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1. Falkenmark Water Stress Indicator    
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 دهیچک

 یهاطرح تیموفق در را یمهم نقش ،یطیمحستیزو  یاقتصاد ،یفن یهاعامل برعالوه یعموم تیمقبول

 زدیمردم شهر  یآگاه زانیم یپژوهش، بررس نی. هدف از اکندیم فایا شدههیتصفاز فاضالب  مجدد استفادة

با روش  شدههیتصفاز فاضالب  مجدد استفادة دربارة یمعمو تیدرمورد مسائل آب و فاضالب و مقبول

 نیب یتصادف طوربه زد،یدر نقاط مختلف شهر  1939 رماهیدر خرداد و ت پرسشنامه 202. است یاپرسشنامه

 دربارة ییباال یآگاه انیپاسخگودرصد  19 فقط ق،یتحق نیا جینتا براساسشد.  لیو تکم عیمردم توز

 تماس در که ییهانهیگز در شدههیتصفاستفاده از فاضالب  ،مجموعند. درمسائل آب و فاضالب داشت

 جبران ودرصد(  80 تیاهم با) یعموم سالمت خطرافتادنبه. ددار یشتریب تیمقبول باشد، انسان با یکمتر

 فاضالب از استفاده یعموم تیمقبول بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم ،درصد( 81 تیاهم با) آب منابع کمبود

به استفاده از  یکمتر موافقتمسائل آب و فاضالب،  دربارةباالتر  یبا آگاه انیپاسخگو. هستند شدههیتصف

 .دهندیم نشان شدههیتصففاضالب 
 

  .یعموم تیمقبول ،شدههیتصف فاضالب زد،یآب، شهر  افتیباز ،یعموم یآگاه: یدیکل یهاواژه

 
 

 هدف و مقدمه. 1
 یتیجمع و مربع لومتریک 0104444 حدود یوسعت با رانیا

 اریبس یهوا و آب با یامنطقه در نفر، ونیلیم 16 حدود
 یئجز رانیا مناطق از درصد 04 حدود[. 0] دارد قرار متنوع

 درصد 0/0 اینكه با و دیآیم حساببه خشک و گرم مناطق از
 43/4 فقط ،شودیم شامل را جهان هایخشكی مساحت از

 اختیار در را جهان هایخشكی در موجود هایآب از درصد
 حدود رانیا در انهیسال یبارندگ زانیم متوسط[. 4 ،2] دارد
 قبل یبارندگ یهاآب درصد 88 حدود و است متریلیم 204

 شودیم ریتبخ نیریش آب رندةیپذ یهاطیمح به دنیرس از
 حدود رانیا دسترس در نیریش آب انةیسال عمناب کل .[3]

 در آب منابع هرچند .[2] است مكعب رلومتیک 0/026
 سرانة اما است، یثابت مقدار باًیتقر سال هر در کشور دسترس

 در تیجمع رشد علتبه کشور دسترس در آب انةیسال
 حدود بیترتبه 0418 ،0481 ،0401 ،0434 یهاسال

 سال در و بود مكعب متر 2044 ،2044 ،4344 ،0044
 ینیبشیپ و یافت کاهش مكعب متر 0104 حدود به 0460

 ابدی تنزل مكعب متر 0444 حدود به 0344 سال در شودیم
 ،یکشاورز توسعة علتبه رانیا آب مصرف ،نیهمچن[. 3]

 شیافزا شدتبه ریاخ یهاسال خالل در صنعت و ینیشهرنش
 . افتی

 سرانة با مناطق ،0مارک فالكن یآب تنش شاخص براساس
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 متر 044 و 0444 ،0144 از کمتر دسترس رد آب انةیسال
 کمبود با مناطق ،0یآب قةیمض یدارا مناطق بیترتبه مكعب،

[. 0] شوندیم دهینام 4آب دیشد کمبود با مناطق و 2آب
 حجم نسبت هرگاه ،3ملل سازمان آب کمبود شاخص براساس

 در دسترس در آب منابع انةیسال حجم به آب برداشت انةیسال
 آب دیشد بحران با منطقه آن باشد، درصد 34 از شیب منطقه

 یحجم برداشت با 0404 سال در رانیا[. 0] است روهروب
 14 از شیب) کشور آب منابع از مكعب لومتریک 00 حدود
 انهیسال سرانة با نیهمچن و( دسترس در آب منابع از درصد

 منابع بحران تیوضع در مكعب، متر 0124 دسترس در آب
 آب، منابع کمیت کاهش با همراه[. 3 ،2] گرفت قرار یآب

 یهاطیمح در شهری و کشاورزی صنعتی، هایپساب انتشار
 آب محدود منابع ةتهدیدکنند عوامل دیگر از نیز یآب رندةیپذ

 مصارف افـزایش آب، منابع کاهش. شوندمی محسوب کشور
 از یناش یهایآلودگ توسعة و فاضالب تولید آن تبعبه و آب
 آب بخش مسئوالن و رانیگمیتصم شد موجب کشور در آن

 راه عنوانبه را شدههیتصف فاضالب از مجدد ةاستفاد کشور،
 [.8 ،4] رندیبگ درنظر مناسب یحل

 تیموفق دهدیم نشان گذشته اتیتجرب و مطالعات
 مختلف یهاجنبه به آب از مجدد ةاستفاد و افتیباز یهاطرح

[. 1] دارد یبستگ یاجتماع و یطیمحستیز ،یاقتصاد ،یفن
 افتیباز یهاطرح یسنجامكان در مطالعات اکثر ،گذشته در
[. 0 ،6] داشتند تمرکز یاقتصاد و یفن یهاجنبه بر آب

 یاجتماع یهاجنبه دهدیم نشان ریاخ ةده چند اتیتجرب
 از آب افتیباز موضوع در ،یعموم مشارکت و تیمقبول رینظ

 یعموم تیحما نبودن و است خورداربر یاژهیو تیاهم
 روند در ییهاپروژه نیچن شكست موجب ییتنهابه تواندیم

 با مرتبط قاتیتحق[. 04 -6] شود یبرداربهره و اجرا
 سه به آب افتیباز مسائل دربارة یعموم تیمقبول و مشارکت

 یبررس به مربوط قاتیتحق نوع نیاول: شودیم میتقس دسته
 ةپروژ و طرح و است آب افتیباز مسائل به مردم عموم نگرش
[. 01 -00 ،0] ندارد وجود آب افتیباز یبرا یمشخص

 از یعموم تیرضا و نگرش یبررس به مربوط دوم نوع مطالعات
[. 24 -06] است آب افتیباز ةاجراشد یهاپروژه و هاطرح

 مشارکت و تیمقبول یبررس به مربوط زین سوم گروه مطالعات
 است آب افتیباز از یمشخص طرح یاجرا از لقب یعموم

                                                                                           
1. Water Stress 
2. Water Scarcity 
3. Absolute Water Scarcity 
4. UN Water Stress Indicator 

 مسائل اول نوع قاتیتحق در رو شیپ پژوهش[. 23 -20]
 .ردیگیم قرار آب افتیباز تیمقبول

 باًیتقر شدههیتصف فاضالب از استفاده یعموم تیمقبول بحث
 یكی حاضر درحال و شد گرفته یجد كایآمر در 0014 ةده در
 شودیم محسوب آب افتیباز یسنجامكان یاساس موضوعات از
 دربارة مردم عموم تیذهن ن،یشیپ مطالعات اکثر در[. 28 ،20]

 ،حالنیا با. بود مثبت شدههیتصف فاضالب از مجدد ةاستفاد
 با یکمتر تماس و ارتباط در شدههیتصف فاضالب که ییهانهیگز

 یکشاورز گلف، یهانیزم و یاراض یاریآب) دارند قرار انسان
 توالت تانک فالش صنعت، در استفاده ،یخوراک ریغ محصوالت

 اعتقادات مانند یعوامل. بودند برخوردار یشتریب تیحما از ،...(و
 دانش و یآگاه ننبود ،یسالمت خطر از ترس ،یمذهب و یتعصب
 نمسئوال و هیتصف یفناور به یاعتمادیب نه،یزم نیا در یعموم

 یهاطرح به دیترد و شک با مردم عموم دش موجب مربوطه
 تفاوت علتبه ،درکل[. 20 ،00 ،04، 6] کنند نگاه آب افتیباز
 طیشرا و آب به یدسترس ،ییهوا و آب طیشرا ها،فرهنگ در

 یهاطرح در مشارکت زانیم و مردم عموم نگرش نوع ،یاقتصاد
 یبررس و دارد تفاوت هم با ایدن مختلف مناطق در آب افتیباز
 یضرور مختلف مناطق در یعموم مشارکت و تیمقبول زانیم

 [.21] است
 نقاط در پراکنده صورتبه شدههیتصف فاضالب از ،رانیا در
 یهاجنبه به شتریب اما ،شد استفاده یکشاورز در اکثراً و مختلف

 و یاجتماع یهاجنبه و شد پرداخته آن یطیمحستیز و یفن
 شد گرفته دهیناد آب افتیزبا ةمقول به یعموم العملعكس

 یآگاه زانیم یبررس پژوهش نیا دادنانجام از هدف[. 4،26]
 یعموم تیمقبول فاضالب، و آب مسائل دربارة زدی شهر مردم

 عوامل یابیارز و شدههیتصف فاضالب از ستفادها مختلف یهانهیگز
 زدی شهر در آب افتیباز یهاطرح یعموم تیمقبول بر گذارریتأث

 .است
 

 هاروش و مواد. 2

 مطالعه مورد شهر انتخاب .2.1

 و نفر 062862 تیجمع با زدی شهر ران،یا مناطق انیم از
 منابع دیشد اریبس کمبود با متریلیم 22 ساالنة یبارندگ متوسط

 شرب آب منابع از درصد 84 حدود کهیطورهب ،است مواجه آب

 نیمأت استان از خارج در و رودندهیزا ةسرچشم قیطر از زدی
 ةیتصف و یآورجمع تشرفیپ و توسعه ن،یهمچن. [20] شودیم

 با خانههیتصف یخروج پساب شد موجب زدی شهر در فاضالب
 لیپتانس و دریگ قرار دسترس در یهتوج انیشا تیکم و تیفیک
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 یبندجمع با. باشد داشته آب افتیباز طرح یاجرا یبرا ییباال
 یبررس یبرا مناسب یامنطقه عنوانبه زدی ،گرفتهانجام مطالعات

 . شد انتخاب آب افتیباز یهاطرح یعموم مشارکت و تیمقبول

 
 پژوهش روش .2.2

 و نگرش ،0پاسخهچند ةپرسشنام روش با پژوهش نیا
 شدههیتصف فاضالب از استفاده در را زدی شهروندان تیمقبول
 وستیپ در شدهیطراح ةپرسشنام از یانمونه .کرد یبررس
 بخش چهار شامل شدهیطراح ةپرسشنام .دوشیم هآورد
 :است ریز صورتبه یاصل
 درمورد پرسش سه شامل :یشناستیجمع اتیخصوص 

 .است پاسخگو التیتحص و سن ت،یجنس

 فاضالب و آب مسائل دربارة یعموم نگرش و یآگاه: 
 زانیم یابیارز یبرا یانهیچندگز پرسش هشت شامل
 و دیتول ،آب منابع تیعوض درمورد یعموم درک و یآگاه
 .است زدی در آب افتیباز و فاضالب تیریمد

 شدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز یعموم تیمقبول :
 که است شدههیتصف فاضالب از استفاده ةنیگز ده شامل
 در .شودیم یدهازیامت تیمقبول نظر از انیپاسخگو توسط

 بارةدر انیپاسخگو یکل مخالفت و موافقت ،بخش نیا
 .شودیم یبررس شدههیتصف فاضالب از هاستفاد

 تیحما کاهش ای شیافزا بر گذارریتأث عوامل یبررس 
 عامل شش شامل: آب افتیباز یهاطرح از یعموم

 که است آب افتیباز یهاطرح تیمقبول بر گذارریتأث
  .شوندیم یدهازیامت تیاهم نظر از انیپاسخگو توسط

 یهاصنق آشكارشدن یبرا ،ییهان پرسشنامة عیتوز از قبل
 نیب در یشیآزما طوربه پرسشنامه از نمونه چند ،پرسشنامه

 یهانقص ،مجدد یبررس از پس و عیتوز انیپاسخگو از یتعداد
 ییروا ،معنا نیا در .شد برطرف 4ییایپا و 2ییروا نظر از موجود
 سنجش یبرا شدهیطراح یهاپرسش نكهیا از است عبارت
 که رندیگیم اندازه را نظر مورد مفهوم همان ع،موضو کی مفهوم
 به اشاره زین ییایپا. شد نیمأت لهئمس نیا نامتخصص نظر طبق

 گرید طیشرا در اندازه چه تا شدهنیتدو یهاپرسش که دارد نیا
 نظر مورد سنجش درمورد را یثبات قابل و كسانی جینتا تواندیم

 بیضر فرمول از مطلب، نیا سنجش یبرا. [44] آورد فراهم
 قسمت سه یبرا بیضر نیا که شد استفاده 3کرونباخ یآلفا

                                                                                           
1. Multiple Choice Questionnaire 
2. Validity 
3. Reliability 
4. Cronbach's Alpha 

 عوامل یبررس و تیمقبول زانیم نییتع ،یآگاه زانیم یابیارز
به 16/4 و 13/4 ،80/4 برابر بیترتبه پرسشنامه در گذارریتأث

 سال رماهیت و خرداد در پرسشنامه 204 ،تیدرنها. آمد دست
 با و عیتوز یتصادف صورتبه زدی شهر مختلف نقاط در 0404
 هفده که شد لیتكم انیپاسخگو توسط رورودر مصاحبة روش

 244 و گذاشته کنار هاداده ودنبناقص لیدلبه پرسشنامه
 . شد انتخاب یآمار زیآنال یبرا ماندهیباق ةپرسشنام

 
 پرسشنامه یهاپرسش پاسخ به یازدهیامت روش .2.9

 درمورد انیپاسخگو یآگاه سطح ةسیمقا و یبررس یبرا
 یهانهیگز. شد یطراح پرسش هشت فاضالب، و آب مسائل
 به بودنکینزد و درست جواب به توجه با هاپرسش در پاسخ
 با شوندهپرسش هر به تیدرنها و یازبندیامت درست جواب
 ةنحو .شودیم داده نمره ،شدهکسب ازاتیامت مجموع به توجه

 مشخص 0 جدول در هاسشپر پاسخ یهانهیگز به یدهازیامت
به بخش نیا با مرتبط یهاپرسش یطراح ةنحو .دوشیم

 :است ریز صورت
 یادرجه صورتبه بخش نیا در 1 و 0 ،0 یهاپرسش 

 دگاهید از زدی آب منابع تیوضع بیترتبه که شد یطراح
 فاضالب دفع ستمیس درمورد پاسخگو یآگاه ،اسخگوپ

 از مجدد ةاستفاد درمورد پاسخگو یآگاه و سكونت محل
 . کندیم مشخص را شدههیتصف فاضالب

 از شوندهپرسش یآگاه زانیم نییتع یبرا دو پرسش 
 چند صورتبه زدی شهر شرب آب منابع نیمأت ةنحو

 را نهیگز چند تواندیم پاسخگو که شد یطراح یانتخاب
 0 یهانهیگز انتخاب درست بجوا. کند انتخاب همزمان

 2 نه،یگز دو هر انتخاب صورت رد پاسخگو که است 4 و
 ازیامت 0 ،هانهیگز نیا از یكی انتخاب صورت در و ازیامت

 یازیامت گرید یهانهیگز انتخاب صورت در .کندیم کسب
 .شودینم کسب

 کی با یانهیچندگز صورتبه 6 و 8 ،3 ،4 یهاپرسش
به هاپرسش نیا یطراح از هدف. شد یطراح حیصح ةنیگز
 ،یزدی شهروندان یمصرف آب ةسران متوسط نیتخم بیترت

 در آب مصرف از پس فاضالب به آب لیتبد درصد نیتخم
 نیتخم و زدی در خانههیتصف عملكرد و وجود از یآگاه ،شهر

 . است خانههیتصف یخروج پساب از استفاده درصد
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 فاضالب و آب مسائل دربارة انیپاسخگو یآگاه با مرتبط یهاپرسش یدهنمره ةنحو. 1 جدول

 1 ةنمر 3 ةنمر 2 ةنمر 1 ةنمر 0 ةنمر 

 1 ةنیگز 2 ةنیگز 3 ةنیگز 3 ةنیگز 0 ةنیگز زدی در نیریش آب منابع تیوضع. 1
 زدی در شرب آب منابع نیمأت ةنحو از یآگاه. 2
 (شود انتخاب دلخواهبه نهیگز تعداد هر تواندیم)

 گرید یهانهیگز
 3و1 نةیگز بدون

 3 ای 1 نةیگز
 گرید یهانهیگز و

   3 و1 نةیگز

   3 نةیگز 3 ای 2 نةیگز 1 نةیگز تریل به روزشبانه در یمصرف آب سرانة نیتخم. 3

   3 نةیگز 3 ای 2 نةیگز 1 نةیگز فاضالب به آب لیتبد درصد نیتخم. 3
    1 نةیگز 2 نةیگز سکونت محل فاضالب دفع ستمیس درمورد یآگاه. 0
   2 نةیگز 3 نةیگز 3 ای 1 نةیگز زدی در فاضالب ةخانهیتصف وجود درمورد یآگاه. 8
 0 نةیگز 3 نةیگز 3 نةیگز 2 نةیگز 1 نةیگز شدههیتصف فاضالب از مجدد ةاستفاد درمورد یآگاه. 7
  1 نةیگز 2 نةیگز 3 نةیگز 3 نةیگز زدی ةخانهیتصف پساب از استفاده درصد نیتخم. 8

 
 فاضالب از استفاده یهانهیگز تیمقبول زانیم نییتع یبرا

 کهیطورهب. شد استفاده یادرجه 0 اسیمق از شدههیتصف
 گرنشان 0 ةنمر و تیمقبول زانیم نیکمتر گرنشان 0 ةنمر

 یکل تیمقبول دادننشان یبرا. است تیمقبول زانیم نیباالتر
 توسط شدهداده یاههنمر مجموع نیانگیم از نهیگز هر

 044 تا 4 اسیمق به آن لیتبد و نهیگز هر یابر انیپاسخگو
 از کیهر تیاهم زانیم نییتع یبرا ،نیهمچن. شد استفاده
 از آب، افتیباز یهاطرح یعموم تیمقبول بر گذارریتأث عوامل

 زانیم دادننشان یبرا .شد استفاده یادرجه 0 اسیمق
 مجموع نیانگیم از گذارریتأث یهاعامل از کیهر یکل تیاهم
 لیتبد و نهیگز هر یبرا انیپاسخگو توسط شدهداده یاههنمر
 .شودیم استفاده 044 تا 4 اسیمق به آن

 
 هاداده زیآنال روش .2.1

 و است 24 تا 4 نیب انیپاسخگو یآگاه یابیارز یاههنمر مجموع
 ةنمر با) کم یآگاه با گروه سه به انیاسخگوپ بهتر، زیآنال یبرا
 یآگاه با و( 00 تا 04 نیب ةنمر اب) متوسط یآگاه با ،(04 ریز

 ترقیدق یبررس یبرا .شوندیم میتقس( 00 یباال ةنمر با) باال
 به توجه با ،شدههیتصف فاضالب از استفاده به انیاسخگوپ نگرش
 دگاهید از انسان با شدههیتصف فاضالب بودنتماس در سطح

 به مجدد ةاستفاد یبرا شدهگرفته درنظر یهانهیگز ،نامتخصص
 در موجود 1 و 8 ،0 ،4 یهانهیگز) «کم تماس» گروه سه

 04 و 0 ،0 یهانهیگز) «متوسط تماس» ،(وستیپ ةپرسشنام
 3 ،2 یهانهیگز) «ادیز تماس» و( وستیپ ةپرسشنام در موجود

 ،20 ،00 ،0] شدند میتقس (وستیپ ةپرسشنام در موجود 1 و
 SPSS افزارنرم از نظر مورد یهاداده یآمار زیآنال یبرا .[21

 لیتحل ،یفیتوص یآمار یهاشاخص انیم در. شودیم استفاده

 جدول. دارند یاگسترده کاربرد یتوافق جدول و یفراوان جدول
 جدول و است ریمتغ کی یبرا یفراوان عیتوز گرشینما یفراوان
 است ریمتغ کی از شیب یبرا توأم یفراوان عیتوز گرشینما یتوافق

 یهانهیگز تیمقبول ةسیمقا یبرا ،رو شیپ پژوهش در [.44]
 یبرا و 0یفراوان جدول لیتحل از شدههیتصف فاضالب از استفاده

 یدموگراف اتیخصوص و یآگاه زانیم نیب ارتباطات نییتع
 جدول لیتحل از شوندگانپرسش یکل تیمقبول با انیپاسخگو

  .شد استفاده SPSS افزارنرم در 2یتوافق
 

 بحث و جینتا. 9
 گانندینما عنوانبه که ،انیپاسخگو از جینتا یسنجاعتبار یراب
 آمار نیآخر با هاآن یشناستیجمع اتیخصوص هستند، زدی

 در ،[20] 0404 سال در زدی شهر یشناستیجمع یرسم
 مذکر به نثؤم تیجنس نسبت .شد سهیمقا 2 جدول

 یپراکندگ. ندارد یچندان تفاوت زدی مردم کل با انیپاسخگو
 کهیطورهب است، متفاوت یحد تا زدی و انیپاسخگو یسن

 یباال افراد درصد از سال 44 یباال سن با انیپاسخگو درصد
 سطح مختلف یهاگروه در. است ترنییپا زدی سال 44

 .ددار تفاوت زدی مردم درصد با انیپاسخگو درصد الت،یتحص
 یرهمكا به الت،یتحص و سن عامل دو در هاتفاوت نیا لیدل

 پرسشنامه پرکردن در ترالتیتحصکم و ترمسن افراد کمتر
 و ترجوان پژوهش نیا در انیپاسخگو ،درکل .شودیم مربوط

 و هستند زدی مردم کل به نسبت یباالتر التیتحص سطح با
 زدی مردم کل به  نسبت یبهتر نگرش و تیذهن با احتماالً
  .کنندیم برخورد آب افتیباز مسائل درمورد

                                                                                           
1. Frequency Table 
2. Crosstabs 
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 زدی مردم و انیپاسخگو یشناستیجمع اتیخصوص سةیمقا. 2 ولجد

 * 0931 سال در زدی مردم اتیخصوص انیپاسخگو اتیخصوص رگروهیز گروه

 تیجنس
 %33 %2/30 مؤنث
 %01 %8/02 مذکر

 سن

 %11 %8/13 سال 13 تا 10
 %98 %2/33 سال 92 تا 13
 %93 %9/28 سال 02 تا 92
 %10 %3/12 باال به سال 02

 التیتحص

 %90 %8/13 پلمید ریز
 %32 %0/13 پلمید فوق و پلمید

 %13 %3/03 سانسیل
 %8 %8/12 یدکتر و سانسیل فوق

 .شد یآورجمع[ 23 مرجع] 1932 سال در زدی یشناستیجمع اتیخصوص از یرسم آمار نیآخر براساس ستون نیا یهاداده *

 

 فاضالب و آب لمسائ دربارة یآگاه زانیم یبررس جینتا
 یآگاه با» گروه در انیپاسخگو از درصد 04 فقط دهدیم نشان

 82) انیپاسخگو ةعمد و رندیگیم قرار( 00 یباال ةنمر) «باال
. دارند فاضالب و آب مسائل دربارة یمتوسط یآگاه( درصد
 مورددر انیپاسخگو شود،یم مشاهده 0 شكل در طورکههمان

 یآگاه زانیم نیکمتر شدههیفتص فاضالب از مجدد ةاستفاد
 نیشتریب زدی شهر آب منابع تیوضع بحث در و( درصد 42)
 و کانتانولئون جینتا .داشتند را( درصد 64) یآگاه زانیم

 یدایچالك شهر در دهدیم نشان 2441 سال در همكاران
 وجود ،یمصرف آب ةسران به آگاه انیپاسخگو درصد ،ونانی

هیتصف فاضالب از مجدد ةاستفاد و شهر در فاضالب ةخانهیتصف
 ن،یهمچن[. 01] بود درصد 06 و 26 ،22 برابر بیترتبه شده

 و هیترک در( 2404) آلكان و یوکامسیبو یهاپژوهش جینتا
 درصد دهدیم نشان كایمرآ 0اورگن التیا در( 8244) دوبوس

 و 36 برابر بیترتبه شدههیتصف فاضالب از استفاده به آگاه افراد
 ریسا با پژوهش نیا جینتا ةسیمقا. [20 ،02] است درصد 10
 دربارة یآگاه دهدیم نشان جهان مختلف نقاط در قاتیتحق

 .است ترنییپا مراتب به زدی در شدههیتصف فاضالب از استفاده
 شدههیتصف فاضالب از استفاده به یکل موافقت زانیم جینتا 
 با موافق شوندگانشپرس از درصد 10 حدود دهدیم نشان

 تیمقبول زانیم 2 شكل. ندهست شدههیتصف فاضالب از استفاده
 گروه سه در شدههیتصف فاضالب از استفاده مختلف یهانهیگز
 را فاضالب با «ادیز تماس» و «متوسط تماس» ،«کم تماس»

 در شدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز. دهدیم نشان

                                                                                           
1. Oregen 

 آب به هیتخل» و «عموم دسترس از دور سبز یفضا یاریآب»
 20 و 18 تیمقبول با بیترتبه «دنیآشام یبرا ینیرزمیز

. داشتند را یعموم تیمقبول زانیم نیترنییپا و نیباالتر درصد،
 در شدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز جزبه ،درکل

 آب به هیتخل» و «عموم دسترس در سبز یفضا یاریآب»
 در شدههیتصف فاضالب هرچه ،«یکشاورز یبرا ینیرزمیز

 از باشد داشته قرار انسان با یکمتر ارتباط در نظر مورد ةنیگز
 پژوهش نیا جینتا .دارد یشتریب تیمقبول انیپاسخگو نظر

 یاشدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز شتریب تیمقبول)
 یهاپژوهش جینتا مشابه( دارند انسان با یکمتر تماس که
 و( 2404) همكاران و ماتوس ،(2448) همكاران و دلریفر

 .[20 ،00 ،0] است( 2448) دوبوس
 فاضالب از استفاده موافق انیپاسخگو نسبت 4 شكل

 التیتحص و یسن ،یجنس مختلف یهاگروه در را شدههیتصف
 یکمتر موافقت ترمسن و ترجوان انیپاسخگو. دهدیم نشان

 افراد درصد و داشتند شدههیتصف فاضالب از استفاده به
 تیمقبول درکل،. رودیم باال التیتحص سطح شیافزا با موافق،
 از شتریب شدههیتصف فاضالب از استفاده موضوع در مردها

هیتصف فاضالب از استفاده تیمقبول سةیمقا جینتا. هاستزن
 نیا در انیپاسخگو یشناستیجمع اتیخصوص با شده

 و وکانیبو قیتحق جینتا با یتوجه انیشا شباهت پژوهش
( 2440) اسچافر و كاریدولن پژوهش جینتا و( 2404) آلكان
 یآگاه هرچه دهدیم نشان 3 شكل جینتا[. 20 ،02] دارد

 تیمقبول باشد، شتریب فاضالب و آب مسائل دربارة انیپاسخگو
 .  است کمتر شدههیتصف فاضالب از استفاده درمورد هاآن یکل
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 یآگاه درصد شیافزا بیترتبه فاضالب و آب با طمرتب مسائل دربارة انیپاسخگو یآگاه. 1 شکل

 

 
 باال تماس و متوسط تماس کم، تماس یهاگروه در شدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز تیمقبول. 2 شکل

 
 مسائل دربارة انیپاسخگو یآگاه نیب رابطه جینتا برخالف

 جینتا پژوهش، نیا در هاآن تیمقبول و فاضالب و آب
 همكاران و پو ،(2448) همكاران و ریفردل یهاپژوهش

 باالتر یآگاه با افراد دهدیم نشان (2448) یهارتل و( 2444)

 ،6] دارند شدههیتصف فاضالب از استفاده به یشتریب تیقبولم
 فاضالب از استفاده درمورد یآگاه نكهیا به توجه با .[00 ،04
 از ترنییپا تبامر به پژوهش نیا انیپاسخگو در شدههیتصف
 افتیدر توانیم بود، هاپژوهش ریسا در انیپاسخگو یآگاه
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 ةاستفاد از یگاهآ بدون فاضالب و آب مسائل دربارة یآگاه
 شیافزا موجب تواندینم شدههیتصف فاضالب از مجدد
 عامل نیترهمم .شود شدههیتصف فاضالب از استفاده تیمقبول

 نظر از آب افتیباز یهاطرح تیمقبول بر گذارریتأث
 از یناش یعموم بهداشت و سالمت خطرافتادنبه ،انیپاسخگو
. است( درصد 60 تیاهم با) شدههیتصف فاضالب ةاستفاد
ستیز دیفوا ،(درصد 60 تیاهم با) آب منابع کمبود جبران

 به یاعتمادیب ،(درصد 12 تیاهم با) آب افتیباز یطیمح
 و ینید مسائل ،(درصد 80 تیاهم با) فاضالب ةیتصف یفناور

 از یناش یاقتصاد آثار و( درصد 00 تیاهم با) یاعتقاد
 مهم عوامل از بیترتبه( درصد 36 تیاهم با) آب افتیباز
 فاضالب از استفاده تیمقبول کاهش ای شیافزا بر گذارریتأث

   .است شدههیتصف

 

 
 یجنس و یلیتحص ،یسن مختلف یهاگروه در شدههیتصف فاضالب از استفاده با موافق افراد درصد. 9 شکل

 

 
 شدههیتصف فاضالب از استفاده دربارة تیمقبول و فاضالب و آب مسائل دربارة انیپاسخگو یآگاه انیم ةرابط. 1 شکل

 

 یبندجمع. 1

 و فاضالب و آب مسائل از یعموم یآگاه ،پژوهش نیا در
 روش با شدههیتصف فاضالب از استفاده یعموم تیمقبول

 توسط پرسشنامه 244 ،درمجموع. شد یبررس پرسشنامه
 یآمار زیآنال و لیتكم مناسب صورتبه زدی شهر شهروندان

 اتیخصوص. گرفت انجام SPSS افزارنرم توسط آن به مربوط
 یهاگروه در زدی مردم کل با انیپاسخگو یشناستیجمع

 که است ییهاتفاوت یدارا التیتحص سطح و یسن مختلف
 یاندک اتریتأث تیواقع به جینتا بودنکینزد بر تواندیم

 مسائل دربارة یمتوسط یآگاه انیپاسخگو اکثر باًیتقر. بگذارد
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 یآگاه با» گروه جزء ینییپا درصد و ندشتدا فاضالب و آب
 در شدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز .بودند «باال
 یاریآب» ،«عموم دسترس از دور سبز یفضا یاریآب»

 «یصنعت یندهایافر» و «یخوراک ریغ یکشاورز محصوالت
 دگاهید از .داشتند را یعموم تیمقبول زانیم نیشتریب

 انسان با شدههیتصف فاضالب تماس سطح هرچه ،انیپاسخگو
 شتریب شدههیتصف فاضالب از استفاده تیمقبول باشد، ترنییپا
 نه،یزم نیا با مرتبط یهاپژوهش اکثر جینتا برخالف .دوشیم

 فاضالب و آب مسائل درمورد یآگاه شیافزا با پژوهش نیا در
 فاضالب از مجدد استفادة تیمقبول ،انیپاسخگو نیب در

 و یعموم بهداشت و یسالمت خطر. افتی کاهش شدههیتصف
 گذارریتأث عوامل نیترمهم از بیترتبه آب منابع کمبود جبران

 فاضالب از استفاده یعموم تیمقبول شیافزا و کاهش بر
 06 نییپا و سال 04 یباال انیپاسخگو .هستند شدههیتصف
 یکمتر تیمقبول ترنییپا التیتحص با افراد نیهمچن و سال

 انیپاسخگو. دادند نشان شدههیتصف فاضالب از استفاده دربارة
 ةاستفاد دربارة یکمتر تیمقبول ،«باال یآگاه با» گروه در

 نیا جینتا به توجه با .دارند شدههیتصف فاضالب از مجدد
 فاضالب از استفاده یهاطرح موفق یسازادهیپ یبرا پژوهش،

 یزیربرنامه  لیقب از ییاهشنهادیپ توانیم شدههیتصف
 یاجرا از قبل یعموم یاعتمادساز و یسازفرهنگ ،یاجتماع

 فاضالب کمتر تماس سطح با یهانهیگز از استفاده و طرح
 .داد قرار نظر مد طرح یابتدا در را انسان با شدههیتصف
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 یقتحق ینشده در اپرسشنامة استفاده :پیوست

 یشناستیجمع اتیخصوص

 □ مؤنث. 2          □ مذکر. 0 تیجنس
 □ سال 04 یباال. 3 □ سال 04 تا 44. 4 □ سال 44 تا 00. 2 □ سال06 تا 00. 0 سن
 □ یدکتر و سانسیل فوق. 3 □ سانسیل. 4 □ پلمید فوق و پلمید. 2 □ پلمیدریز. 0 التیتحص
 فاضالب و آب مسائل دربارة یعموم نگرش و یآگاه

 □ ارمناسبیبس. 0 □ مناسب. 3 □ یعاد. 4 □ یبحران. 2 □ یبحران اریبس. 0 زدی شهر در نیریش آب منابع تیوضع. 0
 زدی شهر در شرب آب منابع نیتأم نحوة از یآگاه. 2
 (شود انتخاب دلخواهبه نهیگز تعداد هر تواندیم)

 □ رودندهیزا از آب انتقال. 4 □ جنوب از آب انتقال. 2 □ ینیرزمیز آب. 0
 □ ندارم اطالع. 0 □ سد پشت یسطح یهاآب. 3

 □ 204 یباال. 3 □ 204 تا 010. 4 □ 010 تا 044. 2 □ 044 ریز. 0 تریل به روزشبانه در یمصرف آب سرانة نیتخم. 4
 □%60 یباال.  3 □%60 تا %84.  4 □%84 تا %44. 2 □ %44ریز. 0  فاضالب به آب لیتبد درصد نیتخم. 3
 □ندارم اطالع. 2 □دارم اطالع. 0 سكونت محل فاضالب فعد ستمیس درمورد یآگاه. 0
   □ دهدیم پوشش را شهر از یبخش و دارد وجود. 2 □ندارد وجود. 0  زدی در فاضالب خانةهیتصف وجود درمورد یآگاه. 8

 □ ندارم اطالع. 3 □ دهدیم پوشش را شهر کل و دارد وجود. 4
 □ ادیز اریبس. 0 □ ادیز. 3 □ متوسط. 4 □ کم. 2 □ کم اریبس. 0 شدههیتصف فاضالب از مجدد استفادة درمورد یآگاه. 1
  □ درصد 04تا درصد 20 نیب. 2 □ درصد 20 از کمتر. 0 زدی خانةهیتصف پساب از استفاده درصد نیتخم. 6

 □ درصد 10 یباال. 3 □ درصد 10 تا درصد 04 نیب. 4
 شدههیتصف فاضالب از استفاده یهانهیگز تیمقبول زانیم
 0 2 4 3 0 8 1 6 0 
          هاآپارتمان در توالت تانکفالش. 0
          عموم دسترس در سبز یفضا و هاپارک یاریآب. 2
          عموم دسترس از دور سبز یفضا یاریآب. 4
          یخوراک یکشاورز محصوالت یاریآب. 3
          یخوراک ریغ یکشاورز محصوالت یاریآب. 0
          یکشاورز مصارف یبرا ینیرزمیز آب به هیتخل. 8
          شرب مصارف یبرا ینیرزمیز آب به هیتخل. 1
          عیصنا در استفاده. 6
          یمصنوع اچةیدر ادجیا. 0

          شهر یهاابانیخ و هاجاده یشووشست. 04
 □ مخالف کامالً. 0 □ مخالف. 3 □ ندارم ینظر. 4 □ موافق. 2 □ موافق کامالً. 0 شدههیتصف فاضالب از استفاده یکل تیمقبول زانیم *

 آب افتیباز از تیحما بر مؤثر عوامل
 0 2 4 3 0 8 1 6 0 
          آب منابع کمبود جبران. 0
          یعموم سالمت و بهداشت. 2
          یاعتقاد و ینید مسائل. 4
          طرح یاجرا یبرا شدهلیتحم یهانهیهز. 3
          ستیز طیمح بر اتریتأث. 0
          فاضالب ةیتصف یفناور به یاعتمادیب. 8

 
 




