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ه   یعا س
  

  در اختيار شما قرار مي گيرد.از شهر مشهد كه نقشه اتوكد آن  ياهيناحسطحي  يهاآبفاضالب و  يآورجمع، يرسانآب هدف: 

  شهري يرسانآبالف) پروژه 
برابر آن براي نيمه جنوبي منطقه طرح برآورد شــده اســت.  5/1نفر بر هكتار براي نيمه شــمالي منطقه طرح و  100كنوني در نواحي مســكوني  جمعيت
  .گردديمآمار و اطالعات جمعيتي شهر مشهد تعيين  بر اساس موردنظرمنطقه  ينيبشيپبرآورد 

يت منظور الزم است موقعيت ارتفاعي مخزن با توجه به موقع  براي اين. شود يم نيتأم قرارگرفتهمخزني كه در ارتفاعات جنوبي مشهد  آب مصرفي از  
صرفي كه تماماً بايد از طريق     يريقرارگ صله آن تا مخزن و همچنين نياز م صل   يالولهمنطقه طرح و فا   كنديمكه مخزن را به ابتداي محدوده طرح مت

  مشخص گردد.  ،با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي
ضوابط         در طراحي شهر مشهد استفاده شود. كليه پارامترهاي طراحي با  و ذكر   مقايسه و با قضاوت مهندسي    هانامهنييآ شده هيتوص از الگوي مصرف 

  انتخاب گردند.داليل 

  :هاخواسته 
  ذخيره و توزيع آب ساتيتأسبراي طرح  ازيموردنو محاسبه آب  مختلف طرح يهادورهتحليل جمعيت، تعيين مصرف سرانه، در  -
  هانقشهدر آلبوم  كنندهمتعادلطرح مخزن ذخيره و ارائه نقشه كلي و جزئيات مهم ساختماني و نيز منابع  -
  تعيين مشخصات خط لوله اتصال مخزن به شبكه -
  )طرفهكيو كاهش فشار و  ينشانآتششيرهاي قطع و وصل، الزم ( رآالتيششبكه توزيع آب، ارائه پالن به همراه محاسبه  -
ستاتيكي، و ديناميكي در دو حالت     - سيم خطوط كنتور ا fتر

d QQ max  وhQmax  شه بر روي پالن منطقه طرح در آلبوم و تعيين نقاط بحراني   هانق
  در صورت وجود

  هانقشهنداردهاي موجود در آلبوم به استابا توجه و غيره  رآالتيش، هاخم، يگذارلوله ساتيتأساز جزئيات  يانقشهارائه  -
  هانقشهك خط اصلي در آلبوم ارائه پروفيل طولي از ي -

  فاضالب يآورجمعب) پروژه 
اصلي حتماً    ياهابانيخ. شود يمهدايت  خانههيتصف نقطه محدوده طرح به سمت   نيترنييپاو از  رديگيمثقلي صورت   صورت بهفاضالب   يآورجمع

  ) باشد. 3-118طراحي (نشريه  يهانامهنييآفاضالب بر اساس مقررات و  يآورجمع يهالولهبايد داراي 

  :هاخواسته
  مختلف طرح   يهادورهدر  توليد سرانه فاضالب بر اساس اختيار نمودن ضريب تبديل آب به فاضالبتحليل جمعيت، تعيين  -
  و فرضيات منطقي استانداردهاتعيين كليه پارامترهاي الزم با استفاده از  -
  نقشه پالن حوضه بندي مسيرهاي انتقال -
  براي كل شبكهكامل  صورتبهجداول محاسباتي ارائه  -
  .شوديماز مسيرهاي اصلي كه به خروجي محدوده طرح ختم  يكيدردستي جهت طراحي محاسبات ارائه  -
  هانقشهدر آلبوم  روهاآدمپالن مسير شامل شماره، نوع و تيپ ارائه  -
  (همان مسيري كه محاسبات دستي براي آن انجام گرديده است.) هانقشهارائه پروفيل طولي از يك خط اصلي در آلبوم  -
   هانقشهشستشو در آلبوم  يهاچهيدرو  روهاآدمجزييات اجرايي ارائه  -
  اتصال تاج به تاج و يا ريزشي ،با توجه به شرايط توپوگرافي منطقه اعم از معمولي روهاآدممشخص نمودن نوع  -
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  سطحي يهاآبج) پروژه 
  هاانالك. ابعاد شود يماجرا  اصلي  يهاابانيخكه در طرفين  است  سطحي  يهاآب يآورجمع يهاكانال مبتني برسطحي   يهاآب يآورجمعسيستم   

ــكل كانيوو و  نيتركوچكاز  ــتطيلي در ابعاد  نيتركوچكنوع به ش ــانت 30×30مقطع مس ــتر از  يهاكانالگرفته تا  متريس متر كه بايد  1با اعماق بيش
صورت وجود در منطقه طرح) منتقل     نيتركينزدسطحي به   يهاآب .شود يمدر طراحي لحاظ  سرپوشيده (گالري) اجرا گردد   صورت به مسيل (در 

  .ابدييمناسبي خارج از منطقه طرح انتقال و يا به مكان م

  .رديگيمصورت  Rationalروش منطقي  بر اساسطراحي 
  :كنديمفراواني بارش منطقه طرح براي بارش دو ساله از رابطه زير تبعيت  -مدت -منحني شدت

  
66.0

Number Group1.01150
t

i


 

  .ستابه گروه مربوطه  افتهياختصاصشماره  Group Numberبر ساعت و  متريليمبر حسب  i ،بر حسب دقيقه t در رابطه فوق

  :هاخواسته
  الزم در قسمت گزارشي پروژه يهافرمولهمراه با ارائه مدرك، استانداردها و انتخاب كليه پارامترهاي طراحي  -
  براي دو مسير اصلي مهم  دستي كامل و ريز محاسبات صورتبهجدول محاسباتي ارائه  -
   هانقشهدر آلبوم  هاكانالجزييات اجرايي ارائه  -
  ارائه پالن و پروفيل يك مسير اصلي تا خروجي از محدوده طرح و يا ورود به كال -
  
  

 صورت پروژه را در ابتداي گزارش خود ضميمه كنيد. :توجه مهم
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