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 چکیده
ای نسبتاً هموار اهواز در پهنههر شمورد توجه قرار گرفته است. آوری و دفع فاضلاب های جمعطراحی شبکه در  نوین کارهایو راه هاامروزه روش

ع و نوع خاک ) اغلب از نو لحاظ ارتفاع کم این منطقه از سطح دریا، پست و هموار بودن منطقهموقعیت توپوگرافی شهر اهواز به قرار گرفته است.

لی ، خطوط اصدر این تحقیق اشد.( باعث شده که طراحی، اجرا و دفع فاضلاب این منطقه با مشکلات فراوانی مواجه بسنگین و ریزشی هایخاک

با  9/7و 2/7های با شیب کلیه پارامترهای طراحی استاندارد، گرفتننظر است، علاوه بر در خط اصلی و انتقال 222شرق شهر اهواز که شامل 

. در شده استاندارد بررسی در محدودغیره  طراحی گردید. کلیه پارامترهای طراحی مانند سرعت، پرشدگی و sewer cadافزار  استفاده از نرم

متر کاهش  2/7عمق خطوط  ،استاندارد 9/7 شیب متر و در طراحی با 7کارگذاری خطوط طور متوسط عمقهب داستاندار 2/7طراحی با شیب 

 گردد.استاندارد پیشنهاد می 2/7با شیب با بررسی کلیه پارامترها، طراحی  یابد.می

 
 افزار، نرمشيب استاندارد، عمق کارگذاری لوله خطوط اصلی فاضلاب،های کليدی: واژه

 

 مقدمه  -1
 

 رودخانه مانند طبیعی های زهکش یا و منطقه  شیب ایستابی ،  سطح وضعیت با توجه به ایران در فاضلاب دفع مسئله

 زیرزمینی آب سطح عمق که شهرهایی در .و کوتاه صورت می پذیرد موضعی های ساختن فاضلابرو باها، در برخی موارد 

 یا با و بالا زیرزمینی آب سطح با شهرهای در فاضلاب و کننده جذب های چاه از است، زیاد نسبتا زمین نفوذ پذیری و

 منتقل ها شهر از بیرون به و خالی را فاضلاب آوری جمع چاههای ، کشها لجن از استفاده با خاک، کم پذیری نفوذ

افشاری و  شبکه های آب و فاضلاب بسیار مورد توجه می باشد.بهینه سازی و بهبود روش های طراحی مسأله  .میکردند

طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب ثقلی با روش اتوماتای سلولی انعطاف (، تحقیقی با عنوان 7939روحانی)

امکان طراحی بهینه شبکه فاضلاب را هم روش پیشنهادی به صورت یک روش عمومی و انعطاف پذیر،  .انجام دادند پذیر

به صورت ثقلی و هم پمپدار فراهم می کند. قابلیت های مدل ارائه شده برای طراحی شبکه فاضلاب ثقلی در دو مسئله 

نمونه بررسی و نتایج حاصل از آن با روشهای دیگری مانند  بیشترین درصد الگوریتم های ژنتیک، اتوماتای سلولی، جامعه 

Haqhiqhi,Bakhshipour(2075 ،) .و هوش تجمعی ذرات مقایسه شد و نتایج خوب و قابل قبولی حاصل شد مورچگان

جانمایی شبکه، بویژه در ارائه نمودند. TSیک مدل بهینه سازی برای طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب با استفاده از روش

با توجه به اینکه در این مناطق امکان تغییر در مناطق هموار،روی هزینه و کارآیی شبکه بسیار تأثیرگذار می باشد.

 .و..بستگی دارد بهینه سازی شبکه به پارامترهای طراحی، هزینه هاتوپوگرافی یا محل خروجی سیستم وجود ندارد،

Haqhiqhi,Bakhshipour(2076،) مقاله ای تحت عنوان طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب در مناطق هموار ارائه
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هستند  فشار(-که اسااس آن قطر شبکه، شیب، درجه پمپ)سرعت مطالعه بر اساس ارائه یک الگوریتم ژنتیک.این نمودند

 صورت گرفته است.

آبرسانی از قیود و پیچیدگی های بیشتری برخوردار است. همین  جمع آوری فاضلاب در مقایسه با سیستم های

یه گراف ها را در خصوص شبکه های فاضلاب محدود گسسته و نظر موضوع کاربردروش های شناخته شده در ریاضیات

می سازد.طی دو دهه گذشته محققان بسیاری در تلاش جهت رفع این محدودیت ها و ارتقاء الگوریتم های بهینه سازی 

، .Murghy et al(7339شبکه لوله ها بوده اند. در خصوص شبکه های آبرسانی می توان به تحقیقاتی همچون )

Walters&Lohbeck(1993)،Walters &Smith(1995)،Afshar &Jabbari(2008)،Geem et al   .(2000).اشاره نمود 

( مطالعه ای با عنوان بهینه یابی اقتصادی شبکه آبرسانی بر اساس معیارهای کمی 7932یزدی و رخشنده رو)

یش ارائه شده می تواند با اندکی افزاو کیفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام دادند. نتایج حاصله نشان داد که روش 

 هزینه، ارتباطی منطقی و هماهنگ میان پارامترهای کمی و کیفی با اهداف بهینه یابی ایجاد نماید.

شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، با توپوگرافی نسبتاً مسطح با مشکلات عدیده ی اجرایی آب و فاضلاب مواجه 

ز مناطق، سطح بالای آب زیرزمینی و مسائلی از این قبیل نیز مشکلات اجرایی را می باشد.وجود خاک ریزشی در برخی ا

دو چندان نموده اند. از آنجا که کارگذاری لوله های شبکه فاضلاب در اعماق بالاتر هزینه بر و سخت می باشد، در این 

 دازیم.می پر  مطالعه به بررسی تأثیر کاهش شیب جهت امکان کارگذاری شبکه در اعماق کمتر

 

 هامواد و روش-2

 موقعیت جغرافیایی محل طرح 2-1
 

درجه 97دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  20درجه و 22شهر اهواز، مرکز استان خوزستان  با مختصات  طول جغرافیایی 

  این شهرمتر از سطح دریا در  جنوب غرب ایران واقع شده است. متوسط بارندگی سالیانه 75دقیقه شمالی در ارتفاع 20و 

 درصد می باشد. 50درجه سلسیوس و  متوسط رطوبت 99میلیمتر، متوسط درجه حرارت 209
 

 طراحی شبکه فاضلاب 2-2
 

  برای انجام پروژه های انتقال و تصفیه فاضلاب و منطقه ای لازم است که اصول زیر مورد ملاحظه قرار گیرند

 کیفیت  -9اعتبار و پول موجود برای این هدف  -2جمعیت نهایی شهر که باید از این امکانان استفاده نمایند    -7.

میزان فاضلابی که قرار است   -5مقادیر ریزش باران در هر منطقه   -2اضلابی که می بایست جمع آوری و تصفیه گرددف

روش های     -3نقشه آتی منطقه  -2تاسیسات کنونی دفع فاضلاب -1منابع مختلف تولید کننده فاضلاب  -6تولید شود

 گسترش آتی شهر  -70تصفیه 

 

 قوانین هیدرولیکی 2-2-1
 

یرد. برای به دست آوردن فرمول جریان در لوله های فاضلاب غالباً به صورت آزاد و تحت تأثیر نیروی ثقل انجام می گ

هایی که بتوان به راحتی با آنها محاسبه ی شبکه را انجام داد فرض هائی انجام می گیرد که کاربرد آنها تقریب هایی به 

 همراه دارد. این فرض ها عبارتند از:
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  باد بی ثابتی است ب( جریان فاضلاب یکنواخت است ج( جریان فاضلاب الف( جریان فاضلاب دائمی )ماندگار( است 

 

 تعیین ابعاد کانال های فاضلاب 2-2-2
 

برای تعیین ابعاد کانال های فاضلاب باید نخست نوع کانال و سپس شیب آن انتخاب گردد. چنانکه پیش از این اشاره 

 .شد جنس لوله بسته به نوع فاضلاب و جنبه های اقتصادی و امکان های تهیه لوله انتخاب می گردد

 

 بررسی حالت نیمه پر در فاضلابروها 2-2-3
 

در فاضلابروها بیشتر وقت ها فاضلاب به صورت ناپر جریان می یابد و لذا مقدار دبی و سرعت بسته به ارتفاع فاضلاب در 

پس از تعیین ابعاد هندسی فاضلابرو  باید مقدار سرعت در حالت های مختلف به  در واقع،فاضلاب رو تغییر می نماید. 

 ویژه در موقع شروع بهره برداری کنترل شود.

 

 محدودیت های فنی 2-2-4
 

برای این که شبکه ی فاضلاب بتواند در موقع بهره برداری خوب کار کند یعنی از یک سو ته نشین شدن مواد معلق سبب 

فاضلابروها نشود و از سوی دیگر مواد معلق سخت مانند شن و ماسه موجب سایش و فرسایش کف فاضلابروها گرفتگی 

 نگردد باید محدودیت های فنی زیر را در موقع طرح شبکه مورد توجه قرار داد.

 

 محدودیت سرعت 2-2-5
 

 اره و کف کانال وارد می سازد که ازجریان فاضلاب در کانال تنشی به نام تنش شویندگی )نوعی تنش برشی( را بر دیو

به دست می آید. این تنش در اثر نیروی کشش آب )قدرت حمل مواد به وسیله آب( پدیدار می  79رابطه ی شماره 

  گردد.

  JRW .. 
                                                                                                    (9)  

 

وزن مخصوص  تنش شویندگی فاضلاب بر دیواره یا کف کانال بر حسب کیلوگرم بر متر مربع،  ، 9در رابطه ی 

شیب کف کانال می  Jشعاع هیدرولیکی سطح مقطع جریان بر حسب متر و  Rلوگرم بر متر مکعب، فاضلاب بر حسب کی

 باشد. 

 

 باشد. و سرعت در حد ایجاد خودشویی حداقل سرعت جهت جلوگیری از رسوب گذاری ►

و جهت جلوگیری از رسوب شن و ماسه  جهت جلوگیری از رسوب مواد آلی سرعت حداقل سه دهم متر بر ثانیه ►

 می باشد. سرعت حداقل شش دهم الی هفتاد و پنج صدم متر بر ثانیه

 درصورتی که ارتفاع رسوبات در لوله بیست و پنج درصد قطر لوله باشد، شستشو ضروری است. ►

 در طول شبانه روز حداقل یک بار با توجه به تغییرات دبی سرعت باید به حد خودشویی برسد. ►
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در مناطق کم شیب و در سال اول بهره برداری ممکن است سرعت خودشویی تامین نگردد لذا شستشوی دوره  ►

 ای تا رسیدن به دبی تامین کننده سرعت خودشویی الزامی است.

در برخی کشورهای اروپایی سرعت خودشویی را بر اساس دبی متوسط جریان برابر با نیم متر بر ثانیه درنظر 

 میگیرند

.همان میزان سرعت حداقل مهم است نیز ثر سرعتحداک  

 سرعت بیش از حد باعث فرسایش و سائیدگی می گردد. ►

تلاااطم ناشاای از ساارعت زیاااد منجاار بااه خااروج گاااز سااولفید هیاادروژن و خااوردگی لولااه ماای  ►

 شود.

 حداکثر سرعت مجاز در شبکه جمع آوری به جنس لوله بستگی دارد. ►

 

 محدودیت شیب 2-2-6
 

 میزان شیب خطوط باید به موارد ذیل توجه نمود:در تعیین 

 شیبی که سرعت حداقل یا سرعت خودشویی را در سال اول بهره برداری تامین نماید. ►

 حداقل شیب تابعی از قطر فاضلابرو می باشد. ►

 هرچه قطر فاضلابرو افزایش یابد حداقل شیب کاهش می یابد. ►

 نیاز فاضلابروها موثر است.درصد پرشدگی نیز در تعیین حداقل شیب مورد  ►

 

 محدودیت ارتفاع فاضلاب 2-2-7
 

به علت امکان وجود مواد درشت و معلق در فاضلاب و امکان گیر کردن این مواد به کف کانال و در نتیجه باز ایستادن و 

اید کمتر از سو نب ته نشین شدن آنها، برای ارتفاع فاضلاب در لوله ها نیز حداقلی پیش بینی می کنند. این حداقل از یک

 سانتی متر کمتر گردد.  9تا  2قطر لوله باشد و از سوی دیگر در لوله های با قطر کم نباید از  7/0

 

 محدودیت قطر لوله ها 2-2-8
 

سانتی متر پیشنهاد  20استاندارد های کشورهای گوناگون حداقل قطر لوله های فاضلاب خانگی را برای مسیرهای فرعی 

حالت های استثنائی که طول لوله کوتاه، دیواره ی آن نسبتاً صاف، تعداد انشعاب ها کم و کارگذاری لوله می کنند. در 

 .سانتی متر هم انتخاب نمود 75خوب و نیاز به سرعت بیشتری در آن باشد می توان حداقل قطر را 

 

  عمق نصب فاضلابروها 2-2-9
 

 عوامل زیر است:حداقل عمق فاضلابروها به ترتیب اولویت بسته به 

 وجود و یا عدم وجود زیر زمین مسکونی در شهر.

 عمق سایر تاسیسات شهری.
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 بارهای ترافیکی که بعداً باید از روی لوله عبور کنند.

 

 Sewer cadمعرفی نرم افزار  2-3
 

فاضلاب می باشد.این ، نرم افزاری پرقدرت برای تحلیل و طراحی شبکه های جمع آوری و دفع Sewer cadنرم افزار 

نرم افزار به کاربر امکان تهیه پروفیل طولی از شبکه را می دهد. این قابلیتبه کاربر کمک می کند که تحلیل و بررسی 

بهتری از نحوه اجرای خط لوله داشته باشد و با توجه به محدودیت های آئین نامه ای و یا پروژه ای تصمیمات لازم را 

ین نرم افزار امکان نمایش کلیه پارامترهای لازم و ضروری از جمله سرعت، شیب و ... را به شکل اتخاذ نماید. همچمنین ا

جدولی کاربردی در اختیار کاربر قرار می دهد. امکان نمایش پارامترهای مد نظر کاربر به تفکیکرنگ و بمنظور تسریع در 

 ی رود. تحلیل و بررسی آن از قابلیت های دیگر این نرم افزار به شمار م

 Autoاز منطقه مورد مطالعه می باشد.در واقع لازم است نرم افزار  dwgلازمه شروع به کار با این نرم افزار ، داشتن فایل 

cad  نیز هم زمان روی سیستم نصب باشد. این نرم افزار پس از دریافت فایلdxf  منطقه مورد نظر  قابلیت طراحی خطوط

پس از وارد کردن کدهای ارتفاعی، پارامترهای پایه از جمله سرانه و جمعیت را در قالب و شبکه فاضلاب را دارد. طراح، 

یک الگو برای نرم افزار تعریف می کند. جنس،  سایز، مشخصات فنی و ضرایب  لوله های مختلف بصورت پیش فرض 

می کند.نتایج  runی خطوط، شبکه را درنرم افزار تعریف شده که قابلیت تغییر و  اضافه کردن نیز دارد. طراح، پس از طراح

با محدودیت ها و قوانین آئین نامه های طراحی شبکه فاضلاب مطابقت داده می شود و در صورت لزوم تغییرات ایجاد 

 می شود.runشده و دوباره شبکه 

 

 مبانی طراحی شبکه فاضلاب شهر اهواز 2-4
 

ر اساس رقوم ارتفاعی مناطق مختلف شهر اهواز، می توان دو منطقه شهر اهواز در پهنه ای نسبتاً هموار قرار گرفته است. ب

متر و منطقه فشاری دوم 25فشاری را تعریف نمود.منطقه فشاری اول شامل مناطقیست که دارای رقوم ارتفاعی زیر 

تا   7920در شهر اهواز طی سال های شبکه  فاضلاب متر ارتفاع را در برمیگیرد.  25محدوده ایست که مناطق بالای 

طراحی و  7919تا سال  7962طی سال های   اجرا گردید. طی سال در  بخش قدیمی شهر توسط شهرداری   7962

اجرای شبکه فاضلاب سایر مناطق ادامه یافت. طی سال های اخیر مطالعه و طراحی شبکه فاضلاب شهر اهواز در قالب دو 

حی خطوط اصلی و انتقال شرق اهواز را بررسی می نماییم. بخش غرب و شرق اهواز صورت گرفت. در این تحقیق، طرا

 مشخصات پایه در این مطالعه، مطابق با مشخصات پایه طرح جامع فاضلاب در نظر گرفته شده است.

در این تحقیق، طراحی خطوط اصلی شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شرق اهواز را مورد بررسی قرار می دهیم.در طراحی 

است.جمعیت مناطق مختلف  ( در نظر گرفته شده7اضلاب شرق اهواز، سرانه مصرف مطابق جدول)شبکه جمع آوری ف

 تحت پوشش این خطوط به تفکیک مشخص شده و در محاسبات لحاظ گردیده است.

( ارائه گردید. این طراحی در مراحل بعد، با کم کردن شیب استاندارد d/1طراح اولیه خطوط  با لحاظ شیب استاندارد)

در بخش  بعدی ارائه  Sewer cad( و انجام شد . نتایج حاصل از این طراحی ها با استفاده از نرم افزار 1/2d( ،)1/3d)به 

 می گردد. 
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 اجزاء تشکيل دهنده سرانه کل فاضلاب شهر اهواز -1دولج

انتهای 

 (1041طرح)

ابتدای 

 (1832طرح)
 عنوان واحد

 سرانه فاضلاب خانگی هر نفر( لیتر در روز بازاء) 796 796

 عمومی -سرانه فاضلاب اداری  هر نفر( لیتر در روز بازاء) 75 75

 یتجار-سرانه فاضلاب صنعتی هر نفر( لیتر در روز بازاء) 25 27

 سرانه نشتاب هر نفر( لیتر در روز بازاء) 25 25

 سرانه رواناب هر نفر( لیتر در روز بازاء) 95 95

 مجموع 260 292

 

 نتیجه گیری -3
 

با شیب های مختلف با استفاده از  خط اصلی و انتقال(222در این پژوهش، پس از طراحی شبکه فاضلاب شرق اهواز )

. مهمترین پارامتر مورد بحث در این پژوهش، به توضیح آن ها می پردازیمنتایجی بدست آمد که  sewer cadنرم افزار 

 باشد. ی خط میمتوسط عمق کارگذاری و به تبع آن پوشش رو

 متوسط عمق کارگذاری خطوط به شرح جدول ذیل می باشد.

 
 ميزان پوشش روی خطوط در طراحی با شيب های مختلف -2جدول

 پوشش روی خط شيب طراحی

 9.5 استاندارد

 2.5 استاندارد2/7

 2.9 استاندارد 9/7

 

متوسط  ،استاندارد 9/7استاندارد و2/7استاندارد به ، نشان می دهد با کاهش میزان شیب ازشیب (2)نتایج حاصل از جدول

با کاهش عمق کارگذاری کاهش خواهد یافت. این در حالیست که سایر پارامترهای طراحی در محدوده مجاز می باشند. 

شیب، و به تبع آن کاهش پوشش روی خطوط و عمق کارگذاری ، در متراژهای بالای کارگذاری خطوط، ارقام مشهودی 

را در کاهش عمق کارگذاری بویژه در مسیرهای انتهایی)که عمدتا مناطق حاشیه و مناطق پیش بینی نشده در شهر 

 خدمات رسانی به مناطق حاشیه فراهم می گردد. اهواز( می باشند ایجاد می کند، به گونه ای که امکان 
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 استاندارد 2/1مشخصات خطوط در طراحی باشيب  -8جدول

 ردیف قطر)ميليمتر( طول)متر(

11,010 450     1 

21,911 600     2 

16,725 750     3 

12,414 900     4 

15,262 1050     5 

1,502 1200     6 

7,979 1350     7 

7,951 1500     8 

8,833 1650     9 

4,124 2100     10 

49 2400     11 

 جمع کل 107,757

 

 استاندارد 8/1مشخصات خطوط در طراحی با شيب  -0جدول

 ردیف قطر)ميليمتر( طول)متر(

27,016 600     1 

20,817 750     2 

9,118 900     3 

12,055 1050     4 

9,777 1200     5 

7,992 1350     6 

52 1500     7 

10,451 1650     8 

6,308 1800     9 

4,124 2250     10 

49 2550     11 

 جمع کل 107,757
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 مشخصات خطوط در طراحی با شيب استاندارد -5دولج

 ردیف قطر)ميليمتر( طول)متر(

1,156 375     1 

8,114 400     2 

9,950 450     3 

25,813 600     4 

12,947 750     5 

5,018 900     6 

14,366 1050     7 

8,485 1200     8 

11,431 1350     9 

6,308 1500     10 

4,124 1800     11 

49 2100     12 

 جمع کل 107,757

 

این افزایش .قطر خطوط افزایش می یابد ،نشان می دهد، با کاهش شیب و کاهش عمق کارگذاری(5) تا (9)نتایج جداول

و در واقع پیش بینی افزایش ظرفیت را به همراه دارد ولی از نظر  تحت پوشش یتعتا حدی پیش بینی افزایش جم ،سایز

ه کاهش عمق کارگذاری بایستی توجیه اقتصادی این قضیه بالبته با توجه  اقتصادی موجب افزایش هزینه ها می گردد.

 ار گیرد.مورد بررسی قر
 متوسط سرعت خطوط در حالات مختلف طراحی)متر در ثانيه( -1جدول

  

 

 

 

 

 مییابد ولی همچنان در محدوده مجاز  متوسط سرعت کاهش می ،نشان می دهد، با کاهش شیب طراحی(6)جدول 

کاهش متوسط سرعت از مهمترین مسایل در طراحی خطوط فاضلاب می باشد ولی با توجه به این که این کاهش باشد.

مشکل ماند فاضلاب ایجاد نشده و خودشستشویی  ،در محدوده مجاز بوده و در طول روز پیک تولید فاضلاب رخ می دهد

 نیز اتفاق می افتد.
 ختلف طراحی)درصد(متوسط عمق پرشدگی در حالات م -7جدول

 عمق پرشدگی در انتهای خط)درصد( شيب طراحی

 52.2 استاندارد

 59.1 استاندارد2/7

 57.6 استاندارد 9/7

 

 متوسط سرعت)متر در ثانيه( شيب طراحی

 7.2 استاندارد

استاندارد2/7  0.321 

استاندارد 9/7  0.252 
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نشان می دهد، با کاهش شیب طراحی، متوسط عمق پرشدگی در انتهای خطوط کاهش می یابد ولی اختلاف (1)جدول 

 چندانی با حالت استاندارد ندارد.

پارامترهای بررسی شده در جداول فوق، در محدوده استانداردهای طراحی مورد بررسی قرار گرفت.این پارامترها با 

 استانداردها هیچ مغایرتی ندارند. 

 استاندارد پیشنهاد داده می شود. 2/7جداول ارائه شده ، در این پژوهش، طراحی با شیب نتایج بدست آمده و به  با توجه 

 زایای انتخاب این روش اشاره می شود:ذیل به مدر 

لوله گذاری در اعماق بیشتر همواره موجب بالارفتن سختی کار می شود.در مواردی، کارگذاری لوله دراعماق بیشتر -7

متر لوله گذاری با هزینه های 7نیازمند تغییر روش لوله گذاری می باشد . این تغییر گاهی باعث می شود هزینه اجرای 

 راه باشد.بالاتری هم

لوله گذاری در اعماق بیشتر ، نیازمند استفاده از نیروی انسانی بیشتر می باشد. این موضوع موجب بالا رفتن هزینه -2

 های نیروی انسانی می شود.

رف که ص ،لوله گذاری در اعماق بیشتر، در برخی موارد نیازمند استفاده از تجهیزات و ماشین آلات بیشتر می باشد -9

 دارد. همراهای بیشتر را به هزینه ه

 کاهش عمق لوله گذاری در سطوح بالاتر می تواند در مواردی باعث کاهش هد مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ شود. این-2

موضوع، صرفه جویی در هزینه های خرید و اجرای تجهیزات ایستگاه پمپاژ و پمپ های مورد نیاز را به دنبال خواهد  

 داشت.

له در اعماق بیشتر می تواند باعث کاهش ایمنی کار گردد. این موضوع در مناطقی مانند اهواز که دارای کارگذاری لو-5

 خاک ریزشی هستند نمود بیشتری خواهد داشت.
 

 جعامر -4
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Abstract 
 At this paper present,new methods and solutions are important in the design of collecting and transferring 

waste water networks. Ahvaz is located in a relatively flat zone. The topography of Ahwaz is low in the 

altitude from sea, the flatness of the area and the type of soil (heavy and loose soil type) has caused that 

wastewaters lines' s design,building , discharge in this area is very hardly. In this research, considering all 

the standard design parameters, the main lines of the east of Ahwaz -248 main lines and transmission-in 

addition to the standard slope with slopes of 1/2 and 1/3 were designed using the sewer cad software. . All 

design parameters such as speed, filling and ... were considered in the standard range. In design with a 

gradient of 1/2, the average depth of the 1 meter line is reduced, in the design of the standard 1/3 standard, 

the depth of lines 1/2 is reduced. In this study, with the consideration of all parameters, the design is 

recommended with a standard gradient of 1/2                                        
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