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  :تعریف فاضالب  - 1- 1

شده براي مقاصد مختلف اصطالحاً فاضالب گفته می شود به  هآبهاي مصرفی و استفاد به مجموعه 

عبارت دیگر به مجموعه آبهاي دور ریختنی که پس از جمع آوري و تصفیه ممکن است قابلیت استفاده 

  .مجدد را دارا باشد ، فاضالب اطالق می شود

 9/99نظر ترکیب از . است که به مجموعه آبهاي آلوده ، فاضالب گفته می شود تعریف عمومی تر آن این 

درصد آن  را ناخالصی ها و مواد آالینده موجود در فاضالب شامل مواد  0.1و حدود  درصد فاضالب را آب

تجزیه  مقاوم به آلی قابل تجزیه بیولوژیکی ، مواد معلق ، مواد مغذي ، پاتوژنها ، فلزات سنگین ، مواد آلی

بیولوژیکی و جامدات محلول است که وجود  هر یک از این آالینده ها و غلظت آنها بستگی به نوع 

  .وماهیت فاضالب دارد 

  : تقسیم بندي انواع فاضالب  - 1-2

گروه  5متداول ترین تقسیم بندي فاضالب از نظر منشاتولید است که بر این اساس انواع فاضالب را به 

  .ی نمایندزیر تقسیم بندي م

  :فاضالب خانگی  2-1- 1

فاضالب ، همان فاضالب  مناطق مسکونی است که منشا تولید آن آب مصرفی در منازل براي مقاصد این 

  کردن و سایر مصارف بهداشتی است  ، ظرفشویی ، تمیزمختلف همچون استحمام، دستشویی ، پخت و پز

. ي و روستایی از نوع فاضالب خانگی است درصد فاضالب تولیدي در جوامع شهر 70در حدود بیش از 

در این نوع فاضالب مواد آالینده اصلی شامل مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی ، پروتئین ها، قندهاو چربی 

است و در غلظت بسیار ناچیز )باکتري ها ، ویروس ها ، انگل ها و پروتوزوئر ها ( ها و عوامل بیماري زا 

رعایت الگوي مصرف آب در  .کش ها  و مواد پاك کننده نیز وجود دارد مواد آلی مصنوعی همچون آفت

منازل و استفاده از وسایل صرفه جویی کننده در مصرف آب تاثیر قابل مالحظه اي درکاهش میزان تولید 

  .این نوع فاضالب دارا می باشد 
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  :فاضالب مراکز عمومی و اداري  - 2-1- 1

انگی ، فاضالب مراکز عمومی و اداري نیز وجود دارد که شامل در هر جامعه اي در کنار فاضالب هاي خ

مراکزي از قبیل رستوران ، هتل ، سینما، مراکز تفریحی ، مدارس ، دانشگاه ، ترمینال و فرودگاه ، زندان 

  .می باشد ... درمانی و  –و مراکز بهداشتی 

نوع مواد . الب ها نیز باشد برنامه ریزي جهت جمع آوري فاضالب بایستی در برگیرنده این نوع فاض

به جز در مورد مراکز . آالینده موجود در فاضالب مراکز عمومی و اداري مشابه فاضالب خانگی است 

، ایدز در  Bدرمانی تخصصی که احتمال وجود مواد رادیو اکتیو و میکروب هاي خالص همچون هپاتیت 

عمومی نگرانی خاصی در  -ز درمانی بهداشتیبه همین دلیل دررابطه با فاضالب مراک. آنها وجود دارد 

مورد تخلیه آنها به فاضالبروهاي شهري وجود ندارد ، ولی در مورد مراکز درمانی تخصصی که مرجع مورد 

درمان و آموزش پزشکی  –تایید جهت اظهار نظر در مورد آنها ، سازمان انرژي اتمی و وزارت بهداشت 

نظارت ویژه و در صورت نیاز با انجام وهاي شهري بایستی با رعایت است ، تخلیه فاضالب آنها به فاضالبر

  .عملیات پیش تصفیه صورت گیرد 

  :فاضالب مراکز تجاري  -2-3- 1

این نوع فاضالب در برگیرنده فاضالب تولیدي در مراکز خرید و فروش و مراکز تجاري و کارگاههاي 

عمدتا مربوط به مصرف آب براي مقاصد تولیدي کوچک است که منشا تولید فاضالب در این مراکز 

بهداشتی و پرسنلی است و به همین دلیل مشخصات آنها از نظر نوع آلودگی مشابه فاضالب خانگی 

  .خواهد بود 

  : فاضالب صنعتی  - 2-4- 1

منشا تولید فاضالب صنعتی ، آب مصرفی در صنایع و کارخانجات براي مصارف مختلف از قبیل فرآیند 

ري ، رنگرزي ، خنگ کنده و بخشی نیز مربوط به مصارف بهداشتی پرسنل شاغل به شستشو و عمل آو

  .کار در کارخانه است 
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مقدار و ماهیت این نوع فاضالبها نسبت به فاضالب خانگی بسیارمتفاوت است ، بطوري که هر کارخانه 

شهري بایستی با  تخلیه فاضالبهاي صنعتی به فاضالبروهاي. فاضالب مختص به خود را تولید می نماید

زیرا بعضی فاضالب هاي صنعتی مختص به خود را نظارت ویژه و تحت شرایط کنترل شده انجام گیرد ،

تخلیه فاضالبهاي صنعتی به فاضالبهاي شهري بایستی با نظارت ویژه  وتحت شرایط . تولید می نماید

می و خطر آفرین هستند که کنترل شده انجام گیرد ، زیرا بعضی فاضالبهاي صنعتی محتوي ترکیبات س

برروي فاضالبروها و سیستم هاي تصفیه بیولوژیکی فاضالب داراي اثرات بازدارنده و مخرب به شرح زیر 

 :می باشند

درصورت وجود گازها و بخارات سمی و خفه کننده و قابل اشتعال در فاضالب صنعتی و تخلیه آن : الف 

ننده شده و حتی در صورت عدم ي کارگران بهره برداري کبه فاضالبروهاي شهري سبب ایجاد مخاطره برا

  .نکات ایمنی باعث مرگ کارگران و بروز حوادث ناگوار می شود  رعایت

در فالضالب صنعتی به مرور زمان باعث ایجاد خوردگی و صدمه به وجود گازهاي خوردنده ) ب

. مانهاي بهره برداري تحمیل می نمایدفاضالبروها شده و ساالنه هزینه هاي زیادي را بابت تعمیرات به ساز

ولی در مورد البته در فاضالبروهاي خانگی نیز گازهاي خورنده به ویژه سولفید هیدروژن تولید می گردد 

  .فاضالبهاي صنعتی شدت خوردگی بسیار بیشتر از گاز سولفید هیدورژن است 

ین و ترکیبا ت آلی شیمیایی تخلیه فاضالبهاي صنعتی محتوي ترکیبات سمی از قبیل فلزات سنگ) ج

فاضالب سمی به فاضالبروهاي شهري سبب ایجاد اثرات بازدارنده ، برروي سیستم هاي تصفیه بیولوژیکی 

با توجه به توضیحات فوق الذکر فاضالبهاي . شده  ومیکرو ارگانیسم هاي مفید درتصفیه را از بین می برد 

  :ري به دو دسته زیرتقسیم می شوند صنعتی از نظر قابلیت تخلیه به فاضالبروهاي شه

فاضالب هایی که بدون مواد سمی و ترکیبات خطرناك و خورنده بود و مشخصات آن از نظر نوع  - 1

آلودگی مشابه فاضالب خانگی است ، در مورد این نوع فاضالب ها نیازي به پیش تصفیه نمی باشد ، 

  .شهري الزامی است لیکن رعایت ضوابط و استاندارد تخلیه به فاضالبروهاي 
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  .فاضالب صنایع مواد غذایی و صنایع مرتبط با آن در این گروه قرار دارند 

فاضالب هایی که محتوي مواد سمی و خطرناك بوده و برروي شبکه جمع آوري فاضالب و سیستم  - 2

یی به تخلیه چنین فاضالبها. هاي تصفیه بیولوژیکی داراي اثرات بازدارنده و مختل کننده می باشند 

فاضالب روهاي شهري نیازمند پیش تصفیه خواهد بودو در صورت باال بودن هزینه پیش تصفیه ، آنها را 

فاضالب صنایع نساجی ، پتروشیمی ، آبکاري ، باطري سازي ، خودرو . تصفیه نمود بایستی جداگانه 

  .در این گروه قرار دارند .... سازي ، دباغی و صنایع  نظامی و 

  : یا سیالب اب روان - 2-5- 1

آب باران اگر چه قبل از تماس با سطح زمین داراي آلودگی ناچیزي است ولی دراثرتماس با سطوح آلوده 

از جمله پشت بامها و معابر خیابانها بسیاري از آلودگی هاي موجود در سطح زمین را با خود حمل خواهد 

یان می یابد را می توان در گروه به همین دلیل سیالبی  که در مناطق مسکونی  وشهري جر.نمود 

بررسی ها نشان می دهد که رواناب داراي آلودگی هایی از قبیل مواد آلی . فاضالب ها تقسیم بندي نمود 

مواد معلق ،ذرات ریز شن و ماسه ، میکروب ،حشره کش ،آفت کش ، مواد پاك کننده ، مواد نفتی و 

  .می باشد ... روغنی ، ذرات سرب ، آرسنیک و 

ت آلودگی روانآب با توجه به آلودگی سطوح در تماس با آن بسیارمتغیر است ولی آنچه مشخص است شد

این است که در ساعات اولیه بارندگی با توجه به آلودگی زیاد در سطوح معابر و خیابانها ،شدت آلودگی 

تداوم بارندگی و بعد از . آن از فاضالب خانگی نیز بیشتراست  BODآن  بسیار باال بوده و حتی غلظت 

  .شتشوي معابر و خیابانها از شدت آلودگی سیالب نیز کاسته خواهد شد 

  : شبکه جمع آوري فاضالب  -3- 1

به مجموعه لوله ها و متعلقاتی که به منظور جمع آوري فاضالب از منازل و یا سایر مراکز تولید که در 

وري فاضالب گفته می شود ، اجزا تشکیل معابر و خیابانها در زیر زمین احداث می گردد شبکه جمع آ
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 )درمناطق مسطح (دهنده این شبکه شامل فاضالبروهاي کوچک و بزرگ ، آدم روها وایستگاههاي پمپاژ 

  .می باشد 

به لوله هایی که به منظور جمع آوري فاضالب در نظر گرفته می شود ، اصطاحاً فاضالبرو  گفته می شود 

  :وظیفه ایی که به عهده دارند ، داراي اسامی متخلفی به شرح زیر هستند  که این فاضالبروها با توجه به

انشعاب  لوله اي که فاضالب منازل را به شبکه جمع آوري تخلیه می نماید، اصالحاً: انشعاب منازل  -

  .منازل گفته می شود 

ب منازل بوده و فاضالبرو هایی  هستند که اولین دریافت کننده فاضالب از انشعا: لوله هاي فرعی  -

  .داراي حداقل قطر می باشند و به آنها اصطالحاً سرشاخه ها نیز گفته می شود 

فاضالبروهایی هستند که دریافت کننده فاضالب از حداقل دو یا تعداد بیشتري : لولهاي نیمه اصلی  -

  .ت فاضالب روي فرعی می باشند و قطر آنها حداقل برابر یا بیشتراز فاضالبروهاي فرعی اس

فاضالبروهایی هستند که دریافت کننده فاضالب از حداقل دو یا تعداد  بیشتري : لوله هاي اصلی 

  .فاضالبروي نیمه اصلی می باشند 

فاضالبروهاي بزرگی هستند که وظیفه آنها ، انتقال فاضالب درخیابانهاي اصلی : خطوط انتقال فاضالب  -

ست که قطر خطوط انتقال از سایرفاضالبرو ها بزرگتر بوده طبیعی ا. شهر و درنهایت به محل تصفیه است 

  .و در بعضی شهر هاي بزرگ به ویژه تهران به جاي لوله از تونل فاضالبرو استفاده می گردد 

  : انواع شبکه هاي جمع آوري فاضالب  1-3-1

سه نوع  بطور کلی شبکه هاي جمع آوري فاضالب با توجه به نوع فاضالبی که جمع آوري می کنند به

  :زیر تقسیم می شوند 

  : شبکه هاي مجزا  -1- 3-1- 1

در این نوع شبکه ها فاضالب شهري که مجموعه اي از فاضالب خانگی ، مراکز عمومی و اداري و تجاري 

. است ، نسبت به آب باران یا سیالب به صورت جداگانه جمع آوري می گردد )صنایع مجاز(و صنعتی 
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. داگانه یکی براي فاضالب هاي شهري و دیگري براي سیالب ضروري است بنابراین احداث دو سیستم ج

  .لوله هایی که فاضالب شهري را جمع آوري می نمایند  به آنها سیالبرو اطالق می گردد 

  

  :شبکه هاي مرکب  -1-2- 1-3

توسط یک سیستم جمع آوري می گردد )  سیالب ( در این نوع شبکه ها مجموعه فاضالب و آب باران 

ه لوله ها یا کانال هایی که مخلوط فاضالب شهري و آب باران را جمع آوري می نمایند اصطالحاً ب

  .فاضالبرو مرکب گفته می شود 

  :شبکه هاي نیمه مرکب  - 1-3- 1-3

در بعضی از شهرها بخشی از مناطق شهر داراي بافت قدیمی و فرسوده بوده و داراي معابر و کوچه هاي  

مین دلیل در این بخش از شهر ، امکان اجراي دو سیستم جداگانه جهت جمع کم عرض هستند ، به ه

آوري فاضالب شهري و سیالب وجود ندارد و درمقابل در در مناطق جدید االحداث شهر امکان اجراي دو 

سیستم جداگانه وجود دارد ، بنابراین درچنین شهر هایی با در نظر گرفتن تمام جوانب فنی و اقتصادي و 

دربخشی از شهر شبکه به صورت مجزا و در بخش هایی دیگر از آن شبکه به صورت مرکب  اجرایی

  .احداث می گردد 

  :انتخاب نوع شبکه مناسب  -1-3-2

اگر چه در انتخاب نوع شبکه جمع آوري فاضالب پارمترهاي مختلف فنی ، هیدرولیکی ، اجرایی و 

زیرا در . گی منطقه به عهده دارد اصلی را رژیم بارند اقتصادي موثر است ولی در بین این پارامترها ، نقش

  احداث شبکه جمع آوري نطقه جز مناطق پر باران است،مناطقی که تعداد روزهاي بارندگی زیاد است و م

چون در این مناطق تقریبا ً درتمام روزهاي سال کم  مرکب از نظر هیدرولیکی توجیه پذیر خواهد بود ،

و سرعت فاضالب در حد سرعت خود شویی تامین می گردد و مشکلی از  وبیش بارندگی وجود داشته

نظر رسوب جامدات و مواد معلق و گرفتگی وجود نخواهد داشت ، ولی در مناطق کم باران با توجه به این 
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دبی شهري است، بنابراین احداث  که در اکثر روزهاي سال بارندگی وجود ندارد ودبی فاضالب صرفاً

ن مناطق سبب می شود که در روزهاي غیر بارانی که با توجه به کم بودن فاضالب شبکه مرکب در ای

و بزرگ بودن قطرلوله ها،سرعت فاضالب به حد سرعت خود شویی ) نسبت به دبی سیالب ( شهري 

نرسد، لذا ته نشینی و روسوب جامدات معلق درکف فاضالب رو ها اتفاق افتاده و مشکالتی ازقبیل انسداد 

  .و تشدید خوردگی را به همراه خواهد داشت  و گرفتگی

درصد مناطق در گروه مناطق کم باران  قرار داشته و توجیهات فوق  75در کشور ما تقریبا بیش از 

مصداق دارد و عالوه بر این در سایرمناطق پر باران کشور نیز با توجه به دالیل زیراستفاده از  درمورد آنها 

  :دشبکه هاي مجزا توصیه می گرد

درشبکه هاي مرکب درموابع بارندگی به دلیل عدم امکان برآورد حجم دقیق  سیالب در هر حال  -

احتمال پس زدگی فاضالب درمعابر و خیابانها وجود داشته و باعث به وجود آمدن شرایط غیر بهداشتی 

  .به دلیل پراکنده شدن فاضالب خانگی درمعابر می گردد

ري به تنهایی داراي بار آلودگی کمتري است ، لذا مخلوط شدن آن با آب باران نسبت به فاضالب شه -

  فاضالب خانگی طبیعتاً آلودگی آن را افزایش داده و تصفیه توام آنها را مشکل تر می سازد ، زیرا 

جمع آوري می توان از طریق ذخیره سازي درپشت سدهاي خاکی و پس از آب باران را به تنهایی پس از 

معلق و ناخالصی هاي آن برایمصارف کشاورزي و فضاي سبزاستفاده نمود ولی درصورت ته نشینی مواد 

  .مخلوط شدن آن با فاضالب شهري ، فرآیندهاي تصفیه بیشترو پیچیده تري می طلبد 

طراحی تصفیه خانه فاضالب بر مبناي دبی سیالب و فاضالب شهري سبب می شود که ابعاد واحد هاي  -

بنابراین باتوجه به زایش یافته و هزینه احداث تصفیه خانه را چند برابر نماید، شدیداً افتصفیه خانه 

محدودیت منابع مالی در وهله اول به جاي احداث تصفیه خانه براي تمام شهر براي بخش کوچکی از آن 

  .می توان از این منابع مالی محدود استفاده نمود 
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با آن روبرو هستند مشکل دفع فاضالبهاي خانگی  یکی از معضالتی که در حال حاضرساکنین شهر ها -

به ویژه در مناطق کوهستانی و مناطقی است که بافت خاك غیرقابل نفوذ بوده و امکان احداث چاههاي 

جذبی وجود ندارد ، بنابراین اولویت اصلی ، ساماندهی فاضالبهاي خانگی و در مرحله دوم جمع آوري 

هاي مرکب هزینه بیشتري  را می طلبد لذا درصورت احداث شبکه  ازآنجا که احداث شبکه. سیالب است 

مجزا ازمنابع مالی موجود می توان بخش هاي بیشتري از یک شهر را تحت پوشش شبکه جمع آوري 

فاضالب قرار داد و مشکالت بهداشتی جامعه را درسطح وسیع تري حل نمود و در صورت تامین منابع 

  .ع آوري آب باران نیزاقدام نمود داث سیستم جممالی در سالهاي آتی نسبت به اح

معوال فاضالب روهاي شهري نسبت به سیالبروها درعمق بیشتري احداث می گردند ، زیرا فاضالبروهاي  -

شهري بایستی در عمقی احداث شوند که اوال پایین تر از لولهاي آب قرار داشته و ثانیا جمع آوري ثقلی 

نیز جوابگو باشند ولی سیالبروها نیازي به عمیق بودن نداشته و هم سطح فاضالب یک طبقه زیر زمین را 

در صورت احداث شبکه مرکب طبیعتاًُ عامل . زمین و به صورت روبازنیز می توان آنها را احداث نمود 

تعیین کننده عمق لوله گذاري ، جمع آوري فاضالب خانگی است و باعث می شود که سیالبرو ها نیز در 

احداث گردند که نتیجه آن افزایش مشکالت اجرایی و هزینه هاست و پیشرفت احداث پروژه را عمق زیاد 

  .نیز با کندي مواجه خواهد ساخت 

در بسیاري از شهر ها ، رودخانه و مسیلهاي طبیعی وجود دارد که در صورت احداث شبکه مجزا ،  -

ها تخلیه نمود ولی درصورت احداث  سیالب را می توان درنقاطی از شهر به این مسیل ها و رودخانه

زیرا تخلیه هر گونه سیالب آلوده به . شبکه مرکب از این امتیاز طبیعی درشهر ها نمی توان استفاده نمود

فاضالب خانگی به داخل رود خانه ها و مسیل ها از نظر محیط زیست با محدودیت قانونی مواجه بوده و 

  .شد بر مشکالت بهداشتی جامعه افزوده خواهد 

ما مسئولیت اجراي شبکه جمع آوري فاضالب شهري به عهده وزارت نیرو و جمع آوري در کشور  -

. است که به صورت دو سازمان مجزا انجام وظیفه می نمایند ) وزارت کشور ( سیالب  به عهده شهرداري 
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النی مدت معضالت فرهنگی و اجتماعی بسیاري را براي میزان مهاجرت می تواند در کوتاه مدت و طو

  .شهرهاي پرجمعیت به همراه داشته است 

   :پیش بینی جمعیت در آینده  -3- 2

همانطور که قبالً بیان گردید ، ظرفیت فاضالبروها عالوه بر شرایط فعلی براي شرایط آینده نیز باید 

سال شروع دوره بهره . ره طرح تعریف می گردد بدین منظور در چنین پروژه هایی دو. جوابگو باشند 

فاصله زمانی بین سال مبداَ و سال . برداري را سال مبداَ و سال پایانی دوره طرح را سال مقصد می نامند

  .مقصد بصورت همان دوره طرح تعریف می گردد

ی آن در در مطالعات شبکه جمع آوري فاضالب به منظور بررسی تحوالت جمعیت در گذشته و پیش بین

آینده مطلوب است که از خدمات مشاوره اي یک کارشناس علوم اجتماعی و یا کارشناس جغرافیاو 

برآورد جمعیت در آینده اگرچه بطور دقیق امکان پذیر نیست ولی .جمعیت شناسی استفاده گردد 

افزایش استفاده از خدمات کارشناس رشته مرتبط با علوم اجتماعی و جمعیت شناسی نقش بسزایی در 

  .دقت پیش بینی ها ایفا خواهد نمود 

در این بخش از مطالعات با توجه به منابع اطالعاتی مختلفی که در رابطه با رشد جمعیت و میزان 

مهاجرت دردسترس است و با در نظر گرفتن متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی و شرایط موجود در کشور 

عالوه براین ، برنامه هاي سیاست ملی  .ستی برآورد نمود میزان جمعیت رابراي سال پایان دوره طرح بای

  .و منطقه اي دولت در جهت کنترل رشد جمعیت نیز در برآوردها باید مورد توجه قرار گیرد

  نیز باید در پ) توریست ها (در شهر هاي توریستی و باستانی عالوه بر جمعیت ثابت ، جمعیت متحرك 

براي تبدیل جمعیت متحرك به . ضالب دخالت داده شود دبی فا پیش بینی جمعیت و محاسبات 

  .جمعیت ثابت درمحاسبات رعایت نسبت هاي زیر پیشنهاد می گردد

  توریست روزانه =   1/0  - 2/0)      جمعیت ثابت ( 

  توریست فصلی =   5/0  - 8/0)       جمعیت ثابت (

http://www.SHamsGonbad.ir


 www.SHamsGonbad.ir      ) مطالعات جمعیتی( فصل دوم  – آب و فاضالب پروژه &
   

 

21

دو روش ارد ، لیکن در بین این روشها اگرچه چندین روش قابل استفاده براي پیش بینی جمعیت وجود د

  .زیر دید علمی و اجرایی داراي کاربرد بیشتري هستند 

  :روش حسابی   -1- 3- 2

روش حسابی همان روش خطی است که ضریب رشد جمعیت به صورت یکنواخت طبق معادله زیر در 

  .نظر گرفته می شود 

00 ρρρ nrn +=  

  :روش هندسی  - 2- 3- 2

  . دراین روش ، رشد سالیانه جمعیت به صورت تصاعدي طبق معادله زیر در نظر گرفته می شود

n
n r )1(0 += ρρ  

  : که در معادالت فوق

0ρ= جمعیت در سال ابتدا  

nρ=  جمعیت درسالn ام مورد نظر 

r=  ضریب رشد جمعیت بر حسب درصد در سال  

n= تعداد سالهاي مورد نظر  

بررسی روند رشد جمعیت درشهرهاي کشورمان طی سرشماري هاي قبلی نشان می دهد که ضریب رشد 

. جمعیت با روش حسابی مطابقت زیادي ندارد ولی در اکثر موارد با روش هندسی مطابقت بیشتري دارد 

همین دلیل پیشنهاد می شود در مطالعات طراحی شبکه جمع آوري فاضالب یا از روش هندسی به به 

نتایج بدست آمده از روش .  تنهایی و یا از میانگین نتایج دو روش هندسی و حسابی استفاده گردد 

  .هندسی جمعیت بیشتري را نسبت به روش حسابی نشان می دهد 

 10درصد میزان جمعیت را در   1/2نفر و ضریب رشد ساالنه  58000در شهري با جمعیت فعلی : مثال 

  .سال آینده از دو روش هندسی و حسابی  محاسبه نموده و نتایج را با هم مقایسه نمایید
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  :حل 

  :روش هندسی : الف 

58000)021.01(71397سال آینده 10جمعیت در    10   نفر=+=

  :روش حسابی ) ب 

7018058000021.01058000سال آینده  10جمعیت در     نفر=+××=

نفر بیشتر از  1217سال آینده ،  10همانطوري که مشخص است در روش هندسی برآورد جمعیت در 

  روش حسابی است 

 40تا  25در مطالعات طراحی شبکه جمع آوري فاضالب به دلیل طوالنی بودن دوره طرح که غالباً بین 

نتایج حاصل از پیش بینی . اله انجام می دهندسال است ، پیش بینی جمعیت را براي دوره هاي پنج س

ساله در تصمیم گیري براي خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضالب که غالباً به صورت فاز بندي  5هاي 

  . احداث می شوند ، می تواند موثر واقع شود 

در مورد شهري با مشخصات زیر پیش بینی جمعیت را براي دوره هاي پنج ساله ازدو روش : مثال 

  :هندسی و حسابی محاسبه نمایید

  ) 1412وسال مقصد  1382سال ابتدا ( سال  30دوره طرح  -

  .نفر است  160000برابر  1382جمعیت در سال  -

درصد آن مربوط به رشد طبیعی  7/1که  درسال%  2/2نرخ کل رشد جمعیت در سال ابتدابرابر  -

  .درصد آن مربوط به میزان مهاجرت است  5/0جمعیت و 

 1/0سال  5سال آینده نرخ رشد جمعیت هر  20بررسی هاي جمعیت شناسی نشان می دهد که طی  -

  .سال به بعد ثابت می ماند  20درصد کاهش یافته و از
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درصد کاهش یافته و از آن زمان به بعد به  1/0نج ساله درهر دوره پ 1402میزان مهاجرت نیز تا سال  -

  .صفر می رسد 

  

  

  .نتایج محاسبات دو روش هندسی و حسابی در جدول زیر خالصه شده است : پاسخ 

  نتایج مربوط به مثال فوق الذکر -1-2جدول

  

  :تراکم جمعیت  -4- 2

جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش هر فاضالبرو، اطالع از مساحت تحت پوشش و تراکم جمعیت 

( از نظر تعریف تراکم یا دانسیته جمعیت عبارت است ازتعداد افرادي که در واحد مساحت . ضروري است 

تابعی از مساحت شهر، جمعیت شهر و وجود تراکم جمعیت در هرجامعه اي . زندگی می کنند )هکتار 

فضاي سبز و باغات ، نوع ساختمانها از نظر ویالیی یا آپارتمانی  بودن و الگوي ساخت وساز و سیاستهاي 

وجود ساختمانهاي . توسعه افقی وعمودي شهر و تاحدودي بستگی به وضعیت اقتصادي جامعه دارد 

، سبب کاهش تراکم جمعیت و ساختمانهاي آپارتمانی و ویالیی  با مساحت زیاد  و داراي فضاي سبز 

در شهرهاي بزرگ به . چند طبقه و کمبود باغات و فضاي سبز سبب افزایش تراکم جمعیت می گردد

  سال                                       

  پارامتر
1382  1387  1392  1397  1402  1407  1412  

  رشد کل جمعیت

  )ددر( 

  3/1  3/1  3/1  4/1  5/1  6/1  7/1  رشد طبیعی

  0  0  1/0  2/0  3/0  4/0  5/0  مهاجرت

  3/1  3/1  4/1  6/1  8/1  2  2/2  رشد کل

  برآورد جمعیت

  )نفر( 

  255034  239085  224133  209082  193130  176650  160000  روش هندسی

  251445  236099  221690  207187  191840  176000  160000  روش حسابی
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دلیل وجود تفاوت درالگوي ساخت و ساز و سطح زندگی مردم در نقاط مختلف شهر، تراکم جمعیت نیز 

  .متفاوت است  درنقاط شمالی ، مرکزي و جنوبی آن بسیار

در چنین شهر هایی درمطالعات طراحی شبکه جمع آوري فاضالب ، تراکم جمعیت را حداقل به سه گروه 

  :زیر تقسیم می نمایند 

  )کم تراکم ( نواحی با تراکم جمعیت پایین ) الف 

  )تراکم متوسط ( نواحی با تراکم جمعیت متوسط ) ب

  ) پر تراکم( نواحی با تراکم جمعیت باال ) ج 

معیار تقسیم بندي یک شهربه چند منطقه با تراکم متفاوت بستگی به شرایط منطقه و حداقل وحداکثر 

تراکم جمعیت و نظر کارشناس طراح دارد ، به عنوان مثال یک نمونه طبقه بندي در این خصوص به 

  : صورت زیر است 

  تراکم پایین قرار می گیرد نفر در هر هکتار جزو منطقه با  100تراکم جمعیت کمتر یا مساوي  - 1

  .نفر درهر هکتار جزو منطقه با تراکم متوسط قرار می گیرد  101- 200تراکم بین  - 2

  .نفر در هر هکتار جزو منطقه پر تراکم قرار می گیرد 201تراکم بیش از  - 3

م تراکم ، نفر در هکتار را ک 80بعضی دیگر از طراحان و جامعه شناسان مناطق با تراکم جمعیت کمتر از 

نفر را منطقه پر تراکم در نظر می  161نفردرهکتار را تراکم متوسط و تراکم بیش از  80 -160تراکم بین 

  .گیرند

  :با مشخص بودن مساحت و جمعیت شهر ، تراکم جمعیت از طریق فرمول زیر به دست می آید 
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  :میزان تولید فاضالب  -3-1

در شبکه هاي مجزا ، مجموعه اي از فاضالب خانگی ، عمومی ، اداري ، تجاري ، صنعتی ، نشتآب وآب 

باران غیر مجاز در فاضالبروها جریان می یابد که به مخلوط آنها فاضالب شهري گفته می شود در مواقع 

در مواقع غیر بارانی به . اضالب شهري گفته می شود غیر بارانی به مجموعه این فاضالبروها ، جریان در ف

و در مواقع بارانی )  DWF  =Dry Weather fiow(مجموعه این فاضالبروها ، جریان در هواي خشک 

  .اطالق می شود ) WWF =Wea weather flow( در هواي مرطوب 

  :فاضالب خانگی  -3-2

میزان مصرف آب در آن جامعه است و مصرف آب  میزان تولید فاضالب خانگی در هر جامعه اي تابعی از

نیز خود تابعی از پارامتر هاي  مختلف اقلیمی ، اقتصادي ، فرهنگی ،اجتماعی ، آداب و رسوم و سطح 

در . درصد فاضالب شهري را فاضالب خانگ تشکیل می دهد 70بیش از . بهداشت  و زندگی مردم است

ضالب جریان یافته و در فاضالبروها شامل فاضالب خانگی دررصد فا 80مواقع غیر بارانی حتی بیش از 

  .است 

از روي اطالعات مربوط به جمعیت و سرانه تولید فاضالب ، دبی فاضالب خانگی را می توان محاسبه 

. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب ، میزان تولید فاضالب نیز افزایش می یابد. نمود 

و اجتماعی در جوامع به ویژه در جوامع شهري و روستایی ، سرانه اي فرهنگی بدلیل وجود تفاوت ه

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما معموالً متوسط سرانه مصرف . مصرف آب نیز متفاوت خواهد بود

الزم به ذکر است  لیتر در روزاست ، 80 – 120و در روستاها بین  150 – 220آب در جوامع شهري بین 

د فوق به صورت تیپیکال بوده و در بعضی شهر ها و روستا ها به صورت موردي ممکن است که اعدا

سرانه تولید فاضالب عبارت است از . از محدوده ذکر شده کمتر یا بیشتر نیز باشد میزان مصرف آب 

میزان براي محاسبه سرانه تولید فاضالب از روي . مقدار فاضالبی که توسط هر نفر در روز تولید می گردد

  به این معنی که درصدي . ضریبی تحت عنوان ضریب تبدیل آب به فاضالب تعریف می گردد مصرف آب ،
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مصرفی تبدیل به  فاضالب می شود  و بخشی از آن در منازل شامل مصارف پخت و پز، آشامیدن،  از

خل منزل آبیاري فضاي سبز،تبخیر از طریق وسایل خنک کننده و نشت از طریق سیستم لوله کشی دا

مقدار این ضریب با توجه به شرایط زندگی آب و هوایی و نوع ساختمانها  .تبدیل به فاضالب نمی گردد

به عنوان مثال در ساختمانهاي ویالیی با توجه به وجود فضاي سبز بیشتر ، ضریب تبدیل  .متفاوت است 

طالعات کامل در رابطه با در صورت وجود ا .آب به فالضالب کوچکتر از ساختمانهاي آپارتمانی است 

 استحمام ، شستشو ، پخت و پز،(تفکیک میزان مصرف آب در هریک از گروههاي مصفرف در منزل 

مقدار ضریب تبدیل را می توان بطور دقیق و وقاعی ... ) وسایل خنک کننده ، فضاي سبز ، تلفات و 

لی در این رابطه وجود ندارد ، لذا بر محاسبه نمود ولی از آنجا که معموالً در اکثر شهر ها اطالعات کام

اساس تجربیات موجود ، مقدار ضریب تبدیل را می توان بطور دقیق و واقعی محاسبه نمود ولی از آنجا 

معموالً در اکثر شهر ها اطالعات کاملی در این رابطه وجود ندارد ، لذا بر اساس تجربیات موجود مقدار که 

 80درصد و بطور متوسط  90 -70وجه به شرایط کشورمان بین عددي ضریب تبدیل را می توان با ت

با مشخص شدن این ضریب از طریق فرمول زیر ، سرانه تولید فاضالب  .درصد در طراحی در نظر گرفت 

  .محاسبه می گردد

fCC ws ×=  

  :که 

sC:  سرانه تولید فاضالب بر حسبLpcd  )ه ازا هر نفرلیتر در روز ب(  

wC:  سرانه مصر ف  سرانه آب بر حسبLpcd  

f:  ً درصد است  80ضریب تبدیل آب به فاضالب که معموال.  

درصد  80لیتر در روز است با احتساب ضریب تبدیل  200در جامعه اي که سرانه مصرف آب برابر : مثال 

  .را محاسبه نماییدسرانه تولید فاضالب 

Lpcd         1608.0200:                                         حل    سرانه تولید فاضالب  =×=
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  در جدول زیر اجزا مختلف مصارف آب خانگی ، براساس دستور العمل سازمان مدیریت و برنامه ریزي

  .ارائه شده است ) 117-3نشریه شماره (  

  یزان مصرف اجزا مختلف مصارف آب خانگیم 1-3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الزم به ذکر است که در فرمول محاسبه  سرانه تولید فاضالب منظور از سرانه مصرف آب همان مصارف 

خانگی و اداري و تجاري با احتساب مصارف سبز خانگی و اتالف آب در لوله هاي آبرسانی داخل منزل 

ف فضاي سبز عمومی و اتالف آب در شبکه هاي آبرسانی است و چنین سرانه اي در برگیرنده مصار

ب با احتساب فضاي  سبز  .نیست در صورتی که براي محاسبه سرانه تولید فاضالب ، مصرف سرانه کل آّ

  نوع مصرف  ردیف
  Lpcdمصرف آب برحسب 

  حداکثر  حداقل

  10  5  پخت و پز  1

  50  25  استحمام  2

  20  10  لباس شویی  3

  15  5  دستشویی و سایر مصارف بهداشتی   4

  30  20  شستشوي خانه  5

  10  3  تهویه مطبوع   6

  5  2  آشامیدن  7

  5  3  بیلمتفرقه و شستشوي اتوم  8

9    2  5  

  150  75  جمع
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عمومی و تلفات آب در شبکه آبرسانی در نظر گرفته شود ، در این صورت ضریب تبدیل آب به فاضالب 

  .بود درصد کمتر خواهد  80به مراتب از 

  :محاسبه مصرف سرانه آب  - 3-3

براي محاسبه سرانه مصرف آب در اولین قدم اطالعات مربوط به مصارف آب مشترکین در سالهاي 

  .گذشته مورد نیاز است 

هرچه چنین اطالعاتی براي دوره آماري طوالنی تر در دسترس باشد طبیعتا ً هم از نظر آماري ارزش 

  .وند تغییرات مصارف آب در سالهاي گذشته می توان پی بردبیشتري داشته و هم اینکه به ر

اطالعات مربوط به مصارف آب را از طریق اداره انفورماتیک شرکت هاي آب و فاضالب می توان استخراج 

و بعد از آن بر می گردد به نظر می رسد چنین  1370از آنجا که تاسیس این شرکت ها به سال . نمود 

سال گذشته وجود داشته باشد ، بدیهی است که درصورت عدم وجود اطالعات  10اطالعاتی حداقل براي 

براي محاسبه ) چهار فصل (ماهه  12براي چندین سال گذشته ، حداقل اطالعات مربوط به یک دوره 

  .دو روش متداول  محاسبه سرانه مصرف آب به شرح زیر است . مصرف سرانه آب مورد نیاز خواهد  بود 

  :ده روش سا  - 3-3-1

و مشخص بودن جمعیت ) حداقا یک سال (در صورت وجود آمار مصرف آب دریک دوره آماري معین 

  .مصرف کننده از طریق فرمول زیر می توان سرانه را محاسبه نمود

365
1000

×
×

=
P

QCw  

  :در این فرمول 

wC= متوسط سرانه مصر ف  سرانه آب بر حسب لیتر درروز )Lpcd(  

Q=  دبی کل مصرف آب بر حسب متر مکعب در سال  

P=  تعداد جمعیت مصرف کننده آب  
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و یا شهرك ها که جمعیت دقیق مصرف کننده آب مشخص چنین روشی صرفاً براي شهرهاي کوچک 

رها با جمعیت متوسط و زیاد که آمار در شه . بوده و یا می توان آن را مشخص نمود، قابل کاربرد است

جمعیتی دقیق براي سال مورد نظر در دسترس نبوده و میزان آب به حساب نیامده و نیز از طریق 

بنابراین پیشنهاد . غیر مجاز زیاد است ، کاربرد این روش از دقت قابل قبولی برخوردار نیست  انشعابات 

  .ر شهرهاي کوچک نیز ازروش دوم استفاده نمود می شود که براي محاسبه سرانه مصرف آب حتی د

نفر نشان می دهد که در  4500اطالعات مربوط به مصرف آب در شهرکی با جمعیتی : روش اول : مثال 

متر مکعب آب مصرف شده است ، با توجه به فرمول روش ساده ،  262800طول یک سال گذشته 

  .نماییدمتوسط سرانه مصرف آب را در سال مورد نظر محاسبه 

LpcdCw:                                                                  حل  160
3654500
1000262800

=
×
×

=  

  :روش نمونه گیري تصادفی   -3-3-2

در این روش از بین کل مشترکین آب  در شهر مورد نظر تعدادي از آنها به صورت تصادفی به عنوان 

اطالعات مربوط به مصرف آب و تعداد نفرات مشترکین انتخاب نمونه انخاب می شود و در مرحله بعد 

شده را از طریق اداره انفورماتیک شرکت آب و فاضالب استخراج نموده و در نهایت از طریق فرمولی که 

مرحله تعیین . در ادامه اشاره می شود ، سرانه مصرف آب در دوره آماري مورد نظر محاسبه می گردد

بر اساس دستورالعمل ارائه شده از سوي سازمان مدیریت و . ن نمونه ها است کننده در این روش تعیی

در جدول زیر رابطه بین تعداد . کشور ، حداقل تعداد نمونه هابستگی به جمعیت شهر دارد  برنامه ریزي 

اطالعات موجود در جدول فوق . نمونه ها و جمعیت براساس دستور العمل فوق الذکر ارائه شده است 

  .می دهد که با افزایش جمعیت شهر ، درصد نمونهاي انتخاب شده ، کاهش می یابد نشان 

  رابطه بین جمعیت و حداقل تعداد نمونه ها برحسب دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 2- 3جدول 

  جمعیت شهر

  نفر 1000برحسب  
5〈P  5-15  15-25  25-50  50-150  150-250  250-500  500〉P  
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  1  1- 5/1  5/2 - 5/1   5- 5/2  10-5  15-10  20-15  25-20  درصد نمونه هاي انتخابی

  

درصد و براي  25 - 20نفر باشد ، حداقل  5000جدول باال نشان می دهد که اگر جمعیت شهر کمتر از 

  ید به عنوان نمونه در درصد تعداد مشترکین را با 1نفر حداقل  500000شهرهاي با جمعیت بیش از 

با مشخص شدن تعداد مشترکین و استخراج آمار مربوط به . محاسبه مصرف سرانه آب انتخاب نمود

  .مصرف آب مشترکین انتخاب شده از طریق فرمول زیر مصرف سرانه قابل محاسبه است 

365
1000

×
×

=
P

WCw  

EFNP ××=  
  :که در این فرمول ها 

wC= متوسط سرانه مصر ف  بر حسب لیتر درروز )Lpcd(  

W=  میزان مصرف آب مشترکین انتخاب شده بر حسب متر مکعب در سال  

P= جمعیت مصرف کننده بر حسب نفر   

N=  تعداد مشترکین انتخاب شده  

F= بعد انشعاب  

 E= بعد خانوار  

. از نظر تعریف عبارت است از تعداد خانوارهایی که از یک انشعاب آب استفاده می نمایند :بعد انشعاب 

مقدار آن بستگی به نوع ساختمان از نظر ویالیی یا آپارتمانی بودن و همچنین تعداد طبقات ساختمانها 

عالوه بر این ، . ساختمان هاي آپارتمانی  مقدار بعد انشعاب از ساختمانهاي ویالیی بیتشر است  در. دارد 

اطالعات دقیق . بعد انشعاب افزایش می یابدهرچه تعداد واحد ها و طبقات آپارتمانی نیز بیشتر باشد ، 

تا بیش  1این حداقل مقدار . مربوط به بعد انشعاب را از طریق شرکت آب و فاضالب می توان بدست آورد

تعریف عبارت است از تعداد  بعد خانوار از نظر. خانوار با توجه به مشخصات شهر در نوسان است  4از 
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  :حداقل و حداکثر سرعت  -4-1

درصورتی که فاضالب براي مدت طوالنی با سرعت پایین در فاضالبروها جریان یابد، جامدات و مواد معلق 

موجود در فاضالب درکف لوله ته نشین شده و به مرور زمان باعث کاهش قطر و ظرفیت هیدرولیکی و در 

ین پایین بودن سرعت فاضالب و تجمع رسوبات در همچن. نهایت باعث انسداد و گرفتگی لوله می گردد 

به همین دلیل سرعت فاضالب . تشدید تولید گازهاي خورنده و وقوع پدیده خورندگی نیز موثر خواهد بود

باید در حدي باشد که از ته نشین شدن مواد معلق جلوگیري نموده و قابلیت شستشوي جامدات ته 

  .نشین شده را نیز دارا باشد 

متر بر ثانیه براي جلوگیري از رسوب مواد آلی فاضالب کفایت می نماید، ولی  3/0سرعت متوسط معموالً 

متر بر ثانیه الزم  76/0تا  6/0براي جلوگیري ازرسوب مواد معدنی همچون شن و ماسه سرعت متوسط 

  .است 

معموالً دبی درسالهاي اول بهره برداري از فاضالبروها به دلیل پایین بودن جمعیت متصل به شبکه 

در نتیجه در چنین . فاضالب بسیار کم بوده وسرعت فاضالب به حد سرعت خود شویی نخواهد رسید

زمانی که ارتفاع رسوبات و جامدات ته . مواردي شستشوي مصنوعی فاضالبروها مورد  نیاز خواهد  بود

بایستی آنها را  درصد قطر لوله برسد در این صورت 25نشین شده در لوله هاي فاضالب به حداقل 

  .شستشو داد 

یکی از روشهاي متداول طراحی فاضالبروها این است که بجاي سرعت حداقل از سرعت خودشویی 

سرعت خودشویی سرعتی است که در طول شبانه روز در مواقع پیک جریان فاضالب . استفاده می گردد 

در . نشین شده را دارا باشد  حداقل روزي یکبار سرعت به حدي برسد که قابلیت شستشوي رسوبات ته

درسال اول بهره برداري ) WDF(این روش سرعت خودشویی براي دبی حداکثر در حالت غیر بارانی 

متر در ثانیه در نظر گرفته می شود ، از آنجا که در مناطق مسطح و کم شیب بویژه  75/0تا  6/0درحدود 

ودن جمعیت دبی فاضالب تامین سرعت در فاضالبروهاي فرعی و سرشاخه ها با توجه به پایین ب
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متر در ثانیه میسر نبوده و یا تامین آن مستلزم افزایش عمق لوله گذاري و به تبع آن  6/0خودشویی 

افزایش هزینه اجرایی  وراهبر ي و یا حتی مستلزم احداث ایستگاه پمپاژ است ، در چنین مواردي در 

متر بر ثانیه در نظر می گیرندبا این فرض  3/0حتی  ویا 6/0مرحله طراحی سرعت خودشویی ر اکمتر از 

  )سالی یک یا دومرتبه .(که چنین فاضالبروهایی به صورت دوره اي شستشوي مصنوعی داده شوند

متر برثاینه  6/0بعضی مراجع دیگر حداقل سرعت فاضالب در لوله ها را براساس دبی در حالت پر برابر 

روش نمی تواند از دقت کافی برخوردار  باشد زیرا درفاضالبروهی فرعی  استفاده از این. پیشنهاد نموده اند

نسبت ( با توجه به پایین بودن جمعیت تحت پوشش و کم بودن دبی فاضالب درصد پرشدگی لوله ها 

درصد قطر لوله است ، لذا سرعت واقعی فاضالب  50در اکثر مواقع کمتر از ) ارتفاع فاضالب به قطر لوله 

  . تر از سرعت در حالت پر است و عمالً ته نشینی جامدات و رسوبات به وقوع خواهد پیوست به مراتب کم

در کشورهاي اروپایی سرعت حداقل را براساس متوسط جریان فاضالب در سال ابتداي دوره بهره برداري 

  .متر برثانیه توصیه نموده اند  5/0به میزان 

 5/0هري مالك طراحی رسیدن به سرعت خود شویی پیشنهاد می گردد که در طراحی فاضالبروهاي ش

  که این دبی از طریق فرمول   DWFمتر بر ثانیه درسال اول بهره برداري بر اساس دبی حداکثر درحالت 

+ نشتاب 
111 maxmax KQQ AveD

متر بر  5/0بدست می آید باشد به استثنا مواردي که تامین سرعت   =×

متر بر ثانیه نیز  3/0عمق لوله گذاري گردد که در این صورت سرعت تا ثانیه مستلزم افزایش بیش از حد 

آب (در طراحی سیالبروها و فاضالبروهاي مشترك . بافرض انجام شستشوي مصنوعی پذیرفته خواهد شد 

  .مر بر ثانیه پیشنهاد می گردد  75/0 – 9/0سرعت حداقل در طراحی ) فاضالب شهري + باران 

ن سرعت حداقل یا خود شویی در شبکه هاي فاضالب مهم است ، رعات حداکثر به همان نسبتی که تامی

زیرا باال بودن بیش از حد سرعت سبب ایجاد فرسایش و سائیدگی جدار . سرعت نیز داراي اهمیت است 

همچنین در مناطق پر شیب باال بودن . داخلی لوله ها شده و عمر مفید فاضالبروها را کاهش می دهد
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سبب ایجاد پرش هیدرولیکی می گردد و تالطم و اختالط شدید فاضالب را به همراه سرعت فاضالب 

  .از فاضالب بویژه در آدم روهاي ریزشی خواهد گردید 2SHخواهد داشت که منجر به افزایش خروج گاز 

هایی که نسبت به  براین اساس لوله. حداکثر سرعت مجاز درفاضالبروها بستگی به جنس لوله ها دارد 

فرسایش حساس ترندهمچون لوله هاي بتنی حداکثر سرعت مجاز، آنها کمتر از لوله هاي مقاوم به 

در شبکه هاي فاضالب در صورت استفاده از لوله . فرسایش ازجمله لوله هاي سفالی و پلی اتیلن است 

متربر ثانیه وبراي  5/3مجاز هاي مقاوم آزبست سیمان و بتنی اعم از مسلح و غیر مسلح حداکثر سرعت 

) WWF(لوله هاي پلی اتیلن ، سفالی و فایبر گالس بر اساس دبی حدکثر فاضالب در شرایط بارانی 

  .متربر ثانیه پیشنهاد می گردد 5وبراي سال پایان دوره طرح طبق فرمول زیر ، 

+ نشتاب + آب باران غیر مجاز 
222 maxmax KQQ AveW

×=  

  :بروها عمق نصب فاضال -4-2

حداقل عمق نصب فاضالبروها بستگی به پارامتر هایی از قبیل بارهاي ترافیکی ، وجود یا عدم وجود زیر 

در بین این سه پارامتر ، نقش اصلی را . زمین مسکونی در شهر و عمق سایرتاسیسات شهري دارد

در مرحله بعد عمق  درتعیین حداقل عمق فاضالبروها در ابتدا وجود یا عدم وجودزیر زمین مسکونی و

در شهرهایی که منازل داراي زیرزمین مسکونی هستند حداقل عمق لوله . نصب لوله هاي آبرسانی دارد 

هاي فاضالب را باید به اندازه اي انتخاب نمود که فاضالب تولیدي یک طبقه زیر زمین به صورت ثقلی به 

  .شبکه فاضالب قابل تخلیه نمودن باشد 

البته تعداد آنها بسیار (ی که داراي بیش از یک طبقه زیر زمین مسکونی هستند در مرود ساختان های

در این صورت ) محدود است و مقررات شهر سازي مجوز احداث چنین ساختمان هایی را نمی دهد 

صاحبان چنین ساختمان هایی بایستی بهترین راه حل را جهت تخلیه فاضالب به شبکه انتخاب  نمایند 

حداقل عمق الزم براي سرویس دهی به . نه هاي موجود استفاده از ایستگاه پمپاژ است که یکی از گزی

یک طبقه زیر زمین مسکونی بستگی به ضوابط و معیار هاي شهرسازي و ارتفاع نورگیر زیر زمین ها  
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مطالعات طرح جامع فاضالب تهران نشان داده که . داشته و از هر شهري به شهر دیگر متفاوت است 

  متر است که مالك طرح  65/2ل عمق الزم با در نظر گرفتن سرویس دهی به یک طبقه زیر زمین حداق

  .مربوط به شبکه فاضالب تهران قرار گرفته است 

براي تعیین درصد ساختمانهاي داراي یک زیر زمین مسکونی ، تعداد نمونه هاي الزم را می توان از 

بعد از تعیین تعداد نمونه ها ، اطالعات مربوط به هر . ود طریق اطالعات موجود در جدول زیر انتخاب نم

ساختمان را از طریق مراجعه حضوري و تکمیل پرسشنامه اي که براي این منظورتهیه می شود اخذ می 

  .نمایند 

  رابطه بین جمعیت و حداقل تعداد نمونه ها برحسب دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 1-4جدول 

  شهرجمعیت 

  نفر 1000برحسب  
5〈P  5-15  15-25  25-50  50-150  150-250  250-500  500〉P  

  1  1- 5/1  5/2 - 5/1   5- 5/2  10-5  15-10  20-15  25-20  درصد نمونه هاي انتخابی

  

داقل عمق در مورد شهر هایی که ساختمان هاي داراي زیر زمین مسکونی نیستند، معیار تعیین ح

براساس ضوابط موجود . فاضالبروها تابعی از عمق نصب سایر تاسیسات شهري بویژه شبکه آبرسانی است 

و به منظور جلوگیري از آلودگی شبکه هاي آّبرسانی لوله هاي فاضالب باید پایین تر از لوله هاي آب قرار 

  .متر پیشنهاد شده است  3ه افقی متر و فاصل 5/0گیرند که در این رابطه رعایت حداقل فاصله عمودي 

با توجه به این ضوابط و در صورت عدم وجود زیر زمین مسکونی در شهر حداقل عمق فاضالبروها بین 

در بسیاري از موارد با توجه به قدمت . متر بسته به عمق لوله هاي آبرسانی متغیر خواهد بود 2 – 8/1

متر با لوله هاي فاضالب  3ا رعایت فاصله افقی سایر تاسیسات شهري و عدم هماهنگی در اجراي آنه

. متر است  5/0مقدور نمی باشد و در چنین مواردي پارامتر تعیین کننده رعایت فاصله عمودي حداقل 

عالوه بر این دربافت قدیمی و سنتی شهر ها که معابر کم عرض و پرپیچ و خم وجود دارد با در نظر 
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متر نیز بطور موردي می  1//5داقل عمق فاضالبروها را تا گرفتن عمق نصب سایر تاسیسات شهري ح

  .توان در نظر گرفت 

اگرچه در رابطه با حداقل عمق فاضالبروها محدودیت هاي زیادي وجود دارد ولی در مورد رعایت حداکثر 

، سطح )ریزشی بودن یا نبودن(عمق لوله هاي فاضالب بستگی به تکنیک هاي اجرایی ، جنس زمین 

مشکالت مربوط به ساخت دستگاههاي مکانیزه جهت اجراي ) باال یا پایین بودن (ر زمینی آبهاي زی

فاضالبروها در عمق زیادي تا حدودي مشکالت مربوط به اجري لوله هاي فاضالب در عمق برطرف شده 

هر چند که با روشهاي موجود اجراي فاضالبروها در عمق زیاد میسر  می بشد ولی چنین . است 

وهایی از نظر بهر برداري  ونگهداري با مشکالت زیادي از جمله عدم سهولت ورود و خروج فاضالبر

  .کارگران به داخل آدم روها ، تعمیرات ، رفع گرفتگی و انسداد و عدم تهویه مناسب روبرو می باشند

به همین دلیل در طراحی شبکه هاي جمع آوري فاضالب حتی االمکان باید سعی نمود که عمق لوله 

متر فراتر نمی رود، ولی به صورت موردي و در طول لوله هاي  7تا  5/6درصد از 90گذاري در بیش از 

متر نیز پذیرفته می شود ، بویژه اگر هدف اجتناب از احداث  15 – 12کوتاه لوله گذاري  در عمق 

  .ایستگاه پمپاژ درطول مسیر باشد 

  :حداقل و حداکثر شیب فاضالبروها  - 4-3

درفاضالبروها شیبی است که سرعت حداقل یا سرعت خودشویی را درسال اول بهره برداي  حداقل شیب

مگر در مواردي که از تامین سرعت خودشویی به دلیل اجتناب از افزایش عمق در مناطق . تامین نماید 

بدیهی است که حداقل شیب هر فاضالبرو تابعی ازقطر آن است ، .کم شیب و مسطح صرف نظر شود 

عالوه بر این با توجه به اینکه در . که  هرچه قطر کوچکتر باشد حداقل شیب افزایش می  یابد بطوري

فاضالبروهاي با قطر مشابه نیز درصد پر شدگی لوله ها در شبکه متفاوت است ، بنابراین براي یک قطر 

قطر مشخص مشخص نیز با توجه به درصد پرشدگی لوله ها در شبکه متفاوت است ، بنابراین براي یک 
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نیز با توجه به درصد پرشدگی لوله ها در شبکه متفاوت است ، بنابراین براي یک قطر مشخص نیز با 

  . توجه به درصد پر شدگی آن حداقل شیب الزم متغیرخواهد بود

  

متر برثانیه براي لوله در حالت پر براساس فرمول  6/0در جدول زیر حداقل شیب الزم براي تامین سرعت 

  .رائه شده است مانینگ ا

  متر بر ثانیه براي لوله فاضالب درحالت پر 6/0شیب الزم براي تامین سرعت  2-4 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

عالوه بر این ، . جدول باال نشان می دهد که هرچه قطر لوله افزایش یابد حداقل شیب کاهش می یابد

  .بزرگتر شود حداقل شیب الزم نیز افزایش می یابد وبرعکس) n(هرچه ضریب زبري لوله 

 200مع آوري فاضالب شهر تهران نشان داده که در مورد فاضالبروهاي با  قطر تجربیات احداث شبکه ج

در هزار بدون دارا بودن بار مالی قابل مالحظه و افزایش بیش از  4میلی متر رعایت حداقل شیب  250و 

در مورد سایر شهرها . حد عمق ، از نظر هیدرولیکی در تامین سرعت خودشویی تاثیر زیادي داشته است 

) میلی متر  250و  200قطر ( ز پیشنهاد می گردد که حداقل شیب طراحی براي فاضالبروهاي فرعی نی

  .درهزار  کمتر درنظر گرفته نشود  4از 

  )00/0(شیب برحسب در هزار   )mm(قطر   ردیف
0.013n= 0.015n= 

1  200  36/3  48/4  
2  250  5/2  32/3  
3  300  95/1  6/2  
4  400  33/1  77/1  
5  500  98/0  31/1  
6  600  77/0  1  
7  700  63/0  84/0  
8  800  52/0  7/0  
9  900  45/0  6/0  
10  1000  39/0  52/0  
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در ده هزار پیشنهاد  8در هزار یا  8/0) شیب قابل اجرا( در فاضالبروهاي بزرگ حداقل شیب اجرایی 

ین شیب ناچیزي با توجه به عدم دقت تکنیک هاي شده است ولی از آنجا که احداث فاضالبرو با چن

از نظر ) در هزار 1(بزرگ از یک در هزار کمتر در نظر گرفته نشود ، اجراي فاضالبرو با چنین شیبی 

  .هیدرولیکی نیز منجر به  افزایش سرعت وظرفیت هیدرولیکی فاضالبرو خواهد گردید 

در مواقع حداکثر جریان در سال مقصد دوره حداکثر شیب فاضالبروها ،شیبی است که سرعت فاضالب 

  .از حد مجاز تعریف شده فراتر نرود) که از فرمول زیر بدست می آید(طرح  

+ نشتاب + آب باران غیر مجاز 
222 maxmax KQQ AveW

×=  

متر درثانیه می  5و لوله هاي پلی اتیلن و فایبرگالس  5/3این مقدار در مورد لوله بتنی و آزبست سیمان 

  .اشد ب

بنابراین حداکثر شیب هر فاضالبروتابعی از قطر لوله ، دبی فاضالب و درصد پر شدگی آن است و عدد 

از آنجا که فاضالبروهاي ثقلی به صورت . مشخصی را براي هر فاضالبرو با قطر معین نمی توان بیان نمود 

فاضالبرو در حالت پر بیان پر طراحی نمی شوند لذا اعدادي که در بعضی از مراجع براي حداکثر شیب 

  .شده است قابل استفاده در طراحی نمی  باشد

  :حداقل قطر فاضالبروها  - 4-4

حداقل قطرفاضالبروه به نحوي انتخاب می گردد که احتمال گرفتگی و انسداد لوله ها به دلیل ورود اشیا 

تحت پوشش  ودبی  بنابراین انتخاب حداقل قطر مستقل از جمعیت.و اجسام درشت به حداقل برسد 

تجربیات نشان داده . فاضالب است و صرفا ً از بعد کاهش مشکالت بهره برداري به آن نگریسته می شود 

میلی متر در نظر گرفته شود ، احتمال گرفتگی آنها شدیداً کاهش می  200که اگر حداقل قطر فاضالبرو

از طرف . ی متر پیشنهاد شده است میل 200یابد و به همین دلیل در بسیاري از کشورها حداقل قطر 

دیگر کوچکترین قطر لوله هاي شبکه فاضالب باید به اندازه اي انتخاب گردد که ازقطر انشعاب فاضالب 

میلی متر است لذا می توان نتیجه گیري  150متداول ترین قطر انشعاب منازل . منازل بزرگتر باشد 
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درشهر هاي بزرگ بویژه در . الب مناسب است میلی متر براي شبکه فاض 200نمود که حداقل قطر 

کوچه هایی که احتمال بلند مرتبه سازي و تراکم ساختمان ها وجود دارد به منظور افزایش ضریب 

به همین دلیل . میلی مترمی توان استفاده نمود 200میلی متر و به جاي  250اطمینان از حداقل قطر 

در مورد . متر درنظر گرفته شده است  250قل قطر شبکه در شهر تهران بویژه در نقاط شمالی شهر حدا

  .سایرشهرهاي بزرگ کشور نیز می توان همین معیار را به کاربرد

درصد است که از نظر  5میلی متر حدود  250و  200الزم به ذکراست که اختالف هزینه اجراي لوله 

در مناطق روستایی . نمی نماید  اقتصادي هزینه زیادي را درمقابل مزایاي آن به احداث پروژه تحمیل

مواد معلق فاضالب در حوضچه (بویژه در روستاهایی که فاضالب ته نشین شده به شبکه تخلیه می گردد 

میلی متر نیز  160به منظور کاهش هزینه اجراي پروژه حداقل قطر را ) ته نشینی جداسازي شده است 

کوچه هاي داراي چهار واحد مسکونی رعایت  می توان به کاربرد ولی در مورد مناطق شهري حتی در

  .میلی متر الزامی است و کمتر از آن توصیه نمی گردد  250یا  200حداقل  قطر 

  :درصد پر شدگی  فاضالبروها  -4-5

محاسبات طراحی هیدورلیکی فاضالبروها بر اساس برآورد پارامترهایی ازقبیل مصرف  سرانه آب ، سرانه 

صورت ... بدیل آب به فاضالب ، ضرایب حداقل و حداکثر و تخمین جمعیت و تولید فاضالب ، ضریب ت

با توجه به متغیر بودن شرایط وعدم امکان پیشگویی دقیق شرایط در آینده احتمال عدم . می گیرد 

تحقق مبانی در نظر گرفته شده و وقوع خطا در برآرودها وجود دارد که باعث می شود دبی واقعی 

آرود شده در محاسبات اختالف داشته باشد به همین دلیل در محاسبات شبکه فاضالب فاضالب با دبی بر

ظرفیت هیدرولیکی لوله ها به نحوي تعیین می گردد که بخشی از ظرفیت لوله به صورت خالی و غیر پر 

حتی در شرایط حداکثر دبی وجود داشته باشد تا به عنوان ضریب اطمینان و درصورت عدم تحقق 

  .اي در نظر گرفته شده در مرحله طراحی ، جوابگوي عبور جریان فاضالب مازاد طراحی باشدپیشگویی ه
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  :جریان فاضالب در لوله ها  - 1- 5

نوع جریان فاضالب در یک لوله می تواند به دوحالت جریان ثقلی و یا جریان تحت فشار باشد ، درجریان 

ولی در جریان تحت فشار تمام سطح یک . ثقلی ، سطح فاضالب یا سیال با اتمسفر در تماس است 

اضالب دریک لوله با گذشت زمان درهرمقطع از درحالت کلی ، حرکت ف. مجراي بسته را در برمی گیرد 

و انشعابات ورودي زیادباشد ، در این صورت  اگر دریک فاضالبرو تعداد جریانات. آن تغییر می نماید 

. به جریان ناپایدار تبدیل خواهد شد  ذشت زمان تغییر کرده و جریانجریان در هرنقطه درفاضالبرو با گ

دراین حالت دریک . سرعت جریان به جریان ناپایدار تبدیل خواهد شددراین حالت دریک مقطع از مجرا 

. مقطع از مجرا سرعت جریان در عرض متغیر بوده و بطور عمودي نیز از سطح تا کف آن تغییر می نماید 

اگرچه تغییرات میزان جریان در اغلب فاضالبروهادریک دروه زمانی چند ساعته وجود دارد و جریان 

ناپایدار است ولی اثرات دینامیکی این تغییرات بسیار کند بوده و قابل صرف نظر کردن عمدتاً به صورت 

  .است 

درطراحی هیدرولیکی فاضالبروها محاسبات مربوط به جریان فاضالب با در نظر گرفتن فرضیات زیر انجام 

  :می گیرد 

  تک بعدي بودن جریان  -

  جریان فاضالب دائمی است  -

  ت استجریان فاضالب یکنواخ -

  .میزان دبی ورودي و خروجی کامالً یکسان است  -

  غیرقابل تراکم بودن فاضالب و نادیده گرفتن وجود گازها درآن  -

  .توزیع سرعت دریک سطح مقطع مشخص از فاضالبرو ثابت و برابر سرعت متوسط جریان است  -
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حرکت فاضالبروها شرایط به طراحی هیدورلیکی  فاضالبروها به نحوي انجام می گیرد که در طول مسیر 

گونه اي باشد که جریان به صورت زیر بحرانی باقی بماند ، اما به هرحال موارد استثنایی نیز وجود دادر 

  .که ایجاد جریان فوق بحرانی الزم و اجتناب ناپذیر است 

  :فرمول مانینگ  - 2- 5

ذا معادالت هیدرولیکی مورد از آنجا که جریان فاضالبروها به صورت ثقلی و غیرتحت فشار است ، ل

در بین معادالت موجود . فاده در طراحی آنها از معادالت هیدرولیکی کانالهاي ورباز تبعیت می نمایداست

براي طراحی کانال هاي روباز بیشترین کاربرد را معادله مانینگ درطراحی فاضالبروها دارا می باشد، لذا 

بیشتر برروي این معادله متمرکز می گردد، اجزا تشکیل  به منظور جلوگیري از اطالعه کالم توضیحات

  :دهنده فرمول مانینگ عبارت است از 

2
1

3
21 SR

n
VF ×=  

  :معادله پیوستگی نیز عبارت است از 

FF VAQ ×=  

2
1

3
2

SR
n
AQF ×=  

  :که در این فرمول ها

FV= حالت پر بر حسب متر برثانیهسرعت فاضالب درلوله در  

S= شیب فاضالبرو برحسب متر درمتر  

R= لوله بر حسب متر  شعاع هیدرولیکی  

FQ=  دبی فاضالب درلوله درحالت پر بر حسب مترمکعب بر ثانیه  

A= ر حسب متر مربعسطح مقطع فاضالبرو ب  

n= نیز گفته می شودمانینگ که به آن ضریب زبري  ضریب زبري.  
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عمدتا ً بستگی به جنس لوله دارد بطوري که هرچه جدار داخلی لوله صاف تر و صیقلی تر باشد  nمقدار 

ار باشد ، مقدار کوچکتراست و برعکس هرچه جدار داخلی لوله اززبري بیشتري برخورد nمقدار عددي 

  . بزرگ تر است  nعددي 

در مورد ضریب . درفرمول هیزن ویلیامز است   Cدر فرمول مانینگ عکس مقدار ضریب زبري  nمقدار 

C   هرچه جدار داخلی لوله صاف تر باشد مقدار عدديC  در جدول زیر مقادیر ضریب . بزرگتراست n 

  . در طراحی فاضالبروها ذکر شده است 

  براي لوله هاي مختلف) n(مقدار ضریب مانینگ   1-5 جدول

  

  

  

  

  :شعاع هیدرولیکی 

که فرمول ماحسبه آن عبارت ) P(به محیط خیس شده ) A(عبارت است از نسبت سطح مقطع لوله 

  :است از 

  

  

  

  

با توجه به اینکه سطح مقطع فاضالبروها درشبکه هاي جمع آوري مجزا ترجیحاً  به صورت دایره اي 

 Rشکل انتخاب می شود، لذا در مورد فاضالبرو با سطح مقطع دایره اي شکل در حالت جریا ن پر مقدار 

  :برابراست با 

 nمقدار   جنس لوله  ردیف

  015/0تا  013/0  بتنی  1
  012/0تا   P.V.C  011/0پلی اتیلن و   2
  012/0تا  011/0  سفالی  3
  011/0تا  01/0  فایبر گالس  4

                           A سطح مقطع لوله  
                              =                                                   =R  
   P                       محیط خیس شده 
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4
4

2

D
D

D

R ==
π

π

  

  4پس شعاع هیدرولیکی براي لوله دایره اي شکل در حالت جریان پر برابر است با قطر لوله تقسیم بر عدد

سرعت و دبی  013/0در هزار و ضریب زبري  7میلی متر و شیب  300دریک فاضالبرو با قطر :  1مثال 

  .د متر مکعب در ثانیه را محاسبه نماییدرحالت پر را به ترتیب برحسب متربرثانیه 

  : حل 

  ) :VF(سرعت درحالت پر)الف 

( ) sec13.1007.0
4
3.0

013.0
1

2
13

2

mVF =×





=  

  ) :QF(دبی در حالت پر ) ب 

( )
sec8.79sec0798.013.1

4
3.0 3

2
litmQF ===

π  

در دو فاضالبرو با جنس متفاوت و شرایط هیدرولیکی مشابه از نظر قطر و شیب ، جریان هیدرولیکی 

ي است که ضریب زبري آن بزرگتر آن کوچکتر است ، بیشتر از لوله ا) n(درلوله اي که ضریب زبري 

  .تفاوت جریان هیدرولیکی در دوفاضالبرو با جنس متفاوت درمثال زیر توضیح داده شده است . است 

چند درصد بیشتر )  n= 011/0( سرعت ودبی فاضالب در یک فاضالبرو از جنس پلی اتیلن با :  2مثال 

قطر . (یط هیدرولیکی مشابه در نظر گرفته شود شرا. است )  n= 013/0( ازیک فاضالبرو ازجنس بتنی با 

  )در هزار  10میلی متر و شیب برابر  250برابر 

  : حل 

  :سرعت در حالت پردرلوله بتنی ) الف 

( ) sec2.101.0
4
25.0

013.0
1

2
13

2

mVF =×





=  

  :سرعت ودبی در حالت پر  درلوله پلی اتیلن ) ب
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( ) sec418.101.0
4
25.0

011.0
1

2
13

2

mVF =×





=  

        %1818.1
0589.0
0696.0

→==  ت سرعت در لوله پلی اتیلن به لوله بتنی نسب  

بنابراین هم سرعت و هم ظرفیت هیدرولیکی درلوله پلی اتیلن در شرایط هیدرولیکی یکسان به میزان 

لذا استفاده از لوله هاي   باضریب زبري کوچکتر در شبکه هاي . درصد بیشتر از لوله بتنی است  18

  .یدرولیکی شبکه نیز کمک خواهد کردافزاي ظرفیت ه فاضالب عالوه بر افزایش سرعت خودشویی به

  :محاسبه پارامتر هاي هیدرولیکی در حالت غیرپر -3- 5

نیز توضیح داده شده است ، بدلیل افزایش ضریب )  5-4بخش ( همان طوري که در فصل چهارم 

ري فاضالب اطمینان در طراحی و با توجه به این که حداکثر سرعت و دبی فاضالب درشبکه هاي جمع آو

=100%(ثقلی در حالت پر 
D
d(  اتفاق نمی افتد ، لذا طراحی براساس نسبت

D
d  درصد  100کمتر از

در فاضالبروي با سطح مقطع دایره اي شکل نسبت پارامترهاي هیدرولیکی درحالت پر . انجام می گیرد 

  :به غیر پر عبارت است از 

D
d

  .نسبت ارتفاع فاضالب به قطر لوله که به این نسبت ، درصد پرشدگی نیز گفته می شود =

FQ
q

  نسبت دبی واقعی فاضالب به دبی در حالت پر =

FV
V

  نسبت سرعت واقعی فاضالب به سرعت در حالت پر =

R
r

  هیدرولیکی درحالت غیر پر به حالت پرنسبت شعاع  =

A
a

  نسبت سطح مقطع فاضالب در حالت غیر پر به حالت پر  =

  :براي محاسبه پارامتر هاي فوق دو روش  وجود دارد 

  استفاده از نمودار یا گراف  - 1

   استفاده از جدول هیدرولیکی  - 2
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  :جدول محاسبات هیدرولیکی فاضالبروها  -4- 5

اسبات هیدرولیکی فاضالبروها ، الزم است که مراحل طراحی شبکه قبل از توضیحات مربوط به جدول مح

  :به شرح زیر بیان گردد  Wجمع آوري فاضالب مختصراً 

  :قدم اول 

اولین قدم در طراحی فاضالبرو ها ، تهیه نقشه ها و اطالعات مربوط به وضعیت توپوگرافی و آب و هواي 

میزان مصرف آب در ت در سال ابتدا و مقصد ، منطقه ، جمعیت گذشته ، حال و آینده ، تراکم جمعی

حال و آینده ، ضریب تعدیل آب و فاضالب ، سرانه تولید فاضالب و نوسانات تولید آن ، میزان نشتاب و 

   .میزان آب باران غیر مجاز ورودي به شبکه است

  :قدم  دوم 

حداکثر سرعت  فاضالب ، در این مرحله مبانی فنی طراحی از قبیل حداقل قطرفاضالبروها ، حداقل و 

، جنس لوله حداقل و حداکثر عمق لوله گذاري ، حداقل شیب فاضالبروها ، فاصله بین آدم روها ونوع آن 

  .ها و ضریب مانینگ ، ضریب بهره برداري از شبکه و درصد پرشدگی لوله ها مشخص می گردد 

  : قدم سوم 

آوري شامل تعیین مسیر و جهت جریان بعد از مشخص شدن مبانی فنی طراحی ، کروکی شبکه جمع 

فاضالب ، شماره گذاري آدم رو ها و تعیین مساحت وجمعیت تحت پوشش هر فاضالب رو درسال ابتدا و 

مقصد دوره طرح ، محاسبه دبی حداقل ، متوسط و حداکثر فافضالب در سال ابتدا و مقصد دوره طرح 

  .انجام می گیرد

  :قدم چهارم 

ه به اطالعات مربوط به مرحله سوم و از طریق فرمول مانینگ و با تعیین قطر و در مرحله چهارم با توج

شیب هر فاضالبرووسرعت و ظرفیت هیدرولیکی لوله در حالت پر محاسبه گردیده و بعداز آن سرعت 
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خودشویی براي سال ابتداي دوره طرح و درصد پرشدگی وحداکثر سرعت براي سال مقصد دوره طرح 

  .کنترل می گردد 

  :قدم پنجم 

تهیه نقشه هاي اجرایی شامل ترسیم پالن و پروفیل فاضالبروها بر روي نقشه هاي پایه با مقیاس مناسب 

پالن شبکه با مقیاس ( 
2000

1 - 
1000

و پروفیل لوله گذاري با مقیاس  1
100

عمودي و  1
1000

1 

  . است)افقی

. خالصه می گردد  3- 5جدول محاسبات هیدرولیکی فاضالبروه از مرحله اول تا آخرین مرحله در جدول 

  :نحوه تکمیل اطالعات مربوط به هر ستون به شرح زیراست . ستون است  47این جدول شامل 

  :1ستون 

ضالب و موقعیت آدم بعد از ترسیم کروکی شبکه جمع آوري فاضالب و مشخص شدن مسیر جریان فا

که بایستی به هر کدام از  .روها  ، به فاصله بین دو آدم روي متوالی  یک خط فاضالبرو گفته می شود 

اگرچه شماره گذاري خطوط فاضالبرو داراي معیار خاصی نمی باشدولی پیشنهاد . آنها شماره داده شود 

در . می شود که شماره گذاري از باال دست شبکه جمع آوري شروع و به سمت پایین دست ادامه یابد

  .روها یک شماره کمتر خواهد بودصحیح تعداد خطوط فاضالب از تعداد آدم صورت شماره گذاري 

  : 3و 2ستون 

در طراحی شبکه  .هر خط فاضالبرو محدود به یک آدم روي باال دست ویک آدم روي پایان دست است 

شماره گذاري آدم روها نیز همانند خطوط فاضالبرو از  .به هر آدم رو یک شماره اختصاص داده می شود 

  .ري صورت می گیردباالدست به سمت پایین دست شبکه جمع آو

  :4ستون 

طول هر خط فاضالبرو با توجه به مقیاس نقشه محاسبه شده و در این ستون برحسب واحد متر بیان می 

  .گردد
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  :5ستون 

دیگر محاسبه  محدوده تحت پوشش هر فاضالبروه از طریق مثلث بندي یا هر نوع شکل بندي هندسی 

منظور از مساحت جز همان مساحت تحت پوشش هر . هکتاربیان می گردد شده ودر این ستون برحسب 

  .فاضالبرو بدون احتساب مساحت تحت پوشش باالدست آن است 

  :6ستون 

مساحت کل عبارت است مجموع مساحت جز هر فاضالبروه به عالوه مساحت باال دست آن که منظور از

یعنی در باال (هستند  در مورد فاضالبروها یی که به صورت سرشاخه.به صورت تجمعی محاسبه می گردد 

  .مساحت کل همان مساحت جزاست )دست آن فاضالبروي دیگري وجود ندارد 

  : 8و7ستون 

مقصد دوره طرح است که روش تراکم جمعیت در سال  8تراکم جمعیت در سال ابتدا و ستون  7ستون 

بیان می هکتاربر حسب تعداد نفرات در تراکم جمعیت . محاسبه آن در فصل دوم توضیح داده شده است 

مگر آنکه در مواردي نیاز به محاسبه تراکم . گردد و منظور از تراکم نیز تراکم ناخالص جمعیت است 

  .جمعیت خالص باشد 

  

  

  

  

  

  : 9ستون 

  :جمعیت کل تحت پوشش فاضالبرو در سال مبدا دوره طرح که برابر است با  

  9ستون =  6ستون *  7ستون 

  جمعیت در سال مبدا
  تراکم جمعیت در سال مبدا =                                      

 مساحت شهر درسال مبدا

  جمعیت در سال مبدا
  تراکم جمعیت در سال مبدا =                                      

 مساحت شهر درسال مبدا

  در سال مقصدجمعیت 
  تراکم جمعیت در سال مقصد =                                     

 شهر درسال مقصدمساحت 
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  .با مفروضات یکسان انجام گردیده است  دو نمونه پروژهدراین مرحله پروژه با توجه به مفروضات زیر 
  . در ضمن اضافه می گردد که  نقشه هاي مربوط به هریک از پروژه هاي زیر در پیوست آمده است 

  :طرح مسئله
  

  .طراحی نموده) ز نوع مجزاا(با توجه به اطالعات زیر براي براي این منطقه شبکه جمع آوري فاضالب 
  

 )سال 30دوره طرح (در نظر گرفته شده  1412و  1382سال مبدأ و مقصد دوره طرح به ترتیب سال  - 1
 نفر در هکتار 180تراکم جمعیت در سال ابتدا دوره طرح  - 2
 % 7/1برابر ) مهاجرت+ رشد طبیعی(رشد ساالنه جمعیت  - 3
 لیتر در روز 200اي دوره طرح سرانه مصرف آب خانگی، عمومی، تجاري در سال ابتد - 4
 %55/0د ساالنه مصرف آب شر - 5
 %80ضریب تبدیل آب به فاضالب  - 6
 متر مکعب در هکتار در روز 60میزان نشتاب ورودي به شبکه برابر   - 7
 لیتر در ثانیه در هکتار  12/0میزان آب باران غیر مجاز ورودي به شبکه برابر  - 8
 میلی متر 200حداقل قطر شبکه جمع آوري  - 9

  متر می باشد 2داقل عمق لوله گذاري ح-10
  می باشد%  100ضریب بهره برداري از شبکه در سال ابتدا و مقصد طرح برابر -11
 013/0جنس لوله بتنی با ضریب مانینگ برابر  -12
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 )1پروژه شماره (  محاسبات هیدرولیکی مثال طراحی

 شماره فاضالبرو
 شماره آدم رو

 )m(البرو طول فاض
 )ha(محاسبات تحت پوشش هر فاضالبرو 

 کل جزء پایین دست باال دست
1 1 2 44 1.2 1.2 
2 2 3 44 1.5 2.7 
3 3 4 42 1.8 4.5 
4 4 5 42 2 6.5 
5 5 6 42 2.2 8.7 
6 6 7 39 1 9.7 
7 7 8 39 1.1 10.8 
8 8 9 42 1.7 12.5 
9 9 10 41 2 14.5 

10 10 11 42 3.5 18 
11 11 12 43 4.5 22.5 
12 12 13 40 4.5 27 
13 13 14 42 4.1 31.1 
14 14 17 41 1.2 32.3 
15 15 16 43 1 1 
16 16 17 44 1 2 
17 17 18 44 1.3 36.6 
18 18 19 45 2.1 38.7 
19 19 20 45 2.3 41 
20 20 21 45 1.3 42.3 
21 22 23 50 5 5 
22 23 24 50 5.7 10.7 
23 24 25 44 3 13.7 
24 25 26 44 4.8 18.5 
25 26 30 45 3.8 22.3 
26 27 28 42 6.6 6.6 
27 28 29 42 4.2 10.8 
28 29 30 39 2.4 13.2 
29 30 31 60 4.2 39.7 
30 31 35 63 4 43.7 
31 32 33 50 10.2 10.2 
32 33 34 45 4.5 14.7 
33 34 35 43 2.4 17.1 
34 35 36 63 4.9 65.7 
35 36 37 67 5.5 71.2 
36 37 38 67 5.3 76.5 
37 38 21 63 4.1 80.6 
38 21 39 42 1.4 124.3 
39 39 40 45 2 126.3 
40 40 41 50 2.2 128.5 
41 41 42 50 2.3 130.7 
42 42 43 50 1.8 132.5 
43 44 45 50 6.6 6.6 
44 45 46 50 5.2 11.8 
45 46 47 50 5.1 16.9 
46 47 48 55 4 20.9 
47 48 49 54 2 22.9 
48 49 50 55 2.6 25.5 
49 50 51 50 2.8 28.3 
50 51 52 55 2.6 30.9 
51 52 43 55 1.9 32.8 
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  .با مفروضات یکسان انجام گردیده است  دو نمونه پروژهدراین مرحله پروژه با توجه به مفروضات زیر 
  . در ضمن اضافه می گردد که  نقشه هاي مربوط به هریک از پروژه هاي زیر در پیوست آمده است 

  :طرح مسئله
  

  .طراحی نموده) ز نوع مجزاا(با توجه به اطالعات زیر براي براي این منطقه شبکه جمع آوري فاضالب 
  

 )سال 30دوره طرح (در نظر گرفته شده  1412و  1382سال مبدأ و مقصد دوره طرح به ترتیب سال  - 1
 نفر در هکتار 180تراکم جمعیت در سال ابتدا دوره طرح  - 2
 % 7/1برابر ) مهاجرت+ رشد طبیعی(رشد ساالنه جمعیت  - 3
 لیتر در روز 200اي دوره طرح سرانه مصرف آب خانگی، عمومی، تجاري در سال ابتد - 4
 %55/0د ساالنه مصرف آب شر - 5
 %80ضریب تبدیل آب به فاضالب  - 6
 متر مکعب در هکتار در روز 60میزان نشتاب ورودي به شبکه برابر   - 7
 لیتر در ثانیه در هکتار  12/0میزان آب باران غیر مجاز ورودي به شبکه برابر  - 8
 میلی متر 200حداقل قطر شبکه جمع آوري  - 9

  متر می باشد 2داقل عمق لوله گذاري ح-10
  می باشد%  100ضریب بهره برداري از شبکه در سال ابتدا و مقصد طرح برابر -11
 013/0جنس لوله بتنی با ضریب مانینگ برابر  -12
 
  

  
  :درادامه جداول مربوط به پروژه دوم را خواهیم دید 
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  سبات طراحی هیدرولیکی پروژه دوم امح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رو
الب

اض
ه ف

مار
ش

 
 شماره آدم رو

 طول فاضالبرو
(m) 

  مساحت تحت پوشش هر
 )ha(فاضالبرو  

 کل جزء پایین دست باال دست

1 1 2 60 1.55 1.55 
2 3 2 60 2.5 2.5 
3 4 5 60 2.5 2.5 
4 6 5 80 3.5 3.5 
5 8 7 60 2.5 2.5 
6 2 10 65 1.6 5.65 
7 5 13 65 1.6 7.6 
8 7 15 65 1.6 4.1 
9 9 10 60 3.25 3.25 

10 11 10 62 5.05 5.05 
11 12 13 61 5.05 5.05 
12 14 13 78 7.6 7.6 
13 16 15 60 5.5 5.5 
14 10 18 75 1.8 15.75 
15 13 21 76 1.8 22.05 
16 15 23 75 1.8 11.4 
17 17 18 60 3.25 3.25 
18 19 18 62 4.55 4.55 
19 20 21 63 4.55 4.55 
20 22 21 75 7.5 7.5 
21 24 23 63 5.5 5.5 
22 18 26 45 1.2 24.75 
23 21 28 50 1.6 35.7 
24 23 29 55 1.8 18.7 
25 25 26 60 3.35 3.35 
26 26 27 64 4.6 51.35 
27 27 28 63 4.6 55.95 
28 28 29 73 7.5 117.55 
29 29 30 65 4.5 154.55 
30 32 26 75 1.8 18.65 
31 35 28 80 2 18.4 
32 37 29 80 2.2 13.8 
33 31 32 60 4.3 4.3 
34 33 32 60 3.55 3.55 
35 34 35 64 4.9 9.9 
36 36 35 70 6.3 6.3 
37 38 37 60 6 6 
38 39 32 80 4 4 
39 40 33 80 5 5 
40 41 35 75 5.2 5.2 
41 42 37 75 5.6 5.6 
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