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 یفاز منطق براساس یافتیباز یها پساب مصرف یفرهنگ و یاجتماع یامدهایپ لیتحل
 

 2انفریهاشم یدعلیس ،2یقاسم دیوح ،*4لویحاج فتانه

 یاجتماع قاتیتحق ةسسؤم ،یاجتماع علوم و حقوق ةدانشکد ز،یتبر دانشگاه ز،یتبر .1

 یاجتماع علوم گروه ،یانسان علوم و اتیادب دانشکدة اصفهان، هدانشگا اصفهان، .2
 (17/70/39 :رشیپذ خیتار -22/72/39 :افتیدر خیتار)

 

 دهیکچ
 شیافزا درحال تیجمع روزافزون یازهاین به پاسخ یبرا آب منابع نیتأم دیجد یها استیس جمله از

 نیا یینها محصول نکهیا لیدل به اما است، رمتعارفیغ یها آب از مجدد استفادة و یبازچرخان کشور،
 تیموفق در را یمهم نقش جامعه در آن یاجتماع تیمقبول ،دارد کننده مصرف با میمستق ارتباط ندهایفرا

 و یاجتماع یامدهایپ است یضرور ،رو نیا از .کند یم فایا شده هیتصف پساب از مجدد استفادة یها طرح
 و یبررس ،یانسان اجتماعات بر یخصوص و یعموم اقدامات و ها استیس ریتأث یابیارز با آن یفرهنگ

 طرح یاجتماع رشیپذ بر رگذاریتأث یرهایمتغ برآورد نةیزم در یقیتحق حاصل حاضر پژوهش .شود لیتحل
 دهد یم نشان جینتا .است یفاز استنباط روش از استفاده با یکشاورز و یصنعت ،یشهر یها پساب افتیباز

 در سامانه یها یورود که یتیوضع در یحت -است یشهر مصارف پساب، افتیباز از هدف کهیزمان
 مصارف یبرا اما ،رسد ینم (0 یفاز )عدد باال اریبس حد به طرح یاجتماع رشیپذ -باشند تیموقع نیبهتر

 یبرا سامانه یها یورود به کامل ییاعتنا یب .است رتریپذ امکان باال یاجتماع رشیپذ یکشاورز ای یصنعت
 یها اعتراض ای مقاومت ،یاجتماع یها بحران موجب نییپا اریبس یاجتماع رشیپذ و یشهر صارفم

 .شود یم یجمع
 

  .یاجتماع تیمقبول ،یاجتماع امدیپ ،یاجتماع رشیپذ ،یفاز لیتحل پساب، افتیباز :یدیکل یهاواژه
 

 دفه و مقدمه .4
 مصرف رشدبهرو روند و کشور در آب منابع تیمحدود به توجه با

 توسعة و تیجمع شیافزا از یناش که ریاخ یها سال در آب
 منابع نیتأم یبرا دیجد یها استیس است، یکشاورز و صنعت

 و دسترس قابل یها آب زانیم شیافزا بر یمبتن کشور آب
 از مجدد استفادة و یبازچرخان آب، دیجد منابع دنکرنیگزیجا
 یکی و یمحور یها استیس از یکی عنوان به رمتعارفیغ یها آب
 اما ،است شده  مطرح آب تیریمد بلندمدت یراهبردها از
 ةیتصف از استفاده ضرورت هنوز موضوع، تیاهم رغم یعل

 یکی .استنشده  یبررس دقت به یبرگشت یها پساب و ها فاضالب
 و یاجتماع آثار کامل نکردن یابیارز ،نهیزم نیا در مهم لیدال از

 [.1] است دیجد منابع نیا زا استفاده یفرهنگ

 پساب از یبردار بهره یندهایفرا از استفاده ضرورت
 یها گروه اما است، محرز گوناگون یها جنبه از شده هیتصف

 نیگزیجا منابع نیأمت عنوان به برنامه نیا از دیبا زین کننده مصرف
 شةیاند اشاعة یبرا رسد یم نظربه ،رونیا از .ندنک استقبال
 گام شده یزیر برنامه صورت به و جیتدر به دیبا منابع نیا از استفاده
 تقاضا و عرضه تیریمد یدگیچیپ از یمهم بخش [.2] برداشت

 یناش یدگیچیپ به مربوط ،یبرگشت یها آب و ها پساب نهیزم در
 موجود یاقتصاد و یاجتماع ژةیو طیشرا و یفرهنگ یها تفاوت از
 یزیر برنامه جوانب تمام ،رو نیا از .است کشور مختلف مناطق در
 لیتحل و هیتجز جمله از آب دیجد نابعم به یابیدست یبرا

 مستلزم آن، یستیزطیمح و یاقتصاد ییکارا نییتع یبرا ها طرح
 ها پساب نةیزم در تقاضا و عرضه تیریمد یدگیچیپ ینهاد فهم

  Email: fhajiloo@ymail.com   041-33356013نمابر:    041- 33392286تلفن:   :مسئول ةنویسند* 

mailto:fhajiloo@ymail.com


 4931، تابستان 2شمارة   ،2بازیافت آب، دورة      491

 موجب که ستها تفاوت نیا به توجه با ،یبرگشت یها آب و
 رمتعارفیغ منابع از استفاده یبرا کسانی ییالگودر ارائة  یانناتو
 یها عرف دیبا آب تیریمد نه،یزم نیا در .شودیم کشور در آب

 جامع یا برنامه در را ییراهکارها آن براساس و بشناسد را متداول
 بودن یجار ن،یهمچن .دریگ کار به و کند اصالح و انتخاب

 یبرا مساعد ةنیزم جادیا منابع، نیا کاربرد در یشرع یارهایمع
  [.3] کند یم تر دهیچیپ را ها پساب از استفاده نکردیعمل

 یندهایفرا نوع به توجه با دهد یم نشان نیشیپ عاتمطال
 یبوم فرهنگ به توجه با زین و حاصل پساب نوع ه،یتصف

 ،یکشاورز یبرا ها فاضالب ةیتصف محصول از توان یم مردم،
 ،یجنگل یها پارک توسعة ،یشهر سبز یفضا یاریآب

 آب یها سفره ةیتغذ شهرها، ةیحاش زسب یکمربندها
 اگر [.12-1] کرد استفاده متعدد یصنعت مصارف و ینیرزمیز

 یهنجارها ،نینو یها روش و منابع ،یفناور از استفاده
 آن ،کندن یقبل یهنجارها نیگزیجا را یدیجد یاجتماع
 از پس یحت و دوش یم یهنجار یب و یمآنو دچار جامعه

 ،دهد یم رخ منطقه در هک یاقتصاد شیگشا ای راتییتغ
 فیتضع یسنت یاخالق و یاجتماع یها انیبن جیتدر به
 به دیجد یها یفناور ورود ای صنعت رشد اگر یعنی ؛شوند یم

 و ها یژگیو به توجه با نتواند و نباشد گرافرهنگ ،منطقه
 بهبود در یسهم منطقه مردم یبوم فرهنگ یها شاخص
 انتظار در یاجتماع ناگوار یامدهایپ ،باشد داشته اه آن یزندگ
 .است جامعه آن

 بر رگذاریتأث یرهایمتغ از یبرآورد منظور به حاضر پژوهش 
 و یصنعت ،یشهر یها پساب افتیباز طرح 1یاجتماع رشیپذ

 به یفاز استنباط یها سامانه بریمبتن یها لیتحل از ،یکشاورز
 یاجتماع رشیپذ جینتا .است هکرد استفاده لبتم افزار نرم کمک
 از طرح یاجرا اندازه چه تا مختلف طیشرا در دهد یم نشان
 است رشیپذ مورد یررسمیغ و یرسم یاجتماع یها گروه طرف

 آثار ةمنزل به باالتر یاجتماع رشیپذ .شودیم مخالفت آن با ای
 مقاومت که یدرحال است، یعاجتما نظام یبرا تر مثبت یفرهنگ

  .شود یم منجر یاجتماع یها بحران به مخالفت ای
 

 ها روش و مواد .2
 پژوهش قلمرو .2.4

 یخاکستر به موسوم آب منابع از استفاده یفرهنگ تیمقبول
 نیگزیجا منابع عنوان به ،ها فاضالب ةیتصف از حاصل آب ای

 نشده یبررس یاجتماع یها طیمح از یاریبس در آب نیتأم

                                                                                         

1. Social Acceptance 

 انتظار ،کشور در موجود یفرهنگ تنوع به توجه با و است
 داشته خود درون یا ژهیو یها یدگیچیپ مسئله نیا رود یم

 بستر .نکند یرویپ یکسانی یالگو ازتمام مناطق  در و باشد
 مختلف مناطق و است کشور یفرهنگ بوم ستیز مطالعه نیا

 باورها، ها، ارزش نظر از ،یافتیباز یها آب از استفاده یبرا آن
 و یاجتماع یهنجارها و الگوها با مطابقت و یاجتماع تعامالت
  .است شده یرسبر یفرهنگ
 

 پژوهش ةویش .2.2

 تیمحدود به توجه با و پژوهش قلمرو یگستردگ به توجه با
 اطالعات ابتدا نظر، مورد طرح یاجرا یبرا یاعتبار و یزمان
 از موجود مدارک ،یباالدست اسناد براساس ازین مورد

 ،یمحل اجتماعات ةمشاهد ،یدانیم مطالعات یها گزارش
 یشناخت انسان و یشناخت جامعه مطالعات ،یدولت یها گزارش

 ضوابط یبررس مورددر موجود اسناد زین و نیشیپ
 از حاصل یها داده به توجه با .شد یآور جمع یطیمح ستیز

 بر رگذاریتأث یرهایتغم نییتع یبرا ه،یاول لیتحل و هیتجز
 و یبرگشت یها آب از مجدد ةاستفاد یاجتماع رشیپذ

 و باز یها پرسش یحاو یا پرسشنامه ،شده هیتصف یها پساب
 از نفر 36 نظر ،پرسشنامه از استفاده با .شد هیته بسته

 رانیمد اصفهان، و قم ةیعلم یها حوزه در ینید نظران صاحب
 علوم استادان و آب منابع تیریمد یفن کارشناسان و ییاجرا

 با حاصل یها داده و یآور جمع همصاحب قیطر از یاجتماع
  .است دهش لیتحل و هیتجز یفاز منطق از استفاده
 از لبغا یاجتماع یها پژوهش در مطالعه مورد یها تیکم

 امکان پژوهشگر هب یفاز منطق یریکارگ به و ندایفاز نوع
 ،یکم و یفیک یریگ اندازه یها اسیمق قیتلف با که دهد یم

 کند نییتب سامانه یخروج براساس را یا دهیچیپ یها مدل
 با مصاحبه از حاصل یها داده کهیزمان ژهیو به ،[13]

 منطق در قواعد ساخت یاصل یمبنا متخصصان و کارشناسان
 .[14] ردیگ یم قرار یفاز

 
 یفاز استنباط ستمیس .2.9
 یاجتماع و یفرهنگ رگذاریتأث عوامل :یورود یرهایمتغ .2.9.4

 کارشناسان با که یا جداگانه یها مصاحبه جینتا براساس
 ةنیزم در متخصص کارشناسان و یفرهنگ و یاجتماع مسائل

 مصرف نوع شامل ریمتغ ده ،گرفت صورت آب منابع تیریمد
 مشارکت طرح، یاجرا ضرورت به اورب ،یافتیباز یها آب

 به یاجتماع اعتماد طرح، یاجرا در شهروندان ةداوطلبان
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 به باور ،یعموم سالمت بر مثبت آثار به باور ،یمجر ینهادها
 و علما به یرسان اطالع ،ستیز طیمح بر طرح یاجرا آثار

 آثار موضوع، با مرتبط یفقه الزامات به توجه ،ینید مراجع
 تیوضع بر طرح یاجرا آثار ،یاجتماع یداریپا رب طرح یاجرا

 یاجتماع رشیپذ بر رگذاریتأث عوامل عنوان به اشتغال،
 شش به بعد که شدند ییشناسا یافتیباز آب منابع از استفاده

 .است افتهی لیتقل ریمتغ
 اول لیدل :دارد وجود رهایمتغ کاهش در عمده لیدل دو

 یهمپوشان گریکدی با رهایمتغ نیا از یبرخ یمفهوم یفضا نکهیا
 یبرا تیوضع نیبهتر البته. دارند ییباال اریبس یهمبستگ ای باال
 هر که است یتیوضع ،یفاز منطق در یودور یرهایمتغ فیتعر
 یرهایمتغ ریسا با یول ،است اثرگذار ستمیس یخروج بر ریمتغ
 اشتراک ها آن با زین یمفهوم لحاظبه و ردندا یهمبستگ یورود
 انتظار توان ینم ،مثال عنوان به رد؛دا یاندک اشتراک ای ردندا

 ستیز طیمح بر و یمنف شهروندان سالمت بر طرح اثر نوع داشت
 کی صورت به ریمتغ دو نیا جه،یدرنت .برعکس ای باشد مثبت
 قواعد طرح در یورود کی عنوان به و شدند گرفته نظردر یورود

  .شد توجهها  آن به یازف
 به مفهوم ده از یورود یرهایمتغ کاهش در دوم لیدل
 بر یورود هر شیافزا که است یمیمستق ریتأث ،مفهوم شش

 تعداد اگر .گذارد یم ستمیس یبرا ممکن یفاز قواعد تعداد
 تعداد و Inputs نماد با را یورود انعنو به شده فیتعر میمفاه

 با را رهایمتغ از کیهر یبرا شده فیتعر یفاز یها مجموعه
 یبرا ممکن یفاز قواعد کل تعداد و میده شینما FS نماد
 قواعد نیا کل تعداد م،یده شینما Rules نماد با را فیتعر

  :دیآ یم دستبه 1 ةرابط براساس

(1)   InputsFSRules  
 ةمجموع سه ،یورود ریمتغ هر یبرا اگر ،بیترت نیا به

 آن یبنام بر کارشناسان اغلب که ی)حالت شود فیتعر یفاز
 ف،یتعر یبرا ممکن یفاز قواعد کل تعداد ،(کنند یم لیتحل

 310 با است برابر ،میباش داشته یورود ریمتغ ده که یدرصورت
 نیا از یاریبس صورتنیا در البته .شود یم 59049 با برابر که

به ای گریکدی با یورود یرهایمتغ یهمبستگ لحاظهب قواعد
 میترس را یکسانی تیموقع ،یمفهوم یفضا در اشتراک لحاظ

 ،بیترت نیا به .دانست زائد را ها آن توان یم ن،یبنابرا ؛کنند یم
 ةمجموع سه هرکدام که ریمتغ شش به ها یورود کاهش با
 مورد تیعوض فیتعر یبرا ممکن قواعد کل تعداد ،نددار یفاز

 و شده یبررس یرهایمتغ .رسد یم قاعده 929 به مطالعه
 1 جدول شرح به لبتم افزار نرم در آن به مربوط یکدها
 .است

 
  ها آن با مرتبط یفاز یها مجموعه و ها یورود .4 جدول

 یفاز یها مجموعه کد یفاز یها مجموعه آن کد و مفهوم یفاز یها مجموعه کد یفاز یها مجموعه آن کد و مفهوم

 مصرف نوع

Input1 

 بر اثر نوع به باور Urban یشهر
 بر اثر /سالمت

 ستیز طیمح
Input4 

 Weak فیضع

 Middle متوسط Agricultural یکشاورز

 Strong یقو Industrial یصنعت

 ضرورت به باور
 طرح

Input2 

 به یرسان اطالع Weak فیضع
 به توجه /علما

 یفقه الزامات
Input5 

 Low نییپا

 Middle متوسط Middle متوسط

 High باال Strong یقو

 /داوطلبانه مشارکت
 یاجتماع اعتماد

Input3 

 بر اثر به باور Low نییپا
 /یاجتماع یداریپا

 اشتغال
Input6 

 Negative یفمن

 Neuter یخنث Middle متوسط

 Positive مثبت High باال

 
 طرح یاجتماع رشیپذ :یخروج ریمتغ .2.9.2

 رشیپذ نام به ،یفاز ةسامان نیا یبرا شدهفیتعر یخروج
 طیشرا در یطرح نیچن یاجرا که کند یم انیب ،یاجتماع
 یاجتماع یهاگروه و شهروندان طرف از اندازه چه تا مختلف

 و دوش یم مخالفت آن با ،دوش یم فتهریپذ یررسمیغ و یرسم
 هرچه .شود یم مقاومتآن  دربرابر مختلف یها وهیش به
 یبرا طرح یفرهنگ آثار ،باشد شتریب طرح یاجتماع رشیپذ



 4931، تابستان 2شمارة   ،2بازیافت آب، دورة      492

1. If-Then Rules 

 ای مقاومت کهیحالدر ،دشو یم قلمداد تر مثبت یاجتماع نظام
 یفرهنگ طیشرا به که است آن یمعنابه طرح برابردر مخالفت

  .ستا نشده توجه طرح در الزم یاجتماع و
 است شده  فیتعر یفاز ةمجموع پنج با یاجتماع رشیپذ

 ریمقاد و ستمیس یخروج سطوح تر قیدق گزارش موجب که
 اعدقو فیتعر در شتریب دقت نیهمچن و آن از شده استخراج

 ستمیس یخروج در یفاز یها مجموعه تعداد .شود یم یفاز
 ؛ستین رگذاریتأث شدهفیتعر یفاز قواعد کل تعداد بر

 شدنتر دهیچیپ موجب ها مجموعه نیا شیافزا ن،یبنابرا
 و یخروج یفاز یها مجموعه 2 جدول .شود ینم ستمیس
 .دهد یم نشان را آن با مرتبط ةشدفیتعر یهاکد

 
 

 آن با مرتبط یفاز یها مجموعه و  ستمیس یخروج .2 جدول

 رشیپذ

 یاجتماع
Output 

 Very Low نییپا اریبس

 Low نییپا

 Middle متوسط

 High باال

 Very High باال اریبس

 

 هشد نیتدو یها ستمیس .2.1

 ستمیس چند ،شده افتیباز پساب مصرف نوع به توجه با
 هدف با گریکدی با مرتبط حال نیدرع و مجزا صورت به
 مصارف نةیزم در جینتا لیتحل یبرا یواقع یفضا یساز هیشب
 نیتدو یافتیباز یها پساب یبرا یصنعت و یکشاورز ،یشهر
 یخروج و یورود یرهایمتغ ،ها ستمیس نیا در .است شده
 گریکدی با یفاز قواعد گاهیپا لحاظبه یول هستند، هم هیشب

 ابزار ةجعب در شدهنیتدو ستمیس یکل ینما .ندامتفاوت
 .شود یم مشاهده 1 شکل در متلب یفاز منطق

 خوانده 1آنگاه -اگر قواعد نام به اصطالحدر یفاز قواعد

 نیا ستم،یس با مرتبط یفاز قواعد استخراج از پس .دشو یم
 یبررس موضوع با مرتبط خبرگان دگاهید از هعمدطور به قواعد

به یحداکثر و یحداقل کردیرو دو اغلب منظورنیابه ،شود یم
 که شود یم استفاده یتیوضع در یحداقل کردیرو .رود یم کار
 یها یخروج ای یخروج و ها یورود نةیزم در یواقع یها داده

 عنوان هب یقواعد ،نیبنابرا ؛است دسترس در ستمیس کی
 یها داده قواعد با که است استناد مورد ستمیس یفاز قواعد
 دو جینتا اعتبار بیترت نیا به و دباش داشته برازش یواقع

 نظر بریمبتن یفیک مدل و داده بر یمبتن یکم )مدل مطالعه
 .ابدی یم شیافزا (کارشناسان

 

 
 شدهنیتدو یفاز استنباط ةسامان ینما .4 شکل

 
 نیع در که است مناسب یزمان یبرا یحداکثر کردیرو

 به نظرها نیا اگر یحت) کارشناسان یاهنظر بودندسترسدر
 ختلفم یها بیترک و ها تیموقع یبرا محدود تعداد
 لیتحل یبرا یواقع یها داده (،باشد موجود یورود یرهایمتغ

 نیا در .باشد شتهندا وجود ها داده با نظرها نیا انطباق
 دگاهید کردنیتلق حیصح یمبنا بر توان یم ،تیوضع

 یها تیموقع و شدهیساز هیشب یها داده یمبنا بر کارشناسان،
 در نکهیا به توجه با .داد پاسخ مهم پرسش چند به یرضف
 یواقع یها داده کارشناسان، ینظرها بودندسترسدر نیع
 در ندارد، وجود ها داده با نظرها نیا انطباق لیتحل یبرا

 اجتماعی پذیرش

 ممدانی

 مصرف انواع

 طرح ضرورت 

 یاجتماع اعتماد داوطلبانه/ مشارکت

 ستیزطیمح بر اثر سالمت/ بر اثر

 یفقه الزامات

 اجتماعی پایداری
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 و ستمیس ،یحداکثر کردیرو یمبنا بر ها داده حاضر پژوهش
 یفاز قواعد ،کردیرو نیا در .اند شده لیتحل آن یها یخروج

 اخذ امکان بیترتنیابه و دابی یم شیافزا ممکن حداکثر به
 فراهم یورود مختلف یها بیترک اساسبر تر قیدق جینتا
  .شود یم

 ةدرج نییتع یبرا حاضر پژوهش در شده استفاده تابع نوع
 در» .است یممدان ها داده استنتاج ةویش و یمثلث تیعضو

 یا درجه چند یها اسیمق یرو کهیزمان یاجتماع مطالعات
 از ییها پاسخ پژوهشگر (یا درجه هفت تا سه گاه و پنج اغلب)

 ای کم،یلیخ تا ادیزیلیخ ای مخالف،      کامال  تا موافق      کامال 
 یبرا یمثلث توابع از       غالبا  ،کند یم افتیدر هرگز تا شهیهم
 یها نهیگز از کیهر و شود یم استفاده یفاز یها لیتحل
 عدد کی ةمنزل به توان یم را یا رتبه اسیمق در شدهفیتعر
 ریمقاد که یفاز یها مجموعه در ،نیهمچن .کرد یتلق یفاز
 یا هیحاش ریمقاد و باال تیعضو ةدرج یدارا اسیمق یانیم

 تابع از هستند، یفاز ةمجموع در نییپا تیعضو ةدرج یدارا
 .[14] «شود یم استفاده تیعضو نییتع یبرا یمثلث

 نیب از :حاضر پژوهش در مطرح یها سشپر نیتر مهم
 توان یم را کی کدام ،یورود عنوان به شدهفیتعر ریمتغ شش
 رشیپذ ای یخروج بر رگذاریتأث ریمتغ نیتر مهم عنوان به

 رشیپذ احتمال ها تیموقع کدام در دانست؟ یاجتماع
 چه در است؟ نییپا اریبس ای نییپا درمجموع یاجتماع
 اریبس ای باال درمجموع یاجتماع رشیپذ احتمال ییها تیموقع

  باالست؟
 

 جینتا لیتحل ةویش .2.5

 یبررس جینتا ةارائ و شدهیساز هیشب یها داده لیتحل یبرا
 طرح، یاجرا ضرورت به باور )شامل یورود جپن نقش

 بر اثر /سالمت بر اثر ،یاجتماع اعتماد /داوطلبانه مشارکت
 نوع بر (یاجتماع یداریپا و یفقه الزامات ،ستیز طیمح

 سه ،(یصنعت و یکشاورز ،یشهر مصرف )شامل مصرف
 یبرا :اول تیموقع در ؛ستا شده فرض متفاوت تیموقع
 تیوضع نیبدتر در ها یورود ریسا مصرف، نوع ریمتغ یورود

 یبرا :دوم تیموقع در .اند شده فرض ثابت (یفاز 1 )مقدار

 متوسط تیوضع در ها یورود ریسا مصرف، نوع ریمتغ یورود
 یبرا :سوم تیموقع در و اند شده فرض ثابت (2 یفاز )مقدار
 تیوضع نیبهتر در ها یورود ریسا مصرف، نوع ریمتغ یورود

 و تیوضع نیبدتر میمفاه .اند شده فرض ثابت (3 یفاز )مقدار
 یبرا یاجتماع -یفرهنگ طیشرا به توجه با تیوضع نیبهتر
 یمودع محور ی)رو 5 و 1 ریمقاد نیب یاجتماع رشیپذ

  .اند شده فیتعر (نمودارها
 

 بحث و جینتا .9
 یها پساب از استفاده یبرا یفاز یها لیتحل جینتا .9.4

 یشهر مصارف در یافتیباز

 جینتا نیترمهم شد، داده شرح که یلیتحل ةویش به اتکا با
 منابع از استفاده کهیزمان یفاز ستمیس یها یجخرو یبررس
 نشان ،باشد یشهر مصارف در پساب افتیباز از حاصل آب
  :دهد یم

 قرار تیوضع نیبدتر در ریمتغ پنج اول تیموقع در 
 شهروندان طرف از طرح یاجرا ضرورت یعنی ؛دارند

 نییپا یاجتماع مشارکت و اعتماد ،است نشده احساس
 ستیز طیمح و سالمت بر طرح اثر نوع به باور ،است
 و یاجتماع یداریپا بر طرح آثار به باور ،است یمنف

 به یرسان اطالع تیفیک و تیکم اثر ،است کم اشتغال
 یخروج بر یفقه الزامات به توجه نیهمچن و علما
 ضرورت به باور اثر ت،یموقع نیا در .است صفر    با یتقر
 آب از استفاده یاجتماع رشیپذ بر طرح یاجرا
 .است فیضع اریبس و یرخطیغ یا رابطه ،یافتیباز

 زین 2 شکل از اول تونس و اول سطر در اول سلول
 حد در طرح یاجرا ضرورت به باور اگر دهد یم نشان

 رشیپذ بر یاثر چیه ،باشد باالتر یاندک ای متوسط
 نیا که یحالت در فقط و گذارد ینم طرح یاجتماع
 یخشکسال ثالم یبرا) شود احساس شدت به ضرورت

 اثر ریمتغ نیا ،(آن کمبود لیدلبه آب مکرر قطع و
 را آن و دردا طرح یاجرا یاجتماع رشیپذ بر یفیضع
  .دهد یم شیافزا 5 از 2 حدود تا 1 به کینزد از
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  که یتیوضع در یشهر مصارف یبرا یاجتماع رشیپذ با یورود یهاریمتغ از کیهر نیب ةرابط .2 شکل

 باشند داشته قرار ممکن تیوضع نیبدتر در رهایمتغ ریسا
 

 مشارکت ریمتغ اثر دهد یم نشان 2 شکل ن،یهمچن
 /یاجتماع یداریپا نیهمچن و یاجتماع اعتماد /داوطلبانه
 تیوضع نیبدتر در ها یورود ریسا که یحالت در زین اشتغال
 توان ینم تیوضع نیا در .است اول یورود مانند ،باشند ثابت
 و داشت تیموفق انتظار یفرهنگ لحاظبه طرح یاجرا در

 نظر مورد ةجامع در طرح یاجرا یاجتماع و یفرهنگ تبعات
  .ستا یمنف

 پنج شود، یم میترس 3 شکل در که دوم تیموقع در 
 راتییتغ و اند شده فرض متوسط تیوضع رد یورود

 بر اثر /شهروندان سالمت بر اثر شامل یورود سه
 الزامات به توجه /علما به یرسان اطالع ،ستیز طیمح
 اشتغال، بر اثر /یاجتماع یداریپا بر راث ریمتغ و یفقه
 کی ریتأث نیا البته .دارند یخروج بر را یتر یقو اثر
 آن شدنانینما یبرا کهینحوبه ،است یرخطیغ اثر
 متوسط از باالتر مذکور یرهایمتغ از کیهر سطح دیبا

 نیبهتر در شدهذکر ریمتغ سه از کیهر نانچهچ .باشد
 حد در ها یورود ریسا اگر یحت -باشند تیوضع

  .ابدی یم شیافزا یاجتماع رشیپذ -باشند یمتوسط

 

 
  که یتیوضع در یشهر مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایمتغ از کیهر نیب ةرابط .9 شکل

 باشند داشته قرار متوسط تیوضع در رهایمتغ ریسا
 

 یورود پنج که سوم تیموقع در دهد یم نشان 4 شکل 
 باور و علما با تعامل ،اند شده فرض تیوضع نیبهتر در

 آنان سالمت بر طرح یاجرا اثر کهنیا به شهروندان
 .دارد یفراوان تیاهم و ضرورت است، مثبت درمجموع

 تیوضع نیتر مطلوب در را ها یورود تمام بتوان اگر
 اما ،است ناممکن عمل در که یتی)وضع داد قرار

 انتظار توان ینم هم باز ،(شد کینزد آن به توان یم
 اریبس ها سابپ افتیباز یاجتماع رشیپذ که داشت
 که هستند تیجمع از ینسبت همواره رایز ابد،ی شیافزا
 نیا با یهمراه و یهمکار ةآماد زین طیشرا نیبهتر در

  .ستندین ها طرح
 به باور ریمتغ سه اثر دهد یم نشان 4 شکل ،نیهمچن 

  زیست سالمت/محيط اعتماد مشارکت/ طرح ضرورت

 اجتماعي پایداري فقهي اتالزام علما/

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  زیست سالمت/محيط    

فقهي الزامات علما/ اجتماعي پایداري   
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 و یاجتماع داعتما /مشارکت طرح، یاجرا ضرورت
 اثر کی ،اشتغال /یاجتماع یداریپا بر اثر به باور
 اثر /شهروندان سالمت بر اثر ریمتغ اما است، یرخطیغ
 /علما به یرسان اطالع ریمتغ زین و ستیز طیمح بر

 نشان را یخط اثر کی ،یفقه الزامات به توجه

 دو نیا مقدار اگر یتیموقع هر در یعنی ؛دهند یم
 یاجتماع رشیپذ بر یشتریب اثر ،شود شتریب ریمتغ
 بر یزمان فقط رهایمتغ ریسا بهبود که یدرحال ،دارد
 ها آن تیموقع کهاست  رگذاریتأث یاجتماع رشیپذ

  .باشد متوسط از باالتر ای متوسط

 

 
  که یتیوضع در یشهر مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایمتغ از کیهر نیب ةرابط .1 شکل

 باشند داشته قرار ممکن تیوضع نیبهتر در رهایمتغ ریسا
 

 یها پساب از استفاده یبرا یفاز یها لیتحل جینتا .9.2

 یکشاورز مصارف در یافتیباز

 جینتا شود، مصرف یکشاورز در یافتیباز پساب کهیزمان
 :که است آن انگریب یفاز ةسامان یخروج یبررس
 یاجرا ضرورت به )باور ریمتغ پنج که اول تیموقع در 

 بر اثر ،یاجتماع عتمادا /داوطلبانه مشارکت طرح،
 یداریپا و یفقه الزامات ،ستیز طیمح بر اثر /سالمت
 یخروج ،دارند قرار تیوضع نیبدتر در (یاجتماع

 واردشده یرهایمتغ اثر از یناش یرییتغ چیه ستمیس
 تیوضع نیا دهد یم نشان 5 شکل .دهد ینم نشان

 یخروج ماندنثابت .است صادق ها یورود تمام یابر
 که است آن یمعنابه شدهفیتعر تیوضع پنج در
 از یکی شیافزا با فقط داشت انتظار توان ینم

 .کند رییتغ طرح یاجتماع رشیپذ زانیم ،ها یورود

  در که دشو یم مشاهده 5 شکل یها سلول در دقت با 
 در یورود یرهایمتغ از ریمتغ چهار اگر ،دوم تیموقع
 رهایمتغ از یکی اگر یحت ،رندیگ قرار متوسط تیوضع

 رشیپذ رود یم انتظار باز ،باشد تیوضع نیبدتر در
 2 مقدار از یکشاورز در آب مصرف یبرا یاجتماع
 شود ینم شتریب زین 3 از مقدار نیا البته و نشود کمتر
 شتریب ریتأث ت،یموقع نیا در (.5 تا 1 اسیمق )در
 به نسبت یاجتماع اعتماد /داوطلبانه مشارکت ریمتغ
  .شود یم مشاهده ژهیوطور به ها یورود ریسا

 سه در رییتغ ،است مشخص 5 شکل از کهطور همان 
 سالمت بر اثر نوع به باور ریمتغ شامل یورود

 تیفیک و تیکم ریمتغ ،ستیز طیمح /شهروندان
 ریمتغ و یفقه الزامات به توجه /علما به یرسان اطالع
 ،اشتغال تیوضع /یاجتماع یداریپا بر اثر نوع به باور
 به ،شود یم یخروج در رییتغ موجب یرخطیغورط به
 بر یریتأث متوسط حد از شتریب یاندک تا که شکل نیا

 متوسط حد از باالتر که یهنگام اما ،ندارد یخروج
 یتوجه انیشا طور به یاجتماع رشیپذ ،ردیگ یم قرار

 ارتقا 5 از 4 مقدار به 5 از 3 مقدار از و ابدی یم شیفزاا
  .کند یم دایپ

 

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  زیستمحيط سالمت/   

فقهي الزامات علما/ اجتماعي پایداري   
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 که یتیوضع در یکشاورز مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایمتغ از کیهر نیب ةرابط .5 شکل

 باشند داشته قرار متوسط تیوضع در رهایمتغ ریسا
 

 
  که یتیوضع در یکشاورز مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایمتغ از کیهر نیب ةرابط .1 شکل

 باشند داشته قرار ممکن تیوضع نیبهتر در رهایمتغ ریسا
 

    مشاهده  6طورکه در شکل  در موقعیت سوم همان
، وقتی پنج متغیر در بهترین وضعیت فرض شود یم
ی ها پساب، پذیرش اجتماعی مصرف شوند یم

بازیافتی در کشاورزی به باالترین حد ممکن نزدیک 
؛ یعنی رسد ینم، ولی به حداکثر مقدار خود شود یم
ی برای افزایش کمیت و کیفیت زیر برنامهبا  توان یم

شده، به پذیرش اجتماعی در سطح  متغیرهای تعریف
 توان ینمبسیار باالیی دست یافت، اما در این زمینه 

 از متغیرها اولویت قائل شد.  کی چیهبرای 

شده برای مصارف شهری و  ی بررسیها تیموقعمقایسة 
، پساب افتیبازکشاورزی بیانگر آن است که اگر هدف از 

ی سیستم در بهترین ها یورودمصارف کشاورزی باشد و 
در مقایسه با سیستم فازی اول که برای  -وضعیت خود باشند

ی برای زیر برنامهبا  توان یم -مصرف شهری تعریف شده بود
 متغیرهای کمتری به پذیرش اجتماعی باالتری دست یافت. 

 یها سابپ از استفاده یبرا یفاز یها لیتحل جینتا .9.9

 یصنعت مصارف در یافتیباز

 پساب اگر دهد یم نشان یفاز ةسامان یخروج یبررس جینتا
  :شود مصرف صنعت در یافتیباز

  یاجرا ضرورت به باور ریمتغ پنج که اول تیموقع در 
 بر اثر ،یاعاجتم اعتماد /داوطلبانه مشارکت شامل طرح

 یداریپا و یفقه الزامات ،ستیز طیمح بر اثر /سالمت
 طورکه همان ،دارند قرار تیوضع نیبدتر در یاجتماع

 طرح یاجتماع رشیپذ ،شود یم مشاهده 9 شکل در
 یباق ثابت یا درجه 5 اسیمق کی یرو 2 مقدار در
 5 از یورود 4 اگر دهد یم نشان تیوضع نیا .ماند یم

 تیوضع نیبدتر در نمودار یرو شده مشخص یورود
 ها یورود از یکی که هم هرچقدر ،باشند ممکن
 ستمیس یخروج داشت انتظار توان ینم ،ابدی شیافزا
 .ردیبپذ ریتأث آن از پساب مصرف یاجتماع رشیپذ ای

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  محيط سالمت/   

فقهي زاماتال علما/ اجتماعي پایداري   

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  زیستمحيط سالمت/   

فقهي الزامات علما/ اجتماعي پایداري   



 491...      یافتیباز یها مصرف پساب ینگو فره یاجتماع یامدهایپ لیتحلحاجیلو و همکاران:  

 
  که یتیوضع در یصنعت مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایمتغ از کیهر نیب ةرابط .1 شکل

 باشند داشته قرار تیوضع نیبدتر در رهایمتغ ریسا

 

 دوم تیموقع در ست،ادیپ 8 شکل در طورکههمان 
 4 حداقل که یتیوضع در داشت انتظار توان یم

 متوسط یتیوضع در شدهفیتعر یورود 5 از یورود
 پساب از استفاده یاجتماع رشیپذ ،باشند

 وسط حد در حداقل صنعت ةحوز در شده افتیباز
 )اعداد باال اریبس تا باال نیب حداکثر و (3 یفاز )عدد
 ،دهد یم نشان 8 شکل ،نیهمچن .باشد (5 و 4 یفاز

 قرار یمتوسط حد در یورود 4 اگر تیموقع نیهم در
 یاجتماع اعتماد /یاجتماع مشارکت اگر ،باشند داشته

 حد تا یاجتماع رشیپذ ،ردیگ قرار تیوضع نیبدتر در
 اگر که یدرحال ،ابدی یم کاهش (3 یفاز )عدد متوسط

 رشیپذ باشند، تیوضع نیبدتر در رهایمتغ ریسا
 4 مقدار در حداقل ستمیس یخروج و یاجتماع

 .ماند یم یباق (باال یاجتماع رشی)پذ

 

 
  که یتیوضع در یصنعت مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایغمت از کیهر نیب ةرابط .8 شکل

 باشند داشته قرار متوسط تیوضع در رهایمتغ ریسا

 

 باور شامل یورود سه اثر شود یم مشاهده 8 شکل در 
 یرسان اطالع ،ستیز طیمح /شهروندان سالمت بر اثر به
 /یاجتماع یداریپا بر اثر ریمتغ و یفقه الزامات /علما به

 ،است یرخطیغ اثر کی شدهفیتعر تیوضع در اشتغال
 رشیپذ ،رندیگ قرار متوسط حد از باالتر اگر کهینحوبه

 داشت انتظار توان یم و دهند یم ارتقا را یاجتماع
 اریبس تا باال وسط )حد 5/4 حدود تا یعاجتما رشیپذ
  .ابدی شیافزا (باال

 پنج یوقت ،سوم تیموقع در که است آن انگریب 9 شکل 
 یاجتماع رشیپذ ،دارند قرار تیوضع نیبهتر در یورود

 ممکن حد نیشتریب به صنعت در یافتیباز پساب مصرف
 ها یورود از یکی اگر یحت ،تیموقع نیا در .درس یم
 هم باز ،دریگ قرار تیوضع نیبدتر در (ها آن از هرکدام)
 .ماند یم یباق باال اریبس تا باال سطح در یاجتماع رشیپذ
 یبرا سوم تیموقع با یادیز شباهت تیوضع نیا
 .دارد یکشاورز مصارف یفاز ستمیس

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  محيط سالمت/   

فقهي تالزاما علما/ اجتماعي پایداري   

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  محيط سالمت/   

فقهي الزامات علما/ اجتماعي پایداري   
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  که یتیوضع در یصنعت مصارف یبرا ستمیس یخروج با یورود یرهایمتغ از کیهر نیب ةرابط .3 شکل

 باشند داشته قرار ممکن تیوضع نیبهتر در رهایمتغ ریسا
 

  یبند جمع .1
 یبرگشت یها آب و ها پساب ةنیمز در تقاضا و عرضه تیریمد
 به سبتن جوامع مختلف رفتار ةنحو بر حاکم یها ظرافت و

 توان ینم و است دهیچیپ اریبس ها پساب از استفاده ةمسئل
 رایز ،کرد زیتجو واحد ةنسخ و جامع یالگو کی آن یبرا

 یکنش نوع هر و هستند ییایوپ یها طیمح یانسان یها جامعه
 ،کند جادیا یرییتغ آن یاجتماع روابط ای ساختار در که
 و یتیامن ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ مختلف یامدهایپ

 یحت ،یطرح هر فیتعر در جه،یدرنت .دارد یاسیس یحت
 یاجتماع و یرهنگف الزامات دیبا ،یفن و یعمران یها طرح
 یامدهایپ و شود گرفته نظردر طرح یاجرا یبرا طیمح
 و دادهایرو از یعیوس فیط به است ممکن که -آن یاجرا
 یکارکردها رییتغ تا یتیجمع یها ییجا جابه از ها دهیپد

بحث  به -شود منجر یدگزن یها وهیش یدگرگون و یاجتماع
 یبردار بهره امکان امدهایپ نیا یگاه رایز شود، گذاشته
 با را آن یاجرا ةمنطق ای برد یم نیب از را پروژه از مناسب
 آثار نه،یزم نیا در .کند یم رو هروب یفراوان مشکالت و مسائل
 یصنعت ،یشهر یها پساب افتیباز کالن طرح یاجرا یگفرهن

 ةمجموع و یاسناد مطالعات بر دیتأک با ،یکشاورز و
 و یاجتماع و یفرهنگ کارشناسان با گرفته انجام یها مصاحبه

 ةسامان کی یمبنا رب فاضالب، و آب با مرتبط امور کارشناسان
  .است شده یبررس یفاز استنباط
 استفاده یاجتماع رشیپذ یطورکل به دهد یم نشان جینتا

 ای و یکشاورز ،یشهر مصارف در شده هیتصف یها پساب از
 یرویپ یمتفاوت یالگو از حالت، سه نیا از کیهر در یصنعت

 یها تیموقع در یفاز ةسامان یها یورود راتییتغ و کند یم

 شده یبررس حاالت از کیهر در ستمیس یخروج بر مختلف،
 هدف کهیزمان حال نیدرع .ندگذار یم ریتأث متفاوت یشکلبه

 ستم،یس یخروج است، صنعت و یکشاورز ةحوز مصرف،
  .دده یم نشان یشتریب یها شباهت
 است، یشهر مصارف پساب افتیباز از هدف یوقت

 در و است مشکل یکار باال یاجتماع رشیپذ به دنیرس
 یبرا یزیر برنامه و تالش نیشتریب و نیباالتر که یتیوضع
 نیا و ردیگ یم انجام یورود یرهایمتغ بر یرگذاریتأث

 مشارکت طرح، یاجرا ضرورت به باور شامل) ها یورود
 /شهروندان سالمت بر اثر به باور ،یاجتماع اعتماد /داوطلبانه

 الزامات به توجه /علما به یرسان اطالع ،ستیز طیمح بر اثر
 نیبهتر در (اشتغال /یاجتماع یداریپا بر اثر به باور و یفقه
 یها پساب از استفاده یاجتماع رشیپذ ،رندیگ قرار تیموقع
 تا 1 اسیمق در 4 یفاز عدد به یشهر مصارف یبرا یافتیباز
 به ییاعتنا یب که است توجهانیشا نکته نیا .درس یم 5

 یاجتماع رشیپذ ،یشهر مصارف یبرا شدهفیتعر یها یورود
 به تیوضع نیا و دارد یم نگه ثابت نییپا اریبس حد در را

 یجمع یها اعتراض ای مقاومت جمله از یاجتماع یها بحران
  .شودیم منجر

 یکشاورز ای صنعت در پساب مصرف ،افتیباز از هدف اگر
به ریپذ امکان باال اریبس یاجتماع رشیپذ به یابیدست ،باشد
 به دنیرس انتظار توان یم تیوضع دو نیا در .رسد یم نظر
 ،داشت را (باال اریبس و باال رشیپذ حد در) یاجتماع رشیپذ
 شدهفیتعر یورود 5 از یورود 4 بر بتوان اگر کهیحالدر

 یا گونه به پژوهش یها افتهی در شده یمعرف یرهایمتغ مطابق
 ،شود کینزد مطلوب حد به ها آن مقدار که گذاشت ریتأث

طرح ضرورت اعتماد مشارکت/  محيط سالمت/   

فقهي الزامات علما/ اجتماعي پایداري   



 493...      یافتیباز یها مصرف پساب یو فرهنگ یاجتماع یامدهایپ لیتحل: حاجیلو و همکاران 

 باال اریبس سطح به یاجتماع رشیپذ داشت انتظار توان یم
  .شود کینزد

 افتیباز هدف نکهیا از نظر صرف کند یم انیب ها افتهی
 5 شیافزا یابر یزیر برنامه با است، مصرف از ینوع چه پساب
 موضوع نةیزم در را ها آن بتوان کهینحوبه -شدهذکر یورود
 رشیپذ -داد سوق بمطلو تیوضع سمت به پساب افتیباز

 کهطور همان .ابدی یم شیافزا یرخطیغ یالگو کی با یاجتماع
 کند یم انیب ها یبررس جینتا شود، یمشاهده م 10 شکل در

 یاجتماع شریپذ به نییپا یاجتماع رشیپذ از دنیرس
 یاجتماع رشیپذ به دنیرس از تر محتمل اریبس ،متوسط

 ریمتغ چند ینسب شیافزا یبرا یزیر برنامه با و ستباال
 ،دیرس یمتوسط حد در یاجتماع رشیپذ به توان یم یورود
 لآ دهیا تیوضع و باال یاجتماع رشیپذ به یابیدست اما
 تعداد شیافزا یابر یگذار هیسرما و برابرچند تیفعال ازمندین
    با یتقر کوتاه یزمان مقطع کی در که سترهایمتغ از یشتریب

  .دینما یم یافتنین دست
 

 
  مطلوب سمت به نامطلوب تیعوض از ها یورود یجیتدر رییتغ نیب ةرابط .41 شکل

 پساب افتیباز از حاصل آب منابع از استفاده یاجتماع رشیپذ بر آن ریتأث و
 

 یقدردان و تشکر .5
 عنوان با طرح گزارش جینتا از مستخرج حاضر پژوهش

 افتیباز یفناور و دانش یمل کالن طرح یفرهنگ وستیپ
 سال در که است یکشاورز و یصنعت ،یشهر یها پساب
 و یمجر .است گرفته انجام اصفهان دانشگاه در 1391

 طرح ةدهند سفارش عنوان به روین وزارت از ،طرح همکاران
 و یمل کالن طرح یمحور یمجر عنوان به تهران دانشگاه ،یمل

 یعلم یها یهمکار لیدل به اصفهان دانشگاه یپژوهش معاونت
و  تشکر طرح نیا دنیرسانجامبه در یمال یها تیحما و

 .کند یم یقدردان
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