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 در محل بالفاض ستمیاز س یبرداررهو به ینگهدار
Maintenance and Operation of Onsite Sewage Systems 

 شود؟یاستفاده م در محل بالفاض ستمیاز س یچه زمان

 دیبا نباشد، وصل یب شهرالفاض ستمیکه به س یساختمان ایهر خانه 

استفاده کند.  (ادرار )مدفوع و یت انسانالفضودفع  یبرا یاز روش

ی شهری خانهتحت پوشش خدمات تصفیهکه  ییهاتمام ساختمان

ب در محل دارند که به الفاض ستمیسیک به  ازین ،)متمرکز( نیستند

به ثبت  یمحل یبهداشت عموم یاداره در شده و یطراح یدرست

 باشد. دهیرس

 

 :مول دو بخش اصلی داردطور معدر محل بهب الفاض ستمیسیک 

 خانه هم داشته باشدتصفیهب که ممکن است المخزن فاض 

 یهامحفظه ایلوله  یسر کیاز پخش، که معموالً  محل 

ها مایعی را که تا حدی تصفیه . اینشده است لیتشک ینیرزمیز

طور یکنواخت به درون زمین ی نهایی بهشده برای تصفیه

 کنندهدایت می

 کند؟یچگونه کار م خانهصفیهت ای فاضالبمخزن 

 بالمخزن فاض

 یکه برا استی نیرزمیز ی ضد آبیک محفظهب، المخزن فاض

. مواد جامد رودیم کارهبی ت انسانالفضو ینینشو ته هیورود، تصف

ها و دیگر روغن آید.صورت لجن درمینشین شده و بهته مخزن ته

د تشکیل ماننای کفمواد سبک روی سطح شناور شده و الیه

هایی هوازی، یعنی باکتریهای بییباکتردرون مخزن، . دهندمی

 .کنندکه به اکسیژن نیاز ندارند، فضوالت جامد را تجزیه می

 

ها ی که مخزن فاضالب به درستی کار کند، این باکتریدر صورت

 عی. مادرصد کاهش دهند 60تا  50توانند مواد جامد را تا میزان می

ن و کف روی سطح از مخزن خارج شده و به میان لجن کف مخز

های آب ریزد. این مایع پیش از ورود به سفرهمحل پخش می

 شود.زیرزمینی، باز هم درون خاک تصفیه می

 

 مانندهای روی سطح که در مخزن فاضالب باقی میلجن و روغن

یک شوند.  هیتخل سال( 3تا  2هر  )معموالً  منظم طورهب دیبا

 .تواند این سرویس را انجام دهدی مخزن فاضالب میپیمانکار تخلیه

 

  هیدستگاه تصف

 تالفضو هیو تصف هیتجز یاز هوا برا یمعمول یخانهتصفیه کی

در مخزن  خانهتصفیه به ریختناز  پیش فضوالت. گیردکمک می

خانه کیفیت فضوالت مایع را پیش تصفیه. شوندیم هیب تصفالفاض

پس از طی این فرایند،  .بخشدمی از ورود به محل پخش بهبود

فضوالت مایع، در مقایسه با خروجی یک مخزن فاضالب معمولی 

این فرایند همچنین فضای پخش مورد  تر خواهند بود.تر و امنسالم

 .دهدنیاز را کاهش می

 نصب کنم؟در محل ب الفاض ستمیس کی توانمیچگونه م

 دیجدب الفاض ستمیس کیباشد  لیکه ما یهر صاحب ملک

 طبق دیکند، با ریتعم ای تعویضموجود را  ستمیس ای بسازد

 بالفاض ستمیو مقررات س یبهداشت عموم قانون

 وزارت تیاز وبسا شتریب اطالعاتکسب  یکند. برا عمل

 :دیکن دنیدهای فاضالب در محل، به آدرس زیر ستمیس ،بهداشت

-www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste

systems-sewage-management/sewage/onsite. 

 

، تغییر یا تعمیر سیستم باید از خدمات یک ساخت یمالک برا

ها شامل مهندسان AP. ( استفاده کندAPمتخصص دارای مجوز )

ی ی و متخصصان سیستم فاضالب در محل که دارای پروانهاحرفه

وجود دارد:  ROWP دسته 4شوند. ( میهاROWPرسمی هستند )

کار، و بازرس خصوصی. ممکن است کش، نصاب، سرویسنقشه

شخصی بیش از یک پروانه داشته باشد و خدمات گوناگونی ارائه 

 بلیتقا صاحب ملک و هم یازهایمجوز، هم ن یدارا شخص. دهد

سیستم . سپس کندیم یابیب ارزالفاض پخشو  هیتصف یرا برا نیزم

 .کندیم یطراحفاضالبی جهت برآوردن این نیازها 

 

 مجوز، یدارا متخصص کیبهداشت،  یادارهدر  پس از ثبت طرح

پایان نصب، شخص دارای . پس از کندیب را نصب مالفاض ستمیس

قشه صورت گرفته کند که نصب سیستم مطابق نمجوز تأیید می

هایی از طرح نگهداری و طرح اجزای ها همچنین کپیآن. است

ها در این کپیکنند. تهیه می« که ساخته شده صورتیبه »سیستم 

 گیرند.ی بهداشت قرار میاختیار مالک و اداره

سرویس و نگهداری سیستم فاضالب در محل به چه صورت 
 ؟شودانجام می

آغاز به کار کرد، مسئولیت اجرای طرح  سیستم فاضالب کهآنپس از 

بایست از خدمات ی مالک است. مالک مینگهداری از آن برعهده

( استفاده کند. نگهداری ROWPکار واجد شرایط )یک سرویس

نامناسب یا ناکافی ممکن است منجر به خرابی سیستم شده، و تعمیرات 

. سیستم پرهزینه یا نیاز به تعویض سیستم را در پی داشته باشد

تواند منابع آب آشامیدنی محلی را آلوده فاضالب معیوب همچنین می

 های جدی در افراد شود.سبب بروز بیماریتواند کند. این آلودگی می

داشتن طرح دقیقی که محل تمام اجزای سیستم فاضالب را نشان 

توانید بر کارتان میبدین ترتیب شما و سرویس دهد اهمیت دارد.

فاضالبی که  یستمهایس یبرا اساس طرح اطالعاتی به دست آورید.

به »این طرح را  APاند، فاضالب ساخته شده تحت مقررات سیستم

  دهد.هنگام نصب در اختیار شما قرار می« صورتی که ساخته شده
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، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود w.HealthLinkBC.ca/healthfileswwسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

زبان ارائه  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با س بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کمرایگان( تما
 .گرددمی

اری و نگهداری مستمر و بردهای فاضالب نیارمند بهرهستمیتمام س

ی سیستم فاضالب باید با یک متخصص دارای دارنده .مناسب هستند

 .مجوز تماس گرفته، قرارداری برای سرویس ساالنه تنظیم کند

 

کنند و حجم جریان بسته به تعداد افرادی که از سیستم استفاده می

بایست به طور معمول های فاضالب میی فاضالب، سیستمروزانه

صاحبان ملک باید در خصوص  سال سرویس شوند. 5تا  2هر 

ی بازرسی و نگهداری از یک شخص دارای مجوز یا الزامات ویژه

 .نگهداری از سیستم فاضالب کمک بگیرندهای طرح

 

های فاضالب موارد زیر را به خاطر داشته هنگام سرویس سیستم

 باشید:

 از یک فرد دارای مجوز کمکی سرویس و نگهداری برا 

 بگیرید

 کار  نی. ادیکن هیتخل جای پاییز در بهارلجن مخزن فاضالب را به

سرد  یهاماه طولاز باقی ماندن فضوالت جامد در مخزن در 

 کندیم یریزمستان جلوگ

 از کمی مقدار. نکنید تمیز کامل طوربه را فاضالب مخزن 
 بگذارید باقی باکتریایی فعالیت تجدید برای را لجن

 ستمیس ارتباط با ت درالاز بروز مشک متوانیچگونه م

  کنم؟ یریجلوگخود  بالفاض

های گوناگون و توانند به شیوهفاضالب در محل میهای ستمیس

توانید از می ریز یههایص از تو یروی. با پنندیبب بیآس یبسیار

 :ها پیشگیری کنیدبیشتر این آسیب

 طرح دانده ساخته 2005 می 30بعد از  هایی کهبرای سیستم ،

 2005اگر سیستم شما قبل از سال . دیرا دنبال کن ینگهدار

 APی طرح نگهداری با یک ساخته شده است، باید برای تهیه

 تماس بگیرید

 یوجود دارد، لوله به زمین که مشکل نفوذ سرما یدر مناطق 

توانید در می. دیکن یبندقیعارا محل پخش فاضالب و  یاصل

پوشال یا نوارهای  ی ضخیمک الیهی های زمستان ازطول ماه

از استیروفوم استفاده کنید. مخزن فاضالب و اتصال لوله  مجکم

 بندی کنیدمنزل را نیز عایق

 استفاده سازی در برابر برف از حصار برف برای حداکثر عایق

 کنید

 یک متخصص دارای  اید بار سطح آب در محل پخش باال میاگ

 مجوز مشورت کنید

 ی موتوری، از جمله ماشین برفی، ی نقلیهچ وسیلهیه دیاجازه نده

 آنجا پارک کند از محل ساخت سیستم فاضالب عبور یا در

 دیزیتوالت نر گونه مواد شیمیایی سمی داخل، حالل، یا هیچرنگ 

  د،ینکار باضالف ستمیس یکیبزرگ در نزد هایبوته یادرخت 

 محل پخش را درگیر کندها آن یشهیرممکن است  رایز

 های سطحی جازه ندهید آب روی بام یا محیط اطراف یا آبا

 نزدیکی آن تخلیه شوددیگر روی سیستم فاضالب یا در 

 که توالتی مثال برای. نکنید پر آب از حد از بیش را سیستم 
 در آبیاری کند،می چکه که شیری شود،نمی قطع آن آب جریان

 لباس زیادی حجم شستن یا آن، نزدیکی در یا پخش محل
. کند تحمیل سیستم به ضافیا بار تواندمی درپیپی صورتبه

 پیاده منزل در آب مصرف در جوییصرفه برای راهبردی
 کنید

 بار یک پوشک روزنامه، ،نوار بهداشتی فیلتر، سیگار، ته 

 یتفاله فلزی، اشیاء یا فلز مو، ،دستمال توالت کاندوم، مصرف،

 یهمه. نریزید لتتوا داخل روغن یا چربی چای، برگ قهوه،

 محل پخش یا بفاضال مخزن گرفتگی باعث توانندمی نهایا

 شوندب

  بدون افزایش ظرفیت سیستم فاضالب گاربوراتور نصب نکنید 

 های سرد زمستان سیستم را برای مدت طوالنی طی ماه

 بالاستفاده نگذارید

 بچرندزمین محل پخش  در بزرگ یاهل واناتیح نگذارید 
 

 آن یمحل طیشرا ایب الفاض ستمیکار س ید نحوهچه در مورچنان

ی اشت منطقهی بهداز طریق آدرس زیر با اداره د،یدار پرسشی

خود تماس بگیرید: 

-s-bc-www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about

-system/partners/health-care-health

authorities-health-authorities/regional. 
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