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آييِ ماس عيغتٌ تاعيغات ٍناّيني ٗ گْذصدايي آب اعتخشٕاي ؽْاي عشپ٘ؽيذٓ

چاپ اٗه
ٍ٘عغٔ اعتاّذاسد ٗ تذقيقات فْؼتي ايشاُ
ٍ٘عغٔ اعتاّذاسد ٗ تذقيقات فْؼتي ايشاُ تْٖا عاصٍاّي اعت دس
ايشاُ مٔ تش طثق قاُّ٘ ٍيت٘اّذ اعتاّذاسد سعَي فشآٗسدٓ ٕا سا تؼييِ
ٗ تذٗيِ ٗ اجشاي آّٖا سا تا مغة ٍ٘افقت ؽ٘ساي ػاىي اعتاّذاسد
اجثاسي اػالً َّايذٗ .ظايف ٗ ٕذفٖاي ٍ٘عغٔ ػثاستغت اص:
( تؼييِ ،تذٗيِ ٗ ّؾش اعتاّذاسدٕاي ٍيي – اّجاً تذقيقات تٔ ٍْظ٘س
تذٗيِ اعتاّذاسد تاال تشدُ ميفيت ماالٕاي داخيي ،مَل تٔ تٖث٘د
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سٗؽٖاي ت٘ىيذ ٗ افضايؼ ماسائي فْايغ دس جٖت خ٘دمفائي مؾ٘س -
تشٗيج اعتاّذاسدٕاي ٍيي – ّظاست تش اجشاي اعتاّذاسدٕاي اجثاسي –
مْتشه ميفي ماالٕاي فادساتي ٍؾَ٘ه اعتاّذاسدٕاي اجثاسي ٗ
جي٘گيشي اص فذٗس ماالٕاي ّاٍشغ٘ب تٔ ٍْظ٘س فشإٌ َّ٘دُ
اٍناّات سقاتت تا ماالٕاي ٍؾاتٔ خاسجي ٗ دفع تاصاسٕاي تيِ اىَييي
مْتشه ميفي ماالٕاي ٗاسداتي ٍؾَ٘ه اعتاّذاسد اجثاسي تٔ ٍْظ٘س
دَايت اص ٍقشف مْْذگاُ ٗ ت٘ىيذمْْذگاُ داخيي ٗ جي٘گيشي اص ٗسٗد
ماالٕاي ّاٍشغ٘ب خاسجي سإَْائي ػيَي ٗ فْي ت٘ىيذمْْذگاُ ،ت٘صيغ
مْْذگاُ ٗ ٍقشف مْْذگاُ – ٍطاىؼٔ ٗ تذقيق دستاسٓ سٗؽٖاي ت٘ىيذ،
ّگٖذاسي ،تغتٔ تْذي ٗ تشاتشي ماالٕاي ٍختيف – تشٗيج عيغتٌ
ٍتشيل ٗ ماىيثشاعيُ٘ ٗعايو عْجؼ – آصٍايؼ ٗ تطثيق َّّ٘ٔ ماالٕا
تا اعتاّذاسدٕاي ٍشت٘ط ،اػالً ٍؾخقات ٗ اظٖاسّظش ٍقايغٔ اي ٗ
فذٗس گ٘إيْأٍ ٕاي الصً) .
ٍ٘عغٔ اعتاّذاسد اص اػضاء عاصٍاُ تيِ اىَييي اعتاّذاسد ٍي تاؽذ ٗ
ىزا دس اجشاي ٗظايف خ٘د ٌٕ اص آخشيِ پيؾشفتٖاي ػيَي ٗ فْي ٗ
فْؼتي جٖاُ اعتفادٓ ٍي َّايذ ٗ ٌٕ ؽشايظ ميي ٗ ّياصٍْذيٖاي خاؿ
مؾ٘س سا ٍ٘سد ت٘جٔ قشاس ٍي دٕذ.
اجشاي اعتاّذاسدٕاي ٍيي ايشاُ تٔ ّفغ تَاً ٍشدً ٗ اقتقاد مؾ٘س اعت
ٗ تاػث افضايؼ فادسات ٗ فشٗػ داخيي ٗ تأٍيِ ايَْي ٗ تٖذاؽت
ٍقشف مْْذگاُ ٗ فشفٔ ج٘ئي دس ٗقت ٗ ٕضئْ ٕا ٗ دس ّتيجٔ
ٍ٘جة افضايؼ دسآٍذ ٍيي ٗ سفآ ػٍَ٘ي ٗ مإؼ قيَتٖا ٍي ؽ٘د.

كميسيُن آييه كار سيستم تاسيسات مكاويكي َ گىذزدايي آب استخرٌاي شىاي سرپُشيذي
رئيس
تاصسگاُ ّ -افش
اعضاء
آقاتيگي  -آرسٍيذخت
جضايشياىَ٘عي  -ػيي
دْاچي  -عيَيِ
ػشبصادٓ  -دَيذ

ٍْٖذط ٍذيظ
صيغت
دفتش فْي ٍْٖذعي عاصٍاُ تشتيت تذّي
ٍْٖذط ٍؼَاس
عاصٍاُ ّ٘عاصي ٗ تجٖيض ٍذاسط
دمتش آسؽيتنت
ٍْٖذط ؽٖشعاصي دفتش فْي ٗصاست مؾ٘س
عاصٍاُ آتؼّؾاّي ٗ خذٍات ايَْي ؽٖشداسي
ٍْٖذعي ايَْي
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ماسّٗي  -سضا
مشيٌدادي ٍٖ٘ -ػ
ىلٍظإشي -
دغاًاىذيِ

ٍْٖذعي ٍناّيل
ىيغاّظ تٖذاؽت
ٍْٖذعي ٍؼَاس

دتير
فذسائي ؽاٍي٘  -دغِ ٍْٖذعي ٍؼَاس

تٖشاُ
ماسؽْاط آصاد
ٗصاست آٍ٘صػ ٗ پشٗسػ
ٍؾاٗس ٍ٘عغٔ اعتاّذاسد ٗ تذقيقات فْؼتي
ايشاُ
ٍ٘عغٔ اعتاّذاسد ٗ تذقيقات فْؼتي ايشاُ

فٍرست مطالة
آئيِ ماس عيغتٌ تأعيغات ٍناّيني ٗ گْذصدايي آب اعتخشٕاي
عشپ٘ؽيذٓ ؽْا
ٍقذٍٔ
ٕذف ٗ دأٍْ ماستشد
تقفئ فيضيني تشاي صالهعاصي آب اعتخشٕاي عشپ٘ؽيذٓ
گْذصدائي ؽيَيائي آب اعتخشٕاي عشپ٘ؽيذٓ

تغَٔ تؼاىي
پيؾگفتاس
اعتاّذاسد آئيِ ماس عيغتٌ تأعيغات ٍناّيني ٗ گْذصدائي آب
اعتخشٕاي ؽْاي عشپ٘ؽيذٓ ت٘عيئ مَيغيُ٘ فْي ٍشت٘طٔ تٖئ ٗ
تذٗيِ ؽذٓ ٗ دس پْجآ ٗ چٖاسٍيِ مَيتٔ ٍيي اعتاّذاسد فْايغ ٗ
عاختَاُ ٍ٘سر ٍ٘ 76/12/11سد تأييذ قشاس گشفتٔ  ,ايْل تٔ اعتْاد
تْذ ٍ 1ادٓ  3قاُّ٘ افالدي ق٘اّيِ ٗ ٍقشسات ٍ٘عغٔ اعتاّذاسد ٗ
تذقيقات فْؼتي ايشاُ ٍق٘ب تَِٖ ٍآ  1371تؼْ٘اُ اعتاّذاسد
سعَي ايشاُ ٍْتؾش ٍيگشدد .
تشاي دفع َٕگاٍي ٗ َٕإْگي تا پيؾشفتٕاي ٍيي ٗ جٖاّي دس
صٍئْ فْايغ ٗ ػيً٘  ,اعتاّذاسدٕاي ايشاُ دس ٍ٘اقغ ىضًٗ ٍ٘سد
تجذيذّظش قشاس خ٘إْذ گشفت ٗ ٕشگّ٘ٔ پيؾْٖادي مٔ تشاي افالح يا
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تنَيو ايِ اعتاّذاسدٕا تشعذ  ,دس ْٕگاً تجذيذ ّظش دس مَيغيُ٘ فْي
ٍشت٘ط ٍ٘سد ت٘جٔ ٗاقغ خ٘إذ ؽذ .
تْاتشايِ تشاي ٍشاجؼٔ تٔ اعتاّذاسدٕاي ايشاُ تايذ َٕ٘اسٓ اص آخشيِ
چاپ ٗ تجذيذ ّظش آّٖا اعتفادٓ َّ٘د .
دس تٖئ ٗ تذٗيِ ايِ اعتاّذاسد عؼي ؽذٓ اعت مٔ ضَِ ت٘جٔ تٔ
ؽشايظ ٍ٘ج٘د ٗ ّياصٕاي جاٍؼٔ دتياىَقذٗس تيِ ايِ اعتاّذاسد ٗ
اعتاّذاسد مؾ٘سٕاي فْؼتي ٗ پيؾشفتٔ َٕإْگي ايجاد ؽ٘د .
ىزا تا تشسعي اٍناّات ٗ ٍٖاستٖاي ٍ٘ج٘د ايِ اعتاّذاسد تا اعتفادٓ اص
ٍْاتغ صيش تٖئ گشديذٓ اعت :
 -1تٖغاصي
 -2إيش ٗ اعتيو  ,تٖغاصي ؽٖش ٗ سٗعتا تشجَٔ دمتش سصاقي ّ -افش
 جيذ اٗه  ,چاپ ؽؾٌ  -اّتؾاسات جٖاد داّؾگإي3- Satvato joseph A.- Environmental
engineening & samitation , fourth edition.
Newuork , london Toronto 1992
4- Kebabjian, R.S(1995) Disinfection of public pools
and Mangement of fecal Accidants, Joornal
environmental Health Vol 58-NO1

آئيه كار سيستم تأسيسات مكاويكي َ گىذزدايي آب
استخرٌاي سرپُشيذي شىا
 -0مقذمً
ٍؼياسٕاي پاميضگي آب اعتخشٕاي عشپ٘ؽيذٓ ؽْا ّضديل تٔ اعتاّذاسد
آب آؽاٍيذّي ٍيتاؽذ  .آب اعتخش دس ف٘ست ػذً سػايت
اعتاّذاسدٕاي تٖذاؽتي ٍيت٘اّذ تيَاسيٖاي دقثٔ  ,ؽثٔ دقثٔ  ,اعٖاه
ّ ,اسادتيٖاي دعتگآ گ٘اسؽي  ,ػفّ٘ت چؾٌ  ,گ٘ػ  ,ديق ٗ تيْي ,
تيَاسيٖاي دعتگآ تْفغي  ,تيَاسيٖاي پ٘عتي ٍاّْذ تيَاسيٖاي قاسچي ,
صسدٓ صخٌ  ,خاسػ پ٘عت ٗ دتي تيَاسيٖاي ٍقاستتي سا تٔ ؽخـ
اعتفادٓ مْْذٓ اص آب آى٘دٓ اعتخش ٍْتقو َّايذ ٌٍٖ .تشيِ ػ٘اٍو آى٘دٓ
مْْذٓ آب اعتخش افضايؼ تاس ( تؼذاد ؽْاگش ) تيؼ اص تؼذاد ٍذاعثٔ ؽذٓ
دس طشادي اعتخش  ,ػذً مْتشه فذيخ ميش تاقيَاّذٓ اعتخش ٗ ػذً
مْتشه تٖذاؽتي ؽْاگشاُ قثو اص ٗسٗد تٔ اعتخش ٍيتاؽذ  .ىزا تٔ ٍْظ٘س
دفع عالٍت اعتفادٓ مْْذگاُ قثو اص تٖشٓ تشداسي اص اعتخش ؽْا ٍيتايذ
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اعتخش ٍجٖض تٔ تأعيغات تقفئ فيضيني تشاي صاله عاصي آب ٗ
گْذصدائي تٔ سٗػ ؽيَيائي ؽذٓ تاؽذ .

ٌ -1ذف َ دامىً كارترد
ٕذف اص تذٗيِ ايِ آئيِ ماس تؼييِ ض٘اتظ ٍشت٘ط تٔ عيغتٌ ٍناّيني ٗ
گْذصدائي آب اعتخشٕاي عشپ٘ؽيذٓ ؽْا اعت .
ايِ آئيِ ماس سا ٍيت٘اُ دس ٍ٘سد اعتخشٕاي عشپ٘ؽيذٓ ؽْا تناس تشد
.

 -2تصفيً فيسيكي تراي زاللسازي آب استخرٌاي
سرپُشيذي
 -1-2فاف مشدُ يا صاله عاصي آب سٗؽي اعت مٔ ت٘عيئ آُ
ػَييات جذاعاصي  ,تّٔؾيْي ٗ تَاط تيِ آب ٗ عط٘ح فافي تاػث
ٍيؽ٘د مٔ ٍ٘اد ٍؼيق ٍ٘ج٘د دس آب دس داخو تغتشي اص ٍاعٔ  ,مل ٗ
ديگش ٍ٘اد اص آب جذا ٍيؽ٘د .
اّتخاب ّ٘ع فافي تشاي تقفئ فيضيني آب اعتخش تغتگي تٔ ٍْؾأ آب
ٍ٘سد اعتفادٓ داسد  .فاف مشدُ آب دس مإؼ ّاخاىقيٕاي ٍؼيق آب
اص قثيو تيشگي  ,تامتشيٖا  ,جيثلٕا داساي ع٘دٍْذي تاالئي اعت .
 -2-2فافيٕاي تذت فؾاس
 -1-2-2اف٘ه ماس فافيٕاي تذت فؾاس َٕاّْذ ماس فافيٕاي
ٍاعٔاي تْذ ٗ مْذ اعت مٔ دس تقفئ فيضيني ٗ صالهعاصي آب تناس
تشدٓ ٍيؽ٘د تا ايِ تفاٗت مٔ ؽِ ٗ ٍاعٔ ٗ ؽثنٔ صٕنؾي آُ دس داخو
يل اعت٘أّ قشاس داسد مٔ تذت فؾاس آب ٍيتاؽذ ؽنو 1
ٍ -2-2-2يضاُ فافي يا صاله ت٘دُ آب اعتخش
ٍيضاُ فافي ٗ صاله ت٘دُ آب اعتخش دس ط٘ه تَاً عاػات اعتفادٓ اص
آب اعتخش ٍيتايذ تٔ گّ٘ٔاي تاؽذ مٔ يل ففذٔ عيآ تٔ
قطش  15عاّتيٍتش دس صٍئْ عفيذ مف اعتخش دس ّقطٔ ػَيق اص
فافئ ٍ 9تش اص اطشاف اعتخش تٔ ٗض٘ح ديذٓ ؽ٘د .
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 -3-2-2اّذاصٓ ٗ ظشفيت فافيٕاي ٍاعٔاي تذت فؾاس
اتؼاد ٗ ظشفيت فافيٕاي تذت فؾاس تغتگي تٔ ٍيضاُ آب اعتخش ٗ
ٍيضاُ فافي مشدُ آب تش دغة ٍ ( m3/m2/dayتشٍنؼة تش ٍتش
ٍشتغ دس سٗص ) داسد مٔ ٍذاعثٔ ٗ طشادي ٗ تٖئ ٍيگشدد .
ّ -4-2-2ذ٘ٓ اعتقشاس
فافي اعت٘أّاي تذت فؾاس ٍيت٘اّذ تٔ ف٘ست افقي يا ػَ٘دي قشاس
گيشد  .تط٘س ميي فافيٕاي تا ظشفيت تاال تشجيذا تٔ ف٘ست افقي
اعتقشاس دادٓ ٍيؽ٘د .

 -3گىذزدائي شيميائي آب استخرٌاي سرپُشيذي
 -1-3تقفئ ؽيَيائي
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 -1-1-3تقفئ ؽيَيائي ػثاست اص اعتفادٓ اص ٍ٘اد ؽيَيائي تشاي
گْذصدائي آب ٍيتاؽذ .
اص تيِ ٍ٘اد گْذصداي ؽيَيائي ميش ٗ ٍؾتقات آُ تيؾتشيِ ماستشد سا
دس اعتخشٕاي ؽْا داسّذ  .تايذ ت٘جٔ داؽت مٔ ميشصّي َّيت٘اّذ
جايگضيِ ٗادذٕاي صالهعاصي ( فافي تذت فؾاس ) گشدد تينٔ ػَو
ّٖائي تقفئ آب اعتخش ٍيتاؽذ .
 -2-3ؽيَي ميش صّي
 -1-2-3ميش ٗقتي تٔ آب افضٗدٓ ٍيؽ٘د تا آُ تشمية ؽذٓ ٗ اعيذٕاي
ٕيپ٘ميش (ٕ )Hoclيپ٘ميشيت تٔ ( )Oclمٔ تٔ آُ ميش آصاد گفتٔ ٍيؽ٘د
ت٘ىيذ ٍيَّايذ مٔ ايِ ٗامْؼ دٗ طشفٔ ٍيتاؽذ .
 -3-3دعتگإٓاي تضسيق ميش
 -1-3-3ميش صّي تٔ دٗ سٗػ اّجاً ٍيگيشد :
 -1-1-3-3تضسيق ميش ٍايغ مٔ تيؾتش ٍ٘سد اعتفادٓ اعت
 -2-1-3-3ميش صّي گاصي Gas cholorintion
تشاي اطَيْاُ اص ميش صّي دائٌ آب اعتخش  ,تايذ ٗ 2ادذ ميش صّي دس
عيغتٌ تقفئ پيؼتيْي گشدد تا دس ف٘ست تشٗص اؽناه ٗ ّياص تٔ
تؼَيش ٗادذ دًٗ ٗاسد ػَو گشدد .
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ٍ -2-3-3يضاُ ميش آصاد تاقيَاّذٓ
تٔ ٍْظ٘س پيؼگيشي اص آى٘دگيٕاي ثاّ٘ئ آب اعتخش ٍقذاس ميش آصاد
تاقيَاّذٓ آب تشاعاط اعتاّذاسد ٍيتايذ  0/4تا  1قغَت دس ٍيييُ٘ دس
تَاً ٍذت اعتفادٓ اص اعتخش تاؽذ  .دس ٍ٘اقغ تشٗص اپيذٍيٕا ٍقذاس ميش
آصاد تاقيَاّذٓ ٍيت٘اّذ تا  3قغَت دس ٍيييُ٘ افضايؼ دادٓ ؽ٘د .
تشاي اطَيْاُ اص ٗج٘د ميش تاقيَاّذٓ دس دذ اعتاّذاسد دس ميئ عاػات
اعتفادٓ اص اعتخش الصً اعت دعتگآ ميش صّي ٍجٖض تٔ يل دعتگآ
َّّ٘ٔگيشي ٗ اّذاصٓگيشي ميش تاقيَاّذٓ خ٘دماس تاؽذ تا غيظت ميش
تاقيَاّذٓ دس آب خشٗجي اص اعتخش تٔ عيغتٌ تقفئ تط٘س دائٌ تذت
مْتشه تاؽذ ٗ دس ف٘ست مإؼ ٍيضاُ ميش تاقيَاّذٓ ٍ٘سد ّظش  ,تٔ
ط٘س خ٘دماس ٍيضاُ ميش تضسيقي افضايؼ ٍيياتذ تا ميش تاقيَاّذٓ الصً
سا تأٍيِ َّايذ .
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دعتگآ اّذاصٓگيشي مْْذٓ ميش تاقيَاّذٓ  ,فشاٍيِ خ٘د سا اص طشيق
فشاٍيِ اىنتشيني يا ٕ٘اي تذت فؾاس تٔ سٗصّٔ قاتو تْظيٌ ميش صُ
ٍيسعاّذ .

ؽنو ؽَاسٓ  4ؽَاي دعتگآ ٍزم٘س سا ّؾاُ ٍيدٕذ  .اعتفادٓ اص
دعتگآ ايجاد اختالف فؾاس ( ٍاّْذ ٗ تْ٘سي ٍتش ) ّيض سٗػ ديگشي
اعت تشاي تْظيٌ خ٘دماس ٍيضاُ ميش تاقيَاّذٓ مٔ اص سإٓاي ٍتذاٗه
ٍيتاؽذ  ( .ؽنو )5
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ٍقذاس ميش تاقيَاّذٓ تغتگي تٔ  PHداسد تا تغييش  PHآب ٍيضاُ ميش
آصاد تاقيَاّذٓ ّيض تغييش ٍيَّايذ ؽنو ٍْ 6ذْي ساتطٔ ميش آصاد
ٗ  PHسا ّؾاُ ٍيدٕذ مٔ ٍيتايذ دس ميش صّي ٗ تؼييِ ٍيضاُ ميش
تاقيَاّذٓ دس ّظش داؽت ٗ تٔ آُ ػَو َّ٘د .

ٍ -3-3-3يضاُ ميش ٍ٘سد ّياص گْذصدائي آب اعتخش  :ميش ٍ٘سد ّياص
آب ػثاست اعت اص اختالف تيِ ميش افضٗدٓ ؽذٓ تٔ آب تا ميش ٍ٘ج٘د يا
تاقيَاّذٓ دس آب ( تق٘ست ميش آصاد يا ٍشمة ) پظ اص دذاقو  20دقيقٔ
صٍاُ تَاط  ,تشاي ٕش آتي ٍقذاس ميش ٍ٘سد ّياص آُ تغتگي داسد تٔ
ٍقذاس ميش افضٗدٓ ؽذٓ تا صٍاُ تَاط دسجٔ دشاست ٗ  pHآب ٗ تايذ
دس دذي ميش تٔ آب افضٗدٓ ؽ٘د مٔ پظ اص پاياُ صٍاُ تَاط (
دذاقو  20دقيقٔ ) ْٕ٘ص دس آب ميش تاقيَاّذٓ تاؽذ ( دس دذٗد  0/4تا يل
قغَت دس ٍيييُ٘ ).
ٍيضاُ ميش ٍقشفي ّثايذ اص دذ الصً تيؾتش تٔ آب صدٓ ؽ٘د صيشا تاػث
ت٘ىيذ طؼٌ ٗ ت٘ي ّاٍطث٘ع آب ؽذٓ ٗ ع٘صػ چؾٌ ؽْاگشاُ سا تٔ دّثاه
خ٘إذ داؽت ٗ اگش مَتش اص دذ تٔ آب صدٓ ؽ٘د اثش گْذصدائي آُ مافي
ّخ٘إذ ت٘د .
 -4-3-3ػَو ٍينشٗتنؾي ميش :
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قذست ٍينشٗتنؾي ميش ٗ تشميثات آُ تغتگي تٔ صٍاُ تَاط  ,دسجٔ
دشاست  ٗ PH ,غيظت تشميثات ادياءمْْذٓ آب داسد .

 -4-3-3اصُ )(O3
 -1-4-3-3گاص اٗصُٗ امغيذ مْْذٓ ق٘ي ٗ گْذصداي تغياس خ٘تي اعت
ٗىينِ تشميثي ّاپايذاس اعت ٗ تٔ عشػت تجضئ ٍيؽ٘د .
تغييشات  pHآب سٗي ٍيضاُ الصً ايِ گاص تأثيش ّذاسد ٗ ٌٍٖ ايِ مٔ
سٗي اعپش تامتشيٖا ( داىت ٍقاًٗ تامتشيٖا ) ّيض اثش تخشيثي داسد ٗىي
تٔ دىيو اثش اتقائي مٌ اصُ ٗ گشاُ ت٘دُ عيغتٌ ٗ تاال ت٘دُ ٕضئْٕاي
ّقة ٗ ّگٖذاسي ت٘فئ َّيؽ٘د .
 -5-3-3يذ
 -1-5-3-3قذست ٍينشٗتنؾي يذ ّيض مَتش اص قذست ميش ّيغت ٗ
ٍيت٘اّذ تٔ ػْ٘اُ گْذصدا تشاي اعتخشٕاي ؽْا ٍقشف ؽ٘د .
 -6-3-3تشً
 -1-6-3-3تشً ٍيت٘اّذ تٔ ػْ٘اُ ٍادٓ گْذصدا تشاي اعتخشٕاي ؽْا
تناس سٗد ىينِ ٕضئْ تٖئ آُ صياد اعت ٗ تْاتشايِ دس ف٘ست ػذً
دعتشعي تٔ ميش ٍيت٘اّذ جايگضيِ خ٘تي تشاي آُ تاؽذ .
اعتفادٓ اص اؽؼٔ ٍاٗساءتْفؼ
گْذصدائي تا اؽؼٔ ٍاٗساءتْفؼ مٔ ٍيت٘اُ آُ سا دس يل الٍپ جي٘ٓاي
تا فؾاس مٌ ايجاد َّ٘د  ,خافيت ٍينشٗتنؾي داسد .
ط٘ه ٍ٘ج اؽؼٔ تيِ  2000تا  3000آّگغتشً عشيؼا ت٘عظ آب جزب
ٍيؽ٘د.
تْاتشايِ الصً اعت مٔ آب دس الئٕاي ّاصك اص ّضديل الٍپ ػث٘س مْذ
 .ضخاٍت الئ آب تيِ  15تا  20عاّتيَتش ٍْاعة اعت .
الٍپي تا قذست ٗ 25ات ٍيت٘اّذ دذٗد ٍ 2تشٍنؼة آب سا دس ٕش
عاػت ضذػفّ٘ي مْذ .
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