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 بیان مساله-1-1

ای به صورت فزاينده  زمین بهجمعیت کره ، اشدبها بسیار ضروری ميآب برای زندگي و رفاه انسان

-حدودکنندهم کشاورزی برای کسب غذا وابسته است  دسترسي به آب دربعضي از نقاط دنیا عامل آبیاری

 بودن ناز  دلیل در ايران نیز به   (6937)خوان پايه و کرمي، شودای برای تولیدات کشاورزی محسوب مي

 نیمه و خشک کشورهای زمره در کشور اين آن، مكاني و زماني پراکنش بودن نامناسب و جوی هایريزش

 همراه به گذشته هایدهه طي جمعیت سريع رشد شرايط، اين وجود با شودمي محسوب جهان خشک

 حا  بطوريكه در  است شده کشور محدود آب منابع از آب تقاضای افزايش باعث گسترش شهرنشیني

 با قیاس در مقدار اين گیرد کهمي قرار استفاده مورد کشور تجديدپذير آب کل درصد 13 حدود حاضر

 شدت به ايران کشاورزی شده، اشاره هایکمبود وجود رسد بامي نظر به زياد بسیار جهان، کشورهای ساير

تولید  فارياب بخش از کشاورزی خام هایفرآورده درصد 31 حدود بطوريكه وابسته است آبیاری آب به

 حا  در توسعه کشاورزی روند کردن کند بر عالوه آب، منابع کمبود که رسدمي نظر به لذا شود،مي

 تدابیر اتخاذ با اکنون هم از است الزم شد، لذا خواهد آينده در نیز هاييزيان و خسارات باعث حاضر،

و همكاران،  نديشید )احساني ا آينده احتمالي هایبحران از برای عبور را راهكارهايي معقو ، و اصولي

 مصرف کشاورزی، و نشیني، صنعت شهر توسعه و جمعیت رشد دلیل اخیر به های سا  (  در6982

 فاضالب (  پتانسیل6983قاسمي، ) است يافته چشمگیری فاضالب افزايش تولید آن تبع به و آب سرانه

 و روستايي شهری، تفكیک به(  6981 سا ) رسمي سرشماری براساس کشور سطح در تولیدی خانگي

 دهندمي نشان محاسبات باشد سا ، مي در مكعب متر میلیون 7711 و 020، 9101 معاد  ترتیب به کل

 6711سا   در کشور روستايي و شهری جوامع در برگشتي پساب حجم معمو  سناريوی اساس بر که

 در مكعب متر میلیون 1636 معاد  مجموع در و مكعب متر میلیون 829 و 7913 معاد  ترتیب، به

 به روستايي جوامع و شهرها در هدف سا  در برگشتي پساب حجم سناريوی مطلوب اساس بر و سا 
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 براساس بود  خواهد مكعب متر میلیون 1822 معاد  مجموع در و 6669 و 7013 معاد  ترتیب

 6103معاد   6981 سا  در معادن و صنايع نیاز مورد آب کل ، کشور آب جامع طرح های گزارش

 فرايند در را آن مترمكعب میلیون 111 مجموع در صنعت نوع تناسب به که بوده مترمكعب میلیون

 نشان هااست  بررسي شده تبديل تولیدی پساب به آن مترمكعب میلیون 103 حدود و مصرف تولید

 معاد  تولیدی پساب میزان و مترمكعب میلیون2661 صنعت نیاز مورد آب 6711 سا  در که دهدمي

 در شده تامین کل آب از آمده، عمل به هایبررسي اساس بر بود خواهد مكعب متر میلیون 6188

 و سطحي درصد 71 که شده، تولید آب زه مكعب متر میلیارد 8/21حدود  سا  در کشاورزی بخش

 هایتوصیه تحقق صورت در 6711 سا  در مقدار اين شودمي بیني پیش باشد زيرزمیني مي مابقي

(  که با توجه به اين 6983میلیارد متر مكعب برسد )بي نام،  2/21رقم به راندمان، افزايش به مربوط

 صنعت و کشاورزی در فاضالب هایخانهپساب تصفیه از ها و با توجه به اينكه استفادهحجم از پساب

 آزادسازی های تصفیه،هزينه کاهش دائمي، و ارزان آب منبع يک نمودن فراهم از قبیل متعددی مزايای

 به پساب دفع محیطي زيست اثرات کاهش و ساير مصارف برای خوب کیفیت با آب منابع از بخشي

های آبي اشاره توان از اين ظرفیت برای جبران کمبود(  مي 6983قاسمي، ) دارد به دنبا  را آبي منابع

ت پايین، مورد حجم قابل توجهي از منابع آبي کشور به دلیل کیفی تا کنون  استفاده کردکه البته شده

ها ضوابط و معیارهای زيست محیطي لحاظ نگرديده است  اما استفاده قرار نگرفته و يا در استفاده از آن

-ها با اتخاذ روشباور اين است که بخشي از اين منابع که مشكالت کیفي کمتری داشته يا مشكالت آن

های محیطي در برنامهل زيستئساهای کاربردی مناسب قابل اغماض مي باشد، بايد با درنظرگیری م

های گذشته به دلیل افزايش در طي سا  (  6983)بي نام،  وری منابع آب گنجانده شوندتوسعه وبهره

ترين بیشتر بر مزارع که اصلي جمعیت نیاز به منابع غذايي نیز افزايش يافته است  اين امر باعث فشار

كي از راهكارهای افزايش میزان تولید، زيرکشت بردن آيند، شده است  يمنبع تولید غذا به حساب مي

های زراعي داير اند وهمچنین در زمینهايي است که تاکنون به دلیل کمبود آب به زير کشت نرفتهزمین

توان میزان تولید را افزايش داد، که اين امر اهمیت منابع آبي در تأمین نیز با استفاده بیشتر از آب مي

 و آب( جامع) صحیح مديريت  (6937)خوان پايه و کرمي،  دهدکشورها را نشان ميغذای مورد نیاز 

 مسئله يک دنیا کشورهای از دربسیاری است، الزم اقتصادی توسعه و انسان جهت سالمت که فاضالب
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 استانداردی تقريبا  حد يک به وفاضالب آب کنتر  صنعتي کشورهای در اگرچه  باشدبحراني مي بسیار

 و آب تامین مورد در شديدی مشكالت هنوز متوسط درآمد با و درآمد کم درکشورهای ماا رسیده،

های سرويس به نسبت آب تامین سیستم اين کشورها در ديگر طرف از. دارد وجود مديريت فاضالب

آب  به جمعیت دسترسي باالی نسبتا  درصد  دهند قرارمي پوشش تحت را بیشتری جمعیت بهداشتي

 بهداشتي، بیانگر هایسرويس به دسترسي با مقايسه متوسط در درآمد با و درآمد کم کشورهای در سالم

 فاضالب اهمیت تصفیه و بهسازی و است بیشتری دارای اولويت آب تامین کشورها اين در که است اين

 سودواقع  در و بهسازی به را آب تامین هنوز برخي کشورها که است آن دلیل به اين  دارد کمتری

 با و کم درآمد کشورهای در رسدمي نظر به بنابراين  دهندمي ترجیح مستقیم غیر سود به را مستقیم

 آنجايي از  گیردصورت مي آب تامین مديريت دنبا  به زماني يک وقفه با فاضالب مديريت متوسط درآمد

 لجن و پساب دفع مجدديا استفاده و فاضالب تصفیه آوری، جمع شامل فاضالب که مديريت سیستم که

 زيست؛ محیط و آب ازمنابع حفاظت( ب جوامع؛ رفاه و عمومي بهداشت حفاظت از( الف: باعث ، شود مي

 آب تامین منابع روی از فشار کاهش منظور به پساب از مجدد استفاده کمبودآب، با مناطق در( ج و

 رو نگراني و جمعیت سريع آن افزايش با توأم و شهری مناطق توسعه دلیل به طرفي از شودمي آشامیدني

 فاضالب تصفیه که شده باعث هاو درياچه هارودخانه زيرزمیني، آب بر فاضالب اثرآلودگي از فزوني به

 و آب مديريت گیرد  قرار توجه مورد دولتي بیشتر گذاری قانون نهادهای و جهاني بانک ازسوی امروزه

 شرکت نظارت تحت هاشرکت که اين باشدمي شهری فاضالب و آب هایشرکت برعهده ايران در فاضالب

 تعريف را خود مطلوب ساله 21 افقي کشور فاضالب و آب صنعت  باشندمي کشور فاضالب آب مهندسي

 به کشور روستائي و جمعیت شهری%  611 برخورداری و دسترسي آن، ترين رئوسمهم که است کرده

 هایسامانه به روستائي %جمعیت91و  شهری جمعیت%  11 برخورداری و بهداشتي، دسترسي شرب آب

 جهت مدون ای برنامه انداز نیازمند چشم اين به دسترسي مسلما   باشدمي تصفیه فاضالب و جمع آوری

 با پايدار توسعه به توجه آن دراولويت باشدکهمي تعیین شده اهداف به نیل های راهبردی کردن روش

نیا و  )فهیمي دارد قرار وفاضالب آب تأسیسات از ه برداری بهر در ریجامع نگ و منابع آب محوريت

 صنعت ، زراعي شرب، مقاصد برای آب مصارف اصلي کانون روستايي و شهری جوامع (  6931همكاران، 

 اين رشد به رو روند و فاضالب تولید آن تبع به و آب افزايش مصارف  باشند مي انساني فاضالب تولید و
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 از جلوگیری برای نمايد،ايجاب مي موجود، وضع در غیراصولي استفاده به توجه همچنین و تولید،

 طريق از مختلف مصارف نیاز مورد آب از بخشي تامین چنینهم و زيستي محیط مشكالت گسترش

 تصفیه هایفاضالب کاربرد. شود ريزیبرنامه برگشتي هایآب و هاپساب از مجدد استفاده و بازچرخاني

های  فاضالب پیشرفته کشورهای در است  داشته رواج باز دير از جهان مختلف کشورهای در شده

 حفظ بر قوانین اين محور. گیرندمي قرار استفاده مورد محیطيزيست ضوابط رعايت با شده تصفیه

 هایدوره در و بوده استوار آب و خاك آلودگي از جلوگیری و محیط زيست از حفاظت انسان، سالمتي

 فاضالب بر عالوه توسعه، حا  در درکشورهای که   درحالي گیردمي قرار بازنگری مورد مشخصي زماني

 کشورها اين شود استفاده مي کشاورزی محصوالت تولید برای نیز خام هایفاضالب از شده تصفیه های

 و ها پساب از استفاده زمینه در مشخص دستورالعمل چنین هم و مناسب ريزی برنامه و استراتژی فاقد

-زيست بهداشتي، پیامدهای با موارد اغلب در منابع اين از استفاده دلیل همین به بوده های برگشتيآب

 کشورهای از يكي عنوان به (  ايران6983باشد )بي نام، مي خاك همراه و آب منابع آلودگي و محیطي

 در ويژه به سطح کشور، در حاضر حا  در و بوده مواجه شونده تجديد آب منابع کاهش با خاورمیانه

 شوند  مي آبیاری برگشتي هایآب و هاپساب با وسیعي مناطق ها،استان مراکز و بزرگ شهرهای حواشي

 و رفته کار به جاتصیفي و سبزيجات کشت برای و بوده اصولي غیر ه استفاد اين ترمواقعبیش در

 با است   شده تولیدی محصوالت به آن انتقا  و خاك آلودگي در تجمع زيست،محیط آلودگي موجب

 حا  در کشاورزی، در ی برگشتيهاآب و هاپساب از استفاده به نیاز چنینهم و استقبا  میزان به توجه

 حاصلب  پسا از مجدد استفاده هدف با کشور سطح در فاضالب هایخانهتصفیه تر بیش حاضر

 هایپساب از مجدد استفاده و پااليش امر، متولیان راستا اين در . گردندمي اجرا و طراحي درکشاورزی،

 اين از بخشي جبران برای جديد منابعي عنوان به را برگشتي هایچنین آب هم و صنعتي و شهری

 برگشتي هایآب و هاپساب از جهاني استفاده تجربیات بندی جمع اند  داده قرار توجه مورد کمبودها

 آب مطرح ارزشمند منبع يک عنوان به منابع اين از استفاده آب، کمبود به توجه با که دهدمي نشان

 منابع اين از پايدار و صحیح استفاده جهت . شد خواهد نیز تربیش آن اهمیت زمان گذشت با و بوده

 توجه و بوده ضروری مربوط ضوابط و استانداردها رعايت در الزام و ضوابط مناسب و استانداردها تدوين

 کاهش و آب منابع کیفي و کمي همچون حفاظت سودمندی اثرات متضمن تواند مي اصل دو اين به
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-آب و صنعتي شهری، هایپساب توجه قابل حجم به توجه با راستا اين گردد در زيستمحیط آلودگي

 راهكاری عنوان به محیطي، زيست مسائل گیری درنظر با منابع اين از مجدد استفاده برگشتي، های

 برنامه نظر مد منابع آب وری بهره و توسعه هایبرنامه در آب کمبود از بخشي جبران جهت مناسب

 هایآب و هاپساب از مجدد استفاده در اجبار به علم با رابطه اين باشد  درمي کشور کالن ريزان

 زيست محیط بر سوء اثرات از پیشگیری جهت منابع اين مصارف محیطيزيست تدوين ضوابط برگشتي،

(، همچنین به 6983بي نام ،  (بوده   ضروری بوط مر مخاطرات بهداشتي و  خاك( و آب منابع )آلودگي

-دلیل اينكه آب يک عامل محدودکننده برای توسعه کشاورزی بخصوص در کشورهای در حا  توسعه مي

ه صورت های زيادی درمورد نحوه استفاده از ابزار اقتصادی برای اختصاص آب آبیاری بباشد و بحث

( و با توجه به اينكه در 2110 2؛ مو  و برکوف62117کارآمد، عادالنه و پايدار شده است )هلگرس و پری

ها به شكل تغییر از يک رويكرد طرف عرضه )که عمدتا توسط تصمیمات دولت صورت حا  حاضر سیاست

  بیشتر در هر قطره گیرد( به سمت يک رويكرد طرف تقاضا )مشارکت کاربر( به منظور تولید محصومي

( در حا  تبديل شدن است، نداشتن اطالعات در زمینه ديدگاه کشاورزان که 2112)سیاست ملي آب 

ها و همچنین ها برای پرداخت برای اين نوع آبها هستندو تمايل آنکاربران اصلي استفاده از اين نوع آب

غیر مستقیم )استفاده از محصوالت تولید  ها که کاربرانديدگاه مصرف کنندگان و تمايل به استفاده آن

ها هستند در کشور ما مساله ساز خواهد بود  مشكلي که در های بازيافتي( اين نوع آبشده توسط آب

کنندگان به محصوالت تولید شده اينجا ممكن است مساله ساز شود نگرش منفي کشاورزان و مصرف

مساله باعث عدم تمايل به پرداخت کشاورزان برای  باشد که ممكن است اينهای بازيافتي ميتوسط آب

ها و همچنین عدم تمايل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصوالت تولید شده توسط اين اين نوع آب

 باارزش، و اقتصادی کاالی عنوان به آب از تلقي آب تقاضای مديريت ها شود  همچنین درنوع آب

 خدمات و است  کاالها آن از حفاظت و ذخیره برای مشوقي و آب مناسب مصرف رسیدن به راه بهترين

-از روش که نیستند بازار دارای يا شودمي تعیین تقاضا و عرضه طريق از هاآن قیمت که بازارند يا دارای

                                                             

1. Hellegers and Perry 

2. Molle and Berkoff 
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 تقاضا و هم عرضه که گفت توانمي بازار در قیمت تعیین یه دربار شوند مي گذاری ارزش مختلفي های

 از گروهي بازاری، خدمات کاالها و برعكس .است تقاضا و عرضه از تابعي قیمت هم و است قیمت تابع

 ی ارايه در بازار که مواردی در .معین نیستند قیمت دارای رو اين از و بوده بازار فاقد خدمات و کاالها

 از مالکي پیداکردن (WTP) مفهوم مستلزم يک هاقیمت تعیین ماند، مي ناموفق اطالعاتي چنین

 کننده مصرف که پولي مقدار تعیین در که اقتصادی است پرداخت به   تمايل است پرداخت به تمايل

 مطالعات در کاربردی مفهوم يک موضوع رود  اينمي کار بپردازد، به کاال ی عرضه برای دارد تمايل

 حا  در کشورهای در آب برای پرداخت به تمايل تعیین برای از موارد بسیاری در که است جهاني

(  از اين رو آگاهي از تمايل به پرداخت 6983قرارمي گیرد )باغستاني و زيبايي،  استفاده مورد توسعه

 رسد ها در کشور ما نیز  الزم به نظر ميکشاورزان برای اين نوع آب

 ضرورت تحقیق-1-2

منیت غذايي، ها است  اترين تهديد برای بقای بشر، اکوسیستم طبیعي و تكوين تمدنکمبود آب مهم

بینند  عواملي نظیر افزايش جمعیت، بهداشت و اقتصاد کالن تحت تأثیر کمبود آب به شدت صدمه مي

توسعه شهرنشیني، رشد درآمد و تغییرالگوی مصرف غذايي نیز سبب افزايش مصرف سرانه آب وتشديد 

از نظر مكاني و زماني بحران کم آبي گرديده است  اقلیم خشک و نیمه خشک وتوزيع نامتناسب بارندگي 

رو، استفاده از  نیز سبب افزايش دوچندان اثر منفي کمبود منابع آب در کشورايران شده است  از اين

-منابع آبي غیرمتعارف )از جمله پساب تصفیه خانه ها( که منجر به کاهش فشار بر منابع آب شیرين مي

درواقع در اغلب کشورهايي که با کمبود آب مواجه   گرددشود، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار مي

ترين منبع تأمین آب جهت آبیاری  هستند، پساب ضمن غني بودن از نظر مواد غذايي، قابل، دسترس

 درازی سالیان طو  در کشاورزی مصارف برای انساني فاضالب از استفاده(  6936)سرخني رجبي ،  است

 ديده آبیاری برای فاضالب از استفاده در جديد تمايل 6311 سا  در  است بوده عمومي و معمو  روش

 فاضالب تخلیة واسطة به سطحي آب آلودگي افزايش متعاقبا و شهرسازی سريع رشد آن شود، دلیلمي

 برای سالم آب کمبود از ترس خشک، نواحي در خصوصا شهرها بیشتر در اين مسأله ديگر دلیل و بود

 در بشر فكری رشد و عوامل اين .باشدمي آبیاری جهت فاضالب خانهتصفیه خروجي کاهش و آبیاری
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 تصفیه خانه خروجي عمدتا  و بازيافت فاضالب روند که گرديد سبب جامعه سالمت و بهداشت زمینه

 .يابد افزايش فاضالب

 محیط و عمران )معاونت:  از عبارتند  باشدمي است بوده گذشته در آنچه شبیه امر اين فوايد

 ( 6931زيست

  فاضالب کنندة دريافت هایآب محیطيزيست حفاظت -

 فاضالب در موجود مغذی مواد بوسیله خاك غني سازی -

 آن مديريت و آب منابع از حفاظت -

محیطي فراواني را در پي خواهد گیری پساب شهری با مديريت صحیح، منافع اقتصادی و زيستکار به

مي تواند عملكرد تولیدات کشاورزی را افزايش دهد  دسترسي به مواد مغذی موجود در پساب  داشت 

بخشد ومیزان تقاضا برای آب شیرين پساب تصفیه شده به منظور آبیاری، بهره وری کشاورزی را بهبود مي

مواد  های مربوط به استفاده از کودهای شیمیايي به علت حذف خريددهد  با کاهش هزينهرا کاهش مي

 (  استفاده21136)موری و ری،  باشدمي ه صرف شده به منظور تصفیه پساب اقتصادیمغذی، میزان هزين

 از يكي آلودگي، از زيست محیط حفاظت و بیشتر آب مینتأ هدف دو با شده تصفیه فاضالب از مجدد

 برنامه در  باشدمي کشاورزی در آبیاری برای بالقوه منابع از يكي و آب مینتأ مشكل رفع راهكارهای

 کیفیت تصفیه، میزان کننده تعیین مصرف، نوع شده تصفیه ازفاضالب مجدد استفاده به مربوط هایريزی

 يكي عنوان به شده تصفیه هایفاضالب کلي طور به  باشدمي آن مصرف و توزيع روش و شده تولیده آب

 مطمئن آب  منابع از يكي نیز خشكسالي شرايط در وحتي بوده مطرح آب تامین متعارف غیر منابع از

 زمینه در کشور در آب تامین کشاورزی متولي هاینهاده و هاسازمان که است ضروری بنابراين  باشدمي

 ريزی برنامه و کشاورزی در فاضالب کاربرد گذاری سرمايه هافاضالب از آب بازيافت و تصفیه هایروش

 متر میلیارد 668 به 6711 درسا  کشاورزی بخش برای فقط که شودمي بیني پیش  دهند انجام را الزم

 شده تصفیه فاضالب از استفاده بنابراين  باشدنیازمي آب( فعلي مكعب متر میلیارد 81 مقابل در)  مكعب

                                                             

1. Murray and Ray 
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 در کشورهای که است ذکر به الزم  شود نظرگرفته در آب تامین منبع يک عنوان به تواندمي ناچیز ولو

 آب کشورهای کم با مقايسه در آب، بحران از ناشي محیطيزيست کمتر تهديدهای باوجود يافته توسعه

 در فاضالب از مجدد استفاده  است گرفته صورت تریجدی و بیشتر بسیار های تالش ايران، نظیرکشور

 کامال  کشت و آبیاری مصارف شهری برای فاضالب استفاده جهت در و صرفه به مقرون امری کشاورزی،

 :کلي يک ديدگاه در فاضالب از مجدد استفاده  است زيستمحیط با راستا هم

 .آورد خواهد بوجود خاك برای را آلي مواد و غذايي مواد آب، جديد منابع -6

 .گرددمي سطحي هایآب به فاضالب تخلیه کاهش يا حذف با محیطيزيست وضعیت بهبود سبب -2

 .گرددمي سالم آب منابع حفظ سبب -9

نزديک  مناطق خصوصا آبیاری و فاضالب دفع در را هاگذاریسرمايه اقتصادی، بازده گرددمي باعث -7

 .رود باالتر هستند، فاضالب آوری جمع سیستم دارای که هاشهرك و شهرها

 :است نرفته شمار به آب منبع يک دلیل 1 به اغلب فاضالب

 فقدان فرهنگي، مسائل آن، محتمل بهداشتي تهديدهای از ترس آن، فوايد دربارة اطالعات کمبود

که  منفي هایتجربه و مبسوط صورت به فاضالب از مجدد استفاده هایه پروژ اقتصادی آنالیز روشي جهت

و  نشده کنتر  آن در شرايط که است، گرفته قرار مجدد استفاده مورد مناطقي جهت فاضالب در آن

  .است بوده همراه بسیار هاینقص با هاطراحي

باشند  از کشورهای جهان در حا  استفاده ازپساب شهری برای کشاورزی خود مي اکنون بسیاری هم

در  ايران از دير بازاستفاده از از پساب مرسوم بوده ولي طي چند سا  گذشته به تصفیه آن مبادرت شده 

د توان تا حدر صورت توسعه اصولي اين امر مي وپساب تصفیه شده در اختیار کشاورزان قرار گرفته است 

 فاضالب  ( 6981)نظری و همكاران،   زيادی بامشكل خشكسالي و کم آبي در بخش کشاورزی مقابله کرد

 به شده تبديل آب اينكه بر عالوه نظراقتصادی از  است توجه مورد بهداشتي و اقتصادی جنبه دو از

   شودمي زمیني زير و سطحي آب منابع آلودگي باعث نیز خود است، شده استفاده قابل غیر فاضالب،

 نیمه و خشک مناطق در ويژه به جهان در که شديدی کمبود با محدود حیاتي منبع عنوان به آب بنابراين
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 کمبود با دنیا جمعیت از درصد 71 آينده، سا  11 طي دهد  درمي قرار تهديد معرض در را دارد خشک

 بین رقابت حا  اين در همچنین،  6NIFA)امريكا کشاورزی و غذا ملي سسهمو(روبروخواهند بود  آب

 در خاورمیانه خصوص به امر اين  يابدمي افزايش شهری شرب آب و کشاورزی بخش در تمیز  آب مصرف

 بین رقابت و جمعیت افزايش آب، تزايد به رو کمبود شد ذکر بود  چنانچه خواهد محسوس شدت به

 از استفاده ضرورت شده مطرح موارد ديگر و شهری و کشاورزی بخش دو در خصوص به سالم آب مصرف

  .شودمي باعث را شده تصفیه فاضالب

 توان استفاده کرد:صورت مي سه به شده تصفیه فاضالب از

 :شامل غذايي غیر محصوالت آبیاری -6

 ای علوفه و فیبری محصوالت( الف

 هانهالستان( ب

 مراتع( ج

 .کنندمي طي را مراحلي غذايي صنايع در مصرف از قبل که محصوالتي آبیاری -2

مورد استفاده قرار  کیفیت باالترين با شده تصفیه فاضالب حالت اين در: غذايي محصوالت آبیاری -9

 بودن غني دلیل به تصفیه شده فاضالب با محصوالت آبیاری همچنین  سبزيجات آبیاری مثال  گیردمي

و  میرزاشاهي(گردد مي میايي+شي کودهای مصرف کاهش به منجر پتاسیم و فسفر نیتروژن، از فاضالب

های مختلفي درطو  سا  به منظور پاسخ به تقاضای روبه رشد برای آب (  استراتژی6937همكاران،  

ای نیاز به اند، از جمله حمل و نقل آب به مناطق دچار کمبودآب، از آنجا که چنین پروژهتوسعه يافته

زين مثل نمک گیری آب دريا ياآب شور، استفاده مجدد از آب و های جايگزمان وپو  زيادی دارد، راه حل

های استفاده کارآمد از آب مانند آبیاری قطره ای و سیستم آوریاقدامات حفاظت از آب با استفاده از فن

های خیت و پیت کردن کم حجم  که در بحث در مورد جايگزين مهم است که نه تنها به بررسي راه حل

                                                             

1. National Institute of Food and Agriculture 
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جتماعي و اقتصادی مانند تمايل به پرداخت، ديدگاه عمومي، تجزيه و تحلیل ريسک، فني بلكه مسائل ا

محیطي گزينه استفاده مجدد از آب که اغلب تنها ارزيابي از مزايای پولي و غیره و همچنین اثرات زيست

فهوم (   با افزايش فشار بر منابع آب، م2116، 6باشد )الزارووا و همكارانراه حل مقرون به صرفه مي

استفاده مفید از درمان فاضالب به سرعت يک ضرورت برای سازمان های آب در سراسر جهان تبديل شده 

های کلیدی به رسمیت شناخته است  احیا آب، بازيافت و استفاده مجدد در حا  حاضر به عنوان مولفه

واقعي يا متصور علیه     با اين حا  نگراني عمومي در مورد خطرات (2119، 2شده هستند )پو و همكاران

ها در اين زمینه به وسیله درك عمومي از استفاده از آب بازيافت شده وجود دارد که بیشتر تصمیم گیری

ها، ها هست تا بر پايه ارزيابي علمي از ريسک استفاده از اين آبخطرات ناشي از استفاده از اين آب

پذيرش عمومي مانع اصلي به اجرا درآمدن پروژه کنند (  بیان مي2119همانطورکه )مورني وهمكاران ، 

باشد، همچنین درك عمومي و پذيرش استفاده مجدد از آب در حا  حاظر به عنوان های بازيافت مي

عامل اصلي موفقیت برای هر پروژه استفاده مجدد از آب شناخته شده است   بنابراين الزم است نگرش 

 مجريان و مديران به که است جهت آن از افراد نگرش ررسيب ضرورتافراد در اين زمینه بررسي شود، 

 هاييبرنامه نیاز صورت در و شده مطلع مشخص موضوعات درباره افراد تفكر  شیوه از تا کند مي کمک

 روانشناسي مفاهیم از يكي نگرش.  (6937شمس و همكاران ،) کنند طراحي آنان نگرش تغییر برای را

-مي رفتار تغییر اصلي وعامل بوده رفتاری و عاطفي شناختي، عنصر سه از ترکیبي که است اجتماعي

 منفي، و مثبت های ارزشیابي پايدار نظام عنوان به نگرش واقع در  ( 6983همكاران، و حیاتي) باشد

 کم تمايلي گیری شكل باعث اجتماعي مقاصد به نسبت ومخالف موافق های گرايش و عاطفي احساسات

 بیگي علي) گرددمي اشیاء يا هاانسان از خاص هاييرده به منفي يا مثبت واکنش جهت ثابت بیش و

های بازيافتي در کشاورزی و استفاده از محصوالت تولید (  بنابراين برای استفاده از آب6931وهمكاران،

 لتماي و باشند داشته خصوص اين در مثبتي نگرش  آنان است الزم شهروندان ها توسطشده با اين آب

 بازيافت آب اين از بخشي لرستان در حاضر درحا   بپردازند را الزم هزينه منظور اين برای باشند داشته

                                                             

1. Lazarova 

2. Po 
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تا 6900 هایسا  فاصله در ايران که اين به توجه با گیرد قرارمي مصرف مجدد چرخه ودر شودمي

 خسارات زماني فاصله ازدراين نیز لرستان استان که گذاشته سر پشت را خشكسالي دوره يک6986

 اين که شود مي مشخص استان درشهرهای بارش معد  به شد و همچنین باتوجه متحمل را زيادی

 بروز باعث امر وهمین باشندبرخوردارمي متفاوتي بارش متوسط از سا  مختلف هایدرفصل هابارش

 درفصل استان ازروستاهای زيادی تعداد آشامیدني وآب شده کشاورزی بخش در خصوص خسارات به

-چالش ايجاد سبب خشكسالي وقوع اخیر، هایسا  خواهدشد، بنابراين در مواجه جدی بامشكل تابستان

 سا 71است  طي شده کشاورزی در اين استان و آب منابع بويژه مختلف، های بخش در بسیاری های

 اقلیم در تغییر وقوع مساله اين که بود خواهد افزايش لرستان روبه استان در خشكسالي شرايط آينده

و  2171،2193،،2191، 2197،،2192،،2121 2167هایسا  طي دوره، اين کند  درمي تايید را منطقه

 به2173 سا  در خشكسالي وضعیت و حاکم شديد بسیار و شديد استان خشكسالي اکثر نقاط در 2173

 تحت استان را از تری وسیع هایبخش خشكسالي ،2171سا   در همچنین .بود خواهد تر بحراني مراتب

 شديد بسیار و شديد لرستان خشكسالي استان جنوبي شرقي نواحي در بطوريكه داد، خواهد قرار تاثیر

 ازآن وبعد2193 سا  به مربوط خشكسالي وضعیت شديدترين مطالعه، مورد دورة بود طي خواهد حاکم

 دارای غرب غرب و شما  از کوچكي هایبخش جز به استان، مناطق اکثر سا  اين در که بود خواهد

)امیری  است شديد بسیار و شديد خشكسالي شرايط معرف که بود خواهند نرما  از کمتر هایبارش

کاهش فشار بر منابع آبي اين استان و  برای هاآب اين از ((   بنابراين استفاده6939ياراحمدی و همكاران، 

 زمینه است الزم هاآب اين مصرف میزان گسترش برای و دارد حیاتي نقش کشاورزی عه   همچنین توس

 به نسبت کشاورزی محصوالت کنندگان مصرف کشاورزان نگرش و شود مهیا الزم فرهنگي و اجتماعي

 اين انجام شود مشخص مردم نظر از هاآب قبیل اين مصرف مناسب زمینه و شود اصالح هاآب قبیل اين

 به تمايل میزان و کند کمک بازيافتي هایآب خصوص در مردم نگرش شناخت به تواندمي تحقیق

 نمايد مشخص کشاورزی محصوالت کنندگان مصرف و کشاورزان سوی از را هاآب قبیل اين برای پرداخت

 نمايد  مشخص مردم ديدگاه از مختلف مصارف در را فاضالب مصرف کاربردهای اولويت و
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 پژوهش اهداف-1-3

 کلیهدف  -1-3-1

 آبادهای بازيافتي در شهرستان خرمبررسي مقبولیت اجتماعي آب 

 اختصاصیاهداف  -1-3-2

  اهداف مربوط به کشاورزان -1-2-3-1

بر تمايل به پرداخت برای  ثرمؤهای اقتصادی اجتماعي و نظام زراعي کشاورزان بررسي تاثیر ويژگي-6

 های بازيافتيآب

 های بازيافتي درکشاورزیاستفاده از فاضالب و آببررسي نگرش کشاورزان  نسبت به -2

 های بازيافتيبررسي میزان تمايل به پرداخت کشاورزان برای آب-9

های بازيافتي و میزان بررسي میزان اطالعات و آگاهي کشاورزان نسبت به استفاده از آب -7

 ها بر روی تمايل به مصرف و تمايل به پرداخت کشاورزانتاثیرگذاری آن

له خشكسالي و کمبود آب و میزان تاثیرگذاری اين مساله بررسي نگرش کشاورزان نسبت به مسأ -1

 هابر روی تمايل به مصرف و تمايل به پرداخت آن

های شیرين و میزان تاثیرگذاری اين تفاوت بر روی های بازيافتي با آببررسي تفاوت قیمت آب -1

 تمايل به پرداخت و تمايل به مصرف کشاورزان

 مصرف به تمايل و پرداخت به تمايل روی بر بازيافتي هایآب کیفیت ثیرگذاریتأ میزان بررسي -0

  کشاورزان

های بازيافتي در ها و مشكالت در سر راه پذيرش شیوه استفاده از آبترين چالشتعیین مهم -8

 کشاورزی توسط کشاورزان

ثیرگذاری اين مساله بر روی تمايل به ش زيست محیطي کشاورزان و میزان تأبررسي رابطه نگر -3

 ها  پرداخت و تمايل به مصرف آن

 اهداف مربوط به مصرف کنندگان -2-2-3-1

 های بازيافتيبررسي میزان تمايل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصوالت تولید شده با آب -6
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-بر تمايل به مصرف و تمايل به پرداخت مصرف ثرمؤهای اقتصادی اجتماعي بررسي ويژگي -2

 های بازيافتيکنندگان برای محصوالت تولید شده توسط آب

 های بازيافتيکنندگان نسبت به محصوالت تولید شده از آببررسي میزان دانش و آگاهي مصرف -9

ی اين کنندگان نسبت به مساله خشكسالي و کمبود آب و میزان تاثیرگذاربررسي نگرش مصرف -7

 هامساله بر روی تمايل به مصرف و تمايل به پرداخت آن

های بازيافتي با محصوالت تولید شده توسط بررسي تفاوت قیمت محصوالت تولید شده توسط آب -1

 آب شیرين و میزان تاثیرگذاری اين مساله بر روی تمايل به پرداخت و تمايل به مصرف، مصرف کنندگان

کنندگان برای های بازيافتي در تمايل به مصرف، مصرفری کیفیت آبثیرگذابررسي میزان تأ -1

 های بازيافتيمحصوالت تولید شده توسط آب

-ها و مشكالت در سر راه پذيرش ومصرف محصوالت تولید شده توسط آبترين چالشتعیین مهم -0

 های بازيافتي

نوع محصو  تولیدی بر روی های بازيافتي و تاثیر بررسي نوع محصوالت تولید شده توسط آب -8

 کنندگانتمايل به مصرف و تمايل به پرداخت مصرف

کنندگان و میزان تاثیرگذاری اين مساله بر روی تمايل محیطي مصرفبررسي رابطه نگرش زيست -3

 ها  به پرداخت و تمايل به مصرف آن

 فرضیات تحقیق -1-4

 فرضیات مربوط به کشاورزان -1-4-1

ها به اجتماعي و نظام زراعي کشاورزان بر تمايل به پرداخت  و تمايل آن -ادی های اقتصويژگي -6

 ثیر معني داری دارداستفاده آب های بازيافتي تأ

به پرداخت و ها بر روی تمايل ن نسبت به استفاده از اين نوع آبمیزان اطالعات و آگاهي کشاورزا - 2

  داردداری معنيها تاثیر تمايل به استفاده آن
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ل به پرداخت و تمايل به مصرف بین نگرش کشاورزان نسبت به کمبود آب در حا  حاضر و تماي -9

  داری وجود داردها رابطه معنيها برای اين نوع آبآن

شاورز نسبت به استفاده از اين ها نسبت به آب شیرين برروی تمايل ونگرش کقیمت اين نوع آب -7

  ها تاثیر معني داری داردآب

 بازاريابي آبیاری، سیستم هایآسیب شوری،)  مانند دارد وجود که هاييچالش و التمشك-1

 تولید برای هاپساب از استفاده) شیوه توسط کشاورز اين پذيرش در داریمعني تاثیر(  وغیره محصوالت

  دارد(  کشاورزی محصوالت

های بازيافتي و تمايل به پرداخت و تمايل به مصرف کشاورزان رابطه معني داری بین کیفیت آب -1

 وجود دارد  

ها کشاورزان و تمايل به استفاده آن محیطي از ديدگاهیزان اهمیت مسائل بهداشتي و زيستبین م -0

  داری وجود داردرابطه معني

  اورز رابطه وجود داردها توسط کشعملكرد محصو  واستفاده از اين آببین میزان  -8

 فرضیات مربوط به مصرف کنندگان  -2-4-1

داری ها رابطه معنيکنندگان و تمايل به استفاده آناجتماعي مصرف –های اقتصادی بین ويژگي -6

  وجود دارد

يل به پرداخت و تمايل به کنندگان نسبت به کمبود آب در حا  حاضر و تمابین نگرش مصرف - 2

 داری وجود دارد ها رابطه معنيوالت تولید شده توسط  اين نوع آببرای محصها مصرف آن

های بازيافتي نسبت به قیمت محصوالت تولید شده قیمت محصوالت تولید شده توسط آب بین-9

  داری وجود داردکنندگان رابطه معنيب شیرين و تمايل به استفاده مصرفتوسط آ
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صوالتي که به صورت خطراتي که در نتیجه استفاده از مح های موجود )مانندمشكالت وچالش -7

کنندگان ، مصرفشود( بر روی تمايل به پرداخت و تمايل به مصرفکننده، مصرف ميخام توسط مصرف

 داری دارد تاثیر معني

ی و تمايل به پرداخت و مصرف های بازيافتي برای تولید محصوالت کشاورزبین کیفیت آب -1

 داری وجود دارد رای اين محصوالت رابطه معنيان  بکنندگمصرف

های بازيافتي تولید ولید کننده )که با استفاده از آبنوع محصو  تولید و عرضه شده توسط ت -1

داری دارد  ) به عنوان مثا  رف کننده تاثیر معنيکرده(  بر روی تمايل به پرداخت و تمايل به مصرف، مص

شوند مانند گوجه فرنگي و محصوالتي که فرآوری شده هستند يمحصوالتي که به صورت خام مصرف م

 مانند روغن زيتون( 

محیطي ) نظیر بهداشت محیط زيست ( از ديدگاه یزان اهمیت مسائل بهداشتي و زيستبین م -0

 داری وجود دارد ها رابطه معنيف کنندگان و تمايل به استفاده آنمصر

  پژوهش:سواالت  -1-1

 کشاورزان -1-1-1

 نگرش کشاورزان نسبت به آب بازيافتي چگونه است؟-6

 ها چقدر است؟میزان اطالعات و آگاهي کشاورزان نسبت به استفاده از اين نوع آب -2

 ديدگاه کشاورزان نسبت به کمبود آب چگونه است؟ -9

 میزان درك کشاورزان از اهمیت مسائل بهداشتي و زيست محیطي چقدر است؟-7

 حصو  کشاورزان با توجه به استفاده از آب های بازيافتي چه مقدار است؟میزان عملكرد م -1

 های بازيافتي کشاورزان چگونه است؟میزان تمايل به مصرف از آب-1

 های بازيافتي کشاورزان کدامند؟ثیر گذار بر تمايل استفاده از آبمنابع تأ-0
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Abstract: This research was conducted with the aim of assessing the social acceptability of recycled water in 

Khorramabad county in 2017. The statistical population of this research is 120 farmers of Baba Abbas area in 

Khorramabad county and 300 citizens of Khorramabad county. The questionnaire was used as the main tool 

of scrolling.The Content validity of the questionnaire was determined by a plural of faculty members at 

Mohaghegh Ardabili University. The reliability of the questionnaire was determined by 30 farmers in the 

area and 30 citizens of the county that Cronbach's alpha coefficient for farmers' attitudes was 0.710, their 

willingness to Consumption was 0.726 and their willingness to pay was 0.784, and the questionnaire related 

to the attitude of citizens was 0.751, the tendency to Consumption 0.875 and the willingness to pay 0.585%. 

Data were analyzed by SPSS software and Eviews software. According to the results of the research, farmers 

'attitudes toward the use of recycled water are negative, lodging, education, type of water used for irrigation, 

non-agricultural income, knowledge and information resources are among the factors affecting farmers' 

attitude , citizens have a relatively positive attitude Were factors influencing the attitude of citizens  age, 

income and awareness. Using the Logit-Probit model, the factors affecting the willingness to pay and the 

willingness to use the farmers were studied, which resulted in the factors affecting the willingness to pay and 

the tendency to be consumed. The rate of willingness to pay farmers for recycled water and the willingness to 

pay citizens for irrigation products with recycled water was calculated using the CVM method, which 

resulted in estimates that farmers were generally reluctant to pay for the use of recycled water There was 

little recycling and the willingness of citizens for irrigation products with was very low recycled water (347-

643 TomaN) this while, the results of the tests on the quality of recycled water used for agriculture in the 

study area showed that the quality of this water was standard in the low to medium range, so it was 

inappropriate for proper surface irrigation and rain irrigation, which according to Regarding the surface 

irrigation in the studied area, this water was physically and chemically suitable for irrigation for this area. 
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