
︣وژه ︻︀︵� ﹫︧︐﹛ ز﹨�� و ا︤و�︨﹫﹢ن︎  ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀ورهای، ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︭︀﹜ و ا︗︣ای︨ 
آدرس: ︗︣دن - ︠﹫︀︋︀ن ︻︀︵�

�︤ارش �︀ر ︫﹞︀ره ۱۰۵

�﹢︭︠ ︩︋ :︀﹞︣﹁︀ر�

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

 ﹝︀︧️ ز﹝﹫﹟:  ۳۴۷۰﹝� ﹝︣︋︹ 

روش ︀︎︡ار ︨︀زی و ا︗︣ای ︨︀زه :  ︑︀پ دان 

︻﹞﹅ �﹢د ︋︣داری: ۲۲- ﹝� 

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

(type A) ︿� در GCL اره و﹢ان در د�﹝﹞﹢︪︀ء آب︋﹠︡ ژ︾ 



﹝︭︀﹜ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح:

️︗ ۳۰۰ �︣م ︴︨ ︡ا︨�ی ︋︀ وزن وا �︎ ﹤︐﹁︀︋︀﹡﹏︀︐︧�︑﹢ژ -

︗﹙﹢��ی از ﹡﹀﹢ذ ︠︀� ︋﹥ دا︠﹏ �﹥ ز﹨�︩ د﹢اره

-�﹥ ز﹨�︩ ︫︀﹡﹥ ︑﹛ ﹝︣� ︋︀ وزن ﹝︭﹢ص ۶۰۰ �︣م ︋︣ ﹝� ﹝︣︋︹

︋﹥ ﹨﹞ــــ︣اه ﹝︩ ﹁︀︊ــــ︣��س ︗️ ﹨︡ا️ آب ︨︴ دـــ﹢اره ︋﹥ 

�︀﹡︀﹜︀ی �︿

- ︻︀﹅ ︋﹠︐﹢﹡﹫� ﹁︺︀ل (GCL)  - در ﹝︡وده �︿

- ژ﹢﹝﹞�ان ︲ ︀︋ PVC︀﹝️ ۲ ﹝﹫﹙﹫﹞� - در ﹝︡وده د﹢اره

- ﹜ــــ﹢﹜ـــ﹥ ز﹨�︩ �ــــ︀رو�﹫️ ︋︀ ﹇︴ـــــــــــ︣ ۸ ا︗ ︘﹠️ ︋�︀ر��ی در 

�︀﹡︀﹜︀ی ز﹨��

 �﹠﹞ ﹤﹆︊︵ ۵ ﹏﹞︀ ﹆︀) وا﹇︹ �︣د︡ه ا︨️.﹝︧ـــ︀️ �﹏ ز﹝﹫﹟ در ︡ود ۳۴۷۰ ﹝� ﹝︣︋︹︫  ︎︣وژه ︻︀︵� در ﹝﹠︴﹆﹥ ︗︣دن (︠﹫︀︋︀ن آ︣﹁

از ا︧ـــ︐︀� آب در  ︊︉ ر︠︡اد ︣︑ ︣وژه،︨   ︎﹟︀ه ا�︐︠︀ ︀︫︡. و︗﹢د ﹇﹠﹢ات ﹝︐︺︡د در ﹝︡وده︨  ︀��داری ︡ود ۲۲ ﹝� �︋   ︠﹅﹝︻ ︀ و︋ 

︊︉ ا﹡﹆︴︀ع در   ︨﹤� (﹟﹫︀︎-�︀︋) روش ︑︀پ دان ﹤ ︀︡ار︨︀زی︋  ︀زه ا︮� و︎  ︣ ا︨︀س ﹡﹢ه ا︗︣ای︨  ︡ه ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋   ︫�﹞ -۱۲ ﹅﹝︻

  ︀ ﹠︡ی و ز﹨�︩ را︋  ﹫︧ــــــــ︐﹛ آب︋  ︀زه ا︮�)، ︵︣ا� و ا︗︣ای︨  ︐﹢﹡︀ی︨   ︨︹﹝ ︪ــــــــ︀ی ﹝︐︺︡د (﹡︷�︫  ︨﹫︧ــــــــ︐﹛ ا︤و�︨﹫﹢ن در︋ 

︣ه ﹝﹠︡ی از   ︋️�︣  ︫﹟︀د ﹁� ا﹠︪ـــــ﹫ ﹫︧ــــ︐﹛ ا︤و�︨﹫﹢ن در ﹡﹆︀ط ﹝︐︺︡د،︎   ︨︹︴﹇ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀︠︐﹥ ا︨️.︋  ﹝︀︵︣ات ︗︡ی رو︋︣و︨ 

ـــــ︐﹢﹡ـــ︀ و   ﹥ ︻﹙️ و︗﹢د︨  ﹠︐﹢﹡﹫� ﹁︺ــــــ︀ل GCL در �︿︋   ︋﹅︀︻ اره ﹨︀ و﹢در د PVC ان�﹝﹞﹢دا︫ـــــ︐﹟ آب و ا︨ـــــ︐﹀︀ده از ژ ﹤�﹡ ﹟﹫︀︎

﹫︧ـــــــــــــــــــــــــــــ︐﹛   ︨﹟ا︗︣ای ا ︀ ﹠︡ی ارا﹥ �︣د︡ه ا︨️.︋   ︋﹜﹡ ️︗ ︀﹡﹢︐ ﹠︐﹢﹡﹫� در ﹜︊﹥︨  ﹢﹡︡� رس︋  ︀︮﹫️ ﹝︐﹢رم︫  ︋︣ه ﹝﹠︡ی از︠ 

︣وژه ﹝︪ـــــــ︀﹨︡ه  ︣وژه، آ︔︀ری از ﹨︣�﹢﹡﹥ ﹡﹀﹢ذ و آب در︎   ︎﹟︀ت ﹝﹠� ا﹆︊︵ ️︠︀ ︀ل از︨  ︦ از �︫︢️ ۵︨  ا︤و�︨﹫﹢ن و ز﹨�︪ـــــــ﹪ ︎ 

﹥ و︲﹢ح ﹝︪︬ ا︨️.  ︋﹤﹚︧﹞ ﹟ا ﹏︀ی ذ︧�︻ ︪︡ه ا︨️ �﹥ در﹡


