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تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پسابهای بازیافتی براساس منطق فازی
2

فتانه حاجیلو ،*4وحید قاسمی ،2سیدعلی هاشمیانفر

 .1تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی ،مؤسسة تحقیقات اجتماعی
 .2اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی
(تاریخ دریافت -39/72/22 :تاریخ پذیرش)39/70/17 :

چکیده
از جمله سیاستهای جدید تأمین منابع آب برای پاسخ به نیازهای روزافزون جمعیت درحال افزایش
کشور ،بازچرخانی و استفادة مجدد از آبهای غیرمتعارف است ،اما بهدلیل اینکه محصول نهایی این
فرایندها ارتباط مستقیم با مصرفکننده دارد ،مقبولیت اجتماعی آن در جامعه نقش مهمی را در موفقیت
طرحهای استفادة مجدد از پساب تصفیهشده ایفا میکند .از اینرو ،ضروری است پیامدهای اجتماعی و
فرهنگی آن با ارزیابی تأثیر سیاستها و اقدامات عمومی و خصوصی بر اجتماعات انسانی ،بررسی و
تحلیل شود .پژوهش حاضر حاصل تحقیقی در زمینة برآورد متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش اجتماعی طرح
بازیافت پسابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی با استفاده از روش استنباط فازی است .نتایج نشان میدهد
زمانیکه هدف از بازیافت پساب ،مصارف شهری است -حتی در وضعیتی که ورودیهای سامانه در
بهترین موقعیت باشند -پذیرش اجتماعی طرح به حد بسیار باال (عدد فازی  )0نمیرسد ،اما برای مصارف
صنعتی یا کشاورزی پذیرش اجتماعی باال امکانپذیرتر است .بیاعتنایی کامل به ورودیهای سامانه برای
مصارف شهری و پذیرش اجتماعی بسیار پایین موجب بحرانهای اجتماعی ،مقاومت یا اعتراضهای
جمعی میشود.
واژههای کلیدی :بازیافت پساب ،تحلیل فازی ،پذیرش اجتماعی ،پیامد اجتماعی ،مقبولیت اجتماعی.
 .4مقدمه و هدف
با توجه به محدودیت منابع آب در کشور و روند روبهرشد مصرف
آب در سالهای اخیر که ناشی از افزایش جمعیت و توسعة
صنعت و کشاورزی است ،سیاستهای جدید برای تأمین منابع
آب کشور مبتنی بر افزایش میزان آبهای قابلدسترس و
جایگزینکردن منابع جدید آب ،بازچرخانی و استفادة مجدد از
آبهای غیرمتعارف بهعنوان یکی از سیاستهای محوری و یکی
از راهبردهای بلندمدت مدیریت آب مطرح شده است ،اما
علیرغم اهمیت موضوع ،هنوز ضرورت استفاده از تصفیة
فاضالبها و پسابهای برگشتی بهدقت بررسی نشده است .یکی
از دالیل مهم در این زمینه ،ارزیابینکردن کامل آثار اجتماعی و
فرهنگی استفاده از این منابع جدید است [.]1
* نویسندة مسئول:

ضرورت استفاده از فرایندهای بهرهبرداری از پساب
تصفیهشده از جنبههای گوناگون محرز است ،اما گروههای
مصرفکننده نیز باید از این برنامه بهعنوان تأمین منابع جایگزین
استقبال کنند .از اینرو ،بهنظر میرسد برای اشاعة اندیشة
استفاده از این منابع باید بهتدریج و بهصورت برنامهریزیشده گام
برداشت [ .]2بخش مهمی از پیچیدگی مدیریت عرضه و تقاضا
در زمینه پسابها و آبهای برگشتی ،مربوط به پیچیدگی ناشی
از تفاوتهای فرهنگی و شرایط ویژة اجتماعی و اقتصادی موجود
در مناطق مختلف کشور است .از اینرو ،تمام جوانب برنامهریزی
برای دستیابی به منابع جدید آب از جمله تجزیه و تحلیل
طرحها برای تعیین کارایی اقتصادی و محیطزیستی آن ،مستلزم
فهم نهادی پیچیدگی مدیریت عرضه و تقاضا در زمینة پسابها
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و آبهای برگشتی ،با توجه به این تفاوتهاست که موجب
ناتوانی در ارائة الگویی یکسان برای استفاده از منابع غیرمتعارف
آب در کشور میشود .در این زمینه ،مدیریت آب باید عرفهای
متداول را بشناسد و براساس آن راهکارهایی را در برنامهای جامع
انتخاب و اصالح کند و بهکار گیرد .همچنین ،جاری بودن
معیارهای شرعی در کاربرد این منابع ،ایجاد زمینة مساعد برای
عملیکردن استفاده از پسابها را پیچیدهتر میکند [.]3
مطالعات پیشین نشان میدهد با توجه به نوع فرایندهای
تصفیه ،نوع پساب حاصل و نیز با توجه به فرهنگ بومی
مردم ،میتوان از محصول تصفیة فاضالبها برای کشاورزی،
آبیاری فضای سبز شهری ،توسعة پارکهای جنگلی،
کمربندهای سبز حاشیة شهرها ،تغذیة سفرههای آب
زیرزمینی و مصارف صنعتی متعدد استفاده کرد [ .]12-1اگر
استفاده از فناوری ،منابع و روشهای نوین ،هنجارهای
اجتماعی جدیدی را جایگزین هنجارهای قبلی نکند ،آن
جامعه دچار آنومی و بیهنجاری میشود و حتی پس از
تغییرات یا گشایش اقتصادی که در منطقه رخ میدهد،
بهتدریج بنیانهای اجتماعی و اخالقی سنتی تضعیف
میشوند؛ یعنی اگر رشد صنعت یا ورود فناوریهای جدید به
منطقه ،فرهنگگرا نباشد و نتواند با توجه به ویژگیها و
شاخصهای فرهنگ بومی مردم منطقه سهمی در بهبود
زندگی آنها داشته باشد ،پیامدهای ناگوار اجتماعی در انتظار
آن جامعه است.
پژوهش حاضر بهمنظور برآوردی از متغیرهای تأثیرگذار بر
پذیرش اجتماعی 1طرح بازیافت پسابهای شهری ،صنعتی و
کشاورزی ،از تحلیلهای مبتنیبر سامانههای استنباط فازی به
کمک نرمافزار متلب استفاده کرده است .نتایج پذیرش اجتماعی
نشان میدهد در شرایط مختلف تا چه اندازه اجرای طرح از
طرف گروههای اجتماعی رسمی و غیررسمی مورد پذیرش است
یا با آن مخالفت میشود .پذیرش اجتماعی باالتر بهمنزلة آثار
فرهنگی مثبتتر برای نظام اجتماعی است ،درحالیکه مقاومت
یا مخالفت به بحرانهای اجتماعی منجر میشود.

است و با توجه به تنوع فرهنگی موجود در کشور ،انتظار
میرود این مسئله پیچیدگیهای ویژهای درون خود داشته
باشد و در تمام مناطق از الگوی یکسانی پیروی نکند .بستر
این مطالعه زیستبوم فرهنگی کشور است و مناطق مختلف
آن برای استفاده از آبهای بازیافتی ،از نظر ارزشها ،باورها،
تعامالت اجتماعی و مطابقت با الگوها و هنجارهای اجتماعی و
فرهنگی بررسی شده است.
 .2.2شیوة پژوهش

با توجه به گستردگی قلمرو پژوهش و با توجه به محدودیت
زمانی و اعتباری برای اجرای طرح مورد نظر ،ابتدا اطالعات
مورد نیاز براساس اسناد باالدستی ،مدارک موجود از
گزارشهای مطالعات میدانی ،مشاهدة اجتماعات محلی،
گزارشهای دولتی ،مطالعات جامعهشناختی و انسانشناختی
پیشین و نیز اسناد موجود درمورد بررسی ضوابط
زیستمحیطی جمعآوری شد .با توجه به دادههای حاصل از
تجزیه و تحلیل اولیه ،برای تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر
پذیرش اجتماعی استفادة مجدد از آبهای برگشتی و
پسابهای تصفیهشده ،پرسشنامهای حاوی پرسشهای باز و
بسته تهیه شد .با استفاده از پرسشنامه ،نظر  36نفر از
صاحبنظران دینی در حوزههای علمیة قم و اصفهان ،مدیران
اجرایی و کارشناسان فنی مدیریت منابع آب و استادان علوم
اجتماعی از طریق مصاحبه جمعآوری و دادههای حاصل با
استفاده از منطق فازی تجزیه و تحلیل شده است.
کمیتهای مورد مطالعه در پژوهشهای اجتماعی اغلب از
نوع فازیاند و بهکارگیری منطق فازی به پژوهشگر امکان
میدهد که با تلفیق مقیاسهای اندازهگیری کیفی و کمی،
مدلهای پیچیدهای را براساس خروجی سامانه تبیین کند
[ ،]13بهویژه زمانیکه دادههای حاصل از مصاحبه با
کارشناسان و متخصصان مبنای اصلی ساخت قواعد در منطق
فازی قرار میگیرد [.]14
 .9.2سیستم استنباط فازی

 .2مواد و روشها

 .4.9.2متغیرهای ورودی :عوامل تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی

 .4.2قلمرو پژوهش

براساس نتایج مصاحبههای جداگانهای که با کارشناسان
مسائل اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان متخصص در زمینة
مدیریت منابع آب صورت گرفت ،ده متغیر شامل نوع مصرف
آبهای بازیافتی ،باور به ضرورت اجرای طرح ،مشارکت
داوطلبانة شهروندان در اجرای طرح ،اعتماد اجتماعی به

مقبولیت فرهنگی استفاده از منابع آب موسوم به خاکستری
یا آب حاصل از تصفیة فاضالبها ،بهعنوان منابع جایگزین
تأمین آب در بسیاری از محیطهای اجتماعی بررسی نشده
1. Social Acceptance

حاجیلو و همکاران :تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پسابهای بازیافتی...

نهادهای مجری ،باور به آثار مثبت بر سالمت عمومی ،باور به
آثار اجرای طرح بر محیطزیست ،اطالعرسانی به علما و
مراجع دینی ،توجه به الزامات فقهی مرتبط با موضوع ،آثار
اجرای طرح بر پایداری اجتماعی ،آثار اجرای طرح بر وضعیت
اشتغال ،بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش اجتماعی
استفاده از منابع آب بازیافتی شناسایی شدند که بعد به شش
متغیر تقلیل یافته است.
دو دلیل عمده در کاهش متغیرها وجود دارد :دلیل اول
اینکه فضای مفهومی برخی از این متغیرها با یکدیگر همپوشانی
باال یا همبستگی بسیار باالیی دارند .البته بهترین وضعیت برای
تعریف متغیرهای ورودی در منطق فازی ،وضعیتی است که هر
متغیر بر خروجی سیستم اثرگذار است ،ولی با سایر متغیرهای
ورودی همبستگی ندارد و بهلحاظ مفهومی نیز با آنها اشتراک
ندارد یا اشتراک اندکی دارد؛ بهعنوان مثال ،نمیتوان انتظار
داشت نوع اثر طرح بر سالمت شهروندان منفی و بر محیطزیست
مثبت باشد یا برعکس .درنتیجه ،این دو متغیر بهصورت یک
ورودی درنظر گرفته شدند و بهعنوان یک ورودی در طرح قواعد
فازی به آنها توجه شد.
دلیل دوم در کاهش متغیرهای ورودی از ده مفهوم به
شش مفهوم ،تأثیر مستقیمی است که افزایش هر ورودی بر
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تعداد قواعد فازی ممکن برای سیستم میگذارد .اگر تعداد
مفاهیم تعریفشده بهعنوان ورودی را با نماد  Inputsو تعداد
مجموعههای فازی تعریفشده برای هریک از متغیرها را با
نماد  FSنمایش دهیم و تعداد کل قواعد فازی ممکن برای
تعریف را با نماد  Rulesنمایش دهیم ،تعداد کل این قواعد
براساس رابطة  1بهدست میآید:
()1
Rules  FS Inputs
بهاینترتیب ،اگر برای هر متغیر ورودی ،سه مجموعة
فازی تعریف شود (حالتی که اغلب کارشناسان بر مبنای آن
تحلیل میکنند) ،تعداد کل قواعد فازی ممکن برای تعریف،
درصورتیکه ده متغیر ورودی داشته باشیم ،برابر است با 310
که برابر با  59049میشود .البته در اینصورت بسیاری از این
قواعد بهلحاظ همبستگی متغیرهای ورودی با یکدیگر یا به
لحاظ اشتراک در فضای مفهومی ،موقعیت یکسانی را ترسیم
میکنند؛ بنابراین ،میتوان آنها را زائد دانست .بهاینترتیب،
با کاهش ورودیها به شش متغیر که هرکدام سه مجموعة
فازی دارند ،تعداد کل قواعد ممکن برای تعریف وضعیت مورد
مطالعه به  929قاعده میرسد .متغیرهای بررسیشده و
کدهای مربوط به آن در نرمافزار متلب به شرح جدول 1
است.

جدول  .4ورودیها و مجموعههای فازی مرتبط با آنها
کد مجموعههای فازی

مجموعههای فازی

مفهوم و کد آن

کد مجموعههای فازی

مجموعههای فازی

Weak

ضعیف

Middle

متوسط

Agricultural

کشاورزی

Strong

قوی

باور به نوع اثر بر
سالمت /اثر بر
محیطزیست

Urban

شهری

Input4

Industrial

صنعتی

Low

پایین

Middle

متوسط

Middle

متوسط

High

باال

اطالعرسانی به
علما /توجه به
الزامات فقهی

Weak

ضعیف

Input5

Strong

قوی

Negative

منفی

Neuter

خنثی

Middle

متوسط

Positive

مثبت

باور به اثر بر
پایداری اجتماعی/
اشتغال

Low

پایین

High

باال

Input6

 .2.9.2متغیر خروجی :پذیرش اجتماعی طرح

خروجی تعریفشده برای این سامانة فازی ،به نام پذیرش
اجتماعی ،بیان میکند که اجرای چنین طرحی در شرایط
مختلف تا چه اندازه از طرف شهروندان و گروههای اجتماعی

مفهوم و کد آن

نوع مصرف
Input1

باور به ضرورت
طرح
Input2

مشارکت داوطلبانه/
اعتماد اجتماعی
Input3

رسمی و غیررسمی پذیرفته میشود ،با آن مخالفت میشود و
به شیوههای مختلف دربرابر آن مقاومت میشود .هرچه
پذیرش اجتماعی طرح بیشتر باشد ،آثار فرهنگی طرح برای
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فازی میشود .تعداد مجموعههای فازی در خروجی سیستم
بر تعداد کل قواعد فازی تعریفشده تأثیرگذار نیست؛
بنابراین ،افزایش این مجموعهها موجب پیچیدهترشدن
سیستم نمیشود .جدول  2مجموعههای فازی خروجی و
کدهای تعریفشدة مرتبط با آن را نشان میدهد.

نظام اجتماعی مثبتتر قلمداد میشود ،درحالیکه مقاومت یا
مخالفت دربرابر طرح بهمعنای آن است که به شرایط فرهنگی
و اجتماعی الزم در طرح توجه نشده است.
پذیرش اجتماعی با پنج مجموعة فازی تعریف شده است
که موجب گزارش دقیقتر سطوح خروجی سیستم و مقادیر
استخراجشده از آن و همچنین دقت بیشتر در تعریف قواعد

جدول  .2خروجی سیستم و مجموعههای فازی مرتبط با آن
Very Low

بسیار پایین
پایین

Middle

متوسط

High

باال

Very High

بسیار باال

Low

 .1.2سیستمهای تدوینشده

با توجه به نوع مصرف پساب بازیافتشده ،چند سیستم
بهصورت مجزا و درعینحال مرتبط با یکدیگر با هدف
شبیهسازی فضای واقعی برای تحلیل نتایج در زمینة مصارف
شهری ،کشاورزی و صنعتی برای پسابهای بازیافتی تدوین
شده است .در این سیستمها ،متغیرهای ورودی و خروجی
شبیه هم هستند ،ولی بهلحاظ پایگاه قواعد فازی با یکدیگر
متفاوتاند .نمای کلی سیستم تدوینشده در جعبة ابزار
منطق فازی متلب در شکل  1مشاهده میشود.
1
قواعد فازی دراصطالح به نام قواعد اگر -آنگاه خوانده

پذیرش
اجتماعی
Output

میشود .پس از استخراج قواعد فازی مرتبط با سیستم ،این
قواعد بهطورعمده از دیدگاه خبرگان مرتبط با موضوع بررسی
میشود ،بهاینمنظور اغلب دو رویکرد حداقلی و حداکثری به
کار میرود .رویکرد حداقلی در وضعیتی استفاده میشود که
دادههای واقعی در زمینة ورودیها و خروجی یا خروجیهای
یک سیستم در دسترس است؛ بنابراین ،قواعدی بهعنوان
قواعد فازی سیستم مورد استناد است که با قواعد دادههای
واقعی برازش داشته باشد و بهاینترتیب اعتبار نتایج دو
مطالعه (مدل کمی مبتنی بر داده و مدل کیفی مبتنیبر نظر
کارشناسان) افزایش مییابد.
انواع مصرف
ضرورت طرح
مشارکت داوطلبانه /اعتماد اجتماعی

ممدانی

اثر بر سالمت /اثر بر محیطزیست
الزامات فقهی

پذیرش اجتماعی

پایداری اجتماعی

شکل  .4نمای سامانة استنباط فازی تدوینشده

رویکرد حداکثری برای زمانی مناسب است که در عین
دردسترسبودن نظرهای کارشناسان (حتی اگر این نظرها به
تعداد محدود برای موقعیتها و ترکیبهای مختلف
متغیرهای ورودی موجود باشد) ،دادههای واقعی برای تحلیل
1. If-Then Rules

انطباق این نظرها با دادهها وجود نداشته باشد .در این
وضعیت ،میتوان بر مبنای صحیح تلقیکردن دیدگاه
کارشناسان ،بر مبنای دادههای شبیهسازیشده و موقعیتهای
فرضی به چند پرسش مهم پاسخ داد .با توجه به اینکه در
عین دردسترسبودن نظرهای کارشناسان ،دادههای واقعی
برای تحلیل انطباق این نظرها با دادهها وجود ندارد ،در
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پژوهش حاضر دادهها بر مبنای رویکرد حداکثری ،سیستم و
خروجیهای آن تحلیل شدهاند .در این رویکرد ،قواعد فازی
به حداکثر ممکن افزایش مییابد و بهاینترتیب امکان اخذ
نتایج دقیقتر براساس ترکیبهای مختلف ورودی فراهم
میشود.
نوع تابع استفادهشده در پژوهش حاضر برای تعیین درجة
عضویت مثلثی و شیوة استنتاج دادهها ممدانی است« .در
مطالعات اجتماعی زمانیکه روی مقیاسهای چند درجهای
(اغلب پنج و گاه سه تا هفت درجهای) پژوهشگر پاسخهایی از
کامال موافق تا کامال مخالف ،یا خیلیزیاد تا خیلیکم ،یا
همیشه تا هرگز دریافت میکند ،غالبا از توابع مثلثی برای
تحلیلهای فازی استفاده میشود و هریک از گزینههای
تعریفشده در مقیاس رتبهای را میتوان بهمنزلة یک عدد
فازی تلقی کرد .همچنین ،در مجموعههای فازی که مقادیر
میانی مقیاس دارای درجة عضویت باال و مقادیر حاشیهای
دارای درجة عضویت پایین در مجموعة فازی هستند ،از تابع
مثلثی برای تعیین عضویت استفاده میشود» [.]14
مهمترین پرسشهای مطرح در پژوهش حاضر :از بین
شش متغیر تعریفشده بهعنوان ورودی ،کدامیک را میتوان
بهعنوان مهمترین متغیر تأثیرگذار بر خروجی یا پذیرش
اجتماعی دانست؟ در کدام موقعیتها احتمال پذیرش
اجتماعی درمجموع پایین یا بسیار پایین است؟ در چه
موقعیتهایی احتمال پذیرش اجتماعی درمجموع باال یا بسیار
باالست؟
 .5.2شیوة تحلیل نتایج

برای تحلیل دادههای شبیهسازیشده و ارائة نتایج بررسی
نقش پنج ورودی (شامل باور به ضرورت اجرای طرح،
مشارکت داوطلبانه /اعتماد اجتماعی ،اثر بر سالمت /اثر بر
محیطزیست ،الزامات فقهی و پایداری اجتماعی) بر نوع
مصرف (شامل مصرف شهری ،کشاورزی و صنعتی) ،سه
موقعیت متفاوت فرض شده است؛ در موقعیت اول :برای
ورودی متغیر نوع مصرف ،سایر ورودیها در بدترین وضعیت
(مقدار  1فازی) ثابت فرض شدهاند .در موقعیت دوم :برای
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ورودی متغیر نوع مصرف ،سایر ورودیها در وضعیت متوسط
(مقدار فازی  )2ثابت فرض شدهاند و در موقعیت سوم :برای
ورودی متغیر نوع مصرف ،سایر ورودیها در بهترین وضعیت
(مقدار فازی  )3ثابت فرض شدهاند .مفاهیم بدترین وضعیت و
بهترین وضعیت با توجه به شرایط فرهنگی -اجتماعی برای
پذیرش اجتماعی بین مقادیر  1و ( 5روی محور عمودی
نمودارها) تعریف شدهاند.
 .9نتایج و بحث
 .4.9نتایج تحلیلهای فازی برای استفاده از پسابهای
بازیافتی در مصارف شهری

با اتکا به شیوة تحلیلی که شرح داده شد ،مهمترین نتایج
بررسی خروجیهای سیستم فازی زمانیکه استفاده از منابع
آب حاصل از بازیافت پساب در مصارف شهری باشد ،نشان
میدهد:
 در موقعیت اول پنج متغیر در بدترین وضعیت قرار
دارند؛ یعنی ضرورت اجرای طرح از طرف شهروندان
احساس نشده است ،اعتماد و مشارکت اجتماعی پایین
است ،باور به نوع اثر طرح بر سالمت و محیطزیست
منفی است ،باور به آثار طرح بر پایداری اجتماعی و
اشتغال کم است ،اثر کمیت و کیفیت اطالعرسانی به
علما و همچنین توجه به الزامات فقهی بر خروجی
تقریبا صفر است .در این موقعیت ،اثر باور به ضرورت
اجرای طرح بر پذیرش اجتماعی استفاده از آب
بازیافتی ،رابطهای غیرخطی و بسیار ضعیف است.
سلول اول در سطر اول و ستون اول از شکل  2نیز
نشان میدهد اگر باور به ضرورت اجرای طرح در حد
متوسط یا اندکی باالتر باشد ،هیچ اثری بر پذیرش
اجتماعی طرح نمیگذارد و فقط در حالتی که این
ضرورت بهشدت احساس شود (برای مثال خشکسالی
و قطع مکرر آب بهدلیل کمبود آن) ،این متغیر اثر
ضعیفی بر پذیرش اجتماعی اجرای طرح دارد و آن را
از نزدیک به  1تا حدود  2از  5افزایش میدهد.
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سالمت/محيط زیست

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

شکل  .2رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با پذیرش اجتماعی برای مصارف شهری در وضعیتی که
سایر متغیرها در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته باشند

همچنین ،شکل  2نشان میدهد اثر متغیر مشارکت
داوطلبانه /اعتماد اجتماعی و همچنین پایداری اجتماعی/
اشتغال نیز در حالتی که سایر ورودیها در بدترین وضعیت
ثابت باشند ،مانند ورودی اول است .در این وضعیت نمیتوان
در اجرای طرح بهلحاظ فرهنگی انتظار موفقیت داشت و
تبعات فرهنگی و اجتماعی اجرای طرح در جامعة مورد نظر
منفی است.
 در موقعیت دوم که در شکل  3ترسیم میشود ،پنج
ورودی در وضعیت متوسط فرض شدهاند و تغییرات

سالمت/محيط زیست

سه ورودی شامل اثر بر سالمت شهروندان /اثر بر
محیطزیست ،اطالعرسانی به علما /توجه به الزامات
فقهی و متغیر اثر بر پایداری اجتماعی /اثر بر اشتغال،
اثر قویتری را بر خروجی دارند .البته این تأثیر یک
اثر غیرخطی است ،بهنحویکه برای نمایانشدن آن
باید سطح هریک از متغیرهای مذکور باالتر از متوسط
باشد .چنانچه هریک از سه متغیر ذکرشده در بهترین
وضعیت باشند -حتی اگر سایر ورودیها در حد
متوسطی باشند -پذیرش اجتماعی افزایش مییابد.

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

شکل  .9رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف شهری در وضعیتی که
سایر متغیرها در وضعیت متوسط قرار داشته باشند

 شکل  4نشان میدهد در موقعیت سوم که پنج ورودی
در بهترین وضعیت فرض شدهاند ،تعامل با علما و باور
شهروندان به اینکه اثر اجرای طرح بر سالمت آنان
درمجموع مثبت است ،ضرورت و اهمیت فراوانی دارد.
اگر بتوان تمام ورودیها را در مطلوبترین وضعیت
قرار داد (وضعیتی که در عمل ناممکن است ،اما

میتوان به آن نزدیک شد) ،باز هم نمیتوان انتظار
داشت که پذیرش اجتماعی بازیافت پسابها بسیار
افزایش یابد ،زیرا همواره نسبتی از جمعیت هستند که
در بهترین شرایط نیز آمادة همکاری و همراهی با این
طرحها نیستند.
 همچنین ،شکل  4نشان میدهد اثر سه متغیر باور به

حاجیلو و همکاران :تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پسابهای بازیافتی...

ضرورت اجرای طرح ،مشارکت /اعتماد اجتماعی و
باور به اثر بر پایداری اجتماعی /اشتغال ،یک اثر
غیرخطی است ،اما متغیر اثر بر سالمت شهروندان /اثر
بر محیطزیست و نیز متغیر اطالعرسانی به علما/
توجه به الزامات فقهی ،یک اثر خطی را نشان

سالمت /محيطزیست
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میدهند؛ یعنی در هر موقعیتی اگر مقدار این دو
متغیر بیشتر شود ،اثر بیشتری بر پذیرش اجتماعی
دارد ،درحالیکه بهبود سایر متغیرها فقط زمانی بر
پذیرش اجتماعی تأثیرگذار است که موقعیت آنها
متوسط یا باالتر از متوسط باشد.

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

شکل  .1رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف شهری در وضعیتی که
سایر متغیرها در بهترین وضعیت ممکن قرار داشته باشند

 .2.9نتایج تحلیلهای فازی برای استفاده از پسابهای
بازیافتی در مصارف کشاورزی

زمانیکه پساب بازیافتی در کشاورزی مصرف شود ،نتایج
بررسی خروجی سامانة فازی بیانگر آن است که:
 در موقعیت اول که پنج متغیر (باور به ضرورت اجرای
طرح ،مشارکت داوطلبانه /اعتماد اجتماعی ،اثر بر
سالمت /اثر بر محیطزیست ،الزامات فقهی و پایداری
اجتماعی) در بدترین وضعیت قرار دارند ،خروجی
سیستم هیچ تغییری ناشی از اثر متغیرهای واردشده
نشان نمیدهد .شکل  5نشان میدهد این وضعیت
برای تمام ورودیها صادق است .ثابتماندن خروجی
در پنج وضعیت تعریفشده بهمعنای آن است که
نمیتوان انتظار داشت فقط با افزایش یکی از
ورودیها ،میزان پذیرش اجتماعی طرح تغییر کند.
 با دقت در سلولهای شکل  5مشاهده میشود که در
موقعیت دوم ،اگر چهار متغیر از متغیرهای ورودی در
وضعیت متوسط قرار گیرند ،حتی اگر یکی از متغیرها

در بدترین وضعیت باشد ،باز انتظار میرود پذیرش
اجتماعی برای مصرف آب در کشاورزی از مقدار 2
کمتر نشود و البته این مقدار از  3نیز بیشتر نمیشود
(در مقیاس  1تا  .)5در این موقعیت ،تأثیر بیشتر
متغیر مشارکت داوطلبانه /اعتماد اجتماعی نسبت به
سایر ورودیها بهطورویژه مشاهده میشود.
 همانطورکه از شکل  5مشخص است ،تغییر در سه
ورودی شامل متغیر باور به نوع اثر بر سالمت
شهروندان /محیطزیست ،متغیر کمیت و کیفیت
اطالعرسانی به علما /توجه به الزامات فقهی و متغیر
باور به نوع اثر بر پایداری اجتماعی /وضعیت اشتغال،
بهطورغیرخطی موجب تغییر در خروجی میشود ،به
این شکل که تا اندکی بیشتر از حد متوسط تأثیری بر
خروجی ندارد ،اما هنگامیکه باالتر از حد متوسط
قرار میگیرد ،پذیرش اجتماعی بهطور شایانتوجهی
افزایش مییابد و از مقدار  3از  5به مقدار  4از  5ارتقا
پیدا میکند.
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سالمت /محيط

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

شکل  .5رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف کشاورزی در وضعیتی که
سایر متغیرها در وضعیت متوسط قرار داشته باشند

سالمت /محيطزیست

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

شکل  .1رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف کشاورزی در وضعیتی که
سایر متغیرها در بهترین وضعیت ممکن قرار داشته باشند

 در موقعیت سوم همانطورکه در شکل  6مشاهده
میشود ،وقتی پنج متغیر در بهترین وضعیت فرض
میشوند ،پذیرش اجتماعی مصرف پسابهای
بازیافتی در کشاورزی به باالترین حد ممکن نزدیک
میشود ،ولی به حداکثر مقدار خود نمیرسد؛ یعنی
میتوان با برنامهریزی برای افزایش کمیت و کیفیت
متغیرهای تعریفشده ،به پذیرش اجتماعی در سطح
بسیار باالیی دست یافت ،اما در این زمینه نمیتوان
برای هیچیک از متغیرها اولویت قائل شد.
مقایسة موقعیتهای بررسیشده برای مصارف شهری و
کشاورزی بیانگر آن است که اگر هدف از بازیافت پساب،
مصارف کشاورزی باشد و ورودیهای سیستم در بهترین
وضعیت خود باشند -در مقایسه با سیستم فازی اول که برای
مصرف شهری تعریف شده بود -میتوان با برنامهریزی برای
متغیرهای کمتری به پذیرش اجتماعی باالتری دست یافت.

 .9.9نتایج تحلیلهای فازی برای استفاده از پسابهای
بازیافتی در مصارف صنعتی

نتایج بررسی خروجی سامانة فازی نشان میدهد اگر پساب
بازیافتی در صنعت مصرف شود:
 در موقعیت اول که پنج متغیر باور به ضرورت اجرای
طرح شامل مشارکت داوطلبانه /اعتماد اجتماعی ،اثر بر
سالمت /اثر بر محیطزیست ،الزامات فقهی و پایداری
اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارند ،همانطورکه
در شکل  9مشاهده میشود ،پذیرش اجتماعی طرح
در مقدار  2روی یک مقیاس  5درجهای ثابت باقی
میماند .این وضعیت نشان میدهد اگر  4ورودی از 5
ورودی مشخصشده روی نمودار در بدترین وضعیت
ممکن باشند ،هرچقدر هم که یکی از ورودیها
افزایش یابد ،نمیتوان انتظار داشت خروجی سیستم
یا پذیرش اجتماعی مصرف پساب از آن تأثیر بپذیرد.
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سالمت /محيط

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

491

شکل  .1رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف صنعتی در وضعیتی که
سایر متغیرها در بدترین وضعیت قرار داشته باشند

 همانطورکه در شکل  8پیداست ،در موقعیت دوم
میتوان انتظار داشت در وضعیتی که حداقل 4
ورودی از  5ورودی تعریفشده در وضعیتی متوسط
باشند ،پذیرش اجتماعی استفاده از پساب
بازیافتشده در حوزة صنعت حداقل در حد وسط
(عدد فازی  )3و حداکثر بین باال تا بسیار باال (اعداد
فازی  4و  )5باشد .همچنین ،شکل  8نشان میدهد،

سالمت /محيط

در همین موقعیت اگر  4ورودی در حد متوسطی قرار
داشته باشند ،اگر مشارکت اجتماعی /اعتماد اجتماعی
در بدترین وضعیت قرار گیرد ،پذیرش اجتماعی تا حد
متوسط (عدد فازی  )3کاهش مییابد ،درحالیکه اگر
سایر متغیرها در بدترین وضعیت باشند ،پذیرش
اجتماعی و خروجی سیستم حداقل در مقدار 4
(پذیرش اجتماعی باال) باقی میماند.

مشارکت /اعتماد

پایداري اجتماعي

ضرورت طرح

علما /الزامات فقهي

شکل  .8رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف صنعتی در وضعیتی که
سایر متغیرها در وضعیت متوسط قرار داشته باشند

 در شکل  8مشاهده میشود اثر سه ورودی شامل باور
به اثر بر سالمت شهروندان /محیطزیست ،اطالعرسانی
به علما /الزامات فقهی و متغیر اثر بر پایداری اجتماعی/
اشتغال در وضعیت تعریفشده یک اثر غیرخطی است،
بهنحویکه اگر باالتر از حد متوسط قرار گیرند ،پذیرش
اجتماعی را ارتقا میدهند و میتوان انتظار داشت
پذیرش اجتماعی تا حدود ( 4/5حد وسط باال تا بسیار
باال) افزایش یابد.

 شکل  9بیانگر آن است که در موقعیت سوم ،وقتی پنج
ورودی در بهترین وضعیت قرار دارند ،پذیرش اجتماعی
مصرف پساب بازیافتی در صنعت به بیشترین حد ممکن
میرسد .در این موقعیت ،حتی اگر یکی از ورودیها
(هرکدام از آنها) در بدترین وضعیت قرار گیرد ،باز هم
پذیرش اجتماعی در سطح باال تا بسیار باال باقی میماند.
این وضعیت شباهت زیادی با موقعیت سوم برای
سیستم فازی مصارف کشاورزی دارد.
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سالمت /محيط

مشارکت /اعتماد

ضرورت طرح

پایداري اجتماعي

علما /الزامات فقهي

شکل  .3رابطة بین هریک از متغیرهای ورودی با خروجی سیستم برای مصارف صنعتی در وضعیتی که
سایر متغیرها در بهترین وضعیت ممکن قرار داشته باشند

 .1جمعبندی
مدیریت عرضه و تقاضا در زمینة پسابها و آبهای برگشتی
و ظرافتهای حاکم بر نحوة رفتار مختلف جوامع نسبت به
مسئلة استفاده از پسابها بسیار پیچیده است و نمیتوان
برای آن یک الگوی جامع و نسخة واحد تجویز کرد ،زیرا
جامعههای انسانی محیطهای پویایی هستند و هر نوع کنشی
که در ساختار یا روابط اجتماعی آن تغییری ایجاد کند،
پیامدهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی و
حتی سیاسی دارد .درنتیجه ،در تعریف هر طرحی ،حتی
طرحهای عمرانی و فنی ،باید الزامات فرهنگی و اجتماعی
محیط برای اجرای طرح درنظر گرفته شود و پیامدهای
اجرای آن -که ممکن است به طیف وسیعی از رویدادها و
پدیدهها از جابهجاییهای جمعیتی تا تغییر کارکردهای
اجتماعی و دگرگونی شیوههای زندگی منجر شود -به بحث
گذاشته شود ،زیرا گاهی این پیامدها امکان بهرهبرداری
مناسب از پروژه را از بین میبرد یا منطقة اجرای آن را با
مسائل و مشکالت فراوانی روبهرو میکند .در این زمینه ،آثار
فرهنگی اجرای طرح کالن بازیافت پسابهای شهری ،صنعتی
و کشاورزی ،با تأکید بر مطالعات اسنادی و مجموعة
مصاحبههای انجامگرفته با کارشناسان فرهنگی و اجتماعی و
کارشناسان امور مرتبط با آب و فاضالب ،بر مبنای یک سامانة
استنباط فازی بررسی شده است.
نتایج نشان میدهد بهطورکلی پذیرش اجتماعی استفاده
از پسابهای تصفیهشده در مصارف شهری ،کشاورزی و یا
صنعتی در هریک از این سه حالت ،از الگوی متفاوتی پیروی
میکند و تغییرات ورودیهای سامانة فازی در موقعیتهای

مختلف ،بر خروجی سیستم در هریک از حاالت بررسیشده
بهشکلی متفاوت تأثیر میگذارند .درعینحال زمانیکه هدف
مصرف ،حوزة کشاورزی و صنعت است ،خروجی سیستم،
شباهتهای بیشتری نشان میدهد.
وقتی هدف از بازیافت پساب مصارف شهری است،
رسیدن به پذیرش اجتماعی باال کاری مشکل است و در
وضعیتی که باالترین و بیشترین تالش و برنامهریزی برای
تأثیرگذاری بر متغیرهای ورودی انجام میگیرد و این
ورودیها (شامل باور به ضرورت اجرای طرح ،مشارکت
داوطلبانه /اعتماد اجتماعی ،باور به اثر بر سالمت شهروندان/
اثر بر محیطزیست ،اطالعرسانی به علما /توجه به الزامات
فقهی و باور به اثر بر پایداری اجتماعی /اشتغال) در بهترین
موقعیت قرار گیرند ،پذیرش اجتماعی استفاده از پسابهای
بازیافتی برای مصارف شهری به عدد فازی  4در مقیاس  1تا
 5میرسد .این نکته شایانتوجه است که بیاعتنایی به
ورودیهای تعریفشده برای مصارف شهری ،پذیرش اجتماعی
را در حد بسیار پایین ثابت نگه میدارد و این وضعیت به
بحرانهای اجتماعی از جمله مقاومت یا اعتراضهای جمعی
منجر میشود.
اگر هدف از بازیافت ،مصرف پساب در صنعت یا کشاورزی
باشد ،دستیابی به پذیرش اجتماعی بسیار باال امکانپذیر به
نظر میرسد .در این دو وضعیت میتوان انتظار رسیدن به
پذیرش اجتماعی (در حد پذیرش باال و بسیار باال) را داشت،
درحالیکه اگر بتوان بر  4ورودی از  5ورودی تعریفشده
مطابق متغیرهای معرفیشده در یافتههای پژوهش بهگونهای
تأثیر گذاشت که مقدار آنها به حد مطلوب نزدیک شود،
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میتوان انتظار داشت پذیرش اجتماعی به سطح بسیار باال
نزدیک شود.
یافتهها بیان میکند صرفنظر از اینکه هدف بازیافت
پساب چه نوعی از مصرف است ،با برنامهریزی برای افزایش 5
ورودی ذکرشده -بهنحویکه بتوان آنها را در زمینة موضوع
بازیافت پساب به سمت وضعیت مطلوب سوق داد -پذیرش
اجتماعی با یک الگوی غیرخطی افزایش مییابد .همانطورکه
در شکل  10مشاهده میشود ،نتایج بررسیها بیان میکند
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رسیدن از پذیرش اجتماعی پایین به پذیرش اجتماعی
متوسط ،بسیار محتملتر از رسیدن به پذیرش اجتماعی
باالست و با برنامهریزی برای افزایش نسبی چند متغیر
ورودی میتوان به پذیرش اجتماعی در حد متوسطی رسید،
اما دستیابی به پذیرش اجتماعی باال و وضعیت ایدهآل
نیازمند فعالیت چندبرابر و سرمایهگذاری برای افزایش تعداد
بیشتری از متغیرهاست که در یک مقطع زمانی کوتاه تقریبا
دستنیافتنی مینماید.

پذیرش اجتماعی
شکل  .41رابطة بین تغییر تدریجی ورودیها از وضعیت نامطلوب به سمت مطلوب
و تأثیر آن بر پذیرش اجتماعی استفاده از منابع آب حاصل از بازیافت پساب

 .5تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر مستخرج از نتایج گزارش طرح با عنوان
پیوست فرهنگی طرح کالن ملی دانش و فناوری بازیافت
پسابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی است که در سال
 1391در دانشگاه اصفهان انجام گرفته است .مجری و

همکاران طرح ،از وزارت نیرو بهعنوان سفارشدهندة طرح
ملی ،دانشگاه تهران بهعنوان مجری محوری طرح کالن ملی و
معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان بهدلیل همکاریهای علمی
و حمایتهای مالی در بهانجامرسیدن این طرح تشکر و
قدردانی میکند.
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