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 )24/10/1393 :تصويب تاريخ ؛25/10/1391 :دريافت تاريخ(

 
0Bدهچكي 

 به توجه با .روستاهاست و شهرها محدوده از خارج به فاضالب انتقال و آوري جمع ،شهري مديريت حوزه در مسايل رينت مهم از يكي
 مختلف انواع از استفاده موارد بررسي و شناخت انتقال، و آوري جمع شبكه به فاضالب طرح يك هاي هزينه كل از درصد 90-70تخصيص

 كشور سطح در متعارف، فاضالب آوري جمع هاي شبكه به نسبت ها شبكه اين كمتر هزينه علت به نامتعارف فاضالب آوري جمع هاي شبكه
 فشار تحت فاضالب آوري جمع شبكه : از عبارت روستايي و شهري كوچك جوامع در نامتعارف فاضالب آوري جمع هاي شبكه .است الزامي

)PSS(، خال تحت فاضالب آوري جمع شبكه )VSS(، كوچك قطر با ثقلي ضالبفا آوري جمع شبكه )SDGS( آوري جمع شبكه و 
 موارد ساير و فني اقليمي، اقتصادي، اجتماعي، شرايط همچون منطقه يك خاص شرايط به توجه با كه باشد مي )SS( شده ساده فاضالب

 و كتب مطالعه طريق از عاتاطال ابتدا ،تحقيق اين در .دشو مي احداث و طراحي شده، انتخاب ها آن مختلف انواع از يكي تأثيرگذار،
 فاضالب، آوري جمع هاي شبكه مختلف انواع بررسي به سپس و شده گردآوري فاضالب هاي شبكه زمينه در خارجي و داخلي استانداردهاي

 كمتر، گهدارين -برداي بهره و اجرايي هاي هزينه بر كيدات با فاضالب آوري جمع شبكه يك بهينه انتخاب جهت ها آن مقايسه و استفاده موارد
 .است شده پرداخته
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 رآغازس
 سالمت و بهداشت تامين ،اجتماعي هر در توسعه اركان از يكي
 بهداشتي هاي شاخص به يابي دست جهت .است اجتماع آن افراد

 هاي پايه به توجه ،جامعه افراد سالمت سطح يارتقا و
 است ضروري و الزم زيست محيط بهداشت دهنده تشكيل

 حفظ آبي، بعمنا آلودگي از جلوگيري ).1385 منزوي،(
 مختلف عوامل و شهري جوامع بهداشت يارتقا زيست، محيط
 و ها شبكه احداث به منجر كه است هايي ضرورت ازجمله ديگر

 ،وطن خاكي و صالح( است دهش شهري فاضالب تأسيسات
 فاضالب مؤثر آوري جمع هدف با كه فاضالبرو شبكه نوع ).1387

 :مانند يعوامل شود، يم طراحي خانه تصفيه به آن سريع انتقال و
 آبرساني، سيستم نوع ساكنين، زندگي سطح شهر، وسعت

 دوره و شدت روها، پياده و ها خيابان سطوح نوع منطقه، توپوگرافي
 سيستم .دارد بستگي شهر اقتصادي وضعيت و بارش بازگشت

 جداگانه سيستم ،دسته سه به شهري متعارف فاضالب آوري جمع
 روش( مركب سيستم ،)1()مجزا وشر( فاضالب شبكه مجزاي يا

 روش( باشد ركبم آن از يبخش كه سيستمي و )2()درهم
 ،همچنين ).1387 موسوي،( دشو مي تقسيم )3()مجزا نيمه

 در بيشتر كه )نامتعارف( )4(فاضالب آوري جمع جديد هاي سيستم
 :از عبارت گيرند، مي قرار استفاده مورد شهري كوچك جوامع

 با ثقلي ،)6(خال تحت ،)5(فشار تحت بفاضال آوري جمع سيستم
 .)kreissl et al., 2008( )8(شده  ساده و )7(كوچك قطر

 

 پژوهش روش
 و ها گزارش ها، مقاله كتب، بررسي و مطالعه طريق از تحقيق اين

 هاي شبكه زمينه در خارجي و داخلي استانداردهاي اسناد،
 صورت به محلي و ملي المللي، بين سطوح در فاضالب آوري جمع

 تدقيق با كشور، محيطي شرايط به توجه با تطبيقي و تحليلي
 .است پذيرفته انجام رابطه اين در جهان روز مباحث و ها بررسي

 

 ها يافته
 شبكه متعارف هاي سيستم شناخت و معرفي •

  فاضالب آوري جمع
  مجزا فاضالبروي شبكه

 البفاض آوري جمع براي يكي فاضالبرو، شبكه دو ،حالت اين در
 كار سطحي، هاي رواناب آوري جمع براي ديگري و بهداشتي
 تجاري و بهداشتي هاي فاضالب ديگر، عبارت  به .شود مي گذاشته

 طور به ،دارند قرار شهر محدوده در كه هايي كارگاه و صنايع نيز و
 در ،همچنين .شود مي هدايت خانه تصفيه به و آوري جمع جداگانه
 مجزا شبكه يك نيز سطحي وانابر آوري جمع به نياز صورت
 كاربرد موارد و معايب مزايا، .)1( شكل شود مي اجراء و طراحي

 ).1387 موسوي،( است شده آورده )1( جدول در سيستم اين
 

 
 شبكه مجزاي يا جداگانه سيستم از نمايي ):1( شكل

 (Van der Hoop, 2010) )مجزا روش( فاضالب
 

  مركب فاضالبروي شبكه •
 يك توسط سطحي رواناب و بهداشتي فاضالب كه زماني
 گفته مركب شبكه آن به شوند، مي آوري جمع فاضالبرو شبكه

 بدون مركب فاضالبروي يك در جريان كه وقتي .شود مي
 ناميده )DWF( بارش بدون جريان باشد، سطحي رواناب

 و طراحي فاضالبرو يكسري تنها شبكه نوع اين در .شود مي
 قطر نتيجه در و طراحي جريان يزانم لذا شود، مي اجراء

 معايب مزايا، .)2( شكل است مجزا شبكه از بيشتر فاضالبروها
 است شده آورده )2( جدول در سيستم اين كاربرد موارد و
 .)1387 موسوي،(
 

 
  فاضالب شبكه مركب سيستم از نمايي ):2( شكل
 (Van der Hoop, 2010) )درهم روش(
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 )1387 موسوي، ؛1385 منزوي،( فاضالب شبكه مجزاي سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):1( جدول
 كاربرد موارد معايب مزايا

 كمتر قطر نتيجه در و كمتر جريان ميزان .1
 شبكه هاي لوله

 در خودشستشويي سرعت تامين عدم .1
 )DWF )9بارش بدون جريان مواقع

 تصفيه نه باشد الزم بهداشتي فاضالب تصفيه تنها .1
  رواناب

 به كمتر آلودگي با رواناب دفع مكانا .2
 به آن آلودگي عدم و پذيرنده هاي آب

  فاضالب

 صورت در شستشو مخازن از استفاده .2
 فاضالبرو مناسب شيب عدم

 و كارگذاري عمق افزايش علت به مسطح مناطق در .2
 در مشترك شبكه از استفاده در هزينه افزايش بالتبع
 مجزا شبكه مقابل

 به ورودي وليكيهيدر بار بودن كمتر .3
 آن تر آسان كنترل نتيجه در و خانه تصفيه

 دو كارگذاري علت به اوليه باالي هزينه .3
  )رواناب و فاضالب( لوله خط

 دوره و شدت بارش، روزهاي تعداد كه مناطقي در .3
 نباشد زياد بارش بازگشت

 هاي هزينه و ها پمپ ظرفيت كاهش .4
 ها آن برداري بهره

 در ها هلول گرفتگي بيشتر احتمال .4
 قطر بودن كوچك علت به فرعي خطوط

  ها لوله

 كوتاه زمان در شديد هاي بارش اثر در كه مناطقي در .4
 بدون حالت و بارش هاي حالت در جريان ميزان
  باشد داشته زيادي تفاوت بارش

 نگهداري و شستشو هزينه رفتن باال .5 
  سيستم

 محكم دليل به مجزا شبكه اجراي كه مناطقي در .5
 فاضالبرو مقابل در ترانشه حفر و زمين سجن بودن

 باشد ارزان مشترك
 فاضالبرو از استفاده صورت در كه مناطقي در .6  

 و شبكه داخل به فاضالب برگشت احتمال مشترك
 باشد داشته وجود منازل

 حجم بودن كمتر علت به پمپاژ عمليات بودن ارزان .7  
 مجزا شبكه در فاضالب

 به رواناب تخليه دليل به مجزا شبكه بودن اقتصادي .8  
 مسيل يا رودخانه

 

  مجزا نيمه فاضالبروي شبكه •
 گذاشته كار لوله يكسري فقط ،مجزا نيمه فاضالبروي شبكه در

 اوليه رواناب بهداشتي، فاضالب بر عالوه ،كه طوري به .شود مي
 .شود مي فاضالبرو وارد نيز نظر مورد منطقه شستشوي از حاصل
  مشخصي حد از ابروان جريان كه وقتي
 روباز هاي كانال توسط شبكه، ظرفيت بر اضافي مقدار شد، بيشتر

 اين كاربرد موارد و معايب مزايا، ).3( شكل شود مي تخليه پذيرنده
 ).1387 موسوي،( است شده آورده )3( جدول در سيستم

 
 شبكه نامتعارف هاي سيستم شناخت و معرفي •

  فاضالب آوري جمع
 PSS) ( فشار تحت البفاض يآور جمع شبكه •

 به ،1956 سال در بار اولين براي فشار تحت آوري جمع شبكه
 گرفت قرار استفاده مورد آمريكا در مورتيمركليفت وسيله

.(Kreissl et al., 2008)اماكن ها، خانه فاضالب ،روش اين در 
  زنـمخ يك در يصنعت ياـه فاضالب و يتجار زـمراك و يعموم

 
 از بخشي كه فاضالب شبكه سيستم از نمايي ):3( شكل

 )مجزا نيمه روش( باشد مركب آن
 (Van der Hoop, 2010) 

 

 خط به خانه تلمبه يك توسط مخزن يخروج و يآور جمع سپتيك
 ممكن ،شبكه اين در .شود يم متصل فاضالب يآور جمع ياصل

 تبديل يبرا مخصوص بيآسيا از سپتيك مخزن يجا هب است
 شبكه اين در .شود استفاده ريز جامد ادمو به درشت جامد مواد
 در مشابه لوله قطر از تر كوچك ياصل و يفرع يها لوله قطر



 1393پاييز و زمستان ، 10 ، شماره5 زيست، سال هاي محيط پژوهش 174

 

 صورت هب شبكه چون و است فاضالب يآور  جمع متعارف شبكه
 خطوط در فقط و ندارد منهول به ينياز نمايد يم عمل فشار تحت

 شكل شود يم استفاده تنظيف محفظه از منهول يجا به ياصل
 .)1378 عظيمي،( )4(

 
 )1387 موسوي، ؛ 1385 منزوي،( فاضالب شبكه مركب سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):2( جدول

 كاربرد موارد معايب مزايا
 در سهولت و ساز و ساخت هزينه كاهش .1

 و آوري جمع شبكه برداري بهره و نگهداري
 رواناب و بهداشتي فاضالب انتقال

 جهت خاكبرداري عمق و فاضالبرو قطر افزايش .1
 خودشستشوي سرعت تامين

 و بهداشتي فاضالب پمپاژ به نياز صورت در .1
 سطحي رواناب

 دليل به خانگي فاضالب آلي بار كاهش .2
  رواناب با شدن رقيق

 تراكم بودن باال دليل به كافي فضاي وجود عدم .2 خانه تصفيه به وارده هيدروليكي بار افزايش .2
 ولهل خط سري دو اجراي جهت جمعيت

  ها لوله گرفتگي امكان كاهش .3
 ها آن قطر بودن تر بزرگ دليل به

 صورت در موجود سيالبروي به فاضالب تخليه .3 خانه تصفيه اندازه و پمپاژ هزينه افزايش .3
 فاضالب حجم بودن كم

 هاي بارش مواقع در فاضالب برگشت امكان .4 
 فاضالبرو شدن پر و شديد

 تمام در يكنواخت طور به بارش توزيع صورت در .4
 در جريان تفاوت بودن كم علت به سال، طول
  بارش بدون حالت

 محيطي زيست استانداردهاي رعايت به توجه .5 فاضالب با آلودگي دليل به رواناب تصفيه .5 
 سطحي هاي آب در رواناب دفع به مربوط

 ها لوله كارگذاري و نقل و حمل در اشكال .6 
 ها آن قطر بودن باال دليل به

 نسبت بودن كم و باراني روزهاي دادتع بودن باال .6
 حالت در جريان به بارش بدون مواقع در جريان
 بارش

 
 )1387 موسوي،( فاضالب شبكه مجزاي نيمه سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):3( جدول

 كاربرد موارد معايب مزايا
 باراني روزهاي تعداد بودن باال .1 بارش بدون مواقع در وفاضالبر در معلق جامدات نشيني ته احتمال .1  منزل انشعاب اتصال بودن ساده .1
  فاضالبرو به رواناب ورود علت به خانه تصفيه اندازه و پمپاژ هزينه افزايش .2  فاضالبرو در جامدات تجزيه عدم .2
  سطحي رواناب براي سرريز ساخت به نياز .3 ها لوله قطر بودن مناسب .3

 
 

  
 به فاضالب ريآو جمع سيستم يك از مثالي ):4( شكل 

 لوله و پمپ سيستم كننده، جمع اتاقك با PSS روش
 (BSI, BS EN 1671, 1997) 

 پساب پمپاژ سيستم نوع دو داراي فشار تحت فاضالبرو سيستم
 :باشد مي خردكننده پمپ سيستم و تانك سپتيك

  )STEP( تانك سپتيك پساب پمپاژ سيستم -الف
  سپتيك مثل دارندهنگه تانك يك وارد فاضالب ،سيستم اين در

 پمپ اصلي خط به را خروجي پساب پمپ يك و شده تانك
 حذف دارنده، نگه مخزن در معلق جامدات از بخشي چون .كند مي
 كمتر لوله گرفتگي و بوده كمتر پساب معلق جامدات شود مي

 از كمتر قدرت با هاي پمپ از معموالً سيستم اين در .بود خواهد
 ).1387 موسوي،( )5( شكل شود مي استفاده بخار اسب يك
 )GP()9( خردكننده پمپ سيستم -ب

 در موجود جامدات كه خردكننده پمپ يك از سيستم نوع اين در
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 به فاضالب همراه به و كرده خرد را منزل در توليدي فاضالب
 طور به كار اين براي .شود مي استفاده كند، مي پمپ اصلي خط

 شكل شود مي استفاده ربخا اسب 2-1 قدرت با پمپي از معمول
 ).1387 موسوي،( )6(
 

 
 پساب پمپاژ با فشار تحت فاضالبروي سيستم ):5( شكل

 )1376تائبي،( )STEP( سپتيك مخزن

 
 پمپ با فشار تحت فاضالبروي سيستم ):6( شكل

 )1376 تائبي،( )GP( خردكننده

  VSS) ( خال تحت فاضالب يآور جمع شبكه •
 استفاده مورد بعد به 1970 سال از خال تحت يفاضالبرو سيستم

 سيستم اين در . (Kreissl et al., 2008)است  گرفته قرار
 و يتجار مراكز ،يعموم اماكن ها، خانه( توليد محل از فاضالب

 در فاضالب سطح يوقت .شود يم وارد محفظه يك به ابتدا )غيره
 واقع فشار تحت محفظه يباال يهوا رسيد يمعين حد به محفظه

 خال شير يفرمانده سيستم كه شود يم سبب فشار ازدياد و شده
 يآور جمع شبكه به را فاضالب تا كند باز را آن و كرده فعال را

 شده بسته خال يشيرها دوباره محفظه تخليه از پس .نمايد تخليه
 .شود يم تكرار سيستم تنظيم نحوه اساس بر چرخه اين و

 فاضالب زنمخ به خال تحت شبكه ياصل خطوط توسط فاضالب
 منتقل خانه تصفيه به فاضالب پمپ توسط سپس و يافته انتقال

 فاضالب يها لوله يقطرها نيز سيستم اين در .)7( شكل شود يم
 فاضالب يآور جمع متعارف شبكه در مشابه يها لوله از كوچكتر

 .)1378 عظيمي،( نيست ينياز منهول به و باشد يم
 

 

  )PSS( فشار  تحت فاضالبروي سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):4( جدول
  )BSI, BS EN 1671, 1997 ؛ 1387 موسوي،(

 كاربرد موارد معايب مزايا
 در و مكانيكي و برقي تجهيزات به نياز .1 بندي شيب به نياز عدم .1

  انرژي مصرف مقدار افزايش نتيجه
 سنگالخي مناطق .1

 -قطر كاهش( شبكه احداث هاي هزينه كاهش .2
 )منهول و حفاري كاهش

 و شبكه در فاضالب شدن سپتيك .2
 خوردگي و زننده بوهاي ايجاد

 باالي سطح با مناطق .2
 زيرزميني هاي آب

 نفوذ از جلوگيري و منهول ساخت به نياز عدم .3
 نفوذي آبهاي و نشتاب

 تجربه با و متخصص كادر به نياز .3
 برداري بهره جهت

 زياد بلندي و پستي داراي مناطق .3

 خانه تصفيه ظرفيت وليكيهيدر و آلي بار كاهش .4
 تانك سپتيك پساب پمپاژ از استفاده علت به فاضالب

 پراكنده منازل با مناطقي .4 نگهداري و برداري بهره هزينه افزايش .4

 مسطح كامالً زمين با مناطقي .5 مردم آموزش ضرورت .5 
 گود زيرزميني منازل داراي مناطق .6  

    
 VSS( (BSI, BS EN 1671, 1997)( خال تحت فاضالب آوري جمع شبكه سيستم يك از نمايي ):7( شكل
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 )VSS( خال تحت فاضالبروي سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):5( جدول
 )BSI, BS EN 1671, 1997 ؛ 1387 موسوي،(

 كاربرد موارد معايب مزايا
 نتيجه در و مكانيكي و برقي تجهيزات به بيشتر نياز .1 ها لوله بندي شيب به نياز عدم .1

 برق مصرف فزايشا
 مسطح هاي زمين .1

 و نفوذي آبهاي مقدار كاهش و منهول به نياز عدم .2
 لوله درون و بيرون به نشتاب

 قبض طريق از ها هزينه تامين وابستگي افزايش .2
 )ها هزينه كل از درصد 75 از بيشتر( مشتركين

 آب باالي سطح با مناطق .2
 زيرزميني

 نيروي به نياز علت به برداري، بهره هزينه افزايش .3 شبكه احداث هاي هزينه كاهش .3
 سيستم هاي خرابي و نواقص رفع جهت فوريتي

 سست هاي خاك داراي مناطق .3
 سنگالخي هاي زمين و

 20 و 15 ، 10 ،5/7( اصلي قطرلوله بودن كم .4
 اصلي فاضالبروهاي نصب و تهيه هزينه و )متر سانتي

 نگهداري و راهبري هاي هزينه مشكالت افزايش .4
 شبكه

 تغييرات با ماهوري تپه مناطق .4
 ارتفاعي رقوم كم بسيار

 مناطق شيب، بدون و صاف مناطق در مناسب عملكرد .5
 پروژه خط عمق كاهش ماهوري، تپه

 اين در اصلي فاضالبرو شبكه نصب بودن تر مشكل .5
 ها روش ساير به نسب سيستم

 

  ايران تاييروس شرايط براي بودن استفاده غيرقابل .6 خال شير يك توسط خانه چند سرويس .6
   زيرزميني موانع به توجه با نصب سهولت .7
   خال ايستگاه در نيرو منبع يك لزوم .8

 

   (SDGS)كوچك قطر با ثقلي فاضالب يآور جمع شبكه •
 قرن اوايل در كوچك قطر با ثقلي فاضالبرو شبكه از استفاده ايده
 سال از آن عملي كاربرد اولين ولي شد مطرح آمريكا در ،19

 سيستم نوع اين اجراي هزينه .است شده شروع استراليا در 1960
 هزينه و متعارف ثقلي فاضالبرو شبكه از كمتر درصد 30-65 بين

 (,Mara باشد مي تر پايين نيز سيستم اين برداري بهره و نگهداري
 اماكن ها، خانه( توليد محل از فاضالب سيستم اين در .1996)

 حدود ماند زمان با سپتيك مخزن يك به ابتدا )غيره و يعموم
 ينشين ته قابل مواد مخزن اين در .شود يم منتقل روز شبانه يك

 مواد رسوب امكان ،ترتيب اين به .شود يم جدا آن از فاضالب
 نيست الزم و است محدود فاضالب يآور جمع يها لوله در جامد

 نتيجه در .)8( شكل باشد زياد لوله در فاضالب حركت سرعت
 سيستم اين در فاضالب انتقال و يآور جمع يها ولهل شيب و قطر

 فاضالب يآور جمع متعارف سيستم مشابه يها لوله با مقايسه در
 متعارف يها شبكه ياجرا كه يموارد در .است كوچك بسيار
 يآور جمع يبرا شبكه اين باشد، هزينه پر فاضالب يآور جمع

 .)1378 مي،عظي( باشد يم مناسب ايران يروستاي مناطق در فاضالب
 
 كوچك قطر با ثقلي فاضالب آوري جمع شبكه انواع •

)SDGS( 
 قرار استفاده مورد ها سيستم اين از مختلف نوع دو آمريكا در

  :است گرفته

 

 
  با ثقلي فاضالبروي سيستم ):8( شكل

  )SDGS( كوچك قطر
(U.S. Environmental Protection Agency, 1991) 

 
 شيب حداقل با )ب      متغير شيب با )الف      

 متغير شيب با و وچكك قطر با يثقل يفاضالبرو يها سيستم در
 نظر مورد مسير در جريان عبور جهت يكاف ارتفاع كه يموقع
 پيدا برگشت منازل انشعاب داخل به جريان و باشد داشته وجود
 اين .كند يم يپيرو خيابان سطح تراز از كامالً فاضالبروها .نكند
 و يافق يزوايا تغيير در سيستم يپذير انعطاف سبب لهامس

 ليكن است سيستم اين يمزايا از ييك خود كه شود يم يعمود
 بايد شيب، حداقل با وچكك قطر با يثقل يفاضالبرو سيستم در

 يها طرح در .شود اعمال ينيپا طرف به ممكن شيب حداقل
 شيب تغييرات .شود يم استفاده توأم صورت هب روش دو از جديد

 از فاضالبرو كه يمقاطع تعداد بايد يول است مجاز اينجا در
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 درسان ممكن حداقل به را )نيست يثقل جريان( است پر فاضالب
 اي نمونه )9( شكل ).1378 پور، صراف رضا ترجمه ؛ 1996 مارا،(

 نشان را كوچك قطر با ثقلي فاضالبروي سيستم جانمايي از
 .دهد مي

 

 
 )1387 موسوي،( )SDGS( كوچك قطر با ثقلي اضالبرويف سيستم جانمايي ):9( شكل

 
  )SDGS( كوچك قطر با ثقلي فاضالبروي سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):6( جدول

 )1996 مارا، ؛1376 تائبي،(
 كاربرد موارد معايب مزايا

 كوچك اجتماعات .1 سپتيك احداث ضرورت .1 شبكه احداث هزينه و زمان كاهش .1
 در و ها منهول حذف يا نهولم به نياز حداقل .2

 نفوذي هاي آب نشتاب، مقدار كاهش نتيجه
 دريا، كنار در پراكنده منازل .2 تانك سپتيك لجن اي دوره تخليه ضرورت .2

 آن نظاير و ها جاده
 براي متخصص انساني نيروي به نياز حداقل .3

 شبكه نگهداري و برداري بهره و راهبري
  بتني هاي لوله تاج خوردگي خطر افزايش .3

  مركب شبكه براي SDGS سيستم نبودن مناسب .4 ترانشه عمق و لوله قطر كاهش .4
 فاضالب انتقال براي سيستم نبودن مناسب .5 حدودي تا فاضالب تصفيه .5

 مواد و شن باالي غلظت علت به شهري هاي كارگاه
 نشيني قابلته معلق

 

  بو توليد پتانسيل بودن باال .6 خاكبرداري حجم و تصفيه هاي هزينه كاهش .6
   لوله كارگذاري در سرعت افزايش .7

 
   (SS)شده ساده فاضالب يآور جمع شبكه •

 فاضالب و آب شركت وسيله به ،1980 دهه اوايل در سيستم اين
 مورد مشترك شبكه يك صورت به برزيل شرق شمال در كرن

 در اي گسترده صورت به حاضر حال در و گرفت قرار استفاده
 استفاده مورد آسيا و آفريقا و تينال آمريكاي از مناطقي و برزيل

 از ستا عبارت فاضالب يآور جمع دهش ساده شبكه .گيرد مي قرار
 يخانگ فاضالب كل دريافت يبرا كه يآور جمع سيستم يك

 )تانك سپتيك( جامدات جداكننده مخازن داخل رسوبات بدون
 بدون اما است متداول يآور جمع شبكه مشابه و شود يم يطراح

 در كه كم قطر با يفاضالبروها آن كارانه  محافظه يها مشخصه

 اغلب و فاضالب انتقال يبرا دارند قرار عمق كم يها گراديان
 سيستم كه يزمان و گيرند يم قرار يمسكون يها بلوك داخل
 آن گرفتن قرار محل و نظر مورد )10(مشترك يآور جمع شبكه
 رطو  به آن نصب محل صورت اين در باشد، بلوك از خارج

 1996 مارا،( )10( شكل جاده وسط نه روهاست، پياده زير معمول
 داخل هب بايد آشپزخانه فاضالب ).1378 پور، صراف رضا ترجمه ؛

 بايد گير يچرب اين و شود تخليه استاندارد طرح با گير يچرب يك
 يبرا .شود تخليه صاحبخانه وسيله هب منظم و مرتب طور هب

 يك يا شده،  ساده يآور جمع بكهش به يخانگ يها انشعاب اتصال
 تقسيم محفظه يك از ديگر، مشابه شبكه به شده ساده فاضالبرو
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 بايد امكان صورت در منهول ساخت .شود يم استفاده ساده
 عالوه هب و داشته يزياد هزينه ها منهول ،زيرا .شود اجتناب

 محسوب ينفوذ آب و شن ورود يبرا يمناسب يها محل
 يجا هب شده، نشين ته فاضالب يآور جمع كهشب :مانند .شوند يم

 از ها وضعيت يتمام در يتقريب طور به توان يم ها منهول
 (& Maraكرد استفاده يبازرس و تخليه ساده يواحدها

(Broome, 2008. 

 
 نشده يريز برنامه يمسكون مناطق يبرا شده ساده يآور جمع شبكه يمعمول يكل يها طرح ):10( شكل

 )1378 پور، صراف رضا ترجمه ؛1996 مارا،( شده يريز برنامه و
 

  )SS( شده ساده فاضالبروي سيستم كاربرد موارد و معايب مزايا، ):7( جدول
 )Mara & Broome, 2008 ؛1378 پور، صراف رضا ترجمه ؛ 1996 مارا،(

 كاربرد موارد معايب مزايا
 درآمد كم و باال جمعيتي تراكم با شهري مناطق .1 دوره هر در تخليه و ها يورود در آشغالگير به نياز .1 زياد تراكم با جوامع در استفاده .1
 در اصوالً باال درآمد با شهري و روستايي مناطق .2 شبكه به آن ورود صورت در آشغال تخليه در مشكل .2 كوچك قطر با فاضالبروهاي از استفاده .2

 برزيل
 دفع براي تانك سپتيك از استفاده كه مناطقي در .3 آشپزخانه داخل در گير چربي احداث به نياز .3 كم عمق با هاي ترانشه از استفاده .3

 نباشد پذير امكان آنها فاضالب
 

 )Effluent Sewer( خروجي پساب فاضالبروهاي سيستم •
 مختلف هاي روش از تركيبي اجراي با توان مي ،اوقات گاهي
 ها روش اين از كدام هر كه هايي محدوديت آوري جمع شبكه
 استفاده ،ها تركيب اين ترين متداول از يكي .كرد برطرف را دارند

 سيستم همراه به )SDGS( كوچك قطر با ثقلي فاضالبروي از
 روش دو هر در كه است )STEP( تانك سپتيك پساب پمپاژ

 همين  به و شود مي آوري جمع تانك سپتيك از خروجي پساب
 (Kreissl et گويند مي خروجي پساب فاضالبروي آن به دليل

(al., 2008. 
 شبكه نامتعارف و متعارف هاي سيستم مقايسه •

 فاضالب آوري جمع
 به روش ترين عمومي متعارف فاضالب آوري جمع هاي سيستم
 ها سيستم اين .هستند فاضالب انتقال و كردن جمع منظور

 ميان از ثقلي جريان وسيله به منابع ديگر يا ها خانه از را فاضالب
 دهند مي انتقال خانه تصفيه به ده،ش دفن گذاري لوله هاي سيستم

(EPA, 2000). همان يا نامتعارف آوري جمع هاي سيستم 
 هاي سيستم كه شرايطي در شوند مي اجرا اغلب جايگزين

 نياز .شوند مي اجرا ،نيستند عملي متعارف فاضالب آوري جمع
 مديريت و مناسب اداره جايگزين هاي سيستم تمام معمول

 متعارف هاي سيستم از متفاوت ها يآور فن اين نيازهاي .آنهاست
 به بايستي نگهداري و برداري بهره پرسنل ،همچنين .است

 New England Interstate Water( ببينند آموزش درستي
(Pollution Control Commission, 2003. 

 كه؛ است اين فاضالب آوري جمع هاي سيستم مورد در ديگر نكته
 و مركزي خريد ناحيه همچنين سيع،و يافته توسعه هاي زمين در
 از كمتر يا معادل زمين قواره اندازه كه جايي مسكوني مناطق در
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 قيمت نظر از متعارف هاي سيستم است ممكن باشد، ايكر 2/1
 كه جايي يافته، توسعه كمتر هاي زمين در ،اما .باشند مناسب

 ينجايگز هاي سيستم باشد، ايكر 2 تا 2/1 بين زمين قواره اندازه
 شهر براي روش بهترين كه، اين نتيجه .باشند بهتر است ممكن

 در و مركزي نواحي در متعارف فاضالبروي است ممكن كوچك

 فاضالبروي و باشد زياد توسعه تراكم با مسكوني مناطق
 در تصميم ،نهايت در .باشد كم تراكم با مناطق در جايگزين

 اجراي ههزين پايه بر زيادي حدود تا سيستم نوع انتخاب
 منطقه هر براي بايد كه هاست آن نگهداري هزينه و ها سيستم
 .(EPA, 1987) شود ارزيابي

 
  (Davis, 2010) )نامتعارف( جايگزين و متعارف فاضالبروهاي خصوصيات ):8( جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گيري نتيجه و بحث
 شبكه مختلف هاي گزينه طراحي و منطقه بررسي از پس
 و برداري بهره و اجرايي هاي هزينه برآورد فاضالب، آوري جمع

 هاي شاخص ترين مهم از ،آن مبناي بر مختلف هاي گزينه مقايسه
 به و بوده مناسب گزينه انتخاب و گيري تصميم در استفاده مورد

 استفاده .كرد خواهد معرفي ار بهينه گزينه فني، مالحظات همراه
 ،ها ضرورت برخي و محلي شرايط مبناي بر كه ديگران تجارب از

 ند،ا دهدا ترجيح مرجح ديگر گزينه بر را اي گزينه از استفاده
 كمك فاضالب آوري جمع مناسب سيستم انتخاب در تواند مي

 هاي شبكه برآورد و متره كه است بديهي .نمايد توجهي شايان
 متشكله عناصر كه است اجرايي هاي هزينه سرجمع ،آوري جمع

  :عبارتند خالصه طور به آن
 اجزاي ترين هزينه پر از ها لوله :استفاده مورد هاي لوله -الف

 هاي سيستم در كه شوند مي محسوب آوري جمع هاي شبكه
 تفاوت .شوند مي گرفته بكار ... و SDGS ، SS متعارف، مختلف

 از عمده طور به گوناگون هاي گزينه رد استفاده مورد هاي لوله
 .گيرد مي نشأت ها آن قطر

 آن شستشوي يا شبكه بازديد جهت ها منهول :ها منهول -ب
 هاي هزينه از كاستن جهت ،SS سيستم در .شوند مي گرفته كار هب

 مشخصات تمامي كه شود مي استفاده شده ساده منهولاز اجرايي،
 .است تر كوچك آن ورودي چهدري تنها و داشته را متعارف منهول

 :ها تانكسپتيك و )Clean out( شستشو هاي حوضچه -ج
 Clean out از استفاده امروزي، متعارف هاي شبكه در اگرچه

 موجب اجرايي هاي هزينه از كاستن است، شده منسوخ
 دهش SS و SDGS هاي سيستم در ها Clean out كارگيري هب

 .است
 فاضالبرو دو اتصال در ها چهحوض اين :اتصال هاي حوضچه -د
 طرح در .شوند مي گرفته كار هب خانگي انشعاب فاضالبروي يا

 از ها حوضچه جاي به اطمينان ضريب عنوان به توان مي ،فاضالب
 .كرد استفاده شده ساده هاي منهول

 :پمپاژ هاي ايستگاه و فاضالب باالبرنده هاي ايستگاه -هـ
 نباشد، ميسر فاضالب ثقلي تحرك كه مواقعي در ها ايستگاه اين

 دباي فوق، اجرايي يها هزينه به كه گيرند مي قرار استفاده مورد
 .دشو اضافه نيز نگهداري و برداري بهره هزينه
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SDGS متوسط -پايين خير باال متوسط سرازيري - 
STEP پايين باال -متوسط خير باال پايين سربااليي 
GP متوسط باال -متوسط بله باال -متوسط پايين سربااليي 
Vacuum باال باال بله پايين پايين مسطح 
Conventional متوسط بله متوسط باال سرازيري - 
SDGS - STEP پايين متوسط خير باال متوسط -پايين مواج 
Conv. - GP متوسط -پايين باال -متوسط بله متوسط باال -متوسط مواج 
Conv. - Vac. باال -متوسط باال بله متوسط -پايين باال -متوسط مواج 



 1393پاييز و زمستان ، 10 ، شماره5 زيست، سال هاي محيط پژوهش 180

 

 

 (Kreissl et al., 2008) فاضالب آوري جمع هاي شبكه پيشنهادي هاي گزينه مقايسه ):9( جدول

 موضوع
 هخردكنند پمپ خروجي پساب فاضالبروهاي

 فشاري
 فاضالبروي

 خال تحت
 فاضالبروي

 STEG STEP متعارف
 از پيشگيري پيشنهاد -ساالنه بازرسي

 تعمير و نگهداري
 خير بله بله بله بله

 به تانك سپتيك باالي قسمت از پمپاژ
 موردنياز اندازه همان

 خير خير خير بله بله

 - خير بله بله خير برق اتصال به نياز
 )چرا؟( شده تخليه ضالبفا آلودگي شدت

 
 كم
 شده نشين ته

 كم
 شده نشين ته

 زياد
 نشده رقيق

 زياد
 نشده رقيق

 متوسط
 شده رقيق

 جريان ميزان
 )چرا؟(
 

 كم
 نفوذي آب و نشتاب

 كم

 كم
 آب و نشتاب

 كم
 آب و نشتاب
  كم نفوذي

 كم
 آب و نشتاب
  كم نفوذي

 زياد
 نفوذي وآب نشتاب

 زياد
 بو پتانسيل /خوردگي

 )چرا؟(
 

 زياد
 از سولفيدها
 تانك سپتيك

 زياد 
 از سولفيدها
 تانك سپتيك

 زياد به كم
 طول به وابسته

 خط

 كم
 فرار جامد مواد

 هوادهي در

 زياد به كم
 طول به وابسته
 فشار تحت مسير

 متوسط زياد زياد كم كم تيرگي

 ACSS زمين عوارض آثار
 جديد هاي سيستم

 فاضالب آوري جمع

    

 هاي ايستگاه با بله بله بله بله خير منبع باالي در تخليه
 باالبر

 بله بله خير خير   بله منبع زير در تخليه
 از استفاده بله، مواج زمين عوارض

 دو هر از تركيبي
 GP با بله بله CS با بله- 

 بله بله بله بله بله متعارف فاضالبروي به تخليه
 طراحي به وابسته )نكته(

 اضافي
    

 بله *بله *بله بله بله ژيكيبيولو تصفيه
 بله *بله *بله بله بله تاالب ساخت

 .دارد نياز تصفيه پيش *       
 

 متعارف هاي شبكه از استفاده شده، عنوان موارد وجود با
 توان نمي درآمد، كم يا كوچك جوامع در را فاضالب آوري جمع

 مراجع از برخي كه همچنان داشت، دور نظر از كامل طور به
 توصيه را متعارف و SDGS، SS هاي سيستم از تفادهاس

 به قادر تنهايي به شده عنوان كليات كه است بديهي .نمايند مي
 نظر در زمينه اين در و نبوده آوري جمع مناسب سيستم تعيين

 مسايل و فني هاي ديدگاه همراه به اقتصادي مالحظات گرفتن

 مناسب وشر پيشنهاد در تواند مي يزيست محيط  و اجتماعي
 پيشنهاد ،نظر اين از .باشد توجه شايان فاضالب آوري جمع
 جوامع در شده ياد آوري جمع هاي سيستم از يك هر كه شود مي

 ها آن معايب و مزايا ،گيرد قرار بررسي مورد مطالعه مورد كوچك
 اقتصادي مقايسه ها آن بين و ودش سنجيده ديگريك به نسبت

 ،نهايت در و )تصفيه مختلف هاي هگزين به توجه با( يردپذ صورت
 .گردد انتخاب تصفيه و آوري جمع مناسب هاي سيستم
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 قدرداني و تشكر
 محمودسيد دكتر مرحوم دريغ بي زحمات از مقاله اين نويسندگان

 قدرداني و تشكر ،اند دهرسان ياري تحقيق اين انجام در كه برقعي
  .نمايند مي

 
  ها يادداشت

1. Separate sewer system  

2. Combined sewer system 
3. Partially separate-partially combined system 
4. Alternative Collection System (ACS) 
5. Pressure Sewer System (PSS) 
6. Vacuum Sewer System (VSS) 
7. Small Diameter Gravity Sewer System (SDGS) 
8. Simplified Sewer System (SS) 
9. Grinding Pump (GP) 
10. Condominial
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