
 

 

 

 

پکیج تصففهیف ضالبففکی پکیج تصففهیف ضالبففکی پکیج ففزی پکیج ضاتی ن  ای جتیاای تصففهیف ضالبففکی جیهففالیی پکیج تصففهیف ضالبففکی 

پکیج تصففهیف ضالبففکی  پکیج تصففهیف ضالبففکی پکیج ففزی   پکیج ضاتی ن  ای جتیاای تصففهیف ضالبففکی جیهففالیی  پکیج  پکیج ففزی  

 تصهیف ضالبکی پکیج زی

 پکیج تصهیف ضالبکی صاعزی

پال توسعف  کرهال ن جضتجیش جمعیت  کریشین   ییالز پف جحیجث مجزمع هالی مهکویی پیش جز « پکیج تصهیف ضالبکی صاعزی 

 .  یش یمود  ییج کرد

بت آی ضکش تالیک هال   تالمین آی ن آپیالری ضضالی سیکی جز مکم ترین موجرد جسزهالده جز آی خرنجی پکیج تصهیف ضالبکی   تالمین 

 می پال ی . ) پکیج تصهیف ضالبکی صاعزی (… هزل   آپالرتمالن هال ن پیمالرسزالن هال ن 

سالخت پیمالرسزالن هالی پترگ تر ن هزل هال جز دیگر ییالزهالی جین توسعف جمعیت می پال ی. پحرجن هالیی کف در صورت عیم چالره 

 خوجهی پود . : پکیج تصهیف… رنپرن خوجهی پود  پحرجن غذج  آی  آموزش  ج زغالل  پکیج ت ن  جیییشی در آیایه  پشریت پال آن

https://holding-bartar.com/product/cat/110.html


 

 

 ضالبکی صاعزی

در جیرجن پعی جز ججرجی طرح تحول جقزصالدی ن کالهش تصیی گری دنلت در جقزصالد   رنزجیف  الهی مطرح  ین پحث هالیی 

جیاکف پکالی تمالم  یه جین جقکم پال قیمت ضرنش آیکال در حالل ماجماف جضتجیش قیمت حالمل هالی جیرژی ن آی می پال یم . یظر پف 

 . حالبر تهالنت چشمگیری دجرد   پکالر گیری رنش هالی پالزیالضت رج رنز پف رنز مقرنن پف صرضف تر می یمالیی

 فتأمین جیهففزگاله هالی پکیج تصففهیف ضالبففکی صففاعزی قالپل جعزمالد ن پالییجر پرجی توسففعف مهففکن حیالتی جسففت کف قالدر پف جتصففالل پ

زهکشفی جصفای ییهت . سیهزم هالی تصهیف ضالبکی هالی مهکویی پرجی تحو ت جییی مهکن ییت پالیی درجزمیت قالپل کازرل ن 

 . پالییجر پال ای   هم جز لحالظ پکره پردجری ن یگکیجری   ن هم در کالهش جثرجت زیهت محیطی

 

 پکیج تصهیف ضالبکی

پکیج تصهیف ضالبکی : هاییاگ صاالیع پرتر پف طور دقیق دییگاله خود رج جز حهالظت جز محیط زیهت پال جرجئف ضالبکی قالپل جعزمالد 

ن سفیهفزم هالی تصفهیف ضالبکی پرجی تحول مهکن پرآنرده می کای . سیهزم هالی تصهیف ضالبکی مال پال کیهیت طرجحی  یه جیی 

 . سرنیس آسالن می  ود کف پالعث رد پالی یصب   تالثیر پصری کم ن 

 پکیج تصهیف ضالبکی پکیج زی
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خوجص ضالبففکی هالی خالیگی در سففط  یک  (Domestic wastewater ) پکیج تصففهیف ضالبففکی پکیج ففزی : ضالبففکی هالی خالیگی

ریگ  –کشفففور تقریبال یکهفففالن ن تاکال غاظت آیکال پهفففزف پف مقیجر مصفففر  سفففرجیف ی آی در  فففکرهال تغییر می کای. ریگ ضالبفففکی 

یال ی جز  -:خالکهزری   ضالبکی ککاف : تیره ن سیاله ( پوی ضالبکیضالبفکی خالیگی یشفالن دهایه ی عمر آن جست. )ضالبکی تالزه 

می پال ففی.)گالز  H2S گالزهالی جسففت کف در جثر مزک ففی  ففین موجد آلی پوجود می آیی . پوی ضالبففکی ککاف پیشففزر یال ففی جز گالز

لیی زری هالی هوجزی تو هییرنژن سففففولهوره : ضعاللیت پالکزری هالی پی هوجزی   گالز کرپایک : مکمزرین گالزی جسففففت کف جز کالر پالک

ضالبفففکی هالی خالیگی خالل  ن تالزه معمو  حاللزی خاوی ن یال مزمالیل پف قایالیی دجریی . پال  فففرن   –می  فففود.( درجف ی جسفففییی 

ف عات پ -عمل گایییگی درجف ی جسییی ضالبکی کالهش می یالپی. ) جضتجیش دمال : جضتجیش سرعت عمل گاییین( دمالی ضالبکی

درجف ی گرمالی ضالبکی معمو  پیشزر جز درجف ی گرمالی آی در همالن محیط جست . موجد خالرجی در ضعاللیت پالکزری هالی آن  

درصففی ن پقیف ی آیرج آی تشففکیل می دهی.  کف یتدیک پف ییمی جز آیرج موجدآلی ن  1.0مقیجر موجد خالرجی آن در حیند  –ضالبففکی 

تن پر مزر مکعب جست . ) پکیج تصهیف ضالبکی  1.00یند در ح –پقیف آیرج موجد معییی تشکیل می دهی. نزن مخصوص ضالبکی 

 پکیج زی (

پاوئرهالی مورد جسفزهالده در پکیج تصفهیف ضالبفکی صفاعزی هاییاگ صاالیع پرتر عمومال مزعاق پف کشور آلمالن ن یال معالدلکالی آن در 

 . سالیر کشورهالی جرنپالی غرپی می پال ی

دسففزف جصففای ضیتیکی    ففیمیالیی ن پیولوژیکی تقهففیم کرد . پف ییرت جتهال   3پف طورکای رن ففکالی تصففهیف ضالبففکی رج میزوجن پف 

می جضزی کف یکی جز رنش هالی گهزف  ففیه پزوجیی تمالمی خوجسففزف هال رج جز سففیهففزم تصففهیف جیبالم دهی . پف همین دلیل در پیشففزر 

رکیبی جز رنش هالی ضو  جسففزهالده  ففود . نجحیهالی تصففهیف ضالبففکی پر مباالی جصففول کالر یک یال ترکیبی جز موجرد  زم جسففت کف ت

رنش هالی پف کالر گرضزف  فیه پف ماظور جیجالم عمایالتی خالص طرجحی می گردیی . پر جسفالر رنش هالی جسزهالده  یه   رنش هالی 

 . آیایی تقهیم می گردییتصهیف ضالبکی عمومالً پف دن دسزف نجحیهالی عمایالتی ن نجحیهالی ضر 

در جکالن حالبفر موبفو  دضع ن دنر کردن پکیج فزی ضالبفکی خالیگی یکی جز مهفالئل مکم زیهفت محیطی مطرح جست . پاالپرجین 

سالزمالن پکیج ت جکالیی هموجره تالکیی می کای کف لولف کشی آی  کری هاگالمی جهمیت ن جرزش جصای خود رج دجرد کف در کاالر 

 . قالل ن تصهیف ضالبکی ییت نجود دج زف پال یآن  بکف جمع آنری   جیز

 تصهیف ضالبکی   پکیج تصهیف ضالبکی   قیمت تصهیف ضالبکی   تصهیف ضالبکی صاعزی

 : جرسالل پف سرجسر جیرجن

جرسفففالل پکیج تصفففهیف ضالبفففکی پف مشفففکی   پکیج تصفففهیف ضالبفففکی تبریت   جصفففهکالن   جرنمیف   آمل   قتنین   زیجالن   پکیج تصفففهیف 

کرمالیشفاله   پکیج تصفهیف ضالبکی در سیهزالن   پکیج تصهیف ضالبکی جلبرز   جهوجز   پایر عبالر   پکیج تصهیف ضالبکی ضالبفکی 



 

 

کرج   قم   جرجک   پکیج تصفهیف ضالبفکی یتد سفالری زجهیجن گرگالن پکیج تصفهیف ضالبفکی سفاایج همیجن   خرم آپالد پکیج تصهیف 

صهیف ضالبکی رجمهر   آپالدجن    کر کرد . پکیج تصهیف ضالبکی  هیجالن   دزضول   ضالبفکی پرنجرد کال الن ن پایر جیتلی   پکیج ت

جردپیل   پکیج تصفهیف ضالبکی یالسوج پالپاهر پو کر سبتنجر پجاورد پم   خوی   مکالپالد   پکیج تصهیف ضالبکی مرجغف پکیج تصهیف 

 ضالبکی جیکم پیرجای

 


