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In water resource planning, due attention should be paid to the sustainable management of water re-
sources and the use of unconventional water in the agricultural sector. The purpose of this applied re-
search is to investigate the factors affecting the attitudes of villagers toward consuming products irrigat-
ed with purified wastewater. The statistical population consisted of the villagers who consumed this type 
of products in Khorramabad County (N = 1601). The sample size determined by Cochran's formula was 
200 people. The data were collected with a questionnaire whose validity and reliability were confirmed 
respectively by the content validity method and Cronbach's alpha coefficient (0.751). The data were 
analyzed by the SPSS software. As the results showed, there was a positive and significant relationship 
between the attitudes of the villagers and such variables as their awareness of the wastewater purifica-
tion process and its use in the agricultural sector, the level of trust in the wastewater purification system, 
the tendency to use the products irrigated with purified wastewater, the level of trust in the healthiness 
of those products, the villagers’ evaluation of the quality and the smell of the products and the monthly 
cost of households. All the relationships were significant at the level of 1%.
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Extended Abstract

1. Introduction

ith regard to the inherent limitations 
of water resources in Iran and frequent 
droughts in recent years in the country, 
planners and experts in the field of water 
management have to pay attention to the 

efficient and sustainable management of the existing wa-

ter resources and specially the use of unconventional wa-
ter, such as urban purified wastewater, in the agriculture 
sector. In this respect, irrigating agricultural lands with 
such waters, if untreated, may lead to unpleasant com-
plications and negative consequences, which naturally 
exerts long-term effects on consumers' attitudes toward 
purified water-irrigated products.

2. Methodology
W
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The purpose of this research was to investigate the fac-
tors affecting the attitude of villagers in Khorramabad 
County toward consuming products irrigated with puri-
fied wastewater. The dependent variable in this research 
was, thus, the villagers’ attitudes toward these products. 
To quantitatively evaluate these attitudes eight items were 
used to answer on the five-part Likert scale, i.e. strongly 
disagree (1), disagree (2), no idea (3), agree (4) and very 
much agree (5). The independent variables included gen-
der, marital status, age, household size, education, house-
hold monthly cost, occupation, participation in extension 
classes, irrigation of products in the village, sale of the 
irrigated products in the village, and the distance from the 
village to the city. The statistical population of this study 
consisted of the villagers who consumed products irrigat-
ed with purified wastewater in Khorramabad County (N 
= 1601). A sample size of 200 people was determined by 
Cochran's formula. The data collection tool was a ques-
tionnaire whose validity and reliability were confirmed 
respectively by the content validity method and Cron-
bach's alpha coefficient (more than 0.7). The data were 
analyzed by the SPSS software and descriptive and in-
ferential statistics. The descriptive statistics were used to 
measure the means and the standard deviations. Through 
inferential statistics, a Spearman correlation coefficient 
test and a Mann-Whitney test were conducted to examine 
the relationships between the variables and to compare 
the means of the groups, 

3. Results 

The results showed that villagers were aware of the 
wastewater purification process and its use in the agri-
cultural sector. The majority of the respondents (40%) 
had confidence in the wastewater purification system, 
and 44% of the respondents had a high degree of trust in 
the health of the products. Also, 40% of the respondents 
tended to use products irrigated with purified wastewater. 
Most respondents (69.5%) used these products on aver-
age. Almost, 36% of the respondents were concerned 
about their health. A high percentage of the respondents 
(41.5%) evaluated the quality of the products as accept-
able. Also, a majority (62.5%) had a very good smell of 
those products. Based on the results, 35% of the villagers 
had a relatively high attitude, 20.5% low, 29% relatively 
low and 15.5% had high attitudes. 

4. Discussion

The results showed that there were positive and sig-
nificant relationships between the dependent variable of 
the research and such variables as villagers' awareness 
of the wastewater purification process and its use in the 

agricultural sector, the level of trust in the wastewater 
purification system, the tendency to use the products ir-
rigated with purified wastewater, the level of trust in the 
healthiness of those products, the quality and smell of the 
products, and the monthly cost of households.

5. Conclusion

The results of the research showed that a majority of 
the respondents had not participated in the promotional 
classes related to water management. Therefore, it is sug-
gested that the quantity and the quality of extension class-
es in water management and use of treated wastewater 
be enhanced so as to motivate villagers to participate in 
such classes. With regarding to the significant and direct 
relationship between the level of awareness of the waste-
water purification process and the attitude of the villagers 
as well as the trust in the purification system on one hand 
and the attitude of villagers on the other hand, it is sug-
gested that greater trust and awareness be created in vil-
lagers through providing brochures about different stages 
of wastewater treatment and its benefits for farming.
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لزوم توجه به مدیریت پایدار منابع آب موجود و به ویژه استفاده از آب های نامتعارف در بخش کشاورزی، ضرورتی است که مورد توافق 
همه برنامه ریزان مدیریت منابع آب قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر بررسی نگرش روستاییان نسبت به مصرف  
محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری روستاییان مصرف کننده محصوالت تولیدی با پساب 
تصفیه شده در شهرستان خرم آباد بودند )N=1601(. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها 
پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ )0/751( مورد تأیید قرار گرفت. 
تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد بین نگرش روستاییان 
نسبت به مصرف  محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده با متغیرهای آگاهی روستاییان از فرآیند تصفیه پساب، میزان اعتماد به سیستم 
تصفیه پساب، تمایل به استفاده از این گونه محصوالت، میزان اعتماد به سالم بودن محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده، ارزیابی 

روستاییان از کیفیت و بوی این محصوالت وجود دارد. 
کلیدواژه ها: 

آب، پساب، خرم  آباد، 
مدیریت، نگرش

تاریخ دریافت: 13 مهر 1396
تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1396

مقدمه
بدون آبیاري، دستیابی سریع به رشد محصوالت کشاورزي که 
 (Rahimi یکی از ابعاد مهم امنیت غذایی است، امکان پذیر نیست
(Faizabadi et al., 2016، این در حالی است که کشاورزان در ایران 

 (Yazdanpanah et آب موجود را به صورت بهینه مصرف نمی کنند
(al., 2013. از حدود 130میلیارد مترمکعب آب هاي تجدیدپذیر 

در ایران، نزدیک به 92  میلیارد مترمکعب به صورت جریان هاي 
سطحی در کشور جاري شده و حدود 38 میلیارد مترمکعب 
سفره هاي آب زیرزمینی را تغذیه می نماید. در ده سال اخیر این 
رقم به 115 میلیارد و در پنج سال اخیر )خشک ترین دوران( 
 (Heydari & Saraei است  رسیده  مترمکعب  104میلیارد  به 
اساسی ترین  از  به عنوان یکی  امروزه بحران آب،   .Tabriz, 2015)

چالش هاي توسعه بخش کشاورزي در ایران، ضرورت اهمیت و 
توجه به برنامه ریزي جامع منابع آب و مطالعات بیش تر در این 

زمینه را فراهم نموده است(Rahimian, 2016) . آب یکی از منابع 
تجدیدشونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. عواملی 
نظیر رشد جمعیت، نیاز غذایي بیش تر، ضرورت ارتقاي سطح 
بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت زیست بوم ها 
 (Zanganeh Madar et al., تقاضاي آب را روزبه روز بیش تر می کند
(2009. به دلیل افزایش جمعیت نیاز به منابع غذایی نیز افزایش 

یافته است. این امر باعث فشار بیش تر بر مزارع که اصلی ترین 
منبع تولید غذا به حساب می آیند، شده است. یکی از راه کارهاي 
افزایش میزان تولید، زیر کشت بردن زمین هایی است که تاکنون 
 (Khanpayeh & Karami, به دلیل کمبود آب به زیر کشت نرفته اند

 .2015)

توسعه  ایران،  در  استحصال  قابل  آب  منابع  محدودیت 
آن  عالوه  بر  و  ریزش های جوی  کمبود  روزافزون شهرنشینی، 
خشک سالی های چند سال اخیر سیاست گذاران مسائل آب را 

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
2- استادیار گروه اقتصاد کشاورزی توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. 

نگرش روستاییان نسبت به مصرف  محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده )مورد: شهرستان 
خرم آباد(
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ناگزیر ساخته است تا در برنامه ریزی توسعه منابع آبی به کلیه 
منابع متعارف و غیرمتعارف آب )از جمله پساب های شهری و 
خانگی( که بتواند به نحو مؤثر و اقتصادی در اختیار قرار گیرد، 
توجه نمایند (Chen et al., 2008). استفاده مجدد از پساب های 
تصفیه شده یک منبع آب در دسترس بوده و با توجه به اینکه 
پساب ها خیلی کم تحت تأثیر خشکسالی قرار می گیرند، استفاده 
از این پساب ها مهم ترین راه کار در توسعه مدیریت منابع آب است. 
همچنین می توانند به عنوان یک منبع آب مطمئن جهت استفاده 
مجدد در کشاورزی و سایر مصارف مورد بهره برداری قرار گیرند 
(Mariolakos, 2007). بخـش کشاورزي با توجه به مصرف باالي 

آب داراي بزرگ ترین پتانسیل براي استفاده مجدد پساب تصفیه 
شده است. از فاضالب شهري با جمعیـت یک میلیون نفر، بعد 
از تصفیه، می توان براي آبیـاري 1500 تا 3500 هکتار زمین 
باروري  این که  ضمن   .(Mehrvaran et al., 2015) نمود  استفاده 
خاك نیز افزایش یافته و بازدهی برداشت گیاهان آبیاري شده 
 (Safa با این آب به نسبت آب خام به مراتب بیش تر خواهد شد

.et al., 2014)

در منطقه موردمطالعه این تحقیق، بررسی های آماری نشان  
از  شهرستان  این  سالیانه  بلندمدت  بارش  میزان  که  می دهد 
500 میلی متر به کم تر از 300 میلی متر رسیده است. همچنین 
بررسی های انجام شده در سطح دشت خرم آباد، نشان دهنده آن 
است که متوسط تراز سطح آب زیرزمینی طی سال های )1388-

1384( حدود 1/09- متر (Sohrabi et al., 2009) و تا سال 1395 
حدود 5- متر (LRWA, 2016) افت داشته است. از این رو استفاده 
بخش  در  شده  تصفیه  پساب  جمله  از  و  نامتعارف  آب های  از 
کشاورزی شهرستان خرم آباد نیز به مانند دیگر مناطق کم آب 
کشور ضرورت پیدا کرده است. در همین راستا از سال 1384 
تصفیه خانه شهرستان خرم آباد در جنوب این شهرستان و با هدف 
تصفیه فاضالب شهری و تأمین آب برای آبیاری اراضی کشاورزی 

روستاهای پایین دست احداث و مشغول به انجام فعالیت است.

در  پساب  کاربری  برنامه های  اساسی  و  مهم  جنبه های  از 
توسط  آبیاری  آب  منبع  یک  به عنوان  پساب  قبول  کشاورزی، 
کشاورزان و نیز پذیرش عامه مردم در خرید و مصرف محصوالتی 
است که به وسیله این منبع آبیاری می شوند (Salgot, 2008). بدون 
شک نگرش مصرف کنندگان نسبت به مصرف محصوالت آبیاری 
شده با پساب تصفیه شده متأثر از یک سری متغیرها و مؤلفه  مانند 
ویژگی های خود افراد، رژیم و عادات مصرفی آن ها، اطالع رسانی و 
فعالیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این زمینه، اخبار منتشر 
شده مربوط به سالمت افراد جامعه و مواردی از این قبیل است، 
که می تواند بر نوع نگرش مصرف کنندگان در قبال این محصوالت 

مؤثر باشد. 

سؤاالتی که در این زمینه مطرح می شود این است که آگاهی 
در بخش  آن  از  استفاده  و  پساب  تصفیه  فرآیند  از  روستاییان 

کشاورزی و یا میزان اعتماد آنان به سیستم تصفیه پساب چگونه 
ارزیابی می شود؟ وضعیت نگرش روستاییان نسبت به استفاده از 
محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده چگونه است؟ روستاییان 
تا چه حد به سالم بودن این محصوالت اعتماد و چقدر تمایل به 
استفاده از این گونه محصوالت را دارند؟ تحقیق حاضر درصدد 
پاسخ گویی به چنین سؤاالتی و با هدف تحلیل و بررسی عوامل 
اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان محصوالت تولیدی با پساب 

تصفیه شده شهرستان خرم آباد انجام شده است. 

مروری بر ادبیات موضوع
از جمله پژوهش هایی که در این زمینه در داخل کشور صورت 
گرفته است، می توان به موارد زیر اشاره کرد: شیدایی )2012( در 
پژوهش خود  به این نتیجه رسید که هرچه از دیدگاه کشاورزان، 
مشکالت بهداشتی استفاده از پساب فاضالب شهری کمتر باشد، 
استفاده  شرایط  در  کشاورزی  فعالیت  آینده  به  نسبت  نگرش 
همکاران  و  ساسولی  بود.  خواهد  مساعدتر  فاضالب  پساب  از 
اعتماد  افزایش  با  که  دادند  نشان  خود  تحقیق  در   )2013(
مصرف کنندگان به فرآیند تصفیه فاضالب، کاهش نگرانی های 
سالمتی و ارائه اطالعات به مصرف کنندگان در مورد علل تصفیه 
پساب، فناوریهای تصفیه، حجم منابع آبی در دسترس می تواند 
اثر مثبت و معنی داری بر سطح تمایل به استفاده از محصوالت 
آبیاری شده با پساب تصفیه شده داشته باشد. در تحقیقی دیگر 
که توسط گلشیری و علوی مقدم )2015( انجام شده است، با 
افزایش آگاهی در مورد مسائل آب و فاضالب در بین پاسخ گویان، 
مقبولیت استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده کاهش یافت. 
به  که  دادند  نشان   )2015( کرمی  و  تحقیق خوان پایه  نتایج 
نسبت  بیشتري  دانش  و  بهتر  نگرش  کشاورزان  که  میزان  هر 
به پیامدهاي استفاده از پساب داشته اند و از تحصیالت باالتري 
برخوردار بوده اند، پایداري اجتماعی نیز در میان آنان افزایش یافته 

است. 

افرادي  داد  نشان   )2005( نجاح1  و  حداد  پژوهش  نتایج 
پساب ها  از  استفاده  پیامدهاي  زمینه  در  بیش تري  دانش  که 
از نگرش مثبت تري در زمینه بهره گیري از خدمات  داشته اند، 
آب و فاضالب برخوردار بوده اند. طبق نتایج مطالعات منگاکی و 
همکاران2 )2007( تمایل به استفاده جامعه از پساب تصفیه شده 
برای آبیاری محصوالت کشاورزی متأثر از عوامل مختلفی چون 
عامل انزجار، آگاهی از ریسک استفاده از فاضالب، نوع استفاده 
از فاضالب، منبع فاضالب ایجاد شده، دارا بودن قدرت انتخاب 
افراد، اعتماد و اطالعات افراد در مورد کیفیت فاضالب، دیدگاه 
افراد به محیط زیست، هزینه دسترسی به فاضالب و فاکتورهای 
جمعیتی است. موجید و همکاران3 )2010( در پژوهش خود 

1. Haddad & Najah
2. Menegaki et al
3. Mojid et al

»پریسا احمدی و همکاران. نگرش روستاییان نسبت به مصرف  محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده ) مورد: شهرستان خرم آباد(«
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چنین نتیجه گرفته اند که گروهی از کشاورزان استفاده از فاضالب 
باروری زیاد محصول و کم هزینه بودن آن مفید و  را به دلیل 
گروه دیگر مواد زائد موجود در آن را مضر می دانستند. ویکتور و 
همکاران4 )2012( در تحقیق خود نتیجه گرفتند که با برگزاری 
کارگاه های مکرر و آموزش به کشاورزان درباره خطرات استفاده از 
پساب تصفیه نشده می توان دانش، مهارت و نگرش کشاورزان را 
نسبت به این موضوع افزایش داد. نتایج مطالعه اورمرود و اسکات5 
)2012( نشان می دهد که ویژ گی های جامعه و بافت محلی از 
جمله شرایط جغرافیایی، فیزیکی و آب وهوای خشک و یا آگاهی 
در مورد کیفیت آب و در دسترس بودن منابع آب و نیز دانش و 
اطالع در مورد بحران آب تا حد زیادی تعیین کننده نگرش جوامع 
است.  از پساب تصفیه شده  استفاده مجدد  به  مختلف نسبت 
کریشنا و همکاران6 )2013( معتقدند که می توان با اجرای یک 
برنامه آموزش وپرورش عمومی تمایل مردم نسبت به پرداخت 
برای بازیافت فاضالب انساني را افزایش داد. نتایج مطالعات ترام 
و همکاران7 )2014( نشان داد که با گذشت زمان با افزایش 
آگاهی مردم پذیرش فاضالب تصفیه شده حتی در مواردی مانند 
نوشیدن افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه آنستاسیادیس8 و 
همکاران )2014( نشان داد که آموزش رابطه مثبتی با آگاهی 
مردم در مورد آب بازیافت شده در بخش کشاورزی و پذیرش آن 
دارد، ضمن این که افراد مسن این موضوع را کم تر می پذیرند. لیو9 
و همکاران )2014( در پژوهشی نشان دادند که مصرف کنندگان 
این گونه محصوالت مشکالت سالمتی همچون تب، سردرد و 
خارش بدن را در رابطه با مصرف فاضالب تصفیه شده گزارش 
کرده اند. نتایج تحقیق گبرزگابهر10 و همکارانش )2015( نشان 
داد که عوامل اقتصادی- اجتماعی همچون درآمد خانوار، آموزش، 
اندازه مزرعه، بر تمایل مصرف کنندگان ماهی تولیدی با فاضالب 
اوکی11  و  عبداهلل  تحقیق  نتایج  است.  تأثیرگذار  شده   تصفیه 
)2015( در لیبی نشان داد که نگرانی اصلی مصرف کنندگان 
مربوط به ایمنی بهداشت عمومی و اثرات منفی محیطی است 
که می تواند با برنامه ریزی خوب و مدیریت محتاطانه حل شود. 
که  داد  نشان   )2017( همکاران  و  آرودا12  پژوهش  یافته های 
جامعه محلی کشت و مصرف محصوالت کشاورزی تولید شده با 
فاضالب تصفیه شده را پذیرفته است و این به دلیل اطالعات قابل 
اعتمادی است که آن ها در مورد کیفیت مناسب آب مورداستفاده 
برای آبیاری محصوالت کشاورزی دارند. نتایج مطالعات باقرپور 
به  نسبت  که  افرادی  که  می دهد  نشان   )2017( همکاران  و 

4. Victor et al
5. Ormerod & Scott
6. Krishna et al
7. Tram et al
8. Anastasiadis
9. Leeuw
10. Gebrezgabher
11. Abdulla & Ouki
12. Arruda

فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب و نیز کیفیت فیزیکی، شیمیایی 
به  نسبت  باالتری  تمایل  دارند  بیش تری  آگاهی  بیولوژیکی  و 

مصرف پساب تصفیه شده دارند.

جمع بندی مطالعات مرور شده نشان داد که یکی از مهم ترین 
پساب،  با  شده  آبیاری  محصوالت  مصرف  بر  تأثیرگذار  عوامل 
ادراك و نگرش مصرف کنندگان نسبت به این گونه محصوالت 
از مطالعات مرور شده هر جا مشکالت  بر اساس برخی  است. 
بهداشتی استفاده از پساب شهری کمتر باشد، نگرش مساعدتر 
خواهد بود. از طرفی دیگر افزایش آگاهی در مورد مسائل آب 
و فاضالب در بین افراد منجر به افزایش اعتماد مصرف کنندگان 
به فرآیند تصفیه فاضالب و در نتیجه نگرش بهتر و مقبولیت 
بیشتر استفاده از چنین محصوالتی خواهد شد. به طوری که با 
کاهش نگرانی های سالمتی و ارائه اطالعات به مصرف کنندگان 
در مورد علل تصفیه پساب می توان نگرش مثبت تري در زمینه 
بهره گیري از خدمات آب و فاضالب در بین مصرف کنندگان ایجاد 
نمود. همچنین نگرش های عمومی می تواند توسط آگاهی رساني 
از طریق رسانه ها و به خصوص شبکه هاي اجتماعي تقویت شود، 
چرا که در همین مطالعات نتایج نشان داده است که افرادی که 
نسبت به فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب و نیز کیفیت فیزیکی، 
باالتری  تمایل  دارند  بیش تری  آگاهی  بیولوژیکی  و  شیمیایی 
نسبت به مصرف پساب تصفیه شده دارند. در همین راستا بر 
مبناي مطالعات قبلي، چارچوب مفهومي تحقیق به صورتي که در 
تصویر شماره 1 ارائه شده است، جهت دستیابي به اهداف تحقیق 

طراحي شده است.

بر اساس چارچوب ارائه شده در تصویر شماره 1 ویژگي هاي 
فردي روستاییان )مصرف کنندگان(، آموزش روستاییان، وضعیت 
آگاهي  و  اعتماد  میزان  روستا،  در  محصوالت  فروش  و  تولید 
از محصوالت  روستاییان  ارزیابي  این محصوالت،  از  روستاییان 
آبیاري شده با پساب بر متغیر اصلي تحقیق یعني نگرش روستاییان 

نسبت به مصرف محصوالت تولیدي با پساب تأثیرگذارند.

روش شناسی تحقیق 
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ کنترل بر متغیرها 
میدانی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی 
)پیمایشی( است. متغیر وابسته این تحقیق نگرش روستاییان 
شهرستان خرم آباد نسبت به مصرف محصوالت تولیدی با پساب 
تصفیه شده است. برای سنجش سطح نگرش افراد در این زمینه 
از 8 گویه استفاده شد که در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت 
)خیلی مخالفم )1(، مخالفم )2(، نظری ندارم )3(، موافقم )4( 
گویه های  شد.  اندازه گیری  آنان  نگرش   ))5( موافقم  خیلی  و 
مورداستفاده برای سنجش سطح نگرش روستاییان در جدول 

شماره 1 ارائه شده است.

»پریسا احمدی و همکاران. نگرش روستاییان نسبت به مصرف  محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده ) مورد: شهرستان خرم آباد(«
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روستاییان  شامل  تحقیق  این  موردمطالعه  آماری  جامعه 
در  شده  تصفیه  پساب  با  تولیدی  محصوالت  مصرف کننده 
شهرستان خرم آباد می باشند که در سال انجام تحقیق )1396( 
با استفاده از فرمول  تعداد آن ها 1601 نفر است. حجم نمونه 
کوکران 200 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در این تحقیق 
طبقه ای با انتساب متناسب است. مبنای تعیین طبقات محل 
سکونت افراد در روستاهای مختلف و به عبارتی هر روستا یک 
طبقه در نظر گرفته شده است. سپس متناسب با درصد خانواده 
ساکن در روستا، درصد نمونه در هر روستا مشخص شد )جدول 
شماره 2(. پس از آن در هر روستا تعداد نمونه های مشخص شده 
به طور تصادفی انتخاب شده و اطالعات الزم از آن ها گردآوری 

شده است.

ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی 
آن، به روش اعتبار محتوایی و با استفاده از نظرات متخصصان و 
پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/751 مورد 
تأیید قرار گرفت. برای آگاهی از مناسب  بودن داده ها و نرمال 
 )K-S( اسمیرنوف   - کولموگروف  آزمون  از  آن ها  توزیع  بودن 
استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. 

یافته ها
بررسي نرمال بودن داده هاي گردآوري شده

بررسی  جهت   )K-S( اسمیرنوف  کولموگروف-  آزمون  نتایج 
نرمال بودن داده ها در جدول شماره 3 ارائه شده است.

سطح  مي شود  مشاهده   3 شماره  جدول  در  که  همان طور 
معني داري براي هر سه متغیر ارائه شده در جدول بیش تر از 0/05 
است که این نتایج نشان دهنده نرمال بودن داده هاي مورداستفاده 

در این تحقیق است.

آمار توصیفی

 4 شماره  جدول  در  شده  ارائه  توصیفی  نتایج  اساس  بر 
آن ها  روستای  در  که  داشتند  اظهار  پاسخ گویان  95/5درصد 
محصوالت با پساب آبیاری می شوند. 96 درصد نیز اظهار داشتند 
که محصوالت آبیاری شده با پساب در روستای آن ها به فروش 

می رسد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر1.  چارچوب مفهومي تحقیق. مأخذ: مؤلفان، 1396

جدول 1. گویه های مورداستفاده برای سنجش سطح نگرش روستاییان.

گویه هاردیف
مصرف محصوالت کشاورزی تولید شده با پساب تصفیه شده کاماًل غلط است1
با وجود بحث هایی که در مورد این محصوالت وجود دارد در سال های آینده نیز از این مصرف خواهم کرد2
برنامه ای برای کنار گذاشتن و حذف این گونه محصوالت از برنامه غذایی خود ندارم3
مصرف محصوالت کشاورزی تولید شده با پساب تصفیه شده خوشایند است4
مصرف محصوالت تولیدی با پساب با محصوالتی که با آب معمولی آبیاری شوند فرقی ندارد5
با وجود بحث هایی که در مورد این محصوالت وجود دارد قصد دارم، همچنان از این محصوالت استفاده کنم6
برای من استفاده از محصوالت تولید شده با فاضالب تصفیه شده مشکل است7
من نسبت به مصرف محصوالت تولید شده با فاضالب تصفیه شده اطمینان دارم8

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:مؤلفان، 1396                                                                                                             
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جدول 2. توزیع جامعه آماری و نمونه ها در روستاهای موردمطالعه.

درصد نمونه از کل درصد از کل جامعهتعداد خانوارنام روستادهستان
نمونه 

تعداد 
پرسشنامه

کرگاه غربی

27116/9016/9034چوبتراش میان گالل
26616/616/633چغاخندق

26316/4216/4233شهرک باباعباس
22914/3014/3029سراب چنگایی

1308/118/1116تیربازار
965/995/9912چم انجیر
724/494/499چم قرق
613/813/817عسگرآباد

472/932/936حاج خدیجه
362/242/244وره ده

332/062/064کاوه کولی
241/491/493چغاهروشی
231/431/433سرزنگوله
211/311/313دستبزانو

160/990/992علی محمدبیگی
130/810/812گریسان

161601100100200کل

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                Statistical Center of Iran. (2016) :مأخذ

.)S-K( جدول 3. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

sigآماره آزمون k-Sتعداد نمونهمتغیرها

2001/3450/117سطح نگرش روستاییان 
2001/1160/091آگاهی از فرآیند تصفیه پساب
2001/4020/108اعتماد به سیستم تصفیه پساب

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                  

جدول 4. ویژگی های جامعه آماری.

درصدگروه هامتغیر

آیا در روستای شما محصوالت با پساب آبیاری می شوند؟
95/5بله
4/5خیر

آیا در روستای شما محصوالت تولیدی با پساب به فروش می رسند؟
96بله
4خیر

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                  
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طبق اطالعات به دست آمده در جدول شماره 5، 34 درصد 
افراد از فرآیند تصفیه پساب و استفاده از آن در بخش کشاورزی 
آگاهی داشتند. 40 درصد پاسخ گویان به سیستم تصفیه پساب 
بودن  سالم  به  نیز  پاسخ گویان  درصد   44 و  داشتند  اعتماد 
محصوالت در حد زیاد اعتماد داشتند. چهل درصد روستاییان 
تمایل به استفاده از محصوالت آبیاری شده با پساب تصفیه شده 
داشتند. بیش تر پاسخ گویان )69/5 درصد( از این گونه محصوالت 

به طور متوسط استفاده کرده اند. 36 درصد افراد به طور متوسط 
نگران سالمتی خود از بابت مصرف محصوالت آبیاری شده با 
کیفیت  پاسخ گویان  درصد   41/5 بودند.  شده  تصفیه  پساب 
محصوالت آبیاری شده با پساب را خوب ارزیابی کرده بودند. از 
نظر بوی محصوالت اکثریت پاسخ گویان )62/5 درصد( بوی این 

گونه محصوالت را خیلی خوب ارزیابی کرده بودند.
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سطح نگرش روستاییان نسبت به مصرف  محصوالت 

جهت توصیف پراکندگي سطح نگرش روستاییان نسبت به 
مصرف  محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده، از معیار فاصله 

انحراف معیار از میانگین 13ISDM استفاده شد. 

مطابق با یافته هاي جدول شماره 6، سطح نگرش 35 درصد 
روستاییان نسبت به مصرف  محصوالت تولیدی با پساب تصفیه 
شده در سطح نسبتاً باال بود. سطح نگرش 20/5 درصد پایین، 29 

درصد نسبتاً پایین و 15/5 درصد نیز باال بود.

رابطه بین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصوالت 
تولیدی با پساب تصفیه شده و متغیرهاي تحقیق 

نتایج ضریب همبستگي اسپیرمن جهت تعیین ارتباط بین 
نگرش روستاییان و متغیرهای مستقل در جدول شماره 7، ارائه 

شده است.

همان طور که در جدول شماره 7، مشاهده می شود رابطه مثبت 
و معناداری در سطح پنج درصد بین هزینه با نگرش روستاییان 
نسبت به مصرف محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده وجود 
دارد. همین رابطه مثبت و معنی داری، در سطح یک درصد، بین 
متغیرهای آگاهی از فرآیند تصفیه پساب و استفاده از آب آن 

13. Interval of Standard Deviation from Mean

در بخش کشاورزی، اعتماد به سیستم تصفیه پساب، تمایل به 
استفاده از محصوالت تولید شده با پساب تصفیه شده، اعتماد به 
سالم بودن محصوالت تولید شده با پساب تصفیه شده، ارزیابی 
کیفیت و بوی محصوالت آبیاری شده با پساب تصفیه شده وجود 
دارد. به عبارتی، هر چه میزان متغیرهای نام برده بیش تر شود، 
نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصوالت تولید شده با پساب 
تصفیه شده بهتر خواهد شد. همین رابطه اما منفی و معنی داری 
در سطح یک درصد بین نگران سالمت با رفتار روستاییان نسبت 
به مصرف محصوالت تولید شده با پساب تصفیه شده وجود دارد 
به عبارت دیگر هرچه نگرانی سالمت مصرف کنندگان نسبت به 
مصرف محصوالت کمتر باشد رفتار بهتری از خود بروز می دهند. 
دیگر نتایج نشان داد که بین رفتار روستاییان نسبت به مصرف 
محصوالت تولید شده با پساب تصفیه شده و متغیرهای سن، 
تعداد افراد خانوار، تحصیالت و هزینه ارتباط معنی داری وجود 

ندارد.

مقایسه نگرش روستاییان به مصرف محصوالت تولیدی 
با پساب تصفیه شده در گروه بندی های مختلف

در این بخش از پژوهش تفاوت بین نگرش روستاییان نسبت 
به مصرف محصوالت در بین گروه بندی های مختلف با استفاده از 
آزمون  من ویتنی بررسی شد. نتایج این آزمون ها در جدول شماره 

8 ارائه شده است.

جدول 5. ارزیابی پاسخ گویان از موارد مربوط به محصوالت تولیدي با پساب تصفیه شده.

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمموارد
5/5183432/510آگاهی از فرآیند تصفیه پساب 
414/5274014/5اعتماد به سیستم تصفیه پساب
26354413اعتماد به سالم بودن محصوالت
317/531/5408تمایل به استفاده از محصوالت

22/526/53612/52/5نگران سالمتی خود از بابت مصرف این محصوالت
خیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بدارزیابی بو و کیفیت محصوالت

06358376ارزیابی کیفیت محصوالت
00433/562/5ارزیابی بوی محصوالت
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جدول 6. طبقه بندي روستاییان بر اساس سطح نگرش نسبت به مصرف  محصوالت.

درصد تجمعيدرصد فراوانيسطح نگرش 
4120/520/5پایین

5829/049/5نسبتاً پایین
7035/084/5نسبتاً باال

3115/5100باال
200100مجموع

میانگین: 28/44           انحراف معیار: 5/16           حداقل: 16              حداکثر: 40
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جدول 7.رابطه بین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصوالت تولیدي با پساب تصفیه شده با متغیرهاي مربوطه.

sigضریب همبستگيمتغیر تصادفي دوممتغیر تصادفي اول

 با 
دي

تولی
ت 

وال
حص

ف م
صر

ه م
ت ب

سب
ن ن

اییا
وست

ش ر
گر

ن
شده

یه 
صف

ب ت
سا

پ

0/0170/816-سن
0/0400/578تعداد افراد خانوار

0/0840/240تحصیالت
0/033*0/151هزینه ماهیانه خانوار

0/000**0/473آگاهی از فرآیند پساب تصفیه شده
0/000**0/340اعتماد به سیستم تصفیه

0/000**0/441تمایل به استفاده از محصوالت
0/000**0/455اعتماد به سالم بودن محصوالت
0/000**0/037-نگرانی روستاییان از سالمت خود

0/000**0/359ارزیابی کیفیت محصوالت
0/000**0/312ارزیابی بوی محصوالت

 ** معني داري در سطح یک درصد      * معنی داری در سطح پنج درصد
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جدول 8. مقایسه نگرش روستاییان در بین گروه بندی های مختلف.

)Z)Sigمیانگین رتبه ایتعداد گروه هامتغیر گروه بندیمتغیر وابسته

ش روستاییان نسبت به مصرف 
نگر

محصوالت 

جنسیت
9896/94زن

-0/858 n’s0/391
102103/92مرد

تأهل
175104/22متأهل

-2/420 *0/016
2574/46مجرد

آبیاری محصوالت با
پساب تصفیه شده

191101/81بله
-1/480 n’s0/139

972/78خیر

حضور در دوره های آموزشی مدیریت آب
78119/29بله

-3/694 **0/000
12288/49خیر

** معنی داری در سطح یک درصد     * معنی داری در سطح پنج درصد   n’s عدم معنی داری
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مطابق یافته های به دست آمده در جدول شماره 8، اگر چه 
میانگین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصوالت تولید 
شده با پساب تصفیه شده در بین دو گروه افراد متأهل و مجرد 
در سطح پنج درصد، تفاوت معنی داري وجود دارد با توجه به 
منفی بودن آماره z و همچنین کم تر بودن میانگین رتبه ای در 
بین گروه افراد مجرد می توان نتیجه گرفت افراد متأهل نگرش 
بهتری نسبت به مصرف محصوالت آبیاری شده با پساب تصفیه 
شده دارند. همچنین تفاوت معنی داری در سطح یک درصد بین 
افراد حضور یافته  میانگین نگرش روستاییان در بین دو گروه 
در دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت آب و کسانی که تجربه 
میانگین  مقدار  دارد.  وجود  ندارند،  را  این کالس ها  در  شرکت 
نگرش روستاییان آموزش دیده باالتر از گروه دیگر بوده است. به 
عبارتی دیگر، شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت آب 
موجب تقویت نگرش نسبت به مصرف محصوالت آبیاری شده با 
پساب تصفیه شده می گردد. دیگر نتایج جدول شماره 8 نشان 

می دهد که در مابقی گروه بندی ها )جنسیت و آبیاری محصوالت 
با پساب در روستای محل سکونت( تفاوت معنی داری بین نگرش 

افراد وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
طبق نتایج تحقیق در جامعه موردمطالعه اکثریت افراد بین 30 
تا 45 سال سن دارند و از طرفی دیگر سطح سواد بیش تر آن ها 
دیپلم است، بنابراین پیشنهاد می شود که نهادهای ارائه دهنده 
آموزش  در زمینه مصرف محصوالت آبیاری شده با پساب تصفیه 
شده در این شهرستان همانند جهاد کشاورزی شهرستان و یا 
با شرایط  را متناسب  سازمان آب منطقه ای، آموزش های خود 
سنی و تحصیلی چنین افرادی در نظر بگیرند. به عنوان مثال 
می  توان از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا با استفاده از 
شبکه های اجتماعی در مورد سیستم تصفیه پساب و استفاده از 
محصوالت آبیاری شده با آن، آموزش های الزم را به این افراد ارائه 
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نمود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اکثریت پاسخ گویان 
در کالس های ترویجی مرتبط با مدیریت آب شرکت نکرده بودند. 
بنابراین پیشنهاد می شود سازمان های آموزش دهنده با بازنگری 
کیفیت  و  تعداد  بردن  باال  با  و  خود  آموزشی  فعالیت های  در 
کالس های ترویجی در زمینه مدیریت آب و استفاده از پساب 
تصفیه شده، انگیزه روستاییان برای شرکت در این کالس ها را 

تقویت نمایند.

دیگر نتایج نشان داد که سطح نگرش حدود نیمی از روستاییان 
پساب  با  تولیدی  محصوالت  مصرف   به  نسبت  درصد(   49/5(
تصفیه شده در سطح پایین و نسبتاً پایین بود. به نظر می رسد در 
ایران سیاست گذاري ها در راستاي استفاده از محصوالت تولیدی 
با پساب تصفیه شده زمانی موفق خواهد بود که نگرش مناسب و 
مثبتی نسبت به این گونه محصوالت در ذهن مصرف کنندگان به 
وجود آید. در همین راستا الزم است تا سازمان های مرتبط در این 
زمینه )جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
برگزاری  با   )... و  بخشداری  منطقه ای،  آب  سازمان  دانشگاه ها، 
همایش ها و یا از طریق نمایشگاه های محصوالت کشاورزی تولید 
شده با پساب تصفیه شده در منطقه به ارتقاء سطح نگرش افراد 

در این زمینه کمک نمایند. 

یافته های این پژوهش نشان داد که سطح نگرش روستاییان 
نسبت به مصرف محصوالت تولیدی با پساب تصفیه شده در 
تأهل )مجرد و متأهل(  و  بین دو گروه جنسیتی )زن و مرد( 
و  نتیجه گرفت مردان  تفاوت معنی داري است. می توان  دارای 
افراد متأهل تمایل بیش تری نسبت به مصرف محصوالت تولیدی 
با پساب تصفیه شده دارند. از آن جایی که خوان پایه و کرمی 
)2015( در تحقیق خود دریافتند که کشاورزانی که از پساب 
شهري در مزارع خود استفاده می کنند، نگرش مثبتی نسبت بعد 
پایداري اجتماعی دارند، ممکن است از دالیل نتایج به دست آمده 
در این تحقیق نیز این باشد که اکثریت کشاورزان مرد و متأهل 
هستند و خود تولیدکننده محصوالت بوده و نگرش بهتری در 
این زمینه دارند. این نتایج با نتایج تحقیقات کریشنا و همکاران 

)2013( و ویکتور و همکاران )2012( مطابقت دارد.

با توجه به این که ارتباط بین میزان آگاهی از فرآیند تصفیه 
پساب با سطح نگرش روستاییان و از طرفی اعتماد به سیستم 
تصفیه با سطح نگرش روستاییان معنی دار و دارای رابطه مستقیم 
است )این نتیجه با نتایج تحقیقات باقرپور و همکاران )2017(، 
 ،)2012( اسکات  و  اورمرود   ،)2013( همکاران  و  کریشنا 
 )2012( همکاران  و  یزدان پناه   ،)2012( همکاران  و  ویکتور 
و ترام و همکاران )2014( مطابقت دارد(، پیشنهاد می شود تا 
از طریق تهیه یک بروشور در خصوص معرفی بخش های مختلف 
تصفیه خانه و نحوه فعالیت آن و هم چنین نحوه تصفیه پساب، 
آگاهی و اعتماد روستاییان را در زمینه تصفیه خانه بیش تر نمود. 
تا از این طریق نیز بتوان بر نگرش روستاییان نسبت به مصرف 

محصوالت اثر گذاشت. همچنین رابطه منفی و معناداری در سطح 
یک درصد بین نگرش روستاییان نسبت به مصرف محصوالت 
به  نسبت  روستاییان  نگرانی  و  شده  تصفیه  پساب  با  تولیدی 
سالمت خود وجود دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات شیدایی 

)2012(، ساسولی و همکاران )2013( مطابقت دارد.

با توجه به ارتباط مستقیم و معنی دار بین ارزیابی روستاییان 
از کیفیت و بوی محصوالت آبیاری شده با پساب تصفیه شده با 
سطح نگرش روستاییان پیشنهاد می شود که اداره آب و فاضالب 
تصفیه  جهت  تصفیه خانه  عملکرد  نحوه  بر  بیش تری  نظارت 
بهتر آب داشته باشد. از طرفی دیگر جهاد کشاورزی می تواند با 
نظارت دقیق تر بر تولید این گونه محصوالت به تولید باکیفیت تر 

محصوالت کمک کند.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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