
 نشریه علمی 

 علوم و مهندسی آب و فاضالب 

1399 ، بهار54-46صفحات  ،1 شماره ،پنجم سال  

Journal of Water and Wastewater 

Science and Engineering (JWWSE) 

Vol. 5, No. 1, PP. 46-54, Spring 2020 

DOI: 10.22112/jwwse.2020.160666.1127 

یادداشت فنی

در  های دوگانهتأمین آب شرب با اجرای طرح نحوه

فردوس( ،مجتمع کوثر: مطالعه موردی) اجتماعات کوچک

 3و نوید عبدالهی 2، هاجر نوروزی*1یاسر جمشیدی مقدم
بهداشت محیط، کارشناس کنترل کیفیت، کارشناس ارشد مهندسی  -1

ایران. آب و فاضالب روستایی فردوس، خراسان جنوبی،

ایران. جنوبی، خراسان محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناس -2

 و مدیر شرکت آب فاضالب، و آب عمران مهندسی ارشد کارشناس -3

          ایران. جنوبی، خراسان فردوس، روستایی فاضالب

yahoo.com1366yaser.jm@ * نویسنده مسئول، ایمیل:

 22/10/1397تاریخ دریافت: 

 21/10/1398تاریخ اصالح: 

14/11/1398تاریخ پذیرش: 

Technical Note 

How to Supply Drinking Water by 

Implementing Dual Plans in Small Communities 

(Case Study: Kowsar Complex, Ferdows)

Yaser Jamshidi Moghadam1*, Hajar Nowroozi2 and 

Navid Abdollahi3

1- M.Sc. in Environmental Health Engineering, Quality 

Control Expert, Ferdows Rural Water and Wastewater, South 

Khorasan Province, Iran.  

2- M.Sc. in Environmental Health Engineering, South 

Khorasan Province, Iran.  

3- M.Sc. in Water and Wastewater Engineering, Manager of 

Ferdows Rural Water and Wastewater Company, South 

Khorasan Province, Iran.   

* Corresponding author, Email:  yaser.jm1366@yahoo.com

Received: 12/01/2019  

Revised: 11/01/2020    

Accepted: 03/02/2020 

افزایش و آبی منابع ذخیره سرانه کاهش جمعیت، افزایش با

عنوانبه آب بحران آب، میكروبی و شیمیایی فیزیكی، هايآلودگی

تحقیق این از هدف. است شده مطرح جهانی بزرگ معضالت از یكی

شهرستان  روستایی مجامع براي انهگدو سیستم از استفاده بررسی

اندازي هاي مورد مطالعه شامل نصب و راهگزینه. است فردوس

روستاها با شبكه مجزا، استقرار تانكرهاي ثابت در سطح  کنشیرینآب

کوچه و استفاده از تانكر  به و آبرسانی توسط تانكر سیار، پیمایش کوچه

وسیله ایجاد شبكه دوگانه در سیار یا روش سقایی، انتقال آب شرب به

وسیله احداث روستا و احداث سكوهاي برداشت آب، تأمین آب شرب به

توزیع روستا و کن صنعتی و اتصال به شبكه شیرینتأسیسات آب

از نظر اقتصادي و  هاي فروش کارتی آب شیریناستفاده از دستگاه

دست آمده بندي شد. طبق نتایج بهریسک انجام آن، مطالعه و اولویت

اندازي دستگاه کارتی وسیله فروش آب و راههزینه تأمین آب شرب به

 33/20ریال است. اما با ریسک متوسط  8000مكعب ازاي هر متربه

وسیله انتقال آب شرب بهها است. داراي باالترین ریسک در بین گزینه

ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهاي برداشت آب از لحاظ 

ریال دومین اولویت اقتصادي است که با  15000اقتصادي با هزینه 

درصد داراي کمترین مقدار ریسک است که  52/6میانگین ریسک 

اولویت تامین آب مجتمع قرار گیرد. با توجه به تغییر عنوان تواند بهمی

 نیشبكه دوگانه کارآمدتر جادیاهاي مكرر، اقلیم منطقه و خشكسالی

 .استمقابله با مشكالت مربوطه  نهیگز

.شبكه دوگانه، آب شرب، اجتماعات کوچک های کلیدی:واژه

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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 مقدمه -1

 

 و آبی منابع ذخیره سرانه کاهش جمعیت، افزایش با امروزه

 بحران آب، میكروبی و شیمیایی فیزیكی، هاي آلودگی افزایش

است  شده مطرح جهانی بزرگ معضالت از یكی عنوانبه آب

(Raygan et al., 2012).  منابع آب زیرزمینی  ،هاپس از یخچال

در نقاطی که . دومین منبع آب شیرین موجود در جهان است

ها وجود نداشته و یا ها و رودخانههاي سطحی مانند دریاچهآب

منابع آب زیرزمینی غیرقابل استفاده باشند نیازهاي آبی توسط 

به استثناي مواردي محدود،  .(1397 ،اله ومردان ) شودبرطرف می

ها و کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون به ملت

زیستی خود رسیده و یا نزدیک هاي منابع آبی و محیطمحدودیت

گذاري باالتر گرفته مثل قیمتبرخی از اقدامات صورت .اندشده

وجود عوامل دیگري با این. براي آب کارآمدي را افزایش داده است

هاي مستمر، جمعیت زیاد، چون تغییرات آب و هوایی، درگیري

گرایی و تغییرات شدید آب و هوایی مشكالت این مناطق مصرف

تكنولوژي مناسب و مدیریت تر ساخته است. نبود را پیچیده

کارآمد و مناسب براي منابع محدود آب، آبیاري گسترده و غیر 

اصولی از جمله مشكالت دیگر منطقه است. خاورمیانه و شمال 

اما تنها صاحب یک درصد  د،درصد جمعیت جهان را دار 5آفریقا 

 . (Brooks, 2007) آب شیرین جهان است

رویه از مخازن آب زیرزمینی موجب شده که میزان برداشت بی

سطح آب زیرزمینی افت  نبوده و نیازتغذیه آبخوان جوابگوي 

هاي آب شیرین باعث تغییر جهت کاهش سطح آب در سفرهد. نمای

ها شده هاي آب شور و کاهش کیفیت این سفرهآب از سمت سفره

 رویه از منابع آبطور کلی برداشت بیبه .(Zhu et al., 2004)است 

هاي شیرین باالخص در مناطق کویري و گرم و خشک، نفوذ آب

که طبق طوريشیرین را درپی داشته است. بههاي شور به آبخوان

بررسی انجام شده میزان کل جامدات محلول بعضی از منابع آبی 

مجتمع باغستان از زمان  شهرستان فردوس از جمله چاه اصلی

گرم در لیتر میلی 500برداري طی مدت یک دهه از حفر و بهره

است. گرم در لیتر( رسیده میلی 1200به مقدار فعلی )تقریبا 

شكنی شده متر کف 300ها تا حدود که عمق اکثر چاهضمن این

است. در برخی از نقاط روستاها گزارشات و مشاهداتی مبنی بر 

برداشت آب توسط روستاییان از منابع آبی کشاورزي یا 

ها اگرچه انبارهاي خودگردان وجود شد که غالب آنحوض

لكیت و ملزومات و مطلوبیت بیشتري داشتند اما از نظر کمی و ما

 پارامترهاي بهداشتی داراي شرایط مناسبی نبودند. 

هاي ها و نگرشهاي منابع آب، دیدگاهدر مدیریت سیستم

هاي رفتاري افراد مختلف، متفاوت افراد و در نتیجه عدم قطعیت

گیري را پیچیده کرده؛ چرا که افراد مختلف داراي منافع تصمیم

از دیدگاه ایشان اهمیت موضوعات  هاي متعدد بوده وو خواسته

. (1396 ،ي و همكارانقندهار)مختلف مدیریت آب متفاوت است 

 آب کمبود از جهان کشور 29 در نفر میلیون 45 که طوريبه

 مناطق در آب با مرتبط هاينگرانی بیشترین و برندمی رنج

 در هابیماري درصد 80 از بیش و بوده خشک نیمه و خشک

 Raygan)دهد می تشكیل آب منشأ با هاییبیماري را دنیا سطح

et al., 2012).  

هاي منابع آب، تابع عوامل که پایداري سیستمبا توجه به این

اجتماعی است؛ بنابراین در -زیستیمحیط–مختلف اقتصادي

هاي تامین آب، بررسی اثرات متقابل پارامترهاي ارزیابی گزینه

ها، الزم و ضروري هاي ناشی از آنمختلف از عوامل فوق و ریسک

هاي ها در سیستماست. بسیاري از پارامترها و ارتباط بین آن

بودن اطالعات، برداري، ناکافیعلت خطا در دادهمدیریت آب به

هاي آبی و غیره همراه با عدم قطعیت باال و پیچیدگی سیستم

 ,.Maqsood et al., 2005; McIntyre et al)ریسک فراوان است 

2003). (Maqsood et al., 2005; McIntyre et al., 2003).  نتایج

هاي استفاده از سیستمنشان داد ( 1388) اکبرپور و همكاران

 دوگانه در درازمدت براي تامین آب روستاهاي مجتمع از نظر

 است.اقتصادي مقرون به صرفه 

خراسان هاي استان توان گفت شهرستانکلی می طوربه

جنوبی از جمله شهرستان فردوس هم از این امر مستثنی نبوده و 

 تیموقع لیدلبه روند.شمار میخشک بهجزء مناطق خشک و نیمه

نامساعد آب  طیلوت و شرا ریکو یشرق هیاستان در حاش يریگقرار

کم  زیو تعداد آن ن ادیمنطقه ز يهاستگاهیا نیفاصله ب یی،و هوا

 يامنطقه دهیپد کی سالیخشک که جااز آن وجودنیبا ا است.

 يهاستگاهیا ریآن از سا ییآب و هوا يهایژگیو یبررس يبرا ،است

 یبارش در خراسان جنوب نیانگیاستفاده شده است. م زین ارجوهم

 است متریلیم 155( حدود 2014-1990) يدوره آمار یط

در واقع متوسط بارندگی آن کمتر  .(1398 راد،سارانی و جهانگیر)

دلیل است. از طرف دیگر بهاز نصف متوسط کشوري 

سال گذشته و برداشت بیش از حد از منابع  18هاي سالیخشک

آبی براي کشاورزي و با توجه به عدم کیفیت منابع آبی در مناطق 

روستایی، وضع تأمین آب شرب نگران کننده است. در همین 

جویی در مصرف آب راستا براي تأمین رضایت مشترکین و صرفه

اي نمودن برخی روستاها و ب، اقدام به دوشبكهبا کیفیت مطلو

 تأمین مجزاي آب براي مصارف شرب و بهداشت شده است. 

 ( بر روي کاربرد1391نتایج تحقیق دانشجو و همكاران )

هنگامی که مشهد نشان داد  شهر در دوگانه آبرسانی هايسیستم

ها نرخ بهره سالیانه کاهش داشته باشد، با توجه به اختالف قیمت

علت کاهش کارگیري سیستم توزیع دوگانه بهدر تصفیه آب، به

نتایج تحقیق شكوهی و  جویی دارد.صرفه ،هاي اولیههزینه

نشان هاي تامین آب پایدار ساختزیر( بر روي 1393همكاران )

کیفیت باال و آب با کیفیت پائین  گانه آب باسیستم توزیع دو داد
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پایدار، اجرا شده و نتایج خوبی را در برخی از شهرهاي سبز و 

. (Shokouhian and Derakhshan, 2014)است همراه داشتهبه

هاي ساختزیرروي بر  Van Briesen (2014)طبق نتایج تحقیق 

است. ها شده این سیستم موجب کاهش هزینه ،تامین آب پایدار

که گاهی آب آشامیدنی با کیفیت باال، براي برخی مقاصد چرا

جویی هاي تصفیه صرفهخاص نیاز نیست و بدین ترتیب در هزینه

بررسی تحقیق این از هدف .(Van Briesen et al., 2014)شود می

شهرستان  روستایی مجامع براي انهگدو سیستم از استفاده

اهداف کلی طرح عبارت است از:. است فردوس

 حفاظت از منابع آبی شیرین و باکیفیت شهرستان؛ -

مندي سالمت و رفاه روستائیان و ارتقاي شاخص رضایتاهمیت  -

 )مدیریت عرضه(؛

هاي فرسوده جلوگیري از هدررفت آب با کیفیت باال در شبكه -

 )مدیریت تلفات(،

سازي و آموزش مشترکین در استفاده بهینه از منابع فرهنگ -

پنداري آب )مدیریت موجود و پرهیز از اسراف و توهم فراوان

 تقاضا(،

ستفاده از دو منبع تأمین آب در روستاها در مواقع بروز بحران ا -

ویژه در استان مرزي خراسان جنوبی )مدیریت ریسک(.هب

هامواد و روش -2

شهر فردوس، در شمال استان  تیشهرستان فردوس به مرکز

 42درجه و  34دقیقه تا  39درجه و  32ی و بین خراسان جنوب

 55درجه و  58دقیقه تا  5و درجه  57دقیقه عرض شمالی و 

دقیقه طول شرقی واقع شده است. از شمال به استان خراسان 

(، از جنوب به شهرستان بردسكن و گناباد يهاشهرستانرضوي )

طبس و شهرستان سرایان، از غرب به شهرستان بشرویه و از شرق 

شود. ارتفاع این شهرستان به شهرستان سرایان و گناباد محدود می

در  .(1395, زادهشیخی و محمّدي)متر است  1293دریا  از سطح

 موقعیت شهرستان فردوس مشخص شده است. 1شكل 

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

مطالعه بررسی در این تحقیق ابتدا خصوصیات منطقه مورد 

کل هاي مختلف تامین آب در روستاهایی که شد. سپس گزینه

باالتر از حداکثر مطلوب  1053جامدات محلول آن طبق استاندارد 

بوده و موجب نارضایتی مشترکین شده است مطرح شد. در ادامه، 

هاي مزایا و معایب، موانع و مشكالت و تجارب حاصله از گزینه

اندازي شده در روستاهاي مورد مطالعه شامل نصب و راهانجام

صنعتی با شبكه مجزا، استقرار تانكرهاي هاي نیمهکنشیرینآب

ثابت در سطح روستاها و آبرسانی توسط تانكر سیار، پیمایش 

کوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی، انتقال آب بهکوچه

ه دوگانه در روستا و احداث سكوهاي وسیله ایجاد شبكشرب به

وسیله احداث تأسیسات برداشت آب، تأمین آب شرب به

توزیع روستا و استفاده از کن صنعتی و اتصال به شبكه شیرینآب

مورد بررسی قرار گرفت. در  هاي فروش کارتی آب شیریندستگاه

 ،هاي مجلسمرکز پژوهشطبق اعالم  کهبا توجه به این نهایت

ترین یكی از مهممسائل اجتماعی و  اقتصادي الزم توجیه

 الزم براي تفكیک شبكه آب شرب با غیرشربهاي شرطپیش

هاي مختلف از نظر اقتصادي و ریسک انجام آن گزینهاست، 

 .(1392 ي،و مظاهری عبدالمناف )مطالعه و اولویت بندي شد 
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 Black box)براي ارزیابی ریسک از روش جعبه سیاه 

methodology)  استفاده شد. در این روش، تحلیل توسط شخص

شود. وي براساس تجربه خود و آشنایی با تجربه و مجرب انجام می

؛ بنابراین تخمین ریسک زندبا پروژه، ریسک آن را تخمین می

منظور به .(Tanaka et al., 2000)متكی بر تجربه کارشناسی است 

 ( استفاده شد.2( و )1تعیین ریسک از معادالت )

(1)𝑅 = 𝐻 ∗ 𝐸 ∗ 𝑉 

(2)𝐻 = شدت ∗ احتمال

 هستند آسیب پذیري: Vو  در معرض بودن: Eریسک، : Rکه 

هاي موردنظر شناسایی شد. سپس ابتدا مخاطرات گزینه

نفر  8شدت اثر، احتمال وقوع و وزن هر یک از مخاطرات با نظر 

برداري، اجرایی، هاي کنترل کیفیت، بهرههاي بخشاز کارشناس

مشترکین و مدیریت آمور آبفار فردوس تعیین و سپس میانگین 

ها محاسبه شد. در این مطالعه، مقدار سطح ریسک هریک از گزینه

پذیري و در معرض بودن براي تعدیل اثر شدت فاکتورهاي آسیب

و احتمال وقوع ناشی از هر مخاطره طبق نظرات کارشناسان درنظر 

دگیري جمعی خود از جلسات گرفته شد؛ زیرا خبرگان براساس یا

میزانی که در معرض قرارگیري و صورت ذهنی بهبارش افكار به

پذیري هر گزینه ناشی از مخاطرات باشند، آگاهی نسبی آسیب

دلیل اعمال حال و بهبا این .(Pipattanapiwong, 2004)یابند می

تر دو فاکتور مذکور، از ضریب وزنی استفاده شده است دقیق

.(1396و همكاران،  يقندهار)

مطالعه موردی -3

شهرستان فردوس جزء شهرهاي کویري و داراي منابع آبی با 

هدایت الكتریكی و امالح باال بوده که معموالً براي شرب مناسب 

این مشكل اقدام به آبرسانی شرب به  نیستند. بنابراین براي رفع

هاي آب براي مصارف بهداشتی و صورت مجزا از شبكهروستاها به

مشترک روستایی داراي حدود  6500غیره شد. این شهرستان با 

مجتمع روستایی  5کیلومتر شبكه توزیع و خط انتقال، شامل  300

روستا  17مجتمع و  3روستاي تحت پوشش است که در  29و 

ها، از لت کیفیت شیمیایی بسیار پایین منابع تأمین آب آنعبه

هاي مختلف فوق براي تأمین آب شرب اهالی استفاده شده روش

 3شامل  2روستا، مجتمع شماره  5شامل  1است. مجتمع شماره 

روستا هستند که در هر مجتمع  4شامل  3روستا و مجتمع شماره 

اشتی روستاها استفاده از دو منبع آبی )چاه( براي تأمین آب بهد

صورت تک روستایی هستند. روستاي باقیمانده به 5شود. می

جمعیت و خانوار مجتمع و روستاهاي مورد مطالعه طبق جدول 

است. 1

ها و روستاهای مورد مطالعهجمعیت و خانوار مجتمع -1جدول 

شرح ها و روستاهاي مورد مطالعه بهکیفیت منابع آبی مجتمع

است. 2جدول 

ها و روستاهای مورد مطالعهکیفیت منابع آب مجتمع -2جدول 

میزان کلرور
(Mg/l)

میزان سدیم
(Mg/l)

سختی کل
)3Mg/l caco(

کل مواد جامد محلول
(µ mhos/cm) 

موقعیت چاه

245 375 55 1057 1مجتمع برون چاه 

230 338 413 1403 2برون چاه  مجتمع

455 240 569 1216 1مجتمع باغستان چاه 

811 417 937 2052 2مجتمع باغستان چاه 

890 629 470 2189 مجتمع کوثر چاه اصلی

1600 1500 755 5023 مجتمع کوثر چاه رزرو

612 858 171 2651 آبدکی

2963 2265 1112 7425 چاهنو

1380 955 816 3519 مهرانكوشک

2541 1991 1281 6853 کجه و پولوند

1173 957 658 3339 میانگین

جمعیت خانوار روستا-نام مجتمع ردیف

5411377مجتمع برون1

9703164باغستانمجتمع 2

5231779مجتمع کوثر3

1149روستاي آبدکی4

110265روستاي مهران کوشک5

59217روستاي چاهنو6

96316روستاي کجه7

721روستاي پولوند8
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که تأمین آب شرب روستایی در روستاهاي نظر به این

هاي متنوعی انجام شده، مزایا و معایب شهرستان فردوس با روش

دست آمده، و مشكالت و موانع هر روش با توجه به تجارب به

شود.میبررسی 

مزایا و معایب، موانع و مشکالت و تجارب حاصله از  -3-1

 شدهاقدامات انجام

اندازی وسیله نصب و راهتأمین آب شرب به -3-1-1

صنعتی در مناطق روستایی با شبکه کن نیمهشیرینآب

 مجزا

وسیله هاي مجتمع کوثر بهدر این روش بخشی از آب چاه

وسیله شبكه مجزا تصفیه و به ROصنعتی هاي نیمهکنشیرینآب

صنعتی هاي نیمهکنشیرینشود. ظرفیت آبدر روستا توزیع می

روز است و براي مواردي که نیاز آب لیتر بر شبانه 3000تا  1000

گیرد. شرب کم باشد مورد استفاده قرار می

 مزایا: -الف

تأمین آب شرب با کیفیت شیمیایی در حد مطلوب و قابل  -

کنترل؛

دلیل ظرفیت پایین تولید آب مناسب براي مناطق روستایی به -

و داشتن توجیه اقتصادي از این منظر؛

امكان پراکندگی بیشتر در سطح روستا و کوتاه شدن مسیر  -

ویژه توسط سالمندان؛هدسترسی به آب ب

دلیل هزینه پایین خرید دستگاه نیمه پایین به صرف هزینه اولیه -

صنعتی؛ 

هاي عمومی مانند مساجد و مدارس امكان قرارگیري در محیط -

و ... در فضاي کم.

 معایب: -ب

برداري، نگهداري و تعمیرات دستگاه نیاز به راهبري و بهره -

ها دارد؛ کنشیریني آبنیروي آگاه و متخصص در زمینه

دلیل هاي گزاف براي نظارت و تعمیرات دستگاه بهتحمیل هزینه -

پراکندگی و مسافت روستاها و مسیرهاي خاکی که باعث عدم 

شود؛ها میرغبت در نگهداري از دستگاه

دلیل نبودن نیروي الزم که در روستاهاي بها بهعدم پرداخت آب -

کارگیري نیروي خاص این هجمعیت توجیهی براي بدوردست و کم

امر وجود ندارد؛

صنعتی کن نیمهشیرینهاي آبآب دستگاه جنس مخازن ذخیره -

اتیلن بوده و باعث نفوذ نور و ایجاد جلبک در مخزن از جنس پلی

شود؛آب دستگاه می ذخیره

ها در محل برداشت آب و از محل کنشیرینتولید فاضالب آب -

زیستی و صرف کن نیاز به تدابیر محیطشیرینخود آب تصفیه

هزینه و وقت دارد؛

صب دستگاه در روستا از حیث مشكالت مربوط به محل ن -

دسترسی روستائیان به محل برداشت آب و نگهداري و حراست 

آن از نظر بهداشتی و امنیتی. 

های مختلف تانکر ثابت گالوانیزه در محل تعبیه -3-1-2

 تانکر سیار وسیلهروستا و تأمین آب به

تانكرهاي ثابت مخصوص آب شرب در روستا روش  نیدر ا

شوند.شهر فردوس توسط تانكر سیار آبگیري میمستقر و از 

 مزایا: -الف

دلیل وزن و حجم کم با قابلیت مناسب براي مناطق روستایی به -

جابجایی و داشتن توجیه اقتصادي از این منظر؛

 پایین؛  اولیه صرف هزینه -

هاي پر رفت و آمد، اماکن عمومی و ...امكان قرارگیري در محل -

 معایب: -ب

 میزان مصرف آب و در نهایت تعداد دفعات آبرسانی به روستا -

بینی و معموالً توسط مشترکین اعالم توسط تانكر غیرقابل پیش

کنند یا رانندگان تانكر سیار برحسب تجربه اقدام به حمل آب می

 شود؛ها میکه برخی موارد این امر باعث اتالف وقت و هزینه

دلیل زمان ماند نی آبرسانی مجدد بهمانده در فاصله زماکلر باقی -

رود و امكان مخاطرات طوالنی و یا آفتاب و گرما از بین می

بهداشتی ازنظر آلودگی ثانویه در ظروف برداشت آب افزایش 

 یابد؛می

زمان ماند طوالنی آب در تانكر که در محیط باز در معرض سرما  -

لوبیت و یا آفتاب و گرما قرار گرفته، مشكالتی در خصوص مط

آورد؛وجود میگوارایی آب به

قرارگرفتن تانكرهاي آب شرب در معابر، مخاطراتی از نظر  -

دلیل بارندگی و شرایط محیطی زدگی و فرسایش بهامنیتی، زنگ

دارد؛

رغم تحمیل هزینه به شرکت.برداشت رایگان آب علی -

کوچه و استفاده از تانکر سیار یا بهپیمایش کوچه -3-1-3

 روش سقایی

تانكرهاي سیار مخصوص آب شرب داراي شیر روش  نیدر ا

شوند و اي و منظم در روستا مستقر میصورت دورهبرداشت به

روستاییان نسبت به برداشت و ذخیره آب مورد نیاز خود تا نوبت 

نمایند.بعدي آبرسانی اقدام می
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 مزایا: -الف

کلرزنی و گندزدایی  دلیل تحت کنترل بودن تانكر سیار امكانبه -

 مستمر وجود دارد؛

دلیل حجم کم آب و برداشت زیاد، زمان ماند آب در تانكر به -

 کمتر بوده و میزان گوارایی آب باالتر است؛

گذاري تر )عدم نیاز به سرمایهپایین اولیه و ثانویه صرف هزینه -

اندازي و هزینه نگهداري پایین(. باالي اولیه براي راه

عایب:م -ب

 اتالف وقت و انرژي و نیروي انسانی؛ -

لحاظ عدم دسترسی کمتر روستاییان به آب آشامیدنی به -

هاي آبرسانی.هماهنگی زمان

وسیله ایجاد شبکه دوگانه در انتقال آب شرب به -3-1-4

 روستا و احداث سکوهای برداشت آب

در این روش در هر روستا یک شبكه آب شرب از منبع آب 

مجتمع کوثر  هايچاهو یک شبكه بهداشتی از  فردوسشهر 

شود.طراحی می

 مزایا: -الف

برداري و کنترل تر از نظر بهرهامكان کنترل بیشتر و دقیق -

دلیل داشتن کیفیت بهداشتی و شیمیایی آب آشامیدنی به

تأسیسات منسجم.

معایب: -ب

 ي بسیار باال؛اولیه هزینه -

خصوص در دلیل وجود تأسیسات، بهباال بهبرداري بهره هزینه -

چنین وجود دارد. همکن صنعتی شیرینمناطقی که تأسیسات آب

شرب همراه شبكه غیرها بهعلت محدودیت معابر، برخی از لولهبه

هایی در یک کانال قرار گرفته که در مواقع رفع اتفاق محدودیت

 همراه دارد؛ به

دلیل نداشتن متولی خاص در بهبرداشت رایگان آب از سكوها  -

بها.کار قانونی الزم براي اخذ هزینه آبروستا و نبود راه

وسیله احداث تأسیسات تأمین آب شرب به -3-1-5

 توزیع روستاکن صنعتی و اتصال به شبکه شیرینآب

وسیله هاي مجتمع کوثر بهدر این روش کل آب چاه

تصفیه و وارد شبكه توزیع روستا  ROهاي صنعتی کنشیرینآب

شود.می

 مزایا: -الف

برداري و از نظر کیفیت تر از نظر بهرهامكان کنترل بیشتر و دقیق -

دلیل داشتن تأسیسات بهداشتی و شیمیایی آب آشامیدنی به

 منسجم؛

اختیار داشتن آب با کیفیت شیمیایی مطلوب براي مصارف در   -

منازل براي مشترکین؛بهداشتی و آشامیدن در 

دسترسی آسان در تمام نقاط برداشت روستا؛ -

.کنندگانفروش آب طبق تعرفه از استفاده -

 معایب: -ب

توجه برداري قابلبهرهاندازي، نگهداري و خرید، راه اولیه هزینه -

است؛

دلیل حجم باالي آب مورد تصفیه، نیاز به سرویس مستمر و به -

وجود دارد؛دستگاه اي دوره

خصوص ها بهکنشیرینآب نداشتن نیروي متخصص در زمینه -

انواع صنعتی و در نهایت تأخیر در سرویس و تعمیرات دستگاه که 

هاي بیشتر و نارضایتی مردم این امر نیز باعث تحمیل هزینه

شود؛می

توجه بوده و نیاز به هدررفت پساب دستگاه اسمز معكوس قابل -

د.محل تخلیه دار

اندازی وسیله فروش آب و راهتأمین آب شرب به -3-1-6

 دستگاه کارتی

شبكه آب شرب از منبع آب  کیروش در هر روستا  نیدر ا

مجتمع کوثر  ياهاز چاه یشبكه بهداشت کیشهر فردوس و 

وسیله دستگاه کارتی ، با این تفاوت که آب شرب بهدشویم یطراح

رسد.فروش میبه

مزایا: -الف

کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت و مطلوبیت آب؛ -

کنندگان؛فروش آب طبق تعرفه از استفاده -

به لحاظ قرارگیري در مكان امن، نگهداري و مراقبت از دستگاه  -

شود.بهتر انجام می

معایب: -ب

هزینه خرید دستگاه باال است؛ -

تعمیرات دستگاه نیاز به نیروي متخصص دارد. -

بها و عدم تطابق هزینه و درآمد؛ن آبتعرفه پایی -

قرارگیري در محیط بسته و قابل کنترل و اخذ انشعاب برق و ...  -

کند؛هاي اولیه را زیاد میهزینه

هاي اعتباري و نحوه استفاده از آن تهیه و شارژ مكرر کارت -

کند؛ مشكالتی را براي سالمندان، بیسوادان و سایرین ایجاد می

اده براي رهگذران غیربومی بدون کارت میسر نیست.امكان استف -

ها از نظر اقتصادي براساس هزینه تمام گزینه 3طبق جدول 
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ابتدا هزینه طراحی،  شده هر مترمكعب آب مقایسه شده است.

ها با توجه به طول خط انتقال، اجرا و نگهداري هریک از پروژه

شبكه توزیع، خرید آب از آب و فاضالب شهري، نوع دستگاه 

کن، هزینه آبرسانی سیار و.... توسط تیم کارشناسی شیرینآب

محاسبه و با توجه به آب تولیدي مقایسه شد. الزم به ذکر است 

 قیمت تمام شده مربوط به زمان انجام تحقیق است.

ها از نظر اقتصادی )هزینه تمام شده هر مترمکعب آب(مقایسه گزینه -3جدول 

هزینه یک مترمکعب آب )ریال(شرحردیف

16500 صنعتی در مناطق روستایی با شبكه مجزاکن نیمهشیریناندازي آبوسیله نصب و راهتأمین آب شرب به 1

15500تانكر سیار وسیلههاي مختلف روستا و تأمین آب بهتعبیه تانكر ثابت گالوانیزه در محل2

16000کوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقاییبهپیمایش کوچه3

15000وسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سكوهاي برداشت آبانتقال آب شرب به4

18500 توزیع روستاکن صنعتی و اتصال به شبكه شیرینوسیله احداث تأسیسات آبهتأمین آب شرب ب 5

8000اندازي دستگاه کارتیوسیله فروش آب و راهتأمین آب شرب به6

است.  4شرح جدول بهها براساس نظرکارشناسان مخاطرات شناسایی شده گزینه

مخاطرات -4جدول 

توضیحاتنوع مخاطرهشماره گزینه

1Hعدم پذیرش مشترکینبروز مشكالت اجتماعی در انجام پروژه

2H هاي اجتماعی براي جلب رضایت مبدا و مقصدهزینه

3Hخرابی ، زلزله، سیل و...امكان بروز مشكالت فنی

4H هاي سیاسی بر انتخاب گزینهرقابتتاثیر

5Hمشكالت پساب ایجاد شدهزیستیاحتمال آلودگی و اثرات محیط

6Hگران شدن آب دریافتیاحتمال افزایش حقابه

7Hافزایش جمعیت حوزه آبریزدلیل توسعه باالدستکاهش تامین آب به

8Hاحتمال عدم تامین مالی

9Hمناطق حفاظت شدهزیستیمحیطهاي احتمال بروز مخالفت

10Hامكان خرابكاري و پدافند غیرعاملاحتمال خرابكاري در تاسیسات

11Hهاي آب شور، کاهش کیفیت منابعپیشروي سفرهاحتمال ایجاد تغیرات اقلیمی

12Hاستفاده روستاییان از منابع غیر بهداشتیاحتمال ایجاد مشكالت بهداشتی

، 4( و جدول 2( و )1، با توجه به معادالت )5مطابق جدول 

ها ریسک متوسط، حد باال و حد پایین ریسک براي تمام گزینه

ابتدا میانگین وزنی هر گزینه محاسبه و سپس محاسبه شده است. 

باال و براي احتمال و شدت هر مخاطره حد  %99با فاصله امكان 

 دست آمد.پایین ریسک به

 ها از نظر امکان ریسک )درصد(مقایسه گزینه -5جدول 
حد پایین ریسک حد باالی ریسک انحراف معیار ریسک متوسط شرحردیف

1
کن شیریناندازي آبوسیله نصب و راهتأمین آب شرب به

 روستایی با شبكه مجزاصنعتی در مناطق نیمه
25/12 23/7 52/14 0

2
هاي مختلف روستا و تأمین تانكر ثابت گالوانیزه در محل تعبیه

 تانكر سیار وسیلهآب به
68/13 5/8 5/21 0

32/175/122/310کوچه و استفاده از تانكر سیار یا روش سقاییبهپیمایش کوچه3

4 
شبكه دوگانه در روستا و احداثوسیله ایجاد انتقال آب شرب به

سكوهاي برداشت آب
52/635/356/80

5
کن شیرینوسیله احداث تأسیسات آبتأمین آب شرب به

 توزیع روستاصنعتی و اتصال به شبكه 
95/12 26/7 03/20 0

33/202/145/350اندازي دستگاه کارتیوسیله فروش آب و راهتأمین آب شرب به6
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 گیریبندی و نتیجهجمع -4

 

تأمین آب شرب در روستاهاي شهرستان  در این مطالعه نحوه

مورد  فردوس که داراي منابع آبی با کیفیت مناسب شرب نیستند

شده کار گرفتههاي بهو مشكالت و مزایاي روش بررسی قرار گرفت

وسیله دست آمده، تأمین آب شرب بهبیان شد. طبق نتایج به

ترین گزینه مورد اندازي دستگاه کارتی اقتصاديفروش آب و راه

ها است. بررسی بود ولی داراي باالترین مقدار ریسک در بین گزینه

تواند استفاده روستاییان از سایر منابع غیربهداشتی علت آن می

ت رایگان بودن علها بهها و چشمهموجود در روستا از جمله قنات

وسیله ایجاد شبكه دوگانه در روستا و باشد. انتقال آب شرب به

احداث سكوهاي برداشت آب داراي کمترین مقدار ریسک بود که 

عنوان اولویت تامین آب تواند بهبا توجه به اقتصادي بودن می

 مجتمع قرار گیرد. 

ارزیابی ریسک ( با بررسی 1396قندهاري و همكاران )

این نتیجه ها بهاي تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنهگزینه

بندي رسیدند که استفاده از دامنه امكان ریسک براي اولویت

تواند بسیار مفید واقع ها )اتخاذ تصمیمات مدیریتی( میگزینه

ها هایی که در زمینه ایجاد شبكه دوگانه و تفكیک آبشود. فعالیت

گرفته، پیامدهایی داشته از نظر مصارف شرب و بهداشت صورت

بر رضایت مشترکین روستایی و افزایش همگانی است که عالوه

سطح دسترسی به آب شرب بهداشتی، باعث مدیریت منابع آب 

 شرب شده است. شرب و چه غیرقابلدر دسترس چه قابل

 آب نیشبكه دوگانه تأم جادیا نتایج این تحقیق نشان داد

اي است. رعایت استانداردهاي آب داراي نقاط ضعف و قوت عمده

تواند شرب براي مصارف شرب الزامی است ولی آب بهداشتی می

آب  تري نسبت به آب شرب ارائه شود. اگرچهبا کیفیت پایین

باید حداقل مقادیر کیفی منازل مسكونی  یبهداشت رشربیغ

جا که مصارف شرب . از آنرا رعایت نمایداستانداردهاي آب شرب 

شوند و از طرفی کوچكی از مصارف خانگی را شامل می تنها بخش

توان با یک منابع آب با کیفیت منطقه محدود است، می

ریزي بلندمدت، استفاده از منابع آب با کیفیت منطقه را برنامه

محدود به مصارف شرب کرده و براي مصارف بهداشتی از منابع 

ده نمود. این تري برخوردار هستند استفاآبی که از کیفیت پایین

جویی و حفظ منابع آب با کیفیت منطقه رویكرد باعث صرفه

در شرایط فعلی با توجه به تغییر اقلیم منطقه و شود. می

دوگانه تأمین آب جزو  هاي مكرر، ایجاد شبكهسالیخشک

هاي مقابله با مشكالت مربوطه است. بنابراین دیر یا زود باید گزینه

گذاري الزم توسط تدابیر و سیاست سمت این اقدامات رفت وبه

  دولتمردان اتخاذ شود.

در واقع با توجه به شرایط مختلف بومی و اقلیمی، فرهنگی و 

گویی و یا اتخاذ تصمیمات توان با کلیاجتماعی مناطق کشور نمی

هاي مختلف تأمین آب شرب در مناطق عجوالنه در مورد روش

هاي . براي موقعیتروستایی، یک الگوي واحد را درنظر گرفت

مختلف از نظر جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی و با درنظر گرفتن 

هاي متناسب کار بردن خالقیت در این امر باید روشتجارب و به

دلیل کار گرفته شود. در مناطق روستایی بهبراي هر موقعیت به

هاي پایین، هاي طوالنی و جمعیتپراکندگی روستاها و مسیر

هاي کنشیریناندازي آبهاي نصب و راهروشرب بهتأمین آب ش

صنعتی با شبكه مجزا، استقرار تانكرهاي ثابت در سطح نیمه

کوچه و بهروستاها و آبرسانی توسط تانكر سیار، پیمایش کوچه

وسیله استفاده از تانكر سیار یا روش سقایی، انتقال آب شرب به

وهاي برداشت آب، ایجاد شبكه دوگانه در روستا و احداث سك

کن صنعتی شیرینوسیله احداث تأسیسات آبتأمین آب شرب به

هاي فروش توزیع روستا و استفاده از دستگاهو اتصال به شبكه 

ها که از نظر اقتصادي اصالً با هزینهبر اینکارتی آب شیرین، عالوه

مانده و بهداشت آب باقیخوانی ندارد، کنترل آب از نظر کلر هم

کارهاي ت و دشوار است. بنابراین باید براي تأمین آب شرب راهسخ

هاي ابتكاري در دستور کار قرار نوین و پیشرفته در قالب طرح

 گیرد.

ها و از سالیبا توجه به کاهش شدید بارندگی و بروز خشک

جویی در رویه از ذخایر آب زیرزمینی، صرفهطرفی برداشت بی

است. لذا با وجود تأمل و حائز اهمیت مصرف آب، امري بسیار قابل

خصوص در مقاطع سنی پایین و اقدامات تبلیغی و فرهنگی به

بهاي مشترکین عالوه بر تأکید بر آفرینی زنان، با تعدیل آبنقش

جویی افراد جامعه، قسمتی از ارزش آب و در نهایت صرفه

هاي آب و فاضالب شهري و روستایی که براي هاي شرکتهزینه

 شود.شوند جبران میمین رفاه مردم متحمل میتأ
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