیاز

( شده و به part 04مستطیلی ) میتواند وارد فیلتر رطوبت گیر

 شود.  و رطوبت گیری  صورت کاملتری تصفیه

هوای تصفیه شده و پاکیزه از طریق کانال خروجی مطابق 

شود. هوای خروجی مشابه هوا ی پس از یک ، خارج می9-1شکل 

دستگاه باران بهاری، مطبوع و پاکیزه است. برای اینکه 

هایی نیز در زیر دستگاه قابل حمل )پرتابل( باشد چرخ

تواند در داخل ساختمان این دستگاه می part15عبیه شده است.ت

بوده هوای داخل منزل را به صورت گردشی تصفیه کند یا 

اینکه در بیرون ساختمان باشد و هوای آلوده بیرون را 

کند.) در  شسته و از طریق کانال به داخل ساختمان هدایت

صورت نیاز از سیستم تنظیم رطوبت  و دما استفاده میکنیم 

) 

اندازه، ظرفیت، جنس و شکل دستگاه متناسب با نیاز کاربر 

دو نوع  15و  part  12ربرد دستگاه طراحی می شود. در و کا

 طراحی شکل ظاهری دستگاه نشان داده شده است.

  (google) برج بدون دود هلندی به آدرس یخبراینترنت

پارکی در روتردام قرار  یک دستگاه مکنده هوا بسیار بزرگ در وسط

بلعد، یا حداقل مقدار قابل مه دود موجود در هوا را میهدارد که 

توجهی از آن را. این در واقع یک مکنده هوا نیست و شاید دقیق تر 

  در جهان بنامیم.تصفیه کننده هواباشد اگر آن را بزرگ ترین 

http://saakhtani.ir/archive/1394/06/16102
http://saakhtani.ir/archive/1394/06/16102
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حاصل یک همکاری بین طراح  شود،برج بدون دود، آن طور که نامیده می

، محقق دانشگاه تکنولوژی دلفت (Daan Roosegaarde) ان روزگاردههلندی 

 ENS ، و یک شرکت تکنولوژی سبز در هلند به نام(Bob Ursem)باب اورسم 

متر مکعب هوا را در  هزار ۲۸ متر ارتفاع، حدود ۷است. برج فلزی با 

کند. برای تشریح بیشتر آن باید گفت که برج بدون یک ساعت تصفیه می

ساعت برای تمیز کردن هوای تمام استادیوم باغ میدان  ۱۰ دود تنها

” گوید: روزگارده می .زمان احتیاج دارد (Madison Square Garden)مدیسون

توانید یک محدوده کند، میقتی که برج بدون دود سرپا است و کار میو

 ”.کوچک را تمیز کنید

انجام  برج بدون دود این کار را با یونیزه کردن ذرات دود درون هوا

میکرومتر )در حدود عرض یک تار  ۱۰دهد. ذراتی با قطر کوچک تر از می

با  توانند کردن کوچک هستند و میپنبه( که به حد کافی برای تنفس 

بر  ۲۰۰۰ها و قلب مضر باشند. اورسم که از اوایل سال ورود به شش

 کند، روی یونیزه کردن کار می

گوید یک سیستم تهویه شعاعی در باالی برج )که با انرژی باد تامین می

کند که در آن فظه ای میبلعد و آن را وارد محشده( هوای کثیف را می

شوند. مانند میکرومتر دارای بار مثبت می ۱۵از  بزرگترذرات 

شوند، ذرات دارای بار مثبت خود های آهن که جذب یک آهن ربا میتراشه

را به الکترودی با بار مخالف که در اتاقک قرار داده شده متصل 

های پایینی برج رانده کنند. سپس هوای تمیز به منافذ خروجی قسمتمی

کند. اورسم ختار را با یک بالن هوای تمیز احاطه میشود، و این سامی

کند که این روش به علت باردار کردن ذرات با به این نکته اشاره می

های ولتاژ مثبت به جای منفی، مانند بسیاری دیگر از تصفیه کننده

 .کندهوای یونی گاز ازن تولید نمی

ات منابع هوایی مدیری در بخش تحقیق (Eileen McCaule) آیلین مک کاولی

تکنولوژی ارائه شده در برج بدون دود اگرچه “گوید: کالیفرنیا می

حاال نه، اما نیاز به ارائه در مقیاس بزرگ در نواحی شهری آلوده 

کند که برخی مسائل بازدهی و او اضافه می” جهان خواهد داشت.

تجهیزاتی وجود دارد، مانند اینکه مثال هر چند وقت یک بار این 

له نیاز به تمیز کردن دارد. اما اورسم همین تکنیک را در وسی

های تمیز کننده بیمارستانی، گاراژهای پارکینگ و در طول کنار سیستم

http://saakhtani.ir/wp-content/uploads/2015/09/SmogFree-ProjectRoosegaarde2-1024x683.jpg
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ها استفاده کرده است. این برج تا به حال بزرگترین و زیباترین جاده

در حقیقت قرار بر این بوده که برج بدون .کاربرد تکنولوژی او است

با طراحی ظاهری خاص و هم نوآوری تکنولوژیکی باشد.  دود هم یک شیء

های عجیب و مفید اجتماعی خود معروف روزگارده برای طراحی پروژه

است، او همان کسی است که بزرگراه هوشمند درخشان را در هلند طراحی 

گوید زیباسازی برج توجه گسترده ای را به سمت مسئله ای کرد. او می

کند. او ها مخفی شده است، جلب میاغذبازیکه به طور معمول تحت ک

 :گویدمی

های جدید ها، ماشینها، میزها، المپهایی که درباره صندلیمن از طراحی

ها داشته خسته شده ام. ما به حد کافی از این های جدید استو ساعت

 .ایم، بگذارید روی مسایل واقعی زندگی تمرکز کنیم

 

، شرکتی که برج را ساخت، ENS روزگارده برای دو سال با اورسم و 

گوید که مردم همکاری کرد تا برج بدون دود عملی شود و حاال می

در آن هستند. او اخیرا از بمبئی برای صحبت با مقامات رسمی شیفته

های مشابه در یک پارک، بازگشته است. همین طور مقامات مورد نصب برج

که الهام بخش این پروژه  یکو، پاریس و پکن )شهر آلوده ایدر مکزرسمی

البته ما “گوید: بود( به این پروژه عالقه مند هستند. او می

خواهند این برج را های بسیاری از توسعه دهندگان امالک که میدرخواست

قرار دهند دریافت کرده ایم و من در  در بعضی نواحی ثروتمند آلوده

کنم این برج باید در یک ها نه بگویم . فکر میآن نظر دارم اکنون به

روزگارده تصمیم دارد که یک تور بدون دود را در ”.باشدفضای عمومی

های برج را در شهرهای های پیش رو آغاز کند تا بتواند تواناییسال

اطراف جهان نشان دهد. این در واقع یک سفر نمایشی است که او 

http://saakhtani.ir/wp-content/uploads/2015/09/SmogFree-ProjectRoosegaarde12-1024x683.jpg
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به ماشینی که او معبد زیارتی هوای  امیدوار است توجه بیشتری را

 ) سیمین حمیدی(.نامد جلب کندتمیز می

ما نیز میتوانیم با الهام از او ولی سیستمی کامال 

ضمن تصفیه و متفاوتتر ساده تر و با کار آیی بیشتر 

و شویندگی هوا  . از مزایای عدم تعویض فیلتر و 

ثابت و تر عدم جمع آوری آالینده ها با راندمان باال 

از برودت . آالینده ها  ریزگرد ها و ضمن گیرندگی

همانند  هدر مکانهای خشک و آلودخروجی پاک  یهوا 

نیز استفاده کرده و  بعضی از چهار راههای تهران

و و نگهداریهای پیچیده نیست یس ونیازی به سر 

ضمن  افت فشار خروجی بسیارکم و ثابت است

د اهواز و است شهر هایی مانن توجه اینکه قابل

خوزستان و سیستان و شهرهای عربی که ریز گرد ها 

فراوانند این وسیله بهترین است جهت چرخه باز گشت 

ریزگرد ها به رودخانه ها و امثاله و در شهر های 

به  محیط داخلی آن به پس مانده های سوختی الوده 

 هوای ورودی...علت وجود ترکیبات گوگردی و کربنی 

 و دستگاه استدی و خود بنوعی شوینده فیلتر ها اسی

.قابل توجه که در محیطهای ساحلی بنوعی از اب دریا 

 ( 8) شکل نیز میتوان استفاده کرد

با توجه به اینکه اکثر مواد شیمیایی نکته بسیار مهم . 

و ترکیبات آنها و حتی گازهایی مثل گاز کلر وامثاله در 

نکه سختی آب مربوط به وجود آب حل میشوند و با توجه به ای

(میباشد و 2Fe+(  و آهن)2Mg+( و منیزیوم)2Ca+یونهای کلسیم )

و  رسوبات تشکیل شده از جنس کربناتها ی این یونها است .

از آنجایی که در منا طق صنعتی و شهر های پر ترافیک 

در هوا وجود داشته  که با حل XNoو    2Soو 2Coگازهای    

آب کاهش یافته و فضای  داخل PHشدن این گاز ها در آب 

دستگاه و محیط آن خاصیت اسیدی یافته که رسوبات کربناتها 

را در خود حل میکند و از تشکیل رسوب در منافذ فیلتر و 

که این خود به باال بردن لوله آب پاش جلو گیری میکند. 

رفتن راندمان و توان دستگاه کیفیت دستگاه و باال 

شکل (مو ثری میکنددر جدا کردن آب و هوا کمک بسیار

 (7و6
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 8شکل 

 

در سر هر چهار میتوان  و روشاز این سیستم 

و یا مابین  راه در خیابانها یی مثل تهران 

به برجهای بلند مسکونی یا اداری و غیره 

راحتی استفاده کرد در این خصوص از آب 

یا ست و به راحتی قابل دسترس ا یی کهقناتها 

در حال حاضر این آبها چاههای سطحی شهری که 

فاضل آبها و از کانالهای زیر  همراه

استفاده  یابانها به جنوب شهر هدایت میشودخ

کرده و هوای شسته شده را به فاضل آب شهری 

به عبارت ساده تر با آب  هدایت کرد و 

را شست  تهران  شهری مثل قناتها میتوان هوای

ندارد  و قیف در این روش  نیازی به ریسایکلو
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. ضمن اینکه نمای بسیار زیبایی در سطح شهر 

 و ضمن پاک کردن هوا در مطبوع ایجاد میکند

آن و دادن نمای زیبا در شهر فوق کردن 

 العاده موثر است

ابعاد فوق  مخروط ناقصی به برای مثال در 

 سطحی برابرمتر  6.3.6

متر مربع یعنی بزرگتر از  1620=3.5.3.(18+9)

زمین فوتبال سطح جدا سازی  و عملکرد پروسه 

 مشروح را داریم

 (9a)شکل 



16 
 

 22دمنده ساخت ایران با قدرت  با یک a-9شکل 

کیلووات به راحتی میتوان به قدرت هوا دهی و 

متر مکعب در ساعت یعنی کمی بیشتر  30000تصفیه

 از مشابه برج هلندی دست یافت

 

 

 

وسیله انتقال نیروی پمپ اب جهت (9)شکل 

چرخش و شستشوی فیلتر و ایجاد مه ساز درون 

 دستگاه
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ف شده توسط فیلتر به ک لوده جداآب آ (10شکل )

ریخته و توسط حفره میانی  دستگاه شیبدار

  تخلیه میگردد
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یچه تایی است  توجه کنید که قسمتی از الیه مقابل در 5این اخرین الیه از فیلتر سه ردیفه )11اشکل(

1تخلیه مشبک نیست
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خروج هوای  رشی از دستگاه و ورود هوای الوده وب12شکل 

 پاک

 

 

 

چگونگی ساخت مه اب در دستگاه13شکل 
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 اعماالینده هانمایش سیستم شستشوی فیلتر و ایجاد ریز اب و جذب 14شکل 

 ازریزگرد و باکتری و دیگر االینده ها

 

 

 

 از هواها ( آب ذرات آلوده سوار بر ریز آب )چگونگی جدا سازی  15شکل 
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مین فوتبال  هوا از اب جدا توجه کنید که در سطحی به اندازه یگ ز  16شکل

 میگردد
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مزیت دیگر این دستگاه انحصاری بودن همراه با توان 

ساخت و صادرات آن به کشور های مجاور و دیگر کشور هایی 

که در گیر این پدیده شوم ناشی از انفجار جمعیت و است 

  صنعت و شهر نشینی است
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 احترام سعید محسنی آراسته 


