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چکیذٌ
سالهتی بشای تواهی افشاد جاهعِ اص اّویت باالیی بشخَسداس است .افشاد هیکَشنٌذ خنَد سا اص انشاس تنشفتي دس
هعشض اًَاع آلَدتیّا هصَى بذاسًذ .بٌابشایي ااذام بِ سفتاس اجتٌاب هیًوایٌذ .هقالِ حاضش کَشیذ اثش سیسن
ادساکی افشاد اص آب لَلِکشی ،سیس

تشیضی آًْا ٍ ًیض اثش بشخی اص ٍیژتنیّنای ااتصنادی-اجتونایی آًْنا بنش

سفتاس اجتٌناب اص آلنَدتی آب سا بنشای شنْشًٍذاى آبناداى دس سنا  5931بشسسنی ًواینذ .بنِ هٌ نَس تعینیي
سیس تشیضی یا سیس پزیشی افشاد اص پشسشٌاهِ هشکض هلی هطالعات خاًَاس آهشیکا استفادُ شنذُ اسنتً .تنای
ًشاى داد کِ دسک سیس

افشاد ّن بش تصوین بشای سفتاس اجتٌاب اص آلَدتی آب ٍ ّن بش هخناس رنشش شنذُ

بشای آى هَثش استّ .وچٌیي اثش سیس تشیضی بش تصوین بشای اتخار سفتاس اجتٌاب اثشتنزاس اسنتً .تنای ًشناى
داد کِ اتش افشاد اص کیفیت آب لَلِ کشی (سًگ ،بَ هضُ) ساضنی باشنٌذ ینا تناکٌَى دس سابطنِ بنا اسنتفادُ اص آى
هشکلی ًذاشتِ باشٌذ ،احتواال استفادُ اص آب لَلِکشی سا اداهِ هیدٌّذ.

ياژٌَبی کلیذی :اًتراب ضفتاض اجتٌاب ،هراضج اجتٌاب ،ضیؿکگطیعی ،کیفیت آب آقاهیسًی

-4مقذمٍ
یکیییی اظ ٍاکیییٌفّیییای عثیایییی افیییطاز زض هَاجْیییِ تیییا

ٍ کكاٍضظی ٍاضز ضٍزذاًِی کاضٍى ٍ تْوٌكیط هییقیَز.

تْسیساتعیؿت هحیغی ٍ قطایغی کِ تطای ؾالهت آًْا ذغیط

ّوچٌیي تِ زلیل فقیساى تهیفیِ ذاًیِ فا یالبّ ،طؾیالِ

آفطیي اؾت ،ضفتاض پیفگیطاًِ اؾت تا اظ ایي عطیی ضیؿیک

حجن ظییازی پؿیاب قیْطی ًییع ٍاضز اییي زٍ ضٍزذاًیِ

ذَز ضا تا حس اهکاى کاّف زازُ ٍ اظ آى ذغط اجتٌاب کٌٌس.

هیقَز .ایي اهط هَجة قسُ زض فهل تاتؿتاى ٍ تِ زًثیا

ذغطات هطتثظ تا آب آقاهیسًی اظ جولِ ذغطاتی اؾیت کیِ

کاّف زتی آب ضٍزذاًِّا ملظت ٍ حجن آالیٌیسُّیا تیِ

اهطٍظُ تطای ؾالهت افطاز تؿیاض حایع اّویت تَزُ ٍ ّوَاضُ

هطحلِ ّكساض تطؾس (هسزیًیا ٍ ّوکاضاى.)1393 ،

آًْا ضا ًاچاض تِ تطضؾی ؾغح ههَى تَزىقاى زض تطاتیط اییي

چٌاًچِ افطاز اظ آلَزگی آب ضٍزذاًِ هغلیو تاقیٌس قغایا

تَؾیظ

زؾت تِ اقساهاتی هاًٌیس ذطییس تغیطیّیای آب هایسًی،

ذغطات هیکٌس .علیی ضمین ٍ یو قیَاًیي هرتلی

ؾاظهاى حفاظت هحیظ ظیؿتّ ،وچٌاى پؿابّای نٌاتی

*(وًیسىذٌ مسئًل)

ذطیس گاليّای آب تهفیِ قسًُ ،هة زؾتگاُ تهیفیِ آب
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مىتظرحجت ي اوًاری

ذاًگی ٍ زؾت کن جَقاًسى آب تعًٌیس .اهیا ّویِ افیطاز اظ

کطزُاًس ٍ ًكاى زازُاًس کِ ضفتاض اجتٌاب افیطاز تیِ ٍؾییلِ

هیعاى ٍ قست آلَزگی آب لَلِکكیی اعیال کیافی ًساضًیس.

ضیؿک ٍاضز قسُ تِ آًْا (ضیؿک عیٌیی) هتیاثط هییقیَز.

ًتیجتا" ضفتاض اجتٌاب آًْا زض تطاتط آلَزگی آب اظ ازضاک آًْا

آتطاّام ٍ ّوکاضاى ( )2000ضفتاض اجتٌیاب ؾیاکٌاى ایالیت

ًؿثت تِ کیفیت آب آقاهیسًی ٍ ًِ اضظیاتی عیٌی آًْیا اظ آى

جَضجیای آهطیکا ضا زض ٍاکٌف تِ آلَزگی آب لَلیِکكیی

ًكات ذَاّس گطفت ( .)Abdalla et al. 1992الثتِ ٍاکیٌف

هس ؾاظی کطزًس .آًْا اًتریاب افیطاز ضا تییي گعیٌیِّیای

افطاز ًؿثت تِ یک ضیؿک یکؿیاى املیة هتفیاٍت ذَاّیس

ذطیس آب هاسًیً ،هة زؾتگاُ تهفیِ ذاًگی ٍ اؾیتفازُ

تَز .تِ تیاًی زیگط ،هوکي اؾت ٍاکیٌف افیطاز تیِ ذغیطات

اظ آب لَلِ کكی تطضؾی کطزًس .هایاض اًساظُگیطی ضیؿیک

آلَزگی آب هتفاٍت تاقس ٍ ؾغح اجتٌاب اظ یک فطز تِ فطز
زیگط هتفاٍت تاقس .تحقیقات پیكیي ًكاى هی زٌّس کِ زضک
افطاز اظ ضیؿیک تیط تهیویوات آًْیا تیطای اتریاش اقیساهات
اجتٌاتی اثطگصاض اؾت (;Whitehead Abdalla et al. 1992

;.)Abraham et al, 2000; Tanelari, 2010 et al. 1998
اها علی ضمن اّویت ایي هَ یَ ٍ ٍجیَز چٌیس هغالایِ
هحسٍز زض ذاضج اظ کكَض ،تط اؾاؼ جؿتجَی ًَیؿیٌسگاى
ّیچ هغالاِای زض زاذل کكیَض اثیط اجتٌیاب اظ ضیؿیک آب
آقاهیسًی تط تهوین ههطف کٌٌسُ ضا تطضؾی ًکطزُ اؾیت ٍ
اظ ایي هٌظط هغالاِ حا ط هٌحهط تِ فطز اؾت.

هغالاات اًجام قسُ زض ذاضج ًیع ًگاُ هتفیاٍتی تیِ ضفتیاض
اجتٌاب ههطفکٌٌسُ زض تطاتط آلَزگی آب زاقتِاًس اها تیط
پایِ جؿتجَی ًَیؿٌسگاى ییا اثیط زضک ضیؿیک (ضیؿیک
ازضاکی) ضا زض تحلیل ذَز ٍاضز

ًکیطزُاًیس ( Larson and

;Gnedenko, 1999; McConnell and Rosado, 2000
;Pattanayak, Yang, Um, Kwak and Kim, 2000
; )Nirmala, 2014; Whittington, Kumar, 2005یییا

اضتثییاعی تیییي زضک ضیؿییک ٍ ضفتییاض اجتٌییاب ًیافتییِاًییس
(;.)Tanelari, 2010; Smith and Desvousges, 1986
املة هغالاات اثط ضیؿک ٍاضز قسُ (ضیؿیک عیٌیی) تیِ
ههطفکٌٌسُ ضا اظ ًاحیِ آب لَلِکكی تط تهوین ٍی تطای
ضفتاض اجتٌیاب ًكیاى زازُاًیس .تیِ عٌیَاى هلیا  ،عثسالیِ ٍ
ّوکاضاى ( )1999زض هغالاِای اظ هراضج اجتٌیاب جْیت
تقطییة ظزى ّعیٌیِّیای اجتویاعی آلیَزگی آب اؾییتفازُ
کطزُاًس .آًْا زض ایي هغالاِ اظ ییک هاییاض ًقغیِای تیطای
قطاض گطفتي زض هایطو آلیَزگی آب لَلیِکكیی اؾیتفازُ

زض ایي هغالاِ هتغیطی زٍ جولِای تَزُ اؾت کِ نیفط آى
ًكاى زٌّسُ تؿیاض پاک ٍ پاک تَزى آب لَلِکكی ٍ عیسز
یک تطای ایي هتغیط ًكاى زٌّسُ آلَزگی کین ٍ قیسیس آب
لَلِکكی تطای آقاهیسى تَزُ اؾتً .تایج ایي هغالاِ ًكاى
زاز کِ ضیؿک ٍاضز قسُ (ضیؿک عیٌی) تیِ افیطاز عیاهلی
هْن زض اتراش ضفتاض اجتٌاب آًْا تیِ ذهیَل ذطییس آب
هاسًی ٍ تهفیِ قیسُ اؾیت .چیای ٍ ّوکیاضاى ()2008
ضفتاض اجتٌاب افطاز ضا تا اؾیتفازُ اظ هریاضج نیطف قیسُ
تطای تهفیِ آب لَلِکكی ٍ ضیؿک هطگ فطز تیِ ٍاؾیغِ
آضؾییٌیک هَجییَز زض آى هییس ؾییاظی کطزًییس .آًْییا یییک
قییاذم ٍظًییی تییط اؾییاؼ اٍلَیییت ضیؿییک آضؾییٌیک ٍ
ّكساضّایی کِ تَؾظ هؿیوَالى هٌغقیِای هَجیة هغلیو
قسى افیطاز اظ اییي ذغیط هییقیَز تیِ ّویطاُ تطذیی اظ
ٍیػگی ّای اقتهازی -اجتواعی هس ؾاظی کطزًیسً .تیایج
ایي هغالاِ ًكاى زاز کِ ضیؿک ٍاضز قسُ تِ افطاز ،هراضج
اجتٌاب آًْا ضا هتاثط هییکٌیس .جیک ٍ ّوکیاضاى ()2009
ًقف ضیؿک ٍاضز قسُ تِ فطز ضا اظ ًاحیِ آضؾٌیک هَجَز
زض آب لَلِکكی تط تهوین ٍی تیطای ذطییس آب هایسًی
تطضؾی کطزًس .آًْا یک هایاض اًساظُگیطی هثتٌی تط احتوا
ضا تطای ضیؿک هیطگ ٍ هییط تَؾییلِ پعقیکاى اؾیترطاج
کطزًسً .تایج ًكاى زاز کیِ ضیؿیک ٍاضزُ تیِ فیطز عیاهلی
تاییيکٌٌسُ تط هراضج نطف قسُ تطای آب هاسًی اؾیت.
تییاًالضی ( )2010زض هغالاییِای اثییط زضک ضیؿییک آب
لَلِکكی تَؾظ فطز ضا تط تهوین ٍی تیطای اتریاش ضفتیاض
اجتٌاب ٍ ًیع تط هراضج آى تطضؾی کطز .زض اییي هغالایِ،
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ضفتاض اجتٌاب فطز قاهل ذطیس آب هاسًی ٍ تهفیِ آب زض

ذَزضٍّا ،اؾتفازُ اظ کیالُ ایوٌیی تَؾیظ هَتَضؾیَاضاى،

هٌع تَؾیلِ زؾتگاُ ّای تهفیِ ذاًگی تَزُ اؾتٍ .ی اظ

ًهة آغیط حطی زض هٌع ً ،کكیسى ؾیگاض تَؾیظ افیطاز،

هس ّکوي ( )1979تیطای تطضؾیی اثیط عَاهیل هیَثط تیط

ضفتي زضهاًگاُ تطای زضهاى یا ضفتي تِ ؾیالي ٍضظـ تیطای

تهوین فطز تطای اقساهات اجتٌاتی اؾتفازُ کطزُ اؾیت .زض

تٌسضؾتی ٍ پیكگیطی اظ تیواضیّا تاقس .ظهاًی افطاز تیطای

ایي هغالاِ هیعاى ضیؿیکگطییعی ٍ ضیؿیکپیصیطی افیطاز

اًجام ایي ضفتاض حا ط تِ ّعیٌِ کطزى ّؿتٌس کِ ذغطی اظ

اًساظُ گیطی قیسُ ٍ تیِ نیَضت قیف هتغییط ٍاضز هیس

ایي ًاحیِ آًْا ضا تْسیس کٌس یا احؿاؼ کٌٌس کِ اًجام ایي

تهوینگیطی فطز قسُاًسّ .وچٌیي عَاهل هَثط تط هریاضج

اقساهات تطای آًْا هٌفاتی زض پی ذَاّس زاقت.

اجتٌاب ًیع تطآٍضز قیسُ اًیسً .تیایج ًكیاى زاز کیِ هتغییط

اگط کیفیت آب لَلِکكی ٍ آب هاسًی ضا تِ تطتیة تیا ٍ Q0

ضیؿکپصیطی ٍ ضیؿیکگطییعی تیط تهیوین فیطز تییاثیط

 ، Q 1زضآهییس ذییاًَاض ضا تییا  ، Yهرییاضج اجتٌییاب ضا تییا ٍ C

ّؿتٌس .زض ایي هغالاِ اظ ٍیػگیّای اقتهیازی-اجتویاعی

ضیؿک ٍاضزُ اظ آب لَلیِکكیی ضا تیا ً rكیاى زّیین ،تیاتو

افطاز تِ عٌَاى هتغیطّای کٌتطلی اؾتفازُ قسُ اؾت.

هغلَتیت میطهؿتقین فطز ضا هیتَاى تهَضت ظیط ًكاى زاز:

ّواىعَض کِ اقاضُ قس ٍ تا تَجِ تِ اًسک تیَزى ازتییات
تجطتی زض ذهَل تطضؾی اثط ضیؿیکگطییعی افیطاز تیط
ضفتاض اجتٌاب آًْا هغالاِ حا ط هییکَقیس تیا اؾیتفازُ اظ
هتسلَغی هس اًتراب ّکوي ( )1979ایي کوثیَز ضا ضفیو
ٍ ضفتاض اجتٌاب اظ آلَزگی آب ضا تطای قیْطًٍساى اّیَاظ
هس ؾاظی ًوایس .زض ایي هغالاِ ،هیعاى ضیؿکگطیعی (ییا
ضیؿک پصیطی) افطاز ضا تِ پیطٍی اظ لَ ٍ اؾتافَضز ()2007
اًساظُگیطی ٍ اثط آى تط ضفتاض اجتٌاب تطضؾی قسُ اؾت.
ؾاظهاًسّی هقالِ حا ط تِ ایي نَضت اؾت کِ زض ترف
تاسی چاضچَب ًظطی تحقی اضاییِ هییقیَز .ؾی ؽ زض
ترف ؾَم ضٍـ هَضز تطضؾی تییاى هییقیَز .زض تریف
چْاضم ًتایج تحقی تحلییل هییقیًَس ٍ زض تریف آذیط
جووتٌسی ٍ پیكٌْازات اضایِ هیگطزًس.

-2چبرچًة وظری
 -2-4رفتبر اجتىبة
ضفتاض اجتٌاب تِ ٍاکٌف ایویيؾیاظی افیطاز تیطای کیاّف
ذغطات هحیغی یا ظیاىّای ؾالهتی اقاضُ زاضز (تاًالضی،
 .)2010ضفتاض اجتٌاب هی تَاًس قیاهل ضفتیاض حفیاظتی ییا
تاظزاضًییسُ هاًٌییس تؿییتي کوطتٌییس ایوٌییی تَؾییظ ضاًٌییسگاى

) V 0  U (Q0 , Y , r , S

()1

کِ زض آى  Sتطزاض ٍیػگیّای اقتهیازی-اجتویاعی فیطز
پاؾدزٌّسُ اؾت .اگیط فیطز ضفتیاض اجتٌیاب زاقیتِ تاقیس
ّعیٌِ  Cضا هتحول هیی قیَز ٍ زض ًتیجیِ ضیؿیک ذیَز
ضا ، r ،کییاّف ذَاّییس زاز .تٌییاتطایي تییاتو هغلَتیییت
میطهؿتقین ٍی تهَضت ظیط تغییط ذَاّس کطز:
) V  U (Q , Y  C, S
1

()2

1

ههطف کٌٌسُ زض نَضتی آب هاسًی یا آب تهیفیِ قیسُ
ذطیساضی هیکٌس یا اقسام تِ ًهة زؾتگاُ تهفیِ زض هٌع
ذَز هیکٌس کِ اظ ایي عویل هٌفاتیی (کیاّف ییا اظ تییي
ضفتي ضیؿک  ) rتیف اظ ّعیٌیِ نیطف قیسُ تیطای اییي
اقساهات کؿة ًوایس .تٌاتطایي:
()3

) U (Q1 , Y  C, S )  U (Q0 , Y , r , S

تط ایي اؾاؼ ،ههطف کٌٌسُای کِ اقساهات اجتٌیاتی فیَ
ضا اًجام هیزّس زاضای هراضجی تعضگتط اظ نفط ٍ فطزی
کِ ایي اقساهات ضا اًجیام ًوییزّیس زاضای هریاضج نیفط
ذَاّس تَز .اظ ایي ضٍ ،هراضج فطز هكطٍط تِ تهوین ٍی
تطای ضفتاض اجتٌاب اؾت کِ تیِ نیَضت تجطتیی تَؾیظ
ّکوي ( )1979هس ؾاظی قسُ اؾت.
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 -2-2اوذازٌگیری ریسک

پاؾدزٌّسگاى اًساظُگیطی قس کِ "آییا آب لَلیِکكیی ضا

هغالاییات پیكیییي تییِ هٌظییَض اًییساظُگیییطی ضیؿییک آب

تطای آقاهیسى ؾالن هیزاًیس؟"

آقاهیسًی عوستا زٍ هایاض اًیساظُگییطی ضا هیَضز اؾیتفازُ

تاضؾکی ٍ ّوکاضاى ( )1997تطجیح فطز تیِ ضیؿیکپیصیط

قطاض زازُ اًس کِ تِ تطتییة عثاضتٌیس اظ ضیؿیک شٌّیی (ییا

تَزى ،تطجیح ظهاًی ٍی ٍ جایگعیٌی هَقت ضا تیِ عٌیَاى

ازضاکی) ٍ ضیؿک عیٌی .هایاضّیای اًیساظُگییطی ضیؿیک

هایاضّای اًساظُگیطی ضیؿکگطیعی فطز گیعاضـ کطزًیس.

شٌّی عوستا تَؾیلِ هتغیطّای جیایگعیي ،شٌّییت ٍ زضک

تحلیل آًْا هثتٌی تیط ًظطؾیٌجی اًجیام قیسُ زض هغالایِ

فطز ضا ًؿثت تِ ضیؿک یا ذغط هحاؾثِ هیکٌٌس .تیط اییي

ؾالهت ٍ تاظًكؿتگی ()Health and Retirement Study

اؾییاؼ ،تطذییی اظ هحققییاى اظ هایاضّییای ضتثییِای تییطای

تَز ٍ زض قطایغی فط ی ًظط افطاز ضا زض هَضز توایل آًْیا

Abdallah et

تطای قواض تط ؾط زضآهس ذَز جَیا قسُاًسً .تیایج هغالایِ

 ٍ )al., 1992تطذی زیگط تیِ ؾیازگی اظ پاؾیدزٌّیسُ زض

آًْا ًكاى زاز کِ طیة ضیؿک پصیطی ،ضفتاض افیطاز ضا زض

هییَضز ؾییالن تییَزى آب لَلییِکكییی ًظطؾییٌجی کییطزُاًییس

هَاجِْ تا ضیؿک تِ ذَتی تَ یح هیزّس ٍ پاضاهتطّیای

( .)Abrahams, 2000اها ضیؿک عیٌی تط حؿة هقایؿیِ

تطجیح افطاز تا ضفتاض آًْا هطتثظ اؾت.

احتوا ؾالهت فطز زض نَضت قیطاض گیطفتي زض هایطو

زض ایي هغالاِ ،هیعاى ضیؿکگطیعی یا ضیؿک پصیطی افطاز

ضیؿک تَؾیلِ ضیؿک تاییي قسُ اظ ؾیَی زاًكیوٌساى ٍ

تَؾیلِ پطؾكٌاهِ تاضؾیکی ٍ ّوکیاضاى ( ٍ )1997هطکیع

هترههاى اًساظُگیطی هیقَز .تطذیی اظ هحققیاى ًكیاى

هلی هغالاات ذاًَاض آهطیکیا کویی قیسُ اؾیت .زض اییي

زازُاًس کِ ضیؿک عیٌیی ٍ ضیؿیک شٌّیی تفیاٍت تؿییاض

پطؾكٌاهِ ؾوَاالتی اظ پاؾد زٌّسگاى پطؾیسُ قیسُ اؾیت

ظیازی زاضًس ( ٍ )Slovic, 1987تطذی زیگط قَاّس کویی

کِ ٍی ضا زض ٍ یایت افیعایف ییا کیاّف زضآهیس قیطاض

هثٌی تط تفاٍت ًظط زاًكوٌساى ٍ جاهاِ اظ ضیؿک یافتِاًس

هیییزّیس .آًگییاُ پاؾیید افییطاز تییِ ایییي پطؾییفّییا تییطای

( .)Rowe and Wright, 2001تٌاتطایي گطچِ کیِ شٌّییت

تقؿینتٌسی آًْا تِ زٍ زؾتِ ضیؿکگطییع ٍ ضیؿیکپیصیط

ههطفکٌٌسُ اظ ضیؿک هوکي اؾت تا هایاض علوی ضیؿک

اؾییتفازُ هیییق یَز .ضٍـ زیگییطی ًیییع تییطای اؾییترطاج

(ًظط زاًكوٌساى) یکؿاى یا هتفاٍت تاقیس ٍلیی هغالایات

ضیؿکگطیعی افطاز ٍجَز زاضز کِ زض آى فیطز ضا زض ییک

پیكیي ًكاى هیزٌّس کِ ضیؿک شٌّی تاثیط تؿییاض ظییازی

التاضی اًتراب تیي چٌس ؾٌاضیَی هتفاٍت زضآهسی تیطای

تط تهویوات ههطف کٌٌسُ زض هیَضز آب آقیاهیسًی زاضز.

جثطاى ضیؿک قطاض هیزّس .علت اؾتفازُ اظ زضآهس زض ایي

ایيکِ یک ًفط چِ هقساض ضیؿک ضا زضک هیکٌس تٌْا عاهل

زٍ ضٍـ ایي اؾت کِ قواض ٍ ّطگًَیِ اًتریاب اظ ؾیَی

تاییي کٌٌسُ زض ضفتاض اجتٌاب ٍی ًیؿیت تلکیِ ٍ یایت

افطاز زض هَضز زضآهس ٍاقای تا تهوین آًْا زض هَضز اضتقیا

قطاض گطفتي فطز زض قیطایظ ضیؿیک ًییع هییتَاًیس ًقیف

کیفیی آى هكییاتِ اؾییت (تیاًالضیً .)2010 ،قغییِ ییا

هْوی زض تهویوات ضٍظاًِ ٍی تطای ٍاکٌف تیِ ضیؿیک

پطؾفّای هطتَط تِ زضآهس ایي اؾت کِ هاوَال افیطاز اظ

زاقتِ تاقس ( .)Chavas, 2004اًتظاض هٌغقی ایي اؾت کیِ

پاؾد تِ پطؾفّای هطتیَط تیِ زضآهیس عفیطُ ضفتیِ ٍ زض

افطازِ هحتاطتط ییا ضیؿیکگطیعتیط تیالـ تیكیتطی تیطای

پاؾدگَیی تِ آًْا ناز ًیؿتٌس.

حساقل کطزى ذغطات آب آقاهیسًی تطای ؾیالهتی ذیَز

زض ایٌگًَِ هغالاات ًْایتا" هراضج پَلی ٍاکیٌف فیطز تیِ

زض قطایظ هكاتِ تا افطاز ضیؿکپصیط زاقتِ تاقٌس .زض اییي

ضیؿک شٌّی آلَزُ تَزى آب تطآٍضز هیقَزّ .ویاىعیَض

هغالاِ ،زضک افطاز اظ ضیؿیک تیِ ٍؾییلِ اییي پطؾیف اظ

کِ پیكتط تیاى قس ،ایي هراضج تطاتط نفط ذَاّس تَز اگیط

اًساظُگیطی ایي ضیؿک اؾیتفازُ کیطزُاًیس (
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فطز قطایظ هَجَز ضا ت صیطز ٍ ّیچ اقیساهی زض ضاتغیِ تیا

 wt ٍ X tتیییطزاض هتغیطّیییای تیییطٍىظا ٍ   ٍ تیییطزاض

گطیع اظ ضیؿک آلَزگی آب لَلِکكی اًجام ًسّیس (هاًٌیس

پاضاهتطّییای هجْییَ ّؿییتٌس  .اًحییطاف هایییاض  ٍ ut

ذطیس آب هاسًی ،آب تهیفیِ قیسُ ییا ذطییس ٍ ًهیة

ّوثؿتگی تیي  vt ٍ utضا ًكیاى هیی زّیس .تیِ پییطٍی اظ

زؾتگاُ تهفیِ زض هٌع ) .تطای ایي زؾتِ اظ افیطاز هریاضج

زیَیسؾییَى ٍ هییککیٌییَى ( ،)2004هتغیطّییای zt ٍ yt

اجتٌاب نفط اؾت .اظ ایيضٍ ،زض چاضچَب ضٍـ اًتراب

هتغیطّایی ٍاقای ٍ قاتل هكاّسُ ّؿتٌس کیِ تیِ نیَضت

ّکوي ( ،)1979اتتسا اًتراب گعیٌِ اجتٌیاب تَؾیظ فیطز

ظیط تاطی

هس ؾیاظی هییقیَز ٍ ؾی ؽ هریاضج نیطف قیسُ زض

()6

نَضت اًتراب ایي گعیٌِ تحلیل هیگطزز .تیسیْی اؾیت

زض میط ایٌهَضت  ytقاتل هكاّسُ ًیؿت.

ذاًَاضّایی کِ ذَزقاى ضفتاض اجتٌاب ضا تط اؾاؼ تحلیل

 zt  1اگط  ~zt  0؛ زض میط ایٌهَضت  zt  0ذَاّس تَز.

ّعیٌِ-فایسُ اًتراب کطزُ اًیس ،ضفتیاض اجتٌیاب آًْیا قاتیل

ظهاًی کِ  zt  1تاقیس (فیطز ضفتیاض اجتٌیاب ضا اًتریاب

هكاّسُ ٍ کٌتط اؾت .اها اگط عکؽ اییي حالیت تاقیس،

هی کٌس) yt  ~yt ،تِ ّوطاُ  wt ٍ X tقاتل هكاّسُ ذَاٌّس

عَاهل میطقاتل هكاّسُای ٍجَز ذَاٌّس زاقیت کیِ ّین

تَز .ظهاًی کِ  zt  0اؾت (تِ ایي هاٌی کِ فطز ّیچگًَِ

تط تهوین فطز تطای اجتٌاب اظ ضیؿک ٍ ّین تیط هریاضج

ضفتاض اجتٌاتی ًساضز) فقظ هتغیط  wtقاتیل هكیاّسُ اؾیت.

ٍاقای آًْا اثطگصاض ذَاٌّس تَز ٍ زض ًتیجِ تطآٍضزگطّیای

تِعَض زقی تط ،هراضج ههطفکٌٌسُ تیطای تهیفیِ آب زض

حساقل هطتایات تیطای اثیط ضیؿیک تیط هریاضج اجتٌیاب

هٌع  ،ذطیس آب هاسًی یا ّط ضٍـ اجتٌیاتی زیگیط تٌْیا

Davidson and Mackinnon,

ظه اًی هكیاّسُ ذَاٌّیس قیس کیِ فیطز ضفتیاض اجتٌیاب ضا

 .)2004تٌاتطایيّ ،کوي ( )1979هس اًتراب ذَز ضا تیِ

اًتراب کٌس .زض ایي نَضت هی تَاى تیاتو زضؾیتٌوایی ضا

گًَِ ای اضایِ کطز کِ زض آى ضاتغِ هراضج فطز هكطٍط تیِ

تِ نَضت ظیط ًَقت:

اًتراب ضفتاض اجتٌاب تَؾیظ ٍی هیس ؾیاظی هییقیَز.

()7

ؾییاظگاض ًرَاٌّییس تییَز (

تسیْی اؾت هتغیط ٍاتؿتِ (هراضج اجتٌاب) ّویكیِ قاتیل
هكاّسُ ًیؿت ٍ تٌْا ظهاًی هیتَاى آىضا هكاّسُ کطز کیِ
فطز ضفتاض اجتٌاب ضا اًجام زّس.
فطو ها ایي اؾت کِ هراضج تهفیِ آب لَلِکكی تَؾظ
ههطف کٌٌسُ تهَضت ضاتغِ ( )4تثییي هیقَز:
()4

~
yt  X t   ut

ٍ ضاتغِی اًتراب ییا تهیوین فیطز تیطای تهیفیِ آب تیِ
نَضت ظیط اؾت:
()5

~
zt  wt  vt

کِ زض آًْا:
) ut ~ N (0,
)vt ~ N (0,1
corr(ut , vt )  

هیقًَس:
 yt  ~ytاگط  ~zt  0؛

)log Pr(z t  0

zt 0

~ ( log(Pr(zt  1) f
))yt zt  1




zt 1

اٍلیي جولِ ضاتغِ ( )7افطازی ضا زض ًوًَیِ ًكیاى ذَاّیس
زاز کِ ضفتاض اجتٌاب ضا اًتریاب ًوییکٌٌیس ٍ جولیِ زٍم
افطازی ضا ًكاى هی زّس کیِ ضفتیاض اجتٌیاب ضا اًتریاب ٍ

تطای آًْیا  ztهؿیاٍی ییک اؾیت f ( ~yt zt  1) .چگیالی
احتوا  ~ytتِ قطط  zt  1اؾت .تا فیاکتَضگیطی اظ تیاتو
چگالی هكتطک ٍ تاظًَیؿیی  vtتطحؿیة  utزض ضاتغیِ
( )5تاتو زضؾتٌوایی تِ نَضت ظیط ذَاّس تَز:



1
(log (wt )  z log(  (( yt  X t  ) /  )) )8
z t 0
t 1

 w    ( yt  X t  ) /  

log  t
z t 1
(1   2 )0/ 5
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اٍلیي جولِ ضاتغِ ( )8هطتَط تِ هیس پطٍتییت اؾیتاًساضز ٍ

ّیچ گًَِ فطو ًاپاضاهتطی تیطای تَظییو ضیؿیک گطییعی

جولِ زٍم تاتو زضؾتٌوایی ضگطؾیَى ذغی ضا ًكاى هیزٌّس.

لحاػ ًكسُ اؾت .زض ًْاییت ،هتغییط ضیؿیکگطییعی تیِ

جولِ ؾَم ًیع قیس ذغی تَزى ضا تِ عَض ّوعهاى تیِ ضٍاتیظ

نَضت یک هتغیط زٍجولِای (تؿتِ تِ ایيکِ فطز زض کسام

( )5( ٍ )4تحویل هیکٌس .اگط ّ( وثؿیتگی تییي جویالت

زؾتِ اظ ضیؿک قطاض گطفتِ تاقس .جسٍ  1ضا ًگیاُ کٌییس)

اذال ضٍاتظ ( ))5( ٍ )4تطاتط نفط تاقس ،هس ضگطؾیًَی

ٍاضز هس تهوین هیقَز.

ذغی ٍ هس پطٍتیت جساگاًِ تطآٍضز ذَاٌّس قس.
ًکتِ هْن زض هس اًتراب ّکوي ( )1979هكرم تَزى
پاضاهتطّای هس اؾت .ایي هس یک هس میطذغی تا
فطو قکل تاتای ٍ تَظیو هكرم اؾت تِ گًَِای کِ
زلیل هكرم تَزى آىٍ ،یػگی میطذغی تَزى یکی اظ زٍ
ضاتغِ هس اؾت .الثتِ تْتط اؾت تا تحویل قیَز ،زؾتکن
یکی اظ هتغیطّای هؿتقل هس اًتراب ( )5زض ضاتغِ ()4
ًثاقس ( .)Cameron and Trivedi, 2005هتغیط هَضز ًظط
زض ایي هغالاِ ،هتغیط ضیؿکگطیعی اؾت کِ زض ازاهِ تِ
آى هیپطزاظین.
تِ پیطٍی اظ لَ ٍ اؾتافَضز ( ،)2007تاتو هغلَتیت فطز
تِ نَضت ظیط تثییي هیقَز:
U (c )  (1  (1  1 /  ))c 11/

()9

کِ زض آى  هیعاى ضیؿکپصیطی اؾتّ .وچٌیي ،فطو
هیقَز  تِنَضت لَگ ًطها

تَظیو قسُ اؾت

تِگًَِای کِ )  X  ln(زاضای تَظیو ًطها اؾتX .

هؿتقیوا قاتل ضٍیت ًیؿت .تٌاتطایي ،تِ جای آى * ٍ X
هجوَعِّای زضٍى آى قاتل هكاّسُ ّؿتٌس.
()10

*

 Xزض گطٍُ  iاؾت اگط  B i 1  X  B iتاقس

کِ زض آى ً B iقغِای اظ  Xاؾت کِ فطز تیي گعیٌِ زضآهس
ٍ ضیؿک تی تفاٍت اؾیت .تیاتو زضؾیتٌوایی ضا هییتیَاى
تِ نَضت پیاهس احتوا قطاض گطفتي زض ّط گیطٍُ ًَقیت.
حساکلطؾییاظی تییاتو زضؾییتٌوایی تطآٍضزّییای هیییاًگیي ٍ
اًحییطاف هایییاض ضا تسؾییت ذَاّییس زاز .ؾ ی ؽ هیییاًگیي
قطعی  تطای ّط گطٍُ قاتل تطآٍضز ذَاّس تَز کِ ًتایج
آى زض جسٍ ( )1گعاضـ قسُ اؾت .اعیساز تیعضگتیط 

ضیؿک پصیطی تیكتط ضا تطای ّیط فیطز ًكیاى ذَاّیس زاز.

 -9ريش مًرد بررسی
جاهاِ آهاضی ایي هغالاِ قْطؾیتاى آتیازاى اؾیت .آتیازاى
ؾَهیي قْطؾتاى پطجوایت اؾتاى ذَظؾتاى پؽ اظ اَّاظ
اؾت کِ جوایتی تالغ تط ّ 298عاض ًفط ضا زض ذیَز جیای
زازُ اؾت (هطکع آهاض ایطاى .)1396 ،قْطؾیتاى آتیازاى زض
جٌَب اّیَاظ ٍاقیو قیسُ اؾیت ٍ هٌثیو تیاهیي آب اییي
قْطؾتاى قاذِ انیلی ضٍزذاًیِ کیاضٍى یاٌیی تْوٌكییط
اؾت .قکایات ظیازی اظ هكیکالت ؾیؿیتن اًتقیا آب ٍ
فطؾَزگی آى ٍجیَز زاضز ٍ گعاضقیات ظییازی هثٌیی تیط
ٍجَز آالیٌسُ ّای کكیاٍضظی ٍ هیکطٍتیی زض آب قیطب
ایي قْطؾتاى گعاضـ قسُ اؾت (هیسزیًییا ٍ ّوکیاضاى،
 .)1393زازُ ّای ایي هغالاِ عی ؾا  1395زض قْطؾتاى
آتازاى تِ ضٍـ ًوًَِگیطی عثقِای گطزآٍضی قسُ اؾیت.
زض ایي ًَ اظ ًوًَِگیطی ،اتتسا جاهاِی آهاضی تِ عثقات
ًاهتساذل تقؿین هیقَز .تا ایي کاض تطذی عثقات نیطف
ًظط اظ ایيکِ چگًَِ زض جاهاِ تَظیو قسُاًس ،تا فطاٍاًیی
تیكتط یا کوتط ًوًَِگیطی هیقًَسً .کتیِ قاتیل تَجیِ زض
ایي ًَ ًوًَِگیطی ایي اؾت کِ اگط ًواگط عثقِ ،یکی اظ
هتغیطّیای تَ ییحی تاقییس ،هَجیة اضیثیی تطآٍضزگطّییا
ًرَاّس قس (ٍلسضیجً .)2013 ،وایٌسُ عثقِ زض ایي هغالاِ
ؾغح زضآهس افطاز تَزُ کِ تِ زلیل عسم افكیای آى تَؾیظ
افطاز ،هحلِ ؾکًَت آًْا هالک ؾغح زضآهس زض ًظط گطفتِ
قسُ اؾت .زض ًْایت  5هحلِ قْط آتازاى اًتریاب ٍ ییک
ًوًَِ ً 50فطی اٍلیِ تِ نَضت ًوًَِگیطی تهازفی ؾازُ
زض ایي  5هحلِ گطزآٍضی قس .ؾ ؽ تا اؾتفازُ اظ فطهیَ

 6مذیریت محیط زیست – سبل ايل – شمبرٌ  – 4زمستبن 4934

اوذازٌگیری ریسک ي کبربرد مذل اوتخبة َکمه برای رفتبر اجتىبة از آلًدگی آة :مطبلعٍ مًردی شُر آببدان

کَکطاى ،حجن ًوًَیِ  382تایییي گطزییس .تیسیي هٌظیَض

تطاتط نفط اؾت اگط فطز اظ ؾایط آبّا تِ زلیلی میط اظ ؾالن

آهاضگیطی تکویلی اًجام قس .اظ  400پطؾكٌاهِ تَظییو قیسُ

ًثَزى آب لَلِکكی اؾتفازُ ًوایس یا انال اظ آب لَلیِکكیی

تٌْا  185پطؾكٌاهِ کاهل ٍ قاتیل اتکیا تكیریم زازُ قیس.

اؾتفازُ کٌس .اظ  185پاؾد زٌّسُ ًوًَِ 43 ،هَضز آب هاسًی

تٌاتطایي ًطخ پاؾرگَیی زض ایي هغالاِ  46زضنس اؾت.

یا تهفیِ قسُ ضا ذطیساضی کیطزُاًیس ییا زؾیتگاُ تهیفیِ زض

اتعاض گطزآٍضی اعالعیات اییي هغالایِ پطؾكیٌاهِ اؾیت.

هٌع ًهة کطزُاًس ٍ زلیل آًْا چیعی مییط اظ ؾیالن ًثیَزى

پطؾكییٌاهِ اٍلیییِ اظ هغالاییِ لییَ ٍ اؾییتافَضز (ٍ )2007

آب لَلِکكی ٍ کاّف ضیؿک ؾالهتی تَزُ اؾت.

تاًالضی ( )2010اذص ٍ پؽ اظ هكاٍضُ تا اعضیای ّییات

ترف زٍم پطؾكٌاهِ تالـ کطز تا هیعاى ضیؿکگطیعی یا

علوی گطٍُ اقتهاز ٍ آهاض زاًكیگاُ قیْیس چویطاى اّیَاظ

ضیؿک پصیطی افطاز ضا اؾیترطاج ًواییس .تیسیي هٌظیَض تیا

ًْایی قس .پطؾكیٌاهِ هیصکَض قیاهل زٍ تریف تیَز .زض

اؾییتفازُ اظ ضٍـ تاضؾییکی ٍ ّوکییاضاى ( )1997کییِ زض

ترف اٍ اعالعات اقتهیازی – اجتویاعی افیطاز قیاهل

تحقی هطکع هلی هغالایات ذیاًَاض آهطیکیا تَؾیظ لیَ ٍ

ؾي ،جٌؿیت ،ؾغح تحهیالت ،قَهیت ٍ هراضج هاّیاًِ

اؾتافَضز ( ٍ )2007تیاًالضی ( )2010تکیاض ضفتیِ اؾیت،

(تِ عٌَاى جایگعیي زضآهس) پطؾیسُ قسُ اؾیتّ .وچٌییي

پطؾفّایی عطاحی قس کِ تیالـ هییکیطز فیطز ضا ٍاضز

پطؾف ّیایی زض هیَضز ض یایت فیطز اظ آب لَلیِکكیی،

یک ترتآظهایی فط ی تط ؾط زضآهس قطاض زّیس ٍ اظ اییي

تجطتییِ فییطزی اظ هكییکالت آب لَلییِکكییی یییا زضیافییت

عطی هیعاى ضیؿکگطیعی فطز ضا اؾترطاج ًوایس .تِ تیاًی

اعالعاتی هثٌی تیط هكیکل ؾیایطیي تیا آب لَلیِکكیی ٍ

زیگط ،زض ایي ضٍـ هجوَعِ ای اظ پطؾفّا اظ پاؾدزٌّیسُ

شٌّیت فطز اظ ؾالن تَزى آب لَلِ کكی هغطح قسُ اؾت.

پطؾیسُ قس کِ زض آًْا توایل فطز تطای اًتریاب ییک قیغل

اظ افطاز ّوچٌیي پطؾیسُ قس آیا اظ تغطیّای آب هایسًی

جسیس ؾٌجیسُ هیقس .قطایظ ایي قغل تِ ایي نَضت تیَز

یا آب تهفیِ قسُ آهازُ اؾتفازُ هیکٌٌس ٍ آیا اظ ّیچگًَِ
ضٍـ تهفیِ آب زض هٌع قیاهل ًهیة زؾیتگاُ تهیفیِ
اؾتفازُ هیًوایٌس ٍ زلیل ایي اقسام چیؿت .افعٍى تط اییي،
اظ افطاز زض هَضز ّعیٌیِ هاّاًیِ ذطییس آب هایسًی ٍ آب
تهیفیِ قیسُ ٍ ًییع زض هیَضز ّعیٌیِ تاوییط ٍ ًگْییساضی
زؾتگاُ تهفیِ ذاًگی پطؾیسُ قس.
اعالعات گطزآٍضی قسُ جْت تطضؾیی ضفتیاض اجتٌیاب ٍ
هراضج اجتٌاب اظ ضیؿک آب لَلِکكی اؾیتفازُ قیس .تیِ
زلیل ایيکِ هوکي اؾت افیطاز آب هایسًی ٍ آب تهیفیِ
قسُ ضا تِ زالیلی میط اظ ؾالن تَزى آًْا (هاًٌیس تیَ ،هیعُ،
ضًگ ٍ ضاحتی اؾتفازُ آًْا) اؾتفازُ کٌٌیس ،علیت اؾیتفازُ
آًْا اظ آب ّای جایگعیي آب لَلِکكی ًیع پطؾییسُ قیس.
تسیي هٌظَض اظ هتغیط  Avertاؾتفازُ قیس .هتغییط Avert
تطاتط یک ذَاّس تَز اگیط فیطز تیِ زلییل ؾیالن ًثیَزى آب
لَلِ کكی اظ آتی میط اظ آب لَلِکكی اؾتفازُ کٌس .ایي هتغیط

کِ زض نَضت اًتراب آى تَؾظ فطز ،قاًؽ زٍ تطاتط قیسى
زضآهس ٍی  50زضنس ٍ احتوا کاّف آى تا یک ؾَم زضآهس
فالی ٍی  50زضنس تَز .اگط فطز قغل پیكٌْاز قیسُ اٍ ضا
هیپصیطفت ،قغل تاسی تِ ٍی پیكٌْاز هییقیس کیِ تیا 50
زضنس احتوا  ،زضآهس ٍی ضا زٍ تطاتط افعایف یا تا  50زضنس
احتوا  ،زضآهسی ٍی ضا تِ ًه

زضآهس فالی کاّف هیزاز.

زضنَضتی کِ فطز قغل اٍ ضا ضز هیکطز ،قغل زیگطی تِ
ٍی پیكٌْاز قس کِ تا احتوا  50زضنس زضآهس ٍی ضا تیِ
زٍ تطاتط افعایف یا تا  50زضنس احتوا یک پیٌجن کوتیط
زضآهس فالی عایس ٍی هیقیس .قیغل ؾیَم ًییع تؿیتِ تیِ
جَاب فطز تِ پیكٌْاز زٍم تِ ٍی پیكٌْاز هیقس (جْیت
هغالاِ تیكتط تیِ پطؾكیٌاهِ پیَؾیت هطاجایِ قیَز) .تیط
اؾاؼ پاؾد تِ ایي پطؾیفّیا پاؾیدزٌّیسگاى زض قیف
گطٍُ کاهال ضیؿکپصیط تا کاهال ضیؿکگطیع قطاض گطفتٌیس.
ًتایج زض جسٍ ( )1آهسُ اؾت.
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مىتظرحجت ي اوًاری

زاضای فطظًس ظیط  18ؾا زض ذاًِ تَزًس .هتَؾیظ زضآهیس

جسٍ  :1آهاضُ ضیؿک گطیعی
گطٍُ

ًوًَِای

زضنس

پصیطـ

ضز

)*E(X

Risk11

1

1/8

3/4

-

3/872

Risk22

11

20/3

1/2

3/4

1/561

Risk33

3

5/5

1/3

1/2

0/892

Risk44

11

20/3

1/5

1/3

0/274

Risk55

17

31/4

1/10

1/5

0/164

Risk66

10

18/5

-

1/10

0/109

ؾاالًِ حسٍز ّ 202517عاض ضیا تَزُ اؾت.
اظ افطازی کِ ضفتاض اجتٌاب زاقتٌس زض هَضز هراضج نطف
قسُ تطای ذطیس آب هاسًی ،آب تهفیِ قسُ ٍ ّعیٌِّای
ًگْساضی زؾتگاُ ّای تهفیِ ذاًگی ؾَا قس .فطو هیا
ایي تَز کِ افطازی کیِ ّییچییک اظ اقیساهات اجتٌیاتی ضا
اتراش ًکطزُ اًس زاضای ّعیٌِ نفط ّؿتٌس .تغیَض هتَؾیظ،
زض ًوًَِ هَضز تطضؾیی ،ؾیاالًِ ّ 4375یعاض ضییا تیطای

ضفتاض اجتٌاب تِ نَضت تاتای اظ کیفییت آب لَلیِکكیی

ذطیس تغطیّای آب هاسًی ،آب تهفیِ قیسُ ییا تهیفیِ

( ،)Satشٌّیت افطاز زض هَضز ؾیالن تیَزى آب لَلیِکكیی

آب تا زؾتگاُّای ذاًگی یا تطکیثی اظ ایيّا ّعیٌیِ قیسُ

تطای آقاهیسى ( ،)Safeطیة ضیؿک گطیعی افطاز ،اعال

اؾتّ .عیٌِی اجتٌاب افطاز تاتای اظ شٌّیت آًْا زض هَضز

افطاز اظ ایجاز هكکل تَؾظ آب لَلِکكی تیطای ؾیایطیي

ؾالهت آب لَلِکكیی ( ،)Safeتْتیط تیَزى تیَ ٍ هیعُی

( ،)Probهكییکل هییعُ آب لَلییِکكییی ( ،)Tasteتییَی آب

آبّای جایگعیي آب لَلِکكیی ( ،)Palatزاقیتي فطظًیس

( ،)Odorضًییگ آب ( ٍ )Colorهكییاّسُ ّطگًَییِ شضُ یییا

ظیییط  18ؾییا (ٍ ٍ )Childیػگیییّییای جوایییتقٌاؾییی

آالیٌسُ فیعیکی زض آب لَلِکكی تَؾظ ذَز فیطز (،)Part

پاؾدزٌّسُ اؾت.

زاقتي تچِ ظیط  18ؾا ( ٍ )Childتاسازی اظ هتغیطّیای
جوایییتقٌاؾییی هاًٌییس ( ،)Ageجٌؿیییت ( ،)Genزضآهییس

 -4وتبیج ي بحث

( ،)Incomeؾغح تحهیالت ( ٍ )Eduضیؿکگطیعی فیطز

ًتایج تطآٍضز هس اًتراب ّکوي زض جیسٍ ( )2گیعاضـ

( )Riskاؾت 9/6 .زضنس اظ پاؾدزٌّسگاى اظ کیفییت آب

قسُ اؾت .زض هطحلِ اٍ هس اًتراب تطآٍضز قسُ اؾت.

لَلییِکكییی ضا ییی تَزًییس ٍ  90/4زضنییس اظ افییطاز فکییط

تٌاتطایي تهوین فطز تطای اجتٌاب تِ زلییل ًگطاًیی ٍی اظ

هی کطزًس آب لَلِکكی ؾیالن ًیؿیت .فقیظ  8زضنیس اظ

ؾالن تَزى آب لَلِکكی هیس ؾیاظی قیسُ اؾیت (هیس

پاؾییدزٌّییسگاى اظ هكییکالت ایجییاز قییسُ تَؾییظ آب

اًتراب) .زض هطحلیِ زٍم ّعیٌیِ کیل نیطف قیسُ تیطای

لَلِکكی تطای ؾایطیي هغلو تَزًیس .افیعٍى تیط اییي36 ،

اقساهات اجتٌاب هس ؾاظی قسُ اؾت (هس هراضج).

زضنس اظ پاؾدزٌّسگاى اعالم کطزًس کِ قثال زض ضاتغیِ تیا

هتغیط  Safeزض ّطزٍ هس اًتراب ٍ هراضج هاٌازاض اؾت.

اؾتفازُ اظ آب لَلِکكی زچاض هكکل قیسُاًیسّ .وچٌییي

ایي تساى هاٌی اؾت کِ پاؾدزٌّسگاًی کِ فکیط هییکٌٌیس

 57زضنس تا هعُی آب لَلِ هكکل زاقتٌس 41 ،زضنیس تیا

آب لَلِکكی ًاؾیالن اؾیت تیكیتط هحتویل اؾیت کیِ اظ

تَی آب هكکل زاقیتٌس 12 ،زضنیس زض هیَضز ضًیگ آب

آبّای هاسًی ،تهفیِ قسُ یا ًهیة زؾیتگاُ تهیفیِ زض

هكکل زاقیتٌس ٍ  5زضنیس اشعیاى زاقیتِاًیس کیِ زض آب

ذاًِ اؾتفازُ کٌٌسّ .وچٌیي احتویا تیكیتطی ٍجیَز زاضز

لَلِ کكی شضات فیعیکی زیسُ اًس .زض ًوًَِ هیَضز تطضؾیی

کِ تطای ایي اقساهات ّعیٌیِ کٌٌیس .اییي ًتیجیِ تیا ًتیایج

 71/3زضنس هطز ٍ  28/7زضنس ظى تَزُاًس .هیاًگیي ؾیي

آتطاّیییام ٍ ّوکیییاضاى ( )2000هغاتقیییت زاضز .زض هیییس

پاؾییدزٌّییسگاى  43ؾییا ٍ هیییاًگیي تحهیییالت پاؾیید

اًتراب ،هتغیطّای ضیؿک گطیعی تِ میط اظ گیطٍُ قیسیسا

زٌّسگاى  13/1تَزُ اؾت 79 .زضنیس اظ پاؾید زٌّیسگاى

ضیؿکگطیع هاٌازاض ًیؿتٌس.
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جسٍ ً :2تایج هس اًتراب ّکوي زٍ هطحلِای

تِ تیاًی زیگط ،فقظ هتغیط ( Risk11قیسیسا ضیؿیکگطییع)

هتغیط

هاٌازاض اؾت .اهیا عالهیت هتغیطّیای ضیؿیک زض قیطایظ
هرتل

هتفاٍت اؾت کیِ ًكیاى هییزّیس افیطاز ٍاکیٌف

یکؿاًی تِ توام قطایظ ضیؿکی ًكاى ًویزٌّس .تیِ تییاًی
زیگط ،ضفتاض ضیؿکی افیطاز زض قیطایظ هرتلی  ،هتفیاٍت
اؾییت .تٌییاتطایي ،اًییساظُگیییطی ضیؿییکپییصیطی افییطاز تییا
زضگیطکطزى آًْا زض تاظی ترت آظهایی تیط ؾیط زضآهسقیاى
هایاض ذَتی تیطای ضفتیاض اجتٌیاب آًْیا اظ آب آقیاهیسًی
آلَزُ ًیؿتّ .وچٌیي هی تَاى ًتیجِ گطفت کِ قغل فالی
تطای افطاز تؿیاض اضظقوٌس اؾت کِ ایي هؿالِ هیتَاًس تیِ
زلیل ٍیػگی ّایی تیِ مییط اظ زضآهیس حانیل اظ آى قیغل
تاقس .تِ ایي زلیل هوکي اؾت تِ ّیچییک اظ گعیٌیِّیای
پیكٌْازی زض پطؾكٌاهِ توایل ًساقتِ ٍ تِ آًْا پاؾد هٌفی
زازُ تاقٌسّ .وچٌیي ،تِ زلیل هاّیت ؾوَاالتً ،گطاًیی اظ
عسم فْن کاهل پطؾفّا ٍجَز زاقت کیِ هَجیة پاؾید
میط زقی تِ آًْا هیقس .تٌاتطایي هحققیاى حیساکلط تیالـ
ذَز ضا ههطٍف زقت زض گطزآٍضی اعالعات ًوَزُاًس.
ًتایج ًكاى زاز کِ تهوین تِ اقساهات اجتٌیاتی زض افیطاز اظ
ض ایت آًْا ًؿثت تِ آب لَلِکكی ( )Satهتاثط هییقیَز.
تٌاتطایي ،احتوا کوتطی ٍجَز زاقت کِ افیطاز ضا یی اظ
آب لَلِکكی ضفتاض اجتٌاب زاقتِ تاقٌسّ .وچٌیي ،آگیاّی
اظ هكکالت ایجاز قسُ تَؾظ آب لَلِکكی تطای زیگطاى
( ،)Probیا هكکل پیف آهسُ تطای ذَز فطز ییا ًگطاًیی اظ

Sat
Safe
Prob
Tast
Odor
Color
Part
Child
Age
Gen
Income
Edu
Risk11
Risk22
Risk33
Risk44
Risk55
Risk66
Cons
Safe
Palat
Child
Age
Edu
Gen
Income
Cons
** ***

*، ،

طیة
هس اًتراب

*-0/235
*-0/121
**0/851
*-0/749
0/637
0/198
**0/021
*0/011
-0/201
-0/758
0/00052
0/021
**0/021
-0/005
0/002
-0/234
0/081
-0/312
1/81
هس هراضج
*
-1/25
**2/541
0/002
3/89
*0/701
0/0012
*0/61
***10/25

تِ تطتیة هاٌازاضی زض ؾغَح  1 ٍ 5 ، 10زضنس ضا ًكاى هیزّس.

هعُ آب ( )Tastیا زیسى شضات فیعیکی زض آب ( )Partاثیط
هلثتی تط تهوین افطاز تطای ضفتاض اجتٌاب زاقتِاًس.

ًتایج ًكاى زاز کِ هراضج نیطف قیسُ تیطای ذطییس آب

هطزاى ( ٍ )Genافطاز هؿيتط ( )Ageکوتط اقسام تیِ ذطییس

هاسًی ،آب تهفیِ قسُ یا ًهة زؾتگاُ تَؾیلِ هتغیطّای

آب هاسًی ،آب تهفیِ قسُ یا ًهیة زؾیتگاُ تهیفیِ زض

شٌّیت فطز اظ ضیؿیک ،کیفییت آب لَلیِکكیی ،زضآهیس ٍ

یطایة اییي زٍ هتغییط اظ

ؾغح تحهیالت هتاثط هیقَز .ایي چْاض هتغییط اظ لحیاػ

هٌع کطزُاًس ٍ زض عییي حیا

لحاػ آهاضی تی هاٌی تَز .اثط زاقتي فطظًس ظییط  18ؾیا

آهاضی هاٌازاض تَزًس .ایي تساى هاٌی اؾت کِ افیطازی کیِ

زض ذاًِ تط تهیوین افیطاز تیطای اتریاش اقیساهات اجتٌیاتی

فکط هیکٌٌس آب لَلیِکكیی ؾیالن اؾیت ( )Safeهریاضج

هاٌیزاض ٍ زاضای عالهت هَضز اًتظاض تَز.

کوتطی ضا نطف تهفیِ آب زض هٌع تِ ٍؾیلِ زؾتگاُّای
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مىتظرحجت ي اوًاری

تهفیِ ذاًگی ٍ ذطیس تغطیّای آب هایسًی هییکٌٌیس.

آًْییا قییسُ ٍ زض ًتیجییِ هَجییة تْثییَز ؾییالهت جاهاییِ

تٌاتطایي ،افطازی کِ فکط هی کطزًس آب لَلیِکكیی ًاؾیالن

ذَاّس قس.

اؾت ّعیٌِ فعایٌسُ ای تطای آب ّای جایگعیي زاقیتِ اًیس.
هتغیط ( )Palatاثطی هلثت ٍ هاٌازاض تط هراضج نطف قسُ
تطای اؾتفازُ اظ آب ّای جایگعیي زاقیتِ اؾیت؛ تیِ اییي
قییکل کییِ فییطز ّعیٌییِی تیكییتطی کییطزُ اؾییت اگییط آب
جایگعیي ضًگ ،تَ ،قفافیت ٍ هعُی تْتطی زاقیتِ اؾیت.
افعٍى تیط اییي ،افیطاز زاضای زضآهیس ٍ تحهییالت تیاالتط
ّعیٌِی تیكتطی تطای آبّای جایگعیي کطزُاًس.

 -5جمعبىذی ي وتیجٍگیری
ایي هقالِ اثط هایاضّای اًساظُگیطی زضک ضیؿیک افیطاز ضا
تط ضفتاض اجتٌاب ٍ هراضج نطف قسُی آًْا تیطای تْثیَز
کیفیت آب آقاهیسًی قْط آتازاى تطضؾی کطزً .تایج ًكیاى
زاز کِ شٌّیت افطاز زض هیَضز ؾیالهت آب لَلیِکكیی تیِ
ّوطاُ آگاّیً ،گطاًی ٍ هكکالت قثلی آًْا زض اضتثیاط تیا
ٍیػگیّای کیفیی آب لَلیِکكیی عَاهیل تایییيکٌٌیسُ ٍ
هْوی زض تهوین افطاز تطای ضفتاض اجتٌیاب ّؿیتٌسً .تیایج
ًكاى زاز کِ تالـ ؾیاؾتگصاضاى تیطای اثطگیصاضی هیَثط
تط اعال عوَهی اظ هكکالت آب لَلِکكی تا چیِ اًیساظُ
هی تَاًس اؾتفازُ اظ آب لَلِکكی ضا هتیاثط کٌیسّ .وچٌییي
ضیؿکگطیعی افطاز تط تهوین آًْیا تیطای اًجیام اقیساهات
اجتٌاتی هَثط اؾت .اًساظُگییطی شٌّییت افیطاز اظ ضیؿیک
آب لَلِ کكی تیط حؿیة زضک آًْیا اظ ؾیالن تیَزى آب،
تهوین افطاز ضا تطای اًجیام اقیساهات اجتٌیاب ٍ هریاضج
نطف قسُ ضٍی آى تْتط تَ یح هیزّس .تٌاتطایي تَنییِ
هیقَز زض تحقیقاتی کِ تِ اًساظُگیطی هراضج اجتٌیاب اظ
آلَزگی آب هی پطزاظًس عاهل ضیؿکگطییعی افیطاز ضا زض
تحلیل لحاػ ًوایٌس تیا اظ اضیثیی ًتیایج جلیَگیطی قیَز.
ّوچٌیییي افییعایف ؾییغح آگییاّی افییطاز اظ ضیؿییک آب
آقییاهیسًی هٌجییط تییِ اترییاش ضفتییاض تاظزاضًییسُ تَؾییظ
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