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 چکیده 
ایجاد ممنععو  هاس معق ، تعطولیها،  مانند افزایش دفعات شیتیتشیعس دسی   ،حفاظتی در برابر شیوع  ویرو  ررونااقدامات    هدف:

هاس رمی و ویژگی بر تعاند  می  هاس اجتمیاعیتغوور رفتیار بارالن و    مقویا هاس تفریحی و صییینعتی در عبعر و مرور و راهش فعیایوی 

اا مناسی  بردارس  بهرهشیرای    گرفتف و حاضیر، فرضیوف فعم معرد ارایابی قرار در پژوهش  .  باشیداثرگذار   شیهرسخام فاضیال    روفی

 شعد.پوشنهاد میتغوورات این با ها متناس  خانفتصفوف

بعنعان  ،در اسیتان اصیفهانشیهرس اضیال  خانف فتصیفوف 23  ورودس بف  جریان اطالعات رمی و روفی  بدین منظعر،  ها:مواد و روش

افزار آمارس با نرمهاس  اسیی . براس تحلوا اطالعات اا رو و مقایتییف شییده  بررسییی  1399تا  1394اا سییا   محدوده معرد مطایعف، 

SPSS  شعداستفاده می( 23)نتخف . 

)دوره شیوع   1399 شیش ماه نختی در  شیهرسدبی فاضیال     افزایشرف بطعر متعسی ، نر    دهدنشیان می هابررسیینتایج   :هایافته

در ( 1398تا  1394)بلندمدت این معیفف پوش اا شیوع  ررونا موانگون  بوشیتر اا   %24  حدوداًررونا و اعما  اقدامات حفاظتی عمعمی( 

ها بررسیی .باشیدمی %5  فق   بزرگ تصیفوف خانف هاسو در  %45این افزایش   هاس رعچکخانفدر تصیفوف .این محدوده جغرافوایی اسی 

اسی .   داشیتف  اف  %24بطعر متعسی   نوز   هاخانففاضیال  ورودس بف تصیفوف  ( COD) خعاهی شیومواییلظ  ارتیوژنغرف نشیان داد  

 و خدماتی هاس رارگاهیفعایو نتیبی   راهشدیوا بخام پذیر فاضیال   اودتجزیف نتیب  ترروبات،  هاس بزرگخانفتصیفوف همچنون در

 داشتف اس . در این دوره اسقابا مالحظف افزایش

شییهرس افزایش و   باعث شییده اسیی  تا دبی فاضییال  شییوع  ویرو  ررونا دوره اقدامات حفاظتی در فمجمععبنابراین    گیری:نتیجه

یجن  در مقایتیف بابررف تثبو   هاسسیوتیت   را براسترس  بردارس مناسی بهره  شیرای  نتیبتاً این تغوورات  .راهش یابدآن    CODغلظ  

 . رندفراه  میفعا  

 

 ویرو  ررونا، 19-مصرف آ ، رعویدتصفوف فاضال ، اصفهان،   کلمات کلیدی:
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 مقدمه
حاد سیندروم  انتشیار ویرو     ناشیی اا  19-رعوید  بومارس

مطابق  ( اسیی  رف  SARS-CoV-2) 2-ررونا  شییدید  تنفتییی  

شیده    معرفی  ایادگورس بهداشی  جهانی با همفگزار  سیاامان  

ترشیحات دهان، سیوتیت     بعسیولفتعاند  می  این ویرو   .1اسی 

،  بعالوه.  3-2شیعدها منتقا  سیطع  بون انتیانتما  با  تنفتیی و 

نوز وجعد دارد ریف ویرو  ررونیا    مشیییابیف ویرو  این امکیان 

مشیابف    یا  4ذرات معلق در هعااا طریق  ،  CoV-SARS-1  سیار 

(   اا طریق (  MERS-CoVویرو  سییندروم تنفتییی خاورموانف 

با  ویرو     این.  6-5دمنتقا شیع و فاضیال  خامفضیعتت   آ ،

ادرار و اا همف  و اا طریق بزامها،  شییتییتن دسیی  ، اسییتفرا ، 

مبتال بف ویرو   مهمتر فاضیییال   شیییبکف  وارد    مدفع  بوماران 

ویرو   رند رف  هاس اخور تایود میپژوهش.  7شییعدمی  شییهرس

و    اسی شیهرس فاضیال   محو   در   دوام چندرواهررونا داراس  

  بردارس اا فاضییال  خام بررسییی نمعد رفتعان با نمعنفیذا می

شییوع  ویرو  ررونا تا چف اندااه در شییهر گتییتر  داشییتف  

اا محققون  .  9-8اسی  تا بتیوارس  این ویژگی باعث شیده اسی  

براس  مناسی   ابزار    پایش متیتمر فاضیال  شیهرس را بعنعان یک

انتشیییار ویرو  ررونیا و آغیاا اقیدامیات  بونی  پوش اودهنگیام 

  . 12-10  پوشییینهاد دهند  هادر شیییهر  عمعمی  مدیریتی و حفاظتی

اویوف  نشیونی  حعض تفیجن  رف موزان ماندگارس تا حدس اسی   

  بعنعان یکخانف هاس جدا شییده اا فاضییال  در تصییفوفو دانف

.  14-13شیییعنیدمعرفی میانتشیییار ویرو  ررونیا  محتمیا  منبع  

در ارتبیا  با ویرو   فاضیییال  شیییهرس    سهابنیابراین ویژگی

تا این محو  بعنعان یک شیاخ  در  اسی   باعث شیده  ررونا  

با شوع   پایش و   شناختف شعد.  آنمقابلف 

نقا  دنوا، اا جملف  ارثر  در    2020در سییا   ررونا  ویرو    

رفتار  تغوور  ایران، منجر بف تغوور شیوعه اندگی مردم شیده اسی .  

)اا جملف    15مصیرفی شیهروندان در تعیود پتیماندهاس شیهرس

براس   مصیرف آ  خانگی  و ایبتفهاس حفاظ  شیخصیی( ماسیک

هاس این  نمعنف  یکی اا باراترین ها و ایبتیفس دسی شیتیتشیع

براییا    ییک مطیایعیف معردس   اسیییی .  تغوورات در رشیییعر 

نشیان داده اسی  رف در  (  2020و همکاران )   Kalbuschتعسی 

دوره شییوع  ویرو  ررونا موزان مصییرف آ  خانگی افزایش  

هاس صیینعتی، تجارس و  قابا مالحظف داشییتف و نواا آبی بخش

در رشییعر    بطعر مشییابف.  16اف  ررده اسیی   برعکس  عمعمی

(  2020و همکیاران )   Eastmanمطیایعیات    ایاتت متحیده آمریکیا

  در بخش   2020در تابتیتان   مصیرف آ نشیان داده اسی  رف 

عمعمی و صنعتی  هاس  روند افزایشی داشتف اما در بخشخانگی 

اا نظر   .17راهش یافتف اسییی بعاسیییطف شیییوع  ویرو  ررونا  

شیتیتشیعس ، افزایش مصیرف آ  ناشیی اا افزایش امان  تئعرس

اا معاد شیعینده میها و افزایش  دسی  تعاند بر  احتمایی اسیتفاده 

همچنون  تغوورات رمی و روفی فاضییال  شییهرس معثر باشیید.  

عمعمیهیااعمیا  محیدودیی  ، منع عبعر  میاننید تعطولی معقی   س 

هاس صنعتی  و راهش امان فعایو   و مرور شهرس و بون شهرس

ممکن اس  معثر باشد  نوز بر تغوور مشخصات فاضال  شهرس 

قبا و در  معثق  رف نواامند بررسییی براسییا  اطالعات آمارس  

   امان شوع  ویرو  ررونا در مناطق شهرس اس .

و    2020س  هادر سیا ارثر مطایعات انجام شیده    تا بف امروا

دو  بر شییهرس  در ارتبا  بون ویرو  ررونا و فاضییال     2021

ویرو  اا  بوشیتر  احتما  شیوع   ( 1تمررز بعده اسی .  معضیع  م

( امکان پایش اودهنگام ویرو   2س فاضیال ، و  هاخانفتصیفوف

هیا  در این واحدها پوش اا هرگعنف اقدام براس اعما  محدودی 

(  2021و همکاران ) Gholipourدر رالنشییهرها. بعنعان نمعنف، 

  معجعد هاس فاضیالنشیان دادند رف ویرو  ررونا در آرروسیا

گور با هعادهی ایرسییطحی و  پمپاژ، دانف  در واحدهاس ایتییتگاه

اسی  و  یجن فعا  تصیفوف خانف فاضیال  شیهرس قابا شیناسیایی 

ها و  خانفرا براس راررنان تصییفوف  ایادساین معضییع  ریتییک  

همچنون در مطایعف دیگر  .  18رندافراد در ارتبا  با آنها ایجاد می

( نشیان داده شیده اسی  رف  2020و همکاران ) Boglerتعسی   

هیاس آ  اا جملیف  امیان فعیایوی  ویرو  ررونیا در انعا  نمعنیف

و محتعاس ترروبات    pHهاس دما،  فاضییال  شییهرس تابع معیفف
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درجف    25آیی اسیی . بر این اسییا  مشییخ  اسیی  در دماس  

  ار و مدفع  تا چهار روا وسانتوگراد، ماندگارس ویرو  در ادر

باشید و در محو  با دماس رمتر  در فاضیال  خام تا دو روا می

  ممکن اسی  روا    15درجف سیانتوگراد، این ماندگارس تا    10  اا

در شیییبکیف    .ییابیدافزایش   هویدرویوکی  اا انجیایوکیف امیان میانید 

روا اسی ، بنابراین در    دوآورس فاضیال  معمعتً رمتر اا  جمع

نتوجف گرفتف شییده اسیی  رف فاضییال  خام  شییرای  متعارف  

خانف در مناطقی رف ویرو  شیوع  پودا ررده  ورودس بف تصیفوف

ه   Wigginton (2020و    Larsen.  7قیابیا رهگورس اسییی   )

رف پایش متیتمر فاضیال  شیهرس نف تنها اا نظر نشیان دادند 

شیوع  ویرو  ررونا مقرون    شیناسیایی و رنتر اقتصیادس براس  

س  هاابهامات معجعد در سییایر شییاخ بف صییرفف اسیی  بلکف  

اپودموعیعژیکی را نوز ندارد. در این پژوهش نشییان داده شییده  

اسیی  رف پایش متییتمر ویرو  در فاضییال  خام شییهرس  

تعانید بون ییک تیا دو هفتیف اودتر اا بروا عالر  در بومیاران  می

رند این معارد  .  19مبتال در سیط  شیهر شیوع  آن را شیناسیایی 

هاس اخور در  پژوهش  دهدباراس اسی  رف نشیان میس هانمعنف

ویرو  ررونا و تصییفوف فاضییال  بوشییتر متمررز بر    ارتبا  با

اعمیا    تیارنعن اثر  آنهیا بعده اسییی  و  بهیداشیییتی  متیییاریا 

هیاس عمعمی بر رونید تعیوید فیاضیییال  شیییهرس و  محیدودیی 

 آن معرد مقایتف قرار نگرفتف اس .  مقادیر رمی و روفی

اا  دهیبنیابراین   پژوهش،  اف  احتمیایی    اثراتاراییابی  ین 

در برابر  برنیامیفو  شیییوع  ویرو  ررونیا   حفیاظتی  آن بر  هیاس 

نتایج    رمی و روفی فاضییال  تعیودس  اتتغوور اسیی . بعبارتی 

  شییعدرف براس نختییتون بار در رشییعر انجام می این پژوهش

آیا بروا یک بومارس و  (  1تعاند بف سیعاتت ایر پاسید دهد  می

بر رمو  و روفو   و تغوور شیییوعه اندگی گورس در جامعف  همف

آیا تام اسی  در صیعرت    (2  ؛ وفاضیال  تعیودس معثر اسی 

تغوورات   روفی  بروا  یییا  شیییرای   رمی  ورودس،  فییاضیییال  

قرار  خانفبردارس اا تصیییفویفبهره فاضیییال  معرد باابونی  هاس 

و روفی فاضیال  ورودس  هاس رمی  ویژگیبدین منظعر،   .گورد

در دوره    اسیتان اصیفهانشیهرس  هاس فاضیال  خانفبف تصیفوف

  1394)هاس گذشیتف  ( با دوره1399شیوع  ویرو  ررونا )سیا   

معرد    پارامترهامقیایتیییف قرار گرفتیف و تغوورات  معرد (  1398تا  

 .گرفتف اس ا قرار  تحلوارایابی و 

 

 هاشرومواد و 
 محدوده مورد مطالعه

و اقدامات   ویرو  ررونا  شیییوع   تاثوربف منظعر بررسیییی  

آن مربع  بیف  فیاضیییال  شیییهرس  حفیاظتی    23،  بر تغوورات 

اسیتان    دربردارس  در دسی  بهره فاضیال  شیهرس  فخانتصیفوف

)جدو     بعنعان محدوده مطایعاتی انتخابی شیده اسی   اصیفهان

ریویفیی  .  (1 و  ریمیی  بییف    فییاضیییال اطیالعییات  ایین  ورودس 

  دوره و براس  سییا (    6)  1399تا    1394اا سییا   ها  فخانتصییفوف

آ  و فاضیال   اا شیرر   ماهف فروردین تا شیهریعرماه  شیش

بنابراین مجمععف اطالعات معرد بررسییی در  اخذ شیید.  اسییتان  

نف  خاررعرد اسی  رف هر تصیفوف  820بایغ بر   هاخانفتصیفوف  این

س معرد  هاخانفتصیفوفدر این پژوهش،  ررعرد دارد.  35حداقا  

براس مقایتیف بف سیف  براسیا  جمعو  تح  پعشیش و    مطایعف

خانف  هزار نفر(، تصیفوف  50خانف رعچک )رمتر اا  دسیتف تصیفوف

خیانیف  هزار نفر( و تصیییفویف  150تیا    50متعسییی  )جمعوی  بون  

   اند.هزار نفر( تقتو  شده  150بزرگ )جمعو  بوشتر اا  
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 هاس فاضال  معرد مطایعف در این پژوهشخانف مشخصات تصفوف  : 1جدول  

 

تام بف تعضیو  اسی  رف انتخا  محدوده امانی فروردین  

بف چند    1399تا   1394هاس  براس مقایتف سا   1399تا شهریعر 

اس اسی  رف ارثر  اوتً این دوره بااهعل  صیعرت گرفتف اسی .  

شیهرهاس اسیتان اصیفهان فاقد بارندگی قابا مالحظف و شیدید  

فاضیال  بصیعرت مرر  یا  اسی . یذا درصیعرتوکف شیبکف هاس 

تعان اا اثر  نومف مرر  در برخی شییهرها اجرا شییده باشیید می

روانا  سیییطحی احتمایی بر تغوورات رمی فاضیییال  در این  

ثانواً این دوره امانی اسی  رف هنعا  ررد. دوره امانی صیرفنظر 

آبی مربع  بف سیا  آبی  در شیهرهاس اسیتان اصیفهان متیئلف ر 

بنیدس  بروا نکرده و اقیدامیاتی میاننید قطع و جوره  1400-1399

هاس فاضیال  نوز خانفاس آ  اعما  نشیده اسی  و تصیفوفدوره

را بطعر منظ  انیدااهداده   ایثیاً انید. ثیگورس و ثبی  رردههیاس روفی 

اقیدامیات حفیاظتی   در  شیییوع  ویرو     در برابردر این دوره، 

پایوز و امتیتان  رشیعر   و ایبتف امتیتان    1399بف نتیب  شیرای  

جامعف  بخش قابا تعجهی اا  با جدی  بوشییترس تعسیی     1398

را در  رعیایی  شیییده و اا این نظر می تعان اثرات این اقیدامیات 

بی نمعد.  تغوورات رمی و روفی فیاضیییال  شیییهرس بهتر اراییا

اا  بنیابراین   اامجمععیف  ،اقیدامیات حفیاظتیمنظعر  اقیدامیات    اس 

رف تعسی  بخش قابا    اسی و جامعف    رعمعمی در سیط  شیه

اقدامات  تعجهی اا افراد یا تعسی  دوی  رعای  شیده و شیاما  

نمی خیا   مثیا ،فردس و  بعنعان  دفعیات    بیاشیییید.  افزایش 

در بخش  تعسی  مردم در این دوره  و ایبتیف  ها  شیتیتشیعس دسی 

محیدودیی  اعمیا   بیا  همراه  عمعمیهیاخیانگی و خیدمیاتی    س 

  هیا برخی اا مشیییاغیا و فعیایوی   معقی   هیاستعطولی(  1   میاننید

رافیه)مانند رسیتعران ،  ها، مرارز تفریحی و ...(ها، هتاشیا ا، 

و    عبعر و مرور شیهرس و بون شیهرس  ( ایجاد ممنععو  براس2

برنیامیف براس ریارمنیداعمیا   ریف بیاعیث افزایش  هیاس دورریارس  ان 

راهش  ( 3و    ،امان نتیبی ماندگارس افراد در مناا  شیده اسی 

فعیایوی  اقیدامیات  امیان  اا جملیف این  هیاس صییینعتی و تجیارس 

(  1399حفاظتی اسی  رف در دوره پژوهش )شیش ماه نختی   

بعالوه در این  بف وضیع  حار  بعده اسی .    رشیعر و اسیتاندر 

یافتف هنعا گزار   جهش   ویروهاس گعنفدوره شیییوع  انعا   

 نشده اس .  

 

 پارامترهای مورد بررسی

 نام 

 خانه تصفیه
 نوع فرآیند

 ظرفیت تصفیه 

 )مترمکعب در روز(

 نام 

 خانه تصفیه
 نوع فرآیند

 ظرفیت تصفیه 

 )مترمکعب در روز(

 760 بررف تثبو  رعهپایف 4900 تگعن هعادهی باغبهادران
 300 بررف تثبو  انارک 35000 تگعن هعادهی شهر ارین

 4600 بررف تثبو  نایون 15000 تگعن هعادهی قهدریجان
 20000 بررف تثبو  شهرضا 5000 تگعن هعادهی داران

 1700 بررف تثبو  ورانف 20000 تگعن هعادهی آبادنجف

 MLE 17000 بهارستان 1450 تگعن هعادهی هرند
 2500 بررف تثبو  دش بعیون موان 10350 تگعن هعادهی سمورم

 250000 یجن فعا  متعارف شما  اصفهان 21000 تگعن هعادهی مباررف
 145000 یجن فعا  متعارف جنع  اصفهان 2000 هعادهی گتترده صفاروف

 100000 بررف تثبو  شرم اصفهان 79500 یجن فعا  متعارف شهر شاهون

 12000 تگعن هعادهی شهر سپاهان 4000 بررف تثبو  اردستان
  15000 بررف تثبو  فعتدشهر 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

he
.8

.4
.3

43
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 je
he

.a
bz

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/jehe.8.4.343
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-871-en.html


 حامد یزدیان وشروین جمشیدی 

 347            1400تابستان،  4سال هشتم، شماره    ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

پارامترهاس معرد بررسیی وابتیتف بف اطالعات اخذ شیده اا  

هاس  و مبتنی بر معیففشیرر  آ  و فاضیال  اسیتان اصیفهان  

عالوه بر دبی فاضییال     یذااسیی .  متداو  سیینجش فاضییال   

پارامترهاس ارتیییوژن )ورودس،  و   (BODخعاهی بوعشیییوموایی 

معرد بررسییی قرار گرف .   (CODخعاهی شییوموایی )ارتییوژن

تحلویا اراریف  نوز براس  دو پیارامتر  این  نتیییبی   هیاس  همچنون 

ها  خانفدر این تصیییفوف  تکمولی معرد بحث قرار گرفتف اسییی .

دسیییتگیاه  معمعتً    BODپیارامتر   بیف رو     BODTrackTMبیا 

APHA-5210B    پارامتر  وCOD   با دستگاهHACH DR500   بف

هرچند این  .  21  -  20شییعدگورس میاندااه 5220D-APHAرو   

بییف   تعجییف  بییا  مییذرعر  پییارامترهییاس  رییف  دارد  وجعد  امکییان 

هاس آ  و فاضییال ، با  هاس معجعد در آامایشییگاهمحدودی 

اسییتاندارد نوز معرد سیینجش قرار گورد. هادیگر رو    اما ااس 

ذیا یک واحد  هتییتند،  اسییتاندارد    س آامعنهاانجایوکف رو 

در   س آن نوزهاداده  همچنون  و  عندشیمیسیاامانی متیئع  انجام  

این پژوهش در بلندمدت معرد تحلوا آمارس قرار گرفتف اسی   

  اا خطاهاس بردارس خا  نوتییی ، یذا و محدود بف چند نمعنف

 .شده اس صرفنظر هاس اخذ شده  احتمایی معجعد در داده

  

 و دوره طرح روش تحلیل

نتیخف   SPSSافزار  آنها اا نرم  یتیفها و مقاداده  واتحل  سبرا

هاس  آمارس، اا آامعنافزار  . در نرماسیییتفاده شیییده اسییی .  23

و    (Tukeyهاس تعری )و تتیی  (ANOVAمقایتییف واریانس )

( بیراس  Duncanدانیکین  اخیتیالف  (  میعینییادارس  سیییطی   تیعیویوین 

  1399پارامترهاس رمی و روفی فاضیال  خام ورودس بون سیا   

  ( 1398تا    1394هاس گذشیییتف ))بعنعان سیییا  طر ( با سیییا 

 استفاده شده اس .  

 

 هایافته

 در  1399تا    1394هاس  اطالعات اخذ شییده در بون سییا 

مقدار  دهد رف گانف اسیتان اصیفهان نشیان می  23  هاسخانفتصیفوف

در این    س فاضییال  شییهرسهاخانفورودس بف تصییفوف جریان

در دوره شیییش بومیارس    گورسهمیف)دوره    1399میاهیف  اسیییتیان 

هاس  هزار مترمکع  در روا اسییی . در دوره  502  (19-رعوید

  449این دبی بف ترتو  برابر    1398و    1397هاس  مشابف در سا 

متر در روا وهزار  در روا    472  مکعی   بعده  هزار مترمکعی  

د دبی فاضیییال  شیییهرس در  دهاسییی . این ارقام نشیییان می

اا    1398نتیب  بف دوره مشیابف سیا     1399ماهف نختی   شیش

سیاتنف  رشید    مقادیر  1شیکا  اسی .    برخعردار بعده  %4/6رشید  

- 1398  هاسبون سا در   هاخانفبف تصفوفدبی فاضال  ورودس  

رنیار    (%9/0)برابر    1396-1397و  (  %3/5)برابر    1397 در  را 

( نشیان  %4/6)  1398-1399  هاسفاضیال  در سیا   رشید دبی

در    1398  بف این نکتف باید تعجف داشیی  رف سییا داده اسیی .  

و    1397و    1396هاس  تر و سییا    نتییبتاً سییااسییتان اصییفهان  

ماه  بعده اسی  و بطعر خا  در شیشهاس خشیک سیا   1399

هاس راهش مصییرف بندس و برنامف، جوره1397نختیی  سییا   

پواده شیده   آ  خانگی در شیهر اصیفهان و دیگر شیهرهاس اسیتان 

دیوا  ف  بغایباً    1398-1397هاس  بون سیا   %3/5یذا رشید  اسی .  

مربع  بیف ر ریاهش محیدودیی  در این اسیییتیان  هیاس  نوز آبی 

  6  بایغ بر  باشییید. همچنون باید تعجف داشییی  نر  رشیییدمی

در را استان اس     شهرس  بف مجمع  فاضال   درصدس مربع

اا آن را فاضیال  رالنشیهر اصیفهان و شیهرهاس    %85رف حدود  

شییهر( در بر  بهارسییتان و سییپاهان،  شییهراطراف )مانند شییاهون

تر نر  رشید فاضیال  در مناطق  براس بررسیی دقوقگورد. یذا  می

نر  رشید  مختلف اسیتان می فاضیال  ورودس بف  دبی بایتی  

  ارایابی شعد. خانف بطعر جداگانففهر تصفو

تعجف بف این نکتف ضییرورس اسیی  رف مطابق  با این وجعد 

هاس سیاتنف شیرر  مهندسیی آ  و فاضیال  رشیعر  گزار 

درصیید جمعو  تح  پعشییش فاضییال   1398تا   1396)  ،)

هاس  شیهرس ذیا شیرر  آ  و فاضیال  اسیتان اصیفهان در سیا 
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برابر    1398و    1397،  1396   % 73و    %72.1،  %71.1بیف ترتوی  

یک درصیدس در این  تنها  رشید ثاب   بعده اسی . این ارقام معید  

دوره اس . همچنون مجمع  انشعابات فاضال  نوز در این سف  

هزار    679هزار، و    658هزار،    636سیییا  بیف ترتوی  در حیدود 

درصیدس را    3فقره گزار  شیده اسی  رف یک رشید متعسی   

فاضیال  در سیط  اسیتان  شیعد. بنابراین افزایش دبی شیاما می

اا   تیا بوش  ییک سیییا   تعانید حیاری اا  درصییید می  6در طی 

شیوع  ررونا  در برابر  اقدامات حفاظتی  قابا مالحظف اثرگذارس  

   باشد.  و محدوده جغرافوایی  در این دوره  

 
 هاس استان اصفهان خانفورودس بف تصفوف  شهرسدرصد افزایش مجمع  دبی فاضال   : 1شکل 

 

دبی فاضیال  خام  سیاتنف  درصیعرتوکف متعسی  نر  رشید  

بطعر جداگانف  گانف    23هاس  خانفردام اا تصیییفویفورودس بف هر

تعان مشیاهده ررد رف متعسی  نر  رشید  آنگاه میمحاسیبف شیعد،  

  اسییی    %9برابر    1398تیا    1394در دوره بلنیدمیدت  سیییاتنیف  

)دوره شییوع     1399-1398درحایوکف این نر  رشیید در سییا   

  2اسی . همانطعر رف در شیکا    %33بطعر متعسی  برابر ررونا(  

در   شیهرسنشیان داده شیده اسی ، متعسی  نر  رشید فاضیال   

- 1398  و  1396-1397،  1395-1396،  1394-1395هاس  سیا 

امیا این نر    %5/13و    3،  10،  9بیف ترتوی  برابر    1397 اسییی  

نتوجف  یذا میباشید.  می  %33برابر    1398-1399براس سیا    تعان 

ررونا در اسیتان اصیفهان،  ویرو     گورسهمفگرف  رف در دوره  

  % 24بطعر متعسی   ها  خانفورودس تصیفوف  فاضیال   موزان دبی

رشیید نتییب  بف دوره بلندمدت  (  %9و    %33ایتفاوت  )برابر مابف

این رق  بف نعبف خعد حارز اهمو  اسیی      شییتف اسیی .خعد دا

خانف با  تصیفوف  23در بون    1399ایرا مقدار رشید سیاتنف دبی در  

در را اسیتان مقایتیف شیده اسی  رف در   متعسی  رشید بلندمدت 

و مهیاجرت،   جمعوی   اا  نیاشیییی  نعسییییانیات احتمیایی  آن 

 و اقلو  تعدیا شده اس .   هودرویعژس  

بف همراه  نر  رشیید سییاتنف  واریانس  مقایتییف  نتایج آامعن  

افزایش قیابیا مالحظیف دبی  تعری و دانکن   همگنی  هیاستتییی 

را تایود    1399در سییا     هاس فاضییال خانفورودس بف تصییفوف

همانطعر رف در جدو   می نشیییان داده شیییده اسییی ،    2رنند. 

نتیب  بف موانگون این    1399نر  رشید سیاتنف  متعسی   اختالف  

تا سییط     1398تا    1396  هاسسییا  نر  در دار  معنی  %95تماماً 

 باشد.می  05/0رمتر اا   Pدارس  معنیو مقدار شاخ   اس   
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 هاس استانانفخ  نتایج آامعن مقایتف واریانس نر  رشد ساتنف دبی فاضال  ورودس بف تصفوف 2جدول 

a   تفاوت معنادار اختالف موانگون تا سط   بف معناس   هاس تعری و دانکن()آامعن  %95ها 

 

 

 
 هاس استان اصفهان خانفورودس بف تصفوف  شهرسمتعس  نر  رشد ساتنف )%( فاضال   :2شکل 

 

 

هیاس  خیانیفتصیییفویف  مطیایعیف،معرد هیاس  خیانیفدر بون تصیییفویف

برابر  )نر  رشیید سییاتنف  افزایش  فاضییال  رعچک بوشییترین  

سییییا   را    (45% ررده  1399در  براس  .  انییدتجربییف  نر   این 

فیاضیییال  متعسییی   خیانیفتصیییفویف و  بعده    %15  برابرهیاس 

را    %5رشیید حدودس  نر  هاس فاضییال  بزرگ  خانفتصییفوف

در  ش مصیرف آ  افزایتعان نتوجف گرف  رف میبنابراین  .  دارند

نتیب     %24بطعر متعسی     1399در سیا   اسیتان  مناطق شیهرس 

در مناطق شیهرس  اما  رشید داشیتف اسی   اسیتان  بف دوره بلندمدت  

افزایش  منجر بف تعاند  و می  اسیی   بوشییتراین افزایش  رعچک،  

، و در نتوجف  هاس فاضییال خانفهودرویوکی تصییفوف  گذارسبار

میانید حعض بوعیعژیکی و ریاهش رانیدمیان  هیاس  ریاهش امیان 

هاس مبتنی بر  ، بعیژه سیوتیت تصیفوف فاضیال  در این واحدها

.شعد  یجن فعا 

.   
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 اختالف 2گروه  1گروه 
P-value 

 حدپایون حدبات موانگون موانگون مشخصف موانگون مشخصف

1399 33/0 
1396 094/0 235/0a  426/0 045/0 009/0 
1397 029/0 3/0a  491/0 110/0 000/0 

1398 135/0 195/0a 385/0 004/0 043/0 
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 گانف استان  23هاس خانف فاضال  ورودس تصفوف   BODو  CODنتوجف آامعن مقایتف واریانس غلظ   :3جدول  

 

 

 
 استان هاسخانف وف بف تصف سساتنف )%( فاضال  ورود ووراتمتعس  تغ :3شکل 

 

همییف دوره  اعمییا     گورسدر  دیوییا  بییف  و  ررونییا  ویرو  

تعان شیاهد بعد  هاس سیراسیرس در اسیتان اصیفهان، میمحدودی 

ها  خانفورودس بف تصفوف  شهرستنها دبی متعس  فاضال   رف نف

،  1399ماهف نختی  سیا   تغوور داشیتف اسی  بلکف در دوره شیش

هاس گذشییتف، غلظ   ماهف سییا س شییشهادر مقایتییف با دوره

متعیارف   پیارامترهیاس  آیی و  نوز تغوور    CODو    BODترروبیات 

مقادیر متعسیی  غلظ    فاضییال    CODو  BODررده اسیی . 

ماهف  دوره شیشگانف در 23هاس  خانفشیهرس ورودس بف تصیفوف

بف ترتو  برابر    1398تا   1394هاس  در بون سیا نختی  سیا   

تر اسییی  رف این ارقام براس سیییا   گرم بر یومولی  547و    260

 باشد.گرم بر یوتر میمولی  421و    222بف ترتو  برابر    1399

فاضیییال    CODدرصییید تغوورات غلظ  درصیییعرتوکف  

  بف صییعرتهاس فاضییال   خانفهرردام اا تصییفوفدر  ورودس  

بطعر متعسی   تعان نتوجف گرف  رف می  ،محاسیبف شیعدجداگانف  

نتیب  بف    1399در سیا     ورودسفاضیال    CODغلظ     24%

.( راهش داشتف اس 1398تا    1394بلندمدت )  موانگون
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 نتب  بف دوره بلندمدت 1399استان اصفهان در سا   هاسخانفوفبف تصف سفاضال  ورود هاسیندهغلظ  متعس  )%( آت ووراتتغ :4شکل 

 

فاضیال  خام ورودس بف    CODبف   BODبا بررسیی نتیب   

تعان  ، میگانف معرد مطایعف در استان اصفهان23هاس  خانفتصفوف

و    1398،  1397هاس  این نتیییب  براس سیییا نتوجف گرف  رف  

اسییی . هرچنید این    51/0و    5/0،  49/0بیف ترتوی  برابر    1399

تفاوت قابا  افزایش داشییتف اسیی  اما    1399براس سییا     معیفف

دارس  شاخ  معنیایرا مقدار  ندارد    قباهاس  اس با سا مالحظف

وارییانسآامعن    (. P>0.05)  اسیییی   62/0برابر    مقیایتییییف 

هاس  خانفبراس هرردام اا تصیییفویفدرصیییعرتوکیف این نتیییبی  

تعان نتوجف گرف  در  جداگانف محاسیبف شیعد میفاضیال  بطعر  

دیگر اسیتان اسی ،   رف تعسیعف صینعتی بوشیتر اا مناطق  مناطقی 

نتیب  مقادیر  شیما  و جنع  اصیفهان،  شیهر و  شیاهونمانند  

BOD   بفCOD   خانف  )تصیییفویف  07/0رشییید قابا مالحظیف بون

و  اصیییفهان  خانف شیییما   )تصیییفوف  25/0تا  (  اصیییفهان جنع 

 (. P<0.05)را شاهد بعده اس     هر(ششاهون

 

 بحث
بف  و   شییوع  ویرو  ررونا پس اا گذشیی  یک دوره اویوف

معرد تعجف قرار گرف .  مرور تعسیی  بخشییی اا افراد جامعف  

ها، دق  بوشتر بف نظاف  افزایش تعاتر و امان شتتشعس دس 

شیخصیی و پاروزگی ایبتیف، و شیتیتشیع یا ضیدعفعنی راتهاس  

گورس ررونا در رفتارهاس  وره همفخریدارس شییده همگی در د

اسیی .  یا تشییدید گردیده اجتماعی برخی اا مردم وارد شییده  

می تعانید منجر بیف افزایش مصیییرف آ  و  تمیامی این اقیدامیات 

تعیود فاضال  در مناطق شهرس شعد. این معضع  بطعر مشابف  

نوز آمیده اسییی .  2020و همکیاران )  Kalbuschدر مطیایعیات    )

اند رف اقدامات مدیریتی در  نشیان دادهاس  مقایتیفآنها بصیعرت 

برابر شوع  ویرو  ررونا در جنع  برایا باعث شده اس  تا 

  % 65تا    35هاس صیینعتی و تجارس بون  مصییرف آ  در بخش

افزایش  هاس متیییکعنی راهش یابد اما مصیییرف آ  در بخش

. در  گزار  شیده اسی   %10رمتر اا  داشیتف اسی  رف این رق   

س  هاشییترین موزان راهش مصییرف آ  در بخشاین منطقف بو

)( و رسیییتعران%86ا )ه(، هتا%53آمعاشیییی ) ( اتفام  %80ها 

هاس  خانفبطعر متعسی  دبی ورودس بف تصیفوفاما  .  16افتاده اسی 

فاضیال  شیهرس در اسیتان اصیفهان در دوره شیوع  ررونا و آغاا  

نر  رشییید متعارف  نتیییب  بف   %24اقدامات حفاظتی حدوداً 

. این موزان  هاس گذشییتف افزایش داشییتف اسیی سییا ر سییاتنف د

  % 24افزایش اا دو جنبف قابا بحث و بررسیی بوشیتر اسی . اوتً  

در اسییتان اصییفهان رق  نتییبتاً باتیی  افزایش تعیود فاضییال   

تعان مشیاهده  می  2اسی . با تعجف بف ارقام ارارف شیده در نمعدار 

نگی، مدیریتی  ررد رف مجمععف اقدامات آمعاشی، تبلوغاتی، فره
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و فنی مبنی بر اصییال  ایگعس مصییرف آ  شییر  در سییا   

، رف یک سیا  خشیک با رمبعد آ  شیر  در اسیتان بعده  1397

)نتیب  بف متعسی  بلندمدت(    %7اسی ، تنها تعانتیتف اسی  بون  

فاضییال   اا نر  رشیید تعیود (  1398)نتییب  بف سییا     %11تا  

بف  ر  نماید، اما شیوع  این ویرو  و  شیهرس   اقدامات حفاظتی 

بف افزایش تعیود فاضیال  منجر شیده اسی .    %24تنهایی بایغ بر  

گورس  در شیییرای  ادامف همفتعان چنون نتوجف گرف  رف یذا می

بیحیران بیروا  ریرونییا،  ری وییرو   مییهییاس  نیظیر آبیی  اا  تیعانیید 

این مقایتیییف  آفرین باشییید. همچنون  اجتماعی و روانی چایش

هاس فاضال   خانفتصفوف  بف  ودسورفاضال   دبیدهد نشان می

آمار مصرف آ  شر ، بعنعان یک شاخ     مشابفتعاند  نوز می

قرار   در متییارا مرتب  با آ   رفتارس در جامعف معرد اسییتفاده 

این رویکرد در شیرای  رمبعد داده مصیارف آ  شیر  یا   گورد.

رف موزان آ  بحتیا  نوامده آن ایاد اسی  می تعاند  در مناطقی 

نتایج پژوهش نشان   هاس مدیریتی باشد.واراهگشاس تحل ضمناً 

داد رف تغوورات دبی فاضال  تعیودس در مناطق شهرس رعچک  

بدان  تر اس . ایبتف این معضع  و با جمعو  رمتر قابا مالحظف

معنا نوتی  رف سیارنون شیهرهاس رعچک نتیب  بف شیهرهاس  

رنند،  تر متییارا بهداشییتی و نظافتی را بوشییتر رعای  میبزرگ

بیدیویا جمعوی    پعشیییش رمتربلکیف  منیاطق،   تحی     در این 

نعسیانات دبی فاضیال  تعیودس بوشیترس در شیهرهاس رعچک  

 شعد.مشاهده می

نر  رشید سیاتنف تعیود   این پژوهش نشیان داد افزایشنتایج  

  24راهش   معج هاس گذشیتف  فاضیال  شیهرس نتیب  بف سیا 

. این  شییده اسیی فاضییال  ورودس   CODغلظ     درصییدس

افزایش مصرف آ  در بخش خانگی    دهد رفنشان میعضع   م

و در نتوجف تعیود بوشیتر فاضیال  شیهرس معج  راهش غلظ   

.  در سیط  اسیتان شیده اسی  در فاضیال  شیهرس   CODآیعدگی 

سییااس یک عاما رلودس در راهش غلظ   بعبارت دیگر، رقوق

فیاضیییال  معرد مطیایعیف  خیانیفآیعدگی ورودس بیف تصیییفویف هیاس 

عالوه اقدامات حفاظتی همچعن تعطولی معق  مرارز  باشد. بمی

هاس صینعتی  ها و رارگاهآتینده متعارف شیهرس مانند رسیتعران

متیتقر در شیهرها نوز باعث شیده اسی  تا غلظ  این پارامتر در  

هاس  فاضییال  شییهرس راهش یابد. راهش امان فعایو  رارگاه

تعمورگیاه میاننید  رعچیک،  اا  صییینعتی  خعدرو، نیاشیییی  هیاس 

تردد بف همراه راهش فعایو ععو ممن ها و  هاس رسییتعرانهاس 

هاس تجارس و  دو نمعنف اا فعایو ها در امان شیوع  ررونا رافف

تعانند منجر بف انتشییار آیعدگی  صیینعتی اسیی  رف معمعتً می

آورس  هاس جمعبصیییعرت روغن و معاد آیی رربنی بف شیییبکف

فاضییال    CODفاضییال  شییهرس و در نتوجف افزایش غلظ   

و ریاهش انتشیییار  رقوقیعنی  شیییعنید. این دو علی ،   سیییااس 

ریاهش    دتییاتعانید بعنعان مهمترین  می  هیاس صییینعتی،آیعدگی

هاس معرد مطایعف  خانفورودس بف تمامی تصیییفوف CODغلظ   

، مطایعات  محتییع  گردد. بطعر مشییابف در بحث آیعدگی هعا

Collivignarelli  ( و  2020و همکیاران  ایتیایویا  در   )Aydın    و

نشیان داده اسی  رف در دوره  ( در رشیعر ترروف  2020همکاران )

هاس  گورس ررونا، تعطوالت سیییراسیییرس و راهش فعایو همف

هعا بصیعرت   صینعتی و تجارس معج  شیده تا وضیعو  روفو  

ییابید بهبعد  )و    Roidtهمچنون    .23-22معقی   (  2020همکیاران 

معرد نواا براس تامون برم  انرژس حتی نشیان دادند رف متعسی   

  هاس مصرفی در این دوره بعاسطف راهش پوک  هانوروگاهتعس   

در رنار مطایعات اخور در حعاه  .  24یافتف اسیی راهش   بنابراین 

گورس ررونا، نتایج پژوهش حاضیر را  آیعدگی هعا در دوره همف

دسیییتاورد نعین عنعان نمعد رف نشیییان   تعان بعنعان یکنوز می

هاس محدود رننده در امان شییوع  ویرو   داده اسیی  فعایو 

ررونا بر روند تعیود فاضیییال  شیییهرس و رمو  و روفو  آن  

اسی  و این ویژگی بخعبی در اسیتان اصیفهان خعد را   معثر بعده

( در  2020و همکیاران )  Gillinghamامیا    نشیییان داده اسییی .

آیعدگی هعا در دوران  متیییاریا مربع  بیف   نمطیایعیف خعد پورامع

تعان انتظار داش  روند راهش  رف نمی  اندپتاررونا هشدار داده

رار  آغاا بف   باانتشار آیعدگی براس بلندمدت ادامف داشتف باشد و  

تجارس، انتشییار آیعدگی هعا براس  هاراما صیینایع و فعایو  س 
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و تعیودات در این دوره بوش اا پوش افزایش   هاجبران رتییرس

بف نتایج این  این نتوجفمشیابف    .25خعاهد یاف  گورس و با اسیتناد 

می گفی   پژوهش  معاد  تعان  و  مصیییرف آ   افزایش  رونید 

ها پس اا خاتمیف شیییوع   ممکن اسییی  تا مدتنوز  شیییعینیده  

بمیانید در جیامعیف بیاقی  در بلنیدمیدت  ویرو  ررونیا  بنیابراین   .

محوطی ناشیی اا شیوع  ویرو  ررونا  هاس ایتی فرنتر  معیف

در این  تعاند حارز اهمو  خعاهد بعد رف نتایج این مطایعات می

 معرد استفاده قرار گورد.خصع  

تصییفوف فاضییال  نوزاا نظر بهره این   بردارس تاسییوتییات 

)احتما  وجعد دارد رف  ( در F/Mنتب  غذا بف موکروارگانوت  

  یابد. راهش  هاس فاضییال   خانفدوره شییوع  ررونا در تصییفوف

نشیان داده اسی ، با افزایش نتیبی  رنعنی  همانگعنف رف پژوهش 

رعچک  صینعتی   و  هاس خدماتیو راهش فعایو   دبی فاضیال 

عمعمی،  اعمیا  محیدودیی   هدوردر سیییط  شیییهرهیا در   هیاس 

نف  خاغلظی  ترروبیات رربنی در فاضیییال  ورودس بف تصیییفویف

تنظو  نتییب   رف    در تاسییوتییاتی  بنابراین  راهش خعاهد یاف .

در واحدهاس بوعیعژیکی آنها مانند یجن   غذا بف موکروارگانوتی  

بهونف حارز اهمو  اسییی ، احتماتً با رمبعد   فعا  براس فعایو  

اس معاجف خعاهند  هاس رشتفمعاد غذایی و افزایش رشد بارترس

ر  ( د2018و همکیاران ) Ebrahimiبعد. در تیایوید این فرضیییویف  

اند رف نتیب  غذا بف  یک پژوهش در مقوا  صینعتی نشیان داده

هاس  ( در تنظو  شییرای  رشیید بارترسF/Mموکروارگانوتیی  )

حارز اهمو  بعده و راهش آن بعیژه در سیوتیت رشیتف هاس  اس 

هعادهی گتیییترده می فعیا   تعان  یجن  تعانید معجی  ریاهش 

ت،  نشیونی یجن و بایطبع راهش عملکرد تصیفوف، فرار جامداتف

. در  26شییعد آن  نف و محعطف اطرافخاو انتشییار بع در تصییفوف

شیهر، جنع  و  هاس فاضیال  شیاهونخانفتصیفوفاسیتان اصیفهان  

تعاننید معرد تعجیف ویژه قرار  شیییمیا  اصیییفهیان اا این نظر می

در   رند تاتعصیوف می  Gerardi  (2002)بگورند. در این شیرای ،  

و نر  افزایش یافتف  یجن فعا ، نر  دورریز یجن   هاسسیوتیت 

  . 27تنظو  شییعدمجدد بر این اسییا   ها  هعادهی در سییوتییت 

رود دفع یجن  بردارس جدید انتظار میبنابراین در شییرای  بهره

خعد نواامند مدیری   یجن در این شرای   . اماماااد افزایش یابد

و ایمن   بهیداشیییتی  و    Balboaت  مطیایعیا.  اسییی و پرداا  

بصیعرت  ویرو  ررونا  نشیان داده اسی  رف    (2020همکاران )

شیییعد و  نوز یاف  میخانف یجن تصیییفوفدر خ  پرداا   فعا   

دارس،  معنی  %90هاس انجام شیده تا سیط   بردارسبراسیا  نمعنف

یجن بهترین محیا براس نمعنیفتغلوظ   بردارس جهی  پیایشرننیده 

ویرو  ررونا در یجن معرفی شیده اسی . ایبتف همون مطایعات  

هاس هضیی  شییده  نشییان داده اسیی  رف ویرو  ررونا در یجن

 .  28عدشیاف  نمی

در شیرای  راهش غلظ  فاضیال  ورودس و افزایش دبی  

فیاضیییال  اا نظر تئعرس  در دوره شیییوع  ررونیا  متعسییی    ،

بردارس  بوشییترس در بهرهمزی   اا  فرآیندهایی مانند بررف تثبو   

اا تالط  بوشیتر    با اسیتفادهتعانند  ایرا می بعدخعاهند  برخعردار  

تما     ورودس، امکانهاس  جریانافزایش  ایجاد شیده ناشیی اا  

شییدن  با رقوقرا بهبعد بخشییند. ضییمناً  ها با معاد غذایی  بارترس

اا   ورودس  چیربیی  و  روغین  میویزان  رییاهیش  و  آییی  تیرریویبییات 

هعادهی  شرای  براس   ،هاس صنعتی رعچکگاهها و راررستعران

بییار    طبوعی تجزیییف  براس  نوییاا    . یییابیید میبهبعد    BODمعرد 

Jamshidi    وGholikandi  (2014  عیمیلیکیرد بیررسیییی  در   )

در تصییفوف فاضییال  شییهرس نشییان دادند بررف هاس اختوارس 

بیف تصیییفویف خیانیف، بعیژه ریاهش غلظی   ریاهش بیار آیی ورودس 

BOD    وCOD  میدر فیاضیییال  ورود تعانید عملکرد این  س، 

اختوارس با عمق  هاس  همچنون بررف.  29واحدها را بهبعد ببخشید

  هاس بف دتیا امان ماند هودرویوکی بوشیتر نتیب  بف سیوتیت   ر 

امکان نفعذ اشیعف فرابنفش خعرشیود بف محو   ایبتف  یجن فعا  و  

ریتییک بهداشییتی  فراه  رنند تا    یتعانند شییرایطفاضییال  می

شییده ناشییی اا بقاس احتمایی  اسییتفاده مجدد اا پتییا  تصییفوف

هاس  درحایوکف سوتت   ،یابدراهش  ویرو  ررونا در این محو   

رامالً وابتیییتف بف فرآیندهاس گندادایی براس راهش  یجن فعا   

( ضییمن تایود  2017و همکاران ) Dias  باشییند.این ریتییک می
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ر طراحی  و با بررسیی مرورس رویکردهاس معجعد داین تحلوا  

اا برریفو بهره پوشییینهیاد رردهبردارس  انید طراحی  هیاس تثبوی  

نیابعدس حیدارثرس فعیایوی  ویرو برریف در فرآینید  هیا براس  هیا 

 Rezaieپژوهش    .30تصییفوف قابا اصییال  و باانگرس اسیی 

Rahimi  ( 2021و همکاران  )  نشان داده اس  رف فرآیندهاس  نوز

د معج   نتعانرلرانی در تصییفوف فاضییال  می  مانند  گندادایی

  .  31حذف ویرو  اا پتا  و راهش ریتک بهداشتی آن شعد

ورودس بیف پیذیر فیاضیییال  افزایش سیییه  ترروبیات تجزییف

فاضییال     CODبف   BODها، یعنی همان نتییب   خانفتصییفوف

هیاس  اس ریارگیاهعلی  تعطولی معقی  و دورهف  بی  ورودس، احتمیاتً

ف شییبکف فاضییال  شییهرس اسیی .  صیینعتی رعچک متصییا ب

هاس فاضال  در شرای  نرما   خانفبعبارتی، ورودس این تصفوف

مانند روغن و  ،  پذیر صیینعتیاحتماتً حاوس ترروبات دیرتجزیف

شییعد این نتییب  راهش  رف باعث می  اسیی   ،معاد شییوموایی

افزایش این نتیییبی  در دوره شیییوع  ررونیا  32ییابید . همچنون 

مطل  باشیید رف مصییرف معاد شییعینده و  معید این  تعاند  می

هاس رعچک با شیبکف فاضیال   خانفبعیژه در تصیفوف  هادترجن 

اند ایرا در غور  نداشیییتیف  اسافزایش قابا مالحظیف  رعتاهبا طع   

در این واحدهاس تصیفوف با   CODبف    BODاینصیعرت نتیب   

( در  2019)  Khodadoostو     Mousaviاف  همراه خعاهد بعد.

بدیوا ترروبات    هااند رف دترجن رس نشان دادهیک بررسی مرو

ا سییمی  هشییوموایی حلقعس خعد براس تعده ایتییتی و بارترس

بعده و تنها در شییرای  هعااس قابا شییکتییتف شییدن هتییتند.  

 BOD  سیینجشبراس    بعنعان یک مزاح در فاضییال    بنابراین

انتظار میشیییشیییناختف می رود در  عند و در شیییرای  متعارف، 

خانف باعث  اشییتی اا فاضییال  ورودس بف تصییفوفهاس بردنمعنف

در مطایعات    .33راهش یابد CODبف   BODشیییعند تا نتیییب  

) Boglerهیاس  ، همچعن پژوهشپوشیییون ( و  2020و همکیاران 

Larsen    وWigginton  (2020)،   پایش  اا    نشیان داده شیده رف

اقدام پوشییگورانف براس    بعنعان یک  تعانفاضییال  شییهرس می

عالر  و   بروا  اا  ررونیا اودتر  ویرو   شیییوع   اا  جلعگورس 

نشیان   اماحاضیر پژوهش  اسیتفاده ررد.گتیتر  آن در یک شیهر 

داد رف بررسیی تغوورات رمی و روفی فاضیال  شیهرس تعیودس  

دیگرس در تحلویا رفتیار اجتمیاعی  می در  تعانید دسیییتیاوردهیاس 

بردارس اا  سیی  براس بهرهو تام ا  داشییتف باشییدمقوا  رالن 

خانف فاضیال  معرد مطایعف قرار گورد. ایرا با  تاسیوتیات تصیفوف

تبیدییا   در  اروپیایی  رشیییعرهیاس  در  جیدیید  رویکردهیاس 

بف  رننده  هاس فاضیال  شیهرس اا یک واحد تصیفوفخانفتصیفوف

تحلویا این نعسیییانات اهموی   34منیابع آ ، انرژس و معاد خام  ،

در تعیود محصییعتت جانبی در امان بروا شییرای   دوچندانی  

 پودا خعاهد ررد.بحرانی  

 

 گیرینتیجه
نشیییان داد ریف  مقیایتیییف  در این پژوهش، نتیایج اعمیا   اس 

براس جلعگورس اا شیییوع     حفیاظتیهیاس هیا و برنیامیفمحیدودیی 

شیش    در طیدر جعامع شیهرس اسیتان اصیفهان   ویرو  ررونا

شییوعه اندگی مردم  نتییبی و تغوور    1399ماه نختیی  سییا   

    و روفو    رموس بر  اتغوورات قابا مالحظفتعانتیییتف اسییی   

حاری اا ان  س رمی  هابررسیی  .داشیتف باشیدفاضیال  شیهرس  

ورودس بیف  فیاضیییال   ریف نر  رشییید سیییاتنیف دبی    اسییی 

  1399اصییفهان در سییا   در اسییتان  گانف   23س  هاخانفتصییفوف

و نتییب  بف موانگون بلندمدت  (  1398)  قبانتییب  بف سییا   

اشیییتیف اسییی  و این  افزایش قیابیا مالحظیف د(  1398تیا   1394)

تعان  بعبارتی می  تر اس .نمایانتر  تغوورات در شهرهاس رعچک

در شیییهرهاس اسیییتیان  نتوجیف گرف  رف مصیییرف آ  خانگی  

اا نظر مقدار، بوش    تغووراتافزایش داشیتف اسی  و این  اصیفهان  

هاس  دورهشیرای   گذر جامعف اا  در   مصیرف آ تغوور رفتار    اا

همچنون    ( اسیی .1398پرآبی )سییا     بف(  1397آبی )سییا   ر 

مرارز    هاسفعایو راهش    معق  یاتعطولی  نتوجف گرفتف شید رف  

هاس آنها نوز بر  و حعمف  س بزرگصینعتی و رارگاهی در شیهرها

در محو  فاضییال  معثر بعده   پذیراودتجزیفافزایش ترروبات  

تعاند  دهد فاضیال  شیهرس میاین معارد نشیان می  تمامی  اسی .
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نف تنها بعنعان یک محو  شییاخ  براس تشییخو  اودهنگام  

هاس آن  شوع  ویرو  ررونا معرفی شعد، بلکف تغوورات ویژگی

 .  اس تغوورات شرای  حار  بر جامعف    معیدتاحدودس  نوز 

 

 قدردانی

اا همکارس رارشیناسیان  بدین شیرر  آ  و  محترم  وسیولف 

فاضییال  اسییتان اصییفهان، براس در اختوار قرار دادن اطالعات  

هاس فاضیال  جه  تحلوا رمی و روفی  خانفمعرد نواا تصیفوف

فاضیال  شیهرس در امان بحران شیوع  ویرو  ررونا تشیکر و  

 گردد.قدردانی می
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ABSTRACT 

 
Background: Spread prevention actions (SPAs) during Coronavirus pandemic period, such as 

increased hand-washing, temporary lock-downs, preventions in transportation, and the reduction of 

recreational and industrial activities may change the routines in social behaviors. Accordingly, SPAs 

can be effective on the quality and quantity of raw municipal wastewater. This research evaluates 

the aforementioned hypothesis and recommends solutions for the proper operation of wastewater 

treatment plants (WWTPs).   
Methods: For this purpose, the quantity and quality of sewage in 23 municipal WWTPs in Isfahan 

province, as the study area, were surveyed and compared from 2015 to 2020. SPSS software (version 

23) was used for statistical analysis.  

Results: Results indicated that the annual growth rate of sewage discharged in the spring and 

summer of 2020 (period of SPAs) in the study area is 24% more than the average of annual growth 

rate in long-term (2015-2019). This increase is 45% in small WWTPs, while it is only 5% in large 

WWTPs. Results also revealed that the concentration of chemical oxidation demand (COD) of 

sewage was reduced 24% on average in this period. In addition, the biodegradability of wastewater 

is increased in large WWTPs mainly due to the decrease of industrial activities.  

Conclusion: Therefore, SPAs in the pandemic period of Coronavirus could increase the quantity of 

municipal wastewater and reduce its COD concentrations. These variations may provide more 

appropriate operational conditions for waste stabilization ponds rather than activated sludge units. 

 

Keywords: Coronavirus, COVID-19, Isfahan, Wastewater treatment, Water consumption  
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