
 11 پياپی شمارة ،1394پایيز ،3 شمارة ،4 سال روستایی، ریزیبرنامه و پژوهشمجلّة

2322-5142: چاپی شاپای 2383-2495: الکترونيکی اپایش   

http://jrrp.um.ac.ir 

 

  كوهستاني تيپ روستاهاي آشاميدني آب منابع ريسك بنديسطح

 مراتبيتاپسيس و فرآيند تحليل سلسله تكنيك از استفاده با

 (كاشمر شهرستان بررود دهستان: موردي مطالعه)
 

 3تواليي صابري رضا -2بهنيافر ابوالفضل -1قنبرزاده هادي

 .ایران مشهد، مشهد، واحد آزاداسالمی دانشگاه طبيعی، جغرافيای استادیار -1
 .ایران مشهد، مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ژئومورفولوژی، دانشيار -2
 .ایران مشهد، مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافيا یدکتر دانشجوی -3

 
 02/80/3139: تصویب تاریخ         11-20صص     14/40/3139: دریافت تاریخ

 

 چكيده

 عرد . اسرت مطرر  اساسی معضالت از یکی عنوان به ما، کشور همچون رشد به رو کشورهای در خصوص به سالم آشاميدنی آب کمبودهدف:

 بنردیسرط  و شناسرایی هدف با حاضر پژوهش. کند تشدید را معضالت این تواند،می آن ةرویبی مصرف و برداشت ميزان و کيفيت در کنترل

 انجامگردید.کنند،می تهدید کاشمر شهرستان بررود دهستان روستایی مراکز در را آشاميدنی آب منابع که هاییریسك

 درصرد 10 شرام  آمراری جامعرة. اسرت گرفتره انجرا  تجربی هایآزمایش و مدل از استفاده بر مبتنی تحليلی –توصيفی تحقيق روشروش:

سلسرله روش از اسرتفاده برا آشراميدنی آب منرابع ریسك هایشاخص. باشدمی فاضالب و آب مسئولين و دهياران منطقه، روستاهای جمعيت

 بسريار ریسرك برا روستاهای شام ؛ سط  پنج در روستایی مراکز بندیسط  و شد بندیرتبه تاپسيس مدل براساس و دهیوزن زوجی، مراتب

 .است گرفته صورت کم بسيار ریسك و کم ریسك متوسط، ریسك باال، ریسك باال،

 آشراميدنی آب منرابع ریسرك لحرا  بره را رتبره تررینپرایين خرو روستای و رتبه باالترین قراچه روستای دهد که:نتایجتحقيقنشانمیهاافتهي

 بنردیرتبره بره توجره برا مطالعه مورد روستایی مراکز چنينهم. اندگرفته قرار چهار  و سو  هایرتبه در نيز طرق و تجرود روستاهای. اندداشته

 برا تجررود و قراچره روسرتاهای یرك سرط  در که شدند تقسيم آشاميدنی آب توزیع شبکة و مخازن ریسك نظر از سط  پنج به گرفته صورت

 کره داد نشران AHP مردل نهایی نتيجة. است شده بندیسط  زیاد، بسيار ریسك با خرو و کریز روستاهای پنجم سط  در و کم بسيار ریسك

 مسرتقيم ارتبرا  در کره مدیریتی عوام  چنينهم و داشته عوام  دیگر با مقایسه در را اهميت بيشترین 197/0 وزن با آب باکتریولوژیکی عام 

 .دارند قرار اهميت دو  رتبة در 160/0 وزن با باشند،می روستا مدیریت نهاد با

مرورد کيفيرت فيزیکری، شريميایی و  ترین محدودیت تحقيق حاضر، عد  دسترسری بره آمرار و اطالعرات درعمدهها/ راهبردها: محدوديت

 بيولوژیکی آب است.

صراحب بره ریسرك، مردیریت رویکررد برر تأکيد با روستایی جوامع در آشاميدنی آب منابع به مربو  هایویژگی شناختراهكارهاي عملي: 

 دیگرر، طررف از. یابد تحقق مطلوب نحو به مرد ، مشارکت با همگا  روستایی آب منابع مدیریت تا رساندمی یاری و کمك ریزان،برنامه و نظران

 در توانردمری آب، مشرک  رفرع بررای عملی راهکارهای ارائه و مدیریتی سطو  تا روستایی افراد از مختلف سطو  در نياز مورد هایآموزش ارائه

 .    باشد داشته بسزائی تأثير روستایی آب منابع مدیریت

های تجربری، بره ویرژه در روسرتاهای تير  ها و آزمایشميزان ریسك منابع آشاميدنی بر اساس مدل : نوآوری مقاله در بررسیاصالت و ارزش

 باشند.  کوهستانی، است که این نوع روستاها با مشکالت بسياری در این زمينه مواجه می

 .بررود دهستان مراتبی،سلسله تحلي  فرایند تاپسيس، تکنيك ریسك، مدیریت آب، منابعها: كليدواژه
ج

                                                           
   :hadi.qanbarzadeh@yahoo.com  Email :مسؤول نویسندة .*

mailto:Hadi.Qanbarzadeh@yahoo.com
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 .مقدمه1
 مسئله . بيان1.1

سازمان مل  متحد در برنامة جمعيت و محيط زیست، ایران 

را در ردیررف صررد کشرروری قرررار داده اسررتکه دارای سرررانة آب 

باشند. بر اساسرمعيارهای برينشيرین تجدید شوندة  پایين می

المللی، دیری نخواهد گذشت که کشور ایران به مرحلة کم آبری 

( و برا بحرران شردید آب 48-69، صرص.1378برسد )مسيبی، 

شونده، استفادة روزافرزون های تجدیدمواجه شود.محدودیت آب

از منابع آب زیرزمينی و افرزایش جمعيرت، سربب شرده ترااین 

ی چلروانی و گر، ریاحمنابع در وضعيت بحرانی قرار گيرند )نوحه

(. مسلماً تأمين آب شررب سرالم، 86، ص.1390اکبری سامانی، 

ناپذیر زیربنای اجتمراعی به ویژه در مناطق روستایی، جز جدایی

، DHV،1371هررا اسررت )مهندسرران مشرراور و اقتصررادی آن

بررداری بشرر از منرابع آب برا دو مشرک  عمردة (. بهره206ص.

بخرش اعظرم آب  رویره از آب زیرزمينری و تبردی برداشت بری

برداشتی به فاضالب، زهاب و پساب کره سرالمت مصررف را بره 

 باشد.اندازد، روبرو میخطر می

ميليون نفر در آسيا و  800براساس گزارش یونيسف، حدود 

آفریقااز دسترسی به آب آشاميدنی سالم و مطمئن محررو  مری

(.با توجه به گرزارش 8، ص.2003،1باشند)تان ویر، صبور و شان

مان مل ، جمعيت باالیی در روستاهای ایرران بره خراطر در ساز

دسترس نبودن آب آشاميدنی  سالم و بهداشتی، در خطرر ابرتال 

های مسری و اسهال هستند)صادقی، به امراض گوناگون،بيماری

(. تأمين آب 461، ص.2003، 2محمدیان، نورانی، پيدا و اسالمی

از مخررازن و سررالم و بهداشررتی، نيازمنررد مرردیریت و نگهررداری 

باشرد. کنترل کيفيت آب آشراميدنی در منراطق روسرتایی مری

مدیریت منابع آب در هرر ناحيره، سراختار اقتصرادی و توسرعة 

دهرد کشاورزی، فنی و صنعتی آن ناحيه را تحت تأثير قرار مری

(. انتخرراب سررنجيدة منبررع آب و 38، ص.1390)خراسررانی، 

رینتدبير برای حفاظت از آن،به خصوص در مناطق روستایی، بهت

ای ناشرری از آب اسررت هررای رودهجلرروگيری از شرريوع بيمرراری

ترررین راه حفرر  (. مهررم25، ص.1382زاده، )عظيمرری و زمرران

کيفيرت منررابع آب، تردوین قرروانين و اسرتانداردهای مناسررب و 

هرا اسرت ریزی برای اجرای صرحي  آنگيرانه و نيز برنامهسخت

ز منرراطق کشررور، (.در بسررياری ا89، ص.1385مقررد ، )علرروی

استحصال آب از منابع، از روند تجدیدشوندگی آن پيشی گرفته 

و کاهش این منابع و به بيران دیگرر، بحرران کمّری آب، بحرران 

، 1382کيفيت آب را نيز تشدید نموده است )صفری و واعظری، 

 (.53ص.

مخراطره،  شرام  عناصرری از جملره« ریسرك»طرورکلی،به

تخریب، گرفتاری، جرأت، جسارت خطر، زیان، خسارت، صدمه، 

شود.در اغلب موارد، ایجاد تروازن آميز میو اقدا  به کار مخاطره

شران دهریهایی که احتمال وقوع شان براال و زیرانميان ریسك

شرران پررایين و هررایی کرره احتمررال وقرروعپررایين و ریسررك

شان باالسرت، ممکرن اسرت بره طرور مناسربی مرورد دهیزیان

(. 5، ص.1385)بابررایی و وزیرزنجررانی، رسرريدگی قرررار نگيرنررد 

هرا سراز شردن آنها قب  از مشرک یابی ریسكجستجو و مکان

 باشد.ترین مراح  در این رویکرد مییکی از مهم

هرردف اصررلی پررژوهش حاضررر، بررسرری و مطالعررة وضررعيت 

مخررازن و شرربکة توزیررع آب آشرراميدنی و نيررز شناسررایی و 

در مرحلرة نگهرداری و هایی که این منرابع را بندی ریسكطبقه

دهنرد و در نهایرت عرضة آب آشاميدنی مورد تهدیرد قررار مری

ها بندی مراکز روستایی براساس این ریسكبندی و سط اولویت

 باشد.می

 . پيشينۀ نظري تحقيق2.1
در ارتبا  با موضوع مورد پرژوهش، تحقيقرات معردودی در 

ران و همکرا 3سط  جهران و ایرران انجرا  گرفتره اسرت.آرمنيتا

های زیرزمينی منطقة شهری ليون و ال مکزیکرو را ( آب1993)

 4از نظر وجود کرو  مورد بررسی قررار دادنرد.رائرت و همکراران

( به بررسی فاکتورهای مؤثر بر آلودگی آب زیرزمينی در 1990)

منطقررة کاتواالنيررا پرداختنررد و نتررایج حاصرر  از مطالعررة آنرران 

ی از ورود فاضالب کنترل ها عمدتأ ناشمشخص نمود که آلودگی

نشررده برره منررابع آب زیرزمينرری از آب منطقرره برروده و ایررن 

ها در طی زمان بوده است. بوسرنگرا، مسئله،بيانگر تغيير آلودگی

ای را ارائره ( برنامره2001)  5ماسون، مرارتينز، سرویت و فارنگرا

کردند که قابليرت مردیریت ریسرك در آلرودگی آب زیرزمينری  

شيرابه در لندفي  ماردل پالترای آرژانترين را  منتج شده از نفوذ

داشت. این برنامه شام  پيشگویی و کاهش آلودگی قب ، حرين 

( نيز با توسعة یك روش 2006) 6و بعد از بروز حادثه بود. بلوسوا

قطعی برای تعيين ریسك آلودگی آب زیرزمينی برا اسرتفاده از 

ت پذیرینسربتخمين عکس حفاظرت از آب زیرزمينری و آسريب

هرای کلری های کيفی آب زیرزمينی، راهآلودگی و ثبات شاخص

برررای تعيررين حفاظررت از آب زیرزمينرری در برابررر آلررودگی و 

هرای ثابرت آب ها برای ویژگریگيری ساختاری از شاخصشک 

 زیرزمينی نشان داد. 
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( به معرفی اصول مدیریت در ترأمين آب 1385نوری سپهری )

یریت در تصرفيه، انتقرال و توزیرع آشاميدنی، انتخاب منبع آب و مد

آب در اجتماعات کوچك روستایی براساس الگوهرای ارائره شرده از 

سوی سازمان بهداشرت جهرانی بررای کشرورهای در حرال توسرعه 

( در تحقيقرری برره 1390گررر و همکرراران )پرداخترره اسررت. نوحرره

هایی که منابع آب آشراميدنی مراکرز بندی ریسكشناسایی و سط 

کننرد، پرداختره و ن سرخون بندرعباس را تهدید میروستایی آبخوا

نتایج حاص  از آن مشخص نمود که اطرالع از وضرعيت منرابع آب 

آشراميدنی برررای جلرروگيری از مخراطرات طبيعرری الز  و ضررروری 

 باشد. می

دهررد، مرردیریت تررأمين آب در مطالعررات در ایررران نشرران مرری

آشراميدنی کره آب روستاهای کشور بایرد تحرول یابرد. در صرورتی

های بهداشتی الز  باشرد، آلرودگی حاصر  از روستایيان فاقد مؤلفه

آن، سررالمت سرراکنان منرراطق روسررتایی را برره خطررر خواهررد 

تروان (. در واقرع نمری22، ص.1380، عبداللهیانداخت)رمضانيان و 

برردون اسررتفاده از تجررارب دیگررر کشررورهای در حررال توسررعه و 

ریت سرنتی، انتظرار داشرت های جهانی و در قالب یك مردیسازمان

 های تأمين آب بتوانند به موفقيت برسند.طر 

 

 شناسي تحقيق. روش2
 تحقيق جغرافيايي قلمرو .2.1

محدودة مورد مطالعه شام  روستاهای دهستان بررود، واقرع در 

بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر از استان خراسان رضروی اسرت. 

کيلومترمربرع  250 مساحت این دهستان با مرکزیت روستای طرق،

وجمعيررت آن طبررق سرشررماری مرکررز بهداشررت منطقرره در سررال 

نفررر برروده اسررت. رودخانرره ششررطراز، تنهررا و  8166، برابررر 1390

ترین رودخانه در قسمت پایين دست دهستان جریان دارد کره مهم

گيررد. بيشرتررین آب از ارتفاعات شمالی کوهسرخ سرچشرمه مری

هرای عميرق زیرزمينی از جمله چاه مورد نياز دهستان، از منابع آب

هرای زیرزمينری از شررق شود. جهت جریان آبو چشمه تأمين می

باشد. آب شررب به غرب در امتداد روستای طرق به سمت کریز می

شود. ویژگری طبيعری روستاهای کریز و تجرود از چشمه تأمين می

های فرعی گسر  درونره ناحية کوهسرخ به ویژه بررود، وجود شاخه

سارهای متعدد و رودخانه پررآب ششرطراز و ت که وجود چشمهاس

االرضری نقرش فعرال ایرن گسر  را در هرای تحرتسفرة غنری آب

کند، به طوری کره ایرن منرابع آبری مرورد سيستم آبدهی تأیيد می

 (.81، ص.1384گيرد )صابری، برداری ساکنان منطقه قرار میبهره

 

 
 موقعيت دهستان بررود در بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر -1شكل 

 .1392مأخذ: استانداری خراسان رضوی، 
.
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 حقيقت . روش2.2
تحليلری مبتنری برر  –روش تحقيق در پرژوهش حاضرر توصريفی 

 10های تجربی است. جامعرة آمراری شرام  استفاده از مدل و آزمایش

درصد جمعيت روستاهای منطقه، دهياران و مسرئولين آب و فاضرالب 

گروه اصلی با زیرمعيارهای منحصرر  8باشد. متغيرهای تحقيق شام  می

ها، سؤاالتی در قالب طيف باشد که به منظور سنجش ریسكبه خود می

ها، وضعيت ریسك آن گروه را طراحی شد که مجموع امتياز آن 7ليکرت

های اصرلی و (، شاخص1دهد. در جدول شماره )در هر روستا نشان می

ها آورده شده است. در این تحقيق به منظرور زیرمعيارهای هر یك از آن

(کره AHP) 8مراتبیها، از مدل فرایند تحلي  سلسلهتعيين وزن شاخص

( مطرر  گردیرد، اسرتفاده 32، ص. 1980)9توسط ساعتی نخستين بار

افرزار هرا بره کمرك نرر شده است. محاسبات ماتریس و وزن شراخص

Expert Choice بنردی مراکرز روسرتایی نيرز برا بندی و سرط و رتبه

انجا  گرفته است. مدل تاپسيسبه وسيله   10استفاده از تکنيك تاپسيس

شرده اسرت. ایرن مدلبراسراس ( ارائره 15، ص. 1981)11هوانگ و یرون

گيری برای تواند راهگشای بسياری از مسائ  تصميمچندین شاخص می

 41، ص. 1392ریررزان باشرد )پورمحمردی و کوشررانه،مردیران و برنامره

(. دراین تکنيك، بهتررین گزینره، 30، ص. 1390؛شماعی و موسی وند،

حر  صله را با راهآل مثبت و بيشترین فاح  ایدهترین فاصله را با راهکوتاه

، ص. 1392آل منفرری دارد)اميرحرراجلو، ترروالیی، زنگانرره و زنگانرره، ایررده

هرای های شاخصآل مثبت، مرکب از ک  بهترین ارزشح  ایده(.راه19

آل منفری، متشرک  از همرة حر  ایردهکه راهدر دسترس است؛درحالی

باشرد )مشرکينی و هرای در دسترسری مریهای شراخصبدترین ارزش

هرا دانريم، معيارهرا و شراخصطور که می(. همان5، ص. 1391،قاسمی

نسبت به یکدیگر، دارای ارجحيت و اهميت یکسانی نيستند که در ایرن 

ها ح  شده است. بره الگوریتم، این نقصه به کمك جدول اوزان شاخص

هرای کيفری بره مقرادیر کمّری شاخص TOPSISبيانی دیگر،در روش 

 (.2شوند )جدول شماره تبدی  می

 ها به منظور سنجش ريسك منابع آبها و زيرمعيار آنهاي اصلي شاخصگروه -1جدول

 زیر معيارها های اصلیشاخص

 عوام  مدیریتی

 کنندهایی که آن را تهدید میضعف و کم اعتنایی مدیران و مسئولين در امور مربو  به منابع آب و ریسك

 هاهای پایه به منظور آگاهی از وضعيت منابع آب، مخازن، خطو  انتقال و شبکه توزیع و ساماندهی آنعد  تهيه نقشه

 ضعف در مراقبت و محافظت از منابع آب در روستا )نداشتن نگهبان و . . . (

 هانداشتن اعتبار کافی به منظور احداث یا بهبود منابع آب و نگهداری و مراقبت از آن

 عوام  مشارکتی

 فقدان مشارکت مدیران محلی )شوراها و دهياران( در فرآیند مدیریت منابع آب

 برداری و نگهداری منابع آبضعف مشارکت مرد  در امور بهره

 عد  مشارکت در آموزش همگانی جهت استفادة صحي  و بهينه از منابع آب و اسراف و اتالف آن

 عوام  محيطی

 آب قاب  استحصال در اطراف روستافقدان منابع 

 زیاد بودن شيب روستا و امکان بروز مشک  در شبکة توزیع آب

 فاصلة زیاد روستا از منابع آب و طوالنی شدن مسير انتقال آب

 وجود منابع آب مناسب در پایين دست روستا

 انتقالهای شبکة زدگی در منبع، مخزن و لولهکاهش دما و امکان ایجاد یخ

 تبخير و هدر رفتن آب در مخازن و یا منابع

 های زیرزمينیبروز خشکسالی و یا افت سط  آب

 مکان گزینی منابع آب

 آوری و تخليه زبالههای جمعفاصله از مکان

 ها و واحدهای صنعتیها، کارگاهفاصله از دامداری

 های فاضالبفاصله از گورستان و چاه

 در معرض سي ، لغزش و سایر مخاطرات قرارداشتن منبع

 های کشاورزی )ورود سمو  و کود(قرارگيری منبع و مخزن در مجاورت مسيرهای پّر تردد و زمين

 های موجود در وسای  شستشو به منابع آبامکان ورود آالینده

 عد  امکان توسعه شبکه توزیع آب

 مشخصات فيزیکی

 نبع و مخزن آب )منابع روباز(عد  استحکا  و بدون حفا  بودن م

 کيفيت مخزن و خطو  انتقال آب

 های خشك به داخ  مخزنامکان ورود زباله

 نداشتن و یا مشخص نبودن حریم منابع، مخازن و خطو  انتقال

 درز و شکاف داشتن مخزن

 کيفيت شيميایی آب

 جيوه، آزبستعد  کيفيت شيميایی آب از لحا  مواد سمّی معدنی، مانند: سرب، 

 هاها و آرترازینعد  کيفيت شيميایی آب از لحا  مواد سمّی آلی، مانند: پلی کلر، بنزن

 عد  کيفيت شيميایی آب از لحا  نيترات و سایر موارد

 کيفيت فيزیکی آب

 عد  کيفيت آب از لحا  بو )بد بو بودن آب(

 عد  کيفيت آب از لحا  رنگ

 طعمعد  کيفيت آب از لحا  

 گ  آلود بودن آب یا رسوب

 کيفيت آب از لحا  دما و هدایت الکتریکی

 باکتریولوژیکی آب

 کشی و تصيفه شده )بدون کلی فر (فقدان آب لوله

 نشدهکشی و تصفيهکلی فر  در آب لوله 3وجود بيش از 

 کشی مانند چاه، چشمه و قناتکلی فر  در آب غير لوله 10وجود بيش از 
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 TOPSISتبديل معيارهاي كيفي به پارامترهاي كمّي در  -2جدول

 .120، ص.1388 و غفران،مأخذ: بيورانی 
 العادهزیادفوق خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم ناچيز معيار کيفی

 95/0 77/0 63/0 50/0 37/0 23/0 05/0 معيار کمّی

 هاي تحقيق . يافته3
دهرد کره تعرداد مشرترکين آب شررب در نتایج نشران مری

روسرتا تحرت  6بوده که  1898روستاهای مورد مطالعه، بالغ بر 

پوشش شبکة آب و فاضالب روستایی و نيرز روسرتاهای خررو و 

تررین اند. مهرمکالته تيمور تحت پوشش شوراهای اسالمی بوده

در  باشرد و تنهراکننردة آب در روسرتاها، چراه مریمنبع ترأمين

روستاهای تجررود، خررو و کالتره تيمرور، آب شررب از طریرق 

گردد. سيسرتم انتقرال آب نيرز در روسرتاهای چشمه تأمين می

مذکور به صرورت ثقلری و در سرایر روسرتاها بره شرک  پمپراژ 

 (.  3باشد )جدول می

 العۀ دهستان بررود )شهرستان كاشمر(وضعيت منابع آب روستاهاي مورد مط -3جدول
 .1392مأخذ: اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان کاشمر، 

 نا  روستا ردیف

 جمعيت

 )نفر(

 1390سال

تعداد 

 مشترکين

 مخازن

 وضعيت پوشش

 منبع

 تأمين

 آب

 سيستم

 انتقال

 آب

حجم 

(m3) 
 جنس

سال 

 احداث

 پمپاژ چاه فاضالبآب و  1382 بتنی 200 232 1153 بند قراء 1

 پمپاژ چاه آب و فاضالب 1361 بتنی 300 695 3120 طرق 2

 پمپاژ چاه آب و فاضالب 1380 بتنی 100 455 1750 کریز 3

 پمپاژ چاه آب و فاضالب 1388 بتنی 200 284 871 قراچه 4

 پمپاژ چاه آب و فاضالب 1362 بتنی 50 94 501 کالته پایين دره 5

 ثقلی چشمه آب و فاضالب 1370 آجروسيمان 60 66 402 تجرود 6

 ثقلی چشمه شورا 1374 بتنی 20 32 176 خرو 7

 ثقلی چشمه شورا 1375 بتنی 20 40 193 کالته تيمور 8

ها، وزن شاخصدر مرحلة اول، پس از تشکي  ماتریس داده

هررا محاسرربه و مشررخص گردیررد کرره وزن عوامرر  مربررو  برره 

، 160/0، عوام  مدیریتی 197/0های باکتریولوژیکی آب ویژگی

، عوام  کيفيت شيميایی آب 156/0عوام  کيفيت فيزیکی آب 

باشد )جردول می 112/0گزینی منابع آب و عوام  مکان 117/0

بره دسرت آمرده کره در محردودة قابر   03/0(.نرخ سازگاری 4

 پذیرش است.  

 هاي اصلي ريسك منابع آب آشاميدني در محدودۀ مطالعاتيوزن شاخص-4جدول  
 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 وزن بند قراء تجرود خرو کالته تيمور پایين دره قراچه کریز طرق روستاها

 160/0 5/0 5/0 37/0 77/0 63/0 77/0 5/0 63/0 عوام  مدیریتی

 075/0 37/0 63/0 5/0 5/0 5/0 95/0 77/0 63/0 عوام  مشارکتی

 098/0 77/0 37/0 5/0 5/0 95/0 95/0 5/0 37/0 عوام  محيطی

 112/0 95/0 37/0 5/0 5/0 77/0 5/0 5/0 5/0 گزینی منابع آبمکان

 085/0 5/0 95/0 5/0 5/0 77/0 5/0 5/0 5/0 مشخصات فيزیکی

 117/0 37/0 37/0 37/0 5/0 5/0 5/0 37/0 37/0 کيفيت شيميایی آب

 156/0 5/0 95/0 37/0 5/0 5/0 77/0 5/0 95/0 کيفيت فيزیکی آب

 197/0 23/0 5/0 23/0 23/0 23/0 37/0 23/0 37/0 باکتریولوژیکی آب

 - 52/0 58/0 42/0 5/0 61/0 66/0 48/0 54/0 ميانگين
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مقيراس ایجراد و گيرری بریدر مرحلة دو ،ماتریس تصرميم

بندی میگيری مورد نظر رتبهها با توجه به روش تصميمریسك

(. در صورت استفاده 124، ص. 1390شوند )تکليف و همکاران، 

هررای مرراتریس سررازی، تمررامی درایررهمقيرراسهررای برریاز روش

تبردی  خواهنرد شرد  1بره عرددی برين صرفر و  گيریتصميم

(. بررره منظرررور ایجررراد مررراتریس 26، ص. 1388)اصرررغرپور،

 ( استفاده شد.1گيری بی مقياس از رابطة )تصميم

(1)  

گيری مرورد بر طبق این رابطه، هر عنصر از ماتریس تصميم

( Xjا  )بره ازای شراخص  jنظر را بر هنجرار موجرود از سرتون 

هرای مراتریس دارای کنيم. بدین طریق، کليه سرتونیتقسيم م

واحد طول مشابه )از بردار نظير( شده و در نتيجه، مقایسة کلی 

 ( آورده شده است.5گردد. نتایج در جدول )ها سه  میآن

 

 العاتيهاي مورد بررسي در منطقۀ مطماتريس استاندارد شاخص- 5جدول  
 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاشاخص

 415/0 505/0 311/0 289/0 294/0 2/0 353/0 372/0 طرق

 258/0 265/0 311/0 289/0 294/0 270/0 432/0 295/0 كريز

 415/0 409/0 420/0 289/0 294/0 513/0 533/0 455/0 قراچه

 258/0 265/0 420/0 445/0 452/0 513/0 281/0 372/0 پايين دره

 258/0 265/0 420/0 289/0 294/0 270/0 281/0 455/0 كالته تيمور

 258/0 196/0 311/0 289/0 294/0 270/0 281/0 218/0 خرو

 561/0 505/0 311/0 549/0 217/0 2/0 353/0 295/0 تجرود

 258/0 265/0 311/0 289/0 558/0 432/0 207/0 295/0 بند قراء

گيری نرمراليزه شردة وزنری در مرحلة سو ، ماتریس تصميم

 ( تهيه گردید. 2های تحقيق بر اساس رابطة )برای شاخص

(2)                                           

در این قد ، بردار وزنری بره مراتریس تصرميم تطبيرق داده 

در Pتوان با ضررب کرردن مراتریس شود. این ماتریس را میمی

 (. 6اش به دست آورد )جدول مربوطه Wبردار وزنی 
 

 عاتيهاي مورد بررسي در منطقۀ مطالماتريس استاندارد وزني شاخص- 6جدول  
 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاشاخص

 081/0 078/0 036/0 024/0 032/0 019/0 026/0 059/0 طرق

 05/0 041/0 036/0 024/0 032/0 026/0 032/0 047/0 كريز

 081/0 063/0 049/0 024/0 032/0 050/0 039/0 072/0 قراچه

 05/0 041/0 049/0 037/0 050/0 050/0 021/0 059/0 پايين دره

 05/0 041/0 049/0 024/0 032/0 026/0 021/0 072/0 كالته تيمور

 05/0 030/0 036/0 024/0 032/0 026/0 021/0 034/0 خرو

 110/0 078/0 036/0 046/0 024/0 019/0 026/0 047/0 تجرود

 05/0 041/0 036/0 024/0 062/0 042/0 015/0 047/0 بند قراء

 در مرحلة چهار ،

آل منفری، از آل مثبرت و ایردهبه منظور تعيين جواب ایرده 

 ( استفاده شدهکه دو گزینة تعریف شردة4( و )3های )رابطه

دهنده گزینه با بيشترین اولویرت )جرواب به ترتيب نشانو 

ترین اولویت )بدترین جواب( است. آل مثبت( و گزینه با کمایده

( ارائره شرده 7( در جردول )4( و )3های )نتایج مربو  به رابطه

 است. 

(3)   

(4)   
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 iدرمرحلة پنجم، معيار فاصله و یا به عبارتی، جدایی گزینه 

هرای های تحقيق برا اسرتفاده از رابطرهها برای شاخصآلبا ایده

( آورده شرده 8( انجا  گرفته که نترایج آن در جردول )6( و )5)

 است.

 (5)                                 

(6)                                  

 

 هاي مورد بررسي در منطقۀ مطالعاتيآل مثبت و منفي شاخصايده -7جدول
 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاشاخص

A + 072/0 039/0 05/0 062/0 046/0 049/0 078/0 110/0 

A - 034/0 015/0 019/0 024/0 024/0 036/0 03/0 05/0 

 

 هاي مورد بررسي در منطقۀ مطالعاتيآل مثبت و منفي شاخصفواصل ايده -8جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 بند قراء تجرود خرو كالته تيمور پايين دره قراچه كريز طرق روستاها

S + 061/0 091/0 049/0 094/0 085/0 095/0 058/0 082/0 

S - 063/0 026/0 073/0 052/0 043/0 012/0 081/0 047/0 

باشرد. آل میگا  ششم،محاسبه نزدیکی نسبی تا جواب ایده

به بيان دیگر تعيين ضرریبی کره برابرر اسرت برا فاصرلة گزینرة 

تقسرريم بررر مجمرروع فاصررلة گزینررة حررداق   حررداق  

 که آن را با آل و فاصلة آلترناتيو ایده

 (. 9شود)جدول ( محاسبه می7نشان داده و با استفاده از رابطة)

(7)                                            

بندی مناطق روستایی با اسرتفاده از روش در گا  هفتم،رتبه

بنردی براسراس است. به طوری کره رتبره تاپسيس انجا  گرفته

در نوسران باشد. ميرزان فروق برينمیميزان

دهنررده برراالترین رتبرره و نشرراناسررت. در ایررن راسررتا،

ترین رتبه است. در جردول شرماره دهنده کمنيز نشان 

بنردی و رتبرههرا برا اسرتفاده از شراخص( ارزیابی گزینه9)

 روستاهای مورد مطالعه آورده شده است. 
 

 بندي روستاهاي مورد مطالعه به لحاظ ريسك منابع آب آشاميدنيرتبه -9جدول

 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 بند قراء تجرود خرو كالته تيمور پايين دره قراچه كريز طرق روستاها

Ci + 50806/0 22222/0 59836/0 35616/0 33593/0 11214/0 58273/0 36434/0 

 4 2 8 6 5 1 7 3 رتبه

شرود کره روسرتای ( مالحظه می9بنابراین، مطابق جدول )

های دو  و سو  قراچه رتبه اول و روستاهای تجرود و طرق رتبه

بنردی، بره ترتيرب انرد. در انتهرای طيرف رتبرهرا کسب نمروده

روستاهای بند قراء، پایين دره، کالتره تيمرور، کریرز و خررو در 

 های چهار  تا هشتم جای دارند. رتبه

در نهایت، مراکز روستایی مرورد مطالعره برر اسراس ميرزان 

ریسك مخازن و شربکه توزیرع آب آشراميدنی بره پرنج سرط  

ج( ارائره شرده اسرت.10اند کره در جردول شرماره )تقسيم شده
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 سطح ريسك مراكز روستايي -10جدول
 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 ميزان ریسك در مراکز روستایی ریسكسطو  

 ریسك بسيار کم سط  یك

 ریسك کم سط  دو

 ریسك متوسط سط  سه

 ریسك زیاد سط  چهار

 ریسك بسيار زیاد سط  پنج

 

 به لحاظ ريسك منابع آب آشاميدني بندي روستاهاي مورد مطالعهسطح -11جدول
 .1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 سط  پنج رتبه سط  چهار رتبه سط  سه رتبه سط  دو رتبه سط  یك رتبه

 کریز 7 کالته تيمور 6 بند قراء 4 طرق 3 قراچه 1

 خرو 8 - - پایين دره 5 - - تجرود 2

 گيرينتيجه. بحث و 4

ای در توجه بره مردیریت منرابع آب شررب از اهميرت ویرژه

های منرابع نواحی روستایی برخوردار است، به طوری که ریسك

گونره جوامرع را در ابعراد مختلرف توانرد ایرنآب آشاميدنی می

محيطرری، اقتصررادی، اجتمرراعی و ... تحررت تررأثير قرررار زیسررت

هرا و یریت ریسركدر زمينره مرد ترین اقداماتدهد.یکی از مهم

مخاطرات مربو  به منابع آب آشراميدنی در منراطق روسرتایی، 

بندی ریسرك بندی و سط شناسایی و بررسی عوام  مؤثر، رتبه

باشرد.نتایج حاصر  از پرژوهش در محردودة مطالعراتی ها میآن

روسرتاهای دهسرتان برررود،  %75مشخص نمود که منرابع آب 

نيررز تحررت پوشررش  %25تحررت پوشررش ادارة آب و فاضررالب و 

تررین منرابع ترأمين شوراهای اسالمی بوده است. همچنين مهم

باشرد کره آب آشاميدنی روستاهای منطقه، چراه و چشرمه مری

روسرتاها نيرز از طریرق  %5/37روستاها از طریق چراه و  5/62%

کننرد. برا چشمه، آب شرب جمعيت ساکن خرود را ترأمين مری

ی مررؤثر در هرراگررروه از شرراخص 8توجرره برره هرردف تحقيررق، 

های منابع آشاميدنی محدودة مورد مطالعه شرام :عوام  ریسك

مدیریتی، عوام  مشارکتی، عوام  محيطی، مکان گزینی منبرع 

هرای مربرو  بره های منبع و مخرزن و ریسركو مخزن، ویژگی

های مربرو  بره کيفيرت شريميایيو کيفيت فيزیکی آب، ریسك

فرآینرد تحلير   های براکتریولوژیکی آب، شناسرایی و درریسك

مراتبی اقدا  به مقایسة زوجی و تعيين ضریب اهميت هر سلسله

نشران داد AHPها شده است. نتيجة نهایی مدل یك از شاخص

بيشترین اهميرت را  197/0که عام  باکتریولوژیکی آب با وزن 

در مقایسه با دیگر عوام  داشته وهمچنين عوام  مدیریتی کره 

باشرند، برا وزن مردیریت روسرتا مریدر ارتبا  مستقيم با نهراد 

گزینی منرابع آب و در رتبه دو  اهميت قرار دارند. مکان 160/0

اهميرت  098/0و  112/0هرای عوام  محيطی به ترتيب با وزن

انرد. برر ایرن هرا داشرتهپنجم و ششم را نسبت به دیگر شاخص

های به دست آمده در هر یرك از اساس، با توجه به وزن شاخص

بندی روستاهای مورد مطالعه با استفاده نسبت به رتبهروستاها، 

آل یا تاپسيس پرداخته شد که نتایج نشان داد، از روش حد ایده

ترین رتبره را روستای قراچه باالترین رتبه و روستای خرو پایين

انرد. روسرتاهای به لحا  ریسرك منرابع آب آشراميدنی داشرته

انرد.   قررار گرفترههای سرو  و چهرارتجرود و طرق نيز در رتبه

بنردی چنين مراکز روستایی مورد مطالعه با توجره بره رتبرههم

صورت گرفته به پنج سط  از نظر ریسك مخازن و شبکة توزیع 

آب آشاميدنی تقسيم شدند که در سط  یك روستاهای قراچره 

و تجرود با ریسك بسريارکم، در سرط  دو  روسرتای طررق برا 

پرایين دره و بنرد قرراء برا ریسك کم، در سط  سو  روستاهای 

ریسك متوسط، در سط  چهار  روستای کالته تيمور با ریسك 

زیرراد و در سررط  پررنجم روسررتاهای کریررز و خرررو بررا ریسررك 

 بندی شده است. بسيارزیاد، سط 

به طورکلی در محدودة مورد مطالعه، یرك سرری از عوامر  

ویژه و خاص از جمله عواملی که در این پژوهش بررسی گردید، 

خطرهای بالقوة آلودگی منابع آب را در سط  منطقه بره دنبرال 

توان به استقرار و تجمع دامرداران داشته است. در این رابطه می

حوضره زهکشری  هرا وهای روسرتایيان در اطرراف چشرمهو دا 

های کوهستانی اشاره نمرود کره موجبرات غيربهداشرتی چشمه

شرردن منررابع آب را فررراهم آورده اسررت. همچنين،کرراربری 

رویره از کرود و سرمو  و غيراصولی اراضی زراعی و استفاده بری
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ها به منابع آبدر این دهستان، خطر جدّی را به همرراه انتقال آن

شررب محردوده از جملره داشته و منجر به آلرودگی منرابع آب 

گزینری های مربو  به مکانها شده است. ریسكها و چشمهچاه

تواند ناشی از قرار گرفتن منبع و مخزن منابع آب در منطقه می

وآمرد و های کشاورزی و مسريرهای پرر رفرتدر مجاورت زمين

های موجرود ها و امکان ورود آالیندههمچنين فاصله از دامداری

و به منابع آب باشد. نکتة حائز اهميرت ایرن وشدر وسای  شست

که تغذیه سطحی در آلودگی منرابع آب منطقره نقرش بسرزائی 

 دارد.

در دهة اخير نهادهای مرتبط با تأمين آب مناطق روسرتایی 

آب و فاضالب روسرتایی شهرسرتان  سط  منطقه از جمله اداره

هرا و اند تا برا وجرود بسرياری از محردودیتکاشمر تالش داشته

برداریغير اصرولی از منرابع محيطی ناشی از بهرهشکالت زیستم

آب زیرزمينی،امکان استفاده از آب شررب بهداشرتی و سرالم را 

های مربو  برای ساکنين روستاها فراهم نمایند. شناخت ویژگی

با تأکيد برر رویکررد  به منابع آب آشاميدنی در جوامع روستایی

کند تا ریزان، کمك مینظران و برنامهمدیریت ریسك،به صاحب

مدیریت منابع آب روستایی همگا  با مشارکت مررد ، بره نحرو 

های مورد نياز در مطلوب تحقق یابد. از طرف دیگر، ارائه آموزش

سطو  مختلف از افرراد روسرتایی ترا سرطو  مردیریتی و ارائره 

توانرد در مردیریت راهکارهای عملی برای رفع مشرک  آب، مری

 أثير بسزائی داشته باشد.منابع آب روستایی ت
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