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معرفی کتاب

طراحي و اجراي شبکه هاي فاضالب
نویسندگان: دکتر حمیدرضا صفوي )استاد دانشکده مهندسي عمران،  دانشگاه صنعتي اصفهان(، مهندس فرشته ستاري، مهندس 
مهدي سلیماني، مهندس ناهید همایوني، مهندس پیمان یراقي و مهندس خدیجه کاظمي )کارشناسان مهندسین مشاور طرح و 

تحقیقات آب و فاضالب(
انتشارات: ماني
چاپ اول: 1395

بهداشت محیط  تاسیسات فاضالب در دانشگاه هاي کشور در رشته هاي مهندسي عمران، مکانیک و  اجراي  امروزه نحوه طراحي و 
تدریس مي شود و به دلیل اولویت اجراي این تاسیسات زیربنایي، تعداد مهندسان مشاور و پیمانکاران داراي صالحیت در این زمینه رو به 
افزایش است. به دلیل هزینه هاي اجرایي بسیار زیاد این تاسیسات، تجربه طراحي بهینه و اجراي مناسب آن مي تواند به طور چشمگیري 
هزینه ها را کاهش دهد. بنابراین طراحي شبکه هاي جمع آوري فاضالب عالوه بر کاربرد معادالت حاکم در قالب توصیه هاي استانداردهاي 
مرتبط، نیاز به تجربه طراح در زمینه انتخاب مسیرهاي مناسب لوله گذاري، شیب مناسب کارگذاري، قطر بهینه، جنس متفاوت لوله ها و 

تاسیسات براساس موقعیت محل طراحي و نهایتا انتخاب روش هاي اجرایي مناسب دارد.
هدف از نگارش این کتاب ارائه کلیه جنبه هاي نظري و اجرایي براي دانشجویان و نیز مهندسان مرتبط در زمینه طراحي و اجراي 
شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضالب است. این کتاب حاصل تجارب آموزشي و عملي نویسنده و کلیه همکاران ایشان است که در طي 
بیش از دو دهه تدریس در دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان و بیش از سه دهه طراحي و اجراي این گونه تاسیسات در 
بیش از 80 شهر کشور توسط مهندسان شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان حاصل شده و تالش شده است 

به نحوي تدوین شود که مراحل طراحي و اجراي این تاسیسات را به نحو ساده و کاربردي ارائه نماید.
این کتاب مشتمل بر هفت فصل است. در فصل اول مقدمه اي راجع به اهمیت جمع آوري فاضالب و تاریخچه آن در جهان و ایران ارائه 
شده است. فصل دوم مروري بر معادالت حاکم در مکانیک سیاالت و هیدرولیک کانال هاي باز همراه با مثال هاي کاربردي دارد. در فصل 
سوم مباني طراحي شبکه هاي جمع آوري فاضالب ارائه شده است. در فصل چهارم کاربرد این مباني،  نحوه طراحي این شبکه ها به همراه 
مثال هاي کاربردي بیان شده است تا دانشجویان و مهندسان به راحتي بتوانند روند طراحي را تجربه نمایند. در فصل پنجم به تاسیسات و 
متعلقات شبکه هاي جمع آوري فاضالب پرداخته شده است. در فصل ششم انواع پمپ ها و ایستگاه هاي پمپاژ فاضالب به همراه مثال هایي 

از طراحي آن ها ارائه شده است. نهایتا در فصل هفتم شیوه هاي اجرایي این شبکه ها به تفصیل بیان شده است.
در تدوین این کتاب سعي شده از کلیه مراجع معتبر فارسي و انگلیسي که فهرست آن ها در انتهاي کتاب آورده شده استفاده شود و 

از تجارب طراحي در واحدهاي مختلف شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب حداکثر استفاده به عمل آید.

و  افزایش حفاظت کمي  لزوم  به دنبال آن  و  رشد جمعیت در مناطق شهري و روستایي 
فاضالب هاي  طریق  از  زیست  محیط  آلودگي  از  جلوگیري  به ویژه  و  آب  منابع  از  کیفي 
روستایي  و  فاضالب هاي شهري  تصفیه  و  دیگر، جمع آوري  آالینده هاي  انواع  و  بهداشتي 
آب رساني  است.  داده  قرار  انساني  جوامع  در  زیربنایي  نیازهاي  اساسي ترین  زمره  در  را 
از هشتاد سال دارد،  از شبکه هاي بهداشتي در شهرهاي کشور، قدمتي بیش  با استفاده 
ولي جمع آوري و تصفیه فاضالب هاي بهداشتي در کشور کمتر از چهل سال قدمت  دارد 
از تشکیل  از سال 1368 و پس  این مهم به ویژه  ایران نمي شود.  و شامل تمام شهرهاي 
شرکت هاي آب و فاضالب به طور قانونمند پیگیري شده است. استفاده از شیوه هاي سنتي 
دفع فاضالب همچون دفع در چاه هاي جذبي و رودخانه ها از علل اصلي آلودگي منابع آب 

زیرزمیني و سطحي است که سالمت عمومي جامعه به خطر انداخته است. 
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