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چکیده
امروزه تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف ،در بسیاری از نقاط دنیا و بهویژه ایران از اساسیترین چالشهای پیش روی برنامهریزاان
است .بر این اساس ،تأمین آب از نقاط مختلف و اجرای گاینه های گوناگون ،از راهکارهای جاری برای رفع این چزالش در ننزار مزدیریت
غیرسازهای بوده و میاان زیادی از اعتبارات و بودجههای ملی را به خود اختصاص داده است .در این مقاله ،بهصورت موردی به چالشهزا و
فرصتهای طرح های تأمین آب مشهد پرداخته شده و روش منسجمی درجهتِ ارزیابی ریسک ارائه شده است .به همین منظور در بخزش
اول مقاله ،براساس روش بارش افکار ،عوامل مخاطرهآمیا در گاینههای تأمین آب مشهد بررسی و متوسط ریسک هر نزدا از گاینزههزا
محاسبه شده است .سپس در بخش دو  ،براساس دامنۀ امکان بروز مخاطرات ،ریسک تما گاینهها محاسبه شده است .نتایج نشزان داد،
اگرچه نمترین مقدار متوسط ریسک مربوط به گاینۀ انتقال آب از هاار مسجد می باشد؛ اما از دیدِ نارشناسان ،گاینزۀ انتقزال پسزاب از
غرب مشهد اس ت و دامنۀ امکان بروز ریسک نمتری را نسبت به سایر گاینهها دارد .در واقع این نتایج نشان میدهد ،اسزتااده از دامنزۀ
امکان ریسک برای اولویتبندی گاینهها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی) ،میتواند بسیار ماید واقع شود .همچنین ،در انتهای مقاله گاینههای
مختلف براساس پارام تر قیمت تما شدۀ پروژه ،حجم انتقال آب هر پروژه ،ریسک و ضریب بازچرخانی آب مجدداً اولویتبندی شدهاند.
نلید واژگان :دشت مشهد ،ریسک ،عد قطعیت ،تأمین آب.
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مقدمه
در سال های اخیر در ییتر اطرادن د،یرا «پایرااری
اطایع آب» همزاان یا رشا س یع تقاضاهای ،راهمونن
کاهش ع ضۀ آب اای یت ضریی اطرایع ت تیصری
آب دچار چالش اساسی شاه است ( .)WEF, 2015: 2یا
تنجه یه ایطکه پایرااری سیتر هرای اطرایع آب ترایع
عناال ای ل اق صرادی -زیترت احیطری -اج مراعی
است یطای این در ارزیایی گزیطههای تأاین آب ی رسی
اث ر ام ا قایررل پاراا هررای ای ل ر از عنااررل ررن ت
ریتک های ،اشی از آ،ها الزم ت ض تری است .یتریاری
از پاراا ها ت ارتباط یین آ،ها در سیت های ارای یت
آب یه علت خطا در داده ی داری ،اکا ی یندن ادالعام
پیچیرراگی سیترر هررای آیرری ت ،یرر ه همرر اه یررا
عامقطییت یاال ت ریتک اتان است ( McIntyre et al.,
 .)2003;6 ; Maqsood et al., 2005;3همچطررین در
اای یت سیت های اطایع آب دیاگاهها ت ،و شهرای
ا فاتم ا اد ت در ،یجه ی تز عامقطییتهرای ر راری
ا اد ای ل تصمی گی ی را پیچیاه کر ده چر ا کره
ا اد ای ل دارای اطا ع ت خناس ههای ا یاّد یرنده ت
از دیاگاه ایتان اهمیت انضنعام ای ل اای یت آب
ا فاتم است ( .)Luyet et al ,2012: 7درتاقع یهدلیرل
تجند چطین پیچیاگیهایی است که انضرن ارای یت
ریتک در اینگن،ه اتائل یر تز اریکطرا .گزیطرههرای
تأاین آب یهعلت حتاسیت های تیژۀ اج ماعی طی ت
یین المللی (یه تیژه در ،ناحی ا زی) از پیچیاگی یاالیی
ی خنردار ینده ت آیطراۀ ابهمری در پریش رت دار،را .در
چطین ش ایطی ی رسی گزیطه های تأاین آب ت ا ،یراب
گزیطه(های) ی ت یایا یا تنجه کاال یه عامقطییتها ت
تنأم یا ارزیایی ریتک آ،ها یاشا .در حقیقت یاتن تنجه
یه ریتک امکن است گزیطههایی که جرااب یره  ،ر
ای رسطا ا ،یاب شن،ا در حالی که حاال ریتکهای
،هف ۀ یاالیی هت طا .همچطین عامقطییرت اطجر یره
تتایا ریتکهای گزیطرههرای ترأاین آب اریشرند ت
ازاینرت ،یازاطا تنجه تیژه است.
تاکطنن ییت اطالیام در احاتدۀ اترائل ا یرنط یره
ریتک سطحی از اح ماالم را ابطای احاسربام قر ار
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داده ا،ا .در این پژتهش ی ای تییین اح مرال ت شرام


عناقب سنء از رتش یارش ا کار اسر فاده شراه اسرت.
 ،ام جمیی از کارشطاسان خب ه ت یاسایقه جمعآتری
ت تحلیل شاه ت سطح اع ماد هر در ت ترأاین آب یرا
تنجه یه ا نسط  ،ر ام ایتران احاسربه شراه اسرت.
همچطین تالش شاه است تا ریتک هرای گزیطرههرای
تأاین آب از جطبههای ای ل انرد ارزیایی ق ار گی د.
تئوری ارزیابی ریسک
همناره تجند عامقطییتهای ای ل یاعث ی تز حرناد
،اگناری ایشن،ا که پیشییطی ت جلنگی ی از تقرن ایرن
حناد یر عهراۀ ارای ان اسرت .یر ای درع تقرن ایرن
حناد در درجۀ اتل ارای ان یایرا عناارل یرالقنۀ یر تز
ایاد ام را درع کططا .هطواای که ایاد ام یرا سرطح
یاالیی از ریترک شطاسرایی شرا الزم اسرت ی ،اارههرای
اای یت ریترک یر ای کراهش خترارام اح مرل از هر
د ین (پیتروی ی آارادگی پاسر ت اقراااام یهبرندی)
د احی ت اجر ا شرند (قطراهاری ت همکراران )5 :1394
یطای این اتلین گام شطاسایی ت ارزیایی ریتکها اییاشرا.
درصنرتیکه ریرتکها یره درسر ی شطاسررایی ت ارزیرایی
،ترن،ا اع برار ایطرا اای یت ریتک خاشهدار خناهرا
شا چ ا که درحقیقت ی آترد تاقیی از ریتکهای پر تهه
،ااش ه ت ،یناها تنا،تت آنها را ارای یت کطا .ازایرنرت
الزم است تا در ایطا شطاسایی ریتکها یه،حرنی اقراام
شند که آ،چه تاقیاً ریتک ،یرتت ریتک ض ،ترند ت
یالیکس .در تاقع رایجت ین اش باه در شطاسرایی ریترک
،اتنا،ی در تمایز یین اطتأ ریتک ریتک تاقیی ت تررأثی
ریتک است .اطتأ یر تز ریترک اتفرا هرای قطیری یرا
اجمنعررهای از ش ر ایطی هت ر طا کرره در پ ر تهه ت یررا در
احریط آن تجرند داشرر ه ت یاعررث یر تز عرامقطییرت
ایشن،ا .ریتک عامقطییتهایی هت طا کره درصرنرم
اتفا ا ادن اهرااف پرر تهه را ا ررأث خناهطررا کرر د.
اث ام ا،ح ا ام پیش ییطی ،تاه در اهااف پ تهه هتر طا
که یه صنرم اثبرت یرا اطفری در ،یجرۀ تقررن ریررتک
یر تز خناهطا ک د .ارتباط یین اطترأ ریترک ت ترأثی در
شکل (، )1تران داده شراه اسررت ( ،ر ی ت همکراران
.)56 :1387
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شکل  .1تاکیک بین منشأ ریسک ،ریسک و تأثیر آن
تهیه ت ت سی  ،( :ی ت همکاران )1387

ا،اازۀ ریتک یایا یا دقت کا ی ی آترد شند ترا ارزیرایی
ریتک یهدرس ی صنرم گی د .در ،ی این صنرم ایرن
خط تجند دارد که ریتک های تاقیی پطهان اا،اه ت یا
کنچک ا،واش ه شن،ا یهعطنان اثال تقایع قطیری (یرا
عام قطییت ،اچیز) ت یرا تقاییی کره اهرااف پرر تهه را
ا أث ،می کططا ،بایا یه عطنان ریترک در  ،ر گ ره
شررن،ا .عمناراً ی اسرراا اطالیررام گاشر ه رتشهررای
تحلیل ت ارزیایی ریتک را ایتنان ی اسراا دت ،ور ش
تقتی یطای ک د -1 :رتشهای گاش ه،و ت آیطاه،ور
 -2رتشهررای تحلیررل جیبررۀ سررفیا ت جیبررۀ سرریاه.
رتش های گاش ه ،و ( )Retrospectiveیهد،بال کتر
ریتۀ حناد ،اهطجار ت ا ضاد در گاشر ه اری یاشرطا.
هاف اصلی در این رتش اتی کر دن علرت تقرن
حررنا ،اخنشررایطا اسررت .در ایررن رتش اقص ر ت یررا
اتئنل حناد ،اخنشایطا ایلرنم اریشرند ت از تکر ار
این گن،ه اتفاقام جلنگی ی ایکطا (.)USGS,2000:28
اررال «تحلیلرری ریتررهیررایی علّرری» ( Root Cause
 )Analysisکه کراری د آن یر ای احریطهرای پیچیراه
تنصیه ای شند از این ،ن اییاشا .رتیک د اساسری در
این اال شطاسایی سلتلهتقاییی اسرت کره در اا رااد
یکایو اطج یه پیاااهای ،اخنشایطا ای شن،ا .اتکل
اصلی این اال در آن است که ص اً ی تقایع اتیصی
که پیااا را رق زدها،ا تم کز ک ده ت از تنجه یه دیور
سطارینهای اح مل ،فلت اریشرند .همچطرین ارال
ازیررنر راههررای کرراهش ریتررک را ،ترران ،مرریدهررا
( .)Germain et al, 2008: 201رتشهرای آیطراه،ور
( )Prospectiveیرر ای ارزیررایی ت تحلیررل ریتررک از
رتش های گاش ه ،ور افیرات هتر طا .از جملرۀ ایرن
ارالهرای آیطراه،ور عبرارما،را از -1 :ارال تحلیرل

ایررراد ام ت ،قررراط کط ررر ل یح ا،ررری ()HACCP1
( ; Griffith et al, 2005; 3; Davison et al, 2005; 5
;Dominguez-Chicas and Scrimshaw,2010;13
 -2 )Yokoi et al. , 2006;4; Jayarante ,2008ارال
2

شکتررت ت تحلیررل اثرر ( Dominguez-( )FMEA

 -3 )Chicas and Scrimshaw, 2010;12اال تحلیل
درخت خطا ( .)Hong et al., 2009; 7( )FTA3در ایرن
ایان االهای ارزیایی اح ماالتی از قبیل درخت تاقیه
(، )Hokstad et al. , 2009;9( )ETA4یرز اریتنا،طرا
یه عطنان ایزار کمکری یر ای یر آترد یرات ین اح مراالم
شکتت ارنرد اسر فاده قر ار گی ،را .در ایرن رتشهرا
عمنااً تم کز ی عناارل ههطری ت ا ،زاعری کارشطاسران
اسررت .رتش آیطرراه،ورر اگ چرره ،یازاطررا دادههررای
احاتدی است ااا جمع آتری این داده ها (یا اسر ی ا
آ،ها از ههن کارشطاسان) یتیار دشنار ت تقتگی اسرت.
ازیّررت ایررن رتشهررا ا ررزایش درع اعضررای ترری
کارشطاسی ،تبت یه تقن ا،نا سرطارینهای اح مرل ت
ارزیایی ،تب اً جااع اث ام اصرلی ت جرا،بی هر سرطارین
قبل از اتیاه تصمیمام اسرت، .و ا،ری اصرلی در ارنرد
اس فاده از رتش های آیطاه ،و دخالت  ،کارشطاسری
در ،حنۀ کمّی ک دن ریتک ها ت عناقرب آن ارییاشرا
چ ا که تیمین صحیح هزیطه ت اطا ع پیاااها ایتنا،را
یتیار دشنار یاشا.
از اط ر دیور تحلیررل ریترک یرره دت دسر ه تقترری
اریشرند ( :)Ted, 2014;116الر ) رتش جیبرۀ سریاه
( :)Black Box Methodologyدر ایرن رتش تحلیرل
تنسط شی یا تج یره ت اجر ّب ا،جرام اری شرند .تی

1. Hazard analysis and critical control points
2. Failu re mode and effects analysis
3. Fault tree analysis
4. Event tree analysis
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ی اساا تج یۀ خند ت آشطایی یرا پر تهه ریترک آن را
تیمین ای ز،ا یطرای این تیمرین ریترک ا ّکری یر
تج یۀ کارشطاسری یرنده ت احاسربام اتیصری ،راارد
(,Tanaka & Guo,1999;2

Tanaka et al, 2000

 )Guo,1999;2ب) رتش جیبررۀ سررفیا ( White Box

 :)Methodologyدر ایررن رتشهررا یرر ای هرر پرر تهه
ریتکها احاسبه ایشن،ا.
افهنم ریتک ارتباط تطواتطوی یا افهنم عرامقطییرت
دارد .در این پژتهش عرامقطییرت ایرادل ،راتنا،ی در
ی آترد دقین کمّیت ها (پاراا ها ت ا غیّ های سیتر )
در  ،گ ه شاه است .پطج اطتأ ی ای عامقطییتها
در پ تهههای اهطاسی آب شطاسایی شاها،ا ( & Mays
 -1 :)Tung, 1992;6عامقطییرت دبییری :ا یرنط یره
ااهیت تصاد ی ایطاهای دبییی ت تغیی ام زارا،ی ت
اکا،ی هاتی این ایطاها ی ای اثال اقراار تاقیری یرا
دقیررن شررام ا نسررط یررارش در سررطح یررک حنضرره
یههیچتجه قایل پیشییطری ت ا،راازهگیر ی ،یترت -2
عامقطییت د احری :ضری ارال در شربیهسرازی یرا
د احرری دقیررن یررک ایطررا یزیکرری در درر تهررا ت
پ تهه هرای اهطاسری آب  -3عرامقطییرت پاراا هرا:
یه دلیل تاریا،س (تغیی پای ی اکا،ی یرا زارا،ی) یراال ت
احرراتدیت اررالی ت زاررا،ی در ا،رراازهگیرر ی آ،هررا
پاراا های سیت ایمنالً دارای عام قطییت هتر طا
 -4عامقطییت داده ها :ییطی ییدق ی در ا،راازهگیر ی


،اشی از ،اکا ی یندن ا،اازهگی یها ت خطاهای یهتجرند


آارراه در حررین ا تررب کرر دن ت ا ،قررال دادههررا -5
عررامقطییررت یه ر هی ر داری :کرره در ،یجررۀ سررندگی
(تغییرر ام در زارران) ا،حرر اف آیطرراۀ تقررن یا رره از
پیشییطی شاه (جمییت ی آترد شاه تغیی اقلی ت .)...
یهاط نر کمّیت ییتیان یره عرامقطییرتهرا  ،ر ام
کارشطاسان خب ه انرد تجزیهتتحلیل ق ار گ ه اسرت
ییطی ا نسط ت دااطۀ  ،ام کارشطاسی در  ،گ ره
شاه است .در تاقع ی ای ی آترد ریتکهرای ترأاین آب
اتها اتائل ت چالشها ت صرتهرای هر پر تهه در
جلتام یارش ا کار جااگا،ه انرد کطکاش ق ار گ ره
ت ی ای این اا یهدنر ا نسط ی ای ه پ تهه  6سراعت
یه رتش یارش ا کار تقت ص ف شاه است.
مواد وروشها
گزیطه های انجند ت امکن (در حال ی رسی) تأاین آب
اتها شاال شش انرد ایشند .در حرال حاضر سره
گزیطۀ «ی داشت از آیینان» «اس فاده اجاد از پتاب»
ت «ا ،قال آب از سرا دتسر ی» در حرال یهر ه یر داری
هت طا .همچطین سه گزیطرۀ دیور در دسرت ی رسری
است .جاتل ( )1ش ت ای ص ی از هر گزیطره را ارائره
ایدها.

جدول  .1شرح مختصری از گاینههای محتمل تأمین آب مشهد

عنوان گاینه

شرح /وضعیت

1

آب زی زایطی

2
3

سا دتس ی
جایوزیطی پتاب

4

هزار اتجا

 ی داشت از آیینان احاتدۀ اطالیاتی اتها
که در حال حاض تحت تطش است.
، یازاطا کاهش ی داشت ی ای احیاء آیینان
 دچار تطش در یه هی داری یا ا غانها
 درصا زیادی از آب اس فاده شاه در اتها
هطنز جمعآتری یا تصفیه ،میشند.
 پتاب تصفیه شاه در رتدخا،ۀ رها شاه (ت
جایوزین ی داشت از آب زی زایطی ،تاه
است)
 اس فاده از رتدهای اططقۀ کالم ت اطایع
ساز،ای
 ااکان ا زایش تیارضام یا ت کمطت ان

حجم تأمین ساالنه
()mcm
600

زمان احتمالی
بهرهبرداری
درحال یه هی داری

150
اکطنن  34درصا

درحال یه هی داری
درحال یه هی داری یاتن
تیصی صحیح
تا  1420یهتاریج ا زایش
اییایا.

در آیطاه قایل تنسیه
تا  %70اصارف شه ی
(تایع تنسیۀ شه ی)
56/8

 7تا  12سال آتی

195

ارزیابی ریسک گزینههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها

5
6

دریای عمان
تاجیکت ان
(اتی های ای ل )

ا ،قال یا اتا ت زیاد
کاهش قارم سیاسی ای ان در اططقه یهلحاظ
تایت وی شایا یه آبهای خار از ا ز

220 – 157
1000

تق یباً 1430
 1410تا 1430

اطبع( :قطاهاری )1395

ا احل ا،جام پژتهش در شکل (، )2مایش داده شراه ت
سپس رتش یه کار یت ه شراه در هر قترمت تتر یح
شاه است.

شکل  .2چارچوب تحقیق
تهیه و ترسیم( :نگارندگان؛ )1395

ال ) چالشهای تأاین آب اتها ا تبط یا هر گزیطره
در جلتام یارش ا کرار ( )Brain Stormingیرا حضرنر
حررااقل ، 10فرر از کارشطاسرران ارشررا آب اططقررهای
خ اسرران رضررنی ت در قالررب ، 144فرر  -سرراعت کررار
جمیی شطاسایی شا .ی ای شطاسایی تماای چالشهای
ا تبط یا گزیطه های تأاین آب اترها ی اسراا ارال
 PEST-ICDF1جاتل ( )2اططبن ی اطتأ ریتک های
ا صنّر تط ی شاه اسرت .سرپس یرا تنجره یره ایطکره
«تأاین آب اتها» هاف گزیطه های ن الراک اسرت
کلیۀ چالشها ت صتها از اط داش ن اث ام اطفی ت
اثبت اح مالی ی رتی هاف انرد ی رسی ق ار گ طرا
ت در صنرم تأییا ریتک تلقی شاه اسرت .اطترأ یر تز
ریتررکهررای «تررأاین آب اتررها» عبررارما،ررا از:

جدول  .2منابع بروز عد قطعیت براساس مدل PEST-ICDF

،ن ریتک

شت

رتایط یینالملل
()International

اط نر ایاد اتی است که از این اطتأ تقن یا ه ت انجب اخ الل در تأاین آب اتها ایشن،ا.
،ن رایطه یا کتنری(هایی) که در اتی ا ،قال آب ق ار دار،ا ی حج یا قطع ت تصل ج یان آب یه ای ان تأثی دارد یطای این قط
گزیطههای ا زی ت ی تنا زی در ای ض این ایاد ه هت طا.
ا،نا رتایط یینالمل عبارما،ا از« :حتن همجناری» «همکاری» ت «رقایت».

االی
()Financial

اط نر ایاد اتی است که یهدلیل عام تأاین (یه انقع یا کا ی) اطایع االی تقن یا ه ت انجب اخ الل در تأاین آب اتها
ای شن،ا .اطتأ تأاین االی چه اطایع ییش خصنصی ت چه اطایع عمنای یاشا تأخی یا کاهش در تأاین اطایع انرد ،یاز گزیطهها
انجب اخالل در دس یایی یه هاف خناها شا.

تغیی اقلی
()Climate change

تغیی اقلی ایتنا،ا اطتأ ایاد اتی ی ای تأاین آب اتها در ییت گزیطهها (یهجز جایوزیطی پتاب ت دریای عمان) یاشا.

ا ،قال
()Transfer

اتی دنال،ی ا ،قال آب یه خندی خند اطتأ ایاد اتی ازجمله صینیت ساخت هزیطۀ یاال پیچیاگی عملیام یه ه ی داری ت
،وهااری ت  ...است .همچطین ااکان قطع ج یان یهدلیل طّی دبییی (زلزله ت  )...ت ا،تا،ی در اتی ا ،قال تجند دارد.

اج ماعی
()Social

تیارضام قنای ت اططقهای ،یز ایتنا،طا اطتأ ایاد ام ت اث ام اطفی ی تأاین آب اتها یاشطا.

تنسیۀ یاالدست
()Development

تنسیۀ آتی در اباأ تأاین آب ت یا در اتی ا ،قال آب ایتنا،ا در آیطاه انجبام اخ الل تأاین آب اتها شند.

زیتتاحیطی
()Environmental

احاتدیتها ت چالشهای زیتتاحیطی در اباأ ت یا اتی ا ،قال ایتنا،طا اج ای گزیطهها را یا اتکالم جای ت الیطحل رتیهرت
کططا ت ازاینرت تأاین آب اتها را یا اخ الل اناجه ساز،ا.

سیاسی ()Political

رقایت سیاسی ایان ا اجع ای ل تصمی گی ی شه س ا،ی اس ا،ی ت الی ای تنا،ا اطج یه ،اهماهطوی ایان ایتان ت کُطا یا
ا نق شان اج ای گزیطهها ایشند (اس ا،ااریها اای ان اس ا،ی ت شه س ا،ی ،مایطاگان اجلس ت )...

اطبع( :قطاهاری )1395
1.Political- Environmental- Social- TransferInternational- Financial- Climate change- Development
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ب) ایاد ام ت ریتک های ه گزیطه از  ،ایج جلترام
یارش ا کار اس ی ا شاه ت ی اساا  ،ایج پ سش،ااره
اتلنیت یر تز هر کراام از ایراد ام هیرل هر گزیطره
اتی شا .این اتلنیتیطای اییاری ی ای تییین تزن
ایاد ام شطاسایی شاه ،یز خناها یند (جاتل  .)3در
این قتمت پس از جمع آتری پ سش،ااهها یرهاط رنر
ی رسی ایزان اتفا  ،خب گان ت در صنرم لزتم حاف
ت یا  ،سطجی اجاّد ض یب همبت وی داخلی ()ICC


احاسبه شاه است .یا تنجره یره ایطکره اقرادی آلفرای


ک ت،باخ از  ،سطجی یهدست ایآیا اگر ایرن اقراار
ییش از  0/7یاشرا همبتر وی ت تنا رن اطاسرب یرین
 ،ام خب گان ،تان ای دها اگ اقاار آلفا یرین 0/7
ت  0/5یاشررا ییررا،و تنا ررن ا نسررط ت اگرر کم رر از
0/5یاشا همبت وی ت تنا ن ضریی  ،ر ام را ،تران
ایدها که در این حالت ت درصنرم لزتم  ،ر سرطجی
اجاّد ا،جام ایشند (.)Bayazidi et al, 2012:6

جدول  .3مهمترین ریسک گاینههای تأمین آب دشت مشهد
عنوان گاینه
انتقال پساب

انتقال آب از هاار مسجد

انتقال آب از عمان

انتقال آب از تاجیکستان

زیتتاحیطی

ا ،قال

االی

رتایط یینالمللی

اج ماعی

تغیی اقلی

ا ،قال

االی

االی

رتایط یینالمللی

اج ماعی

تغیی اقلی

ا ،قال

االی

سیاسی

ا ،قال

سیاسی

اج ماعی

زیتتاحیطی

اج ماعی

زیتتاحیطی

تنسیۀ یاالدست
(اح مال کاهش اس حصال)

تنسیۀ یاالدست
(اح مال کاهش اس حصال)
زیتتاحیطی

تنسیۀ یاالدست
(اح مال کاهش اس حصال)
اطبع( :قطاهاری )1395

پ) در این ا حلرۀ ارزیرایی ریترک (شرام ت اح مرال
تقن ه کاام از ایاد ام) ی اساا  ،ام کارشطاسران
ا،جام گ ه ت  ،ایج در قالرب ارال شربیهسرازی ارائره
شاه است .سپس عرامقطییرت ایراد ام اب طری یر

ارزیایی دااطرۀ تغییر ام (ا،حر اف اییرار) ،مرایش داده
شاه است.
م) ایادلۀ تبیین ریتک در شکل عمنای یره شر ت (1
تا  )3است:

()1

 }  R  H  E Vآسیبپای ی * 1در ای ض یندن * 2ایاد ه ={ 3ریتک

()2

)   H  f ( Probability, Severityشام * اح مال = ایاد ه

()3

R  f ( Probability, Severity )  E  V

1. Vulnerability
2. Exposure
3. Hazard
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در این اطالیه اقادی آسیبپای ی ت در ایر ض یرندن
ی ای یک ض شاه است یطای این ریتک ارنرد  ،ر
ص اً ا طاظ یرا ایراد ام اسرت ییطری H  P  S
ریتکی است که از یرک اطترأ ،یر از پر تهه صرادر ت
اث ام اطفی آن ی پ تهه تارد اریشرند .در ادااره رتش
احاسبۀ ریتک ش ت داده شاه است.
د) یا تنجه یره ریترک قیمرت ت دیری ترأاین شرا،ی
گزیطهها اتلنیتیطای اریشرن،ا .همچطرین یرهاط رنر
ر اه آتردن ااکرران اقایتررۀ کلرری گزیطررههررا از یررک
شاخ ت کیبی (رایطۀ  )4یه ش ت زیر اسر فاده شراه
است .در این شاخ عناال اطلنب در صنرم کتر ت
عناال ،ااطلنب در ای کت ق ار داده شاها،ا.
()4

 Q  


CR 

در ایررن ایادلرره  Rا یررنط یرره ریتررک طرری گزیطرره
(یرر حتررب  0تررا  C )%100هزیطررۀ احرراا پرر تهه
(ی حتب هزار ایلیرارد ریرال)  Qایرزان دیری ترتدی
،اشی از گزیطۀ تأاین آب یه اتها (یر حترب ایلیرارد
ا اکیب) است ت ض یب ااوا (  ) ا ینط یه ایرزان
یازچ خا،ی آب در حنضه است .ایرن ضر یب یر ای آب
تارداتی یه حنضه ی ای  1/7ا ،یاب شاه است .در تاقرع
از آ،جا که اس حصال آب از خار حنضه ینده ت پرس از
اصرر ف شرره ی  %70درصررا آب ی گترر ی را تنلیررا
ایکطا ض یب ازینر از جمع ( )0/7 + 1یهدست آاراه
است .ی ای آب اس حصال شراه از اطرایع زی زایطری یرا
تنجه یه ایزان آب ی گتر ی ایرن ضر یب ایرادل 0/7
ی ر آترد گتر ه اسررت .همچطررین جررایوزیطی پترراب از
دیاگاه ارای یت اطرایع آب ،تربت یره اسر فاده از آب
زی زایطی دارای ازیت  0/1ض شاه اسرت .یرادآتری
ای شند ی گتت اصارف خا،وی از د ین چاه جایی یه
اطایع آب زی زایطی اطج یه رشا آلرندگی ایرن اطرایع
ایشند .در این صنرم یر ای کط ر ل آلرندگیهرا الزم
است اقااری آب آلنده از ا ،های حنضره تیلیره شرند.
تصفیۀ اضالب ای تنا،ا یاعث کاهش ج یران خ تجری
حنضه شند ت ی همرین اسراا ازیرت پتراب یر آترد
شاه است.

ارزیابی ریسک
در اطالیام رایج ایمنالً ریترک یرهصرنرم یرک عراد
،مایش داده ای شند ااا آ،چره اترلّ اسرت در ارنرد
ریتک یایرا تمرام حراالم از یاییطا،رهتر ین حالرت ترا
خنشبیطا،ه ت ین حالت در  ،گ ه شرند یره عبرارم
دیو خرند ریترک کره ،اشری از پایراههرای ا یراّد
تصرراد ی یررا دااطررههررای گت ر دهای اررییاشررا دارای
دااطهای از عامقطییت است .این عامقطییت یرا تنجره
یه  ،ام کارشطاسران یرا قبرنل ایطکره ااکران حراف
هیچ یک از  ،ام تجند ،اارد یهدست ایآیا .اقرادی
ا نسط اح مال ت شام ه ایراد ه یر ای هر گزیطره
ی ای یا ایا،وین اقادی کتب شاه از کارشطاسان اسرت.
همچطین عرامقطییرتهرای ا یرنط یره هر ایراد ه
(دااطههای شام ت اح مال آن) یا ض تبییت آ،هرا از
تنزیع اح ماالتی در سطح انرد  ،ر (ارثالً )   %1
قایررل احاسرربه اسررت .در ایررن پررژتهش عررامقطییررت
ریتک یا اح تاب  99درصا از دااطۀ اح مال ت شرام
(ی اساا  ،ام کارشطاسان) شبیهسازی شاه است.
نتایج و بحث
در این قترمت اطراین چرارچنب اطالیره (شرکل )2
 ،ایج ارائه شراه ا،را .ای راا  ،رایج ی رسری چرالشهرا ت
صتهای گزیطهها ت تییین ،ن ریتک سرپس  ،رایج
ارزیایی ریتک ت در ا ،ها اتلنیت گزیطهها ی رسی ت ارائه
شاه است.
چالشها و فرصتها
یا تنجه یه جراتل ( )1اگ چره اسر فاده از اطرایع آیری
احاتدۀ اتها در سطح یلی ت یا کم از آن (یا هاف
تیادلییتی آیینان) ادااه خناها یا ت ااا ایرن اطبرع
در حال زتال ،میتنا،را جزئری از گزیطرههرای تنسریۀ
اطایع آب این اططقره در آیطراه یاشرا .ازآ،جراکره ایرن
اطالیه یهد،بال تییین اتلنیت گزیطههای ،رن ت اح مرل
(ی ای س اایهگااری) است یطای این سرا دتسر ی (کره
قبالً س اایهگااری آن ا،جرام یا ره) از ه سرت ارنارد
اقایته حراف اری شرند .در ادااره ای صر ی دریرارۀ
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گزیطه های ترأاین آب دشرت اترها ت  ،رایج جلترام
یارش ا کار (چالشها ت صتها) ی ای هر گزیطره یره
تفکیک ارائه شاه است:
 انتقال آب از شمال نوههای هاار مسجد
این گزیطه یاین لحاظ حرائز اهمیرت اسرت کره ارا،ع
خ ت آب از کتنر ایشند .اگ چه تراکطنن در تهرای
زیادی یر ای جلرنگی ی از خر ت آب در ایرن اطرادن
پیتطهاد شاه ااا یه دلیل ،بند ساخ واه اطاسرب یر ای
احاا ساهای ایز،ی یتیاری از پ تهه هرا یره ا حلرۀ
اج ا  ،سیاها،ا یطای این یا ادمیطان اطاسبی اریترنان
گفت که تطهرا راه جلرنگی ی از خر ت آب از کترنر ت
اس فادۀ یهیطه از اطایع آب رتدخا،ههای ارنرد اطالیره
پس از تأاین ،یازهای حنضره هرای ابراأ (کمبرند آب
تایت ا،ه) ا ،قال آب یه حنضۀ اتها است.
 انتقال آب از دریای عمان
ا ،قال آب از دریرای عمران در حرال حاضر یرهعطرنان
د حی ااکانپای از در ف تزارم ،یر ت تحرت ی رسری
ای یاشا .این گزیطه یا تنجه یه دنل خط حج ع ری
س اایه گااری زاان اجر ا ت  ...یرا چرالشهرای زیرادی
رتیهرت اییاشا.




 جایگاینی پساب

یا کاهش اایراها یره ترأاین آب شر ب اترها از سرا
دتسرر ی ت همچطررین ا ررت یرریش از حررا سررطح آب
زی زایطری دشرت اترها گزیطرۀ «جرایوزیطی پتراب
تصفیهشاه یا آب کتاترزی ی ای تأاین آب ش ب شره
اتها» پ ر،گت شاه است.
 تاجیکستان
گزیطۀ ا ،قال آب از خار کتنر از گزیطههای جاّی در
دست اطالیه تزارم ،ی ت اییاشا که شاال کترنرهای
ا غا،ت ان ت کمطت ان ت تاجیکتر ان اسرت.گزیطۀ اتل
تررأاین آب از رتدخا،رره پررطج در ارر ز تاجیکترر ان ت
ا غا،ترر ان ت ا ،قررال آب از د یررن ا غا،ترر ان یررنده
ایتنان یا ایجاد خط ا ،قال یره درنل 900کیلرنا ترا
تایباد یک ایلیارد ا اکیب آب یه کترنر ا ،قرال داد.
گزیطررۀ دتم احرراا سررا رتی رتدخا،ررۀ ا ،رراب در
ا غا،ت ان ت ا ،قال آب از آن سا که اریترنان سرالیا،ه
 600ایلینن ا اکیب آب یه کتنر ا ،قال داد .گزیطۀ
پیتطهادی سنم یه صنرم تأاین ت ا ،قال آب از د یرن
ت کمطت ان ت کا،ال ق هقرنم اری یاشرا .در جراتل ()4
ه سرر ی از چررالشهررا ت صررتهررای پرریش رتی
گزیطه های تأاین آب دشت اترها یرهصرنرم خالصره
هک شاه است.

جدول  .4چالشها و فرصتهای گاینههای تأمین آب دشت مشهد

چالش /فرصت

عمان تاجیکستان پساب

تأسیتام آیی ایجاد شاه در اططقه (ا زی یندن)

*

هاار
مسجد

ایهام در اصارف آیطاه اططقه ت تجند اتائل اج ماعی در اططقه ی ای ا ،قال آب

*

اح مال دخالتهای سیاسی سای کتنرها

*

*
*

*

اح مال عناقب سنء کیفی در اث ،فنه عمقی یا تغایۀ ات قی پتاب یه آیینان

*

اس فادۀ چطااط نره از تن،ل (راه ت ت ای ی درگز -قنچان ا ،قال آب )...
ا زایش ریتک ااطی ی پ تهه یا ا زایش دنل ت ارزش پ تهه ت تقتی پ تهه (دیی یاال دمع
خ ایکاران را تح یک ایکطا)

*
*

ااکان جاب س اایههای یینالمللی ت ییش خصنصی در ا غا،ت ان اطج یه تنسیه ت رشا
اصارف آب
ایجاد ااطیت آیی ،تبی در ش

کتنر

ایجاد یت های تنسیۀ ا اتدام سیاسی ت اق صادی یا کتنرهای اتی
ایجاد ضای ییاع مادی یه آب اططقهای یهدلیل ایجاد درآاا از پتاب

*

*

*
*

*

*

*
*
*
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آسیبپای ی تأسیتام از اط

پاا طا ،ی عاال

*

*

یازچ خا،ی پتاب ت اس فاده از پ ت یل خاع ی ای تصفیۀ اتلیه پتاب

تیصی

*
*

یاال ی دن ااطیت اطادن ا زی یا حفظ ا اکز جمیی ی

*

یاال یندن هزیطههای ا ،قال ت ،وهااری ،تبت یه حج تأاین آب

*

ی تز اتکالم اج ماعی

*

تأسیتام آیی ایجاد شاه در اططقه (حمایتهای سیاسی)

*

*
*

*
*

*

*

*

حااکث ی از اطایع آب زی زایطی خ تجی از ا ز یهاط نر یهیطه ،مندن اس فاده
از اطایع آب سطحی
ت تریت

*
*

*

*

*

*

*

*

*

تهایا تم کز جمیی ی در اتی ا ،قال آب

*

*

*

تهایا دبییی (اا،طا سن،اای) آبشی ینکنها یا تنجه یه کطار دریا یندن

*

تغیی اقلی ی آبدهی رتدخا،هها
تقنیت آبخنان دشت (اس فاده از پ ا،تیل سیت

یازچ خا،ی آب در اتها)

*

جطگ داخلی ت ،اااطی ،تبی در حنضههای اباأ
درخناست ت اعمال تار ی ای تغیی اتی پ تهه

*

رقایت یین اس انها ت اای یت یه هی داری یین اس ا،ی ت اح مال سی ،زتلی تأاین آب یا
تنجه یه ا زایش ،یازها در اتی ا ،قال

*

ریتک زیتتاحیطی یینالمللی (شنری دریا)

*

اح مال عامتأاین اع بار از ییش خصنصی س اایهگاارهای ییش خصنصی

*

*

*

ش ایط خاص اس فاده از پتاب ی ای کتاترزی (تطاسب پتاب یا آییاری احصنالم ایین)
ش ایط سیت ،وهااری از پ تههها

*
*

*

ش ایط اطاسب اس فاده آب ت هنای اطاسب اططقۀ شمالی هزاراتجا (ش ایط تیژۀ تنسیه
گ دشو ی دبییت ت ایجاد صت س اایهگااری ی رتی پ تهههای آیی)

*

صینیت اس حصال آب از ساز،اهای کارس ی یهدلیل پیچیاگیهای زاینشطاسی ساز،ا
سیت ت ،حنۀ اس حصال آب

*

دنل زیاد خط ت تیااد ایت واهها ت ریتک خ ایی ( طی زلزله ت ( + )...تأخی در ساخت)

*

*

عام ااکان اای یت تنسیۀ ،اهمونن ت ا ا زایش ا ،ارام یا ترتد آب (یه جای کط ل
یح ان تنسیه ادااه اییایا)

*

*

عامپای ش پتاب یهلحاظ هطوی

*

ییثباتی در سیاست خارجی کتنرهای حنضه اباأ (عامتنا ن در ساخت ،اتنا،ی حفاظت
در ا ،قال)

*

یی،یازی یه شی ینسازی (کاهش هزیطههای جاری ت کاهش اح مال اقایلۀ گ تههای
احیطزیت ی)

*

صت ت ازیّت داخلی یندن این آب ت عامتجند ایارض (عامتایت وی یه سای کتنرها
یهلحاظ تأاین آب)

*

صت چا،هز،ی یا سای تأاینکططاگان اح مالی آب (ت کمطت ان ا غا،ت ان ت )...

*

قایلیّت تأاین آب شه های اتی خط ا ،قال ت جلب اتارکت آ،ها (تنجیهپای ی ت اخا
تصنیب)
کاهش چالشهای اج ماعی در جطنب ش

تش

کتنر یا تنجه یه حج س اایهگااری

*
*

کاهش قارم ای ان در اططقه
کتاترزی سط ی ت ،بند ش ایط تنسیۀ س یع در حنضههای اباأ

*

کمبند ا ،هی ی

*
*

*

ت گاز ت  ...در حنضههای اباأ :ابادلۀ آب ت ا ،هی

*

*

*
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* 

ا زی یندن رتدخا،ههای اططقه ت ال زام یه س عت ییتیان د تهای جلنگی ی از خ ت
آب از کتنر در اهلت ایین

*

اطالیام دشنار در از شطاسایی ت عامقطییتهای اتان اطالیام
،اااطی ،تبی ت عامتنسیۀ س یع در این کتنرها (کطا شان آهطگ تنسیۀ کتنر اباأ)
،ااتی

یندن قیمت آب ا ،قالی

*
*

*

*

*

،یاز یه  16تصفیهخا،ۀ احلی

*

هزیطۀ کم از گزیطههای ا ،قال از یی تن حنضه

*

*

همجناری یا اتها (کنتاهی اتی ا ،قال)

*

*

تجند ی ،ااههای ای ل تنسیه تنسط سازاانهای یینالمللی (پ تهۀ داکار ت  )...ت تت یع
تنسیۀ ا غا،ت ان

*

تجند رتدخا،ههای پ آب ت یا آب یه،تبت اتان

*

تجند گ تههای احیط زیت ی ییناللملی درجهتِ تنق پ تهه

*

تجند اتائل اج ماعی در اتی ی ای ا ،قال آب

*

*

تجند اطادن حفاظتشاه در اتی ا ،قال

*

*

ترتد ،مایطاگان اجلس یه انضن ت ات گی ی اخ ال ام یا تطشهای سیاسی

*

*

اطبع( :قطاهاری )1395

همان دنر که گف ره شرا ی اسراا 10جلترۀ تترکیل
شاه  ،ام خب گران یرا یهر هاطرای از تکطیرکهرای
تصمی گیر ی گ تهری  ،یر تکطیرک دلفری ت دن ران
ک ی در قالب شش گ ته از اجمنعره کارشطاسران آب
اططقه ای (جمیاً ، 15ف ) جمع آتری شا .گ ته خب گان
شاال« :اعضرای هیئرت ارای ه» «ایات،ران شر کت ت
اای ان ا تبط» یند،ا .پس از آ،که اهم ین چالش یرا
صتهای اح مل تأاین آب دشرت اترها یره شر ت
جاتل ( )4شطاسایی ت تییین شا آ،واه ا طاسب یا هر

دس ه از چالش هرا ت صرت ایراد ام چهرار گزیطرۀ
اح مل ه ست ت اتلنیتیطرای شرا .در ایرن ا حلره
سیی شا تا انارد اتایه حاف یا اد،رام شرن،ا .در هر
حال کلیۀ ایاد ام شطاسایی شراه ا یرنط یره چهرار
گزیطۀ تأاین آب یرهصرنرم گر تههرای پرا،زدهگا،ره از
ریتک یهصنرم ساخ ار شکتت ریتک دسر هیطرای ت
یه صنرم پ سش ،ااۀ زی در اخ یار خب گران حاضر در
جلته ق ار گ ت (جاتل .)5

جدول  .5معرفی پرسشنامه

تنضیح

ایاد ه

ایاد ام

H1

ااکان ی تز ،اااطی در اباأ

H2

ااکان خ ایکاری در اتی ا ،قال یا در
تأسیتام (ت تریت  /پاا طا ،ی عاال)

عناالی همچنن ،وهااری ت یه هی داری ت اناردی  ،ی آن ایتنا،طا سیت
تأاین آب اتها را دچار اتکل ،مایطا.

H3

ااکان ی تز ایال از د ف NGOهای
زیتتاحیطی

د ااران احیط زیتت ایتنا،طا اا،ع ا،جام پ تهه شن،ا.

H4

ااکان عامتأاین االی ی حتب ی ،ااه

عام تأاین اطایع االی ایمنالً تاییی از یزرگی پ تهه ت س اایۀ انرد ،یاز است.

H5

ااکان کاهش تأاین آب اتها یهدلیل تنسیۀ
یاالدست

H6

رتایط یینالملل

اط نر پیت ا،ههای اق صادی داخل ا غا،ت ان دخالت سای کتنرها تنازن
ا قایل خناها یند.

H7

تغیی ام اقلیمی (تغیی رهی سی دریا/
آاندریا)

تغیی ام اقلی یه اح مال زیاد اطج یه کاهش تأاین آب اتها ایشند ت
یهدنر خاص امکن است تا  50سال ییا ییچالهای هیمالیا آب شند.

انارد زیادی  ،ی ،زدیکی یه ا ز ت  ...ایتنا،طا انجب شکتت سیت
آب اتها شن،ا.

تأاین

اط نر تنسیه در اباأ یا در اتی است.
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H8

یا تییین حقایه ثایت

ا زایش تیصی

ا زایش حقایه یاتن تنجه یه رهی دبییی اطبع آب ،ناسا،ام آب ت هنایی ت
سطارینهای تنسیه

H9

ی تز اتکالم اج ماعی در ایالفت یا تأاین
آب اتها

H10

تأثی ام ای ّب زیتتاحیطی یا آلندگی
اطایع آب

H11

عامپای یش جایوزین پتاب یهدلیل هطوی

H12

پیچیاگی اطالیه د احی اج ا ت یه هی داری این گزیطه تیژۀ هزار اتجا است
از اطایع کارست

H13

رقایت سیاسی در اتی ا ،قال اط ج یه
کاهش سه اتها

H14

ااکان ی تز اتکالم طی در اتی ا ،قال ت
تأسیتام اس حصال

H15

هزیطههای اج ماعی ی ای جلب رضایت
ساکطان اباأ ت اتی

اتکالم اج ماعی ،اشی از ییاع مادی یه اتئنالن یا رقایت سای شه س انها
یا اتها
عبنر از اطادن حفاظت شاه ت احاتدیتهای قا،ن،ی
این گزیطه تیژۀ پتاب است

خ ایی پمپ زلزله قطع ی

سن،اای در حاشیۀ راه ت ...

اطبع( :قطاهاری )1395

این جاتل یه هم اه پ سرش،ااره یره اعضراء حاضر در
جلته تحنیل داده شا ترا پاسر دهطراگان ،تربت یره
پ سش ها از آگاهی کا ی ی خنردار شن،ا .یا ایرن حرال
رتایی پ سش،ااه انرد ی رسی ق ار گ ه است.

ت  0/9یهدست آاا ت همبت وی ت تنا رن اطاسرب یرین
 ،ام خب گان را ،تران اری دهرا ، .رایج  ،سرطجی
ی اساا صحت پ سش،ااه ت همچطین دادههرای ارنرد
اس فاد ی ای ه گزیطه یه شر ت جراتل ( )6هکر شراه
است.

ننترل روایی پرسشنامه
پس از تجمیع پ ستطااهها یرهاط رنر ی رسری ایرزان
تنا ن  ،ر ام خب گران در رایطره یرا هر ایراد ه یرا
اس فاده از  ،ما زار  SPSSض یب آلفای ک ت،باخ یهازای
ه کاام از گزیطهها احاسبه شاه است .ضر یب آلفرای
ک ت،باخ یه عطنان یکی از ض ایب رتایی یا قایلیت اع ماد
شطاخ ه شاه است .این ض یب از عمنایت ین ضر ایبی
اسررت کرره تنسررط پژتهتررو ان علررنم اج مرراعی ی ر ای
سطجش رتایی دادههرا ارنرد اسر فاده قر ار اریگیر د.
آلفای ک ت،براخ یره درنرکلی یرا اسر فاده از رایطرۀ ()5
احاسبه ایشند (:)Cronbach & Shavelson, 2004:8
()5








k

2
i

S
i 1

2


k 

 
k 1 


2
i

که در این رتایط  kتیااد سؤاالم  Sتاریا،س سرؤال i
2
ام  تاریا،س اجمن کلی سؤاالم اییاشرطا ، .رایج
اقاار آلفای ک ت،باخ ی ای ه کاام از گزیطهها یین 0/7

جدول  .6بررسی روایی پرسشنامه با آلاای نرونباخ برای چهار
گاینۀ تأمین آب مشهد

گزیطه

هزار
اتجا

پتاب

تاجیکت ان

عمان

اقاار آلفای
ک ت،باخ

0,74

0,736

0,83

0,75
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نتایج پرسشنامه
همان دنر که هک شا ا حلۀ اتل ایرن تحقیرن شراال
شطاسررایی کیفرری ایرراد ام ت تنلیررا اجمنعررهای از
داده های کارشطاسی (ادالعرام خرام ههطری) در ارنرد
اح مال ت اث ی تز ایاد ام ی رتی گزیطههرای ترأاین
آب دشررت اتررها اسررت .در ایررن ا حلرره یررهصررنرم
اتررر قی از ررراک نرهرررای در ایررر ض ق ارگیررر ی
( )Exposureت آسرریبپررای ی ( )Vulnerabilityی ر ای
تیایل اث شام ت اح مال تقن ،اشری از هر ایراد ه
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اس فاده ،تاه است زیر ا خب گران ی اسراا یرادگی ی
جمیی ( )Social Learningخند از جلتام یارش ا کار
یه صنرم ههطی یه ایزا،ی کره در ایر ض ق ارگیر ی ت
آسیب پرای ی هر گزیطرۀ ،اشری از ایراد ام یاشرطا
آگاهی ،تبی اییایطا ( .)Pipattanapiwong, 2004در
تاقع ی ای ارزیایی ریتک گزیطه های تأاین آب اترها
دت عاارررل اح مرررال ( )Probabilityت شرررام اثررر
( )Severityا ررأث از دت رراک نر در ای ر ض ق ارگی ر ی
( )Exposureت آسررررریبپرررررای ی ()Vulnerability
اییاشطا (جاتل  .)7یرا ایرن حرال ت یرهجهرت اعمرال
دقین ت دت اک نر ااکنر از ض یب تز،ی ی اسراا دیری
آب ا ،قال داده شاه یه اتها ت شکت ی که یه سیت
تأاین آب اترها تارد اریشرند در احاسربام لحراظ
شاه است .یه عبارم دیو ی اساا ایزان شام اث ه
ایاد ه ی شکتت پ تهه اجمن درجام آسیبپای ی
آن ایرراد ه ،یررز یررین  1تررا  5ا غیّ ر اسررت .در تاقررع
آسیب پای ی اشاره یه ،اتنا،ی یک سیت یا یک تاحرا


در ی ایرر ر اثرر ر ام یررررک احرررریط خصررررما،ه دارد


( )Turner,2010یطای این ی ای احاسبۀ اح مال تقن ت
شام ا نسط ه ایراد ه اجمرن  ،ر ام خب گران
دریارۀ اح مال تقن ت اث ه کاام از ایاد ام ی تیااد
 ،ام ش کتکططاگان تقتی شاه اسرت ت اح مرال ت
شام ا نسط آ،ها یه دست آااه اسرت .در ا ،هرا یر ای
احاسبۀ ریتک ا نسط هر گزیطره از رتش ایرا،وین
تز،رری اسرر فاده شرراه اسررت ییطرری ی اسرراا درجررۀ
آسیب پای ی پ تهۀ ،اشی از ایاد ام یه هر ایراد ه
تزن یا ارزش اییطی تیلن گ ه است .آ،واه جمع ارقام
یهدست آاراه از کرل ایراد ام یر تزن کرل درجرام
آسیبپای ی تقتی شاه است .ی اساا سناین تحقین
هرر گزیطررهای کرره کم رر ین سررطح ریتررک را دارد
اطاسب ت ین گزیطه درجهتِ ترأاین آب اترها خناهرا
یررند یطررای این ریتررک ،اشرری از گزیطررۀ تررأاین آب از
کنه های هزار اتجا کم ین اقراار ا نسرط ریترک
( )R=6.94را دارد.

جدول  .7ساختار شکست ریسک عمومی گاینهها

H1

عمان
RW
S
P
0,00
0,00 0,00

تاجیکستان
RW
S
P
125,00 5,00 5,00

پساب
RW
S
P
0,00 0,00 0,00

هاار مسجد
RW
S
P
40,00 2,00 4,00

وزن
W
5,00

H2

3,00 4,20

25,20

4,00 8,00

64,00

0,00 0,00

0,00

1,50 4,50

13,50

2,00

H3

1,00 1,00

3,50

1,00 2,00

7,00

2,00 3,00

21,00

3,00 3,00

31,50

3,50

H4

4,00 7,30

146,00

5,00 8,00

200,00

2,25 5,50

61,88

2,00 5,60

56,00

5,00

H5

5,00 5,00

87,50

4,00 5,75

80,50

0,00 0,00

0,00

1,00 3,00

10,50

3,50

H6

0,00 0,00

0,00

6,00 8,30

199,20

0,00 0,00

0,00

2,00 1,50

12,00

4,00

H7

0,00 0,00

0,00

2,00 3,00

9,00

0,00 0,00

0,00

1,00 3,00

4,50

1,50

H8

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1,00 5,00

5,00

0,00 0,00

0,00

1,00

H9

5,00 3,50

87,50

6,00 7,00

210,00

2,00 3,25

32,50

1,00 5,00

25,00

5,00

H10

1,00 1,00

2,00

1,00 1,00

2,00

2,00 4,50

18,00

2,00 5,00

20,00

2,00

H11

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3,00 8,00

24,00

0,00 0,00

0,00

1,00

H12

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,50 6,00

3,00

1,00

H13

3,75 3,40

44,63

2,00 8,00

56,00

0,00 0,00

0,00

1,00 1,00

3,50

3,50

H14

3,00 7,00

31,50

5,00 5,00

37,50

1,00 1,00

1,50

1,00 2,00

3,00

1,50

H15

5,00

66,00

7,00 7,00

98,00

2,00 5,00

20,00

4,10 6,20

50,84

2,00

جمع

28,00

493,83

38,50

1088,20

21,00

183,88

39,50

273,34

41,50

ریتک
ا نسط

R

17,64

R

28,26

R

8,76

R

6,92

6,60
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اقاار ایاد ام  ،سطجی شاه ک ت ی ا،ح اف اییرار
آن تقتی ایشند (رایطۀ :)6
(P( X  z X    X  z X )  1   % )6
 xiایا،وین ریتک ه گزیطۀ تأاین آب ت   jا،حر اف
اییار ا ینط یه آن گزیطه ای یاشا .یا تنجره یره رایطرۀ
ن یا در  ،گ ن اصلۀ ااکان  %99ی ای اح مرال
ت شام ه ایاد ۀ حا یاال ت پایین ریتک ی ای تمرام
گزیطهها احاسبه شاه است (جاتل.)8

از آ،جا که تمام ایاد ام یهصنرم یالقنه ااکران تقرن
دار،ا دااطۀ ریتک ه پ تهه ،یرز ارنرد احاسربه قر ار
گ ه اسرت .در ا حلرۀ دتم تحقیرن یر ای یرهدسرت
آتردن دااطۀ ااکانپای تقن ریتک گزیطههای ترأاین
آب اتها عام قطییت ایاد ام ،یز از یاییطا،ره تر ین
تا خنشبیطا،ه ت ین حالت اا  ،قر ار گ ره اسرت .در
اال تصمی گی ی از رایطۀ  Zاس ا،اارد اس فاده شراه
است ییطری ایرا،وین اقرادی ریترک هر ایراد ه از

جدول  .8نتایج بررسی فضای امکان ریسک گاینههای انتقال آب به مشهد

گزیطه ا ،قال آب ریتک ا نسط (درصا)

Z

ا،ح اف اییار (درصا) حا یاالی ریتک (درصا) حا پایین ریتک (درصا)

پتاب

8,76

2,58

3,32

17,32

0,19

هزار اتجا

6,94

2,58

5,25

20,48

0

عمان

17,64

2,58

12,07

48,78

0

تاجیکت ان

28,26

2,58

20,12

80,16

0
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تعیین اولویت گاینهها
 ،ایج شبیهسازی ضای ااکان ،تان اریدهرا گزیطرۀ
ا ،قال آب از تاجیکت ان ضای ااکان ییت ی یهلحاظ
ی تز ریتک دارد ت اجر ای آن ،یرز دبیی راً یرا ریترک
زیادی هم اه خناها یند .در یین سای گزیطههرا پر تهۀ
ا ،قال آب از کرنه هرای هرزار اترجا کم ر ین اقراار
ا نسط ریتک را دارد تلری یرا ایرن حرال ت یرهلحراظ
ضای اح مل ی تز ریتک پ تهۀ ا ،قال پتاب ضرای
ااکان کنچک ی را ،تبت یه سای گزیطرههرا ی خرنردار
است .در ،یجه گزیطرۀ ا ،قرال پتراب از ،ر ب اترها
،تبت یه سای گزیطهها در اتلنیت اتل اج ا ق ار دارد.
پرراراا هررای دیورر ی ،یررز تجررند دار،ررا کرره یرر ای
اتلنیت یطای گزیطههای ا ،قرال آب یایرا ارا ،ر قر ار
گی ،ا .یکی از این پاراا ها هزیطرۀ تمرام شراۀ پر تهه
است ( .)Cپ تههای که هزیطۀ تمام شاۀ کم ی ،تربت
یه سای گزیطهها دارد سهلالنصرنل تر خناهرا یرند ت
گزیطه های که هزیطۀ ،هایی آن یاال یاشا در هطوام اج ا

دچار چالش های اتا،ری خناهرا یرند .پراراا ییرای
ی اساا حج آیی که پ تهه یه اتها ا ،قال خناها داد
( )Qه چه ایزان آب ترتدی یه اترها ییتر یاشرا
پ تهه از اهمیت یاالت ی ی خرنردار اسرت .همچطرین یرا
ت کیب تمرام پاراا هرای اراکنر یره صرنرم شراخ
ت کیبی ایتنان درجهتِ اتلنیتیطای گزیطهها اس فاده
ک د .در این رایطه ض یب آاوا (  ) ا ینط یه ایرزان
یازچ خا،ی آب در حنضه است .ایرن ضر یب یر ای آب
تارداتی یه حنضه ی ای  1/7ا ،یاب شاه است .در تاقع
از آ،جا که اس حصال آب از خار حنضه ینده ت پرس از
اص ف شره ی  %70آب ی گتر ی را تنلیرا اریکطرا
ض یب ازینر از جمع ( )0/7 + 1یه دسرت آاراه اسرت.
همچطین جایوزیطی پتاب از دیراگاه ارای یت اطرایع
آب ،تبت یه اس فاده از آب زی زایطی دارای ازیت 0/1
ض شاه است .ی اسراا شراخ ازیرنر ،یرز گزیطرۀ
پتاب ت سپس گزیطۀ تاجیکت ان اطاسب تر ین گزیطره
خناها یند.
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جدول  .9اولویتبندی گاینههای تأمین آب مشهد

اتلنیت گزیطهها ی اساا هزیطه ی اساا حج
( )Q
( )C

ی اساا ریتک
 Q  

ت کیبی 
()R
CR 

ارزان ( ) 

زیاد ( ) 

ک ( )

یزرگ ( ) 

1

ا ،قال پتاب
()0,8

تاجیکت ان
()1

هزار اتجا
()6,94

پتاب
()0,023

2

هزار اتجا
()9,7

عمان
()0,2

ا ،قال پتاب
()8,76

هزار اتجا
()0,0014

3

عمان
()94,56

هزار اتجا
()0,056

عمان
()17,64

تاجیکت ان
()0,0008

4

تاجیکت ان
()67 .70

ا ،قال پتاب
()0,21

تاجیکت ان
()28,26

عمان
()0,0002

گ ان ( ) 

ک ( )

زیاد ( ) 




کنچک ( ) 
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نتیجهگیری
اگ چه تاکطنن رتش اس ا،ااردی یر ای ارزیرایی ریترک
ارائه ،تاه است ااا ییش از ، 70ن رتش ارزیایی کمّی
ت کیفی ی ای ارزیایی ریترک تجرند دارد .عرالتهیر آن
ریتک همناره یه صنرم ض یبی از اح مال ،مایش داده
ایشند .در این اقاله عالته یر ارائرۀ رتشری ا کرب از
رتش های کمّی ت کیفی درجهتِ ارزیایی ریتک افهنم
ساده شاۀ دیو ی ی ای ییان ارتقاء افهنم ریتک ارائره
شاه اسرت .اتلرین رتش اسر فاده شراه یر ای ارزیرایی
ریتک ی ابطای احاسبۀ سطح ا نسرط ریترک اسرت.
در این رتش یهتسریلۀ  ،سرطجی از خب گران سرطح
اح مال ت شام اث ا یرنط یره عرامقطییرتهرای هر
گزیطه اس ی ا شاه اسرت .سرپس از اجمرن  ،ر ام
کلیۀ خب گان یک سطح ریتک ا نسط ی ای ه گزیطه
یه دست آااه اسرت .اطراین یرا ی رسری ایرن تحقیرن
ریتک ،اشی از ا ،قال آبهای خار از ا ز (ا ،قرال آب
از تاجیکت ان) یا اح مال ا نسرط ( )P=0/56ت شرام
( )S=0/4ییت ر ین سررطح ریتررک ییطرری  R=0/28را
دارد .گزیطۀ ا ،قال آب از کنههای هزار اتجا یرهدلیرل
،حنه ت صل ا ،قال آب در ااه های س د ت یهدلیل قر ار
داش ن در داخل کتنر دارای اح مال  P=0/38ت شام
 I=0/17خناها یند که یهلحاظ سطح ا نسرط ریترک
دارای کم ین ایزان ریتک  R=0/069است .در ،یجه

اگ ی ای اقایتۀ گزیطه ها از ا نسرط ریترک اسر فاده
کطرری گزیطررۀ ا ،قررال آب از کررنههررای هررزار اتررجا
اطاسب ت ین گزیطه خناها یند .در رتش دتم کره یر ای
احاسبۀ ریتک ارنرد تأکیرا اسرت از ی رسری ضرای
ااکان ی تز ریتک اس فاده شاه است .یه عبارم دیور
در رتش دتم از خب گان خناس ه شاه است تا اح مرال
شرررام ت آسررریبپرررای ی هررر گزیطررره در ی ایررر
عامقطییتهای انجند ییران کطرا .از آ،جرا کره تمرام
ایاد ام یه صنرم یرالقنه ااکران تقرن دار،را دااطرۀ
ریتک ه پ تهه ،یز اا ،ر قر ار گ ره اسرت ییطری
دااطۀ ااکانپای تقن ریتک هرا ی ترأاین آب اترها
شرراال یاییطا،ررهترر ین تررا خنشرربیطا،هترر ین  ،رر ام
کارشطاسی اا ،اسرت .یرا ایرن حرال گزیطرۀ ا ،قرال
پتاب یا کنچک ین ضای ااکان ریتک ت یره تطاسرب
کم ین سطح ریترک ،تربت یره سرای گزیطره هرا در
اتلنیت اج ا قر ار دارد .در ا ،هرا اجراداً چهرار گزیطرۀ
ا ،قال ی اساا قیمرت تمرام شراه حجر آب ا ،قرالی
درجهررتِ تررأاین آب ریتررک گزیطررههررا ت ضرر یب
یازچ خا،ی اتلنیتیطرای شراه اسرت .سیاسرتگرااران
ی اساا ه کاام از پاراا های ازینر ای تنا،طا ا ،یراب
ایقنال،ه داش ه یاشطا.
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