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 ٌذف از ىُىً مطي آب َ فاضالب

مخصُصا در ضٍرٌا تٍيً َ تُزيغ صسير َ پاميسي آب  ٌذف از ىُىً مطي آب َ فاضالب
زاصيً  فاضالبتصفيً ضذي خٍت آضاميذن َ مصارف ديگر تٍذاضتي َ خارج مردن 

  .مسيط مسنُوي مي تاضذاز
 َ پا افتادي تىظر مي رسذ َىي گرچً ػمو ػادي َ پيص ىُىً مطي آب َ فاضالب

صُرتينً طثق اصُه صسير اوداً وطُد ػالَي تر ايىنً از وظر اقتصادي ممنه است در
  .تُىيذ ضرر َ زيان ومايذ تاػث گرفتاريٍا ويس مي گردد

  .را مطاتق وقطً صسير َػميي اوداً گردد ضي ساختمانتً ٌميه دىيو تايذ ىُىً ك
قُاػذ َقُاويىي خٍت تٍيً طرذ اَىيً ىُىً مطي َ مساسثات آن در ساختمان تذَيه ضذي 

 ينذيگر اختالفاتي تستً تً ضرايط است مً اىثتً در مطُرٌاي مختيف ايه قُاويه تا
صسير ىُىً مطي تنار گرفتً خغرافيايي داروذ َىي در وٍايت ٌمگي ايه قُاػذ تراي اوداً 

مي ضُوذ  
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 :تنار تردن ايه قُاويه مساياي متؼذدي دارد

  .صرفً خُيي اقتصادي در امر تٍيً مصاىر اَىيً ممتر َ تازدٌي تيطتر :اىف
خيُگيري از اضتثاي ماري َ دَتاري ماريٍايي مً در اثر تفاَت سييقً افراد تُخُد مي  :ب
  .آيذ
ىُازمات ىُىً مطي َ تاسيسات تٍذاضتي َ ساخت ىُازمات تصُرت استاوذارد ضذن مييً  :ج

  .سري َتؼذاد زياد َ قيمت ممتر مً از وتايح ٌماٌىگي قُاويه ياد ضذي مي تاضذ

امثر آييه وامً ٌاي ميي ىُىً مطي تراي زفظ تٍذاضت َ ايمىي مسيط زوذگي از راي وظارت 
  .مي ضُوذ زساب ضذي تر وصة َ وگٍذاري سيستمٍاي ىُىً مطي َضغ

 .خسئيات ضثنً ٌاي ىُىً مطي متىُع اما اصُه اساسي ايمىي َ تٍذاضتي آوٍا ينسان است
ايه .وتايح مطيُب َ الزً تراي زفظ تىذرستي مردً مطاتً َ مستقو از منان زوذگي است

مىذ مييً ىُىً مطي ٌا در ساختمان ٌاي خصُصي َ ػمُمي مُرد  اصُه اساسي ايداب مي
َري اخرا ضُوذ مً زافظ سالمتي َ تٍسيستي َ ايمىي سامىان آوٍا َ خامؼً استفادي اوسان ط

  .تاضىذ

 

 

 
ىُىً مطي آب َ فاضالب تقريثا در در يل درخً از اٌميت قرار داروذ َ تىٍا تفاَت آوٍادر 

ايه است مً آب تً ػيت فطار ضثنً آترساوي در ىُىً ٌا زرمت مي مىذ در صُرتينً 
سيفُن َ ىُىً  رَي ثقو خريان مي ياتذَ ويس در ىُىً ٌاي فاضالبفاضالب تؼيت خارتً َ وي

ٌاي تٍُيً خٍت خيُگيري از َرَد گازٌاي تذتُ َ خطر واك زاصو از تخمير مُاد مُخُد 
ىُىً ٌاي آب . در فاضالب تُسط تامتري ٌاي مختيف تً داخو ساختمان تؼثيً گرديذي است



 

 

اوتخاب صسير ايه ىُازً در وماي .ضُوذَفاضالب تً ىُازً تٍذاضتي ساختمان مرتُط مي 
  .داخيي ساختمان َ ارزش اقتصادي آن تاثير فراَان دارد


