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 خالصه

اب  یبرخه یجهاا کهرد  ب  بهر  اب ب  مصهره وکهرد  ت رههه ب   یبه مقولهه ب    واق ه کیو استراتژ ینگاه اقتصاد تیتقو 

اما   جهاا کهرد   ا یم نیا . در انکن فاینقش اب  در محاود کرد  دامنه بحرا   انتوانیمدر برایط حاضر که  هستنا ییراهکارها

 ی. برخه طلبایبا  م ییاجرا یرا برا یادیب نهیاما بما  و هز رسایساب به نظر مچاره یااهیهرچنا که ا یب  بر  اب ب  مصره

 یکشهلوله یهانههیکاربناسها  م تقانها کهه هز نی. ا ناارد ییاجرا تیقابل یب  بر  و بهاابت کیکه تفک نااب کاربناسا  م تقا

اربها  را یاب مها ی. برخ وجود دارد ریمس نیدر ا یهراوان یو چالش ها ناارد یاقتصاد هیمجزا در منابل توج یب  بر  و بهاابت

یبررسه ایهدر مصرف ب  نقش دابته بابا امها با یوربهره شیدر اهزا یادیتا حا ب توانایطرح م نیصن ت اعتقاد دارنا که ا نیا

در بهر طبس گلشن این موضوع اب نیمه دوم دهه هفتاد بمسی بغهاب و تها بهه امهروب ادامهه . بود خصوص انجام  نیجامع در ا یها

.  توبیع می بود بردابت عمومی های جایگاه  قالبدر ودابته است و در حال حاضر ب  مورد نیاب بر  توسط ببکه توبیع مجزا 

دست انارکارا  امر قرار دها .   اریدر اخت نهیبم نیرا در ا یایتوانا باخص ها و نکات مف یسال قامت م 20به  بیبا قر ستمیس نیا

  لهزوم  مسائل اجتماعی نابی اب بهره برداری اب دو نوع ب  با کیفیت و قیمت مختلف   توجه به توجیه اقتصادی و هنی البم دابتن 

بهبکه مجهزا و ارائهه تنهمین ههای  در این بمینه همچنین نظارت جامع بر قیمت گذاری و اقتصاد ب  در دو بموبش همگانی وسیع

و  یببکه ب  بهاابهت یجااساب  نهیدر بم طرحم یاب چالش ها البم اب سوی مراجع باالدستی برای پوبش داد  بخشی اب هزینه ها

 می بابنا .بر  درکشور 

 . شبکه آب،  بهداشتی،  آب شرب ، آب  ی: جدا ساز یدیکل کلمات
 

 مقدمه ( 1 

و  یداخله  یهااسهتیس در  یو حته بهودیمحسهو  مه کیکهامً  اسهتراتژ یاعنوا  مقولههجها  ب  به یدر تمام کشورها         

 طیبهرا یمهیو اقل ییایهکهه اب نظهر جاراه را یهاست که نقش ب  در کشور ا یهی. باکنایم فایا یینقش بسزا زیکشورها ن یالمللنیب

 نیهبهه ا ابیهمحاود اسهت و ن ایدر دن نیریب یهامنابع ب  نیبود. همچنتر خواها کیتر و استراتژرا دارد  به مراتب پررنگ یخاص

را  را یگمیبه مصرف ب    دولتمردا  و تصم ابین شیو به دنبال ب  اهزا تیجم  شی. اهزا بودیم شتریروب بروببه بخشاتیح عیما



 

 ایهب  در دن تیگفت : وض  توا یم نیکننا . بنابرا ییو اجرا یرا بررس یایجا یهابر ب  دابته تا درباره نحوه مصرف ب  روش

 تیریو مصرف ما ایتول زا یکه م کنایم جا یاست   ا یدر بنها کمتر اب متوسط جهان یبارناگ نیانگیکه م ییدر کشورها ژهیوبه

قهرار دارد و  ایهدن خشهکمهیاست که در منطقهه خشهک و ن ی  کشور ییایجاراه یهایبنامیبر اساس تقس را یبود . ا یو ساماناه

ب  نوبهت بهه  هیچهرا کهه پهس اب تصهف سهتیهمهه مهاجرا ن نیهاسهت کهه ا یدر حال نیباالست . ا اریدر ب  بس هیو تصف ایتول نهیهز

 نههای. همهه ا ردیمصرف کنناه قرار گ اریقرار گرهته و در اخت یبهر یهاتا در ببکه رسایب  م عیانتقال و توب برنهیهز یهانایهرب

مصهارف  یبهرا یدرصا مهابق 90و  رسایم یدرصا ب  قابل بر  به مصرف انسان 10تنها حاود  بایکه تقر اهتایاتفاق م یلحا در

ی( مورد استفاده قرار م یبب یخنک کنناه ) کولرها یها ستمیو استحمام و س یسبز خانگ یهنا یاریوبو   ببماننا بست یگرید

و بهه  رودیمصهرف بهه ههار مه نهایقابهل بهر    در هرب باههیاب ب  تصف یادیب شاب ب  است که بخ یموضوع حاک نی. ا ردیگ

بابا . به عبارت بهتر عماه  یبرخوردار م یبه مراتب کمتر تیاب اهم ایناابته  تیرسا که نوع ب  در ب  اهم یم یمصرف موارد

   رودیکهه بهه ههار مه یاهیسهرما یبهرا ایهبهه واقهع باو  بودیاب بر  مصرف م ریمصارف غ یبرا یب  بر  در مصارف خانگ

 موضوع نشات گرهته بابا . نیاب ا زین یجاا کرد  ب  بر  اب ب  مصره اهیا ایکرد . با یشیاناچاره

کهه البتهه پهرداختن بهه ب  در  بهودیو اروپا  استفاده مه کایبمر یاب بهرها یدر ت ااد یب  بر  اب ب  مصره یجااساب ستمیس

 سهتمیدر خصوص اسهتفاده اب س یریگمیکه تصم اینما ینکته اباره م نیابتاا به ا نیاب هم نکهیبابا . ضمن ا یمقاله نم نیحوصله ا

اب جملهه وجهود منهابع  یمت هاد طیبهه بهرا را یها  زمها یکشور عز ای اینقاط اعم اب دن ریسا در یب  بر  اب ب  مصره یجااساب

 قهاتیانجهام مطال هات و تحق ابمنایدارد که ن یبستگ یگسترده ا یاقتصاد یهالیو تحل یو اجتماع یبر    مسائل هرهنگ رقابلیغ

مقاله همانگونه که در عنهوا  ب   نی. بلکه هاف اب ارائه ا بابا یمقاله نم نیا یدر واقع موضوع اصل زیموضوع ن نیاست و ا یشتریب

 عیهتوب ستمیبر س یلیتحل یو ب  بر  درکشور   با نگرب یببکه ب  بهاابت یجااساب یچالش ها یاست بررس اهیگرد ا یب زین

بههره منها بهوده  یا بکهب  دو ب عیتوب ستمیاب س 70است که اب اواسط دهه  را یا یاب بهرها یکیب  در بهر طبس گلشن   که 

  . بابا یاست م

ها در بهر طبس گلشهن در  لوتیپا نیاب  نخست یکی ایبا یب  دوببکه ا عیتوب ستمیاب س یاجرا و بهره بردار نهیو در بم را یا در

 یاب بهرها و حت یدر برخ ییها تیه ال رایاخ نهیبم نیبابا . البته در ا یم یموجود بوده و در حال بهره بردار یاستا  خراسا  جنوب

انجام گرهته است  .  ییهاتیه ال زیماننا بجستا  بغاب به کار کرده و در بهر قم ن ییهامشها و بهرستا  هرکشور مثل ب یروستاها

دو  سهتمیاست کهه س یچنا سال زدیخرانق و رباط پشت بادام در استا   یکشور مثل روستاها یاب روستاها یدر برخ نهیبم نیدر هم

 5000بالغ بر  یتیبا جم  زیرضوا  در بهرستا  بنار عباس ن یدر روستا رایاخ همم نیا نیاست همچن یدر حال بهره بردار یببکه ا

 یمقطهع خهاص و سهالها نیدر ا ینگرش کل کیاست که در  یدر حال نیقرار دارد . ا یبهره بردار ریمس ینفر اجرا باه و در ابتاا

  . بابا یممطرح مصرف    تیریما یاب راهکارها یکب نوا  ی یبر  اب ببکه بهاابت ب ببکه  ی  جااساب ناهیب  در ب یبحران

 

 یآب شرب و بهداشت یجداساز یها سامانه (2

احتمهال  ایهتجربه بهاه  یبصورت محاود و مورد زیو در کشور ما ن عیکشورها در سطح وس ریمجموع براساس بنچه در سا در       

 ایهدارد و با یبیو م ها ایهمزا کیهوجهود دارد کهه ههر  یب  بهر  و بهاابهت کیهتفک یراه بهرا ٤ب  مطرح بوده و وجود دارد   

  . ردیصورت گ یقیدق یادو اقتص یهن یهایکرد  بنها بررس ییدرخصوص اجرا

 

 شبکه یجداساز 

کهل  نهکیبنهاست. هم ا یهاببکه و لوله ی  جااساب رسایبه نظر م یب  بر  اب بهاابت کیتفک یکه برا یراه نینخست         

 عیهها توبسهاختما  ا یهخط لوله م کیمختلف وارد ببکه باه و مجموعا در  یلترهایو عبور اب ه هیکشور پس اب تصف ی یب  توب



 
 

 

 کیهاسهت کهه  نیدارد   ا ییکارا ایجا یعماتا در بهرها ایب  که البته با کیتفک یاب راهکارها یکیاساس  نی. برهمبودیم

و  ا یببهام یصورت جااگانه ب  بر  خهود را کهه بهرابود تا مردم به اهیکش یبهاابت ایانتقال ب  بر   یبرا ایخط لوله جا

کننا و  اهتیدر یگریرا اب لوله د بووبامل استحمام و بست یمصارف بهاابت یلوله و ب  برا کیاب  کننایپخت و پز استفاده م

در بهر دارد و بمها   نههیتومها  هز اردههایلیم ایخط لوله جا کیجا که احااث جااگانه بپردابنا . اما اب ب  یمتیق زین کیهر  یبرا

 یو روستاها ادر بهره یریامکا  بکارگ ایجا یراهکار به جز بهرها نیگونه که اباره با اطور قطع هما به طلبا یم زین یطوالن

 .ناارد یه ل یاعتبار طیموجود را با برا
 

 یآب شرب در بطر عیتوز

 بهودیموجود متوقف م یکشببکه لوله قیب  بر  اب طر عیتوب بیترت نیاست. با یب  بر  در بطر عیتوب گرید راهکار       

اب  یو به عبارت بهتر دابهتن برخه هیبه تصف یابین گریموجود د یکه براساس استانااردها بودیم قیدر ب  تزر یو تنها ب  بهاابت

و ظهروف  ههایبطر قیاب طر ایخود به ب  بر  را با یمصره ابیکه مردم تمام ن استروش باا  م ن نیناارد . ا یفیک اتیخصوص

 . ردیگیکوچک تا ظروف بزرگتر را در برم یهایظروف اب بطر نیکننا که ا هیته

اب  یبلهوده بهود  برخه ریهاخ یروبهها یگونه که طهبه همراه دارد. هما  زین یادیب یهابیروش بس نیاجرا  ا یبا وجود سادگ اما

راهکاراسهت.  نیها یاصل یهااب چالش یکی هایبنانوع بسته نیسًمت ا نیبرساب باه است  تنمخ یم روف ب  م ان یبردناها

دار کهرده روش عرضهه خابهه نیهموجود در بابار   اعتماد مردم را به ا یهااب ب  یاکه بائبه بلوده بود  بخش عماه یبه گونه ا

 .است

برسها و قهرار  جهینت نیبه ا رویکه وبارت ن یبزرگ را در دل خود دارد. درصورت یرانت مال کیروش  نیانتخا  ا گر ید یسو اب

برابهر خواهها بها و سهود  نیها چنانوع ب  نیمصرف ا زا یباره م کیعرضه بود  به  یبنابسته قیبود که تمام ب  بر  اب طر

 تیهاب اهم بهودیبخش اعمال مه نیکه در ا یاساس نحوه نظارت نیخواها دابت. بر هم مراهب  به ه یهااکنناهیتول یبرا یسربار

 .برخوردار است یادیب

 

 محدود آب شرب از شبکه عیتوز

 نیهم قیطر بر        محاود ب  عرضه  بابا    یمطرح م هانهیاب گز یکیعنوا  که به یگریها راهکار دروش نیکنار ا در        

 هیب  بر  تصف رویوبارت ن   یروب و براساس اعًم قبلببانه اب یمثال در ساعات خاص یکه برا قیطر نیببکه موجود است. به ا

کننا. پس اب  رهیب  ذخ ست یهم ن ادیروبانه خود که البته چناا  ب ابیبه اناابه ن تواننایو مردم م بودیم یها جارباه در لوله

 نیاست. نخست یاریابکاالت بس یروش هم دارا نی. ابودیم قیدر ببکه تزر یاعًم باه  دوباره ب  بهاابت یبنااتمام بما 

است و  یساعت خاص است که خود مسأله مهم کی یاب ب  بر  ط یبرداربهره یابکال هماهنگ کرد  تمام مشترکا  برا

 یط ب  بهاابتاحتمال اختً گرید یسو اب .کنناگا  بتواننا اب ب  بر  استفاده کنناتا همه مصرف طلبایم یقیدق یزیربرنامه

باه اب نظر  عیتوب یجا که ب  بهاابتبر  وجود دارد. اب ب  هم دارد ( با ب  یادیدر خطوط لوله ) که البته احتمال ب ماناهیباق

منشا بروب  دها با هم مخلوط بود   خوب  نیکه ا یبا ب  بر  دارد   درصورت یادیخاص تفاوت ب یو دابتن استانااردها هیتصف

 . خواها بود یاریمسائل بس
 

 آب یتانکر عرضه

اسهاس  نیو بر همه بونایم یتانکر ببرسان قیاب طر تیکم جم  یاب بهرها یبرخ نیهزار روستا همچن نیحاضر چنا درحال       

بابها .  یمطهرح مه نههیگز کیهعنوا  به بونا یبهرها مستقر م یهاکه در محله یتانکر و مخابن قیب  بر  اب طر عیتوب شنهادیپ



 

بهرها و روستاها  یهاب  بر  را با استفاده اب مخاب  و تانکرها در محله روین بارتب  بر   و یبناعرضه بسته یدرواقع به جا

 یاریکنناه دارد  با مشکًت بسکنناه و هم مصرفعرضه یکه هم برا یاریبس یهایدبوار لیروش هم به دل نی. اما اکنایم عیتوب

تانکرها تا محل سکونت خود حمهل کننها کهه  نیاستقرار ا لخود را اب مح ابیب  مورد ن ایها بانناهکمواجه است. چنانکه مصرف

بهار  زیکنناه نعرضه یتانکر و مخز  برا یادیب  با ت ااد ب عیو توب نیتام گرید ی. اب سوستیتمام مشترکا  مقاور ن یکار برا نیا

 .به همراه دارد یادیو بحمت ب یمال

 

 طرح طبس یاجمال یمعرف(  3

 کهویر  دبهت بهرقی جنو  در گلشن طبس بهر.  بابا¬استا  خراسا  جنوبی می یطبس یکی اب بهرستا  ها بهرستا           

 بباد ببههای سطح اب ب  ارتفاع و باه واقع( بیرجنا بهر) استا  مرکز اب کیلومتری 270 حاود هاصله در و لوت دبت غربی بمال

با احااث چاههای کوثر اجرایی باه و این بههر  1375طبس اب سال  بهر در بهاابتی و بر  ب  سابی مجزا. بابا¬می متر 690

 . پایلوت مجزا سابی ب  بر  و بهاابتی در ایرا  ثبت نمایا نیتر یمیبهر و ب نوا  قا  نیتوانسته نام خود را ب نوا  اول

 20180نفر بیا  باه است کهه اب ایهن میهزا   39676برابر  1395بهر طبس گلشن در نتایج سربماری نفوس و مسکن سال  جم یت

 . نفر ب  بوده انا 19٤96نفر مرد و 

 و بهاابهتی) ب  توبیهع ههای¬موجود ببرسانی در بهر طبس گلشن بامل منابع تأمین  خطهوط انتقهال  مخهاب  و بهبکه تأسیسات

حلقه چاه موجود در مهاار بههره بهرداری توسهط خطهوط جمهع بوری بهه  21. در حال حاضر ب  مورد نیاب بهر اب  بابامی( بر 

حلقه( اب دبت اصفهک  3است که در مسیر ب  چاههای اصفهک ) یدر حال نای.  یابا¬انتقال می 2متر مک بی ناحیه  5000مخز  

متهر  1000بابا یک انشه ا  بهه مخهز   یبرخوردار م یا ژهیو تیفیب کب  بهر ا نیمنابع تام ریدر جنو  برقی   که نسبت به سا

 . گردد یببکه مجزا بغاب م وب  در قالب د عیببها و توب کینقطه موضوع تفک نیمک بی ب  بر  نیز متصل باه واب هم

 عیببکه توب قیبر  اب طر ریب  مصارف غ نیتام یبخش و در راستا کیجمع بوری باه اب منابع تامین در مخاب  بهر   در  ب 

مطلو  جهت بر  اب محل مخهز   تیفیب  با ک زین گریگردد . در بخش د یمنتقل م نیمشترک هیبه در  منابل کل یب  بهاابت

بردابهت ) حهاود  یعمهوم یهها ستگاهیمستقل در سطح بهر و در قالب ا عیتوب کهمحل و توسط بب نیباه در ا ینیب شیپ یمجزا

 ( 1) بکل .  گردد یم عینقطه ( توب 105

 عیه( در سطح بهر طبس در قالب ببکه توب متریلیم 500تا  50لوله ) با قطر  لومتریک 2٤0به  بیاطًعات موجود قر نیبخر یمبنا بر

 یم یب  بر  در حال بهره بردار عیدر قالب ببکه توب زی( ن متریلیم 250تا  25لوله ) با قطر  لومتریک 57به  کیو نزد یب  بهاابت

 ابا .ب

                                          
 

 ( : نمایی از ایستگاه های برداشت آب در سطح شهر 1شکل ) 



 
 

 

  (1425تحلیل مجدد شبکه توزیع آب شرب شهر برای انتهای دوره طرح )سال 

در راستای طراحی ببکه توبیع ب  بر  با توجه به اختًف ارتفاع موجود در سطح بهر  طرح این ببکه در قالب دو ناحیه        

هشاری اصلی مرتفع و پست تحلیل گردیاه است . با توجه به وجود تنها یک مخز  برای ب  بر  در وض یت موجود   ناحیه 

 حیه هشاری پست تحت پوبش یک مخز  ذخیره جایا پیشنهادی قرار دارنا . هشاری مرتفع تحت پوبش مخز  موجود و نا

با توجه به اختًف ارتفاع موجود مابین مخز  هر یک اب نواحی هشاری با پایین ترین نقطه در هما  ناحیه و به منظور کنترل حااکثر 

وچکتر که توسط یک بیر هشاربکن اب یکایگر هشار در ببکه توبیع ب  بنها   هر یک اب نواحی مذکور خود نیز به دو ناحیه ک

و ناحیه هشاری پست بامل نواحی هشاری  2و  1بونا . به بیا  دیگر ناحیه هشاری مرتفع بامل نواحی هشاری انا تقسیم میجاا باه

 بابنا . می ٤و  3

ر پخت و پز و ببامیا  (   جم یت بهر لیتر در روب به ابای هر نفر مطابق ) مجموع مقادی 11با در نظر گرهتن سرانه مصرف م ادل 

نفر  در نظر گرهتن ضریب حااکثر مصرف روبانه و تلفات همچنین ضریب حااکثر مصرف ساعتی    7٤021برابر  1٤25در سال 

 تحلیل هیارولیکی ببکه توبیع ب  بر  انجام گردیاه است . 

بابا. همچنین در طرح جایا  انتقال ب  مورد نیاب ناحیه پست میلیمتر می 75های انتخابی نیز در این طرح برابر حااقل قطر لوله

 گیرد. توسط ببکه توبیع ب  ناحیه مرتفع به مخز  ذخیره ناحیه پست انجام می

کیلومتر باست بماه است که بر  87نهایتا بر مبنای این ضوابط طول کل ببکه توبیع ب  بر  بهر طبس در برایط جایا بالغ بر 

میلیو   ٤0000سابما  برنامه و بودجه هزینه ای بالغ بر  1396رد صورت گرهته با مبنا قرار داد  ههارس بهای سال مبنای بخرین بربو

 ریال را به خود اختصاص داده است . 

ببکه توبیع ب  بر    ت ااد ایستگاههای بردابت ب  در سطح بهر طبس و بهبود ب  در برایط جایا در وض یت موجود 

که با توجه به تراکم جم یتی در وض یت موجود دور اب انتظار نیست . البم به توضیح است  استعاد  105گلشن بیش اب 

انا  در میا  سایر ایستگاهها کمترین میزا  بردابت ب  را بر اساس بمار دریاهتی اب ایستگاههایی که به عنوا  ماباد م رهی باه

انا. همچنین محل دقیق ایستگاههای بردابت پیشنهادی مشخص باه بر روی نقشه مترمک ب در سال( دابته 100کارهرما )کمتر اب 

 ( 1نقشه ) نیز پس اب بابدیاهای میاانی و البته نظرات اداره بهره برداری ببفای طبس گلشن ت یین گردیاه است . 

 

 ( نتایج و یافته های پژوهش : 4

لی با توجه به مًحظات بهاابتی  اقتصادی  حودیت منابع ب  محلی و هرامیی که محاو روستاها  در بهرهادر نگاه اول و           

  سیستم دو ببکه ای مجزا می توانا به عنوا  راه حل مناسبی  اجتماعی و هرهنگی امکا  اجرای گزینه های دیگر را منتفی می کنا

 .مورد استفاده قرار گیرد بر  و بهاابتبرای رهع مشکل ب  

  اب یک ببکه با قطر کم توبیع باه و  درصا کل مصارف بهری است 15تا  10مورد نیاب که م موال بین در این سیستم ب  بر  

  بیمیایی و  . در تامین ب  ببامیانی رعایت کلیه استانااردهای هیزیکی بقیه مصارف اب طریق ببکه دیگر تامین می بود

مطلو  و به مراتب عملی تر اب تامین سرانه کل ب  به صورت . تامین ب  با کیفیت مناسب اب نظر بر   بیولوژیکی ضروری است

  .است و دستیابی به این هاف در بیشتر مناطق امکا  تحقق دارد قابل بر 

رعایت استاناارهای بیمایی برای سایر مصارف خانگی ضرورت چناانی ناابته و در صورتی که ب  اب نظر ویژگی های هیزیکی 

احااث دو ببکه مجزا اب نظر هنی و  ضمن اینکه  بًمانع است.  تفاده اب ب  برای مصارف بهاابتی  اس و بیولوژیکی مناسب بابا

ولی در این .  اقتصادی خالی اب ابکال نیست و اتصال سیستم مخصوص ب  ببامیانی به واحاهای مسکونی بایا عملی نبابا



 

غیر ماو  در سطح کشور به این موضوع   بصورت کً   بمینه با توجه به گذبت بما  قریب به دو دهه اب پرداختن پراکناه و

 چالش ها و الزاماتی بروب نموده است که توجه ویژه به بنها اب سوی متولیا  امر ضروری و اجتنا  ناپذیر می بابا .

 ( چالش های مهم بهره برداری از دو شبکه در حال کار در سطح شهر طبس : 1 -4

ا و تنها عامل جاایی ندر بسیاری اب پارامترهای بیمیایی تفاوت م نی داری با یکایگر ناار ( کیفیت دو نوع ب  در حال مصرف 1

 ( 2جدول ) ،  ( 1جدول )  و بوری ب  می بابا . ECاین دو ب  اب یکایگر 

این ( هیچگونه پایشی هم اب نظر کیفی و هم اب نظر کمی روی ببکه ب  بر  وجود ناارد و تنها در مقیاس محاود امکا   2

نظارت ها وجود دابته و حتی امکا  اجرایی دارد و به نوعی در حال حاضر بهره برداری اب ببکه ب  بر  در اختیار مصرف 

 کنناگا  می بابا .

( قطر پایین لوله های توبیع ب  م نًت رسوبگذاری   عام امکا  بستشو و تخلیه لوله ها را بانبال دابته و این لوله ها را ب ا اب  3

 ت قریب به دو دهه با مشکل مواجه نموده است .گذب

( امکا  اناابه گیری میزا  مصرف به دلیل عام نصب تجهیزات اناابه گیری دقیق که امکا  ثبت مقادیر کم مصرف را نیز دابته  ٤

 بابنا در عمل وجود ناارد .

ین و پایین ترین نقاط ببکه   باال بود  هشار و متر بین باالتر 90( وجود یک مخز  و یک ببکه و وجود اختًف ارتفاع بیش اب  5

 در نتیجه تب ات نامطلو  نابی اب وقوع این امر را به دنبال دارد .

( ماعی بود  کلیه ادارات و ارگانها برای اخذ انش ابات کوچک و مت اد اب ببکه باعث باه که کنترل ببکه را اب دست متولیا   6

 امر در این بخش نیز خارج نمایا .

( به دلیل عام امکا  ثبت دقیق مصرف اب یک سو و مشخص نبود  و به عبارت بهتر ثبت نشا  میزا   بردابت ب  مصرف  7

کنناگا  در حال حاضر )چو  بصورت بیر بردابت عمومی بباد ادارده می بود ( اب سوی دیگر امکا  بربورد و برگشت هزینه 

 وجود ناارد .

سال  20ناابتن متولی در عمل باعث باه که ببکه در برایط حاضر و با وجود دابتن حاود  ( این عام بهره برداری صحیح و 8

 عمر   بایستی بصورت کامل ت ویض گردد . قطر پایین ببکه یکی اب عوامل وقوع این موضوع بوده است .

 ( چالش های عمومی مطرح در زمینه طراحی شبکه های جایگزین : 2 -4

رد مشخص برای ب  بهاابتی . به این م نا که پاسخ روبن و ثابتی برای سواالتی همچو  :نبود استاناا(  1          

چیست؟ چه خصوصیاتی بایا دابته بابا؟ در جااول منتشر باه اب سوی مراجع مختلف در بمینه پارامترها تا چه ب  بهاابتی  

کاامیک اب این پارامترها با توجه به تنوع کیفی منابع ب  میزانی می توا  اب میزا  حااکثر مجاب یا مطلو  بنها عاول نمود؟ 

نامطلو  برای مصارف بر  در سطح کشور می توانا دچار تبایل باه و بر روی کاامیک اب بنها بایستی بصورت متمرکز کنترل 

 انجام داد تا اب این حاود عاول ننماینا؟

بخش اب مصرف اعم اب بخش بر  یا بخش بهاابتی در  ( عام وجود دیاگاه مشخص برای چگونگی تفکیک ب  و حجم هر 2

 اجتماعات مختلف . 

(  عام وجود دستورال مل و ضوابط مهناسی در بمینه طراحی بهینه ببکه های توبیع ب  بر  به دلیل پاسخگو نبود  ضوابط 3

 ش های گنابدایی (موجود ) سرعت   هشار   حااقل قطر   بهره برداری و نگهااری اب تأسیسات   حفظ کیفیت   رو

( چگونگی و در واقع راهکار مطلو  و منطقی توبیع ب  با کیفیت جهت تأمین مصارف بر  کاام است؟ بیا استفاده اب ٤

بیرهای بردابت عمومی یا تولیا و توبیع ب  بسته بنای یا دیگر روش های مطرح در این بمینه کاامیک برای بهرها و روستاهای 

 می بابنا؟ کشور ما منطقی و اجرایی



 
 

 

( بیا هاف پذیرهتن ببهای موجود در حال بهره برداری در سطح عماه اب کً  بهرها و حتی بهرهای متوسط کشور به عنوا  5

ب  بهاابتی و تًش در جهت تأمین ب  مطلو  و با کیفیت به عنوا  ب  بر  بصورت مجزا راهکاری است که به دنبال ب  

 هستیم و بایستی دنبال نمود ؟

هزایش بی رویه و خارج اب عرف مصرف ب  بهاابتی در بین مشترکین   با این ذهنیت که ب  بهاابتی نیاب به انجام تاابیر (ا9

خاصی برای تامین ناابته و به میزا  نامحاود قابل تامین می بابا اب جمله عوارض پنها  تفکیک توبیع ب  بر  و ب  بهاابتی 

لیتر  215برابر  139٤نه ب  بهاابتی مصرهی  مشترکین طی سه سال گذبته منتهی به سال در سطح ببکه بوده است . ) متوسط سرا

 در روب به ابای هر نفر بوده است (

 

 

 
 

 پالن شبکه توزیع آب شرب شهر طبس ) چیدمان کلی مراکز برداشت آب عمومی (( :  1نقشه ) 



 

 
 شهر طبس ینتایج آزمایشات شیمیایی منابع تامین آب بهداشت( :  1جدول ) 

 
 نتایج آزمایشات کیفی آب چاههای تأمین آب شرب شهر طبس گلشن( :  2جدول ) 



 
 

 

 ( بحث و نتیجه گیری : 5

 :  در طرح شبکه های دوگانه توزیع آب باید موارد زیر لحاظ شوند(  1 - 5

. برای انجام این طرح یک تحلیل مالی و  اجرای ببکه های دوگانه توبیع ب  بایا توجیه اقتصادی و هنی البم را دابته بابا( 1

  .مورد نظر قرار گیرد اقتصادی دقیق برای مقایسه تب ات اقتصادی ب  با گزینه های دیگر 

در صورت توس ه ببکه های مستقل البم است مراکز تحقیقاتی و مراجع رسمی اقاام به تهیه ضوابط و استاناارد کرد  کیفیت ( 2

استانااردها توصیه می بود تاثیرات اقتصادی استفاده اب ب  های با کیفیت پایین در کاربری های  . در تاوین ب  غیربر  کننا

 .مختلف مورد مًحظه قرار گیرنا

مسائل اجتماعی نابی اب بهره برداری اب دو نوع ب  با کیفیت و قیمت مختلف بررسی باه و نتایج ب  برای استفاده در طرح ( 3

  منبع مطمئن  ع بونا. توس ه تاسیسات جمع بوری و تصفیه هاضً  در کنار گسترش ببکه های مستقلهای مشابه مورد تحلیل واق

 .و مناسبی برای ب  غیرببامیانی به وجود خواها بورد

  امکا  تفکیک کامل وظایف و مسئولیت های سیستم ب  ببامیانی اب ببکه  در اجرا و بهره برداری ببکه های مستقل( ٤

  البم  رسی و در صورتی که بهره برداری و نگهااری ببکه ب  ببامیانی به بخش خصوصی واگذار می بودغیرببامیانی بر

 .است نظارت ها و جنبه های مختلف ب  نیز مورد پیش بینی قرار گیرد

ها و روستاتحت هیچ برایطی  چه در ببکه ب  ببامیانی و چه در ببکه ب  غیرببامیانی گنابدایی ببکه عمومی بهرها ( 5

 .  نبایا متوقف بود

 ( الزامات ویژه مطرح در این زمینه : 2 - 5

(  لزوم بموبش همگانی وسیع برای جلوگیری اب تب ات استفاده نابجا اب این منایع ببی توسط مصرف کنناگا  بویژه پس اب 1

 تفکیک . 

تفاوت م نی دار کیفیت ببهای مورد استفاده در (  لزوم نظارت جامع بر قیمت گذاری و اقتصاد ب  در دو ببکه مجزا با توجه به 2

 این ببکه ها و اختًف هاحش در هزینه های تمام باه هر مترمک ب اب بنها .

(  ارائه تنمین های البم اب سوی مراجع باالدستی برای پوبش داد  بخشی اب هزینه ها که در نهایت هرار مشترکین اب استفاده اب 3

 بابا .ب  بر  را به دنبال ناابته 

( اگر قرار بر اولویت بنای این چالش ها بابا کاامیک اب اولویت باالتری برخوردار می بابنا؟ م یار پرداختن به این چالش ها و ٤

اولویت بنای بنها بایستی اب کاام استاناارد پیروری نمایا؟ به عبارت بهتر دستگاه اجرایی یا موسسه باالدستی برای انجام این 

 ا ) بویژه در بخش هایی که مباحث مالی و هزینه ای مطرح می گردد کاام دستگاه می بابا ؟اولویت بنای ه

( اصوال  بنچه اب ب  در این بمینه که این روبها همگا  اب ب  دم بده و ناای ب  را سر داده انا و ب نا  ب  را تنها راه حل منطقی 5

بود با بنچه در عمل بایستی اتفاق بیفتا یا اگر به وقوع بپیوناد مطلو   مقابله با بحرا  ب  طی سالهای بیناه می داننا مطرح می

 است نزدیک می بابا؟ بیا اساسا  چنین هاهی با ت ریف مشخص جایی وجود دارد؟ 
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