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 ها :آرامستان دستًرالعمل تصفیه فاضالبتهیه ي تديیه  کمیته
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 ست اتحبدیه آرامستبوهبی کشًري سرپر
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 124- 11313243ومببر:             124-11313181تلفه: 
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 بنام خدا 
 

 های کشور دستورالعمل تصفيه فاضالب آرامستان

 

 

 هقذهِ

كٙقتی ٚ  ،ی ٔختّف افٓ اص ثٟذاؿتیٞب فبضالةأشٚصٜ یىی اص ٔقضالت ثٟذاؿتی ٚ صیؼت ٔحیغی وـٛس 

 .ؿٛد تِٛیذ ٔی ٞب ٔؼتبٖٞب ٚ آسا خب٘ٝغؼبِٞبیی اػت وٝ دس  ٞب، فبضالة فبضالةیىی اص ایٗ  .ثبؿذ ٔیوـبٚسصی 

 ٔحؼٛةٞبی لٛی یب ٔتٛػظ  ی فبضالة صیبد ثٛدٜ ٚ دس صٔشٌٜی آِٛد داسای ثبس ٔقٕٛالً ٞبٝ خب٘بِغؼ فبضالة

 ٔٙبثـ ثب تِٛیذاص ٔحُ  ثالفبكّٝ ثذٖٚ تلفیٝ ٚ یب ٚ ؿذٜ ربسی آصاد فضبی دس ٘جبیذ ؿشایغی ٞیچ دس ِزا ،ؿٛ٘ذ ٔی

فذْ وٙتشَ ٚ  .ؿٛ٘ذ تشویت ٚ چـٕٝ لٙبت ،چبٜ ٘ؾیش صیشصٔیٙی ٞبی آة ٔٙبثـ یب خب٘ٝسٚد ٘ؾیش ػغحی ٞبی آة

فالٜٚ ثش تٟذیذ رذی ػالٔت ربٔقٝ ٚ ٔحیظ صیؼت،  ٞبٝ تٛرٟی ٘ؼجت ثٝ ٔذیشیت كحیح فبضالة غؼبِخب٘ ثی

  ثٝ ٞذس ثشٚد.ٞب  احشات ایٗ آِٛدٌیثشای اص ثیٗ ثشدٖ  ٞبی صیبدی ٞضیٙٝ ؿٛد ٔی ثبفج

 
 

 ّا صفیِ فاضالب آراهستاىاّذاف ت

ٚ تشویجبت ٔختّف ؿیٕیبیی ٚ آِی ٚ ٕٞچٙیٗ فٛأُ  ثبؿذ ٞب داسای ؿذت آِٛدٌی صیبدی ٔی فبضالة آسأؼتبٖ

ثٙبثشایٗ رٟت ایٕٙی ٚ حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ استمبء  ،تٛا٘ذ ٚاسد ٔحیظ صیؼت وٙذ ٔختّف ثیِٛٛطیىی سا ٔی

فبضالة  ٟٕٔتشیٗ دالیُ ٚ اٞذاف ٘یبص ثٝ تلفیٝ .ثبؿذ ٔیٞب  ٞبی ثٟذاؿتی ٘یبص ثٝ تلفیٝ ایٗ فبضالة ؿبخق

 :ثبؿذ ٔیٞب ٔٛاسد ریُ  ٔؼتبٖآسا

 استمبء ػغح ثٟذاؿت فٕٛٔی ٚ حفؼ ػالٔت ٔشدْ ٚ ربٔقٝ  -

 حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ رٌّٛیشی اص آِٛدٌی آٖ -

  ٞب آةرٌّٛیشی اص آِٛدٌی  -

 ٞبی ٚاٌیش  ثیٕبسی ی رٌّٛیشی اص اؿبفٝ -

 تیٞبی ثٟذاؿ ال ثشدٖ ؿبخقبث -
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 ّا ٍ تعاریف کارتردی در خصَظ فاضالب  ٍاشُآضٌایی تا  - 1هادُ 

 

خلٛكی تٟیٝ ؿذٜ ثبؿذ ٚ ثٝ ٞش فّتی وٝ ویفیت خٛد سا ثشای آٖ ٔلشف  ٞش آثی وٝ ثشای ٔلشف ثٝ فاضالب: *

اص  ؿٛد. لؼٕت افؾٓ حزٓ فبضالة اص آة ٚ ثبلیٕب٘ذٜ آٖ اص ٔٛاد ٔختّفی تجذیُ ثٝ فبضالة ٔی ،اص دػت ثذٞذ

. یىی اص ٟٕٔتشیٗ اػتٚ ٕٞچٙیٗ فٛأُ ثیٕبسیضا  ثبؿذ لجیُ ٔٛاد ٔقذ٘ی ٚ آِی ثٝ كٛست ٔحَّٛ ٚ ٔقّك ٔی

 40-60وٝ ٞش ٔتشٔىقت فبضالة تلفیٝ ٘ـذٜ  عٛسی ثبؿٙذ ثٝ ٞب ٔی ٞب ٚ پؼبة ٞب، فبضالة وٙٙذٜ آة فٛأُ آِٛدٜ

 وٙذ. ٔتشٔىقت آة سا ثٝ ؿذت آِٛدٜ ٔی

ٝ    ی وٝ رٟت حزف آالیٙدذٜ فشآیٙذزٕٛفٝ ٚاحذٞبی فّٕیبتی ٚ ثٝ ٔ ی فاضالب: تصفیِ * ودبس   ٞدبی فبضدالة ثد

 ؿٛد.  ٌفتٝ ٔی ،سٚد ٔی

 ،ٔب٘ذ ٌشاد ثبلی ٔی ػب٘تی ی دسرٝ 103-105ای وٝ پغ اص تجخیشوشدٖ دس دٔبی  وُ ٔبدٜ : (TS)کل جاهذات *

سٚد ٚ  ؿذ دس خالَ تجخیش اص ثیٗ ٔیای وٝ دس ایٗ دٔب فـبس ثخبس صیبدی داؿتٝ ثب ؿٛد. ٔبدٜ ربٔذات وُ ٌفتٝ ٔی

 ؿٛ٘ذ. ( تمؼیٓ ٔیTDS( ٚ ٔٛاد ربٔذ ٔحَّٛ )TSSوُ ربٔذات ثٝ ٔٛاد ربٔذ ٔقّك ) ؿٛد. ربٔذ خٛا٘ذٜ ٕ٘ی

ٞبی ٟٔٓ پؼبة خشٚری اص ػیؼتٓ تلفیٝ  ربٔذات ٔقّك دس ثحج تلفیٝ یه پبسأتش ٟٔٓ ثٛدٜ ٚ یىی اص ؿبخق

ٞبی ػغحی ثشاثش  ت ٔحیظ صیؼت ایشاٖ ایٗ ٔمذاس ثشای تخّیٝ ثٝ آةثبؿذ وٝ عجك اػتب٘ذاسد ػبصٔبٖ حفبؽ ٔی

 ثبؿذ. ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ٔی 40

 ٞبی ػغحی ٚ ٔـخق وٙٙذٜ آِٛدٌی آِی اػت وٝ ٞٓ ثشای آة(: BOD) اکسیصى هَرد ًیاز تیَضیویایی* 

ٞب اػت  ىشٚاسٌب٘یؼٌٓیشی اوؼیظٖ ٔحَّٛ ٔلشف ؿذٜ تٛػظ ٔی سٚد. اػبع آٖ ا٘ذاصٜ وبس ٔی ٞٓ ثشای فبضالة ثٝ

ثبؿذ  ٞبی ٟٔٓ پؼبة خشٚری اص ػیؼتٓ تلفیٝ ٔی یىی اص ؿبخق وٙٙذ. وٝ دس اوؼیذاػیٖٛ ٔٛاد آِی اػتفبدٜ ٔی

 30ٞبی ػغحی ثشاثش  وٝ عجك اػتب٘ذاسد ػبصٔبٖ حفبؽت ٔحیظ صیؼت ایشاٖ ایٗ ٔمذاس ثشای تخّیٝ ثٝ آة

 ثبؿذ. ٌشْ دس ِیتش ٔی ٔیّی

ٞبی عجیقی  ٌیشی ٔحتٛای آِی فبضالة ٚ ٕٞچٙیٗ آة ثشای ا٘ذاصٜ :(COD) اییاکسیصى هَرد ًیاز ضیوی *

 وٙٙذ. سٚد. دس ایٗ سٚؽ ثشای اوؼیذاػیٖٛ ٔٛاد آِی اص یه فبُٔ اوؼیذوٙٙذٜ لٛی ؿیٕیبیی اػتفبدٜ ٔی وبس ٔی ثٝ

یظ ثبؿذ وٝ عجك اػتب٘ذاسد ػبصٔبٖ حفبؽت ٔح ٞبی ٟٔٓ پؼبة خشٚری اص ػیؼتٓ تلفیٝ ٔی یىی اص ؿبخق

 ثبؿذ. ٌشْ دس ِیتش ٔی ٔیّی 60ٞبی ػغحی ثشاثش  صیؼت ایشاٖ ایٗ ٔمذاس ثشای تخّیٝ ثٝ آة
 

 

 ّا آٍری ٍ تصفیِ فاضالب آراهستاى خصَصیات کلی طرح جوع -2هادُ 

 

 الذاْ ثٝ ٞش (24/8/1371ٚ اكالحیٝ  28/3/1353لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؼبصی ٔحیظ صیؼت )ٔلٛة  9عجك ٔبدٜ 

فبضالة ٕٞچٙیٗ عجك ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی  ٕٔٙٛؿ اػت. ،ٛدٌی ٔحیظ صیؼت سا فشاٞٓ ٕ٘بیذفّٕی وٝ ٔٛرجبت آِ
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 ٔزضا تلفیٝ ٚ دفـ ؿٛد. ٞب ٔخّٛط ؿٛد ٚ ثبیذ ثٝ كٛست وبٔالً غؼبِخب٘ٝ ٘جبیذ ثٝ ٞیچ ٚرٝ ثب ػبیش فبضالة

 ٔحیغی تخّیٝ ؿٛ٘ذ.آٚسی ٚ تلفیٝ ؿذٜ ٚ ثب سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی صیؼت  ٞب ثبیذ رٕـ ثٙبثشایٗ فبضالة آسأؼتبٖ

 ی ؿٕبسٜ ثٝ ّا ًاهِ هقررات تْذاضتی آراهستاى آییيثشاػبع ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی غؼبِخب٘ٝ ثبیذ  : 1تثصرُ 

 اص ػٛی ٚصاست ثٟذاؿت، 9/5/89/ة ٔٛسخ 87075 ی ؿٕبسٜوٝ عی ٘بٔٝ  18/12/1388ٔٛسخ  01/1/70008

 سفبیت ٌشدد. ،دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی اثالك ٌشدیذٜ اػت

ٞب ثش اػبع لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؼبصی ٔحیظ صیؼت ٚ  آٚسی ٚ تلفیٝ فبضالة آسأؼتبٖ عشح رٕـقُٕ دػتٛساِ

تلفیٝ فبضالة ٚ اػتفددبدٜ ٔزددددذد پؼبة  ی رٌّٛیشی اص آِٛدٌی آة تٟیٝ ٌشدیذٜ ٚ دس صٔیٙٝ ی ٘بٔٝ آییٗ

 ی ٞب، اٍِٛٞب ٚ ثش٘بٔٝ عشح ،ٞبی صیشصٔیٙی خشٚری رٟت ٔلبسف ٔختّف اص رّٕٝ وـبٚسصی، آثیبسی ٚ تغزیٝ آة

 .ٕ٘بیذ ٔیارشایی سا اسائٝ 

ٞب ٚ رٌّٛیشی اص  آٚسی ٚ تلفیٝ فبضالة آسأؼتبٖ دس ثحج رٕـ وّیذ سػیذٖ ثٝ ٔذیشیت وبسآٔذ : 2تثصرُ 

ؿشایظ رغشافیبیی ٚ ٔحّی، ، ٞب ٔؼتبٖؿٙبخت خلٛكیبت وٕی ٚ ویفی فبضالة آسا آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت،

ثٙبثشایٗ ٔغبِقبت اِٚیٝ  .ثبؿذ ٔی ٞب ٚ دس ٟ٘بیت تلفیٝ ٚ دفـ ٔٙبػت آٖ آٚسیـ رٕ ٚٔیش، رٕقیت ٚ ٔیضاٖ ٔشي

ثٙذی ثب تٛرٝ ثٝ پبسأتشٞبی ٔختّف ثٟذاؿتی ٚ صیؼت  ای ٚ ؿٟشػتب٘ی ٚ اِٚٛیت عشح ثٝ كٛست اػتب٘ی، ٔٙغمٝ

 ٔحیغی ثبیذ ا٘زبْ ؿٛد.

ب ٚ سٚػتبٞبیی وٝ اص ِحبػ ثٟذاؿتی ؿٟشٞبی ٔشوض اػتبٖ، ؿٟشٞبی ثب رٕقیت ثبال ٚ ٕٞچٙیٗ ؿٟشٞ:  3تثصرُ 

ٚ صیؼت ٔحیغی داسای ٔـىُ ٞؼتٙذ، رٟت ا٘زبْ ٔغبِقبت ٚ تقییٗ ٘ٛؿ تلفیٝ ٚ ارشای ػیؼتٓ تلفیٝ دس 

 ثبؿٙذ. اِٚٛیت ٔی

یب  ٘فش یک هیلیَى)ثب رٕقیت ثیؾ اص  ؿٟشٞب ٚ ؿٟشٞبی ثضسي دس والٖرٟت ا٘زبْ ٔغبِقبت  : 4تثصرُ 

 ٔتش ٔىقت دس سٚص داس٘ذ،  11( وٝ فبضالة ٔذاْٚ ٚ ثیـتش اص دس سٚص٘فش  111ٚٔیش ثیـتش اص  ٔشي

 

 

ثٝ  تجٔـبٚس ٔٙتخت ثش اػبع ایٗ دػتٛساِقُٕ ٘ؼیه ٔـبٚس ثب تزشثٝ وبسی دس ایٗ صٔیٙٝ ثبیذ ٔـخق ؿٛد. 

 الذاْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد. ،تٟیٝ ؿشح خذٔبت ٔتٙبػت ثب ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ

 

 اًتخاب هطاٍر -3هادُ 

 

 34162/ت 84187ؿٕبسٜ  ی ٞبی ٔشثٛط ثٝ ا٘تخبة ٔـبٚس، ٔلٛثٝ ٞب ٚ دػتٛساِقُٕ ٘بٔٝ ییٗٔـبٚس ٔغبثك آ -1

 ٌشدد. ا٘تخبة ٔی لبٖ٘ٛ ثشٌضاسی ٔٙبللبت، 29 ی ٔبدٜ دٞ٘بٔٝ ثٙذ  ٞیبت ٚصیشاٖ ثب فٙٛاٖ آییٗ 16/7/85 ٔٛسخ

 اص ػٛاثك ارشایی، ٔٙؾٛس دس خلٛف اسصیبثی ویفی ٔـبٚساٖ، لبٖ٘ٛ ثشٌضاسی ٔٙبللبت 14 ی ٔبدٜ ةدس ثٙذ  -2

آٚسی ٚ  ثبؿذ ٚ ٔـبٚس ثبیذ داسای تزشثٝ دس ٔٛضٛؿ رٕـ ٞبی صیؼت ٔحیغی ٔشتجظ ثب تلفیٝ فبضالة ٔی عشح

ٞبی  دس سؿتٝ یاسؿذ یب دوتش فبضالة ثٛدٜ ٚ اص رّٕٝ ٘یشٚٞبی ٔتخلق وبسؿٙبع، وبسؿٙبعتلفیٝ 
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، رٕقیت یت ٔحیظ، صٔیٗ ؿٙبػٔحیظ صیؼت، ثٟذاؿ یٟٔٙذػٔىب٘یه،  یٟٔٙذػی فٕشاٖ ٚ ػبصٜ، ٟٔٙذػ

 .ثبؿذ ٔٙذ ثٟشٜ یٞٛاؿٙبػ ٚ یؿٙبػ

  

 ضْرّا جْت کالى ّا آٍری ٍ تصفیِ فاضالب آراهستاى هراحل تْیِ طرح جوع – 4هادُ 

 

 ثبؿذ: ٞب ؿبُٔ چٟبس ٔشحّٝ ثٝ ؿشح ریُ ٔی آٚسی ٚ تلفیٝ فبضالة آسأؼتبٖ تٟیٝ عشح رٕـ

 ضالة آسأؼتبٖ ٚ ا٘زبْ ٔغبِقبت پبیٝ تقییٗ ٔـخلبت وٕی ٚ ویفی فب :ٔشحّٝ اَٚ -

تقییٗ ٔیضاٖ تلفیٝ ٔٛسد ٘یبص ثب تٛرٝ ثٝ ٚضقیت ثٟذاؿتی ٚ صیؼت ٔحیغی ٔٙغمٝ ٚ اسائٝ : ٔشحّٝ دْٚ -

 ٞبی ٔٙبػت رٟت تلفیٝ فبضالة ثب تٛرٝ ثٝ اعالفبت ٚ ٘تبیذ حبكّٝ اص ٔشحّٝ اَٚ ٌضیٙٝ

 ت فٙی ٚ التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی ٚ عشاحی آٖتقییٗ ٌضیٙٝ ٔٙبػت ثب تٛرٝ ثٝ ٔالحؾب :ٔشحّٝ ػْٛ -

 ثشداسی ػیؼتٓ تلفیٝ ٔٙبػت ارشا ٚ ثٟشٜ :ٔشحّٝ چٟبسْ -

 

 

 

 هرحلِ اٍل: تعییي هطخصات کوی ٍ کیفی فاضالب آراهستاى ٍ اًجام هطالعات پایِ  *
 

 سٚص(تقییٗ ٔـخلبت وٕی فبضالة )ٔیضاٖ فبضالة تِٛیذی ثب تٛرٝ ثٝ ٔمذاس آة ٔلشفی دس ؿجب٘ٝ  -1-1

ا٘زبْ آصٔبیـبت تٛػظ یه آصٔبیـٍبٜ  ی ٚػیّٝ )ٔیضاٖ آِٛدٌی فبضالة( ثٝ تقییٗ ٔـخلبت ویفی -1-2

 ٔقتجش ٔحیظ صیؼت

 ٌشدآٚسی اعالفبت پبیٝ دس ٔٙغمٝ  -1-3

 خب٘ٝ تٟیٝ ٘مـٝ رٟت تقییٗ وبسثشی اساضی ٚ تٛپٌٛشافی رٟت ٔـخق ٕ٘ٛدٖ صٔیٗ تلفیٝ -1-1-3

  ػبَ آتی 25ٚٔیش ٚ ثشآٚسد ایٗ پبسأتشٞب ثشای  ٔیضاٖ ٔشيتقییٗ رٕقیت ٔٛرٛد ٚ  -1-2-3

حشاست ٚ فٛأُ رٛی تبحیشٌزاس ثش تلفیٝ  تقییٗ ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی، ٔیضاٖ ثبس٘ذٌی، تجخیش، دسرٝ -1-3-3

 فبضالة

 ٞبی صیشصٔیٙی، ٚرٛد ٔٙبثـ آة ػغحی  ، ػغح آةؿٙبػی ٔٙغمٝ تقییٗ ؿشایظ صٔیٗ -1-4-3

اسصیبثی اص رّٕٝ  ٞبی ٔختّف سٚؽخب٘ٝ ثب تٛرٝ ثٝ  صیؼت ٔحیغی احذاث تلفیٝاسصیبثی احشات  -1-5-3

  ٞب ٔبتشیغ

 تقییٗ ٘ٛؿ اػتفبدٜ ٔزذد اص پؼبة ٚ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ اػتب٘ذاسدٞبی ٞش ٘ٛؿ اػتفبدٜ -1-6-3
 

ثبؿذ  اػتب٘ذاسدٞبی ػبصٔبٖ حفبؽت ٔحیظ صیؼتٞب رٟت دفـ ثبیذ عجك  خب٘ٝ پؼبة خشٚری اص تلفیٝ :تثصرُ 

  آٔذٜ اػت. (1)دس پیٛػت  وٝ
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تعییي هیساى تصفیِ هَرد ًیاز تا تَجِ تِ ٍضعیت تْذاضتی ٍ زیست هحیطی هٌطقِ ٍ ارائِ : هرحلِ دٍم*

 ّای هٌاسة جْت تصفیِ فاضالب تا تَجِ تِ اطالعات ٍ ًتایج حاصلِ از هرحلِ اٍل گسیٌِ
 

ِیذی ٚ ٔیضاٖ آِٛدٌی آٖ ٚ تزضیٝ ٚ تحّیُ ایٗ ٔشحّٝ پغ اص ا٘زبْ ٔغبِقبت پبیٝ ٚ تقییٗ ٔمذاس فبضالة تٛ

 ؿٛد ٚ ؿبُٔ ٔشاحُ صیش اػت: ا٘زبْ ٔی ،آٚسی ؿذٜ اعالفبت رٕـ

 

صیشصٔیٙی ٚ ٘ٛؿ اػتفبدٜ  ٞبی ػغحی ٚ ػغح آة ٞبی ثب تٛرٝ ثٝ ٚضقیت ٔٙغمٝ اص ِحبػ ٚرٛد آة -2-1

 .ٌشدد ٘ٛؿ ػیؼتٓ تلفیٝ ٔـخق ٔی ،ٔزذد ٚ اػتب٘ذاسدٞبی صیؼت ٔحیغی

 ٞبی ٔٙبػت ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِقبت فٛق ئٝ ٌضیٙٝاسا -2-2

 ٞب اص ِحبػ فٙی، التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی ٚ ثشآٚسد ٞضیٙٝ ٞش ٌضیٙٝ ثشسػی ٌضیٙٝ -2-3

 اسصیبثی احشات صیؼت ٔحیغی ٞش ٌضیٙٝ  -2-4
 

 طراحی آى ٍ هحیطی  اقتصادی ٍ زیست،هالحظات فٌی تَجِ تِ هٌاسة تا گسیٌِ تعییي :هرحلِ سَم* 
 

ثٟتشیٗ ٌضیٙٝ رٟت ػیؼتٓ تلفیٝ فبضالة آسأؼتبٖ ٔـخق  ،ٔشحّٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِقبت ٔشحّٝ لجُدس ایٗ 

 ثبؿذ: ؿٛد ٚ ؿبُٔ ٔشاحُ صیش ٔی ٔی

 تقییٗ ثٟتشیٗ ػیؼتٓ اص ِحبػ فٙی، التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی  -3-1

 ٞبی ارشایی ٚ رضییبت ٔشثٛعٝ ـٝمعشاحی ػیؼتٓ ٚ اسائٝ ٘ -3-2

 ٞبی ارشایی ٚ تٟیٝ اػٙبد ٔٙبللٝ ارشا ثب تٛرٝ ثٝ ٘مـٝ ٞبی ثشآٚسد ٞضیٙٝ -3-3
 

 ترداری سیستن تصفیِ هٌاسة اجرا ٍ تْرُ :هرحلِ چْارم *
 

ٞبی ارشایی ٚ اػٙبد ٔٙبللٝ رٟت ارشا پیٕب٘ىبس  دس ایٗ ٔشحّٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛؿ ػیؼتٓ پیـٟٙبد ؿذٜ ٚ ٘مـٝ

 ؿٛد.  ٔـخق ٔی

 ثبؿذ. ثب دثی تِٛیذی ثبال رٟت تخّیٝ ثٝ ٔحیظ صیؼت ضشٚسی ٔی ٌٙذصدایی پؼبة خشٚری ثشای ٔٙبعك: تثصرُ 

تٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ ثٙذٞبی ؿشح خذٔبت  ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ وبسفشٔب ٔی -5هادُ 

 دسخٛاػتی اص ٔـبٚس الذاْ ٕ٘بیذ.

ٜٚ ٌٙذصدایی( ثشای تلفیٝ اِٚیٝ ٚ حب٘ٛیٝ ثٝ فال ػیؼتٓ ٔتذاَٚ تلفیٝ فبضالة )تلفیٝ ٔمذٔبتی، -6هادُ 

٘فش  111ٚ ثب ٔشي ٚ ٔیش ثیـتش اص  ٚ ثیـتش دس سٚصٔتشٔىقت  11ؿٟشٞب ثب تِٛیذ فبضالة ٔذاْٚ ٚ دثی حذٚد  والٖ

 ثب ا٘زبْ ٔغبِقبت پبیٝ ٚ اسصیبثی فٙی، التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی ثبیذ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد. دس سٚص
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  ّاضْر غیر کالىّا جْت  تصفیِ فاضالب آراهستاى

 

٘فش دس سٚص  111تب  51یب ٔشي ٚ ٔیش ثیٗ  ٘فشیک هیلیَى تب  پاًصذ ّسارثیٗ ٟشٞبی ثب رٕقیت ثشای ؿ -7هادُ 

 اص ثب تٛرٝ ثٝ ٔذاْٚ ٘جٛدٖ فبضالة تِٛیذی ٔتشٔىقت دس سٚص  11تب  7ٚ دثی ثیٗ 

 

 

 دٜ ٕ٘ٛد.تٛاٖ اػتفب ثب سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ پؼبة ٔی حجن تسرگثب  ّای کاهپَزیتی سیستن

ٚ ٘فش دس سٚص  51تب  21٘فش یب ٔشي ٚ ٔیش ثیٗ  پاًصذ ّسارتب  صذ ّسارثشای ؿٟشٞبی ثب رٕقیت ثیٗ  –8هادُ 

حجن ثب  ّای کاهپَزیتی سیستناص ثب تٛرٝ ثٝ ٔذاْٚ ٘جٛدٖ فبضالة تِٛیذی ٔتشٔىقت دس سٚص  7تب  5دثی 

 ٕٛد.تٛاٖ اػتفبدٜ ٘ ثب سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ پؼبة ٔی هتَسط

ثشای  حجن کَچکثب  کاهپَزیتیػبختٝ  ٞبی پىیذ پیؾ ٚ ػیؼتٓ ایوْاف تاًکػیؼتٓ تلفیٝ  -9هادُ 

ثبیذ ٔتشٔىقت دس سٚص  5ٚ دثی تب ٘فش دس سٚص  21تب ٚٔیش  ٔشي یب٘فش ٚ  صذ ّسارؿٟشٞبی ثب رٕقیت وٕتش اص 

 اػتفبدٜ ؿٛد.

 تٛاٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٔی سپتیک تاًکسٚص اص  سدٔتشٔىقت  3ٚ دثی وٕتش اص  هٌاطق رٍستاییثشای  -11هادُ 

ٚ ٔٛؽف ؿذٜ ػفبسؽ دادٜ  ،پیؾ ػبختٝ ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ فبضالة تِٛیذی کاهپَزیتیٞبی  ػیؼتٓ : 1تثصرُ 

یٕب٘ىبس ٔٛؽف ثٝ تضٕیٗ ٚ پ ثٛدٜ ثٝ سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ صیؼت ٔحیغی ثب تٛرٝ ثٝ ٚضقیت ٔٙغمٝ

 ثبؿذ. ذاسدٞبی ٔحیظ صیؼت ٔیویفیت پؼبة خشٚری ٔغبثك ثب اػتب٘

ذ ٚ پؼبة ٙوٙ اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ ٔحیظ صیؼت سا ثشآٚسدٜ ٕ٘ی سپتیکٚ  ایوْاف ٞبی ػیؼتٓ : 2تثصرُ 

ٞبی صیشصٔیٙی دس الیٝ ؿٙی عجك پیٛػت  ٚ یب دس كٛست ثبال ثٛدٖ آة خشٚری آٖ ثبیذ دس چبٜ رزثی دفـ ؿٛد

  .پخؾ ؿٛد (3)

ػپتیه تب٘ه دس پیٛػت پیؾ ػبختٝ ٚ  یپىیچ وبٔپٛصیت ،تب٘ه ایٕٟبف ٞبی ٔقیبسٞبی عشاحی ػیؼتٓ : 3تثصرُ

  .تٛضیح دادٜ ؿذٜ اػت (2)

ٞب ٚ  ػبصٔبٖ ؿٟشداسی)سٚصاست وـٛ ی ٘ؾبست فبِیٝ ثش حؼٗ ارشای ٔفبد ایٗ دػتٛساِقُٕ ثش فٟذٜ -11هادُ 

 ثبؿذ. ٔی (ٞب دٞیبسی

ٞبی  پغ اص اثالك ثٝ اػتب٘ذاسیتٟیٝ ٚ پیٛػت  2ٕبْ ثٝ ا٘ض تجلشٜ 9ٔبدٜ ٚ  12ایٗ دػتٛساِقُٕ دس  -12هادُ 

 ػشاػش وـٛس الصْ االرشا اػت.
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 :ّا پیَست

 

 استاًذاردّای تخلیِ -1پیَست 

 

( ٕٞیٗ آییٗ ٘بٔٝ ٚ 3آییٗ ٘بٔٝ رٌّٛیشی اص آِٛدٌی آة ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔبدٜ ) 5ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ ٞبی تخّیٝ اػتب٘ذاسد

، وـدٛس ٚ وـدبٚسصی تٛػدظ    تٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی، ٘یشٚ، كٙبیـ، ٔقذٖ ٚ فّضاثب ٕٞىبسی ٚصاستخب٘ٝ ثٟذاؿت، دس

 ػبصٔبٖ حفبؽت ٔحیظ صیؼت تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ٌشدیذٜ اػت.

 دس ایٗ آییٗ ٘بٔٝ فجبستٙذ اص:ٔالحؾبت وّی 

ؿٛد  ٞب ثیبٖ ٔی وٙٙذٜ ٞبیی ثبؿذ وٝ ثٝ كٛست حذاوخش غّؾت آِٛدٜدٞب ثبیذ ثش اػبع اػتب٘ذاس تخّیٝ فبضالة  -1

 .سفبیت ایٗ اػتب٘ذاسدٞب تحت ٘ؾبست ػبصٔبٖ حفبؽت ٔحیظ صیؼت ضشٚسی اػتٚ 

بػت ٞبی ٟٔٙذػی ٚ اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی ٔٙ ٞبی تِٛیذ سا ثب ثشسػی وٙٙذٜ ثبیذ فبضالة ٔؼئِٛیٗ ٔٙبثـ آِٛدٜ -2

 تلفیٝ ٕ٘بیذ. ٚ التلبدی تب حذ اػتب٘ذاسدٞب

ٞدب ثبیدذ ثالفبكدّٝ پدغ اص آخدشیٗ ٚاحدذ        س فبضدالة ٌیشی غّؾت ٔٛاد آِٛدٜ وٙٙذٜ ٚ ٔمذاس رشیبٖ د ا٘ذاصٜ  -3

 خب٘ٝ ٚ لجُ اص ٚسٚد ثٝ ٔحیظ ا٘زبْ ٌیشد. ای تلفیٝ تلفیٝ

ٌیشی رٟت تغجیك ثب اػتب٘ذاسدٞبی افالْ ؿذٜ لجُ اص تبػیؼبت تلفیٝ فبضالة ثبیذ ثش ٔجٙبی ٕ٘ٛ٘دٝ   ا٘ذاصٜ  -4

 یشی دس عَٛ صٔبٖ تخّیٝ ٔالن خٛاٞذ ثٛد.ٌ ی وٝ تخّیٝ ٘بپیٛػتٝ داس٘ذ ا٘ذاصٜیٞب ٔشوت كٛست ٌیشد. دس ػیؼتٓ

ػیؼبت تلفیٝ فبضالة لجُ اص دفـ ثبیؼتی ثدٝ كدٛست ٔٙبػدت    أِزٗ ٚ یب ػبیش ٔٛاد ربٔذ تِٛیذ ؿذٜ دس ت  -5

 ی ایٗ ٔٛاد ٘جبیذ ٔٛرت آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٌشدد.یتلفیٝ ؿذٜ ٚ تخّیٝ ٟ٘ب

ی پزیش٘ذٜ ٌدشدد ودٝ حدذاوخش اخدتالط     ٞب ٘حٛی ٚاسد آةٝ فبضالة تلفیٝ ؿذٜ ثبیذ ثب ؿشایظ یىٙٛاخت ٚ ث  -6

 كٛست ٌیشد.

 فبضالة خشٚری ٘جبیؼتی داسی ثٛی ٘بٔغجٛؿ ثٛدٜ ٚ حبٚی وف ٚارؼبْ ؿٙبٚس ثبؿذ.  -7

ٞبی پزیش٘ذٜ ٚ ٔحّی تخّیٝ سا ثدٝ عدٛس ٔحؼدٛع تغییدش      سً٘ ٚ وذٚست فبضالة خشٚری ٘جبیذ ؽٛاٞش آة  -8

 دٞذ.

 Standard Methodsٞبی رودش ؿدذٜ دس وتدبة    ٚؽٞبی ػٙزؾ پبسأتشٞبی آِٛدٜ وٙٙذٜ ثش ٔجٙبی س سٚؽ  -9

 خٛاٞذ ثٛد.

ٞبی رزثی دس ٔٙبعمی وٝ  ٞب ٚ یب تشا٘ـٝ وبسٌیشی چبٜٝ ف تب٘ه ثب ثباػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ػپتیه تب٘ه ٚ ایٕٟ -10

 .ٕٔٙٛؿ اػت ،ثبؿذ ٔتش ٔی 3ٞبی صیشصٔیٙی وٕتش اص  فبكّٝ وف چبٜ یب تشا٘ـٝ اص ػغح آة

ٞدبی ٔٙؾدٛس ؿدذٜ     ٞب ٘جبیذ ویفیت آة سا ثشای اػتفبدٜ ٝ خشٚری فبضالةدٞبی ٔشثٛعسضٕٗ سفبیت اػتب٘ذا  -11

 تغییش دٞذ.

سلیك وشدٖ فبضالة تلفیٝ ؿذٜ یب خبْ ثٝ ٔٙؾٛس سػب٘یذٖ غّؾت ٔٛاد آِٛدٜ وٙٙذٜ تدب حدذ اػدتب٘ذاسدٞبی      -12

 ثبؿذ. افالْ ؿذٜ لبثُ لجَٛ ٕ٘ی
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 یظ صیؼت ٔزبص اػت.ٞب ثب وؼت ٔٛافمت ػبصٔبٖ ٔح ٞبی تجخیش فبضالة اػتفبدٜ اص سٚؽ  -13

وبس سفتدٝ  ٝ ای ث رٟت سفـ اؿىبَ ٚاحذٞبی تلفیٝ وٝ كشفبً ییاػتفبدٜ اص وٙبس ٌزس ٕٔٙٛؿ اػت، وٙبس ٌزسٞب  -14

 ٔزبص اػت. ،ٌیش٘ذ آٚسی تٛاْ فبضالة ؿٟشی ثب ثبساٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٚ یب دس صٔبٖ رٕـ

ٞدبی الصْ   ثیٙدی  ثشداسی ٌدشدد تدب پدیؾ    ثٟشٜای عشاحی، احذاث ٚ  ػیؼبت تلفیٝ فبضالة ثبیؼتی ثٝ ٌٛ٘ٝأت  -15

ی یرٟت ثٝ حذالُ سػب٘یذٖ آِٛدٌی دس ٔٛالـ اضغشاسی اص لجیُ ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی ٘بٔٙبػت، لغـ ثدشق، ٘بسػدب  

ٞب ثیؾ اص ایٗ اػدتب٘ذاسدٞب   ٞبی كٙقتی وٝ آِٛدٌی آٖ آٖ دػتٝ اص فبضالة فشاٞٓ ٌشدد. …تزٟیضات ٔىب٘یىی ٚ 

 تٛا٘ذ فبضالة خٛد سا ثب وؼت ٔٛافمت ػبصٔبٖ ثذٖٚ تلفیٝ دفـ ٕ٘بیٙذ. ٘جبؿذ ٔی

تخّیٝ ثب غّؾت ثیؾ اص ٔیضاٖ ٔـخق ؿذٜ دس رذَٚ دس كٛستی ٔزبص خٛاٞذ ثٛد وٝ پؼبة خشٚردی،   -1تجلشٜ

 ٔتشی ثیؾ اص دٜ دسكذ افضایؾ ٘ذٞذ. 200غّؾت وّشایذ، ػِٛفبت ٚ ٔٛاد ٔحَّٛ ٔٙجـ پزیش٘ذٜ سا دس ؿقبؿ 

تخّیٝ ثب غّؾت ثیؾ اص ٔیضاٖ ٔـخق ؿذٜ دس رذَٚ دس كٛستی ٔزبص خٛاٞذ ثٛد وٝ افدضایؾ وّشایدذ،    -2تجلشٜ

 ػِٛفبت ٚ ٔحَّٛ پؼبة خشٚری ٘ؼجت ثٝ آة ٔلشفی ثیؾ اص دٜ دسكذ ٘جبؿذ.

 دسكذ وبٞؾ دٞٙذ. 90سا حذالُ  BOD5  ٚCODثٛد كٙبیـ ٔٛرٛد ٔزبص خٛاٞٙذ  -3تجلشٜ

ٔتشی ٚسٚد آٖ، دسرٝ  200ٌشاد دس ؿقبؿ  دسرٝ ػب٘تی 3یضا٘ی ثبؿذ وٝ ثیؾ اص دسرٝ حشاست ثبیذ ثٝ ٔ -4تجلشٜ 

 حشاست ٔٙجـ پزیش٘ذٜ سا افضایؾ یب وبٞؾ ٘ذٞذ.

د( دس فبضدالة تلدفیٝ ؿدذٜ ؿدٟشی، دس كدٛست اػدتفبدٜ اص آٖ رٟدت آثیدبسی         ٛتقذاد تخٓ اٍُ٘ )ٕ٘بت -5تجلشٜ

 .ثیؾ اص یه فذد دس ِیتش ثبؿذ ٔحلٛالتی وٝ ثٝ كٛست خبْ ٔٛسد ٔلشف لشاس ٔی ٌیشد ٘جبیذ

 ( آٔذٜ اػت.1ٔیضاٖ اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ پبسأتشٞبی ٔختّف دس رذَٚ )
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 ّا ( استاًذاردّای خرٍجی فاضالب1جذٍل )
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 (1اداهِ جذٍل )
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 هعیارّای طراحی سیستن ایوْاف تاًک، پکیچ کاهپَزیتی ٍ سپتیک تاًک -2پیَست 

 

 تصفیِ ایوْاف تاًک سیستن -1

 

تفبٚت اكّی  ؿٛد. ٘فش اػتفبدٜ ٔی 15000تب  50 ٞبی وٕتش اص كذ ٞضاس ٘فش ٚ ٔقٕٛالً ثشای تلفیٝ فبضالة رٕقیت

فضبی ایٕٟبف تب٘ه اص ػٝ لؼٕت  ثبؿذ. ٘ـیٙی اص ٔٙغمٝ ٞضٓ ٔی آٖ ثب ػپتیه تب٘ه دس رذاػبصی ٔٙغمٝ تٝ

 تـىیُ ؿذٜ اػت:

ؿٛد ٚ ٔٛاد ٔقّك آٖ سٚی  فبضالة پغ اص ٚسٚد اص ػشفتؾ وبػتٝ ٔی ی اػت.لؼٕت ثبالیی وٝ ٚیظٜ تٝ ٘ـیٙ -

 ؿٛ٘ذ. داس تٝ ٘ـیٗ ٔی ػغح ؿیت

ٔب٘ذ ٚ ٔب٘ٙذ  دس ایٗ لؼٕت ِزٗ ٔذت صٔبٖ عٛال٘ی ٔی ٞٛاصی ِزٗ ٔی ثبؿذ. لؼٕت صیشیٗ ٚیظٜ ٞضٓ ثی -

 ؿٛد. ػپتیه تب٘ه اص حزٓ آٖ وبػتٝ ٔی

 ٞٛاصی ِزٗ ٔی ثبؿذ. ت آٔذٜ اص ٞضٓ ثیلؼٕت وٙبسی ٚیظٜ رٕـ ؿذٖ ٌبصٞبی ثٝ دػ -

 

 هحاسثات هرتَط تِ ایوْاف تاًک

 

 ثبؿذ: ٞبی وٛچه ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ٔقیبسٞبی عشاحی ایٕٟبف تب٘ه

 .ؿذٜ اػت ٔتشٔىقت تقییٗ 5/1ِیتش ٚ حذالُ حزٓ سا ثشاثش  30٘ـیٙی حزٓ سا ثشای ٞش ٘فش  اِف( ثشای لؼٕت تٝ

 .ٔتشٔىقت تقییٗ ؿذٜ اػت 3حزٓ آٖ سا  ِیتش ٚ 60ش ٘فش ة( ثشای لؼٕت ٞضٓ حزٓ سا ثشای ٞ

 ٔتش ٔىقت اػت. 5/1ِیتش ٚ حذالُ  30د( ثشای لؼٕت رٕـ ؿذٖ ٌبص حزٓ ثشای ٞش ٘فش 

صٔبٖ ، ٔتش ثش ػبفت ثشای ٞش ٔتش عَٛ 25ثبس ػشسیضٞب سا ثشاثش  ،ٔتش ثش ػبفت 2ثبس ػغحی ایٕٟبف تب٘ه سا حذٚد 

ٌشفتٝ دسكذ وُ ػغح ا٘جبسٜ دس ٘ؾش  20لؼٕت رٕـ ؿذٖ ٌبص سا حذالُ ػبفت ٚ ػغح  5/1 -2ٔب٘ذ حذٚد 

 دٞذ. ( یه ػیؼتٓ ایٕٟبف سا ٘ـبٖ ٔی1ؿىُ )ؿٛد.  ٔی
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 ( سیستن ایوْاف1ضکل )

 

 ّای پکیج پیص ساختِ کاهپَزیتی سیستن -2

 

ٚیظٜ  عٛس ؿٛ٘ذ. ثٝ ٞبی تمٛیت ؿذٜ ؿٙبختٝ ٔی ای ثٝ فٙٛاٖ پالػتیه عٛس ٌؼتشدٜ تشویجبت وبٔپٛصیت ثٝ

خٛد داسای ٚیظٌی ٔٙحلش ثٝ فشدی  ی ای دس ٔبتشیغ پّیٕشی ٞؼتٙذ، وٝ ثٝ ٘ٛثٝ وٙٙذٜ ٞب، اِیبف تمٛیت وبٔپٛصیت

ؿٛ٘ذ ٚ اِیبف ٔٛسد اػتفبدٜ وشثٗ، ؿیـٝ یب وٛالس  ٔٛاد وبٔپٛصیتی اص دٚ رضء اِیبف ٚ سصیٗ تـىیُ ٔی ٔی ثبؿٙذ.

اػتشٞبی اؿجبؿ ٘ـذٜ، ٚیٙیُ اػتش،  لغقبت وبٔپٛصیتی ؿبُٔ پّی ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس تِٛیذ ا٘ٛاؿ سصیٗ ٞؼتٙذ.

دس تِٛیذ وبٔپٛصیت دٚ رٙغ اِیبف ٚ سصیٗ ثذٖٚ ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی ثب یىذیٍش  ثبؿذ. اٚستبٖ ٚ ... ٔی اپٛوؼی، پّی

تش  ٚصٖ پبییٗ ٌیشد. ؿٛ٘ذ وٝ دس ٘تیزٝ ٔبدٜ ٟ٘بیی ثب ٔمبٚٔت ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ ارضای اِٚیٝ ؿىُ ٔی ٔخّٛط ٔی

ثبؿذ، تب ربیی وٝ ثٝ فٙٛاٖ ربیٍضیٗ لغقبت  لغقبت وبٔپٛصیتی ٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔٛاد ٘یض ثؼیبس حبئض إٞیت ٔی

 دٞٙذ. دسكذ اص ٚصٖ تزٟیضات سا وبٞؾ ٔی 20-50ٔی ٛدسكذ ٚ دس لغقبت آِٛٔیٙی 60-80فٛالدی 

حلَٛ فّٕىشد ٔٙبػت اص ٞبی فٙی ٚ ٟٔٙذػی ثٝ ٔٙؾٛس  ٞبی تلفیٝ فبضالة فالٜٚ ثش عشاحی دس ٔزٕٛؿ پىیذ

ی ٚ دػتیبثی ثٝ اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ صیؼت ٔحیغی، ٘یبصٔٙذ عشاحی ٔٙبػجی ثشای اعٕیٙبٖ اص فشآیٙذدیذٌبٜ 

ای وبفی دس تٕبٔی ٔذت صٔبٖ فّٕىشد خٛد ٞؼتٙذ، تب لبثّیت افتٕبد ػیؼتٓ دس ؿشایظ ٔختّف  اػتحىبْ ػبصٜ

 دسٖٚ ٔخضٖ، ٔیضاٖ ثبسٞبی ٚاسدٜ، ٔیضاٖ سعٛثت ٔحیغی،ثٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛس، فـبس ػیبَ  وبسوشد فشاٞٓ ٌشدد.

وٙٙذٜ دس خبن ٚ وّیٝ پبسأتشٞبی ٔحیغی  ٚسی دائٕی ارضای پىیذ دس فبضالة، فٛأُ تزضیٝ ؿٙبٚس ثٛدٖ ٚ غٛعٝ

خٛسدٌی ٚ دس  ٚٞب ٚ ارضای پىیذ احش وشدٜ ٚ ثبفج فشػبیؾ  تٛا٘ذ دس ػبِیبٖ ٔتٕبدی ثش دیٛاسٜ ٔختّف وٝ ٔی

ٚ اػتفبدٜ ت ٚ تخشیت پىیذ ؿٛ٘ذ، دس آ٘بِیض ػبصٜ پىیذ تٛػظ ٘شْ افضاسٞب ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ ٟ٘بیت ؿىؼ

 ؿٛد. ٔی
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وٝ  ثٝ عٛسی ٕ٘بیذ. وبٞذ ٚ ثشخی سا حزف ٔی اػتفبدٜ اص تشویجبت وبٔپٛصیتی تب حذ صیبدی اص ؿذت ایٗ فٛأُ ٔی

ٌشچٝ ٔٛاد وبٔپٛصیتی داسای ٔضایبیی  افتذ. ق ٕ٘یصدٌی اتفب ٔٛاد ٔـىالتی ٘ؾیش خٛسدٌی ٚ صً٘ ایٗ ثب اػتفبدٜ اص

ٞب ضشٚسی اػت ثذیٗ ٔقٙی وٝ ػبص٘ذٜ  ٞب ٚ سفبیت ٘ىبت ٚیظٜ دس اػتفبدٜ اص آٖ ٞؼتٙذ، أب سٚؽ اػتفبدٜ اص آٖ

ٌٛ٘ٝ تزٟیضات ثبیذ دا٘ؾ فٙی وبفی ٕٞشاٜ ثب تزشثٝ وبسی الصْ دس صٔیٙٝ تِٛیذ لغقبت وبٔپٛصیتی سا داؿتٝ  ایٗ

 شح ٔٙبػت اص ٞش ِحبػ ارشایی ٌشدد.تب ع ثبؿذ

 

 سیستن سپتیک تاًک  -3

ٞبی  خب٘ٝ ته ٚاحذی اػت وٝ تلفیٝ فیضیىی ٚ ثیِٛٛطیىی ثٝ وٕه ثبوتشی تشیٗ ٘ٛؿ تلفیٝ ػپتیه تب٘ه ػبدٜ

ٔقٕٛال ػپتیه تب٘ه یه تب٘ه ػشپٛؿیذٜ ثٛدٜ وٝ ثب ثتٗ آسٔٝ ٚ دس اثقبد  ؿٛد. ٞٛاصی ٕٞضٔبٖ دس آٖ ا٘زبْ ٔی ثی

فبضالة پغ اص ٚسٚد ثٝ ا٘جبسٜ ٚ ثٝ فّت وبٞؾ ػشفت رشیبٖ آٖ،  ؿٛد. ٖ ثب ٔٛاد پالػتیىی ػبختٝ ٔیآ وٛچه

 سٚد. دٞذ ٚ اص ػٛی دیٍش تب٘ه ثیشٖٚ ٔی ٘ـیٙی اص دػت ٔی لؼٕتی اص ٔٛاد ٔقّك خٛد سا ثٝ كٛست تٝ

٘ـیٙی  ٞبی تٝ ٖ آٔذٜ اص حٛمٔقبدَ دسرٝ آِٛدٌی فبضالة ثیشٚ تب٘ه تمشیجبً دسرٝ آِٛدٌی ثیشٖٚ آٔذٜ اص ػپتیه

 ؿٛد. دسكذ اص ٔٛاد ٔقّك حزف ٔی BOD    ٚ70-60دسكذ اص 25- 50ثبؿذ ٚ ٔیضاٖ  اِٚیٝ ٔی

وٝ ا٘جبسٜ  ؿٛ٘ذ ثٝ عٛسی ٞبی ثیٟٛاصی ٞضٓ ٔی ٘ـیٗ ؿذٜ ثٝ كٛست ِزٗ دس وف ا٘جبسٜ ثٝ وٕه ثبوتشی ٔٛاد تٝ

ثشای تلفیٝ فبضالة ٔٙبعك ٕٞچٙیٗ ػپتیه تب٘ه  وٙٙذ. یه تب دٚ ثبس دس ػبَ ٘یبص ثٝ خبِی وشدٖ پیذا ٔی

 ؿٛد. ٞبی پبییٗ اػتفبدٜ ٔی وٛچه ثب رٕقیت

ٔتش دس  2/1فٕك ٔٛحش آٖ سا حذالُ  وٙٙذ. ثشاثش پٟٙبی آٖ ا٘تخبة ٔی 2-4عَٛ ػپتیه تب٘ه سا ٔؼتغیُ ؿىُ ٚ 

ٚ ثٝ فالٜٚ فبكّٝ ػغح  ٔتش ا٘تخبة ؿٛد 2-3ٞبی ثضسي فٕك ثبیذ اص ٘ؾش التلبدی  دس ا٘جبسٜ ٌیش٘ذ. ٘ؾش ٔی

 ٔتش ثبؿذ. ػب٘تی 30-40فبضالة تب ػمف ثبیذ 

حزٓ لؼٕت اَٚ سا دٚ ثشاثش  ٔقٕٛالً ػبص٘ذ. ػبصی ثٟتش فبضالة ٔقٕٛال ػپتیه سا اص دٚ یب ػٝ لؼٕت ٔی ثشای صالَ

یـتشی دس آٖ ٔٛاد ربٔذ ث ٘ٛػب٘بت فبضالة سا رجشاٖ وشدٜ ٚ حب٘یبً وٝ اٚالً ٌیش٘ذ تب ایٗ لؼٕت دْٚ دس ٘ؾش ٔی

 ٘ـیٗ ٌشدد. تٝ

ؿٛد تب ٔٛاد ؿٙبٚس  ٔتش دس صیش ػغح ا٘زبْ ٔی ػب٘تی 30-45ٔتش ٚ فٕك ٚسٚد ٚ خشٚد  ٔیّی 150لغش ِِٛٝ ٚسٚدی 

ای ثٝ  ٞٛاصی دس ػپتیه ِِٛٝ ٞبی ثی ثشای ثیشٖٚ فشػتبدٖ ٌبصٞبی تِٛیذ ؿذٜ اص فُٕ ثبوتشی اص ا٘جبسٜ ثیشٖٚ ٘شٚد.

 بختٕبٖ رٟت تٟٛیٝ پیؾ ثیٙی ؿٛد.ٔتش تب ػمف ػ ػب٘تی 10لغش 

 

 هحاسثِ حجن سپتیک تاًک

ػبفت  24ؿٛد وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ فبضالة دس ؿجب٘ٝ سٚص ٔذت صٔبٖ تٛلف  دس عشح ػپتیه تب٘ه وٛؿؾ ٔی

ثٝ عٛس ٔقَٕٛ صٔبٖ ٔب٘ذ دس  ػبفت وبٞؾ یبثذ. 4تٛا٘ذ تب  ٞبی ثضسي ٔذت صٔبٖ تٛلف ٔی ا٘تخبة ٌشدد. دس ا٘جبسٜ

 ٌیش٘ذ. ػبفت( دس ٘ؾش ٔی 72تب  24) سٚص 3تب  1ثیٗ سا ٞب  تب٘هػپتیه 

 وٙٙذ: ٞب سا ثٝ كٛست صیش تقییٗ ٔی حزٓ ػپتیه تب٘ه ٔقٕٛالً
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 ٔتشٔىقت  3ؽشفیت ا٘جبسٜ سا حذالُ  ،ٔتشٔىقت ثش سٚص ثبؿذ 2اٌش دثی فبضالة وٓ ٚ تب حذٚد   -

ثشاثش دثی فبضالة دس ؿجب٘ٝ  5/1حزٓ ا٘جبسٜ  ٔتش ٔىقت دس سٚص ثبؿذ، 6تب  2وٝ دثی فبضالة ثیٗ  دس كٛستی  -

 سٚص 

 صیشٔحبػجٝ ی ٔتش ٔىقت دس سٚص ثبؿذ حذالُ حزٓ ا٘جبسٜ اص ساثغٝ 400تب  6وٝ دثی فبضالة  دس كٛستی  -

    ؿٛد:  ٔی

                                                                                       QV 75.05.4                                                                                                  
 ثبؿذ. دثی ثش حؼت ٔتش ٔىقت دس سٚص ٔی Qحزٓ ا٘جبسٜ ثٝ ٔتش ٔىقت ٚ  Vوٝ دس آٖ 

ُ ایٕٟبف تب٘ه ثٟتش اػت اص سٚؽ دیٍشی ٔخ ،ٔتشٔىقت دس سٚص ثبؿذ 400وٝ دثی فبضالة ثیؾ اص  دس كٛستی  -

 اػتفبدٜ ؿٛد.

 

 ًگْذاری سپتیک تاًک

 وٙذ ٘ىبت صیش ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیشد:ٝ ػپتیه تب٘ه ثب ثبصدٜ ثٟتشی وبسثشای ایٙى

 ٞب ؿٛد. ٌٛ٘ٝ ٔبدٜ ٌٙذصدایی ٘جبیذ ثٝ دسٖٚ ػپتیه تب٘ه ٚاسد ؿٛد تب ٔٛرت اص ثیٗ ثشدٖ ثبوتشی ٞیچ -

تٛاٖ ثٝ كٛست صٞىـی  س وف ا٘جبسٜ سا ثیشٖٚ آٚسد. ِزٙبة سا ٔیدس فبكّٝ صٔب٘ی الصْ ثبیذ ِزٗ رٕـ ؿذٜ د -

 ؿٛد. ِزٗ ٔقٕٛال تٛػظ پٕپ تخّیٝ ٔی ٚ حمّی تخّیٝ ٕ٘ٛد.

ِزٗ دس ا٘جبسٜ وبس  ی ٔب٘ذٜ تٕبْ ٔٛاد ِزٙی سا ثیشٖٚ آٚسد صیشا ٚرٛد تٝ وشدٖ ا٘جبسٜ ٘جبیؼتی ٍٞٙبْ خبِی -

 (.(2ؿىُ )) ثخـذ دٚثبسٜ آٖ سا ثٟجٛد ٔی

 

 
 ( سیستن سپتیک تاًک.2ضکل )
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 ّای دفع پساب سپتیک تاًک  رٍش

ٗ فبضدالة خشٚردی اص   یثٙبثشا ،ثبؿذ وٝ ٔیضاٖ حزف ٔٛاد آِی دس ػپتیه تب٘ه ٔـبثٝ تلفیٝ اِٚیٝ ٔی ثٝ دِیُ ایٗ

ٞب ثشحؼت ردٙغ صٔدیٗ ثدٝ     فبضالة خشٚری اص ػپتیه تب٘ه ٚاسد ٔٙبثـ آثی ؿٛد. ػپتیه تب٘ه ٘جبیذ ٔؼتمیٕبً

 ؿٛد: ٔی عشق صیش دفـ

 ّای جارب استفادُ از چاُ  -1

ٞبی ربرة ثشای دفـ پؼبة اػدتفبدٜ   وٝ ػغح آة صیشصٔیٙی پبییٗ ٚ ٘فٛرپزیشی صٔیٗ وٓ ثبؿذ اص چبٜ دس كٛستی

 ثبؿذ. ٔتش وٕتش  3 ٘جبیذ اص ٞب اص یىذیٍش فبكّٝ چبٜ ،ؿٛد ؿٛد. دس كٛستی وٝ اص چٙذ چبٜ اػتفبدٜ ٔی ٔی

 پخص در زهیي   -2

ػغح آة صیشصٔیٙی ثبال ٚ یب صٔیٗ اص ٘فٛرپزیشی صیبدی ثشخٛسداس ثبؿذ فبضالة دس صیش ػغح صٔدیٗ   وٝ دس كٛستی

ٔتش دفـ  ػب٘تی 90تب  45داس دس صیش صٔیٗ ٚ دس فٕك  ٞبی ػٛساخ ؿٛد ٚ دس ایٗ ٔٛسد ثبیذ فبضالة ثب ِِٛٝ پخؾ ٔی

 ؿٛد. 

 پخص در تراًطِ  -3

ٞبی پش اص  تٛاٖ ثب تشا٘ـٝ س ثبؿذ ٚ ػغدح آة صیشصٔیٙی ثبال ثبؿذ ٔیوٝ صٔیٗ اص ٘فٛرپزیشی ودٓ ثشخٛسدا دس كٛستی

ٔتش دس ٘ؾش ٌشفتدٝ   ػب٘تی 90تب  45 ؿٗ ٚ ٔبػٝ ػغح تٕبع فبضالة سا ثب صٔیٗ افضایؾ داد. فشم وب٘بَ ٔقٕٛالً

 ؿٛد.  ٔی

 صافی ضٌی *

، ٟ٘ش، دسیب ٚ غیشٜ ثبؿذ اص دس كٛستی وٝ  ٘فٛر پزیشی وٓ ثبؿذ ٚ ػپتیه تب٘ه ٘ضدیه ٔٙجـ عجیقی ٔخُ سٚدخب٘ٝ

 75. دس صیش ِِٛٝ فجٛس دٞٙذٜ فبضالة یه لـش ؿدٗ ٚ ػدًٙ ؿىؼدتٝ ثدٝ ضدخبٔت       ؿٛد كبفی ؿٙی اػتفبدٜ ٔی

فبضدالة پدغ اص فجدٛس اص كدبفی      .دٞٙذ ٔتش لشاس ٔی ػب٘تی 10ای ثٝ لغش  ٖ ِِٛٝآٔتش پخؾ وشدٜ ٚ دس صیش  ػب٘تی

 ؿٛد.  َ سٚثبص ثٝ ٔٙجـ آة عجیقی ٚاسد ٔیٚسی ؿذٜ ٚ اص عشیك وب٘بآ ٞب رٕـ تٛػظ ِِٛٝ

ٌشدد ثقذ اص ٌزؿت ٔدذتی الیدٝ ثیِٛدٛطیىی ثدش      ٔی ٞبیی وٝ پؼبة ػپتیه تب٘ه ٚاسد فیّتشٞبی ؿٙی  دس ػیؼتٓ

ؿٛد. ایٗ أش ثٝ دِیُ داؿتٗ ٔٛاد آِی ثبال دس پؼبة ػدپتیه تب٘ده    ٞب تـىیُ ٔی ٞب ٚ ؿٗ سٚی ػغح لّٜٛ ػًٙ

ٝ    ٞٛاصی ٔی ٞب ثی حیظ ؿٗثبؿذ. دس چٙیٗ ؿشایغی ٔ ٔی ٞدبی ؿدٙبٚس ٚ ٕٞچٙدیٗ     ٌشدد. ٚرٛد ٔدٛاد ٔقّدك ٚ دا٘د

وٙذ دس حیٗ ٌشفتٍدی   ٞب ؿذٜ ٚ ٔـىُ ٌشفتٍی سا تـذیذ ٔی ٞبی ثیِٛٛطیىی تـىیُ ؿذٜ ثش سٚی لّٜٛ ػًٙ الیٝ

ٝ د٘جبَ داسد. ثشداسی سا ث وٙذ وٝ ٔـىُ ثٟشٜ ٞٛاصی ثٛی تقفٗ ٚ آصاس دٞٙذٜ ٘یض ایزبد ٔی ثٝ فّت ایزبد ؿشایظ ثی

ِیتش ثش ٔتشٔىقدت دس   20 تب 12ٌزاسی ٞیذسِٚیىی دس فیّتش سرٟت رٌّٛیشی اص ٌشفتٍی فیّتش ؿٙی ثٟتش اػت ثب

 ثبؿذ.  سٚص

 تٛاٖ ثٝ ٘ىبت ریُ تٛرٝ ٕ٘ٛد: ای ٔی ثشداسی دس فیّتشٞبی ٔبػٝ اص رّٕٝ ٔٛاسد ثٟشٜ

ثشداسی رٟدت ودبس آتدی ٔٙبػدت      ٌشدد ٚ ثٟشٜٔشتجٝ دس سٚص تٙؾیٓ  6تب  4الصْ اػت فٛاكُ تغزیٝ فیّتش ثیٗ  -

 ای وٙتشَ ٕ٘بیذ. فٛاكُ تغزیٝ سا ثشای فیّتش ٔبػٝ

 ٞب ٔی ثبیؼت ثٝ كٛست ٔبٞیب٘ٝ وٙتشَ ٌشدد.  دثی ٚسٚدی تٛصیـ وٙٙذٜ -
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 ثبیؼت ثٝ كٛست ػبِیب٘ٝ ؿؼتـٛ ؿٛد.  ٞبی تٛصیـ فبضالة ٔی ِِٛٝ -

 ٞب اص ٌشفتٍی ٔحبفؾت ؿٛد.  ثبیؼت وٙتشَ ٌشدد ٚ وّیٝ ػٛساخ ػغح آة دس فیّتشٞب ٔی -

 ای یىجبس وُ ػیؼتٓ چه ٚ ثبصسػی ؿٛد ٚ ارضاء ثب وبسایی پبییٗ ٔـخق ٌشد٘ذ.  ٞفتٝ -

ثبیؼدت فیّتدش سا اص    آیذ ٔی ( ثٝ ٚرٛد ٔیPondingدس صٔب٘ی وٝ دس فیّتش ثٝ كٛست ٔٛلت حبِت ٔب٘ذاثی یب ) -

ٝ   ٚ داد (Restingػشٚیغ خبسد ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ فیّتش صٔبٖ اػتشاحت ) ٞدبی داخدُ فیّتدش سا تخّیدٝ ٚ      ػدپغ ٔبػد

 ؿؼتـٛ ٕ٘ٛد.

 .ثبیؼت ػغٛح فیّتش سا دس ؿشایظ ػبیٝ لشاس داد ثبص ٔیی سٚٞب دس فیّتشٞب رٟت رٌّٛیشی اص سؿذ رّجه -

 

 

 

 

 ٍیصگیْای عوَهی ٍ هطخصات کوی ٍ کیفی ًوًَِ در ایراى  -3پیَست 

 ّا هستاىّای عوَهی فاضالب آرا ٍیصگی  -

ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ  ثشسػیثب فٙبیت ثٝ ٚ  اسائٝ ٌشدیذٜ ًوا آب پاکؿشوت ثٝ دػت آٔذٜ وٝ ثٝ قبت ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِ

 :ثبؿذ ٔیٔیضاٖ ٔٛاد ٚ آة ٔلشفی ثشای ؿؼتـٛی ٔیت ثب تٛرٝ ثٝ ؿؾ الّیٓ ٔختّف دس وـٛس ثٝ ؿشح صیش 

 ٔیضاٖ ٔلشف كبثٖٛ ثشای ٞش رؼذ یه لبِت -

 ٔیّی ِیتش 120تب  100ٔیضاٖ ٔلشف ؿبٔپٛ  -

 ٌشْ 100تب 50ٌشْ،وبفٛس250تب  50وٙٙذٜ ثشای ٞشرؼذ، ػذس ٔٛادٌٙذصدا ٚضذففٛ٘ی ٖ ٔلشفٔیضا -

 ِیتش 200تب  50ٔیضاٖ آة ٔلشفی ثشای ٞش رؼذ  -
 

 ّا هستاىٍضعیت کوی ٍ کیفی فاضالب آرا  

ثب تٛرٝ ثٝ پبسأتشٞبی ٔختّف اص رّٕٝ رٕقیت، ؿشایظ آة ٚ  ٞب ٔؼتبٖٔـخلبت ویفی ٚ وٕی فبضالة آسا

ؿذٜ تٛػظ ؿشوت  آٚسی رٕـ. ثب تٛرٝ ثٝ اعالفبت ثبؿذ ٔی، فشًٞٙ ٚ آداة ٚ سػْٛ ٚ ... ٔتفبٚت ٞٛایی

ٚ ٔیضاٖ آة ٔلشفی دس چٙذ ؿٟش ثضسي ٚ الّیٓ ٔختّف دس  ٞب ٔؼتبٖٕ٘ب ٔـخلبت وٕی فبضالة آسا آة پبن

 ( آٚسدٜ ؿذٜ اػت.1رذَٚ )
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 ، جوعیت، ّا ستاىه( هطخصات کوی ٍ هیساى فاضالب تَلیذی در آرا1جذٍل )

 هیساى هرگ ٍهیر ٍ سطح آب در چٌذ ضْر ایراى

آب هصرفی ترای  ضْر

 ّر جسذ )لیتر(

هیساى هرگ ٍ 

 هیر در رٍز

 سطح آب

 )هتر( زیرزهیٌی

جوعیت 

 )ًفر(

 هیساى فاضالب

 )لیتر در رٍز(

 3400 *964706 - 17 200 لٓ

 1080 1265000 5/1 12 90 اٞٛاص

 600 *871204 - 12 50 اسٚٔیٝ

 400 343858 180 4 100 آُٔ

 500 540000 150 10 50 وشٔبٖ

 200000 *7975679  150-190  تٟشاٖ
 .ثبؿذ ٔی 1385رٕقیت ثش اػبع ٘ـشیبت ػبصٔبٖ آٔبس ایشاٖ دس ػبَ  *

 ( آٚسدٜ ؿذٜ اػت.2) ثب تٛرٝ ثٝ آ٘بِیضٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دس رذَٚ ٞب ٔؼتبٖٔـخلٝ ٞبی ویفی فبضالة آسا

 

 در چٌذ ضْر ایراى ّا هستاى( هطخصات کیفی فاضالب آرا2) جذٍل ضوارُ

 اَّاز قن آهل ٍاحذ پاراهتر

 mg/lit - 3020 1873 (TS)ربٔذات وُ 

 mg/lit 510 2924 1850 (TDS)ربٔذات ٔحَّٛ  

 - mg/lit  76 ربٔذات ٔقّك فشاس

pH - 78/7 66/7 7 

EC µs/cm 781 - 2520 

اوؼیظٖ ٔٛسد ٘یبص ثیٛؿیٕیبیی 
(BOD5) 

mg/lit 
1473 146 59 

اوؼیظٖ ٔٛسد ٘یبص ؿیٕیبیی 
COD 

mg/lit 
3200 1040 88 

 mg/lit 9/8 13 52/17 (N٘یتشٚطٖ وُ )ثش حؼت 

 mg/lit 58/0 5/6 78/5 آٔٛ٘یْٛ آصاد

 - - mg/lit 97/0 ٘یتشیت

 mg/lit 4/35 - 06/18 ٘یتشات

 mg/lit 7/26 7/2 53/0 (P)فؼفش ثش حؼت 
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 - 160000 1100ثیـتشاص ٔیّی ِیتش 100فذد دس  فشْتقذاد وُ وّی

 - - 48 ٔیّی ِیتش 100فذد دس  وّیفشْ ٔذفٛفی

 mg/lit 23 - 117/0 دتشرٙت

 mg/lit - 700 83/419 ػِٛفبت

 

ثبؿذ ٚ ایٗ  ؿٛد وٝ وٕیت ٚ ویفیت فبضالة دس ٘مبط ٔختّف ٔتفبٚت ٔی ثب تٛرٝ ثٝ رذاَٚ فٛق  ٔـخق ٔی

ٞب ٔخُ وشٔبٖ فبضالة  اص ِحبػ وٕیت دس اوخش ؿٟشٞبی ایشاٖ حتی ٔشاوض ثقضی اص اػتبٖ داس اػت. تفبٚت ٔقٙی

ثبؿذ. اص ِحبػ ویفیت ٘یض تفبٚت صیبدی ٚرٛد داسد ثٝ عٛس ٔخبَ فبضالة ؿٟش آُٔ  تِٛیذی ثٝ كٛست ٔتٙبٚة ٔی

ٔتٛػظ ٚ اٞٛاص ٞبی  ؿٛد ِٚی فبضالة ؿٟش رضء فبضالة ٞبی لٛی ٔحؼٛة ٔی داسای ؿذت صیبد ٚ رضء فبضالة

ثبؿذ. ایٗ تفبٚت ٞب ٘بؿی اص پبسأتشٞبی ثؼیبس صیبدی اص رّٕٝ ٚضقیت آة ٚ ٞٛایی، الّیٓ  داسای فبضالة سلیك ٔی

ٔٙغمٝ، ٔیضاٖ دػتشػی ثٝ آة، ٚضقیت ثٟذاؿتی ٚ ... ٔی ثبؿذ ٚ كشفب ٘بؿی اص تفبٚت رٕقیتی ٚ ٔیضاٖ ٔشي ٚ 

  ٔیش دس سٚص ٘یؼت.

بضالة تِٛیذی، ػبخت یه ػیؼتٓ تلفیٝ فبضالة پیٛػتٝ ثشای ٔٙدبعك وٛچده )ثدٝ    ب تٛرٝ ثٝ ٔتٙبٚة ثٛدٖ فث

چدٖٛ ثبفدج ایزدبد     ؿٛد. ٕی( تٛكیٝ ٘ثبؿذ ٔیاػتخٙبی وال٘ـٟشٞب ٔخُ تٟشاٖ وٝ تِٛیذ فبضالة ثٝ كٛست ٔذاْٚ 

ٞبی  اص ػیؼتٓ ثٙبثشایٗ .تقغیّی ٚاحذ تلفیٝ خٛاٞذ ؿذ ثشداسی صیبد، ایزبد ثٛٞبی ٘بٔغّٛة ٚ ٟ٘بیتبً ٔـىالت ثٟشٜ

 تٛاٖ ثشای ایٗ ٔٙبعك اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. تلفیٝ پیؾ ػبختٝ ٚ وبٔپٛصیت ٔی

 -ٞبی فٙی ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ رٙجٝ ٞب ٔؼتبٖٞبی پیـٟٙبدی ٔـبٚس رٟت تلفیٝ فبضالة آسا ٌضیٙٝ ثٙبثشایٗ

 :ثبؿذ ٔیثٝ ؿشح صیش ٟٔٙذػی، التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی 

ؿٟشٞب  تلفیٝ اِٚیٝ ٚ حب٘ٛیٝ ثٝ فالٜٚ ٌٙذصدایی( ثشای والٖ ٔمذٔبتی،ػیؼتٓ ٔتذاَٚ تلفیٝ فبضالة )تلفیٝ  -1

 ٘فش دس سٚص. 100ٚ ثب ٔشي ٚ ٔیش ثیـتش اص  ٚ ثیـتش دس سٚصٔتش ٔىقت  10ثب تِٛیذ فبضالة ٔذاْٚ ٚ دثی حذٚد 

ٚ دثی ٚص ٘فش دس س 100تب  50ثشای ؿٟشٞبی ثب رٕقیت ثیٗ پب٘لذ ٞضاس تب یه ٔیّیٖٛ ٘فش یب ٔشي ٚ ٔیش ثیٗ  -2

ٞبی وبٔپٛصیتی ثب حزٓ ثضسي   ٔتش ٔىقت دس سٚص ثب تٛرٝ ثٝ ٔذاْٚ ٘جٛدٖ فبضالة تِٛیذی اص ػیؼتٓ 10تب  7ثیٗ 

 .ثب سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ پؼبة 

٘فش دس سٚص ٚ دثی  50تب  20ثشای ؿٟشٞبی ثب رٕقیت ثیٗ كذ ٞضاس تب یه پب٘لذ ٞضاس ٘فش یب ٔشي ٚ ٔیش ثیٗ 

 ٞبی وبٔپٛصیتی ثب حزٓ ٔتٛػظ  ثب سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ پؼبة. ٔىقت دس سٚص اص ػیؼتٓٔتش  7تب  5

ػبختٝ وبٔپٛصیتی ثب حزٓ وٛچه ثشای ؿٟشٞبی ثب  ٞبی پىیذ پیؾ ػیؼتٓ تلفیٝ ایٕٟبف تب٘ه ٚ ػیؼتٓ

 .سٚص ٔتش ٔىقت دس 5رٕقیت وٕتش اص كذ ٞضاس ٘فش ٚ یب ٔشي ٚ ٔیش تب ثیؼت ٘فش دس سٚص ٚ دثی تب 

 تٛاٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٔتش ٔىقت ثش سٚص اص  ػپتیه تب٘ه ٔی 3ثشای ٔٙبعك سٚػتبیی ٚ دثی وٕتش اص  -5

ػبص٘ذ ٚ ثبیذ  الصْ  ثٝ روش اػت وٝ ػیؼتٓ ایٕٟبف تب٘ه ٚ ػپتیه تب٘ه اػتب٘ذاسدٞبی تخّیٝ سا ثشآٚسدٜ ٕ٘ی

  ؿٛد. پؼبة آٟ٘ب ثٝ چبٜ ربرة تخّیٝ ؿذٜ ٚ یب اص یه كبفی ؿٙی فجٛس دادٜ


