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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         99/45454

08/02/1399 تاريخ:

يثقل يهاشبكه نيگزيجا فاضالب آوريجمع يهاستميسموضوع: 

 ،يكپارچه اجرايي و فني نظام موضوع كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده چارچوب در

به پيوست ضابطه ،عمراني هايطرح اجرايي استانداردهاي نامهآيين و بودجه و برنامه قانون( 23)ماده

 نیگزیجا فاضالب آوریجمع یهاستمیس»، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  808شماره 

رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط  شود.ابالغ ميگروه سوم از نوع  لد وج 4در قالب  «یثقل یهاشبکه

ت.الزامي اس 01/07/1399بهتر، از تاريخ 

هامعرفي شبكه -جلد اول

آوري فاضالب ساده شدههاي جمعسيستم -جلد دوم

آوري فاضالب مكشي )تحت خالء(هاي جمعسيستم -جلد سوم

آوري فاضالب تحت فشارهاي جمعسيستم -جلد چهارم

اصالحي در مورد مفاد  كننده نظرات و پيشنهادهايامور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافت

  اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 

  

  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
و تولیدي سازمان برنامه و بودجـه کشـور، بـا     امور زیربنایی، فنیمعاونت  پیمانکاران ، مشاورین وامور نظام فنی اجرایی

ي مهندسـی کشـور    کرده و آن را براي استفاده بـه جامعـه   ضابطهاستفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این 

هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  موضوعی نیست.

ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشـاهده هـر گونـه ایـراد و اشـکال فنـی، مراتـب را         رو، از شما خوانندهاز این

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irنام فرمایید:  در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت - 1

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید. -2

 مراجعه فرمایید. ضابطهبه بخش نظرخواهی این  - 3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
 رد نظر را بصورت خالصه بیان دارید.ایراد مو - 5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. - 6

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  

  
  
  

   33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      نشانی بـراي مکاتبـه:   

  سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/
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   تعالی بسمه

  پیشگفتار

محیطـی ناشـی    امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردهاي فنی، همچنین آثار اقتصادي، اجتماعی و زیست
پـذیر پذیرفتـه شـده اسـت. طراحـی و سـاخت        ها در جوامع بشري، بـه عنـوان حقیقتـی انکارنـا     کارگیري مستمر آنه از ب

هـا در ارتقـاي سـطح بهداشـت عمـومی و جلـوگیري از آلـودگی         نهاي فاضالب نیز بـا توجـه بـه اهمیـت بسـزاي آ      شبکه
ها از این امر مستثنی نبوده و نیازمنـد تـدوین ضـوابط و معیارهـاي دقیـق بـه        زیست و شیوع و انتقال انواع بیماري محیط

  باشد. هاي شخصی و بعضا ناآگاهانه می الذکر و پرهیز از قضاوت منظور دستیابی به اهداف فوق
الذکر، امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت    همیت مبحث فوقبا توجه به ا

جلد، بـا همـاهنگی امـور     4را در قالب » هاي ثقلی جایگزین شبکهآوري فاضالب  هاي جمع سیستم«آب کشور، تهیه ضوابط 
 عوامل به ابالغ و تایید براي را آن تهیه، از پس و داد رقرا کار دستور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در

  نمود: ارسال سازمان این به کشور اجرایی و نظام فنی ذینفع
 ها) جایگزین شبکه هاي ثقلی (معرفی شبکه آوري فاضالب جمع هاي جلد اول) سیستم

  آوري فاضالب ساده شده جمع هاي جلد دوم) سیستم
  ضالب مکشی (تحت خالء)آوري فا جمع هاي جلد سوم) سیستم

  آوري فاضالب تحت فشار جمع هاي جلد چهارم) سیستم
توسـعه   يها برنامه یقانون احکام دائم 34موضوع ماده  کپارچه،یاز بررسی، براساس نظام فنی اجرایی  این ضوابط پس 

 زیران تصویب و ابالغ گردید.نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم و قانون برنامه و بودجه و آیین 23کشور، ماده 

 و اشـکال  وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم
 موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست. لذا آن در مطالب ابهام

 کارشناسـان  کننـد.  ارسـال  برنامه و بودجه کشـور  سازمان اجرایی، مشاورین و پیمانکاران فنی امور نظام به را اصالحی

 نماینـدگان  همفکـري  بـا  ضـابطه،  متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي سازمان

 نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن به نسبت حوزه، این مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه

 آخـرین  کردن پیدا در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي کشور اجرایی و فنی

 در تغییـر  هرگونه صورت در است که شده درج صفحه آن مطالب تدوین تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط

 معتبر جدیدتر داراي تاریخ صفحات مطالب همواره اینرو شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ ت،صفحا از یک هر مطالب

  .بود خواهد
  حمیدرضا عدل  

 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  
  1399 بهار  



 ب 

  هاي ثقلی  آوري فاضالب جایگزین شبکه جمع هاي سیستم« تهیه و کنترل
  ]808-2 شماره ضابطه[ »ده شده)آوري فاضالب سا هاي جمع شبکه -(جلد دوم 

 
  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  مطلق احمدي امیررضا: مشاور پروژه

آب و  –لیسانس مهندسـی محـیط زیسـت     فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  علیرضا اسددختهمکار: 
  فاضالب

 تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور):اعضاي گروه تاییدکننده (کمیته تخصصی فاضالب طرح 

  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  امیررضا احمدي مطلق
  زیست محیط-لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت فاضالب تهران  زهره اختیارزاده

  یستمحیط ز -لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  اصغر جهانی
 دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشگاه شهید بهشتی  عبداهللا رشیدي مهرآبادي

  محیط زیست -لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  مجید صابري
  لیسانس مهندسی بهداشت محیط فوق  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دادمهر فائزي رازي

  سانس مهندسی مکانیکلی فوق  کارشناس آزاد  منصور قاسمی
ــی    شهیر کنعانی ــاي فن ــوابط و معیاره ــه ض ــرح تهی ط

 وزارت نیرو -صنعت آب کشور

 زیست محیط -لیسانس مهندسی عمران  فوق

  لیسانس مهندسی شیمی  شرکت مهندسی موجان  مسعود محمدزاده بنائی
  ختمانلیسانس مهندسی راه و سا  شرکت مهندسی مشاور پارس کنسولت  زاده نراقی محمد ناظم

  گردد. قدردانی می ،اند تایید این ضابطه همکاري نمودهفرایند آبادي و عزیز موسوي که در  از آقایان مسعود فقیهی حبیب

 اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور):

  مانکارانیو پ نیمعاون امور نظام فنی اجرایی، مشاور علیرضا توتونچی

  مانکارانیو پ نیگروه امور نظام فنی اجرایی، مشاور رییس لیرمضانع فرزانه آقا

  مانکارانیو پ نیامور نظام فنی اجرایی، مشاور کارشناس سید وحیدالدین رضوانی
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  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
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  1  10/01/99  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

بوده است. ایـن روش ضـمن    متداول شهريي ها فاضالب آوري جمع براي روش ثقلی تاکنون استفاده ازایران در کشور 
 در باشـد، فاضـالب   آوري جمـع ین گزینه تر مناسب، بهترین و اقتصاديتوپوگرافی پرتراکم و داراي  مناطقد در توان میآنکه 

بسـیار  سطح آب زیرزمینی بـاال، ممکـن اسـت    یا داراي داراي خاك نامناسب و  ،کم تراکم ،مناطقی با توپوگرافی نامناسب
 ي بـراي ي دیگرها روشهایی به منظور ابداع  تالشدر برخی از کشورها،  1960سال  غیراقتصادي باشد. ازحتی پرهزینه و 

کـه غالبـا بـراي نقـاط کـم       ها روشاین یرفت. پذ صورت» 1جایگزین یا ابداعی«ي ها روشتحت عنوان  ضالبفا آوري جمع
، ابـداع  انـد  مـورد توجـه قـرار گرفتـه     تر کمي طراحی قبلی ها روش ، با بازگشت به مفاهیمی که درمناسب هستندجمعیت 

تواند تا  میبعضا و در برخی شرایط ي جایگزین ها روشهاي اجرایی  که هزینه ندا هاي انجام شده نشان داده بررسی .اند شده
فاضالب ساده شده، یکی  آوري جمعي ها شبکه. متداول باشدمتعارف و هاي اجرایی فاضالبروهاي  از هزینه تر کمدرصد  90

  که در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. باشد می ها روشاز مصادیق این 
و ... در  تـر  سـاده ي روهـا  آدمي ناپایـدار و ریزشـی، اسـتفاده از    هـا  خـاك اسـتفاده در  ، قابلیـت  تـر  کـم عمق کارگذاري 

، 2منـاطق حاشـیه شـهري    بـه خصـوص  ي تـر  بیشفاضالب ساده شده، باعث شده است که مناطق  آوري جمعهاي  سیستم
و انتقال فاضالب بـه   آوري جمعجوامع داراي الگوي نامشخص هندسی و یا داراي بافت نامنظم و نیز جوامع روستایی براي 

  خطوط اصلی از این روش استفاده نمایند. 
شناسـی، مکانیـک    توپوگرافی، زمینخاص به دلیل وجود شرایط و در مناطقی که  در کشوربراساس مطالب بیان شده، 

 يهـا  بافـت منـاطق حاشـیه نشـین شـهري،     هـا،   معابر و گذرگاه الگو و نوع اي زیرزمینی، تراکم جمعیت،ه آب سطحخاك، 
ي بـاالیی  هـا  هزینـه فاضالب متعارف با مشکالت و  آوري جمعشبکه  سازي پیادهفرسوده و یا جوامع روستایی و کوچک که 

توصیه بانک جهانی به استفاده جوامع و مناطقی از ایـن  . باشند میي فاضالب ساده شده قابل اجرا ها شبکه، باشد میهمراه 
  .باشند میي تر پایین روش است که از لحاظ اقتصادي داراي توانمندي

فاضــالب در شــهرهاي بــزرگ و کوچــک و نیــز منــاطق روســتایی، تهیــه   آوري جمــعي هــا شــبکهبــا گســترش  لــذا
  فاضالب مورد توجه قرار گرفته است.  آوري جمعي جایگزین ها روشهاي مختص هر یک از  دستورالعمل

 بارتند از:ع شده،آوري فاضالب تهیه  جمعي جایگزین ها روشضوابطی که در خصوص 

  (معرفی شبکه جایگزین شبکه آوري فاضالب جمع هاي سیستمجلد اول) ها) هاي ثقلی 

 آوري فاضالب ساده شده جمع هاي سیستم )جلد دوم  

                                                   
 

1- Innovative/Alternative 
2- Peri-Urban 
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  (آوري فاضالب مکشی (تحت خالء) جمع هاي سیستمجلد سوم  
  (آوري فاضالب تحت فشار جمع هاي سیستمجلد چهارم  

بایـد توجـه   . باشـد  مـی  ساده شـده آوري فاضالب  ي جمعها شبکهق و در خصوص از ضوابط فو دومضابطه حاضر، جلد 
پـردازد، لـیکن پوشـش     طراحی مـی مهم و الزامی در زمینه  جزییاتداشت که هر چند این ضابطه در برخی موارد به بیان 

  .باشد میکامل استانداردهاي تفصیلی در دامنه کار این استاندارد ن

  و دامنه کاربرد هدف -

گـاه منـازل تـا محـل      هاي فاضالب ساده شده از محل تخلیه شبکهبرداري از  و بهره ساختطراحی،  ز این ضابطههدف ا
باشد. در ضابطه حاضـر   متر) می میلی 500خانه (عموما قطر باالي  تخلیه به فاضالبرو اصلی و خط انتقال فاضالب به تصفیه

هـاي سـاده شـده، بـا اعمـال تغییـرات در ضـوابط طراحـی          از شبکهگیري از تجربیات برخی از کشورها در استفاده  با بهره
  گردد.  برداري حاصل می هاي اجرایی و بهره جویی در هزینه هاي ثقلی متعارف، صرفه شبکه

هـایی کـه داراي بافـت مسـکونی پراکنـده و       دامنه کاربرد این ضابطه براي جوامع روستایی، حاشیه شهرها و در مکـان 
  باشد. یه مینامنظم بوده قابل توص

هاي دیگر با سیستم فاضالب ساده شده تـدوین نگردیـده    موارد مطرح شده در این ضابطه براي ارزیابی انطباق سیستم
  نمایند. و همچنین جزییات طراحی و مصالح و قطعات مورد نیاز سیستم را مشخص نمی

  مراجع الزامی -

باشـد. ضـوابط    تاریخ انتشار یا بـدون ذکـر تـاریخ انتشـار مـی     این استاندارد شامل ارجاعات به مفاد سایر ضوابط با ذکر 
هاي مناسب متن مورد استفاده قرار گرفتـه و لیسـت آنهـا در ادامـه ایـن مطلـب درج شـده اسـت.          مرجع مذکور در محل

چـاپ   درج دراصالحیه و یا هاي بعدي ضوابط داراي تاریخ انتشار، فقط در صورتی که همراه با انتشار  اصالحات یا ویرایش
  این استاندارد باشد، کاربرد دارد.شده  تجدید نظر

  شود. آن به کارگرفتهآخرین چاپ  به استانداردها و ضوابط بدون تاریخ انتشار، ارجاعات انجام شدهخصوص در 
 118-3ي هـا  نشریه(بازنگري  هاي سطحی و آب فاضالب يها شبکه یطراحمبانی و ضوابط  -118ضابطه شماره  - 1

 )163و 

 ي انتقال و توزیع آب شهري و روستایی (بازنگري اول)  ها سامانهط طراحی ضواب –117-3ماره ضابطه ش - 2



  1 فصل 1

  تعاریف و اصطالحات
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اول  اصطالحات -فصل    تعاریف و 

 چاهک بازدید - رو آدم -1-1

تـا   شـود  میاخته فاضالب س آوري جمعي ها شبکهي مختلف ها قسمتچاهک یا اتاقکی است با درپوش متحرك که در 
 به داخل فاضالبروها را فراهم آورد. برداري بهرهامکان ورود کارکنان یا تجهیزات 

 برداري بهره -1-2

شـده، کـه درخصـوص     بینـی  پـیش ي ها سازهکلیه اقدامات از قبیل پایش و بازرسی، تنظیم و انحراف جریان به وسیله 
  .شود میفاضالبروها انجام 

 روزانه جریانحداکثر -1-3

 .  شود میفاضالب که براي طراحی فاضالبرو استفاده مقدار دبی 

 حداکثر جریان ساعتی فاضالب -1-4

 حداکثر شدت جریان فاضالب تولیدي طی یک ساعت در طول شبانه روز

 حداکثر سرعت فاضالب -1-5

  سرعت جریان در فاضالبروها در شرایط وقوع حداکثر جریان ساعتی فاضالب

 )DWF1 -یام بدون باران و ذوب برف (جریان فاضالب در ا دبی متوسط در حالت خشک - 1-6

قرار نگرفتـه و مسـتقل از ایـن دو     تاثیربخشی از جریان فاضالب که توسط آب باران و یا آب حاصل از ذوب برف تحت 
  . باشد میمنبع 

 دریچه بازدید -1-7

ه داخـل آن، بـه   متر دارد و براي دسترسی به فاضالبرو بدون نیاز به ورود فرد بـ  1از  تر کمدریچه اي که معموال عمقی 
 .رود میکار 

                                                   
 

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

 .باشد مینسبت ارتفاع جریان به قطر مجرا 

 دوره طرح -1-9

 . شود می) و سال مقصد (سال انتهاي طرح)، دوره طرح نامیده برداري بهره(سال شروع  مبدافاصله زمانی بین سال 

 لوله انشعاب -1-10

 کند.  ب به داخل فاضالبرو هدایت میمجرایی است که فاضالب را از محل منبع تولید فاضال

 سرعت خود شستشویی -1-11

. ایـن ذرات  آورد مـی سرعتی از جریان است که امکان حمل و انتقال ذرات جامد در داخل فاضالبرو یا زهکش را فراهم 
 .شوند می گذاري رسوبگردیده و باعث  نشین تهاز سرعت شستشو  تر پاییندر سرعتی 

 شبکه ثقلی -1-12

 گـردد  مـی ی یا فاضالب است که در آن نیروي جاذبه زمین باعث حرکت آب یا فاضالب در شبکه نوعی از شبکه زهکش
 . نمایند میغیر پر عمل  به صورتطراحی شده است که  اي به گونهو خطوط این شبکه 

 فاضالب آوري جمعشبکه  -1-13

منتقـل   گـاه  تخلیـه یـا  فاضـالب   خانـه  تصـفیه جانبی که فاضالب را از محـل تولیـد بـه     تاسیساتاي از خطوط و  شبکه
 .نمایند می

 ساده شده فاضالب آوري جمعي ها شبکه -1-14

و  آوري جمـع را  هـا  خانهي تولیدي از ها فاضالباست که کلیه  1ي دفع فاضالب بهداشتی خارج از محلها روشیکی از 
ي طراحـی کـه بـه    اهـ  ویژگـی ، امـا  باشـند  می. از دید مفهومی این فاضالبروها مشابه فاضالبروهاي متعارف سازد میمنتقل 

                                                   
 

1- Off-Site 
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و طراحـی متناسـب بـا     شـود  مـی ها لحـاظ ن  ، براي آنشود میگرفته  ي متعارف در نظرها شبکهکارانه براي  صورت محافظه
  . گیرد میشرایط محلی انجام 

 )رمتعارفیغ( نیگزیجا و متعارف فاضالب آوري جمع يها شبکه -1-15

 آوري جمـع  يها شبکه .دهند می انجام ثقل يروین از هاستفاد با را انیجر انتقال عمل که فاضالب آوري جمع يها شبکه
 . نامند می )رمتعارفیغ( نیگزیجا را ها شبکه انواع ریسا و متعارف

 شبکه مجزا -1-16

فاضالب جدا از یکدیگر بوده و مشتمل بـر دو مجموعـه از مجـاري مسـتقل و مجـزا       آوري جمعشبکه زهکشی و شبکه 
 . دهد میي سطحی را انتقال ها آبري هستند که یکی از آن دو شبکه، فاضالب و دیگ

 1شستشو با تخلیه ناگهانی جریان -1-17

، بـراي زدودن رسـوبات و   هـا  زهکـش استفاده از جریان موقت با شدت زیاد براي شستشوي لوله انشعاب، فاضالبروها و 
 مجاري شبکه سازي پاك

 شیب شستشو و تنش شویندگی (تنش برشی) -1-18

 ی و نیروي برشی الزم براي شستشوي مجاري شبکهشرایط خودشستشوی تامینشیب حداقل براي 

 ضریب تبدیل آب به فاضالب خام -1-19

 .شـود  فاضالب خـام تولیـدي محاسـبه    تا میزان  گردد میاز یک که در مقدار آب مصرفی ضرب  تر کوچکضریبی است 
 این ضریب تابعی از اقلیم منطقه، آداب، رسوم، فرهنگ مصرف و سطح زندگی مردم آن منطقه است.

                                                   
 

1- Flushing 
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 ب حداکثر و حداقل جریان فاضالب خامضری -1-20

 حـداقل جریـان سـاعتی فاضـالب     آن خام و مشـابه حداکثر جریان ساعتی فاضالب تقسیم بر متوسط جریان فاضالب 
 تقسیم بر متوسط جریان فاضالب خام را به ترتیب ضریب حداکثر و حداقل جریان فاضالب خام گویند. 

 1فاضالب -1-21

  هاي نفوذي که به صورت اتفاقی وارد شبکه شده باشد.  وه هر نوع نشتاب و آبترکیبی است از فاضالب خام به عال

 2فاضالب خام - 1-22

 بـه صـورت  ي زاید تخلیه شده از منـاطق مسـکونی، صـنعتی و تجـاري کـه      ها آبترکیبی است از یک یا چند مورد از 
  .  شود میدرصدي (یا کسري) از آب مصرفی برآورد یا محاسبه 

 فاضالبرو -1-23

. رود مـی ي تولید شده در بیش از یـک منبـع تولیـد فاضـالب، بـه کـار       ها فاضالبیی که براي انتقال خط لوله یا مجرا
 نمود: بندي طبقهبراساس شکل به شرح زیر  توان میفاضالبروها را 

 (مسکونی، تجاري و غیره) را به خطوط فاضـالبرو واقـع در    ها ساختماناي که فاضالب  : لوله3انشعاب ساختمانی
 .نمایند میان منتقل کوچه یا خیاب

 باشد میانشعابات ساختمانی  کننده جمع: خط فاضالبرویی که 4فاضالبرو فرعی. 

 نمایند می: فاضالبرویی است که جریان فاضالب را از دو یا چند فاضالبرو فرعی دریافت 5فاضالبرو نیمه اصلی. 

 البروي نیمه اصلی یـا اصـلی دریافـت    : فاضالبرویی است که جریان فاضالب را از دو یا چند فاض6فاضالبرو اصلی
 . نمایند می

 فاضالب از چند خط اصلی است که تعداد فاضالبروهاي متصل بـه آن در طـول مسـیر     کننده جمع: 7خط انتقال
 .باشد میناچیز 

                                                   
 

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 مالکیت مشترك -1-24

 هاي دولتی اناز فاضالبروهاي ساده شده با مشارکت افراد جامعه و سازم برداري بهرهو  سازي پیاده

 متعلقات - 1-25

، اما جزئی از بخش اصـلی  باشند می، لوازم، ابزار و سایر اجزاي سیستم اصلی که براي تداوم عملکرد آن ضروري ها سازه
  . باشند مین

 میانگین جریان فاضالب خام -1-26

 ي نفوذيها آبمیانگین روزانه مقدار کل فاضالب تولیدي، در طول یکسال، بدون احتساب نشتاب و سایر 

 میانگین سرانه فاضالب خام -1-27

میانگین روزانه مقدار کل فاضالب تولیدي، در طول یکسال به ازاي هر نفر از جمعیت شهر (یا منطقـه از شـهر) بـدون    
  هاي نفوذي احتساب نشتاب و سایر آب

 نگهداري -1-28

فاضـالب   آوري جمـع ي هـا  شـبکه تـا   پذیرنـد  مـی اي انجام  یی که به صورت منظم و دورهها فعالیتمجموعه اقدامات و 
  عملکرد مطلوب خود را به صورت مستمر و پیوسته حفظ نمایند.

  





  2فصل  2

  معرفی سیستم فاضالب ساده شده
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م  دو ده شده -فصل  رفی سیستم فاضالب سا   مع

  کلیات   -2-1

هـایی در   الشبـه تـ   منجري فاضالب متعارف در به کارگیري در جوامع روستایی و پراکنده ها سیستمهاي باالي  هزینه
که به دنبال آن تغییراتی عمـدتا در اجـزا و عناصـر     هاي فاضالب ساده شده گردید شبکهها و توسعه  راستاي کاهش هزینه

ها و فاکتورهایی نظیر طول کل شبکه، تـراکم  رو آدممهم فاضالبروها از قبیل قطر و عمق متوسط فاضالبروها، تعداد و عمق 
و سـاده   هـا  هزینهکه در مجموع به کاهش هاي مربوط به حفاري در سنگ انجام گرفت  هاي نصب و هزینه جمعیت، هزینه

  منجر گردید.  برداري بهرهشدن 
جـاي  کلـی   بندي دسته 2در  اند، هاي فاضالب مورد استفاده قرار گرفته هاي سیستم اهش هزینهفرایندهایی که براي ک

  :گیرند می
  ي فاضالبها شبکهاجراي  تغییر در تکنولوژي - 1
  ي فاضالبها شبکه غییر در استانداردهاي طراحیت - 2

عمومـا شـامل اسـتفاده از     ،هـاي فاضـالب انجـام شـده اسـت      وط به اجراي سیسـتم ي مربها تکنولوژيتغییراتی که در 
 تـر  کـم و در عمـق   تـر  کـم ها از فاضالبروهایی بـا قطـر    که به کمک آن بودهمتعلقات و تجهیزات جانبی (تجهیزات اضافی) 

که در ایـن   باشد میاز تانک جداکننده جامدات در مسیر فاضالبرو  گیري از این تغییرات بهره . یک مثالاست شدهاستفاده 
صورت ثقلـی جریـان    د بهتوان میتر شده و  رقیقآن جریان فاضالب  شده و به دنبال آوري جمعتانک، جامدات جداسازي و 
ي هـا  زمینتا در فاضالبروهایی که در  سازد میامکان را فراهم کردن جریان فاضالب این  تر رقیقیابد. جداسازي جامدات و 

ایـن روش اصـالحی در    ،. در کشور اسـترالیا شوداستفاده  تر کمو در عمق  تر کمي با قطر ها لولهاز  ،مسطح قرار گرفته است
قلـی بـا قطـر    فاضـالبروهاي ث  یـا سیسـتم   1ذرات جامدسیستم فاضالبروهاي بدون  به عنوان طراحی شبکه فاضالب ثقلی،

کـه جریـان    باشـد  مـی  3هـا  تانـک پمپاژ جریان خروجی از سـپتیک  از این تغییرات . مثال دیگر شود میشناخته  2تر کوچک
اسـتفاده از  . ایـن شـرایط امکـان    شـوند  مـی پمپـاژ   هـا  سپتیکفاضالب که ذرات جامد آن جداسازي شده است از خروجی 

ي دیگر فاضالبروهاي داراي پمپ خردکن و سیستم فاضالبروي مکشـی  ها المث. آورد تر را فراهم می کوچکي با قطر ها لوله
  . باشد می

بـر   تـر  پـایین فاضـالب بـا هزینـه     آوري جمـع  يها شبکهاجراي  به منظورتغییر در استانداردهاي طراحی از سوي دیگر 
 افـزایش تجربیـات و  ، اجـرا  تکنولـوژي روز افـزون  ، پیشـرفت  فاضـالب  آوري جمعي ها شبکه هیدرولیک هاي اساس تئوري

هاي شبکه فاضالب با اصـالح در   . راهکارهاي مختلفی براي کاهش هزینهشوند میایجاد هاي قابل پذیرش  ریسک همچنین

                                                   
 

1- Solids-Free 
2- Small Diameter 
3- Septic Tank Effluent Pump - STEP 
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در منـاطق کـم    1900ي فاضالب اجرا شده در ابتداي دهـه  ها شبکه به توان میبراي مثال پارامترهاي طراحی وجود دارد. 
حـداقل قطـر و    معیارهـایی از قبیـل  اساس تغییراتی که در  . در این منطقه برشاره کرداشیب در نبراسکا در کشور آمریکا 

حداقل شیب یا سرعت خود شستشویی انجام گرفت، شبکه فاضالبی در مناطق کم شیب و داراي سطح تراز باالي آب زیر 
تـر، زهکشـی    عمیق يروها آدمر، ت زمینی اجرا شد که نه فقط در فاز اجرا (کاهش هزینه در عدم اجراي فاضالبروهاي عمیق

(کـاهش در   گردیـد  هـا  هزینهمنجر به کاهش برداري نیز  هاي پمپاژ) بلکه در بهره آب در زمان اجراي فاضالبروها و ایستگاه
، هـا  شـبکه . در ایـن  باشـد  میفاضالب ساده شده کشور برزیل  يها شبکهترین نمونه در این زمینه  اصلیهاي پمپاژ).  هزینه

هـا و همچنـین قـوانین مربـوط بـه اتصـال        ر پارامترهاي طراحی مانند حداقل عمق، حداقل قطر، حداقل شیبتغییراتی د
  ي خصوصی به شبکه عمومی ایجاد شد.ها شبکه

شـناخته   1شدند، بـا نـام فاضـالبروهاي سـاده شـده      اجرا ي جدید طراحیها شاخصاساس مبانی و  یی که برها سیستم
اما با برخی اصـالحات کـه شـامل     ،اده شده عملکردي مشابه فاضالبروهاي متعارف دارندي فاضالبرو سها سیستم. شوند می

ـ  2کاهش حداقل قطر و حداقل شیب، تعیین شـیب بـا اسـتفاده از نیـروي کششـی      جـاي اسـتفاده از حـداقل سـرعت،     ه ب
یی بسـیار کـم   روهـا  آدماز  اسـتفاده  ،هـا  لولـه ها، کاهش عمق کارگـذاري   رو پیادهفاضالبروها تا حد امکان در زیر  قرارگیري

کـه بیـان    گونـه  همان. باشند میدر برخی نقاط شبکه  روها آدم جايه بي بازدید ها دریچهاز  گیري همچنین بهره تر و هزینه
وارد  هـا  آنتا بارهاي سنگین ترافیکـی بـر    شوند میها نصب رو پیادهدر این نوع شبکه، فاضالبروها در صورت امکان در  ،شد

که مجموع این اقدامات معموال منجر به  شود میکاسته  ها آنشده و از تعداد  تر سادهي شبکه نیز حذف یا وهار آدمنشود و 
 50تـا   20کـاهش  هـا تـاکنون    سیسـتم ستفاده از ایـن نـوع   ا جایی کهتا  ،شود میي اجرایی پروژه ها هزینهدر  جویی صرفه

محدودیتی  ،در اجراي شبکه فاضالب ساده شدهاست. داشته  به همراه نسبت به فاضالبروهاي متعارف را ها هزینهدرصدي 
مشـابه   هـا نیـز کـامال    سیسـتم ایـن   بـرداري و نگهـداري   بهـره از نظر جنس زمین محدوده مـورد مطالعـه وجـود نـدارد و     

از  تـر  اي کوتـاه  مالحظـه کـه بـه طـور قابـل      3ي طراحـی هـا  دورهاز  ،در این روش. همچنین باشد میرف افاضالبروهاي متع
اسـاس   که طراحی شیب فاضـالبرو بـر   به طوري. شود ، استفاده میباشد میفاضالب متعارف  يها سیستم طراحی يها رهدو

انگیـزه و محـرك بـراي     ترین . کلیديگیرد میاساس دبی سال مقصد طرح انجام  دبی سال ابتدا و طراحی قطر فاضالبرو بر
متعـارف و معمـول بـراي جوامـع متوسـط و       هـاي  سیستم احیطري استانداردهابودن  گیرانه سخت ،ها سیستمتوسعه این 

  . باشد می) و کمپایین (داراي درآمد متوسط  سطح

                                                   
 

1- Simplified Sewers 
2- Tractive Force 
3- Design Periods 
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در شمال  1980در اوایل دهه  شوند مینیز شناخته  1ي ساده شده که گاها به فاضالبروهاي با مالکیت مشتركها شبکه
و ورود فاضـالب   آوري جمـع اضالب متعارف شـامل  ها مشابه سیستم ف شرقی برزیل توسعه داده شدند. طراحی این سیستم

. در ایـن رونـد   شود مینشین نشده به فاضالبرو است و در طراحی این فاضالبروها از روش حداقل تنش کششی استفاده  ته

21طراحی، مقدار تنش کششی N / m  یـن مقـدار   شود. رسیدن به ا تامیندست کم یک بار در روز و در جریان پیک باید
خـالف سیسـتم متعـارف کـه      . (بـر دهد میکه شبکه بدون گرفتگی به عملکرد خود ادامه  دهد میاز تنش این اطمینان را 

ي فاضـالب سـاده شـده لزومـا     هـا  شـبکه ). عالوه بـر ایـن مـورد، در    باشد میمالك طراحی حداقل سرعت خودشستشویی 
ابتدا به یکدیگر متصل و در نهایت به فاضالبرو فرعی تخلیه شوند. کننده متصل نیستند و می توانند  انشعابات به خط جمع

  آوري فاضالب نشان داده شده است.  هاي جمع مقایسه روش )1-2(در شکل 

  
  فاضالب آوري جمعي ها روشمقایسه  -1-2 شکل

  اصلی سیستم فاضالب ساده شده ياجزا - 2-2

  فاضالبروها -2-2-1

 اند. هاي فاضالب ساده شده سیستمترین جزء  باشند که اصلی دهنده فاضالب تولید شده می انتقالفاضالبروها، مجاري 

                                                   
 

1- Condominal Sewerage 

 شبکه فاضالب متعارف شبکه فاضالب ساده شده
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 ي مدفونها محفظه –ي بازدید ها دریچه –روها آدم - 2-2-2

بـا  فاضـالب متعـارف)    آوري جمـع ي مـورد اسـتفاده در شـبکه    روهـا  آدم(ي متعارف روها آدمي ساده شده، ها شبکهدر 
ي اتصـال  هـا  محـل فقـط در   روها آدم واند  شدهجایگزین  1ي مدفونها محفظهي بازدید یا ها و دریچه ي ساده شدهروها آدم

ي متعـارف در نظـر گرفتـه    روها آدماز  تر کمنیز  روها آدمي ساخت، عمق ها هزینهبراي کاهش . شوند میاصلی به کارگرفته 
  .کند میا متر کاهش پید 9/0تا  6/0متر به  5/1از  ها آن داخلی قطر. همچنین شود می

و شستشوي مـدرن بـراي فاضـالبروهاي بـا قطـر       سازي پاكو در دسترس بودن تجهیزات  رو آدم تر کمبه واسطه عمق 
 ،کنـد  میجدي را ایجاد ن تمشکال ها نشتابیی که ها محلحذف و در  روها آدمنیاز به پرسنل نگهداري براي ورود به  ،تر کم
سـاخته   ،هاي پیش ساخته و متعلقات کف ي بتنی به همراه دالها حلقهساخته یا  ي بتنی پیشها لولهند با توان می روها آدم

بـا   نـد توان مـی  ،گردنـد  مـی یی که در محل تغییر جهت یا تغییر شیب جانمایی روها آدمها،  همچنین در این سیستم شوند.
  شوند.  جایگزین  و مدفون ي ساده زیرزمینیها باکسیا  ها محفظه

ي روهـا  آدم ،هـا  شبکهي فاضالب ساده شده، در شرایط زیر در این ها شبکهي روها آدمدر مورد علیرغم موارد بیان شده 
  متعارف بایستی مورد استفاده قرار گیرد:

  متر) 3فاضالبروهاي بسیار عمیق (با عمق بیش از 

 الزام شده مقدار از تر کمي ها شیب 

 داراي ریزش ياضالبروهاف 

  و  بـرداري  نمونـه بـه عنـوان مثـال نقـاط      ،مشـخص تجـاري و صـنعتی    نقاط اتصال و انشعاب از مراکز خـاص و
 گیري دبی اندازه

 قابال مشاهده است. )3-2(و  )2-2(هاي  در شکلهاي بازدید شبکه فاضالب ساده شده  روها و دریچه اي از آدم نمونه

                                                   
 

1- Buried Box 
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  ي شبکه فاضالب ساده شدهروها آدماي از  نمونه -2-2 شکل

  
 ي ساده شدهها شبکههاي بازدید در  چهاي از دری نمونه -3-2 شکل



 آوري فاضالب ساده شده هاي جمع شبکه 10/01/99  18

 

 انشعابات - 2-2-3

 متـر  سـانتی  60اي به صورت مربع یـا دایـره بـا ابعـاد      ي فاضالب ساده شده به صورت محفظه یا حفرهها شبکهانشعاب 
 ابتدا در این محفظه وارد و از ،. کلیه فاضالب ساختمانگیرد میکه در ورودي محل تخلیه فاضالب از ساختمان قرار  باشد می

هـا  رو پیادهي اجرایی وجود دارد، در زیر ها محدودیت. این محفظه در نقاطی که شوند میفاضالب  آوري جمعآن وارد شبکه 
. در صـورت اجـراي   شـود  مـی استفاده  ها محفظهبه جاي این  تر سادهي بازدید ها دریچه. در برخی شرایط از گردند میاجرا 

 .گـردد  مـی شکل به فاضـالبرو اصـلی متصـل     Yدرجه و با کمک یک شاخه  45یه ها، انشعاب با زاو رو پیادهانشعاب در زیر 
 نشان داده شده است. )4-2(اي از محفظه انشعاب ساختمان به شبکه فاضالب ساده شده در شکل  نمونه

  
  اي از محفظه انشعاب ساختمان به شبکه فاضالب ساده شده نمونه -4-2 شکل

 دار محفظه (باکس) مانع - 2-2-4

هـاي بتنـی بـا     ها و مواد زاید بزرگ به داخل فاضالبرو وجود دارد، استفاده از محفظـه  یی که ریسک ورود آشغالها انشعابدر 
دریچـه بازدیـد انشـعاب توصـیه      دسـت  پـایین و  هـا  سـاختمان ي از ورودي متر سانتی 60و با فاصله  متر سانتی 80×60×60ابعاد 

    .شوند میبه شبکه فاضالبروها  زایدع از ورود ذرات جامد و مواد باشند که مان ها داراي موانعی می . این محفظهشود می
  دهد. دار در ورودي انشعاب ساختمان به شبکه ساده شده را نشان می اي از محفظه مانع ، نمونه)5- 2(شکل 

  
  شده ساده شبکه به ساختمان انشعاب ورودي در دار مانع(باکس)  محفظه از اي نمونه -5-2 شکل



  3فصل  3

سایر هاي ساده شده در  اجراي شبکه
  کشورها
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وم  ي شبکه -فصل س را ها اج ور ر کش در سای ده شده    هاي سا

اسـتانداردهاي دسـت    ثانیاهاي متعارف و  هاي فاضالب ساده شده، اوال هزینه باالي سیستم دلیل اصلی توسعه سیستم
هاي متعارف  ، مانعی براي گسترش سیستمگیرانه سختردهاي هایی بود. این استاندا براي چنین سیستم گیرانه سختباال و 

گردیـد و بـالتبع باعـث شـد تـا بـراي اولـین بـار در معیارهـاي طراحـی سیسـتم متعـارف             توسعه یافتـه   تر کممناطق  در
   هاي جدي صورت گیرد. بازنگري

و همـین  بود  از شهرها باال اساس معیارهاي قبلی و قدیمی براي بسیاري ي طراحی و اجراي شبکه فاضالب برها هزینه
فاضالب ساده ي ها اجراي سیستممناسب بودن عملیاتی و  1981در سال مهندسان کشور برزیل ابتدا موضوع باعث شد تا 

نشان داد که معیارهاي عمـومی  ي اولیه در کشور برزیل ها بررسیمورد بررسی قرار دهند. این کشور  را براي شهرهايشده 
تر از) مواردي بود که در طراحی اولین سیستم فاضالبرو مجزا  گیرانه سختحتی در برخی موارد  و( بسیار شبیه به 1طراحی

بـراي انتقـال    ،1880شـبکه طراحـی شـده در سـال      به کار گرفته شـد. ) Waringتوسط ( 1880در کشور آمریکا در سال 
کـه اگـر در طـول روز     این بود د. استدالل) طراحی شm/s 0.6متر بر ثانیه ( 6/0جریان حداکثر (پیک) و با سرعت حداقل 

. بـراي اطمینـان از   دهـد  مـی سرعت دست کم یک بار به مقدار حداقل برسد، سیستم بدون مشکل به عملکرد خود ادامـه  
یی در ابتداي هر یـک از خطـوط فاضـالبرو نصـب شـد. تهویـه از طریـق        ها تانکحذف کامل رسوبات و مواد جامد، فالش 

، شـد . سیستمی که طراحی شد میمتري انجام  300ي فلزي) و به فواصل ها میله(فضاي باز داراي  شوداراي باز يروها آدم
  گزارش گردید.   متر میلی 150و  100ي ها لولهیی در ها گرفتگی عملکرد خوبی نداشت و گاها

اسـاس   تغییـرات بـر   هاي بعدي منجر به تغییر گسترده در استانداردهاي طراحی فاضالبروهاي متعـارف گردیـد. ایـن    بررسی
از ایـن اسـتانداردهاي جدیـد منجـر بـه ایجـاد        استفادهمبانی جدید هیدرولیکی و تجربیات به دست آمده از اجراي سیستم بود. 

و  تـر  کـم ) و بـا عمـق کارگـذاري    تـر  کمتر (با شیب  تر، مسطح که در آن از فاضالبروهاي با قطر کوچک تر پایینبا هزینه  اي شبکه
در  1981هنگامی که این سیستم بـراي اولـین بـار در سـال      ،تر گردید. از لحاظ اقتصادي تر و کم عمق ي سادهاروه آدمهمچنین 

دالري  1500دالر (در مقایسـه بـا هزینـه     325بخش شمال شرقی کشور برزیل اجرا شد، متوسط هزینه به ازاي هر خانه، حدود 
بـرآورد  دالر به ازاي هر خانـه در مـاه    5/1ت) و هزینه اشتراك حدود که شبکه فاضالب متعارف به ازاي هر خانه در آن سال داش

در کشور برزیل مجموع هزینه این سیسـتم بـه ازاي هـر     2005هاي بعد نیز کاهش داده شد. در سال  شد؛ که این هزینه در سال
ن یـک تکنولـوژي پذیرفتـه    هاي فاضالب ساده شده به عنـوا  دالر رسانده شد. در حال حاضر سیستم 300تا  200خانه به حدود 
  .  شود میبرداري  سال تجربه موفق، در سراسر کشور برزیل اجرا و بهره 35شده با بیش از 

بـراي اجـرا مـورد بررسـی و      هـا  سیسـتم اساس تجربیات کشور برزیـل، ایـن    نیز بر النکا سريپاکستان و  هايدر کشور
ي فاضالب ساده شده در کشور بولیوي نیز مورد مطالعه قـرار  ها سیستم، النکا سريمطالعه قرار گرفت. عالوه بر پاکستان و 

                                                   
 

1- Prevailing Design Criteria 
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هـاي فاضـالب سـاده شـده      ها و مطالعات منجر به تدوین استانداردي در این کشور در زمینه سیستم گرفت که این بررسی
ان پیـک  در مـورد حـداقل جریـ    به خصـوص گردید؛ اما متاسفانه در این استاندارد جوانب در نظر گرفته براي کشور برزیل 

اسـاس   بـر از کشـور بولیـوي و    پـس  .لیتر بر ثانیه رعایت نگردید و حداقل شیب، بیش از مقدار مورد نیاز تعیین شـد  5/1
قـرار   سـازي  پیـاده مـورد مطالعـه و    کشور حاصل شد، سیستم فاضالب ساده شده در آفریقاي جنوبی این تجربیاتی که در

  گرفت.
ي بـنگالدش، فیلیپـین،   کشـورها هـاي سـاده شـده در     ذکر شـده، سیسـتم  پیرو تجربیات به دست آمده در کشورهاي 

اساس اصـول و   ي فاضالب ساده شده کامال برها شبکه ،اندونزي و هند نیز توسعه داده شدند. با وجود اینکه در این مناطق
  آمیز بودند. کامال موفقیت ها شبکهمعیارهاي کشور برزیل طراحی نگردید، اما اجراي 



  4فصل  4

  مبانی و ضوابط هیدرولیکی





  25  10/01/99  یهیدرولیک ضوابط و یمبان - چهارم فصل

 

م  لیکی -فصل چهار هیدرو بط  ا و نی و ض   مبا

 دوره طرح -4-1

براي جریان حداکثر (پیـک)  دهنده  انتقالو  1 کننده جمعي متعارف، معموال طراحی فاضالبروهاي ها سیستمدر طراحی 
  .شود میساله یا جمعیت اشباع منطقه انجام  50تا  25مورد انتظار طی دوره 

، باشـد  مـی گـذاري   ي سـرمایه ها هزینهکاهش  ،هاي فاضالب ساده شده دلیل اینکه یکی از اهداف استفاده از سیستمبه 
  سال در نظر گرفته شود.   20 ها شبکهدوره طرح این  شود میتوصیه 

 گـذاري  سـرمایه ي هـا  هزینـه تواند  مید از برخی مشکالت پیشگیري نماید، توان تر می کوتاهي طراحی ها دورهاستفاده از 
مالی براي طرح را تسهیل نماید و با یک درآمد مشـخص   تامیندهد،  را کاهش است زیادي که براي سیستم فاضالب الزم 

اي  و سـاخت مرحلـه   تر کوتاهي طرح ها دورهرا فراهم آورد. با  تر بیش(درآمد از ارائه خدمات فاضالب) زمینه پوشش بهتر و 
  .شود میو اصالح  رسیدهرشد جمعیت و میزان آب مصرفی به حداقل  بینی پیش (فاز به فاز)، اثرات خطاها در

 سرانه مصرف آب - 4-2

. براي تخمـین  باشد میدهنده میزان کل آب مصرف شده در یک روز معمولی در منطقه مورد مطالعه  این پارامتر نشان
  ع آب شهري و روستایی) رجوع شود.  ي انتقال و توزیها سامانه(ضوابط طراحی  117-3شماره  ضابطهمیزان مصرف آب به 

 ضریب تبدیل آب به فاضالب -4-3

  . باشد میشود،  میدرصد کل آب مصرف شده که به فاضالبرو تخلیه  دهنده نشان این پارامتر
ي فاضـالب و آب سـطحی) مراجعـه    هـا  شـبکه (مبانی و ضوابط طراحـی   118براي تعیین این ضریب به ضابطه شماره 

 منطقـه،  اقلـیم  بـه  توجـه  بـا  درصـد  85 تـا  75 دامنـه  در فاضالب به مصرفی آب تبدیل ریبضاساس این ضابطه  شود. بر
درصـد پیشـنهاد    85ي سـاده شـده مقـدار    هـا  شبکه. براي شود می تعیین منطقه آن مردم زندگی سطح و مصرف فرهنگ

  .  شود می

 ضریب حداکثر جریان فاضالب -4-4

) در شـبکه موجـود انجـام    سـنجی  دبـی مستقیم فاضالب ( ريگی اندازهبراي تعیین ضریب حداکثر جریان فاضالب باید 
یی که در شـبکه شـهرهاي مشـابه صـورت گرفتـه، اسـتفاده نمـود.        ها گیري اندازهاز  توان میي جدید ها شبکهپذیرد. براي 

                                                   
 

1- Interceptor 
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مـورد   محـدوده ي اجتمـاعی و اقتصـادي   هـا  ویژگـی میزان وجود مناطق تجاري، صنعتی و اداري و نیـز  حداکثر به  ضریب
  . باشد میه وابسته مطالع

 از رابطه زیر استخراج نمود.   توان میرا  maxKمقدار گیري اندازهدر صورت فقدان هرگونه 

)4-1(    max 0.167
5K  

P
  

  ضریب حداکثر جریان است. maxK، تعداد جمعیت بر حسب هزار نفر وPکه در آن 
  .شود میتوصیه  8/1ي فاضالب ساده شده حداکثر ها شبکهضریب حداکثر جریان فاضالب براي  حد باالي

 نفوذ آب زیرزمینی (نشتاب) - 4-5

در  رجـوع گـردد). ولـی    118. (بـه ضـابطه   باشد میهاي متعارف  ي زیرزمینی (نشتاب) مشابه سیستمها آبمقدار نفوذ 
  .اجتناب گردداز تراز آب زیرزمینی  تر پاییندر ترازي  ها لولهنمایی امکان دارد باید از جا که جایی، تا ها شبکهمورد این 

) از لوله باید در l/s/kmلیتر بر ثانیه به ازاي هر کیلومتر ( 1تا  05/0مقدار  ها شبکهاما در حالت کلی براي این قبیل 
اشد، مطالعات میدانی باید هایی که به دالیلی ممکن است مقدار نشتاب بیش از این مقدار ب در محل. نظر گرفته شود

  صورت گیرد. 

 هاي سطحی (رواناب) آبورود  -4-6

ي سـطحی بـه داخـل شـبکه     هـا  رواناباي و مواد جامد معلق که توسط  با توجه به اینکه براي حمل و انتقال ذرات دانه
ده شـده  ي فاضـالب سـا  هـا  شـبکه و اسـاس طراحـی    باشـد  می تر بیشي پایین نیاز به شیب ها دبیفاضالب در  آوري جمع

  ي فاضالب ساده شده جلوگیري به عمل آید. ها شبکهي سطحی به ها روانابباید از ورود ، باشد می تر کماستفاده از شیب 

 جریان (دبی) طراحی فاضالبروهاي ساده شده -4-7

  . باشد می، حداکثر جریان روزانه فاضالب ي فاضالب ساده شدهها سیستم مبناي جریان فاضالب طراحی براي
تحـت مالحظـاتی از    محـدوده مـورد مطالعـه    بـراي حـداکثر   بر تخمین ضریب تاکید ي ساده شدهها شبکه در طراحی

طراحـی شـبکه    نبـود، بـراي  اي در دسـترس   رابطه داده این . اگر درباشد میدبی جریان  گیري اندازهي ثبت شده از ها داده
  :شود میاستفاده از روابط زیر توصیه 

)4-2(  1 2 k k Pw
q

86400
  

  که در این رابطه:
q) جریان حداکثر روزانه :l/s(  



  27  10/01/99  یهیدرولیک ضوابط و یمبان - چهارم فصل

 

1k:  شود میپیشنهاد  8/1ضریب جریان پیک (براي این ضریب، میزان(  

2k شود میپیشنهاد  85/0: ضریب تبدیل آب به فاضالب (براي این ضریب، میزان(  
Pجمعیت تحت پوشش :  
wط میزان آب مصرف شده (لیتر به ازاي هر نفر در شبانه روز): متوس  

1kدر این رابطه مقادیر 2kو 1kبراي ضرایب 1.8 2وk 0.85  با در نظر گرفتن این مقـادیر رابطـه   شود میتوصیه .
  خواهد آمد: یر درز به صورت) 4-2(

)4-3(  5 wq 1.8 1 0 P   
براي ضریب در نظر گرفتـه شـده بایـد     مجددا 3-4، رابطه k1براي  8/1* تذکر مهم: در صورت عدم استفاده از ضریب 

  محاسبه و بازنویسی گردد. 

  کمینه حداکثر جریان روزانه فاضالب   -4-8

در  qبـه عنـوان    l/s 1.5شـد، میـزان    تـر  کم l/s 1.5 ر این رابطه ازمیزان حداکثر جریان روزانه فاضالب د که صورتی در
  . باشد مینظر گرفته شود. این میزان، حداکثر دبی تولید شده توسط سیفون توالت (یا فالش تانک) 

ي هـا  شـبکه در  L 1.5هاي فالش تانک با ظرفیت تخلیـه مخـزن حـداقل     یادآوري: در داخل منازل استفاده از سیستم
  . باشد میقویا مورد توصیه  ساده شده

  حداقل قطر - 4-9

 گیرنـد،  ي فاضالب متعارف در بسیاري از کشورها، حداقل قطر براي فاضالبروهایی که در خیابان قرار مـی ها شبکهبراي 
  .  شود متر در نظر گرفته می میلی 200

اسـت، اسـتفاده از    تـر  کـم هاي ابتدایی سیستم میزان جریان  ي فاضالب ساده شده در بخشها شبکهبه دلیل اینکه در 
و همـین موضـوع باعـث افـزایش      شـود  مـی ) جریان تر بیشارتفاع (تر باعث افزایش عمق جریان در فاضالبرو  اقطار کوچک

حـداقل  در ایـن راسـتا،    .بخشد ها، عملکرد شستشو را بهبود می و سرعت باال در این بخششده سرعت جریان در فاضالبرو 
گـردد. الزم بـه ذکـر اسـت بـا در نظـر گـرفتن فرهنـگ          توصـیه مـی   mm 100ده شـده  ي فاضالب سـا ها شبکهقطر براي 

استفاده از حـداقل قطـر    ،حاصل نشده است ها شبکهصحیح، در جوامعی که آمادگی کافی براي استفاده از این  برداري بهره
150 mm  د مد نظر قرار گیرد. توان میبراي این نوع شبکه  
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  پر شدگی -4-10

راحی شبکه فاضالب ساده شده باید به نحوي انتخاب گردد که همواره جریان آزاد در آن برقـرار  ابعاد فاضالبرو براي ط
قـرار   8/0تـا   2/0ي ساده شـده در دامنـه   ها شبکه) یا همان عمق جریان به قطر فاضالبرو در d/Dباشد. نسبت پر شدگی (

 .باشد میدارد و خارج از دامنه ذکر شده قابل قبول ن

)4-4(  d0.2 0.8 
D

   

و حـد   بـرداري  بهـره کننده سرعت کافی براي جلوگیري از نشست رسوبات در ابتـداي دوره   ) تضمین2/0( تر پایینحد 
  . باشد می برداري بهرهکننده تهویه کافی در انتهاي دوره  ) تضمین8/0باالتر (

  حداقل سرعت خودشستشویی -4-11

که حداقل سرعت براي  ، در صورتیباشد می m/s 0.6تشویی ي فاضالب متعارف که حداقل سرعت خودشسها شبکهدر 
  د مورد استفاده قرار گیرد. توان می m/s 0.5حداقل نیروي کششی  تامیني فاضالب ساده شده براي ها شبکه

  حداقل تنش کششی -4-12

ان نیوتن بر متر مربـع یـا همـ    1حداقل تنش کششی به میزان  تامیناساس  اساس طراحی فاضالبروهاي ساده شده بر
. بـراي ایـن مقـدار تـنش     باشـد  مـی متر کـافی   میلی 1سازي یک ذره ماسه با اندازه  که براي دوباره معلق باشد میپاسکال 
حداقل تنش کششی کمک نموده که به واسطه آن شـیب فاضـالبروها را نیـز     تامینتر در  ي با قطر کوچکها لولهکششی، 

ـ  تامینبه نحوي که با  ،کاهش داد موضـوع خودشستشـویی بـراي فاضـالبروها      ،پاسـکال  1ه میـزان  حداقل تنش کششی ب
   صورت پذیرد.

  دهد. اي را نشان می ، پارامترهاي تنش کششی در فاضالبروها با مقطع دایره)1-4(شکل 

  
  اي پارامترهاي تنش کششی در فاضالبرو با مقطع دایره -1-4 شکل
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  رابطه میزان این تنش به صورت ذیل خواهد بود:
)4-5(  WSinф / pl   
τ تنش کششی (پاسکال :Pa(  

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

  ) عبارت است از:Wدر این رابطه وزن (
)4-6(  W gal   

ρ 3: دانسیته فاضالب بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب(kg / m )  

g 2: شتاب گرانشی زمین(m / s )  
aمساحت سطح مقطع جریان فاضالب :  

  زیر بازنویسی نمود: به صورت توان می) را 6-4، بنابراین رابطه (باشد می) Rهمان شعاع هیدرولیکی ( a/p جایی کهاز آن
)4-7(  gRSinф    

Sinکم باشد، زمانی که Tan   وTan  همان شیب فاضالبرو یاI (m/m) 4( . با این فـرض رابطـه  باشد می-
  . آید میزیر در  به صورت) 7

)4-8(  gRI    

  حداقل شیب -4-13

شـی تعیـین شـده (برابـر یـک پاسـکال)       اسـاس حـداقل تـنش کش    ي فاضالب ساده شده برها شبکهطراحی شیب در 
  .باشد می

. رابطـه  باشـد  مـی اساس جریان (دبـی) سـال ابتـداي طـرح      ي فاضالب ساده شده طراحی شیب برها شبکهدر طراحی 
  عبارت است از: ها شبکهحداقل شیب در این 

)4-9(  3 6/13
minI 5.64 10  q    

minI:  حداقل شیب طراحی  
qی ابتداي طرح بر حسب لیتر بر ثانیه (: دبl/s(  

  :باشد میاساس حداقل تنش کششی به شرح زیر  ) بر9- 4روند تعیین شیب حداقل (رابطه 
  ) تنش کششی برابر است با:8-4اساس رابطه ( بر
)4-10(  gRI    
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  ارت است از:اساس رابطه مانینگ در مجاري روباز میزان جریان (دبی) فاضالب عب بر

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

   
 

  

ایـن   ،کـه در یـک مقطـع دایـروي    دهـد   پارامترهاي جریان کانال باز در فاضالبروهاي دایروي را نشان می )2-4(شکل 
  پارامترها عبارتند از:

 
 پارامترهاي جریان کانال باز در فاضالبروي دایروي -2-4 شکل

a :) مترمربعسطح مقطع جریان(  
p (متر) تر شده: محیط 

R (متر)تر شده : شعاع هیدرولیکی، برابر است با حاصل تقسیم سطح مقطع جریان به محیط 

b(متر) : عرض جریان  
ф(رادیان) : زاویه جریان  
d(متر) : عمق جریان  
D :(متر) لوله فاضالبرو قطر 

  د با:عبارت خواهد بو d/Dدر این مقطع دایروي نسبت 

)4-12(  фCos 1 2d / D
2

    
 

  

dبا فرض حداقل پر شدگی به میزان / D 0.2،106.26       مقطـع فاضـالبرو برابـر    خواهد بود. بـا ایـن رونـد سـطح
  خواهد بود با:

)4-13(  2 sinA D / 4( ( ))
360 2
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  ه سطح مقطع، شعاع هیدرولیکی از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:با توجه ب

)4-14(   DR 1 360sinф / 2пф
4

   
 

  

) (تنش کششـی) قطـر از رابطـه زیـر قابـل محاسـبه       10-4) (شعاع هیدرولیکی) در رابطه (14-4با جایگذاري رابطه (
  خواهد بود:

)4-15(   D / 0.1206 gI    
ـ  ) (فرمـول مانینـگ) و   11-4) (سـطح مقطـع و شـعاع هیـدرولیکی) در رابطـه (     14-4) و (13-4ط (با جایگذاري رواب

3g) در آن و با فرض15-4) (رابطه Dجایگذاري قطر ( 1000 kg / m  گ به شکل زیر در خواهد آمد:نفرمول مانی 

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

       
 

  

nبا فرض 0.013 21و pa 0.1 kg / m    ي فاضالب ساده شده برابر خواهد بود با:ها شبکهمیزان حداقل شیب در 

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

  ، حداقل شیب طراحی عبارت است از:ها شبکهدر این نوع  l/s 1.5که با احتساب حداقل میزان دبی 
)4-18(  minI 1 to 213  

  خواهد بود: )1-4(مقادیر تنش کششی، مقدار شیب مطابق جدول  براي سایر

  رابطه شیب حداقل و تنش کششی در فاضالبروهاي ساده شده -1-4جدول 
τ (Pa) Imin  

  213به  1  1
  130به  1  5/1

  91به  1  2
  

  در مورد شیب فاضالبروها در روش ساده شده نکات زیر باید مد نظر قرار گیرد:
  ي باشند و فاضالبروهایی که با در نظـر گـرفتن مالحظـاتی بـرا     تر می کننده که عمومی جمعبراي فاضالبروهاي

، حـداقل تـنش کششـی    شـوند  مـی به صورت نسبتا مخـتلط (مرکـب) طراحـی    نشینی  ورود مواد جامد قابل ته
1.5 Pa ه بـه  . در شـرایطی کـ  یابـد  میافزایش  130به  1و به تبع آن حداقل شیب فاضالبرو  باشد میتر  مناسب

  هاي کششی باالتر توصیه شده است.   کیفیت ساخت اطمینانی وجود ندارد، استفاده از تنش
 باشـد و اسـتفاده از    مشکل 213به  1شیب هایی که به دلیل شرایط توپوگرافی (زمین مسطح)، اجراي  در محل

  گزینه قابل بررسی خواهد بود: 2پمپاژ مورد توجه نباشد، 
 نشـین شـده   تـه مواد جامد و طراحی خطوط فاضالبرو با این فرض که جامـدات   گذاري رسوبپذیرش وقوع  -1

بـرداري   هاي بهـره  در برنامه شستشوي منظم اي از فاضالبرو حذف شوند. (گنجاندن اقدامات باید به صورت دوره
  و نگهداري)
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اقل همـه  حذف کلیـه جامـدات (حـد    ا هدفدر نظر گرفتن یک مخزن جداساز براي تمام انشعابات منازل ب -2
که  در فواصل زمانی مشخص لجـن ایـن مخـازن تخلیـه نگـردد،       به جز جامدات ریز و سبک). در صورتی ها آن

 امکان عدم کارکرد مناسب سیستم و توقف آن وجود دارد. 

  حداقل پوشش خاك روي لوله -4-14

فاضـالب   تاسیسـات بـه   مسیرهاي داراي بار ترافیکی و نزدیـک  تا حد امکان دور ازي فاضالب ساده شده باید ها شبکه
و بـار   هـا  خانـه عامل قرار داشتن در تراز پایین براي سـوار شـدن انشـعابات    احی شوند. در اکثر شرایط، بین دو موجود طر

ي سـاده  ها شبکهدر  ها لولهپوشش روي  میزان . معیارکننده خواهد بود تعیینتر و  ترافیکی، عامل بار ترافیکی معیار کلیدي
، میـزان بـار زنـده و مـرده و همچنـین کـالس       جـنس فاضـالبروها   بـه خصـوص  محیطی و محلـی   مختلف عواملبه  شده

 )2-4(اده شده مطابق جدول ي فاضالب سها شبکهحداقل پوشش خاك روي لوله براي   .بستگی دارد زیر لوله بسترسازي
  گردد: توصیه می

  هاي فاضالب ساده شده حداقل پوشش خاك روي لوله براي شبکه -2-4جدول 
  حداقل پوشش خاك روي لوله (متر)  وع مسیرن

  متر 65/0  رو پیاده
  متر 5/1 – 95/0  خیابان هایی با عرض بسیار کم

  متر 5/2  خیابان

 جنس فاضالبروهاانتخاب  -4-15

ي فاضـالب  هـا  شبکهي فاضالب ساده شده مشابه ها شبکهي مورد استفاده در اجراي ها لولهانتخاب جنس مناسب براي 
  رجوع شود. 118به ضابطه  ها لولهبراي انتخاب جنس . باشد میمتعارف 

اي  (حداقل شیب) اشاره گردید، براي فاضالبروهاي سـاده شـده، از مقـاطع دایـره     13-4 بند همچنین همانگونه که در
  .  شودباید استفاده 
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ي ها شبکهریزي  چیدمان شبکه و برنامه
  فاضالب ساده شده
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رنامه -فصل پنجم  ب زي  چیدمان شبکه و  ده شدهها شبکهری   ي فاضالب سا

ي فاضالب سـاده شـده ارائـه    ها شبکهدر بخش مبانی و ضوابط طراحی، روند آنالیز شبکه به منظور تعیین قطر و شیب 
ریـزي و طراحـی سیسـتم فاضـالب سـاده شـده        شده است. مبانی و ضوابط طراحی تنها بخشی از فرایند سراسري برنامـه 

  اطالعاتی در مورد سایر جوانب فاضالبروهاي ساده شده ارائه خواهد شد.  ،. در این بخشدباش می
ریـزي بـراي آن،    در مورد هر سیستم فاضالبی از همان ابتداي طـرح هاي ممکن و عملی مدیریتی  در نظر گرفتن گزینه

و در سـطح   باشـد  مـی تـر   سـاده هاي فاضالب با مقیاس کوچـک   . واضح است که مدیریت سیستمباشد میبسیار با اهمیت 
هـا   حتی توسط صاحبان آن 1هایی مانند توالت گودالی برداري و نگهداري از سیستم . حتی بهرههستند محلی قابل مدیریت

   باشند. (افراد ساکن در خانه) نیز قابل مدیریت می
ز فیزیکی یـک خانـه قـرار    ی که در محدوده مرتاسیساتکلیه  مسوولیتي ساده شده، فرض بر این است که ها شبکهدر 

هـاي   بـا سـازمان   مسـوولیت ایـن   ،انـد  که در معابر شهري واقـع شـده   تاسیساتدارند، با همان خانه است و در مورد سایر 
هایی کـه در   . البته براي سیستمباشد میین در سطوح باالتر از سطح محلی) مسوولفاضالب شهري ( تاسیساتبردار از  بهره

تواند بین سـطح محلـی    یک سطح دیگر می ،)2د (یا مناطقی که داراي مالکیت مشترك هستندان مناطق خاص احداث شده
را بر عهده داشته باشد. یک محدوده بـا   تاسیساتبرداري از این قبیل  بهره مسوولیتو سطح شهري وجود داشته باشد که 

بـا یـک خـط بـه      هـا  آنمجموعـه  ها و مسیرهایی است کـه کـه در نهایـت     مالکیت مشترك معموال شامل تعدادي خیابان
و  شـوند  مـی کننده فاضـالب منتهـی ن   انشعابات لزوما به خط جمع ،شود. در این محدوده فاضالبروي درجه باالتر متصل می

کننـده منتهـی    ها در نهایت به خـط فاضـالبرو جمـع    ند پس از متصل شدن به هم و عبور از محدوده خانهتوان میانشعابات 
برداري کل سیستم فاضالب (در سطح شـهري) را بـر    بهره مسوولیتواند توسط همان سازمانی که ت شوند. این محدوده می

توانـد بـه یـک     می تاسیساتبرداري از این قبیل  مدیریت و بهره مسوولیتحتی  و برداري نگردد دارد، مدیریت و بهره عهده 
یت بـا  مسـوول کـه   ح محلی به دلیل اینبه خصوص در سط مسوولیتگونه واگذار کردن  . اینشودشرکت خصوصی واگذار 

ترخواهـد بـود و ایـن     رابطه دارد، بهتـر و مناسـب   ها آنبرداري  افرادي است که عملکرد شبکه به طور مستقیم با نحوه بهره
تر (باالتر از سطح محلی) تمرکز داشته باشند  بزرگ تاسیساتروي  تر بیشهاي در سطوح باالتر  شود سازمان روند باعث می

هـاي   نمایند. این موضـوع در واقـع فلسـفه اصـلی اسـتفاده از سیسـتم       تاسیساتصرف آن  تر بیشجه و منابع خود را و بود
ساده شده، مشخص کردن صریح همـین موضـوع یعنـی     تاسیسات. یکی از اصول اولیه اجراي باشد میفاضالب ساده شده 

  هاي مختلف است.   ی بخشمسوولیتبرداري و مرزهاي  نحوه بهره
برداري و نگهـداري بـر عهـده مـردم (یـا       مدیریت محلی به این معنی نیست که تمام اقدامات مربوط به بهرهن، در ضم

  . باشد میهمان مشترکین) 

                                                   
 

1- Pit Latrines 
2- Condominium 
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ي اجتماعی براي جلب ها تشکلاستفاده از ظرفیت  ،ي فاضالب ساده شدهها شبکهمهم در مدیریت  مسایلاز جمله 
ي الزم براي برگزاري جلسات و ها هزینه. باشد میي همگانی ها آموزشو ي عمومی از طریق برگزاري جلسات ها همکاري
ي کل پروژه باید به این ها هزینهدرصد  5الی  2ي همگانی باید در هزینه کل پروژه لحاظ گردد که معموال بین ها آموزش

  موضوع اختصاص یابد. 

  ریزي براي طراحی و اجراي سیستم فاضالب ساده شده طرح -5-1

  گردد: سازي پیادهو اجراي سیستم فاضالب ساده شده به ترتیب ذیل باید هاي طراحی  گام

  اطالعات موجود آوري جمع -گام اول 

 دهنـده مسـیرهاي شـبکه مجـاري آب      اي کـه نشـان   ي توپوگرافی موجود و یا هرگونـه نقشـه  ها گردآوري نقشه
و بـراي طراحـی بـا     1:2000و  1:5000هـاي   ي اولیـه نقشـه  ها بررسیبراي سطحی و یا فاضالب موجود باشد. 

  باید مورد استفاده قرار گیرد.  تر کمو  1:1000هاي  نقشه جزییات
 در محدوده مطالعاتی ي موجودها یتمسوول اطالعات مربوط به روند مدیریتی جاري و گردآوري   

 اولیه الگويارزیابی شرایط و تهیه  -گام دوم

هـاي آتـی و همچنـین حـق      هـا در محـدوده مطالعـاتی، توسـعه     مینطراحی اولیه الگوي سیستم فاضالب با در نظر گرفتن ز
کننده عمـومی و سـپس در نظـر     انتخاب مسیرهایی براي جانمایی فاضالبروهاي جمع ،. اولین مرحلهگیرد میها انجام  مالکیت آن

بـاره   در گیـري  صمیمت. مرحله بعد باشد میها  هاي فاضالب ساده شده (با مالکیت مشترك) به آن گرفتن چگونگی اتصال سیستم
تعیـین  . باشـد  میمسیر فاضالبروهاي اصلی، پیشنهاد اولیه مسیرهاي فاضالبروهاي ساده شده (فاضالبروهاي با مالکیت مشترك) 

  نشان داده شده است. )1- 5(آوري فاضالب در شکل  الگوي اولیه براي جمع

  
  فاضالب آوري معجتعیین الگوي اولیه براي  - 1- 5 شکل

 استفاده از حیاط پشت ساختمان استفاده از حیاط جلوي ساختمان رو استفاده از پیاده
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  .  گرددها شود، باید بررسی  هاي که ممکن است به واسطه پارامترهاي اجتماعی متوجه طراحی در نهایت محدودیت

  ي اجتماعیها بررسی -گام سوم

 تاسیسـات میـزان درآمـد سـاکنان منطقـه،      ،هـا  خانـه تعداد جمعیت ساکن دراطالعاتی در مورد  سازي فراهمبه منظور 
یـک بررسـی    ،هـا  آنبهداشتی موجود، نگرش مردم منطقه به موضوعات بهداشتی و سـلیقه و عـادت    تتاسیساآبرسانی و 

ي هـا  و مصـاحبه  ي نظرسـنجی ها فرمساده اجتماعی باید انجام گیرد. براي دستیابی به اطالعات کمی مناسب، استفاده از 
  د مفید باشد. توان مینیمه فنی و جلسات بحث گروهی 

میـزان  الزم اسـت  ، اند شدهي مردم عبور داده ها خانهفاضالبروهایی طراحی شود که از محدوده  در زمانی که قرار است
 ضـروري   ،،که لوله فاضالب قرار است از یک ملک شخصی عبور داده شوداز آنجا . بررسی شودمشارکت و هماهنگی مردم 

و نگهـداري   بـرداري  بهـره انجام اقـدامات  است تا مذاکرات الزم براي جلب نظر صاحب ملک براي دسترسی به محل لوله و 
  ..) انجام شود. . و اي دورهمعمول و متعارف (رفع گرفتگی، بازدید 

 انتخاب طرح استقرار شبکه و تعیین مسیرهاي نهایی فاضالبروها - 5-2

انجام برخی اصـالحات  ها،  بررسیشدن نتایج  تر دقیقاطالعات کافی و مناسب،  انتخاب طرح نهایی شبکه پس از کسب
ا مالکیـت مشـترك (فاضـالبروهاي سـاده     بـ فاضالبروهاي خواهد بود. طرح نهایی براي مسیر هاي اولیه  رحطیا تغییرات در 

  شود. اجراشده) باید با مشورت با اهالی منطقه و با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به جنبه مدیریتی انتخاب و 
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ه فاضالب و نگهداري شبک برداري بهره
  ساده شده
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ره -فصل ششم  ه اري ب د ر ده شده ب نگهداري شبکه فاضالب سا   و 

هایی از شبکه در منازل شخصی مـردم   باشد که بخش اي به گونهکه ممکن است طراحی شبکه ساده شده  به دلیل این
راد جامعه برگـزار و نحـوه   ها عبور کند، الزم است در همان مرحله طراحی، جلسات مختلفی با حضور اف و از آن گرفتهقرار 

  تشریح گردد.  برداري و نگهداري از شبکه د بهرهدر رون ها آنیت مسوولها تشریح و نقش و  عملکرد شبکه براي آن
و رفـع   ي ورودي فاضـالب از انشـعاب بـه فاضـالبرو    ها محفظهو نگهداري از کلیه  برداري بهره عمدتا این اقدامات شامل

مشارکت افـراد جامعـه در مـدیریت    د به پیمانکار واگذار گردد. توان میاین اقدامات همچنین . باشد میآن هرگونه گرفتگی 
  باید با دقت مد نظر باشد و باید در چرخه پروژه تا حد امکان در همان ابتدا در نظر گرفته شود. تاسیسات

 لوازم و تجهیزات مورد نیاز - 6-1

 گیرد عبارتند از: ه مورد استفاده قرار میهاي ساده شد سیستم سازي پاكیی که براي شستشو و ها روش

 1زنی آالت و تجهیزات میله ماشین  
 ماشین مجهز به واتر جت  
هـاي متعـارف مـورد     کـه بـراي سیسـتم    باشـد  میها مشابه مواردي  و تجهیزات مورد استفاده براي این سیستم ها روش

  گیرد.   استفاده قرار می
بـرداري و   و تجربه کارکنان بخش بهـره  تاسیساته بودجه در دسترس، انتخاب روش و تجهیزات مورد استفاده عموما ب

توان بیان کرد تجهیزات نگهـداري نیـز سـاده هسـتند. برخـی تجهیـزات دسـتی و         نگهداري بستگی دارد. ولی در کل می
ن و گـریس در  ربی، روغـ از قبیل چ زاید. مواد باشد میین چیزي است که براي این امر مورد نیاز تر بیشزنی  تجهیزات میله

 خانه حمل شود. ها که ممکن است باعث گرفتگی شبکه شود، باید بعد از تخلیه به تصفیه محفظه

 اي بازدیدهاي دورهبرداري و  بهرهریزي  برنامه -6-2

ي موجـود مربـوط بـه حـوادث قبلـی و منـاطق داراي       ها دادهشامل بازدید از سیستم و آنالیز  ،ي پیشگیرانهها نگهداري
  .باشد میل سابقه بروز مشک

، شستشـو، تعمیـرات و نظـارت بـر انشـعابات و      سـازي  پـاك حداقل اقدامات نگهـداري در مـورد ایـن سیسـتم شـامل      
  .باشد میي ورودي انشعاب به شبکه ها محفظه

  باید دست کم شامل موارد ذیل باشد: تاثیربرنامه نگهداري براي داشتن حداقل 
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 تفاده از خیز با اس تعیین انواع مشکالت و مناطق حادثهCCTV مشاهدات بصري از سطح (از روي زمین)، یا به ،
 ها دادهو اطالعات در یک پایگاه  ها دادهواسطه بازدید و بازرسی مستقیم و همچنین ثبت 

  هرگونه تجمع مواد خارجی در سیستمحذف و زدودن کامل 

 شستشوي متناوب خطوط فاضالبرو  



 1پیوست  7

  طراحی شبکه فاضالب ساده شده





  45  10/01/99  شده ساده فاضالب شبکه یطراح - 1 پیوست

 

وس ده شده -1ت پی راحی شبکه فاضالب سا   ط

  شود: براي طراحی شبکه فاضالب ساده شده، مراحل زیر توصیه می
 (دبی) در سال ابتداي طرحبا استفاده از جریان و  minIمحاسبه براي )9-4استفاده از رابطه ( - 1

0.5 محاسبه - 2
fq / I  )fq 3جریان در انتهاي دوره طراحی و برحسبm / s باشد می(. 

0.5یافتن مقدار - 3
fq / I 1-1.در جدول (پ.(  در این جدولd/D باشـد  مـی 75/0از  تر کمو ترجیحا  تر نزدیک) .d/D 

 به عنوان حداقل قطر فاضالبرو..) انتخاب قطر متناظر در این جدول باشد مینسبت عمق جریان به قطر لوله 

0.5V، از مقدار متناظرfV،نهایی سرعتمحاسبه حداکثر  - 4 / I    در صـورتی کـه  شـده اسـت.   ارائـه  کـه در جـدول 
5از تر کمfVمقدار m / s .نباشد، انتخاب پر شدگی جدید  

0.5محاسبه سرعت بحرانی - 5
cV 6(gR)  که در آنg  شتاب گرانشی زمین وR  بـراي  باشـد  میشعاع هیدرولیکی .

بازگشت به مرحله  در غیر این صورت، باشد.  cVاز تر کم fVشود که  کنترلالزم است  ،اطمینان از تهویه کافی
 . ، ضروري استباشد 5/0نزدیک به مقدار  75/0 جايه ب d/Dو انتخاب یک قطر جدید که مقدار متناظر  3

 اي براساس معادله مانینگ پارامترهاي هیدرولیکی لوله با سطح مقطع دایره - 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**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**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  1793/10  1390/0  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  0279/11  1824/0  1952/10  1536/0  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  8203/11  2313/0  9277/10  1947/0  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  5627/12  2853/0  6141/11  2402/0  1250/11  1325/0  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  2599/13  3443/0  2587/12  2899/0  7425/11  1599/0  1195/10  0983/0  9614/8  0542/0  7228/7  0252/0  3752/6  0085/0  8653/4  275/0  
7396/0  9281/14  5584/0  9156/13  4079/0  8649/12  3434/0  3231/12  1894/0  6199/10  1165/0  4048/9  0642/0  1047/8  0298/0  6904/6  0101/0  1059/5  300/0  
8627/0  5902/15  6514/0  5328/14  4758/0  4355/13  4006/0  8697/12  2209/0  0909/11  1359/0  8217/9  0749/0  4642/8  0348/0  9872/6  0118/0  3324/5  325/0  
9930/0  2136/16  7498/0  1139/15  5477/0  9727/13  4611/0  3843/13  2543/0  5344/11  1564/0  2144/10  0863/0  8026/8  0401/0  2665/7  0136/0  5656/5  350/0  
1299/1  8003/16  8531/0  6608/15  6232/0  4783/14  5246/0  8686/13  2894/0  9518/11  1780/0  5840/10  0981/0  1212/9  0458/0  5295/7  0155/0  7462/5  375/0  
2726/1  3520/17  9609/0  1751/16  7019/0  9537/14  5909/0  3240/14  3259/0  3443/12  2004/0  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  4003/15  6596/0  7518/14  3638/0  7129/12  2237/0  2580/11  1234/0  7020/9  0573/0  0090/8  0194/0  1122/6  425/0  
5730/1  3559/18  1877/1  1109/17  8676/0  8189/15  7304/0  1528/15  4029/0  0584/13  2477/0  5640/11  1366/0  9657/9  0634/0  2267/8  0215/0  2783/6  450/0  
7292/1  8101/18  3056/1  5343/17  9537/0  2103/16  8029/0  5277/15  4428/0  3816/13  2723/0  8502/11  1502/0  2123/10  0697/0  4302/8  0237/0  4337/6  475/0  
8882/1  2334/19  4257/1  9290/17  0414/1  5751/16  8768/0  8772/15  4836/0  6827/13  2974/0  1169/12  1540/0  4422/10  0762/0  6200/8  0258/0  5784/6  500/0  
0494/2  6264/19  5475/1  2953/18  1304/1  9138/16  9516/0  2016/16  5249/0  9623/13  3228/0  3645/12  1780/0  6555/10  0827/0  7961/8  0280/0  7129/6  525/0  
2119/2  9895/19  6701/1  6337/18  2200/1  2267/17  0271/1  5013/16  5657/0  2206/14  3484/0  5932/12  1921/0  8526/10  0892/0  9588/8  0303/0  8370/6  550/0  
3748/2  3227/20  7931/1  9444/18  3098/1  5139/17  1027/1  7764/16  6082/0  4577/14  3740/0  8031/12  2063/0  0336/11  0958/0  1082/9  0325/0  9510/6  575/0  
5372/2  6262/20  9157/1  2273/19  3994/1  7754/17  1781/1  0269/17  6498/0  6735/14  3996/0  9943/12  2204/0  1983/11  1023/0  2442/9  0347/0  0548/7  600/0  
6981/2  8998/20  0372/2  4823/19  4881/1  0112/18  2528/1  2527/17  6910/0  8682/14  4249/0  1667/13  2344/0  3468/11  1088/0  3668/9  0369/0  1484/7  625/0  
8565/2  1431/21  1569/2  7091/19  5755/1  2209/18  3264/1  4536/17  7316/0  0413/15  4499/0  3200/13  2481/0  4790/11  1152/0  4759/9  0391/0  2316/7  650/0  
0115/3  3557/21  2738/2  9073/19  6610/1  4041/18  3984/1  6291/17  7713/0  1925/15  4743/0  4539/13  2616/0  5944/11  1215/0  5711/9  0412/0  3043/70  675/0  
1618/3  5369/21  3873/2  0762/20  7439/1  5602/18  4681/1  7786/17  8097/0  3214/15  4980/0  5680/13  2747/0  6927/11  1275/0  6523/9  0433/0  3663/7  700/0  
3063/3  6855/21  4964/2  2147/20  8235/1  6883/18  5352/1  9013/17  8467/0  4271/15  5207/0  6616/13  2872/0  7734/11  1334/0  7189/9  0452/0  7141/7  725/0  
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 اي براساس معادله مانینگ پارامترهاي هیدرولیکی لوله با سطح مقطع دایره -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**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  5/0**QI 5/0**VI  

4436/3  8003/21  6002/2  3217/20  8993/1  7872/18  5990/1  9961/17  8819/0  5088/15  5424/0  7340/13  2991/0  8357/11  1389/0  7704/9  0471/0  4564/7  750/0  
5725/3  8795/21  6975/2  3956/20  9704/1  8555/18  6589/1  0615/18  9149/0  5652/15  5627/0  7839/13  3103/0  8788/11  1441/0  8059/9  0489/0  4835/7  775/0  
6913/3  9209/21  7872/2  4341/20  0359/2  8911/18  7140/1  0956/18  9454/0  5946/15  5814/0  8099/13  3207/0  9012/11  1489/0  8244/9  0505/0  4976/7  800/0  
7983/3  9212/21  8680/2  4344/20  0949/2  8914/18  7637/1  0959/18  9728/0  5948/15  5982/0  8101/13  3299/0  9014/11  1532/0  8249/9  0520/0  4978/7  825/0  
8914/3  8763/21  9382/2  3926/20  1463/2  8527/18  8069/1  0589/18  9966/0  5629/15  6129/0  7819/13  3380/0  8770/11  1570/0  8045/9  0532/0  4824/7  850/0  
9680/3  7803/21  9961/2  3031/20  1885/2  7700/18  8425/1  9796/17  0162/1  4946/15  6250/0  7214/13  3447/0  8249/11  1601/0  7614/9  0543/0  4496/7  875/0  
0249/4  6241/21  0391/3  1575/20  2199/2  6354/18  8689/1  8507/17  0308/1  3835/15  6339/0  6230/13  3496/0  7401/11  1623/0  6914/9  0551/0  3961/7  900/0  
0574/4  3932/21  0636/3  9422/19  2378/2  4363/18  8840/1  6600/17  0391/1  2192/15  6390/0  4775/13  3525/0  6147/11  1637/0  5879/9  0555/0  3171/7  925/0  
0578/4  0601/21  0639/3  6317/19  2381/2  1493/18  8842/1  3851/17  0392/1  9822/14  6391/0  2676/13  3525/0  4339/11  1637/0  4386/9  0555/0  2032/7  950/0  
0096/4  5576/20  0275/3  1633/19  2115/2  7163/17  8618/1  9703/16  0269/1  6248/14  6315/0  9511/12  3483/0  1611/11  1617/0  2134/9  0549/0  0314/7  975/0  
7765/3  2334/19  0950/0  9290/17  0829/2  5751/16  7536/1  877/15 9672/0  6827/13  5948/0  1169/12  3280/0  4422/10  1523/0  6200/8  0517/0  5784/6  000/1  
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 تیفعال سال چهل از شیب گذشت با کشور، بودجه و برنامه سازمان ، مشاورین و پیمانکارانراییاج فنی نظام امور
 ار،یـ مع ضـابطه،  نامـه،  نیـی آ قالـب  در ،یفنـ  - یتخصصـ  هینشر عنوان هشتصد بر افزون خود، یمطالعات و یقاتیتحق

 در حاضـر  ضـابطه  اسـت.  ردهکـ  ابالغ و هیته ترجمه، و فیتال صورت به مقاله، و یعموم یفن مشخصات دستورالعمل،
ـ  يهـا  فعالیت بهبود و شورک در علوم گسترش و توسعه به لین راه در تا شده، هیته شده ادی موارد يراستا  بـه  یعمران

 یابیدسـت  قابـل  nezamfanni.ir ینترنتـ یا تیسـا  در ریاخ يها سال در شده منتشر اتینشر فهرست شود. برده ارک
  .باشد می
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Abstract: 

This publication constitutes criteria and guidelines regarding design of simplified sewerage. Although 
construction, implementation, operation, maintenance and rehabilitation of sewer networks are not 
covered herein, main prerequisites which must be considered in the design stage to facilitate these 
activities are fully considered in all parts. It goes without saying that detailed standards are not 
completely covered in this publication, but some mandatory details which are of great importance have 
been provided in some sections. Main objective of this standard is to create a unified framework and 
criteria for selection of network type and designing different parts of a wastewater collection network. 
Based on guidelines of this publication, design of sewer networks shall be performed in a manner that 
besides increasing level of public health and safety, environmental concerns especially dense periurban, 
rural and scattered areas will be fully noted. Furthermore, by utilizing these guidelines, performance 
criteria of the network, as well as principles of sustainable development and occupational health and 
safety shall be met. 
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  این ضابطه

هـاي   و مبانی مرتبط با طراحی شـبکه  اصول
دهد و اگرچـه   را پوشش می رو ساده شدهفاضالب

بـرداري، نگهـداري و    به مقوله ساخت، اجرا، بهره
نیازهـاي   شود، اما پـیش  بهسازي شبکه وارد نمی

الزم مربوطه را در مرحله طراحی مد نظـر قـرار   
چنـد ایـن    دهد. باید توجـه داشـت کـه هـر     می

رد به بیان جزییـات مهـم و   در برخی موا ضابطه
ــیکن  الزامــی در زمینــه طراحــی مــی  پــردازد، ل

پوشش کامل استانداردهاي تفصـیلی در دامنـه   
باشد. هـدف از تـدوین ایـن     نمی ضابطهکار این 
ــابطه ــات    ض ــین الزام ــارچوب و تبی ــاد چ ، ایج

  منظور گزینش نـوع مناسـب شـبکه     طراحی، به
آوري فاضالب و طراحی اجزاي مختلف آن  جمع

باشد. طراحی شبکه فاضالب بر طبـق اصـول    می
شـود کـه ضـامن     اي انجام می گونه به ضابطهاین 

افزایش سـطح بهداشـت عمـومی و حفاظـت از     
متـراکم  بخصـوص بـراي منـاطق     محیط زیست

؛ اسـت  حاشیه شهر، روستایی و جوامع پراکنـده 
همچنین مطابق ایـن اصـول، اهـداف و الزامـات     

تن مبانی توسـعه  عملکرديِ شبکه با در نظر گرف
پایدار و توجه به ایمنـی شـهروندان و کارکنـان    

  گردد. برداري می اجرا و بهره
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