
︠︡﹝︀ت ﹝︪︀ورهای، ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︭︀﹜ و ا︗︣ای ︨﹫︧︐﹛ ز﹨��  و ا︤و�︨﹫﹢ن ︎︣وژه ︋︣﹜﹫︀ن ︠︤ر 

آدرس: ﹝︀ز﹡︡ران، ︨﹙﹞︀ن ︫︣، ︋︺︡ از ︋︣ج﹨︀ی ︻︷﹫﹛ زاده 

�︤ارش �︀ر ︫﹞︀ره ۱۰۴ 

�﹢︭︠ ︩︋ :︀﹞︣﹁︀ر�

︀زه ︨︍﹠︐︀ ﹝︪︀ور و ︵︣ا� ︨﹫︧︐﹛ ز﹨�� و آب︋﹠︡ی: ︫︣�️ ︠︀� ︨﹫︀ل ︨

 ﹝︀︧️ ز﹝﹫﹟: ︡ود ۱۹۰۰۰ ﹝� ﹝︣︋︹ 

روش ︀︎︡ار ︨︀زی: ︫﹞︹ ︋︐� ︨�︀﹡� 

︻﹞﹅ �﹢د ︋︣داری: ۱۱- ﹝� 

روش آب︋﹠︡ی ︨︀زه ز︣ز﹝﹫� : ز﹨�� دا﹨︀ ﹤﹚﹫︨﹢︋ ﹜︀ی ﹡﹆︴﹥ای و ز﹨��

(Type A) ︀ی آ︨︀﹡︧﹢ر﹨﹤﹛︀ ︣اه آب︋﹠︡ی﹝﹨ ﹤︋ (Type C)︿� ︴︨ 



︣وژه در ︡ود ﹡﹢زده  ︤ر وا﹇︹ �︣د︡ه ا︨️. ﹝︧ــ︀️ �﹏ ز﹝﹫﹟︎  ﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ۵۰ ﹝�ی از در︀ی︠  ︡ران و︋  ︀ز﹡ ︣ (﹝︐﹏ ﹇﹢) ا︨︐︀ن ﹝ ﹙﹞︀ن︫  ︤ر در ﹝﹠︴﹆﹥︨  ︣﹜﹫︀ن︠  ︎︣وژه︋ 

 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ـ﹞︀ل �︋︀︫ـ︡.︋  ︣ز﹝﹫﹟ در ︲ـ﹙︹︫  ـ︀﹝﹏ ۲ ︵︊﹆﹥ ز ︣ج ﹨︀ی دو﹇﹙﹢ ۳۶ ︵︊﹆﹥︫  ︀︠︐﹞︀ن ︑︖︀ری ۶ ︵︊﹆﹥ در ︲ـ﹙︹ ︗﹠﹢ب و︋   ︨︩ ︀﹝﹏ دو︋  ﹨︤ار ﹝� ﹝︣︋︹︫ 

 ️︗ ︀ری﹀ ﹝︀︨ــ﹥ �یدار ا︫ــ︊︀ع) ︑︀ ︻﹞﹅ ۴۰ ﹝�ی ﹨︣�﹢﹡﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت �︀  ︠︦﹠︗) �﹫﹠�︑﹢ژ ︳ــ︣ا ــ﹞︀ل و︫   ︫�︀ــ  ︨︳ ︣وژه در︠  ـ︀︠︐�︀ه︎   ︨﹏﹞ ار��ی ﹇︣

 ︉︣ا︲ ﹤� �︀ ﹫︧ـــــ︐﹛ ز﹨︪ـــــ� در ا﹟ ﹡﹢ع از︠   ︨﹤ ﹢ده ا︨️.﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝�ان د� آب ورودی︋  ︀ ﹝︪ــــ��ت ︗︡ی رو︋︣و︋   ︋�︀ ﹢دن︠   ︋� ︤د﹜﹫﹏ ر ﹤ ز﹨�︪ــــ﹪︋ 

 ﹅﹝︻ ︩ا ︣� ﹝﹆︀︵︹ ﹨﹞︙﹢ن ︀﹜﹥﹨︀ی آ︨︀﹡︧ــ﹢ر ا︤﹁ ︺ً︱ـ︀ در︋  ︋︣داری از � را︋︴﹥  ︾�︠� ﹡﹞︀� ︑︊︺﹫️ ��﹠︡، و︋  ﹥ ︻﹞﹅ �﹢د ︀�� دار﹡︡ ﹡︧ـ︊️︋  ︢رد�︋  �

︺︀ع ︑︃︔� و ﹝﹆︡ار د�  ︋︣آورد︫  ︢رد� آب،  ﹢ا﹨︡︋﹢د.︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︗️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝�ان د﹇﹫﹅ �  ︠﹟�﹝﹞�︾ ﹤︐︠︀  ︨︩﹫ ︡ون ا︗︣ای ا﹜﹞︀﹡︀ی︎   ︋︬︪﹞ از ﹝﹆︡ار

︀ ا︗︣ای   ︋.︧︡ـــــــــــ︐﹛ ز﹨�︪ـــــــــــ﹪ ﹝﹢﹇️ ︵︣ا� � �︣د﹫ ﹁︐﹥ و︨  ︣︢ �ان ا﹡︖︀م ︎  ﹞︍︀ژ در ﹝︀︨﹥، ﹨︡ ا﹁︐︀ن و ﹨︡︠  ﹞︌ آز﹝︀︩﹨︀ی︎  ︣و� ︗️ ︵︣ا�︎  آب︠ 

︡ه ︑﹢︨︳   ︫﹤︡ی ا︗︣ا� ارا﹠  ︋﹤﹫︀﹡ ︋︣ا︨︀س ︭ــــ﹢رت ﹝︣﹙﹥ای   ︋﹜︧ــــ︐﹛ ز﹨��ــــ دا﹫ ︡ه و︨  از آب در ﹇︧ــــ﹞️ �︿ �﹢د �﹠�ل︫  ﹨︀︀ی ﹝﹢﹇️ ز﹨�︩ ︣︑

︡ه ا︨️. ︺︡ از ا︑﹞︀م آن ﹡﹞︀︩ داده︫  ﹫︧︐﹛ ز﹨�� و︋  ︫︣ا︳ ا︧︐︀� آب ﹇︊﹏ از ا︗︣ای︨   ︣︀ی ز﹨ ﹏� ﹝︀ ا︗︣ا �︣د︡. �﹥ در︫  ︀ر︣﹁ �

﹝︭︀﹜ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح:

- ژ︀︐︧�︑﹢﹏ ︎︣و︎﹙﹫﹟ ︋︀ وزن وا︴︨ ︡ ۴۰۰ �︣م ︗️ ﹁﹫﹙�ا︨﹫﹢ن

- ژ︀︐︧�︑﹢﹏ ﹡︀︋︀﹁︐﹥ ︎�ا︨�ی ︋︀ وزن وا︴︨ ︡ ۳۰۰ �︣م و ۵۰۰ �︣م ︋�︑﹫︉

️︷﹁︀﹞ و �︫ ﹤� ﹏︠ی از ﹡﹀﹢ذ دو︾︀ب ︨﹫﹞︀ن ︋︐﹟ ﹝�︣ ︋﹥ دا��﹢﹚︗ ️︗ 

PVC ان�﹝﹞﹢ژ ﹤� از 

�﹞︣︋ - ژ︀︐︧�︑﹢﹏ ︋︀﹁︐﹥ ︎�ا︨�ی دو ︨﹢﹥ ︋︀ ﹝﹆︀و﹝️ ۵۰ �﹫﹙﹢ ﹡﹫﹢︑﹟ 

 �﹝﹚﹫﹞ ۲ ️﹞︀︲ ︀︋ PVC ان�﹝﹞﹢ژ -

�﹝﹚﹫﹞ ۴ ️﹞︀︲ ︣ض ۳۲ ︨︀﹡︐﹫﹞� و︻ ︀︋ ️︑ ︣ف︵ � PVC ا︨︐︀پ - وا︣︑

︤ر﹅ ︎︪︐﹫︊︀ن ︑ �︎ -

- ︫﹟ ︑︣�﹫� ︋︀دا� و ﹡﹢دی ︋︀ ﹇︴︣ ﹝﹣︔︣ ۱۶ ا� ۱۹ ﹝﹫﹙﹫﹞�

- ﹜﹢﹜﹥ ز﹨�︩ �︀رو�﹫️ ︋︀ ﹇︴︣  ۸ ا︗ ︘﹠️ ︋�︀ر��ی در ︀ه و �︀﹡︀ل ﹨︀ی

 ز﹨��


