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خالصه
کمبود منابع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی یکی از چالشهای اصلی جوامع است .برداشتهای بیرویه از منابع آب و
استفاده ناصحیح از آنها اغلب کشورها از جمله ایران را با بحران کمآبی مواجه ساخته است .یکی از راهکارهای مواجهه با
این مشکل استفاده از سیستم های دوگانه توزیع آب و جداسازی آب شرب از مصارف غیرشرب است .از مهمترین عوامل
گرایش به این رویکرد در ایران عالوه بر کمبود و محدودیتهای منابع آب سالم و قابل شرب ،هدررفت و اتالف  20تا
30درصدی آب در شبکههای توزیع ،ضرر و زیان ناشی از اختالف حجم آب تولیدی و آب به فروشرفته (آب بدون
درآمد) ،توسعه پایدار منابع کنونی آب و کاهش هزینههای بهرهبرداری در تصفیهخانهها است.در این تحقیق ضمن تشریح
موضوع سیست م دوگانه توزیع و ذکر مزایا و معایب ،گوشه ای از منافع اقتصادی و زیست محیطی استفاده از این نوع شبکه
ها نیز ،مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کلمات کلیدي :مدیریت مصرف ،هدررفت ،آب شرب  ،آب بهداشتی ،شبکه توزیع دوگانه

 -1مقدمه
در دنیای امروز که روز به روز بر تعداد جمعیت جهان افزوده می شود و مقدار آالینده های آب ناشی از فعالیتهای
روزمره انسان نیز بیشتر می شود  ،روند رو به رشد شهرنشینی نیز این مسئله را تشدید می نماید  .با احداث شبکه مستقل توزیع
آب شرب امکان استفاده از منابع سهل الوصول ولی با کیفیت پایین که  % 85نیاز آبی شهرها می باشد  ،فراهم می گردد ].[1
امروزه به دلیل عدم تکافوی آب شرب قابل دسترس انتقال آب از منابع دوردست در دستور کار مسئولین تامین آب شرب قرار
گرفته است ولی هزینه های تامین آب تحت تاثیر رشد نیاز  ،نرخ تورم و فاصله زیاد از منابع آب به نقاط مصرف این طرح ها
را مشکل و بعضا غیر ممکن ساخته است  .در صورتیکه بتوان از آبهای شور مناطق کویری  ،آبهای زیرزمینی با غلظت مجاز
مواد شیمیایی بعنوان آب بهداشتی استفاده نمود  ،به احتمال قوی سرمایه گذاری های سنگین انتقال آب از منابع دوردست برای



مصرف غیر شرب نوجیه پذیر نخواهد بود .با اجرای سیستم دوشبکه ای توزیع آب ،که  % 15نیاز آبی مربوط به مصارف
شرب و پخت و پز از طریق شبکه جداگانه توزیع گردد راهی است که مشکل تامین آب با کیفیت شرب به شدت کاهش پیدا
می کند و  % 85بقیه از طریق شبکه بهداشتی توزیع می گردد .سیستم دوگانه توزیع آب هرچند در دهه های اخیر گسترش
پیدا کرده است  ،ولی کشف و استفاده از این سیستم مربوط به گذشته های دور می شود  .قدیمی ترین سیستم توزیع دوگانه
شناخته شده دو هزار سال پیش توسط اگوستیوس در رم ساخته شده است  .به نقل) ,2006ا EPA (1985), ( Trifunovic
 ،استفاده مجدد از آب را از طریق سیستم های توزیع دوگانه  ،برای  Irvineدر جنوب کالیفرنیا Tucson، ،در آریزونا و
 Peterspurgدر فلوریدا مورد بررسی قرار داد  .استفاده و سود حاصل از سیستم های دوگانه اثبات شد  .این سیستم ها هم
چنین در جزایر دریای کاریب و جزایر  Viginدر ایالت متحده اجرا گردید  .به نقل از )et al , ( Trifunovic,2006
) Robert (1988استفاده از سیستم های دوگانه را برای غرب  Utah,Jordanمورد بررسی قرار داد .نتایج مدل نشان داد که از
نظر اقتصادی سیستم دوگانه مناسب تر است .به نقل از ) ،Jan (1999), ( Trifunovic2006استفاده از سیستم دوگانه را برای
شهر سیدنی استرالیا ،مطالعه نمود.
در ایران استفاده از آب تصفیه نشده یا آب با کیفیت پایین برای مصارف غیر آشامیدنی در برخی از شهرها مرسوم بوده و
امروز نیز به کار گرفته می شود از قبیل شبکه آبیاری فضای سبز در آبادان .دزفول و خرمشهر که مصارف شستشو و آبیاری فضای سبز
از طریق انشعابی در حیاط منازل و فضای سبز عمومی شهر تامین شده است و در ایام گذشته که هنوز شبکه توزیع آب در شهرها
احداث نشده بود در منازل دو مخزن آب وجود داشت .یکی مختص آب آشامیدنی که معموال سر بسته بود و در ساختمان آن دقت
زیادی به عمل می آمد و برداشت از آن توسط شیر صورت می گرفت و دیگری حوض با استخری که برای مصارف شستشوی آبیاری
و یا شنا مورد استفاده واقع می شد و آب آن نسبت به آب موجود در مخزن و یا آب انبار از کیفیت پایین تری برخورداربود .حسین
مدرس در سال  1378استفاده از سیستم دوگانه آب را برای شهر خسروشهر مورد بررسی قرار داد و استفاده از این سیستم را
توصیه نمود  .هم چنین به گفته دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفا تهران  ،سیستم توزیع دوگانه تنها در منطقه  14تهران اجرا شده
است که ساکنان این محل در حیاط منازل خود انشعابی برای مصارف غیر آشامیدنی دارند و فقطهزینه انشعاب اولیه از آنان
گرفته می شود  .این دفتر می افزاید  :عالوه بر این منطقه  ،در طرقبه و شاندیز مشهد نیز مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی
سیستم دو شبکه ای  ،انجام گرفته است و مرحله دوم شهر پرند نیز به صورت سیستم دو شیکه ای طراحی و اجرا شده است .در
شهرهای مختلف با توجه به شرایط آن میتوان از شبکه های دوگانه توزیع آب استفاده کرد ،البته اجرای این سیستم احتیاج به مطالعات
اقتصادی و فنی دارد و نسبت به شبکههای معمولی توزیع آب دارای مزایا و معایبی است.
-2مدیریت مصرف آب
مدیریت مصرف آب یکی از شاخه های مدیریت انرژی محسوب می شود و می تواند در مجموعه ای وسیع ،اقدامات موثری
را در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن معمول دارد که نهایتاً منجر به کاهش نیاز انرژی نیز خواهد شد.هدف از مطالعات
مدیریت مصرف آب  ،شناسایی ومعرفی روشهای مناسب جهت تامین خواسته های مزبور است.
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-3هدررفت آب
هدررفت آب و بطور کلی آب بدون درآمد یکی از مشکالت عمده سیستم تولید وتوزیع آب شرکتهای آب وفاضالب می
باشد مقدار آب بدون درآمد در کشورهای درحال توسعه بیش از  30درصد مقدار تولید آب ودرکشورهای توسعه یافته کمتراز 15
درصد مقدار تولید وحدود نصف حجم آب تولیدی هدررفته دراین کشورها می باشد  .هدر رفت آب در شبکه های توزیع یکی از
مسائلی است که رفع آن می تواند به میزان زیادی در بهره وری آب و استفاده بهینه از منابع ملی تأثیرگذار باشد.
-4آب شرب و آب بهداشتی
آب شرب  ،آب گوارایی است که عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای تأیید شده باشد و
مصرف آن عارضه سوئی چه در کوتاهمدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند .آب ممکن است سالم باشد اما اگر دارای طعم یا ظاهر
نامطبوع باشد ممکن است مصرف کننده را به سوی آبهای دیگر یا کمتر سالم براند از این رو آب آشامیدنی نه تنها باید کامال” سالم
باشد بلکه باید پاکیزه یعنی مورد پسند مصرف کننده هم باشد چنین آبی را می توان آب شرب نامید .در واقع آب شرب ،آبی است
که برای مصرف کننده حتی اگر به مدت طوالنی آشامیده شود خطری نداشته باشد و آب بهداشتی آبی است که از نظر ویژگی های
فیزیکی و بیولوژیکی مناسب باشد ورعایت استانداردهای شیمیایی برای آن ضرورت چندانی ندارد و استفاده از آن برای مصارف
بهداشتی  ،بالمانع است.
-5بیان مسأله
سیستم های دوگانه توزیع آب بیانگر دو سیستم مجزای توزیع بوده که آب شرب را از طریق یک شبکه توزیع و آب غیر
شرب را از طریق شبکه دیگر تأمین می نمایند .از منظر روش اجرا میتوان این نوع شبکهها را به سه نوع زیر تقسیم کرد:
الف) شبکه دوگانه با محدودیت شبکه غیرآشامیدنی :در این سیستم آب آشامیدنی در کل مناطق توزیع شده و شبکه آب
غیرآشامیدنی در برخی مناطق ایجاد میشود.
ب ) شبکه دوگانه با محدودیت شبکه آب آشامیدنی :در این روش کیفیت آب شبکه اصلی در حد استانداردهای آب غیرآشامیدنی
است .در محل ورودی مجتمعهای مسکونی متراکم تاسیسات تصفیه آب احداث میشود و بخشی از آب که برای مصارف
آشامیدن و پخت و پز است ،به طور کامل در حد استانداردهای آب آشامیدنی تصفیه شده و در شبکه جداگانهای توزیع میشود.
ج) شبکه دوگانه کامل :در این سیستم هر دو شبکه آب آشامیدنی و آب غیرآشامیدنی کل مناطق را در بر میگیرند .علل
بهکارگیری شبکههای دوگانه علل بهکارگیری شبکههای دوگانه توزیع آب را میتوان در مواردی چون محدودیت منابع آب،
محدودیت تامین آب ،منابع آلوده آب ،مشکالت تصفیه آب ،منابع آب غیرآشامیدنی و ...دید.
علل بهکارگیری شبکههای دوگانه علل بهکارگیری شبکههای دوگانه توزیع آب را میتوان در مواردی چون محدودیت
منابع آب ،محدودیت تامین آب ،منابع آلوده آب ،مشکالت تصفیه آب ،منابع آب غیرآشامیدنی و ...دید .مزایا و معایب اجرای طرح
مزایا و معایب بهکارگیری شبکههای دوگانه توزیع آب را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
 -1در شبکه مستقل ،تامین استانداردهای بینالمللی آب آشامیدنی سادهتر و کمهزینهتر صورت میگیرد.
 -2منابع مرغوب آب به خوبی حفاظت میشوند.



 -3در شبکههای مستقل ،تصفیه کامل آب لزوما برای  5تا 15درصد کل نیاز آبی ضرورت پیدا میکند.
 -4هزینههای مربوط به احداث تصفیه خانهها ب ه دلیل کم شدن ابعاد و احجام ماشین آالت و ابنیه به میزان تقریبی 70درصد کاهش
مییابد.
 -5از منابع متعدد آب میتوان سیستمهای دوگانهای برای مصارف خنککنندههای نیروگاهها ،آبیاری فضای سبز شهرها ،شستوشو
و کنترل آلودگی هوای ناشی از سوزاندن زبالهها یا فرآیندهای صنعتی احداث کرد.
 -6در محل تصفیهخانههای فاضالب بسته به مصرف آب ،پساب تصفیه شده را میتوان در خطوط جداگانهای توزیع کرد .
 -7تغییرات فصلی در مصرف آب شرب تاثیر چندانی نداشته و تصفیهخانهها به طور ثابت کار میکنند.
 -8خطوط لوله قدیمی و متروکه را بعد از آزمایشهای الزم و اطمینان از کارآیی میتوان به عنوان بخشی از شبکه دوگانه به کار
گرفت.
از جمله مشکالت شبکه آب دوگانه دشوار بودن تصفیه فاضالب حاصل از آن و ایجاد خوردگی در لوله ها و تجهیزات
می باشد] .[2وقوع پدیده های خوردگی و رسوب گذاری در شبکه های آب آشامیدنی و بهداشتی باعث آسیبهای اقتصادی و
بهداشتی فراوان می گردد  .به طوریکه در بعضی مواقع رسوب کنترل نشده باعث انسداد لوله ها و افزایش هزینه های بهره برداری
از تأسیسات آبرسانی نیز می شود .تأثیر عوامل خورندگی) مانند کلرور و سولفات (درآبهای با قلیائیت کمتر بسیار شدید تر است].[3
می توان با تنظیم  PHبر اساس کیفیت آب خام ورودی و جنس لوله ی به کار رفته در سیستم از وقوع چنین رویدادی جلوگیری
نمود] . [4کیفیت باالی آب شرب در این سیستم ،سطح توقع و ذائقه ی مصرف کنندگان را دو چندان خواهد نمود]  [5و بدون
شک همین افراد در صورت مشاهده ی  ،اتصال نادرست لوله های آب شرب با لوله های آب غیر شرب اعتماد خود را نسبت به
شبکه از دست خواهند داد در حالی که با رنگ بندی مشخص لوله ها و شناسه گذاری دقیق نقاط اتصال و یا برقراری فشار پایین
گرادیان در سیستم آب تصفیه نشده می توان از وقوع این اتفاقات جلوگیری نمود .در مجموع ساخت این سیستم در تامین آب
جوامع جدید توصیه شده است] .[5از دیگر معایب اینگونه شبکه ها نیز می توان به این مورد اشاره نمود که احداث شبکههای دوگانه
توزیع آب نسبت به شبکه واحد  ،هزینههای بسیار زیادی در پی دارد.
 -6روشهای تفکیک آب شرب
در مجموع براساس آنچه در سایر کشورها تجربه شده یا احتمال آن میرود 4 ،راه برای تفکیک آب شرب و شهری وجود
دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد و باید درخصوص اجرایی کردن آنها بررسیهای فنی و اقتصادی دقیقی صورت گیرد.
الف) جداسازي شبکه
نخستین راهی که برای تفکیک آب شرب از بهداشتی به نظر میرسد ،جداسازی شبکه و لولههای آنهاست .هم اینک کل
آب توزیعی کشور پس از تصفیه و عبور از فیلترهای مختلف وارد شبکه شده و مجموعا در یک خط لوله میان ساختمانها توزیع
می شود .برهمین اساس یکی از راهکارهای تفکیک آب که البته عمد تا در شهرهای جدید کارایی دارد ،این است که یک خط لوله
جدید برای انتقال آب شرب یا بهداشتی کشیده شود تا مردم به صورت جداگانه آب شرب خود را که برای آشامیدن و پخت و پز
استفاده میکنند از یک لوله و آب برای مصارف بهداشتی شامل استحمام و شستوشو را از لوله دیگری دریافت کنند و برای هر یک
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نیز قیمتی جداگانه بپردازند .اما از آن جا که احداث یک خط لوله جدید میلیاردها تومان هزینه در بر دارد و زمان طوالنی نیز میطلبد،
بهطور قطع همان گونه که اشاره شد این راهکار به جز شهرهای جدید امکان بکارگیری در شهرها و روستاهای موجود را ندارد.
ب ) توزیع آب شرب در بطري
راهکار دیگری که مدیران وزارت نیرو نیز آن را راهکار منطقیتری میدانند ،توزیع آب شرب در بطری است .بدین ترتیب
توزیع آب شرب از طریق شبکه لولهکشی موجود متوقف میشود و تنها آب بهداشتی در آن تزریق میشود که براساس استانداردهای
موجود دیگر نیازی به تصفیه زیادی ندارد .این روش بدان معناست که مردم تمام نیاز مصرفی خود به آب شرب را باید از طریق بطریها
و ظروف تهیه کنند که این ظروف از بطریهای کوچک تا ظروف  20لیتری را در برمیگیرد .اما با وجود سادگی اجرا ،این روش
آسیبهای زیادی نیز به همراه دارد .همان گونه که طی روزهای اخیر آلوده بودن برخی از بردندهای معروف آب معدنی خبرساز شده
است ،تضمین سالمت این نوع بستهبندیها یکی از چالش های اصلی این راهکاراست .این درحالی است که اخبار مختلفی که از سوی
دستگاههای نظارتی درباره آلوده بودن بخش عمدهای از آبهای موجود در بازار منتشر میشود ،اعتماد مردم را به این روش عرضه
خدشهدار کرده است .از سوی دیگر ،انتخاب این روش یک رانت مالی بزرگ را در دل خود دارد .درصورتی که وزارت نیرو به این
نتیجه برسد و قرار شود که تمام آب شرب از طریق بستهبندی عرضه شود ،به یک باره میزان مصرف این نوع آبها چندین برابر خواهد
شد و سود سرشاری برای تولیدکننده های آن به همراه خواهد داشت .بر همین اساس نحوه نظارتی که در این بخش اعمال میشود از
اهمیت زیادی برخوردار است.
ج ) توزیع محدود آب شرب از شبکه
در کنار این روشها راهکار دیگری که بهعنوان یکی از گزینهها مطرح شده ،عرضه محدود آب شرب از طریق همین شبکه
موجود است .به این طریق که برای مثال در ساعات خاصی از شبانه روز و براساس اعالم قبلی وزارت نیرو آب شرب تصفیه شده در
لولهها جاری میشود و مردم میتوانند به اندازه نیاز روزانه خود که البته چندان زیاد هم نیست ،آب ذخیره کنند .پس از اتمام زمانبندی
اعالم شده ،دوباره آب بهداشتی در شبکه تزریق میشود .این روش هم دارای اشکاالت بسیاری است .نخستین اشکال هماهنگ کردن
تمام مشترکان برای بهره برداری از آب شرب طی یک ساعت خاص است که خود مسأله مهمی است و برنامهریزی دقیقی میطلبد تا
همه مصرفکنندگان بتوانند از آب شرب استفاده کنند .از سوی دیگر احتمال اختالط آب بهداشتی باقیمانده در خطوط لوله – که
البته احتمال زیادی هم دارد -با آب شرب وجود دارد .از آنجا که آب بهداشتی توزیع شده از نظر تصفیه و داشتن استانداردهای خاص
تفاوت زیادی با آب شرب دارد ،درصورتی که این آبها با هم مخلوط شود ،امکان بروز بیماریهای مختلف نیز وجود دارد.
د ) عرضه تانکري آب
درحال حاضر حدود 6هزار روستا از طریق تانکر آبرسانی میشود و بر همین اساس پیشنهاد توزیع آب شرب از طریق تانکر
و مخازنی که در محلههای شهرها مستقر میشوند ،بهعنوان یکی از گزینهها مطرح شده است .درواقع به جای عرضه بستهبندی آب
شرب ،وزارت نیرو آب شرب را با استفاده از مخازن و تانکرها در محلههای شهرها و روستاها توزیع میکند .اما این روش هم به دلیل
دشواریهای بسیاری که هم برای عرضهکننده و هم مصرفکننده دارد ،با مشکالت بسیاری مواجه است .چنانکه مصرفکنندهها باید
آب مورد نیاز خود را از محل استقرار این تانکرها تا محل س کونت خود حمل کنند که این کار برای تمام مشترکان مقدور نیست .از
سوی دیگر تامین و توزیع آب با تعداد زیادی تانکر و مخزن برای عرضهکننده نیز بار مالی و زحمت زیادی به همراه دارد.



-7نقش شبکه توزیع دوگانه در مدیریت مصرف
منابع آبهای شیرین در دنیا محدود است و نیاز به این مایع حیاتبخش روزبهروز بیشتر میشود .افزایش جمعیت و به تبع
آن افزایش نیاز به مصرف آب ،دولتمردان و تصمیم گیران را بر آن داشته تا درباره نحوه مصرف آب روشهای جدیدی را بررسی و
اجرایی کنند .بنابراین میتوان گفت وضعیت آب در دنیا بهویژه در کشورهایی که میانگین بارندگی در آنها کمتر از متوسط جهانی
است ،ایجاب می کند که میزان تولید و مصرف مدیریت و ساماندهی شود .ایران بر اساس تقسیمبندیهای جغرافیایی ،کشوری است
که در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد و هزینه تولید و تصفیه در آن بسیار باالست .این همه ماجرا نیست؛ چرا که پس از
تصفیه آب نوبت به پروسههای هزینهبر تبدیل آب به آب قابل شرب میرسد تا در شبکههای شهری قرار گیرد .همه اینها در حالی اتفاق
میافتد که تنها  11درصد آب قابل شرب به مصرف انسانی میرسد و  89درصد آن برای مصارف دیگری مانند شستوشو ،آبیاری
فضای سبز خانگی و استحکام مورد استفاده قرار می گیرد .این موضوع حاکی از آن است که بخش زیادی از آب تصفیهشده قابل
شرب ،در پروسه مصرف به هدر میرود؛ مصرفی که نوع آب در آن اهمیت ندارد .با ایجاد شبکه ی دوگانه در یک شهر می توان
از منابع آب مرغوب محلی  ،به خوبی حفاظت نمود که از مثالهای بارز آن پروژه های موفقیت آمیز مشابه انجام شده در نقاط
مختلفی از جهان مانند قدیمی ترین سیستم دوگانه ی توزیع شناخته شده در استرالیا) باقی مانده از  2222سال پیش (می باشد.حتی
در این نوع شبکه ها تغییرات فصلی نیز در مصرف آب ).شرب تاثیر چندانی نداشته و تصفیه خانه ها می توانند در تمام ایام سال
به طور ثابت کار می کنند ]. [5
جداسازی شبکه آب بهداشتی و آب شرب در کشور بهمنظور صرفهجویی در هزینههای تصفیه آب ،ارتقای کیفی آب شرب با
جداسازی مصارف غیرشرب از شرب و ارتقای تصفیه خانههای آب شرب با محدودسازی حجم تصفیه و همچنین صرفهجویی در
مصرف آب با حذف مصارف شرب از سیستم لولهکشی خانگی (هدررفتهای تجمعی بازگذاشتن شیر آب در زمان مصرف شرب و
خوراکی) در برنامه وزارت نیرو قرار گرفته است.
 - 8نگاه اقتصادی و زیست محیطی به شبکه دوگانه
آب از منابع محدود و موثر در توسعه ی پایدار به شمار می رود،که علی الخصوص برای کشورهای در حال توسعه
اهمیت به سزایی دارد .افزایش تقاضای آب به دنبال تغییرات آب وهوایی بسیار در سال های اخیر  ،گواهی روشن بر خشکسالی
جهانی است .این خشکسالی یک نگرانی عمده  ،به خصوص برای مناطق خشک که در آن ها شهرها به سرعت رشد می کنند
وذخایر آب زیرزمینی سریع تر از شارژ مجدد تخلیه می شوند،می باشد  .ایران نیز با قرارگیری در کمربند خشک جهانی در تهدید
این مخاطره طبیعی قرار گرفته است و اغلب ضمن تاثیر پذیری گروه زیادی از مردم  ،مخاطرات اقتصادی  ،زیست محیطی و
اجتماعی فراوانی شامل این کشور می گردد و ریزش های جوی کم،و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی بارندگی ها  ،از
دیگر دالیل قرارگیری ایران در زمره ی کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شوند  .میانگین بارندگی در ایران
حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است و با وجود این شرایط  ،آبخوان های کشور  ،نیز تحت تاثیر عواملی همچون برداشت
بی رویه آب و کاهش باران  ،عالوه بر افت سطح آب  ،به سبب ورود پساب و فاضالب شهری در برخی نقاط دچار آلودگی شده
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اند .همچنین به دلیل تغییرات استاتیکی سطح آب شاهد پیشروی جبهه آب شور به سمت سفره های آب شیرین در سطح کشور نیز
می باشیم  .متاسفانه در طول خشکسالی سال های اخیر  ،چاه های اغلب شهرهای ایران ،به پائین ترین حد خود رسیده است و با
وجود تالش مسئولین  ،در این راستا) عالوه بر کمبود آب (مقدار متوسط ترکیبات شیمیایی نظیر کلرور  ،سولفات و کل جامدات
محلول شبکه این شهرها ،از حد مجاز فراتر رفته و منجر به ایجاد طعم و مزه نامطلوب در آن گشته است .به گونه ای که این آب
ها تحت هیچ استانداردی قابل آشامیدن نبوده و به دلیل شوری و تلخی آن  ،عمال هیچ یک از شهروندان به منظور شرب از آن
استفاده نمی کنند  .بنابر این مردم جهت تامین آب شرب مصرفی خود به غیر ازشبکه توزیع به راه های دیگری مانند خرید از
تانکرهای حامل آب آشامیدنی)که فاقد کنترل های الزم بهداشتی بوده اند ( ،استفاده از آب های معدنی بسته بندی  ،حمل از
روستاها و شهرهای اطراف با وسیله نقلیه شخصی  ،برداشت از شبکه مجزای آب شرب) آبسارها یا انشعابات آب شیرین ( ،خرید
آب از مغازه های آب فروشی دارای آب شیرین کن های صنعتی کوچک و استفاده از دستگاه های آب شیرین کن خانگی روی
آوردند.
در خصوص استفاده از آب های بسته بندی شده ،ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که مصرف جهانی آب بطری شده
دائما در حال افزایش است ] . [8بیشتر مردم  ،به علت فقدان آب لوله کشی و پتانسیل آلودگی آن به دنبال یافتن منبعی بهتر رو به
مصرف این کاال می آورند  .حمل و نقل آسان ،دسترسی مناسب،قیمت نسبتا مطلوب  ،طعم بهتر  ،عدم وجود کلراید و دیگر مواد
شیمیایی افزودنی نیز از مزایای این محصول به شمار می روند]  .[9افزون بر این در میان جوامع باوری نسبت به سالم تر بودن این
منبع آب در مقابل سایر منابع بوجود آمده است که به خصوص افراد دچار نقص ایمنی را به سمت مصرف دائم آن ترغیب می
نماید  .بعالوه از آن جایی که این منبع آبی بدون شبکه است  ،درنتیجه نیازی به مراقبت و نگهداری شبکه نیز ندارد  ،لذا باعث
صرفه جویی در هزینه ها و کاهش هدر رفت آب در شبکه نیز خواهد شد.از عمده ترین مشکالتی که در شرایط بحرانی و حوادث
غیرمترقبه مانند سیل و زلزله  ،به خصوص در نواحی روستایی و دور از شهر  ،مردم با آن مواجه می شوند ،مشکل تامین آب
آشامیدنی سالم است  .وجود یک واحد تامین آب بسته بندی محلی در چنین شرایطی  ،برای تامین آب ساکنین حتی در مدتی
محدود  ،بسیار قابل توجه است .اما در حقیقت آب بسته بندی محصولی است که در زمان تولید و پس از مصرف جامعه را متحمل
هزینه های باالی اقتصادی خواهد نمود .به عنوان مثال با توجه به بر آوردهای صورت گرفته برای تولید هر لیتر آب بطری شده ،
سه لیتر آب مصرف می شود و هزینه ی آب بطری شده در ایران به طور متوسط  1000برابر بیشتر از آب لوله کشی است].[10

طبق مطالعات انجام شده انرژی مورد نیاز برای تولید آب بطری شده در  5.6 /تا  10.2حدود مگاژول بر
لیتر می باشد که معادل  2000برابر انرژی مصرفی برای تولید آب شیر است و بیشتر این انرژی  ،صرف
تولید بطری های  PETو سپس حمل و نقل می شود] .[11برای انتقال این محصول و تولید  ، PETباید از منبع
تجدید ناپذیر نفت استفاده نمود  .عمل بسته بندی و انتقال آب در آمریکا ساالنه موجب مصرف  752میلیون گالن نفت می
گردد] [12که مطمئنا مصرف این میزان سوخت های فسیلی باعث آلودگی هوا نیز خواهد شد .برآورد شده است که تولید 17
بطری  1.5لیتری  1 ( PETکیلوگرم (موجب انتشار  21گرم سولفور اکسید 42 ،گرم هیدروکربن 51 ،گرم کربن مونوکسید،
22گرم نیتروژن اکسید و  2.3کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا می شود]. [13

ماده اصلی این بطریها (ترفتاالت پلی اتیلن)

 ،از مشتقات نفت است که حتی پس از درهم شدن با زباله های معمولی و

»ترفتاالت پلی اتیلن « ماده اصلی این بطری ها سوختن در کوره های ویژه  ،می تواند گازهای خطرناکی را در جو منتشر کند



که بعداً جو را نابود می سازند.از محصوالت جانبی سمی حاصل از سوزاندن بطری های  ، PETکلرین و خاکسترهای حاوی
فلزات سنگین هستند] . [14در سطح کشور نیز این بطری ها و به طور کلی ظروف و بسته بندی های پالستیکی درصد باالیی از
زباله ها را تشکیل می دهند.که نمونه بارز آن توده های بطری و ظروف یکبار مصرف شناور در سواحل شمال و جنوب کشور
است که به مرور سبب به مخاطره انداختن اکولوژی دریاها می گردند.دفع بهداشتی این حجم از زباله از دیگر مشکالتی است که
حتی در تهران هم با وجود برخورداری از سیستم بازیافت  ،و صرف هزینه بسیار امکان پذیر نیست.
در این میان الزم به ذکر است که از انواع بطری ها تنها نوع  PETEآن قابل بازیافت می باشد بازیافت خود طالب صرف انرژی
برای تصفیه مواد  ،به منظور تولید وسیله ی کاربردی جدید است و متعاقبا منجر به تولید فاضالب و آلودگی هوا خواهد شد.که با
این حساب مصرف مجدد بطری ها گزینه ی بهتری محسوب می گردد .اما باید توجه داشت که استفاده مجدد بطری ها برای
نگهداری مواد اسیدی یا بازی) مانند آبلیمو ( ،به علت ایجاد واکنش های شیمیایی این مواد با دیواره بطری ،سبب تولید مواد خطر
آفرین و سرطان زا خواهد شد .از لحاظ کیفی  ،آب سالم آبی است که چنانچه بیش از  41ساعت در فضای باز نگهداری شود ،
بوی نامطبوع پیدا می کند .اما آب بسته بندی شده حتی اگر روزها و ماه ها هم باقی بماند به دلیل مواد نگه دارنده موجود چنین
اتفاقی در آن رخ نمی دهد و این از عواملی است که خلوص و سالمتی آب بسته بندی را زیر سوال می برد .با توزیع آب غیر
آشامیدنی از طریق یک خط لوله ی جدا برای مصارف بهداشتی مشکل تامین آب با کیفیت شرب به شدت کاهش پیدا می
کند.همچنین جدا سازی این نیاز ها از سیستم آب آشامیدنی می تواند باعث کاهش سایز لوله های توزیع  ،بهبود کیفیت آب و
کاهش هزینه های کلی سیستم توزیع آب گردد ] .[15بر اساس مطالعات صورت گرفته ،هزینه های مربوط به احداث تصفیه خانه
ها به دلیل کم شدن ابعاد و حجم ماشین آالت و بناها به میزان تقریبی  72درصد کاهش می یابد.ضمن اینکه در زمان طراحی و
راه اندازی شبکه می توان خطوط لوله قدیمی و متروکه را نیز بعد از آزمایش های الزم و اطمینان از کارآیی  ،به عنوان بخشی از
شبکه دوگانه به کار گرفت] . [16به علت کنترل کیفی دقیق تر آب جاری در شبکه ی دوگانه و در نتیجه کاهش استهالک شبکه
گسترده آب شهری  ،هزینه های نگهداری و تعمیرات نیز کاهش خواهد یافت] . [17از دیگر مزایای بالقوه ی این شبکه ی آبرسانی
 ،کاهش چشمگیر حجم آبی است که باید تا حد استاندارد آشامیدنی تصفیه گردد  ،که همین موضوع نیز صرفه جویی در هزینه
های تصفیه خانه را در پی خواهد داشت .جریان در خط لوله ی آب شرب نسبت به سیستم های معمول که در آن ها می بایست
حجم بزرگی از آب طی دوره ی زمانی کوتاهی منتقل شود ،یکنواخت تر خواهد بود.بنابر این تغییرات فشار و جریان در شبکه ی
رایج آب بسیار بزرگتر از تغییرات در این شبکه می باشد ،ضمن اینکه در زمان های کم فشاری خطوط  ،ورود جریان های آلوده
به خط جریان محتمل است .در برخی طرح های شبکه ی دوگانه  ،ضمن در نظر گرفتن خط لوله ی فعلی به عنوان  ،خط لوله ی
آب شرب  ،خط لوله ی دیگری را برای مصارف غیرشرب در کنار آن احداث می نمایند ،که در این شرایط به علت پایین آمدن
مصرف در خط لوله ی اولیه  ،بی شک زمان ماند آب در آن افزایش یافته و از کیفیت آن کاسته می شود .بعالوه اگر از همان
خط اولیه به عنوان منبع )تامین آب آتش نشانی استفاده شود  ،بسیاری از مزایای شبکه دوگانه به وقوع نخواهد پیوست.

 -9نتیجه گیری و جمع بندی

8

کمبود آب مناسب آشامیدن  ،تقریبا یک مسئله جهانی است .افزایش سریع جمعیت شهرها و رشد فزاینده مصرف آب شهری
ضرورت اصالح سیستم های توزیع آب شهری ،به کارگیری شیوه های جدیدی را می طلبد .برنامه ریزان مسائل شهری معموال به
تامین آب از نقاط دوردست روی آورده اند که بی گمان هزینه های فزاینده ای را در بر خواهد داشت.
از سوی دیگر  ،استفاده از روشهای نوین نظیر استفاده از روش توزیع آب بسته بندی شده  ،در کنار مزایای خود  ،معایب
بسیاری در آسیب رسانی به سالمت جامعه چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دارند .مثال روش آب بطری شده ،مضراتی از
قبیل انتقال مواد شیمیایی موجود در دیواره ظرف به درون آب و همچنین انباشتگی بطری ها در محیط زیست  ،را در پی دارد.که
برخی از این معایب از طریق جمع آوری اختصاصی بطری ها برای در اختیار گذاردن آب مصرفی جدید قابل کنترل هستند  ،اما
برخی دیگر نیازمند تغییرات اساسی تر مانند تعویض جنس ظروف توزیع می باشند و کنترل آن ها دشوارتر است .در شهرهایی که
محدودیت منابع آب محلی و فراملی با توجه به مالحظات بهداشتی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی امکان اجرای گزینه های دیگری
را منتفی می کند ،سیستم دو شبکه ای مجزا می تواند به عنوان راه حل مناسبی برای رفع مشکل آب شهری مورد استفاده قرار گیرد.
الزم به ذکر است که طرح تفکیک شبکه های شرب و غیرشرب در بلندمدت اقتصادی است .در این طرح نسبت سود به هزینه (که
در آن سود ،منافع مالی حاصل از آزاد شدن آن بخش از آب شرب مصرفی از فرآیند تصفیه است که به مصارف غیرشرب می رسد و هزینه ها
نیز شامل احداث شبکه مستقل آب شرب می شوند) بزرگتر از یک بوده و توجیه اقتصادی این نوع شبکه ها را دربر دارد.
در پایان  ،به یک نمونه ارزیابی اقتصادی حاصل از ایجاد شبکه دوگانه در کشور  ،اشاره می گردد ] . [18مجتمع سیچان با تعداد
 13روستا و با جمعیتی معادل  1798نفر در افق طرح در  30کیلومتری بیرجند واقع شده است .این مجتمع به میزان حدود  8لیتر
در ثاتیه آب برای تامین آب شرب و بهداشتی نیاز دارد  .با توجه به اینکه تنها منبع آب مجتمع چاه قطارگز می باشد که از
کیفیت الزم برای شرب برخوردار تیست  .لذا برای تامین آب  ،پهار گزینه مورد بررسی قرار گرفت - 1 .انتقال آب بهداشتی
از چاه قطارگز به روستاهای مجتمع و انتقال آب شرب بعد از تصفیه از منبع سیچان  2.انتقال آب بهداشتی از چاه قطارگز به
روستاهای مجتمع و انتقال آب شرب از ساقی  .3انتقال آب بهداشتی و شرب از چاه قطارگز به روستاهای مجتمع  .4انتقال آب
بهداشتی از چاه قطارگز به روستاهای مجتمع و انتقال آب شرب با تانکر از نقاط مختلف .با بررسی و مطالعات انجام گرفته از
نظر هیدرولیکی و اجرایی و سپس آنالیز گزینه های مختلف از نظر اقتصادی این نتیجه بدست آمد که از نظر اقتصادی در کوتاه
مدت بهترین روش گزینه  2با اعتباری معادل  10696638079ریال می باشد  .بنابراین با توجه به مقایسه سایر گزینه ها با یکدیگر
گزینه  3تزدیک به گزینه  2با اعتباری معادل  10944809700ریال است ولی برای تامین آب باید حدود  16لیتر بر ثانیه آب از
چاه برداشت نمود  .از طرفی با توجه به اینکه تامین آب در منطقه حائز اهمیت می باشد و تنها منبع آبی چاه قطار گز است .
لذا برداشت آب به مقدار زیاد ممکن است مشکالت جبران ناپذیری در آینده بوجود آورد لذا باید در حفظ و نگهداری آن
نهایت دقت انجام گیرد.
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