
  
 

 أنظمة الصرف الصحي
 

 األنظمة : منرئيسيين  نميز بين نوعين
 مياه األمطار المنزليةالشبكة  شبكة تسمىتصرف المياه الصناعية والمنزلية في : حيث  المنفصل

  الشبكة المطريةتسمى في شبكة أخرى مستقلة 
الشبكة المطرية في شبكة واحدة تسمى الصناعية و تصرف المياه المنزلية و حيث  :المشترك 

  العامة
 النظامين:بين  ةمقارن
 المحيطة بالتجمع  على البيئة  انعكاس المذكزرين  الصرف  الصحي  يلنظاملكل من  ان 

.في الجدال ادناه نجري مقارنة  وعلى كلفة المشروع ) سواء كلفة االنشاء أو كلفة الصيانة (
انعكاس كل من النظامين على البيئة والكلفة  وقد اشير بحرف  الظهارشاملة بين االنظامين 

 )س( الى الميزة السيئة و )ح( للميزة الحسنة للنظام .
 .من حيث محطة المعالجة :1
 

 نظام مشترك نظام منفصل 

يصل إليها مياه منزلية فقط بالتالي هناك ثبات ـ 
 )ح(  نوعًا ما  بالتحميل

والطقس الرطب  الجاف(فرق كبير بين )غزارة الطقس ـ 
 )س(

عدم وصول الملح المذيب للثلج إلى المحطة )في ـ 
 حال استخدامها في بعض المناطق ( 

يضر قد   المذيب إلى المحطة الملح إن وصول ـ  
 بالمرحلة البيولوجية ومرحلة تخمير الحمأة )س(

 حجم المحطة كبير و تشغيلها مكلف )س(ـ  ـ حجم المحطة اصغر 
  األحواض المطرية غير ضروري )ح(بناء ـ 

 من حيث التأثير على المجاري المائية: .2  
 نظام مشترك نظام منفصل 

ــــــــــــــــ  بدون معالجة إليها غالبا  صــرف مياه األمطار ـ
 )س(

تصرف إليها مياه مشتركة في حال العواصف المطرية ـ 
عن طريق هـــــدارات الاـــــائض التي تبنى على  الغزيرة 

) حيث من الضـــــروري بناء هدار فائض واحد الشـــــبكة  



على االقل قبل  محطة المعالج لمنع مياه االمطار من 
 )س(الدخول كلها الى المحطة (  

ـــــــــــــــ  ( حعدم وصول المياه المنزلية إليها )ـ  األمطار القليلة أو الضعياة الشدة ال تسبب تحميال ـ
للمجاري المائية ) الن هدار الاائض يصــمم   ) يقصــدلها

من أجل عاصــــــــــــــاة مطرية وات شـــــــــــــــدة معينة و التالي 
االمطار وات الشــــــــــدة االقل التســــــــــبب عمل  و التالي ال 
 تســـــبب تحميل للمجاري المائية بالملوثات العضـــــوية (   

 (ح)
 
 
    الصيانة والتشغيل:البناء و  من حيث . 3
 

 نظام مشترك نظام منفصل 
 وجد شبكة واحدةـ  إن وجود شبكتين يزيد من كلاة التمديد )س(ـ 
صعو ة تمديد الشبكتين في حال وجود شبكات ـ 

 س()تخديم أخرى 
إال أن  عمق التمديد أكبر مقارنة مع النظام المناصلـ 

 كلاة التمديد اإلجمالية أقل من المناصل )ح(
إمكانية استعمال أنابيب خزفية الرخيصة الثمن ـ 

ألنابيب الشبكة نظرًا لصغر المقطع العرضي 
 )ح(        المنزلية  

 ال يحتاج إلى فراغ كبير في جسم الطريق )ح(ـ 
 

مما ضعف طول الشبكة المشتركة  طول الشبكة =ـ 
 )س(  يزيد كلاة الصيانة 

مما مياه األمطار تساهم في تنظيف و شطف الشبكة ـ 
 يقلل من كلاة الصيانة )ح(

الوصالت األولى  فيترسبات احتمال وجود ـ 
)بدايات الخطوط ( و في الوصالت وات الميول 

 أيضاً  القليلة مما يزيد من كلاة الصيانة

طول الشبكة العامة مقارنة مع النظام المناصل ـ بما أن 
 )ح(     أقصر فان كلاة صيانتها اقل 

 .من حيث محطة الضخ :4
 

 نظام مشترك نظام منفصل 
ــــــــــــــــ محطة الضث اصغر وأرخ  حيث تضث مياه 

 منزلية فقط 
ـ محطة الضث أكبر وأغلى جزء من المحطة اليعمل إال 

 في حال الطقس الرطب 



 .من حيث الوصالت  الخاطئة :5
 نظام مشترك نظام منفصل 

 ـ ال يوجد احتمال لوصل خاطئ    ـ هناك احتمال حدوث وصل خاطئ 
 .من حيث فيضان األقبية:6

 نظام مشترك نظام منفصل 
 ـ يوجد احتمال فيضان لألقبية    ـ ال يوجد احتمال حدوث فيضان لألقبية  

 
 إن لنظام الصرف المناصل شكالن :

 وال يوجد أي رابط بينهما  مناصلتين حيث يتم إنشاء شبكتين :  لــفصل كامـ 
لصــرف المياه المنزلية والصــناعية أما مياه  إنشاء شبكة واحدةحيث يتم :   يـــــــــــــــــفصــل جزئـــــــــــــــــ 

 صب النهائي لها  مإلى ال األمطار فإنها تسيل عبر أخاديد ومجاري على أطراف الطرقات
 هناك حاالت خاصة أخرى مثل :

 نظام الصرف المركب : ـ
المدينة شــــبكة صــــرف مشــــتركة وفي مناطق التوســــيع يتم إنشــــاء شــــبكتين في المنطقة القديمة من 

تصرف إلى أقرب واد في المنطقة المطرية ترتبط مع الشبكة المشتركة و المنزلية  )منزلية ومطرية (
  المحيطة 

 نظام صرف نصف مناصل : ـ
وصــــــالت فيما بينها بحيث يتم تصــــــري  مياه  إنشــــــاءويتم  يتم إنشــــــاء شــــــبكتين )منزلية ومطرية( 

قد  كونها   مباشرة  والتي يمنع وصولها إلى المجرى المائي)  األولى المطرة األمطار الناتجة عن
 ( تحمل معها   كمية  من الملوثات التي كانت متواجدة في الجو وعلى األســــطح التي جرت عليها

علما  لمعالجتها ميكانيكيا  ى محطة المعالجةإلى الشــــــبكة المنزلية عبر هذه الوصــــــالت لتصــــــل إل
متوضع  وض معالجة مياه امطارحعن هذه المطرة  بناء  أنه من الممكن تخفيف التلوث الناتج

ومنع وصـــول المواد غير المنحلة  المحمولة ) والتي يمكن ان تترســـب  في نهاية الشـــبكة المطرية 
   ً الى المجرى المائي   خالل  فترة تصل الى نصف ساعة (  مع مياه األمطار

 
 انظمة الصرف الصحي الخاصة :

 هناك انظمة صرف صحي تستخدم في حاالت خاصة :
 انظمة الصرف الصحي المضغوطة  -

 انظمة  الصرف الصحي بالتاريغ   -



 تغذية المياه الجوفية : 
 
 

  في تجمع سكاني ما :الصحي  اختيار نظام الصرف 
التخاو هذا القرار ال بد تحديد نظام الصرف  هو المهندس الدارسخذها تمن أهم القرارات التي ي

 حيث:دراسة المنطقة المدروسة بشكل عميق و كاف من  من 
 المنطقة واألحواض الساكبة في المنطقة المدروسةطبوغرافية   -
   بشكل مستقل إمكانية تصري  مياه األمطار -
شبكات التخديم لشبكة الصرف وغيرها من  والمخص  الاراغ المتوفر في جسم الطريق   -

  الاني المطلوب تمديدها في جسم الطريق  
  (-) وجود أنهار, وديان , أراضي زراعية  بالمنطقة المدروسة الواقع المحيط -
مع  المنطقة المدروســــة,ظروف على ألنظمة اآلثار االيجابية والســــلبية لنل من ا اســــقاط  -

الصرف  لمشروع جب أن يتم من خالل دراسة متناملة إن اختيار نظام الصرف ي التأكيد 
 محطة أثر على وكما ورد في فقرة ســابقة  الصــحي )شــبكة ومحطة ( ألن لنظام الصــرف 

المعالجة وعلى المجاري المائية إن وجدت و التالي يجب ان يدرس نظام الصــــــــــــــرف من 
 اضــــافة لذل   للمنطقة المدروســــة خالل هذه النظرة المتناملة لمشــــكلة الصــــرف الصــــحي

لمشـــكلة الصـــرف الصـــحي يجب النظرة المتناملة يجب ان تشـــمل إمكانية الحل المشـــترك 
من     لتجمعات ســكانية متجاورة ) أي شــبكة في كل تجمع مع محطة معالجة مركزية ( 

على ظروف المنطقة  األنظمـة خالل عمليـة اإلســــــــــــــقـاط لســــــــــــــلبيـات وايجـابيـات كـل من 
 النظام  اختيار يتم   الصـــحي لمشـــروع الصـــرف   متناملة ال المدروســـة ومن خالل النظرة

 واقتصاديا  فنيًا وبيئياً  األفضل 

 أمثلة عن اختيار نظام الصرف  -
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 :  2مثال
 ـ تجمع يتوسط  مجرى مائي يستخدم كمصدر لمياه الشرب 

 ـ التجمع وو ميول باتجاه المجرى المائي 



 لحماية مصدر مياه الشرب ومنع تلوث  األفضل اعتماد نظام الصرف المناصل ـ 

 
 

 
 
 
 
 

 :3مثال
 ـ تجمع سكاني وو حوضين ساكبين متعاكسين 

 ـ المجرى المائي هو سيل مؤقت الجريان 



 وادي مهجور  –ـ الوادي قريب من موقع المحطة المختار 
نظرًا لنون المجرى الصغير هو مجرى سيل وال يسمح بصرف ملوثات عضوية إلي   المناقشة:

كون  يصل إلى تجمعات أخرى ومن ناحية أخرى إن ضرورة ضث المياه إلى محطة المعالجة 
فاألفضل اعتماد نظام صرف مناصل و حيث تضث المياه المنزلية إلى شبكة مشتركة في الجزء 

 الثاني من التجمع 
 ألمطار فتعرف إلى المسيل المؤقت  أما مياه ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 4مثال
 



 

 ـ ميول متعاكسة
 ـ إمكانية بناء محطة معالجة مركزية

 ـ مجرى سيل قليل الغزارة
 ـ مجرى مائي وو قدرة منخاضة على التنظيف الذاتي

 القرار: كما هو مبين بالشكل أعاله 
 
 
 
 

 :5مثال 



 

 

  ِA.B  أخاض منC  
 والمقارنة بين الحلول الممكنة لمحطة المعالجة ونظام الصرف:

المخطط أعاله يبين المقترح األول وهو محطة معالجة مركزية مع نظام صرف مناصل  (1
 في كل مجتمع مع محطات ضث كما هو مبين 

 الالحقة(:المخطط أعلى الصاحة الثانية)  (2

 نظام صرف مشترك في كل تجمع مع ثالث محطات معالجة  (3
 
 
 
 



 

 
 
 

 


