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ب، و شبكه هاي تأسيسات شهري)آب، فاضالوكيفيت مركز موقعيت،گنجايش  -01-6-3

 ها و امكانات گسترش آنهاها، كمبودها، محدوديتبرق، تلفن،گاز و غيره(، سرانه

ها اعم از شهر و روستا مي باشنن.  ميننان ان اساسي فضاهاي زيستي انسانکتأسيسات زيربنايي از ار

چراکنه تأسيسنات زيربننا ي  اي به ميننان توسنعه اينأ تأسيسنات وابسنته اسن  هتوسعه يافتگي هر جامع

زيربننا و اسنات توسنعه به.اشنتي  زيسن   -سيستم آبرسناني  فاالن،   تن،نأ  بنرا و ناز -هرشهري

هاي سنجش توسعه يافتگي شنهر  باشن.  بنابرايأ يكي از شاخصحيطي  ارتباطات و تكنولوژي آن ميم

 باش. نان توسعه تأسيسات زيربنا ي ميمي ازجمنه توسعه کالب.ي 

در رابطه با تأسيسات زيربنا ي  منابع تأميأ آ   مينان ظرفين  و مانادير آ  منورد نيناز در والنع 

ها و نيازهناي آن و بنارخره موجود وآين.ه  والع شبكه فاال،  شهر  والع سيستم مخابراتي و ظرفي 

    يرن.ات برا و از مورد مطالعه قرار ميتأسيس

 آب  -0-01-6-3

هناي مختننا اقتاننادي زن. ي در هر سكونتگاهي در  رو تأميأ آ  مورد نياز ساکنان و بخنش

منظور تعييأ مينان جمعي  پذيري آن و تبييأ کنارکرد ه باش.  بنابرايأ در تهيه هر طرح شهري  بآن مي

مبنذو  داشن   در اينأ اقتاادي شهر باي. به منابع آ  در دسترت و چگونگي تأميأ آن توجه خاصي 

راستا  شناخ  منابع آبي موجود در منطاه  امكان انتاا  آ  از مناطق ديگر با درنظر داشتأ مينان هنينه 

مرحننه  از اهمين  بسننايي برخنوردار اسن   در تنيمورد نياز  شناخ  نيازهاي فعني و تعييأ نيازهاي آ

ع و تعييأ تعن.اد متنترکيأ  اننوا د و موردنياز تعييأ نيازهاي والع موجود و آين.ه  ع،وه بر منابع موجو

 باش. سهم هرک.ام از آنها الروري مي
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 :منابع تأمين آب

  ي آننمينننان دبنن از جمنننه منننابع تننأميأ آ  و قننروه درجنننيأ بننه منظننور مطالعننه والننع آ  شننهر

ه ش.  براسات قرار داد استان هم.اناي از طرف متاور تنظيم و دراختيار اداره آ  و فاال،  پرستنامه

شنود کنه هاي مح.وده شهر رزن تنأميأ منيقروه درجنيأ از چاهآ  شهر   اط،عات پرستنامه مذکور

هنار متر مكعبي رزن تنريق ش.ه و با است،اده از يک خط انتانا   01آ  تولي. ش.ه در منبع ذخيره آ  

 ود شمينميتري به شهر قروه منتال ش.ه و به شبكه توزيع آ  شهر متال مي 011

هاي مذکور متخص نگردي.ه و تنها اشاره ش.ه اس  پرستنامه مذکور مينان آب.هي )دبي( چاه در

باشن. و جهن  تنأميأ شنهر رزن و قنروه درجننيأ مني که ما.ار آ  موجود جوابگوي نيازهناي فعنني

 باش. در دس  مطالعه مي 0001تا افق سا  نيازهاي آين.ه نين طرح جامع آ  شهرستان 

متر مكعب در يک ماه اع،م ش.ه اس  که اينأ حجنم در  نرم 05511آ  شهر   مارف متوسط

هنار متر  01هنار متر مكعب افنايش يافته و از طرفي در سردتريأ ماه سا  نين تا ح.  01تريأ ماه سا  به 

 ياب. نيل ميامكعب ت

 :منابع ذخيره و شبكه توزيع آب

اال،  استان  خود شنهر فاقن. منبنع ذخينره بر اسات اط،عات ارا ه ش.ه از سوي شرک  آ  و ف

هننار متنر مكعبني تنرينق  01منبنع  رهاي آ  مترو  شهر رزن دآ  اس  و آ  تحايل ش.ه از چاه

 شود فرستاده مي درجنيأ ش.ه و به شهر قروه

 از نظر چگونگي تا،يه آ  شهري  با توجه به اط،عات استخراج ش.ه از پرستنامه باي.  ،  کنه

خانه مجاور منبع ذخيره آ  شهر در رزن تا،يه شن.ه و خانه بوده و آ  شهر در تا،يهيهشهر فاق. تا،
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طنرح منذکور جهن  ايجناد تان،يه در ولي اشاره ش.ه اس  که  شودبه شهر قروه درجنيأ فرستاده مي

 خانه و شبكه فاال،   مطالعات رزم در حا  انجام اس  

 :بررسي انواع مصارف آب

ح  تأثير ناش ع،وه برشرايط آ  و هوايي و مينان آ  در دسترت  تمينان ماارف آ  شهري 

باش.  مث،ً يک شهر با ناش صنعتي با صنايع آ  بنر  مانرف بيتنتري را خواهن. و کارکرد شهرنين مي

داش   مهمتريأ انواع ماارف آ  عبارتنن. از  مانرف خنانگي  مانرف صننعتي  مانرف تجناري  

 مارف فضاي سبن و ماارف عمومي 

 :رف خانگيمص

هناي راينم مانرف خنانگي آ  درهرشنهري متنأثر از شنرايط آ  و هنوايي  والنع مطابق سرانه

باش.  به هميأ جهن  نينن ميننان مانارف   استان.اردهاي به.اشتي و    مياجتماعي و اقتاادي ساکنان

  (0001-0)ج.و  خانگي و سهم آن از آ  مارفي شهر در کتورها و شهرهاي مختنا مت،اوت اس 

 ميانگيأ مارف آ  در کتورهاي مختنا جهان در هر شبانه روز   0001-0.و  شماره ج

 مصارف خانگي صددر

 ميزان مصرف به ازاء هرنفر در روز)به ليتر(

توسعه کتورهاي درحا   نوع سكونتگاه جمعيت شهر

 وکم آ 

کتورهاي مرفه  صنعتي و 

 پرآ 

 هاروستا ن،ر 0111کمتر از  011-051 011-01 01-01

 شهرهاي کوچک ن،ر 01111-01111 051-011 051-011 01-01

 شهرهاي متوسط ن،ر 011111-01111 011-051 011-051 55-05

 شهرهاي بنرگ ن،ر 011111بيش از 511-011 011-011 55-01

اينأ  0005ده. که در سا  هم.ان نتان مي آ  و فاال،  شهرستان شرک اط،عات دريافتي از 

مكعب بوده  متر 05/1ا  تعهر انمارف روزانه متوسط ك خانگي آ  داشته اس  و متتر 0500اداره 

 متنر 010معناد   05را در سنا   انتنعا  خنانگيمذکور همچنيأ سرانه آ  مارفي هنر  شرک اس   
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هنر  ليتنر در 000ن،ر( سرانه هرن،نر  0/0که براسات بع. خانوار در حا  حاالر) مكعب اع،م نموده اس 

 باش. نه هر واحن.  و اينأهر قطعه مي يانتعابات آ  به ازا ردد ولي از آنجا که ه ميشبانه روز محاسب

چنن.ان  منذکورکنن.  مي توان  ،  که سرانه ي يک خانوار زن. ي نميکه الناماً در هر واح. مسكون

. واحنبنه عبنارتي هنر  و   در واقع سرانه  اع،م ش.ه معاد  سرانه هر انتنعا  خنانگيقابل اعتماد نيس 

 باش.  مسكوني مي

بنراي شنهر در والنع  جه  رسي.ن به سرانه واقعي ما.ار آ  مانرفي بنه جمعين  بنرآورد شن.ه

و  سرشنماري شن.هن،نر  0000که جمعي  شهر در والع موجنود  ردد  با توجه به ايأموجود تاسيم مي

  مانرفي هنر سرانه آ بنابرايأ  باش.مكعب مي متر 0/0001روزانه شهر نين  خانگي ما.ار آ  مارفي

از سنرانه معمنو   بسنيار بيتنتر نردد  سنرانه منذکور ليتر در هر شبانه روز محاسنبه مني 0/000شهرون. 

 باش.  مي کم آ  و در حا  توسعهکوچک در کتورهاي شهرهاي 

هننار ن،نر( کتنورهاي درحنا   01-01)با جمعي  کوچکسرانه معمو  مارف آ  در شهرهاي 

تعييأ ش.ه اس  ولي با توجه به شرايط آ  و هوايي اينران کنه  ارفبراي کل ما ليتر 011-051توسعه

ر نننننننهشارفي ننننمان.ار آ  م   نننليتر تعييأ  ردي.ه اس 05-051ما.ار سرانه مارف آ  خانگي 

متوسط سرانه مانرف خنانگي  0001-0ده.  ج.و  شماره نمي والعي  مناسبي را نتانقروه درجنيأ 

 فضاي سبن نتان مي ده. آ  در ايران را ب.ون احتسا  

 ن،ر هر متوسط سرانه مارف خانگي درايران ب.ون احتسا  فضاي سبن برحسب ليتر در روز براي  0001-0ج.و  شماره

 ظرفتويي لباستويي حمام پخ  وپن آشامي.ن نوع مارف
دستتويي 

 و توال 

شستتوي 

 خانه

و تهويه  کولر

 مطبوع
 جمع مت،رقه

نان مارف مي

 ربه ليت
5-0 01-5 51-05 01-01 01-05 05-5 01-0 5-0 5-0 051-05 
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 :مصرف صنعتي و تجاري

مورد مانرف   آ  مورد مارف صنعتي شامل کنيه ماارف واح.هاي صنعتي و کار اهي و آ 

 نردد  بنر اسنات هنا  لبنيناتي و    منيمننه ننانواييبخش تجاري شامل واح.هاي تجاري مختننا از ج

منورد بنوده اسن   همچننيأ مان.ار  001در شنهر و تجناري صننعتي اط،عات دريافتي  تع.اد انتعابات

مكعنب در روز بنوده اسن   بنا توجنه بنه  متنر 0/0مكعنب درسنا  و  متنر 0101بخش شهر ايأ مارف

ليتننر در روز  00/1نعتي صنن -تجننارين،ننري شننهر در والننع موجننود سننرانه ماننرف آ   0000جمعينن 

  ردد  محنناسبه مي

 :مصارف عمومي

  امناکأ فرهنگني و ماارف آ  بوسينه ادارات دولتني  مسناج.  من.ارت ماارف عمومي شامل

قروه درجنيأ  ماارف فضاي سنبن  ردد  اط،عات دريافتي از آ  و فاال،  شهرستان نظامي و    مي

 متنر    00001ده. که کل آ  مورد مانرف اينأ بخنش و پارك را نين جنء اينگونه مارف نتان مي

ن،نري شنهر  در والنع  0000در روز بنوده اسن   براسنات جمعين  مكعنب متر 0/00مكعب درسا  و 

 ردد  ماايسه ايأ ما.ار با سرانه روز محاسبه مي ليتر در  10/0موجود سرانه مارف آ  بخش عمومي 

رف نننده. که ماليتر در روز( نتان مي 00-00مطنو  تعييأ ش.ه براي ماارف ايأ بخش در کتور )

  ح. نسبتاً پاييني قرار دارد  قروه درجنيأ در ايأ بخش درشهر 

چنانچه اشاره ش.  با توجه به ع.م ارا ه اط،عات ج.ا اننه در خانوم ميننان مانرف روزاننه و 

سارنه در بخش ماارف فضاي سبن  ايأ مبحث به طور ج.ا اننه قابنل بحنث نبنوده و در زمنره بخنش 

 ماارف عمومي مورد بحث قرار  رف  

 :تلفات شبكه
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محاسنبه    فتار شبكه و جنس لوله هنا دارد  معمنورًشبكه بستگي به عمرشبكهن،ات آ  درمينان ت

ص نننناستحانالي و آ  منورد مانرف متخبرقراري رابطه بيأ ميننان آ  مينان تن،ات آ  بر اسات 

  کنل( اعن،م نگردين.ه اسن خط لوله آ  )براسات دبي در ثانينه و ردد  ما.ار آ  استحاالي از مي

درص. کل آ   01-05ه و محاسبه وجود ن.ارد  معمورً مينان تن،ات شبكه بيأ ب.يأ جه  امكان ماايس

بينانگر آن اسن   حاالي اس  ولي اط،عات دريافتي از شرک  آ  و فاال،  شهر قروه درجنيأاست

که مينان تن،ات شبكه در ايأ شهر متخص نيس  و ايأ شرک  صرفاً به وجود موارد تن،ات در شبكه و 

منورد تن،نات  01مورد تن،ات در انتعابات و  001اشته اس  که در سا   ذشته ح.ود انتعابات اشاره د

درص.( جه  اتن،ف شنبكه در  01در شبكه را اع،م کرده اس   از طرفي ا ر ح.اقل درص. مذکور )

متر مكعب در شنبانه  0/0000متر مكعب در سا  و  0/050000نظر  رفته شود  تن،ات شبكه شهر معاد  

 ود روز خواه. ب

 0000  تع.اد انتعابات و ماادير ماارف و بختهاي مختنا شهر قروه درجنيأ درسا  0001-0ج.و  شماره 

 تعداد انشعاب نوع اشتراک رديف
 مقدار مصرف )متر مكعب(

 سرانه مصرف روزانه )ليتر(
 روزانه ساالنه

 0/000 0/0001 001010 0500 خانگي 0

 00/1 0/0 0101 001 تجاري  صنعتي و کار اهي 0

 10/0 0/00 00001 00 عمومي و سبن 0

 - 0/000 0/050000 - تن،ات شبكه 0

 00/000 0/0000 000000 - جمع ب.ون تن،ات 5

" هاي آبرسناني و فاالن،  شنهريتع.يل در مباني و الوابط طراحي طرح"بر اسات دستورالعمل 

مارف فضاي سبن و تن،ات شبكه  ت.ويأ ش.ه توسط وزارت نيرو  ساا ماارف سرانه آ  با احتسا 

 باش.  مي 0001-0طبق ج.و  
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باشن. کنه بنا توجنه بنه ليتر مني 00/000  0001-0هاي ج.و  مينان سرانه مارف روزانه طبق داده

قرار يري شهر قروه درجنيأ در مح.وده اقنيم سرد و تناي آن به عنوان يک شنهر کوچنک  مانرف 

بيتنتر بنا سنرانه ينک شنهر . امنا ميننان مانرف موجنود در شنهر ليتر باش 005سرانه آ  نباي. بيتتر از 

 ده. مطابا  نتان مي يا يک شهر بنرگ در اقنيم سردواقع در اقنيم  رم  کوچک

 

 

 

 ساا ماارف سرانه آ   0001-0ج.و  

 جمعي  )هنار ن،ر( نوع شهر
 مارف سرانه )ليتر در روز(

 مناطق  رم مناطق معت.  مناطق سرد

 P<50 005 011 005 شهرهاي کوچک

 P>500 011 001 001>50 شهرهاي متوسط

 P>500 005 001 005 شهرهاي بنرگ

 

 :نياز آن در وضع موجود سيسات موردأبرآورد نيازهاي آبي و ت

  متوسنط مانرف سنارنه قروه درجنيأ آ  و فاال،  شهر شرک براسات اط،عات دريافتي از 

که ايأ مينان در فاو  سرد و  نرم  اع،م  ردي.ه اس مكعب  متر 010111قروه درجنيأآ  در شهر 

ليتر مارف  050رقم متوسط ذکر ش.ه سرانه   باش.متر مكعب متغير مي 0101111هنار تا  001سا  بيأ 

هاي معمو  تعييأ ش.ه براي نين در ماايسه با سرانهما.ار مذکور  ده. کهروزانه را براي هر ن،ر نتان مي

 شبانه روز اس (   ليتر در هر 010-000سرانه معمو  کتور ) نماي.مي بيتترکتور 
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مطالعات انجام ش.ه در ص،حات پيتيأ نتنان داد کنه سنرانه مانرف خنانگي شنهر در ماايسنه بنا 

اسن   اينأ امنر از طرفني ناشني از  مناسنبهنا دارد ولي سرانه سناير بخنش مينان بارييمتوسط کتور 

ع  و فضاي سبن العيا مي باشن.  يعني پناييأ بنودن باش. که درآن بخش صنوالعي  عمومي شهر مي

هاي صنعتي و سبن عم.تاً بعن  پاييأ بودن تع.اد واح.هاي صننعتي سرانه آ  مورد مارف براي بخش

باشن.  البتنه کمبنود نسنبي در بخنش عمنومي و ي  و پاييأ بودن سطح فضاي سبن منيآن نسب  به جمع

هاي بنا سنرانه قروه درجننيأش.  جه  ماايسه والعي  شهر توان. دريل مختن،ي داشته باتجاري نين مي

 ارا ه ش.ه اس    0001-5مطنو  کتور ج.و  شماره 

 

 

 

 )ليتر( قروه درجنيأماايسه سرانه مطنو  مارف آ  در کتور و سرانه موجود شهر   0001-5 ج.و  شماره

 سرانه موجود در قروه درجزين سرانه مطلوب در كشور شرح

 0/000 05-051 مارف خانگي

 00/1 05-05 تجاري -مارف صنعتي

 10/0 00-00 و سبن مارف عمومي

  يرد هاي مختنا به ت،كيک مورد بررسي قرار ميمنظور ت.قيق بيتتر ما.ارآ  مورد نياز بخشه ب

 :مصارف خانگي (الف

ز و ليتر در شنبانه رو 0/000قروه درجنيأ قب،ً اشاره  ردي. که سرانه مارف خانگي آ  در شهر 

عمنو  تعينيأ شن.ه بنراي هاي ممكعنب اسن   بنا توجنه بنه سنرانه متر 0/0001ما.ار مارف روزانه آن

  ايأ دسته جه قروه درجنيأليتر( ما.ار آ  مورد نياز شهر  05-051آ  در کتور )ماارف خانگي 
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 شنهر خنانگي ايأ اسات  مانارف  ردد که برمكعب تعييأ مي متر 0/0005تا  05/000از ماارف بيأ 

 قروه درجنيأ بسيار بارس  

 :مصارف سبز (ب

اع،م نگردي.ه اسن   جهن   قروه درجنيأما.ار سرانه مارفي ايأ دسته از ماارف آ  در شهر 

 منظور تأميأ آ  رزم براي فضاي سبن  دو روش  وجود دارد  ه برآورد آ  مورد نياز شهر ب

 جمعيت  يروش سرانه مطلوب به ازا -0

ليتر آ  در هر روز جه  تأميأ آ  مورد نيناز فضناي  0-00ء هرن،ر جمعي  طبق ايأ روش به ازا

در والنع موجنود  قنروه درجننيأن،نري شنهر  0000 سبن رزم خواه. بود  برايأ اسات به ازاء جمعين 

مكعب آ  جه  تأميأ آ  مورد نياز فضاي سبن شهر نياز خواه. بود )در  متر 0/000الي  5/00روزانه 

  ها(شهر مطابق سرانه ت تحاق فضاي سبنصور

 

 

  هر مترمربع فضاي سبز يروش سرانه مطلوب به ازا -2

طبق ايأ روش ما.ار آ  مورد نياز جه  تأميأ آ  رزم براي فضاي سبن بستگي به شرايط آ  و 

باش.  جه  تأميأ آ  منورد نيناز اينأ مي داراي آ  و هوايي سرد قروه درجنيأهوايي آن دارد  شهر 

در هنر  ليتر آ  به ازاء هرمتنر مربنع فضناي سنبن 0-0 سرد کوهستانيبا آ  و هواي  بخش در شهرهاي

 منابيأباش.  حجم آبي هكتار مي 0شهر که بيش از  با توجه به سطح فضاي سبن موجودرزم اس    روز

متر مكعب در روز مورد نياز خواه. بود  بنابرايأ سرانه مارف آ  در بخنش فضناي سنبن  001تا  001

 ليتر به ازاي هر ن،ر برآورد کرد  0/00تا  5/00توان رقمي بيأ ميشهر را 
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 :مصارف عمومي (پ

آ  و فاالن،   شنرک در شنهر توسنط  به همراه بخش فضاي سبن ما.ار آ  مارفي ايأ بخش

مكعب در هر شبانه روز نارش ش.ه اس   با توجه به سنرانه معمنو  کتنور جهن  اينأ  متر 0/00شهر 

تنا  00/00هرن،ر در روز(  ما.ار آ  مورد نياز مانارف عمنومي شنهر بنيأ  يزاليتر به ا 01-01بخش )

 ن،ر(  0000 مكعب در روز خواه. بود )براسات جمعي  متر 00/000

 :مصارف صنعتي و تجاري (ت

 قروه درجنيأها در والع موجود شهر ايأ بخش درآ   مينان مارفبراسات اط،عات دريافتي  

ليتر در  05-05ز اس   سرانه مارف معمو  کتور براي ايأ بخش بيأ مكعب در هر رو متر 0/0ح.ود 

ايأ اسات جه  تأميأ آ  مورد نيناز اينأ بخنش  هر ن،ر جمعي  شهر تعييأ ش.ه اس   بر يروز به ازا

 متر مكعب آ  در هر روز رزم خواه. بود   0/000الي  5/000در والع موجود بيأ 

 آب مورد نياز مصارف آتش نشاني

 :دبي الزم براي آتش نشاني (الف

منظور متخص کردن نياز واقعي شهر به آ   ع،وه بر منوارد منذکور باين. آ  منورد مانرف ه ب

سيستم آتش نتاني شهر نين مورد محاسبه قرار  يرد  جه  تعييأ ما.ار مذکور  باين. مان.ار دبني رزم 

نياز بنراي ذخينره آتنش نتناني براي خاموش کردن آتش برحسب ليتر در ثانيه و نين حجم مخنن مورد 

روه نننقر نننما.ار دبي رزم در شه  0د ردمي محاسبه P0=Qمحاسبه  ردد  ما.ار دبي رزم از رابطه 

      برابر اس  با  روه درجنيأنننق

                                                           
 در رابطه مذکور    -1

Qدبي رزم براي خاموش کردن آتش برحسب ليتر در ثانيه = 

P= مجذور جمعي  برحسب هنار ن،ر 
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 P0 =Q=  6389/0= 00/00 ليتر در ثانيه     

 :حجم مخزن مورد نياز برآورد (ب

پس از متخص کردن دبي رزم باي. حجم مخنن مورد نياز نين محاسبه  ردد که ايأ مان.ار بنراي 

 آي. ود و از رابطه زير ب.س  ميشپنم ساع  در نظر  رفته مي

 * دبي آ  بر حسب ليتر برثانيه = حجم مخنن مورد نياز براي ذخيره آتش نتاني 0011*  5* 0-01

سناع   5ه رابطه فوا  حجم مخنن مورد نيازبراي خاموش کردن يک آتش سوزي بنه من.ت با توجه ب

 معاد  خواه. بود با  قروه درجنيأبراي شهر 

 = حجم مخنن مورد نياز براي ذخيره آتش نتاني 00/00*  0011*  5*  01-0=  00/510مترمكعب 

افتن. د آتش سوزي ات،اا ميمور 01ر سا  در ه قروه درجنيأبراسات اط،عات دريافتي  در شهر 

ساعته مذکور در هر  5مورد آتش سوزي خواه. بود  با فرض اينكه مخنن  00/0که ميانگيأ ماهانه آنها 

سا  به  بار پر شود و با توجه به حجم مخنن  ما.ار کل آ  مورد نياز آتش نتاني در يک 01سا  باي. 

 شرح زير خواه. بود  

  01*  00/510=  0/01000                                                                مترمكعب در سا 

 0/01000  005=  0/001                                                      مترمكعب در هر شبانه روز

 

 برآورد كل آب مورد نياز شهر:

نه )عمنومي  هاي چهار اتور براي بخشهاي مطنو  کشهر بر اسات سرانهبرآورد آ  مورد نياز 

   سبن( تن،ات شبكه و نين نيازهاي آتش نتاني به شرح زير خواه. بود  خانگي  صنعتي و تجاري

 مارف ح.اقل روزانه  
                                                                                                                                                                      

 = الريب ثاب 0
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هاي چهار انه= ما.ار آ  مورد نياز والع موجود ماارف بخش تش نتاني+ تن،ات شبكه+ نياز آ

 هاي معمو بر اسات ح.پاييأ سرانه

 0/0100+  0/000+  0/001=   0/0000        )متر مكعب( روزانه ح.اقل مارف       

هناي چهار اننه= مان.ار آ  منورد نيناز والنع نياز آ تش نتاني+ تن،ات شنبكه + مانارف بخنش

 هاي معمو باري سرانه موجود بر اسات ح.

 0/0000+  0/500+ 0/001=  0/0000 (            مكعب متر) ح.اکثر مارف روزانه 

ليتنر در ثانينه  00/00و  00/00ترتيب ه آ  شهر باي. ب لولهجه  تأميأ ماادير مذکور مجموع دبي 

 باش. 

 فاضالب -2-01-6-3

 :آوري فاضالب شهرياهميت جمع

ها  مسنأله آلنود ي با توسعه کالب.ي شهرها و افنايش جمعي  آنها و  سنترش صننايع و کارخاننه

ي محنيط زيسن  ها يكني از عوامنل آلنود يتتري مي ياب.  فاال، محيط زيس  روز به روز اهمي  ب

ها و تا،يه و پاريش آنها و در نهاي  باز ردانن.ن آوري صحيح و عنمي فاال، هستن.  لذا باي. جمع

هاي تا،يه ش.ه به  ردش آ  در طبيع  مورد توجه ج.ي مسئوليأ شهرها قرار  يرد  ايأ امر از پسا 

هناي آ  هنا و تناثير بنر سن،رههمگاني  نظم محيط زيس  کاربرد دوباره پسا هاي به.اش  اهننندي. 

 زيرزميني حا ن اهمي  اس  

 

  :مقدار فاضالب و روش محاسبه آن
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،  در مراحل مختنا عمر شبنننكه با توجه به  سترش شهرها و افنايش جمعي  آنها  ما.ار فاال

لين. سنرانه ر در والنع موجنود  مان.ار توآوري فاال،  مت،اوت اس   در ايأ راستا جمعين  شنهجمع

  ما.ار فاال،  صنعتي و خانگي و بارخره وسع  شهرها و الريب جريان فاال،  در مراحل مختنا

سطحي باي. مورد بررسي قرار  يرن.  ب.يهي اس  که مواردي مانن. جمعي  شنهرها و سنرانه فاالن،  

ي بكنار  رفتنه محاسنبه فاالن،  تولين. منظوره هاي سطحي صرفاً بتولي.ي آنها  و الريب جريان آ 

 شون. مي

ر سنه بخنش زينر منورد بررسننننني ما.ار فاال،  تولي.ي دبراي محاسبه فاال،  تولي.ي شهر   

  يرن.  قرار مي

   عمومي  تجاريفاال،  خانگي  -0

 فاال،  صنعتي  -0

 فاال،  ناشي از بارن. ي   -0

 :فاضالب خانگي

مينان جمعي  شهر   ما.ار آ      خانگي  تجاري و عمومي شهرجه  تعييأ ما.ار تولي. فاال،

مارفي آنها  نسب  تب.يل آ  مارفي به فاال،  خانگي و آميختگي آ  باران بنا فاالن،  خنانگي 

  يرد مورد بررسي قرار مي

هناي خنانگي  تجناري و عمنومي شنهر کل آ  منورد مانرف بخنشبراسات اط،عات دريافتي 

هناي ش  ردين.ه اسن   در اينران النريب تعن.يل آ  مانرفي بنه فاالن، مكعب  نار متر 0/0000

 0 درص. قي. ش.ه اس  01درص. و  اهي تا  51-01خانگي  تجاري و عمومي بيأ 

                                                           
  0000مننوي  م   ت  جمع آوري فاال،    جن. او   انتتارات و چاپ دانتگاه تهران    -1
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النريب  قنروه درجننيأ واسطه سه بخش مذکور در شهره جه  محاسبه ما.ار فاال،  تولي.ي ب

مارفي   ن با توجه به اينكه ما.ار آ درص. و ني 01 يرد  براسات الريبدرص. مورد عمل قرار مي 01

اي سنه هنباش.  ما.ار فاالن،  تولين.ي بخنشمذکور در هر شبانه روز متخص مي هايشهر در بخش

  ردد   انه به شرح زير محاسبه مي

 مقدار فاضالب صنعتي و تجاري:

 )روزانه( ما.ار فاال،  تجاري و صنعتي ما.ار آ  مارفي روزانه بخش تجاري=  × 01%

   )روزانه( ما.ار فاال،  تجاري و صنعتي =  0/0 × %01= 10/5 متر مكعب     

 فاضالب خانگي:

 ما.ار فاال،  خانگي روزانه ما.ار آ  مارفي روزانه خانگي=  × 01% 

 =  ما.ار فاال،  خانگي )روزانه( 0/0001×  %01= 10/0000    متر مكعب                                  

 :عموميفاضالب 

 = ما.ار فاال،  بخش عموميعموميما.ار آ  مارفي روزانه بخش  × 01%

 =  ما.ار فاال،  بخش عمومي )روزانه(   0/00×  %01= 00/01 متر مكعب        

مكعب  متر  0000هاي سه  انه مذکور معاد  با توجه به ماادير مذکور کل فاال،  تولي.ي بخش

 که نحوه محاسبه آن ب.يأ صورت اس    ردددر هر شبانه روز محاسبه مي

 0/0000 × %01=  0000     در روز مكعب متر

باش. که به همراه متر مكعب در روز متوسط فاال،  تولي.ي در شهر قروه درجنيأ مي 0000رقم 

 شود فاال،  ناشي از بارن. ي )روانا ( در شبكه فاال،  شهر جاري مي

 :آوري فاضالب شهريهاي جمعروش
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پنذير من.رن )کامنل( امكنان آوري فاال،  شهري به دو صورت سنتي )ناقص( وبطور کني جمع

  آوري فاال،باش.  جمعن رايم ميکه در بيتتر شهرهاي متوسط و کوچک ايرا اس   در روش سنتي

شنود  هايي که توسط هر خانوار يا بنراي ينک کوچنه تهينه ميصورت جذبي و از طريق چاهه شهري ب

هناي روبناز ينا بسنته بنه ناشي از بارن. ي نين بوسينه شنبكه يرد  براسات ايأ روش  فاال،  انجام مي

 آوري فاال،  شهر به روش م.رن به دو صورت انجام مي پذيرد  جمعشود  بيرون شهر فرستاده مي

 روش درهم  -0

ينک هاي سطحي بوسنينه هاي خانگي  صنعتي  تجاري و نين آ براسات ايأ روش  کل فاال، 

هاي فاال،  به سيسنتم  نردش رشته فاال،  رو جمع آوري مي شود و پس از تا،يه در تا،يه خانه

رويه حجم فاالن،  ورودي بنه أ روش براي جنو يري از افنايش بي ردد  درايآ  در طبيع  بر مي

سنررين  هاي ويژه به نامتا،يه خانه در مواقع بارن. ي ش.ي.  قسم  بيتتر آ  باران با کمک ساختمان

 - ردد و تنها ما.ار کمي از آن همراه فاال،  خنانگيآ  باران به رودخانه  مسيل يا دريا ه.اي  مي

 شود صنعتي به تا،يه خانه فرستاده مي

 روش مجزا  -2

هناي خنانگي  صننعتي و رو بطور ج.ا انه براي فاال، به موجب ايأ روش  يک رشته فاال،  

  ردد هاي سطحي طراحي ميهاي ناشي از جريان، اي ديگر براي فاالتجاري و رشته

ته نننتوانن. روباز نين باشنن. ولني مجراهناي ننوع او  )رشهاي سطحي ميآوري آ مجراهاي جمع

هاي صنعتي  خانگي و تجاري( باي. الناماً سرپوشي.ه باشن.  در ايأ روش  فاال،بهاي صننعتي  فاال، 

اي بنه اي حاصل از آ  باران بوسنينه شنبكههشون. ولي فاال، خانگي و     به تا،يه خانه فرستاده مي

 شون. دريا  رود يا مسيل ه.اي  مي
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ب.ينگونه که در روش درهم   آوري فاال،  م.رن منايا و معايبي دارن. هرک.ام از دو روش جمع

لنود ي هاي ساختمان تان،يه خاننه و آآوري فاال،  کمتر ولي هنينهجمع هايهاي ايجاد شبكههنينه

 -هناي خنانگيهناي سنطحي بنا فاالن، محيط زيس  بيتتر اس   ايأ امر به دليل مخننو  شن.ن آ 

هاي ساختمان شبكه   درصورتي که در روش مجنا  هنينههاس و انتاا  همه آنها به تا،يه خانهصنعتي 

در  آوري بيتتر ولي هنينه ساختمان تا،يه خانه و آلنود ي محنيط زيسن  کمتنر اسن   همچننيأجمع

  به دلينل بننرگ بنودن که در روش درهم روش مجنا احتما  ته نتيني مواد معنق کمتر اس  در حالي

تنه ها و اخت،ف زياد بيأ دبي بيتينه )درحال  بارن. ي( و کمينه )درحال  ب.ون بنارش(  امكنان ماطع

 ياب. نتيأ ش.ن مواد معنق افنايش مي

 :الزامات اجراي روش مجزا

دوشبكه لوله کتي و کانا  سازي ج.ا انه با دريچه آدم رو مخاوم به خود   در روش مجنا -0

 رزم اس  

هاي آ  باران در سطح بنارتر صنعتي در زير و لوله -،  خانگيهاي فاالدر روش مجنا لوله -0

 شود ايأ روش از نظر ورود آ  باران از شبكه فاال،  به درون زميأ منت،ي مي  يرن.  يعنيقرار مي

  قروه درجزين:آوري فاضالب در شهر جمع نحوه

بانورت سننتي     هاي خانگي  صنعتي وآوري فاال، قروه درجنيأ جمعدرحا  حاالر درشهر 

آوري  ينرد  جمنعهاي جذبي( انجام ميهاي روباز و بسته و بختي از طريق چاه)بختي از طريق کانا 

 پذيرد  يهاي روباز انجام منا هاي سطحي )فاال،  ناشي از بارن. ي( نين بوسينه کاآ 

  جرينان نجننوبي شنهر جهن -به تبعي  از شرايط مورفولوژيكي متناسب با شيب عمنومي شنمالي

 باش. غربي مي -هاي جانبي شرقيهاي سطحي ناشي از بارش نين از شما  به جنو  و شيبآ 
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و  و کانيوهناي هاي سطحي ناشي از بارش از طريق شبكه معابر اصني و فرعي  جنوي و جن.اآ 

آوري و پس از وارد شن.ن بنه رودخاننه واقنع در ها و معابر اصني و فرعي  جمعطراحي ش.ه در کوچه

جنو  شرقي از شهر خارج و بنه قسنم  جننو   -شرا شهر )رودخانه قره چاي( با امت.اد شما  شرقي

 شود  دش  رزن ه.اي  مي

 تلفن -3-01-6-3

  تعنن.اد کننل متننترکيأ مخننابرات رزنخننابرات شهرسننتان براسننات اط،عننات دريننافتي از اداره م

هناي مسنكوني  تجناري و دولتني بنه ترتينب تع.اد متنترکان در بخنشباش.  واح. مي 0000شهرستان 

ن   خط اع،م ش.ه اس   اط،عات ب.س  آم.ه حاکي اس  که مجوز اح.اث کافي 00و  000  0000

از مرکن به صنورت متمرکنن  ISPشهر و مجوز ايجاد دفتر مخابراتي و باجه تن،أ توسط اداره مخابرات 

  ردد صادر مي

نظمي خطو  هوايي به دليل ق.يمي بودن قسمتي از باف  شهر و متك،ت عم.ه مخابراتي شهر  بي

هناي رزم از طنرف ع.م آ اهي کافي مردم در خاوم نحوه نگهن.اري از خطنو  و عن.م همكناري

 باش. پر تردد شهر ميمردم در زمان ح،اري مخاوصاً در اماکأ 

 برق -4-01-6-3

.و  نننهاي مختننا درکتنور بنه شنرح جطبق آمارهاي موجود  مارف سرانه انرژي برا درسا 

 باش. مي 0001-0شماره 

 0هاي مختناما.ار سرانه مارف انرژي برا کتور درسا   0001-0ج.و  شماره 

 شرح
 مصرف خانگي

مصرف عمومي و 

 تجاري
 مصرف صنعتي

مصرف 

 رزيكشاو
 جمع ساير مصارف

 سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار
                                                           

 ارف به مينيارد کينو وات ساع  و سرانه مارف به کينو وات ساع  براي هرن،ر درسا ما.ار م -1
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 0/0001 0/00 0/00 0/0 05 0/5 0/000 0/00 05/000 0/00 0/000 0/00 0005سا  

 5/0010 0/00 0/00 0/0 0/00 0 0/000 0/00 5/000 0/00 0/000 5/00 0000سا  

 0/0000 0/00 0/01 5/0 0/010 0/0 0/000 0/00 0/050 0/05 0/000 0/00 0000سا  

 0000 0/05 0/00 0/0 5/000 0 0/000 5/00 0/050 0/00 0/000 0/00 0000سا  

 0/0001 0/00 0/50 0/0 0/000 0/0 0/050 0/00 0/000 0/00 0/000 0/00 0000سا  

 0/0501 5/00 5/00 0/0 000 0/00 0/005 0/01 0/000 0/00 0/510 0/00 0001سا  

 0010 015 0/00 0/0 0/000 0/00 0/510 0/00 000 0/00 5/500 0/00 0000سا  

 0000مرکن آمارايران مهر   0000   نما رهاي اقتااد جمهوري اس،مي ايرانمأخذ

با توجه به ج.و  فوا و با است،اده از تناسب خطي  ما.ار و سرانه مانرف اننرژي بنرا در کتنور 

 محاسبه ش.ه اس    0001-0مطابق ج.و  شماره  0005براي سا  

 مينيون ن،ر( 01  05)جمعي  00005سرانه مارف انرژي برا کل کتور در سا    0001-0ج.و  

 شرح
 مصرف خانگي

مصرف عمومي 

 و تجاري

مصرف 

 صنعتي

مصرف 

 كشاورزي
 جمع مصارف ساير مصارف

 سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار

 00/0000 05/000 0/50 0 00/010 00/00 500 00/00 00/000 50/00 000 00/05 سرانه مارف

 تعمنيم داده شنود   قروه درجنيأ هاي برآورد ش.ه  مارف برا کتور به شهردرصورتي که سرانه

 خواه. بود  0001-0به شرح ج.و  شماره  شهرايأ ما.ار و سرانه مارف انرژي در 

 شهر قروه درجنيأ و سرانه مارف انرژي برا  ما.ار  0001-0و  شماره ج.

 شرح
 مصرف خانگي

مصرف تجاري و 

 عمومي
 مصرف صنعتي

مصرف 

 كشاورزي
 جمع مصارف ساير مصارف

 ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه ما.ار سرانه

ما.ار وسرانه 

 مارف
000 0/0005 00/000 0/0000 500 0/5000 00/010 0/0000 0/50 0/505 00/0000 0/00010 

در اط،عات کسب ش.ه از اداره برا شهر قروه درجنيأ  مانرف ماهاننه بنرا شنهر در ينک مناه 

 0/0000کينووات ساع  اع،م ش.ه اس  که بنه اينأ ترتينب متوسنط مانرف سنارنه  000011ح.ود 

                                                           

 باشن. ها به کينو وات ساع  و ماادير به مگاوات ساع  ميسرانه -1
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ل تع.اد متترکيأ برا به ت،كيک نوع مارف ارا ه ش.ه ده.  در ج.و  ذيمگاوات در سا  را نتان مي

 اس  

 0005  تع.اد متترکيأ برا شهر قروه درجنيأ به ت،كيک نوع مارف متترکيأ در سا  0001-0ج.و  شماره 

 جمع کل ساير ماارف عمومي صنعتي خانگي نوع مارف

 0000 005 500 00 0000 تع.اد متترکيأ

 

 

قننروه درجنننيأ و سنننارآباد وجننود دارد  از خننط  KW01در سننطح شننهر دو خننط فتننار متوسننط 

KW01 درجننيأ  نظنام آبناد  پتنتجيأ  ننوده  ر از خود شهر  روستاهاي فارسنجيأ  قروه درجنيأ غي

 01کننن.  از خنط پسن  هنوايي اختااصني نينن تغذينه مني 05کاج  شاهنجريأ و وسنمق و نينن تعن.اد 

 کنن. اهاي مسير است،اده ميکينووات سنارآباد نين کتاورزان دش  کرفس و روست


