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  1398ماه  خرداد  الف -461 شماره ضابطه



 

أ 

  تعالي  بسمه
  

  پيشگفتار 
هـا در   مسـتمر آن كـارگيري مناسـب و    به امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

ناپذير ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان   ها را ضروري و اجتناب پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
  تخصصي واگذار شده است. اردها در هر زمينه به مجامع فنيامروز، تهيه ضوابط، معيارها و استاند

ط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب رايبا در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به ش
معيارهاي فنـي صـنعت آب كشـور وزارت نيـرو بـا       اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و آبفا از اهميت ويژهو 

صـنعت آب و آبفـا نمـوده     اهداف زير اقدام به تهيه استانداردهاي تامينو بودجه كشور به منظور   همكاري سازمان برنامه
  : است

  ،ها طرحو ارزشيابي  برداري بهرهايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا 

 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره  
  : گيرد تدوين استانداردهاي صنعت آب و آبفا با در نظر داشتن موارد زير صورت مي

  نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  رشناسان و صاحبو تجارب كا ها تخصصاستفاده از 

  المللي بيناستفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي  

 نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ها سازماني، رايي اجها دستگاهگيري از تجارب  بهره ،
 ساخت 

 رد ايران و ساير موسسات معتبر تهيه كننده استاندارد توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندا 

كننـده و   نظرخواهي منتشر شده و نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيه راينويس ب استانداردها ابتدا به صورت پيش
  گروه نظارت در نسخه نهايي منظور خواهد شد.

، با توجهي كـه  باشد مياز صنعت آب و آبفا مرتبط  ها با اين رشته نظراني كه فعاليت آن اميد است كارشناسان و صاحب
هـاي ارزنـده خـود بـه دفتـر       را مورد بررسي دقيق قرارداده و با ارائه نظرات و راهنمايي نويس فرمايند اين پيش مبذول مي

  طرح، اين دفتر را در تنظيم و تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند.



 

ب 

  ]الف -  461 شماره ضابطه[ »فاضالب ساده شدهي ها شبكهراهنماي « تهيه و كنترل
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آب و  –ليسانس مهندسي محيط زيست  فوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  عليرضا اسددختهمكار: 

   فاضالب
 طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور): فاضالبكننده (كميته تخصصي  تاييداعضاي گروه 

  آب –ليسانس مهندسي عمران  فوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  اميررضا احمدي مطلق
-ليســـانس مهندســـي عمـــران  فـــوق شركت فاضالب تهران  زهره اختيارزاده

  زيست محيط
محـيط   -ليسانس مهندسي عمـران  فوق شركت مديريت منابع آب ايران  اصغر جهاني

  زيست
 دكتراي مهندسي محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي  عبداهللا رشيدي مهرآبادي

 ليسانس مهندسي مكانيك فوق شركت دزون  آبادي مسعود فقيهي حبيب

  ليسانس مهندسي مكانيك فوق كارشناس آزاد  منصور قاسمي
محـيط   -ليسانس مهندسي عمران  فوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  مجيد صابري

  زيست
طــرح تهيــه ضــوابط و معيارهــاي فنــي  شهير كنعاني

 وزارت نيرو -صنعت آب كشور

 -ليســـانس مهندســـي عمـــران  فـــوق
 زيست محيط

  ليسانس مهندسي شيمي شركت مهندسي موجان  مسعود محمدزاده بنائي
محـيط   -مهندسي عمـران ليسانس فوق  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور عزيز موسوي

  زيست
  ليسانس مهندسي راه و ساختمان  شركت مهندسي مشاور پارس كنسولت  زاده نراقيمحمد ناظم

  



 

ت 

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3    اصطالحات و فيتعار - اول فصل

  5  بازديد چاهك – رو آدم -1-1

  5  برداري بهره -1-2

  5  روزانه حداكثرجريان -1-3

  5  فاضالب ساعتي جريان حداكثر -1-4

  5  فاضالب سرعت حداكثر -1-5

  DWF(  5 - برف ذوب و باران بدون اميا در فاضالب انيجر( خشك حالت در متوسط دبي -1-6

  5  بازديد دريچه -1-7

  6  بروفاضال شدگي پر درصد -1-8

  6  طرح دوره -1-9

  6  انشعاب لوله -1-10

  6  ييشستشو خود سرعت -1-11

  6  ثقلي شبكه -1-12

  6  فاضالب آوري جمع شبكه -1-13

  6  شده ساده فاضالب آوري جمع هاي شبكه -1-14

  7  )رمتعارفيغ( نيگزيجا و متعارف فاضالب آوري جمع يها شبكه -1-15

  7  مجزا شبكه -1-16

  7  جريان ناگهاني تخليه با شستشو -1-17

  7  )برشي تنش( شويندگي تنش و شستشو شيب -1-18

  7  خام فاضالب به آب ليتبد بيضر -1-19

  8  خام فاضالب جريان حداقل و حداكثر ضريب -1-20

  8  فاضالب -1-21

  8  خام فاضالب -1-22

  8  فاضالبرو -1-23

  9  مشترك مالكيت با فاضالبروهاي -1-24



 

ث 

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  9  متعلقات -1-25

  9  خام فاضالب انيجر نيانگيم -1-26

  9  خام فاضالب سرانه نيانگيم -1-27

  9  ينگهدار -1-28

  11    شده ساده فاضالب ستميس يمعرف - دوم فصل

  13  اتيكل -2-1

  15  شده ساده فاضالب ستميس ياصل اجزاي -2-2

  15  مدفون يها محفظه – ديبازد يها دريچه –روها آدم -2-2-1

  17  انشعابات -2-2-2

  18  دار نعما) باكس( محفظه -2-2-3

  19    كشورها ساير تجارب -  سوم فصل

  23    يهيدروليك ضوابط و يمبان - چهارم فصل

  25  طرح دوره -4-1

  25  آب مصرف سرانه -4-2

  25  فاضالب هب آب تبديل ضريب -4-3

  25  فاضالب جريان حداكثر بيضر -4-4

  26  )نشتاب( زيرزميني آب ذنفو -4-5

  26  )رواناب( يسطح يها آب ورود -4-6

  26  شده ساده فاضالبروهاي طراحي) دبي( انجري -4-7

  27  فاضالب روزانه جريان حداكثر كمينه -4-8

  27  قطر حداقل -4-9

  27  يشدگ پر -4-10

  28  خودشستشويي سرعت حداقل -4-11

  28  يكشش تنش حداقل -4-12

  29  بيش حداقل -4-13

  32  لوله يرو خاك پوشش حداقل -4-14



 

ج 

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  32  فاضالبروها جنس انتخاب -4-15

  33    شده ساده فاضالب يها شبكه ريزي برنامه و شبكه دمانيچ - پنجم فصل

  36  شده ساده فاضالب سيستم ياجرا و يطراح براي ريزي طرح -5-1

  37  فاضالبروها ينهاي يمسيرها تعيين و شبكه استقرار طرح انتخاب -5-2

  39    شده ساده فاضالب شبكه ينگهدار و برداري بهره - ششم فصل

  41  نياز مورد تجهيزات و لوازم -6-1

  41  يا دوره يبازديدها و برداري بهره ريزي برنامه -6-2

  43  شده ساده فاضالب شبكه يطراح -1 پيوست

  47  مراجع و منابع

 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  15  فاضالب آوري جمع يها روش سهيمقا -1-2 شكل

  16  شده ساده فاضالب شبكه يروها آدم از يا نمونه -2-2 شكل

  17  شده ساده يها شبكه در ديبازد يها چهيدر از يا نمونه -3-2 شكل

  17  شده ساده فاضالب شبكه به ساختمان انشعاب محفظه از يا نمونه -4-2 شكل

  18  شده ساده شبكه به ساختمان انشعاب ورودي در دار مانع) باكس( محفظه از اي نمونه -5-2 شكل

  28  يا رهيدا مقطع با فاضالبرو در يكشش تنش يپارامترها -1-4 شكل

  30  يرويدا يفاضالبرو در باز كانال انيجر يپارامترها -2-4 شكل

  36  فاضالب آوري جمع يبرا هياول يالگو نييتع -1-5 شكل

 



 

ح 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  31  شده ساده يفاضالبروها در يكشش تنش و حداقل بيش رابطه -1-4 جدول

  45  نگيمان معادله براساس يا رهيدا مقطع سطح با لوله يكيدروليه يپارامترها -1-1.پ جدول

 

  



  1  19/03/98  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

بوده است. اين روش ضـمن   متداول شهريي ها فاضالب آوري جمع براي روش ثقلي تاكنون استفاده ازايران در كشور 
 در باشـد، فاضـالب   آوري جمعترين گزينه  مناسب، بهترين و اقتصاديتوپوگرافي پرتراكم و داراي  مناطقد در توان ميآنكه 

بسـيار  سطح آب زيرزميني باال، ممكـن اسـت   يا داراي داراي خاك نامناسب و  ،كم تراكم ،مناطقي با توپوگرافي نامناسب
 ي بـراي ي ديگرها روشهايي به منظور ابداع  شتالدر برخي از كشورها،  1960سال  غيراقتصادي باشد. ازحتي پرهزينه و 

كـه غالبـا بـراي نقـاط كـم       ها روشاين يرفت. پذ صورت» 1جايگزين يا ابداعي«ي ها روشتحت عنوان  فاضالب آوري جمع
، ابـداع  انـد  مورد توجـه قـرار گرفتـه    تر كمي طراحي قبلي ها روش ، با بازگشت به مفاهيمي كه درمناسب هستندجمعيت 

تواند تا  ميبعضا و در برخي شرايط ي جايگزين ها روشهاي اجرايي  كه هزينه ندا هاي انجام شده نشان داده بررسي .اند شده
فاضالب ساده شده، يكي  آوري جمعي ها شبكه. متداول باشدمتعارف و هاي اجرايي فاضالبروهاي  از هزينه تر كمدرصد  90

  ا مورد توجه قرار گرفته است.كه در برخي كشوره باشد مي ها روشاز مصاديق اين 
و ... در  تـر  سـاده ي روهـا  آدمي ناپايـدار و ريزشـي، اسـتفاده از    هـا  خـاك ، قابليـت اسـتفاده در   تـر  كمعمق كارگذاري 

، 2منـاطق حاشـيه شـهري    بـه خصـوص  ي تر بيشفاضالب ساده شده، باعث شده است كه مناطق  آوري جمعهاي  سيستم
و انتقال فاضالب به  آوري جمعيا داراي بافت نامنظم و نيز جوامع روستايي براي جوامع داراي الگوي نامشخص هندسي و 

  خطوط اصلي از اين روش استفاده نمايند. 
شناسي، مكانيـك   توپوگرافي، زمينخاص به دليل وجود شرايط و در مناطقي كه  در كشوربراساس مطالب بيان شده، 

ي هـا  بافـت منـاطق حاشـيه نشـين شـهري،     ها،  معابر و گذرگاه نوع الگو و اي زيرزميني، تراكم جمعيت،ه آب سطحخاك، 
ي بـااليي  هـا  هزينهفاضالب متعارف با مشكالت و  آوري جمعشبكه  سازي پيادهفرسوده و يا جوامع روستايي و كوچك كه 

مناطقي از اين توصيه بانك جهاني به استفاده جوامع و . باشند ميي فاضالب ساده شده قابل اجرا ها شبكه، باشد ميهمراه 
  .باشند ميي تر پايينروش است كه از لحاظ اقتصادي داراي توانمندي 

فاضــالب در شــهرهاي بــزرگ و كوچــك و نيــز منــاطق روســتايي، تهيــه   آوري جمــعي هــا شــبكهبــا گســترش  لــذا
كـه در  فاضالب مورد توجه قرار گرفته است. ضـوابطي   آوري جمعي جايگزين ها روشهاي مختص هر يك از  دستورالعمل

  فاضالب در دست تهيه قرار گرفته عبارتند از: آوري جمعي جايگزين ها روشخصوص 
  (فاضالب  آوري جمعي جايگزين شبكه ثقلي ها شبكهجلد اول) ها شبكهمعرفي( 

 فاضالب ساده شده آوري جمعشبكه  )جلد دوم  

                                                      
 

1- Innovative/Alternative 
2- Peri-Urban 
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  (تحت خالء)فاضالب مكشي  آوري جمعجلد سوم) شبكه  
  فاضالب تحت فشار آوري جمعجلد چهارم) شبكه  

بايـد توجـه   . باشـد  مـي  ساده شـده آوري فاضالب  ي جمعها شبكهاز ضوابط فوق و در خصوص  دومضابطه حاضر، جلد 
مهم و الزامي در زمينه طراحي مي پردازد، لـيكن پوشـش    جزيياتداشت كه هر چند اين ضابطه در برخي موارد به بيان 

  .باشد مين استاندارد نكامل استانداردهاي تفصيلي در دامنه كار اي

  هدف و دامنه كاربرد -
 گـاه  تخليـه ساده شـده از محـل   فاضالب ي ها شبكهاز  برداري بهرهو  ساختطراحي،  حدود و دامنه كاربرد اين ضابطه

. در باشد مي) متر ميلي 500(عموما قطر باالي  خانه تصفيهخط انتقال فاضالب به  منازل تا محل تخليه به فاضالبرو اصلي و
ي ساده شده، با اعمال تغييرات در ضـوابط  ها شبكهاز تجربيات برخي از كشورها در استفاده از  گيري بهرهحاضر با ضابطه 
  . گردد ميحاصل  برداري بهرهي اجرايي و ها هزينهدر  جويي صرفهي ثقلي متعارف، ها شبكهطراحي 

يي كـه داراي بافـت مسـكوني پراكنـده و     هـا  مكانبراي جوامع روستايي، حاشيه شهرها و در ضابطه دامنه كاربرد اين 
  .باشد مينامنظم بوده قابل توصيه 

هاي ديگر با سيستم فاضالب ساده شده تدوين نگرديـده   موارد مطرح شده در اين ضابطه براي ارزيابي انطباق سيستم
  .نمايند ميو همچنين جزييات طراحي و مصالح و قطعات مورد نياز سيستم را مشخص ن

  الزامي مراجع -
. ضـوابط  باشـد  مـي اين استاندارد شامل ارجاعات به مفاد ساير ضوابط با ذكر تاريخ انتشار يا بدون ذكـر تـاريخ انتشـار    

در ادامـه ايـن مطلـب درج شـده اسـت.       هـا  آنهاي مناسب متن مورد استفاده قرار گرفته و ليست  مرجع مذكور در محل
يخ انتشار، فقط در صورتي كه همراه با انتشار اصالحيه و يـا درج درچـاپ   هاي بعدي ضوابط داراي تار اصالحات يا ويرايش

  تجديد نظر شده اين استاندارد باشد كاربرد دارد.
  شود. آن به كارگرفتهآخرين چاپ  به استانداردها و ضوابط بدون تاريخ انتشار، ارجاعات انجام شدهخصوص در 
 118-3ي هـا  نشريه(بازنگري  هاي سطحي و آب فاضالب يها شبكه يطراحمباني و ضوابط  -118ضابطه شماره  -1

 )163و 

 ي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي (بازنگري اول) ها سامانهط طراحي ضواب –117-3ضابطه شماره  -2



 

  1 فصل 1

  تعاريف و اصطالحات





  5  19/03/98  اصطالحات و فيتعار - اول فصل

 

  تعاريف و اصطالحات -فصل اول 

 چاهك بازديد –رو آدم -1- 1

تـا   شود ميفاضالب ساخته  آوري جمعي ها شبكهي مختلف ها قسمتچاهك يا اتاقكي است با درپوش متحرك كه در 
 به داخل فاضالبروها را فراهم آورد. برداري بهرهامكان ورود كاركنان يا تجهيزات 

 برداري بهره -2- 1

شـده، كـه درخصـوص     بينـي  پيشي ها سازهكليه اقدامات از قبيل پايش و بازرسي، تنظيم و انحراف جريان به وسيله 
  .شود ميفاضالبروها انجام 

 روزانه جريانحداكثر -3- 1

 . شود ميمقدار دبي فاضالب كه براي طراحي فاضالبرو استفاده 

 حداكثر جريان ساعتي فاضالب - 4- 1

 حداكثر شدت جريان فاضالب توليدي طي يك ساعت در طول شبانه روز

 حداكثر سرعت فاضالب - 5- 1

  سرعت جريان در فاضالبروها در شرايط وقوع حداكثر جريان ساعتي فاضالب

 )DWF1 -(جريان فاضالب در ايام بدون باران و ذوب برف  متوسط در حالت خشكدبي  -6- 1

قرار نگرفته و مستقل از ايـن دو   تاثيربخشي از جريان فاضالب كه توسط آب باران و يا آب حاصل از ذوب برف تحت 
  . باشد ميمنبع 

 دريچه بازديد - 7- 1

به فاضالبرو بدون نياز به ورود فرد به داخـل آن، بـه    متر دارد و براي دسترسي 1از  تر كمدريچه اي كه معموال عمقي 
 .رود ميكار 

                                                      
 

1- Dry Weather Flow (DWF) 
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 درصد پر شدگي فاضالبرو - 8- 1

 .باشد مينسبت ارتفاع جريان به قطر مجرا 

 دوره طرح -9- 1

 . شود مي) و سال مقصد (سال انتهاي طرح)، دوره طرح ناميده برداري بهره(سال شروع  مبدافاصله زماني بين سال 

 لوله انشعاب -10- 1

 كند.  كه فاضالب را از محل منبع توليد فاضالب به داخل فاضالبرو هدايت مي مجرايي است

 سرعت خود شستشويي - 11- 1

. ايـن ذرات  آورد ميسرعتي از جريان است كه امكان حمل و انتقال ذرات جامد در داخل فاضالبرو يا زهكش را فراهم 
 .شوند مي گذاري رسوبگرديده و باعث  نشين تهاز سرعت شستشو  تر پاييندر سرعتي 

 شبكه ثقلي - 12- 1

 گـردد  مينوعي از شبكه زهكشي يا فاضالب است كه در آن نيروي جاذبه زمين باعث حركت آب يا فاضالب در شبكه 
 . نمايند ميغير پر عمل  به صورتطراحي شده است كه  اي به گونهو خطوط اين شبكه 

 فاضالب آوري جمعشبكه  - 13- 1

منتقـل   گـاه  تخليـه فاضـالب يـا    خانـه  تصـفيه جانبي كه فاضالب را از محل توليـد بـه    تاسيساتاي از خطوط و  شبكه
 .نمايند مي

 ساده شده فاضالب آوري جمعي ها شبكه -14- 1

و  آوري جمـع را  ها خانهي توليدي از ها فاضالباست كه كليه  1ي دفع فاضالب بهداشتي خارج از محلها روشيكي از 
ي طراحـي كـه بـه    هـا  ويژگـي ، امـا  باشند ميالبروها مشابه فاضالبروهاي متعارف . از ديد مفهومي اين فاضسازد ميمنتقل 

                                                      
 

1- Off-Site 
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و طراحـي متناسـب بـا     شـود  ميها لحاظ ن ، براي آنشود ميي متعارف در نظر گرفته ها شبكهصورت محافظه كارانه براي 
  . گيرد ميشرايط محلي انجام 

 )رمتعارفيغ( نيگزيجا و متعارف فاضالب آوري جمع يها شبكه - 15- 1

 آوري جمع يها شبكه .دهند مي انجام ثقل يروين از استفاده با را انيجر انتقال عمل كه فاضالب آوري جمع يها شبكه
 . نامند مي )رمتعارفيغ( نيگزيجا را ها شبكه انواع ريسا و متعارف

 شبكه مجزا -16- 1

فاضالب جدا از يكديگر بوده و مشتمل بر دو مجموعـه از مجـاري مسـتقل و مجـزا      آوري جمعشبكه زهكشي و شبكه 
 . دهد ميي سطحي را انتقال ها آبهستند كه يكي از آن دو شبكه، فاضالب و ديگري 

 1شستشو با تخليه ناگهاني جريان -17- 1

ـ هـا  زهكشاستفاده از جريان موقت با شدت زياد براي شستشوي لوله انشعاب، فاضالبروها و  راي زدودن رسـوبات و  ، ب
 مجاري شبكه سازي پاك

 شيب شستشو و تنش شويندگي (تنش برشي) -18- 1

 شرايط خودشستشويي و نيروي برشي الزم براي شستشوي مجاري شبكه تامينشيب حداقل براي 

 ضريب تبديل آب به فاضالب خام - 19- 1

. شود ميم توليدي محاسبه تا ميزان فاضالب خا گردد مياز يك كه در مقدار آب مصرفي ضرب  تر كوچكضريبي است 
 اين ضريب تابعي از اقليم منطقه، آداب، رسوم، فرهنگ مصرف و سطح زندگي مردم آن منطقه است.

                                                      
 

1- Flushing 



 هاي فاضالب ساده شده شبكهراهنماي  19/03/98  8

 

 ضريب حداكثر و حداقل جريان فاضالب خام -20- 1

حداكثر جريان ساعتي فاضالب تقسيم بر متوسط جريان فاضالب خام و مشابها حداقل جريان ساعتي فاضالب تقسيم 
 ان فاضالب خام را به ترتيب ضريب حداكثر و حداقل جريان فاضالب خام گويند. بر متوسط جري

 1فاضالب - 21- 1

  هاي نفوذي كه به صورت اتفاقي وارد شبكه شده باشد.  تركيبي است از فاضالب خام به عالوه هر نوع نشتاب و آب

 2فاضالب خام - 22- 1

 بـه صـورت  سـكوني، صـنعتي و تجـاري كـه     ي زايد تخليه شده از مناطق مها آبتركيبي است از يك يا چند مورد از 
  . شود ميدرصدي (يا كسري) از آب مصرفي برآورد يا محاسبه 

 فاضالبرو - 23- 1

. رود مـي ي توليد شده در بيش از يـك منبـع توليـد فاضـالب، بـه كـار       ها فاضالبخط لوله يا مجرايي كه براي انتقال 
 نمود: بندي طبقهبراساس شكل به شرح زير  توان ميفاضالبروها را 

 (مسكوني، تجاري و غيره) را به خطوط فاضـالبرو واقـع در    ها ساختماناي كه فاضالب  : لوله3انشعاب ساختماني
 .نمايند ميكوچه يا خيابان منتقل 

 باشد ميانشعابات ساختماني  كننده جمع: خط فاضالبرويي كه 4فاضالبرو فرعي. 

 نمايند مي: فاضالبرويي است كه جريان فاضالب را از دو يا چند فاضالبرو فرعي دريافت 5فاضالبرو نيمه اصلي. 

 فاضالبرويي است كه جريان فاضالب را از دو يا چند فاضالبروي نيمه اصلي يا اصـلي دريافـت   6فاضالبرو اصلي :
 . نمايند مي

 هاي متصل به آن در طـول مسـير   فاضالب از چند خط اصلي است كه تعداد فاضالبرو كننده جمع: 7خط انتقال
 .باشد ميناچيز 

                                                      
 

1- Wastewater 
2- Sewage 
3- Building Connection 
4- Lateral Sewer 
5- Sun-main Sewer 
6- Main (Trunk) Sewer 
7- Interceptor 
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 فاضالبروهاي با مالكيت مشترك -24- 1

 هاي دولتي از فاضالبروهاي ساده شده با مشاركت افراد جامعه و سازمان برداري بهرهو  سازي پياده

 متعلقات -25- 1

ا جزئي از بخش اصلي ، امباشند مي، لوازم، ابزار و ساير اجزاي سيستم اصلي كه براي تداوم عملكرد آن ضروري ها سازه
  . باشند مين

 ميانگين جريان فاضالب خام -26- 1

 ي نفوذيها آبميانگين روزانه مقدار كل فاضالب توليدي، در طول يكسال، بدون احتساب نشتاب و ساير 

 ميانگين سرانه فاضالب خام -27- 1

منطقه از شـهر) بـدون   ميانگين روزانه مقدار كل فاضالب توليدي، در طول يكسال به ازاي هر نفر از جمعيت شهر (يا 
  هاي نفوذي احتساب نشتاب و ساير آب

 نگهداري -28- 1

فاضـالب   آوري جمـع ي هـا  شـبكه تـا   پذيرنـد  مـي اي انجام  يي كه به صورت منظم و دورهها فعاليتمجموعه اقدامات و 
  عملكرد مطلوب خود را به صورت مستمر و پيوسته حفظ نمايند.

  





 

  2فصل  2

  معرفي سيستم فاضالب ساده شده
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  معرفي سيستم فاضالب ساده شده -فصل دوم 

  كليات   -1- 2

هـايي در   گيري در جوامع روستايي و پراكنده منجر بـه تـالش  به كاردر ي فاضالب متعارف ها سيستمي باالي ها هزينه
 هاي ساده شده صورت گيرد كه به دنبال آن تغييراتي عمدتا در اجزا سيستمتوسعه  و ها هزينهبرخي كشورها براي كاهش 

فاكتورهـايي   بـا لحـاظ نمـودن    و روها آدمقطر و عمق متوسط فاضالبروها، تعداد و عمق  فاضالبروها از قبيل و عناصر مهم
انجام گرفت كه در مجموع سنگ ي مربوط به حفاري در ها هزينهي نصب و ها هزينهنظير طول كل شبكه، تراكم جمعيت، 

  منجر گرديد.  برداري بهرهو ساده شدن  ها هزينهبه كاهش 
جـاي  كلـي   بندي دسته 2در  اند، هاي فاضالب مورد استفاده قرار گرفته هاي سيستم اهش هزينهفرايندهايي كه براي ك

  :گيرند مي
  ي فاضالبها شبكهاجراي  تغيير در تكنولوژي -1
  ي فاضالبها شبكه راحيتغيير در استانداردهاي ط -2

عموما شامل استفاده از متعلقات هاي فاضالب انجام شده است  وط به اجراي سيستمي مربها تكنولوژيتغييراتي كه در 
شـده  اسـتفاده   تر كمو در عمق  تر كمها از فاضالبروهايي با قطر  كه به كمك آن بودهو تجهيزات جانبي (تجهيزات اضافي) 

كـه در ايـن تانـك،     باشـد  مـي از تانك جداكننده جامدات در مسـير فاضـالبرو    گيري ييرات بهرهاز اين تغ . يك مثالاست
صورت ثقلـي جريـان يابـد.     د بهتوان ميتر شده و  رقيقآن جريان فاضالب  شده و به دنبال آوري جمعجامدات جداسازي و 
ي هـا  زمـين تـا در فاضـالبروهايي كـه در     سازد ميكردن جريان فاضالب اين امكان را فراهم  تر رقيقجداسازي جامدات و 

. در كشور اسـتراليا ايـن روش اصـالحي در    شوداستفاده  تر كمو در عمق  تر كمي با قطر ها لولهمسطح قرار گرفته است از 
 2تـر  كوچـك فاضالبروهاي ثقلي بـا قطـر    يا سيستم 1ذرات جامدطراحي شبكه فاضالب ثقلي، سيستم فاضالبروهاي بدون 

كه جريان فاضالب كه ذرات  باشد مي3ها تانكپمپاژ جريان خروجي از سپتيك از اين تغييرات . مثال ديگر شود ميشناخته 
ي بـا قطـر   هـا  لولـه اسـتفاده از  . ايـن شـرايط امكـان    شـوند  ميپمپاژ  ها سپتيكجامد آن جداسازي شده است از خروجي 

  . باشد ميخردكن و سيستم فاضالبروي مكشي ي ديگر فاضالبروهاي داراي پمپ ها مثال. تر را فراهم مي آورد كوچك
بر اساس  تر پايينفاضالب با هزينه  آوري جمع يها شبكهبه منظوراجراي تغيير در استانداردهاي طراحي از سوي ديگر 

 همچنـين  ، افـزايش تجربيـات و  اجرا تكنولوژيروز افزون ، پيشرفت فاضالب آوري جمعي ها شبكه هيدروليك هاي تئوري
هـاي شـبكه فاضـالب بـا اصـالح در       . راهكارهـاي مختلفـي بـراي كـاهش هزينـه     شوند ميايجاد بل پذيرش هاي قا ريسك

در منـاطق كـم    1900ي فاضالب اجرا شده در ابتداي دهه ها شبكه به توان ميبراي مثال پارامترهاي طراحي وجود دارد. 

                                                      
 

1- Solids-Free 
2- Small Diameter 
3- Septic Tank Effluent Pump - STEP 
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حـداقل قطـر و    معيارهـايي از قبيـل  اتي كه در . در اين منطقه براساس تغييراشاره كردشيب در نبراسكا در كشور آمريكا 
حداقل شيب يا سرعت خود شستشويي انجام گرفت، شبكه فاضالبي در مناطق كم شيب و داراي سطح تراز باالي آب زير 

تر، زهكشـي   عميق يروها آدمتر،  زميني اجرا شد كه نه فقط در فاز اجرا (كاهش هزينه در عدم اجراي فاضالبروهاي عميق
(كـاهش در   گرديـد  ها هزينهمنجر به كاهش برداري نيز  هاي پمپاژ) بلكه در بهره آب در زمان اجراي فاضالبروها و ايستگاه

، هـا  شـبكه . در ايـن  باشد ميفاضالب ساده شده كشور برزيل  يها شبكهاصلي ترين نمونه در اين زمينه هاي پمپاژ).  هزينه
هـا و همچنـين قـوانين مربـوط بـه اتصـال        طراحي مانند حداقل عمق، حداقل قطر، حداقل شيب تغييراتي در پارامترهاي

  ي خصوصي به شبكه عمومي ايجاد شد.ها شبكه
شـناخته   1شدند، بـا نـام فاضـالبروهاي سـاده شـده      اجرا ي جديد طراحيها شاخصيي كه براساس مباني و ها سيستم

اما با برخي اصالحات كـه شـامل    ،دي مشابه فاضالبروهاي متعارف دارندي فاضالبرو ساده شده عملكرها سيستم. شوند مي
ـ  2كاهش حداقل قطر و حداقل شيب، تعيين شيب بـا اسـتفاده از نيـروي كششـي     جـاي اسـتفاده از حـداقل سـرعت،     ه ب

ي بسـيار كـم   يروهـا  آدماسـتفاده از   ،هـا  لولـه ها، كاهش عمق كارگذاري  رو پيادهفاضالبروها تا حد امكان در زير  قرارگيري
كـه بيـان    گونه همان. باشند ميدر برخي نقاط شبكه  روها آدم جايه بي بازديد ها دريچهاز  گيري همچنين بهره تر و هزينه

وارد  هـا  آنتا بارهاي سنگين ترافيكي بـر   شوند ميها نصب رو پيادهشد در اين نوع شبكه، فاضالبروها در صورت امكان در 
كه مجموع اين اقدامات معموال منجر به  شود ميكاسته  ها آنشده و از تعداد  تر سادهي شبكه نيز حذف يا روها آدمنشود و 
 50تـا   20كـاهش  هـا تـاكنون    سيسـتم ستفاده از اين نـوع  ا جايي كه. تا شود ميي اجرايي پروژه ها هزينهدر  جويي صرفه

 ها نيز كـامال  سيستمو نگهداري اين  برداري بهرهشته است. دا به همراه نسبت به فاضالبروهاي متعارف را ها هزينهدرصدي 
كـه بـه طـور قابـل      شـود  مياستفاده  3اي ي طراحيها دورهدر اين روش از . همچنين باشد ميرف امشابه فاضالبروهاي متع

و كـه طراحـي شـيب فاضـالبر     بـه طـوري  . باشـد  ميفاضالب متعارف  يها سيستم طراحي يها دورهاز  تر اي كوتاه مالحظه
انگيزه و محرك  ترين . كليديگيرد ميبراساس دبي سال ابتدا و طراحي قطر فاضالبرو براساس دبي سال مقصد طرح انجام 

متعارف و معمول براي جوامع متوسـط و   هاي سيستم طراحيي استانداردهابودن  گيرانه سختها  سيستمبراي توسعه اين 
  . باشد ميسطح پايين (داراي درآمد متوسط و سطح پايين) 

در شمال  1980در اوايل دهه  شوند مينيز شناخته  4ي ساده شده كه گاها به فاضالبروهاي با مالكيت مشتركها شبكه
و ورود فاضـالب   آوري جمـع ها مشابه سيستم فاضالب متعارف شامل  شرقي برزيل توسعه داده شدند. طراحي اين سيستم

. در ايـن رونـد   شود مينشين نشده به فاضالبرو است و در طراحي اين فاضالبروها از روش حداقل تنش كششي استفاده  ته

                                                      
 

1- Simplified Sewers 
2- Tractive Force 
3- Design Periods 
4- Condominal Sewerage 
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21طراحي، مقدار تنش كششي N / m  شود. رسيدن به اين مقـدار   تاميندست كم يك بار در روز و در جريان پيك بايد
. (بـرخالف سيسـتم متعـارف كـه     دهـد  ميكه شبكه بدون گرفتگي به عملكرد خود ادامه  دهد مين را از تنش اين اطمينا

ي فاضـالب سـاده شـده لزومـا     هـا  شـبكه ). عالوه بر ايـن مـورد، در   باشد ميمالك طراحي حداقل سرعت خودشستشويي 
  هايت به فاضالبرو فرعي تخليه شوند. كننده متصل نيستند و مي توانند ابتدا به يكديگر متصل و در ن انشعابات به خط جمع

  
  فاضالب آوري جمعي ها روشمقايسه  - 1- 2 شكل

  اصلي سيستم فاضالب ساده شده ياجزا - 2- 2

 ي مدفونها محفظه –	ي بازديد ها دريچه –	روها آدم - 2-2-1

بـا  فاضـالب متعـارف)    آوري جمـع ي مـورد اسـتفاده در شـبكه    روها آدم(ي متعارف روها آدمي ساده شده، ها شبكهدر 
ي اتصـال  هـا  محـل فقط در  روها آدم واند  شدهجايگزين  1ي مدفونها محفظهي بازديد يا ها و دريچه ي ساده شدهروها آدم

ي متعارف در نظـر گرفتـه   روها آدماز  تر كمنيز  روها آدمي ساخت، عمق ها هزينهبراي كاهش . شوند مياصلي به كارگرفته 
  .كند ميمتر كاهش پيدا  9/0تا  6/0متر به  5/1از  ها آن داخلي قطر. همچنين شود مي

و شستشوي مدرن بـراي فاضـالبروهاي بـا قطـر      سازي پاكو در دسترس بودن تجهيزات  رو آدم تر كمبه واسطه عمق 
 ،كند ميجدي را ايجاد ن تمشكال ها نشتابيي كه ها محلحذف و در  روها آدمنياز به پرسنل نگهداري براي ورود به  تر كم
هاي پيش ساخته و متعلقات كف سـاخته   ي بتني به همراه دالها حلقهي بتني پيش ساخته يا ها لولهند با توان مي روها آدم

                                                      
 

1- Buried Box 

 شبكه فاضالب متعارف شبكه فاضالب ساده شده
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بـا   نـد انتو مـي  ،گردنـد  مـي يي كه در محل تغيير جهت يا تغيير شيب جانمايي روها آدمها،  همچنين در اين سيستم شوند.
  شوند. جايگزين  و مدفون ي ساده زيرزمينيها باكسيا  ها محفظه

ي روهـا  آدم هـا  شبكهي فاضالب ساده شده، در شرايط زير در اين ها شبكهي روها آدمعليرغم موارد بيان شده در مورد 
  متعارف بايستي مورد استفاده قرار گيرد:

  متر) 3فاضالبروهاي بسيار عميق (با عمق بيش از 

 الزام شده مقدار از تر كمي ها شيب 

 اضالبروهايي كه داراي ريزش باشندف 

    و  بـرداري  نمونـه بـه عنـوان مثـال نقـاط      ،نقاط اتصال و انشعاب از مراكز خاص و مشـخص تجـاري و صـنعتي
 گيري دبي اندازه

  
  ي شبكه فاضالب ساده شدهروها آدماي از  نمونه -2- 2 شكل
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 ي ساده شدهها شبكههاي بازديد در  اي از دريچه نمونه - 3- 2 شكل

 انشعابات -2-2-2

 متـر  سـانتي  60اي به صـورت مربـع يـا دايـره بـا ابعـاد        ي فاضالب ساده شده به صورت محفظه يا حفرهها شبكهانشعاب 
. كليه فاضالب ساختمان ابتدا در اين محفظـه وارد و از  گيرد ميكه در ورودي محل تخليه فاضالب از ساختمان قرار  باشد مي

هـا  رو پيـاده ي اجرايي وجود دارد، در زيـر  ها محدوديت. اين محفظه در نقاطي كه شوند ميفاضالب  آوري جمعآن وارد شبكه 
ورت اجـراي  . در صـ شـود  مـي اسـتفاده   هـا  محفظـه به جاي اين  تر سادهي بازديد ها دريچه. در برخي شرايط از گردند مياجرا 

 .گردد ميشكل به فاضالبرو اصلي متصل  Yدرجه و با كمك يك شاخه  45ها، انشعاب با زاويه  رو پيادهانشعاب در زير 

  
  اي از محفظه انشعاب ساختمان به شبكه فاضالب ساده شده نمونه -4- 2 شكل
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 دار محفظه (باكس) مانع -2-2-3

هاي بتنـي بـا    ها و مواد زايد بزرگ به داخل فاضالبرو وجود دارد، استفاده از محفظه يي كه ريسك ورود آشغالها انشعابدر 
دريچـه بازديـد انشـعاب توصـيه      دسـت  پـايين و  ها ساختماني از ورودي متر سانتي 60و با فاصله  متر سانتي 80×60×60ابعاد 
  .شوند ميبه شبكه فاضالبروها  زايدع از ورود ذرات جامد و مواد باشند كه مان ها داراي موانعي مي . اين محفظهشود مي

  
  شده ساده شبكه به ساختمان انشعاب ورودي در دار مانع(باكس)  محفظه از اي نمونه - 5- 2 شكل



 

  3فصل  3

  تجارب ساير كشورها





  21  19/03/98  كشورها ساير تجارب -  سوم فصل

 

  تجارب ساير كشورها -فصل سوم 

هاي متعارف و دوما استانداردهاي دسـت   هاي فاضالب ساده شده، اوال هزينه باالي سيستم دليل اصلي توسعه سيستم
هاي متعارف  ، مانعي براي گسترش سيستمگيرانه سختهايي بود. اين استانداردهاي  براي چنين سيستم گيرانه سختباال و 

هاي  گرديد و بالتبع باعث شد تا براي اولين بار در معيارهاي طراحي سيستم متعارف بازنگريتوسعه يافته  تر كمدرمناطق 
   جدي صورت گيرد.

و همـين  بود  ي طراحي و اجراي شبكه فاضالب براساس معيارهاي قبلي و قديمي براي بسياري از شهرها باالها هزينه
فاضالب ساده ي ها اجراي سيستممناسب بودن عملياتي و  1981در سال مهندسان كشور برزيل ابتدا موضوع باعث شد تا 

نشان داد كه معيارهاي عمومي ي اوليه در كشور برزيل ها بررسيمورد بررسي قرار دهند. اين كشور  را براي شهرهايشده 
د كه در طراحـي اولـين سيسـتم فاضـالبرو     تر از) مواردي بو گيرانه سختحتي در برخي موارد  وبسيار شبيه به ( 1طراحي

براي انتقال  ،1880شبكه طراحي شده در سال  به كار گرفته شد.) Waringتوسط ( 1880مجزا در كشور آمريكا در سال 
كه اگـر در طـول روز    اين بود ) طراحي شد. استداللm/s 0.6متر بر ثانيه ( 6/0جريان حداكثر (پيك) و با سرعت حداقل 

. بـراي اطمينـان از   دهـد  مـي يك بار به مقدار حداقل برسد، سيستم بدون مشكل به عملكرد خود ادامه  سرعت دست كم
يي در ابتداي هر يك از خطـوط فاضـالبرو نصـب شـد. تهويـه از طريـق       ها تانكحذف كامل رسوبات و مواد جامد، فالش 

، شد. سيستمي كه طراحي شد ميمتري انجام  300ي فلزي) و به فواصل ها ميله(فضاي باز داراي  داراي بازشو يروها آدم
  گزارش گرديد.  متر ميلي 150و  100ي ها لولهيي در ها گرفتگي عملكرد خوبي نداشت و گاها

هاي بعدي منجر به تغيير گسترده در استانداردهاي طراحي فاضالبروهاي متعارف گرديـد. ايـن تغييـرات براسـاس      بررسي
مباني جديد هيدروليكي و تجربيات به دست آمده از اجراي سيستم بود. استفاده از اين استانداردهاي جديد منجـر بـه ايجـاد    

و  تـر  كـم ) و با عمق كارگـذاري  تر كمتر (با شيب  تر، مسطح بروهاي با قطر كوچككه در آن از فاضال تر پايينبا هزينه  اي شبكه
تر استفاده گرديد. از لحاظ اقتصادي هنگامي كه اين سيستم بـراي اولـين بـار در سـال      تر و كم عمق ي سادهروها آدمهمچنين 

دالر (در مقايسـه بـا هزينـه     325د در بخش شمال شرقي كشور برزيل اجرا شد، متوسط هزينه به ازاي هر خانه، حـدو  1981
دالر به ازاي هر خانه  5/1دالري كه شبكه فاضالب متعارف به ازاي هر خانه در آن سال داشت) و هزينه اشتراك حدود  1500
در كشـور برزيـل مجمـوع هزينـه ايـن       2005هاي بعد نيز كاهش داده شد. در سال  برآورد شد؛ كه اين هزينه در سالدر ماه 

هاي فاضالب ساده شده به عنوان يـك   دالر رسانده شد. در حال حاضر سيستم 300تا  200ازاي هر خانه به حدود سيستم به 
  . شود ميبرداري  سال تجربه موفق، در سراسر كشور برزيل اجرا و بهره 35تكنولوژي پذيرفته شده با بيش از 

براي اجرا مورد بررسي و مطالعه  ها سيستم، اين نيز براساس تجربيات كشور برزيل النكا سريپاكستان و  هايدر كشور
ي فاضالب ساده شده در كشور بوليوي نيز مورد مطالعه قـرار گرفـت   ها سيستم، النكا سريقرار گرفت. عالوه بر پاكستان و 

                                                      
 

1- Prevailing Design Criteria 
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؛ هاي فاضالب ساده شـده گرديـد   ها و مطالعات منجر به تدوين استانداردي در اين كشور در زمينه سيستم كه اين بررسي
ليتر بر  5/1در مورد حداقل جريان پيك  به خصوصاما متاسفانه در اين استاندارد جوانب در نظر گرفته براي كشور برزيل 

 براساس تجربياتي كـه در از كشور بوليوي و  پس .ثانيه رعايت نگرديد و حداقل شيب، بيش از مقدار مورد نياز تعيين شد
  قرار گرفت. سازي پيادهمورد مطالعه و  ه در آفريقاي جنوبيكشور حاصل شد، سيستم فاضالب ساده شد اين

ي بـنگالدش، فيليپـين،   كشـورها هـاي سـاده شـده در     پيرو تجربيات به دست آمده در كشورهاي ذكر شده، سيسـتم 
ي فاضالب ساده شده كامال براسـاس اصـول و   ها شبكهاندونزي و هند نيز توسعه داده شدند. با وجود اينكه در اين مناطق 

  آميز بودند. كامال موفقيت ها شبكهمعيارهاي كشور برزيل طراحي نگرديد، اما اجراي 



 

  4فصل  4

  مباني و ضوابط هيدروليكي





  25  19/03/98  يهيدروليك ضوابط و يمبان - چهارم فصل

 

  ليكيمباني و ضوابط هيدرو -فصل چهارم 

 دوره طرح - 4-1

براي جريان حداكثر (پيك) دهنده انتقال و  1 كننده جمعي متعارف، معموال طراحي فاضالبروهاي ها سيستمدر طراحي 
  .شود ميساله يا جمعيت اشباع منطقه انجام  50تا  25مورد انتظار طي دوره 

، باشـد  مـي ي سرمايه گـذاري  ها زينهههاي فاضالب ساده شده كاهش  به دليل اينكه يكي از اهداف استفاده از سيستم
  سال در نظر گرفته شود.  20 ها شبكهدوره طرح اين  شود ميتوصيه 

زيـادي كـه    گذاري سرمايهي ها هزينهد از برخي مشكالت پيشگيري نمايد، توان تر مي كوتاهي طراحي ها دورهاستفاده از 
مالي براي طرح را تسهيل نمايد و با يك درآمد مشخص (درآمد  تامينرا كاهش دهد،  باشد ميبراي سيستم فاضالب الزم 

اي (فـاز بـه    و ساخت مرحله تر كوتاهي طرح ها دورهرا فراهم آورد. با  تر بيشاز ارائه خدمات فاضالب) زمينه پوشش بهتر و 
  .شود ميو اصالح  رسيدهرشد جمعيت و ميزان آب مصرفي به حداقل  بيني پيشفاز)، اثرات خطاها در 

 سرانه مصرف آب - 4-2

. براي تخمين باشد مياين پارامتر نشان دهنده ميزان كل آب مصرف شده در يك روز معمولي در منطقه مورد مطالعه 
  ي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي) رجوع شود. ها سامانه(ضوابط طراحي  117-3شماره  ضابطهميزان مصرف آب به 

 ضريب تبديل آب به فاضالب - 4-3

  . باشد ميشود،  ميدرصد كل آب مصرف شده كه به فاضالبرو تخليه  نشان دهنده اين پارامتر
ي فاضـالب و آب سـطحي) مراجعـه    هـا  شـبكه (مباني و ضوابط طراحي  118براي تعيين اين ضريب به ضابطه شماره 

 فرهنگ منطقه، اقليم به توجه با درصد 85 تا 75 دامنه در فاضالب به مصرفي آب تبديل ضريبشود. براساس اين ضابطه 
  . شود ميدرصد پيشنهاد  85ي ساده شده مقدار ها شبكه. براي شود مي تعيين منطقه آن مردم زندگي سطح و مصرف

 ضريب حداكثر جريان فاضالب -4-4

) در شـبكه موجـود انجـام    سـنجي  دبيمستقيم فاضالب ( گيري اندازهبراي تعيين ضريب حداكثر جريان فاضالب بايد 
يي كه در شبكه شـهرهاي مشـابه صـورت گرفتـه، اسـتفاده نمـود.       ها گيري اندازهاز  توان ميي جديد ها شبكهپذيرد. براي 

                                                      
 

1- Interceptor 
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مـورد   محـدوده ي اجتمـاعي و اقتصـادي   هـا  ويژگـي ميزان وجود مناطق تجاري، صنعتي و اداري و نيز حداكثر به  ضريب
  . باشد ميمطالعه وابسته 

 از رابطه زير استخراج نمود.  توان ميرا  maxKمقدار گيري اندازهدر صورت فقدان هرگونه 

)4 -1(  max 0.167

5
K  

P
  

  ضريب حداكثر جريان است. maxK، تعداد جمعيت بر حسب هزار نفر وPكه در آن 
  .شود ميتوصيه  8/1كثر ي فاضالب ساده شده حداها شبكهحد باالي ضريب حداكثر جريان فاضالب براي 

 نفوذ آب زيرزميني (نشتاب) -4-5

در  رجـوع گـردد). ولـي    118. (به ضـابطه  باشد ميهاي متعارف  ي زيرزميني (نشتاب) مشابه سيستمها آبمقدار نفوذ 
  .گردداجتناب از تراز آب زيرزميني  تر پاييندر ترازي  ها لولهامكان دارد بايد از جانمايي  كه جايي، تا ها شبكهمورد اين 

) از لوله بايد در l/s/kmليتر بر ثانيه به ازاي هر كيلومتر ( 1تا  05/0مقدار  ها شبكهاما در حالت كلي براي اين قبيل 
  نظر گرفته شود. 

 هاي سطحي (رواناب) آبورود  -4-6

شـبكه   ي سطحي بـه داخـل  ها رواناباي و مواد جامد معلق كه توسط  با توجه به اينكه براي حمل و انتقال ذرات دانه
ي فاضـالب سـاده شـده    هـا  شـبكه و اسـاس طراحـي    باشد مي تر بيشي پايين نياز به شيب ها دبيفاضالب در  آوري جمع

  ي فاضالب ساده شده جلوگيري به عمل آيد. ها شبكهي سطحي به ها رواناببايد از ورود ، باشد مي تر كماستفاده از شيب 

 جريان (دبي) طراحي فاضالبروهاي ساده شده -4-7

  . باشد مي، حداكثر جريان روزانه فاضالب ي فاضالب ساده شدهها سيستمطراحي  جريان فاضالب طراحي براي مبناي
تحـت مالحظـاتي از    محـدوده مـورد مطالعـه    براي حداكثر  بر تخمين ضريب تاكيد ي ساده شدهها شبكهدر طراحي 

طراحـي شـبكه    نبـود، بـراي  اي در دسترس  رابطه داده اين . اگر درباشد ميدبي جريان  گيري اندازهي ثبت شده از ها داده
  :شود مياستفاده از روابط زير توصيه 

)4 -2(  1 2 k k Pw
q

86400
  

  كه در اين رابطه:
q) جريان حداكثر روزانه :l/s(  
1k:  شود ميپيشنهاد  8/1ضريب جريان پيك (براي اين ضريب، ميزان(  
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2k شود ميپيشنهاد  85/0: ضريب تبديل آب به فاضالب (براي اين ضريب، ميزان(  
Pجمعيت تحت پوشش :  
w(ليتر به ازاي هر نفر در شبانه روز) متوسط ميزان آب مصرف شده :  

1kيردر اين رابطه مقاد 2kو 1kبراي ضرايب 1.8 2وk 0.85  با در نظر گرفتن اين مقـادير رابطـه   شود ميتوصيه .
  زير درخواهد آمد: به صورت) 4-2(

)4 -3(  5 wq 1.8 1 0 P   

  كمينه حداكثر جريان روزانه فاضالب   -4-8

در نظر  qبه عنوان  l/s 1.5شد، ميزان  تر كم l/s 1.5 ميزان حداكثر جريان روزانه فاضالب در اين رابطه از كه درصورتي
  . باشد ميگرفته شود. اين ميزان، حداكثر دبي توليد شده توسط سيفون توالت (يا فالش تانك) 

ي هـا  شـبكه در  L 1.5زن حـداقل  هاي فالش تانك با ظرفيت تخليـه مخـ   يادآوري: در داخل منازل استفاده از سيستم
  . باشد ميساده شده قويا مورد توصيه 

  حداقل قطر - 4-9

 گيرنـد،  ي فاضالب متعارف در بسياري از كشورها، حداقل قطر براي فاضالبروهايي كه در خيابان قرار ميها شبكهبراي 
  . شود متر در نظر گرفته مي ميلي 200

اسـت، اسـتفاده از    تـر  كـم هاي ابتدايي سيستم ميزان جريان  ي فاضالب ساده شده در بخشها شبكهبه دليل اينكه در 
و همـين موضـوع باعـث افـزايش      شـود  مي) جريان تر بيشارتفاع (تر باعث افزايش عمق جريان در فاضالبرو  اقطار كوچك

بـا توجـه بـه ايـن موضـوع       .شـد بخ ها، عملكرد شستشو را بهبود مي سرعت جريان در فاضالبرو و سرعت باال در اين بخش
توصيه مي گردد. الزم به ذكر است با در نظـر گـرفتن فرهنـگ     mm 100ي فاضالب ساده شده ها شبكهحداقل قطر براي 

حاصل نشده است استفاده از حـداقل قطـر    ها شبكهصحيح، در جوامعي كه آمادگي كافي براي استفاده از اين  برداري بهره
150 mm  د مد نظر قرار گيرد. توان ميبراي اين نوع شبكه  

  پر شدگي -4-10

ابعاد فاضالبرو براي طراحي شبكه فاضالب ساده شده بايد به نحوي انتخاب گردد كه همواره جريان آزاد در آن برقـرار  
قـرار   8/0تـا   2/0ي ساده شده در دامنـه  ها شبكه) يا همان عمق جريان به قطر فاضالبرو در d/Dباشد. نسبت پر شدگي (

 .باشد ميرج از دامنه ذكر شده قابل قبول ندارد و خا

)4 -4(  d
0.2 0.8 

D
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و حـد   بـرداري  بهـره ) تضمين كننده سرعت كافي براي جلوگيري از نشست رسوبات در ابتداي دوره 2/0( تر پايينحد 
  . باشد مي برداري بهره) تضمين كننده تهويه كافي در انتهاي دوره 8/0باالتر (

  خودشستشويي حداقل سرعت -4-11

، در صورتيكه حداقل سرعت بـراي  باشد مي m/s 0.6ي فاضالب متعارف كه حداقل سرعت خودشستشويي ها شبكهدر 
  د مورد استفاده قرار گيرد. توان مي m/s 0.5حداقل نيروي كششي  تاميني فاضالب ساده شده براي ها شبكه

  حداقل تنش كششي -4-12

نيوتن بر متر مربـع يـا همـان     1حداقل تنش كششي به ميزان  تاميناساس طراحي فاضالبروهاي ساده شده براساس 
. بـراي ايـن مقـدار تـنش     باشـد  مـي متر كـافي   ميلي 1سازي يك ذره ماسه با اندازه  كه براي دوباره معلق باشد ميپاسكال 
ا را نيـز  حداقل تنش كششي كمك نموده كه به واسطه آن شـيب فاضـالبروه   تامينتر در  ي با قطر كوچكها لولهكششي، 

پاسـكال موضـوع خودشستشـويي بـراي فاضـالبروها       1حداقل تنش كششي به ميـزان   تامينكاهش داد. به نحوي كه با 
   صورت پذيرد.

  ذيل خواهد بود: به صورترابطه ميزان اين تنش 

  
  اي پارامترهاي تنش كششي در فاضالبرو با مقطع دايره - 1- 4 شكل

)4 -5(  WSinф / pl   
τ تنش كششي (پاسكال :Pa(  

W) وزن فاضالب بر حسب نيوتن :N(  
pسطح تر شده لوله توسط فاضالب :  
lطول فاضالبرو :  

  ) عبارت است از:Wدر اين رابطه وزن (
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)4 -6(  W gal   ρ 3: دانسيته فاضالب بر حسب كيلوگرم بر متر مكعب(kg / m )  
g 2: شتاب گرانشي زمين(m / s )  
aمساحت سطح مقطع جريان فاضالب :  

  زير بازنويسي نمود: به صورت توان مي) را 6-4، بنابراين رابطه (باشد مي) Rهمان شعاع هيدروليكي ( a/p جايي كهاز آن
)4 -7(  gRSinф    

Sinباشد، كم زماني كه Tan   وTan  همان شيب فاضالبرو ياI (m/m) 4( . با اين فـرض رابطـه  باشد مي-
  . آيد ميزير در  به صورت) 7

)4 -8(  gRI    

  حداقل شيب -4-13

  .باشد ميي فاضالب ساده شده براساس حداقل تنش كششي تعيين شده (برابر يك پاسكال) ها شبكهطراحي شيب در 
. رابطـه  باشـد  مـي ي فاضالب ساده شده طراحي شيب براساس جريان (دبـي) سـال ابتـداي طـرح     ها شبكهدر طراحي 

  عبارت است از: ها شبكهحداقل شيب در اين 
)4 -9(  3 6/13

minI 5.64 10  q    

minI:  حداقل شيب طراحي  
q) دبي ابتداي طرح بر حسب ليتر بر ثانيه :l/s(  

  :باشد مي) براساس حداقل تنش كششي به شرح زير 9- 4روند تعيين شيب حداقل (رابطه 
  ) تنش كششي برابر است با:8-4براساس رابطه (

)4 -10(  gRI    
  روباز ميزان جريان (دبي) فاضالب عبارت است از:براساس رابطه مانينگ در مجاري 

)4 -11(  2/3 1/21
q AR I

n
   
 

  

  اند از: كه در يك مقطع دايروي اين پارامترها به عبارت
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 پارامترهاي جريان كانال باز در فاضالبروي دايروي -2- 4 شكل

a) مترمربع: سطح مقطع جريان(  
p (متر) تر شده: محيط 

R (متر)تر شده : شعاع هيدروليكي، برابر است با حاصل تقسيم سطح مقطع جريان به محيط 

b(متر) : عرض جريان  ф(راديان) : زاويه جريان  
d(متر) : عمق جريان  
D :(متر) لوله فاضالبروقطر 

  عبارت خواهد بود با: d/Dدر اين مقطع دايروي نسبت 

)4 -12(  ф
Cos 1 2d / D

2
    
 

  

dبا فرض حداقل پر شدگي به ميزان / D 0.2،106.26      مقطـع فاضـالبرو برابـر    خواهد بود. با ايـن رونـد سـطح
	خواهد بود با: 	

)4 -13(  2 пф ф
A D / 4( Sin

360 2
    
 

  

2A 0.1118D  
  قابل محاسبه خواهد بود:با توجه به سطح مقطع، شعاع هيدروليكي از رابطه زير 

)4 -14(   D
R 1 360sinф / 2пф

4
   
 

  

) (تنش كششي) قطـر از رابطـه زيـر قابـل محاسـبه      10-4) (شعاع هيدروليكي) در رابطه (14-4با جايگذاري رابطه (
  خواهد بود:

d

D

a

P

b

ф
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)4 -15(   D / 0.1206 gI    
) (فرمـول مانينـگ) و   11-4ليكي) در رابطـه ( ) (سـطح مقطـع و شـعاع هيـدرو    14-4) و (13-4با جايگذاري روابط (

3g) در آن و با فرض15-4) (رابطه Dجايگذاري قطر ( 1000 kg / m  :فرمول مانيگ به شكل زير در خواهد آمد 

)4 -16(  8 8/3 13/61
q 7.687 10 I

n
        

 
  

nبا فرض 0.013 1وpa   ي فاضالب ساده شده برابر خواهد بود با:ها شبكهميزان حداقل شيب در 

)4 -17(  3 6/13
minI 5.64 10  q    

  ، حداقل شيب طراحي عبارت است از:ها شبكهدر اين نوع  l/s 1.5كه با احتساب حداقل ميزان دبي 
)4 -18(  minI 1 to 213  

  مطابق جدول زير خواهد بود:براي ساير مقادير تنش كششي، مقدار شيب 

  τ (Pa)Imin  رابطه شيب حداقل و تنش كششي در فاضالبروهاي ساده شده - 1- 4جدول 
  213به  1  1
  130به  1  5/1

  91به  1  2
  

  در مورد شيب فاضالبروها در روش ساده شده نكات زير بايد مد نظر قرار گيرد:
 ي و فاضالبروهايي كه با در نظر گـرفتن مالحظـاتي بـرا    باشند تر مي براي فاضالبروهاي جمع كننده كه عمومي

، حـداقل تـنش كششـي    شـوند  مـي به صورت نسبتا مختلط (مركب) طراحـي  ورود مواد جامد قابل ته نشيني 
1.5 Pa در شـرايطي كـه بـه    يابد ميافزايش  130به  1و به تبع آن حداقل شيب فاضالبرو  باشد ميتر  مناسب .

  هاي كششي باالتر توصيه شده است.  ندارد، استفاده از تنشكيفيت ساخت اطميناني وجود 
 مشكل باشد و اسـتفاده از   214به  1هايي كه به دليل شرايط توپوگرافي (زمين مسطح)، اجراي شيب  در محل

  گزينه قابل بررسي خواهد بود: 2پمپاژ مورد توجه نباشد، 
 ته نشـين شـده  و با اين فرض كه جامدات مواد جامد و طراحي خطوط فاضالبر گذاري رسوبپذيرش وقوع  -1

بـرداري   هاي بهره در برنامه شستشوي منظم اي از فاضالبرو حذف شوند. (گنجاندن اقدامات بايد به صورت دوره
  و نگهداري)

حذف كليه جامـدات (حـداقل همـه     ا هدفدر نظر گرفتن يك مخزن جداساز براي تمام انشعابات منازل ب -2
و سبك). در صورتيكه كه در فواصل زماني مشخص لجن اين مخـازن تخليـه نگـردد،     به جز جامدات ريز ها آن

 امكان عدم كاركرد مناسب سيستم و توقف آن وجود دارد. 
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  حداقل پوشش خاك روي لوله - 4-14

فاضـالب   تاسيسـات مسيرهاي داراي بار ترافيكي و نزديـك بـه    تا حد امكان دور ازي فاضالب ساده شده بايد ها شبكه
و بـار   هـا  خانـه عامل قرار داشتن در تراز پايين براي سوار شـدن انشـعابات   احي شوند. در اكثر شرايط، بين دو موجود طر

ي ساده ها شبكهدر  ها لولهپوشش روي  ميزان . معيارتعيين كننده خواهد بودتر و  ترافيكي، عامل بار ترافيكي معيار كليدي
، ميـزان بـار زنـده و مـرده و همچنـين كـالس       اضـالبروها جـنس ف  بـه خصـوص  مختلف محيطي و محلي  عواملبه  شده

اده شـده  ي فاضـالب سـ  هـا  شـبكه حداقل پوشش خاك روي لوله بـراي   شود ميتوصيه  .بستگي دارد زير لوله بسترسازي
	مطابق جدول توصيه مي گردد: 	

  حداقل پوشش خاك روي لوله (متر)  نوع مسير
  متر 65/0 روپياده

  متر 5/1 – 95/0 خيابان هايي با عرض بسيار كم
  متر 5/2 خيابان

 جنس فاضالبروهاانتخاب  -4-15

ي فاضـالب  ها شبكهي فاضالب ساده شده مشابه ها شبكهي مورد استفاده در اجراي ها لولهانتخاب جنس مناسب براي 
  رجوع شود. 118به ضابطه  ها لوله. براي انتخاب جنس باشد ميمتعارف 

  



 

  5فصل  5

ي ها شبكهريزي  چيدمان شبكه و برنامه
  فاضالب ساده شده
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  ي فاضالب ساده شدهها شبكهريزي  چيدمان شبكه و برنامه -فصل پنجم 

ي فاضالب ساده شـده ارائـه   ها شبكهدر بخش مباني و ضوابط طراحي، روند آناليز شبكه به منظور تعيين قطر و شيب 
ريـزي و طراحـي سيسـتم فاضـالب سـاده شـده        شده است. مباني و ضوابط طراحي تنها بخشي از فرايند سراسري برنامه

  . در اين بخش اطالعاتي در مورد ساير جوانب فاضالبروهاي ساده شده ارائه خواهد شد. باشد مي
ريـزي بـراي آن،    رد هر سيستم فاضالبي از همان ابتداي طرحدر موهاي ممكن و عملي مديريتي  در نظر گرفتن گزينه

و در سـطح   باشـد  مـي تـر   هاي فاضالب با مقياس كوچـك سـاده   . واضح است كه مديريت سيستمباشد ميبسيار با اهميت 
حتـي توسـط صـاحبان     1هايي مانند توالت گـودالي  برداري و نگهداري از سيستم باشند. حتي بهره محلي قابل مديريت مي

   باشند. ها (افراد ساكن در خانه) نيز قابل مديريت مي نآ
ي كه در محدوده مرز فيزيكي يك خانـه قـرار   تاسيساتكليه  مسووليتي ساده شده، فرض بر اين است كه ها شبكهدر 

هـاي   بـا سـازمان   مسـووليت انـد ايـن    كه در معابر شهري واقـع شـده   تاسيساتدارند، با همان خانه است و در مورد ساير 
هايي كه در  . البته براي سيستمباشد ميين در سطوح باالتر از سطح محلي) مسوولفاضالب شهري ( تاسيساتبردار از  هرهب

تواند بين سطح محلـي   يك سطح ديگر مي ،)2اند (يا مناطقي كه داراي مالكيت مشترك هستند مناطق خاص احداث شده
را بر عهده داشته باشد. يك محدوده با  تاسيساتاز اين قبيل  برداري بهره مسووليتو سطح شهري وجود داشته باشد كه 

بـا يـك خـط بـه      هـا  آنها و مسيرهايي است كه كـه در نهايـت مجموعـه     مالكيت مشترك معموال شامل تعدادي خيابان
و  شـوند  مـي شود. در اين محدوده انشعابات لزوما به خط جمع كننده فاضالب منتهـي ن  فاضالبروي درجه باالتر متصل مي

ند پس از متصل شدن به هم و عبور از محدوده ها خانه ها در نهايت به خط فاضالبرو جمع كننده منتهي توان ميانشعابات 
برداري كل سيستم فاضالب (در سطح شهري) را بـر   بهره مسووليتتواند توسط همان سازماني كه  شوند. اين محدوده مي

توانـد بـه يـك     مي تاسيساتبرداري از اين قبيل  مديريت و بهره مسووليتبرداري نگردد. حتي  دارد، مديريت و بهره عهده 
يت بـا  مسـوول به خصوص در سطح محلي بـه دليـل اينكـه     مسووليتشركت خصوصي واگذار گردد. اينگونه واگذار كردن 

رابطه دارد، بهتر و مناسب ترخواهـد بـود و ايـن     ها آنبرداري  رادي است كه عملكرد شبكه به طور مستقيم با نحوه بهرهاف
تر (باالتر از سطح محلي) تمركز داشته باشند  بزرگ تاسيساتروي  تر بيشهاي در سطوح باالتر  شود سازمان روند باعث مي

هـاي   نمايند. اين موضوع در واقـع فلسـفه اصـلي اسـتفاده از سيسـتم      يساتتاسصرف آن  تر بيشو بودجه و منابع خود را 
ساده شده، مشخص كردن صريح همين موضـوع يعنـي    تاسيسات. يكي از اصول اوليه اجراي باشد ميفاضالب ساده شده 

  هاي مختلف است.  ي بخشمسووليتبرداري و مرزهاي  نحوه بهره
بـرداري و نگهـداري بـر عهـده مـردم (يـا همـان         امات مربوط به بهـره مديريت محلي به اين معني نيست كه تمام اقد

  . باشد ميمشتركين) 

                                                      
 

1- Pit Latrines 
2- Condominium 
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ي اجتماعي براي جلب ها تشكلي فاضالب ساده شده استفاده از ظرفيت ها شبكهمهم در مديريت  مسايلاز جمله 
راي برگزاري جلسات و ي الزم بها هزينه. باشد ميي همگاني ها آموزشي عمومي از طريق برگزاري جلسات و ها همكاري
ي كل پروژه بايد به اين ها هزينهدرصد  5الي  2ي همگاني بايد در هزينه كل پروژه لحاظ گردد كه معموال بين ها آموزش

  موضوع اختصاص يابد. 

  ريزي براي طراحي و اجراي سيستم فاضالب ساده شده طرح - 1- 5

  گردد: سازي پيادهايد هاي طراحي و اجراي سيستم فاضالب ساده شده به ترتيب ذيل ب گام

  اطالعات موجود آوري جمع -گام اول 
 اي كـه نشـان دهنـده مسـيرهاي شـبكه مجـاري آب        ي توپوگرافي موجود و يا هرگونه نقشهها گردآوري نقشه

و بـراي طراحـي بـا     1:2000و  1:5000ي اوليه نقشه هـاي  ها بررسيبراي سطحي و يا فاضالب موجود باشد. 
  بايد مورد استفاده قرار گيرد.  تر كمو  1:1000نقشه هاي  جزييات

 در محدوده مطالعاتي ي موجودها يتمسوول اطالعات مربوط به روند مديريتي جاري و گردآوري   

 اوليه الگويارزيابي شرايط و تهيه  -گام دوم

هـاي آتـي و همچنـين حـق      وسـعه ها در محدوده مطالعاتي، ت طراحي اوليه الگوي سيستم فاضالب با در نظر گرفتن زمين
. اولين مرحله انتخاب مسيرهايي براي جانمايي فاضالبروهاي جمع كننده عمومي و سپس در نظر گيرد ميها انجام  مالكيت آن

دربـاره   گيري تصميم. مرحله بعد باشد ميها  هاي فاضالب ساده شده (با مالكيت مشترك) به آن گرفتن چگونگي اتصال سيستم
  . باشد ميوهاي اصلي، پيشنهاد اوليه مسيرهاي فاضالبروهاي ساده شده (فاضالبروهاي با مالكيت مشترك) مسير فاضالبر

  
  فاضالب آوري جمعتعيين الگوي اوليه براي  -1-5 شكل

 استفاده از حياط پشت ساختمان استفاده از حياط جلوي ساختمان رواستفاده از پياده



  37  19/03/98    شده ساده فاضالب يها شبكه ريزي برنامه و شبكه دمانيچ -  پنجم فصل

 

  ها شود، بايد بررسي شود.  هايي است كه ممكن است به واسطه پارامترهاي اجتماعي متوجه طراحي در نهايت محدوديت

  ي اجتماعيها بررسي -گام سوم
 تاسيسـات ميـزان درآمـد سـاكنان منطقـه،      ،هـا  خانهتعداد جمعيت ساكن دراطالعاتي در مورد  سازي فراهمبه منظور 

يـك بررسـي    ،هـا  آنوجود، نگرش مردم منطقه به موضوعات بهداشتي و سـليقه و عـادت   بهداشتي م تاسيساتآبرساني و 
ي هـا  و مصـاحبه  ي نظرسـنجي ها فرمساده اجتماعي بايد انجام گيرد. براي دستيابي به اطالعات كمي مناسب، استفاده از 

  د مفيد باشد. توان مينيمه فني و جلسات بحث گروهي 
، ميزان مشـاركت و  اند شدهي مردم عبور داده ها خانهيي طراحي شود كه از محدوده در زماني كه قرار است فاضالبروها

. اين به اين دليل است كه لوله فاضالب قرار است از يك ملك شخصـي عبـور داده شـود و از    بررسي شودهماهنگي مردم 
و  بـرداري  بهـره نجام اقدامات اينرو الزم است تا مذاكرات الزم براي جلب نظر صاحب ملك براي دسترسي به محل لوله و ا

  ..) انجام شود. . و اي دورهنگهداري معمول و متعارف (رفع گرفتگي، بازديد 

 انتخاب طرح استقرار شبكه و تعيين مسيرهاي نهايي فاضالبروها - 2- 5

انجام برخي اصالحات ها،  بررسيشدن نتايج  تر دقيقاطالعات كافي و مناسب،  انتخاب طرح نهايي شبكه پس از كسب
ا مالكيـت مشـترك (فاضـالبروهاي سـاده     بفاضالبروهاي خواهد بود. طرح نهايي براي مسير هاي اوليه  رحطيا تغييرات در 

  شود. اجراشده) بايد با مشورت با اهالي منطقه و با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به جنبه مديريتي انتخاب و 
  





 

  6فصل  6

و نگهداري شبكه فاضالب  برداري بهره
  ساده شده





  41  19/03/98  شده ساده فاضالب شبكه ينگهدار و برداري بهره -  ششم فصل

 

  و نگهداري شبكه فاضالب ساده شده برداري بهره -فصل ششم 

هايي از شبكه كه در منازل شخصي مـردم   باشد كه بخش اي به گونهبه دليل اينكه ممكن است طراحي شبكه ساده شده 
ها عبور كند، الزم است در همان مرحله طراحي، جلسات مختلفي با حضور افـراد جامعـه برگـزار و نحـوه      قرار داشته و از آن
  برداري و نگهداري از شبكه براي تشريح گردد.   در روند بهره ها آنيت اين مسوولها تشريح و نقش و  اي آنعملكرد شبكه بر

و  ي ورودي فاضالب از انشعاب بـه فاضـالبرو  ها محفظهو نگهداري از كليه  برداري بهرهشامل عمدتا اين اقدامات شامل 
مشـاركت افـراد جامعـه در    د بـه پيمانكـار واگـذار گـردد.     توان مياين اقدامات همچنين . باشد ميآن رفع هرگونه گرفتگي 

  بايد با دقت مد نظر باشد و بايد در چرخه پروژه تا حد امكان در همان ابتدا در نظر گرفته شود. تاسيساتمديريت 

 لوازم و تجهيزات مورد نياز -6-1

 گيرد عبارتند از: مي هاي ساده شده مورد استفاده قرار سيستم سازي پاكيي كه براي شستشو و ها روش

 1زني ماشين آالت و تجهيزات ميله  
 ماشين مجهز به واتر جت  
هـاي متعـارف مـورد     كـه بـراي سيسـتم    باشد ميها مشابه مواردي  و تجهيزات مورد استفاده براي اين سيستم ها روش

  گيرد.  استفاده قرار مي
بـرداري و   و تجربه كاركنان بخش بهره تاسيساتانتخاب روش و تجهيزات مورد استفاده عموما به بودجه در دسترس، 

توان بيان كرد تجهيزات نگهـداري نيـز سـاده هسـتند. برخـي تجهيـزات دسـتي و         نگهداري بستگي دارد. ولي در كل مي
، جربي، روغن و گريس زايد. فقط تخليه مواد باشد ميين چيزي است كه براي اين امر مورد نياز تر بيشزني  تجهيزات ميله

 خانه حمل شود. ها كه ممكن است باعث گرفتگي شبكه شود، بايد بعد از تخليه به تصفيه ظهدر محف

 اي بازديدهاي دورهبرداري و  بهرهريزي  برنامه -6-2

ي موجود مربوط به حوادث قبلي و مناطق داراي سابقه ها دادهي پيشگيرانه شامل بازديد از سيستم و آناليز ها نگهداري
  .باشد ميبروز مشكل 

، شستشـو، تعميـرات و نظـارت بـر انشـعابات و      سـازي  پـاك حداقل اقدامات نگهداري در مـورد ايـن سيسـتم شـامل     
  .باشد ميي ورودي انشعاب به شبكه ها محفظه

  بايد دست كم شامل موارد ذيل باشد: تاثيربرنامه نگهداري براي داشتن حداقل 

                                                      
 

1- Rodding 
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 خيز با استفاده از  تعيين انواع مشكالت و مناطق حادثهCCTV مشاهدات بصري از سطح (از روي زمين)، يا به ،
 ها دادهو اطالعات در يك پايگاه  ها دادهواسطه بازديد و بازرسي مستقيم و همچنين ثبت 

  هرگونه تجمع مواد خارجي در سيستمحذف و زدودن كامل 

 شستشوي متناوب خطوط فاضالبرو  



 

 1پيوست  7

  طراحي شبكه فاضالب ساده شده





  45  19/03/98  شده ساده فاضالب شبكه يطراح -1 پيوست

 

  طراحي شبكه فاضالب ساده شده -1پيوست 

  شود: براي طراحي شبكه فاضالب ساده شده، مراحل زير توصيه مي
 (دبي) در سال ابتداي طرحبا استفاده از جريان و  minIمحاسبه براي )9استفاده از رابطه ( -1

0.5 محاسبه -2
fq / I  )fq 3جريان در انتهاي دوره طراحي و برحسبm / s باشد مي(. 

0.5يافتن مقدار -3
fq / I در اين جدول  ).1-1.در جدول (پd/D باشـد  مـي 75/0از  تر كمين به و ترجيحا تر نزديك .

)d/D  انتخاب قطـر متنـاظر در ايـن جـدول بـه عنـوان حـداقل قطـر         باشد مينسبت عمق جريان به قطر لوله (.
 فاضالبرو.

0.5V، از مقدار متناظرfV،نهايي سرعتمحاسبه حداكثر  -4 / I  مقدار در صورتي كهشده است. ارائه كه در جدول
fV5از تر كم m / s .نباشد، انتخاب پر شدگي جديد  

0.5محاسبه سرعت بحراني -5
cV 6(gR)  كه در آنg  شتاب گرانشي زمين وR بـراي  باشد مياع هيدروليكي شع .

بازگشت به مرحلـه   اينگونه نبود. اگر الزم است باشد cVاز تر كم fVكردن اينكهكنترل اطمينان از تهويه كافي 
 باشد.  5/0نزديك به مقدار  75/0 جايه ب d/Dو انتخاب يك قطر جديد كه مقدار متناظر  3

 اي براساس معادله مانينگ پارامترهاي هيدروليكي لوله با سطح مقطع دايره -1- 1.جدول پ

DIAMETER (m) 
d/D 500/0  450/0  400/0  375/0  300/0  250/0  200/0  150/0  100/0  

5/0**QI5/0**VI  5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 
0041/0 1381/3  0031/0 9253/2 0023/0 7044/2 0019/0 5905/2 0011/0 2325/2 0006/0 9770/1 0004/0 7037/1 002/0  4064/1 0001/0 0733/1 025/0 
0181/0 9416/4  0137/0 6064/4 0100/0 2586/4 0084/0 0793/4 0046/0 5155/3 0029/0 1132/3 0016/0  6829/2 007/0  2147/2 0002/0 6902/1 050/0 
0430/0 4227/6  0324/0 9871/5 0237/0 5350/5 0200/0 3020/5 0110/0 5692/4 0068/0 0463/4 0037/0 4870/3 0017/0 8785/2 0006/0 1968/2 075/0 
0789/0 7163/7  0595/0 1930/7 0435/0 6498/6 0366/0 3698/6 0202/0 4864/5 012/0 8612/4 0068/0  1893/4 0032/0 4583/3 001/0  6392/2 100/0 
1258/0 8787/8  0950/0 2765/8 0694/0 6515/7 0584/0 3293/7 0322/0 3163/6 0198/0 5935/5 0109/0 8204/4 0051/0 9792/3 0017/0 0368/3 125/0 
1836/0 9403/9  1386/0 2661/9 1013/0 5664/8 0852/0 2057/8 0470/0 0716/7 0289/0 2623/0 0159/0 3968/5 0074/0 4550/4 0025/0 3999/3 150/0 
2520/0 9199/10 1903/0 1793/101390/0 4107/9 1170/0 0144/9 0654/0 7685/7 0397/0 8795/6 0219/0 9286/5 0102/0 8941/4 0034/0 7350/3 175/0 
3307/0 8303/11 2497/0 0279/111824/0 1952/101536/0 7659/9 0847/0 4161/8 0521/0 4530/7 0287/0 4229/6 0133/0 3021/5 0045/0 0463/4 200/0 
4193/0 6803/12 3166/0  8203/112313/0 9277/101947/0 4676/10 1074/0 0208/9 0660/0 9885/7 0364/0  8844/6 0169/0  6830/5 0057/0 3371/4 225/0 
5173/0 4768/13 3906/0 5627/122853/0 6141/112402/0 1250/111325/0 5874/9 0815/0 4902/8 0449/0 3168/7 0209/0 0400/6 0071/0 6095/4 250/0 
6243/0 2247/14 4714/0 2599/133443/0 2587/122899/0 7425/111599/0 1195/100983/0 9614/8 0542/0 7228/7 0252/0 3752/6 0085/0 8653/4 275/0 
7396/0 9281/14 5584/0 9156/134079/0 8649/123434/0 3231/121894/0 6199/101165/0 4048/9 0642/0  1047/8 0298/0 6904/6 0101/0 1059/5 300/0 
8627/0 5902/15 6514/0 5328/144758/0 4355/134006/0 8697/122209/0 0909/111359/0 8217/9 0749/0 4642/8 0348/0 9872/6 0118/0 3324/5 325/0 
9930/0 2136/16 7498/0 1139/155477/0 9727/134611/0 3843/132543/0 5344/111564/0 2144/100863/0  8026/8 0401/0 2665/7 0136/0 5656/5 350/0 
1299/1 8003/16 8531/0 6608/15 6232/0 4783/145246/0 8686/13 2894/0 9518/111780/0 5840/100981/0 1212/9 0458/0 5295/7 0155/0 7462/5 375/0 
2726/1 3520/17 9609/0 1751/167019/0 9537/145909/0 3240/143259/0 3443/122004/0 9316/10 1105/0 4207/9 0513/0 7768/7 0174/0 9349/5 400/0 
4206/1 8702/17 0726/1 6582/16 7835/0 4003/156596/0 7518/143638/0 7129/122237/0 2580/111234/0 7020/9 0573/0 0090/8 0194/0 1122/6 425/0 
5730/1 3559/18 1877/1 1109/178676/0 8189/157304/0 1528/154029/0 0584/132477/0 5640/11 1366/0  9657/9 0634/0  2267/8 0215/0 2783/6 450/0 
7292/1 8101/18 3056/1 5343/179537/0 2103/168029/0 5277/154428/0 3816/132723/0 8502/111502/0 2123/100697/0  4302/8 0237/0 4337/6 475/0 
8882/1 2334/19 4257/1 9290/170414/1 5751/168768/0 8772/154836/0 6827/132974/0 1169/12 1540/0 4422/100762/0  6200/8 0258/0 5784/6 500/0 
0494/2 6264/19 5475/1 2953/181304/1 9138/169516/0 2016/16 5249/0 9623/133228/0 3645/12 1780/0 6555/100827/0 7961/8 0280/0 7129/6 525/0 
2119/2 9895/19 6701/1 6337/182200/1 2267/170271/1 5013/165657/0 2206/143484/0 5932/121921/0 8526/100892/0 9588/8 0303/0 8370/6 550/0 
3748/2 3227/20 7931/1 9444/183098/1 5139/171027/1 7764/16 6082/0 4577/143740/0 8031/122063/0  0336/110958/0 1082/9 0325/0 9510/6 575/0 
5372/2 6262/20 9157/1 2273/193994/1 7754/171781/1 0269/176498/0 6735/143996/0 9943/122204/0 1983/111023/0 2442/9 0347/0 0548/7 600/0 
6981/2 8998/20 0372/2 4823/194881/1 0112/182528/1 2527/176910/0 8682/144249/0 1667/13 2344/0 3468/111088/0 3668/9 0369/0 1484/7 625/0 
8565/2 1431/21 1569/2 7091/195755/1 2209/183264/1 4536/177316/0 0413/154499/0 3200/132481/0 4790/111152/0 4759/9 0391/0 2316/7 650/0 
0115/3 3557/21 2738/2 9073/196610/1 4041/183984/1 6291/177713/0 1925/154743/0 4539/132616/0  5944/111215/0 5711/9 0412/0 3043/70675/0 
1618/3 5369/21 3873/2 0762/207439/1 5602/184681/1 7786/178097/0 3214/154980/0 5680/13 2747/0 6927/111275/0 6523/9 0433/0 3663/7 700/0 
3063/3 6855/21 4964/2 2147/208235/1 6883/185352/1 9013/178467/0 4271/155207/0 6616/13 2872/0 7734/111334/0 7189/9 0452/0 7141/7 725/0 
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 اي براساس معادله مانينگ پارامترهاي هيدروليكي لوله با سطح مقطع دايره -1-1.ادامه جدول پ

DIAMETER (m) 
d/D 500/0  450/0  400/0  375/0  300/0  250/0  200/0  150/0  100/0  

5/0**QI5/0**VI  5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 5/0**QI5/0**VI 
4436/3 8003/21 6002/2 3217/208993/1 7872/185990/1 9961/178819/0 5088/155424/0 7340/132991/0 8357/111389/0 7704/9 0471/0 4564/7 750/0 
5725/3 8795/21 6975/2 3956/209704/1 8555/186589/1 0615/189149/0 5652/155627/0 7839/133103/0 8788/111441/0 8059/9 0489/0 4835/7 775/0 
6913/3 9209/21 7872/2 4341/200359/2 8911/187140/1 0956/189454/0 5946/155814/0 8099/133207/0 9012/111489/0 8244/9 0505/0 4976/7 800/0 
7983/3 9212/21 8680/2 4344/200949/2 8914/187637/1 0959/189728/0 5948/155982/0 8101/133299/0 9014/111532/0 8249/9 0520/0 4978/7 825/0 
8914/3 8763/21 9382/2 3926/201463/2 8527/188069/1 0589/189966/0 5629/156129/0 7819/133380/0 8770/111570/0 8045/9 0532/0 4824/7 850/0 
9680/3 7803/21 9961/2 3031/201885/2 7700/188425/1 9796/170162/1 4946/156250/0 7214/133447/0 8249/111601/0  7614/9 0543/0 4496/7 875/0 
0249/4 6241/21 0391/3 1575/202199/2 6354/188689/1 8507/170308/1 3835/156339/0 6230/13 3496/0  7401/111623/0  6914/9 0551/0 3961/7 900/0 
0574/4 3932/21 0636/3  9422/192378/2 4363/188840/1 6600/17 0391/1 2192/156390/0 4775/133525/0 6147/11 1637/0  5879/9 0555/0 3171/7 925/0 
0578/4 0601/21 0639/3 6317/192381/2 1493/188842/1 3851/170392/1 9822/146391/0 2676/13 3525/0 4339/111637/0  4386/9 0555/0 2032/7 950/0 
0096/4 5576/20 0275/3 1633/192115/2 7163/178618/1 9703/160269/1 6248/146315/0 9511/123483/0 1611/11 1617/0  2134/9 0549/0 0314/7 975/0 
7765/3 2334/19 0950/0 9290/170829/2 5751/167536/1 877/159672/0 6827/135948/0 1169/12 3280/0 4422/101523/0 6200/8 0517/0 5784/6 000/1 
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