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 چکیده:

 یریکارگبهشود. استفاده از سیستم مناسب در توزیع عادالنه آب با های جوامع امروزی محسوب میترین دغدغهاز مهم تیفیباکآب شرب  نیتأم

، منجر به مقادیر متفاوت سرانه خواهد شد. امروزه نزاع بر سر منابع آب شدهبکار گرفتهنوع سیستم  عتاًیطببسیار ضروری است و  استانداردهای الزم،

نموده است. لزوم درک  ی آب شرب و بهداشتیهای جداگانهها را مجبور به استفاده از سیستماست و دولت افتهیشیافزادر مناطق خشک  تیفیباک

شود. آوری و تحلیل میهای توزیع آب شرب است که به طرق مختلف جمعی طراحی صحیح شبکهمیزان مصرف اشخاص در قالب سرانه، الزمه

برداشت دولتی آب از سال  یهاستگاهیاع آب زیرزمینی منطقه بجستان، منجر به طرح جداسازی آب شرب و بهداشت، با ایجاد محدودیت کیفی مناب

گیری تصادفی نمونه و نمونه 378گرفتن  در نظرکه با  گرفتهانجامبرآورد مصرف سرانه شرب به روش پرسشگری  باهدفاین مقاله،  .شده است 1393

های مختلف دارای لیتر برآورد شده اما مقدار آن در بافت 3در حدود  آمدهدستبهاست. مقدار سرانه  شدهمحاسبهر جایگاه، در فواصل معین از ه
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اشد؛ ببیشترین مقدار آن در بافت ویالیی جدید و کمترین حد آن در بافت آپارتمانی می باشد کهلیتر می 2.5-4.5ی در فاصلهپراکنش متفاوت بوده و 

 هاجایگاهدرصد از مردم، از آب این  03/69سنجی این طرح و نیز مشکالت و پیامدهای اجرای آن نشان داد که در حدود ازنظرتایج حاصل همچنین ن

های خرابی برداشت نیز یهاگاهیجاباشد؛ همچنین بیشترین مشکالت مالک تعیین سرانه می عنوانبهکه  کنندبرای مصرف آشامیدن و چای استفاده می

 طلبد.شبکه را می هایساختار باشد که لزوم تجدیدنظر در برخیها میو دشواری برداشت از آن هاجایگاهمتعدد 

 آب آشامیدنی، سرانه، طرح جداسازی، پرسشگری.واژگان کلیدی: 
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Abstract: 

Providing good quality drinking water is one of the most important concerns of today's societies. Using a proper 

system in the fair distribution of potable water used is very necessary, the type of system used will lead to 

different amounts per capita. Today, the dispute over quality water resources in arid regions has escalated, 

Governments must use separate drinking water and sanitation systems. Understanding the consumption of 

people in the form of per capita is a prerequisite for the proper design of drinking water distribution networks, 

which are collected and analyzed in different ways. 

 Quality limitation of groundwater resources in Bajestan region, has led to the plan to separate drinking water 

and sanitation, with the establishment of government water collection stations since 2014. The purpose of article 

is estimating per capita drinking consumption by query method which has been calculated by considering 378 

samples and random sampling at certain distances from each station. The amount of per capita obtained is 

estimated at about 3 liters, but its amount has a different distribution in different textures and is from 2.5-4.5 

liters, the highest amount is the new villa texture and the lowest is the apartment texture. The results of the 

survey of this planning and the problems and consequences of its implementation showed that about 69.03% of 



 

 

people are using the water of these stations for drinking and tea, which is the criterion for determining per 

capita; The biggest problems of withdrawal stations are the numerous breakdowns of the stations and difficulty 

harvesting them, which requires the revision of some network operations. 

Keywords: Drinking water, per capita, Separation project, Questionnaire 

 مقدمه-1

ی واقع در مناطق خشک کشورها در یدنیبه حفاظت از منابع آب آشام ازین جلب کرده است به خودرا محققان  های اخیر نظرآنچه در سال

آب شرب و بهداشتی و  نیتأمدر مورد  های احتمالی آن را در بخش انتقال و توزیع بررسی کنند؛آسیب و بایستی است توسعهدرحالو 

های لزوم اجرای برخی طرح قرار خواهد داد. ریتأثتحت  را آبی ساتیتأسو  شدت منابعبهی صورت نگیرد، تغییر نگرش ، اگرواحدهای صنعتی

 آب نیأمت .نیاز دارند ترانکار است که به مطالعه و بررسی هرچه دقیقشرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی منطقه غیرقابل مطابق باآبی 

 بیماری در بین افراد شیوع دلیل نیتریاصل و آب، اولین بودن ناکافی و آلوده. است اهمیت اساسی حائز ،بقاء برای کافی و سالم آشامیدنی

 ،یسالخشکحاکمیت شرایط و  آب هر منطقه هایلیحل مشکل آب شرب با توجه به پتانس. (Crocker and Bartram, 2014)است اجتماع 

 .(Rasoulkhani et al, 2019) استضروری ساخته  ،ها راآب شرب برای انسان نیتأمصیانت و  منظوربهها را و ایجاد برخی طرحلزوم بررسی 

ب آ ازآنجاکه است؛ جادشدهیامنابع سالم شرب،  نیتأمها به دالیل متفاوت بسته به شرایط جغرافیایی و بحرانی در برخی از این طرح

د و از دار یندیآشامآب  کمتر از مراتببهی تیفیبه ک ازیحمام و شستشو، ن ی است، مصارفی همانندآشپز و دنینوش یفقط برا تیفیباک

برخی  .ابدیبالقوه کاهش  طوربهدوگانه آب  عیتوز یهاشبکه استفاده ازتواند با یمی دنیمصرف آب آشامی مقدار و نحوه سوی دیگر نیز

 نیریش آب مقدار مصرف ،دکنناستفاده می نیریششور و آب موازی شبکه از دو  که تیکوهای توزیع دوگانه، مانند ایجاد شبکه کشورها با

با شود. می یدنیآب آشاممصرف  در یدرصد 25 ییجوصرفهاین امر سبب  کهد کننبینی میکنترل و پیشبا توجه به میزان تقاضا،  را

 تیریمد یحیترج نهیگز عنوانبهدوگانه  یها، شبکهنیریمنابع آب شی و رو به کاهش گذاردن زندگ ارتقا سطح ،جهان تیجمع شیافزا

و  با منابع آب محدود است یکشور تیکو ت.اس یکاماًل منطق یکیو تکنولوژ یاقتصاد ازنظرکه  استدرحال بررسی  ،ندهیمنابع آب در آ

؛ (Al-Ruwaih and Almedeij, 2007)هستند نیز شور  آن است که منابع آب زیرزمینی یدر حال؛ این ندارد یمنبع آب سطح گونهچیه

 ،هسرانه مصرف آب روزان افزایشکماکان شود. می نیتأم و تصفیه ییزدابا نمک که است دریااز آب  هاآب آن نیتأم منبع اصلیبنابراین 

 یهاستمیکاربرد س. بگذارد ریتأث این کشورها زیستطیبر اقتصاد و مح ه است و ممکن استکردرو مشکل روبه را باها پایداری این سیستم

آب  مصرف یسازنهیبه منظوربه متحدهاالتیا مناطق ری، تگزاس، نوادا و ساایفرنیکالدر  ها نیزاستفاده از پساببا رویکرد دوگانه آب  عیتوز

 شدههیتصفدرصد آب  16، 2025تا سال  ایفرنیدر کالاین سیستم  (National Research Council, 2007)است آمده  به وجود ،شده افتیباز

، ها و استحصال آب بارانجایگزین همانند پساب استفاده از منابع آبی. کردی را ایجاد خواهد دنیبهداشت آب آشام یبا استانداردها مطابق و

تند، هس روروبه یبا تنش آب که کنگهنگ ای دیاز شهرها مانند مادر ی دیگربرخ باشد؛ در یدنیآب آشامتواند ضمانت ماندگاری نیز می

از جهان  یساحل یاز شهرها یاریدر بس .(Tang, S.L, 2000است ) شدهواقع مؤثردر کاهش مصرف آب بسیار دوگانه  ستمیس سازیپیاده

-، استفاده میدنیآشام ریو غ دنیآشام یبرا ،عیتوزی مجزا شبکهسازی آب شور دریا در دو شبکه توزیع دوگانه با فرآیند شیرین

از نوسانات و تغییرات کمتری  ،آب شـرب در مقایسـه بـا سایر مصارف خانگی آبمقدار مصـرف  .(Kotwicki and Al-Otaibi, 2011)شوند

گزارش فنی اقتصادی طـرح جداسـازی آب شـرب از بهـداشتی شهـر است )در تمـام ایـام سـال تقریبـاً ثابـت  آنمیزان و  برخوردار است

 اقتصادی وضعیت مردم، فرهنگ و عادات: از اندعبارت هاآن رینتمهم که دارد بستگی زیادی عوامل به آب سرانه (. مصرف1395، بجستـان

 عدم یا وجود ،(آن نوع و شبکه وجود) آبرسانی نحوه هوایی، و آب شرایط عمومی، مراکز امکانات بودن، صنعتی میزان سطح زندگی، و

 ع و ...در شبکه توزی(یبرداربهره) هیدرولیکیفشار  آب، قیمت ،دسترسقابل آب منابع کیفیت و میزان فاضالب، دفع نحوه وجود کنتور،

(Munia et al, 2016) گـرم یـا مرطـوب باعـث بـاال  یوهواآب ؛وهواستآبدر تغییر میزان سرانه شرب،  مؤثر. همچنین از دیگر عوامل

 2500سـکونت در ارتفـاع بـاالی ن . همچنیبــردنیـاز بـه دریافـت مایعـات را بــاال می و شـودرفـتن میـزان عـرق کـردن انسـان می

ز ا ت.آب بیشتری از بدن از دست خواهد رف جهیدرنتشود و  ترعیسرمتـر از سـطح دریـا ممکـن اسـت باعـث افـزایش ادرار و تـنفس 



 

 

رایط شسـن، سـطح فعالیـت و محـیط بسـتگی دارد. متفاوت خواهد بود و به  ،ازیموردندیگر سو، با توجه به نیاز بیولوژیک بدن، مقدار آب 

لیتر در روز مایعات  1/3لیتـر و زنـان شـیرده  3/2بایستی  زنـان بـارداردهد. نیز میزان نیاز به آب را افزایش می ارداری و شیردهیب

نوشـیدن آب اضـافی بـرای جبـران از انجام ورزش یا هـر فعالیـت جسـمی دیگـری کـه باعـث تعـرق انسـان شـود، نیـاز بـه . بنوشند

ماننـد نارســایی قلـب و برخــی از انـواع اخــتالالت کلیـوی، ها وجود برخی بیماریکنـد. دسـت رفـتن مایعـات را از بـدن ایجـاد می

مهندسین مشاور تمدن د )کنمحدود را کنند، ممکن است مصرف مایعات کلیـوی کــه دفـع آب را از بــدن مختل میکبـدی و غــده فوق

یابد. میزان آب شرب مصرفی در شب ادامه میمصـارف مختلـف آب شـرب از ساعات اولیه روز شروع و تقریباً تا نیمه(. 1395کاریزی، 

 صورتبهی اگیرد و تنهـا مصـارف لحظـهنوسانات روزانه قرار نمی ریتأثتمـام ایـام سـال تقریبـاً ثابـت است و شبکه توزیع آب شرب تحت 

 (.1395، گزارش فنی اقتصادی طـرح جداسـازی آب شـرب از بهـداشتی شهـر بجستـانگذارند )می ریتأثبر شبکه توزیع  زمانهم یهابرداشت

 قدارمدهد که این نشان می شواهد اگرچه شود،یم گرفته در نظر یدنیمصرف آب آشام فرضشیپ زانیم عنوانبهدر روز  تریدو ل یطورکلبه

در روز  تریل 65/1 نیانگیم و 28/1 ،ها در کشور ژاپننوشیدنی سایراین مقدار با درنظرگرفتن مصرف . (Edition, F. 2015) ستین یکاف

گروه مهندسی باشد )نیاز هر فرد به شکل جدول زیر می بر اساس. مقدار آب در روز مطابقت دارد تریدو ل که با مقدار برآورد شده است

 (.1390آبرام، 

 نیاز فرد بر اساسمیزان نیاز آبی  -1 جدول                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

یابد. اگر زمان صرف شده جهت یابد، معموالً میزان آب الزم برای هر مصرف کاهش میی که تنوع سرانه مصرف آب افزایش میرددر موا

، حداکثر شنهادشدهیپحداقل استانداردهای جهانی  بر اساس. یابدمیزان آب مصرفی مردم کاهش میدقیقه باشد،  30تهیه آب بیش از 

متوسط آب برای آشامیدن، د. باش دقیقه 15آب حداکثر زمان انتظار برای دریافت  و متر 500فاصله هر خانواده تا محل تأمین آب باید 

دقیقه منجر به کاهش  30از . افزایش این زمان به بیش است هر نفر در روز به ازای لیتر 15و بهداشت فردی در هر خانوار حداقل  وپزپخت

ستگی به تعداد افراد هر خانوار و ثبات دسترسی به منبع آب دارد. نیز بظرفیت ظروف نگهداری آب  د.شومصرف آب به ازای هر نفر می

 هایمرکز رشد فناوری واحداست )، مناسب باشدیمروزانه و ثابت  طوربهانی به ازاء هر فرد برای شرایطی که آبرس لیتر 4تقریبی  طوربه مثالً

خشک مهین طیمدرن که در شرا جامعه کی یبرا ازیموردنسرانه حداقل که کند یفالکن مارک استدالل م (.1397دانشگاه شهید بهشتی، 

مقادیر آب  (.Falkenmark, 1986)است مترمکعب در سال  274ی و صنعت یخانگ یازهاینو  400ی اریآب، 500در حدود  کندیم یزندگ

)مردان( در  7/1)زنان( و  6/1بزرگساالن  یبرا آب شرب مصرفی متوسط شرب مصرفی در کشورهای مختلف متفاوت است برای مثال،

 ،(Guswa et al, 2014) لیتر برای هر بزرگسال در روز 23/2 ، سالبزرگ 242 نیباز  استان ژاپن  4در  .(Munia et al, 2016)است  ایاسپان

بزرگسال(  747) نیشهر چ 4مصرف آب در  نیانگیم و مردانبرای  لیتر 6/2 زنان و برای  لیتر 3/2، سالبزرگ 6232در استرالیا از بین 

ش با کاهیافته است؛  یتررانهیگسخت مقرراتآشامیدنی،  آب تیفیک های گذشته تاکنون،از دهه .استبرآورد شده در روز  تریل 49/1

 مالحظات لیتر در روز() زانیم نوع نیاز

نیازهای حیاتی از طریق 

 آب و مواد غذایی
 و فیزیولوژی افراد وهواآب بر اساس 3-5/2

 هنجارهای فرهنگی و اجتماعی اساس بر 2-6 مصارف بهداشتی

 نوع غذا، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بر اساس 3-6 طبخ غذا

 5/7-15 کل



 

 

با.(DWD, 1998کرد )را دوچندان خواهدآبتأمینغیرشرب، مشکل  وشرباعم از هاچاهآبدهیظرفیتمنابع آب زیرزمینی و کاهش

آب کمک جویی در مصرف پایداری، جداسازی سیستم آب شرب از بهداشتی، به صرفهشرایطبهموارد، جهت رسیدنایندرنظرگرفتن

و هنوز نیز  شدهیطراح، گونه روش جداسازیخشک در کشور ایران نیز اینبا توجه به حاکمیت شرایط خشک و نیمه خواهد نمود؛

ها، کمبود که عمده دلیل اجرای این پروژه آبادحسنقم، بجستان، ساوه، بهرمان، طبس و   است؛ شهرهایی همچون کاشان، مورداستفاده

 شرایط در سرانه مصرف آب .(1394 ،شاکری امامی واست )فزایش شوری منابع آب زیرزمینی در حال برداشت منابع آب شیرین و ا

 های توزیع دوگانه با اهدافسیستم. کندمی تغییر هاآن اجتماعی–فرهنگی مسائل و جامعه کلی وضعیت ،وهواآب نوع به بسته اضطراری

، یآب هایدر پروژهاستفاده مجدد آب  منظوربهها این سیستم یریکارگبهشوند؛ برای مثال در برخی کشورها هدف از متفاوت اجرا می

الگو، مطالعات جداسازی آب شرب از  صورتبهی ثامن مشهد، در منطقه(. United Nations Environment Programme, 2007باشد )می

-استفاده از سیستم (.1394مشهد، ثامنمنطقهدربهداشتیازشربآبجداسازیطرح)ی اجرا نرسید بهداشتی انجام گرفت اما به مرحله

در مناطق خشک و  آب هیتصف هاینهیو کاهش هز یدر مصرف انرژ جوییصرفهمنظور های دوگانه آب شرب و بهداشتی در کشورمان به

پایین  تیفیباکدر مناطق  نیریآب ش عیمختلف توز هایروشهای کنونی در سال (.1396 و همکاران، یفتوحاست )خشک ضروری نیمه

 و برداشت آب یهاگاهیجا ،یمعدنآب ها،کننیرشیاز آب ها شامل استفادهاست؛ این روش قرارگرفتهمنابع آبی در دستور کار وزارت نیرو 

 (.1393اقتصاد،  یمجله خبراست ) اجراشدهپایلوت  صورتبهبوده است اما تنها در معدود شهرهایی  شبکه دوگانه

ی مطالعاتی موردنظر، بخش شهری بجستان . محدودهاست شدهواقعحوزه آبخیز دشت بجستان در جنوب استان خراسان رضوی 

آب  نیتأممنبع اصلی  1384روست. از سال بهرو تیفیباکاست و با کمبود منابع آبی  شدهواقعپالیا و کوهستان  حدفاصلاست که در 

(. به دلیل 1)شکل  ردیگمتری و برخالف شیب هیدرولیکی به سطح دشت صورت می 400ی پالیا با اختالف ارتفاع بهداشتی از محدوده

، عمده ساختارهای انتقال آب به دشت پس از متر(بر سانتی موس کرویم 8000-3000)ECکیفیت پایین آب انتقالی و باال بودن میزان 

 شوند. دچار استهالک می ،کوتاهی زمانمدتگذشت 

 آب شرب و بهداشتی بجستان نیتأمهای خانه و چاهموقعیت تصفیه-1شکل                               
مترمکعب آن به  10-13باشد؛ مترمکعب خروجی آن می 27شود که سازی میصورت روزانه شیرینمترمکعب آب به 40در حدود 

آب  ECکیفیت، مقدار اختالط با آب شور بیاثر شود که در ی آب بهداشتی تزریق میشود و مابقی به شبکهی آب شرب وارد میشبکه

در دشت وجود  هیبر ثانلیتر  40با مجموع دبی بیش از  ،قنوات ازجمله تیفیباکد. الزم به ذکر است که منابع آب دهکاهش می رابهداشتی 



 

 

وگانه سیستم دشود. کاهش شدید کیفیت منابع آب و نیز نزاع بر سر منابع آبی، دولت را به اجرای دارد که در بخش کشاورزی مصرف می

 .واداشته است ،تیفیباکآب شرب  نیتأممنظور به آب شرب، 

 شروع زمان از آن مقدار و شودسرانه( تعیین میروزانه )صورت جمعیت به ازیموردن آب حجم روستایی، و شهری آب هایسامانه طراحی در

 کی یزیرو برنامه یطراحمنظور تخمین میزان سرانه آب شرب شهروندان به. گرددمی محاسبه عمر مفید پروژه(طرح ) دوره انتهای تا

های از پارامتر سرانه در طراحی شبکه .(1392، 3-117 نشریه)آن بسیار مهم و ضروری است  مسائل مربوط به و آب عیبزرگ توز ستمیس

آن در  شود؛ بنابراین تعیین مقدار دقیقهای مختلف شبکه توزیع استفاده میترین قطر لوله، در بخشانتخاب مناسب منظوربهتوزیع آبی، 

های آب شرب، حجم آب ورودی به شبکه کمتر از در شبکه ازآنجارسد. می به نظرها و نیز طراحی شبکه بهینه، ضروری کاهش هزینه

خواهد بود که البته این امر نیز به نوع روش  ینیبشیقابل پحجم کمتری از سرانه برای جمعیت نیز  باشد،های آب بهداشتی میشبکه

 درروش دهشاستفادهمصرف سرانه آب شرب به راهکار  یطورکلبههای مختلفی وجود دارد؛ برای تعیین سرانه روشتوزیع نیز بستگی دارد. 

-ســیبرر. است ییشوظرفو آشامیدن و  وپزپختلت، مصرف آب شرب خانگی شامل ترین حاتوزیع آب شرب وابسته اسـت و در بیشینه

دهد کـه سـرانه آب شـرب از سـه طریـق بررسـی نیـاز، ها در کشـورهای مختلـف نشـان مـیمربـوط بــه ســرانه شدهانجامهــای 

از  با استفاده ،تعیین سرانه، از روش برآورد مصرف منظوربهدر این تحقیق  .بـرآورد مصـرف و وضـع اسـتاندارد تعیـین گردیـده اسـت

س ی آماری را تعیین کرد، سپاما قبل از انتخاب نمونه، بایستی در ابتدا جامعه؛ تصادفی انجام شد صورتبهها پرسشگری و انتخاب نمونه

 اجراشدههکتاری شهری،  350جستان و در سطح در شهر ب 1393گیری نمود. طرح جداسازی آب شرب از غیر شرب در سال نمونهاقدام به 

طح هوشمند در س باکارتهای برداشت دولتی آب شرب ی توزیع جداگانه با کمک جایگاهاست؛ این جداسازی مبتنی بر استفاده از شبکه

 (. 2)شکل استایستگاه  18های برداشت باشد. تعداد جایگاهشهر می

 در سطح شهر هاجایگاهپراکنش -2شکل  

و  ازیموردنی هر حجم تهیه یدرازابایست ( که شهروندان می3شکل باشد )بر مبنای کارت قابل شارژ می هاجایگاهاساس برداشت از این 

 ا گالن اقدام به برداشت آب نمایند.مراجعه و ب هاجایگاه، به تریهر لبه ازای  الیر 100مبلغ 



 

 

 های برداشت آب شرب شهر بجستانجایگاه-3شکل 

در مصـرف سـرانه شـرب  مؤثرجداگانـه مطرح اسـت الزم اسـت تـا عوامـل  صورتبهآب شـرب  نیتأمبحـث  در آن ایـن طـرح کـهدر 

به موارد زیر اشاره  توانیمدر این تحقیق، در تعیین سرانه مصرف شرب در طول سال  مؤثرعوامل  نیترمهمقـرار گیـرد، از  یموردبررسنیز 

کیفیت آب، تسهیل در برداشت و حمل آب، امکان شارژ کارت، شرایط جسمی شخص برداشت ، قیمت آب، هاجایگاهفاصله تا  :داشت

به  هاجایگاهاز این  شـربآب مصـرف است. مقدار  مؤثردر تعیین تعداد دفعات و مقدار برداشت آب  هاآنی آب و همچنین سن کننده

هـا ه، شستشـوی ســبزیجات و میووپزپختمصـارف آشـامیدن،  رندهیدربرگتوانـد مــی نوع مصرف بستگی داشته و ازجملهعوامل مختلفی 

ود شدر این تحقیق عالوه بر تعیین سرانه شرب به ارزیابی روش کنونی نیز پرداخته می باشـد. هاو یا ترکیبی از آن و یـا شستشـوی ظـروف

ای هی شرب، امکان اصالح روش کنونی و یا پیشنهادات در اجرای روششبکه های بعدیتا عالوه بر تعیین مقدار دقیق سرانه در طراحی

 جدید توزیع نیز بررسی شود.

 هامواد و روش-2

ی اجرای هاو در نهایت هزینه شبکهبا توجه به تأثیر مستقیم آن بر ظرفیت تأسیسات  ،برآورد و انتخاب صحیح میزان مصرف سرانه آب

. اقدام شدی آماری تعیین جامعه آماری و نمونهابتدا به  منظور نیبد .(1395 سمساریزدی و همکاران،است )بسیار مهم  ،های آبیطرح

 به شهر بندیتقسیم -الف شود:می انجام زیر موارد به توجه با الزم اقدامات ،خانگی مصارف مورد در اطالعات و آمار یآورجمع جهت

است  نطقهم هر در مشترکین از مناسبی درصد انتخاب - ب؛ زندگی سطح تراکم، قبیل از صنعتی و شهری بافت به توجه با مختلف مناطق

بافت متفاوت شامل ویالیی جدید دوطبقه، ویالیی یک طبقه و آپارتمانی دوطبقه  4(. شهر بجستان دارای 1392، 3-117شماره  نشریه)

های تدر باف هاجایگاهگیری، الزم است پراکنش ع به نمونهباشد. قبل از شرودر بافت جدید و نیز ویالیی یک طبقه در بافت قدیم می

 .(4)شکل  میکنمختلف را بررسی 

 های مختلفهای برداشت آب شرب در بافتپراکنش جایگاه-4شکل 



 

 

( و سپس 5شد )شکل بندی زون تقسیم 18به  ی مطالعاتیو مساحت موجود، محدوده در سطح شهر هاجایگاهبا توجه به پراکنش  

میـزان سـرانه آب  تیدرنها، شدهیمهندس سؤاالتهدف آن اسـت کـه بـا طـرح  ؛رندم انجام شد صورتبهها پرسشگری در هر یک از زون

 حاصل گردد. بجستانشرب در شهر 

 ی پرسشگری به شعاع مشخص از هر جایگاهمحدوده-5شکل 

، برخوردار هستند و نیز جمعیتی مشابهتوانـد بـرای سـایر نقـاط کشور که از شرایط آب و هوایی نتـایج ایـن آمـارگیری مـی      

 لیوتحلهیتجزها مورد یافته تیدرنهاآوری اطالعات نموده و ها، اقدام به جمعها و توزیع پرسشنامهپس از انتخاب نمونه .تعمیم داده شود

 د.گرفتنقرار 

 

 

 نتایج و بحث-3

 جامعه، نمونه آماري و اندازه نمونه یینعت -3-1

باشند که جهت بررسی تعیین می بجستانکلیـه مشـترکین شـرکت آب و فاضـالب شـهر  یموردبررسدر این پـژوهش جامعـه آمـاری 

های آمــاری مناســب از جامعــه آمــاری در ایــن دسـتیابی بــه نمونــه منظوربه. اندقرارگرفته یموردبررسمیـزان سـرانه شـرب 

 بجستاندر ایـن پـژوهش جامعـه آمـاری، مشـترکین شـرکت آب و فاضـالب شـهر  .شوداســتفاده میتصادفی  یریگنمونهطــرح از روش 

 (:1396رحیمی، حیدریان و شود )( تعیین می1معادله ) صورتبهها ، بنابراین تعداد نمونهاست 6000بـا انـدازه 

 (1) n=

𝑍2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(

𝑍2𝑝𝑞

𝑑2 −1)
       

 α-1 مقدار متغیر نرمال با سطح اطمینان: zو   05/0معموالّ را برابر و شتباه مجاز ا :d جامعه آماری،  حجم :Nحجم نمونه آماری،  :nکه  

نسبت  :P است 58/2درصد برابر  99و برای سطح اطمینان  96/1درصد برابر  95برای سطح اطمینان  z مقدار دو دامنهآزمون  است. در

 5 مقدار خطا نیزو  5/0را  q و p معموالً اما ؛باشدمی موردنظرنسبت عدم برخورداری از صفت : =q (p-1)و  موردنظربرخورداری از صفت 

ضـریب  و 05/0کـران بـا خطـای کمتـر وبـا اسـتفاده از فرمـول ک بجستاناندازه نمونه آمـاری در شـهر  شود.می نظر گرفتهدر د درص



 

 

قـرار  یابیارزو مـورد  تکمیـل پرسشنامه در هر زون( 21)تعداد  پرسشـنامه 378تعـداد  تاًینهاکـه  اسـت. 373برابـر بـا ، 95/0اطمینـان 

 گرفت. 

 تدوین پرسشنامه-3-2

تعیـین میـزان سـرانه شـرب مشـترکین شـرکت آب و  کـه توانـایی است ایپرسشـنامه گام بعدی برای اجرایـی کـردن پـروژه، تهیـه

نسیت، ج ازجملهباشد؛ بخش اول شامل مشخصات نویسندگان پرسشنامه شامل سه بخش می .را داشـته باشـد بجستانفاضـالب در شـهر 

های برداشت کنونی شرب رتباط با وضعیت برداشت از جایگاهباشد. بخش دوم در اسن، تعداد افراد خانوار، شغل و میزان تحصیالت می

باشد. می هاجایگاه، نوع مصرف و مشکالت برداشت آب از مورداستفادهها در هفته، نوع ظروف سواالتی در ارتباط با تعداد برداشت .باشدمی

یت شوندگان برای بهبود وضعهادات پرسشبخش انتهایی پرسشنامه نیز شامل سواالتی در خصوص شبکه شرب دوگانه تا منزل و پیشن

 باشد.شبکه توزیع آب شرب می

 ها دادهو تحلیل   یآورجمع-3-3

پس  بسیار کم بود؛ بنابراین هاجایگاهکننده به دارای پراکنش مناسب در سطح شهر بودند، تعداد افراد مراجعه ،هاجایگاهبه اینکه  با توجه

صورت گرفت؛ پس از  کیلومتری از هر جایگاه از منازل مسکونی و واحدهای تجاری، پرسشگری 3ها با شعاع از تعیین هر یک از زون

سپس  ؛اصالح شدند و روند ادامه یافت سؤاالتو برخی  گرفتصورت  سؤاالتپرسشگری در مناطق اطراف دو جایگاه، تجدیدنظر در 

 های حاصل تحلیل و بررسی شد.یافته

 (One-way ANOVAجامعه )آزمون مقایسه میانگین چند -3-4

آنالیز شد؛ این آزمون برای مقایسه میانگین  ANOVA طرفهکیدهندگان با آزمون واریانس در اولین گام تحلیل، مشخصات عمومی پاسخ

در  های دیگریها، باید مقایسهشود. پس از پی بردن به سطح معناداری میانگینیک یا چند صفت کمی در بیش از دو گروه استفاده می

 است. شدهانیب 2های متغیر وابسته انجام داد که نتایج آن در جدول های بین گروهها، نواحی و یا شاخصبین گروه

 ANOVAدهندگان با آزمون تحلیل، مشخصات عمومی پاسخنتایج حاصل از -2جدول 

 
 

 

 

 



 

 

 

متفاوت  فردی مشخصات با هامیانگین فرض برابری و است ترکوچک 05/0 از P موارد مقدار همه در شودمی مالحظه که طورهمان

میزان  سن، جنسیت، مانند یانپاسخگو فردی مشخصات ریتأث تحت شرب مصرف آب سرانه یعنی میزانشود؛ می رد یانپاسخگو

 .دارد قرار خانوار افراد و تعداد شغل تحصیالت،

، هاگاهجایمطرح گردید که شامل عدم رعایت بهداشت، دوری و فاصله از  هاجایگاهدر قسمت پایانی پرسشنامه، مشکالت در برداشت آب از 

داشتند  هاجایگاههای دیگری از شهروندان شکایت(؛ اما 6شکل بود )شلوغی و ازدحام، مشکالت دستگاه و مشکالت برداشت از دستگاه 

 نوع متغیر

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

آمار 

 Fآزمون 

یمعنسطح 

 یدار

(sig) 

 مد

 جنسیت

بین 

 هاگروه

4 1 4 13 0/000 

درون  مرد

 هاگروه

129 376 0/000   

    377 134 مجموع

 سن

بین 

 هاگروه

94 3 31 298 0/000 

درون  سال 59-40

 هاگروه

39 374 0/000   

    377 134 مجموع

 تحصیالت

بین 

 هاگروه

70 3 23 136 0/000 

دیپلم و 

 دیپلمفوق
درون 

 هاگروه

63 374 0/000   

    377 134 مجموع

 شغل

بین 

 هاگروه

30 3 23 136 0/000 

درون  آزاد

 هاگروه

103 374 0/000   

    377 134 مجموع

تعداد افراد 

 خانوار

بین 

 هاگروه

65 2 32 179 0/000 

درون  نفر 5-2

 هاگروه

68 375 0/000   

    377 134 مجموع

عدم بهداشت دوری و فاصله شلوغی و 

ازدحام

مشکالت 

دستگاه

دشواری 

برداشت از 

جایگاه

سایر

9.52
3.70

0.53

54.50 56.35

13.23



 

 

و وجود برخی حیوانات مانند  سوادیبای، مشکالت کار با دستگاه برای افراد هدررفت آب، گل آلودگی آب، تغییرات کیفی دوره ازجمله

 های برداشت بود.ها در اطراف جایگاهسگ
نمودار درصد امتیازدهی به هریک از مشکالت -6شکل                                                 

 هاجایگاهبرداشت از 

با توجه  (مورداستفادهاحجام ظروف مورداستفاده )های ها در هفته و نیز فراوانی نوع گالنبرای تعیین میزان سرانه بایستی تعداد برداشت

( و اکثر 7شکل ) یتریل 20های فراوانی مربوط به گالنکه در نمودار مشخص است بیشترین  گونههمانبه بعد هر خانوار تعیین شود؛ 

 گیرد.( انجام می8شکل هفته )بار در  1-2ها به تعداد برداشت

 

 ها در هفتهنمودار درصد فراوانی برداشت-8نمودار درصد استفاده از ظروف با حجم متفاوت                                شکل  -7شکل 

را در مصارف چای و آشامیدن مصرف  شدههیتصف، آب هاجایگاهدرصد از افراد برداشت کننده از  05/69با توجه به اینکه در حدود 

داد آشامیدن و چای( بست بخش )کنند، بنابراین بایستی مصرف سرانه را  در روش جداسازی آب شرب و بهداشتی، به این می

 (:9شکل )

 نمودار درصد نوع مصارف مشترکین                                        -9شکل               

 تعداد دو پرسشنامه مردود شد(،مصرف )پرسشــنامه بــرای تعیـین سرانه  376 ،شدهلیتکمپرسشــنامه  378از تعـداد  بیترتنیابه

 صورتبهو نتایج محاسبه  2( با توجه به معادله PCD)1 برحسب لیتر در روز و سپس مقدار سرانه برای هر نفرقرار گرفتند  یموردبررس

بار5<بار5-3بار3-2بار1-2

79.52

17.02

1.861.60

10لیتری  لیتری15 لیتری20

17.08

1.83

81.10

چایی و نوشیدن چایی، نوشیدن

و پخت و پز

، چایی، نوشیدن

پخت و پز و 

غیره

69.05

24.87

6.08

نوع مصارف



 

 

( و VWW)3 (، حجم آب برداشتی در هر بار برداشتNP)2 ها در هفتهتعداد برداشت بر اساسبندی شد؛ مقدار سرانه جمع 3جدول 

 آمد. به دست( و روزهای هفته NF)4 تعداد افراد خانوار

 (2)  𝑃𝐶𝐷(
𝐿𝑖𝑡

𝑑𝑎𝑦
) =

𝑁𝑃×𝑉𝑊𝑊 

𝑁𝐹×7(𝑑𝑎𝑦𝑠)
 

 لیتر در روز در شعاع هر جایگاه برداشت برحسبمحاسبه مقدار سرانه -3جدول 

شماره 

 ایستگاه
 نام ایستگاه برداشت

 برحسبمقدار سرانه 

 لیر در روز

شماره 

 ایستگاه
 نام ایستگاه برداشت

مقدار سرانه 

 لیر در روز برحسب

 34/3 میدان آزادی 10 49/2 بانک کشاورزی 1

 94/2 بلوار پاسداران 11 10/3 شهرک شریعتی 2

 88/2 بیمارستان 12 27/3 حوزه علمیه 3

 04/3 شهرک فرهنگیان 13 54/3 سید اسماعیل 4

 37/3 شنبه بازارسه 14 93/2 مسجد ساباط 5

 54/2 هاگلمیدان  15 79/2 غفور زادهدبیرستان  6

 32/3 انبارآب 16 43/2 اداره آب 7

 17/3 یالزمانصاحبمیدان  17 78/2 مسکن مهر 8

 07/3 اداره دارائی 18 01/3 میدان شهدا 9

 لیتر 03/3 میانگین

 لیتر از سایر احجام باالتر است. 3فراوانی سرانه در شرب در شهر بجستان  آب مصرف سرانه ایج این بخش نشان داد کهتن

مقدار سپس پراکنش  باشد.می (O) یمیقدو  (AP) یآپارتمان، (2V)دوطبقه ، ویالیی (1V)طبقه های مختلف شامل ویالیی یک بافت

  لیتر بدست آمد. 2-4.6، مقدار سرانه بین تهیه شد (10شکل ) ریز نقشه صورتبهبافت مختلف  4سرانه در 



 

 

 های مختلفپراکنش سرانه شرب در بافت-10شکل                                                       

دیم قهای مختلف متفاوت است و بیشترین مصرف سرانه در بافت دهد که پراکنش سرانه در بافتنشان می 10نتایج حاصل از شکل 

 .باشدمی ،(AP_2-3) تریل 2-3با سرانه  آپارتمانیو کمترین آن در بافت  (O_4-4.6) تریل 4-4.6به مقدار 

ی شرب و بهداشتی خط جداگانه صورتبه شرب آب شهروندان در ارتباط با استفاده از شبکه دوگانهدر انتهای پرسشنامه نیز نظرات 

شود می استفاده ایدوجمله آزمون از سؤال این به پاسخ برای: است اهمیت دارای آن به پاسخ که شد مطرح یسؤالصورت به تا منزل،

 (.11)شکل (1394 ،یجاملو  یزمان)

 نتایج نظرسنجی شهروندان در ارتباط با شبکه دوگانه-11شکل                                                        

 (1H)خـالف و  (0H)صـفر آمـاری  هایفرض. کنیمرود کـه نسـبت خاصـی را در جامعـه بررسـی بـه کـار مـیاین آزمون زمانی 

بهداشتی مناسب ارزیابی  ازنظر را جایگاه این آب که کیفیت افرادی نسبت 1Ɵ کهطوریبه شـوندصورت زیر در نظر گرفته مـیبه

 .کنندمی

H0: Ɵ1=0.83; 

H1: Ɵ1≠0.83; 

 شبکه دوگانه آب شرب و بهداشتی ایدوجملهنتایج حاصل از آزمون -4جدول  

 

 

 

 

 

 

بنابراین نسبت افرادی که با این روش ؛ شوداست فرض صفر رد نمی 05/0 از تربزرگمقدار در این آزمون  Pبه اینکه  توجه با

است. 83/0، برابر اندموافق

 گیریبحث و نتیجه-4

 انتخاب و برآورد. باشدمی مطرح ،آب توزیع و تصفیه هایسیستم طراحی در موردنیاز پارامتر اولین عنوانبه آب سرانه مصرف تعیین 

است.  همم بسیار طرح اجرای هایهزینه نهایت در و تأسیسات ظرفیتبر  آن مستقیم تأثیر به توجه با آب سرانه مصرف میزان صحیح

 نسبت P مقدار
نسبت 

 مشاهدات
 شرح هاپاسخ تعداد

0/583 83/0 07/83 312 Yes گروه اول 

شبکه دوگانه آب 

شرب و بهداشتی تا 

 منزل

  93/16 64 No گروه دوم 

 
 مجموع  376 100  

موافق مخالف

83.07

16.93



 

 

سـرانه آب شـرب در  دهد کهنشان می (WHOسازمان )ی بهداشت جهانالمللی و نیز سازمان بین 1371 در سال شدهانجاممطالعات 

 .(WHO, 2011اند )لیتـر نفـر در روز تعیین نمـوده 5تـا  2کشـور ایـران را 

ترین حالت، مصرف آب در روش توزیع آب شرب وابسته اسـت و در بیشینه شدهاستفادهمصرف سرانه خانگی آب شرب به راهکار 

. در این تحقیق با توجه به شرایط منطقه بجستان که برداشت و حمل آب است شوییظرفآشامیدن و  ،وپزشرب خانگی شامل پخت

ر بیابد و تعیین سرانه گیرد و سایر مصارف بسیار کاهش میقرار می مورداستفادهبا دشواری همراه است، بخش اصلی آن در آشامیدن 

 20، ظروف مورداستفادهیشترین حجم ظرف همچنین بلیتر در روز برآورد شده است.  3 متوسط طوربهگیرد و آن صورت می اساس

بار در هفته است که نشان از مهم بودن بعد مسافتی جایگاه تا منزل  2تا  1، هاجایگاهلیتری است و بیشترین تعداد دفعات مراجعه به 

وت است و حداکثر میزان های مختلف متفادهد که مقدار سرانه در بافتها دارد. نتایج حاصل از سرانه نیز نشان میدر تعداد برداشت

 باشد. آن در بافت قدیم ویالیی و حداقل آن در بافت آپارتمانی جدید می

 پیشنهادات-5

نی جایگزی منظوربههای متفاوتی ای است که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود؛ روشروش موجود دارای مشکالت عدیده یطورکلبه 

ن ترین ابعاد اییکی از مهم عنوانبهبررسی بعد اجتماعی  ،دهدنتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان می .با روش کنونی وجود دارد

ی قبل، حین و بعد از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد تا سبب افزایش میزان رضایتمندی و موفقیت پروژه بایستی در سه مرحله ،پروژه

 گردد.  

 

 هانوشتپی-6

1-Per Capita Day (PCD) 

2-Number of Picking up (NP) 

3-Volume of Water Withdrawn (VWW) 

4-Number of Family (NF) 

 مراجع-7

 ششمین ،"مشارکتی قراردادی رویکرد با بهداشتی از جداسازی روش به شرب آب نیتأم"، 1394 .ا شاکری، ؛ وامامی، ا

 ایران. تهران،، پسماند و پساب آب، کنفرانس

غیررسمی با  یهاسکونتگاهتدوین و سنجش معیارهای مداخله یکپارچه در ساماندهی "، 1396 ،م. ،رحیمی .، وش ،حیدریان

 . 915-933، 12(4، )"رویکرد حکمروایی شهری )نمونه موردی: ناحیه نایسر شهر سنندج(

مطالعه ) ییروستامناطق  یآن در بخش خانگ یسازنهیآب و به مصرف یبر الگو مؤثرعوامل "، 1394ی، غ.ر.، جاملی، س.، و زمان

 .201، 1، پایدارآب و توسعه  شریهن، "(شهرستان بوشهر یی: مناطق روستایمورد

، "اردکان برآورد سرانه مصرف آب شرب: مطالعه موردی شهر "، 1395، م.، و سمساریزدی، م.ص.، پور ییبقاسمساریزدی، ع.ا.، 

 .1(1، )آب و فاضالب نشریه علوم و مهندسی

 .108، 2( 1) ،ی آب و توسعه پایدارنشریه،  1394مشهد، ثامنمنطقهدربهداشتیازشربآبجداسازیطرح

 .2-32 ،410663-5036گزارش:  ،1395، گزارش فنی اقتصادی طـرح جداسـازی آب شـرب از بهـداشتی شهـر بجستـان

   مؤثر بر  یهایژگیو یسهیو مقا بندیپهنه" ،1397 .،ع ،یآبادفیشر یمروت .،م د،یسف .،م.ر ،یاختصاص .،ف روزآباد،یف یفتوح     

 .71(1) ،یزداریمرتع و آبخ هینشر ،"آمار نیبا کاربرد زم زدیشهر  یدهدر محدوی دنیآب آشام  یچاهها تیفیک

 .1-2، "پساب های آب و فاضالب، آزمایشگاه خاک، خانهبرداری تصفیهمطالعات بهره"، 1390گروه مهندسی آبرام،        

 .91 یمجله، رانیسقوط اخبار ا میب ،1393اقتصاد،  یمجله خبر
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 تهران، ایران.

ترین روش تفکیک آب شرب از سایر مصارف در طرح پژوهشی بررسی اجرای مناسب"، 1395مهندسین مشاور تمدن کاریزی، 
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