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 کشور در پساب بازیافت اجتماعی و اقتصادی ضرورت ارزیابی
 

 انیمهد بایشک ،*یوسفی یعل

 ییروستا توسعةگروه  ،کشاورزي ةدانشکد ،اصفهان یدانشگاه صنعت اصفهان،

 

 

 چکیده

 ييراتآب و تغ منابع ناکارآمد یریتمد ی،آلودگ یشبا رشد جمعيت، افزا همگامآب در کشور  کمبود

آلودگی را به  تهدید توان میاز پساب  شده مدیریتو  اصولی برداري بهرهشده است. با  یدتشد یيماقل

و  يديتول هايفعاليت بر آب کمبود آثار مطالعه، این در. کرداین منبع تبدیل  از مندي بهرهفرصت 

 يدنیآشام بآ تأمينخانوارها با منبع  يسپس ارتباط فقر چندبعد شود، می یکشور بررس کالن هاي شاخص

 یويکمبود آب در سنار یانز که دهد مینشان  یج. نتاشود می یابیارز یو روش دفع فاضالب واحد مسکون

 وري بهرهبهبود  در گذاري سرمایهمبلغ  ینخواهد بود که تا سقف ا یالر يلياردهزار م 43برابر با  ينانهخوشب

 يدنیاستفاده از آب آشام ين،همچن .است فهصربه يکاهش رشد اقتصاد جبران برايپساب  یافتو باز آب

دارد. با توجه به  يشتريکشور رواج ب فقير هاي خانواده ينفاضالب در ب بهداشتی يرناسالم و دفع غ

 کنترل و مجدد استفادةمنظور  به ها پساب یتدفع فاضالب در کشور، لزوم کنترل و هدا فعلی هاي روش

 .است ناپذیر اجتناب آب و خاک آلودگی

 

 .آب کمبودفقر،  ي،اقتصاد زیانفاضالب،  دفع ،پساب بازیافت: یدیکل های اژهو

 

 مقدمه .1
از  یکي وو انساني  زیستي پدیدةمنبع حياتي براي هر  آب

 و مدیریت امروزه. ستكشورها توسعةمنابع مهم پایه براي 
در  بلکه توسعه، حال در كشورهاي در تنها نه آب حفاظت

 ایران[. 1] است فراوانياهميت  داراي یافته توسعهكشورهاي 
واقع شده  جهان خشك نيمهو  خشك ناحيةاز نظر اقليمي در 

اقليمي كشور است كه به  اصلي هاي مشخصه از آبي كماست. 
هاي ادواري در تمام طول تاریخ رنج و  صورت خشکسالي

 كمبود حاضر حال درهاي فراواني پدید آورده است.  دشواري
به اهداف توسعه  يلن برايرا  يفراوان هايچالش كشور در آب

 ينب ،كشور هاياستان از بسياري درآورده است.  وجود هب
و منابع آب در دسترس تعادل وجود  ياستحصال آب يزانم
استان كشور نسبت  03استان از مجموع  هفت. تنها در داردن

 03به منابع آب در دسترس كمتر از  يمنابع آب استحصال
با بحران كمبود  تفاوتم هاي هاستان با درج 20و  استدرصد 

از  يشنسبت ب یناستان، ا دوازدهمواجه هستند و در  آب
 يدتول يبرا ياستحصال آب منابع ين. همچناستدرصد  133

 مکعبمتر ميليارد 10تا  11، برابر با 2330گندم در سال 
كشور،  يتجمع یشبا توجه به افزا كه حالي در است، بوده

كشور در  يازگندم مورد ن مينأت براي يازرد نآب مو يزانم
 انتظار و بود خواهد مکعبمتر ميليارد 11 حدود، 2323سال 

 آب كمبود بحران با كشور هاياستان از بسياري كه رودمي
 كشور غذایي امنيت مينأت براي كافي آب و باشند مواجه
ني روند كنو ةادام با رسدمي نظر به[. 2،0] باشد نداشته وجود

 جمعيت نفر ميليون 0/03 بينيمصرف آب در كشور و پيش
ميليارد 103 كشور نياز مورد آب مقدار، 1033 سال در

 از آب ميزان این مينأت است بدیهي[. 0] باشدمترمکعب 
 هرگونه و بود نخواهد پذیر امکان كشور آبي تجدیدپذیر منابع

كشاورزي به منظور  ةتوسع جمله از رفامص افزایش
بهبود و  یاصادرات محصوالت كشاورزي  یایي كامل خودكفا
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 و مصرف فعليكيفيت بهداشت با حفظ الگوي  ارتقاي
)نظير  آبي تجدیدپذیر منابع از برخي شدنخارج همچنين

 دليلبهها( از دسترس  زیرزميني و برخي رودخانه هاي آب
را  نياز و مصرف آب ةموازن وضعيت ،متعارفهاي غير آلودگي

 .دكن تر مي بغرنج یندهدر آ
و رشد شتابان  يتروزافزون جمع یشبا افزا همگام

 ،جوامع روي پيش مهم هاي چالشجمله  از شدن، صنعتي
به  يابيدست برايپساب  یریتمد ومنابع آب  يفيتك كاهش
 بر يزن هزاره ةاهداف توسع در رو، این از .است پایدار توسعة
از  يبرخوردار ينو همچن ييدنبه آب آشام یدارپا يدسترس

 كيدأفاضالب ت يدفع بهداشت يلاز قب محيط مناسب بهداشت
 كه دهديمختلف نشان م يكشورها ةتجرب[. 5،6] است شده

 عفوني هايبيماري كاهش با مستقيمي ةرابط آب سازيبه
 ميزان ،سالم آشاميدني آب تأمين از پس كه طوريبهدارد؛ 
 خونياسهال درصد، 0/60 حصبه درصد، 1/10 ميرو   مرگ

 .[1]است  یافته كاهش درصد 1/02 اسهال و درصد 1/20

، 1003 مسکن و نفوس عمومي سرشماري نتایج مطابق
 رسانيآب شبکة) بهداشتي و سالم آب به خانوارها درصد 00

درصد  06و  يدنآشام ي( براشده سازيبهو منبع آب  يعموم
 از درصد 03 تنها همچنين،. نددار دسترسي وپز پخت يبرا

عمومي فاضالب دسترسي دارند كه  ةشبک به كشور خانوارهاي
 ةدرصد بر تأسيسات شبک 5، 1035با آمار سال  یسهدر مقا

 پنجتوجه به افزایش  با كهعمومي فاضالب افزوده شده است 
 چنداني بهبود رسدمي نظر بهنفري جمعيت كشور،  ميليون
روش دفع فاضالب در  ترینمهمحاضر، حال  در. است نداشته

 ،خانوارها درصد 11 و است يچاه جذب یقكل كشور از طر
. كنند مياطراف پخش  يطخود را در مح ةفاضالب آشپزخان

 .[3] استدرصد  23مصارف  یرفاضالب سا يرقم برا این
كشور  ةتجدیدشوند آب منابع درصد 03 از بيش ي،طرف از

 ترینمهم جمله از ،ودشياستفاده م يدر بخش كشاورز
 ياريمقابله با كمبود آب را بهبود بازده آب يراهکارها
 یشآب و افزا نرفتنبا درنظرگرفتن فرض هدر اما ،اند برشمرده

 در (،یافتهتوسعه يدرصد )مشابه كشورها 13به  ياريآب بازده
به منابع آب  يكشور نسبت منابع آب استحصال استان دوازده

 133 از بيش استان چهاردرصد و در  03از  يشب در دسترس
و كشور همچنان با بحران كمبود آب مواجه  بود خواهد درصد

 فزایندگي اثر درنظرگرفتن دیگر، طرف از[. 0] خواهد بود
 نشان آبریز حوضة ياسدر مق ياريبازده آب يينآب و تع ةچرخ
 حلبه  چندانه سطح مزرع در ياريآب بازده افزایشكه  داده

این  در[. 11، 13، 0] شود نمي منجرآب  كمبود مشکل
شرایط بحراني، ایجاد تعادل پایدار بين عرضه و تقاضا به 

 اساسي در كشور تبدیل شده است. با توجه به آنکه يمعضل
 كشور آیندة يازن يپاسخگو ياريآب بازده یشبر افزا تکيه

جمله  از ها پساباز  مجدد استفادةو  بازیافت ،بود نخواهد
و  اصولي برداري بهره با كه بود خواهد آب عرضة یدارمنابع پا
فرصت  به را آنآلودگي  تهدید توان مي شده مدیریت

 ترسيم اینکهتوجه به  با. كرداین منبع تبدیل  از مندي بهره
 تحوالت از آگاهي و آب بخش آتي اندازهاي چشم و دورنما

 از كارآمدو  شده ریزي برنامه ةاستفاد نيازپيش تقاضا، آتي
مرحلة  دركه  است آن پژوهش این هدف است،منابع آب 

 و كند ييناقتصاد كشور تب در رانقش آب  اهميت نخست،
 اهميتو در مرحلة دوم  دكن يكمبود آب را بررس یانز

را  جبران كمبود آب براي پساب بازیافت در گذاريیهسرما
 ةنحو بين ارتباط اعياجتم منظر از ،گاهآن نشان دهد.

و  يو دفع فاضالب واحد مسکون يدنيبه آب آشام يدسترس
 . دشو مي يبررس خانوارها يچندبعد فقر يتوضع

 

 ها روشو  مواد .2
آثار كم ،در كشور پساب یافتباز لزوم اقتصادي ارزیابي براي
 در .شد بررسي كشور يمختلف اقتصاد هايبخشدر  آبي

تغيير در محيط زیست، كل  مدلسازي منابع آب، هرگونه
خواه این تغيير ناشي از مخاطرات  .كند مي متأثراقتصاد را 

 ،آب كمبود مثال براي ؛طبيعي یا به علت دخالت انسان باشد
در   دارد پي در راكاهش توليد محصوالت كشاورزي و دامي 

. همچنين شود مي منجرنهایت به كاهش درآمد كشاورزان 
 شود ميشرب  آب عرضة كاهش بسبخشکسالي از یك طرف 

هاي اپيدیمي را به  از طرف دیگر افزایش شيوع بيماري و
 تهدید به توان مي آب، كمبودمستقيم  غيردنبال دارد. از آثار 

 هاي ناپایداري سایر و مهاجرت بيکاري، كشور، غذایي امنيت
براي بررسي  ن،یاشاره كرد. بنابرا اجتماعي و اقتصادي

 يعموم تعادل مدل مانند روشي به ازني آب بخش يمدلساز
 ریسا و آب بخش نيب متقابل ارتباطات بتواند كه است

، تفسير جریانات  این مدل [.12] كند لحاظ را ها بخش
 دیگر، عبارت به ؛ماتریس حسابداري اجتماعي است

از رفتار  خطيغير و خطي سازيشبيه معادالت از اي مجموعه
د. ماتریس حسابداري كارگزاران مختلف اقتصادي هستن

 وار دایره چرخةاجتماعي چارچوب آماري جامعي است كه 
دهد. این ماتریس  اقتصاد را در یك مقطع زماني نشان مي

وبا

 

و

 



 1      پساب در کشور یافتباز یو اجتماع یضرورت اقتصاد یابیارز: هدیانمیوسفی و  

 این در. است ستانده -دادهاز جدول  یافتهگسترش صورت
آثار كمبود آب، ماتریس حسابداري  بررسي يبرا ،مطالعه

 ماتریستهية  يابرساخته شد.  1033 سال ةیپااجتماعي بر 
اي گسترده از  ، مجموعه1033حسابداري اجتماعي سال 

ها و اطالعات آماري استفاده شده است كه شامل  داده
 يها جدولمركز آمار، ستاندة -داده يها جدول
 براي ها حساب)توالي  مركزي بانك ملي هاي حساب
 و دولت مالي، غير و مالي هاي شركت خانوارها، هاي بخش
 جهاد وزارت توليد و هزینه هاي آمارنامه(، خارج دنياي

 و آب منابع تیمدیر شركت مالي هايحساب ،كشاورزي
براي  هواشناسي يهادادهو  وفاضالبآب يمهندس شركت

هاي كاال،  . این ماتریس شامل حساباستسال آبي مورد نظر 
 سرمایه و ماليات نهادها، معامالتي، هزینةفعاليت، عوامل، 

 ،يمل حسابان در آب نقش نييتع در مسئله ترینمهم. است
ملي است.  هايحساب ةچرخ در آبي منابع ارزش كردنمرئي

 ياضیر يزیربرنامه مدل جینتا از استفاده با ،منظور نیا هب
 شده لحاظ ياجتماع يحسابدار سیماتر در آب نقش مثبت،
نقش  يابیارز يبرا شده استفاده آبيكم يها سناریو [.10] است

تغييرات  دفتر مطالعةدر اقتصاد كشور مطابق با نتایج  آب
اقليمي سازمان حفاظت محيط زیست در نظر گرفته شده 

 (. 1است )جدول 
 

 [11] در مدل شده استفاده آبی کم سناریوهای. 1 جدول

 سناريو )درصد( بارندگي کاهش

 خوشبينانه 11

 محتمل 9/43

 بدبينانه 85

 
و شدت  زانيم ،پساب یافتوم بازلز ياجتماع یابيارز براي

فقر  شاخص گانةسهابعاد  اساس بر كشور يخانوارهافقر 
ملل متحد  عمران برنامة يانسانتوسعة  يهاگزارش يچندبعد
 هشد محاسبه 1و فوستر ریلکاا روش ةیپا رب وملل  سازمان

 يشاخص فقر چندبعد اساسبر  زيها ن معرف [.16، 15]است 
موجود در  ةدادهزاره، نوع اقالم  ةعتوسگزارش، اهداف  نیا

 يهاپژوهشسرشماري عمومي نفوس و مسکن مركز آمار و 
 .(2)جدول  است همشابه انتخاب شد

 
 شاخص فقر چند بعدی درمد نظر  یارهایابعاد و مع. 2 جدول

 ... اگر است محروم خانوار ها معرف بعد

 باشد داشته سال پنج ریز کودک کی ريمو  مرگ حداقل کودکان ريمو  مرگ سالمت

 آموزش
 نکنند تحصيل خانوار سالة 13 تا 6 فرزندان از یکی حداقل فرزندان ليتحص تيوضع
 دباش نبرده انیپا به را نهضت ای ییابتدا دورة خانوار افراد از کیچيه خانوار سواد تيوضع

 استاندارد
 یزندگ

  باشد نداشته وجود برق یمسکون واحد در برق
 باشد.. .و برکه رودخانه، از ای باشد نشده سازيبه خانوار یدنيآشام آب نيتأم منبع یدنيآشام آب

 باشد نداشته وجود توالت یمسکون واحد در یبهداشت امکانات
 باشد گل و خشت ای چوب و خشت از یمسکون واحد جنس مسکونی واحد اسکلت نوع

  دکن استفاده...( و یوانيح کود چوب، زغال هيزم،) جامد سوخت از زوپپخت يبرا وپزپخت يبرا سوخت
 باشد نداشته را تلفن و رایانه سيکلت،موتور سبک، يخودرو يهاییدارا از یکی حداقل ییدارا

 کنند یزندگ اتاق کی در نفر سه از شتريب اتاق سرانة

 
هاي خام  برگرفته از داده بخشاین  شدة هاستفادهاي  داده

 و نفوس سرشماري عمومي يخانوار و يفرد يهاپرسشنامه

مركز  ينترنتیا گاهیدر پا كه است 1035 سال مسکن مركز آمار
هر معرف و  ازيمورد ن ةدادبا توجه به نوع [. 11]آمار موجود است 

 معرف هر در محروم يخانوارها و افراد ت،يمحروم ةآستانسطح 
دوم فقر،  ةستانآ زانيم درنظرگرفتن با سپس. شدند مشخص
 تعدادبعد،  ةمرحل درد. ش نييتعكشور  ريفق يخانوارها
 .شد دهيسنج خانوارها نیا فقر شدت و استان هر ريفق يخانوارها

سالم و فاضالب  يبه آب بهداشت يدسترس ثيرأت يبررس منظور به
 فقر خانوارها، با توجه به اینکه متغير وابسته متغير بر يبهداشت

از  ،دهد فقيربودن یا نبودن خانوار را نشان مي ةموهومي دو حالت
 يونرگرس يفرم خط الجيت استفاده شده است. يمدل رگرسيون

 . شودمي نوشته زیر صورت به21يتالج

                                                                           
1. Alkire and Foster  
2. Logit regression 
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نسبت به پارامترها خطي است و  يمدل رگرسيون این
 𝑃𝑖كند.  + تغيير مي∞تا  -∞، ازxوابسته به تغييرات متغير 

 و خانوار فقيربودناحتمال  iP1  فقيرنبودناحتمال 
 واست  معروف الجيت به نام Li. دهدمي نشان را خانوار

 نشان را خانوار فقيربودن لگاریتم نسبت فقيربودن به غير
 ،رگرسيونب یضرا βkتا  β1مترهايا، پاردلدر این م. دهد  مي
β0  ومقدار ثابت ui بيانرا  يونيجزء اخالل مدل رگرس 
 نوع شامل مستقل مدل يرهايمتغ xkتا  x1 همچنين. كند مي

 ي،خانوار، روش دفع فاضالب واحد مسکون يدنيآب آشام
 ،وضعيت سواد يلي،مدرک تحص یي،زناشو يتوضع جنسيت،

بار تکفل، تعداد افراد خانوار،  ،خانوار سرپرست سن و شغل
محل سکونت، نوع اسکلت محل سکونت، موقعيت  تملك نحوة

 در .است معلول زندفر داشتن و تابعيت دین، ،جغرافيایي
 تأثير عالئم فقط اوليه، ةبرآوردشد الجيت، ضرایب لگوي

 نشانخانوار  فقيربودن احتمال بر را متغيرهاي توضيحي
و  از نسبت احتمال يونيمدل رگرس ایجتن يرتفس براي. دهد مي

 .است شدهدرصد این نسبت استفاده 
 

 بحث و جینتا .1
 شورک اقتصاد در آب نقش یابیارز .1.1

آبي، ابتدا مدل تعادل با استفاده از  آثار كم بررسي براي
براي سال پایه اجرا و  شده تهيهماتریس حسابداري اجتماعي 

 عرضة. سپس شوک برونزاي كاهش شدنتایج آن استخراج 
و نتایج آن با سال  دشو مدل اجرا  شدخام در مدل لحاظ  آب

گر كاهش . نتایج مدل تعادل عمومي، بيانشدپایه مقایسه 
بر اساس سناریوهاي خوشبينانه،  كشاورزي هاي فعاليتسطح 

تا  0محتمل و بدبينانه است. سطح توليد فعاليت گندم آبي از 
دهد. همچنين سایر  درصد كاهش توليد را نشان مي 00

 .دهند ميمحصوالت نيز این روند نزولي توليد را نشان 
همچنين كمبود آب صادرات محصوالت كشاورزي را 

كند، حتي در سناریوي خوشبينانه نيز  شدت متأثر مي هب
درصد كاهش صادرات را به دنبال دارد. كاهش  12حدود 

صادرات محصوالت باغي در سناریوهاي مورد نظر به ترتيب 
دهد كه نشانة اهميت بسيار  درصد را نشان مي 31و  61، 22

 زیاد منابع آبي در بخش كشاورزي است. 
 

 یکشاورز هایفعالیترشتهبر  بیآکم آثار. 1 جدول

 (تغییرات)درصد 

 بدبینانه محتمل خوشبینانه فعالیت رشتة

 33/7- 14/9- 3/9- آبی گندم
-3 برنج  6/18-  43-  

 11/6- 3/6- 0/8- چغندر و نيشکر
 37/8- 17/6- 4/7- آبی روغنی هاي دانه

 40/6- 19/3- 5/2- آبی غالت سایر
 52/6- 28/7- 8/4- آبی حبوبات

 32/9- 17/8- 5/1- سبزیجات
 33/6- 18/3- 5/3- جاليزي محصوالت

-8/2 اي علوفه نباتات  14-  2/43-  
 39/0- 24/6- 8/4- باغداري

 و کشاورزي خدمات
 دامپروري

-0/5 -1/9 -5/4 
 7/7- 1/9- 0/4- مرغداري و دامداري

 3/4- 0/8- 0/1- جنگلداري
 6/1- 1/9- 0/4- ماهيگيري

 
 کشاورزی محصوالت صادرات بر آب کمبود آثار. 1 جدول

 (تغییرات)درصد 

 بدبینانه محتمل خوشبینانه محصول

 76/6- 45/3- 13/3- روغنی هاي دانه
 70/6- 40/5- 11/9- حبوبات

 76/3- 41/3- 9/2- سبزیجات
 87/4- 61/5- 22/3- باغی محصوالت

 
بر واردات محصوالت كشاورزي  شدیدي تأثيرآب  كمبود

گندم و برنج در سناریوي  نظير راهبردي. محصوالت دارد
 دهند.  درصد افزایش واردات را نشان مي 55بدبينانه تا حدود 

 
 کشاورزی محصوالت واردات افزایش بر آب کمبود آثار. 5 جدول

 (تغییرات)درصد 

 بدبينانه محتمل خوشبينانه محصول

 89 24/5 5/6 گندم
8/3 برنج  24 83 

 54/9 21/8 5/1 روغنی هاي دانه
 30/5 12/0 2/7 غالت سایر

 49/1 15/4 3/1 باغی محصوالت

 
كمبود آب در سناریوهاي خوشبينانه، محتمل و  همچنين

و  0/0، 3/3بدبينانه توليد ناخالص داخلي كشور را به ترتيب 
است كه سهم  يدر حال این. دهد ميدرصد كاهش  0/3

طور  بهآب از توليد ناخالص داخلي كشور  بخش ستاندة
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درصد بسيار ناچيزي را  كه استدرصد  2/3با  برابر يانگينم
در  شماري كم ینا يلدل ترین عمده [.3]شود  مي شامل

 در آب واقعي ارزش نشدن لحاظ ،يمل يحسابدار يستمس
 نهات كه است سيستم این هاينقص دليل به ملي هاي حساب

 يحسابدار يستمس در همچنيناست.  يبر ارقام پول يمبتن
خدمات دفع فاضالب و زباله و بهداشت  بندي طبقهدر  ي،مل

 يکيو پسماند، تفک فاضالب تصفيةخدمات  ينب ،محيط
در  يزاز پسماند و آب ن مجدد استفادة. پذیرد نميصورت 

 [.13]است  يابهامات يدارا اقتصادي چرخة

 كاهش به توان ميبود آب در كشور آثار كم یگرد از
. كمبود آب، تورم را در كرد اشاره 5/10مصرف خصوصي تا 

 2كند؛ به طوري كه در سناریوي محتمل تا  جامعه تشدید مي
 (. 6)جدول  یابد مي افزایش تورم ميزاندرصد 

 
 )درصد( کشور کالن هایشاخصبر  آبی کم آثار. 6 جدول

 هبدبینان محتمل خوشبینانه شاخص

 -1 5/3- 4/4- 3/5(GDP) داخلی ناخالص توليد
 -8/13 -5/8 -3/1 خصوصی مصرف

 212 133 22 آب اي سایه قيمت متوسط
 7 2 6/3 تورم

 

 افزایش شدت بهآبي، ارزش ضمني آب  شرایط كم در
بسيار باالي آب است؛  فرصت هزینة دهندة نشان كه یابد مي
 22 آب ضمني رزشا خوشبينانه شرایط در كه طوري به

 .یابد مي افزایش درصد
كمبود آب در كشور  يامدهايآثار و پ يتوجه به بررس با

گرفت كه بخش آب در اقتصاد كشور نقش  نتيجه توان مي
 يتو هرگونه كمبود آب اقتصاد و امن ستدارا را مهمي بسيار

 محاسبات اساس بر. كند مي متأثر شدت بهكشور را  یيغذا
 سال در داخلي ناخالص توليد ارزش به توجه با تحقيق،
 ينانهخوشب یويكمبود آب در كشور در سنار زیان، 1030

 تا دهد ميخواهد بود كه نشان  یالر يلياردم 00030برابر با 
 ي،كاهش رشد اقتصاد جبران برايمبلغ  ینسقف ا
 استفاده آب، وري بهره بهبودتقاضا،  مدیریت در گذاري سرمایه

 به و استصرفه  يادار پساب بازیافت و متعارفغير هايآب از
 . ندك  يكشور كمك م ياقتصاد ةتوسع

 
 پساب افتیباز لزوم یاجتماع یابیارز .1.2

نوع آب  يرهايمرتبط با متغ يونيمدل رگرس یج، نتا1 جدول
را نشان  يخانوار و روش دفع فاضالب واحد مسکون يدنيآشام
 يدنيع آب آشامنو متغيرهاي پایةمدل، گروه  ین. در ادهد مي

 آبرساني شبکةبه  دسترسي يبو روش دفع فاضالب به ترت
در  يو اختصاص عمومي شبکة طریق از فاضالب دفع و عمومي

خانوارهاي  دهد مينشان  یجنظر گرفته شده است. نتا
چاه، چشمه،  هاآنكه منبع تأمين آب آشاميدني  اي روستایي

به خانوارهایي كه نسبت  ،سازي شده استانبار به قنات و آب
احتمال  ،كنند مي فادهعمومي است آبرساني ةشبک از

 خانوارهاي همچنيندرصد بيشتر است.  3/01 شانفقيربودن
 هاآن آشاميدني آب تأمينكه منبع  اي روستایي و شهري

به  يكه دسترس یينسبت به خانوارها ،استرودخانه و بركه 
درصد  003و  000 يبدارند؛ به ترت يآبرسان عمومي شبکة

 . يرترندفق
 

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

 درصد احتمال نسبت (P>Z)داری يمعن يبضرا یرهامتغ 

 خانوار آشاميدنی آب

 شدهسازيبه قنات چشمه، چاه،
 5/41 42/1 3 25/3 روستایی

 2/25 25/1 1/3 28/3 شهري

 نشده بهسازيچشمه، قنات  چاه،
 322 24/8 3 68/1 روستایی

 2/164 64/2 3 97/3 شهري

 یربرکه و سا رودخانه،
 493 98/3 3 63/1 روستایی

 333 33/8 3 69/1 شهري

 واحد توالتدفع فاضالب  روش
 مسکونی

 یچاه جذب
 1/32 32/1 3 48/3 روستایی

 3/127 27/2 3 52/3 شهري

 اطراف محيط
 139 13/2 3 73/3 روستایی
 4/23 23/1 3/3 15/3 شهري

1. Gross Domestic Product 



 1131، زمستان 1شمارة   ،1بازیافت آب، دورة      6

 محل دفع كه اي یيروستا يخانوارها يربودنفق احتمال
نسبت به  ،است يچاه جذب شان يفاضالب توالت واحد مسکون

 از شان يمسکون واحددفع فاضالب  كه اي روستایي يخانوارها
 بيشتر درصد 02 ،است اختصاصي یا عمومي شبکة یقطر

 دفع كه اي روستایي خانوارهاي مورد در نسبت این. است
اطراف است،  يطدر مح شان مسکوني واحد توالت فاضالب

 نحوةبه آب سالم و  دسترسي نوع بنابراین،. استدرصد  130
 رابطةخانوارها در كشور  يفاضالب با فقر چندبعد دفع
كه  يشهر يهافقر در خانوار ي،عبارت به ؛دارد داري يمعن

 دفع نحوة یاندارند  يعموم آبرساني شبکةبه  يدسترس
 شيوع ،است جذبي چاه شان مسکونيفاضالب توالت واحد 

 آشاميدني آب كه روستایي خانوارهاي همچنين. دارد بيشتري
 تأمينرودخانه و بركه  ،انبار آبرا از چاه، چشمه، قنات،  خود

 محل یا( آبرساني يعموم شبکةبه  نداشتن ي)دسترس كنند يم
اطراف  يطمح یاو  يچاه جذب يدفع فاضالب واحد مسکون

  .يرترندفق یيروستا يخانوارها یراست، نسبت به سا

 

 بندی جمع .1
 اساس بركمبود آب  یانداد كه ز نشان مطالعه ینا نتایج
 بيش ينانهخوشب سناریوي در 1030 سال ملي ناخالص توليد

منظور جبران  بهد بود كه خواه یالر ميلياردهزار  00 از
 گذاري سرمایهمبلغ  ینسقف ا تاكشور،  يكاهش رشد اقتصاد

 آب وري بهره بهبودپساب و  یافتمصرف، باز يالگو اصالح در
كه  است آن انگريب يبررس نیا يها افتهی ریسا .است صرفه به

فاضالب  دفع نحوةبه آب سالم و  يفقر خانوارها با نوع دسترس
ناسالم  يدنيارتباط دارد و استفاده از آب آشام يواحد مسکون

 وعيشكشور  ريفق يفاضالب در خانوارها يبهداشت ريو دفع غ
روش دفع فاضالب در  ترینمهمحال حاضر،  دردارد.  يشتريب

 ياز فاضالب واحدها يبخش و است يچاه جذب یقكشور از طر
 گسترش به كه شود مياطراف پخش  يطمح در نيز يمسکون

 و و خاک آب منابع آلودگي از ناشي مختلف هاي يماريب انواع
 بهتوجه  با. دشو مي منجر یستز يطخسارت به مح ينهمچن
و  1033در سال  ينفر يليونم 03 جمعيت بيني پيش
 منابع از مصرفي يازن موردآب  ينتأم امکان نبودن ينهمچن

 به ها پساب یتكنترل و هدا لزوم ،كشور تجدیدپذیر آب
 حجم افزایش .كند مي ناپذیر اجتناب را مجدد ةاستفادمنظور 
به  1033مترمکعب در سال  يلياردم 20از  كشور هاي پساب

و سهم  شده ينيبشيپ 1033 سالمترمکعب در  يلياردم 03
 ارديليم 110كشور ) يآب ازياز كل ن يافتیباز يها پساب

 گرفته نظر درمترمکعب(  ارديليم 0درصد ) 0مترمکعب(، 
 ريكشور نظ ياسناد باالدست در نيهمچن[. 10،23]شده است 

 يراهبردها ،[21]نظام در بخش منابع آب  يكل يهااستيس
 یياجرا بستةو  [10]آب كشور  منابع توسعةبلندمدت 

استفاده  هب زين [22]توسعه  پنجم برنامةمنابع آب در  تیریمد
و  يصنعت ،يشهر يهاپساب) متعارف ريغ يها آباز 

( شورلبسخت و  شور، يهاآبو  ایدر ل،يفس آب ،يكشاورز
 از نيهمچن .است شده ديتأككشور  يآب يازهاين نيتأمدر 

 133 يدسترس ه،توسع پنجم برنامةاهداف سند بخش آب در 
و  يبه آب شرب بهداشت یيو روستا يشهر تيدرصد جمع

 تيدرصد جمع 03و  يشهر تيدرصد جمع 63 يدسترس
 [.22] است پساب ةيتصف و يورآجمع يهاسامانهبه  یيروستا

 مدون يابرنامه نیتدو ازمندين انداز چشم نیبه ا يدسترس
آن  تیاولو كه است شدهنييتعاهداف  دنكرياتيعمل يبرا

 منابع آب و پساب است.  تیبا محور داریپا توسعةتوجه به 
 

 قدردانی و تشکر
 يفناور و دانش يمل كالن طرح يمال تیحما با مطالعه نیا

به شماره  يكشاورز و يصنعت ،يشهر يهاپساب بازیافت
 و دهندگانسفارشاست. از  شده انجام 113133233 پروژة
 . میسپاسگزار طرح يمحور يمجر
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