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ی ضالب  ی و  ھای  ع آ   ع آوری و د

جمع آوري وخارج كردن آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري از محيط شهري در جوامع انساني سابقه اي 

سال و در  7000اين كار در هندوستان به ديرينه دارد، بطوري كه مطالعات باستان شناسي نشان مي دهد سابقه 

  .سال قبل مي رسد3000سال ، در اورشليم بحدود  4000سال، در يونان و روم به  3000بابل ونينوا به حدود 

بهر حال دفع آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري در دوره باستان به خارج از شهر ها و يا محل جمع آوري 

در . قش عمده اي در شيوع بيماري ها و آلودگي هاي محيطي داشته استبصورت كانال هاي روباز بوده كه ن

پاريس به ) EGOETاگو( براي اولين بار سيستم جمع آوري آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري 1789سال 

  .كيلومتر در زير زمين احداث گرديد 16طول 

يت آب هاي زير زميني به سه در رابطه با وضعدر ايران از گذشته دفع آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري 

  .صورت انجام مي گرفته

چون در اكثر نواحي ايران سطح ايستابي سفره پايين است ، و نفوذ پذيري زمين نيز باتوجه به سن  )1

كوارترنري آن براي جذب فاضالب مناسب است، از چاه هاي جذبي استفاده مي شده است كه اين 

 .چك ايران مثل تهران رواج داردروش امروزه نيز در اكثر شهرهاي بزرگ و كو

اگر ، ذيري مناسبي برخوردار نمي باشدپني باال بوده ويا زمين از نفوذدر مناطقي كه سطح آب زير زمي )2

شهر داراي شيب كافي بوده و يا  زهكشي هاي طبيعي به صورت رودخانه هاي دائمي در مجاورت 
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وسطحي بدون تصفيه به رودخانه انتقال مي يافته شهر قرار داشته با با ساختن فاضالب رو هاي كوتاه 

در حال حاضر در شهر فشم در شمال تهران ( است ، مانند فاضالب هاي قديمي شهر اهواز و بوشهر 

 ).فاضالب حمام آن به همين طريق به رودخانه جاجرود منتقل مي شود

بوده و امكان  شهرياما چنان چه شهر فاقد شيب كافي براي هدايت آبهاي سطحي و فاضالب هاي  )3

استفاده از جريان ثقلي فاضالب وجود نداشته است ، در منازل چاه هاي كم عمق حفر مي شده و 

سپس توسط افرادي كه در اين كار اشتغال داشته اند همه روزه ويا هر چند روز يكبار تخليه مي شده و 

قبل از سيستم دفع  تاه ن بوده كشهر اصفهاا هي يافته ، از جمله اين نوع شهربه بيرون شهر انتقال م

  .آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري از اين طريق اقدام مي شده

ع ی  ی روش  ی  ضالب  ی و  ھای    آوری آ

  :عمل جمع آوري آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري بدو صورت انجام مي پذيرد

  :ايجاد دوسيستم جداگانه ويا كانال هاي جدا از هم) الف

اين شرايط يكي از كانال ها به دفع آبهاي سطحي  ناشي از بارندگي و سيالب ويا آبهاي كه به مصارف  در

نظافت خيابان ها و معابر مي رسد ويا مازاد آب آبياري درختان خيابانها و آبياري فضاهاي سبز مي پردازد و 

تر براي ايجاد شبكه به جامعه ديگري اختصاص به فاضالب هاي خانگي دارد ، اين روش گرچه هزينه اي بيش

  .شهري تحميل مي كند ولي از آنجايي كه اثرات زيست محيطي كمتري دارد ، مناسب تر مي باشد
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  :روش درهم يا مخطلط) ب

در اين روش يك كانال واحد براي كليه آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري احداث مي شود ، گرچه اين 

ضالب را مي طلبد ولي هزينه ساخت تصفيه خانه بيشتر از روش اول روش هزينه كمتري براي ايجاد شبكه فا

  .خواهد بود واثرات زيست محيطي بيشتري را به دنبال دارد

ی ی  ضالب  ی و  ھای  ع آوری آ ه  ب اء یک    ا

  :زير تشكيل مي شود شبكه جمع آوري آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري از مجموعه تاسيسات

 :)فاضالب روها(هدايت آبهاي سطحي و فاضالب ها كانال هاي  )1

دايره اي كانال هاي فرعي كه داراي مقطع  –ساير مشتركين است  كه خود شامل انشعاب منازل و

و يا شامل كانال هاي گرد و  –كانال هاي اصلي كه مي توانند داراي مقطع بيضي هم باشد  –هستند 

هاي تحت فشار جريان در نواحي كه شيب طبيعي زمين  لوله –لوله هاي هدايت باران  –بيضي باشند 

براي جريان  فاضالب در درون لوله ها مناسب نيست و براي جريان فاضالب در لوله بايد از پمپاژ 

  .استفاده كرد

 :تاسيسات ويژه )2

در يك شبكه جمع آوري آبهاي سطحي و فاضالب هاي شهري به علت ويژگي آن عالوه بر فاضالب 

  :آن ها تاسيساتي احداث مي شود كه عبارتند ازروها در مسير 

  :آدم روها -
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  .، مورد استفاده قرار مي گيردمجاري هستند كه در مواقع تمييز كردن و تعمير كردن فاضالب روها 

  :دريچه هاي ريزش باران و ساير آبهاي سطحي -

  .كه در كنار سواره رو قرار مي گيرد

  دريچه ريزش برف -

  .شبكه هاي در هم نصب ميگرددسرريز هاي آب باران كه در  -

 .ايستگاه هاي پمپاژ فاضالب براي شهرهاي كه شيب در آن ها كم است -

 .دريچه هاي ريزش فاضالب براي شهرهاي كه شيب طبيعي دارند -

 .زير گذرها و روگذرها براي گذراندن لوله هاي فاضالب رو ها از زير رودخانه -

 .كه شيب كم دارندحوضچه هاي زير زميني فاضالب روها در شهرهايي  -

فاضالب انتقال پسابهاي شهري مي باشد ، بنابر اين بايد طوري طراحي شود يفه يك شبكه ظبه اينكه و هبا توج

و مهمترين موردي كه در طراحي مورد توجه . كه كمترين نياز را به نيروي انساني جهت نگه داري داشته باشد

  . باشد شيب كانال ها مي باشد ، بطوري كه مانع از رسوب شدن مواد معلق شناور در فاضالب گردد


