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خالصه
تقویت نگاه اقتصادی و استراتژیک به مقولهه ب

واق هی کهرد ت رههه ب و جهاا کهرد ب بهر اب ب مصهرهی برخهی اب

راهکارهایی هستنا که در برایط حاضر میتواننا در محاود کرد دامنه بحرا ب نقش ایفا کننا  .در این میا اما جهاا کهرد
ب بر اب ب مصرهی هرچنا که ایاهای چارهساب به نظر میرسا اما بما و هزینه بیادی را برای اجرایی با میطلبا  .برخهی
اب کاربناسا م تقانا که تفکیک ب بر و بهاابتی قابلیت اجرایی ناارد  .این کاربناسها م تقانها کهه هزینهههای لولهکشهی
ب بر و بهاابتی مجزا در منابل توجیه اقتصادی ناارد و چالش های هراوانی در این مسیر وجود دارد  .برخی اب مهایرا اربها
این صن ت اعتقاد دارنا که این طرح میتوانا تا حا بیادی در اهزایش بهرهوری در مصرف ب نقش دابته بابا امها بایها بررسهی
های جامع در این خصوص انجام بود  .در بهر طبس گلشن این موضوع اب نیمه دوم دهه هفتاد بمسی بغهاب و تها بهه امهروب ادامهه
دابته است و در حال حاضر ب مورد نیاب بر توسط ببکه توبیع مجزا ودر قالب جایگاه های بردابت عمومی توبیع می بود .
این سیستم با قریب به  20سال قامت می توانا باخص ها و نکات مفیای را در این بمینه در اختیار دست انارکارا امر قرار دها .
دابتن توجیه اقتصادی و هنی البم توجه به مسائل اجتماعی نابی اب بهره برداری اب دو نوع ب با کیفیت و قیمت مختلف لهزوم
بموبش همگانی وسیع در این بمینه همچنین نظارت جامع بر قیمت گذاری و اقتصاد ب در دو بهبکه مجهزا و ارائهه تنهمین ههای
البم اب سوی مراجع باالدستی برای پوبش داد بخشی اب هزینه ها اب چالش های مطرح در بمینه جااسابی ببکه ب بهاابهتی و
بر درکشور می بابنا .
کلمات کلیدی  :جدا سازی  ،آب شرب  ،آب بهداشتی  ،شبکه آب .
 ) 1مقدمه
در تمام کشورهای جها ب بهعنوا مقولههای کهامً اسهتراتژیک محسهو مهیبهود و حتهی در سیاسهتهای داخلهی و
بینالمللی کشورها نیز نقش بسزایی ایفا میکنا .بایهی است که نقش ب در کشور ایهرا کهه اب نظهر جاراهیهایی و اقلیمهی بهرایط
خاصی را دارد به مراتب پررنگتر و استراتژیکتر خواها بود .همچنین منابع ب های بیرین در دنیا محاود اسهت و نیهاب بهه ایهن
مایع حیاتبخش روببهروب بیشتر میبود  .اهزایش جم یت و به دنبال ب اهزایش نیاب به مصرف ب



دولتمردا و تصمیمگیرا را

بر ب دابته تا درباره نحوه مصرف ب روشهای جایای را بررسی و اجرایی کننا  .بنابراین میتوا گفت  :وض یت ب در دنیها
بهویژه در کشورهایی که میانگین بارناگی در بنها کمتر اب متوسط جهانی است ایجا میکنا که میزا تولیا و مصرف مایریت
و ساماناهی بود  .ایرا بر اساس تقسیمبنایهای جاراهیایی کشوری است که در منطقهه خشهک و نیمهخشهک دنیها قهرار دارد و
هزینه تولیا و تصفیه در ب بسیار باالست  .این در حالی اسهت کهه ایهن همهه مهاجرا نیسهت چهرا کهه پهس اب تصهفیه ب نوبهت بهه
هربیناهای هزینهبر انتقال و توبیع ب میرسا تا در ببکههای بهری قرار گرهته و در اختیار مصرف کنناه قرار گیرد  .همهه اینهها
در حالی اتفاق میاهتا که تقریبا تنها حاود  10درصا ب قابل بر به مصرف انسانی میرسا و  90درصا مهابقی بهرای مصهارف
دیگری ماننا بستوبو ببیاری هنای سبز خانگی و استحمام و سیستم های خنک کنناه ( کولرهای ببی ) مورد استفاده قرار می
گیرد  .این موضوع حاکی اب ب است که بخش بیادی اب ب تصفیهباه قابهل بهر

در هربینها مصهرف بهه ههار مهیرود و بهه

مصرف مواردی می رسا که نوع ب در ب اهمیت ناابته یا اب اهمیت به مراتب کمتری برخوردار می بابا  .به عبارت بهتر عماه
ب بر در مصارف خانگی برای مصارف غیر اب بر مصرف میبود و بهه واقهع بایها بهرای سهرمایهای کهه بهه ههار مهیرود
چارهانایشی کرد  .بایا ایاه جاا کرد ب بر اب ب مصرهی نیز اب این موضوع نشات گرهته بابا .
سیستم جااسابی ب بر اب ب مصرهی در ت اادی اب بهرهای بمریکا و اروپا استفاده مهیبهود کهه البتهه پهرداختن بهه ب در
حوصله این مقاله نمی بابا  .ضمن اینکه اب همین ابتاا به این نکته اباره می نمایا که تصمیمگیری در خصوص اسهتفاده اب سیسهتم
جااسابی ب بر اب ب مصرهی در سایر نقاط اعم اب دنیا یا کشور عزیزمها ایهرا بهه بهرایط مت هادی اب جملهه وجهود منهابع
غیرقابل بر

مسائل هرهنگی و اجتماعی و تحلیلهای اقتصادی گسترده ای بستگی دارد که نیابمنا انجهام مطال هات و تحقیقهات

بیشتری است و این موضوع نیز در واقع موضوع اصلی این مقاله نمی بابا  .بلکه هاف اب ارائه این مقاله همانگونه که در عنهوا ب
نیز بیا گردیاه است بررسی چالش های جااسابی ببکه ب بهاابتی و ب بر درکشور با نگربی تحلیلی بر سیستم توبیهع
ب در بهر طبس گلشن که یکی اب بهرهای ایرا است که اب اواسط دهه  70اب سیستم توبیع ب دو ببکه ای بههره منها بهوده
است می بابا .
در ایرا و در بمینه اجرا و بهره برداری اب سیستم توبیع ب دوببکه ای بایا یکی اب نخستین پایلوت ها در بهر طبس گلشهن در
استا خراسا جنوبی موجود بوده و در حال بهره برداری می بابا  .البته در این بمینه اخیرا ه الیت هایی در برخی اب بهرها و حتی
روستاهای کشور مثل بهر مشها و بهرستا هایی ماننا بجستا بغاب به کار کرده و در بهر قم نیز ه الیتهایی انجام گرهته است .
در همین بمینه در برخی اب روستاهای کشور مثل روستاهای خرانق و رباط پشت بادام در استا یزد چنا سالی است کهه سیسهتم دو
ببکه ای در حال بهره برداری است همچنین این مهم اخیرا در روستای رضوا در بهرستا بنار عباس نیز با جم یتی بالغ بر 5000
نفر اجرا باه و در ابتاای مسیر بهره برداری قرار دارد  .این در حالی است که در یک نگرش کلی در این مقطهع خهاص و سهالهای
بحرانی ب در بیناه جااسابی ببکه ب بر اب ببکه بهاابتی ب نوا یکی اب راهکارهای مایریت مصرف مطرح می بابا .
 )2سامانه های جداسازی آب شرب و بهداشتی
در مجموع براساس بنچه در سایر کشورها در سطح وسیع و در کشور ما نیز بصورت محاود و موردی تجربه بهاه یها احتمهال
ب مطرح بوده و وجود دارد  ٤راه بهرای تفکیهک ب بهر و بهاابهتی وجهود دارد کهه ههر یهک مزایها و م هایبی دارد و بایها
درخصوص اجرایی کرد بنها بررسیهای هنی و اقتصادی دقیقی صورت گیرد .
جداسازی شبکه
نخستین راهی که برای تفکیک ب بر اب بهاابتی به نظر میرسا جااسابی ببکه و لولههای بنهاست .هم اینهک کهل
ب توبی ی کشور پس اب تصفیه و عبور اب هیلترهای مختلف وارد ببکه باه و مجموعا در یک خط لوله میها سهاختما ها توبیهع

میبود .برهمین اساس یکی اب راهکارهای تفکیک ب که البته بایا عماتا در بهرهای جایا کارایی دارد این اسهت کهه یهک
خط لوله جایا برای انتقال ب بر یا بهاابتی کشیاه بود تا مردم بهصورت جااگانه ب بر خهود را کهه بهرای ببهامیا و
پخت و پز استفاده میکننا اب یک لوله و ب برای مصارف بهاابتی بامل استحمام و بستوبو را اب لوله دیگری دریاهت کننا و
برای هر یک نیز قیمتی جااگانه بپردابنا  .اما اب ب جا که احااث یک خط لوله جایا میلیاردهها تومها هزینهه در بهر دارد و بمها
طوالنی نیز میطلبا بهطور قطع هما گونه که اباره با این راهکار به جز بهرهای جایا امکا بکارگیری در بهرها و روستاهای
موجود را با برایط اعتباری ه لی ناارد.
توزیع آب شرب در بطری
راهکار دیگر توبیع ب بر در بطری است .باین ترتیب توبیع ب بر اب طریق ببکه لولهکشی موجود متوقف میبهود
و تنها ب بهاابتی در ب تزریق میبود که براساس استانااردهای موجود دیگر نیابی به تصفیه و به عبارت بهتر دابهتن برخهی اب
خصوصیات کیفی ناارد  .این روش باا م ناست که مردم تمام نیاب مصرهی خود به ب بر را بایا اب طریق بطریهها و ظهروف
تهیه کننا که این ظروف اب بطریهای کوچک تا ظروف بزرگتر را در برمیگیرد.
اما با وجود سادگی اجرا این روش بسیبهای بیادی نیز به همراه دارد .هما گونه که طهی روبههای اخیهر بلهوده بهود برخهی اب
بردناهای م روف ب م انی خبرساب باه است تنمین سًمت این نوع بستهبنایها یکی اب چالشهای اصلی ایهن راهکاراسهت.
به گونه ای که بائبه بلوده بود بخش عماهای اب ب های موجود در بابار اعتماد مردم را به ایهن روش عرضهه خابههدار کهرده
است.
اب سوی دیگر انتخا این روش یک رانت مالی بزرگ را در دل خود دارد .درصورتی که وبارت نیرو به این نتیجه برسها و قهرار
بود که تمام ب بر اب طریق بستهبنای عرضه بود به یک باره میزا مصرف این نوع ب ها چناین برابهر خواهها بها و سهود
سرباری برای تولیاکنناههای ب به همراه خواها دابت .بر همین اساس نحوه نظارتی که در این بخش اعمال مهیبهود اب اهمیهت
بیادی برخوردار است.
توزیع محدود آب شرب از شبکه
در کنار این روشها راهکار دیگری که بهعنوا یکی اب گزینهها مطرح می بابا عرضه محاود ب

بر طریق همین

ببکه موجود است .به این طریق که برای مثال در ساعات خاصی اب ببانهروب و براساس اعًم قبلی وبارت نیرو ب بر تصفیه
باه در لولهها جاری میبود و مردم میتواننا به اناابه نیاب روبانه خود که البته چناا بیاد هم نیست ب
اتمام بما بنای اعًم باه دوباره ب

ذخیره کننا .پس اب

بهاابتی در ببکه تزریق میبود .این روش هم دارای ابکاالت بسیاری است .نخستین

ابکال هماهنگ کرد تمام مشترکا برای بهرهبرداری اب ب

طی یک ساعت خاص است که خود مسأله مهمی است و

بر

برنامهریزی دقیقی میطلبا تا همه مصرفکنناگا بتواننا اب ب بر
باقیماناه در خطوط لوله ( که البته احتمال بیادی هم دارد ) با ب

استفاده کننا .اب سوی دیگر احتمال اختًط ب

بهاابتی

بر وجود دارد .اب ب جا که ب بهاابتی توبیع باه اب نظر

تصفیه و دابتن استانااردهای خاص تفاوت بیادی با ب بر دارد درصورتی که این ب ها با هم مخلوط بود خود منشا بروب
مسائل بسیاری خواها بود.
عرضه تانکری آب
درحال حاضر چناین هزار روستا همچنین برخی اب بهرهای کم جم یت اب طریق تانکر ببرسانی میبونا و بر همهین اسهاس
پیشنهاد توبیع ب بر اب طریق تانکر و مخابنی که در محلههای بهرها مستقر میبونا بهعنوا یهک گزینهه مطهرح مهی بابها .



درواقع به جای عرضه بستهبنای ب بر

وبارت نیرو ب بر را با استفاده اب مخاب و تانکرها در محلههای بهرها و روستاها

توبیع میکنا .اما این روش هم به دلیل دبواریهای بسیاری که هم برای عرضهکنناه و هم مصرفکنناه دارد با مشکًت بسیاری
مواجه است .چنانکه مصرفکنناهها بایا ب مورد نیاب خود را اب محل استقرار این تانکرها تا محل سکونت خود حمهل کننها کهه
این کار برای تمام مشترکا مقاور نیست .اب سوی دیگر تامین و توبیع ب با ت ااد بیادی تانکر و مخز برای عرضهکنناه نیز بهار
مالی و بحمت بیادی به همراه دارد.
 ) 3معرفی اجمالی طرح طبس
بهرستا طبس یکی اب بهرستا های استا خراسا جنوبی می¬بابا  .بهر طبس گلشن در جنو بهرقی دبهت کهویر
بمال غربی دبت لوت و در هاصله حاود  270کیلومتری اب مرکز استا (بهر بیرجنا) واقع باه و ارتفاع ب اب سطح ببههای بباد
 690متر می¬بابا .مجزا سابی ب بر و بهاابتی در بهر طبس اب سال  1375با احااث چاههای کوثر اجرایی باه و این بههر
توانسته نام خود را ب نوا اولین بهر و ب نوا قایمی ترین پایلوت مجزا سابی ب بر و بهاابتی در ایرا ثبت نمایا.
جم یت بهر طبس گلشن در نتایج سربماری نفوس و مسکن سال  1395برابر  39676نفر بیا باه است کهه اب ایهن میهزا 20180
نفر مرد و  19٤96نفر ب بوده انا.
تأسیسات موجود ببرسانی در بهر طبس گلشن بامل منابع تأمین خطهوط انتقهال مخهاب و بهبکه¬ههای توبیهع ب (بهاابهتی و
بر ) میبابا  .در حال حاضر ب مورد نیاب بهر اب  21حلقه چاه موجود در مهاار بههره بهرداری توسهط خطهوط جمهع بوری بهه
مخز  5000متر مک بی ناحیه  2انتقال می¬یابا  .این در حالی است که در مسیر ب چاههای اصفهک ( 3حلقه) اب دبت اصفهک
در جنو برقی که نسبت به سایر منابع تامین ب بهر اب کیفیت ویژه ای برخوردار می بابا یک انشه ا بهه مخهز  1000متهر
مک بی ب بر نیز متصل باه واب همین نقطه موضوع تفکیک ببها و توبیع ب در قالب دو ببکه مجزا بغاب می گردد.
ب جمع بوری باه اب منابع تامین در مخاب بهر در یک بخش و در راستای تامین ب مصارف غیر بر اب طریق ببکه توبیع
ب بهاابتی به در منابل کلیه مشترکین منتقل می گردد  .در بخش دیگر نیز ب با کیفیت مطلو جهت بر اب محل مخهز
مجزای پیش بینی باه در این محل و توسط ببکه توبیع مستقل در سطح بهر و در قالب ایستگاه ههای عمهومی بردابهت ( حهاود
 105نقطه ) توبیع می گردد  ( .بکل ) 1
بر مبنای بخرین اطًعات موجود قریب به  2٤0کیلومتر لوله ( با قطر  50تا  500میلیمتر ) در سطح بهر طبس در قالب ببکه توبیهع
ب بهاابتی و نزدیک به  57کیلومتر لوله ( با قطر  25تا  250میلیمتر ) نیز در قالب ببکه توبیع ب بر در حال بهره برداری می
بابا .

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

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

هشاری مرتفع تحت پوبش مخز موجود و ناحیه هشاری پست تحت پوبش یک مخز ذخیره جایا پیشنهادی قرار دارنا .
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
هشار در ببکه توبیع ب

بنها هر یک اب نواحی مذکور خود نیز به دو ناحیه کوچکتر که توسط یک بیر هشاربکن اب یکایگر

جاا باهانا تقسیم میبونا  .به بیا دیگر ناحیه هشاری مرتفع بامل نواحی هشاری  1و  2و ناحیه هشاری پست بامل نواحی هشاری
 3و  ٤میبابنا .
با در نظر گرهتن سرانه مصرف م ادل  11لیتر در روب به ابای هر نفر مطابق ( مجموع مقادیر پخت و پز و ببامیا ) جم یت بهر
در سال  1٤25برابر  7٤021نفر در نظر گرهتن ضریب حااکثر مصرف روبانه و تلفات همچنین ضریب حااکثر مصرف ساعتی
تحلیل هیارولیکی ببکه توبیع ب بر انجام گردیاه است .
حااقل قطر لولههای انتخابی نیز در این طرح برابر  75میلیمتر میبابا .همچنین در طرح جایا انتقال ب

مورد نیاب ناحیه پست

توسط ببکه توبیع ب ناحیه مرتفع به مخز ذخیره ناحیه پست انجام میگیرد.
نهایتا بر مبنای این ضوابط طول کل ببکه توبیع ب بر بهر طبس در برایط جایا بالغ بر  87کیلومتر باست بماه است که بر
مبنای بخرین بربورد صورت گرهته با مبنا قرار داد ههارس بهای سال  1396سابما برنامه و بودجه هزینه ای بالغ بر  ٤0000میلیو
ریال را به خود اختصاص داده است .
بر

در وض یت موجود و بهبود ب در برایط جایا ببکه توبیع ب

ت ااد ایستگاههای بردابت ب

در سطح بهر طبس

گلشن بیش اب  105عاد است که با توجه به تراکم جم یتی در وض یت موجود دور اب انتظار نیست  .البم به توضیح است
ایستگاههایی که به عنوا ماباد م رهی باه انا در میا سایر ایستگاهها کمترین میزا بردابت ب

را بر اساس بمار دریاهتی اب

کارهرما (کمتر اب  100مترمک ب در سال) دابته انا .همچنین محل دقیق ایستگاههای بردابت پیشنهادی مشخص باه بر روی نقشه
نیز پس اب بابدیاهای میاانی و البته نظرات اداره بهره برداری ببفای طبس گلشن ت یین گردیاه است  .نقشه ( ) 1
 ) 4نتایج و یافته های پژوهش :
در نگاه اول و در بهرها و روستاهایی که محاودیت منابع ب محلی و هرامحلی با توجه به مًحظات بهاابتی اقتصادی
اجتماعی و هرهنگی امکا اجرای گزینه های دیگر را منتفی می کنا سیستم دو ببکه ای مجزا می توانا به عنوا راه حل مناسبی
برای رهع مشکل ب بر و بهاابت مورد استفاده قرار گیرد.
در این سیستم ب بر مورد نیاب که م موال بین  10تا  15درصا کل مصارف بهری است اب یک ببکه با قطر کم توبیع باه و
بقیه مصارف اب طریق ببکه دیگر تامین می بود  .در تامین ب

ببامیانی رعایت کلیه استانااردهای هیزیکی بیمیایی و

بیولوژیکی ضروری است  .تامین ب با کیفیت مناسب اب نظر بر

به مراتب عملی تر اب تامین سرانه کل ب به صورت مطلو و

قابل بر است و دستیابی به این هاف در بیشتر مناطق امکا تحقق دارد.
رعایت استاناارهای بیمایی برای سایر مصارف خانگی ضرورت چناانی ناابته و در صورتی که ب اب نظر ویژگی های هیزیکی
و بیولوژیکی مناسب بابا استفاده اب ب برای مصارف بهاابتی بًمانع است .ضمن اینکه احااث دو ببکه مجزا اب نظر هنی و
اقتصادی خالی اب ابکال نیست و اتصال سیستم مخصوص ب

ببامیانی به واحاهای مسکونی بایا عملی نبابا  .ولی در این



بمینه با توجه به گذبت بما قریب به دو دهه اب پرداختن پراکناه و غیر ماو در سطح کشور به این موضوع بصورت کً
چالش ها و الزاماتی بروب نموده است که توجه ویژه به بنها اب سوی متولیا امر ضروری و اجتنا ناپذیر می بابا .
 ) 1 -4چالش های مهم بهره برداری از دو شبکه در حال کار در سطح شهر طبس :
 ) 1کیفیت دو نوع ب در حال مصرف در بسیاری اب پارامترهای بیمیایی تفاوت م نی داری با یکایگر ناارنا و تنها عامل جاایی
این دو ب اب یکایگر  ECو بوری ب می بابا  .جدول (  ، ) 1جدول ( ) 2
 ) 2هیچگونه پایشی هم اب نظر کیفی و هم اب نظر کمی روی ببکه ب

بر

وجود ناارد و تنها در مقیاس محاود امکا این
بر

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

در اختیار مصرف

کنناگا می بابا .
 ) 3قطر 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
گذبت قریب به دو دهه با مشکل مواجه نموده است .
 ) ٤امکا اناابه گیری میزا مصرف به دلیل عام نصب تجهیزات اناابه گیری دقیق که امکا ثبت مقادیر کم مصرف را نیز دابته
بابنا در عمل وجود ناارد .
 ) 5وجود یک مخز و یک ببکه و وجود اختًف ارتفاع بیش اب  90متر بین باالترین و پایین ترین نقاط ببکه باال بود هشار و
در نتیجه تب ات نامطلو نابی اب وقوع این امر را به دنبال دارد .
 ) 6ماعی بود کلیه ادارات و ارگانها برای اخذ انش ابات کوچک و مت اد اب ببکه باعث باه که کنترل ببکه را اب دست متولیا
امر در این بخش نیز خارج نمایا .
 ) 7به دلیل عام امکا ثبت دقیق مصرف اب یک سو و مشخص نبود و به عبارت بهتر ثبت نشا میزا بردابت ب

مصرف

کنناگا در حال حاضر (چو بصورت بیر بردابت عمومی بباد ادارده می بود ) اب سوی دیگر امکا بربورد و برگشت هزینه
وجود ناارد .
 ) 8این عام بهره برداری صحیح و ناابتن متولی در عمل باعث باه که ببکه در برایط حاضر و با وجود دابتن حاود  20سال
عمر بایستی بصورت کامل ت ویض گردد  .قطر پایین ببکه یکی اب عوامل وقوع این موضوع بوده است .
 ) 2 -4چالش های عمومی مطرح در زمینه طراحی شبکه های جایگزین :
 ) 1نبود استاناا رد مشخص برای ب بهاابتی  .به این م نا که پاسخ روبن و ثابتی برای سواالتی همچو :
ب

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

میزانی می توا اب میزا حااکثر مجاب یا مطلو

بنها عاول نمود؟ کاامیک اب این پارامترها با توجه به تنوع کیفی منابع ب

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؟
 ) 2عام وجود دیاگاه مشخص برای چگونگی تفکیک ب و حجم هر بخش اب مصرف اعم اب بخش بر یا بخش بهاابتی در
اجتماعات مختلف .
 ) 3عام وجود دستورال مل و ضوابط مهناسی در بمینه طراحی بهینه ببکه های توبیع ب

بر

به دلیل پاسخگو نبود ضوابط

موجود ( سرعت هشار حااقل قطر بهره برداری و نگهااری اب تأسیسات حفظ کیفیت روش های گنابدایی )
 ) ٤چگونگی و در واقع راهکار مطلو

و منطقی توبیع ب

با کیفیت جهت تأمین مصارف بر

کاام است؟ بیا استفاده اب

بیرهای بردابت عمومی یا تولیا و توبیع ب بسته بنای یا دیگر روش های مطرح در این بمینه کاامیک برای بهرها و روستاهای
کشور ما منطقی و اجرایی می بابنا؟

 ) 5بیا هاف پذیرهتن ببهای موجود در حال بهره برداری در سطح عماه اب کً بهرها و حتی بهرهای متوسط کشور به عنوا
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 ؟
)9ا هزایش بی رویه و خارج اب عرف مصرف ب

بهاابتی در بین مشترکین با این ذهنیت که ب

بهاابتی نیاب به انجام تاابیر

خاصی برای تامین ناابته و به میزا نامحاود قابل تامین می بابا اب جمله عوارض پنها تفکیک توبیع ب بر و ب بهاابتی
در سطح ببکه بوده است  ( .متوسط سرا نه ب بهاابتی مصرهی مشترکین طی سه سال گذبته منتهی به سال  139٤برابر  215لیتر
در روب به ابای هر نفر بوده است )

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



جدول (  : ) 1نتایج آزمایشات شیمیایی منابع تامین آب بهداشتی شهر طبس

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

 ) 5بحث و نتیجه گیری :
 ) 1 - 5در طرح شبکه های دوگانه توزیع آب باید موارد زیر لحاظ شوند :
 )1اجرای ببکه های دوگانه توبیع ب

بایا توجیه اقتصادی و هنی البم را دابته بابا  .برای انجام این طرح یک تحلیل مالی و

اقتصادی دقیق برای مقایسه تب ات اقتصادی ب با گزینه های دیگر مورد نظر قرار گیرد .
 )2در صورت توس ه ببکه های مستقل البم است مراکز تحقیقاتی و مراجع رسمی اقاام به تهیه ضوابط و استاناارد کرد کیفیت
ب

غیربر

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

مختلف مورد مًحظه قرار گیرنا.
 )3مسائل اجتماعی نابی اب بهره برداری اب دو نوع ب

با کیفیت و قیمت مختلف بررسی باه و نتایج ب برای استفاده در طرح

های مشابه مورد تحلیل واقع بونا .توس ه تاسیسات جمع بوری و تصفیه هاضً در کنار گسترش ببکه های مستقل منبع مطمئن
و مناسبی برای ب غیرببامیانی به وجود خواها بورد.
 )٤در اجرا و بهره برداری ببکه های مستقل امکا تفکیک کامل وظایف و مسئولیت های سیستم ب
غیرببامیانی بر رسی و در صورتی که بهره برداری و نگهااری ببکه ب

ببامیانی اب ببکه

ببامیانی به بخش خصوصی واگذار می بود البم

است نظارت ها و جنبه های مختلف ب نیز مورد پیش بینی قرار گیرد.
 )5تحت هیچ برایطی چه در ببکه ب

ببامیانی و چه در ببکه ب

غیرببامیانی گنابدایی ببکه عمومی بهرها و روستاها

نبایا متوقف بود .
 ) 2 - 5الزامات ویژه مطرح در این زمینه :
 ) 1لزوم بموبش همگانی وسیع برای جلوگیری اب تب ات استفاده نابجا اب این منایع ببی توسط مصرف کنناگا بویژه پس اب
تفکیک .
 )2لزوم نظارت جامع بر قیمت گذاری و اقتصاد ب در دو ببکه مجزا با توجه به تفاوت م نی دار کیفیت ببهای مورد استفاده در
این ببکه ها و اختًف هاحش در هزینه های تمام باه هر مترمک ب اب بنها .
 ) 3ارائه تنمین های البم اب سوی مراجع باالدستی برای پوبش داد بخشی اب هزینه ها که در نهایت هرار مشترکین اب استفاده اب
ب بر را به دنبال ناابته بابا .
 ) ٤اگر قرار بر اولویت بنای این چالش ها بابا کاامیک اب اولویت باالتری برخوردار می بابنا؟ م یار پرداختن به این چالش ها و
اولویت بنای بنها بایستی اب کاام استاناارد پیروری نمایا؟ به عبارت بهتر دستگاه اجرایی یا موسسه باالدستی برای انجام این
اولویت بنای ه ا ( بویژه در بخش هایی که مباحث مالی و هزینه ای مطرح می گردد کاام دستگاه می بابا ؟
 ) 5اصوال 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
مقابله با بحرا ب

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

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