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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 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, creating a dual network is the most effective
way to deal with problems.
Keywords: Drinking water, Dual network, Small
gatherings.
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 کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و افزایش،با افزایش جمعیت
 بحران آب بهعنوان، شیمیایی و میكروبی آب،آلودگیهاي فیزیكی
 هدف از این تحقیق.یكی از معضالت بزرگ جهانی مطرح شده است
بررسی استفاده از سیستم دوگانه براي مجامع روستایی شهرستان
 گزینههاي مورد مطالعه شامل نصب و راهاندازي.فردوس است
 استقرار تانكرهاي ثابت در سطح روستاها،آبشیرینکن با شبكه مجزا
 پیمایش کوچه به کوچه و استفاده از تانكر،و آبرسانی توسط تانكر سیار
 انتقال آب شرب بهوسیله ایجاد شبكه دوگانه در،سیار یا روش سقایی
 تأمین آب شرب بهوسیله احداث،روستا و احداث سكوهاي برداشت آب
تأسیسات آبشیرینکن صنعتی و اتصال به شبكه توزیع روستا و
استفاده از دستگاههاي فروش کارتی آب شیرین از نظر اقتصادي و
 طبق نتایج بهدست آمده. مطالعه و اولویتبندي شد،ریسک انجام آن
هزینه تأمین آب شرب بهوسیله فروش آب و راهاندازي دستگاه کارتی
20/33  اما با ریسک متوسط. ریال است8000 بهازاي هر مترمكعب
 انتقال آب شرب بهوسیله.داراي باالترین ریسک در بین گزینهها است
ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهاي برداشت آب از لحاظ
 ریال دومین اولویت اقتصادي است که با15000 اقتصادي با هزینه
 درصد داراي کمترین مقدار ریسک است که6/52 میانگین ریسک
 با توجه به تغییر.میتواند بهعنوان اولویت تامین آب مجتمع قرار گیرد
 ایجاد شبكه دوگانه کارآمدترین،اقلیم منطقه و خشكسالیهاي مكرر
.گزینه مقابله با مشكالت مربوطه است
. اجتماعات کوچک، آب شرب، شبكه دوگانه:واژههای کلیدی

 -1مقدمه

مختلف مدیریت آب متفاوت است (قندهاري و همكاران.)1396 ،
بهطوري که  45میلیون نفر در  29کشور جهان از کمبود آب
رنج میبرند و بیشترین نگرانیهاي مرتبط با آب در مناطق
خشک و نیمه خشک بوده و بیش از  80درصد بیماريها در
سطح دنیا را بیماريهایی با منشأ آب تشكیل میدهد ( Raygan
.)et al., 2012
با توجه به اینکه پایداري سیستمهاي منابع آب ،تابع عوامل
مختلف اقتصادي–محیطزیستی-اجتماعی است؛ بنابراین در
ارزیابی گزینههاي تامین آب ،بررسی اثرات متقابل پارامترهاي
مختلف از عوامل فوق و ریسکهاي ناشی از آنها ،الزم و ضروري
است .بسیاري از پارامترها و ارتباط بین آنها در سیستمهاي
مدیریت آب بهعلت خطا در دادهبرداري ،ناکافیبودن اطالعات،
پیچیدگی سیستمهاي آبی و غیره همراه با عدم قطعیت باال و
ریسک فراوان است ( Maqsood et al., 2005; McIntyre et al.,
 .)Maqsood et al., 2005; McIntyre et al., 2003( .)2003نتایج
اکبرپور و همكاران ( )1388نشان داد استفاده از سیستمهاي
دوگانه در درازمدت براي تامین آب روستاهاي مجتمع از نظر
اقتصادي مقرون به صرفه است.
بهطور کلی میتوان گفت شهرستانهاي استان خراسان
جنوبی از جمله شهرستان فردوس هم از این امر مستثنی نبوده و
جزء مناطق خشک و نیمهخشک بهشمار میروند .بهدلیل موقعیت
قرارگیري استان در حاشیه شرقی کویر لوت و شرایط نامساعد آب
و هوایی ،فاصله بین ایستگاههاي منطقه زیاد و تعداد آن نیز کم
است .با اینوجود از آنجا که خشکسالی یک پدیده منطقهاي
است ،براي بررسی ویژگیهاي آب و هوایی آن از سایر ایستگاههاي
همجوار نیز استفاده شده است .میانگین بارش در خراسان جنوبی
طی دوره آماري ( )2014-1990حدود  155میلیمتر است
(جهانگیر و سارانیراد .)1398 ،در واقع متوسط بارندگی آن کمتر
از نصف متوسط کشوري است .از طرف دیگر بهدلیل
خشکسالیهاي  18سال گذشته و برداشت بیش از حد از منابع
آبی براي کشاورزي و با توجه به عدم کیفیت منابع آبی در مناطق
روستایی ،وضع تأمین آب شرب نگران کننده است .در همین
راستا براي تأمین رضایت مشترکین و صرفهجویی در مصرف آب
با کیفیت مطلوب ،اقدام به دوشبكهاي نمودن برخی روستاها و
تأمین مجزاي آب براي مصارف شرب و بهداشت شده است.
نتایج تحقیق دانشجو و همكاران ( )1391بر روي کاربرد
سیستمهاي آبرسانی دوگانه در شهر مشهد نشان داد هنگامی که
نرخ بهره سالیانه کاهش داشته باشد ،با توجه به اختالف قیمتها
در تصفیه آب ،بهکارگیري سیستم توزیع دوگانه بهعلت کاهش
هزینههاي اولیه ،صرفهجویی دارد .نتایج تحقیق شكوهی و
همكاران ( )1393بر روي زیرساختهاي تامین آب پایدار نشان
داد سیستم توزیع دوگانه آب با کیفیت باال و آب با کیفیت پائین

امروزه با افزایش جمعیت ،کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و
افزایش آلودگی هاي فیزیكی ،شیمیایی و میكروبی آب ،بحران
آب بهعنوان یكی از معضالت بزرگ جهانی مطرح شده است
( .)Raygan et al., 2012پس از یخچالها ،منابع آب زیرزمینی
دومین منبع آب شیرین موجود در جهان است .در نقاطی که
آبهاي سطحی مانند دریاچهها و رودخانهها وجود نداشته و یا
غیرقابل استفاده باشند نیازهاي آبی توسط منابع آب زیرزمینی
برطرف میشود (مردان و اله .)1397 ،به استثناي مواردي محدود،
ملتها و کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون به
محدودیتهاي منابع آبی و محیطزیستی خود رسیده و یا نزدیک
شدهاند .برخی از اقدامات صورتگرفته مثل قیمتگذاري باالتر
براي آب کارآمدي را افزایش داده است .با اینوجود عوامل دیگري
چون تغییرات آب و هوایی ،درگیريهاي مستمر ،جمعیت زیاد،
مصرفگرایی و تغییرات شدید آب و هوایی مشكالت این مناطق
را پیچیدهتر ساخته است .نبود تكنولوژي مناسب و مدیریت
کارآمد و مناسب براي منابع محدود آب ،آبیاري گسترده و غیر
اصولی از جمله مشكالت دیگر منطقه است .خاورمیانه و شمال
آفریقا  5درصد جمعیت جهان را دارد ،اما تنها صاحب یک درصد
آب شیرین جهان است (.)Brooks, 2007
برداشت بیرویه از مخازن آب زیرزمینی موجب شده که میزان
تغذیه آبخوان جوابگوي نیاز نبوده و سطح آب زیرزمینی افت
نماید .کاهش سطح آب در سفرههاي آب شیرین باعث تغییر جهت
آب از سمت سفرههاي آب شور و کاهش کیفیت این سفرهها شده
است ( .)Zhu et al., 2004بهطور کلی برداشت بیرویه از منابع آب
شیرین باالخص در مناطق کویري و گرم و خشک ،نفوذ آبهاي
شور به آبخوانهاي شیرین را درپی داشته است .بهطوريکه طبق
بررسی انجام شده میزان کل جامدات محلول بعضی از منابع آبی
شهرستان فردوس از جمله چاه اصلی مجتمع باغستان از زمان
حفر و بهرهبرداري طی مدت یک دهه از  500میلیگرم در لیتر
به مقدار فعلی (تقریبا  1200میلیگرم در لیتر) رسیده است.
ضمن اینکه عمق اکثر چاهها تا حدود  300متر کفشكنی شده
است .در برخی از نقاط روستاها گزارشات و مشاهداتی مبنی بر
برداشت آب توسط روستاییان از منابع آبی کشاورزي یا
حوضانبارهاي خودگردان وجود شد که غالب آنها اگرچه
مطلوبیت بیشتري داشتند اما از نظر کمی و مالكیت و ملزومات و
پارامترهاي بهداشتی داراي شرایط مناسبی نبودند.
در مدیریت سیستمهاي منابع آب ،دیدگاهها و نگرشهاي
متفاوت افراد و در نتیجه عدم قطعیتهاي رفتاري افراد مختلف،
تصمیمگیري را پیچیده کرده؛ چرا که افراد مختلف داراي منافع
و خواستههاي متعدد بوده و از دیدگاه ایشان اهمیت موضوعات
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تقاضا)،
 استفاده از دو منبع تأمین آب در روستاها در مواقع بروز بحرانبهویژه در استان مرزي خراسان جنوبی (مدیریت ریسک).

در برخی از شهرهاي سبز و پایدار ،اجرا شده و نتایج خوبی را
بههمراه داشتهاست (.)Shokouhian and Derakhshan, 2014
طبق نتایج تحقیق ) Van Briesen (2014بر روي زیرساختهاي
تامین آب پایدار ،این سیستم موجب کاهش هزینهها شده است.
چراکه گاهی آب آشامیدنی با کیفیت باال ،براي برخی مقاصد
خاص نیاز نیست و بدین ترتیب در هزینههاي تصفیه صرفهجویی
میشود ( .)Van Briesen et al., 2014هدف از این تحقیق بررسی
استفاده از سیستم دوگانه براي مجامع روستایی شهرستان
فردوس است .اهداف کلی طرح عبارت است از:
 حفاظت از منابع آبی شیرین و باکیفیت شهرستان؛ اهمیت سالمت و رفاه روستائیان و ارتقاي شاخص رضایتمندي(مدیریت عرضه)؛
 جلوگیري از هدررفت آب با کیفیت باال در شبكههاي فرسوده(مدیریت تلفات)،
 فرهنگسازي و آموزش مشترکین در استفاده بهینه از منابعموجود و پرهیز از اسراف و توهم فراوانپنداري آب (مدیریت

 -2مواد و روشها
شهرستان فردوس به مرکزیت شهر فردوس ،در شمال استان
خراسان جنوبی و بین  32درجه و  39دقیقه تا  34درجه و 42
دقیقه عرض شمالی و  57درجه و  5دقیقه تا  58درجه و 55
دقیقه طول شرقی واقع شده است .از شمال به استان خراسان
رضوي (شهرستانهاي بردسكن و گناباد) ،از جنوب به شهرستان
طبس و شهرستان سرایان ،از غرب به شهرستان بشرویه و از شرق
به شهرستان سرایان و گناباد محدود میشود .ارتفاع این شهرستان
از سطح دریا  1293متر است (محمّدي و شیخیزاده .)1395 ,در
شكل  1موقعیت شهرستان فردوس مشخص شده است.

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

در این تحقیق ابتدا خصوصیات منطقه مورد مطالعه بررسی
شد .سپس گزینههاي مختلف تامین آب در روستاهایی که کل
جامدات محلول آن طبق استاندارد  1053باالتر از حداکثر مطلوب
بوده و موجب نارضایتی مشترکین شده است مطرح شد .در ادامه،
مزایا و معایب ،موانع و مشكالت و تجارب حاصله از گزینههاي
انجامشده در روستاهاي مورد مطالعه شامل نصب و راهاندازي
آبشیرینکنهاي نیمهصنعتی با شبكه مجزا ،استقرار تانكرهاي
ثابت در سطح روستاها و آبرسانی توسط تانكر سیار ،پیمایش
کوچهبهکوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی ،انتقال آب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شرب بهوسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهاي
برداشت آب ،تأمین آب شرب بهوسیله احداث تأسیسات
آبشیرینکن صنعتی و اتصال به شبكه توزیع روستا و استفاده از
دستگاههاي فروش کارتی آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت .در
نهایت با توجه به اینکه طبق اعالم مرکز پژوهشهاي مجلس،
توجیه اقتصادي الزم و مسائل اجتماعی یكی از مهمترین
پیششرطهاي الزم براي تفكیک شبكه آب شرب با غیرشرب
است ،گزینههاي مختلف از نظر اقتصادي و ریسک انجام آن
مطالعه و اولویت بندي شد ( عبدالمنافی و مظاهري.)1392 ،
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هدایت الكتریكی و امالح باال بوده که معموالً براي شرب مناسب
نیستند .بنابراین براي رفع این مشكل اقدام به آبرسانی شرب به
روستاها بهصورت مجزا از شبكههاي آب براي مصارف بهداشتی و
غیره شد .این شهرستان با  6500مشترک روستایی داراي حدود
 300کیلومتر شبكه توزیع و خط انتقال ،شامل  5مجتمع روستایی
و  29روستاي تحت پوشش است که در  3مجتمع و  17روستا
بهعلت کیفیت شیمیایی بسیار پایین منابع تأمین آب آنها ،از
روشهاي مختلف فوق براي تأمین آب شرب اهالی استفاده شده
است .مجتمع شماره  1شامل  5روستا ،مجتمع شماره  2شامل 3
روستا و مجتمع شماره  3شامل  4روستا هستند که در هر مجتمع
از دو منبع آبی (چاه) براي تأمین آب بهداشتی روستاها استفاده
میشود 5 .روستاي باقیمانده بهصورت تک روستایی هستند.
جمعیت و خانوار مجتمع و روستاهاي مورد مطالعه طبق جدول
 1است.

براي ارزیابی ریسک از روش جعبه سیاه (Black box

) methodologyاستفاده شد .در این روش ،تحلیل توسط شخص
با تجربه و مجرب انجام میشود .وي براساس تجربه خود و آشنایی
با پروژه ،ریسک آن را تخمین میزند؛ بنابراین تخمین ریسک
متكی بر تجربه کارشناسی است ( .)Tanaka et al., 2000بهمنظور
تعیین ریسک از معادالت ( )1و ( )2استفاده شد.
()1
()2

𝑉∗𝐸∗𝐻= 𝑅
احتمال ∗ شدت = 𝐻

که  :Rریسک :E ،در معرض بودن و  :Vآسیب پذیري هستند
ابتدا مخاطرات گزینههاي موردنظر شناسایی شد .سپس
شدت اثر ،احتمال وقوع و وزن هر یک از مخاطرات با نظر  8نفر
از کارشناسهاي بخشهاي کنترل کیفیت ،بهرهبرداري ،اجرایی،
مشترکین و مدیریت آمور آبفار فردوس تعیین و سپس میانگین
سطح ریسک هریک از گزینهها محاسبه شد .در این مطالعه ،مقدار
فاکتورهاي آسیبپذیري و در معرض بودن براي تعدیل اثر شدت
و احتمال وقوع ناشی از هر مخاطره طبق نظرات کارشناسان درنظر
گرفته شد؛ زیرا خبرگان براساس یادگیري جمعی خود از جلسات
بارش افكار بهصورت ذهنی بهمیزانی که در معرض قرارگیري و
آسیبپذیري هر گزینه ناشی از مخاطرات باشند ،آگاهی نسبی
مییابند ( .)Pipattanapiwong, 2004با اینحال و بهدلیل اعمال
دقیقتر دو فاکتور مذکور ،از ضریب وزنی استفاده شده است
(قندهاري و همكاران.)1396 ،

جدول  -1جمعیت و خانوار مجتمعها و روستاهای مورد مطالعه
ردیف

نام مجتمع-روستا

خانوار

جمعیت

1

مجتمع برون

541

1377

2

مجتمع باغستان

970

3164

3

مجتمع کوثر

523

1779

4

روستاي آبدکی

11

49

5

روستاي مهران کوشک

110

265

6

روستاي چاهنو

59

217

7

روستاي کجه

96

316

8

روستاي پولوند

7

21

کیفیت منابع آبی مجتمعها و روستاهاي مورد مطالعه بهشرح
جدول  2است.

 -3مطالعه موردی
شهرستان فردوس جزء شهرهاي کویري و داراي منابع آبی با

جدول  -2کیفیت منابع آب مجتمعها و روستاهای مورد مطالعه
موقعیت چاه

کل مواد جامد محلول

سختی کل

()µ mhos/cm

)caco3

(Mg/l

میزان سدیم

میزان کلرور

)(Mg/l

)(Mg/l

مجتمع برون چاه 1

1057

55

375

245

مجتمع برون چاه 2

1403

413

338

230

مجتمع باغستان چاه 1

1216

569

240

455

مجتمع باغستان چاه 2

2052

937

417

811

مجتمع کوثر چاه اصلی

2189

470

629

890

مجتمع کوثر چاه رزرو

5023

755

1500

1600

آبدکی

2651

171

858

612

چاهنو

7425

1112

2265

2963

مهرانكوشک

3519

816

955

1380

کجه و پولوند

6853

1281

1991

2541

میانگین

3339

658

957

1173

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تصفیه خود آبشیرینکن نیاز به تدابیر محیطزیستی و صرف
هزینه و وقت دارد؛
 مشكالت مربوط به محل نصب دستگاه در روستا از حیثدسترسی روستائیان به محل برداشت آب و نگهداري و حراست
آن از نظر بهداشتی و امنیتی.

نظر به اینکه تأمین آب شرب روستایی در روستاهاي
شهرستان فردوس با روشهاي متنوعی انجام شده ،مزایا و معایب
و مشكالت و موانع هر روش با توجه به تجارب بهدست آمده،
بررسی میشود.
 -1-3مزایا و معایب ،موانع و مشکالت و تجارب حاصله از

 -2-1-3تعبیه تانکر ثابت گالوانیزه در محلهای مختلف

اقدامات انجامشده

روستا و تأمین آب بهوسیله تانکر سیار
در این روش تانكرهاي ثابت مخصوص آب شرب در روستا
مستقر و از شهر فردوس توسط تانكر سیار آبگیري میشوند.

 -1-1-3تأمین آب شرب بهوسیله نصب و راهاندازی
آبشیرینکن نیمهصنعتی در مناطق روستایی با شبکه
مجزا

الف -مزایا:

در این روش بخشی از آب چاههاي مجتمع کوثر بهوسیله
آبشیرینکنهاي نیمهصنعتی  ROتصفیه و بهوسیله شبكه مجزا
در روستا توزیع میشود .ظرفیت آبشیرینکنهاي نیمهصنعتی
 1000تا  3000لیتر بر شبانهروز است و براي مواردي که نیاز آب
شرب کم باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

 مناسب براي مناطق روستایی بهدلیل وزن و حجم کم با قابلیتجابجایی و داشتن توجیه اقتصادي از این منظر؛
 صرف هزینه اولیه پایین؛ امكان قرارگیري در محلهاي پر رفت و آمد ،اماکن عمومی و ...ب -معایب:

الف -مزایا:

 میزان مصرف آب و در نهایت تعداد دفعات آبرسانی به روستاتوسط تانكر غیرقابل پیشبینی و معموالً توسط مشترکین اعالم
یا رانندگان تانكر سیار برحسب تجربه اقدام به حمل آب میکنند
که برخی موارد این امر باعث اتالف وقت و هزینهها میشود؛
 کلر باقیمانده در فاصله زمانی آبرسانی مجدد بهدلیل زمان ماندطوالنی و یا آفتاب و گرما از بین میرود و امكان مخاطرات
بهداشتی ازنظر آلودگی ثانویه در ظروف برداشت آب افزایش
مییابد؛
 زمان ماند طوالنی آب در تانكر که در محیط باز در معرض سرمایا آفتاب و گرما قرار گرفته ،مشكالتی در خصوص مطلوبیت و
گوارایی آب بهوجود میآورد؛
 قرارگرفتن تانكرهاي آب شرب در معابر ،مخاطراتی از نظرامنیتی ،زنگزدگی و فرسایش بهدلیل بارندگی و شرایط محیطی
دارد؛
 -برداشت رایگان آب علیرغم تحمیل هزینه به شرکت.

 تأمین آب شرب با کیفیت شیمیایی در حد مطلوب و قابلکنترل؛
 مناسب براي مناطق روستایی بهدلیل ظرفیت پایین تولید آبو داشتن توجیه اقتصادي از این منظر؛
 امكان پراکندگی بیشتر در سطح روستا و کوتاه شدن مسیردسترسی به آب بهویژه توسط سالمندان؛
 صرف هزینه اولیه پایین بهدلیل هزینه پایین خرید دستگاه نیمهصنعتی؛
 امكان قرارگیري در محیطهاي عمومی مانند مساجد و مدارسو  ...در فضاي کم.
ب -معایب:
 راهبري و بهرهبرداري ،نگهداري و تعمیرات دستگاه نیاز بهنیروي آگاه و متخصص در زمینهي آبشیرینکنها دارد؛
 تحمیل هزینههاي گزاف براي نظارت و تعمیرات دستگاه بهدلیلپراکندگی و مسافت روستاها و مسیرهاي خاکی که باعث عدم
رغبت در نگهداري از دستگاهها میشود؛
 عدم پرداخت آببها بهدلیل نبودن نیروي الزم که در روستاهايدوردست و کمجمعیت توجیهی براي بهکارگیري نیروي خاص این
امر وجود ندارد؛
 جنس مخازن ذخیره آب دستگاههاي آبشیرینکن نیمهصنعتیاز جنس پلیاتیلن بوده و باعث نفوذ نور و ایجاد جلبک در مخزن
ذخیره آب دستگاه میشود؛
 تولید فاضالب آبشیرینکنها در محل برداشت آب و از محلنشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -3-1-3پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده از تانکر سیار یا
روش سقایی
در این روش تانكرهاي سیار مخصوص آب شرب داراي شیر
برداشت بهصورت دورهاي و منظم در روستا مستقر میشوند و
روستاییان نسبت به برداشت و ذخیره آب مورد نیاز خود تا نوبت
بعدي آبرسانی اقدام مینمایند.
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بهداشتی و شیمیایی آب آشامیدنی بهدلیل داشتن تأسیسات
منسجم؛
 در اختیار داشتن آب با کیفیت شیمیایی مطلوب براي مصارفبهداشتی و آشامیدن در منازل براي مشترکین؛
 دسترسی آسان در تمام نقاط برداشت روستا؛ -فروش آب طبق تعرفه از استفادهکنندگان.

الف -مزایا:
 بهدلیل تحت کنترل بودن تانكر سیار امكان کلرزنی و گندزداییمستمر وجود دارد؛
 بهدلیل حجم کم آب و برداشت زیاد ،زمان ماند آب در تانكرکمتر بوده و میزان گوارایی آب باالتر است؛
 صرف هزینه اولیه و ثانویه پایینتر (عدم نیاز به سرمایهگذاريباالي اولیه براي راهاندازي و هزینه نگهداري پایین).

ب -معایب:
 هزینه اولیه خرید ،راهاندازي ،نگهداري و بهرهبرداري قابلتوجهاست؛
 بهدلیل حجم باالي آب مورد تصفیه ،نیاز به سرویس مستمر ودورهاي دستگاه وجود دارد؛
 نداشتن نیروي متخصص در زمینه آبشیرینکنها بهخصوصانواع صنعتی و در نهایت تأخیر در سرویس و تعمیرات دستگاه که
این امر نیز باعث تحمیل هزینههاي بیشتر و نارضایتی مردم
میشود؛
 هدررفت پساب دستگاه اسمز معكوس قابلتوجه بوده و نیاز بهمحل تخلیه دارد.

ب -معایب:
 اتالف وقت و انرژي و نیروي انسانی؛ دسترسی کمتر روستاییان به آب آشامیدنی بهلحاظ عدمهماهنگی زمانهاي آبرسانی.
 -4-1-3انتقال آب شرب بهوسیله ایجاد شبکه دوگانه در
روستا و احداث سکوهای برداشت آب
در این روش در هر روستا یک شبكه آب شرب از منبع آب
شهر فردوس و یک شبكه بهداشتی از چاههاي مجتمع کوثر
طراحی میشود.
الف -مزایا:

 -6-1-3تأمین آب شرب بهوسیله فروش آب و راهاندازی

 امكان کنترل بیشتر و دقیقتر از نظر بهرهبرداري و کنترلکیفیت بهداشتی و شیمیایی آب آشامیدنی بهدلیل داشتن
تأسیسات منسجم.

دستگاه کارتی
در این روش در هر روستا یک شبكه آب شرب از منبع آب
شهر فردوس و یک شبكه بهداشتی از چاههاي مجتمع کوثر
طراحی میشود ،با این تفاوت که آب شرب بهوسیله دستگاه کارتی
بهفروش میرسد.

ب -معایب:
 هزینه اولیهي بسیار باال؛ هزینه بهرهبرداري باال بهدلیل وجود تأسیسات ،بهخصوص درمناطقی که تأسیسات آبشیرینکن صنعتی وجود دارد .همچنین
بهعلت محدودیت معابر ،برخی از لولهها بههمراه شبكه غیرشرب
در یک کانال قرار گرفته که در مواقع رفع اتفاق محدودیتهایی
بههمراه دارد؛
 برداشت رایگان آب از سكوها بهدلیل نداشتن متولی خاص درروستا و نبود راهکار قانونی الزم براي اخذ هزینه آببها.

الف -مزایا:
 کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت و مطلوبیت آب؛ فروش آب طبق تعرفه از استفادهکنندگان؛ به لحاظ قرارگیري در مكان امن ،نگهداري و مراقبت از دستگاهبهتر انجام میشود.
ب -معایب:
 هزینه خرید دستگاه باال است؛ تعمیرات دستگاه نیاز به نیروي متخصص دارد. تعرفه پایین آببها و عدم تطابق هزینه و درآمد؛ قرارگیري در محیط بسته و قابل کنترل و اخذ انشعاب برق و ...هزینههاي اولیه را زیاد میکند؛
 تهیه و شارژ مكرر کارتهاي اعتباري و نحوه استفاده از آنمشكالتی را براي سالمندان ،بیسوادان و سایرین ایجاد میکند؛
 امكان استفاده براي رهگذران غیربومی بدون کارت میسر نیست.طبق جدول  3گزینهها از نظر اقتصادي براساس هزینه تمام

 -5-1-3تأمین آب شرب بهوسیله احداث تأسیسات
آبشیرینکن صنعتی و اتصال به شبکه توزیع روستا
در این روش کل آب چاههاي مجتمع کوثر بهوسیله
آبشیرینکنهاي صنعتی  ROتصفیه و وارد شبكه توزیع روستا
میشود.
الف -مزایا:
 امكان کنترل بیشتر و دقیقتر از نظر بهرهبرداري و از نظر کیفیتنشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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آبشیرینکن ،هزینه آبرسانی سیار و ....توسط تیم کارشناسی
محاسبه و با توجه به آب تولیدي مقایسه شد .الزم به ذکر است
قیمت تمام شده مربوط به زمان انجام تحقیق است.

شده هر مترمكعب آب مقایسه شده است .ابتدا هزینه طراحی،
اجرا و نگهداري هریک از پروژهها با توجه به طول خط انتقال،
شبكه توزیع ،خرید آب از آب و فاضالب شهري ،نوع دستگاه

جدول  -3مقایسه گزینهها از نظر اقتصادی (هزینه تمام شده هر مترمکعب آب)
ردیف

شرح

هزینه یک مترمکعب آب (ریال)

1

تأمین آب شرب بهوسیله نصب و راهاندازي آبشیرینکن نیمهصنعتی در مناطق روستایی با شبكه مجزا

16500

2

تعبیه تانكر ثابت گالوانیزه در محلهاي مختلف روستا و تأمین آب بهوسیله تانكر سیار

15500

3

پیمایش کوچهبهکوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی

16000

4

انتقال آب شرب بهوسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهاي برداشت آب

15000

5

تأمین آب شرب بهوسیله احداث تأسیسات آبشیرینکن صنعتی و اتصال به شبكه توزیع روستا

18500

6

تأمین آب شرب بهوسیله فروش آب و راهاندازي دستگاه کارتی

8000

بهشرح جدول  4است.

مخاطرات شناسایی شده گزینهها براساس نظرکارشناسان

جدول  -4مخاطرات
شماره گزینه

نوع مخاطره

توضیحات

H1

بروز مشكالت اجتماعی در انجام پروژه

عدم پذیرش مشترکین

H2

هزینههاي اجتماعی براي جلب رضایت مبدا و مقصد

H3

امكان بروز مشكالت فنی

H4

تاثیر رقابتهاي سیاسی بر انتخاب گزینه

H5

احتمال آلودگی و اثرات محیطزیستی

مشكالت پساب ایجاد شده

H6

احتمال افزایش حقابه

گران شدن آب دریافتی

H7

کاهش تامین آب بهدلیل توسعه باالدست

افزایش جمعیت حوزه آبریز

H8

احتمال عدم تامین مالی

H9

احتمال بروز مخالفتهاي محیطزیستی

مناطق حفاظت شده

H10

احتمال خرابكاري در تاسیسات

امكان خرابكاري و پدافند غیرعامل

H11

احتمال ایجاد تغیرات اقلیمی

پیشروي سفرههاي آب شور ،کاهش کیفیت منابع

H12

احتمال ایجاد مشكالت بهداشتی

استفاده روستاییان از منابع غیر بهداشتی

خرابی  ،زلزله ،سیل و...

با فاصله امكان  %99براي احتمال و شدت هر مخاطره حد باال و
پایین ریسک بهدست آمد.

مطابق جدول  ،5با توجه به معادالت ( )1و ( )2و جدول ،4
ریسک متوسط ،حد باال و حد پایین ریسک براي تمام گزینهها
محاسبه شده است .ابتدا میانگین وزنی هر گزینه محاسبه و سپس

جدول  -5مقایسه گزینهها از نظر امکان ریسک (درصد)
ردیف

شرح

ریسک متوسط

انحراف معیار

حد باالی ریسک

حد پایین ریسک

1

تأمین آب شرب بهوسیله نصب و راهاندازي آبشیرینکن
نیمهصنعتی در مناطق روستایی با شبكه مجزا

12/25

7/23
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عجوالنه در مورد روشهاي مختلف تأمین آب شرب در مناطق
روستایی ،یک الگوي واحد را درنظر گرفت .براي موقعیتهاي
مختلف از نظر جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی و با درنظر گرفتن
تجارب و بهکار بردن خالقیت در این امر باید روشهاي متناسب
براي هر موقعیت بهکار گرفته شود .در مناطق روستایی بهدلیل
پراکندگی روستاها و مسیرهاي طوالنی و جمعیتهاي پایین،
تأمین آب شرب بهروشهاي نصب و راهاندازي آبشیرینکنهاي
نیمهصنعتی با شبكه مجزا ،استقرار تانكرهاي 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 سكوهاي برداشت آب،
تأمین آب شرب بهوسیله احداث تأسیسات آبشیرینکن صنعتی
و اتصال به شبكه توزیع روستا و استفاده از دستگاههاي فروش
کارتی آب شیرین ،عالوهبر اینکه از نظر اقتصادي اصالً با هزینهها
همخوانی ندارد ،کنترل آب از نظر کلر باقیمانده و بهداشت آب
سخت و دشوار است .بنابراین باید براي تأمین آب شرب راهکارهاي
نوین و پیشرفته در قالب طرحهاي ابتكاري در دستور کار قرار
گیرد.
با توجه به کاهش شدید بارندگی و بروز خشکسالیها و از
طرفی برداشت بیرویه از ذخایر آب زیرزمینی ،صرفهجویی در
مصرف آب ،امري بسیار قابلتأمل و حائز اهمیت است .لذا با وجود
اقدامات تبلیغی و فرهنگی بهخصوص در مقاطع سنی پایین و
نقشآفرینی زنان ،با تعدیل آببهاي مشترکین عالوه بر تأکید بر
ارزش آب و در نهایت صرفهجویی افراد جامعه ،قسمتی از
هزینههاي شرکتهاي آب و فاضالب شهري و روستایی که براي
تأمین رفاه مردم متحمل میشوند جبران میشود.

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
در این مطالعه نحوه تأمین آب شرب در روستاهاي شهرستان
فردوس که داراي منابع آبی با کیفیت مناسب شرب نیستند مورد
بررسی قرار گرفت و مشكالت و مزایاي روشهاي بهکار گرفتهشده
بیان شد .طبق نتایج بهدست آمده ،تأمین آب شرب بهوسیله
فروش آب و راهاندازي دستگاه کارتی اقتصاديترین گزینه مورد
بررسی بود ولی داراي باالترین مقدار ریسک در بین گزینهها است.
علت آن میتواند استفاده روستاییان از سایر منابع غیربهداشتی
موجود در روستا از جمله قناتها و چشمهها بهعلت رایگان بودن
باشد .انتقال آب شرب بهوسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و
احداث سكوهاي برداشت آب داراي کمترین مقدار ریسک بود که
با توجه به اقتصادي بودن میتواند بهعنوان اولویت تامین آب
مجتمع قرار گیرد.
قندهاري و همكاران ( )1396با بررسی ارزیابی ریسک
گزینههاي تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها بهاین نتیجه
رسیدند که استفاده از دامنه امكان ریسک براي اولویتبندي
گزینهها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی) میتواند بسیار مفید واقع
شود .فعالیتهایی که در زمینه ایجاد شبكه دوگانه و تفكیک آبها
از نظر مصارف شرب و بهداشت صورتگرفته ،پیامدهایی داشته
است که عالوهبر رضایت مشترکین روستایی و افزایش همگانی
سطح دسترسی به آب شرب بهداشتی ،باعث مدیریت منابع آب
در دسترس چه قابلشرب و چه غیرقابلشرب شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد ایجاد شبكه دوگانه تأمین آب
داراي نقاط ضعف و قوت عمدهاي است .رعایت استانداردهاي آب
شرب براي مصارف شرب الزامی است ولی آب بهداشتی میتواند
با کیفیت پایینتري نسبت به آب شرب ارائه شود .اگرچه آب
غیرشرب بهداشتی منازل مسكونی باید حداقل مقادیر کیفی
استانداردهاي آب شرب را رعایت نماید .از آنجا که مصارف شرب
تنها بخش کوچكی از مصارف خانگی را شامل میشوند و از طرفی
منابع آب با کیفیت منطقه محدود است ،میتوان با یک
برنامهریزي بلندمدت ،استفاده از منابع آب با کیفیت منطقه را
محدود به مصارف شرب کرده و براي مصارف بهداشتی از منابع
آبی که از کیفیت پایینتري برخوردار هستند استفاده نمود .این
رویكرد باعث صرفهجویی و حفظ منابع آب با کیفیت منطقه
میشود .در شرایط فعلی با توجه به تغییر اقلیم منطقه و
خشکسالیهاي مكرر ،ایجاد شبكه دوگانه تأمین آب جزو
گزینههاي مقابله با مشكالت مربوطه است .بنابراین دیر یا زود باید
بهسمت این اقدامات رفت و تدابیر و سیاستگذاري الزم توسط
دولتمردان اتخاذ شود.
در واقع با توجه به شرایط مختلف بومی و اقلیمی ،فرهنگی و
اجتماعی مناطق کشور نمیتوان با کلیگویی و یا اتخاذ تصمیمات
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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