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 کشور در (ی)در بخش کشاورز ها پساب از مجدد استفادة آموزش یها ضرورت شناخت
 

2نژاد یداوود یمصطف ،1انیمسعود محسن

  یسار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه اریاستاد(، آب منابع تیری)مد عمران یدکتر. 1

 تهران دانشگاه(، ستیز طیو مح ی)انرژ یمیش یمهندس ارشد کارشناس. 2
 (19/11/39: رشیپذ خیتار - 11/10/39: لیتحو خیتار)

 

 دهیچک
 ،ابپس افتیباز حوزةنفع در یذ یها گروه دانش ضعفاز  یناش مشکالت ییشناسا منظور  به ،شهوپژ نیدر ا

 ممکنکه  یعامل نیترمهم ،از نظر کارشناسان .گرفت انجام متخصصانو  کارشناساناز  یدلف روش به ینظرسنج

است.  «یبهداشت یها ینگران»باشد،  شده هیتصف یها استفاده از پساب برابر مردم در یها سبب مقاومت گروه است
دارد.  «هیتصف یندهایاز فرا یناآگاه» نیو همچن «یمتول یه نهادهاب یاعتماد یب»در  شهیعامل خود ر نیا

 دیتول» دربارة آنان ینگران را رزانوکشا توسط شده هیتصف یها پساب از استفاده در مشکل نیترکارشناسان، مهم
 دةیعق. به باشد داشته یپر د را «فروش محصوالت» ینگران ممکن استکه  دانند یم« محصوالت ناسالم

 یندهایفرا با ییناآشنا» و «یاریآب آب یفیک یاستانداردها از یآگاهنا» از یناش شتریب مسائل نیکارشناسان، ا

دانش با  ییآشنانا» ومسئول  یشناسان و متخصصان نهادهاکار «یضعف دانش تخصص» است.« فاضالب ةیتصف
 یها شناخت از نگرش نداشتن»همراه   و به استشده  منجر« پسابمد آناکار ةیتصف»به  زین «نینو یها یو فناور

 نیبه نظر کارشناسان، نخست خواهد شد. منجراز پساب  مجدد ةاستفاد یها پروژهمد آناکار یاجرا به ،«یعموم

و  ازین مورد یها قانونپساب، از نظر وضع  افتیباز یها گذاران با پروژهگذاران و قانوناستیس یهمراه در املع
 «یاجتماع -یاقتصاد یها  دهیفا» از آنان یآگاه و ها آن در «داریپا ةتوسعاز  حیدرک صح» جادی، ایمال منابع نیتأم

 .است پساب افتیباز یها طرح

 

 .یدلف ،یعموم درک افت،یبازاز پساب،  مجدد استفادة ،یساز فرهنگ و آموزش:یدیکلیهاواژه

 

 و هدف مقدمه. 1

 یمهم در تمام یا مسئله عنوان  به یعموم رشیدرک و پذ
 جیادر نت یا کننده نییتع نقشاز آب  مجدد ةاستفاد یها پروژه
 ریاخ یها سال در مختلف یکشورها اتیدارد. تجرب پروژه
، دنوآگاه نش درستنفع یذ یها اگر گروه» :است داده نشان

 یکه از نظر فن ییها طرح ینشوند، حت جیبس و نندیآموزش نب
 ای دنوش یمند، با شکست مواجه ا شده یخوب طراح اریبس
 ،یافتیآب باز یعموم رشیپذ «.آورند یم ناقص به بار جینتا
 آب افتیباز ةپروژهر  یبرا تیعامل موفق نیتر مهماکنون  هم
 ةاستفادپساب و  دربارة 1ها تیذهن .[1] دیآ یم حساب به

که  کنند یتصور م یبرخ .است متفاوت اریاز آن بس مجدد
 ممکن است آن ةیتصفپس از  یاز پساب، حت مجدد ةاستفاد

، فاضالب گرید یبرخ وداشته باشد  یپ در یبهداشت یهاخطر
 یقدر آلوده باشد، برا و هر «زیتم»را اغلب  یسبک شهر
 دةیعقکه به یدر حال نیبنابرا ،دانند یم خطر یاستفاده ب
دانش اند،  شدت به هم وابستهبه سالمت و آب تیفیعموم، ک

 آن جیپساب و نتا ةیتصف یندهایفرا نةیزمدر  ریفراگ یعموم
 ملل سازمان یطیمحستیز ةبرنامدارد. نوجود  جامعه در

به  توجهکه لزوم  کند یم دی( تأک2002) UNEP 2متحد
از  مجدد ةاستفاد دربارةش درک و نگر یده و جهت ییشناسا
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 انیعموم مردم جامعه، بلکه در م انیتنها در م  نه پساب،
. است یضرورمسئول  یها مقامکنندگان بالقوه و  استفاده

 عوامل چون یمختلف عوامل به آب افتیباز یعموم رشیپذ
شدت در انواع  دارد و به یبستگ یهبو مذ یاجتماع ،یفرهنگ

 .[2] متفاوت است یافتیآب باز یمختلف کاربردها
 به یو درک عموم یفرهنگ یباورها نیب یارتباط تنگاتنگ

 یالگوها یبرخ رییاستفاده از پساب وجود دارد. امکان تغ
ز ا مجدد ةاستفاد یها طرح یو اجرا یمعرف منظور  به یرفتار

 به ازیموجود، ن یها در طرح یبهداشت آثارکاهش  وپساب 
 یها در بخش یفرهنگ یفردمحور دارد. باورها یها یابیارز

دارد و  ریکشور تفاوت چشمگ کی یمختلف جهان و حت
مربوط به استفاده از پساب در  یها تیبتوان فعال ستیممکن ن
 اما ،[3] ددا لانتقا گریبه مناطق د یراحترا به یا منطقه

از پساب در جوامع و  یسنت یکاربردها نیب یمیارتباط مستق
 یها ضرورت»که در قالب وجود دارد ها  آن تیتراکم جمع

که از پساب و فضوالت  ی. جوامعشود یم انینما 1«یا هیتغذ
 ای یاز آن در کشاورز کینزد ةگذشتدر  ای کنند یاستفاده م

 .[2] دارند یتر متراکم تیجمع کردند، یاستفاده م یپرور یآبز
جهان از پساب  نقاطاز  یاریدر بس ،در حال حاضر

استفاده  یمحصوالت کشاورز یاریبآ یبرا نشده هیتصف
حس  چیموجود، ه یاقتصاد یها ضرورتعلت   اما به ،شود یم

 یبرا ،یفرهنگ-یاجتماع یباورها از یناش ،توجه انیشاانزجار 
 به نسبت شده هیآنکه پساب تصف حال. ندارد وجود کار نیا

 یباشناختیدارد و از منظر ز یبهتر ظاهر نشده هیتصف پساب
تر است و   مناسب اریبس یکشاورز یبرا (یبهداشت نیهمچن)و 

مناسب از ترس  یرسان اطالع یها برنامه قیاز طر توان یم
 ن کاست.به آ یعموم

که مصرف  ییغذا باشند داشته نانیاطم دیعموم مردم با
 نیان ندارد. در آنا سالمت یبرا یخطر وجه چیه  به کنند یم

 آب دیپساب و تول یدائم شیپا یبرا ییها برنامه یاجرا، نهیزم
 ،یعفون یها یماریاز بروز ب یریجلوگ یبرامناسب  تیفیبا ک
از  ،یپساب در کشاورز ةاستفاد ازست. درک عامه مهم ا اریبس

 که یمناطقمتفاوت است. در  اریبس گرید ةجامعبه  یا جامعه
که مردم  شود یم یتلق یمنبعپساب  ای ندکمبود آب مواجه با

 یدر کشاورز پساب، کاربرد اند یتکممعاش خود به آن  یبرا
علت بو،   مردم آن را به یوقت اما ،دارد یشتریب رشیپذ تیقابل

 اندکشو ارزش  ستیز طیمح ای سالمت بر یآثار منف
 اتیتجرب آن کمتر خواهد بود. رشیپذ نند،یب یآزاردهنده م

                                                                                         
1. Nutritional Imperative 

 یها طرح یعموم رشیبه پذ یابیدست یبرا که دهد ینشان م
و  یمردم از فاز طراح استفاده از پساب، حضور و مشارکت

است. مشارکت  یاتیح اریکامل طرح بس یتا اجرا یزیر برنامه
کنندگان بالقوه آغاز  و تماس با استفاده ییبا شناسا یعموم

 یبرا یو مرجع یمشورت ةتیکم لیبه تشکو  استشده 
ن و مسئوال نید. تبادل اطالعات بشو یم منجر یاستماع عموم

 افتیباز ةبرنام یطراحکه  دهد یم نانیاطم عموم ندگانینما
گرفته و   کنندگان صورت مصرف یواقع ازیاساس ن آب بر

 ،یمنیاز نگاه جامعه به موضوعات بهداشت، ا یشناخت کل
 است شدهبرنامه حاصل  یها نهیو هز یشناخت مالحظات بوم

[5، 6.] 
شد،  یقطعمردم  یاستفاده از پساب برا ضرورت یوقت

 یوقتاست.  ریپذ امکان یراحت به یعموم رشیپذ آوردن دست به
 تیفیک با آب منابع از حفاظت به ازیجامعه از کمبود آب و ن

 یبرا یشتریب لیتما شد، آگاه یخانگ یازهاین رفع یبرا
، پساب از استفاده. کرد خواهد دایپ پساب از استفاده رشیپذ
مسئله  کی یبرا یراه حل ،باشد یمشکل نکهیا یجا  به
دارد:  یبستگ ریز عواملاستفاده از پساب به  رشی. پذشود یم
از  یعموم یها یمسئول در رفع نگران ینهادها تیموفق زانیم

ها نسبت به کل برنامه، دانش  شناخت در آن جادیا قیطر
 جادیاز آن، ااستفاده  یو چگونگ شده هیپساب تصف تیفیک

و  یعموم خدمات ،یتیریمد یها به مجموعه نانیاطم
 مالحظات تیرعا از نانیاطم ن،ینو یها یفناور یریکارگ به

 جادیا و یطیمحستیز بخش انیز آثار کاهش و یبهداشت
منابع و  یداریپا ،یکشاورز یکاربردها در ژهیو به نانیاطم

محصوالت هدف  یاریآب یبرا شده هیبودن پساب تصفمناسب
[7]. 

 در یمختلف درک عموم یها جنبه نةیزمدر  جمنیبر
مختلف استفاده از پساب در  یها پروژه یاجرا طول

 آورده دست  به ریز شرح  به یمتعدد جینتا ،کایمرآ یایفرنیکال
 [:8] است

 یروش و متفاوت است فدر جوامع مختل یدرک عموم 
 یها . برنامهشود استفادهجوامع  ةوجود ندارد که در هم

 یا جامعه یها یژگیوجامع از  یاساس درک بر دیبا یا توسعه
 جه،ینت . درشود یکه پروژه در آن اجرا م شود یطراح
و  ینفع طراحیذ یها مختص گروه دیبا یاتیعمل یها طرح
 .شود اجرا

 ةیاولنفع در مراحل یذ یها مشارکت جامعه و گروه 
 مهم است. اریپروژه بس یزیر برنامه و یطراح
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 ...      ها د از پسابآموزش استفادة مجد یها شناخت ضرورت: نژاد مسعودیان و داوودی 

1. Proactive 

 دیاستفاده از پساب را نبا ةدربار ینگرش عموم یروین 
 کم گرفت.دست

 آن ةجیکه نت شدخواهد  دییتأجامعه  توسط یطرح 
 یها امیبا جامعه باشد. پ نانیطمشفاف و قابل ا ،یارتباط دائم

جامعه قابل  یاعضا یکه براارائه شود  یصورت  به دیبا یدیکل
 .فهم باشد

 دیو مشارکت جامعه با یرسان اطالع یبراها  تالش 
 .ینه واکنش باشد 1یکنش

 و پروژه طراحان نیب اعتماد به ازیموفق ن یها پروژه 
 .رددا بالقوه کنندگان شرکت

 مثبت پروژه متمرکز باشند. یها دهیفابر  دیبا ها امیپ 

 یاتیح اریبس پروژه تیآموزش جوامع هدف در موفق 
 .است

 اریعموم بس یهانظر قیدق شیاجرا و پا یبند زمان 

 در شوند، یمواجه م یسالخشککه با  یمهم است. جوامع وقت
 دایپ یشتریب رشیپذ تیقابل پساب از استفاده یها پروژه برابر

 .کنند یم

 از  یها، برخ طرح یو علم یاقتصاد یاننظر از مب صرف
ها را  طرح نیا گاه چیه یشخص لیمردم ممکن است به دال

 .رندینپذ

 نانیاطمها در  پروژه یدیعناصر کل شیپا یها برنامه
 .اند یضرور اریبه عموم بس مجدد یساز

منظور   به ییها برنامه جادیا یابر یندینمودار فرا ،1 شکل
استفاده از  یها پروژه یفازها یمشارکت جامعه در تمام

و  دهد یارائه م کامل یاجرا تا یزیر و برنامه یپساب، از طراح
 و آموزش ،یده آدرس یبرا یابزار ارتباط 1 جدول
 نشان را مشارکت مختلف سطوح در یعموم یرسان اطالع

 . دهد یم
 

 
 [6 ،5] یعموم مشارکت شیافزا یبرا راهبرد کی ةتوسع .1شکل 

 

 [5] استفاده از پساب یبرا یریگ میدر تصم یمشارکت عموم شیافزا یبرا ییابزارها .1جدول 

ابزارهاهدف

ا، مخازن ه ه شگاینما ،یعلم یها گردش ها، یسخنرانها و  نطق ون،یزیو تلو ویراد یها ها، برنامه روزنامه یها همقال یرسان آموزش و اطالع
 .ها کنفرانس ،یعلم یها همقالها،  ها، گزارش بروشورها و خبرنامه ها، لمیمدارس، ف یها برنامه ،یاطالعات

و  پرسش یها ها، ستون و پرسشنامه ها ینظرسنج ،یعموم یها هجلس ،یعموم یها نشست ،یهیتوج یها هجلس العمل و عکس یبررس
 .ها پرسشبه  ییپاسخگو یبراجواب، خطوط تلفن مخصوص 

 ،یگروه یها بحث ،یرسم ریغ یها تماس ،یمشورت یها ئتیه ها، مصاحبه ژه،یو کار یروهاین ،یآموزش یها کارگاه یتعامل یگوو گفت
 .نارهایسم

 
 آب، حوزةکارشناسان  از یجمع از ق،یتحق نیا در

 یها ییکمبودها و نارسا نةیزمدر  کشور یکشاورز و فاضالب
در بحث  نفعیذ یها گروه دانش ضعف و یآگاهنااز  یناش

 یکشاورز بخش در ها زهابها و  پساب از مجدد استفادة

 ییشناسا ،ینظرسنج نیا از هدف واقع، در. شد ینظرخواه
 یرسان آموزش و اطالع هدفاست  ممکنکه  است یالتمشک

 یآموزش یها برنامه یو اجرا یو بتوان با طراح ردیقرار گ
 .کرد تالشرفع آن  یبرامختلف و متنوع 
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 قیتحق روش. 2
 از مجدد ةاستفاد راه سر تمشکال و موانع از دسته آن رفع

هدف و  یها گروه یآگاهنااز  یکه ناش یزپساب در کشاور
 یآموزش یها برنامه نیتدو ازمندیاست، ن یرسان ضعف اطالع

 یها برنامه نیا نیتدو یمحور است. برا جامع و مخاطب
 یها گروه از یآموزش یها یازسنجین یاجراقدم اول  ،یآموزش

است که ابتدا نظر  دتریمف ،کار نیااز  قبل .است نفعیذ
 یآگاهنااز  یکه ناش یمشکالت نةیزممتخصصان و خبرگان در 

 یها یکار نظرسنج یو مبنا دوش اخذ است، ریدرگ یها طرف
آب،  ةپژوهش، از خبرگان حوز نی. در اردیقرار گ هیثانو

 یناش یها ییدها و نارساکمبو نةیزمدر  یفاضالب و کشاورز
 ةاستفاد بحث در نفعیذ یها گروه دانش ضعف و یآگاهنااز 

 ینظرخواه ،یدر بخش کشاورز ها زهابها و  پساب از مجدد
 . گرفت صورت یبه روش دلف

در سه مرحله  یاز روش دلف یریگ با بهره ،قیتحق نیا در
 کیکارشناسان اقدام شد. تکن یهاظرن عیاخذ و تجم یبرا
 است که یکسب دانش گروه یها از روش یکی ،یدلف
 به کمک و ینیب شیپ یبرا ساختار یدارا یندیفرا

اطالعات  یآور جمع ،یشیمایپ یراندها ولط در یریگ میتصم
 کاربرد برای الزم موارد ترین مهم[. 9] است یگروه اجماعو 

 یهانظر و متخصصان قضاوت به نیاز :از است عبارت دلفی
 مشکل وجود نتایج، به دستیابی در گروهی گروه وسیع، توافق

 بودنناکامل یا توافق نداشتن و ای رشته بین و بزرگ پیچیده،
 از و متخصص و تجربهبا نامتخصص بودندسترس در دانش،

ها،  آوری داده م گمنامی در جمعجغرافیایی پراکنده، لزو نظر
 اثربخش -هزینه روش نبودن محدودیت زمانی و نداشتن

 پرسشنامه، ییبازگو ای تکرار شامل یدلف یاصل یاجزا. دیگر
 و زمان ج،ینتا زیآنال ن،امتخصص یگمنام شده، کنترل بازخورد

مهم  ةنکت ،اعضا مناسب تعداد[. 10] است کننده هماهنگ میت
به آن توجه کرد.  دیبا ئتیه لیاست که در تشک یگرید

تجانس وجود داشته باشد،  ئتیه یاعضا انیکه م یهنگام
 [. 11شده است ]  هیعضو توص 20تا  10حدود 

 افراد انیم از ،ینظرسنج نیا در شرکت طیشرا واجد افراد
 طرح نامه، انیپا)مقاله،  ییاجرا و یپژوهش سوابق یدارا

 ةو استفاد هیتصف ةنیزم در( ییاجرا یها روژهپ ای یپژوهش
 :شدند انتخاب ریز یها گروه از و پساب از مجدد
در  یپژوهش مؤسسة ایدانشگاه  یعلم ئتیه عضو -
 ،یکشاورز ست،یز طیمح فاضالب، و آب ةیتصف رشتة

 ؛ ... و طیمح بهداشت

 طمرتب ییاجرا ینهادها کارشناس ای ریمد -
 ،یا آب منطقه یها آب و فاضالب، شرکت یها )شرکت
 ...(؛ و ستیز طیمح ادارات ،یکشاورز جهاد یها سازمان

مشاور فعال  یمهندس یها کارشناس شرکت ای ریمد -
 و یکشزهو  یاریصنعت آب و فاضالب، آب یها در بخش

 ... . و یکشاورز

 یسند همراه  به یا نامه دعوت افراد، نیا از کیهر یبرا
اهداف و روش کار پژوهش و  رامونیپ یاتحیتوض یاوح

 یبرا لیمیا قیو از طر میتنظ رود، یها م که از آن یانتظار
از  ینامه، مختصر دعوت وستیها ارسال شد. در سند پ آن

و  یها و استفاده از آن در بخش کشاورز پساب افتیمبحث باز
 اریاخت در یفرم سپس ،شد انیب موجود موانع و تمشکال

 آن، یها هدف پژوهش، موضوع شامل که گرفت قرار ها آن
 و دور هر در مشارکت یبرا الزم زمان ها،دور تعداد ها، فیتعر

 لیمیا قیطر از دور هر یها پرسشنامه. بود کار یبیتقر طول
نفر  60حدود  یبرا ،اول ةمرحل در. شدند یگردآور و عیتوز
 یها( از سراسر کشور برا نمونه یبرخ زشیاحتمال ر علت  )به

 یریگیپ یبرا یلیمیادعوت شد و  یشرکت در نظرسنج
کننده فرستاده شد که  افراد شرکت یها برا پرسشنامه لیتکم
 جه،ینت در. کردند شرکت ینظرسنج در نفر 35 تینها در

 خیتار 2 جدول. گرفتنفر انجام  35 نیبا هم یمراحل بعد
هر دور را به همراه تعداد  یها پرسشنامه یو گردآور عیتوز
 کنندگان شرکت یفراوان عیتوز 3جدول  و دهد یم نشانها  آن

 یفیتوص یها یژگیوو  ها آن یتخصص ةرشت اساس را بر
 .دهد یم نشان یدر نظرسنج یینها کنندگان شرکت

 
 ها پرسشنامه یو گردآور عیتوز خیتار .2 جدول

دور
هاپرسشنامهیآورگردهاپرسشنامهعیتوز

عضوهرازیریگیپتعدادنیانگیم
درصدتعدادخیتارنیآخرتعدادعیتوزخیتار

 9 35 93 11/10/32 01 11/10/32 اول
 2 111 93 20/10/32 93 21/10/32 دوم
 2 111 93 10/13/32 93 23/10/32 سوم
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 ...      ها آموزش استفادة مجدد از پساب یها شناخت ضرورت: نژاد مسعودیان و داوودی 

 یاهآگنااز  یاز مشکالت ناش یفهرست ،اول دور در
 ،«مردم عموم» یبند میتقس اساس بر نفعیذ یها گروه

 و «ربطیذ ینهادها کارشناسان و رانیمد» ،«کشاورزان»
 یتخصص ئتیه یاعضا یبرا« گذاران و قانون گذاراناستیس»

در هر  قیتحق ةیاول یمبنا عنوان  به ها هیگو نیارسال شد. ا
استخراج شد. به  یو خارج یفرم، از منابع متعدد داخل

کامل داده شد تا  اریاخت ،یکنندگان در نظرسنج شرکت
 شیرایو ایخود ابقا، حذف  صیهرکدام از موارد را به تشخ

 لزوم، صورت درها خواسته شد  از آن نیکنند. همچن
 ها فرم نیا. دهند رییتغ زین را نفعیذ یها گروه یبند میتقس

شد و هدف آن  یحبازپاسخ طرا ایبدون ساختار  صورت  به
 ةیفرم اول ةنمون .بود یمغز توفان قیاز طر ها دهیا شیزا

دور  انیپا در. است مشاهده قابل مقاله وستیپ در ینظرسنج
 ها فرم ةیکل ،ئتیه یها از طرف اعضا اول، پس از عودت فرم

 و ذکرشده موارد یتمام به توجه با و شد یبررس دقت به
 ةهم نظر کنندة منعکسکه  یفرم جامع ه،گرفت انجام راتییتغ

از  کیهر تیاهم زانیم نییتع یو برا هیباشد ته کارشناسان
 نییتع دوم، مرحلةاعضا فرستاده شد. در  یبرا دوبارهعوامل، 

 شامل کرت،یل اسیمق اساس بر موارد، تیاهم زانیم
و « 2: ادیز»، «3سط: متو»، «2: کم»، «1: چیه» یها نهیگز
 نیانگیم سوم، مرحلةصورت گرفت. در « 5: ادیز اریبس»

از  کیهر یکارشناسان، برا یشده توسط تمام داده ازاتیامت
و از آنان خواسته شد تا با توجه به  دیموارد به اطالع آنان رس

 است، کارشناسان ةهم نظرات بازتابندةکه  نیانگیمقدار م نیا
 اقدام دوباره یازدهیو به امت یموجود را بررس موارددوباره 

به اتفاق  دنیرس یبرا یطیشرا جادیکار، ا نیکنند. هدف از ا
 .بود کارشناسان انیم درمختلف  عوامل نةیزم در شترینظر ب

 
 یکنندگان در نظرسنج شرکت یفراوان عیتوز .1 جدول

فیرد
رشتة
یتخصص

تعداد
یینهادهندگانپاسخمشخصات

یینهاکنندگانشرکتییابتدانمونة

 3 11 طیمح بهداشت 1
 ارشد کارشناس(؛ دانشگاه یعلم ئتیه)عضو  طیمح بهداشت یدکتر

 (مشاور مهندسان) طیمح بهداشت
 (اورمش مهندسان) یمیش یمهندس ارشد کارشناس 1 3 یمیش یمهندس 2

 3 3 ستیز طیمح 9
 ارشد کارشناس(؛ دانشگاه یعلم ئتیه)عضو  ستیز طیمح یمهندس یدکتر

 (مشاور مهندسان) ستیز طیمح یمهندس

 1 11 فاضالب و آب 0
عمران )آب و فاضالب( )شرکت  یو کارشناس ارشد مهندس کارشناس

 (مشاور مهندسانآب و فاضالب؛  یمهندس

 0 11 آب -عمران 3
 یدکتر یدانشجو(؛ دانشگاه یعلم ئتیه)عضو  آب منابع -عمران یدکتر
 ( مشاور مهندسان) یکیدرولیه یها سازه ارشد کارشناس آب؛ منابع -عمران

0 
 -یکشاورز
 آب

3 0 
 کارشناسان(؛ دانشگاه یعلم ئتیهآب )عضو -یکشاورز یمهندس یدکتر

 ( ی)ادارات جهاد کشاورز آب -یکشاورز

1 
زه و یاریآب

 یکش
11 0 

 یدکتر یدانشجو(؛ دانشگاه یعلم ئتیه)عضو  یکشزه و یاریآب یدکتر
 مهندسان) یکشزه و یاریآب ارشد کارشناس و کارشناس ؛یکشزه و یاریآب

 (مشاور

5 
 و جیترو

 آموزش
 یکشاورز

3 9 
 کارشناسان(؛ دانشگاه یعلم ئتیه)عضو  یکشاورز آموزش و جیترو یدکتر

 (یکشاورز جهاد)ادارات  یکشاورز آموزش و جیوتر

0653جمع

 

 و بحث جینتا. 1
 ئتیه یتوسط اعضا یدلف اول مرحلةکه در  یموارد

و موارد  یبند دوم دسته ةشد، در مرحل شنهادیپ یتخصص

چهار گروه  یاول، در مجموع برا ةمرحل در. شدند ادغام مشابه
 نیشد. ا شنهادیارشناسان پعامل توسط ک 21مورد نظر، 

در معرض قضاوت کارشناسان قرار  گرید ةعوامل در دو مرحل
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 1131، زمستان 1شمارة   ،1بازیافت آب، دورة      

کاهش  مورد 39دوم، تعداد موارد به  ةمرحل انیپا در. گرفت
کسب کرده بودند و  ینییپا ازیکه امت یموردکرد و دو  دایپ

 فهرستنداده بودند، از  یازیاز کارشناسان به آن امت یاریبس
 ازهایامت اختالف نکهیا به توجه با ت،ینها در. شد فحذ موارد

در  یبود، نظرسنج زیدوم ناچ ةسوم نسبت به مرحل ةمرحل در
در  یدلف روش گانة سه یدورها جیمرحله متوقف شد. نتا نیا
 اریو انحراف مع ازاتیامت نیانگیم ،مواردشامل  ینظرسنج نیا

در امر  نفعیذ گروه چهار یبرا تیهما سطح بیترت  به
 7 تا2 یها جدولدر  یو استفاده از پساب در کشاورز تیریمد

 .است آمده
 

 مردم عموم. 1.1

از  یمشکالت ناش نةیزمنظرات کارشناسان را در  2 جدول
 یعامل نیتر. مهمدهد ینشان م یو ضعف دانش عموم یناآگاه

 یها کارشناسان ممکن است سبب مقاومت گروه که از نظر
 یها ینگران»باشد،  شده هیتصف یها مردم در استفاده از پساب

 یبه نهادها یاعتماد یب» در شهیرعامل  نیاست. ا «یبهداشت
دارد که  «هیتصف یندهایاز فرا یناآگاه» نیو همچن «یمتول

 که رسد یم نظر  به نیبنابراقرار دارند.  یبعد یها در رتبه
 قیاز طر یعموم یها یرفع نگران یبرا دیبا نخست

 نةیزمدر  یرسان سپس به اطالع ،کرد اقدام یاعتمادساز
 یطیمحستیز یها دهیفا»، «ها استفاده از پساب یها ضرورت»

 یکاربردها یمعرف»و « پساب افتیباز یها طرح یو اقتصاد
پرداخت. آموزش و  «شده هیفتص یها مختلف پساب

مصرف آب،  ییجو صرفه نةیزممداوم در  یساز فرهنگ
 ر،یاخ یها مکرر آب در سال یو قطع یپدریپ یها یسالخشک

و « منابع آب تیمحدود» یبرامردم را  یادیتا حدود ز
با  توان یم جه،ینت آگاه کرده است. در« آب نیتأم یها نهیهز»

 یبر مسائل فرهنگ هیو با تک یآموزش یها ز برنامها یریگ بهره
 یبرا ،ینید یها تیاز ظرف یریگ بهره نیو همچن یو اجتماع

پساب  افتیباز یاجرا یبرا یساز نهیغلط و زم یرفع باورها
 اقدام کرد.

 
 از مجدد استفادة نةیزمها( در  پساببا  شده یاریآب یکنندگان محصوالت کشاورز عموم مردم )مصرف یاز ناآگاه یعوامل ناش .4 جدول

 .یکشاورز در ها پساب

یرد
ف

مردمعمومیبرایرسانواطالعآموزشنبودنازیناشمشکالت
تیاهمسطح

اریمعانحرافنیانگیمانهیم

 22/1 15/0 3 با پساب شده یاریاستفاده از محصوالت آب یبرا یو سالمت یبهداشت یها ینگران 1
 39/1 11/0 3 ها پساب افتیو باز هیمرتبط با تصف یو نظارت ییاجرا یها به دستگاه یاعتماد یب 2
 3/1 1/0 0 ها فاضالب یریپذ هیتصف و پساب ةیتصف یندهایاز فرا یآگاهنا 9
 01/1 55/9 0 شده هیتصف یها پساب مختلف یکاربردها از یآگاهنا 0
 52/1 15/9 9 ها پساب از مجدد استفادة یها از ضرورت یآگاهنا 3
 93/1 13/9 0 یبهداشت و یطیمحستیز ،یآب ها از نظر مسائل کم پساب افتیو باز هیبلندمدت تصف دیاز فوا یآگاهنا 0
 09/1 11/9 0 ها پساب نةیزم( در یو اجتماع یفرهنگ ،ینیغلط )د یباورها وجود 1
 3/1 01/9 0 ها پساب از مجدد استفادة طیشرا نةیزمدر  یاز احکام اسالم یآگاهنا 5
 30/1 03/9 0 منابع آب یها تیمحدود از یآگاهنا 3
 01/1 31/9 9 آن دوبارة استفادةو  یابیو لزوم باز ستیز طیها بر مح فاضالب یندگیآال لیاز پتانس یعموم یآگاهنا 11
 01/1 03/9 0 آب نیتأم یها نهیهز از یآگاهنا 11
 59/1 00/9 9 شده هیتصف یها با استفاده از پساب شده یاریمحصوالت آب نةیزم( در یو اجتماع یفرهنگ ،ینیغلط )د یباورها وجود 12
 11/1 22/9 9 یکشاورز در ها پساب از استفاده و یابیباز امکان از یآگاهنا 19

 
 کشاورزان .1.2

مشکل  نیترمهم که کارشناسان شود یمشاهده م 5جدول  از
در  شده هیتصف یها استفاده از پساب یساز در فرهنگ

محصوالت  دیتول» یبراکشاورزان  یها یرا نگران یکشاورز
 دربارة ینگران جادیسبب ا است ممکنکه  انندد یم« ناسالم

 نیا کارشناسان، دةیعقها شود. به  در آن« محصوالت فروش»
آب  یفیک یاستانداردها به یآگاهنا» از یناش شتریب مسائل

. است «فاضالب ةیتصف یندهایفرا به ییناآشنا»»و  «یاریآب
ساالنه با  ةمواجه و فراوان آب مصرف تعل  به کشاورزان

محصوالت خود،  یاریآب یآب برا نیمسائل و مشکالت تأم
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 ...      ها د از پسابآموزش استفادة مجد یها شناخت ضرورت: نژاد مسعودیان و داوودی 

 یها نهیهز»و « منابع آب یها تیمحدود»از  یشتریب درک
به  یاعتماد یب»نسبت به عموم مردم دارند، اما « آب نیتأم

از مشکالت  یکی همچنان ،«یو نظارت ییاجرا یها دستگاه
 نةیزمدر  یرسان اطالع نکهیاست. ضمن ا طهیح نیمهم در ا

 است ممکن« با پساب یاریآب یبراکشت مناسب  یالگوها»
 یکشاورز در پساب از استفاده یها طرح کارآمد یادر اجر

 .باشد کننده نییتع اریبس

 

 از مجدد استفادة نةیزمها( در  با پساب شده یاریآب یرزمحصوالت کشاو کنندگان دیکشاورزان )تول یاز ناآگاه یمشکالت ناش .5 جدول

 یکشاورز در ها پساب

یرد
ف

مردمعمومیبرایرساناطالعوآموزشنبودنازیناشمشکالت
تیاهمسطح

اریمعانحرافنیانگیمانهیم

 93/1 19/0 3 ناسالم محصوالت دیتول به نسبت ینگران 1
 01/1 11/0 0 مختلف محصوالت یبرا یاریآب آب تیفیک یاستانداردها از یآگاهنا 2
 00/1 11/0 0 ها فاضالب یریپذ هیتصف و پساب ةیتصف یندهایبا فرا ییآشنانا 9
 35/1 30/9 3 با پساب شده یاریمحصوالت آب نرفتنفروشبهاز  ینگران 0
 22/1 15/9 0 ها پساب از مجدد استفادة یها از ضرورت یآگاهنا 3
 90/1 19/9 0 یکشاورز در ها پساب از استفاده و یابیباز امکان از یآگاهنا 0
 01/1 05/9 0 ها پساب افتیو باز هیمرتبط با تصف یو نظارت ییاجرا یها به دستگاه یاعتماد یب 1
 91/1 30/9 9 آب  نیتأم یها نهیاز هز یآگاهنا 5
 02/1 00/9 0 یاریآب آب تیفیک با متناسب کشت یالگوها به نسبت یکاف دانش نداشتن 3
 09/1 99/9 9 (کشور آب مصارف از یکشاورز)سهم  یکشاورز بخش در یمصرف آب زانیم از یآگاهنا 11
 01/1 99/9 9 ها پساب از مجدد استفادة طیشرا نةیزمدر  یاز احکام اسالم یآگاهنا 11
 02/1 22/9 9 منابع آب  یها تیمحدود از یآگاهنا 12

 

 یو نظارت ییاجرا یو کارشناسان نهادها رانیمد .1.1

 ضعف»که  دهد ینشان م (6خبرگان )جدول  نظر یبررس
 به ربطیذ ینهادها متخصصان و کارشناسان «یتخصص دانش

 ةیتصف» به «نینو یها یبا دانش و فناور ییآشنانا» علت 
 یها از نگرش شناخت نداشتن» کنار در« ناکارآمد پساب

ناکارآمد  یاجرا بهپساب،  افتیباز یها پروژه از «یعموم
 منجر یرزکشاو در پساب از مجدد استفادة یها پروژه

آموزش کارکنان » یبرا دینخست با ،جهینت در. شود یم
 فاضالب، و آب ةیتصفشامل متخصصان « مسئول ینهادها

 طیمح متخصصان ،یکشاورز مروجان خانه، هیتصف راهبران
 ربطیذ ینهادها یکارشناس ةبدن تیتقو منظور  به...، و ستیز

پساب و  افتیباز یها ارت بر پروژهاجرا و نظ ،یطراح یبرا
الزم به  یها آموزش ةارائ یبرامطلع  انیپرورش مرب نیهمچن
 .کرد اقدام نفعیذ یها گروه

 
 ها، خانه هیراهبران تصف پساب، ةیتصفمتخصصان  ،ی)مروجان کشاورز ییاجرا یها از ضعف دانش کارشناسان بخش یمشکالت ناش .6 جدول

 یکشاورز در ها پساب از مجدد استفادة نةیزمکارشناسان منابع آب و ...( در 

یرد
ف

مردمعمومیبرایرسانواطالعآموزشننبودازیناشمشکالت
تیاهمسطح

اریمعانحرافنیانگیمانهیم

 39/1 12/0 0 کشور در پساب افتیباز و هیتصف یها پروژه کارآمد یاجرا و یطراح در یتخصص دانش ضعف 1
 11/1 11/0 0 پساب افتیباز یهاطرح یبراعموم مردم  یها از نگرش ختشنا نداشتن 2
 93/1 11/0 0 ها پساب افتیباز و هیتصف در نینو یها یفناور و دانش با متخصصان ییآشنانا 9
 01/1 53/9 0 ها پساب ةیتصفو  ها خانه هیتصف یراهبر ضعف 0
 90/1 15/9 0 یکشاورز در پساب از مجدد استفادةاز مسائل مرتبط با  یرزمروّجان کشاو یآگاهنا 3
 20/1 00/9 9 پساب افتیباز یها طرح یاجرا یبرا مسئول ینهادها کارکنان آموزش ضعف 0
 01/1 91/9 9 یاریآب آب یفیک یاستانداردها از خانه هیتصف راهبران یآگاهنا 1
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برداری از  های فنی و مدیریتی برای بهره ایجاد ظرفیت
های  علت ویژگی  از آب و پساب به مجدد ةهای استفاد برنامه

از پساب و پیچیدگی  مجدد ةمتفاوت منابع آب برای استفاد
های تحلیل و حل مسئله  حیاتی است. مهارت یفرایند ضرورت

ها،  و مدیریت فناوری برداری بهرهو همچنین توانایی 
وجود کارکنان  .داده شودها باید پرورش  سازمان ها و سیستم
ها برای  و تکنیسین استادانن، ادیده شامل مهندس آموزش

 ضروری است. امری های بازیافت پساب اجرای پروژه
فاضالب در  ةیتصفآب و  منابع تیریمد مسائل یبررس

 به نانیاطمکه  دهد یجوامع در حال توسعه نشان م
 یسازمان ساختار ةتوسعئول در جامعه و مس یها سازمان

 یها طرح یدر اجرا تیدو عامل مهم موفق مدار، یمشتر
 افتیباز یها پروژه یاجرا یبرا[. 10] استآب  افتیباز

 و ها آن تیموجود و تقو ینهادها یبه بررس دیبا ابتدافاضالب، 
 تیحما. اختها پرد به آن متناسب تیمسئول و حکم صیتخص

 به -ها آن ةتوسعو رشد و  یو محل یا منطقه ،یمل یاز نهادها
طرح و  یبهبود اثربخش یبرا ییها راه افتنی ییتواناکه  یطور 

 -از آب را داشته باشند مجدد ةاستفاد یها برنامه تیریمد
 .است تیاهم حائز

 
 گذارانقانون و گذاراناستیس .1.4

 کارشناسان، نظر به که شود یم مشاهده 7 جدول به توجه با
در  گذارانقانون و گذاراناستیس یهمراه در عامل نینخست
مورد  نینظر وضع قوان ازپساب،  افتیباز یها با پروژه یهمراه

از  حیدرک صح» جادیا ،یمکف یها بودجه صیتخصو  ازین
 -یاقتصاد دیفوا» از یهآگا و ها آن در «داریپا توسعة
با  دیبا ،جهینت در. است پساب افتیباز یها طرح «یاجتماع

 ارائة نیو همچن «یجهان اتیتجرب»ها با  آن کردنآشنا
و « منابع و مصارف آب تیوضع»در ارتباط با  شتریب اطالعات

هشدار  نیدر کشور و همچن« منابع آب یها تیمحدود»
 «هیتوج» یبرا، «ها فاضالب یندگیآال یها لیپتانس» دربارة

پساب  افتیباز یها طرح یاجرا نةیزم درها  آن شتریهرچه ب
 .کرددر کشور اقدام 

 
 استفادة نةیزمدولت و ...( در  ئتیمجلس، ه ندگانی)نما گذارانقانون و گذاراناستیس یاز ضعف آگاه یمشکالت ناش ییشناسا .7 جدول

 یکشاورز در ها پساب از مجدد

یرد
ف

مردمعمومیبرایرسانواطالعآموزشنبودنازیناشمشکالت
تیاهمسطح

اریمعانحرافنیانگیمانهیم

 30/1 90/0 3 داریپا توسعةمفهوم  حیصح نکردندرک 1
 11/1 15/0 0 پساب افتیباز یها طرح یاجتماع-یاقتصاد دیفوا از یآگاهنا 2
 31/1 1/0 0 شرویپ یکشورها یها تیفعال و یجهان اتیتجرب با ییآشنانا 9
 01/1 15/9 0 پساب افتیباز یها طرح تر عیسر هرچه یاجرا ضرورت نکردن هیتوج 0
 91/1 09/9 0 کشور در پساب دیتول و آب مصارف به مربوط اطالعات و آمار از یآگاهنا 3
 31/1 03/9 9 ها آن افتیباز و هیتصف ضرورت و ها پساب یندگیآال لیپتانس از یآگاهنا 0
 33/1 21/9 9 کشور در آب منابع تیمحدود از یآگاهنا 1

 
با  نیقوان یو اجرا وضعبا  دیپساب با افتیباز یها پروژه

 ستیز طیحاز حفظ سالمت انسان و م نانیاطم جادیهدف ا
: شود ابالغ و وضع دیبا ریزمقررات الزم  جه،ینت درهمراه باشند. 

پساب،  ةیتخل یبرا یمجوزده یها ستمیس یبرا مقررات
شده  آب اصالح یپساب، استانداردها ةیتصف یمشخصات فن

)لجن،  یپسماندها ةیتخلمختلف و مقررات  یکاربردها یبرا
از  یبردار ساخت و بهره. هیز تصفآب شور و ...( حاصل ا

 یبرا عیتوز یها ستمیپساب و نصب س ةیتصف یواحدها
 نیبنابرا ،است نهیپرهز یشده کار استفاده از آب اصالح

 یدیکل یبخش ،یمال یها از خدمات و فرصت یفیگسترش ط

. در شود یمحسوب م پساب افتیباز یها برنامه شبردیدر پ
جامع  ةتوسعپساب در قالب  افتیباز یها که برنامه ییکشورها

قابل اتکا  یمال منابع به گذاران استیس شود، یمنابع آب اجرا م
 (یسازوکارها ای یمحل یها ند. بودجهردا یدسترس نعطفمو 
کوچک(  یها کوچک )مانند طرح قرضه اسیمق در یمال نیتأم

 .شود جادیا یمال نیتأم یبرااست  ممکن زین

 

 هاشنهادیپو  یبند جمع. 4
ها  پساب از مجدد استفادة یها پروژه یحاصل از اجرا اتیتجرب

در سطح کشور و جهان نشان داده است که  یدر کشاورز
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 مجدد استفادةاز  یناش «یخطرات بهداشت» چون ییها عامل
در « مسئول یاعتماد به نهادها»و  شده هیتصف یها پساب از

عوامل حاکم  نیتر منابع، مهم نیا عیو توز هیتصف ،یآور جمع
از  مجدد استفادة یها پروژه ازمردم  یعموم رشیبر پذ
 نشان «اعتماد» و «خطر اساحس» یقو. ارتباط ستها پساب

 و خطر احساس از مردم یها برداشت در رییتغ با که دهد یم
 مجدد ةاستفاد مباحث به را ها آن نگرش نوع توان یم اعتماد،

راه دارد و آن  کینگرش تنها  رییتغ نیداد. ا رییاز پساب تغ
 جادیو ا «اه پساب ةیتصف یندهایفرا» باعموم  کردنهم آشنا

آنان است. « حفظ سالمت و بهداشت» بهها  در آن نانیاطم
 مواجهندکمبود آب  با که یمناطقدر  دهد ینشان م ها یبررس

 ییابا زیاستفاده از فاضالب خام ن از یضرورت حت حسب بر و
 شناخته مردم معاش رامرا یبرا یمنبع ،پسابندارند و 

 یها استفاده از پساب یبرا یشتریب رشیپذ تیقابل شود، یم
 وجود دارد. شده هیتصف

 یها آب یاصل ةکنند مصرف عنوان  به کشاورزان آموزش
 اریبس تیاز اهم یمحصوالت کشاورز ةدکنندیو تول یبرگشت

 توان یندرت م حال حاضر به در .برخوردار است ییباال
استفاده از  نةیزممختص کشاورزان در  یآموزش یها برنامه
و  آموزشگفت  توان یم .کرد مشاهده یاریآب یبرا  پساب
 در مصرف آب به ییجو صرفه نةیزممداوم در  یرسان اطالع

 یها مکرر آب در سال یو قطع یپدریپ یها یسالخشک همراه 
 و آب منابع تیمحدود بهدم را مر یادیتا حدود ز ر،یاخ
درک کامل  اما ،است کرده آگاه آن نیتأم یها نهیهز

منابع  عنوان  ها به پساب یو بازگردان هیتصف یها ضرورت
 طیمح حفظنظر حفاظت از منابع آب و  ازآب،  نیتأم دیجد

 یآموزش یها برنامه نیتدو ازمندین ،یو بهداشت عموم ستیز
 یها برنامه نیا نیتدو یبرامحور است.  امع و مخاطبج

 که است یآموزش یها یازسنجین یاجراقدم اول  ،یآموزش
 یبرا یآموزش یها برنامه نیتدو و یطراح اساس و هیپا

 .است مختلف یها گروه

منابع ممکن است سبب  تیها، محدود سازمان یدر برخ
و  ینظارت یها ستبا آموزش ناقص در پ یکارکنان یریکارگ به
ها را با  برنامه یاجرا است ممکنامر  نیشود که ا یتیریمد

منابع  ةوسعت با دیبارا  یمشکالت نیچالش مواجه سازد. چن
و آموزش ضمن  یآموزش یها دوره قیاز طر یداخل یانسان

استخدام  قیاز طر یانسان یها تیقابل ةخدمت و توسع
 .[12] دکرکارآمد رفع  یروهایو حفظ ن طیواجد شرا یروهاین

 قیکمبود آب و تشو نةیزمدر  یعموم یها یآگاه شیافزا
 یآب، در اجرا یایاح یها تیبه مشارکت در فعال مردم
منظور   است. به کننده نییتع اریپساب بس افتیباز یها طرح
 شدندهیشناز  نانینفع و اطمیذ یها گروه یآگاه شیافزا

 و ها نقش و یمشارکت دیبا یریگ میتصم ندی، فراشانینظرها
 یرسان کامالً شفاف باشد. اطالع دیبا یخروج یها تیمسئول

و  یعموم یها هیاطالع ات،ینشر قیطر از یفعال عموم
 رشیپذ نیتضم یمهم برا یاز ابزارها ،یدانیم یدهایبازد

 یمدن یها هاست. سازمان تر آن گسترده تیو حما یعموم
 شیافزا یبرامختلف  یها تیدر انجام فعال ینقش مهممعموالً 

ها  کشورها، دولت یعهده دارند. در برخ بر یعموم یها یآگاه
در باالبردن سطح  میمستق زین یمحل استمدارانیو س
در مباحث حفاظت از منابع آب، مصرف  یعموم یها یآگاه

ت آب شرک افتیو باز یبهبود بهداشت عموم یبرابهتر 
کردن جامعه در با وارد توان یرا م ی. مشارکت عمومکنند یم

 ندیدر فرا یعمومداد. مشارکت  شیافزا یریگ میتصم ندیفرا
 یاجرا زماندر  یمشارکت عموم شیسبب افزا یریگ میتصم

شامل  ممکن است یطرح خواهد شد. مشارکت عموم
ها  الزحمه از جمله پرداخت حق یمختلف یها تیفعال

 حساب به آب زانیرساندن محداقل به ،ییجو ها(، صرفه عرفه)ت
و  تیو مالک از آب مجدد ةاستفاد و افتیباز امده،ین

 نیرنشیدر مناطق فق ژهیو کوچک به یها از پروژه یبردار بهره
 [.13] باشدو حومه شهرها 
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 ینظرسنج ةیاول فرم نمونة: وستیپ

 
 .یکشاورز در ها پساب از مجدد استفادة نةیزمعموم مردم در  یاز ناآگاه یعوامل ناش ییشناسا

یرد
ف

مردمعمومیبرایرسانواطالعآموزشنبودنازیناشمشکالت

تیاهمسطح
(1)چیه

(2)کم
ط
وس

مت
(5)

یز
(4)اد

یبس
یزار

(3)اد

 منابع آب  تیاز محدود یآگاهنا 1
 منابع آب  نیتأم یها نهیاز هز یآگاهنا 2
 ها پساب از مجدد استفادة یها از ضرورت یآگاهنا 9
 یکشاورز در ها پساب از استفاده و یابیباز امکان از یآگاهنا 0
 آن دوبارة استفادةو  یابیو لزوم باز ستیز طیها بر مح فاضالب یندگیآال لیاز پتانس یآگاهنا 3
 ها پساب نةیزم( در یو اجتماع یفرهنگ ،ینیغلط )د یباورها وجود 0
 شده هیتصف یها با استفاده از پساب شده یاریمحصوالت آب نةیزم( در یو اجتماع یفرهنگ ،ینیغلط )د یباورها وجود 1
 ها فاضالب یریپذ هیتصف و پساب ةیتصف یندهایاز فرا یآگاهنا 5
 با پساب شده یاریاستفاده از محصوالت آب دربارة یو سالمت یبهداشت یها ینگران 3
 ها پساب افتیو باز هیمرتبط با تصف یو نظارت ییاجرا یها به دستگاه یاعتماد یب 11
 یبهداشت و یطیمح ستیز ،یآب کم مسائل نظر از ها پساب افتیباز و هیتصف بلندمدت دیفوا از یآگاهنا 11
 شده هیتصف یها پساب مختلف یکاربردها از یآگاهنا 12
 ها پساب از مجدد استفادة طیشرا نةیزمدر  یم اسالماز احکا یآگاهنا 19
10  ... 
13  ... 
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