
 للمدنمعاٌٌر واشتراطات الصرف الصحً 
  

 المنعزلةوالقرى والمبانً الصغٌرة 



 جذول الوحتىياث
معايير واشتراطات معالجة الصرف الصحي للمدن والتجمعات •

 الصغيرةالسكانية 

 المناسباسس اختيار نظام الصرف الصحي •

 التحليلاشتراطات خزان •

 المنعزلة للمبانى( السيب)من المخلفات السائلة  النهائىالتخلص •

 التصريفطريقة خنادق و   المغطاةطريقة مواسير التصريف •

 طريقة آبار التصريف العميقة و  التصريفبيارات •

 (البيولوجية)أعمال المعالجة الثانوية •

 المنعزلة للمبانىعامة ألعمال المعالجة الثانوية  إشتراطات•

 الصحىتخطيط مواقع محطات معالجة مياه الصرف •



 الوٌاسباسس اختيار ًظام الصرف الصحي 

 الجانب االقتصادي االجتماعً•

 الصرف الصحً عبر خزانات التحلٌل•

 الخزانموقع •

 حجم الخزان•

 شكل الخزان•

 والمخرجتجهٌزات المدخل •

 إنشاء وتشغٌل خزانات التحلل•

 

 

 



خزانات التحلٌل مع أحواض أكسدة أو خنادق التصرٌف أو •

 المرشحات الرملٌة



خزانات تحلٌل وحفر امتصاص أو خنادق تصرٌف أو •

 مرشحات رملٌة



 التحليلاشتراطاث خزاى 
 خـــزان التحليـــل•

 أسس تصميم خزانات التحليل•

 

عدد السكان المطموب 
 خدمتهم

 (متر)األبعاد الهندسية لمحوض 
 عمق الماء عرض طول

5 1.50 0.60 1.20 

10 1.80 0.75 1.50 

15 2.00 0.90 1.50 

20 2.40 1.00 1.70 
 نماذج خزانات التحلٌل

 العالقة بٌن عدد السكان واألبعاد الهندسٌة لخزانات التحلٌل( 1)جدول رقم 



 امهوفخزان lmhof  Tank 

 الحوضأسس تصميم •

 

 

 

 
 

 ذو الطابقٌن أمهوفخزان 

 حـٌز الترسـٌب•

 حــٌز الحمــأة•



 الوٌعزلت للوباًى( السيب)هي الوخلفاث السائلت  الٌهائىالتخلص 
 تجربة االمتصاص•

 

مالحظات على تجربة •
 االمتصاص

الزمن الالزم النخفاض منسوب سطح المياه 
 (دقيقة)مم 250بالحفرة لمسافة 

معدل االمتصاص الفعمى عند منسوب قاع 
 (متر مربع/ يوم/ لتر)الخندق 

 170 أو أقل 2

3 140 

4 120 

5 120 

10 85 

15 65 

30 50 

60 35 

 ال تصمح فأكثر 60

 (2متر/ ٌوم/ لتر)على أساس تصرف السوائل   الفعلىمعدل االمتصاص 

 الٌوم  فىمسطحات االمتصاص بالمتر المربع على أساس المنصرف من الشخص الواحد 

الزمن الالزم النخفاض منسوب سطح 
 مم بالدقائق 25المياه بالحفرة لمسافة 

 مسطح االمتصاص الفعال بالمتر المربع عند منسوب قاع الخندق 

 بالنسبة لممدارس وما يماثمها  بالنسبة لممساكن 

2 1.30 0.40 

3 1.60 0.53 

4 1.80 1.60 

5 1.90 1.65 

10 2.50 0.85 

15 2.90 0.95 

30 3.80 1.40 

45 4.60 1.50 

60 5.00 1.70 

 ال يصمح  ال يصمح  فأكثر  60



طرٌقة مواسٌر التصرٌف المغطاة 

 الحد األدنى للمسافات بٌن محاور مواسٌر التوزٌع عند مداخل الخنادق المتجاورة

عرض الخندق عند منسوب القاع 
الحد األدنى لممسافات المحورية لمواسير  (سم)عمق الخندق  (سم)

 (متر)التوزيع 
 2.00 75إلى  45من  45

 2.00 75إلى  45من  60

 2.50 90إلى  45من  75

 3.00 90إلى  60من  90



 طرٌقة خنادق التصرٌف 

 

 تفاصٌل خنادق التصرٌف فً باطن األرض للتخلص من السٌب



بياراث التصريف 

 مزايا بيارات الصرف •

 بيارات الصرف عيوب •

 

 تفاصٌل بٌارة التصرٌف فً باطن األرض للتخلص من السٌب



 العمٌقة  آبارالتصرٌفطرٌقة 

 مزايا آبار التصريف العميقة •

 عيوب آبار التصريف العميقة •

تفاصٌل أعمال التخلص من السٌب لخزانات التحلٌل 

لتصرٌف  قٌسونوتشمل غرفة ترسٌب دائرٌة ثم 
 (اآلبار العمٌقة)السٌب المرسب فً باطن التربة 



 (البيىلىجيت)أعوال الوعالجت الثاًىيت 
 الرملىخنادق الترشيح •

 

 

 

 

 

الخنادق الرملية تحت سطح •
 األرض



 مرشحات الرمل المكشوفة

لحبيبات الرحل  االعتبارىالمقاس 
 بالممميمتر

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

 350 250 200 150 100 (2م/يوم/مم)أقصى تصرف لمسيب 

 تحديد مسطحات مرشحات الرمل المكشوفة

 تفاصٌل مرشحات الرمل المكشوفة



 المغطاةمرشحات الرمل •

 

 مرشحات الرمل المغطاة



 مرشحات بطٌئة االنسٌاب •

 

اإلنسٌابتفاصٌل المرشحات بطٌئة   



 للوباًىعاهت ألعوال الوعالجت الثاًىيت  إشتراطاث

 الوٌعزلت 

 تفاصٌل غرف حجز الزٌوت والشحوم والرمال



 الصحىتخطيط مواقع محطات معالجة مياه الصرف 

االعتبارات المؤثرة على  تخطٌط مواقع محطات معالجة مٌاه 

   الصحىالصرف 

 المعالجةوحدات ترتيب •

 الصحىلمحطات المعالجة لمياه الصرف  المستقبلىالتوسع •

 شكل األحواض لوحدات المعالجة•

   الصحىالتعددية لوحدات المعالجة بمحطات معالجة مياه الصرف •

 مرونة التشغيل لوحدات المعالجة •

 المستقبليةاستمرارية عمل محطات المعالجة أثناء إنشاء التوسعات •

 الصحىاعتبارات الصيانة لمحطات المعالجة لمياه الصرف •

 

 



تذعين الخذهاث  وهباًىهبٌى اإلدارة والعاهليي 

الصحىبوحطاث هعالجت هياٍ الصرف   

 مبنى اإلدارة•

 لخدمة العاملٌن  مبانى•

 ورش الصٌانة والمخازن  مبانى•

 الصحىالمعمل بمحطات معالجة مٌاه الصرف •

 الصحىاعتبارات هامة أخرى لتخطٌط محطات معالجة مٌاه الصرف 

  الصحىموقف للسٌارات داخل مواقع محطات معالجة الصرف •

 الصحىتأثٌر العوامل الجوٌة على محطات معالجة مٌاه الصرف •

 المعمارٌة للمبنى  والنواحىأعمال تنسٌق وتجمٌل الموقع •

 


