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 خالصه
گردند، وری آب میمرتبط با مدیریت مصرف آب، موجب گردیده است تا انواع راهکارهایی که منجر به افزایش بهره هایسیاستضرورت اعمال 

میزان سرانه در این راستا  باشد.یجداسازی آب شرب از مصارف بهداشتی م هایسامانهگیری از مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این راهکارها بهره

سوابق بر اساس رسد به نظر می با این وجود، .نمایدایفا میو توزیع آب شرب  تأمینهای سامانه هایطراحیدر  ایویژه نقش آب شرب مصرفی

مورد اشاره اعداد و ارقام  بنابراین؛ دباشصورت نگرفته در ایران در رابطه با تعیین سرانه مصرف آب شرب میدانی مطالعه و بررسی  گونههیچ موجود

کشورهای مشابه انجام شده در مطالعات سایر برگرفته از  یاو ( 111-3)نشریه شماره  استاندارد وضع شدهتنها وابسته به  های فنی،در مراجع و گزارش

کین شهر اردکان که آب شرب مصرفی خود را از های میدانی و آمارگیری از مشتردر این پژوهش با بررسی باشد.از لحاظ اقلیمی و فرهنگی می

 مطالعاتی سوابق بررسیبه . در این راستا ابتدا، سرانه مصرف آب شرب شده است برآورد اقدام به، دنماینهای عمومی برداشت آب تهیه میجایگاه

مورد  هانهایت دادهدر و اجرا گردید.تدوین یدانی آمارگیری و مطالعات م تعیین نحوه منظوربهشناسی یک روش سپس پرداخته، المللیبیندر سطح 

 استخراج گردید. منطقه مورد مطالعه سرانه آب شرب عنوانبهه و رقمی تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 ، آب شرب، آمارگیری.آب شربسرانه جداسازی آب شرب، سامانه توزیع آب شرب، کلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه  .1
 

از قبیل آشامیدن، تهیه چای و پخت و پز، شستشو، مصارف صرف مواردی  معموالًشود مشترکین خانگی مصرف میکه توسط  یآب شرب و بهداشت

میانگین مصارف فوق در طول یکسال برای هر نفر، متوسط مصرف سرانه خانگی  .گرددهای تهویه مطبوع و فضای سبز خانگی میبهداشتی، سیستم

کند. آنچه که تاکنون در کشور ایران مصارف هر یک از اجزا آن بستگی پیدا می تخمینمصرف سرانه خانگی به شود. تعیین ارقام مربوط به نامیده می

ر منتشآب در ایران دو نشریه در خصوص مصارف سرانه در واقع اند. در این خصوص وضع گردیدهمالک قرار گرفته است، استانداردهایی است که 

 دیگرو نشریه [ 1] 1311در سال « های آبرسانی شهریمبانی و ضوابط طراحی طرح»ین نشریه تحت عنوان . اولشده است که یکی مکمل دیگری است

ریزی کشور )معاونت توسط سازمان مدیریت و برنامه[ 1] 1331در سال « های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییضوابط طراحی سامانه»تحت عنوان 

که با انتشار نشریه دوم، نشریه اول  شوندمیشناخته  111-3ردیده است. هر دو نشریه تحت شماره نظارت راهبردی ریاست جمهوری( منتشر گ

واقع شوند. یکی از  برداریتوانند در مطالعات مورد بهرهبوده و می تأملقابلگردیده است. در عین حال نکاتی در نشریه اول وجود دارد که  تراهمیتکم

 :(1)جدول  در آن مشخص گردیده است مصارفی ئباشد که سهم جزآن نکات متوسط سرانه خانگی می

                                                 
 است. شده انجام یزد استان فاضالب و آب شرکته کارفرمایی ب پژوهش این1 
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 [1] توزیع اجزای مصرف سرانه خانگی -1جدول 

 نوع مصرف
 مقدار مصرف

 )لیتر بر نفر در روز(

 1-5 آشامیدن

 5-11 پخت و پز

 15-51 استحمام

 11-11 لباسشویی

 5-15 شوییظرف

 11-31 دستشویی و توالت

 3-11 شستشوی خانه

 1-5 کولر و تهویه مطبوع

 3-5 متفرقه

 15 -151 جمع
 

 

نمودن سهم هر یک از مصارف شرب، پخت و پز، مصارف بهداشتی، شستشو و مصارف تهویه و فضای سبز در سررانه  ملحوظو اما نشریه دوم بجای 

ای نسبت تعیین سررانه خرانگی اقردام نمایرد. نمونه قرار داده و توصیه نموده است تا مشاور براساس آمارگیرینظر خانگی، کل مصرف سرانه خانگی را مد

 ،مشرخص نمروده اسرت. بنرابراینرا نیرز گیری از مشترکین بر اساس جمعیت منطقه مورد مطالعره حداقل درصد نمونه تا آنجا پیش رفته که این نشریه حتی

گردد چیزی جز یک رقم کلی برای سرانه خانگی نیست. نشریه مذکور همچنین ارقامی را بمنظور حردود اورین حاصل میهای مشآنچه در نهایت بررسی

 .(1)جدول  باال و پائین متوسط سرانه خانگی )بدون فضای سبز و دام و طیور( بصورت تابعی از جمعیت توصیه نموده است

های جزیی نظیر آب آشامیدن، پخت و پز، شستشوها و...را بره تفکیرک بیران ی است و سرانهکل ،ارقام فوق که جهت مصرف سرانه خانگی ارائه شده

چالشی کره در اینجرا وجرود دارد آن اسرت . ننموده است. بمنظور دسترسی به ارقام واقعی الزم است تا سرانه های مذکور مستقال مورد بررسی قرار گیرند

رسد کره در کشرور ایرران ک از مصارف آشامیدن، پخت و پز، شستشوها و ... کار آسانی نیست و به نظر میتعیین هر ی منظوربهکه انجام مطالعات میدانی 

حال آنکره چنانچره مطالعرات میردانی دقیرق بررای شررایط ک از مصارف فوق پرداخته شده باشد. هر ی ئیکمتر به پیمایش میدانی برای رسیدن به ارقام جز

ثیرگرذار ا قضراوت مهندسری مهندسرین مشراور تاارقام مندرج در استاندارد و ی روز رسانیتوانند در به ذیرد، میاقلیمی و فرهنگی مختلف کشور صورت پ

خرتم خواهرد  هرگونه اقردامات اجرایری ریرر اصرولیو پرهیز از  شدن برآوردهای مالی منطقیتر هدایت نمایند. امری که به باشند و آنان را به ارقام واقعی

 شد.

 

 [1] سرانه خانگی به صورت تابعی از جمعیت جامعه کل مصرف -2جدول 
 جمعیت 

 )هزار نفر(

 مقدار مصرف سرانه خانگی

 روز( در)لیتر بر نفر 

 31تا  15 روستاها

 111تا  15 11شهرهای کمتر از 

 131ا ت 111 111 – 11

 141تا  111 511 - 111

 151تا  131 511بیشتر از  
 

 های مجرزایانجام مطالعات میدانی با هدف تعیین سرانه آب شرب )آشامیدن( به همین منظور صورت گرفته است. مخصوصا در منراطقی کره سرامانه

و در نتیجره  گردیردهترر واقعی محاسرباتمنجرر بره توانرد مری تخمرین ایرن رقرم، نماید.میشود این مطالعات نقش مهمی ایفا می طراحی آب شرب توزیع

 .باشندبرخوردار  تریتر بوده و از کارایی مطلوبگردند، اقتصادیطراحی و اجرا میها برای این سامانهتاسیساتی که 
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 بررسی سوابق مطالعاتی  .2
 

دهنرد کره سررانه آب می آمده است، نشان 3از مهمترین آنها در جدول تخبی منکه  المللیبینسطح در  ه مصارف آبسران در زمینههای انجام شده بررسی

 گردیده است. گزارش هااستانداردو  برآورد مصرف ،بیولوژیک بررسی نیاز طبقه بندیسه  در عموما )آشامیدن( شرب

انرد. نترای  تلفری در ایرن زمینره پرژوهش نمودهها و پژوهشرگران مخباشد. سرازمانروش اول مبتنی بر بررسی نیازهای بیولوژیک بدن انسان به آب می

نفرر در روز متییرر اسرت. برر لیتر  5/5تا  1بسته به شرایط مختلف، بین ها برای بقا و ادامه حیات دهد که آب مورد نیاز بدن انسانهای آنان نشان میبررسی

رداری، شریردهی و ...(، شررایط آب و هروایی، نروع کرار )سربک، علت این دامنه تیییرات در سن، وزن، جنسیت، نوع فعالیت )ورزشی، ریرر ورزشری، برا

 سنگین، در معرض آفتاب، در سایه ...( نهفته است. 

پایره بررآورد مصررف آب شررب در کشرورهای  های میدانی کره بررروش دوم یعنی برآورد مصارف، بر پیمایش میدانی متمرکز است. نتای  بررسی

لیتر نفر در روز متییر اسرت کره بطرور میرانگین حردود پرانزده  6تا  33/1 نیبها منه تیییرات آب شرب مصرفی انساندهد که دااند نشان میمختلف بنا شده

در طبقره بنردی  ، مبتنی برر مطالعره انجرام شرده در شرهر اردکران،الزم به ذکر است که این تحقیق باشد.درصد باالتر از رقم محاسبه شده در روش اول می

 می گیرد.مطالعات میدانی قرار 

 

 فهرست مطالعات کلیدی انجام شده در مورد سرانه مصرف آب شرب -3جدول 

 سرانه مصرف آب شرب

 )لیتر بر نفر در روز(
 مرجع

1/1 World Health Organization, 2006, ]3[ ( 1116سازمان بهداشت جهانی) 

13/1 U.S.EPA, 2000, ]4[ (1111زیست ایاالت متحده آمریکا )آژانس حفاظت محیط 

15/1 USDA, 1995, ]5[  (1333) کایآمر متحده االتیای کشاورزوزارت 

41/1 Ershow and Cantor, 1989, ]6[ ( 1333ارشاو و کانتور) 

5/4-1 NAS, 1989, ]7[  ایاالت متحده فرهنگستان ملی علوم 

1/5 – 1/3 Gleick, 1996, ]8[ (1336) گالیک 

 

دهنرد. نکتره قابرل آب شررب پیشرنهاد می ترأمینلیتر نفر در روز برای  5گردند ارقامی را در حدود کشورها وضع می و اما استانداردها که نوعا توسط

لیترر نفرر در  5ترا  1وضع نموده، سرانه آب شرب در کشور ایران را  1311که مبانی و ضوابط طراحی آبرسانی شهری را در سال  111-3توجه آنکه نشریه 

 روز تعیین نموده است.

 

 

 روش انجام پژوهش  .3
 

دهند، مقرر گردید تا در اسرتان یرزد مطالعرات درخصوص سرانه شرب در اختیار قرار میبا طیفی گسترده را با توجه به اینکه مراجع مختلف ارقام متفاوتی 

تعردادی  ازشهر اردکان که  ،ر این راستاموضوع صورت گرفته و سعی گردد تا بر این اساس میزان مصرف سرانه شرب تعیین گردد. د این میدانی پیرامون

 ، سررانهآمرده اسرت ادامرهاست، انتخاب گردید و مقرر شد تا با مطالعه میدانی کره روش و شررح آن در نیز برخوردار  شرب جایگاه عمومی برداشت آب

های میردانی در تاکنون در کشورمان بررسریکه رسد های انجام شده به نظر میسیالزم به ذکر است که با برر شرب مورد بررسی قرار گیرد. مصرف آب
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تواند برای سایر نقاط کشرور کره از شررایط آب و هروایی مشرابه برخروردار هسرتند، خصوص تعیین سرانه شرب انجام نشده و لذا نتای  این آمارگیری می

 تعمیم داده شود.

دهی شرده ایگاه عمومی برداشت آب شرب در شرهر اردکران سرامانج 11های گرم سال، تعداد به علت کیفیت نامطلوب آب در شهر اردکان در ماه

گردد. بنابراین اهالی شهر اردکان به محض آراز فصل تابستان و احسراس تیییرر در می تأمیناست که آب آنان از طریق منابع آب با کیفیت بسیار مطلوب 

نمایند. آنان این آب را با ظرروف را از این طریق تهیه می 1میدن( و طبخ چایها مراجعه نموده و آب مورد نیاز شرب )آشاکیفیت آب شبکه به این جایگاه

 نمایند.لیتری به محل مصرف منتقل می 11 الی 5/1های با حجممختلف 

تعیین میزان سرانه شررب مرورد باشند که جهت بررسی مشترکین شرکت آب و فاضالب شهر اردکان میوهش جامعه آماری مورد بررسی در این پژ

. هردف آن اندشردهگر مورد سروال واقرع اند. به این ترتیب که حین مراجعه به جایگاه برای برداشت آب شرب مورد نیاز توسط پرسشقرار گرفته پرسش

 است که با طرح سواالت مهندسی شده، در نهایت میزان سرانه آب شرب در شهر اردکان حاصل گردد.بوده 

گیری از اهمیرت هرای انردازهگیری و مشرخص کرردن روشگیری واحدهای نمونره، انتخراب و تهیره ابرزار انردازهای، برای اندازهررسی نمونهدر هر ب

های آمراری مناسرب از جامعره منظور دسرتیابی بره نمونرهشرود. برهوسیله پرسشنامه انجرام میای صرفاً بهخاصی برخوردار است. در این پروژه بررسی نمونه

  .گردیده استگیری اتفاقی استفاده آماری در این طرح از روش نمونه

اردکران را داشرته باشرد. بررای ایرن منظرور  ای بود که توانایی تعیین میزان سررانه شررب در شرهرگام بعدی برای اجرایی کردن پروژه، تهیه پرسشنامه

های تکمیلی و اعمال تیییررات و اضافه کردن بخشگروهی در جلسات کارشناسی های ای، بررسیی کتابخانهاز مطالعه ، پسپرسشنامه مقدماتی تهیه شده

 نهایی حاصل شد. الزم، پرسشنامه

است. اندازه نمونه آماری در شهر اردکان با اسرتفاده از  31331در این پژوهش جامعه آماری، مشترکین شرکت آب و فاضالب شهر اردکان با اندازه 

پرسشنامه تکمیل و مورد اررزیابی قرار گرفرت. بررای  331است. که نهایتا تعداد  135( برابر با 35/1)ضریب اطمینان  15/1متر ک با خطای 1کرانوکرابطه 

 ند.ها نمودپرسشنامه تکمیلام به های برداشت انتخاب شده و آمارگیران با حضور در آن مکان اقدگیری تعدادی از جایگاهانجام نمونه

 

 

   قهای تحقییافته   .4

 مشخصات نمونه آماری .  4-1
 

درصرد از  1173باشرند. بریش از درصرد از آنران زن می 1174شروندگان مررد و درصرد از پرسش 3176در شرهر اردکران  آمرارگیریدر نمونه آمراری ایرن 

درصرد تحصریالت  174التر و درصد فوق لیسرانس و برا 171درصد لیسانس،  1571درصد فوق دیپلم،  1175شوندگان تحصیالت زیردیپلم و دیپلم، پرسش

درصرد  1373درصرد کارمنرد و  1573درصرد بازنشسرته،  1173درصرد شریل آزاد،  176دار، درصد خانره 671شوندگان  حوزوی دارند. از نظر شیل پرسش

 های چهار نفری و کمتر هستند.وادهشوندگان این پیمایش خاندرصد از پرسش 3175 از نظر بعد خانوار،  کارگر هستند.

همچنرین  لیترری کمتررین کراربرد را داشرتند. 175لیتری بیشترین و ظررف  11ر بررسی وضعیت ظروف مورد استفاده در برداشت آب شرب، ظرف د

لیتری از دیگر ظروف مورد استفاده بوده است. الزم به ذکرر اسرت کره نظرر بره تنروع ظرروف مرورد اسرتفاده و عردم اطرالع دقیرق  3و  6، 4، 3، 1ظروف 

، پرس از کسرر وزن ظررف خرالی، حجرم وزن مخصروص آبگان از حجم آنان، در محل آمارگیری توزین ظروف نیز انجام و برا توجره بره شوندپرسش

 ظروف حاصل گردید. 

 

 

 

 

                                                 
ی آب آشامیدن از آبی که صرف طبخ چای ممنظور از آب شرب آبی است که صرف آشامیدن می شود. در این تحقیق به علت ماهیت پیمایش میدانی آن و عدم امکان تفکیک آماری   1

 شود، بنابراین آب شرب مورد محاسبه شامل آب آشامیدن و طبخ چای می شود.
2   Cochran's sample size formula (1977) 
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 چگونگی مصرف آب شرب برداشت شده .  4-2
 

آب شرب تعیین نگردیرده اسرت. مشرخص تعریف روشنی برای  ،مراجع اکثر در این آمارگیری تعیین سرانه مصرف آب شرب است، حال آنکه  هدف از

شرود. برا هم میرذا نیست که منظور از آب شرب، آب مورد استفاده برای آشامیدن است یا شامل تهیه چای، پخت و پز، شستشوی میوه، سبزی و ظروف 

مصرف آب شرب دست یافت کره از توان به رقم واقعی سرانه در صورتی می در نتای  تحقیق، قابل توجه چگونگی مصرف آب شرب حساسیتتوجه به 

مطررح گردیرد ترا از  1مندرج در شکل  گویان در مصرف این آب اطالع دقیقی حاصل گردد. بدین منظور چند گزینه در پرسشنامه به شرحفراوانی پاسخ

درصرد از  33ه است. بیش از شد بررسی زیرشده در شکل گویان در زمینه چگونگی مصرف آب شرب برداشت گویان استعالم گردد. نظرات پاسخپاسخ

ب شررب مرورد توجره ویرژه قررار جهت تعیرین سررانه مصررف آاین گروه آب شرب برداشتی را برای آشامیدن و چای مورد استفاده قرار دادند که  آنان

 .نداگرفته

 

 
 ت آب شرب در اردکاناز جایگاه های عمومی برداش فراوانی چگونگی مصرف آب شرب برداشت شده ای توزیعنمودار میله -1شکل 

 

 بررسی میزان سرانه مصرف آب شرب .  4-3
 

برای بررسی سرانه مصرف آب شرب در بخش دوم پرسشنامه سواالتی در زمینه میزان آب شرب مصرفی، مدت زمان مصرف آب، تعداد نفراتی کره آب 

هرایی مرورد پرسشرنامه ،ت سررانه مصررف آب شرربکنند و چگونگی مصرف آب شرب پرسیده شده است. جهت اطمینان بیشرتر از صرحرا مصرف می

هرا را در برر درصرد از کرل پرسشرنامه 14/33که نوع مصرف آب شرب برداشتی را آشامیدن و چای انتخاب کرده بودند کره در کرل  ار گرفتندبررسی قر

و  1شرکل  مورد بررسی قرار گرفتند که نتای  آن درمصرف پرسشنامه برای تعیین سرانه  516پرسشنامه تکمیل شده  331گرفت. به این ترتیب از تعداد می

برر نفرر در روز لیترر  171و میانره آن برابرر   371611میانگین آب شرب مصررفی معرادل  این جدول،شده است. با توجه به اطالعات  نشان داده 4جدول در 

از  درصررد 5لیترر آب مصررف نمودنررد. همچنرین  4715درصرد کمتررر از  15و لیترر  1716کننردگان کمتررر از درصرد از مصرررف 15دسرت آمررده اسرت. بره

 لیتر آب مصرف نمودند. 67111کنندگان کمتر از درصد از مصرف 35و لیتر  171163کنندگان کمتر از مصرف
 



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62

 

 

6

 
 نمودار پراکندگی سرانه مصرف آب شرب در شهر اردکان -2شکل 

 
 

 سرانه مصرف آب شرب در شهر اردکان -4جدول 

5063.16271.849742.71.764.051.02681.255.3256.722شرب

چارک سوم
صدک 

پنجم
صدک نودمصدک دهم

صدک نود 

و پنجم
چارک اول میانگینتعدادنوع مصرف

انحراف 

استاندارد
میانه

 
 

 

 اسرتنتاج نمودکرهتوان آیا می (دهدنفر در روز را نشان می بر لیتر 1/3که رقم ) نمونه میانگین شده است که با توجه به نتای  حاصل ازبررسی در ادامه 

 سرانه مصرف آب شررببرای بررسی این پرسش، فرضیه صفر، فرض برابری  یا خیر؟ استلیتر  1/3مشترکین شهر اردکان برابر  سرانه مصرف آب شرب

 (.1شود )رابطه گرفته می در نظر 1/3با  سرانه مصرف آب شربو فرض مقابل، فرض نابرابری  1/3با 

   :(1رابطه )

 15/1مقردار از  -Pآمده است. با توجه به اینکره  5درصد در جدول  5داری در سطح معنی t-studentاز آزمون  با استفاده فرضنتای  مربوط به این 

تفاوت سرانه مصرف آب شرب با توجره بره مشخصرات  6در ادامه در جدول شود. رد نمی 371با  مصرف آب شرب سرانهتر نیست فرض برابری کوچک

 گویان مورد بررسی قرار گرفته است.فردی پاسخ
 

 

 آزمون آماری سرانه مصرف آب شرب در شهر اردکان -5جدول 

کران باالکران پایین
3.16270.6040.523.08123.4043

آماره آزمونP- مقدارمیانگین
فاصله اطمینان با ضریب %95
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 اردکانات پاسخگو در شهر مشخص کیبه تفک نیمشترک تیرضا زانیم انسیوار زیآنال -6ل جدو

P- مقدارFمیانگین توان دوم خطادرجه آزادیمجموع توان دوم خطامشخصات پاسخگویان

11.193111.193بین گروهی

1644.6574863.384درون گروهی

1655.85487کل

2.60430.868بین گروهی

1614.9414713.429درون گروهی

1617.545474کل

9.19642.299بین گروهی

1614.5864763.392درون گروهی

1623.783480کل

32.17374.596بین گروهی

1627.2084793.397درون گروهی

1659.381486کل

10.36633.455بین گروهی

1576.734823.271درون گروهی

1587.096485کل

0.07

0.859

0.608

0.223

0.367 1.056

وضعیت شیلی

تعداد افراد خانوار

میزان تحصیالت

سن

3.307جنسیت

0.253

0.678

1.353

 
 

گویان ها با مشخصات فرردی متفراوت پاسرختر نیست و فرض برابری میانگینکوچک 15/1مقدار از  -Pشود در همه موارد همانطور که مالحظه می

شریل و تعرداد افرراد  گویان ماننرد جنسریت، سرن، میرزان تحصریالت،شود یعنی میزان سرانه مصرف آب شرب تحت تاثیر مشخصات فردی پاسرخرد نمی

 خانوار قرار ندارد. 
 

 

 بندیجمع . 5

 

پرسشنامه و همکاری جامعه آماری از طرف دیگر فرصت بسریار  مناسبنتیجه آنکه وجود جایگاه عمومی برداشت آب در اردکان از یک طرف، طراحی 

برا توجره بره نترای  نفر در روز خرتم گردیرد.  بر یترل 1/3 معادلرقمی  مناسبی را جهت بررسی میزان واقعی سرانه آب شرب در اختیار قرار داد که نهایتا به

 حاصله از بررسی سرانه آب شرب در کشورهای مختلف که در ابتدای این مبحث مرور گردیده است و همچنین با لزوم توجه بره در نظرر گررفتن ضرریب

برر لیتر  1/3 پایه که در رقم یر شرب،ر ها برای مصارفاز آب جایگاه حتمالیا و همچنین استفاده ی برداشت آبهااطمینان ناشی از تلفات آب در جایگاه

به روش جایگاه عمرومی برداشرت  شهر اردکاندر  آب شرب طراحی سامانه توزیعنفر در روز به عنوان مبنای بر لیتر  4 مقدارمنظور نگردیده، نفر در روز 

الزم به ذکر است  رقم تخمینری سررانه شررب، ترابعی از روش  تلفات آب در جایگاه می شود. این رقم شامل آشامیدن، تهیه چای و گردید.، پیشنهاد آب

طراحری جداسازی آب می باشد. بنابراین چنانچه سامانه توزیع آب شرب، با استفاده از روش دیگری، نظیر شبکه دوگانه توزیرع آب، یرا آب بسرته بنردی 

 ویژه می باشد.گردد، این رقم تیییر یافته و مستلزم پژوهش های 
 

 

 و قدردانی تشکر  .6
 

کنندگان این مقاله مراتب سپاس خویش را از وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشرور و شررکت آب و فاضرالب اسرتان یرزد بره خراطر تهیه

   نمایند.حمایت از این مطالعات اعالم می
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