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Today, with the increase in population and the development of cities, 

urban wastewater collection lines are of great importance. Given the 

high cost of implementing wastewater collection facilities, it is 

important to provide any method that can reduce costs  used. First, 

using data related to the study area such as climate, population 

density, etc., and then by determining the per capita consumption of 

household, public, commercial and area covered by sewers, etc., the 

sewerage network has been designed. After performing the calculations 

with the help of software and manual, longitudinal profiles and ground 

level, pipe length, diameter, slope and direction will be drawn. The 

results related to pipe specifications and control of manual results are 

explained by the results obtained from the software. 
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 چکیدُ

 تعیار ّای ّسیٌِ تِ تَخِ تا. تاؼذ هی ترخَردار تاالیی اّویت از ؼْری فاضالب آٍری خوع خطَط ؼْرّا تَظعِ ٍ خوعیت افسایػ تا اهرٍزُ
 ایي در رٍ ایي از.تاؼذ هی اّویت دارای ،دّذ کاّػ را ّا ّسیٌِ تتَاًذ کِ رٍؼی ّرگًَِ ارائِ فاضالب، آٍری خوع تاظیعات اخرای زیاد

 ؼذُ اظتفادُ تاؼذ، هی ؼْری فاضالب آٍری خوع ّای ؼثکِ طراحی در تَاًا افسار ًرم یک کِ Water Gemsافسار ًرم از اظتفادُ تا تحقیق
 خاًگی، ظراًِ هصرف تعییي تا ظپط ٍ... ٍ خوعیت تراکن َّا، ٍ آب قثیل از هطالعِ هَرد هٌطقِ تِ هرتَط ّای دادُ از اظتفادُ تا اتتذا .اظت

 کوک تِ هحاظثات اًدام از تعذ .اظت ؼذُ پرداختِ فاضالب ؼثکِ طراحی تِ... ٍ رٍّا فاضالب پَؼػ تحت هعاحت ٍ تداری عوَهی،
 هؽخصات تِ هرتَط ًتایح .ؼذ خَاّذ ترظین ّا آى خْت ٍ قطر،ؼیة ّا، لَلِ طَل ،زهیي ظطح ٍ طَلی ّای پرٍفیل دظتی، ٍ افسار ًرم
 .اظت ؼذُ دادُ تَضیح افسار ًرم از آهذُ دظتِ ت ایحًت تا دظتی ًتایح کٌترل ٍ ّا لَلِ

 Water Gems افشار ًزم سهیي، ٍسطح طَلی ّای پزٍفیل فاضالب ضْزی، فاضالب، ٍ آب ضبکِ: کلیدی کلوات
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 هقدهِ -1

 ؼثکِ .تاؼٌذ هی ترخَردار تاالیی اّویت از زیرظاختْا گعترغ ٍ تَخِ ؼْری، تَظعِ ٍ خوعیت افسایػ تِ تَخِ تا اهرٍزُ

 هٌْذظاى تَخِ هَرد ّوَارُ فاضالب ؼثکِ تْیٌِ طراحی رٍ ایي از. ؼَد هی هحعَب ّا زیرظاخت تریي پرّسیٌِ از یکی ؼْری فاضالب

 ّا آى تررظی تِ اداهِ در کِ اظت ؼذُ اًدام فاضالب ّای ؼثکِ طراحی ی درتارُ زیادی هطالعات رٍ ایي از. تاؼذ هی فاضالب ٍ آب حَزُ

 را ایالم در ٍاقع ًثَت ؼْرک فاضالب آٍری خوع ؼثکِ SewerCad ّای افسار ًرم از اظتفادُ تا ای هقالِ در ٍّوکاراى، رحواى. پردازین هی

 )رحواى ٍ ّوکاراى، تاؼذ هی AutoCad تِ ًعثت ظرعت ٍ دقت افسایػ در SewerCadافسار ًرم تَاًایی دٌّذُ ًؽاى ّا ًتایح ٍ تررظی

 تذظت ًتایح ٍ دادُ اًدام را ارٍهیِ ؼْری فاضالب ؼثکِ تْیٌِ طراحی شًتیک، الگَریتن از اظتفادُ تا ارکی، پَر ٍعثذاللْی ؼیرزاد. (1393

 خذاؼٌاض. (1396، ارکی پَر ٍعثذاللْی ؼیرزاد) تاؼذ هی ارٍهیِ ؼْر فاضالب ؼثکِ طراحی ّسیٌِ درصذی 13 کاّػ دٌّذُ ًؽاى آهذُ

)خذاؼٌاض،  اًذ دادُ اًدام SewerCadافسار ًرم ٍ افسایٌذُ الگراًص رٍغ ًظرگرفتي در تا را رٍظتایی فاضالب ؼثکِ ظازی تْیٌِ ٍّوکاراى،

 اًدام را آب تَزیع ؼثکِ ظازی تْیٌِ ،WaterGEMS ّیذرٍلیکی تحلیل هذل ٍ شًتیک الگَریتن از اظتفادُ تا ّوکاراى، ٍ خلیفِ. (1390

 .(1397 ّوکاراى، ٍ خلیفِ) دّذ هی ًؽاى را پرٍشُ کل ّسیٌِ  خَیی صرفِ درصذ 15 حذٍد ٍ دادُ

 هٌطقِ هَردهطالعِ -2

 ؼذُ اظتفادُ ،تاؼذ هی8/1235 تا 5/1226 هحذٍدُ در آى ارتفاعی رقَم کِ تْراى ؼْر ؼْری فاضالب ؼثکِ از قعوتی تحقیق ایي در

 .دّذ هی در ایي هٌطقِ ًؽاى را گرُ ّر تِ یافتِ اختصاؾ هٌطقِ ،(1)ؼکل .اظت

گزُ ّز بِ یافتِ اختصاظ : هٌطقِ 1 ضکل  
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 ّا هَاد ٍ رٍش -3

 تاهیي ؼرکت) اظت ؼذُ تعییي...( ٍ تداری عوَهی، خاًگی،)ٍاحذ ّر از خرٍخی ّای فاضالب هَخَد، ّای ًاهِ آییي از اظتفادُ تا

 ؼذُ، رظن ّای ظاز ًین تِ هحذٍد ٍهعاحت ًوَدُ رظن ظاز ًین رٍّا فاضالب اهتذاد ترخَرد هحل از ظپط. (تْراى فاضالب ٍ آب یٍتصفیِ

 ّر تِ آب هصرف ظراًِ لَلِ، ّر پَؼػ تحت ظطح در هٌطقِ تراکن کردى ضرب از. دّذ هی ًؽاى را رٍّا فاضالب پَؼؽی تحت هعاحت

 تحت هعاحت ،(2) ؼکل. آٍرین هی تذظت را... ٍ هتَظط دتی ،(ؼعتؽَ،حذاکثری)فاضالب ظرعت ًفر، ّر تِ فاضالب تَلیذ ظراًِ ًفر،

 .دّذ هی ًؽاى را ّا آى خرٍج هحل ٍ فرعی ٍ اصلی ی رٍّا فاضالب پَؼػ

 فزعی ٍ اصلی ّای رٍ فاضالب پَضص تحت : هساحت 2ضکل 

 

 آب تا ّوراُ رٍزاًِ حذاکثر دتی فؽار ّن ًقاط ٍ ظاعتی حذاکثر دتی فؽار ّن ًقاط ًوَدار دٌّذُ ًؽاى ترتیة تِ( 4)ٍ  (3)ؼکل

 .تاؼذ هی WaterGemsافسار ًرم از اظتفادُ تا آتؽٌؽاًی
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 ًطاًی فطار دبی حداکثز رٍساًِ ّوزاُ با آب آتص ًقاط ّن-(4ضکل)        دبی حداکثز ساعتی فطار ًقاط ّن-(3ضکل )             

 ؼکل در ترتیة تِ ًؽاًی آتػ آب ّوراُ رٍزاًِ حذاکثر ًْایی ٍدتی ظاعتی حذاکثر دتی دظتی، رٍغ تِ ّا لَلِ ًْایی دتی

 .اظت ؼذُ آٍردُ( 7)ٍ( 6) ،(5)ّای

 

 دستی رٍش بِ ّا لَلِ ًْایی : دبی 5ضکل 
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 ّا لَلِ ساعتی دبی : حداکثز 6ضکل 

 ّا لَلِ ًطاًی آتص آب با ّوزاُ ساعتی دبی : حداکثز 7ضکل 

 

 خرٍخی ٍ ٍرٍدی دتی ًؽاًی، آتػ ؼیرّای ٍدتی هحل ّا، گرُ ؼوارُ دٌّذُ ًؽاى ترتیة تِ( 11)ٍ  (10) ،(9) ،(8) ّای ؼکل

 .تاؼذ هی  ّا لَلِ ٍدتی ٍطَل قطرٍ  گرُ ّر هصرفی
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یطاًً : هحل ٍ دبی ضیزّای آتص 9ضکل                ّا        : ضوارُ گزُ ّا ٍلَلِ 8ضکل   

 

 ّا قطز ٍ طَل ٍ دبی لَلِ:  11ضکل                             دبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی:  11ضکل                                       

 ًتایج -4

 حذاکثر دتی ًؽاًی، آتػ آب تا ّوراُ رٍزاًِ حذاکثر ّای دتی دظتی، دتی اظت، ؼذُ دادُ تَضیح قثلی ّای تخػ در کِ ّواًطَر

 تا خَتی پَؼاًی ّن افسار ًرم از حاصل ّای خرٍخی کِ اظت ایي دٌّذُ ًؽاى ًتایح .اظت آهذُ تذظت WaterGemsافسار ًرم کوک تِ ظاعتی

 ؼکل در ترتیة تِ زهیي ٍظطح طَلی ّای پرٍفیل از ّایی ًوًَِ اداهِ در .تاؼٌذ هی فاضالب طراحی ًاهِ آییي از آهذُ تذظت دظتی ًتایح

 .ؼًَذهی دادُ ًؽاى( 17) ؼکل تا( 12)
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 Co-1:  12ضکل 

 

 Co-2:  13 ضکل

 

 Co-3:  41ضکل
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 Co-4:  51ضکل

 

 Co-5:  61ضکل

 

 Co-6:  17ضکل
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