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ABSTRACT
Despite the fact that irrigation of agricultural products using untreated wastewater has
unfavorable health and environmental consequences for the community, every day we see the
spread of this phenomenon in the society. While there is little knowledge about factors affecting the
use of this polluted water source by farmers. In this regard, the present study was conducted to
distinguish users and non-users of untreated wastewater. For this purpose, 160 vegetable farmers in
Sanandaj county were selected by stratified random sampling and interviewed using a
questionnaire. Findings showed that farmers had high knowledge about raw wastewater quality.
They also had an unfavorable attitude toward the health and social impacts of using untreated
wastewater, and agreed to the non-ethical use of it in irrigation of products. The results of
discriminant analysis indicated that six variables of knowledge, attitudes toward social impacts of
untreated wastewater, drought perception, concern about global warming, attitude towards the
health impacts of untreated wastewater and innovation, respectively, had the highest power in
distinguishing well water users and untreated wastewater users. The results of this study can be
used in policy making to reduce the use of untreated wastewater.
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چکیده
علی رغم آن که آبیاری محصوالت کشاورزی با استفاده از پساب خام فاضالب دارای
پیامدهای بهداشتی و زیستمحیطی نامطلوبی برای جامعه است ،هر روزه شاهد گسترش این
پدیده در کشور هستیم .این در حالی است که دانش چندانی در مورد عوامل اثرگذار بر
استفاده از این منبع آلوده آب توسط کشاورزان وجود ندارد .در این راستا ،مطالعه حاضر با
هدف شناسایی عوامل متمایزکننده کاربران آب چاه از کابران پساب تصفیهنشده فاضالب
انجام شد .برای این منظور 160 ،کشاورز سبزیکار در شهرستان سنندج از طریق نمونهگیری
طبقه بندی تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گفتند .یافتهها نشان
داد کشاورزان از دانش باالیی نسبت به کیفیت پساب خام برخوردارند .همچنین آنها نگرش
نامطلوبی نسبت به پیامدهای بهداشتی و اجتماعی استفاده از پساب خام داشته و نسبت به
اخالقی نبودن استفاده از آن در آبیاری محصوالت توافق داشتند .نتایج تحلیل تشخیصی نشان
داد شش متغیر دانش ،نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی کاربرد پساب تصفیهنشده ،درک از
خشک سالی ،نگرانی در مورد گرمای جهانی ،نگرش نسبت به پیامدهای بهداشتی کاربرد پساب
تصفیه نشده و نوآوری به ترتیب بیشترین قدرت را در تفکیک کاربران آب چاه و کاربران
پساب تصفیهنشده فاضالب دارند .یافتههای حاصل از این مطالعه میتواند در سیاستگذاری
برای کاهش استفاده از پساب خام مؤثر واقع شوند.
واژههای کلیدی :پساب تصفیهنشده فاضالب ،کشاورزان سبزیکار ،سنندج
مقدمه
کاهش آب به چالشی اساسی در سراسر جهان
تبديل شده است ،به طوری که آمارها حاکی از کاهش
میزان آب شیرين جهان به  65درصد مقدار کنونی خود
تا سال  2025میباشد ( Ndunda & Mungatana,
 .)2013از سويی ديگر ،صنعتی شدن فزاينده ،گسترش
شهرنشینی و افزايش تعداد و تراکم جمعیت ،جهان را با
مشکل مديريت پساب فاضالب روبه رو کرده است

( .)Akpor et al., 2014از اين رو ،بسیاری از متخصصان
منابع آب و محیطزيست بر اهمیت پاکسازی و تصفیه
فاضالب در تصفیهخانههای پیشرفته و مدرن و استفاده
مجدد از آن تأکید مینمايند ( ;Hartley, 2006
.)Molinos-Senante et al., 2015
اگرچه تصفیه پساب فاضالب و استفاده مجدد از آن
در بسیاری از کشورهای توسعه يافته به وفور ديده
میشود (،)Rutkowski et al., 2007; Gu et al., 2015
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کاربرد فاضالب تصفیه نشده برای آبیاری محصوالت
کشاورزی در بسیاری از مناطق خشک و نیمهخشک
کشورهای در حال توسعه که اغلب از درآمدی پايین تا
متوسط برخوردار بوده و به تصفیهخانههای پیشرفته
مجهز نمیباشند ،همچنان فعالیتی متداول است
( Owusu et al., 2012; Ndunda & Mungatana,
 .)2013به طوری که آمارها نشان میدهد در سال
 2008حداقل  20میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در
 50کشور جهان با استفاده از فاضالب تصفیه نشده
آبیاری شدند (.)Sasouli et al., 2015
کاهش آب و تضاد و اختالف کشاورزان بر سر
دسترسی به منابع آب شیرين موجود از يک سو ( Yi,
 )2011; Zhu & Dou, 2018و وجود زيرساختهای
ضعیف تصفیه فاضالب در اين کشورها که منجر به
انتشار پساب تصفیه نشده يا نیمه تصفیه فاضالب به
درون منابع آب شیرين همچون رودخانهها و آلوده شدن
اين منابع گرديده از سوی ديگر ( Rutkowski et al.,
 )2007منجر به آن شده است که برخی از کشاورزان
برای آبیاری مزارع و محصوالت خود ،به ويژه محصوالتی
مانند صیفی و سبزيجات به استفاده از پساب تصفیه
نشده فاضالب به عنوان يک منبع پايدار آب روی آورند
( .)Rutkowski et al., 2007عالوه بر اين ،کشاورزان در
اين مناطق پساب تصفیه نشده فاضالب را به عنوان يک
منبع مغذی و دارای مواد ارگانیک برای خاک و
محصوالت خود در نظر میگیرند ( Qishlaqi et al.,
 .)2008اين در حالی است که استفاده از فاضالب خام
برای آبیاری مزارع دارای پیامدهای منفی اقتصادی،
اجتماعی ،زيستمحیطی و بهداشتی میباشد ( Ndunda
 .)& Mungatana, 2013پساب تصفیه نشده فاضالب
دارای طیف گستردهای از پاتوژنها اعم از باکتریها،
ويروسها و قارچها است که تهديدی جدی برای سالمت
کارگران کشاورزی ،برداشتکنندگان و مصرفکنندگان
محصوالت کشاورزی میباشند (.)Ensink et al., 2002
سطح باالی نیتروژن در پساب فاضالب خام منجر به
افزايش نیترات در منابع آب زيرزمینی که به عنوان آب
شرب يا آب آبیاری مورد استفاده قرار میگیرند شده و
پیامدهای منفی بر سالمت افراد جامعه دارد .همچنین،
انباشته شدن فلزات سنگین در خاک و جذب آن توسط
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گیاهان خطر ديگری است که استفاده از پساب تصفیه
نشده فاضالب به دنبال دارد (.)Shen et al., 2019
در حالی که کمبود آب در ايران به علت قرار گرفتن
در ناحیه خشک تا نیمه خشک ،همواره يکی از مشکالت
اساسی توسعه کشاورزی بوده است ( ;Zarifian, 2018
 ،)Ganji et al., 2018توجه به تصفیه آب فاضالب به
عنوان يک منبع بالقوه آب در کشور امری جديد است.
در اين راستا ،تالشهايی از بعد از دهه  2000آغاز
گرديد ،به طوری که اکنون  129تصفیهخانه آب شهری
حدود  13میلیون ساکن در کشور را تحت پوشش قرار
داده و روزانه بیش از  2/4میلیون مترمکعب پساب
تصفیه شده تولید میشود .اين پساب حاصل
فاضالبهای خانگی بوده و به دلیل هزينههای باال تنها
تصفیه بیولوژيک بر روی آن صورت میگیرد ( Tajrishy,
 .)2012عالوه بر اين ،در ايران توسعه و ايجاد تصفیهخانه
برای مراکز و کارگاههای صنعتی در مقايسه با کشورهای
توسعه يافته پديدهای جديد است .در سال  ،2005اولین
فرايند تصفیه فاضالب صنعتی با ظرفیت روزانه 1700
مترمکعب در روز در شهرک صنعتی عباسآباد تهران
آغاز گرديد .در حال حاضر 37 ،درصد از شهرکهای
صنعتی در ايران دارای تصفیهخانه بوده و تقريباً 69
درصد از کل کارخانههای قرار گرفته در اين شهرکها به
اين تصفیهخانهها متصل هستند .آب حاصل از تصفیه
فاضالب اين کارخانهها به صورت غیرمستقیم در
کشاورزی به کار میرود (.)Piadeh et al., 2014
علی رغم آن که دولت استفاده از پساب تصفیه نشده
فاضالب برای آبیاری را غیرقانونی اعالم کرده است ،اما
همچنان مناطقی در کشور وجود دارد که کشاورزان در
آن مناطق به داليلی همچون کمبود آب يا اعتقاد به
وجود مواد مغذی در آب فاضالب ،پساب خام را به
صورت مستقیم برای آبیاری به کار میبرند .استفاده از
فاضالب تصفیهنشده اغلب در شهرهايی که دارای
سیستم تصفیهخانه مجهز برای تصفیه فاضالب نیستند
ديده میشود ( .)Jimenez et al., 2009از جمله اين
مناطق ،استان کردستان و از جمله شهرستان سنندج
است که استفاده از پساب خام برای آبیاری سبزيجات به
وفور در آن ديده میشود .برخی مواقع ،مسئوالن دولتی
از اين فعالیتها آگاه هستند ،اما علیرغم غیرقانونی
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بودن کاربرد فاضالب خام ،برخوردی جدی با اين پديده
به عمل نمیآورند.
تاکنون مطالعات پراکندهای در مورد دانش و نگرش
کشاورزان نسبت به استفاده از پساب فاضالب به ويژه
پسابهای تصفیه شده برای آبیاری مزارع انجام شده
است .برای مثال ،مطالعه) Mojid et al. (2010در
بنگالدش نشان داد کشاورزان دارای دو نگرش متضاد
برای آبیاری با استفاده از پساب فاضالب هستند .آنها
وجود عناصری همچون ضايعات جامد ،مواد مدفوع،
مالس و مواد شیمیايی موجود در پساب را نامطلوب
ارزيابی میکردند و معتقد بودند حین کار با فاضالب،
احتمال بروز مشکالتی از جمله عفونتهای پوستی،
صدمه به دستها و پاها ،بوی بد ،تجمع پشه و آسیب به
پمپهای کم عمق به دلیل ضايعات جامد افزايش خواهد
يافت .اين در حالی است که داليل مهم اين کشاورزان
برای استفاده از پساب ،هزينه پايین و صرفهجويی در
مصرف کودهای شیمیايی بود .عالوه بر اين ،کشاورزان
هیچ مشکلی در رابطه با کیفیت محصول احساس
نمیکردند .نتايج مطالعه )Khanpae & karami (2015
در مورد سازههای مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به
ابعاد پايداری مزرعه در شرايط آبیاری با پساب شهری
نشان داد نگرش کشاورزان در مورد پايداری اجتماعی،
اقتصادی و بهداشتی استفاده از پساب شهری در سطحی
باالتر از حد متوسط شاخص مورد استفاده میباشد.
هرچند نگرش کشاورزان در مورد بعد زيستمحیطی
پايداری در پايینترين سطح قرار داشت .مهمترين
سازههای اثرگذار بر نگرش نسبت به پايداری استفاده از
پساب شامل مديريت استفاده از پساب شهری و دانش
کشاورزان بود .همچنین نتايج مطالعه Sheidaei et al.
)(2016نشان داد عواملی از جمله دانش ،نزديکی به
کانالهای فاضالب و جهتگیریهای ارزشی و اخالقی از
جمله عوامل اثرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به
آبیاری با استفاده از پساب فاضالب شهری هستند .بر
اساس اين مطالعه ،هر چه دانش کشاورزان در مورد
پساب فاضالب بیشتر باشد ،نگرش آنها نسبت به
پیامدهای منفی استفاده از اين منبع آب بر سالمت
کشاورزان و خانوادههای آنها منفیتر است .از سويی
ديگر ،مطالعه ) Ajzen (1991و )Peng et al. (2014

نشان داده است که هنجارهای اجتماعی يک عامل
تعیینکننده نگرش در بین افراد هستند .از آنجا که
پساب تصفیه نشده فاضالب به دلیل داشتن بوی
نامطلوب و پیامدهای بهداشتی اغلب به عنوان پديدهای
نامطلوب در جامعه شناخته میشود ،انتظار میرود که
افراد استفاده کننده از اين پساب با فشارهای اجتماعی
برای کاربرد آن مواجه باشند .مطالعه ) Kanol (2014نیز
نشان داد پیوندهای اجتماعی افراد با جامعه (انسجام
اجتماعی) يک عامل مهم تعیینکننده نگرش افراد
نسبت به مسائل مختلف است .همچنین ،مطالعه
) Owusu et al. (2012حاکی از آن است که بین
ويژگیهای فردی کشاورزان از جمله سن ،سطح
تحصیالت و جنسیت با نگرش آنها نسبت به خطرات
بهداشتی استفاده از پساب تصفیه نشده برای آبیاری
مزارع رابطه وجود دارد.
علیرغم وجود مطالعاتی که در باال به آنها اشاره شد،
تاکنون دانش چندانی در مورد عواملی که کاربران پساب
تصفیه نشده را از غیرکاربران متمايز میکند وجود ندارد.
اين در حالی است که هرگونه دانش عملی در اين رابطه
میتواند به تدوين سیاستهای مناسب برای مقابله با اين
پديده نامطلوب ،تعريف بهتر نیازهای آموزشی کشاورزان
و همچنین تشخیص بهتر اولويتهای تحقیقاتی کمک
نمايد .از اين رو ،مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با
بررسی ويژگیهای کشاورزان سبزیکاری که از آب چاه
استفاده میکنند و کشاورزانی که از پساب تصفیه نشده
برای آبیاری سبزيجات استفاده میکنند ،فاکتورهايی که
اين دو گروه را از يکديگر متمايز میکنند شناسايی
نمايد.
مواد و روشها
اين پژوهش از نوع توصیفی است که با بهرهگیری از
روش پیمايشی انجام شد .جامعه آماری مورد مطالعه
شامل سبزیکاران شهرستان سنندج بودند ()N=270
که  160نفر از آنها از طريق فرمول نمونهگیری کوکران و
با در نظر گرفتن خطای  0/05به عنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .بر اساس نمونهگیری طبقهبندی تصادفی
(متناسب با تعداد کل کشاورزانی که در روستاهای
درويشان ،سو ،سواريان ،چنو ،سرنجیانه علیا و سرنجیانه
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سفلی برای آبیاری اراضی خود از آب چاه و فاضالب
تصفیهنشده استفاده میکردند و آمار آنها از مراکز ترويج
و خدمات کشاورزی دهستان گرفته شده بود) به ترتیب
تعداد  86و  74کشاورز استفاده کننده از آب چاه و
پساب تصفیه نشده فاضالب مورد مطالعه قرار گرفتند.
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود که روايی صوری
آن توسط اساتید ترويج و آموزش کشاورزی دانشکده
کشاورزی دانشگاه کردستان مورد تأيید قرار گرفت .برای
سنجش پايايی ابزار تحقیق يک آزمون مقدماتی بر روی
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 30سبزیکار در منطقهی مشابه جامعه مورد مطالعه در
روستای چناره انجام شد و ضريب آلفای کرونباخ برای
متغیرهای طیف لیکرت محاسبه شد .تحلیل دادهها از
طريق آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله
آزمون مقايسه میانگین  t-testو تحلیل تشخیصی
( )Discriminant analysisبا استفاده از نرمافزار SPSS
انجام شد .جدول  1تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها،
همچنین ضرايب آلفای کرونباخ ( )αمحاسبه شده برای
آنها را نشان میدهد.

جدول  -1تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها و ضرايب آلفای کرونباخ
تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها

α

دانش

مجموع دانستنیهای فرد در مورد کیفیت پساب تصفیه نشده فاضالب و پیامدهای استفاده از آن در آبیاری که
از طريق تجربه مستقیم ،مشاهده ،مطالعه يا ارتباط با ديگران به دست آمده است
( .)Armstrong & Taylor, 2014اين متغیر از طريق  9گويه در مورد تأثیر فاضالب بر شور شدن خاک،
تأثیر فاضالب بر آلودگی آب های زيرزمینی ،تأثیر فاضالب بر آلوده شدن محصوالت کشاورزی ،تأثیر فاضالب بر
افزايش بیماریهای پوستی ،تأثیر فاضالب بر بیماریهای انگلی انسان ،تأثیر فاضالب بر بیماریهای انگلی دام و
غیره با استفاده از طیف لیکرت با نمراتی از ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زياد) سنجیده شد.

0/68

نگرش بهداشتی

ديدگاه مثبت يا منفی فرد نسبت پیامدهای بهداشتی استفاده از پساب فاضالب در آبیاری .اين متغیر از طريق
 6گويه در مورد تأثیر استفاده از پساب تصفیه نشده بر آلوده شدن منابع آب آشامیدنی ،افزايش بیماری در
دامها و احشام ،آلودگی خاک توسط میکروبها ،افزايش بیماریهای انگلی و به خطر افتادن سالمت کشاورزان
ال موافقم) سنجیده شد.
و مصرفکنندگان بر روی طیف لیکرت با نمراتی از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کام ً

0/72

نگرش اجتماعی

ديدگاه مثب ت يا منفی فرد نسبت پیامدهای اجتماعی استفاده از پساب فاضالب در آبیاری .اين متغیر از طريق
 6گويه در مورد تأثیر کاربرد پساب فاضالب بر باال رفتن انگیزه کشت در کشاورزان برای سال آينده ،کاهش
تنشهای روحی و روانی ( اضطراب ) ناشی از کمآبی ،ايجاد فرصتهای شغلی جديد ،کاهش برخورد و تضاد
بین کشاورزان برای دسترسی به آب ،اعتراض ساير مردم روستا نسبت به بوی بد پساب و ايجاد احساس ناامنی
در جامعه بر روی طیف لیکرت با نمراتی از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) سنجیده شد.

0/74

نگرش اقتصادی

ديدگاه مثبت يا منفی فرد نسبت پیامدهای اقتصادی استفاده از پساب فاضالب در آبیاری .اين متغیر از طريق
 7گويه در مورد تأثیر کاربرد پساب فاضالب بر پرداخت هزينه برای آب ،افزايش محصوالت کشاورزی ،کاهش
هزينه استفاده از کودهای مختلف ،گرفتگی سیستمهای آبیاری ،صرفهجويی در مصرف آب باکیفیت ،کاهش
نیاز به سرمايه گذاری و تجهیزات در زمین و افزايش درآمد بلندمدت کشاورزان بر روی طیف لیکرت با نمراتی از
( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) سنجیده شد.

0/82

نگرش
زيستمحیطی

ديدگاه مثبت يا منفی فرد نسبت پیامدهای زيست محیطی استفاده از پساب فاضالب در آبیاری .اين متغیر از
طريق  4گويه در مورد تأثیر کاربرد پساب فاضالب بر حفظ منابع آب شیرين زيرزمینی ،حیات گونههای گیاهی
و جانوری ،شوری و از بین رفتن حاصلخیزی خاک و کاهش مصرف کودهای شیمیايی بر روی طیف لیکرت با
ال مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) سنجیده شد.
نمراتی از ( 1کام ً

0/79

هنجار اخالقی

احساس تعهد اخالقی فرد نسبت به عدم استفاده از پساب تصفیه نشده برای آبیاری مزرعه .اين متغیر با  7گويه
در مورد اخالقی بودن استفاده از پساب تصفیه نشده از نظر توجه به کرامت انسانی ،سالمت افراد جامعه ،حفظ
محیط زيست و غیره بر روی طیف لیکرت با نمراتی از ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زياد) سنجیده شد.

0/76

هنجار اجتماعی

فشار اجتماعی که فرد برای استفاده يا عدم استفاده از پساب تصفیه نشده احساس میکند .اين متغیر با  7گويه
در مورد پذيرش استفاده از پساب در فرهنگ جامعه ،تأثیر آن بر اعتبار و موقعیت اجتماعی کشاورز و ديدگاه
دوستان ،ساير کشاورزان ،همسايگان ،خانواده و غیره در مورد کاربرد پساب تصفیه نشده بر روی طیف لیکرت با
نمراتی از ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زياد) سنجیده شد.

0/71

متغیر
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متغیر

تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها

α

تضاد بر سر
دسترسی به آب

هرگونه سابقه اختالف يا درگیری بین کشاورزان بر سر دسترسی و استفاده از منابع آب .اين متغیر با  5گويه در
مورد سابقه درگیری بین کشاورز با ساير کشاورزان به دلیل کمبود آب ،مشکل بر سر تقسیم آب بین کشاورزان،
اختالف بین دولت و کشاورزان بر سر نوبت آب ،اطمینان از تقلب بین کشاورزان سر نوبت آب و ناعادالنه بودن
توزيع آب بین کشاورزان بر روی طیف لیکرت با نمراتی از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) سنجیده شد.

0/70

درک از
خشکسالی

تشخیص خشکسالی به عنوان يک مسأله و مشکل و انتظار در مورد وضعیت آينده آن بر اساس خاطرات يا
تجارب گذشته فرد ( .)Udmale et al., 2014اين متغیر با  8گويه در مورد مواجه بودن با کاهش شديد آب
در سال های اخیر ،مواجه بودن با کاهش منابع آبی در آينده ،آسیب خشکسالی به محصوالت در منطقه و نظر
کشاورزان در مورد وجود خشکسالی ،اين که خشکسالی پديدهای زودگذر است ،خشکسالی تهديد جدی برای
بخش کشاورزی است و مشکل بودن بازگشت ب ه حالت طبیعی با روی دادن خشکسالی بر روی طیف لیکرت با
ال مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) سنجیده شد.
نمراتی از ( 1کام ً

0/81

نگرانی در مورد
گرمای جهانی

نگرانی فرد در مورد پیامدهای آنچه اين روزها به عنوان گرمايش جهانی نامیده میشود که در حقیقت افزايش
میانگین درجه حرارت زمین در نزديکی سطح آن است .اين متغیر با  6گويه در مورد نگرانی نسبت به تأثیرات
نامطلوب افزايش گرمای زمین بر روی کاهش منابع آبی ،نظر کشاورزان در مورد تأثیر بد گرمای زمین بر روی
فعالیت های کشاورزی ،تأثیر گرمای زمین بر روی کاهش بارندگی ،اينکه گرمای زمین پديدهای طبیعی است و
جای نگرانی ندارد ،نظر آنها در مورد واقعیت تغییرات اقلیمی و افزايش گرمای زمین و نظر آنها در مورد نابودی
ال موافقم)
ال مخالفم) تا ( 5کام ً
محصوالت توسط افزايش گرمای زمین بر روی طیف لیکرت با نمراتی از ( 1کام ً
سنجیده شد.

0/69

تمايل به ادامه
فعالیت

تمايل و خواست کشاورزان برای ادامه دادن فعالیت خود در آينده به عنوان يک کشاورز .اين متغیر با  6گويه در
مورد ادامه دادن به فعالیت کشاورزی در آينده ،بیفايده دانستن ادامه فعالیتهای کشاورزی با توجه به
مشکالتی که سر راه کشاورزی است ،کنار گذاشتن فعالیتهای کشاورزی برای همیشه در صورت مهیا شدن
شرايط برای مهاجرت به شهر ،رسیدگی به محصوالت با وجود مشکالت مختلف ،خوب انجام دادن بازاريابی
برای فروش محصوالت با وجود مشکالت مختلف و عالقه به ادامه فعالیتهای کشاورزی بر روی طیف لیکرت با
نمراتی از ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زياد) سنجیده شد.

0/67

انسجام اجتماعی

میزان پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ،اطمینان ،پذيرش و مدارای فرد نسبت به جامعه ( Maleksaeidi
 .)et al., 2015اين متغیر با  10گويه شامل اعتماد نکردن به مردم مثل گذشته ،نداشتن اعتماد به رهبران
محلی ،نداشتن اعتماد و ا حترام در روابط با همسايگان و آشناها مثل گذشته ،اعتماد به سازمان محیط زيست،
اعتماد به سازمان جهاد کشاورزی ،اعتماد به سازمان آب و فاضالب ،کمک نکردن فامیل و همسايگان به
همديگر مثل گذشته ،مهم نبودن دوستان و همسايهها مثل گذشته ،حل کردن مشکالت زندگی با عضويت در
گروه های محلی و صحبت کردن و نزديک شدن با ديگران برای يافتن راهی برای حل مشکالت بر روی طیف
لیکرت با نمراتی از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) سنجیده شد.

0/70

نوآوری

درک فرد در مورد توانايیش برای ارائه و به کارگیری راهحلها ،ايدهها ،روشها و تکنولوژیهای جديد ( Kahn,
 .)2018اين متغیر با با  5گويه شامل دنبال راهحلهای جديد بودن برای حل مشکالت ،امتحان کردن يک ايده
جديد در روستا برای اولین نفر ،کنجکاو بودن و به دنبال به دست آوردن اطالعات جديد بودن ،نداشتن عالقه
برای به کارگیری وسیلهای که نتیجه آن ب رايش مشخص نیست و به دنبال به دست آوردن اطالعاتی در مورد
اينکه کشاورزان مناطق ديگر چه کار جديدی انجام دادهاند بر روی طیف لیکرت با نمراتی از ( 1خیلی کم) تا
( 5خیلی زياد) سنجیده شد.

0/80

رنجبر و ملکسعیدی :شناسايی عوامل تعیین کننده آبیاری با استفاده از آب چاه و پساب...

نتایج و بحث
 ويژگیهاي اجتماعی-اقتصادي کشاورزان موردمطالعه

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،2میانگین سن
افراد مورد مطالعه حدود  43سال با حداقل  21و
حداکثر  75سال بوده است که اين امر گويای نسبت ًا
جوان بودن کشاورزان مورد مطالعه و آمادگی آنها برای
کسب آموزش و ايجاد تغییرات الزم برای بکارگیری
عملیات زراعی پايدار در بلندمدت میباشد .همچنین،
باالترين سابقه کشت کشاورزان  60سال و کمترين آن 2
سال با میانگین  24/54بوده است .از نظر میزان اراضی
کشاورزی ،بیشترين میزان زمین زيرکشت زراعی حدود
 50هکتار و کمترين آن  0/5هکتار با میانگین 3/19
هکتار بود .متوسط میزان زمین زيرکشت حدود  3هکتار
نشاندهنده خردهمالک بودن کشاورزان در منطقه مورد
مطالعه میباشد .همچنین ،کمترين میزان درآمد سالیانه
کشاورزان  5میلیون تومان و بیشترين میزان درآمد
سالیانه  30میلیون تومان با میانگین حدود  7میلیون
تومان بود که اين میزان میانگین درآمد در سال درآمد
چندان بااليی نیست .بر اساس اطالعات جدول ،2
کمترين تعداد اعضای خانوار  2و بیشترين آنها  10نفر
با میانگین  4/83بود.
از نظر نوع مالکیت %86/9 ،از کشاورزان دارای ملک
شخصی %0/6 ،سهمبری و  %12/5دارای ملک اجارهای
بودند .بر اساس اين يافته ،کشاورزان دارای ملک شخصی
دارای بیشترين فراوانی و کشاورزان دارای زمین اجارهای
دارای کمترين فراوانی میباشند .از نظر سطح تحصیالت
نیز ،بیشترين درصد ( )22%/5فراوانی ( 36نفر) مربوط به
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کشاورزان با سطح تحصیالت راهنمايی بود و سطح
تحصیالت کشاورزان مقاطع ديپلم ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد دارای کمترين درصد که کمترين آنها
مقطع کارشناسی ارشد ( )0%/6با فراوانی ( 1نفر) بود .در
مجموع ،يافتههای مربوط به سطح تحصیالت حاکی از
آن بود که پاسخگويان مورد مطالعه در منطقه مورد نظر
از سواد الزم برای مطالعه برخوردار هستند.
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای دانش ،نگرش در
مورد پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،زيستمحیطی و
بهداشتی پساب فاضالب ،هنجار اخالقی ،هنجار
اجتماعی ،تضاد بر سر دسترسی به آب ،درک از
خشکسالی ،نگرانی در مورد گرمای جهانی ،تمايل به
ادامه فعالیتهای کشاورزی ،انسجام اجتماعی و نوآوری
در جدول  3آورده شده است.
جدول  -2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای زمینهای پژوهش
انحراف
معیار
14/73

متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

سن (سال)
تعداد اعضای
خانوار (نفر)
میزان تجربه
کشاورزی
(سال)
اندازه مزرعه
(هکتار)
میزان درآمد
سالیانه
(میلیون
تومان)

21

75

43/39

2

10

4/83

1/87

2

60

24/54

14/11

0/5

50

3/19

4/55

5

30

7/04

6/30

جدول  -3آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیرها و دامنه امتیاز آنها
دانش ()9-45
نگرش نسبت به پیامدهای بهداشتی استفاده از پساب فاضالب ()6-30
نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی استفاده از پساب فاضالب ()6-30
نگرش نسبت به پیامدهای اقتصادی استفاده از پساب فاضالب ()7-35
نگرش نسبت به پیامدهای زيستمحیطی استفاده از پساب فاضالب ()4-20
هنجار اخالقی در مورد استفاده از فاضالب ()7-35
هنجار اجتماعی در مورد استفاده از فاضالب ()7-35
تضاد بر سر دسترسی به آب ()5-25
درک از خشکسالی ()8-40
نگرانی در مورد گرمای جهانی ()6-30
تمايل به ادامه فعالیتهای کشاورزی ()6-30
انسجام اجتماعی ()10-50
نوآوری ()5-25

حداقل
16
6
6
7
5
20
17
5
25
8
6
20
14

حداکثر
45
21
24
30
19
35
35
25
40
29
29
47
25

میانگین
29/03
9/81
14/66
15/87
11/25
29/40
27/65
19/44
34/38
17/77
21/75
33/58
21/77

انحراف معیار
5
2/97
4/71
5/84
2/92
2/85
3/40
4/00
3/84
3/81
4/58
6/37
2/33
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با توجه به نتايج جدول  ،3میانگین  29/03از 45
امتیاز برای متغیر دانش کشاورزان در مورد استفاده از
پساب گويای اين است که دانش کشاورزان پاسخگو در
مورد آلوده بودن فاضالب و خطرات آن برای سالمتی
حیات گیاهی و جانوری در حد نسبتاً مطلوب است .اين
يافته با نتايج حاصل از مطالعه Rutkowski et al.
) (2007که نشان دادند کشاورزانی که از پساب فاضالب
برای آبیاری محصوالت خود استفاده میکنند اغلب از
کیفیت نامطلوب اين منبع آگاه هستند ،مطابقت دارد .بر
اساس اين جدول ،نگرش نسبت به پیامدهای بهداشتی
استفاده از پساب فاضالب  9/81بوده است که با توجه به
دامنه امتیاز اين متغیر ( ،)6-30نگرش اکثريت
پاسخگويان به پیامدهای بهداشتی استفاده از پساب
فاضالب در آبیاری سبزيجات نامطلوب است .اين يافته
نیز با يافتههای حاصل از مطالعه Owusu et al.
) Ensink et al. (2002) ،Kilelu (2004) ،(2012و
) Rutkowski et al. (2007همخوانی دارد .همچنین
میانگین نگرش کشاورزان نسبت به پیامدهای اجتماعی
استفاده از فاضالب  14/66بوده است که با توجه به
طیف اين متغیر ( )6-30میتوان قضاوت کرد که
پاسخگويان نسبت به پیامدهای اجتماعی استفاده از
فاضالب نگرش تقريب ًا نامطلوبی داشتهاند .اين يافته نیز با
نتايج حاصل از مطالعه مجید و همکاران Mojid et al.
) (2010در بنگالدش که نشان دادند پذيرش اجتماعی
استفاده از پساب فاضالب اندک است مطابقت دارد.
میانگین نگرش نسبت به پیامدهای اقتصادی استفاده از
فاضالب  15/87با حداکثر امتیاز  35نشاندهنده آن
است که پاسخگويان نسبت به پیامدهای اقتصادی
استفاده از فاضالب نگرش متوسطی داشتهاند .همچنین
میانگین  11/25برای متغیر نگرش نسبت به پیامدهای
زيستمحیطی با توجه به دامنه امتیاز اين متغیر (-20
 )4حاکی از آن است که پاسخگويان نسبت به پیامدهای
زيستمحیطی نیز دارای نگرش تقريباً متوسطی بودهاند.
میانگین  29/40برای متغیر هنجار اخالقی که حداکثر
امتیاز آن  35بوده است نشان میدهد که اکثريت
کشاورزان مورد مطالعه نسبت به اخالقی نبودن استفاده
از فاضالب توافق دارند .اين يافته همسو با يافتههای
حاصل از مطالعه ) Sheidaei et al. (2016است.

همچنین میانگین  27/65برای متغیر هنجار اجتماعی با
توجه به طیف اين متغیر ( )7-35گويای ارزش گذاشتن
به جامعه و انجام دادن رفتارهايی متناسب با ارزشهای
جامعه توسط اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه بوده -
است .میانگین  19/44برای متغیر تضاد بر سر دسترسی
به آب با حداکثر امتیاز  25نشاندهنده آن است که
سابقه اختالف و درگیری بر سر دسترسی و استفاده از
منابع آب در بین پاسخگويان مورد مطالعه زياد بوده
است ،که اين يافته با نتايج حاصل از مطالعه Bijani et
) al. (2013مبنی بر رايج بودن تضاد بر سر دسترسی به
آب در بین کشاورزان به داليلی همچون خشکسالی،
کمبود آب و مديريت ناکارآمد آب توسط دولت
همخوانی دارد .همچنین ،میانگین  34/38برای متغیر
درک از خشکسالی با حداکثر امتیاز  40گويای اين است
که کشاورزان پاسخگو در منطقه مورد مطالعه از درک
بااليی نسبت به خشکسالی و اينکه خشکسالی میتواند
تهديدی برای بخش کشاورزی باشد برخوردار بودهاند.
میانگین  17/77برای متغیر نگرانی در مورد گرمای
جهانی با توجه به طیف اين متغیر ( )6-30بیانگر آن
است که کشاورزان مورد مطالعه در حد تقريباً متوسطی
نگران تغییرات اقلیمی ،گرمايش زمین و پیامدهای آن بر
روی محصوالت کشاورزی میباشند .طبق جدول ،3
میانگین  21/75برای متغیر تمايل به ادامه فعالیتهای
کشاورزی با حداکثر امتیاز  30حاکی از آن است که
اکثريت پاسخگويان مورد مطالعه تمايل داشتند که به
فعالیتهای کشاورزی ادامه دهند و بعضی از آنها حتی با
وجود مهیا شدن شرايط برای آنها در شهر حاضر نبودند
فعالیت کشاورزی را کنار بگذارند .همچنین میانگین
 33/58برای متغیر انسجام اجتماعی با حداکثر امتیاز
 50حاکی از آن است که اکثريت پاسخگويان مورد
مطالعه احساس تعلق و اطمینان نسبت به جامعه
داشتند و بیشتر آنها با اين گويه که ديگر نمیتوان مثل
گذشته به مردم اعتماد کرد مخالف بودند .در نهايت،
میانگین  21/08برای متغیر نوآوری با حداکثر امتیاز 25
حاکی از آن است که اکثر کشاورزان مورد مطالعه عالقه-
مند به کسب اطالعات در مورد موضوعات جديد بوده و
بیشتر آنها حتی حاضر بودند که يک ايده جديد را برای
اولین بار امتحان کنند.
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عوامل متمايزکننده کشاورزان استفاده کننده از آب
چاه از کشاورزان استفاده کننده از پساب تصفيه نشده
فاضالب

به منظور شناسايی مهمترين متغیرهای متمايزکننده
رفتار کشاورزان استفاده کننده از آب چاه و کشاورزان
استفاده کننده از پساب تصفیهنشده فاضالب از آزمون
تحلیل تشخیصی به شیوه گام به گام استفاده شد .هدف
از انجام اين آزمون ارائه ترکیبی خطی و وزندهی شده
از متغیرهای مستقل برای پیشبینی عضويت فرد در
يکی از دو گروه مورد مقايسه است ( Meyers et al.,
 .)2006يکی از فرضیات مهم اين آزمون آن است که
متغیر وابسته در آن به صورت يک متغیر دو يا
چندسطحی است که در اين مطالعه ،متغیر وابسته دارای
دو سطح کاربرد آب چاه (عدم کاربرد پساب فاضالب) و
کاربرد پساب فاضالب بود .در اين راستا ،تأثیر  18متغیر
مستقل شامل سن ،تعداد اعضای خانوار ،میزان تجربه
کشاورزی ،اندازه زمین زراعی ،میزان درآمد سالیانه،
دانش ،نگرش نسبت به پیامدهای بهداشتی ،نگرش
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نسبت به پیامدهای اجتماعی ،نگرش نسبت به پیامدهای
اقتصادی و نگرش نسبت به پیامدهای زيستمحیطی
استفاده از پساب فاضالب ،هنجار اخالقی و هنجار
اجتماعی در مورد استفاده از پساب تصفیه نشده
فاضالب ،تضاد بر سر دسترسی به آب ،درک از
خشکسالی ،نگرانی در مورد گرمای جهانی ،تمايل به
ادامه فعالیتهای کشاورزی ،انسجام اجتماعی و نوآوری
مورد بررسی قرار گرفتند .جدولهای  6 ،5 ،4و 7
خالصهای از يافتههای اين تحلیل را نشان میدهند.
بر اساس جدول  ،4تحلیل تشخیصی تا شش گام به
پیش رفت و در هر مرحله متغیری که ارزش
ويلکسالمبدا را به حداقل میرساند وارد تابع شد .بر اين
اساس ،متغیرهای دانش ،نگرش نسبت به پیامدهای
بهداشتی استفاده از پساب ،نگرش نسبت به پیامدهای
اجتماعی استفاده از پساب ،درک از خشکسالی ،نگرانی
در مورد گرمای جهانی و نوآوری به ترتیب طی شش گام
وارد تابع شدند.

جدول  -4نتايج تحلیل تشخیصی به روش گام به گام
گام

متغیر پیشبینی کننده

1
2
3
4
5
6

دانش
نگرش نسبت به پیامدهای بهداشتی
نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی
درک از خشکسالی
نگرانی در مورد گرمای جهانی
نوآوری

Wilks' Lambda
0/712
0/658
0/622
0/594
0/550
0/534

جدول  ،5میزان  Eigenvalueو همبستگی کانونی را
نشان می دهد .با توجه به اين که متغیر وابسته در اين
مطالعه دارای دو سطح بوده است ،تنها يک تابع
تشخیصی در تحلیل ارائه شده است .درجه آزادی ،تعداد
متغیرها در تابع تشخیصی را نشان میدهد که در اينجا
شش متغیر وارد تابع تشخیصی شدهاند .باال بودن ارزش
 )0/873( Eigenvalueنشاندهنده آن است که ترکیب
خطی متغیرهای مستقل قدرت نسبتاً خوبی در تفکیک
سطوح مربوط به متغیر وابسته (استفاده از پساب
فاضالب يا عدم استفاده از پساب) دارند .همچنین،
معناداری ويلکس المبدا در اين جدول ()P>0/000

df1
1
2
3
4
5
6

df2
1
1
1
1
1
1

df3
155
155
155
155
155
155

Exact F
62/69
39/99
31/02
26/00
24/69
21/84

df1
1
2
3
4
5
6

df2
155
154
153
152
151
150

Sig.
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

حاکی از معنادار بودن  Eigenvalueبرای تابع تشخیصی
ارائه شده در تحلیل میباشد .در اين جدول ،ارزش
همبستگی کانونی که رابطه بین نمرات تشخیصی (تابع)
و دو گروه از کشاورزان استفاده کننده از پساب و
استفاده کننده از آب چاه را نشان میدهد  0/683بوده
است که نشان میدهد تابع تشخیصی قادر است میزان
متوسطی از تمايز گروهی را تبیین کند .با مربع شدن
ارزش همبستگی کانونی ،عدد ( )0/47به دست میآيد
که معادل  R2در تحلیل رگرسیون چندمتغیره بوده و
نشان میدهد مجموع متغیرهای مستقل وارد شده به
تابع تشخیصی قادر هستند حدود  47درصد از تغییرات
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متغیر وابسته کاربرد يا عدم کاربرد پساب تصفیه نشده
فاضالب برای آبیاری را تبیین نمايند.
جدول  -5همبستگی کانونی و میزان ويلکسالمبدا برای تابع
تشخیصی
تابع

Eigenvalue

1

0/873
’Wilks
Lambda
0/534

% of
variance
100
Chi
square
95/426

Comulative
%
100

Canonical
correlation
0/683

df

Sig.

6

0/00

جدول  ،6ضرايب استاندارد و غیراستاندارد
متغیرهای تابع تشخیصی را نشان میدهد .ضرايب
استاندارد معادل ضريب بتا ( )βدر رگرسیون چندمتغیره
بوده و اهمیت نسبی هر يک از متغیرهای مستقل در
تمايز دو گروه از کشاورزان را نشان میدهد .بر اساس
اين جدول ،متغیر دانش با ضريب استاندارد 1/208
بیشترين تأثیر را در تشخیص کشاورزان استفادهکننده از
آب چاه و کشاورزان استفادهکننده از پساب تصفیه نشده
فاضالب داشته است .اين يافته که با نتايج حاصل از
مطالعه ) Sheidaei et al. (2016و Khanpae and
) Karami (2015مطابقت دارد نشان میدهد هر چه
دانش فرد در مورد کیفیت نامطلوب پساب تصفیهنشده
بیشتر باشد ،به احتمال بیشتری از کاربرد اين منبع آب
اجتناب نموده و به جای آن ترجیح میدهد برای آبیاری
محصوالت خود از آب چاه استفاده نمايد .پس از دانش،
نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی استفاده از پساب
تصفیه نشده فاضالب با ضريب استاندارد 0/598
بیشترين قدرت را در تشخیص دو گروه کشاورزان
استفادهکننده از آب چاه و کشاورزان استفادهکننده از
پساب فاضالب داشته است .اين يافته نشان میدهد که
هر چه کشاورزان نسبت به بازخوردهای منفی کاربرد
پساب تصفیه نشده فاضالب نگرانی بیشتری داشته
باشند ،به احتمال بیشتری از آب چاه به جای آب
فاضالب استفاده خواهند کرد .چنین يافتهای ،نتايج
حاصل از مطالعات ) Peng et al. (2014و & Khanpae
) karami (2015را مورد تأيید قرار میدهد .همچنین ،بر
اساس نتايج مطالعه ،با افزايش نگرش منفی نسبت به
پیامدهای بهداشتی استفاده از پساب فاضالب ،احتمال

کاربرد آب چاه به جای آب فاضالب افزايش خواهد يافت.
عالوه بر اين ،يافتهها نشان داد درک از خشکسالی
( )-0/431و نگرانی در مورد گرمای جهانی ()-0/421
نیز متغیرهای ديگری هستند که میتوانند در تشخیص
کارب ران آب چاه از کاربران پساب فاضالب نقش داشته
باشد .ضريب استاندارد منفی اين متغیرها نشاندهنده
آن است که با افزايش درک کشاورزان از خشکسالی و
نگرانی آنها در مورد افزايش گرمای جهانی احتمال
استفاده از پساب فاضالب به جای آب چاه افزايش
خواهد يافت .همچنین ضريب استاندارد منفی متغیر
نوآوری ( )-0/260نیز نشان میدهد که روحیه خالقیت
و نوآوری در بین کشاورزان استفاده کننده از پساب
فاضالب بیشتر است .در واقع ،اين دسته از کشاورزان
اغلب افرادی هستند که برای بکارگیری ايدهها و
فعالیتهای جديد در جامعه پیشگام میباشند.
جدول  -6ضرايب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای تابع
تشخیصی
متغیر
constant
دانش ()X1
نگرش نسبت به پیامدهای
بهداشتی ()X2
نگرش نسبت به پیامدهای
اجتماعی ()X3
درک از خشکسالی ()X4
نگرانی در مورد گرمای
جهانی ()X5
نوآوری ()X6

ضرايب
استاندارد

ضرايب
استانداردنشده

1/208

-5/180
0/184

0/354

0/120

0/598

0/128

-0/431

-0/141

-0/421

-0/112

-0/260

-0/054

در مجموع ،بر اساس ضرايب استاندارد نشده در
جدول  ،6تابع تشخیصی کشاورزان استفادهکننده از آب
چاه و کشاورزان استفادهکننده از پساب تصفیه نشده
فاضالب به صورت زير خواهد بود.
)y=-5.180+0.184(X1)+0.120(X2)+0.120(X3)0.431(X4)-0.421(X5)-0.260(X6

از آنجا که تابع تشخیصی را میتوان بر مبنای میزان
دقت آن در طبقهبندی صحیح گروهها ارزيابی کرد
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( ،)Tajer et al., 2011جدول  7به منظور نشان دادن
دقت تابع به دست آمده در گروهبندی کشاورزان
استفادهکننده از آب چاه و کشاورزان استفادهکننده از
پساب تصفیهنشده فاضالب آورده شده است .همانطور
که در اين جدول مشخص شده است ،تابع به دست آمده
قادر است  83/7درصد از کشاورزان استفادهکننده از آب
چاه و  77درصد از کشاورزان استفادهکننده از آب
فاضالب را به طور صحیح گروهبندی نمايد .در مجموع،
اين تابع 80/6 ،درصد از افراد را به طور صحیح
طبقهبندی نموده است.
جدول  -7نتايج حاصل از دقت تابع تشخیصی در گروهبندی
کشاورزان استفادهکننده از آب چاه

و کشاورزان استفادهکننده از پساب تصفیهنشده
فاضالب
عضويت گروهی
تعداد
گروههای کشاورز
شده)B
پیشبینی (
()A
14
72
استفادهکننده از آب چاه
86
16/3
83/7
()A
57
17
استفادهکننده از پساب
74
77
23
فاضالب ()B
درصد صحت گروهبندی= 80/6%

نتيجهگيري و پيشنهادها

در حالی که استفاده از پساب تصفیه نشده فاضالب
برای آبیاری محصوالت کشاورزی به ويژه صیفیجات و
سبزيجات در بسیاری از مناطق کشور امری متداول
است ،اين مطالعه با هدف شناسايی فاکتورهای فردی،
اجتماعی و اقتصادی که قادر هستند کشاورزان
سبزیکار استفاده کننده از آب چاه را از کشاورزان
استفادهکننده از پساب تصفیهنشده فاضالب در
شهرستان سنندج متمايز کنند ،انجام شد .يافتههای
حاصل از مطالعه نشان داد اکثر کشاورزان مورد مطالعه
از دانش بااليی نسبت به کیفیت پساب تصفیه نشده
فاضالب و پیامدهای استفاده از آن در آبیاری محصوالت
کشاورزی برخوردارند .همچنین اغلب آنها نگرش
نامطلوبی نسبت به پیامدهای بهداشتی استفاده از پساب
برای خود ،اعضای خانواده و ساير مصرفکنندگان
محصوالت کشاورزی داشتند .عالوه بر اين ،نگرش آنها
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در مورد پذيرش اجتماعی استفاده از پساب فاضالب نیز
نامطلوب بود و اکثر آنها نگران اين موضوع بودند.
هرچند ،نگرش کشاورزان مورد مطالعه در مورد
پیامدهای اقتصادی و زيستمحیطی استفاده از پساب
فاضالب در آبیاری سبزيجات کشاورزی در حد نسبتاً
متوسطی بود .بر اساس يافتهها ،اکثر سبزیکاران مورد
مطالعه نسبت به اخالقی نبودن استفاده از پساب
تصفیهنشده فاضالب در آبیاری محصوالت توافق داشتند،
ضمن اين که میزان سابقه تضاد و درگیری بر سر منابع
آب در بین آنها زياد بود .اين در حالی است که میزان
انسجام اجتماعی افراد مورد مطالعه ،تمايل آنها به ادامه
فعالیت کشاورزی ،تمايل آنها به ايدههای جديد و
نوآورانه و درک آنها از خشکسالی در حد نسبتاً مطلوبی
قرار داشت .يافتههای حاصل از تحلیل تشخیصی نشان
داد شش متغیر دانش ،نگرش نسبت به پیامدهای
اجتماعی استفاده از پساب تصفیه نشده ،درک از
خشکسالی ،نگرانی در مورد گرمای جهانی ،نگرش نسبت
به پیامدهای بهداشتی استفاده از پساب تصفیه نشده و
نوآوری به ترتیب بیشترين قدرت را در تفکیک
کشاورزان استفادهکننده از آب چاه و کشاورزان
استفادهکننده از پساب تصفیهنشده فاضالب دارند .بر
اساس يافتهها ،هر چه درک از خشکسالی ،نگرانی در
مورد گرمای جهانی و میزان روحیه خالقیت و نوآوری
در کشاورزان باالتر باشد احتمال استفاده آنها از پساب
تصفیهنشده فاضالب در آبیاری محصوالت کشاورزی نیز
بیشتر خواهد بود .در مقابل ،با افزايش دانش در مورد
کیفیت پساب تصفیهنشده ،نگرانی نسبت به پیامدهای
بهداشتی و نگرانی نسبت به پیامدهای اجتماعی استفاده
از پساب ،احتمال اين که کشاورز به جای پساب فاضالب
از آب چاه برای آبیاری محصوالت خود استفاده کند
بیشتر خواهد شد .به طور خالصه ،تابع تشخیصی به
دست آمده از اين شش متغیر قادر بود کشاورزان مورد
مطالعه را با دقت  80/6درصد به طور صحیح در
گروههای استفادهکننده از آب چاه و استفادهکننده از
پساب تصفیهنشده فاضالب طبقهبندی نمايد.
در مجموع ،با توجه به يافتههای پژوهش الزم است
منابع اطالعاتی بیشتری در اختیار کشاورزان قرار گرفته
و میزان دانش اين افراد نسبت به معايب استفاده از

1398 ،2  شماره،50-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره

به ايجاد و تجهیز تصفیهخانهها اقدام نمايد تا از اين
طريق نه تنها بخشی از کمبود آب برای آبیاری جبران
 بلکه از میزان آلودگی آب آبیاری کاسته شده و به،شود
 با توجه به اينکه، همچنین.سالمت جامعه کمک شود
امروزه محیطزيست و سالمت جامعه توسط افرادی
تهديد میشود که نسبت به اين موضوعات بیتفاوت بوده
 اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی،و يا ناآگاه هستند
برای برانگیختن تعهدات اخالقی و حس مسئولیتپذيری
 گامی در راستای حمايت،کشاورزان در مورد اين مسائل
از حفاظت از محیطزيست و امنیت غذايی در جامعه
 اين در حالی است که آگاه نمودن جامعه در مورد.است
 افزايش گرمای جهانی و،واقعیت تغییرات اقلیمی
خشکسالی و داليل وقوع اين تغییرات نیز امری ضروری
.به نظر میرسد
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، در اين راستا.پساب تصفیه نشده فاضالب افزايش يابد
نهادهای ترويجی نیز میتوانند نقشی مهم و تأثیرگذار را
 با انجام چنین کاری میتوان گامی مؤثر برای.ايفا کنند
.حفظ سالمتی و ايجاد امنیت غدايی در جامعه برداشت
همچنین برای جلوگیری از کشت سبزيجات آلوده به
 نهادهای بهداشتی میتوانند با چاپ و،پساب فاضالب
توزيع بروشورهای بهداشتی و ارسال پیامکهای
بهداشتی در میان مردم برای آگاهسازی آنها جهت عدم
مصرف سبزيجات تولید شده با فاضالب تصفیه نشده
 از آنجا که استفاده از منابع آب، عالوه بر اين.اقدام کنند
جايگزين همچون پساب تصفیه شده شهری میتواند
کمک بسیار مؤثری برای جبران کمبود منابع آب موجود
 الزم است دولت همزمان با از دسترس خارج،باشد
 نسبت،کردن فاضالب تصفیه نشده از طريق کانالکشی
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