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ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور
علی یوسفی * ،شکیبا مهدیان
اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکدة کشاورزي ،گروه توسعة روستایی
(تاریخ تحویل – 93/ 07/ 30 :تاریخ پذیرش) 93/10/15 :

چکیده
کمبود آب در کشور همگام با رشد جمعيت ،افزایش آلودگی ،مدیریت ناکارآمد منابع آب و تغييرات
اقليمی تشدید شده است .با بهرهبرداري اصولی و مدیریتشده از پساب میتوان تهدید آلودگی را به
فرصت بهرهمندي از این منبع تبدیل کرد .در این مطالعه ،آثار کمبود آب بر فعاليتهاي توليدي و
شاخصهاي کالن کشور بررسی میشود ،سپس ارتباط فقر چندبعدي خانوارها با منبع تأمين آب آشاميدنی
و روش دفع فاضالب واحد مسکونی ارزیابی میشود .نتایج نشان میدهد که زیان کمبود آب در سناریوي
خوشبينانه برابر با  43هزار ميليارد ریال خواهد بود که تا سقف این مبلغ سرمایهگذاري در بهبود بهرهوري
آب و بازیافت پساب براي جبران کاهش رشد اقتصادي بهصرفه است .همچنين ،استفاده از آب آشاميدنی
ناسالم و دفع غير بهداشتی فاضالب در بين خانوادههاي فقير کشور رواج بيشتري دارد .با توجه به
روشهاي فعلی دفع فاضالب در کشور ،لزوم کنترل و هدایت پسابها به منظور استفادة مجدد و کنترل
آلودگی آب و خاک اجتنابناپذیر است.
واژههای کلیدی :بازیافت پساب ،دفع فاضالب ،زیان اقتصادي ،فقر ،کمبود آب.
 .1مقدمه
آب منبع حياتي براي هر پدیدة زیستي و انساني و یکي از
منابع مهم پایه براي توسعة كشورهاست .امروزه مدیریت و
حفاظت آب نه تنها در كشورهاي در حال توسعه ،بلکه در
كشورهاي توسعهیافته داراي اهميت فراواني است [ .]1ایران
از نظر اقليمي در ناحية خشك و نيمهخشك جهان واقع شده
است .كمآبي از مشخصههاي اصلي اقليمي كشور است كه به
صورت خشکساليهاي ادواري در تمام طول تاریخ رنج و
دشواريهاي فراواني پدید آورده است .در حال حاضر كمبود
آب در كشور چالشهاي فراواني را براي نيل به اهداف توسعه
به وجود آورده است .در بسياري از استانهاي كشور ،بين
ميزان آب استحصالي و منابع آب در دسترس تعادل وجود
ندارد .تنها در هفت استان از مجموع  03استان كشور نسبت
منابع آب استحصالي به منابع آب در دسترس كمتر از 03
درصد است و  20استان با درجههاي متفاوت با بحران كمبود
* نویسندة مسئول:

آب مواجه هستند و در دوازده استان ،این نسبت بيش از
 133درصد است .همچنين منابع آب استحصالي براي توليد
گندم در سال  ،2330برابر با  11تا  10ميليارد مترمکعب
بوده است ،در حالي كه با توجه به افزایش جمعيت كشور،
ميزان آب مورد نياز براي تأمين گندم مورد نياز كشور در
سال  ،2323حدود  11ميليارد مترمکعب خواهد بود و انتظار
ميرود كه بسياري از استانهاي كشور با بحران كمبود آب
مواجه باشند و آب كافي براي تأمين امنيت غذایي كشور
وجود نداشته باشد [ .]0،2به نظر ميرسد با ادامة روند كنوني
مصرف آب در كشور و پيشبيني  03/0ميليون نفر جمعيت
در سال  ،1033مقدار آب مورد نياز كشور 103ميليارد
مترمکعب باشد [ .]0بدیهي است تأمين این ميزان آب از
منابع تجدیدپذیر آبي كشور امکانپذیر نخواهد بود و هرگونه
افزایش مصارف از جمله توسعة كشاورزي به منظور
خودكفایي كامل یا صادرات محصوالت كشاورزي یا بهبود و
Email: ayousefi@cc.iut.ac.ir
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ارتقاي كيفيت بهداشت با حفظ الگوي فعلي مصرف و
همچنين خارجشدن برخي از منابع تجدیدپذیر آبي (نظير
آبهاي زیرزميني و برخي رودخانهها) از دسترس بهدليل
آلودگيهاي غيرمتعارف ،وضعيت موازنة نياز و مصرف آب را
در آینده بغرنجتر ميكند.
همگام با افزایش روزافزون جمعيت و رشد شتابان
صنعتيشدن ،از جمله چالشهاي مهم پيش روي جوامع،
كاهش كيفيت منابع آب و مدیریت پساب براي دستيابي به
توسعة پایدار است .از این رو ،در اهداف توسعة هزاره نيز بر
دسترسي پایدار به آب آشاميدني و همچنين برخورداري از
بهداشت مناسب محيط از قبيل دفع بهداشتي فاضالب تأكيد
شده است [ .]6،5تجربة كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه
بهسازي آب رابطة مستقيمي با كاهش بيماريهاي عفوني
دارد؛ بهطوري كه پس از تأمين آب آشاميدني سالم ،ميزان
مرگومير وبا  10/1درصد ،حصبه  60/0درصد ،اسهال خوني
 20/1درصد و اسهال  02/1درصد كاهش یافته است [.]1
مطابق نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،1003
 00درصد خانوارها به آب سالم و بهداشتي (شبکة آبرساني
عمومي و منبع آب بهسازيشده) براي آشاميدن و  06درصد
براي پختوپز دسترسي دارند .همچنين ،تنها  03درصد از
خانوارهاي كشور به شبکة عمومي فاضالب دسترسي دارند كه
در مقایسه با آمار سال  5 ،1035درصد بر تأسيسات شبکة
عمومي فاضالب افزوده شده است كه با توجه به افزایش پنج
ميليون نفري جمعيت كشور ،به نظر ميرسد بهبود چنداني
نداشته است .در حال حاضر ،مهمترین روش دفع فاضالب در
كل كشور از طریق چاه جذبي است و  11درصد خانوارها،
فاضالب آشپزخانة خود را در محيط اطراف پخش ميكنند.
این رقم براي فاضالب سایر مصارف  23درصد است [.]3
از طرفي ،بيش از  03درصد منابع آب تجدیدشوندة كشور
در بخش كشاورزي استفاده ميشود ،از جمله مهمترین
راهکارهاي مقابله با كمبود آب را بهبود بازده آبياري
برشمردهاند ،اما با درنظرگرفتن فرض هدرنرفتن آب و افزایش
بازده آبياري به  13درصد (مشابه كشورهاي توسعهیافته) ،در
دوازده استان كشور نسبت منابع آب استحصالي به منابع آب
در دسترس بيش از  03درصد و در چهار استان بيش از 133
درصد خواهد بود و كشور همچنان با بحران كمبود آب مواجه
خواهد بود [ .]0از طرف دیگر ،درنظرگرفتن اثر فزایندگي
چرخة آب و تعيين بازده آبياري در مقياس حوضة آبریز نشان
داده كه افزایش بازده آبياري در سطح مزرعه چندان به حل

مشکل كمبود آب منجر نميشود [ .]11 ،13 ،0در این
شرایط بحراني ،ایجاد تعادل پایدار بين عرضه و تقاضا به
معضلي اساسي در كشور تبدیل شده است .با توجه به آنکه
تکيه بر افزایش بازده آبياري پاسخگوي نياز آیندة كشور
نخواهد بود ،بازیافت و استفادة مجدد از پسابها از جمله
منابع پایدار عرضة آب خواهد بود كه با بهرهبرداري اصولي و
مدیریتشده ميتوان تهدید آلودگي آن را به فرصت
بهرهمندي از این منبع تبدیل كرد .با توجه به اینکه ترسيم
دورنما و چشماندازهاي آتي بخش آب و آگاهي از تحوالت
آتي تقاضا ،پيشنياز استفادة برنامهریزيشده و كارآمد از
منابع آب است ،هدف این پژوهش آن است كه در مرحلة
نخست ،اهميت نقش آب را در اقتصاد كشور تبيين كند و
زیان كمبود آب را بررسي كند و در مرحلة دوم اهميت
سرمایهگذاري در بازیافت پساب براي جبران كمبود آب را
نشان دهد .آنگاه ،از منظر اجتماعي ارتباط بين نحوة
دسترسي به آب آشاميدني و دفع فاضالب واحد مسکوني و
وضعيت فقر چندبعدي خانوارها بررسي ميشود.
 .2مواد و روشها
براي ارزیابي اقتصادي لزوم بازیافت پساب در كشور ،آثار كم
آبي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بررسي شد .در
مدلسازي منابع آب ،هرگونه تغيير در محيط زیست ،كل
اقتصاد را متأثر ميكند .خواه این تغيير ناشي از مخاطرات
طبيعي یا به علت دخالت انسان باشد؛ براي مثال كمبود آب،
كاهش توليد محصوالت كشاورزي و دامي را در پي دارد و در
نهایت به كاهش درآمد كشاورزان منجر ميشود .همچنين
خشکسالي از یك طرف سبب كاهش عرضة آب شرب ميشود
و از طرف دیگر افزایش شيوع بيماريهاي اپيدیمي را به
دنبال دارد .از آثار غير مستقيم كمبود آب ،ميتوان به تهدید
امنيت غذایي كشور ،بيکاري ،مهاجرت و سایر ناپایداريهاي
اقتصادي و اجتماعي اشاره كرد .بنابراین ،براي بررسي
مدلسازي بخش آب نياز به روشي مانند مدل تعادل عمومي
است كه بتواند ارتباطات متقابل بين بخش آب و سایر
بخشها را لحاظ كند [ .]12این مدل ،تفسير جریانات
ماتریس حسابداري اجتماعي است؛ به عبارت دیگر،
مجموعهاي از معادالت شبيهسازي خطي و غيرخطي از رفتار
كارگزاران مختلف اقتصادي هستند .ماتریس حسابداري
اجتماعي چارچوب آماري جامعي است كه چرخة دایرهوار
اقتصاد را در یك مقطع زماني نشان ميدهد .این ماتریس
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آب در اقتصاد كشور مطابق با نتایج مطالعة دفتر تغييرات
اقليمي سازمان حفاظت محيط زیست در نظر گرفته شده
است (جدول .)1

صورت گسترشیافته از جدول داده -ستانده است .در این
مطالعه ،براي بررسي آثار كمبود آب ،ماتریس حسابداري
اجتماعي بر پایة سال  1033ساخته شد .براي تهية ماتریس
حسابداري اجتماعي سال  ،1033مجموعهاي گسترده از
دادهها و اطالعات آماري استفاده شده است كه شامل
جدولهاي داده -ستاندة مركز آمار ،جدولهاي
حسابهاي ملي بانك مركزي (توالي حسابها براي
بخشهاي خانوارها ،شركتهاي مالي و غير مالي ،دولت و
دنياي خارج) ،آمارنامههاي هزینه و توليد وزارت جهاد
كشاورزي ،حسابهاي مالي شركت مدیریت منابع آب و
شركت مهندسي آبوفاضالب و دادههاي هواشناسي براي
سال آبي مورد نظر است .این ماتریس شامل حسابهاي كاال،
فعاليت ،عوامل ،هزینة معامالتي ،نهادها ،ماليات و سرمایه
است .مهمترین مسئله در تعيين نقش آب در حسابان ملي،
مرئيكردن ارزش منابع آبي در چرخة حسابهاي ملي است.
به این منظور ،با استفاده از نتایج مدل برنامهریزي ریاضي
مثبت ،نقش آب در ماتریس حسابداري اجتماعي لحاظ شده
است [ .]10سناریوهاي كمآبي استفادهشده براي ارزیابي نقش

جدول  .1سناریوهای کمآبی استفادهشده در مدل []11
سناريو

کاهش بارندگي (درصد)

خوشبينانه
محتمل
بدبينانه

11
43/9
85

براي ارزیابي اجتماعي لزوم بازیافت پساب ،ميزان و شدت
فقر خانوارهاي كشور بر اساس ابعاد سهگانة شاخص فقر
چندبعدي گزارشهاي توسعة انساني برنامة عمران ملل متحد
سازمان ملل و بر پایة روش الکایر و فوستر 1محاسبه شده
است [ .]16 ،15معرفها نيز بر اساس شاخص فقر چندبعدي
این گزارش ،اهداف توسعة هزاره ،نوع اقالم دادة موجود در
سرشماري عمومي نفوس و مسکن مركز آمار و پژوهشهاي
مشابه انتخاب شده است (جدول .)2

جدول  .2ابعاد و معیارهای مد نظر در شاخص فقر چند بعدی
بعد

سالمت
آموزش

استاندارد
زندگی

معرفها

خانوار محروم است اگر ...

مرگومير کودکان
وضعيت تحصيل فرزندان
وضعيت سواد خانوار
برق
آب آشاميدنی
امکانات بهداشتی
نوع اسکلت واحد مسکونی
سوخت براي پختوپز
دارایی
سرانة اتاق

حداقل مرگومير یک کودک زیر پنج سال داشته باشد
حداقل یکی از فرزندان  6تا  13سالة خانوار تحصيل نکنند
هيچیک از افراد خانوار دورة ابتدایی یا نهضت را به پایان نبرده باشد
در واحد مسکونی برق وجود نداشته باشد
منبع تأمين آب آشاميدنی خانوار بهسازي نشده باشد یا از رودخانه ،برکه و ...باشد
در واحد مسکونی توالت وجود نداشته باشد
جنس واحد مسکونی از خشت و چوب یا خشت و گل باشد
براي پختوپز از سوخت جامد (هيزم ،زغال چوب ،کود حيوانی و )...استفاده کند
حداقل یکی از داراییهاي خودروي سبک ،موتورسيکلت ،رایانه و تلفن را نداشته باشد
بيشتر از سه نفر در یک اتاق زندگی کنند

دادههاي استفادهشدة این بخش برگرفته از دادههاي خام
پرسشنامههاي فردي و خانواري سرشماري عمومي نفوس و
مسکن مركز آمار سال  1035است كه در پایگاه اینترنتي مركز
آمار موجود است [ .]11با توجه به نوع دادة مورد نياز هر معرف و
سطح آستانة محروميت ،افراد و خانوارهاي محروم در هر معرف
مشخص شدند .سپس با درنظرگرفتن ميزان آستانة دوم فقر،
خانوارهاي فقير كشور تعيين شد .در مرحلة بعد ،تعداد
خانوارهاي فقير هر استان و شدت فقر این خانوارها سنجيده شد.

به منظور بررسي تأثير دسترسي به آب بهداشتي سالم و فاضالب
بهداشتي بر فقر خانوارها ،با توجه به اینکه متغير وابسته متغير
موهومي دو حالتة فقيربودن یا نبودن خانوار را نشان ميدهد ،از
مدل رگرسيوني الجيت استفاده شده است .فرم خطي رگرسيون
الجيت12به صورت زیر نوشته ميشود.

1. Alkire and Foster
2. Logit regression
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این مدل رگرسيوني نسبت به پارامترها خطي است و
وابسته به تغييرات متغير  ،xاز∞ -تا ∞ +تغيير ميكند𝑃𝑖 .
احتمال فقيربودن خانوار و  1  Pi احتمال فقيرنبودن
خانوار را نشان ميدهد Li .به نام الجيت معروف است و
لگاریتم نسبت فقيربودن به غير فقيربودن خانوار را نشان
ميدهد .در این مدل ،پارامترهاي  β1تا  βkضرایب رگرسيون،
 β0مقدار ثابت و  uiجزء اخالل مدل رگرسيوني را بيان
ميكند .همچنين  x1تا  xkمتغيرهاي مستقل مدل شامل نوع
آب آشاميدني خانوار ،روش دفع فاضالب واحد مسکوني،
جنسيت ،وضعيت زناشویي ،مدرک تحصيلي ،وضعيت سواد،
شغل و سن سرپرست خانوار ،بار تکفل ،تعداد افراد خانوار،
نحوة تملك محل سکونت ،نوع اسکلت محل سکونت ،موقعيت
جغرافيایي ،دین ،تابعيت و داشتن فرزند معلول است .در
لگوي الجيت ،ضرایب برآوردشدة اوليه ،فقط عالئم تأثير
متغيرهاي توضيحي را بر احتمال فقيربودن خانوار نشان
ميدهد .براي تفسير نتایج مدل رگرسيوني از نسبت احتمال و
درصد این نسبت استفاده شده است.
 .1نتایج و بحث
 .1.1ارزیابی نقش آب در اقتصاد کشور

براي بررسي آثار كمآبي ،ابتدا مدل تعادل با استفاده از
ماتریس حسابداري اجتماعي تهيهشده براي سال پایه اجرا و
نتایج آن استخراج شد .سپس شوک برونزاي كاهش عرضة
آب خام در مدل لحاظ شد و مدل اجرا شد و نتایج آن با سال
پایه مقایسه شد .نتایج مدل تعادل عمومي ،بيانگر كاهش
سطح فعاليتهاي كشاورزي بر اساس سناریوهاي خوشبينانه،
محتمل و بدبينانه است .سطح توليد فعاليت گندم آبي از  0تا
 00درصد كاهش توليد را نشان ميدهد .همچنين سایر
محصوالت نيز این روند نزولي توليد را نشان ميدهند.
همچنين كمبود آب صادرات محصوالت كشاورزي را
بهشدت متأثر ميكند ،حتي در سناریوي خوشبينانه نيز
حدود  12درصد كاهش صادرات را به دنبال دارد .كاهش
صادرات محصوالت باغي در سناریوهاي مورد نظر به ترتيب
 61 ،22و  31درصد را نشان ميدهد كه نشانة اهميت بسيار
زیاد منابع آبي در بخش كشاورزي است.

جدول  .1آثار کمآبی بر رشتهفعالیتهای کشاورزی
(درصد تغییرات)
رشتة فعالیت

خوشبینانه

محتمل

بدبینانه

گندم آبی
برنج
نيشکر و چغندر
دانههاي روغنی آبی
سایر غالت آبی
حبوبات آبی
سبزیجات
محصوالت جاليزي
نباتات علوفهاي
باغداري
خدمات کشاورزي و
مرغداري
دامداري و
دامپروري
جنگلداري
ماهيگيري

-3/9
-3
-0/8
-4/7
-5/2
-8/4
-5/1
-5/3
-2/8
-8/4
-0/5
-0/4
-0/1
-0/4

-14/9
-18/6
-3/6
-17/6
-19/3
-28/7
-17/8
-18/3
-14
-24/6
-1/9
-1/9
-0/8
-1/9

-33/7
-43
-11/6
-37/8
-40/6
-52/6
-32/9
-33/6
-43/2
-39/0
-5/4
-7/7
-3/4
-6/1

جدول  .1آثار کمبود آب بر صادرات محصوالت کشاورزی
(درصد تغییرات)
محصول

خوشبینانه

محتمل

بدبینانه

دانههاي روغنی
حبوبات
سبزیجات
محصوالت باغی

-13/3
-11/9
-9/2
-22/3

-45/3
-40/5
-41/3
-61/5

-76/6
-70/6
-76/3
-87/4

كمبود آب تأثير شدیدي بر واردات محصوالت كشاورزي
دارد .محصوالت راهبردي نظير گندم و برنج در سناریوي
بدبينانه تا حدود  55درصد افزایش واردات را نشان ميدهند.
جدول  .5آثار کمبود آب بر افزایش واردات محصوالت کشاورزی
(درصد تغییرات)

محصول

خوشبينانه

محتمل

بدبينانه

گندم
برنج
دانههاي روغنی
سایر غالت
محصوالت باغی

5/6
3/8
5/1
2/7
3/1

24/5
24
21/8
12/0
15/4

89
83
54/9
30/5
49/1

همچنين كمبود آب در سناریوهاي خوشبينانه ،محتمل و
بدبينانه توليد ناخالص داخلي كشور را به ترتيب  0/0 ،3/3و
 3/0درصد كاهش ميدهد .این در حالي است كه سهم
ستاندة بخش آب از توليد ناخالص داخلي كشور به طور
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ميانگين برابر با  3/2درصد است كه درصد بسيار ناچيزي را
شامل ميشود [ .]3عمدهترین دليل این كمشماري در
سيستم حسابداري ملي ،لحاظنشدن ارزش واقعي آب در
حسابهاي ملي به دليل نقصهاي این سيستم است كه تنها
مبتني بر ارقام پولي است .همچنين در سيستم حسابداري
ملي ،در طبقهبندي خدمات دفع فاضالب و زباله و بهداشت
محيط ،بين خدمات تصفية فاضالب و پسماند ،تفکيکي
صورت نميپذیرد .استفادة مجدد از پسماند و آب نيز در
چرخة اقتصادي داراي ابهاماتي است [.]13
از دیگر آثار كمبود آب در كشور ميتوان به كاهش
مصرف خصوصي تا  10/5اشاره كرد .كمبود آب ،تورم را در
جامعه تشدید ميكند؛ به طوري كه در سناریوي محتمل تا 2
درصد ميزان تورم افزایش ميیابد (جدول .)6
جدول  .6آثار کمآبی بر شاخصهای کالن کشور (درصد)
شاخص

توليد ناخالص داخلی ()GDP
مصرف خصوصی
متوسط قيمت سایهاي آب
تورم

خوشبینانه
1

-3/5
-1/3
22
3/6

محتمل بدبینانه

-4/4
-8/5
133
2

-5/3
-13/8
212
7

1. Gross Domestic Product

در شرایط كمآبي ،ارزش ضمني آب بهشدت افزایش
ميیابد كه نشاندهندة هزینة فرصت بسيار باالي آب است؛
بهطوري كه در شرایط خوشبينانه ارزش ضمني آب 22
درصد افزایش ميیابد.
با توجه به بررسي آثار و پيامدهاي كمبود آب در كشور
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ميتوان نتيجه گرفت كه بخش آب در اقتصاد كشور نقش
بسيار مهمي را داراست و هرگونه كمبود آب اقتصاد و امنيت
غذایي كشور را بهشدت متأثر ميكند .بر اساس محاسبات
تحقيق ،با توجه به ارزش توليد ناخالص داخلي در سال
 ،1030زیان كمبود آب در كشور در سناریوي خوشبينانه
برابر با  00030ميليارد ریال خواهد بود كه نشان ميدهد تا
سقف این مبلغ براي جبران كاهش رشد اقتصادي،
سرمایهگذاري در مدیریت تقاضا ،بهبود بهرهوري آب ،استفاده
از آبهاي غيرمتعارف و بازیافت پساب داراي صرفه است و به
توسعة اقتصادي كشور كمك ميكند.
 .2.1ارزیابی اجتماعی لزوم بازیافت پساب

جدول  ،1نتایج مدل رگرسيوني مرتبط با متغيرهاي نوع آب
آشاميدني خانوار و روش دفع فاضالب واحد مسکوني را نشان
ميدهد .در این مدل ،گروه پایة متغيرهاي نوع آب آشاميدني
و روش دفع فاضالب به ترتيب دسترسي به شبکة آبرساني
عمومي و دفع فاضالب از طریق شبکة عمومي و اختصاصي در
نظر گرفته شده است .نتایج نشان ميدهد خانوارهاي
روستایياي كه منبع تأمين آب آشاميدني آنها چاه ،چشمه،
قنات و آبانبار بهسازي شده است ،نسبت به خانوارهایي كه
از شبکة آبرساني عمومي استفاده ميكنند ،احتمال
فقيربودنشان  01/3درصد بيشتر است .همچنين خانوارهاي
شهري و روستایياي كه منبع تأمين آب آشاميدني آنها
رودخانه و بركه است ،نسبت به خانوارهایي كه دسترسي به
شبکة عمومي آبرساني دارند؛ به ترتيب  000و  003درصد
فقيرترند.

جدول  .7رابطة بین منبع تأمین آب و روش دفع فاضالب با فقر خانواده با استفاده از رگرسیون الجیت
ضرايب

معنيداری()P>Z

نسبت احتمال

درصد

روستایی
شهري
روستایی
شهري
روستایی
شهري
روستایی
شهري
روستایی

3/25
3/28
1/68
3/97
1/63
1/69
3/48
3/52
3/73

3
3/1
3
3
3
3
3
3
3

1/42
1/25
8/24
2/64
3/98
8/33
1/32
2/27
2/13

41/5
25/2
322
164/2
493
333
32/1
127/3
139

شهري

3/15

3/3

1/23

23/4

متغیرها

چاه ،چشمه ،قنات بهسازيشده
آب آشاميدنی خانوار

چاه ،چشمه ،قنات بهسازينشده
رودخانه ،برکه و سایر

روش دفع فاضالب توالت واحد
مسکونی

چاه جذبی
محيط اطراف
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احتمال فقيربودن خانوارهاي روستایياي كه محل دفع
فاضالب توالت واحد مسکونيشان چاه جذبي است ،نسبت به
خانوارهاي روستایياي كه دفع فاضالب واحد مسکونيشان از
طریق شبکة عمومي یا اختصاصي است 02 ،درصد بيشتر
است .این نسبت در مورد خانوارهاي روستایياي كه دفع
فاضالب توالت واحد مسکونيشان در محيط اطراف است،
 130درصد است .بنابراین ،نوع دسترسي به آب سالم و نحوة
دفع فاضالب با فقر چندبعدي خانوارها در كشور رابطة
معنيداري دارد؛ به عبارتي ،فقر در خانوارهاي شهري كه
دسترسي به شبکة آبرساني عمومي ندارند یا نحوة دفع
فاضالب توالت واحد مسکونيشان چاه جذبي است ،شيوع
بيشتري دارد .همچنين خانوارهاي روستایي كه آب آشاميدني
خود را از چاه ،چشمه ،قنات ،آبانبار ،رودخانه و بركه تأمين
ميكنند (دسترسينداشتن به شبکة عمومي آبرساني) یا محل
دفع فاضالب واحد مسکوني چاه جذبي و یا محيط اطراف
است ،نسبت به سایر خانوارهاي روستایي فقيرترند.
 .1جمعبندی
نتایج این مطالعه نشان داد كه زیان كمبود آب بر اساس
توليد ناخالص ملي سال  1030در سناریوي خوشبينانه بيش
از  00هزار ميليارد ریال خواهد بود كه به منظور جبران
كاهش رشد اقتصادي كشور ،تا سقف این مبلغ سرمایهگذاري
در اصالح الگوي مصرف ،بازیافت پساب و بهبود بهرهوري آب
بهصرفه است .سایر یافتههاي این بررسي بيانگر آن است كه
فقر خانوارها با نوع دسترسي به آب سالم و نحوة دفع فاضالب
واحد مسکوني ارتباط دارد و استفاده از آب آشاميدني ناسالم
و دفع غير بهداشتي فاضالب در خانوارهاي فقير كشور شيوع
بيشتري دارد .در حال حاضر ،مهمترین روش دفع فاضالب در
كشور از طریق چاه جذبي است و بخشي از فاضالب واحدهاي
مسکوني نيز در محيط اطراف پخش ميشود كه به گسترش

انواع بيماريهاي مختلف ناشي از آلودگي منابع آب و خاک و
همچنين خسارت به محيط زیست منجر ميشود .با توجه به
پيشبيني جمعيت  03ميليون نفري در سال  1033و
همچنين نبودن امکان تأمين آب مورد نياز مصرفي از منابع
آب تجدیدپذیر كشور ،لزوم كنترل و هدایت پسابها به
منظور استفادة مجدد را اجتنابناپذیر ميكند .افزایش حجم
پسابهاي كشور از  20ميليارد مترمکعب در سال  1033به
 03ميليارد مترمکعب در سال  1033پيشبيني شده و سهم
پسابهاي بازیافتي از كل نياز آبي كشور ( 110ميليارد
مترمکعب) 0 ،درصد ( 0ميليارد مترمکعب) در نظر گرفته
شده است [ .]23،10همچنين در اسناد باالدستي كشور نظير
سياستهاي كلي نظام در بخش منابع آب [ ،]21راهبردهاي
بلندمدت توسعة منابع آب كشور [ ]10و بستة اجرایي
مدیریت منابع آب در برنامة پنجم توسعه [ ]22نيز به استفاده
از آبهاي غير متعارف (پسابهاي شهري ،صنعتي و
كشاورزي ،آب فسيل ،دریا و آبهاي شور ،سخت و لبشور)
در تأمين نيازهاي آبي كشور تأكيد شده است .همچنين از
اهداف سند بخش آب در برنامة پنجم توسعه ،دسترسي 133
درصد جمعيت شهري و روستایي به آب شرب بهداشتي و
دسترسي  63درصد جمعيت شهري و  03درصد جمعيت
روستایي به سامانههاي جمعآوري و تصفية پساب است [.]22
دسترسي به این چشمانداز نيازمند تدوین برنامهاي مدون
براي عملياتيكردن اهداف تعيينشده است كه اولویت آن
توجه به توسعة پایدار با محوریت منابع آب و پساب است.
تشکر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مالي طرح كالن ملي دانش و فناوري
بازیافت پسابهاي شهري ،صنعتي و كشاورزي به شماره
پروژة  113133233انجام شده است .از سفارشدهندگان و
مجري محوري طرح سپاسگزاریم.
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[ .]10وزارت نيرو (" .)1032سند راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور" ،انتشارات روابط عمومي و امور بينالملل شركت
مدیریت منابع آب ایران ،تهران.
[ .]23وزارت نيرو (" .)1030گزارش عملکرد بيست وپنج ساله ،بخش دوم :سيماي امور آب" ،وزارت نيرو ،تهران.
[ .]21مجمع تشخيص مصلحت نظام ( .)1010سياست هاي كلي نظام در بخش منابع آب .مجمع تشخيص مصلحت نظام ،تهران.
[ .]22وزارت نيرو ( .)1001بسته اجرایي مدیریت منابع آب كشور در برنامه پنجم توسعه ،وزارت نيرو ،تهران.

