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دیباچه  :

کــه شــاید در ایــن میــان فاضــاب یکــی از  در جوامــع بشــری آالینــده هــای بســیاری تولیــد مــی شــوند 
کــه حاصل مصــرف آب در مناطق مســکونی،  مهمتریــن و شــناخته شــده تریــن هــا باشــد . ایــن مــاده 
تجــاری و یــا صنعتــی بــوده و بســیار آلــوده میباشــد ممکــن اســت بــه آبهــای زیــر زمینــی و یــا ســطحی 
ــترش  گس ــهری  ــر ش ــطح معاب ــی در س ــا حت ــرده و ی ک ــوذ  ــا نف ــا و دریاچه ه ــا ، دریاه ــژه رودخانه ه بوی
ک شــود . ظاهــر ناخوشــایند  ،بــوی  یافتــه و باعــث بــروز آلودگــی و ایجــاد بیمــاری هــای خطرنــا
کــه باعــث مــی شــود تــا انســانها پــس از تولیــد فاضــاب ،  تعفــن ، انتشــار آلودگــی ، دالیلــی هســتند 
ک را بــه هــر نحــو ممکــن از محــدوده زندگــی خــود دور نماینــد. از  کننــد تــا ایــن مــاده خطرنــا تــاش 
ک و غیــر قابــل تحمــل دارای خــواص و فوایــد زیــادی نیــز  طــرف دیگــر ایــن مــاده در ظاهــر خطرنــا
گرامــی بــه زبانــی ســاده ولــی غنــی از  کتابچــه ســعی شــده اســت تــا شــما شــهروند  میباشــد . در ایــن 
ــا بســیاری از واقعیتهــای فاضــاب و سیســتمهای جمــع آوری و دفــع بهداشــتی آن و  اطاعــات ، ب

خصوصــا برخــی قوانیــن و مقــرارت جــاری در ایــن زمینــه آشــنا شــوید .   
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فاضاب چیست ؟

کیفیــت بهداشــتی شــده  گــرآب تولیــدی بــرای مصــارف مختلــف بــه اســتفاده برســد و پــس از آن فاقــد  ا
گــردد و بــرای انســان و محیــط زیســت مضــر باشــد ، فاضــاب نامیــده میشــود . و غیــر قابــل اســتفاده 

 تفاوت  فاضاب و پساب : 

و  عمومــی  بهداشــت  هــای  سیســتم  ماننــد   ، انســان  بهداشــتی  هــای  فعالیــت  حاصــل  فاضــاب 
آشــپزخانه مــی باشــد . ولــی پســاب هــا از انــواع صنایــع داروســازی ، غذایــی ، آبــکاری و تصفیــه خانــه 

هــا حاصــل مــی شــوند.

  ترکیبات فاضاب : 

که موارد زیر بخشی از آن بحساب می آیند : گسترده ای دارد  ع  ترکیبات فاضاب تنو
کــه بیــش از ۹۵ درصدحجــم فاضــاب را تشــکیل داده و بیشــتر در هنــگام اســتفاده از ســیفون   آب 
توالــت ، روشــویی ، ظرفشــویی ، اســتحمام ، ماشــین لباسشــویی و اســتفاده از شــلنگ در آبکشــی 

ســطوح ماننــد حیــاط منــازل و یــا شستشــوی خــودرو هــا بــه فاضــاب اضافــه می شــود.
کرم های انگلی و ... کتری ها، ویروس ها،   انواع با
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گیاهی، ... کاغذی، مواد   ته مانده مواد غذایی خصوصا چربی ، الیاف 
 مواد معدنی مثل ماسه، ذرات فلزی، سرامیک و ...

ک، سیانید، اسید ، ...  انواع مواد شیمیایی مثل آمونیا
 جانوران ریز جثه مثل تک یاختگان، حشرات، بندپایان، ...

کودک ، زباله ، اجساد جانورانی مانند موش و ...   مواد جامد بزرگ مانند پوشک 

کربن، متان . کسید  ک مثل سولفید هیدروژن ) H2S( ، دی ا  گازهای خطرنا
 مواد متفرقه مانند رنگ، چسب، انواع روغن های صنعتی و غیر صنعتی ، ضایعات   

کش ها ، علف کش ها   سموم مثل آفت کش ها ، حشره 

جمع آوری فاضاب:

ک و غیــر بهداشــتی اســت کــه بایــد از  همانطــور کــه مشــخص گردیــد ، فاضــاب دارای ماهیــت خطرنــا
ج و بــه ســمت تصفیــه خانــه هــا هدایــت شــود . بــرای  محــدوده زندگــی انســانها و محیــط زیســت خــار
اینکار از شــبکه جمع آوری و انتقال بهداشــتی فاضاب اســتفاده میشــود . این شــبکه توســط پرســنل 
عملیاتــی } شــرکت فاضــاب { و یــا حــوزه مهندســی و توســعه } شــرکتهای آب و فاضــاب{ جلــوی در 
کنین بایــد شــبکه داخلــی ســاختمان  منــازل و مطابــق بــا اســتانداردهای موجــود تعبیــه میشــود و ســا
کــن توســط تاسیســات نامبرده شــده از  خــود را بــه آن وصــل نماینــد . بــا اینــکار فاضــاب تولیــدی در اما

محــل ســکونت و محیــط زیســت جمــع آوری شــده و انتقــال مــی یابــد . 
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که بخش مهمی از  کامل انشعاب  کیت  تصویر یک 
شبکه جمع آوری فاضاب از در ساختمان ها بحساب می آید 

انتقال فاضاب :

کــن پــس از جمــع آوری از طریــق کیــت انشــعاب و ســیفون بــه شــبکه انتقال  فاضــاب تولیــدی در اما
کیلومترهــا   گــردد . ایــن انتقــال توســط  وارد مــی شــود تــا بــه ســمت تصفیــه خانــه فاضــاب هدایــت 
لولــه هایــی بــا جنســهای مختلــف ماننــد پلــی اتیلــن چنــد الیــه )کاروگیــت( ، لولــه هــای ســیمانی و 
کــه در فواصــل مشــخص توســط ســازه ایــی بــه نــام آدمــرو ) منهــول ( بــه  ماننــد آن صــورت میگیــرد 
کنتــرل  همدیگــر متصــل شــده و بــه راه خــود ادامــه میدهــد. ایــن آدمروهــا مهمتریــن بخــش بــرای 
ک بــودن ، نگهــداری  کــه ضمــن خطرنــا شــبکه ، انجــام تعمیــرات و ارائــه خدمــات بــه مــردم هســتند 

از آنهــا اهمیــت ویــژه ایــی دارد . 

کیت انشعاب گیری و اتصال  نحوه قرار 
 به لوله اصلی دفع فاضاب ساختمان ها
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تصفیه فاضاب :

کــه بــا  گفتــه شــد ، بیــش از 95% ترکیبــات فاضــاب را آب تشــکیل داده اســت  کــه پیشــتر  همانطــور 
کمبــود  جداســازی ، تصفیــه و  بازگردانــدن آن بــه طبیعــت ، میتــوان مقــدار بســیار قابــل توجهــی از 
آب در محیــط زیســت را جبــران نمــود. همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود مــواد مغــذی و مفیــد ، آبیــاری 
ع بــا پســاب تصفیــه شــده و ســالم میتوانــد باعــث رشــد بهترگیاهــان و تولیــد  گیاهــان ، مراتــع و مــزار
کمتــر شــود. مراحــل تبدیــل فاضــاب خــام بــه پســابهای  بــی خطــر و  محصــوالت بیشــتر بــا هزینــه 

مفیــد در تصفیــه خانــه هــا صــورت مــی پذیــرد .

ع  منهول پاستیکی فاضاب تصویر یک نو
 در زیر آسفالت خیابان

تصویر دریچه و دهانه ورودی به یکی از انواع منهول فاضاب
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: فاضــاب  تصفیــه  در  مهــم  اهــداف 

1-بازیافت آب از داخل فاضاب و استفاده مجدد آن بصورت پساب سالم و بهداشتی 
ک مانند ، سموم ، عناصر مضر ، مواد غیر بهداشتی و آلوده و ... 2-جداسازی مواد آالینده و خطرنا

3-از بین بردن عوامل بیماری زا
4-جلوگیری از انتشار آلودگی به محیط زیست و جوامع بشری

5-حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی نظیر زمینها ، رودخانه ها و ...

تصفیه خانه جنوب شهر تهران خاصه مراحل تصفیه فاضاب شهری
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آشنایی اب آب خاکسرتی :

کســتری یــا بازیافتــی بــه آب هــای ضایعاتــی ، پســاب ایجــاد شــده توســط افــراد در خانه هــا ،  آب خا
کــه بــه اســتثنای »  ســاختمان های اداری ، مجتمــع هــای تجــاری ، ورزشــی و ... اطــاق می شــود 
فاضــاب خروجــی از ســرویس های بهداشــتی« حاصــل فعالیت هــای روزانــه نظیــر رخت شــویی ،آب 
کــه می تواننــد پــس  بــاران ، ظروفشــویی ، اســتحمام  ، وان حمــام ، دوش ، روشــوئی و ... اســت ، 

لیتر در سالمنبع تولید

53200لیتر در سالماشین لباسشویی

 دوش،وان،سینک
دستشویی

94600 لیتر در سال

 شیر آشپز خانه،ماشین
ظرفشویی

20100 لیتر در سال

27600لیتر در سالتوالتها

195500لیتر در سالکل آب مصرفی داخل

کل کستری  147800 لیتر در سالفاضالب خا

کستری 76%فاضالب خا

میزان تولید فاضاب
 در برخی فعالیتهای روزانه

کستری و بازچرخانی پساب در طبیعت و حتی منازل کاربرد آب خا نمای شماتیک از 
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کارهایــی مثــل آبیــاری فضاهــای ســبز، شستشــوی  کــردن یــک فرآینــد تصفیــه ســاده ، بــرای  از طــی 
گلخانه هــا  و  کــردن فــاش تانــک  توالــت و محــل هــای نیازمنــد رطوبــت زیــاد همچــون  معابــر ، پــر 
کســتری بیــش از » ۸۰ درصــد« فاضــاب  تولیــدی در منــازل  ...  بــه مصــرف مجــدد برســند.  آب خا

و ادارات را تشــکیل مــی دهــد.

 نکته : فاضالب مدفوعی اصطالحا  » آب سیاه« نامیده میشود .
کشــورهای جهــان رایــج مــی باشــد ولــی  کــه در بســیاری از  کســتری سالهاســت  اســتفاده از آب خا
کنــکاش بیشــتر قــرار نگرفتــه اســت.در حالیکــه  کشــور ایــران ، مــورد اســتقبال و  متاســفانه هنــوز در 
بــا اجــرای سیســتمهای ســاده تصفیــه خانگــی مــی تــوان مقــدار زیــادی از آب موجــود در پســابهای 
کســتری ( را در مصــارف خــاص و حتــی خانگــی مــورد  اســتفاده مجــدد قــرار داد . خانگــی ) آب خا

 
آنچه هشروندان  و  مشرتکین ابید بدانند و آگاه ابشند 

سامانه ارتباط مردیم 122 :
همــه مشــترکان انشــعابات آب و فاضــاب شــهر و اســتان تهــران در تمــام ســاعات شــبانه روز مــی 
تواننــد حــوادث مرتبــط بــا تاسیســات توزیــع آب شــرب و دفــع بهداشــتی فاضــاب را از طریــق شــماره 
کارشناســان ســامانه ارتبــاط مردمــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران اطــاع  تلفــن 122 بــه 
ع را بــه پســتهای امــداد مربوطــه بــرای اقــدام ارجــاع خواهنــد داد . دهنــد و ایشــان بافاصلــه موضــو
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 لوله کیش یا شبکه داخیل فاضاب :

کاربــری ماننــد  ع  ــو ــا هــر ن کشــی فاضــاب یــک ســاختمان ب ــه  تمــام اجــزا و بخشــهای مختلــف لول
گرفتــه و توســط ســازنده و عوامــل  ــرار  ــی آن ملــک ق کــه در فضــای داخل مســکونی ، تجــاری و ... 
کشــی یــا شــبکه داخلــی نامیــده میشــود.  اجرایــی آن محــل طراحــی و نصــب شــده باشــد ، لولــه 
گونــه حادثــه در ایــن تاسیســات بــر عهــده مالــک مــی  مســئولیت نگهــداری و تعمیــرات و بــروز هــر 

ــدارد .   ــاب ن ــرکتهای آب و فاض ــه ش ــی ب ــد و ارتباط باش

 انشعاب جمع آوری فاضاب هشری ) کیت انشعاب ( :

ک  و همراســتا  کثــرا در پیــاده روهــا و  در  نزدیکتریــن محــل بــه درب ورودی امــا ایــن تاسیســات ا
بــا لولــه خروجــی دفــع فاضــاب داخلــی ســاختمان و در عمــق اســتاندارد  زیــر ســطح پیــاده رو یــا 
ــاب  ــع فاض ــع آوری و دف ــبکه جم ــه ش ک را ب ــا ــاب ام ــی فاض ــه خروج ک ــوند  ــی ش ــرا م ــان اج خیاب
کــه بــه  ک  کوچــک جلــوی ورودی  منــازل و یــا امــا شــهری متصــل مــی نماینــد  و دریچــه هــای 
دریچــه ســیفون یــا بازدیــد انشــعاب فاضــالب معــروف هســتند ، محــل بازرســی و تشــخیص 
مشــکات ســاختمان هــا در زمــان بــروز حــوادث مربــوط بــه فاضــاب مــی باشــند. لــذا مشــترکین 
و ارگانهــای خدمــات رســان خصوصــا شــهرداری بایــد از مدفــون و یــا مفقــود  شــدن ایــن دریچــه 
ــه در  ک ــرا  ــد چ ــری نماین ــد آن جلوگی ــش مانن ع پوش ــو ــر ن ــا ه ــرش و ی ــنگ ف ــفالت ، س ــر آس ــا در زی ه
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ــه داخــل  ــروز حــوادث خصوصــا پــس زدگــی فاضــاب ب زمــان ب
کوچــک باعــث ســرعت در  ملــک ، مرئــی بــودن ایــن دریچــه 
تشــخیص مشــکل و امــداد رســانی بــه موقــع توســط ماموریــن 

امــداد شــرکتهای آب و فاضــاب خواهــد شــد .

 توجه :

گونــه خرابــی و یــا انســداد عمــدی یــا ســهوی از جانــب   ایــراد هــر 
شــهروندان و یــا مشــترکین بــه تمامــی تاسیســات جمــع آوری 
و انتقــال فاضــاب ، تخلــف و جــرم محســوب شــده و پیگــرد 

قانونــی دارد.

 حوادث رایج در انشعاابت فاضاب 

ع بــه داخــل ســاختمانها بیشــترین  گرفتگــی انشــعاب ، پــس زدگــی فاضــاب و بازگشــت بــوی نامطبــو
کــه عمــده دالیــل ایــن  گــزارش شــده از ســوی مــردم بــه پســتهای امــداد هســتند  ع حــوادث  نــو

ح ذیــل مــی باشــند : مشــکات بــه شــر
کشی داخلی ساختمان به شبکه فاضاب . 1-اتصال غیر قانونی و غیر استاندارد سیستم لوله 

تصویر دریچه بازدید یا سیفون جلو در ساختمان
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کــه  2-وصــل نمــودن غیــر اصولــی بخشــهای عمیــق ســاختمان ماننــد زیرزمیــن ، پارکینــگ و ... 
کارشناســان رســمی  شــرکتهای آب و فاضــاب  انجــام شــده اســت. عمــق اینگونــه  بــدون تاییــد 
محلهــا از ســطح لولــه ای اصلــی جمــع آوری فاضــاب در خیابــان پاییــن تــر بــوده و اصطاحــا دارای 

کــه باعــث برگشــت فاضــاب بــه داخــل ملــک میشــود.  تــراز منفــی هســتند 
ــا ،  ــا راه آبه ــویی و ی ــینکهای ظرفش ــل س ــد آن بداخ ــذا و مانن ــماند غ ــن ، پس ــی ، روغ ــه چرب 3-تخلی
کیــت انشــعاب فاضــاب مــی شــود . باعــث انســداد در محــل  اتصــال لولــه کشــی داخلــی ســاختمان بــه 

4-اتصال آب باران و پشت بامها به شبکه فاضاب شهری

که بدلیل انباشت تصویر داخلی یک  سیفون 
گرفتگی شده است   مواد دور ریز آشپزخانه دچار 

که بدلیل پر شدن با مواد چرب و تصویر دهانه یک سیفون 
 ضایعات باعث انسداد و پس زدگی به داخل منزل شده است
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تصویر رفع انسداد سیفون با استفاده 
از پیستون دسته بلند  و مواد شوینده

تصویر رفع انسداد سیفون با استفاده از فنر برقی 
انشعاب

تصویر پس زدگی در رمپ و 
پارکینگ یک ساختمان بدلیل تراز منفی

که مسکونی تصویر پس زدگی به زیر زمینی 
 بوده و بصورت غیر قانونی وصل شده است 
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 مهنول یا آدمروی فاضاب

ــع  ــع آوری و دف ــبکه جم ــات ش ــش از تاسیس ــن بخ ای
بهداشــتی فاضــاب دارای اهمیــت بســیار زیــادی در 
کنتــرل فرآینــد مــی باشــد . آدمــرو  خدمــات رســانی و 
آجــر   ، بتــن  جنــس  از  چاهکهــای  درواقــع  کــه  هــا 
کــم  هســتند تــا محــل دسترســی  یــا پاســتیک مترا
بــه شــبکه فاضــاب بــوده و پرســنل امــداد و بهــره 
بــرداری از ایــن طریــق مــی تواننــد شــبکه را نظافــت 
نمــوده ، حــوادث را برطــرف و تعمیــرات را بــه انجــام 

برســانند .
در  و  بــوده  متــر   2/5 حداقــل  آدمروهــا  ایــن  عمــق   
برخــی مــوارد بــه بیــش از 7 متــر هــم میرســد. بدلیــل 
جریــان فاضــاب در داخــل شــبکه و بــرای جلوگیــری 
ســولفید  ماننــد  بــو  بــد  و  ســمی  گازهــای  انتشــار  از 

کــه بغیــر از ایجــاد نارضایتــی  گندیــده (  غ  هیــدروژن ) عامــل ایجــاد بــوی تعفــن و شــبیه بــه تخــم مــر
عمومــی مــی توانــد باعــث خطــرات جانــی شــود و همچنیــن بــرای ممانعــت از خــروج حشــرات موذی 
ــا دریچــه هــای مخصوصــی  ــه منهــول هــای فاضــاب ب ــه محــدوده ســکونت شــهروندان ، دهان ب
گفتــه ، مانــع از ســقوط انســانها بــه داخــل آن و یــا بــروز  کــه بغیــر از مســایل پیــش  مســدود مــی شــود  

تصویری از دهانه و دریچه یک آدمرو
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خ انــواع وســایل نقلیــه بداخــل دهانــه و  ایجــاد  تصــادف هــای  فاجعــه بــار  حادثــه در اثرافتــادن چــر
میشــود.

گرفتــن ســامت و امنیــت جانــی شــهروندان ، اقــدام  متاســفانه افــرادی ســود جــو بــدون در نظــر 
کنــون شــاهد حــوادث  کــه بدبختانــه در اثــر ایــن عمــل تــا بــه ا بــه ســرقت ایــن دریچــه مــی نماینــد 
کیفــری و قضایــی  ع دارای جنبــه هــای  گرچــه ایــن موضــو گــوار و دلخــراش بســیاری بــوده ایــم . ا نا
بــوده و نیــروی انتظامــی برابــر قانــون بــا چنیــن مجرمانــی برخــوردی ســختگیرانه دارد ولــی وظیفــه 
کنــد تــا ضمــن حراســت از ایــن دریچــه هــا ، در صــورت مشــاهده فقــدان   و  شــهروندی ایجــاب مــی 
ــه ســامانه 122 اطــاع  ع را ب ــه موضــو ــا شکســتگی بافاصل حتــی وجــود آســیب هایــی ماننــد لقــی ی

دهیــم .

که توسط اهالی تصویر یک دریچه به سرقت رفته در معبر عمومی 
 تا قبل از رسیدن پرسنل امداد و نیروی انتظامی ایمن سازی شده است  

تصویر یک دریچه شکسته شده
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از دیگــر تخلفــات انجــام شــده ، تخلیــه نخالــه 
انــواع   ، خیابانهــا  کروبــه  خا  ، ســاختمانی  هــای 
رســتورانها  ضایعــات   ، نامتعــارف  فاضابهــای 
ماننــد چربــی و ... بــه داخــل آدمروهــا مــی باشــد 
گرفتگــی شــدید خــط انتقــال فاضــاب  کــه باعــث 
و پــس زدن فاضــاب آلــوده بــه داخــل منــازل و 

ســطوح خیابــان هــا می شــود 

وجود یک دریچه شکسته در معبر عمومینصب یک دریچه جدید

تصویر یک منهول مسدود شده در اثر زباله و ضایعات
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ــه در تمــام  گان ــرداری تاسیســات شــرکتهای آب و فاضــاب مناطــق شــش  پرســنل امــداد و بهــره ب
روزهــای ســال و بصــورت شــبانه روزی در حــال انجــام وظیفــه بــرای رفــع حــوادث و اتفاقــات 
هســتند . عملیاتــی ماننــد الیروبــی ، شستشــوی داخــل خطــوط ، ویدئومتــری ، تعمیــرات و ... 
از اهــم وظایــف ایــن پرســنل خــدوم و زحمتکــش بــرای آســایش و امنیــت بهداشــتی شــهروندان 
کــه بــرای ســهولت در اجــرای ایــن وظایــف ، دسترســی ســریع بــه تمــام بخشــهای شــبکه  مــی باشــد 
دریچــه  مــوارد  از  بســیاری  در  متاســفانه   . دارد  حیاتــی  اهمیــت  فاضــاب  منهولهــای  خصوصــا 
ــر  ــال در ام ــث اخت ــده و باع ج ش ــار ــترس خ ــی از دس ــی عموم ــی دقت ــل ب ــاب بدلی ــای فاض آدمروه

کنتــرل و مهــار حــوادث فاضــاب مــی شــود . خدمــت رســانی و 

پارک یک خودرو بر روی دریچه آدمروی فاضاب
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در بســیاری مــوارد برخــی شــهروندان ماننــد مغــازه داران و 
متاســفانه نیروهــای شــهرداری بــرای جلوگیــری از تجمــع آب 
بــاران  بــروی آســفالت در معابــر ، دهانــه منهولهــا را ســوراخ 
بــه داخــل آدمروهــای فاضــاب  را  کــرده و آب جمــع شــده  
گرفتگــی شــدید و پــس زدگــی  کــه باعــث  کننــد  ســرازیر مــی 

فاضــاب بــه معابــر و حتــی داخــل منــازل خواهــد شــد .

تصویر تخریب دیواره دهانه یک منهول برای
کوچه به داخل منهول  هدایت غیر قانونی آب جوی 

کــه بدلیــل ایجــاد روکــش آســفالت توســط شــهرداری و یــا ســنگفرش،  بعضــا مشــاهده مــی شــود 
ع باعــث عــدم امــکان ارائــه خدمــات  دهانــه آدمــرو در زیــر روکــش مدفــون شــده و ایــن موضــو

امــدادی ســریع و اســتاندارد بــه مــردم خواهــد شــد . 
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پوشیده شدن دریچه آدمرو با روکش آسفالت پوشیده شدن دریچه منهول در اثر ریختن 
سیمان و اجرای سنگفرش

کــدام از ایــن مســایل بــه تنهایــی مــی تواننــد عملیــات امــداد و بهــره بــرداری تاسیســات فاضــاب  هــر 
کــرده و باعــث رســیدن آســیب جــدی بــه شــهروندان و تحمیــل خســارات جبــران ناپذیر به  را مختــل 
کننــده زحمــات پرســنل وظیفــه شــناس آب و فاضــاب  همــگان خواهــد شــد . تصاویــر بعــدی بازگــو 

بــوده و بــه خوبــی اهمیــت ســالم و در دســترس بــودن تاسیســات فاضــاب را نشــان مــی دهــد . 
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گرفتگی یک منهول کردن  پرسنل امداد در حال باز 

گرفتگی شده است  که باعث  ج نمودن زباله از داخل آدمرو  خار

سمپاشی برای مقابله با حشرات و جانوران موذی

پرسنل امداد در حال ورود به آدمرو برای رفع حادثه
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چند راهکار ساده برای جلوگیری و یا کاهش حوادث و خسارات 

1.پیشــنهاد میشــود مشــترک حداقــل بصــورت ماهانــه بــا برداشــتن دریچــه ســیفون و فشــار شــیلنگ 
آب و اندکــی پــودر یــا مایــع شــوینده ، نســبت بــه شستشــو و نظافــت ســیفون اقــدام نمایــد .

گردد تا دریچه سیفون جلوی در ساختمان ، همواره مرئی بماند . 2.تاش 
ــه شــبکه  ــا راه آب هــا ی متصــل ب 3.از ریختــن پســماندهای غذایــی در ســینکهای آشــپزخانه و ی

خــودداری شــود
کیــدا خــودداری  4.از تخلیــه انــواع مــواد جامــد ریــز و درشــت و یــا چربــی و روغــن بــه داخــل شــبکه ا

شــود.
5.هرگز انشعاب فاضاب بصورت غیر مجاز و غیر استاندارد وصل نگردد . 

6.آب باران و حیاط به چاه جذبی واریز شوند.
7.طبقات دارای تراز منفی هرگز به شبکه وصل نشوند. 

 موارد ممنوع و تذکرات قانوین

ــاب ،  ــرکتهای آب و فاض ــی ش ــرایط عموم ــی و ش ــه عملیات ــن نام ــد 1-23-4 از آیی ــا بن ــق ب  مطاب
کــه دارای انشــعاب  داشــتن انشــعاب آب و فاضــاب الزم و ملــزوم یکدیگــر مــی باشــند و شــهروندانی 
آب هســتند بایــد نســبت بــه خریــد و نصــب انشــعاب فاضــاب بــرای ملــک خــود از طریــق امــور 

مشــترکین شــرکتهای آبفــا اقــدام نماینــد .  
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 در صــورت نصــب انشــعاب بصــورت غیــر مجــاز و ایجــاد خســارت به شــبکه و تاسیســات جمعآوری 
و انتقــال فاضــاب و یــا حتــی شــبکه توزیــع آب شــرب ، برابــر بــا مــاده 660 قانــون مجــازات اســامی ) 
کننــده خســارت بــه تاسیســات فاضــاب شــهری  ( بایــد  اصــاح شــده در 87/09/18 ( مالــک ) وارد 
دو برابــر هزینــه انشــعاب فاضــاب را بــه همــراه بــرآورد هرگونــه خســارت جانبــی را  بعنــوان جریمــه 

پرداخــت نمایــد . 
کــه پیشــتر از اهمیــت دریچــه هــا خصوصــا دریچــه ســیفون  صحبــت شــد ، مشــترکین   همانطــور 
بایــد از مفقــود ، مدفــون و یــا نامرئــی شــدن دریچــه ســیفون مقابــل ملــک خــود جلوگیــری نماینــد 
کیــپ  کاهــش احتمــال پــس زدگــی بــه داخــل ســاختمان ، در زمــان بــروز حــوادث ا چــرا ضمــن 
هــای امــداد بتواننــد در ســریعترین زمــان ممکــن مشــکل پیــش آمــده را برطــرف نمــوده و از شــدت 

کاســته شــود .  خســارت 
گونــه مانــع بــر روی دریچــه آدمروهــای  فاضــاب حتــی  گــذاردن هــر   از پــارک وســایل نقلیــه و یــا 
کــه در زمــان نیــاز بــه ارائــه خدمــات امــدادی بــه مشــترکین  گــردد ، چــرا  بــرای زمــان کوتــاه خــودداری 

و یــا عمــوم جامعــه باعــث وقفــه و بــروز خســارات جبــران ناپذیــر خواهــد شــد . 
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گونــه زبالــه ، نخالــه ، انــواع روغــن یــا چربــی و ... بداخــل انشــعاب ،   ضمــن اجتنــاب از ریختــن هــر 
گاه ممانعــت نمــوده و در صــورت  شــبکه و منهــول ، از انجــام ایــن اعمــال توســط افــراد خاطــی و نــاآ
کامیــون و یــا تانکــر بــه درون منهولهــا ، پــس از  مشــاهده ، بــه ویــژه  تخلیــه مــواد زایــد بوســیله 
برداشــت شــماره شــهر بانــی خــودروی متخلــف ،  ســریعا مراتــب را بــه ســامانه 122 اطــاع دهیــد . 

 شــبکه جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــاب صرفــا بــرای جمــع آوری و انتقــال پســاب توالــت، 
بــام  بــاران پشــت  بنابرایــن آب   . اجــرا شــده اســت  آشــپزخانه و حمــام طراحــی و   ، دستشــویی 
ــر  ــوند و در غی ــز ش ــی واری ــاه جذب ــه چ ــد ب ــد آن بای ــاط و مانن ــده در حی ــرف ش ــاختمانها ، آب مص س
کــه مطابــق  اینصــورت قطعــا باعــث پــس زدگــی بــه داخــل ملــک و ایــراد بــه ســاختمان خواهــد شــد 
بــا بنــد 4-34-4 آییــن نامــه عملیاتــی شــرکتهای آب و فاضــاب ، مشــترک متخلــف شــناخته شــده 

ــی خواهــد شــد . و مشــمول عواقــب قانون
ــراز  ــل ت ــاری و ...  بدلی ــگ ، تج ــم از پارکین ــن اع ــات زیرزمی ــد ، طبق ــاره ش ــا اش ــه قب ک ــور   همانط
منفــی نبایــد بــه شــبکه فاضــاب وصــل شــوند در غیــر اینصــورت جــدای از پــس زدگــی بداخــل ملــک، 

مشــترک متخلــف شــناخته خواهــد شــد . 
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گزیــده ای از آییــن انمه عملیایت رشکهتــای آب و فاضاب 
هشری 

قانــون تشــکیل رشکهتــای آب وفاضــاب هشــری مصــوب ســال 1369 مجلس 
شــورای اســایم :

بــه موجــب ایــن قانــون ایجــاد و بهــره بــرداری  از تاسیســات مربــوط بــه توزیــع آب شــهری ،  جمــع 
آوری و انتقــال و تصفیــه فاضــاب شــهرها در داخــل محــدوده قانونــی شــهرهای هــر اســتان بــه 
کــه توســط وزارت نیــرو تشــکیل میگــردد ، خواهــد بــود .   عهــده شــرکتهای آب و فاضــاب آن اســتان 
کــه انشــعاب یــا انشــعابهای آب  مــاده 2-4 :    مشــترک عبارتســت از : شــخص حقیقــی یــا حقوقــی 

یــا فاضــاب مــورد تقاضایــش  » طبــق مقــررات » برقــرار شــده باشــد . 
کــه مقطــع آن  مــاده 13-4 : انشــعاب یــا اتصــال فاضــاب ، آن بخــش از لولــه فرعــی فاضــاب 
متناســب بــا ســیفون یــا ظرفیــت قــراردادی بــوده و فاضــاب مشــترک را از  محــل ســیفون ) نقطــه 
تحویــل ( بــه خــط اختصاصــی و یــا شــبکه عمومــی جمــع آوری فاضــاب منتقــل مــی نمایــد ) اعــم 
از لولــه و متعلقــات مربوطــه و ســیفون ( انشــعاب یــا اتصــال فاضــاب نامیــده میشــود و متعلــق بــه 

شــرکت اســت .
ک  کلیــه مالــکان امــا مــاده 1-23-4 : داشــتن انشــعاب آب و فاضــاب الزم و ملــزوم یکدیگرنــد و 
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و  کــه دســتگاهها  ح جمــع آوری و دفــع فاضــاب مکلفنــد ظــرف مدتــی  واقــع در محــدوده طــر
ــا اعــان مــی نماینــد تقاضــای نصــب انشــعاب فاضــاب ملــک  شــرکتهای آب و فاضــاب اخطــار ی
خــود را بــه مرجــع مربوطــه تحویــل و هزینــه آن را پرداخــت نماینــد در غیــر اینصــورت شــرکتهای آب 
ک خواهنــد بــود . برقــراری مجــدد آب نیــز منــوط  بــه  و فاضــاب مجــاز بــه قطــع آب اینگونــه امــا

درخواســت نصــب انشــعاب فاضــاب و پرداخــت هزینــه آن مــی باشــد.
ج در قــرارداد و یــا پروانــه   مــاده 1-32-4 :   مشــترک صرفــًا مجــاز اســت بــر اســاس مشــخصات منــدر
بهــره بــرداری ، از انشــعاب آب یــا فاضــاب  اســتفاده نماینــد . چنانچــه بــه تشــخیص شــرکت هــر 
کــه در قــرارداد یــا فــرم  یــک از مشــترکین بــه انتخــاب خــود از انشــعاب  بــرای مصارفــی غیــر از آنچــه 
ــه تغییــر  کتبــی نســبت ب ــا ابــاغ  ــد ب گردیــده اســت اســتفاده نماینــد ، شــرکت میتوان گــذاری قیــد  وا
ــد خــود اقــدام و بهــای آب مصرفــی و هزینــه دفــع  ــه صاحدی تعرفــه از تاریــخ مصــرف غیــر مجــاز ب
کاربــری جدیــد محاســبه و  کاربــردی انشــعاب ، بــا تعرفــه  فاضــاب را تــا ارائــه پروانــه مجــاز و تغییــر 

دریافــت نمایــد.
ع  کاربــری ملــک دارای انشــعاب آب و فاضــاب عمــًا از نوعــی بــه نــو مــاده 2-32-4 :  در صورتیکــه 
کنــد ، در صــورت وجــود امکانــات فنــی ، هزینــه هــای حــق انشــعاب قبلــی و فعلــی هــر دو  دیگــر تغییــر 
کاهــش ، مابــه  کاربــری طبــق تعرفــه هــای جــاری ) قیمــت روز ( محاســبه و در صــورت افزایــش یــا 

التفــاوت از مشــترک دریافــت و یــا  30 درصــد مابــه التفــاوت مســترد میگــردد. 
گونــه افزایــش در ظرفیــت قــراردادی و تعــداد واحدهــای ملــک   مــاده 3-32-4 :  در صــورت هــر 
دارای انشــعاب ، مشــترک مکلــف اســت بــه محــض دریافــت اولیــن نامــه از ســوی شــرکت  ، هزینــه 
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ــا تغییــر در انشــعاب ســاختمان  را  بــر اســاس تعرفــه  مــورد عمــل  هــای ناشــی از هرگونــه افزایــش ی
جــاری ) بــه قیمــت روز ( پرداخــت نمایــد .

کننــده  مــاده 33-4 :  بــر اســاس آییــن نامــه عملیاتــی شــرکت هــای آبفــا ، مشــترک یــا اســتفاده 
 ، بــه منظــور برقــراری انشــعاب  کــن خــود  اما بــه  انشــعابات آب و فاضــاب ، حــق دسترســی  از 
کنتورهــا ، ســیفون اتصــال فاضــاب و ســایر وســایل و تاسیســات مربوطــه  کنتــور ، بازرســی  قرائــت 
کــردن ، قطــع نمــودن انشــعاب آب و فاضــاب ، برداشــتن امــوال متعلــق بــه  و همچنیــن تعمیــر 
کــه  کنتــرل فنــی شــبکه هــای داخلــی آب و فاضــاب را بــه نماینــدگان شــرکت  شــرکت و عنداللــزوم 
ح شــکایات و  هویــت ایشــان مشــخص باشــد اعطــا مــی نمایــد . بنابرایــن بــرای مــوارد فــوق طــر
کارکنــان آن  ادعاهایــی از قبیــل ورود بــه عنــف یــا غیــر قانونــی بــه ملــک غیــر ، علیــه شــرکت و 

امکانپذیــر نیســت . 

تذکرات بسیار مهم :

   پیمانــکاران نصــب انشــعاب فقــط موظــف بــه انجــام عملیــات حفــاری ونصــب ســیفون انشــعاب 
کار هیــچ وجهــی از مشــترک دریافــت  ک  هســتند و بابــت ایــن  فاضــاب تــا ورودی منــازل و امــا
گــردد  ولــی  اتصــال شــبکه داخلــی فاضــاب ملــک  بــه شــبکه جمــع آوری فاضــاب بــر عهــده  نمــی 

مشــترک میباشــد.
   بــا تکمیــل شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضــاب در معابــر و پــس از نصــب ســیفون شــبکه 
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ک توســط آبفــا ، هزینــه »فاضــاب بهــا« بــه قبــض »آب بهــا« دراولیــن دوره  فاضــاب درجلــوی امــا
توزیــع اضافــه مــی شــود . بنابرایــن شــهروندان بایــد هرچــه ســریعتر نســبت بــه اصــاح سیســتم 

داخلــی منــازل و اتصــال بــه شــبکه فاضــاب تکمیــل شــده اقــدام نماینــد.
کــه در داخــل ملــک آنهــا  خصوصــا ســاختمانهای جنوبــی ، بخشــهای  پیلــوت و     مشــترکانی 
زیرزمیــن وجــود دارد  و سیســتم دفــع فاضــاب آنهــا بدلیــل اســتقرار در قســمت پیلــوت ، پارکینــگ، 
طبقــه منفــی یــا زیرزمیــن پاییــن تــر از خــط اصلــی شــبکه فاضــاب قــرار دارد ، از پرداخــت حــق 
انشــعاب فاضــاب معــاف بــوده امــا بایــد نســبت بــه تعبیــه مخــزن وپمپــاژ فاضــاب بــه شــبکه اقــدام 
ــده  ــرارداد در پرون ــد ق ــاع و فاق ــدون اط ک ، ب ــا ع ام ــو ــن ن ــتقیم در ای ــال مس ــه اتص ــد. هرگون نماین
رســمی مشــترک ، تخلــف محســوب شــده و بــا مشــترک برابــر قوانیــن و آییــن نامــه برخــورد خواهــد 

شــد .
ــر محــدوده محــل ملــک   گــذاری خــط اصلــی فاضــاب در معاب ــه  ح لول    درصورتیکــه اجــرای طــر
مشــترک  بــه پایــان رســیده باشــد ، ایشــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه شــرکتهای آب و فاضــاب بــرای 

خریــد انشــعاب فاضــاب ملــک خــود اقــدام نماینــد .
کــه اقــدام بــه عقــد قــرارداد     فقــط مشــترکانی مجــاز بــه اســتفاده از شــبکه فاضــاب شــهری هســتند 

کــرده اند. وخریــد انشــعاب فاضــاب 
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برخی قوانین حقویق و جزایی 

قانــون مدیریــت پســماند مصــوب 1383 مجلــس شــورای اســالمی :  بــه موجــب بنــد) ب(  از 
کــه  گفتــه مــی شــود  گاز ) غیــر از فاضــاب (  مــاده2 ایــن قانــون ، پســماند بــه مــواد جامــد ، مایــع و 
کننــده زائــد تلقــی  بطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم حاصــل از فعالیــت انســان بــوده و از نظــر تولیــد 

میشــود . مســئولیت ســاماندهی پســماند بــه عهــده شــهرداری هــا مــی باشــد . 
قانــون مجــازات اســامی مبحــث تعزیــزات ، مــاده 987 مصــوب 1392 : بــه موجــب ایــن قانــون 
کــس در وســایل و تاسیســات عمومــی ســازمانها از قبیــل شــرکتهای آب و فاضــاب و مســتغات  هــر 
کــه بــا ســرمایه دولــت و بخــش خصوصــی بــرای اســتفاده عمــوم ایجــاد شــده باشــد  مربــوط بــه آنهــا 
کار انداختــن یــا خرابــکاری و غیــره شــود بــه حبــس از 3 تــا 10  مرتکــب تخریــب یــا ایجــاد حریــق یــا از 

ســال محکــوم خواهــد شــد . 
قانــون مجــازات اســالمی مبحــث تعزیــزات ، مــاده 688 : هــر اقدامــی از ســوی هــر شــخص یــا 
کــردن آب آشــامیدنی،  ــوده  کــه تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی شــناخته شــود از قبیــل آل ســازمان 
توزیــع آب آشــامیدنی آلــوده ، اســتفاده از فاضــاب خــام یــا پســاب تصفیــه خانــه فاضــاب بــرای 

ــا 10 ســال محکــوم خواهــد شــد .  کشــاورزی بــه حبــس ت مصــارف 
کننــدگان غیــر مجــاز از آب ، بــرق ، ... مصــوب 1396 مجلــس شــورای  قانــون اســتفاده 

 : اســالمی 
  مــاده یــک قانــون  ؛ هــر شــخصی یــا ســازمانی بــدون دریافــت انشــعاب قانونــی آب ،  بــرق ،  شــبکه 
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فاضــاب و ... مبــادرت بــه اســتفاده از خدمــات مزبــور نمایــد و یــا بــا داشــتن انشــعاب مبــادرت بــه 
اســتفاده غیــر مجــاز نمایــد عــاوه بــر الــزام بــه پرداخــت بهــای خدمــات مصرفــی و جبــران خســارت و 

ســایر حقــوق مربوطــه بــه جــزای نقــدی محکــوم مــی شــود .
ع تصــرف یــا تغییــر در    مــاده دو قانــون ؛ هــر شــخص یــا ســازمان بــه هــر طریــق مبــادرت بــه هــر نــو
کــه منجــر بــه اخــال  گیــری آب ، بــرق و یــا شــبکه فاضــاب نمایــد  وضعیــت دســتگاههای انــدازه 
گــردد ، عــاوه بــر الــزام بــه اعــاده وضــع بــه حالــت ســابق ،   کارکــرد صحیــح و ثبــت ارقــام مصــارف  در 
بــه پرداخــت خدمــات مصرفــی و جبــران خســارت و جــزای نقــدی درجــه شــش )6( در حــق دولــت 

گــردد. محکــوم مــی 
کننــدگان غیــر دولتــی خدمــات عمومــی مکلفنــد بهــای خدمــات    مــاده ســه قانــون ؛ مصــرف 
کــه از ســوی دســتگاه  کننــد در غیــر اینصــورت در مهلتــی  مصرفــی خــود را در موعــد مقــرر پرداخــت 
ــط  ــت توس ــان پرداخ ــا زم ــان ت ــاب و ... آن گاز ، فاض ــرق ،  ــات آب ، ب ــود خدم ــی ش ــط داده م ذیرب
گــردد و بدهــی قابــل وصــول از طریــق اجــرای مفــاد رســمی الزم االجــرا  دســتگاه ذیربــط قطــع مــی 

مــی باشــد .  

گرامــی در  کتابچــه و تصاویــر آن بتوانــد باعــث ارتقــاء دانــش شــما همشــهری  امیدواریــم ایــن 
ــا تاسیســات جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــالب شــهری و امــور امــداد و بهــره  ارتبــاط ب
گاهــی هــر چــه بیشــتر ، دوشــادوش مــا حافــظ  داری از ایــن تاسیســات شــده باشــد و بــا آ

بهداشــت و ســالمت عمومــی باشــید .
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