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چكيده
جامعه اقتصادي وضعيت با آنها كمي ارتباط و بارآلي وسرانه فاضالب سرانه توليد تخمين و مصرفآب سرانه ميزان تعيين منظور به وهدف: زمينه

با آلي بار سرانه و توليدي فاضالب مصرفي، آب رابطه است. گرفته صورت مقاله دراين كرمانشاه شهر فاضالب و آب بررسي هوا، دماي وشرايط

جامعه در آب مصرف الگوي تعيين جهت در قدمي توان مي حاضر مطالعه با است. گرديده برآورد محيط دماي و جامعه خانوارهاي ماهيانه درآمد

داشت. بر

(كسري، منطقه سه ماهيانه، مالحظاتاقتصاديدرآمد به توجه با و نفر)، جمعيتشهر(۷۱۳۰۰۰ متناسببا تحليلي، توصيفيـ دراينمطالعه : بررسي روش

مورد سطح معرفسه و بوده اجتماعي عرف و شهرداري نظر از اي تعريفشده مشخصو كامال مناطق كه پايين و متوسط خوب، درآمد با وتعاون) الهيه

فاضالب كنتورآب، از آبمصرفي ماهيانه، درآمد از برايسنجشوضعيتاقتصادي انتخابگرديدند. مطالعه مورد هايجامعه زيرگروه عنوان به باشند نظر

مابعد و ماقبل فصل با فصول آخر و اول هاي ماه تقارب و تشابه به توجه با استفادهگرديد. نمونهگيري۲۴ساعته از بارآلي سرانه وبراي سنجي دبي از توليدي

گرديد. انجام اختصاصو گرم و قسمتسرد دو به سال طول در گيري اندازه محيط، دماي نظر از آن

ليتر) ۱۴۰±۴۸ ۳۵±۱۸۸و ،۲۰۰±۲۵) زمستان در و ليتر) ±۲۹۱و۱۸۸±۵۰ ۴۸ ،۳۹۸± ۷۵) درتابستان وتعاون الهيه كسري، منطقه آبمصرفيسه سرانه يافتهها:

رابطه وضعيتاقتصادي با آبمصرفي سرانه نداد. نشان داري اختالفمعني تفاوتظاهري عليرغم منطقه بارآليهرسه ليكن داد، نشان تفاوتمعنيداري
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كرمانشاه هواي دماي درآمد، سرانهبارآلي، توليدي، فاضالب سرانه سرانهآبمصرفي، كليدي: واژگان

كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه محيط، بهداشت مهندسي دانشيار محيط بهداشت دکتراي -۱

كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه زيستي، آمار استاديار حياتي، آمار دكتراي -۲

كرمانشاه استان شهري فاضالب و آب شركت وفاضالب آب مهندسي ارشد كارشناس -۳
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مقدمه

به منابع مصرف رشد به رو وروند جمعيت ــريع س ــد رش

بيش توليد به منجر صنعتي، و ــتي بهداش مقاصد براي آب ويژه

قدمي فاضالب جريان ميزان تعيين شدهاست. فاضالب پيش از

آن دفع و تصفيه آوري، جمع امكانات طراحي جهت در اساسي

احتمالي موانع از فارغ مطلوب، طراحي به دستيابي براي است.

مشخصات از دقيق اطالعات داري، نگه و برداري بهره اجرا، در

دارد ضرورت ريزي ــه برنام ابتداي در فاضالب ــي وكيف كمي

حيوان و انسان دفعي مواد تركيب با خانگي هاي فاضالب .(۱)

پز،  و پخت و شو و ــت شس ــتحمام، اس از حاصل آب با همراه

افزون روز كثرت .(۲) ميدهد تشكيل را رنگي خاكستري مايع

حاللها، ها، ــوينده ش قالب در كه محيطي ــت زيس آاليندههاي

آلودگيهاي ــا ب همراه كشها وآفت ــا ه كش ــف گندزداها،عل

مزيد خاك آبو منابع ويژه به محيط آلودگي در زيستشناختي

آن ويژگيهاي تعيين و فاضالب ارزيابي .(۳) باشد مي علت بر

امري مربوط مشكالت جويي چاره جهت در ريزي برنامه براي

و تصفيه آوري، جمع در ــه بهين روش انتخاب ــت. اس ضروري

فاضالب مشخصات است. فاضالب كافي شناخت نيازمند دفع،

از محافظت اهداف با را شيوه هر ــب تناس كه ــت اس عواملي از

تريا بزرگ مخازن طرح ميدهد. قرار تاثير تحت زيست محيط

كنترل اهداف تحقق ــدم ع بر عالوه واقعي، نياز از تر ــك كوچ

هاي بودجه ــن رفت هدر به موجب ــي، محيط ــت زيس آلودگي

توصيفواحدهاي در كاربردي الگوي عالوه به شود. مي كالني

فاضالب ويژگي ــا ب ــب متناس ــتي بايس برداري بهره ــف مختل

ازآب توليدي فاضالب ــهم س .(۴) گردند ــنجي واس و طراحي

راندمان موثراست. آن در موجود آاليندههاي برغلظت مصرفي

وتركيب جريان تاثير ــت تح بيولوژيكي فرايندهاي در ــه تصفي

تعيين و سنجشتغييراتفاضالب ميباشد(۵). ورودي فاضالب

جمع مجاري ــت درس طراحي جهت آن ــينه بيش و كمينه نقاط

ضروري امري تصفيه، ــاي فراينده و انتقال ــاي كاناله آوري،

تغييرات آاليندهها، برخي موثر برايحذف مثال عنوان به است.

مواد غلظت داشتن ــت خصوصدردس به آنها غلظت جريانو

تجزيه نياز مورد ــيژن اكس ــب برحس ميکربي, تجزيه قابل آلي

.(۶) بيوشيميايي(BOD)الزماست

تحتعنوان: دلوردسفرناندينتووهمكاران(۲۰۰۵)درمطالعهاي

شهر ۹۶ آبدر مصرفسرانه ميزان با مرتبط سنجشپارامترهاي

آب درصد پارامترمهم: سه طرح با اجتماعي، طبقه سه در برزيل

تهيه فعاليتهاي براي مصرفي انرژي و بها آب آمده، حساب به

ــرانه س ميزان بر دخيل عامل موثرترين را بها آب آب، ــن وتامي

ايچ اسج جوچين .(۷) دانستند ــهري ش جوامع در آب مصرف

مصرف نياز عنوان با ــهاي مطالع در هيلنبراند(۲۰۰۸) ــواس ت و

هاي خانواده آب مصرف که دريافتند آلمان، در آب به ــي خانگ

کمترين با خانوادههاي آب مصرف برابر ــه س آمد در باالترين

ميزان بر تاثيري ــط محي دماي مطالعه دراين ــد. باش مي ــد درآم

نداد(۸). نشان آب مصرف

فاضالب، توليد سرانه ميزان آب، مصرف ــرانه س ميزان تخمين

اقتصادي درآمد با آنها رابطه و زيستي تجزيه قابل ميزانموادآلي

باشد. مي مطالعه اين اهدف از هوا دماي و

روشها موادو

با كه ــد ش طراحي تحليلي ـ توصيفي صورت به ــه مطالع

با متناسب ،۱۳۷۵ سال سرشماري جمعيتي اطالعات از استفاده

سه به ماهيانه، درآمد به توجه با و نفر)، شهر(۷۱۳،۰۰۰ جمعيت

مناطق و گرديده تقسيم پايين و ــط متوس خوب، درآمد با منطقه

آب شركت شهرداري، نظر از شدهاي تعريف و مشخص كامال

مورد سطح سه معرف كه اجتماعي عرف و ــهري ش فاضالب و

انتخاب مطالعه ــورد م جامعه عنوانزيرگروههاي به ــد باش نظر

الهيه نفر، ۲۴۹۴۰ ــادل مع جمعيتي با ــري كس مناطق گرديدند.

خوب، درآمد نماينده عنوان به نفر ۳۰۳۱۸ تعاون و نفر ۳۷۵۳۷

بر مشتركين ماهيانه درآمد ميزان شدند. انتخاب وپايين متوسط

تصادفي صورت به كه خانوار ۱۵۰ از مقدماتي مطالعهاي اساس

همين به كه ــهاي نام ــش پرس از ــتفاده اس وبا انتخاب مناطق از

منطقه سه خروجي مجاري زدهشد. تخمين بود شده تهيه منظور

وديگر دبي تعيين جهت برداري نمونه هاي ــتگاه ايس عنوان به
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اطالعات از ــتفاده اس با ــدند. ش انتخاب فاضالب ــاي ويژگيه

اين نياز مورد نمونه تعداد وفاضالب، آب ــركت ش در موجود

دقت رفتن باال ــور منظ به که گرديد ــن تعيي نمونه ۳۶ ــه مطالع

۴ زماني فاصله به ــتي دس ــاعته س ۲۴ تركيبي نمونه ۷۲ مطالعه،

متوسط در نمونه ۳۶ و ۱۰ متوسط دماي در نمونه ۳۶) ــاعت س

صورت به ليتر، ميلي ۳۰۰ بار هر و گراد) سانتي درجه ۲۰ دماي

شدند نگهداري يخچال در و آوري جمع سال يك طي تصادفي

هاي آزمايش مورد تركيبي، نمونه ــش ش آوري جمع از پس تا

و دما ،pH نظير پارامترها برخي گيرند. قرار ــيميايي ش فيزيكوـ

شدند. اندازهگيري برداري نمونه محل در محلول اكسيژن

سال يك طي كنتور خوانش اساس بر آب مصرف سرانه ميزان

درايستگاههاي ساعته، ۲۴ سنجي دبي پايه بر توليدي فاضالب و

ــده ش خيس ــطح س ـ جريان ــرعت روشس ــه ب ــده، تعيينش

ترميم يا تعبيه ــا ب حتياالمكان تجربي ــور ط به ــالفلوم) (پارش

آزمايش مورد مناطق فاضالب خروجي كانال مسير از ــمتي قس

بار يك ماهي ميرسيد، موجود آبگذرهاي و ــيلها مس به كه

به توجه با گرديدند. گيري اندازه تصادفي روش ــورت ص به

به دما نظر از ــي هواي و آب ــرايط ش دوره، اين در هوا ــدال اعت

متوسط سرد فصل در گرديد. لحاظ سال وگرم ــرد س بخش دو

برآورد گراد ــانتي س درجه ۲۰ گرم فصل ودر ۱۰ محيط ــاي دم

چهاربار هرايستگاه از موجود، محدوديتهاي لحاظ به گرديد.

وهمين گرم ــرايط درش ازهرمنطقه فاضالب دبي تعيين ــت جه

كليهپارامترها، اندازهگيري پذيرفت. صورت ــرد س شرايط طور

منابع و ــالب(۲۰۰۵) فاض و آب ــات آزمايش ــتاندارد اس مطابق

روش به BOD ــد(۱و۹). ش انجام ــالب فاض ــي مهندس معتبر

آزمون و تعيين گرديد. ــام انج ــته بس روش به COD و متداول

خطي گرايش مدل و Z داري معني آزمون همبستگي، ضرايب

ــتفاده اس با پارامترها برخي پيشبيني جهت قدم به قدم روش با

پذيرفت. صورت SPSS نرمافزار از

يافتهها

سرانه بيني پيش براي را زير ــاده س مدلهاي دادهها آناليز

(Υwaste)فاضالب ــد تولي ــرانه س ميزان (Υwater)و آب مصرف

صد يک ــب برحس I) جامعه درآمد (T)و دما تغييرات برمبناي

.(۱ (جدول ميدهد پيشنهاد هزارتومان)

Υwater١ ═ ۸/۱۶۷ + ۹/۴۴۲ (T) (۱)

 Υwater٢ ═ ۴۸/۸۹۹ + ۹/۴۴۲ (T) + ۶۰/۰۳ (I) (۲)

 Υwater٣ ═ ۲۶/۲ + ۱۱۸/۵۱ (I) (۳)

 Υwater١ ═ ۱۰۷/۶۶۷ + ۴/۴۶۷ (T) (۴)

 Υwater٢ ═ ۵۷/۸۰۷ + ۴/۴۶۷ (T) + ۲۲/۶۶۴ (I) (۵)

 ΥBOD ═ ۴۱/۸۲ + ۷/۲۹ (I) (۶)
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مورد سهگانه مناطق فاضالب شيميايي زيست محلول اكسيژن وغلظت فاضالب توليد آب، مصرف سرانه ميزان برآورد خطي گرايش مدل ويژگي :۱ جدول

کرمانشاه درشهر بررسي

Wat=water, waste=wastewater, BOD=Biochemical Oxygen Demand
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ــت داش معنيداري رابطه درآمد ــزان مي با مصرفي آب ــرانه س

ــالب فاض ــرانه س ــزان مي ــا ام ،(P =۰/۰۰۱۲ و r=۰/۹۸۸)

آماري نظر از تعاون و ــه الهي ــري، كس مناطق BOD و توليدي

.(۲ (جدول ندادند نشان داري معني اختالف

رابطه ــون پيرس ــتگي بس هم منطقه ــه CODس و BOD ــن بي

.(۳ (جدول ( p<۰/۰۰۱) داد رانشان معنيداري

کرمانشاه شهر بررسي مورد گانه سه مناطق بارآلي سرانه ميزان و ماهيانه آمد در فاضالب، سرانه توليد آب، مصرف سرانه ميزان :۲ جدول

كرمانشاه شهر گانه سه مناطق فاضالب در آنها نسبت و COD ،BOD۵ بستگي هم ضريب و (SD)،ميانگين توزيع :۳ جدول

گرديد. محاسبه ودما درآمد براي p value<۰/۰۰۱
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گيري نتيجه و بحث

ميزان بر دما تاثير ضريب که داد ــان نش مطالعه اين نتايج

ليکن ــد. ميباش ــابه مش الهيه و ــري کس مناطق در آب مصرف

دو اين ترکيب ــر تاثي که طوري به نبود ــن چني درآمد ــب ضري

منطقه ودر ۰/۳۷ ــري کس درمنطقه آب مصرف ميزان بر پارامتر

پارامتر از حاصل ضريب با ــاون تع منطقه ــد. ميباش ۰/۷۱ الهيه

آب مصرف ميزان بر را ۰/۹۸ برابربا ــري تاثي تنهايي، به ــد درآم

در درآمد نسبي بودن پايين ميشود، استنباط است. داشته بر در

مصرف ميزان بيني پيش براي مدلي ــن چني به منجر منطقه اين

سرانه ميزان باالبودن الهيه، و کسري مناطق در باشد. ــده ش آب

ازآن وپس درآمدخوب سطح با ــري كس منطقه در آب مصرف

آب مصرف با درآمد بيانگرارتباط متوسط درآمد ــطح س با الهيه

است. زمستان از گيرتر چشم تابستان در ارتباط اين ــد. ميباش

تفاوت بوده، زمستان از تر بيش تابستان در آب مصرف ــرانه س

و سطوح شوي و ــت شس دليل به ميتواند آب ــرانه س مصرف

شده جمعآوري فاضالب ليكن باشد. منازل باغچههاي آبياري

ــرانه س فاضالب ظاهر در چه اگر مطالعه مورد مجاري ــط توس

با تعاون و ــت اس تر بيش بهتر، اقتصادي وضعيت با ــري كس

ــان نش كمتري فاضالب توليد ــرانه س پايين، اقتصادي وضعيت

معنيدار گانه ــه س مناطق بين اختالف آماري نظر از ــد، ميده

ــبز س فضاي ــاختمانها، س وضعيت دارد ــال احتم ــد. نميباش

باال موجب ــر، بهت اقتصادي وضعيت ــا ب منطقه ــاي باغچهه و

زمين در آن از بخشي كه ــده ش تري بيش ــرانه س مصرف رفتن

آبروهاي در آب روان ــورت ص ــه ب نيز ــي بخش و كرده ــوذ نف

به ــتن پيوس امكان و ــده ش جاري محالت و كوچهها ــطحي س

به ــت، نداشتهاس را نظر مورد منطقه توليدي فاضالب ــاري مج

۷۰ تا ۵۰ بين ــري كس منطقه در توليدي فاضالب كه ــهاي گون

فاضالب ــهم س بود. متغير آب ــرانه س مصرف ميزان ــد ص در

دارد مغايرت ــده ش پذيرفته ميزانهاي با مصرفي ازآب حاصل

اقتصادي وضعيت ــا ب الهيه منطقه فاضالب كه ــي حال در .(۱)

سرانه  و ميباشد آب مصرف سرانه ميزان صد در ۸۹ ــط، متوس

ــرانه س ميزان صد در ۹۰ حدود تعاون منطقه توليدي فاضالب

و الهيه براي ــرد س شرايط در سهم اين ــد. ميباش مصرفي آب

سهم كسري منطقه در ليكن است گرم شرايط شبيه تقريبا تعاون

تقريبا گرم ــرايط ش در ــيد. رس درصد ۸۵ تا ۸۰ به مصرفي آب

مطالعه اين يافتههاي مييابد. افزايش آب ــرانه س مصرف ٪۳۰

مصرف ــرانه س ميزان بر را دما تاثير كه پور نبي مطالعه نتيجه با

هماهنگي است نموده ــبه محاس تا٪۴۰ ۳۰ بين بزرگ تهران آب

مصرف بين توجهي قابل ارتباط دهنده نشان يافتهها .(۱۲) دارد

با مطالعه اين نتايج ــد. ميباش اقتصادي وضعيت و آب ــرانه س

كه (۲۰۰۵) وهمكارانش نتو ــدس، فرمان ماردس، مطالعه نتايج

شهري جوامع در مصرفي آب سرانه ميزان در دخيل پارامترهاي

بر گيري چشم تاثير بها آب که گرفتند نتيجه و مطالعه را برزيل

و هوا دماي .(۷) دارد تقارب داشته، آب مصرف ــرانه س ميزان

تبيين را آب مصرف ــرانه س ٪۷۰ حدود هم با اقتصادي درآمد

از متاثر ٪۴۵ قريب تنهايي به فاضالب ــرانه س توليد مينمايند.

پارامتر دو همراهي از ــر متاث ٪۷۰ حدود و ــت اس محيط دماي

باشد. مي اقتصادي آمد ودر هوا دماي

ميزان و آب ــرف مص ــرانه س ــزان مي تخمين ــي گرايش ــدل م

تجزيه ــاز ني مورد ــيژن اكس ــب حس بر آلي ماده توليد ــرانه س

موثر پارامتر دو اين تخمين و پيشبيني ،(BOD۵)ــيميايي بيوش

نظر از مطالعه اين نتيجه ــازد. ممكنميس فاضالبرا كيفيت بر

مطالعه با اقتصادي ــد آم در و آب مصرف ــرانه س ميزان رابطه

ماده سرانه ميزان نظر از اما دارد. نيزتقارب اسپرلينگ و كمپوس

غلظتفاضالبمنطقهتعاون بودن باال .(۱۰) ندارد مطابقت ــي آل

ــت. نظرگرف در ــرفآب علتپايينبودنمص ــه ب ــوان ت ــي م را

ــطينگزارش درفلس ــي دويج ون و ــيبي نشاش ــه ك ــالهاي مس

نتيجه با آب مصرف در اقتصادي وضعيت تاثير نمودهاند(۱۱).

دارد(۱۳). خواني ــم ه كويت در الحمودي م. ــم، جاس مطالعه

ــرانه ميزانس آب، ــرف مص ــرانه س ــزان برآوردمي ــه اينمطالع

اكسيژن برحسب آلي ماده توليد سرانه ميزان و فاضالبتوليدي

وضعيت با ــيميايي(BOD۵)،دررابطه ش ــو بي تجزيه نياز ــورد م

تفاوت ميسازد. اجتماعيوشرايطآبوهواييمقدور اقتصاديـ

در فاضالب سرانه توليد آن تبع به و آب مصرف دارسرانه معني
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قابل يافتههاي از وهوايي آب شرايط و اقتصادي درآمد با رابطه

موسسات كارآمد مديريت تحكيم در تواند مي كه است توجهي

چنينمطالعهايدرمورد پيشنهادميشود موثرباشد. وفاضالب آب

گردد. انجام نيز جامعه در مصرف فرهنگ

وقدرداني تشكر

ــركت ش مديريت صفري مظفر مهندس آقاي توجه بذل از

اين اجراي براي الزم تمهيدات جهت به شهري، فاضالب و آب

مديريت از ــت. اس ــان امتن ــب موج ــع جام ــبتا نس ــه مطالع

ــهيد ش برق و آب ــت صنع ــكده دانش ــي آموزشي_پژوهش

مزبورو تحقيقاتي ــروژه پ وتصويب تاييد خاطر به ــپور عباس

روحا... آقايان همكاري ــود. ميش قدرداني آن بودجه تامين

ــي كارشناس ــجويان دانش ــزي رضاعزي وا... ــر اطه ــوري زي

پزشكي علوم ــگاه دانش بهداشت دانشكده محيط ــت بهداش

تقديراست. مورد كرمانشاه،
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ABSTRACT
Backgound and Objectives: The aim of this study is to investigate water consumption, domestic
wastewater generation and organic matter concentration, based on both, economical income and
meteorological temperature.
Materials and Methods:The method of this study is descriptive and analytical. A checklist was
used to collect data on economical income. Water consumption was obtained based on water bills.
Wastewater generation and organic matter such as biochemical oxygen demand (BOD) per capita/
day were measured every four hours, during a day in three regions of Kermanshah city: Kasra,
Ellaheiah and Taavon.
Results: Comparing water consumption in winter and summer showed significant difference in
three regions, mentioned above. The water consumption was (398 ± 75, 291 ± 48 and 188 ± 50) for
warm climate and (200 ± 25, 188 ± 35 and 140 ± 41) for three regions respectively in cold weather.
In spite of an apparent difference in BOD in three regions, it was not significant statistically. Water
consumption has strongly considerable relationship with economical income (r =0.988, P_value
<0.001), while the generated wastewater in these regions were not different, statistically for warm
climate (220 ± 60, 204 ± 15 and 170 ±34), and in cold weather (170 ± 21, 158 ± 31 and 112 ±
29), also the generated wastewater did not have considerable difference in cold climate. This study
confirms that, the effects of these two parameters, i.e. monthly economical income and environmental
temperature on water consumption, generated wastewater and biodegradable organic loading per
capita/day is considerable. It was concluded that water consumption and wastewater generations
were much more in warm climate than in cold weather.
Conclusion:Finally through this study the estimation of water consumption, wastewater generation
and BOD concentration becomes possible, which is beneficial for establishment of water
consumption.
Keywords: Water consumption, Generation wastewater, Organic load, Monthly Income and
Temperature
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