
 المحاضرة الخامسة   
 

 تخطيط شبكة الصرف الصحي                                      
 

 مقدمة:   
عدة  واختيار الحل األمثل منبعد القيام بجمع المعلومات والمخططات الالزمة لدراسة مشروع الصرف الصحي 

وسقًا لمعايير اقتصككار ة سةية وئيةية دأدب بالدراسككة  حلول لمشككةلة الصككرف الصككحي و دما ورر سي رروة سككابقة  
 التفصيلية للحل الذي تم اعتماره.

 
وتخطيط الشأةة بالتعريف هو اختيار مسارات   الخطوة األولى سي الدراسة التفصيلية هي تخطيط شأةة الصرف

 بدابيب شأةة الصرف الصحي
 المبدأ األساسي في تخطيط الشبكات :

 
االسكككككككتفارة من ميول األرف لتصكككككككريف هذه  تصكككككككريف المخلفات السكككككككاألة بالراحة و بي المأدب األسكككككككاسكككككككي هو 

وسر ب. وال األدابيب  -1بتطأي  هذا  المأدب يتحق    باإلسككككككككككككككالة الطأيعية  وئ.قصككككككككككككككر  ري  ممةن.المخلفات 
 إن  وصككككككككككول المياه ب.قصككككككككككر  ري  الى -2زاالقالل من عم  الحفر لألدابيب وئهذا يتحق  وسر اقتصككككككككككاري .

 محطة المعالجة  ضمن وصولها  ازجة غير متخمرة مما  سهل معالجتها بيولوجيًا ,
 

 

 
 عةد تخطيط شأةة الصرف  جب التقيد بمايلي  : 
 كل خط صرف صحي  جب بن يأدب بغرسة تفتيش . -

 وضع غرسة عةد تغيير  اتجاه الجريان . -

 وضع غرسة عةد  التقاء  ادأوئين و بو قسطلين   بو اكثر   -

ان الحسككككككككككاي الهيدروليةي لشككككككككككأةات الصككككككككككرف  يتطلب  حسككككككككككاي الغ ارات و المة لية . المطرية بو       -
مراعاة هذا االمر  المشككككككتردة    وهذا  عةي معرسة المسككككككاحة السككككككاكأة المرتيطة بةل وصككككككلة حسككككككابية . ان



يتطلب بثةاء  تخطيط شككككأةة الصككككرف بن ال يتم توزيع الغ ارة الداخلة الى غرسة تفتيش عن  ري  االدأوي 
 واحد . ) قسطل ( يجب أن يخرج من الغرفة أنبوبو بو األدابيب  التي تصب بالغرسة وئالتالي  

بدء خط الصرف الصحي    سي حال وجور عدة مسارات ممةةة للمياه ومتساوية بالطول  ةون االسضل  -
ألده سي بدا ة الخطوط تكون الغ ارات  الميل االكأر ألن هذا المسار  حق  وسر سي دميات الحفر  باتجاه 

يتطلب زيارة الميل ,وئالتالي سان بدء خط قليلة وئالتالي سان تحقي  سرعة جريان سي بدا ات الخطوط .
 ميات الحفر.الصرف الصحي باتجاه الميل االكأر  حق  وسر سي د

 

 خطوات تخطيط الشبكة:
الدراسككة األولية والذي  ةون عارة سي حدر  قد   ةون موقع محطة المعالجة –كككككككككككككككك قأل الأدء بالدراسككة التفصككيلية 

خارج حدور المخطط التةظيمي المسككتقألي للتجمع وئاتجاه األج اء المةخفضككة وهذا  حدر بشككةل واضكك  مةحى و 
 للشأةة.  المجمع الرئيسياتجاه 

التجمع محدر  الحوف السككككاكب بالتعريف هو : ج ء من وللتجمع سككككاكأةال األحواف بتحديدككككككككككككككككككك بعد  ل  دقوم 
لموقع المحطة والتي و ان وجدت   ويةون قد تحدر معةا المةا    ات الميول المعاكسكككة   بخطوط تقسكككيم المياه

 . بحاجة الى ضخ ال صال مياه هذه األج اء الى المحطة
حاالت تكون المةطقة بو التجمع المدروة هةاك يتم تحديد المجمع الخاص بةل حوف سككككككاكب و ها بعد ككككككككككككككككككككك 

 مؤلف من حوف ساكب واحد   وس  المأدب األساسي المذدور سابقًا.
 للتجمع المدروةالصحي  ك بهذا دحصل على الهيةل الرأيسي لشأةة الصرف 

  الفرعية سي الشوارع المختلفة على المسقط األسقي او المجمعات  ك بعد  ل  دقوم بتحديد مسارات الخطوط 
 :وهنا يمكن التمييز بين اسلوبين لتوضع  هذه الخطوط        
 : ي توزيعالاالسلوي  -
توزيع الغ ارة المطرية الةاتجة عن العواصف المطرية  ات الشدة األكأر من شدة العاصفة  بهذا االسلوي يتم  ككككككككك

 المطرية الحسابية وئالتالي عدم ظهور اآلثار السلأية لمثل هذه العواصف بشةل واض .
حالة االسكككككلوي  عما هو عليه سي لتجةب األقطار الكأيرة  ة كككككككككككككككككككك  مةن االقالل من عدر هدارات الفاأ  الالزم

 التجميعي.
بين  الفروقات   بكأر بةثير من الكلفة بين األقطار الكأيرة سيما بيةها ومن حيث الغ ارة و  الفروقات   ككككككككككككككككككككككككككككك إن

ب.قطار األقطار الصكككككغيرة سيما بيةها. وئالتالي سفن دلفة مجمع رأيسكككككي دأير سكككككتكون بكأر من مجمعين بو بكثر 
 .بصغر 

 مما هو عليه المختارة  الغزارة واألقطاراقتصار ة بين بكثر ككك إضاسة لذل  سفن وجور بكثر من مجمع  حق  تواس  
 حالة االسلوي التجميعي. سي 
بقطار  سي مثل هذا االسلوي تكون    سي مجمع واحد  يتم سيه تجميع  مياه  الصرف: سلوب التجميعي  األككككك  

 تكون حيث وصككول مياه الصككرف ب.قصككر  ري  إلى المجمع  الرأيسككي   الىاضككاسة الفرعية صككغيرة. المجمعات



مما  قلل من الفرعية  بكأر بشكككةل ملموة من سكككرعتها سي المجمعات   دتيجة تراكم الغ ارة وسيه سكككرعة الجريان 
 الترسأات سي المجمعات الفرعية .

 مبينين في الشكلين  التاليين : لمذكورين االسلوبين ا - 
 

 

 
 :   مةن التميي  بين اسلوئين لأدا ات الخطو و دما سي الشةلين التاليين :  بدايات الخطوط -  
 
 بداية بغرفة تفتيش مستقلة :-

 

 :بداية مربوطة مع غرفة تفتيش  -
 

 

 شبكات الصرف الصحي :  ونماذج  أشكال 
بما بن ميول  بدابيب شكككككأةة الصكككككرف الصكككككحي   جب بن تتأع الميول الطأيعية   للتجمع وبن مسكككككارات بدابيب  

من دما ج شكككككأةة  شكككككأةة الصكككككرف تتأع مسكككككارات الشكككككوارع  سي المخطط التةظيمي سان اسكككككتخدام دمو ج معين 



 . اك الستخدام هذا الةو ج بوالمةاسأة سي مةطقة ما  ةون مشرو ًا بتوسر الظروف الطأوغراسية الصرف التالية 
 اذج لشبكات الصرف الصحي :.  نورد فيما يلي بعض النم

 

 

 الشبكة المتعامدة
 
 
 

 
 

 



 

 
 الشبكة المتفرعة 

 
 
 

 

 مجمع رئيسي محيطي( او ذات) الشبكة الحلقية
 
 
 
 



 : الصحي  بعض األمور الواجب مراعاتها أثناء تخطيط شبكة الصرف
 
 ررجة مع اتجاه الجريان  90بين االدابيب ب اوية بقل من  ك  جبً  تجةب الوصل  1
 

 

 . مسار المجمع الرئيسي في وسط المدينة. فضل سي حالة التضاريس المةأسطة بن  ةون 2
 
.  جب تجةب تقا ع خطوط الشككككككككككككككأةة مع الور ان واألدهار وخطوط السككككككككككككككل  الحديد ة ودل ما يتطلب إقامة 3

 مةشآت خاصة تسيىء الى عمل شأةات الصرف الصحي.
 
ن موازيين للةهر و بو الخطوط الحديد ة   من عملية تقا ع سي حال وجور دهر قد  ةون األسضل بةاء مجمعي 4

 هذه الخطوط باستمرار مع تل  المواقع.
 
 م يةفذ عارة خطين للشككأةة و ل  مةعًا لقطع الشككارع 30ككككككككككككككككك سي الشككوارع العريضككة والتي ي يد عرضككها عن و 5

 عرضيا عن دل وصلة مة لية.
 
 لمارة االدأوي دما سي الشةل التالي :يتم توضيع غرف التفتيش على المةحةيات وتأعا  -6
 



 
  جب ان  ةون االدأوي الداخل الى غرسة التفتيش عاموري على جدار الغرسة . -7
 
 


