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زمین�ه و هدف :مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی بهعنوان یکی از ارکان توس��عه پایدار در این
مناطق ش��ناخته میش��ود .لذا هدف از این مطالعه نیازس��نجی و اولویت س��نجی اس��تقرار تاسیسات
مدیریت فاضالب روس��تایی در جهت تامين منبع آب سالم و جایگزین در استانهای دارای تنش آبی
شدید ایران است.
روش بررسی :این یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در سال  1396-1397در مناطق روستایی
استانهای دارای تنش آبی شدید (خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،فارس ،اصفهان ،یزد ،سمنان ،قم
و سیستان و بلوچستان) به اجرا درآمد .در این مطالعه ،برآورد تعداد روستاهای نمونه به روش کوکران
و تعیین روس��تاهای نمونه بهصورت نمونه برداری طبقهای-قضاوتی بود .دادههای مرتبط با استانهای
نمونه بوس��یله یک پرسشنامه محقق س��اخت روایی سنجی ش��ده ،مورد گردآوری و تجزیه و تحلیل
آماری در نرم افزار  Excelقرار گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد ،اختالف میان همه استانهای مورد مطالعه از نظر اولویت آنها در
استقرار تاسیسات مدیریت فاضالب روستایی در جهت تامين منبع آب سالم و جایگزین بسیار کم بود.
بطوریکه اس��تانهای اصفهان ،س��منان و فارس دارای امتیاز  76از  ۱۰۰بودند و استانهای خراسان
جنوبی و سیستان و بلوچستان امتیاز  ۷۱را کسب کردند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه با تاکید بر معیارهای تصمیم گیری جامع و مبتنی بر توس��عه پایدار،
نش��ان داد که اس��تانهای دچار تنش آبی ش��دید دارای اولویت باالیی درخصوص استقرار طرحهای
مدیریت فاضالب روستایی در جهت تامين منبع آب سالم و جایگزین هستند.

Please cite this article as: Ansari M, Fahiminia M, Farzadkia M. Needs assessment and prioritization of establishment of rural wastewater management facilities in order to supply a safe and alternative water source in the provinces of Iran with severe water stress. Iranian Journal of Health and
Environment. 2019;11(4):599-612.
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پست الکترونیکی نویسند ه مسئول:

چکـــيد ه

ت سنجی استقرار ...
نیازسنجی و اولوی 

مقدمه

و معرفی منبع جایگزین آب س��الم ،شناس��ایی وضعیت موجود

و اولویتبندی طرحهای مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی

با وجود نقش اساس��ی توسعه روس��تایی در تحقق اقتصاد پایدار،

کش��ور با هدف تامين منبع آب س��الم و جایگزین بهعنوان قدم

برآوردها حاکی از آن است که در دهههای آتی ،جمعيت روستایی

اصلی بهشمار میآید .صرف نظر از لزوم بکارگیری تکنولوژیهای

کش��ور ایران ،روند کاهش نس��بی و مطلق خ��ود را ادامه خواهد

نوین در آبیاری محصوالت زراعی و کش��اورزی ،وجود منبع آب

داد و وضعي��ت نگران کنندهتری را نیز تجرب��ه خواهد کرد (.)1

از جمل��ه فاکتورهای اصلی در حفظ و بقای حیات کش��اورز در

س��هم نواحی روستایی از جمعيت کش��ور ،طی سالهای 1280

روس��تا اس��ت ( .)10با این حال تاکنون مطالعات بس��یار کمی

ال��ی  1390از  79به  29درصد رس��يده اس��ت و ای��ن ميزان تا

درخصوص امکان س��نجی و اس��تقرار تاسیسات تصفیه فاضالب

س��ال  1422به  16درصد خواهد رس��يد ( .)2یکی از علل مهم

در مناطق روس��تایی ایران ص��ورت گرفته اس��ت .از جمله این

در بروز این نرخ مهاجرت ،فقدان منابع آب پایدار در امور ش��رب

مطالع��ات میت��وان به مطالع��ه  Farrokhiو همکاران (س��ال

و غیر ش��رب ،خصوصا در کشاورزی است ( .)3یکی از منابع آبی

 )2008اش��اره نمود که بر روی اولویتبندی روس��تاهای نمونه

در کش��اورزی که در اهداف توس��عه پایدار س��ازمان ملل به آن

ایران درخصوص دریافت اعتبارات مالی تخصیص یافته توس��ط

اشاره ش��ده است ،استفاده مجدد از پس��اب سالم و تصفیه شده

بانک توسعه اسالمی به جهت اجرای طرحهای مدیریت فاضالب

در مناطقی اس��ت که ب��ا بحران و تنش آبی روبرو هس��تند (.)4

روس��تایی انجام گرفت ( .)11اما در مقیاس جهانی ،به نس��بت

از اینرو در کش��ور ای��ران با وجود بحران و تن��ش آبی و کمبود

مطالعات بیش��تری در این خصوص انجام گرفته است .که از آن

منابع آب در دس��ترس در برخ��ی از مناطق ،جمع آوری ،تصفیه

جمله میتوان به مطالعه  Massoudو همکاران (سال )2009

و اس��تفاده مجدد از پساب در روس��تاهای پر جمعیتتر میتواند

اشاره نمود .آنها امکان سنجی اجرای طرحهای مدیریت و تصفیه

بخش قاب��ل مالحظهای از معضل کمبود آب در دس��ترس برای

غیرمتمرک��ز فاضالب در جوامع کوچک در کش��ورهای در حال

کشاورزی را در آنها بهبود ببخشد .بطوریکه در ایران بیش از 22

توس��عه را مورد مطالعه قرار دادن��د ( .)12تکنولوژیهای تصفیه

میلیون نفر در حدود  36000روستا زندگی میکنند .کمی بیش

غیر متمرک��ز و مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی کش��ور

از  92درصد از این جمعیت روس��تایی ،به منابع آب آش��امیدنی

چین توس��ط  GUOو همکاران (س��ال  )2014م��ورد ارزیابی

س��الم دسترس��ی دارند ( 67درصد دارای ش��بکه آبرسانی و 25

ق��رار گرفتند ( .)13در مطالعهای دیگر( Bakir ،س��ال )2001

درصد دارای آبرس��انی بصورت تانک��ری) ،اما کمتر از  0/2درصد

مدیری��ت پایدار فاضالب در جوام��ع کوچک منطقه خاورمیانه و

از آنها سیس��تمهای دفع فاضالب بهداشتی دارند ( .)5از طرفی،

شمال آفریقا را مورد بررسی قرار داد ( .)14همچنین در مطالعه

مدیری��ت فاضالب در جوامع روس��تایی میتواند نقش مهمی در

 ،)2017( Capodaglioمدیری��ت یکپارچ��ه و غیرمتمرک��ز

حفاظت از محیط زیس��ت ،بهداش��ت عمومی و توسعه منابع آب

فاض�لاب برای بهبود منابع آبی در مناطق روس��تایی و پیرامون

ایف��ا نماید .آبهای زیرزمینی منبع اصل��ی تامین آب در جوامع

شهری مورد بررس��ی قرار گرفت ( .)15در مطالع ه Libralato

روستایی ایران هستند و آبهای زیرزمینی آلوده میتوانند دلیل
اصلی ش��یوع بیماریهای اپیدمیک منتقل از آب بهحساب آیند

غیرمتمرک��ز را در مدیریت تصفیه فاض�لاب خصوصا در مناطق

( .)6-8بسیاری از گزارشها ،آلودگی میکربی و نیترات منابع آب

روستایی را مورد مطالعه قرار دادند ( Lijo .)16و همکاران (سال

زیرزمینی در مناطق روستایی را نشان میدهند و تخلیه فاضالب

 )2017طرحهای انحصاری را ب��رای مدیریت یکپارچه فاضالب

علت اصلی این آلودگی آبهای زیرزمینی اس��ت ( .)9 ،6بنابراین

و زبالهه��ای آلی خانگی در یک جامعه کوچک در کش��ور یونان

در راس��تاي دستيابي به حفظ س��طح مطلوب بهداشت عمومی،

مورد مطالعه قرار دادند ( .)17آنها از معیار جمعیتی و نیز معیار

ارائه راهكارهاي مناس��ب براي دفع بهداش��تي فاضالب روستايي
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و همکاران (س��ال  )2014روشهای تصفی��ه متمرکز و تصفیه

محسن انصاری و همکاران

زیر ساختهای مدیریت فاضالب در جهت تدوین مدل مدیریت

این مطالعه متش��کل از افراد خبره و تجربهمندی از رش��تههای

همکاران ( )2015با توجه به معیارهای اقتصادی از جمله وجود

پرسش��نامه اختصاصی درخصوص نیازسنجی اجرای طرحهای

پیرام��ون موضوع مطالعه تش��کیل ش��د .س��پس بهدلیل آنکه

و تصمیمگی��ری خویش بهره بردند .همچنی��ن Ben Saad ،و

مدیریت فاضالب روس��تایی در ایران وجود نداشت ،سواالتی در

زیر س��اختهای مدیریت فاضالب در منطقه روستایی ،مدیریت

 3محور توس��عه پایدار (اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی)

منابع و تقاضای آب در آن منطقه و وجود زیر س��اختهای رفاه

از س��وی این تیم کارشناسی مطالعه پیش��نهاد شدند .سواالت

عمومی و خدماتی ،یک سیستم بهداشتی شامل مخزن سپتیک

این پرسشنامه در واقع معیارهای تصمیمگیری در مورد اولویت

و تاالبهای عمیق افقی را بهعنوان یک رویکرد مناسب مدیریت

روس��تاهای ایران درخصوص استقرار تاسیسات تصفیه فاضالب

فاض�لاب در مناطق روس��تایی ارائه دادن��د ( .)18در مطالعات

بودند .س��پس جهت ارزیاب��ی روایی کیفی و کم��ی محتوا این

برش��مرده باال ،محققان در تعیین نیازسنجی استقرار طرحهای

پرسش��نامه ،از تیم کارشناسان خبره استفاده شد .روایی کیفی

مدیریت فاضالب روستایی ،به ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی و

محتوای بوس��یله ارائه پرسشنامه به کارش��ناس خبره و تامین

اقتصادی بهعنوان معیارهای تصمیمگیری توجه نموده بودند .با

نظرات آنها درخصوص س��ادگی ،قابل فهم بودن و مرتبط بودن

توجه به اهمیت پرداختن به تنش آبی در کشور ایران خصوصا در

سواالت پرسشنامه انجام شد ( .)23پس از ارزیابی روایی کیفی

حوزه آبریز اصلی فالت مرکزی و اهمیتهای بهداشتی و زیست

محتوا ،ارزیابی محتوایی پرسش��نامه به ش��کل کمی ،بهوس��یله

محیطی ناش��ی از عدم مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی،

محاسبه  2شاخص ضریب نسبت روایی محتوا و شاخص روایی

ه��دف از این مطالعه ،نیازس��نجی و اولویت س��نجی اس��تقرار

محتوا مطابق روش  Lawsheانجام شد ( .)24در همین رابطه،

تاسیس��ات مدیریت فاضالب روستایی در جهت تامين منبع آب

براس��اس جدول  Lawsheس��واالتی که نسبت روایی محتواي

سالم و جایگزین در استانهای دارای تنش آبی شدید است.

() )Content Validity Ratio (CVRآنها برابر و یا بیشتر

مواد و روشها

از ( 0/49براس��اس ارزیابی  15نفر پانل متخصصان) بود ،دارای

ای��ن یک مطالعه توصیفی-مقطعی اس��ت که در س��ال -1396

در بخ��ش ارزیاب��ی ش��اخص روایی محتوا ،س��واالت ب��ا میزان

 -نیاز سنجی

نس��بت روای��ی محتوا ارزیابی ش��ده و در پرسش��نامه باقیماند.

 1397با جامعه هدف مناطق روس��تایی استانهای دارای تنش

 )Content Validity Index(CVIبیش��تر از  0/79نی��ز

یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار

 -اولویتبندی

معنیدار شناخته شدند.

آبی شدید ایران صورت گرفت .از آنجاییکه پرسشنامه بهعنوان

همچنی��ن ،جهت ارزشگذاری میزان تاثیر هر یک از س��واالت

میگیرد ( ،)19در این مطالعه نیز برای جمع آوری اطالعات نیاز

پرسش��نامه در امکان س��نجی روس��تاهای مورد مطالعه در دارا

سنجی و اولویت مناطق روس��تایی استانهای دارای تنش آبی

شدن تاسیس��ات مدیریت فاضالب ،این س��واالت با استفاده از

ش��دید از پرسشنامهای محقق ساخت اس��تفاده شد .بطوریکه
در مطالع��ات مربوط به طرحهای مدیری��ت فاضالب در جوامع

( )Thomas L. Saatyتوس��ط تی��م متخصصان مورد قضاوت

مختلف ،محققین قبلی از ابزار پرسش��نامه محقق ساخت برای

ق��رار گرفتند ( .)25جهت تعیی��ن تعداد روس��تاهای نمونه ،با

گ��ردآوری دادهها اس��تفاده نمودن��د که از آن جمل��ه میتوان

احتساب جمعیت روستایی و تعداد روستاهای باالی  20خانوار

ب��ه مطالع��ه  Askariyanو هم��کاران (س��ال ،)20( )2018

براس��اس اطالعات مدیریت فاضالب هر اس��تان در سرشماری

 Rasheedو همکاران (س��ال  Baghapour ،)21( )2017و

س��ال  1396و استفاده از جدول کوکران (ضریب خطای آماری

همکاران (س��ال  )22( )2017اشاره نمود .ابتدا تیم کارشناسی
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روش مقایس��ات زوجی و مقیاس وزن دهی توماس ال س��اعتی

ت سنجی استقرار ...
نیازسنجی و اولوی 

ظرفیتهای اقتصادی و بودجهای) و زیست محیطی (مخاطرات

 5درص��د و فاصله اطمینان  95درص��د) و روش نمونه برداری

طبقهای ،برای اس��تان اصفهان ( 13روستا) ،سمنان ( 3روستا)،

زیست محیطی و بهداشتی و وضعیت فاضالبهای غیر خانگی)

رضوی ( 30روستا) ،قم ( 3روستا) ،خراسان جنوبی ( 5روستا)،

اجرای تاسیس��ات تصفی��ه فاضالب روس��تایی در مناطق مورد

توسط تیم کارشناس��ی مطالعه جهت تصمیمگیری درخصوص

فارس ( 26روستا) ،یزد ( 3روستا) ،کرمان ( 22روستا) ،خراسان

مطالعه شناسایی شدند .سپس این معیارها مورد ارزیابی کیفی

سیس��تان و بلوچس��تان ( 23روستا) محاسبه ش��د (شکل .)1

و کمی روایی محتوا قرار گرفتند .در مرحله روایی کیفی محتوا،

سپس پرسشنامه در اختیار کارشناسانی از استانهای اصفهان،

تمام��ی معیاره��ا دارای روایی کیفی بودند و هی��چ کدام از آنها

س��منان ،ف��ارس ،یزد ،کرمان ،خراس��ان رضوی ،قم ،خراس��ان

ویرای��ش و یا حذف نش��دند .در مرحله روایی کم��ی محتوا ،از

جنوبی ،سیس��تان و بلوچستان قرار گرفت و از آنها خواسته شد

میان این معیارها ،بیشترین میانگین نسبت روایی محتوا مربوط

با توجه به وضعیت موجود در مناطق روس��تایی استان خویش

ب��ه معیار “وضعی��ت جمعیتی روس��تا” ( )0/77از زیر مجموعه

جهت تعیین روس��تاهای نمون��ه ،از روش نمونه گیری هدفمند

معیارهای اجتماعی بود و کمترین میزان میانگین نسبت روایی

(قضاوتی) اس��تفاده نمایند .این نمونه گیری نوعي نمونه گيري

محتوا نیز به معیار “زیر س��اختهای مدیریت فاضالب” ()0/54

اس��ت كه در آن نمونه ،از ميان نمونههایی انتخاب ميشوند كه

از زی��ر مجموعه معیاره��ای اقتصادی تعلق داش��ت .همچنین

داراي خصوصيات تعريف شدهاي باش��ند ( .)26در این مطالعه

مطابق جدول  ،1معیارهای “وضعیت تراکم جمعیت و منازل” و

خصوصیات تعریف ش��ده برای انتخاب روستاهای نمونه از میان

“وجود زیر ساختهای مدیریت فاضالب” دارای بیشترین میزان

کل روس��تاهای استان ،نداش��تن هیچگونه تاسیسات فاضالب و

میانگین شاخص روایی محتوا ( )0/97و معیارهای “ظرفیتهای

دارای بودن بیش��ترین تع��داد جمعیتی در اس��تان بود .پس از

اقتص��ادی و بودجهای” ( )0/82و “مخاطرات زیس��ت محیطی

تعیین روس��تاهای نمونه ،پرسش��نامه مطالعه برای روستاهای

و بهداش��تی” دارای کمتری��ن میانگین ش��اخص روایی محتوا

نمونه توس��ط کارشناسان مربوطه با توجه به تجربه میدانیشان

پرسشنامه ( )0/83بودند.

تکمیل ش��د .در نهایت جهت تعیین اس��تانهای دارای اولویت

همانطورکه از این جدول استنباط میگردد ،تمامی معیارهای

احداث تاسیس��ات مدیریت فاضالب روستایی ،از جمع امتیازات

پیش��نهادی تیم کارشناس��ی مطالعه ،از س��وی تیم متخصصان

کسب شده هر استان در هر یک از معیارهای مطالعه ،استفاده

مورد پذیرش و روایی قرار گرفته و قابل اس��تفاده بهعنوان ابزار

شد.

پژوهش است.

یافتهها

مقایس��ه زوجی معیاره��ای تصمیمگیری ب��ه روش توماس ال

معیاره��ای تصمیمگی��ری درخصوص امکان س��نجی اس��تقرار

س��اعتی و در مقی��اس  0تا  100انجام ش��ده اس��ت .نمودار ،1

دارای تنش آبی ش��دید و ش��اخص روایی محتوا و نسبت روایی

توس��ط تیم متخصصان را نشان میدهد .همانطور که در نمودار

وزن نس��بی ناشی از قضاوتهای زوجی معیارهای اصلی مطالعه

تاسیس��ات مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی اس��تانهای

محتوا این معیارها ،در جدول  1نش��ان داده شده است .مطابق

گرفته ش��ده اس��ت .مطابق با نمودار  ،1معیار مخاطرات زیست

جدول  ،1تع��داد  10معیار اصلی در  3عن��وان کلی معیارهای

اجتماع��ی (ش��امل وضعیت جمعیتی روس��تا ،وضعی��ت تراکم

محیطی و بهداش��تی روس��تاها ،دارای باالتری��ن ارزش (برابر با

عمومی) ،اقتصادی (زیر ساختهای مدیریت فاضالب ،مدیریت

دارای کمترین ارزش نسبت به هدف مطالعه یعنی امکان اجرا و

 )19و معی��ار وضعیت س��کونت جمعیت در روس��تا (برابر با )2

جمعیت و منازل ،وضعیت س��کونت جمعیت و میزان مشارکت
منابع و تقاضای آب ،زیر س��اختهای رفاه عمومی و خدماتی و
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 1نش��ان داده ش��ده اس��ت ،وزن مطلق معیارها از  100در نظر

محسن انصاری و همکاران

ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ( ،اﻗﺘﺼﺎدي )زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ،زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻮدﺟﻪاي( و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي درﺧﺼﻮص اﺟﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ رواﻳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ داراي رواﻳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ رواﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺘﻮا ،از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ) Content Validity Ratio

) ((CVRﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر "وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎ" ) (0/77از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺖ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر "زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب" ) (0/54از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ،1ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي "وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻨﺎزل" و "وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب" داراي
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ) (0/97و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي "ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻮدﺟﻪاي" ) (0/82و "ﻣﺨﺎﻃﺮات
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ" داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ) (0/83ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﺪول اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،از ﺳﻮي ﺗﻴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد
ﭘﺬﻳﺮش و رواﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

های اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﻨﻮان
و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ
دارای تنش آبی شدید
اﺑﺰاراستان
نقشه
شکل -1
ﺟﺪول  -1ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رواﻳﻲ آﻧﻬﺎ
جدول  -1معیارهای تصمیمگیری و شاخصهای روایی آنها

ﻣﻌﻴﺎر

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻗﺘﺼﺎدي

وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻨﺎزل
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ
زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب
زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻮدﺟﻪاي

0/77
0/65
0/64
0/55
0/67
0/58
0/54
0/61
0/59
0/60

0/96
0/97
0/92
0/88
0/83
0/86
0/97
0/96
0/92
0/82
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زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺪل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ CVR

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ CVI

 (2  )        (19  )      
استقرار.           ...
سنجی 
ت

نیازسنجی و اولوی 
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امتیازات
نمودار-11

زوجی
قضاوت
براساس
مطالعه
10گانه
معیارهای 10

س��منان با میانگین ( 27از  29امتیاز) دارای بیش��ترین اولویت

معیارهای اجتماعی براس��اس قضاوت تی��م متخصصان مطالعه،

   2   . 100  29         

و روس��تاهای اس��تان یزد دارای کمترین اولویت ( 12از  )29از

دارای امتی��از  29از  100بودند .در نم��ودار  ،2امتیاز هریک از

فاضالب
مدیریت
تاسیس��ات
احداث
اجتماعی
  نظر
ش��دید
تنش آبی
نهای
اس��تا
اجتماعی برای
معیاره��ای

2 

معیاره��ای .
  
 
دارای


روستایی هستند.

ایران نش��ان داده شده است .مطابق نمودار  ،2روستاهای استان

14
12
10

6

اﻣﺘﻴﺎز از 100

8

4

0

ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻗﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي

ﻛﺮﻣﺎن

ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﻳﺰد
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﻓﺎرس

ﺳﻤﻨﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎ

نمودار  -2امتیازات استانها براساس معیارهای اجتماعی مطالعه

ﻧﻤﻮدار  -2اﻣﺘﻴﺎزات اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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) 6اﻣﺘﻴﺎز( ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ  25از  100ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻤﻮدار  ،3اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي
اﺳﺘﺎنﻫﺎي داراي ﺗﻨﺶ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار  ،3روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 23از
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2

12
10

اﻣﺘﻴﺎز از 100

8
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6
4

ایران نش��ان داده ش��ده اس��ت .مطابق با2نمودار  ،4روستاهای

در ای��ن مطالع��ه  2معیار زیس��ت محیطی ،مخاطرات زیس��ت
محیطی و بهداش��تی ( 19امتی��از) و وضعیت فاضالبهای غیر
ﺳﻴﺴﺘﺎن و

ﺧﺮاﺳﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن

ﻗﻢ

ﻳﺰد

ﻛﺮﻣﺎن

رﺿﻮياس��تفاده قرار
ﺟﻨﻮﺑﻲکلی  25از  100مورد
امتیاز) با امتیاز
خانگی (6
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
گرفت .در نمودار  ،3امتیاز هر یک از معیارهای زیست محیطی
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ

برای اس��تانهای دارای تنش آبی ش��دید ایران نشان داده شده

استان یزد با میانگین ( 33از  41امتیاز) 0
دارای بیشترین اولویت

ﺳﻤﻨﺎن

ﻓﺎرس

اﺻﻔﻬﺎن

و روستاهای استان خراسان رضوی دارای کمترین اولویت (27

از  )41از نظ��ر معیارهای اقتصادی احداث تاسیس��ات مدیریت

ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎ

فاضالب روستایی هستند.

ها به جهت اس��تقرار تاسیس��ات
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاس��تان
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎيتبن��دی
م�لاک اولوی
میانگین
اصفهان با
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻣﺘﻴﺎزات
استان-2
اس��ت .مطابق با نمودار  ،3روستاهایﻧﻤﻮدار

( 23از  25امتیاز) دارای بیش��ترین اولویت و روستاهای استان

مدیریت فاضالب روس��تایی ،جمع امتیازات معیارهای  10گانه

محیطی احداث تاسیسات مدیریت فاضالب روستایی هستند.

معیارهای  10گانه برای مناطق روستایی استانهای دارای تنش

مطالعه برای هر استان اس��ت .از اینرو ،میانگین کلی امتیازات

قم دارای کمترین اولویت ( 17از  )25از نظر معیارهای زیس��ت

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  2ﻣﻌﻴﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ) 19اﻣﺘﻴﺎز( و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ

آبی شدید ایران در نمودار  5نشان داده شده است .همانطورکه

در این مطالعه ،چهار معیار اقتصادی زیر س��اختهای مدیریت

) 6اﻣﺘﻴﺎز( ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ  25از  100ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻤﻮدار  ،3اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي

در نمودار  5دیده میشود ،مناطق روستایی استانهای اصفهان،

فاض�لاب ،مدیری��ت منابع و تقاضای آب ،زیر س��اختهای رفاه

استاازنهای
اﺻﻔﻬﺎن76ﺑﺎ از 100
اﺳﺘﺎن امتیاز
روﺳﺘﺎﻫﺎيمجموع
فارس با کسب
سمنان و
دادهدارای
ای که
بودجه
اقتصادی
ﻫﺎيو ظرفی
خدماتی
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو)23
ﻧﻤﻮدار ،3
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻧﺸﺎن
ﺷﺪﻳﺪ واﻳﺮان
هایآﺑﻲ
دارايتﺗﻨﺶ
عمومی و اﺳﺘﺎن
امتیاز کلی  41بودند ،جهت بررس��ی امکان اس��تقرار تاسیسات

سیس��تان و بلوچستان و خراسان رضوی با کسب مجموع امتیاز

ایران مورد اس��تفاده قرار گرفتند .در نمودار  ،4امتیازات هر یک

در اس��تانهای دارای تنش آبی ش��دید ایران به جهت استقرار

 25اﻣﺘﻴﺎز( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ) 17از  (25از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

 71از  100بهترتی��ب با اولویتتری��ن و کم اولویتترین مناطق

مدیریت فاضالب روستایی در استانهای دارای تنش آبی شدید
اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تاسیسات مدیریت فاضالب روستایی بودند.

از معیارهای اقتصادی برای اس��تانهای دارای تنش آبی شدید

20
18
16

12
10
8

اﻣﺘﻴﺎز از 100

14

6
4

ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻗﻢ

ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي

ﻛﺮﻣﺎن

ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﻳﺰد

ﻓﺎرس

ﺳﻤﻨﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب

نمودار  -3امتیازات استانها براساس معیارهای زیست محیطی مطالعه
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ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻮدﺟﻪاي ﻛﻪ داراي اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ  41ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي داراي ﺗﻨﺶ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻤﻮدار  ،4اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﺮ ﻳﻚ
از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي داراي ﺗﻨﺶ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار  ،4روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن

ت سنجی استقرار ...
نیازسنجی و اولوی 

ﻳﺰد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 33از  41اﻣﺘﻴﺎز( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ) 27از (41
ﻧﻤﻮدار  -4اﻣﺘﻴﺎزات اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

12
10

ﻣﻼك اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  10ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﻣﺘﻴﺎز از 100

ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  10ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎي داراي ﺗﻨﺶ 8آﺑﻲ
اﺻﻔﻬﺎن،
ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺮان در ﻧﻤﻮدار  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  5دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎي
6

ﺳﻤﻨﺎن و ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎز  76از  100و اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎز
4

 71از  100ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ اوﻟﻮﻳﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي داراي ﺗﻨﺶ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار
2

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻗﻢ

ﻛﺮﻣﺎن

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻮدﺟﻪ اي

ﻳﺰد

ﺳﻤﻨﺎن

ﻓﺎرس

زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

0

اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب

نمودار  -4امتیازات استانها براساس معیارهای اقتصادی مطالعه

77
76
75

73

اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ از 100

74

72
71

69
68

ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻗﻢ

ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي

ﻛﺮﻣﺎن

ﻳﺰد

ﻓﺎرس

ﺳﻤﻨﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

نمودار  -5اولویتبندی استقرار تاسیسات مدیریت فاضالب روستایی در استانها براساس امتیاز نهایی
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محسن انصاری و همکاران

بحث

معیار “مخاطرات زیس��ت محیطی و بهداشتی” دارای بیشترین

امتیاز ( 19از  )100نس��بت به سایر معیارها بود که از این نظر

در ای��ن مطالع��ه ،تی��م کارشناس��ان مطالعه که متش��کل از

نتایج مطالعه  Farrokhiو همکاران ( )2008را تایید میکند

رشتههای :مهندسی بهداشت محیط ،مهندسی آب و فاضالب،

( .)11در مطالعهای دیگر Ben Saad ،و همکاران ( )2015با

آموزش بهداش��ت ،عمران محیط زیست و  ...بودند ،معیارهای

بهرهگیری از نظرات کارشناس��ان خب��ره و ذینفعان به طراحی

 10گان��های را بهعنوان ش��اخص تصمیمگیری برای اس��تقرار

و توس��عه م��دل مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی تونس

تاسیس��ات مدیریت فاضالب در مناطق روس��تایی استانهای

پرداختن��د ( )18و در مطالعه حاضر نی��ز معیارهای اقتصادی

دارای تنش آبی شدید ایران ،تعیین نمودند .این معیارها شامل:

از جمل��ه وجود زیر س��اختهای مدیریت فاض�لاب در منطقه

وضعی��ت جمعیتی روس��تا ،وضعیت تراک��م جمعیت و منازل،

روس��تایی ،مدیریت منابع و تقاضای آب در آن منطقه و وجود

وضعیت س��کونت جمعیت ،میزان مشارکت عمومی ،مخاطرات

زیر س��اختهای رف��اه عمومی و خدماتی بهعن��وان معیارهای

زیست محیطی و بهداشتی ،وضعیت فاضالبهای غیر خانگی،

ارائه راهکارهای مدیریت در مناطق روستایی استانهای دارای

زیر س��اختهای مدیریت فاضالب ،مدیری��ت منابع و تقاضای

تنش آبی شدید ایران در نظر گرفته شدند .عالوه بر این ،نتایج

آب ،زی��ر س��اختهای رفاه عمومی و خدمات��ی و ظرفیتهای

مطالعه حاض��ر با نتایج مطالعه  )2004( Galeقابل مقایس��ه

اقتص��ادی و بودجهای بودند .از طرفی از منظر توس��عه پایدار،

ب��ود چرا که  )2004( Galeمعتقد ب��ود در مدیریت فاضالب

در اج��رای ه��ر طرح توس��عهای از دیدگاه ایجاد ت��وازن میان

روس��تایی ،وجود یک رویکرد مش��ارکتی میان مدیریت منابع

بخشهای مختلف زندگی بشری ،توجه به توسعه پایدار بسیار

و تقاض��ای آب در یک منطق��ه و منابع تولید فاضالبهای غیر

با اهمیت اس��ت .اجتماع ،محیط زیس��ت و اقتصاد بهعنوان 3

خانگی بهویژه صنایع موجود ،بسیار حائز اهمیت است ( )28و

رکن اصلی توس��عه پایدار به دنبال ایجاد توازن در زندگی بشر

بدی��ن ترتیب با نتایج مطالع��ه حاضر که در آن مدیریت منابع

است ( .)27مطابق جدول  ،1معیارهای  10گانه این مطالعه در

و تقاض��ای آب بهعنوان معیار اولویتبندی مناطق روس��تایی

 3حوزه مدل توسعه پایدار یعنی (اجتماعی ،زیست محیطی و

در مدیریت فاضالب روس��تایی محسوب میشود ،همسو است.

اقتصادی) دارای زیر بخشهای تخصصی مربوط به خود بودند.

در مطالع��ه حاضر ،میزان مش��ارکت عموم��ی بهعنوان یکی از

بنابرای��ن انتخاب این معیاره��ا از حیث انطباق با اهداف برنامه

معیارهای تصمیمگیری درخصوص مدیریت فاضالب روستایی

زیس��ت محیطی س��ازمان ملل متحد در هزاره (هدف چهارم)،

لحاظ شده است .چرا که  Zakiyyaو همکاران (سال )2017

حائ��ز اهمی��ت اس��ت .معیاره��ای تصمیمگیری ای��ن مطالعه

در مطالعه خویش دریافت��ه بودند که بین میزان آگاهی مردم

درخصوص اس��تقرار تاسیس��ات مدیریت فاضالب با معیارهای

ب��ا اجرای برنامهه��ای مدیریت فاضالب و پس��ماند در مناطق

تصمیمگیری مطالعات قبلی قابل مقایس��ه با یکدیگرند .بهطور

روستایی رابطه مستقیم وجود دارد و بنابراین مشارکت عمومی

مث��ال برخی از معیارهای  10گان��ه مطالعه حاضر با معیارهای

بهعنوان یکی از معیارهای مهم در مدیریت طرحهای فاضالب

تصمیمگیری در مطالعه  Farrokhiو همکاران (سال )2008
هم راس��تا بود چرا که آنه��ا در مطالعه خوی��ش از معیارهای

عموم��ی در مطالع��ه حاضر ،میتوان��د تاثیر مس��تقیمی را در

تصمیمگیری مبتنی بر تع��داد جمعیت ،تراکم جمعیت ،منابع

تصمیمگیری درخصوص اجرای طرحهای تاسیس��ات مدیریت

آبی و مخاطرات زیست محیطی استفاده نموده بودند ( )11که

فاضالب روس��تایی داشته باش��د .چهار معیار اقتصادی در این

در این مطالعه نیز از معیارهای جمعیت ،تراکم جمعیت ،منابع

مطالعه یعنی وجود زیر ساختهای مدیریت فاضالب ،مدیریت

آبی و مخاطرات زیس��ت محیطی استفاده ش��ده است .از نظر

منابع و تقاضای آب ،زیر ساختهای رفاه عمومی و خدماتی و

قضاوت بر روی ارزش هر یک از این معیارها در مطالعه حاضر،
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روستایی بشمار میآید ( .)29بنابراین در نظر گرفتن مشارکت

ت سنجی استقرار ...
نیازسنجی و اولوی 

داد .نتیج��ه مطالعه حاضر بیان داش��ت ،مناط��ق کم جمعیت

ظرفیتهای اقتصادی و بودجهای دارای بیش��ترین امتیاز (41

از  )100در اولویت بندی مناطق روستایی در مدیریت فاضالب

روس��تایی در ایران ،دارای اولویت کمتری درخصوص استقرار

( )2013همس��و ب��ود چ��را که آنه��ا نیز در بررس��ی مدیریت

ب��ا نتای��ج مطالع��ه  Farrokhiو هم��کاران ( )11( )2008و

بهعن��وان بزرگترین مانع اجرای طرحه��ای مدیریت فاضالب

ک��م جمعیت از نظ��ر اولویت بندی طرحه��ای فاضالب دارای

تاسیس��ات مدیریت فاضالب روستایی هس��تند ،که این نتایج

بودن��د (نم��ودار  .)4این نتیج��ه با نتیج��ه مطالعه Mikosz

 Fahiminiaو همکاران ( )34( )2011که در آنها روستاهای

فاضالب در جوامع روس��تایی لهس��تان ،معیارهای اقتصادی را

اهمیت کمتری بودند ،همس��و بود .مطابق با نمودار  ،3وضعیت

میدانس��تند و در نتیجه این معیار دارای بیش��ترین ارجحیت

معیارهای زیس��ت محیطی در استان خراسان جنوبی در میان

در میان س��ایر معیارها بود ( .)30یکی از دالیل این ش��باهت

اس��تانهای دیگر مطالعه دارای امتی��ازی برابر  21بود که این

اهمی��ت معیاره��ای اقتصادی در طرحه��ای مدیریت فاضالب

عدد بیانکننده آن اس��ت که در این اس��تان مخاطرات زیست

بین کش��ورهای ایران و لهستان ،میزان درصد بدهیهای ایران

محیطی و بهداش��تی در س��طح باالیی از توجه کارشناس��ان و

( 48/89درص��د) و لهس��تان ( 50/60درصد) از س��هم تولید

عموم قرار دارد .بطوریکه میتوان از مخاطرات زیست محیطی

خالص ملیش��ان میتواند باش��د ( .)31بروز مخاطرات زیست

و بهداش��تی در سطح اس��تان خراس��ان جنوبی ،غلظت باالی

محیطی و بهداش��تی ،که در این مطالع��ه نیز بهعنوان یکی از

کادمیوم در آبهای زیرزمینی آن دانست .موضوع مطرح شده

معیارهای  10گانه تصمیمگیری ش��ناخته شده است ،همواره

مطابق نتایج حاصل از مطالعه انجام ش��ده توسط  Alidadiو

بهعنوان ش��اخصی برای عملکرد مدیری��ت فاضالب در جوامع

همکاران ( )2017در مناطق روس��تایی خراسان جنوبی است.

گوناگون محسوب شده است .بطوریکه  Corveaو همکاران

آنها در بررس��یهای خود میزان غلظت فلز آرسنیک در منابع

(س��ال  )2013دریافتند که این معیار بهعنوان معیاری جهت

آب زیرزمینی را در موارد بسیاری باالتر از مقادیر توصیه شده

ارزیابی اثربخش��ی مدیریت زیس��ت محیطی میتواند بهعنوان

در دس��تورالعمل  WHOاندازه گیری کردند ( .)35همچنین

شاخص اصلی سالمت اکوسیستمها نیز شناخته شود ( .)32در

بهدلیل تمرکز بسیاری از مزارع در تولید زعفران در این استان

میان اس��تانهای مورد مطالعه مطابق نمودار  ،2استان سمنان

و اهمیت مخاطرات زیس��ت محیط��ی در تصمیمگیری ،نتایج

ب��ا میانگین ( 27از  29امتیاز) دارای بیش��ترین اولویت از نظر

مطالعه  Khanaliو همکاران ( )2016نشان داد که در تولید

توج��ه ب��ه معیارهای اجتماعی نیازس��نجی و اولویت س��نجی

زعفران بهعنوان یک محصول مهم مناطق روستایی در اقتصاد

اس��تقرار تاسیسات مدیریت فاضالب روستایی در جهت تامين

کش��اورزی ایران ،بایس��تی اص��ول تولید محصولی س��ازگار با

منب��ع آب س��الم و جایگزین بود .یکی از دالی��ل این میتواند

محیط زیست از جمله تنظیم نسبت فسفر به نیتروژن مصرفی

سیاس��تهای به اجرا درآمده بهداش��تی و کاهش مهاجرت از

و میزان اس��یدی نمودن خاکها مورد توجه بس��یار قرار گیرد

روس��تاها به ش��هر بوده باش��د ( .)33از جمله این سیاستها،

( ،)36چرا که در صورت اصرار به کش��ت زیاد زعفران ،ش��اهد

طرح تحول نظام س�لامت اس��ت که با ایج��اد امکانات رفاهی
و درمانی بیش��تر در شهرس��تانها و مناطق محروم روستایی،
باعث کاهش س��فرها و مهاجرتهای مردم از روستا به شهرها

نتیجهگیری

برای درمان ش��ده است .از آن طرف ،استان یزد دارای اولویت

نتای��ج ای��ن مطالعه با شناس��ایی معیارهای  10گان��ه میتواند

کمت��ری ( 12از  )29در معیارهای اجتماعی بود که این نتیجه

در مطالع��ات و برنام��ه ریزیهای مرتبط ب��ا مدیریت فاضالب

را میتوان به کمتر بودن میانگین جمعیت س��اکن روس��تایی
این اس��تان نسبت به س��ایر اس��تانهای مورد مطالعه ،تعمیم
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A RT I C L E I N F O R M AT I O N :
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Background and Objective: Rural wastewater management is recognized as
one of the pillars of sustainable development. Therefore, the purpose of this
study was to assess needs and prioritization of establishment of rural wastewater
management facilities in order to supply a safe and alternative water source in the
provinces of Iran experiencing severe water stress.
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive study which
was carried out in rural areas of the provinces with severe water stress (South
Khorasan, Khorasan Razavi, Fars, Isfahan, Yazd, Semnan, Qom, Sistan and
Baluchistan) in 2017-2018. In this study, the number of sample rural areas was
calculated by Cochran method and the determination of the sample rural area
was done by stratified sampling. The data related to the sample rural area was
collected using a validated constructor questionnaire.
Results: The results of this study showed that the difference among all the studied
provinces in terms of their priority in establishing rural waste water management
facilities to provide a safe and alternative water source was very low. The
provinces of Isfahan, Semnan and Fars were rated at 76 out of 100, while the
provinces of South Khorasan and Sistan and Baluchestan scored 71 points.
Conclusion: With emphasis on comprehensive decision making criteria based
on sustainable development, the results of this study showed that the provinces
with severe water stress have a high priority regarding the establishment of rural
sewage management projects in order to provide a safe and alternative water
sources.
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