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 خالصه
احیاا  و ههکيای  هایسیسات ، طراحای ساحيی شايری و عاي تی هاایآب آوریجمع هایشبکههیدرولیکی،  تأسیساتمختلف  هایطراحیدر 

دلیل توسا ه عاورت باه نفوذناپایسر هاهیا  شايری ااا اسط ساحو  هاای آبخدر حوههت یین دبی طراحی، پارامتر اعلی اسا..  مسئلهاراضی و...، 

هاای آبخیا  شاود. اه اسان رو ت یاین پاساد هیادرولوحسکی حوههپیسرد ميجر به اا اسط حج  رواناب، دبی اوج و هاهط مقدار نفوذپیسری میمی

یاد در عياوا  ابا اری مفه های مادسرس. روانااب شايری باميظاور ماد شيری با توجه به پیچیدگی سیست  ههکيی امری ضروری اس.. برای اسن

های تيلیلی هستيد هه اراسيد ای سکی تبدسل بارش به رواناب ها، مد اند. سکی اه اسن مد نظر قرار گراته های شيری مدرس ی و توس ه مکا برنامه

هاای ناب در شبکهبررسی و ارهسابی وض ی. روا. ه اس.نماسيد. در اسن تيقیق اه دو مد  تيلیلی برای برآورد رواناب استفاده گردسدرا ارموله می

 های متولی بوده اسا..خانه ااضالب، همواره مورد توجه ساهما و ارآسيد تصفیه تأسیساتتأثیرات بار هیدرولیکی بر  به دلیلآوری ااضالب جمع

سن محال ه نيا  نتاسج ا .رودمیموضوعات در همیيه مدسرس. ااضالب شيری بيمار  ترسنو تخصصی ترسنمي امروهه اسن موضوع سکی اه  بحورسکه

 نقاط مختلفی اه شبکه دارای ميکل ورود رواناب هستيد.  دهدمی

 
 فاضالب آوریجمع هایشبکهرواناب ،تصفیه، بار هیدرولیکی، کلمات کلیدی: 

 

 

                                                                                                                                                                                                   مقدمه .1
 

ااضاالب اسا..  هایخانهتصافیهدا ای اه  هاایلجن، داع بيداشتی و اساتفاده مجادد اه پسااب 1، تصفیهآوریجمعبرنامه مدسرس. جامع ااضالب شامل 

تبادسل ما ارع باه  عاورتبهپای در پای شاير بالباا   هایتوسا ههای اقتصادی هسادی نی  دارد. ها عالوه بر م اساسی بيداشتی، سودميدیاجرای اسن برنامه

حاعل حتای در ساح   هایااضالب درنتیجهو داع ااضالب مياسبی اسجاد نيده اس. و  آوریجمعسیست  بالب موارد نی   و دربوده  ساهیخانهاراضی 

 هااسی  با اعو  ايی نبوده باعا  م احم.آ  اسجاد شده چو آوریجمعبرای  هاسیجویاه موارد هه مجاری و  ایپاره ب ضی اه م ابر جاری شده و در

حاعل حتی در سح  ب ضی اه م اابر جااری شاده  هایااضالب درنتیجهو داع ااضالب مياسبی اسجاد نيده اس. و  آوریجمعسیست   پسگيته اس.. 

هلای  طورباهگياته اسا..  هااسی  با اعو  ايی نبوده باع  م احم.آ  اسجاد شده چو آوریجمعبرای  هاسیجویاه موارد هه مجاری و  ایدر پارهو 

                                                 
1 Treatment 
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 جایباهسکای را  تاوا نمیااضاالب متفااوت اسا. و  آوریجماعااضالب با مقدار ااضالب اه نظر طر  شبکه  انهختصفیهمقدار ااضالب اه نظر طر  

 هسرا: هاربرددسگری به 

 تغییر داد و سا ت وسض نمود. در حالی آسانیبهاه آ   برداریبيرهپس اه اسجاد و  توا نمیااضالب را  آوریجمعو مستيدثات شبکه  روهاااضالب –اوال  

با اضااه نمود  واحدهای ميابه اا اسط داد و سا حتی در واحدهای موجود تغییراتی اعما  نمود. لیا  آسانیبهااضالب را میتوا   خانهتصفیههه ظرای. 

ااضالب  خانهتصفیهمرحله ای در نظر گراته و هما  طر  را طوالنی انتخاب می هيد، در حالی هه طر   ااضالب را سک آوریجمعطر  شبکه  م موال 

 ااضالب انتخاب می هيید. آوریجمعرا در دو سا چيد مرحله در نظر گراته و هما  طر  هر مرحله را خیلی هوتاهتر اه هما  طر  شبکه 

مقدار سرانه ااضالب هر  درنتیجهآبرسانی و ترقی سح  هندگی مردم و تغییر عادات آنيا مصارف سرانه آب و  تأسیساتبا توجه به اسيکه به مواهات اسجاد 

ل اه هما  هوتاه تر طر  )در شبکه( بیيتر اه مقادسر حاعاعل اه هما  طوالنی طر  )در مقادسر ااضالب ح درنتیجهساله اا اسط خواهد داش.، 

 (.خانهتصفیه

سط ت یین می گردد )حداهثر ليظه ای پیک و ظرای. آنيا بر مبيای حداهثر ليظه ای مقدار ااضالب در شدسد ترسن شرا روهااب اد ااضالب  –ثانیا  

نا آشيای دسگر و  هایآبروههاسی هه مقدار ااضالب اه ساسر روههای سا  بیيتر اس. بر مبيای حداهثر تراه  جم ی.، با اضااه حداهثر نيتاب و 

در  و ؛ر اسن حداهثرها را داشته باشددر حدی انتخاب شود هه ظرای. هاای برای عبو روهاشیب ااضالب  .گردد اب ادااضالب عي تی( س ی می 

پیط بیيی عورتیکه مقدار واق ی ااضالبيا و تغییرات آ  در عمل به حدود برآورد شده نرسد عمال  اشکالی به وجود نخواهد آمد هسرا هما  طر  اه حد 

در نظر گراته  در هر مرحله باسد در حدی خانهفیهتصشده طوالنی تر خواهد گردسد هه در مورد شبکه قابل قبو  و موجه می باشد. در حالی هه ظرای. 

عالوه بر  خانهتصفیهن دسک به مقدار واق ی ااضالب باشد و اه ميظور نمود  ظرای. اضاای اجتياب گردد. هسرا اضااه ظرای.  ورشود هه حتی المقد

 گردد. سرماسه گیاری اضاای اولیه باع  اخال  در تصفیه به خصوص در مراحل تصفیه بیولوحسک می

 
 فاضالب تأسیساتدبی طراحی  . 2

 
، وابستگی مستقی  باا میا ا  مسااح. و تاراه  جم یتای و ااضالب در مقحع همانی مختلف آوریجمعشبکه دبی عبوری هر سک اه مجاری طراحی شده 

لیا ت یین قحر لوله ها بر اساس دبی پیک عبوری اه ااضالبرو در پاسا  طر  می باشد. اسن گیر حجمای  جم ی. تي. پوشط در ابتدا و انتيای طر  دارد:

 نماسط میدهيد. peakQااضالب را با 

 هه عبارت اس. اه:

             inflow+Q infitrationQl+  max=Q peakQ  

ماه سم  دبی عبوری اه ااضالبرو در انتياای طار  بار  maxQدر انتيای طر  بر حسب لیتر در ثانیه ،دبی پیک عبوری اه ااضالبرو  peakQهه در آ  

دبای روانااب بیار مجااه عباوری اه  inflowQدبی نيتاب عبوری اه ااضالب رو در انتيای طر  بر حسب لیتر در ثانیاه و   infiltreationQحسب لیتر در ثانیه ،

 لیتر در ثانیه می باشد.ااضالبرو در انتيای طر  بر حسب 

متوسط جرسا  را می توا  باا توجاه باه  دبی م  جرسا  ضرب نمود . سممقدار دبی متوسط را در ضرسب ماهبرای بدس. آورد  دبی ماه سم  ،باسد 

 ارمو  هسر مياسبه نمود.

                        Qav =
𝐴×𝐵×𝑞×𝐾

86400
 

تاراه    Bمساح. حوهه ااضاالب گیار بار حساب هکتاار، Aدبی متوسط ااضالب در ابتدای سا انتيای طر  بر حسب لیتر در ثانیه ، avQهه در آ  

سرانه تولید ااضالب در ابتدای و سا انتيای طر  بر حساب لیتار در روه باه  q جم ی. حوهه ااضالب گیر بر حسب نفر در هکتار در ابتدای سا انتيای طر ،

 در ابتدا سا انتيای طر  می باشد. برداریبيرهضرسب  Kر، اهای هر نف
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 .باشدمی 2و رواناب1جرسا  ااضالب شامل ااضالب بيداشتی،نيتاب

متوساط و ضا یف طبقاه بيادی مای گاردد.  سک در سه گاروه پساابيای قاوی،شیمیاسی و بیولوح ،خصوعیات ای سکیپسابيای شيری خام بر اساس 

  3005BOD<میلی گرم در لیتر ،ب يوا  ااضالب ض یف شياخته میيود و هر گاه هیفیا. ااضاالب باه   SS<200و 5BOD>150بحورسکه ااضالبی با

و جامادات م لاق پساابيای  5BODقوی شياخته خواهد شد. ب بارت دسگر با توجه باه اسيکاه سارانه   هایپسابمیلی گرم در لیتر برسد ج    SS>450و 

،هیفیا. ااضاالب خاام  گارددمیااضاالب ميظاور  هایخانهتصفیهمیلی گرم در روه انتخاب و در طراحی  04و 04متوسط به ترتیب  طوربهشيری هيور 

ب ،هیفی. ااضالب باه وسا ه میا ا  و می ا  دسترسی و ارهش آ وهواسیآبب مصرای تغییر خواهد نمود لیا با توجه به شراسط تاب ی اه سرانه آ عورتبه

5BOD پساب تولیدی اه نظار  مياسب، برداریبيرهدر عورت  ،تصفیه در هيور هایسیست م لق متفاوت خواهد بود، با توجه به مبانی طراحی  و جامدات

مصارف هراعی و تخلیه در ميیط ميدوستی نخواهيد داش.

 

 رواناب .3
 

-هاای ههکط،نااودا ااضاالب اه ميااب ی اه قبیال پما  آوریجماعخارجی و  ورودی به شبکه  هایآبج ئی اه ااضالب هه ب يوا   عورتبهرواناب 

 اتصا  خحوط باارا ، ،4های آبگیرحوضچه 3ها و مياطق باتالقی درپوش مييو  هاههکط چيمه ها سحيی،ههکيی اونداسیونی،-های سلولیها،ههکيی

شود. رواناب اه نيتاب متفاوت اس. هسر روانااب ناشای اه اتصاا  ها ت رسف مینيس. اه درسچه های هيوسی و دسگر ورودی ها،تخلیه آب خيک هييده

هسرهمیيی ندارد روش شياساسی برای ت یین می ا  رواناب هاه در هسار  هایآبميابع جرسا  خارجی به سیست  شبکه بوده و عموما  ارتباطی با تغییرات سح  

ساهد بيابراسن مقدار روانااب ت یاین شاده شاامل مقاداری نياتاب ناشای اه یسر نمیج ئیات آ  آورده شده اس. ت یین نيتاب ناشی اه بارندگی را امکا  پ

 .بارندگی خواهد بود

ااضاالب تااثیر گایار اسا. در حاین شاراسط  آوریجمعقابل توجيی بر شبکه  طوربهناشی اه شراسط اقلیمی تر س يی دوره بارندگی بوده و  رواناب،

 شود.در نظر گراته می اقلیمی خيک مقدار رواناب عموما  عفر درجه

تااثیر بگایارد. ااا اسط جرساا   آوریجماعسرسع بار شابکه  طوربهدر حین وقاسع بارندگی ب ل. اا اسط می ا  جرسا  ااضالب ممکن اس. رواناب 

ب اد اه آ  بار شابکه ااضالب به عل. رواناب بسته به نوع ميابع رواناب ممکن اس. مدت هما  هوتاهی ب د اه بارندگی ااروهط هياد ساا بمادت هساادی 

واقع شده در درساا ساا  آوریجمعهای شبکه ااضالب تاثیر بگیرد. اا اسط می ا  جرسا  ااضالب به مدت چيد روه برای رواناب م مو  نیس.. آوریجمع

.ن دسکی مياطق ساحلی ممکن اس. با موضوع رواناب ج ر و مدی دس. به گرسبا  باشيد

 

 حجم کل رواناب-3-1
 

روانااب عباارت اسا. اه  هل شود.حج  رواناب تولید شده برحسب مترمک ب اه سک بارندگی واحد شامل رواناب مستقی  سا تأخیری ت رسف میب يوا  

 ندگی و هیدروگراف آب و هوای خيک.مساح. بین هیدروگراف هما  بار

 

 حجم رواناب مستقیم-3-2
 

شود اسان شياخته می بیره وها)آدم رو( ها و پوشط مييو های آبگیر ناودا مستقی  اه قبیل حوههب يوا  بخيی اه هل رواناب تولید شده اه طرسق اني ابات 

نماسد هاه سارس ا  پاس اه اثر گیاشته و اسجاد سک هیدروگراف رواناب می آوریجمعرواناب ناشی اه بارندگی سرس ا  بر سیست  شبکه  دهدمیميابع اجاهه 

مستقی  مسااح. باین هیادروگراف بارنادگی و هیادروگراف آب و  رواناب تمام آ  نی  سرس ا  اروهط می نماسد.شروع بارندگی ع ود هرده و پس اه ا

                                                 
1 water leakage,in-rush of water,infilttration 
2 Runoff 
3 Manhole 
4 Receiving basin 
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ها شروع و در هما  اتمام بارندگی همانی هه پیط بیيی می شود بخط اعظ  رواناب اه ميابع رواناب تاأخیری هوای خيک اس. هه اه اولین تقاطع ميييی

.سابدشود اتمام میتولید می

 

 حجم رواناب تأخیری-4-2
 

شوند سا اه اتصاالتی هه رواناب را پاس اه ساک هماا  قابال ااضالب وارد می آوریجمعب يوا  بخيی اه هل رواناب هه اه اني اب بیر مستقی  به سیست  

ههکط، ههکيی اونداسیو  ها،انيا ابات ههکيای ها رواناب تأخیری عبارتيد اه پم  ميابع شوند.نماسيد ت رسف میتوجه ب د اه شروع بارندگی تولید می

انداهه گیری،نيتاب ناشی اه بارندگی اه رواناب تأخیری قابل تيخیص نیسا. بياابراسن در ت رساف،  هایدادهآنالی   درحین بیر مستقی  ااضالبروها و بیره.

نماساد ميابع رواناب تأخیری اثری مانيد بارندگی تدرسجی بر شبکه داشته و سک هیدروگراف رواناب اسجاد می .اسن نيتاب بخيی اه رواناب تأخیری اس.

تاأخیری مسااح. باین هیادروگراف  روانااب .میابادبا اتمام بارندگی و پس اه جرسا  رواناب پیک اسجاد شده توسط رواناب مستقی  هاهط  تدرسجبههه 

يک اس. هه در هما  اتمام رواناب مستقی  شروع شده و در هماانی هاه هیادروگراف بارنادگی و هیادروگراف بارندگی و هیدروگراف آب و هوای خ

هييد اتمام می سابدآب و هوای خيک همدسگر را قحع می

 

 جريان هایدادهتحلیل . 5
 

تکمیلی را به ميظاور تقسای  بيادی جرساا  ااضاالب باه  هایدادهجرسا  اطالعات بدس. آمده اه پاسط جرسا  مداوم و دسگر  هایدادهسک تيلیل مياسب 

نیاهميد قضاوت مييدسی و در نظر داشتن اثرات اصو  بر شابکه  ب ارهسابی خواهد نمود. اسن تيلیلاج ا  مختلفط س يی ااضالب بيداشتی،نيتاب و روانا

رسا  آهاد ساا جرساا  ميادود شاده و انحباان روانااب باا باارش باشد. موضوع اخیر شامل در نظر داشتن وجود شراسط جميحقه مورد محال ه می آوریجمع

 طراحی استاندارد شده می باشد.

 

 روش برآورد جريان فاضالب بهداشتی. 6
 

اناداهه گیاری جرساا  عاورت  هاایدادهمصرف آب و تيلیل  هایدادهت یین اج ا جرسا  ااضالب بيداشتی هل جرسا  ااضالب بوسیله دو روش تيلیل 

مصرای به عورت تبخیار  آبااضالب در می آسد.  قسمتی اه  عورتبهمیانگین آب مصرف %04تبدسل آب مصرای به ااضالب در اسرا   نسب. گیرد.می

 .در آب نماها و در دستگاهيای خيک هييده مانيد هولرهای آبی مصرف می گردد

گیاری تولیدی قابل انتظار هه توسط دبی سيج ااضالب انداهههای مصرف آب در سیست  به ميظور تخمین جرسا  ااضالب بيداشتی ودهروش او :ر

 شود.ای تيلیل و دسته بيدی میو مصارف عي تی،تجاری و موسسه آوریجمعشود بر اساس جم ی. تي. پوشط شبکه می

اناداهه گیاری  هاایدادهمثاا  انداهه گیری جرسا  ااضالب اس. هه تي. تاثیر بارندگی قارار نگراتاه باشاد)برای  هایدادهروش دوم: شامل تيلیل 

توا  اه هاهط می ا  نيتاب حداقل جرسا  در طاو  شاب حین آب و هوای خيک جرسا  ااضالب بيداشتی را می در ی هما  آب و هوای خيک(.شده

نياتاب اه جرساا  اه متوسط جرسا  ااضالب روهانه ثب. شده در سک روه ميابه در دوره آب و هوای خياک بدسا. آورد. روش شياسای ت یاین میا ا  

 .حداقل شبانه در هسر آورده شده اس.
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ميلی در نواحی شمالی تيرا  هاه  خانهتصفیهاند. به چيد ی تارسخی ندارد و تا چيدی پیط ميدود بودهااضالب پیيراته، سابقه خانهتصفیهدر اسرا  وجود 

هاای مييدسای آب و ااضاالب شروع به هار هرده اس.. طبق آمار رسایده اه شاره. 0404عاحبقرانیه می باشد هه در سا   خانهتصفیهترسن آنيا قدسمی

 هستيد. برداریبيرهاند. هه بیط اه سکصد واحد آنيا در دس. ااضالب در هيور ساخته شده خانهتصفیهها ی اخیر دههيور درچيد دهه
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باسد بر مبيای مقدار ميخصاات واق ای  تأسیساتوجود دارد طراحی هیدرولیکی مربوط به اعال  سا توس ه  تصفیه ااضالب تأسیساتدر مياطقی هه 

ه ميخصاات ااضالب در هر دو شراسط بارانی و بیر بارانی انجام شود. نمونه برداری و تيیه نمونه مجموعه باسد به نياو عايی  انجاام شاود تاا نياا  دهياد

 .واق ی ااضالب باشد

 مقدار جرسا  های ميرو  هسر ،توعیه میيود انداهه گیری ها و آمار حداقل سک ساله مالک عمل قرار گیرد:برای ت یین 

 اه طرسق گراتن میانگین جرسانيای در مدت سک سا ،بدو  احتساب آب بارا . –جرسا  متوسط روهانه 

 نفوذی ه  اس.. هایآبساعته در مواقع بیر بارانی هه مقدار نيتاب و  40اه طرسق انداهه گیری های  –حداقل جرسا  روهانه 

 هایآبساعته در طو  سک سا  در مواق ی هه بر اثر بارندگی،مقدار نيتاب و  40اه طرسق انداهه گیری  –حداقل جرسا  روهانه در مواقع بارانی

 نفوذی هساد اس..

 اه طرسق انداهه گیری های روهانه به مدت هف. روه بالااعله ب د اه قحع هر بارندگی طی سک سا – جرسا  ب د اه بارندگی

 حداهثر جرسا  ساعتی

 

 فاضالب منطقه يک کرمانشاه تأسیساتبررسی وضعیت موجود منطقه . 8

 خانهتصفیهفاضالب و  آوریجمعبررسی فیزيکی شبکه -8-1
 

 عورتبهااضالب برای ت یین ميدوده دارای ميکل نيتاب /رواناب، انتخاب نقاط انداهه گیری جرسا   خانهتصفیهو  آوریجمعبررسی ای سکی شبکه 

 ضروری اس.. برداریبيرهای و ااضالب اه لياظ ساهه خانهتصفیهو  آوریجمعپیوسته سا موردی و اضحراری و ارهسابی مقدماتی وض ی. ای سکی شبکه 

 

   خانهتصفیهو  آوریجمعپايش جريان شبکه  .9
 

دقیق  طوربهاطالعات همی و هیفی جرسا  ااضالب در ميحقه مورد محال ه  آوریجمع، ااضالب خانهتصفیهو  آوریجمعکه هدف اه پاسط جرسا  شب

اسن مرحله نماسد. تيقیق بیيتر همک میباشد اطالعات بدس. آمده اه پاسط جرسا  به ت یین نواحی دارای نيتاب / رواناب اضاای و نواحی نیاهميد به می

پاسط جرسا  باسستی مبياسی برای ت یین نیاه و  هایدادههه  گرددمیهای پیماسط در اولین موق ی. ممکن انجام میيود. تاهید به ميظور هاهط ه سيه

 هایداده آوریجمعجرسا  با استفاده اه  هایدادهمیيا  اه موق ی. نواحی نیاهميد هارهای میدانی اضاای پر ه سيه اسجاد نماسد. به همین دلیل نیاه به اط

 .ها نباسد ابران آمی  جلوه نماسدهای مياسب تيلیل دادههای مياسباتی دقیق و روشهای هالیبراسیو  میدانی،روشمیدانی دقیق و روش

س يی  خانهتصفیههه در هف و ابتدای هانا  اعلی مدو  او   1پاسط جرسا  در محال ه حاضر به همک سک دستگاه دبی سيج التراسونیک داپلر

دقیقه سک بار ثب. پارامترهای مختلف اه قبیل  44ثانیه سک بار انداهه گیری و هر  04دبی سيج برای هر  اسن نصب گردسده اس.. Iانتيای خط اعلی 

 تيظی  و ثب. گردسده اس..0/0/24تا  0/4/24سا  تقوسمی اه آ  به مدت بیط اه سک  هایدادهدبی، درجه حرارت، سرع. و... دبی تيظی  و 

تا  440/4های دبی سيج مورد استفاده ساخ. هيور استرالیا اه نوع التراسونیک دوپلر با رهولوشن سک میلی متر در ثانیه بوده و در ميدوده سرع.

گرم و  004میلی متر و وه  آ  به تيياسی به  40*04*424دارد. اب اد دستگاه درجه سانتی گراد هاراسی 04متر در دمای عفر تا  4متر در ثانیه، تا عمق  0/0

 .دهدمینيا   خانهتصفیهتصاوسر دستگاه و موق ی. قرارگیری آ  در هانا  اعلی  00-4های شماره هیلوگرم اس.. شکل 4متر هابل مخصوص  00با 

 

 جريان  هایدادهتحلیل . 11
 

تکمیلی را بميظور تقسی  بيدی جرسا  ااضالب به  هایدادهاطالعات بدس. آمده اه پاسط جرسا  مداوم و دسگر  جرسا ، هایدادهسک تيلیل مياسب 

بر  اج ا  مختلف س يی ااضالب بيداشتی، نيتاب و رواناب، ارهسابی خواهد نمود اسن تيلیل با قضاوت مييدسی و در نظر داشتن تاثیرات اصو  سا 

باشد. موضوع اخیر شامل وجود شراسط جرسا  آهاد سا جرسا  ميدود شده و انحبان رواناب با بارش طراحی ل ه میميحقه مورد محا آوریجمعشبکه 

 استاندارد شده می باشد.

                                                 
1 Doppler 
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 ر آورد جريان فاضالب بهداشتیب روش .11
 

 روش او  :

آب و تيلیل داده های انداهه گیری جرسا   مصرف هایدادهت یین اج ا  جرسا  ااضالب بيداشتی هل جرسا  ااضالب بوسیله دو روش تيلیل 

گیرد. در روش او  رهوردهای مصرف آب در سیست  بميظور تخمین جرسا  ااضالب بيداشتی تولیدی قابل انتظار هه توسط دبی سيج عورت می

 شوند.تيلیل و دسته بيدی می ایو مصارف عي تی،تجاری و موسسه آوریجمعشود. بر اساس جم ی. تي. پوشط شبکه التراسیيک انداهه گیری می

 روش دوم: 

ی هما  آب و های انداهه گیری شدههدانداهه گیری جرسا  ااضالب اس. هه تي. تاثیر بارندگی قرار نگراته باشد )برای مثا  دا هایدادهتيلیل 

در طو  شب اه متوسط جرسا  ااضالب هوای خيک(. آب و هوای خيک جرسا  ااضالب بيداشتی را می توا  اه هاهط می ا  نيتاب حداقل جرسا  

ی آب و هوای خيک بدس. آورد. روش شياساسی ت یین می ا  نيتاب اه جرسا  حداقل شبانه در هسر آورده روهانه ثب. شده در سک روه ميابه در دوره

 شده اس..

 

 بررسی کیفیت جريان. 12
 

در همانيای حداقل  خانهتصفیهو ابتدای  Iشراسط هیفی ااضالب در نقاط مختلف خطدر اسن محال ه به ميظور ت یین  آوریجمعهیفی. جرسا  در شبکه 

هسرهمیيی(نمونه برداری انجام شده اس. موق ی.  هایآب)حداقل سح  24در پاسی   روه 0عب (به مدت  04تا 0عب ( و حداهثر جرسا ) 0تا 4جرسا )

 نيا  داده شده اس.. 4-0نقاط نمونه برداری در شکل شماره 

 

 خانهتصفیهکیفیت جريان در محل . 13
 

سا  )اه  0،نتاسج آهماسيات حدود خانهتصفیهو همچيین می ا  هاراسی  خانهتصفیههای هیفی ااضالب ورودی به به ميظور بررسی دقیق مقادسر شاخص

 مورد تيلیل قرار گراته اس.. خانهتصفیه(0420تا   0420

 

 فاضالب خانهتصفیهبررسی تاثیرات نشتاب و رواناب بر . 14
 

عورت گراته بحوری هه در پاسا  دوره دبی سيجی و  خانهتصفیهدر ميل های نمونه برداری و انداهه گیری همی و هیفی در نقاط ورودی و خروجی 

و همچيین مقادسر نيتاب و رواناب و تاثیر اسن دو  خانهتصفیهحاعل،می ا  واق ی همی. و هیفی. ااضالب ورودی به  هایدادهنمونه برداری با استفاده اه 

 .های تصفیه بررسی گردسده اس.عامل بر ارآسيد و ه سيه

 

 نتايج و بحث روی نتايج  .15

 

گردد تغییرات بار هیدرولیکی باع  می  و نتاسج تيقیق نيا  داد هه در حوضه خط سک جمع هييده اعلی هرمانياه نيتاب و رواناب هسادی وجود دارد.

و همچيین ارآسيد تصفیه به نيو محلوبی انجام نگیرد و عالوه بر عرف انرحی و تيمیل ه سيه اقتصادی اه نظر هسس. ميیط نی  تاثیر نامحلوبی بگیارد  هه

 عالوه بر تب ات اجتماعی و اقتصادی ميکالتی را برای شره. اسجاد نماسد.

به ميظور اسجاد بانک اطالعات شبکه و استقرار مدسرس. پیيگیرانه جامع و هاهط ميکالت  GISتيیه نقيه های به روه شبکه هرمانياه در ميیط  -0

 در سح  شبکه
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 محال ات جامع ت یین دقیق نقاط ورود نيتاب با همک تلوس سو  مدار بسته، آهماسط دود، رنگ و ... -4

 ب اه ااضالب خانگیمحال ات جامع رواناب شير هرمانياه به ميظور محال ات ايی و اقتصادی تفکیک روانا -4

 بررسی می ا  رواناب ناشی اه ورود رواناب خانگی و ارهسابی اقتصادی روش های هاهط آ  -0

 با توجه به نتاسج محال ه حاضر خانهتصفیهو به روه آوری مدو  او   خانهتصفیهمحال ات و باهنگری مبانی  -0

 ااضالب هایبکهشانجام محال ه بررسی تکيولوحی های بومی و نوسن در همیيه اعال    -0

 ااضالب شير هرمانياه برای تغیسه مصيوعی آب های هسرهمیيی ميحقه خانهتصفیهامکا  سيجی استفاده اه پساب   -0

 مربوطه تأسیساتبررسی و تاثیر نيس. همین و امکا  جدا شد  ميل اتصا  لوله ها و اتصا  لوله ها به ساهه مييو  ها و  -0

ذهر شده و  ااهتورهایيلی و مياسبات مربوطه مقدار نيتاب م ین شود و در عورت عدم امکا  با توجه به توعیه می گردد با انداهه گیری های م 

 شراسط ميابه در دسگر نقاط ت یین گردد.
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