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 چکیده

در مصارف مختلف و  یبرگشت یهاها و آباستفاده از پساب ،کشور فرهنگی و اجتماعی شرایط علتهب

 ینهمراه است. در ا یاجتماع یهامقاومت با و نیست یهمگان یرشمورد پذ یدر مصارف زراع ویژهبه

کنندگان ساکن تهران با مصرف دیدگاه از مصرف مختلف سطوح در محصول چند دوشمیتالش  ،مطالعه

 گیرینمونه یقو از طر 1321در سال  یقتحق یهاادهد .شود یابیبه مصرف ارز یلاستفاده از مفهوم تما

به  کنندگاناعتماد مصرف یشنشان داد با افزا یجنتا .آمد دستهب یو ر ینتهران، ورام یدر شهرها تصادفی

 یهاگرانین کاهش و اطالعات ارائةفاضالب،  جای هب بازیافتی آب کلمةاستفاده از  فاضالب، یةتصف فرایند

. یابدمی یششده افزایهبا فاضالب تصف یاریتحت آب یمصرف محصوالت کشاورزبه  یلتما ی،سالمت

 و انن برگی، سبزیجات فرنگی،گوجهمحصوالت  یبرا ندایلکنندگان مامصرف داد نشان نتایج ،همچنین

 محصوالت قیمت درصد 11/17 و 21/15 ،6/62، 4/56 ترتیببهشده تصفیه فاضالب از آمدهدستهب گوشت

 .بپردازند را سالم آب از آمدهدستهب مشابه
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 رواج دیرباز از جهان مختلف کشورهای در شدهتصفیه فاضالب

در جهان با  یزراع ینهکتار زم یلیونم 91 حدود. داشت
 از درصد 01 حداقل و شودیم یاریاستفاده از فاضالب آب

 مصرف را فاضالب توسط شدهآبیاری محصوالت جهان جمعیت
  .(WHO, 2006a & 2006b) نندکمی

 اراضیهکتار  میلیون 09شد از موجب کمبود منابع آب 
کشت قرار  ةهکتار آن در چرخ میلیون 0/00مستعد کشور تنها 

نها و ت است یکشت آب زیرتار آن هک یلیونم 9/0که تنها  یرد،گ
 Salimi) ددار یکاف تقریباً یاز امکانات آبهکتار آن  یونیلم 0/0

et al., 2009). 01از  بیش 0011شود در سال می بینییشپ 
. دیاباختصاص  در سال به بخش شربمکعب آب  متر میلیارد
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 5درصد آب به فاضالب، حدود  51 یلتبد یببا فرض ضر
که  است یازچرخانمکعب آب در سال قابل ب متر یلیاردم
 زایشافرا  کشاورزیآب  تأمین ظرفیت مستقیم طورهتواند بیم

 (.Ganhian & Nehmati, 2009) دهد
 کشاورزى اراضى هکتار هزار 50 داراى تهران استان جنوب

 یبخش و است کشت ریز آن هکتار هزار 01 از شیب که است
 Tehran) دشویم ارىیآب خام فاضالب با یاراض نیا از

governor general, 2012.) 51 جنوب به که یفاضالب درصد 
 با همراه که است صنعتى ریغ و خانگى شودیم روانه تهران

 جنوب ةمنطق وارد تختیپا ارتفاعات هاىرودخانه سالم هاىآب
 رد ادىیز اریبس نقش صنعتى فاضالب ن،یا وجود با. شودیم

 در موجود سرب زانیم. دارد تهران جنوب هاىآب دنکرآلوده
 دشویم تهران استان جنوب وارد که فاضالبى و سطحى هاىآب
 Water) رسدیم معمولى استانداردهاى برابر 011 تا

Infrastructure of Tehran, 2012.) 

 تهران جنوب یسطح یهاآب یسامانده مطالعات جینتا
 آورد مجموع ،ساله یس یزمان دورة کیدر  دهدیم نشان

 000 معادل تهران شهر آب یهالیمس یشمال یهاسرشاخه
 و شهر یانتها در رقم نیا که بود سال در مکعب متر ونیلیم

 متر ونیلیم 059 به تهران جنوب یکشاورز یاراض یابتدا در
 در آن از یبرداربهره از پس و ابدییم شیافزا سال در مکعب

 از مکعب متر ونیلیم 021 معادل یانیجر ،یکشاورز یاراض
حدود سه ،گرید عبارتبه ؛دشویم خارج آبادفیشر تگاهسیا

 از حاصل تهران جنوب به یمنته یسطح یهاآب از چهارم
 متر ونیلیم 0/009 معادل یحجم و است تهران در آب مصرف
 جنوب کشاورزان توسط یسطح یهارواناب از سال در مکعب
 Moshaver yekom engineering) شودیم یبرداربهره تهران

corporation, 2010.) 
 مسیل سه ،0000 سال در زیست محیط حفاظت سازمان

 آزمایش راحصار، عمادآورد و کن سرخه شامل تهران شهر اصلی
ب ها در جنوها بیانگر وجود بیشترین غلظت آالیندهیافته .دکر

. بودری  ( و جنوب شرقی شهرینشرقی تهران )شهرستان ورام
که  ستهامعرض انواع آالینده ری و ورامین در بین شهر ةناحی

ها در این منطقه است. این مسئله دلیل آن همگراشدن مسیل
 د.وشناحیه می ینهای تهران به احمل و انتقال تمام آالینده موجب

 رد ایویژه جایگاه تهران به نزدیکی سبب به ورامین دشت
 آب سهم درصد 01 سطحی آب منابع. دارد کشاورزی بخش

 نطقهم ینکشاورزان ا ةتکی. کندمی تأمین را تدش این کشاورزی
. شد منجر یرزمینیبه افت سطح آب ز یرزمینیز هایآب به

موجود در  یمخزن آب ةسالیان افت دهدمی نشان هایبررسی
 ,Heidarian) متر مکعب است یلیونم 59/000 یندشت ورام

 بدون یکشاورز یهکتار از اراض 0111 ،ری شهرستان در. (2009
 برای دهنشیهمانند فاضالب تصف یو از منابع است یاریآب ةشبک

 Tehran) ندشومی مندبهره کشاورزی محصوالت آبیاری

governor general, 2012). از هکتار 001 حدود ،ینهمچن 
 نهر فاضالب آب با ری شهر هایکاریسبزی و زراعی اراضی

 تهران بر فاضالب کانال ترینمهم که شودمی آبیاری فیروزآباد
 شرایط. (Water Infrastructure of Tehran, 2012) است
 هایدغدغه از همواره آبیکم ةمسئل شدمنطقه سبب  یاییجغراف
 علتبه ،یراخ یهاسال در. باشد منطقه کشاورزان اصلی

هب منطقه در کشاورزی آب منابع عمرانی، هایپروژه و هاسیاست
خشک  هاقنات و هااز چاه یادیو تعداد ز پذیرفت أثیرت شدت

 بخش در فاضالب کاربرد علت بر مزید مسئله این و دندش
 آثار دتوانمی آبیاری آب منفی کیفیت. شد منطقه این کشاورزی

 و بهداشت زراعی، محصوالت خاک، کیفیت بر بدی جانبی
 عمومی پذیرش و فروش قابلیت کاهش و عمومی سالمت
 از استفاده اجتماعی اثر ترینمهم. باشد داشته زراعی تمحصوال

 شرایط. است روانی و روحی سوء اثر برگشتی، هایآب و هاپساب
 نیاست که استفاده از ا ایگونه به کشور فرهنگی و اجتماعی

 با زراعی مصارف در ویژهبه و نیست یهمگان یرشمنابع مورد پذ
 یمحصوالت زراع گونهاین و است همراه اجتماعی هایمقاومت

 رآوردب مطالعه این هدف. نیست پذیرفته کنندگانمصرف یسو از
 اریآبی در شدهتصفیه فاضالب کاربرد اجتماعی پذیرش میزان

 و مصرف به تمایل بر موثر عوامل شناسایی و زراعی محصوالت
جنوب  بنابراین ؛است محصوالت گونهاین پرداخت به تمایل

ز ا یکی عنوانهب ری و ورامین هایشهرستاناستان تهران شامل 
 .شددر کشور مطالعه  یاریآب آب یمناطق آلودگ

 

 هاروش و مواد
 فرضپیش( WTU: Willingness to Use)استفاده  به تمایل
تا  یراز ،است( WTP: Willingness to Pay) پرداخت به تمایل

 حتت صوالتمح از استفاده به تمایلی کنندگانمصرف کهیزمان
 در یامبادله ،باشند نداشته را شدهتصفیه فاضالب با آبیاری

به پرداخت که  یلتما دلیل ینا هو ب گیردمین صورت بازار
 مایلت مفهوم طریق از. دوشمین یجاداز تابع تقاضاست ا یشینما
 دیدگاه از را بررسی مورد کاالی جذابیت توانمی استفاده به

 Dolnicar et al.،(2010) Birol (2009).داد نشان کنندهمصرف

et al. ،(2009) Hurlimann et al. ،(2007) Hurlimann et 
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al.،(2009) Kotchen et al. ،(2007) Menegaki et al.،(2005) 

Nancarrow et al.،(2004) Po et al.،(2009) Saz-Salazar et 

al.،(2005) Tsagarakis et al.  به  یلتما استفاده از مفهوم با
 تفادهاس به نسبت کنندگانمصرف یحاتترج یمصرف به بررس

 .پرداختند مختلف مصارف در شدهتصفیه فاضالب از
 یاجتماع یتو مقبول یرشپذ یاجامعه  ةاستفاد به تمایل

محصوالت  یاریآب برای شدهیهاستفاده از فاضالب تصف
ل عوام ینا ترینمهم. است یعوامل مختلف از تأثرم یکشاورز
 نوع فاضالب، از استفاده ریسک از آگاهی انزجار، عامل شامل

 قدرت دارابودن ایجادشده، فاضالب منبع فاضالب، از استفاده
 فاضالب، کیفیت درمورد افراد اطالعات و اعتماد افراد، انتخاب
به فاضالب،  یدسترس ینةهز زیست، محیط به افراد دیدگاه

 Menegaki et al., 2007; Po) استو...  یتیجمع یفاکتورها

et al., 2004) .دستهب مطلوبیت میان خطی ارتباط فرض با
 یهفتصبا فاضالب  یاریاز مصرف محصوالت تحت آب یناش ةآمد

به iDتابع  اجتماعی، -اقتصادی متغیرهای و( iD) شده
 (: Menegaki et al., 2007) دشومی ارائه زیر صورت
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در آن  که
iD توسط فرد  آمدهدستبه یتمطلوبiاز یناش ام 

0 یحی،توض یرمتغ X شده،تصفیهمصرف محصول فاضالب 
 

عرض از مبدأ و 
k را نشان  یحیتوض یرهایپارامتر متغ

,. دهدیم , . . . ,i n1 , ،کنندگانمصرفتعداد  2 ,...,k m1 2 

 دلیلبه است، یجزء اخالل تصادف iو  یحیتوض متغیرهای

 ییرمتغ iD یرمتغ ،یستافراد قابل مشاهده ن یتمطلوب اینکه
 برآورد قابل که شودمی نامیده (Latent Variable) پنهان
 کردنناستفاده یا کردناستفاده است مشاهده قابل آنچه. نیست

 ینا در راوابسته  یرمتغ براینابن ؛است یدشدهمحصوالت تول
 ةاستفاد احتمال که دکر یفتعر ایرتبه صورتبه توانمی مدل

نج پ یقتحق این و دهدمی نشان را کنندهتوسط مصرف محصول
 :دوشمیآن قائل  یرا برا یرحالت ز
:کندیاستفاده نم قطعاًًٌ  ,i iWTU if D   11  

:کندیاستفاده نم احتماالً  ,i iWTU if D    22 0  

:است تفاوتبی  ,i iWTU if D   2 33  

:کندیاستفاده م احتماالً  ,i iWTU if D   3 44  

:کندیاستفاده م قطعاً  ,i iWTU if D   45  
 استفاده از محصول یتکه مطلوب ستا ینقاط حد نگرانمای 

 دارای iاینکه فرض با. دهدمی قرار باالاز پنج گروه  یکیرا در 
  :از ستا عبارت 0 پاسخ ارائةمال احت ،است الجستیک توزیع
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توسط  امj یبیترت ةیناحتمال قبول گز ،اساسبراین
 مدل توسط گزینه این قبول عدم احتمال به امi کنندةمصرف

 :(Train, 2003) است دستیابی قابل زیر
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مدل  ،مدل ینا به. است یجزء اخالل تصادف iuدر آن  که
 یمپارامتر نامعلو ،باال ةرابط در. شودیگفته م یبیترت یتالج

 را یقدر تحق شدهارائه طبقةو پنج  شودمیاست که برآورد 
را بر احتماالت  یرهامتغ ینهای آثار توانمی. دهدمی نشان

x یرمتغ ییاثر نها ،مثال ایبر ؛دکرمحاسبه   یریبر قرارگ 1
 شودمی داده نشان زیر صورتبه jفرد در گروه  یتمطلوب

(Mallick, 2009): 
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 به تمایل میزان بر تأثیرگذار متغیرهای بررسی یبرا
تحت  یمحصوالت کشاورز یبرا کنندگانمصرف پرداخت

 در. دش استفاده توبیت مدل از شدهتصفیهبا فاضالب  یاریآب
 ریحاضر به پرداخت باشد به متغ کنندهاگر مصرف ،مدل این

رم . فشودمی داده صفر مقدار نباشدو اگر  یوابسته مقدار واقع
  :(Green, 2003) از ستا عبارت یتمدل توب یکل
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iYنشده،مشاهده یاپنهان  یرمتغ iY آن در که 

 متغیر 

 شده،مشاهده  ا، بردار پارامترهiZ یرهایبردار متغ 

ته وابس یرکه متغ -سانسور آستانة 1و  اخالل جملة iu مستقل،
 قابل یرکمتر از آن غ یرآن قابل مشاهده و در مقاد یدر باال

 عیتوابع توز ضربحاصلاز  نماییدرستمشاهده است. تابع 
 بنابراین ؛شودمیحاصل  هامشاهدهاحتمال هر دو مجموعه از 

:است زیر صورتبهتابع  یتمیشکل لگار
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در آن  که
0

و  صفر هایمشاهده معجحاصل نشانة 
1

 

مالحظه  ،ترتیب اینبه ؛است صفر یرغ هایمشاهده جمعحاصل
را در  هامشاهدههر دو مجموعه از  یتکه مدل توب شودیم

مستقل بر  یرهایمتغ آثار یینمدل و تع یبرآورد پارامترها
 . (Maddala, 1991) دکنمی استفادهوابسته  متغیر
 آماری جامعة ،کشاورزی محصوالت کنندگانمصرف بخش در
 یو شغل یدرآمد یالتی،تحص ی،اجتماع ی،سن ةطبق به متعلق

 شامل ایطبقه و سطح هر در راو افراد جامعه  یستن ایویژه
 یدارانخر تمامشامل  یقتحق یآمار ةجامع ،روایناز  .شودمی

است  ینو ورام یدر سطح شهر تهران، شهر ر یمحصوالت کشاورز
 برای بنابراین ؛شودمی نامیده نامحدود حجم با آماری جامعةو 

نامحدود استفاده  ةجامع گیرینمونه فرمول از نمونه حجم تعیین
 :(Mousavi, 2009) از ستا شد که عبارت
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در واحد  شدهاستاندارد یرمقدار متغ گرنشان Zدر آن  که

در  یرورد صفت مشهود متغبرآ p ینان،متناظر با سطح اطم

 در جامعه،  یربرآورد مشهودنبودن صفت متغ qجامعه، 
امعه در ج یرمتغ هایمشاهده گیریمقدار اشتباه مجاز در اندازه

الب با فاض شدهآبیاری یمحصوالت خوراک اینکه دلیلاست. به 
دو  ،دنیستن تشخیص قابل همدیگر از تمیز آب با شدهآبیاریو 

 ،Z 21/0درصد درنظر گرفته شد و مقدار  q 01و p پارامتر
 ردمو نمونة حجم ینبنابرا ؛دش گرفته درنظر درصد  0مقدار 
در  یتکه با تناسب نسبت جمع آمد دستهب 000 مطالعه

 شهر ،90 ورامین در نیاز دمور ةتعداد نمون ،مناطق مورد مطالعه
 ،بررسی دقت افزایش برای .شد حاصل 001 تهران و 00 ری

پرسشنامه در  000 یتکه درنها دش یلپرسشنامه تکم 001
 0020 سال در مطالعه هایداده .دشاستفاده  یلو تحل یهتجز

 افزاربا استفاده از نرم یقتحق یجنتا تمام .شد آوریجمع

STATA  وSPSS  این در بررسی مورد محصوالت .گرفتانجام 
او نان و گوشت گ ی،برگ یجاتسبز فرنگی،گوجه شامل تحقیق

 درنظر یمحصوالت عنوانبه برگی سبزیجات و فرنگیگوجه. است
و  است فاضالب از ثرأتم یممستق صورتبه هکگرفته شدند 
 توجه یمحصول عنوانبه نان بهدارد و  یممستق یمصرف خوراک

 دهشتصفیه فاضالب با آبیاری تحت گندم فرآوری از کهشد 
 ردرنظ یمحصول دام عنوانبه یزو گوشت گاو ن آیدمی دستبه

 اضالببا ف یاریآب تحت علوفةبا  یفتعل یقاز طر کهقرار گرفت 
مه نوع کل یروان آثار مطالعة برای. شودمی یدتول شدهتصفیه

 001منبع آب، از دو نوع پرسشنامه شامل  یبرا شدهبرده کارهب
 پرسشنامة 20و  شدهتصفیه فاضالب با آبیاری پرسشنامة

 .شداستفاده  شدهتصفیه بازیافتی آب با آبیاری
 

 بحث و نتایج
در جدول  یبررس ردمو نمونة یو اقتصاد یاجتماع خصوصیات

مورد  ةنمون در خانوار بعد متوسط طوربه .دوشمیداده  نشان 0
افراد مورد  یالتتحص یزانم یانگیننفر بود و م 00/0 یبررس
 بررسی مورد افراد میانگین طوربه یعنی ؛سال بود 0/00 یبررس

 درمورد شدهارائه اطالعات. بودند دیپلم فوق تحصیالت دارای
 داشت. سطح یافراد تازگ یبرا تقریباً دهشتصفیه فاضالب

قرار  یتفاوتیبفاضالب در سطح  ةتصفی فراینداعتماد افراد به 
 شدههیفاضالب تصف با آبیاری تحتپنج محصول  ،9 جدولدارد. 

و درصد  محیطیزیست و بهداشتی استانداردهای براساس
 اننش مصرفمختلف  به مصرف افراد نمونه را در سطوح یلتما
دارند از  یلدرصد افراد تما 11/00 ،نتایج این براساس .دهدمی

 فقط و گیرند بهره شدهتصفیه فاضالب با شدهیاریپارک آب
 بفاضال با آبیاری تحت سبزی دارند تمایل افراد درصد 51/00

 محصوالت هاییژگیو ،0جدول  در. نندکرا مصرف  شدهتصفیه
 دگاهدی از آن کاربر اولویت و شدهیهتصف فاضالب اب شدهآبیاری
مورد  ةنمون دهدمی نشان نتایج .دش بندیرتبه کنندگانمصرف

 اریآبی بهرا  شدهیهاول کاربرد فاضالب تصف یتاولو یبررس
 خوراکی محصوالت آبیاری حیوانات، شرب سپس سبز فضای

 مقیمست خوراکی محصوالت آبیاری درنهایت و مستقیم غیر
 سالمت و بهداشت ویژگی دهدمی نشان نتایج. است داده

 و لاو اولویت در شدهتصفیه فاضالب با آبیاری تحت محصول
 .دارد قرار چهارم اولویت در محصول قیمت ویژگی
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 نمونه اقتصادی و شناختیمردم یرهایمتغ خصوصیات. 1 جدول

 یارمع انحراف میانگین یرمتغ نوع متغیر

 71/7 54/31 پیوسته )سال( سن
 72/1 61/3 پیوسته خانواده افراد تعدا

 77/3 37/13 پیوسته )سال( تحصیالت
 7642216 14127227 پیوسته (یال)ر درآمد
 41/1 57/2 ایرتبه *اطالعات تازگی

 27/1 22/2 ایرتبه **گراییاخالق
 21/1 32/2 ایرتبه **سالمتی نگرانی

 41/1 27/2 ایرتبه **مصرف از تنفر
 46/1 76/3 ایرتبه **تصفیه به اعتماد

  5: موافق کامالً، 6: موافق، 9: تفاوتبی، 2: مخالف، 1: مخالف ** کامالً    5 :جدید کامالً، 6: جدید، 9: تفاوتبی، 2: تکراری ، 1: ی* کامالً تکرار

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 

 مصرف به تمایل مختلف سطوح درصد. 2 جدول
 خیر قطعاً خیر تفاوتبی بلی بلی قطعاً محصول نوع

 67/27 42/14 35/17 74/13 75/34  شدهیهفاضالب تصف با شدهآبیاری پارک
 76/21 45/22 26/1 51/15 61/25  شدهتصفیهفاضالب  با شدهآبیاریاز گندم  شدهتهیه نان

 11/27 12/26 21/15 43/15 11/27  شدهتصفیهفاضالب  با شدهآبیاری یفرنگگوجه
 61/25 76/21 42/14 17/15 17/16  شدهتصفیهفاضالب  با شدهآبیاری سبزی

 35/26 76/21 77/12 27/14 63/27 شدهفیهتصفاضالب  با شدهآبیاری علوفةتوسط  شدهتعلیفدام  گوشت
 تحقیق نتایج: مأخذ

 شدهتصفیه فاضالب کاربرد ویتاول و آبیاری تحت محصوالت هایویژگی بندیرتبه. 9 جدول

 رتبه شدهتصفیهکاربرد فاضالب  نوع رتبه محصول هایویژگی

 1 سبز فضای آبیاری 1 محصول سالمت و بهداشت
 2 حیوانات شرب برای استفاده 2 محصول  کیفیت

 3 (گندم و علوفه)مانند  مستقیم غیر خوراکی مواد آبیاری 3 حصول م طعم
 4 (برگی سبزیجات و فرنگیگوجه)مانند  یممستق یمواد خوراک آبیاری 4 محصول محصول قیمت
  6 محصول بوی

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 
 محصوالت مختلف یبرا ایرتبه الجیت مدل برآورد نتایج
ثبت اثر م گرنشان شدهارائه یج. نتادوشمینشان داده  0در جدول 

 دگانکننمصرفبه مصرف  یلمختلف بر تما یرهایمتغ یمنف یا
 یسن دارا یراست. متغ یمحصوالت مورد بررس تکتک یبرا

به  لیسن تما یشآن است که با افزا گرنشان و است یاثر منف
 ینگران یرعالمت دو متغ ،همچنین. یابدمیمصرف افراد کاهش 

و انزجار از مصرف محصوالت تحت  یو سالمت یبهداشت آثاراز 
 شیآن است که افزا گرنشان شدهیهبا فاضالب تصف یاریآب

محصوالت  گونهینبه مصرف ا یلو انزجار به کاهش تما ینگران
هعرض محصوالت معرفی در کاررفتههب ةکلم نوع. دوشمی منجر
آب  ةآن است که افراد در مقابل کلم گرنشان ربازا به شده

 العملسعک شدهتصفیه فاضالب مقابل در شدهتصفیه یافتیباز
 رد نیز راستنمایی حداکثر آمارة. دهندمی نشان خود از یتمثب

کل مدل  دارییمعن گرنشان و است دارمعنی درصد یک سطح
 قرارگیری سطح( ) برآوردشده ایآستانه مقادیر. است

 در شدهارائه ةگانپنج سطوح در را کنندگانمصرف مطلوبیت
 در و دهدمی نشان مطالعه مورد محصوالت برای تحقیق

 نتایج ورمنظبه .دشومی استفاده مطلوبیت تعیین و بینیپیش
ز ا کیهر یبرا یینها آثار دبای برآوردشده، الگوی از بیشتر

از  یکهر یینها آثاربه مصرف محاسبه شود.  یلسطوح تما
 براساس. دوشمیارائه  0 جدول در محصول بر مدل یرهایمتغ

 هشدیهتصف یافتیآب باز ةکلم از کهیهنگام ،جدول این نتایج
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 هینکاحتمال ا شود،می هداستفا شدهتصفیه فاضالب جای هب
الف مخ کامالً سطح در رنگیف گوجه محصول برای کنندهمصرف
در سطح  ینکهو احتمال ا بدیامیکاهش  درصد 95/0 یردقرار گ
. یابدمی افزایش درصد 20/01 یردموافق قرار گ کامالً

 رهاخطمحصول و وقوع  بودنیبهداشت غیر از نگرانی کههنگامی
فرد در سطح کامالً  ینکهاحتمال ا ،یابدیم یشافزا درصد یک

 کهیو هنگام یابدیم یشافزا درصد 10/9 یردمخالف قرار گ
 درصد یک اهخطر وقوع و محصول بودنبهداشتی غیر از نگرانی
 قرار موافق کامالً سطح در فرد اینکه احتمال یابدمی کاهش

 یزن هامتغیر سایر برای. یابدیم یشدرصد افزا 50/9 گیرد
 .داد ارائه را تفسیری چنین توانیم

 

 ایرتبه الجیت مدل برآورد جنتای. 6 جدول
 پارک گاو گوشت نان برگی سبزیجات فرنگیگوجه متغیر
 -777777214/7 درآمد

**(32/2-) 
777777516/7- 

*(57/4-) 
777777221/7- 

***(77/1-) 
777777322/7- 

*(55/2-) 
777777256/7- 

**(21/2-) 
 227/7 خانواده بعد

**(31/2) 
156/7 

***(13/1) 
116/7 

(15/1) 
752/7 

(56/7) 
173/7 

(77/1) 
 -713/7 تحصیالت

*(73/2-) 
747/7- 

***(77/1-) 
761/7- 

***(72/1-) 
713/7- 

(62/7-) 
7741/7- 

(11/7-) 
 152/7 جنسیت

(22/7) 
274/7 

(17/1) 
775/7- 

(73/7-) 
133/7 

(11/7) 
347/7- 

***(14/1-) 
 -717/7 سن

***(52/1-) 
723/7- 

**(71/2-) 
721/7- 

***(16/1-) 
726/7- 

**(12/2-) 
722/7- 

***(75/1-) 
 215/7 هیتصف فرایندبه  اعتماد

**(46/2) 
211/7 

**(31/2) 
452/7 

*(74/4) 
471/7 

*(24/4) 
271/7 

*(21/2) 
 -271/7 سالمتی خطرهایاز  نگرانی

**(41/2-) 
435/7- 

*(75/6-) 
272/7- 

*(11/3-) 
276/7- 

**(34/2-) 
127/7- 

**(22/2-) 
 -321/7 مصرف از تنفر

*(61/4-) 
166/7- 

***(71/1-) 
271/7- 

*(17/3-) 
117/7- 

**(27/1-) 
261/7- 

*(73/2-) 
 15/7 اخالقیات

**(22/1) 
166/7 

**(22/1) 
261/7 

*(27/2) 
277/7 

**(41/2) 
126/7 

**(32/2) 
 152/7 اطالعات تازگی

**(22/1) 
217/7 

***(57/2) 
417/7 

*(17/6) 
211/7 

*(17/2) 
351/7 

*(41/4) 
 147/7 کلمه نوع

*(12/3) 
327/7 

***(14/1) 
171/7 

*(21/2) 
426/1 

*(14/5) 
526/1 

*(31/5) 
 -2647/7 تهران ساکنان

(25/7-) 
613/7- 

(23/1-) 
174/7- 

(51/7-) 
447/7- 

***(51/1-) 
463/7 

***(54/1) 

1 173/3- 223/3- 377/1- 514/1- 17/1- 

2 122/1- 765/1- 125/7 775/7 116/7- 

3 777/7- 776/1- 515/7 112/7 274/7 

4 261/7 7116/7 123/1 161/1 134/1 
McFadden's R2 23/11% 71/17% 72/12% 57/14% 64/11% 
Log likelihood 35/671- 15/612- 22/671- 27/663- 17/621- 

2 66/147 42/141 72/261 36/127 63/224 
 777/7 777/7 777/7 777/7 777/7 داریمعنی سطح

 ده درصد سطح در داریمعنیدر سطح پنج درصد   ***  داریمعنیدرصد   **  یکدر سطح  داریی* معن
 تحقیق هایفتهیا: مأخذ
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 فرنگیمحصول گوجه مصرف به تمایل مختلف سطوح برای شدهمحاسبه یینها آثار. 5 جدول
 کندمیاستفاده  قطعاً ندکمیاستفاده  احتماالً تفاوتبی ندکنمیه استفاد احتماالً ندکنمیاستفاده  قطعاً  یرمتغ نام

 -7777777214/7 -7777777271/7 -77777777474/7 77777777475/7 7777777252/7 درآمد
 7374/7 7223/7 77442/7 -7213/7 -7222/7 خانواده  بعد

 -7177/7 -77136/7 -77147/7 77271/7 77274/7 تحصیالت
 7227/7 -7162/7 77376/7 -7121/7 -7213/7  جنسیت

 -77243/7 -77117/7 -77735/7 77217/7 77237/7  سن
 7274/7 7277/7 77427/7 -7266/7 -7212/7  هیتصف فرایندبه  اعتماد
 -7213/7 -7277/7 -77474/7 7246/7 7257/7  سالمتی خطرهایاز  نگرانی

 -7615/7 -7317/7 -7715/7 7453/7 7675/7 از مصرف  تنفر
 7275/7 7161/7 77376/7 -7176/7 -7272/7  اخالقیات

 7276/7 7167/7 7737/7 -7176/7 -7272/7 اطالعات تازگی
 1727/7 7541/7 -77772/7 -7274/7 -7721/7 کلمه  نوع

 -7354/7 -7244/7 -7726/7 7317/7 7316/7 تهران ساکنان

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 
 و خام فاضالب با شدهآبیاری محصوالت آنکه علتهب

 بازار در را یصتشخ یتقابل یزبا آب تم شدهآبیاری محصوالت
 ثرؤبرآورد عوامل م برای ،هاستآن برای یکسانی قیمت و ندارند

 هایقیمت میانگین از توبیت مدل در قیمت پذیرش بر
 ةدور در تهران هایفروشیخرده سطح در نظر مورد محصوالت

 یمرکز آمار بانک ةاز مجموع 0020ل سال شش ماه او یزمان
 فروشیخرده یمتق یانگینم 1 جدولاستفاده شد.  یرانا

 قیمت متوسط و قیمت این پذیرش درصد متوسط محصوالت،
. دهدمی نشان را کنندگانمصرف توسط پیشنهادی

گوشت گاو  یمتدرصد ق 50/50 نداحاضر کنندگانمصرف
 01/02و  شدهتصفیه فاضالب با شدهآبیاری علوفة با شدهتعلیف

را  دهشتصفیه فاضالب توسط شدهآبیاری یجاتسبز یمتدرصد ق

 و یالر 000201گوشت گاو  یمتق ،اساسبراین. نندکپرداخت 
برآورد  یجنتا ،5جدول  در .دیآمی دستهب ریال 5501 سبزیجات
 متغیر. دوشمیارائه  یمحصوالت مورد بررس برای یتمدل توب

 محصوالت بازاری قیمت پذیرش درصد مدل این در وابسته
 در سانسور متغیر. است شدهتصفیه فاضالب توسط شدهآبیاری

 یجهت اثرگذار گرنشان 5 جدول نتایج. است صفر مقدار مدل این
 ةصفیت فرایندوابسته است. اعتماد به  یربر متغ یرهاهرکدام از متغ

 تریناز مهم یو بهداشت یسالمت یاهاز خطر یفاضالب و نگران
 پذیرش بر یو منف تمثب دارمعنی آثار ترتیبو به ستمتغیرها

 ضرایب مقدار هامدل گونهینو چون در ا دارد محصول قیمت
تفاده اس یرتفس برای یرهامتغ ییاز آثار نها ،نیست کاربرد قابل

 .شودیم
 

 کنندگانمصرف یدگاهاز د شدهتصفیهتوسط فاضالب  شدهبیاریآمحصوالت  یشنهادیپ یمتق متوسط. 4 جدول
 (یال)ر پیشنهادی قیمت متوسط قیمت پذیرش درصد متوسط (یال)ر قیمت محصول نوع

 5647 47/56 1777 (یلوگرم)ک فرنگیگوجه

 1147 67/62 13777 (یلوگرم)ک سبزی

 4237 21/15 6677 )قرص( نان

 161217 11/17 123777 (یلوگرم)ک گاو گوشت

 تحقیق هاییافته: مأخذ
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 قیمت پذیرش توبیت تابع نتایج. 7 جدول

 گاو گوشت نان برگی سبزیجات فرنگیگوجه متغیر

 77777121/7 درآمد
(62/7) 

77777223/7 
***(33/1) 

77777175/7 
(56/7) 

77777161/7 
(71/7) 

 -62/7 خانواده بعد
(32/7-) 

22/6- 
*(14/3-) 

57/7- 
(31/7-) 

735/7- 
(72/7) 

 16/3 تحصیالت
*(73/5) 

12/2 
*(16/4) 

71/1 
*(73/4) 

71/1 
*(32/4) 

 17/3 جنسیت
***(72/1) 

11/7- 
** (34/2-) 

44/1- 
**(31/2-) 

43/1 
(41/7) 

 -12/7 سن
*(32/3-) 

52/7- 
*(72/2-) 

32/7- 
***(25/1-) 

711/7 
(47/7) 

 71/14 یهتصف فرایندبه  اعتماد
*(71/1) 

13/16 
*(62/7) 

27/2 
*(74/6) 

51/1 
*(16/6) 

 -36/1 یسالمت خطرهای از نگرانی
*(32/4-) 

72/2- 
*(13/6-) 

57/7- 
*(71/6-) 

46/2- 
*(17/5-) 

 -17/1 مصرف از تنفر
(13/7-) 

32/4- 
**(62/2-) 

13/2- 
***(21/1-) 

76/6- 
*(32/4-) 

 32/2 اخالقیات
***(65/1) 

62/1 
***(77/1) 

32/2 
***(77/1) 

37/2 
***(27/1) 

 22/6 اطالعات تازگی
*(21/3) 

53/6 
*(11/3) 

32/2 
***(14/1) 

56/1 
***(31/1) 

 11/17 کلمه نوع
**(44/2) 

43/7 
(13/7) 

57/11 
*(21/2) 

47/4 
***(11/1) 

 71/7 دیدگاه
(71/7) 

43/7 
(32/7) 

21/7 
(75/7) 

64/4 
*(22/4) 

 24/1 تهران ساکنان
(37/7) 

17/7- 
(16/7-) 

74/16 
* (47/3) 

22/22 
*(73/5) 

 -53/1 مبدأاز  عرض
(72/7-) 

72/34 
***(73/1) 

74/16 
**(47/2) 

24/13 
(21/7) 

McFadden's R2 47/2% 71/11% 45/1% 21/7% 
Log likelihood 16/1522- 21/1634- 26/1146- 21/1115- 

2 12/332 74/372 41/271 11/336 
 777/7 777/7 777/7 777/7 داریمعنی سطح

 درصد     دهدر سطح  داریمعنی ***   در سطح پنج درصد دارییمعن **    درصد یکدر سطح  دارییمعن *

 تحقیق هاییافته: مآخذ

 

. شودمینشان داده  0در جدول  یتبرآورد مدل توب یینها آثار
اعتماد  واحدی یک یشدرصورت افزا دهدمی نشان نتایج

مال فاضالب، احت تصفیة استاندارهای و فرایندبه  کنندگانمصرف
 واحد 0/01 فرنگیمحصول گوجه یباالتر برا یمتق یرشپذ

 ینگران واحدی یک یشو درصورت افزا یابدمی یشافزا
 ،شدهیهفاضالب تصف یبهداشت خطرهای از کنندگانمصرف

 واحد 0/5محصول گوشت گاو  یباالتر برا یمتق یرشاحتمال پذ
 .یابدمیکاهش 

 

 

 

 

 



 3     ... با فاضالب یاریمحصوالت تحت آب یاجتماع یرشپذ یبررس: همکارانساسولی و  

 

 شدهتصفیهتوسط فاضالب  شدهآبیاریت محصوال یمتق یرشپذ یبرا شدهمحاسبه یینها آثار. 8 جدول
 گاو گوشت نان سبزیجات فرنگیگوجه 

 77777137/7 777777212/7 77777277/7 777777264/7 درآمد
 -737/7 -411/7 -233/4 -445/7 خانواده بعد

 667/1 454/1 647/1 352/2 تحصیالت
 127/1 -131/6 -131/5 157/2 سن

 -754/7 -317/7 -472/7 -624/7 جنسیت
 366/5 512/1 177/11 671/17 یهتصف فرایندبه  اعتماد
 -731/1 -115/1 -352/5 -427/6 سالمتی خطرهایاز  نگرانی

 -763/4 -417/2 -741/3 -771/7 مصرف از تنفر
 112/1 747/2 755/1 146/1 اخالقیات

 135/1 157/2 214/3 437/4 اطالعات تازگی
 547/3 512/7 323/2 737/7 کلمه نوع

 154/3 767/7 312/7 7722/7 دیدگاه

 تحقیق هاییافته: مأخذ
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
 و ارکپ به موافق کامالً سطح در استفاده به تمایل درصد باالترین
 یسطح به محصول سبز این در استفاده به تمایل درصد کمترین
 ررسیب مورد نمونةتعلق گرفت.  شدهتصفیهپساب  با شدهآبیاری

 بزس فضای آبیاری بهرا  شدهتصفیه فاضالب کاربرد اول لویتاو
 و مستقیم غیر خوراکی محصوالت آبیاری حیوانات، شرب سپس

 نتایج. است داده مستقیم خوراکی محصوالت آبیاری درنهایت
 اب آبیاری تحت محصول سالمت و بهداشت ویژگی دهدمی نشان

 رد محصول قیمت ویژگی و اول اولویت در شدهتصفیه فاضالب
 توسط پیشنهادی قیمت متوسط. دارد قرار چهارم اولویت
 50/50 نداحاضر کنندگانمصرف دهدمی نشان کنندگانمصرف
 فاضالب با شدهآبیاری علوفة با شدهتعلیف گاو گوشت قیمت درصد
 توسط شدهآبیاری یجاتسبز یمتدرصد ق 01/02و  شدهتصفیه

 . نندکرداخت را پ شدهتصفیه فاضالب
از  یو انزجار ناش یو سالمت یبهداشت آثاراز  ینگران افزایش

 به ،شدهیهبا فاضالب تصف یاریمصرف محصوالت تحت آب
. نوع دوشمی منجرمحصوالت  گونهینبه مصرف ا یلکاهش تما

 گراننش بازار به شدهعرضهمحصوالت  یدر معرف کاررفتههب کلمة
 دهشتصفیه بازیافتی آب کلمة با ههآن است که افراد در مواج

 یتمثب العملعکس شدهتصفیه فاضالب کلمة با مقایسه در
 شدهیهتصف یافتیاستفاده از مفهوم آب باز یعنی ؛دهندمی نشان

با  شدهآبیاریمحصوالت  یابیفروش و بازار یبرا یغاتدر تبل
 و استفاده به تمایل افزایش به تواندمی شدهتصفیهپساب 

 اطالعات ارائة. شود منجرمحصوالت  گونهاین بازار سترشگ
 نابعم حجم تصفیه، هایتکنولوژی فاضالب، تصفیةدرمورد علل 

بر سطح  داریمعنی و مثبت اثر تواندمی... و دسترس در آبی
با فاضالب  شدهآبیاریبه استفاده از محصوالت  یلتما

آورد بر هایمدل تمامی در درآمد تغیرم. باشد داشته شدهتصفیه
هب ؛دارد مصرف به تمایل سطح بر داریمعنیو  یشده اثر منف

 یدارند از محصوالت یلدرآمد، افراد تما یشبا افزا ،دیگر عبارت
شده باشد و  یاریاستفاده کنند که توسط آب سالم آب

 با افراد برای شدهتصفیه فاضالب با شدهآبیاریمحصوالت 
-دلم نتایج. دشومی محسوب پست کاالی عنوانهب االترب درآمد

به مصرف  یلاحتمال تما دهدمی نشان مصرف به تمایل های
 با مقایسه در تهران ساکنان یانمحصوالت مورد مطالعه در م

 .است کمتر ری شهر و ورامین ساکنان

 ترینمهم جمله از فاضالب تصفیة فراینداعتماد به  متغیر
 اب آبیاری تحت محصوالت مصرف به تمایل بر مؤثر یرهایمتغ

 برگزاری اب شودیم یشنهادپ بنابراین ؛است شدهتصفیه فاضالب
 ةیاز مراکز تصف کنندگانمصرف ایدوره بازدیدهای ةبرنام

 جهانی استانداردهای با هاآن آشنایی و تصفیه فرایندفاضالب، 
 آب منابع گونهاین به کنندگانمصرف اعتماد ،فاضالب ةتصفی

 استانداردهای ارتقای و دادنآگاهی با و شود داده افزایش
 و سالمت از نگرانی کاهش در ثریؤم گام تصفیه بهداشتی
برداشته  شدهتصفیه فاضالب با آبیاری تحت محصوالت بهداشت

 .یابد یشمحصوالت افزا گونهینا بازارپسندی تاشود 
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 هب هشدیآب بازچرخان یا یافتیآب باز ةکلم کارگیریهب
 کنندگانمصرف هایهسلیق بر شدهیهفاضالب تصف ةکلم جای

 دربارة روزاطالعات جامع و به ةارائ. گذاردمی یمثبت ثیرأت
 بر مثبتی اثر تواندمی هافاضالب انواع تصفیة یو چگونگ ییچرا

 برای باالتر قیمت پرداخت به تمایل و مصرف به تمایل
 دیدگاه و باشد داشته هاآب گونهاین با شدهآبیاری محصوالت

آلوده در جنوب تهران  هایآبدرمورد وجود  کنندگانمصرف
 یمتق پرداخت به تمایل بر دیدگاه نوع این که است آن بیانگر
 گفت توانیم ،دیگر عبارتبه ؛دارد اثر محصوالت برای باالتر

 با شدهآبیاری محصوالت برای باالتری قیمت کنندگانمصرف
با فاضالب  شدهآبیاری محصوالت مقابل در هشدتصفیه فاضالب

و  ینبه منع قانو یشترلزوم توجه ب گرنشان ینو ا ازندپردمیخام 
 زانکشاور توسط خام فاضالب برنامةاز کاربرد بدون  یریجلوگ
 هادیشنپ ،کنندگانمصرف هایهسلیق براساس ،ینهمچن .است

بهبود  شدهفیهتص فاضالب بهداشتی استانداردهای دشویم
 فاضالب. شوداستفاده  یجهان یو از استانداردها یابند

 والتمحص آبیاری سپس سبز، فضای آبیاری برای شدهتصفیه
 خوراکی محصوالت آبیاری درنهایت و مستقیم غیر خوراکی
 متناسب دشویم یشنهادپ ،همچنین. شود برداریبهره مستقیم

 ،قیمت تمیز آب با شدهآبیاری محصوالت روز قیمت با
 جیبراساس نتا شدهتصفیه فاضالب با شدهیاریمحصوالت آب

 .دشومحاسبه  یقتحق
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