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ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیهشده در شهر یزد
امید گلشیری  ،محمدرضا علویمقدم

*

تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکدة عمران -محیط زیست
(تاریخ دریافت - 39/20/22 :تاریخ پذیرش)33/21/22 :

چکیده
مقبولیت عمومی عالوهبر عاملهای فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،نقش مهمی را در موفقیت طرحهای
استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده ایفا میکند .هدف از این پژوهش ،بررسی میزان آگاهی مردم شهر یزد
درمورد مسائل آب و فاضالب و مقبولیت عمومی دربارة استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده با روش
پرسشنامهای است 202 .پرسشنامه در خرداد و تیرماه  1939در نقاط مختلف شهر یزد ،بهطور تصادفی بین
مردم توزیع و تکمیل شد .براساس نتایج این تحقیق ،فقط  19درصد پاسخگویان آگاهی باالیی دربارة
مسائل آب و فاضالب داشتند .درمجموع ،استفاده از فاضالب تصفیهشده در گزینههایی که در تماس
کمتری با انسان باشد ،مقبولیت بیشتری دارد .بهخطرافتادن سالمت عمومی (با اهمیت  80درصد) و جبران
کمبود منابع آب (با اهمیت  81درصد) ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب
تصفیهشده هستند .پاسخگویان با آگاهی باالتر دربارة مسائل آب و فاضالب ،موافقت کمتری به استفاده از
فاضالب تصفیهشده نشان میدهند.
واژههای کلیدی :آگاهی عمومی ،بازیافت آب ،شهر یزد ،فاضالب تصفیهشده ،مقبولیت عمومی.

 .1مقدمه و هدف
ایران با وسعتی حدود  0104444کیلومتر مربع و جمعیتی
حدود  16میلیون نفر ،در منطقهای با آب و هوای بسیار
متنوع قرار دارد [ .]0حدود  04درصد از مناطق ایران جزئی
از مناطق گرم و خشک بهحساب میآید و با اینكه  0/0درصد
از مساحت خشكیهای جهان را شامل میشود ،فقط 4/43
درصد از آبهای موجود در خشكیهای جهان را در اختیار
دارد [ .]4 ،2متوسط میزان بارندگی سالیانه در ایران حدود
 204میلیمتر است و حدود  88درصد آبهای بارندگی قبل
از رسیدن به محیطهای پذیرندة آب شیرین تبخیر میشود
[ .]3کل منابع سالیانة آب شیرین در دسترس ایران حدود
* نویسندة مسئول:

 026/0کیلومتر مكعب است [ .]2هرچند منابع آب در
دسترس کشور در هر سال تقریباً مقدار ثابتی است ،اما سرانة
سالیانة آب در دسترس کشور بهعلت رشد جمعیت در
سالهای  0418 ،0481 ،0401 ،0434بهترتیب حدود
 2044 ،2044 ،4344 ،0044متر مكعب بود و در سال
 0460به حدود  0104متر مكعب کاهش یافت و پیشبینی
میشود در سال  0344به حدود  0444متر مكعب تنزل یابد
[ .]3همچنین ،مصرف آب ایران بهعلت توسعة کشاورزی،
شهرنشینی و صنعت در خالل سالهای اخیر بهشدت افزایش
یافت.
براساس شاخص تنش آبی فالكن مارک ،0مناطق با سرانة

تلفن420 -83034446 :

Email: alavi@aut.ac.ir
1. Falkenmark Water Stress Indicator
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سالیانة آب در دسترس کمتر از  0444 ،0144و  044متر
مكعب ،بهترتیب مناطق دارای مضیقة آبی ،0مناطق با کمبود
آب 2و مناطق با کمبود شدید آب 4نامیده میشوند [.]0
براساس شاخص کمبود آب سازمان ملل ،3هرگاه نسبت حجم
سالیانة برداشت آب به حجم سالیانة منابع آب در دسترس در
منطقه بیش از  34درصد باشد ،آن منطقه با بحران شدید آب
روبهرو است [ .]0ایران در سال  0404با برداشت حجمی
حدود  00کیلومتر مكعب از منابع آب کشور (بیش از 14
درصد از منابع آب در دسترس) و همچنین با سرانة سالیانه
آب در دسترس  0124متر مكعب ،در وضعیت بحران منابع
آبی قرار گرفت [ .]3 ،2همراه با کاهش کمیت منابع آب،
انتشار پسابهای صنعتی ،کشاورزی و شهری در محیطهای
پذیرندة آبی نیز از دیگر عوامل تهدیدکنندة منابع محدود آب
کشور محسوب میشوند .کاهش منابع آب ،افـزایش مصارف
آب و بهتبع آن تولید فاضالب و توسعة آلودگیهای ناشی از
آن در کشور موجب شد تصمیمگیران و مسئوالن بخش آب
کشور ،استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده را بهعنوان راه
حلی مناسب درنظر بگیرند [.]8 ،4
مطالعات و تجربیات گذشته نشان میدهد موفقیت
طرحهای بازیافت و استفادة مجدد از آب به جنبههای مختلف
فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی بستگی دارد [.]1
در گذشته ،اکثر مطالعات در امكانسنجی طرحهای بازیافت
آب بر جنبههای فنی و اقتصادی تمرکز داشتند [.]0 ،6
تجربیات چند دهة اخیر نشان میدهد جنبههای اجتماعی
نظیر مقبولیت و مشارکت عمومی ،در موضوع بازیافت آب از
اهمیت ویژهای برخوردار است و نبودن حمایت عمومی
میتواند بهتنهایی موجب شكست چنین پروژههایی در روند
اجرا و بهرهبرداری شود [ .]04 -6تحقیقات مرتبط با
مشارکت و مقبولیت عمومی دربارة مسائل بازیافت آب به سه
دسته تقسیم میشود :اولین نوع تحقیقات مربوط به بررسی
نگرش عموم مردم به مسائل بازیافت آب است و طرح و پروژة
مشخصی برای بازیافت آب وجود ندارد [.]01 -00 ،0
مطالعات نوع دوم مربوط به بررسی نگرش و رضایت عمومی از
طرحها و پروژههای اجراشدة بازیافت آب است [.]24 -06
مطالعات گروه سوم نیز مربوط به بررسی مقبولیت و مشارکت
عمومی قبل از اجرای طرح مشخصی از بازیافت آب است
1. Water Stress
2. Water Scarcity
3. Absolute Water Scarcity
4. UN Water Stress Indicator

[ .]23 -20پژوهش پیش رو در تحقیقات نوع اول مسائل
مقبولیت بازیافت آب قرار میگیرد.
بحث مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیهشده تقریباً
در دهة  0014در آمریكا جدی گرفته شد و درحال حاضر یكی
از موضوعات اساسی امكانسنجی بازیافت آب محسوب میشود
[ .]28 ،20در اکثر مطالعات پیشین ،ذهنیت عموم مردم دربارة
استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده مثبت بود .با اینحال،
گزینههایی که فاضالب تصفیهشده در ارتباط و تماس کمتری با
انسان قرار دارند (آبیاری اراضی و زمینهای گلف ،کشاورزی
محصوالت غیر خوراکی ،استفاده در صنعت ،فالش تانک توالت
و ،)...از حمایت بیشتری برخوردار بودند .عواملی مانند اعتقادات
تعصبی و مذهبی ،ترس از خطر سالمتی ،نبودن آگاهی و دانش
عمومی در این زمینه ،بیاعتمادی به فناوری تصفیه و مسئوالن
مربوطه موجب شد عموم مردم با شک و تردید به طرحهای
بازیافت آب نگاه کنند [ .]20 ،00 ،04، 6درکل ،بهعلت تفاوت
در فرهنگها ،شرایط آب و هوایی ،دسترسی به آب و شرایط
اقتصادی ،نوع نگرش عموم مردم و میزان مشارکت در طرحهای
بازیافت آب در مناطق مختلف دنیا با هم تفاوت دارد و بررسی
میزان مقبولیت و مشارکت عمومی در مناطق مختلف ضروری
است [.]21
در ایران ،از فاضالب تصفیهشده بهصورت پراکنده در نقاط
مختلف و اکثراً در کشاورزی استفاده شد ،اما بیشتر به جنبههای
فنی و زیستمحیطی آن پرداخته شد و جنبههای اجتماعی و
عكسالعمل عمومی به مقولة بازیافت آب نادیده گرفته شد
[ .]4،26هدف از انجامدادن این پژوهش بررسی میزان آگاهی
مردم شهر یزد دربارة مسائل آب و فاضالب ،مقبولیت عمومی
گزینههای مختلف استفاده از فاضالب تصفیهشده و ارزیابی عوامل
تأثیرگذار بر مقبولیت عمومی طرحهای بازیافت آب در شهر یزد
است.
 .2مواد و روشها
 .1.2انتخاب شهر مورد مطالعه

از میان مناطق ایران ،شهر یزد با جمعیت  062862نفر و
متوسط بارندگی ساالنة  22میلیمتر با کمبود بسیار شدید منابع
آب مواجه است ،بهطوریکه حدود  84درصد از منابع آب شرب
یزد از طریق سرچشمة زایندهرود و در خارج از استان تأمین
میشود [ .]20همچنین ،توسعه و پیشرفت جمعآوری و تصفیة
فاضالب در شهر یزد موجب شد پساب خروجی تصفیهخانه با
کیفیت و کمیت شایان توجهی در دسترس قرار گیرد و پتانسیل
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باالیی برای اجرای طرح بازیافت آب داشته باشد .با جمعبندی
مطالعات انجامگرفته ،یزد بهعنوان منطقهای مناسب برای بررسی
مقبولیت و مشارکت عمومی طرحهای بازیافت آب انتخاب شد.
 .2.2روش پژوهش
0

این پژوهش با روش پرسشنامة چندپاسخه  ،نگرش و
مقبولیت شهروندان یزد را در استفاده از فاضالب تصفیهشده
بررسی کرد .نمونهای از پرسشنامة طراحیشده در پیوست
آورده میشود .پرسشنامة طراحیشده شامل چهار بخش
اصلی بهصورت زیر است:
 خصوصیات جمعیتشناسی :شامل سه پرسش درمورد
جنسیت ،سن و تحصیالت پاسخگو است.
 آگاهی و نگرش عمومی دربارة مسائل آب و فاضالب:
شامل هشت پرسش چندگزینهای برای ارزیابی میزان
آگاهی و درک عمومی درمورد وضعیت منابع آب ،تولید و
مدیریت فاضالب و بازیافت آب در یزد است.
 مقبولیت عمومی گزینههای استفاده از فاضالب تصفیهشده:
شامل ده گزینة استفاده از فاضالب تصفیهشده است که
توسط پاسخگویان از نظر مقبولیت امتیازدهی میشود .در
این بخش ،موافقت و مخالفت کلی پاسخگویان دربارة
استفاده از فاضالب تصفیهشده بررسی میشود.
 بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش یا کاهش حمایت
عمومی از طرحهای بازیافت آب :شامل شش عامل
تأثیرگذار بر مقبولیت طرحهای بازیافت آب است که
توسط پاسخگویان از نظر اهمیت امتیازدهی میشوند.
قبل از توزیع پرسشنامة نهایی ،برای آشكارشدن نقصهای
پرسشنامه ،چند نمونه از پرسشنامه بهطور آزمایشی در بین
تعدادی از پاسخگویان توزیع و پس از بررسی مجدد ،نقصهای
موجود از نظر روایی 2و پایایی 4برطرف شد .در این معنا ،روایی
عبارت است از اینكه پرسشهای طراحیشده برای سنجش
مفهوم یک موضوع ،همان مفهوم مورد نظر را اندازه میگیرند که
طبق نظر متخصصان این مسئله تأمین شد .پایایی نیز اشاره به
این دارد که پرسشهای تدوینشده تا چه اندازه در شرایط دیگر
میتواند نتایج یكسان و قابل ثباتی را درمورد سنجش مورد نظر
فراهم آورد [ .]44برای سنجش این مطلب ،از فرمول ضریب
آلفای کرونباخ 3استفاده شد که این ضریب برای سه قسمت
1. Multiple Choice Questionnaire
2. Validity
3. Reliability
4. Cronbach's Alpha
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تأثیرگذار در پرسشنامه بهترتیب برابر  4/13 ،4/80و  4/16به
دست آمد .درنهایت 204 ،پرسشنامه در خرداد و تیرماه سال
 0404در نقاط مختلف شهر یزد بهصورت تصادفی توزیع و با
روش مصاحبة رودررو توسط پاسخگویان تكمیل شد که هفده
پرسشنامه بهدلیل ناقصبودن دادهها کنار گذاشته و 244
پرسشنامة باقیمانده برای آنالیز آماری انتخاب شد.
 .9.2روش امتیازدهی به پاسخ پرسشهای پرسشنامه

برای بررسی و مقایسة سطح آگاهی پاسخگویان درمورد
مسائل آب و فاضالب ،هشت پرسش طراحی شد .گزینههای
پاسخ در پرسشها با توجه به جواب درست و نزدیکبودن به
جواب درست امتیازبندی و درنهایت به هر پرسششونده با
توجه به مجموع امتیازات کسبشده ،نمره داده میشود .نحوة
امتیازدهی به گزینههای پاسخ پرسشها در جدول  0مشخص
میشود .نحوة طراحی پرسشهای مرتبط با این بخش به
صورت زیر است:
 پرسشهای  0 ،0و  1در این بخش بهصورت درجهای
طراحی شد که بهترتیب وضعیت منابع آب یزد از دیدگاه
پاسخگو ،آگاهی پاسخگو درمورد سیستم دفع فاضالب
محل سكونت و آگاهی پاسخگو درمورد استفادة مجدد از
فاضالب تصفیهشده را مشخص میکند.
 پرسش دو برای تعیین میزان آگاهی پرسششونده از
نحوة تأمین منابع آب شرب شهر یزد بهصورت چند
انتخابی طراحی شد که پاسخگو میتواند چند گزینه را
همزمان انتخاب کند .جواب درست انتخاب گزینههای 0
و  4است که پاسخگو در صورت انتخاب هر دو گزینه2 ،
امتیاز و در صورت انتخاب یكی از این گزینهها 0 ،امتیاز
کسب میکند .در صورت انتخاب گزینههای دیگر امتیازی
کسب نمیشود.
پرسشهای  8 ،3 ،4و  6بهصورت چندگزینهای با یک
گزینة صحیح طراحی شد .هدف از طراحی این پرسشها به
ترتیب تخمین متوسط سرانة آب مصرفی شهروندان یزدی،
تخمین درصد تبدیل آب به فاضالب پس از مصرف آب در
شهر ،آگاهی از وجود و عملكرد تصفیهخانه در یزد و تخمین
درصد استفاده از پساب خروجی تصفیهخانه است.
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جدول  .1نحوة نمرهدهی پرسشهای مرتبط با آگاهی پاسخگویان دربارة مسائل آب و فاضالب
نمرة 0

نمرة 1

نمرة 2

نمرة 3

نمرة 1

گزینة 0

گزینة 3

گزینة 3

گزینة 2

گزینة 1

 .2آگاهی از نحوة تأمین منابع آب شرب در یزد

گزینههای دیگر

گزینة  1یا 3

گزینة 1و 3

(میتواند هر تعداد گزینه بهدلخواه انتخاب شود)

بدون گزینة 1و3

و گزینههای دیگر

 .3تخمین سرانة آب مصرفی در شبانهروز به لیتر

گزینة 1

گزینة  2یا 3

گزینة 3

 .3تخمین درصد تبدیل آب به فاضالب

گزینة 1

گزینة  2یا 3

گزینة 3

 .0آگاهی درمورد سیستم دفع فاضالب محل سکونت

گزینة 2

گزینة 1

 .8آگاهی درمورد وجود تصفیهخانة فاضالب در یزد

گزینة  1یا 3

گزینة 3

گزینة 2

 .7آگاهی درمورد استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده

گزینة 1

گزینة 2

گزینة 3

گزینة 3

 .8تخمین درصد استفاده از پساب تصفیهخانة یزد

گزینة 3

گزینة 3

گزینة 2

گزینة 1

 .1وضعیت منابع آب شیرین در یزد

برای تعیین میزان مقبولیت گزینههای استفاده از فاضالب
تصفیهشده از مقیاس  0درجهای استفاده شد .بهطوریکه
نمرة  0نشانگر کمترین میزان مقبولیت و نمرة  0نشانگر
باالترین میزان مقبولیت است .برای نشاندادن مقبولیت کلی
هر گزینه از میانگین مجموع نمرههای دادهشده توسط
پاسخگویان برای هر گزینه و تبدیل آن به مقیاس  4تا 044
استفاده شد .همچنین ،برای تعیین میزان اهمیت هریک از
عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت عمومی طرحهای بازیافت آب ،از
مقیاس  0درجهای استفاده شد .برای نشاندادن میزان
اهمیت کلی هریک از عاملهای تأثیرگذار از میانگین مجموع
نمرههای دادهشده توسط پاسخگویان برای هر گزینه و تبدیل
آن به مقیاس  4تا  044استفاده میشود.
 .1.2روش آنالیز دادهها

مجموع نمرههای ارزیابی آگاهی پاسخگویان بین  4تا  24است و
برای آنالیز بهتر ،پاسخگویان به سه گروه با آگاهی کم (با نمرة
زیر  ،)04با آگاهی متوسط (با نمرة بین  04تا  )00و با آگاهی
باال (با نمرة باالی  )00تقسیم میشوند .برای بررسی دقیقتر
نگرش پاسخگویان به استفاده از فاضالب تصفیهشده ،با توجه به
سطح در تماسبودن فاضالب تصفیهشده با انسان از دیدگاه
متخصصان ،گزینههای درنظر گرفتهشده برای استفادة مجدد به
سه گروه «تماس کم» (گزینههای  8 ،0 ،4و  1موجود در
پرسشنامة پیوست)« ،تماس متوسط» (گزینههای  0 ،0و 04
موجود در پرسشنامة پیوست) و «تماس زیاد» (گزینههای 3 ،2
و  1موجود در پرسشنامة پیوست) تقسیم شدند [،20 ،00 ،0
 .]21برای آنالیز آماری دادههای مورد نظر از نرمافزار SPSS
استفاده میشود .در میان شاخصهای آماری توصیفی ،تحلیل

گزینة 0

جدول فراوانی و جدول توافقی کاربرد گستردهای دارند .جدول
فراوانی نمایشگر توزیع فراوانی برای یک متغیر است و جدول
توافقی نمایشگر توزیع فراوانی توأم برای بیش از یک متغیر است
[ .]44در پژوهش پیش رو ،برای مقایسة مقبولیت گزینههای
استفاده از فاضالب تصفیهشده از تحلیل جدول فراوانی 0و برای
تعیین ارتباطات بین میزان آگاهی و خصوصیات دموگرافی
پاسخگویان با مقبولیت کلی پرسششوندگان از تحلیل جدول
توافقی 2در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
 .9نتایج و بحث
برای اعتبارسنجی نتایج از پاسخگویان ،که بهعنوان نمایندگان
یزد هستند ،خصوصیات جمعیتشناسی آنها با آخرین آمار
رسمی جمعیتشناسی شهر یزد در سال  ،]20[ 0404در
جدول  2مقایسه شد .نسبت جنسیت مؤنث به مذکر
پاسخگویان با کل مردم یزد تفاوت چندانی ندارد .پراکندگی
سنی پاسخگویان و یزد تا حدی متفاوت است ،بهطوریکه
درصد پاسخگویان با سن باالی  44سال از درصد افراد باالی
 44سال یزد پایینتر است .در گروههای مختلف سطح
تحصیالت ،درصد پاسخگویان با درصد مردم یزد تفاوت دارد.
دلیل این تفاوتها در دو عامل سن و تحصیالت ،به همكاری
کمتر افراد مسنتر و کمتحصیالتتر در پرکردن پرسشنامه
مربوط میشود .درکل ،پاسخگویان در این پژوهش جوانتر و
با سطح تحصیالت باالتری نسبت به کل مردم یزد هستند و
احتماالً با ذهنیت و نگرش بهتری نسبت به کل مردم یزد
درمورد مسائل بازیافت آب برخورد میکنند.
1. Frequency Table
2. Crosstabs
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جدول  .2مقایسة خصوصیات جمعیتشناسی پاسخگویان و مردم یزد
گروه

زیرگروه

خصوصیات پاسخگویان

جنسیت

مؤنث
مذکر

%30/2
%02/8

%33
%01

 10تا  13سال

%13/8

%11

 13تا  92سال

%33/2

%98

 92تا  02سال
 02سال به باال

%28/9
%12/3

%93
%10

زیر دیپلم

%13/8

%90

دیپلم و فوق دیپلم

%13/0

%32

لیسانس

%03/3

%13

فوق لیسانس و دکتری

%12/8

%8

سن

تحصیالت

خصوصیات مردم یزد در سال 0931

*

* دادههای این ستون براساس آخرین آمار رسمی از خصوصیات جمعیتشناسی یزد در سال [ 1932مرجع  ]23جمعآوری شد.

نتایج بررسی میزان آگاهی دربارة مسائل آب و فاضالب
نشان میدهد فقط  04درصد از پاسخگویان در گروه «با آگاهی
باال» (نمرة باالی  )00قرار میگیرند و عمدة پاسخگویان (82
درصد) آگاهی متوسطی دربارة مسائل آب و فاضالب دارند.
همانطورکه در شكل  0مشاهده میشود ،پاسخگویان درمورد
استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده کمترین میزان آگاهی
( 42درصد) و در بحث وضعیت منابع آب شهر یزد بیشترین
میزان آگاهی ( 64درصد) را داشتند .نتایج کانتانولئون و
همكاران در سال  2441نشان میدهد در شهر چالكیدای
یونان ،درصد پاسخگویان آگاه به سرانة آب مصرفی ،وجود
تصفیهخانة فاضالب در شهر و استفادة مجدد از فاضالب تصفیه
شده بهترتیب برابر  26 ،22و  06درصد بود [ .]01همچنین،
نتایج پژوهشهای بویوکامسی و آلكان ( )2404در ترکیه و
دوبوس ( )2448در ایالت اورگن 0آمریكا نشان میدهد درصد
افراد آگاه به استفاده از فاضالب تصفیهشده بهترتیب برابر  36و
 10درصد است [ .]20 ،02مقایسة نتایج این پژوهش با سایر
تحقیقات در نقاط مختلف جهان نشان میدهد آگاهی دربارة
استفاده از فاضالب تصفیهشده در یزد به مراتب پایینتر است.
نتایج میزان موافقت کلی به استفاده از فاضالب تصفیهشده
نشان میدهد حدود  10درصد از پرسششوندگان موافق با
استفاده از فاضالب تصفیهشده هستند .شكل  2میزان مقبولیت
گزینههای مختلف استفاده از فاضالب تصفیهشده در سه گروه
«تماس کم»« ،تماس متوسط» و «تماس زیاد» با فاضالب را
نشان میدهد .گزینههای استفاده از فاضالب تصفیهشده در
1. Oregen

«آبیاری فضای سبز دور از دسترس عموم» و «تخلیه به آب
زیرزمینی برای آشامیدن» بهترتیب با مقبولیت  18و 20
درصد ،باالترین و پایینترین میزان مقبولیت عمومی را داشتند.
درکل ،بهجز گزینههای استفاده از فاضالب تصفیهشده در
«آبیاری فضای سبز در دسترس عموم» و «تخلیه به آب
زیرزمینی برای کشاورزی» ،هرچه فاضالب تصفیهشده در
گزینة مورد نظر در ارتباط کمتری با انسان قرار داشته باشد از
نظر پاسخگویان مقبولیت بیشتری دارد .نتایج این پژوهش
(مقبولیت بیشتر گزینههای استفاده از فاضالب تصفیهشدهای
که تماس کمتری با انسان دارند) مشابه نتایج پژوهشهای
فریدلر و همكاران ( ،)2448ماتوس و همكاران ( )2404و
دوبوس ( )2448است [.]20 ،00 ،0
شكل  4نسبت پاسخگویان موافق استفاده از فاضالب
تصفیهشده را در گروههای مختلف جنسی ،سنی و تحصیالت
نشان میدهد .پاسخگویان جوانتر و مسنتر موافقت کمتری
به استفاده از فاضالب تصفیهشده داشتند و درصد افراد
موافق ،با افزایش سطح تحصیالت باال میرود .درکل ،مقبولیت
مردها در موضوع استفاده از فاضالب تصفیهشده بیشتر از
زنهاست .نتایج مقایسة مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه
شده با خصوصیات جمعیتشناسی پاسخگویان در این
پژوهش شباهت شایان توجهی با نتایج تحقیق بویوکان و
آلكان ( )2404و نتایج پژوهش دولنیكار و اسچافر ()2440
دارد [ .]20 ،02نتایج شكل  3نشان میدهد هرچه آگاهی
پاسخگویان دربارة مسائل آب و فاضالب بیشتر باشد ،مقبولیت
کلی آنها درمورد استفاده از فاضالب تصفیهشده کمتر است.
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مسائل مرتبط با آب و فاضالب
شکل  .1آگاهی پاسخگویان دربارة مسائل مرتبط با آب و فاضالب بهترتیب افزایش درصد آگاهی

تماس زیاد

تماس متوسط

تماس کم

مقبولیت پرسش شوندگان ()%

80
70
60
50
40
30
20
10
0

گزینه های مختلف استفاده از فاضالب تصفیه شده

شکل  .2مقبولیت گزینههای استفاده از فاضالب تصفیهشده در گروههای تماس کم ،تماس متوسط و تماس باال

برخالف نتایج رابطه بین آگاهی پاسخگویان دربارة مسائل
آب و فاضالب و مقبولیت آنها در این پژوهش ،نتایج
پژوهشهای فردلیر و همكاران ( ،)2448پو و همكاران
( )2444و هارتلی ( )2448نشان میدهد افراد با آگاهی باالتر

مقبولیت بیشتری به استفاده از فاضالب تصفیهشده دارند [،6
 .]00 ،04با توجه به اینكه آگاهی درمورد استفاده از فاضالب
تصفیهشده در پاسخگویان این پژوهش به مراتب پایینتر از
آگاهی پاسخگویان در سایر پژوهشها بود ،میتوان دریافت

گلشیری و علوی مقدم :ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب...

آگاهی دربارة مسائل آب و فاضالب بدون آگاهی از استفادة
مجدد از فاضالب تصفیهشده نمیتواند موجب افزایش
مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیهشده شود .مهمترین عامل
تأثیرگذار بر مقبولیت طرحهای بازیافت آب از نظر
پاسخگویان ،بهخطرافتادن سالمت و بهداشت عمومی ناشی از
استفادة فاضالب تصفیهشده (با اهمیت  60درصد) است.
جبران کمبود منابع آب (با اهمیت  60درصد) ،فواید زیست

محیطی بازیافت آب (با اهمیت  12درصد) ،بیاعتمادی به
فناوری تصفیة فاضالب (با اهمیت  80درصد) ،مسائل دینی و
اعتقادی (با اهمیت  00درصد) و آثار اقتصادی ناشی از
بازیافت آب (با اهمیت  36درصد) بهترتیب از عوامل مهم
تأثیرگذار بر افزایش یا کاهش مقبولیت استفاده از فاضالب
تصفیهشده است.

گروه تحصیالت

100

گروه سن
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0

پرسش شوندگان موافق ()%

گروه جنسیت

29

خصوصیات جمعیت شناسی پاسخگویان

شکل  .9درصد افراد موافق با استفاده از فاضالب تصفیهشده در گروههای مختلف سنی ،تحصیلی و جنسی
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پرسش شوندگان موافق ()%
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با آگاهی کم

با آگاهی متوسط

با آگاهی باال

گروه های مختلف پرسش شوندگان از نظر میزان آگاهی
شکل  .1رابطة میان آگاهی پاسخگویان دربارة مسائل آب و فاضالب و مقبولیت دربارة استفاده از فاضالب تصفیهشده

 .1جمعبندی
در این پژوهش ،آگاهی عمومی از مسائل آب و فاضالب و
مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیهشده با روش
پرسشنامه بررسی شد .درمجموع 244 ،پرسشنامه توسط
شهروندان شهر یزد بهصورت مناسب تكمیل و آنالیز آماری

مربوط به آن توسط نرمافزار  SPSSانجام گرفت .خصوصیات
جمعیتشناسی پاسخگویان با کل مردم یزد در گروههای
مختلف سنی و سطح تحصیالت دارای تفاوتهایی است که
میتواند بر نزدیکبودن نتایج به واقعیت تأثیرات اندکی
بگذارد .تقریباً اکثر پاسخگویان آگاهی متوسطی دربارة مسائل
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آب و فاضالب داشتند و درصد پایینی جزء گروه «با آگاهی
باال» بودند .گزینههای استفاده از فاضالب تصفیهشده در
«آبیاری فضای سبز دور از دسترس عموم»« ،آبیاری
محصوالت کشاورزی غیر خوراکی» و «فرایندهای صنعتی»
بیشترین میزان مقبولیت عمومی را داشتند .از دیدگاه
پاسخگویان ،هرچه سطح تماس فاضالب تصفیهشده با انسان
پایینتر باشد ،مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیهشده بیشتر
میشود .برخالف نتایج اکثر پژوهشهای مرتبط با این زمینه،
در این پژوهش با افزایش آگاهی درمورد مسائل آب و فاضالب
در بین پاسخگویان ،مقبولیت استفادة مجدد از فاضالب
تصفیهشده کاهش یافت .خطر سالمتی و بهداشت عمومی و
جبران کمبود منابع آب بهترتیب از مهمترین عوامل تأثیرگذار

بر کاهش و افزایش مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب
تصفیهشده هستند .پاسخگویان باالی  04سال و پایین 06
سال و همچنین افراد با تحصیالت پایینتر مقبولیت کمتری
دربارة استفاده از فاضالب تصفیهشده نشان دادند .پاسخگویان
در گروه «با آگاهی باال» ،مقبولیت کمتری دربارة استفادة
مجدد از فاضالب تصفیهشده دارند .با توجه به نتایج این
پژوهش ،برای پیادهسازی موفق طرحهای استفاده از فاضالب
تصفیهشده میتوان پیشنهادهایی از قبیل برنامهریزی
اجتماعی ،فرهنگسازی و اعتمادسازی عمومی قبل از اجرای
طرح و استفاده از گزینههای با سطح تماس کمتر فاضالب
تصفیهشده با انسان را در ابتدای طرح مد نظر قرار داد.
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