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چکیده
امروزه با افزایش جمعیت ،کاهش سرانه ذخیره منابعآبی و افزایش آلودگیهای فیزیكی ،شیمیایی و میكروبی آب ،بحران آب بهعنوان یكی از
معضالت بزرگ جهانی مطرح شده است .هدف از این تحقیق بررسی استفاده از سیستم دوگانه برای مجامع روستایی شهرستان فردوس است.
گزینههای مورد مطالعه شامل نصب و راهاندازی آبشیرینکنهای نیمه صنعتی با شبكه مجزا ،استقرار تانكرهای ثابت در سطح روستاها و
آبرسانی توسط تانكر سیار ،پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی ،انتقال آب شرب بهوسیله ایجاد شبكه دوگانه در
روستا و احداث سكوهای برداشت آب ،تأمین آب شرب بهوسیله احداث تأسیسات آب شیرینکن صنعتی و اتصال بهشبكه توزیع روستا و
استفاده از دستگاههای فروش کارتی آب شیرین از نظر اقتصادی و ریسک انجام آن مطالعه و اولویتبندی گردید .نتایج مطالعه حاضر نشان
میدهد که هزینه تأمین آب شرب بهوسیله فروش آب و راهاندازی دستگاه کارتی بهازای هر مترمكعب  0888ریال است ،اما با ریسک متوسط
 28/99دارای باالترین ریسک در بین گزینهها است .انتقال آب شرب بهوسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهای برداشت آب از
لحاظ اقتصادی با هزینه  75888ریال دومین اولویت اقتصادی است که با میانگین ریسک  6/52درصد ،دارای کمترین مقدار ریسک است .این
گزینه میتواند بهعنوان اولویت تامین آب مجتمع قرار گیرد .باتوجه بهتغییر اقلیم منطقه و خشكسالیهای مكرر ،ایجاد شبكه دوگانه تأمین آب

جزء کارآمدترین گزینههای مقابله با مشكالت مربوطه است.
واژههای کلیدی :شبکه دوگانه ،آب شرب ،اجتماعات کوچک

 -1مقدمه
در سال های اخیر در بیشتر مناطق دنیا ،پایداری منابع آب همزمان با رشد سریع تقاضاهای نااهمگون ،کااهش عرضاه
آب ،مدیریت ضعیف منابع و تخصیص آب ،دچار چالش اساسی شده است( .)Schwab, 2015امروزه با افزایش جمعیت،
کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و افزایش آلودگی های فیزیكی ،شیمیایی و میكروبی آب ،بحران آب به عناوان یكای از
معضالت بزرگ جهانی مطرح شده است( .)RAYGAN et al., 2012پس از یخچالها منابع آب زیرزمینی دومین منباع
آب شیرین موجود در جهان است .در نقاطی که آبهای سطحی همانند دریاچهها و رودخانهها وجود نداشته و یاا ییار
قابل استفاده باشند نیازهای آبی توسط منابع آب زیرزمینای برطارف مایشاود(ماردان  andالاه  .)2870باه اساتانای
مواردی محدود ،ملتها و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون به محدودیتهای منابع آبای و محایطزیساتی
خود رسیده و یا نزدیک شدهاند برخی از اقدامات صورت گرفته مال قیمتگذاری باالتر بارای آب کارآمادی را افازایش
داده است ،با این وجود عوامل دیگری چون تغییرات آب و هوایی ،درگیریهای مستمر ،جمعیت زیاد ،مصارف گرایای و
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تغییرات شدید آب و هوایی مشكالت این مناطق را پیچیدهتر ساخته است .نبود تكنولوژی مناسب و مدیریت کارآماد و
مناسب برای منابع محدود آب ،آبیاری گسترده و ییر اصولی از جمله مشكالت دیگر منطقه است .خاور میاناه و شامال
آفریقا  5درصد جمعیت جهان را دارا میباشد .اما تنها صاحب یاک درصاد آب شایرین جهاان اسات(.)Brooks, 2007
برداشت بی رویه از مخازن آب زیرزمینی موجب شده که میزان تغذیاه آبخاوان جوابگاوی برداشات نباوده و ساطح آب
زیرزمینی افت نماید  .کاهش سطح آب در سفره های آب شیرین باعث تغییر جهت آب از سمت سفره های آب شاور و
کاهش کیفیت این سفره ها شده است( .)Zhu et al., 2004در مدیریت سیستم های منابع آب ،دیدگاهها و نگرش هاای
متفاوت افراد و در نتیجه عدم قطعیت های رفتاری افراد مختلف ،تصمیم گیری را پیچیده کرده؛ چرا که افاراد مختلاف
دارای منااافع و خواسااته هااای متعاادد بااوده و از دیاادگاه ایشااان اهمیاات موضااوعات مختلااف ماادیریت آب متفاااوت
است(قندهاری  .)et al., 2017به طوری که  25میلیون نفر در  23کشور جهان از کمبود آب رنج می برند و بیشترین
نگرانیهای مرتبط با آب در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد و بیش از  08درصاد بیمااری هاا در ساطح دنیاا را
بیماری هایی با منشأ آب تشكیل می دهد( .)RAYGAN et al., 2012حسین مدرس استفاده از سیستم دوگاناه آب را
برای شهر خسروشهر مورد بررسی قرار داد و استفاده از این سیستم را توصیه نمود .با احداث شبكه مستقل توزیع آب
شرب امكان استفاده از منابع سهل الوصول ولی با کیفیت پایین که  05درصد نیاز آبی شهرها می باشاد  ،فاراهم مای
گردد(اکبرپور .)et al., 1388
با توجه به اینكه پایداری سیستم های منابع آب ،تابع عوامل مختلاف اقتصاادی – زیسات محیطای -اجتمااعی
است؛ بنابراین در ارزیابی گزینه های تامین آب ،بررسی اثرات متقابل پارامتر های مختلف از عوامل فوق و ریساک هاای
ناشی از آنها ،الزم و ضروری است .بسیاری از پارامترها و ارتباط بین آنها در سیستم های مدیریت آب به علات خطاا در
داده برداری ،ناکافی بودن اطالعات ،پیچیدگی سیستم های آبی و ییره هماراه باا عادم قطعیات بااال و ریساک فاراوان
است(.), McIntyre et al., 2003Maqsood et al., 2005
به طورکلی میتوان گفت شهرستانهای استان خراسان جناوبی از جملاه شهرساتان فاردوس هام از ایان امار
مستانی نبوده و جزء مناطق خشک و نیمهخشک به شمار میرود.براسااس آماار ساازمان هواشناسای اساتان خراساان
جنوبی میانگین ساالنهی بارندگی کل کشور  228میلیمتر و در این استان  789میلیمتر گزارش شاده اسات.در واقاع
متوسط بارندگی آن کمتر از نصف متوسط کشوری است .از طرف دیگر به دلیال خشکساالیهای  70ساال گذشاته و
برداشت بیش از حد از منابع آبی جهت کشاورزی و با توجه به عدم کیفیت منابع آبی در مناطق روستایی وضاع تاأمین
آب شرب نگران کننده است.در همین راستا به جهت تأمین رضایت مشترکین و صرفهجویی در مصارف آب باا کیفیات
مطلوب اقدام به دوشبكهای نمودن برخی روستاها و تأمین مجزای آب جهت مصارف شرب و بهداشت شده است .هدف
از این تحقیق بررسی استفاده از سیستم دوگانه برای مجامع روستایی استان شهرستان فردوس می باشد.
 -2اهداف کلی طرح
- 7حفاظت از منابع آبی شیرین و باکیفیت شهرستان
 -2اهمیت به سالمت و رفاه روستائیان و ارتقاء شاخص رضایتمندی (مدیریت عرضه)
 -9جلوگیری از هدررفت آب با کیفیت باال در شبكههای فرسوده (مدیریت تلف)
 -2فرهنگسازی و آموزش مشترکین در استفاده بهینه از منابع موجاود و پرهیاز از اساراف و تاوهم فراوانپناداری آب
(مدیریت تقاضا)
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 -5استفاده از دو منبع تأمین آب در روستاها در مواقع بروز بحران بویژه در اساتان مارزی خراساان جناوبی (مادیریت
ریسک)
 -3مواد و روش ها
شهرستان فردوس به مرکزیت شهر فردوس ،در شمال استان خراسان جنوبی و بین  92درجه و  93دقیقه تا  92درجاه
و  22دقیقه عرض شمالی و  51درجه و  5دقیقه تا  50درجه و  55دقیقه طول شرقی واقع گردیده است و از شمال باه
استان خراسان رضوی (شهرستانهای بردسكن و گناباد ) ،از جنوب به شهرستان طبس و شهرستان سرایان ،از یرب باه
شهرستان بشرویه و از شرق به شهرستان سرایان و گناباد محدود میگردد .ارتفاع این شهرساتان از ساطح دریاا 7215
متر میباشد .مساحت شهرستان  79211کیلومتر مربع است.

شکل  -1نمایی از موقعیت شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی

در این تحقیق ابتدا خصوصیات منطقه مورد مطالعه بررسی گردید سا س گزیناه هاای مختلاف تاامین آب در
روستاهایی که کل جامدات محلول آن طبق استاندارد  7859باالتر از حداکار مطلاوب مای باشاد و موجاب نارضاایتی
مشترکین گردیده است مطرح گردید.
در ادامه مزایا و معایب ،موانع و مشكالت و تجارب مكتسبه از گزینه های انجامشده در روستاهای مورد مطالعاه
شامل نصب و راهاندازی آبشیرینکنهای نیمهصنعتی با شابكه مجازا ،اساتقرار تانكرهاای ثابات در ساطح روساتاها و
آبرسانی توسط تانكر سیار ،پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی  ،انتقال آب شرب بوسیله ایجاا
شبکه وگانه ر روستا و احداث سکوهای بر اشت آب ،تأمین آب شرب بوسیله احداث تأسیسات آب شیرینکن صنعتی و اتصال به
شبکه توزیع روستا و استفاده از دستگاههای فروش کارتی آب شیرین مورد بررسی قرار گرفات و در نهایات باا توجاه باه
اینكه طبق اعالم مرکز پژوهش های مجلس توجیه اقتصادی الزم و مسائل اجتماعی یكی از مهم ترین پیش شرط هاای
الزم برای تفكیک شبكه آب شرب با ییرشرب می باشد گزینه های مختلف از نظر اقتصادی و ریسک انجام آن مطالعه و
اولویت بندی گردید(پیمان .)7932
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برای ارزیابی ریسک از روش جعبه سیاه استفاده گردید .در این روش ،تحلیل توسط شخص با تجربه و مجارب
انجام می شود .وی براساس تجربه خود و آشنایی با پروژه ،ریسک آن را تخمین می زند(.)Tanaka et al., 2000
به منظور تعیین ریسک از معادالت  7و  2استفاده گردید:
 R = H × E ×Vمعادله 7
مخاطره = Hمعادله 2
احتمال * شدت
در معرض بودن = E
آسیب پذیری = V
ابتدا مخاطرات گزینه های مورد نظر شناسایی گردید س س شدت اثر ،احتمال وقوع و وزن هر یک از مخاطرات
به وسیله نظر کارشناسان تعیین و س س میانگین سطح ریسک هر یک از گزینه هاا محاسابه گردیاد .در ایان مطالعاه
آسیب پذیری و در معرض بودن برابر  7در نظر گرفته شده است(قندهاری .)et al., 2017
 -4نتایج و بحث
شهرستان فردوس جزء شهرهای کویری و دارای منابع آبی با هدایت الكتریكی و امالح بااال میباشاد کاه معماوالر بارای
شرب مناسب نیستند .بنابراین جهت رفع این مشكل اقدام به آبرسانی شرب به روستاها به صاورت مجازا از شابكههای
آب جهت مصارف بهداشتی و ییره شد.
این شهرستان با  6588مشترک روستایی دارای حدود  988کیلاومتر شابكه توزیاع و خاط انتقاال ،شاامل 5
مجتمع روستایی و  23روستای تحت پوشش میباشد که در  9مجتمع و  71روستا به علات کیفیات شایمیایی بسایار
پایین منابع تأمین آب آنها ،از روشهای مختلف فوق جهت تأمین آب شرب اهالی استفاده شده است .مجتمع شاماره 7
شامل  5روستا ،مجتمع شماره  2شامل  9روستا و مجتمع شماره  9شامل  2روستا میباشاد کاه در هار مجتماع از دو
منبع آبی (چاه) جهت تأمین آب بهداشتی روستاها استفاده میشود 5 .روستای مابقی به صورت تک روستایی میباشاد.
جمعیت و خانوار مجتمع و روستاهای مورد مطالعه طبق جدول  7است:
جدول  -1جمعیت و خانوار مجتمعها و روستاهای مورد مطالعه
ردیف

نام مجتمع-روستا

خانوار

جمعیت

7

مجتمع برون

527

7911

2

مجتمع بایستان

318

9762

9

مجتمع کوثر

529

7113

2

روستای آبدکی

77

23

5

روستای مهران کوشک

778

265

6

روستای چاهنو

53

271

1

روستای کجه

36

976

0

روستای پولوند

1

27

کیفیت منابع آبی مجتمعها و روستاهای مورد مطالعه به شرح جدول  2است:
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جدول  -2کیفیت منابع آب مجتمعها و روستاهای مورد مطالعه
میزان سدیم
)(Mg/l
915

میزان کلرور
)(Mg/l
225

مجتمع برون چاه 2

7289

279

990

298

مجتمع بایستان چاه 7

7276

563

228

255

مجتمع بایستان چاه 2

2852

391

271

077

موقعیت چاه
مجتمع برون چاه 7

کل مواد جامد محلول
( )µ mhos/cm
7851

سختی کل
)(Mg/l caco3
55

مجتمع کوثر چاه اصلی

2703

218

623

038

مجتمع کوثر چاه رزرو

5829

155

7588

7688

آبدکی

2657

717

050

672

چاهنو

1225

7772

2265

2369

مهرانكوشک

9573

076

355

7908

کجه و پولوند

6059

7207

7337

2527

میانگین

3337

856

751

1113

نظر به اینكه تأمین آب شرب روستایی در روستاهای شهرستان فردوس با روشهاای متناوعی انجاام شاده ،باه
بررسی مزایا و معایب و مشكالت و موانع هر روش با توجه به تجارب بدست آمده میپردازیم.
مزایا و معایب ،موانع و مشکالت و تجارب مکتسبه از اقدامات انجامشده:
تأمین آب شرب بوسیله نصب و راهاندازی آبشیرینکن نیمهصنعتی در مناطق روستایی با شبکه مجزا:
الف -مزایا:
-1
-2
-3
-4
-5

تأمین آب شرب با کیفیت شیمیایی در حد مطلوب و قابل کنترل
مناسب برای مناطق روستایی به دلیل ظرفیت پایین تولید آب و داشتن توجیه اقتصادی از این منظر
امكان پراکندگی بیشتر در سطح روستا و کوتاه شدن مسیر دسترسی به آب بویژه توسط سالمندان
صرف هزینهی اولیهی پایین
امكان قرارگیری در محیطهای عمومی مانند مساجد و مدارس و  ...در فضای کم

ب -معایب:
 -1راهبری و بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیارات دساتگاه نیااز باه نیاروی آگااه و متخصاص در زمیناهی
آبشیرینکنها دارد.
 -2تحمیل هزینههای گزاف جهت نظارت و تعمیرات دستگاه به دلیال پراکنادگی و مساافت روساتاها و
مسیرهای خاکی که باعث عدم ریبت در نگهداری از دستگاهها میشود.
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-3
-4
-5
-6

عدم پرداخت آببها بدلیل نبودن نیروی الزم که در روستاهای دوردست و کمجمعیت توجیهی بارای
بكارگیری نیروی خاص این امر وجود ندارد.
جنس مخازن ذخیرهی آب دستگاههای آبشیرینکن نیمهصنعتی از جانس پلایاتیلن باوده و باعاث
نفوذ نور و ایجاد جلبک در مخزن ذخیرهی آب دستگاه میشود.
تولید فاضالب آبشیرینکنها در محل برداشت آب و از محل تصفیهی خاود آبشایرینکن نیااز باه
تدابیر محیطزیستی و صرف هزینه و وقت دارد.
مشكالت مربوط به محل نصب دستگاه در روستا از حیث دسترسی روستائیان به محل برداشات آب و
نگهداری و حراست آن از نظر بهداشتی و امنیتی

 -1-4تعبیهی تانکر ثابت گالوانیزه در محلهای مختلف روستا و تأمین آب بوسیلهی تانکر سیار
الف -مزایا:
 -1مناسب برای مناطق روستایی به دلیل وزن و حجم کم با قابلیت جابجایی و داشتن توجیه اقتصادی از
این منظر
 -2صرف هزینهی اولیهی پایین
 -3امكان قرارگیری در محلهای پر رفت و آمد ،اماکن عمومی و ...
ب -معایب:
-1

-2
-3
-4
-5

میزان مصرف آب و در نهایت تعداد دفعات آبرسانی به روستاتوسط تانكر ییر قابل پیشبینی و معموالر
توسط مشترکین اعالم یا رانندگان تانكر سیار بر حسب تجربه اقدام به حمل آب میکنناد کاه بعضاار
این امر باعث اتالف وقت و هزینهها میگردد.
کلرباقیمانده در فاصله زمانی آبرسانی مجدد به دلیل زمان ماناد طاوالنی و یاا آفتااب و گرماا از باین
می رود و امكان مخاطرات بهداشتی از نظر آلودگی ثانویه در ظروف برداشت آب افزایش مییابد.
زمان ماند طوالنی آب در تانكر که در محایط بااز در معارض سارما یاا آفتااب و گرماا قارار گرفتاه،
مشكالتی در خصوص مطلوبیت و گوارایی آب بوجود میآورد.
قرار گرفتن تانكرهای آب شرب در معابر ،مخاطراتی از نظر امنیتی ،زناگزدگی و فرساایش باه دلیال
بارندگی و شرایط محیطی دارد.
برداشت رایگان آب علیریم تحمیل هزینه به شرکت

 -2-4پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده از تانکر سیار یا روش سقایی
الف -مزایا:
 -1به دلیل تحت کنترل بودن تانكر سیار امكان کلرزنی و گندزدایی مستمر وجود دارد.
 -2به دلیل حجم کم آب و برداشت زیاد ،زمان ماند آب در تانكر کمتر بوده و میازان گاوارایی آب بااالتر
است.
 -3صرف هزینهی اولیه و ثانویهی پایینتر
ب -معایب:
 -7اتالف وقت و انرژی و نیروی انسانی
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 -2دسترسی کمتر روستاییان به آب آشامیدنی به لحاظ عدم هماهنگی زمانهای آبرسانی
 -9برداشت رایگان آب با کیفیت
انتقال آب شرب بوسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهای برداشت آب
در این روش توسط سكوهای برداشت آب بصورت نقطهای با اتصال شبكهی مجزای آنها به چاه و یا قناات و یاا
اتصال به تأسیسات آبشیرینکن و یا شبكه آب شهری با کیفیت مناسب آبرسانی صورت میپذیرد.
الف -مزایا:
امكان کنترل بیشتر و دقیقتر از نظر بهرهبرداری و کنترل کیفیت بهداشتی و شیمیایی آب آشامیدنی باه دلیال
داشتن تأسیسات منسجم.
ب -معایب:
 -7هزینهی اولیهی بسیار باال
 -2هزینهی بهره برداری باال به دلیل وجود تأسیسات ،باالخص در مناطقی کاه تأسیساات آبشایرینکن
صنعتی وجود دارد.همچنین به علت محدودیت معابر ،برخی از لولهها بهمراه شبكه ییر شرب در یاک
کانال قرار گرفته که در مواقع رفع اتفاق محدودیتهایی بهمراه دارد.
 -9برداشت رایگان آب از سكوها بدلیل نداشتن متولی خاص در روستا و نبود راهكار قاانونی الزم جهات
اخذ هزینه آببها
 -3-4تأمین آب شرب بوسیله احداث تأسیسات آب شیرینکن صنعتی و اتصال به شبکه توزیع روستا
الف -مزایا:
 -7امكان کنترل بیشتر و دقیقتر از نظر بهرهبرداری و از نظر کیفیت بهداشتی و شیمیایی آب آشامیدنی
به دلیل داشتن تأسیسات منسجم.
 -2در اختیار داشتن آب با کیفیت شیمیایی مطلوب جهت مصارف بهداشتی و آشامیدن در مناازل بارای
مشترکین.
 -9دسترسی آسان در تمام نقاط برداشت روستا
ب -معایب:
 -7هزینهی اولیهی خرید ،راهاندازی ،نگهداری و بهرهبرداری قابل توجه است.
 -2به دلیل حجم باالی آب مورد تصفیه ،نیاز به سرویس مستمر و دورهای دستگاه وجود دارد.
 -9نداشتن نیاروی متخصاص در زمینهآبشایرینکنها بااالخص اناواع صانعتی و در نهایات تاأخیر در
سرویس و تعمیرات دستگاه که این امر نیز باعث تحمیل هزینههای بیشتر و نارضایتی مردم میشود.
 -2هدررفت پساب دستگاه اسمز معكوس قابل توجه و نیاز به محل تخلیه دارد.
 -4-4تأمین آب شرب بوسیله فروش آب و راهاندازی دستگاه کارتی
الف -مزایا:
 -7کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت و مطلوبیت آب
 -2فروش آب طبق تعرفه از استفادهکنندگان
 -9به لحاظ قرارگیری در مكان امن ،نگهداری و مراقبت از دستگاه بهتر انجام میشود.
ب -معایب:
 -7هزینه خرید دستگاه باالست.
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 -2تعمیرات دستگاه نیاز به نیروی متخصص دارد.
 -9تعرفه پایین آببها و عدم تطابق هزینه و درآمد
 -2قرارگیری در محیط بسته و قابل کنترل و اخذ انشعاب برق و  ...هزینههای اولیه را زیاد میکند.
 -5تهیه و شارژ مكرر کارت های اعتباری و نحوه استفاده از آن مشكالتی را برای ساالمندان ،بیساوادان و
سایرین ایجاد میکند.
 -6امكان استفاده برای رهگذران ییر بومی بدون کارت میسر نیست.
طبق جدول  9گزینه ها از نظر اقتصادی بر اساس هزینه تمام شده هر متر مكعب آب مقایسه شده است.
جدول -3مقایسه گزینه ها از نظر اقتصادی (هزینه تمام شده هر متر مکعب آب)
ردیف

هزینه یک متر مكعب آب(ریال)

شرح
1

تااأمین آب شاارب بوساایله نصااب و راهاناادازی آبشاایرینکن
نیمهصنعتی در مناطق روستایی با شبكه مجزا

76588

2

تعبیهی تانكر ثابت گالوانیزه در محلهای مختلف روستا و تاأمین
آب بوسیلهی تانكر سیار

75588

3

76888

پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی

4

انتقال آب شرب بوسیله ایجاد شبكه دوگاناه در روساتا و احاداث
سكوهای برداشت آب

75888

5

تأمین آب شرب بوسیله احداث تأسیسات آب شیرینکن صانعتی
و اتصال به شبكه توزیع روستا

70588

8

0888

تأمین آب شرب بوسیله فروش آب و راهاندازی دستگاه کارتی

مخاطرات شناسایی شده گزینه ها بر اساس نظرکارشناسان به شرح جدول  2می باشد.
جدول  - 4مخاطرات
نوع مخاطره

توضیحات

H1

بروز مشكالت اجتماعی در انجام پروژه

عدم پذیرش مشترکین

H2

هزینه های اجتماعی برای جلب رضایت مبدا و مقصد

H3

امكان بروز مشكالت فنی

H4

تاثیر رقابت های سیاسی بر انتخاب گزینه

H5

احتمال آلودگی و اثرات زیست محیطی

مشكالت پساب ایجاد شده

H6

احتمال افزایش حقابه

گران شدن آب دریافتی

H7

کاهش تامین آب به دلیل توسعه باالدست

افزایش جمعیت حوزه آبریز

H8

احتمال عدم تامین مالی

H9

احتمال بروز مخالفت های زیست محیطی

مناطق حفاظت شده

H10

احتمال خرابكاری در تاسیسات

امكان خرابكاری و پدافند ییرعامل

H11

احتمال ایجاد تغیرات اقلیمی

پیشروی سفره های آب شور ،کاهش کیفیت منابع

H12

احتمال ایجاد مشكالت بهداشتی

استفاده روستاییان از منابع ییر بهداشتی

خرابی  ،زلزله ،سیل و...
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مطابق جدول  ،5با توجه به معادالت  7و  2و جدول  2ریسک متوسط ،حد باالی ریسک و حاد پاایین ریساک
برای تمام گزینه ها محاسبه شده است.
جدول  - 5مقایسه گزینه ها از نظر امکان ریسک(درصد)
ردیف

شرح

حد پایین
ریسک

ریسک متوسط

انحراف معیار

حد باالی
ریسک

7

تأمین آب شرب بوسیله نصب و
راهاندازی آبشیرینکن نیمهصنعتی در
مناطق روستایی با شبكه مجزا

72/25

1/29

72/52

8

2

تعبیهی تانكر ثابت گالوانیزه در
محلهای مختلف روستا و تأمین آب
بوسیلهی تانكر سیار

79/60

0/5

27/5

8

9

پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده
از تانكر سیار یا روش سقایی

71/92

72/5

97/2

8

2

انتقال آب شرب بوسیله ایجاد
شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهای
برداشت آب

6/52

9/95

0/56

8

5

تأمین آب شرب بوسیله احداث
تأسیسات آب شیرینکن صنعتی و اتصال
به شبكه توزیع روستا

72/35

1/26

28/89

8

6

تأمین آب شرب بوسیله فروش
آب و راهاندازی دستگاه کارتی

28/99

7/2

95/25

8

ر این مطالعه نحوه ی تأمین آب شرب ر روستاهای شهرستان فر وس که ارای منابع آبی با کیفیت مناسب شرب نمی
باشند مور بررسی قرار گرفت و مشکالت و مزایای روشهای بکارگرفتهشده بیان شد .طبق نتایج بدست آمده تأمین آب شرب
بوسیله فروش آب و راهاندازی ستگاه کارتی اقتصا ی ترین گزینه مور بررسی می باشد ولی ارای باالترین مقدار ریسک ر بین
گزینه ها می باشد که علت آن می تواند استفا ه روستاییان از سایر منابع غیر بهداشتی موجو ر روستا از جمله قنات ها و چشمه
ها به علت رایگان بو ن باشد .انتقال آب شرب بوسیله ایجا شبکه وگانه ر روستا و احداث سکوهای بر اشت آب ارای کمترین
مقدار ریسک گزارش گر ید که با توجه به اقتصا ی بو ن می تواند به عنوان اولویت تامین آب مجتمع قرار گیر  .قندهاری و
همكاران در سال  7935بر روی ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها به این نتیجه رسیدند
که استفاده از دامنه امكان ریسک برای اولویت بندی گزینه ها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی) می تواند بسیار مفید واقع
شود(قندهاری  .)et al., 2017ن تایج تحقیق دانشجو و همكاران در سال  7937بر روی کاربرد سیستمهای آبرسانی
دوگانه در شهر مشهد نشان داد هنگامی که نرخ بهره سالیانه کاهش داشته باشد ،با توجه به اختالف قیمتها در تصفیه
آب ،به کارگیری سیستم توزیع دوگانه به علت کاهش هزینههای اولیه صرفه جویی دارد(دانشجو  .)et al., 1391که با
این مطالعه همخوانی دارد.
به طور کلی بر اشت بیرویه از منابع آب شیرین باالخص ر منااطق کاویری و گار و خشاک ،نفاو آبهاای شاور باه
آبخوانهای شایرین را ر پی داشته به طوری که طبق بررسی انجام شده میزان کل جامدات محلول بعضی از مناابع آبای
شهرستان فردوس از جمله چاه اصلی مجتمع بایستان از زمان حفر و بهرهبرداری طی مدت یک دهاه از  588میلیگارم
در لیتر به مقدارفعلی (تقریبا  )7288رسیده است .ضمن اینكه عمق اکار چاهها تاا حادود  988متار کفشاكنی شاده
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است .فعالیتهایی که در زمینه ایجاد شبكه دوگانه و تفكیک آبها از نظار مصاارف شارب و بهداشات صاورت گرفتاه،
پیامدهایی داشته است که از جملهی آنها عالوه بر رضایت مشترکین روستایی و افزایش همگانی سطح دسترسی باه آب
شرب بهداشتی ،باعث مدیریت منابع آب در دسترس چه قابل شرب و چه ییر قابل شرب شده است .در برخای از نقااط
روستاها گزارشات و مشاهداتی مبنی بار برداشات آب توساط روساتاییان از مناابع آبای کشااورزی یاا حوضانبارهاای
خودگردان مشاهده شد که یالب آنها اگر چاه مطلوبیات بیشاتری داشاتند اماا از نظار کمای و مالكیات و ملزوماات و
پارامترهااای بهداشااتی دارای شاارایط مناساابی نبودنااد .نتااایج تحقیااق شااكوهی و همكاااران در سااال  7939باار روی
زیرساختهای تامین آب پایدار نشان داد سیستم توزیع دوگانه آب با کیفیت بااال و آب باا کیفیات پاائین در برخای از
شهرهای سبز و پایدار اجرا شده و نتایج خوبی را به همراه داشتهاسات( .)Shokouhian and Derakhshan, 2014طباق
نتایج تحقیق  Briesen Vanو همكاران در سال  2872بر روی زیرسااختهای تاامین آب پایادار ایان سیساتم موجاب
کاهش هزینهها شده است .چراکه گاهی آب آشامیدنی با کیفیت باال ،برای برخای مقاصاد خااص نیااز نیسات و بادین
ترتیب در هزینههای تصفیه صرفهجویی میشود(.)VanBriesen et al., 2014که با این تحقیق همخوانی دارد.
 -5نتیجهگیری
در شرایط فعلی با توجه به تغییر اقلیم منطقه و خشكسالیهای مكرر ،ایجاد شبكه دوگانه تاأمین آب جازو کارآمادترین
گزینه های مقابله با مشكالت مربوطه می باشد  .بنابراین دیر یا زود بایساتی باه سامت ایان اقادامات رفات و تادابیر و
سیاستگذاری الزم توسط دولتمردان اتخاذ گردد .در واقع باا توجاه باه شارایط مختلاف باومی و اقلیمای ،فرهنگای و
اجتماعی مناطق کشور نمیتوان با کلیگویی و یا اتخاذ تصمیمات عجوالنه در مورد روشهای مختلف تاأمین آب شارب
در مناطق روستایی یک الگوی واحد را در نظر گرفت .برای موقعیتهای مختلف از نظر جغرافیایی ،فرهنگی و اجتمااعی
و با در نظر گرفتن تجارب و به کار بردن خالقیت در این امر بایستی روشهای متناسب برای هر موقعیت به کار گرفتاه
شود .در مناطق روستایی به دلیل پراکندگی روستاها و مسیرهای طاوالنی و جمعیتهاای پاایین تاأمین آب شارب باه
روشهایی که ذکر شد عالوه براینكه از نظر اقتصادی اصالر باا هزیناهها همخاوانی نادارد ،همچناین کنتارل آب از نظار
کلر باقیمانده و بهداشت آب سخت و دشوار است ،بنابراین جهت تأمین آب شرب راهكارهای نوین و پیشرفته بایستی در
قالب طرحهای ابتكاری در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به کاهش شدید بارندگی و بروز خشكسالیها و از طرفی برداشت بیرویه از ذخایر آب زیرزمینی،صرفه جویی در
مصرف آب ،امر بسیار قابل تأمل و حائز اهمیت میباشد .لذا با وجود اقدامات تبلیغی فرهنگی بخصوص در مقاطع سانی
پایین و نقشآفرینی زنان ،با تعدیل آببهای مشترکین عالوه بر تأکید بر ارزش آب و در نهایت صرفهجویی افراد جامعه،
قسمتی از هزینههای شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی که جهت تأمین رفاه ماردم متحمال میشاوندجبران
میگردد.
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Abstract
Today, with increasing population, reducing the per capita amount of water resources and increasing the
physical, chemical and microbial contamination of water, water crisis is one of the major global
problems. The purpose of this study is to examine the use of dual system for rural communities in
Ferdows city. The study options include the installation of semi-industrial desalination water with a
separate network, the establishment of fixed tanks in the villages and water supply by mobile tankers,
alley-to-alley traffic, and the use of mobile tankers or routine methods, the transfer of drinking water
through the creation of a dual network in the village And the construction of water harvesting platforms,
supply of drinking water by the construction of an industrial sweetener plant and the connection to the
village distribution network and Use Freshwater Cards Sales Economically and risky, the study was
prioritized .According to the results, the cost of supplying drinking water by Use Freshwater Cards Sales
per cubic meter is 8000 Rial, but with a mean risk of 20.33, it has the highest risk among the options. the
transfer of drinking water through the creation of a dual network in the village Economically, at a cost of
15000 Rial, is the second economic priority, with a mean risk of 6.5% with the lowest risk which can be
considered as a priority for integrated water supply, given its economic status. Due to regional climate
change and frequent droughts, establishing a dual water supply network is one of the most effective
options for coping with the problems.
Keywords: Dual network, Drinking water, Small gatherings
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