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تعاليسمهاب

                                                          
 

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، فنی معاونت ، مشاورین و پیمانکارانامور نظام فنی اجرایی

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

بهام، ایهام و اشـکاالت  هاي مفهومی، فنی، ا 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
 صه بیان دارید.ایراد مورد نظر را بصورت خال - 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   ن صـفی علـی  تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـا    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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  سمه تعالی اب

  پیشگفتار

ـ  نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردهاي فنی، همچنین آثار اقتصادي، اجتماعی و زیست امروزه ه محیطی ناشی از ب
هاي فاضالب  پذیر پذیرفته شده است. طراحی و ساخت شبکه ها در جوامع بشري، به عنوان حقیقتی انکارنا کارگیري مستمر آن

زیست و شیوع و انتقال انواع  ح بهداشت عمومی و جلوگیري از آلودگی محیطها در ارتقاي سط نیز با توجه به اهمیت بسزاي آن
الذکر و پرهیـز   ها از این امر مستثنی نبوده و نیازمند تدوین ضوابط و معیارهاي دقیق به منظور دستیابی به اهداف فوق بیماري

  باشد. هاي شخصی و بعضا ناآگاهانه می از قضاوت
کر، امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت آب   الذ با توجه به اهمیت مبحث فوق

با هماهنگی امور نظام فنی  ،جلد 4در قالب را » یثقل يها شبکه نیگزیجا آوري فاضالب جمع هاي سیستم« ضوابطکشور، تهیه 
نظـام   ذینفـع  عوامـل  به ابالغ و تایید براي را آن ه،تهی از پس و داد قرار کار دستور و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در

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

  آوري فاضالب ساده شده جمع هاي جلد دوم) سیستم
  ء)آوري فاضالب مکشی (تحت خال جمع هاي جلد سوم) سیستم

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

 غ گردید.نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابال 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 پیمانکاران اجرایی، مشاورین و 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 عاطال 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 صالحا نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب

  .بود خواهد

  حمیدرضا عدل   
 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  

  1399 بهار  



 ب 

  »ها) معرفی شبکه -هاي ثقلی (جلد اول  آوري فاضالب جایگزین شبکه جمع هاي سیستم« تهیه و کنترل
 ]808- 1 شماره ضابطه[

  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  مطلق احمدي امیررضا: روژهمشاور پ
آب و  –لیسانس مهندسـی محـیط زیسـت     فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  علیرضا اسددختهمکار: 

  فاضالب

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

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

  محیط زیست -لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  اصغر جهانی
 دکتراي مهندسی محیط زیست  هید بهشتیدانشگاه ش  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

  لیسانس مهندسی مکانیک فوق  کارشناس آزاد  منصور قاسمی
ــرح ت شهیر کنعانی ــی  ط ــاي فن ــوابط و معیاره ــه ض هی

 وزارت نیرو -صنعت آب کشور

 زیست محیط -لیسانس مهندسی عمران  فوق

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

  گردد. قدردانی می ،اند تایید این ضابطه همکاري نمودهفرایند دي و عزیز موسوي که در آبا 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 نیاورگروه امور نظام فنی اجرایی، مش رییس رمضانعلی فرزانه آقا

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



  ت

 

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3  فشار تحت يفاضالبروها -  اول فصل
  7  )خالء تحت( یمکش يها روفاضالب – دوم فصل

  11  شده دهسا يفاضالبروها - سوم فصل

  15  ها ستمیانواع س سهیمقا – چهارم فصل

  19  مراجع و منابع

 

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  6  فشار تحت فاضالب آوري جمع سیستم کیشمات اگرامید -1-1 شکل

  10  یمکش فاضالب آوري جمع سیستم کیشمات اگرامید -1-2 شکل

  13  متعارف فاضالب شبکه با سهیمقا در شده ساده فاضالب آوري جمع سیستم کیشمات اگرامید -1-3 شکل

 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  6  فشار تحت فاضالب آوري جمع هاي سیستم کاربرد و معایب زایا،م -1- 1 جدول

  10  مکشی فاضالب آوري جمع هاي سیستم کاربرد و معایب مزایا، -1- 2 جدول

  14  شده ساده فاضالب آوري جمع هاي سیستم کاربرد و معایب مزایا، -1- 3 جدول

  17  فاضالب آوري جمع جایگزین هاي سیستم مقایسه -1- 4 جدول

 
  





  1  06/01/99  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ي شهري متداول بـوده اسـت. ایـن روش    ها فاضالبآوري  متعارف ثقلی براي جمع در کشور ما تاکنون استفاده از روش
آوري فاضـالب باشـد، امـا در     ترین گزینه جمـع  تواند در مناطق پرتراکم و داراي توپوگرافی مناسب، بهترین و اقتصادي می

رزمینی باال ممکـن اسـت بسـیار    مناطقی با توپوگرافی نامناسب و کم تراکم و نیز داراي خاك نامناسب و یا با سطح آب زی
  باشد.  غیراقتصاديپرهزینه و 

هـاي   ، مکانیـک خـاك، ترازهـاي مختلـف آب    شناسـی  زمـین در کشور ما نیز به دلیل وجود شرایط مختلف توپوگرافی، 
لـذا  تواند کاربرد داشته باشد.  آوري فاضالب می هاي مختلف جمع زیرزمینی، تراکم جمعیت و نوع معابر و گذرگاه ها، روش

مناطق روستایی و حاشیه شهري، بـه   به خصوصآوري فاضالب در شهرهاي بزرگ و کوچک و  هاي جمع با گسترش شبکه
اهمیـت   هاي تصفیه در محـل از سیستمآوري فاضالب و یا  هاي جایگزین جمع کارگیري مناسب و به جا از هر یک از روش

  . باشد میباالیی برخوردار 
آوري فاضالب  هاي جمع جایگزین در جوامع کوچک شهري و روستایی عبارت از شبکهآوري فاضالب  جمع هاي سیستم

آوري فاضالب ساده شـده   هاي جمع )، شبکهVSSآوري فاضالب مکشی یا تحت خالء ( هاي جمع )، شبکهPSSتحت فشار (
)SSآوري فاضالب با قطر کوچک ( هاي جمع ) و شبکهSDGSمنطقـه ماننـد    باشند که با توجه به شرایط خـاص یـک   ) می

  .شود میها انتخاب، طراحی و اجرا  گذار، یکی از انواع مختلف آنتاثیرشرایط اجتماعی، اقتصادي، اقلیمی، فنی و سایر موارد 
شود، بـه عـواملی ماننـد     طراحی می خانه تصفیهفاضالب و انتقال آن به  موثرآوري  نوع شبکه فاضالبرو که با هدف جمع

هـا، شـدت   رو پیادهو  ها خیاباناکنین، نوع سیستم آبرسانی، توپوگرافی منطقه، نوع سطوح وسعت محدوده، سطح زندگی س
 و دوره بازگشت بارش و وضعیت اقتصادي جامعه بستگی دارد. 

 عبارتند از: شدهآوري فاضالب تهیه  هاي جایگزین جمع ضوابطی که در خصوص روش

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

 آوري فاضالب ساده شده جمع هاي سیستم )جلد دوم  
  (آوري فاضالب مکشی (تحت خالء) جمع هاي سیستمجلد سوم  
  (آوري فاضالب تحت فشار جمع هاي سیستمجلد چهارم  

زین، مزایـا  آوري فاضالب جایگ هاي جمع اجمالی شبکه به طورباشد که در آن  ضابطه حاضر، جلد اول از ضوابط فوق می
  .گیرند قرار میمقایسه  موردها معرفی و در نهایت  و معایب هر یک از آن

  هدف و دامنه کاربرد -

ضـمن   ،باشـد کـه در آن   آوري فاضالب جایگزین مـی  هاي جمع معرفی و بررسی انواع شبکه ،این ضابطه از تدوین هدف
  ارائه شده است.   ها نیز آن معایب و شرایط کاربرد، مزایا، ها شبکهمعرفی و بیان مشخصات و اجزاي اصلی هر یک از 



 ها) (معرفی شبکه آوري فاضالب جایگزین هاي جمع معرفی شبکه 06/01/99  2

 

نـوع  آوري فاضـالب جـایگزین جهـت انتخـاب      هاي جمـع  بررسی و مقایسه انواع مختلف شبکه در خصوص این ضابطه
بـراي جـوامعی کـه امکـان اجـراي       ،هـا  آوري فاضالب با توجه به مزایا، معایب و مـوارد کـاربرد هـر یـک از آن     شبکه جمع

   ، کاربرد دارد.ها وجود ندارد رف در آنهاي متعا شبکه



  1 فصل 1

  فاضالبروهاي تحت فشار





  5  06/01/99  فشار تحت يفاضالبروها -  اول فصل

 

اول  هاي تحت فشار -فصل  رو   فاضالب

اي از  و یـا مجموعـه   هـا  سـاختمان آوري شده از  فاضالب جمع ،آوري فاضالب تحت فشار ي جمعها سیستمکلی  به طور
 نمایـد  میخانه فاضالب منتقل  ق یک یا چند خط لوله تحت فشار به تصفیهرا به وسیله تعدادي پمپ و از طری ها ساختمان

. ایـن روش بـه خصـوص در    باشد ي فاضالب متعارف براي جوامع کوچک ها سیستمتواند راهکاري اقتصادي نسبت به  و می
اي بسـتر سـنگی و یـا    ، دار1و زمین نسبتا هموار و داراي شیب یکنواخت و به اصطالح فلت ها خانهجوامعی با تراکم پایین 

  .است اي و داراي سطح آب زیرزمینی باال، موثر صخره
آوري و سپس توسط یـک پمـپ بـه خـط      و سایر اماکن در یک مخزن سپتیک جمع ها خانه فاضالبدر این نوع شبکه، 

بـراي  ي مجهـز بـه خردکننـده    هـا  پمـپ . همچنین در این نوع شبکه استفاده از شود میفاضالب منتقل  کننده جمعاصلی 
  . باشد میجلوگیري از انسداد شبکه متداول 

از قطـر مشـابه در شـبکه     تـر  کوچـک ي فرعی و اصـلی  ها لولهآوري کننده فاضالب، قطر  هاي جمع در این نوع از شبکه
باشد و فقـط در   نمی رو آدمنماید، نیازي به  باشد و به دلیل اینکه شبکه تحت فشار عمل می آوري فاضالب متعارف می جمع
  .  گردد میو نگهداري و تعمیرات تعبیه  برداري بهرهیی براي انجام عملیات ها محفظهها، رو آدموط اصلی به جاي خط

آوري فاضـالب تحـت فشـار را بـه عنـوان یـک گزینـه مناسـب بـراي           برخی از شرایطی که روش جمع ،به طور خالصه
  باشد: به شرح ذیل می ،نماید آوري فاضالب مطرح می جمع

 اییمناطق روست 

 مناطق با شیب ناکافی 

  رقوم ارتفاعی پایین با های اي و ساختمان اتصال مناطق توسعهمحل 

 ها و تاسیسات زیربنایی) نیاز به عبور از موانع (به عنوان مثال مجاري آبی، دریاچه 

 ها در منطقه مناطق داراي تراکم پایین ساختمان 

 شرایط نامساعد زمین 

 سطح سفره آب زیرزمینی باال 

 قی با تولید فصلی یا متناوب جریان فاضالب مناط 

 هاي عملیات اجرایی مناطق داراي محدودیت 

  آوري فاضالب تحت فشار عبارتند از: هاي جمع اجزاي اصلی سیستم
 آوري حوضچه جمع 

 (مولد فشار) تجهیزات تولید فشار 

                                                   
 

1- Flat 
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 ها الکتروپمپ 

 (در صورت لزوم) واحدهاي تولید هواي فشرده 

 انشعاب و خطوط اصلی) ها (اعم از شبکه لوله 

 اتصاالت 

 شیرآالت 

  آوري فاضالب تحت فشار نشان داده شده است. جمع سیستمدیاگرام شماتیک  )1-1(در شکل 

  
  آوري فاضالب تحت فشار جمع سیستمدیاگرام شماتیک  -1- 1شکل 

  ضالب تحت فشار درج شده است.آوري فا هاي جمع مزایا، معایب و کاربرد سیستم )1-1(در جدول 

  فاضالب تحت فشار آوري جمعي ها سیستممزایا، معایب و کاربرد  - 1- 1جدول 
  موارد کاربرد  معایب  مزایا

نیاز به تجهیزات برقی و مکانیکی و در   بندي شیبعدم نیاز به 
  نتیجه افزایش مقدار مصرف انرژي

  مناطق با زمین سنگی

کاهش  –هش قطر ي احداث شبکه (کاها هزینهکاهش 
  رو) حفاري و آدم

سپتیک شدن فاضالب در شبکه و 
  ایجاد بوهاي زننده و خوردگی

  ب زیرزمینیآمناطق با سطح باالي 

رو و جلوگیري از نفوذ نشتاب و  عدم نیاز به ساخت آدم
  هاي نفوذي آب

تجربه  نیاز به پرسنل متخصص و با
  برداري بهرهجهت 

  مناطق داراي پستی و بلندي زیاد

 خانه تصفیهکاهش بار آلی و هیدرولیکی ظرفیت 
  فاضالب به علت استفاده از پمپاژ پساب سپتیک تانک

و  برداري بهرهي ها هزینهافزایش 
  نگهداري

  هاي پراکنده مناطق با ساختمان

  مناطق با زمین کامال مسطح  ضرورت آموزش مردم  
  هایی با تعداد طبقات زیرزمین مناطق داراي ساختمان    

 شیر جداکننده

 حوضچه دریافت

 آب سطحی

 خانه فاضالب تصفیه

 لوله هواي تحت فشار

 واحد کمپرسور هوا

 خط اصلی تحت فشار

  لوله تحت فشار
 خانه  اتصال فاضالب

  لوله تخلیه
 خانه فاضالب



  2فصل  2

  فاضالبروهاي مکشی (تحت خالء)





  9  06/01/99  )خالء تحت( یمکش يها فاضالبرو – دوم فصل

 

م  دو   (تحت خالء(هاي مکشی  روفاضالب –فصل 

، شـود  مـی ي زهکش مکشی نیز شناخته ها سیستمهاي فاضالبروهاي مکشی و یا  ي فاضالب مکشی که با نامها سیستم
باشند که سرعت انتقال بـاالي مخلـوط هـوا و آب از ایجـاد      می رو آدمي بسته (بدون امکان ورود آزادانه هوا) و بدون ها لوله

ي مجزا به کـار  ها سیستمآوري فاضالب در  . این فاضالبروها عموما براي جمعنماید میرسوب در این فاضالبروها جلوگیري 
ه همین مزیـت  و به علت وجود فشار منفی در سیستم، امکان نشت فاضالب به خارج از لوله وجود ندارد ک شوند میگرفته 

امکان قرارگیري همزمان این نوع فاضالبرو و خطوط لوله آب در یک ترانشه را بدون نیاز به اقدام خاصی براي حفاظـت در  
  آورد.   برابر نشت فراهم می

و سایر اماکن) ابتدا به یک محفظه وارد شده و در ادامه با افـزایش   ها خانهدر این نوع سیستم، فاضالب در محل تولید (
آوري منتقـل   طح فاضالب در محفظه به محض رسیدن به سطح مشخص شده، شیر خالء فعال و فاضالب به شبکه جمعس

و این چرخه براساس نحوه تنظیم سیسـتم   شوند میمحفظه شیرهاي خالء دوباره بسته  خواهد شد. پس از تخلیه فاضالبِ
خالء بـه مخـزن فاضـالب انتقـال یافتـه و سـپس       . در این سیستم فاضالب توسط خطوط اصلی شبکه تحت شود میتکرار 

از قطـر مشـابه در    تـر  کوچـک ي فرعی و اصلی ها لولهها، قطر  . در این نوع شبکهشود میمنتقل  خانه تصفیهتوسط پمپ به 
  .باشد مین رو آدمو نیازي به  باشد میآوري فاضالب متعارف  شبکه جمع
آوري فاضالب مناطق روستایی، مناطق با شیب ناکافی،  ي جمعي فاضالبروي تحت فشار این سیستم براها شبکهمشابه 

هـا   ها و تاسیسات زیربنایی)، مناطق داراي تراکم پایین ساختمان نیاز به عبور از موانع (به عنوان مثال مجاري آبی، دریاچه
لی یا متناوب جریـان  در منطقه، مناطقی داراي شرایط نامساعد زمین، سطح سفره آب زیرزمینی باال، مناطقی با تولید فص

  باشد.  هاي عملیات اجرایی مناسب می فاضالب، مناطق داراي محدودیت
  آوري فاضالب مکشی عبارتند از: هاي جمع اجزاي اصلی سیستم

 آوري حوضچه جمع 

 آوري   چاهک جمع 

 کنترل کننده 

 هاي انتقال پمپ 

 شیر رابط 

 مولد خالء 

 محفظه خالء 

 (شیر رابط) واحد رابط 

 خط لوله مکش 

 اضالبروي مکشیف 

  در قطرهاي کوچک مشکالت بو و خوردگی را ندارند. به خصوصي فاضالب مکشی ها سیستم
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  آوري فاضالب مکشی نشان داده شده است. جمع سیستمدیاگرام شماتیک  )1-2(در شکل 

 
  آوري فاضالب مکشی جمع سیستمدیاگرام شماتیک  -1-2شکل 

  آوري فاضالب مکشی درج شده است. هاي جمع مزایا، معایب و کاربرد سیستم 1- 2در جدول 

  فاضالب مکشی آوري جمعي ها سیستممزایا، معایب و کاربرد  - 1- 2جدول 
  موارد کاربرد  معایب  مزایا

نیاز به تجهیزات برقی و مکانیکی و در نتیجه   بندي شیبعدم نیاز به 
  افزایش مقدار مصرف انرژي

  ي مسطحها زمین

رو و کاهش میزان نفوذ  عدم نیاز به ساخت آدم
  هاي نفوذي نشتاب و آب

از طریق قبض  ها هزینه تامینافزایش وابستگی 
  )ها هزینه% از کل 75مشترکین (بیش از 

  مناطق با سطح باالي آب زیرزمینی

  ي سنگیها زمیني سست و ها خاكي مناطق دارا  برداري بهرهنیاز به پرسنل متخصص و باتجربه جهت   ي احداث شبکهها هزینهکاهش 
کاهش قطر لوله اصلی و همچنین هزینه تهیه و 

  نصب فاضالبروي اصلی
و نگهداري به علت  برداري بهرهي ها هزینهافزایش 

نیاز به نیروي امدادي جهت رفع نواقص و 
  ي سیستمها خرابی

مناطق تپه ماهوري با تغییرات بسیار کم رقوم 
  ارتفاعی

مناطق صاف و بدون شیب،  عملکرد مناسب در
  مناطق تپه ماهوري، کاهش عمق خط پروژه

مشکل تر بودن نصب شبکه فاضالبرو اصلی در این 
  ها روش نسبت به سایر روش

  

    غیرقابل استفاده بودن براي شرایط روستایی ایران  رسانی به چند ساختمان توسط یک شیر خالء سرویس
      سهولت نصب با توجه به موانع زیرزمینی

      لزوم استفاده از یک سیستم نیرو در ایستگاه مکش

  

3 

2 

1 

4 

  ایستگاه مکش

خانه  تصفیه
 فاضالب



  3فصل  3

  فاضالبروهاي ساده شده





  13  06/01/99  شده ساده يفاضالبروها - سوم فصل

 

وم  ده شده -فصل س هاي سا رو   فاضالب

یی در هـا  تـالش بـه   منجري فاضالب متعارف در به کارگیري در جوامع روستایی و پراکنده ها سیستمي باالي ها هزینه
که به دنبال آن تغییراتی عمـدتا در اجـزا و عناصـر     هاي فاضالب ساده شده گردید شبکهسعه و تو ها هزینهراستاي کاهش 

ها و فاکتورهایی نظیر طول کل شبکه، تـراکم  رو آدممهم فاضالبروها از قبیل قطر و عمق متوسط فاضالبروها، تعداد و عمق 
هـا عملکـردي مشـابه     ایـن نـوع شـبکه    .ي مربوط به حفاري در سـنگ انجـام گرفـت   ها هزینهي نصب و ها هزینهجمعیت، 

تـوان بـه کـاهش حـداقل قطـر و       ها که به عنوان نمونـه مـی   هاي فاضالب متداول ثقلی اما با برخی اصالحات در آن شبکه
اسـتفاده از حـداقل سـرعت، قرارگیـري فاضـالبروها تـا        بـه جـاي  حداقل شیب، تعیین شیب با استفاده از نیروي کششی 

تر و همچنین اسـتفاده از   هایی بسیار کم هزینهرو آدم، استفاده از ها لوله، کاهش عمق کارگذاري اروه پیادهحدامکان در زیر
هاي ثقلی اشاره نمود. عالوه بـر ایـن مـوارد، در     ها در برخی از نقاط شبکه نسبت به شبکهرو آدم به جايي بازدید ها دریچه
توانند ابتدا به یکدیگر متصـل   اصلی متصل نیستند و می هکنند جمعهاي فاضالب ساده شده، لزوما انشعابات به خط  شبکه

  و در نهایت به فاضالبرو فرعی تخلیه شوند. 
  آوري فاضالب ساده شده عبارتند از: هاي جمع اجزاي اصلی سیستم

 روها آدم 

 ي بازدیدها دریچه 

 هاي مدفون محفظه 

 انشعابات 

 دار) هاي مانع دار (باکس هاي مانع محفظه 

آوري فاضالب ساده شده در مقایسه با شبکه فاضالب متعارف نشان  جمع سیستمرام شماتیک دیاگ 1- 2در شکل 
  داده شده است.

  
  آوري فاضالب ساده شده در مقایسه با شبکه فاضالب متعارف جمع سیستمدیاگرام شماتیک  - 1- 3شکل 

 شبکه فاضالب ساده شده فاضالب متعارف
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  آوري فاضالب ساده شده درج شده است. هاي جمع مزایا، معایب و کاربرد سیستم 1- 3در جدول 

 فاضالب ساده شده آوري جمعي ها سیستممزایا، معایب و کاربرد  - 1-3جدول 

 موارد کاربرد معایب مزایا

و تخلیه مواد  ها ورودينیاز به آشغالگیري در  استفاده در جوامع با تراکم زیاد
 اي دوره به صورتتجمع یافته 

با تراکم مناطق شهري و یا حاشیه شهري 
 جمعیتی باال و کم درآمد

ها  مشکل در تخلیه مواد زائد در صورت ورود آن استفاده از فاضالبروهاي با قطر کوچک
 به شبکه

در مناطقی که استفاده از سپتیک تانک براي دفع 
 نباشد.  پذیر امکانفاضالب 

   ي با عمق کمها ترانشهاستفاده از 
   تر روهاي ساده استفاده از آدم

  
  



  4فصل  4

  ها مقایسه انواع سیستم





  17  06/01/99  ها ستمیانواع س سهیمقا -فصل چهارم

 

م  ري نتیجه –فصل چهار   گی

برداري اصلی ترین پارامترهاي مورد استفاده بـراي   و بهره اجتماعی، اجراییهاي  هاي منطقه مورد مطالعه، هزینه ویژگی
ارب سایر جوامـع و سـایر کشـورها    باشد. استفاده از تج آوري و دفع فاضالب و انتخاب گزینه مناسب می تعیین روش جمع

تواند در انتخـاب   اند، می اي را بر گزینه دیگر ارجحیت داده ها، استفاده از گزینه که بر مبناي شرایط محلی و برخی ضرورت
روهـا،   هـاي مـورد اسـتفاده، آدم    هـاي اجرایـی ماننـد لولـه     مناسب به طراحان کمک نماید. در این میان توجـه بـه هزینـه   

ترین اجـزاي سیسـتم و    هاي پمپاژ به عنوان اصلی هاي باالبرنده و ایستگاه ها، ایستگاه ها، سپتیک تانک محفظهها و  حوضچه
اخـتالل در ترافیـک، ایجـاد آلـودگی در محـیط زیسـت، ایجـاد تـأثیرات روانـی          هاي اجتماعی مانند از سوي دیگر هزینه

باشـد.   مـی  ضروري وتی و بصري و تولید گرد و غبار شدیدنامطلوب، سلب آسایش از شهروندان به دلیل بروز آلودگیهاي ص
  آوري فاضالب درج شده است. هاي جایگزین جمع مقایسه سیستم 1-4در جدول 

  فاضالب آوري جمعي جایگزین ها سیستممقایسه  -1-4جدول 
نوع 

  فاضالبرو
توپوگرافی 

  مناسب
هزینه ساخت در نواحی 

  اي، آب زیرزمینی باال صخره
پتانسیل 
  سولفید

حداقل شیب با 
  سرعت مورد نیاز

 برداري بهرهنیازهاي 
  نگهداري

نیاز به نیروي 
  برق

  متوسط  باال -متوسط   بله  باال -متوسط   پایین  سرباالیی  تحت فشار
  باال  باال  بله  پایین  پایین  مسطح  مکشی

  ندارد  پایین  بله  متوسط  پایین  سرازیري  ساده شده

  





  19  06/01/99  ها ستمیانواع س سهیمقا -فصل چهارم
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  یگرام خواننده

 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

http://tec.mporg.ir/
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Abstract: 

In this publication alternative wastewater collection systems are described and their benefits, costs and 
drawbacks are compared to conventional gravity-flow collection systems.  

It should be noted that . Although details of alternative wastewater collection systems are not covered 
herein, but generalities and main prerequisites of them are fully considered in all parts.  

Main objective of this standard is to create a unified framework and criteria for selection of network 
type of an alternative wastewater collection network. Based on guidelines of this publication, selection of 
sewer networks shall be performed in a manner that besides to being applicable, increasing level of public 
health, safety and protecting environment. 
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  این ضابطه

آوري فاضـالب   هاي جمـع  سیستمبه معرفی 
ربردهاي هر یک از جایگزین و مزایا، معایب و کا

هاي فاضـالب متعـارف    ها در مقایسه با شبکه آن
  . می پردازدثقلی 

چند این ضـابطه در   باید توجه داشت که هر
برخی موارد به بیان کلیات و مشخصات عمومی 

پـردازد، لـیکن بیـان     هـاي جـایگزین مـی    شبکه
هـا، در   تفصیلی جزئیات مربوط به هر یـک از آن 

  باشد.  یدامنه کار این ضابطه نم
هدف از تدوین این ضـابطه، معرفـی و ارائـه    

منظور گزینش نـوع مناسـب    مشخصات کلی، به
باشـد.   آوري فاضـالب جـایگزین مـی    جمع  شبکه

انتخاب شبکه فاضالب جایگزین بر طبق اصـول  
شـود کـه ضـمن     اي انجام می گونه این ضابطه به

قابل اجرا بـودن در منطقـه مـورد نظـر، ضـامن      
اشـت عمـومی و حفاظـت از    افزایش سـطح بهد 
   محیط زیست باشد.
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