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موضوع:

استاد مربوطه:

ارائه دهنده:

مقدمه

ازیایمیاییشوپالستیکیموادفلزات،ازکههستندوسایلیهادریچه

یاانجریوصلوقطعبرایشیرهاوهادریچه.میشوندساختهچوب

.روندمیبکارآبسطحتنظیمودبیتنظیم

انواع دریچه ها

کردبندیطبقهزیرصورتبهتوانمیراهادریچه:

1-براساس محل قرار گیری  :

تحتسطحیهایدریچه.تحتانیهایدریچهوسطحیهایدریچه

.دگیرنمیقرارزیادفشارتحتتحتانیهایدریچهوکمفشار

:براساس کاری که انجام می دهند-2

یاضطرارو(محافظ)تعمیراتی،(سرویس)اصلیهایدریچه:

.رندگیمیقراربرداریبهرهمورددائمبطوراصلیهایدریچه

ازحوادثزماندروتعمیراتیهایدریچهازتعمیراتبرای

کنممتعمیراتهایدریچه.شودمیاستفادهاضطراریدریچه

.دهندانجامنیزرااضطراریهایدریچهکاراست

:براساس مصالح بدنه-3
ستیکیپالموادوچوبی،مسلح،بتنیآلومینیوم،فوالدی،هایدریچه.

تفادهاسموردوسیعبصورتزیاداستقامتبخاطرفوالدیهایدریچه
در.هستندکموزندارایآلومینیومیهایدریچه.گیرندمیقرار

استفادهلحمسبتنیهایازدریچهمحدودبسیاربصورتهاپروژهبعضی
دریچهباالدستدرآبارتفاعوکمدهانهعرضچناچه.استشده
درازگیبت.شوداستفادهچوبیهایدریچهازاستممکننباشد،زیاد

یمیاییشموادازونایلونیالستیکی،هایدریچهازهاپروژهازبعضی
.استشدهاستفاده
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:براساس نوع بهره برداری-4

سطحندهکنکنترلهایودریچهدبیکنندهتنظیمهایدریچه

.هستندجملهآنازآب

:  براساس مکانیزم حرکت-5

ریچهد.دستیوبرقی،مکانیکی،هیدرولیکی،خودکار،هایدریچه

دخالتبدونودریچهوزنوشناورینیرویخودکاربراساسهای

کالپاسقانونبراساسهیدرولیکیهایدریچه.کنندمیکارانسان

ی،برقدستگاههایازاستفادهبابرقیهایدریچه.نمایندمیعمل

دریچههباالخروبازوونیروقانونازاستفادهبامکانیکیهایدریچه

.شوندمیجابجادستباسادهبصورتدستیهای

:  براساس نوع حرکت-6

یاامتداددرکههاییدریچهوشناورغلطان،چرخشی،هایدریچه
چرخشیهایدریچه.نمایندمیحرکتجریانبرعمودجهتدر

مایلسطحرویغلطانهایدریچه.چرخندمیخودمحورحول
کههاییوزنهازاستفادهباشناورهایدریچه.کنندمیحرکت
شیرومخروطیهایدریچه.روندمیپاییندهندمیقراردرآنها
میهبستوبازآبحرکتجهتدرکههستندهایدریچهسوزنی

جهتدروبازآبحرکتجهتدرایپروانهشیرهای.شوند
.شوندمیبستهجریانبرعمود

: براساس انتقال فشار آب-7

بهیاپلهایپایهبهیعنیطرفینبهراآبفشاراستممکنهادریچه

کفربآبفشارنیرویاستممکنیاونمایندمنتقلگاههاتکیه

تکیههمیعنیدوهربهآبفشارنیرویاستممکنیاوشودمنتقل

.شودمنتقلبرکفوهمهها

باشدمیمرسومبیشتر1شمارهبندیتقسیم.

دریچه های سطحی

استشدهدادهنشانسطحیهایدریچهانواعزیرشکلدر.

کیهتیاپلهایپایهبهراآبفشارنیرویکههاییدریچه

کنندهسدتیرکهای:ازعبارتندنمایندمیمنتقلجانبیگاههای

(stop logs)شکلaکشوییهایدریچه(Slide

gates)شکلbقطاعیهایدریچه(Radial or

tainter gates)شکلcغلطاندریچهو(شکلd).

تصویر انواع دریچه های سدی
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ازاستتعبارنمایندمیمنتقلآبیسازهکفبرآبفشارکههاییدریچه:

Drum)خوابانهایدریچه gates)شکلeوf،شیروانیهایدریچه

(Bear-trap or roof gates)شکلg،دارنقابهایدریچه

(Flap gates)شکلiوh،لشکقاب،دکلیاتیرشکلبههایدریچه

K،شکلداربستوقیدl(الستیکی)شوندهبادهایدریچهباالخرهو.

میتقلمنکفوگاههاتکیهبهزمانهمراآبفشارنیرویکههاییدریچه

هایدریچه،nشکلدارپایهکشوییهایدریچه:ازاستعبارتنماید

.ایحلقههایدریچهو،pشکلشناورهایدریچه،oشکلنقابدار

دریچه های تحتانی
شارفکههاییدریچه.شوندمیدیدههادریچهاینانواعزیرشکلدر

هایدریچه:ازاستعبارتنمایدمیمنتقلگاههاتکیهبهراآب
.bشکلقطاعیوaشکلکشویی

الفغبهدریچهداخلهایپوکهطریقازراآبفشارکههاییدریچه
ایپروانهشیر،cشکلفلکهشیر:ازعبارتندنمایند،میمنتقلخود

شیر،fشکلبانگرهاولیاتوپیشیر،eشکلسوزنیشیر،dشکل
.hکرویشیرو،gشکلایاستوانهچرخشی

استعبارتآوردنمیواردسازهبهرافشارهیچگونهکههاییدریچه
.jشکلایحلقههایدریچه،iشکلایاستوانههایدریچه:از

تصویر انواع دریچه های تحتانی

ی چگونگی کار دریچه ها درزمان بهره بردار

هادریچهازآبعبورچگونگی
هدریچ.دهدمینشانهادریچهازآبعبورچگونگیزیرشکل

برایکهaشکلکندعمل(Orifice)روزنهبصورتاستممکن
یزسرربصورتکههاییدریچه.باشدمیمناسبرسوبعبور

(overflow spillway)نمایندمیعمل(شکلb)،تنظیمبرای
.تندهسترمناسبآشغالومعلقموادعبورهمچنینوجریاندبی

وییکشمضاعفهایدریچهازاستبهترعملیاتترکیببرای
.شوداستفاده(dشکل)قطاعیمضاعفیا(cشکل)

چگونگی عبور آب از دریچه ها

تاثیرشکل زیرین دریچه در عبور آب

اثردربآحرکتتاثیرپذیریمربوطشدهانجاممطالعاتزیرشکلدر
ایشکلهدر.شودمیدیدهدریچهزیرینسطحشدهانتخابشکل

a,d,eباعثامراین.شودمیایجادخالءدریچهبودنبازهنگامدر
(Cavitations)خوردگیشده،ایجادلرزهسازهدرکهشودمی

برای.دشوبیشتردریچهکشیدنباالجهتالزمنیرویوآمدهبوجود
اینجادر.شوداستفادهbشکلازاستممکنخالء،میزانکاهش

دادهاننشتجربه.استشدهساختهخمیدهکامالًبصورتورودیدهانه
شودتهساخفوالدیتیغهبصورتدریچهزیرینسطحچناچهکهاست

در.شودنمیایجادخالءدریچهزیردرآنصورتدر(cشکل)
استاچیزنبسیاردریچهبودنبستهزماندرفشارزیرنیرویاینحالت
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مطالعه حرکت آب از زیر دریاچه ها

خالء زدایی در پایین دست دریچه

ورودیدهانهدراصوالًجریان،خطوطشدیدانحناءبهتوجهبا

وردمتحتانیآبگیرمورددرامراین.شودمیایجادخالءآبگیرها

یچهدرزیرشکلمطابقورودیدهانهدرچناچه.گیردمیقرارتوجه

درالتحهردربنابراین.شودمیتشدیدخالءتشکیلشود،نصب

air)هوادهندهلولهازاستبهترآبگیرهاورودیدهانه Vent)برای

.شوداستفادهزداییخالء

هوادهی در دهانه ورودی لوله های آبگیر

نیروهای وارد بردریچه 
ستازیربصورتبستهحالتدردریچهبرواردنیروهایترکیب:
اضافهبهمخزندرآبسطحنرمالرقومبازاءآبفشارنیروهای

.شودمیگرفتهنظردرامواجازناشینیرویحداکثر
امهنگدردرمخزنآبسطحماکزیممرقومبازاءآبفشارنیروهای

.شودمیفتهگرنظردرامواجنیرویمتوسطباضافهجریانشدنسیالبی
آبسطحنرمالرقومبازاءلرزهزمینوآبفشارازناشینیروهای

.گیردمیقرارتوجهمورددرمخزن

نیرویباشد،بازنیمهزیرشکلمطابقدریچهکهزمانیدر

معادلهازاستفادهبانیرواین.آیدمیوارددریچهبرهیدرودینامیکی

رکتحمقدارمعادلهمنظوراینبرای.استمحاسبهقابلحرکتمقدار

معادلهع،مقطبودنمستطیلیبهتوجهبا.شودمینوشته1و0مقاطعبین

استآزاددستپاییندرجریانکهزمانیدرعرضمتریکبرای

:شودمیارائهزیربصورت

نیروی هیدرودینامیکی وارد بر دریچه
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دریچه های سطحی

کشوییهایدریچه:
ازوعریضهایدهانهبرایمسلحبتنازوفوالدازکشوییهایدریچه

رفتهگنظردرعرضکمهایدهانهبرایپالستیکیموادیاچوبچدن،
سرابدرآبارتفاعومتر45تا4دهانهعرضباسدهابرای.شودمی
ومتر3تاحداکثرعرضباآبیاریکانالهایبرایومتر15تا1از

کشوییهایدریچهازاستممکنمتر3حداکثردرسرابآبارتفاع
.نماینداستفاده

الف ـ دریچه های فوالدی

مسیریرویدریچهزیرشکلمطابقباشد،کمدهانهعرضچناچه

.رودمیوپایینباالریلبصورت

هایقرقرهازدهندکاهشرااصطکاکازناشینیرویبخواهندچناچه

ممکنملعاین.شودمیاستفادهزیرشکلمطابقغلطک،بصورتافقی

.یردگانجامشودمینصبدریچهبدنهرویکهچرخهاییکمکبااست

دریچه های کشویی فوالدی برای دهانه های کم عرض تصویر دریچه های کشویی قرقره دار

تصویر دریچه های کشویی چرخ دار

دریچه های کشویی چوبی

درآبارتفاعومتر1.6تا1دهانهعرضکهمواردیدر

دریچهازاستممکنباشد،متر1.2الی0.6دریچهباالدست

رباالواازهادریچهاین.(زیرشکل)شوداستفادهچوبیهای

.شودمیساختهسانتیمتر10الی6ضخامت
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تصویر دریچه های کشویی چوبی

تیرکهای سدکننده-ج
رقومتننگهداشبراییاوتعمیراتزماندرآبگیردهانهبستنبرای

.شودمیهاستفادکنندهسدتیرکهاازمعموالً،ثابترقومدرآبسطح
درامور.شوندمیساختهفوالدازیامسلحبتنچوب،ازتیرکهایاین

مکعبمتر1.4حداکثرجریاندبیمتر،1.5تادهانهعرضبرایآبیاری
استفادهموردتیرکمتر1.8حداکثرسرابدرآبارتفاعوثانیهدر

ارتفاعومتر30حداکثرعرضباهادهانهبرایسدهادر.گیردمیقرار
.شودمیاستفادهفوالدیتیرکهایازمتر12حداکثرسرابدرآب

وچکترکوکوچکهایدهانهبرایترتیببهوچوبیبتنیتیرکهای
.گیردمیقراراستفادهمورد

تصویر تیرک های سدکننده

ای نیروی الزم جهت باز و بستن دریچه ه-ج
کشویی عمودی 

ریبضاستغیرمتحرکدریچهکهزمانیدرواستاتیکیشرایطدر
در.تاسکمترضریبایندینامیکیشرایطدروبیشترfاصطکاک

گاهکیهتودریچهبدنهبیناصطکاکاستاتیکیضرایبباالجدول
(fd)اکاصطکدینامیکیضریب.شودمیدیدهمختلفشرایطبرای
هکاستواضح.میشودگرفتهنظردر(fs)استاتیکیضریبنصفبرابر

کهودشمیحاصلزمانیدریچهکشیدنباالجهتالزمنیرویحداکثر
.باشدبستهکامالًدریچه

فوالد روی 

فوالد

فوالد روی 

برنز

چوب روی 

فوالد

چوب روی 

برنز

برنز روی 

برنز

چدن روی 

فوالد

0.50.70.60.620.70.75

کفهاینزدیکیدردریچهکهشودمیزمانیاینحالتدرنیروحداکثر
دینامیکیضریبازاینجادر.باشدشدنبستهلحظهآخریندرو

.شدخواهداستفادهاصطکاک
شودمیحفظباالکلیاصولبگیردقرارمایلبصورتدریچهچناچه .
(222)مثال:
دبیتنظیمبرایاستشدهوصلمخزنبهزیرشکلمطابقآبگیرلولهیک

دادهعاداببهباتوجه.خواهدشداستفادهفوالدیکشوییدریچهازجریان
b=2mآنعرضوa=3mدریچهطولصورتیکهدروشکلدرشده

:مصلوبستباشدfs=0.6استاتیکیاصطکاکضریبو
لولهردآبکهزمانیدردریچهکردنبازبرایالزمنیرویمحاسبه-الف

.نباشدموجودآبگیر
آنشدنبستهلحظهآخریندردریچهبستنجهتالزمنیروی-ب.
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دریچه های قطاعی سطحی

کلیات
موالً معکشوییهایدریچهکردنبازجهتالزمنیرویآنجایکهاز

هایسازهطراحاناست،دریچهوزنبرابر2تا1.5ازبیش

طحسکنترلهایدریچهبعنوانراقطاعیهایدریچههیدرولیکی

قرارتوجهبیشترموردآبانتقالتونلهایوسرریزهاتاجدرودبیآب

میدیدهقطاعیهایدریچهازنمونهچندزیرشکلدر.دهندمی

.شود

نمونه هایی از دریچه های قطاعی سطحی

استتعبارکشوییهایدریچهبهنسبتقطاعیهایدریچههایبرتری
:از
ونصبساختوسادگیسهولت
سرویسونگهداریبرداری،بهرهسهولت
گاههادرتکیهشیاربهاحتیاجعدم
وقرقرهریلنظیردیگروتاسیساتچرخبهاحتیاجعدم
دریچهوبستنبازجهتنیرومالحظهقابلکاهش
یروناینروازهستند،ایاستوانهپوستهدارایقطاعیهایدریچهاغلب

نآحولراگشتاوریوگذشتهآنمحورازبردریچهواردفشاریهای
 بایستمیدریچهکشیدنباالجهتالزمنیروینتیجهدر.آوردنمیایجاد
.نمایدمقابلهدریچهوزننیرویبافقط

 محل نصب دریچه های قطاعیa- در سدهای کوتاهb- در
سدهای بلند

آبسطحازترپایینآنمحورصورتیکهدرقطاعیهایدریچهشعاع

درآبارتفاعبرابر1.5تا1.2حدودگیردقرارآنهمترازیادرسراب

حدودداردقرارسرابدرآبسطحازباالترکهزمانیودر(H)سراب

متر14تا2ازقطاعیهایدریچهارتفاع.بودخواهدHبرابر2.5تا1.5

ربحاصلضحداکثر.استمتغییرمتر40تا3ازآنهابرایدهانهوعرض

.باشدمیمربعمتر300درارتفاععرض
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(Drum gates)دریچه های خوابان 

وستهپ.شوندمیساختهزیرشکلصورتبهمعموالً خوابانهایدریچه
دریچهکیکهاطاقلبهبرابردراستاستوانهازقطاعیشکلبهکهفوالدی

سدمخزنازکهآبیاثردردریچه.شودمیبندیآبخوابدمیآندر
زاآبتخلیهبا.گرددمیبازشودمیواردفشارتحتاطاقکدر

.شودمیبستهدریچهاطاقک
میقرارسرریزتاجراسباالدستدرمعموالً خوابانهایدریچهلوالی

نقطه)سرریزرویدریچهانتهایتا(8نقطه)لوالعمودیفاصله.گیرد
رویارتفاعاینجادرH.شودمیگرفتهنظردر0.25Hحدود(6

چناچه.است(سرریزتاجرویآباستاتیکیبار)مخزندرسرریزتاج
عمودیفاصلهدرلوالگیرد،قرارسرریزتاجراسدستپاییندرلوال

0.1H0.2تاHشودمیدادهقرارسرریزتاجراساز. تصویر دریچه های خوابان

دریچه های سپری

دتوانمیسدهاازبسیاریتاجبررویکهسادههایدریچهازیکی

ارتفاعثرحداک.باشدمیسپریهایدریچهنمایند،وظیفهانجامبراحتی

آنهابرایدهانهعرضحداکثروH=6mآنهادرباالدستآب

b=30mدشونمیتمامارزانهادریچهاین.شودمیگرفتهنظردر

مقابلردسپریهایدریچه.شوندمحافظتیخبندانمقابلدربایدولی

.باشندمیحساسلرزش

تصویر دریچه سپری

دریچه های غلطان

دریچه.اندشدهتشکیلبستهدربتوخالیاستوانهیکازهادریچهاین

شود،میتهساخگاهتکیهدوبصورتکهدارشیبسطحرویباغلطیدن

.کندمیحرکت

شکلدرaدریچهدر.شودمیمشاهدهاستانداردغلطاندریچهیک

قرارسرریزتاجازترپاییندربندآبصفحه(bشکل)مستغرقغلطان

.ندکمیسرریزدریچهرویازآبدریچهآوردنپایینوباگیردمی
تصویر دریچه های غلطان
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(الستیکی)دریچه های بادشونده 

دوهرایآبهوا،بوسیلهشود،میساختهالستیکازکهها،دریچهاین

رایبهادریچهاین.آیدمیدرفشارتحتصورتوبهشودمیبادآنها

H=6mتاباالدستدرآبارتفاعبرایومتر100تاعریضهایدهانه

.باشندمیمناسب

 (الستیکی)تصویر دریچه های بادشونده

دریچه ها و شیرهای تحتانی 

ستفادهاوشیرهاهادریچهاینازفشارتحتمجراهایبستنوبازبرای
فشارتتحهادریچهاینبهمربوطمجراهایاینکهبهتوجهبا.شودمی

تغییراتاثردرواستزیادآنهادرآبسرعتگیرد،میقرار
ولرزشخالء،گرداب،آنهادربسادگیمقطعسطحناگهانی

تحتشیرهایوهادریچهانتخابدرلذا.شودمیایجادخوردگی
بارازحاصلفشاراوالًبتوانندآنهاکهآیدبعملفراواندقتبایدفشار
دیدهپجریاندرکهشوندنصببنحویوثانیاًنمایندتحملرازیاد

.نیایدبوجودنامطلوب

دریچه های کشویی تحتانی

وییکشهایدریچهمعموالًتحتانی،کشوییهایدریچهعنوانتحت

در.رندگیمیقراربررسیموردشیرفلکههمچنینودارچرخولغزنده

در.شودمیمشاهدهتحتانیلغزندهکشوییدریچهیکزیرشکل

دستپایینودراضطراریدریچهشکل،درایناصلی،دریچهباالدست

ندههوادهلولهمقطعسطح.استشدهگرفتهنظردردهندههوالولهآن

.شودمیشاملراآبگیرلولهمقطعسطحدرصد1تا0.5معموالً

دریچه کشویی لغزنده تحتانی

دارخچرکشوییهایدریچهلغزنده،کشوییهایدریچهبادرمقایسه
ایجادآنهامعایبازیکیولیدارنداحتیاجکمتریبرندهباالنیرویبه

یچهدریاندر.باشدمیآنهاجزیینمودنبازهنگامساختماندرلرزش
شوییکهایدریچه.گیردانجامایشایستهنحوبهبایدبندیآبها

.نمایندتحملرامتر50الی40تابارقادرندتحتانی
آنها.نمایندحلرامجرابستنوبازمسالهبخوبیتوانندمیهافلکهشیر

ازبیشبارتاقادرندهاشیرفلکه.هستندمستطیلییاگردهایزبانهدارای
6الی5مساحتباهایدهانهتوانندمیآنها.نمایندتحملرامتر100

.نمایندمسدودرامترمربع
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شیر فلکه با زبانه مستطیلی

شیر پروانه ای

محورلحومیتواندکهشودمیتشکیلدیسکیکازایپروانهشیر

ازعمودییاافقیمحورهای.درآیدچرخشبهخودعمودیباافقی

وبستنزباجهتالزمنیروینتیجهدرکهگذرندمیدیسکثقلمرکز

یاضطرارمواردبرایبیشترراهادریچهاین.رسدمیحداقلبهآنها

.نمایندتحملمتررا200تابارقادرندایپروانهشیرهای.گیرندمیبکار

.روندبکارمیمتر6الی5قطرتاایدایرههایدهانهبرایآنها

تصویر شیر پروانه ای

دریچه های قطاعی تحتانی

ارندندفرقیتقریباًسطحیقطاعیهایدریچهباهادریچهاین.
آنهاوقانیفناحیهدربندیوآببودنترسنگینآنهاتفاوتتنها
.باشدمی

حتانیتکشوییهایدریچهبهنسبتهادریچهنوعاینبرتری
شرایطودنببهترودریچهبردنباالجهتکمترنیرویبکارگیری

شیاردارایهادریچهاین.باشدمیآنهاازجریانهیدرولیکی
.گرددباربیشترافتباعثکهباشندنمیبخصوص

وبارمربعمتر40تامقطعسطحبامجراهایهادریچهاینکمکبا
.نمودوبستهبازتوانمیرامتر65تا60تا

تصویر دریچه قطاعی تحتانی

شیر مخروطی یا شیر هاول بانگر

ویکداخلیثابتاستوانهیکاززیر،شکلمطابقمخروطی،شیر
شعاعیایهتیغهبامخروط.استشدهتشکیلخارجیمتحرکاستوانه

وطمخروبینناحیهخارجیاستوانه.استمتصلاستوانهداخلبه
وانهاستحرکتبا.نمایدمیمسدودلزومصورتدرراداخلیاستوانه

ازتهیمیانمخروطبصورتشدهتخلیهآبچپ،طرفبهخارجی
.شودمیخارجشیر

میبکارمتر2.2قطرتاهایلولهوبرایمتر150تاباربرایشیرهااین
0.87تا0.82حدوددروزیادنسبتاًآنهاخروجیدبیضریب.روند
.است
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تصویر شیر مخروطی

شیر سوزنی وشیر استوانه ای

رکتحتواندمیپیستونآندرکهثابتمحفظهیکازشیرهااین
شمارهباکهشودمیدیدهپیستونزیرشکلدر.شودمیتشکیلکند،

ت،اسموجودفضادوآنوغالفپیستونبین.استشدهمشخص3
نانچهچ.پیستوناطرافدرکوچکوفضایچپسمتبزرگفضای
استرطرفبهپیستونگردد،پرفشارتحتآبازعقبفضای

عقبفضایچنانچهبالعکس.شودمیبستهودریچهکردهحرکت
شودارفشتحتآبازپرپیستوناطراففضایوباشدآبازخالی

.گرددمیبازدریچهوکندمیحرکتچپطرفبهپیستون

تصویر شیر سوزنی و شیر استوانه ای

محل نصب دریچه ها
دریچهد،گیرنمیقرارکوتاهسنگریزیاخاکیسدهایدرکهآبگیرهاییبرای

حالتایندر.دنمایننصبآبگیردرابتدایالفزیرشکلمطابقاستبهتررااصلی
سدهایدر.دگیرمیقرارفشارتحتاستبازدریچهکهزمانیدرفقطآبگیرلوله

(سسروی)اصلیدریچهاست،شدهاشارهنیزقبالًکهطوریهمانبلند،خاکی
ازادیزینسبتاًطولکهشودمیباعثامراین.گیردمیقرارمجرادروسطمعموالً

قرارآبگیریابتدادرمحافظدریچهمواقعایندر.نباشدزیادفشارتحتآبگیرلوله
.گرفتخواهد

(جشکل)مخروطیشیریا(بشکل)سوزنیشیرمانندزیادفشارتحتهایدریچه
چهدرینقشمحافظدریچه.شوندمینصبمحافظیچهدریکباهمراههمیشه

ورودیهدهاننزدیکیهایدرمحافظدریچهبشکلدر.داردبعهدهنیزراتعمیراتی
.استگرفتهقراراصلیدریچهازقبلدریچهاین،جشکلدرو
ازتازهآببرداشتبراییاآبگیریدرسهولتبرایبزرگهایپروژهبعضیدر

.(دشکل)شودمیاستفادهمحافظهایدریچهباآبگیردهانهچندازباالترسطوح

تصویر محل نصب دریچه ها


