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 مقدمة

االفراد قبل من استخدامها بعد المائٌة التدفقات بأنها الصحً الصرف مٌاه تعرف . 

جمعها ٌتم التً الكمٌات تعتمد و , مصادر عدة من الصحً الصرف مٌاه تجمٌع ٌتم 

 : المٌاه تلك مصادر من و . الجمع نظام نوعٌة على المصادر تلك من

  

 و الفنادق و كالمدارس غٌرها و التجارٌة و المنزلٌة االغراض استعماالت مٌاه 1

 . المطاعم

 . الصناعٌة االستعماالت مٌاه 2

 . السٌول تصرٌف بشبكة المجاري شبكة دمج حالة فً االمطار مٌاه 3

   المٌاه المتسربة من عدة مصادر مائٌة و خاصة المٌاه الجوفٌة 4



 مقدمة



الصرفمصادر مٌاه   

موقع من المعالجة محطة الى الواصلة الصرف مٌاه مواصفات تختلف 

 : لـ فقا و ألخر

   السكان طبٌعة 1

 المخدمة المنطقة فً الصناعً النشاط 2

  االرض استخدام 3

 المنطقة فً الجوفٌة المٌاه مستوٌات 4

   الصحً الصرف مٌاه و المطرٌة الجرٌانات مٌاه بٌن الفصل درجة 5



الصرفمصادر مٌاه   

الحمامات و المطابخ استخدامات من مٌاه تتضمن المنزلٌة الصرف فمٌاه 

 او عمدا االنسان ٌرمٌها نفاٌات أي الى باالضافه المالبس غسٌل مٌاه و

 . الصحً الصرف شبكة نظام فً االنسكاب حوادث من

 

الى باالضافه المنزلٌة الصرف مٌاه من البلدٌة الصرف مٌاه تتؤلف 

   العامة المنشآت و الصناعٌة و التجارٌة المناطق من  التصرٌفات



 صفات مٌاه الصرف 

رائحة و رمادي لون ذات بانها الصرف مٌاه توصٌف ٌمكن  الفٌزٌائٌة الناحٌة من 

   ماء % 99.9 و صلبة مادة % 0.1 حوالً تمثل و نتنة

(% 70 حوالً)  منحلة و ( % 30 حوالً ) معلقة الصلبة المواد تكون  ان ٌمكن.   

معالجة بعملٌات المنحلة و  الغروانٌة و المواد من التخلص على نعمل ان ٌمكن 

   , طبٌعتها حسب بٌولوجٌة او كٌمٌائٌة او فٌزٌائٌة

المجرى قاع على المعلقة المواد هذه ترسب الى ٌإدي منها التخلص عدم الن 

 المستقبل المجرى الى المنحلة المواد تنتقل و الالهوائً للتحلل تعرضها و المستقبل

 . فساده و نوعٌته بتهور لتسهم

 الصرفالصفات الفٌزٌائٌة لمٌاه 



 صفات مٌاه الصرف 

أشكال و عضوٌة ال و عضوٌة مركبات الصرف مٌاه تحوي الكٌمٌائٌة الناحٌة من 

   : من تتألف قد فٌها العضوٌة المكونات ان كما , المنحلة الغازات من مختلفة

بروتٌنات – هٌدروكربونات   

زٌوت – فعال سطح ذات مواد – دسمة مواد – دهون   

الخ ... - فٌنوالت – حشرٌة مبٌدات   

 : من تتألف قد الصرف مٌاه فً العضوٌة غٌر المواد و

فوسفور – نتروجٌن   

كلورٌدات – كبرٌت 

الخ ... - سامة مركبات – ثقٌلة معادن 

 الصفات الكٌمٌائٌة لمٌاه الصرف 



 صفات مٌاه الصرف 

ًالعضوٌة غٌر المواد و % 50 العضوٌة المواد تكون المنزلٌة الصرف مٌاه ف   

 صلبة مواد تحتوي الصرف مٌاه ان بما لكن و الصرف مٌاه مكونات من % 50

 % 90 – 85 حوالً فؤن المعلقة الصلبة المواد من محتواها من أعلى بنسبة منحلة

  العضوٌة المكونات أجمالً من 60 – 55 ان و منحلة العضوٌة غٌر المكونات من

 . منحلة مواد هً

 : عموما هً الصرف مٌاه فً منحلة توجد التً الغازات

االمونٌا – المٌتان – الهٌدروجٌن كبرٌتات   

النتروجٌن – الكربون اوكسٌد ثانً – االكسجٌن   

 الصفات الكٌمٌائٌة لمٌاه الصرف 



تخطٌط شبكات مٌاه 

 الصرف الصحً 



الصحًالمنشآت الرئٌسٌة لمشروع الصرف   

حسب المختلفة الصحً الصرف مشارٌع تنفذ أن ٌمكن:   

الرئٌسٌة, ومجمعاتها األنابٌب شبكة تخطٌط  

الضخ, محطات عدد  

وغٌرها المعالجة, منشؤة مكان. 

مجاري شبكة عن عبارة الصحً الصرف مشروع ٌكون أن وٌمكن 

 منشؤة تسبق الرئٌس المجمع على واحدة ضخ محطة مع بالراحة تعمل

 .غٌرها أو الضخ محطة أو المعالجة



الصحًالمنشآت الرئٌسٌة لمشروع الصرف   

مشروع ومنشآت شكل تحدٌد فً كبٌرا   دورا   المعالجة منشآت مواقع اختٌار ٌلعب 

 الصحً الصرف منشـآت نقسـم أن وٌمكن الكبٌرة المدن فً الصحً الصرف شـبكة

 :رئٌسٌتٌن فئتٌن إلى الوظٌفة حسـب

المستعملة المٌاه ونقل وتجمٌع منشآت :األولى الفئة تضم حٌث: 

 .الصحٌة واألدوات الداخلٌة التمدٌدات -1

 .الخارجٌة الشبكة -2

 .الضخ ومحطات خطوط -3

المجاري رواسب ومعالجة المجاري مٌاه وتعقٌم معالجة منشآت :الثانٌة الفئة وتضم. 



المخلفات مٌاه بتجمٌع الصحٌة واألجهزة الداخلٌة التمدٌدات تقوم 

 الصناعٌة األبنٌة ومن والعامة السكنٌة األبنٌة من والصناعٌـة المنزلٌـة

 الصحً الصرف شبكة إلى) المبنى حدود خـارج إلى المٌاه هذه ونقل

   .(الخارجٌة

مجالً, مغاسل,) الصحٌة األدوات الداخلٌة التمدٌدات وتحوي 

 تقوم التً األفقٌة شبه األنابٌب وشبكة .الخ…… حمامات, مراحٌض,

 .الشاقولٌة األنابٌب إلى المستعملة المٌاه بسحب

 الصحٌةالتمدٌدات الداخلٌة واألدوات 

الصحًالمنشآت الرئٌسٌة لمشروع الصرف   



المتشعبة واألقنٌة األنابٌب من مجموعة أنها على الخارجٌة الشبكة تعرٌف ٌمكن 

 إلى الحر باالنسٌاب الملوثة المٌاه تنقل والتً معٌنة بمٌول األرض فً والمدفونة

   ……وغٌرها واألنهار الودٌان إلى أو المعالجة منشآت

بٌن ونمٌز مجمعات من تتألف و: 

الرئٌسً المجمع إلى المستعملة المٌاه تنقل :فرعٌة مجمعات . 

المدٌنة مخلفات كافة إلٌه تصرف :رئٌس مجمع. 

باللٌـع التفتٌش, غرف مثل الملحقة المنشـآت بعض الخارجٌة الشـبكة على تنشـؤ 

 .الخ …… هدارات, مطرٌة,

 :الشبكة الخارجٌة 

الصحًالمنشآت الرئٌسٌة لمشروع الصرف   



ًمٌـاه رفع ٌتوجب فإنه المنطقة تضارٌس لتباٌن ونظرا   األحوال من كثٌر ف 

 باالنحدار ببعدها لتسٌر عالٌة مناطق إلى منخفضة نقاط فً المتجمعة المجاري

 تعمل بخطوط المرتفعة النقاط إلى الضخ محطات من تنقل أو المٌاه تضخ الطبٌعً,

 الشبكة خطوط لباقً خالفا   الضغط تحت

 :محطات الضخ 

الصحًالمنشآت الرئٌسٌة لمشروع الصرف   

والمواد الشوائب ومن البكتٌرٌا من المجاري مٌاه بتخلٌص المعالجة منشـآت تقوم 

 وال صغٌرا   المواد هذه تركٌز فٌها ٌصبح درجة إلى للتحلل والقابلة الضارة الغرٌبة

 أحواض عن عبارة عادة المعالجة منشآت وتكون والبٌئة لإلنسـان ضررا   ٌسبب

 .المٌاه فً والمنحلة المعلقة المواد ومعالجـة ترسٌب فٌها ٌتم متتالٌة

 :منشآت المعالجة 



مٌاه الصرف الصحًنماذج  شبكات   

ًمٌاه إلى باإلضافة الملوثة والصناعٌة المنزلٌة المٌاه تستقبل التً الشبكات ه 

 غرف من بمجموعة لها الرئٌس التصرٌف خط على الشبكات هذه وتزود األمطار,

 لتجنب وذلك جدا , الغزٌرة األمطار مٌاه لتصرٌف جانبٌة بهدارات المزودة التفتٌش

 .مصرف أو نهر أقرب إلى الفٌضانات مٌاه تساق حٌث الكبٌرة األبعاد

التالٌة األحوال فً الشبكات هذه تستعمل: 

 .نادرا   األمطار سقوط كان إذا -

 أصغرٌه بمٌول الصرف شبكة وضع إلى ٌضطرنا مما مسطحة, األرض كانت إذا -

 .العالقة المواد ترٌب عنها ٌنتـج

 .التدفقات بزٌادة األنابٌب وتنظف تخفٌضها, وٌلزم مركزة المجاري مٌاه كانت إذا -

 المشتركةشبكات الصرف 



مٌاه الصرف الصحًنماذج  شبكات   

 المشتركةشبكات الصرف 



مٌاه الصرف الصحًنماذج  شبكات   

خاصة مجار فً األمطار مٌاه تستقبل التً الشبكات هً :المنفصلة الصرف شبكات 

 المجاري مٌاه تإخذ حٌث .أخرى مجار فً والصناعٌة المنزلٌة المستعملة والمٌاه

 أو مجاور نهر أقرب إلى األمطار ومٌاه المعالجة, منشآت إلى والصناعٌة المنزلٌة

 .وادي أو بحٌرة

التالٌة األحوال فً المنفصلة والنصف المنفصلة الصرف شبكات  تستعمل: 

 كوجود مباشرة, األمطار مٌاه من التخلص فٌه ٌسهل لمكان مجاورة البلدة كانت إذا -

 .للمعالجة تعرضها دون نهر

 .التركٌز خفٌفة المجاري مٌاه كانت إذا -

 شبكات الصرف المنفصلة



مٌاه الصرف الصحًنماذج  شبكات   

 شبكات الصرف المنفصلة

شبكة تصرٌف مٌاه  – 4 -3

 المطر المنفصلة



 مبادئ تخطٌط الشبكة 

ساكبة أحواض إلى المنطقة بتقسٌم عادة التخطٌط ٌبدأ ,   

المٌاه ومصبات المعالجة, محطة موقع على المعنٌة الجهـات مع االتفاق وٌتم 

 ,الرئٌسة والمجمعات

 وٌكن .حدة على ساكب حوض لكل الفرعٌة الخطوط مسار تحدٌد ٌتم ذلك وبعد 

   .كامال   شكال   أخذ قد الصحً الصرف لمشروع الرئٌس الشكل بذلك

التالً التسلسل وفق المسارات تحدٌد عادة وٌتم: 

 .وخارجها المدٌنة فً الرئٌسً المجمع مسار تحدٌد . أ

 .ساكب حوض لكل الفرعٌة المجمعات مسارات تحدٌد . ب

 .الشوارع فً الخطوط مسارات تحدٌد . ت

 


