
 

 شده در بین دانشجویان دانشگاه گیالنمیزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه 

 2معصومه شنوا و*1هدا حالج زاده

 چکیده

از  تـوانند به فهـم درستیشناسان میشود. جامعهمی محسـوب هانوع پروژه اینعناصر اصلی موفقیت  پذیـرش عمومی برای استفاده از آب بازیافـتی، یكی از

بررسی تصور و درک  ودانشجویان دانشگاه گیالن از بحران آب پژوهش بررسی میزان آگاهی این  هدف. مردم در برابر منابع آبی جایگـزین برسند مقاومتدالیل 

شده است. ابزار و کمی( استفادهدانشجویان از پذیرش استفاده از آب بازیافتی برای مصارف مختلف ازجمله کشاورزی است. در این پژوهش از روش ترکیبی )کیفی 

 بین زن و مردی معنادار تفاوتها نشان داد که ها تائید شده است. نتایج آزمون فرضیهنامه و مصاحبه محقق ساخته هستند که اعتبار و روایی آنشده پرسشاستفاده

ی تحصـیلی و میـزان   ، اما بین رشته(P>0.05)شده وجود ندارد ب تصفیهدر میزان مقبولیت، بین سن و میزان مقبولیت و بین درآمد و مقبولیت استفاده از فاضال

گویان از وضعیت بحرانـی آب االـالع   های کیفی نشان داد که تمامی پاسخ. یافته(P<0.05)شده تفاوت معناداری وجود دارد مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

شود قبل بنابراین پیشنهاد می؛ ده را دارند و نگرانی آنان در رابطه با سطح استاندارد آب بازیافتی بوده استشداشته و اکثریت آنان آمادگی استفاده از فاضالب تصفیه

 های الزم و جلب اعتماد آنان صورت گیرد.رسانییآگاهشده و ی مردم استفادهاز نظرسنجهایی، از اجرای چنین الرح

 آب بازیافتی، پذیرش عمومی، کیفیت آب.کلمات کلیدی: 

 مقدمه
در سراسر تاریخ بشر دسترسی مطمئن به آب، یک شرط اولیه و 1

پایداری فرهنگ و تمدن  اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و

عنوان یک موضوع موضوع منابع آب به(. 1831)صادقی،  بوده است

ق ـژه در مناالـویورها بهـلی کشـدرصحنه سیاست داخ تیبااهم

اکنون نیز وده و همـواره مطرح بـز همخشک و کم آب جهان از دیربا

کشور ایران فالتی  (.1831، باکالمی)ز کرده است ت خود را حفظـاهمی

باران، با توزیع نامتناسب آب است. متوسط  پهناور، خشک و کم

در سال است، این مقدار متر  میلی ۰1۲بارندگی در سطح کشور حدود 

متوسط . است متر لیمی 381متر و در جهان حدود  میلی 18۲در آسیا 

رسد که میلیارد مترمكعب می ۰۲۲کل بارش در سطح کشور به حدود 

میلیارد  ۰۲میلیارد مترمكعب آن در مناالق کوهستانی و  81۲

(. بر 183۰ )میسمی و اصغر زاده، ها استمترمكعب آن در سطح دشت

هرگاه نسبت حجم سالیانه  اساس شاخص کمبود آب سازمان ملل،

بیش  ایحجم سالیانه منابع آب در دسترس در منطقهبرداشت آب به 
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ی علوم اجتماعی، دانشكده ادبیات و علوم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ۰

 انسانی، دانشگاه گیالن
 13/11/18۰۰تاریخ دریافت: 
 1۰/1۰/18۰۰تاریخ پذیرش: 

رحیمی ) رو استدرصد باشد، آن منطقه با بحران شدید آب روبه ۰۲از 

 ۰1با برداشت حجمی حدود  18۰۲ایران در سال  .(181۰ و خالدی،

درصد از منابع آب در  1۲آب کشور )بیش از  کیلومتر مكعب از منابع

مترمكعب،  11۰۲نه آب در دسترس دسترس( و همچنین با سرانه سالیا

در وضعیت بحران منابع آبی قرار گرفت. همراه با کاهش کمیت منابع 

های های صنعتی، کشاورزی و شهری در محیطانتشار پساب آب،

پذیرنده آبی نیز از دیگر عوامل تهدیدکننده منابع محدود آب کشور 

تبع آن شوند. کاهش منابع آب، افزایش مصارف آب و بهمحسوب می

های ناشی از آن در کشور موجب شد تولید فاضالب و توسعه آلودگی

تصمیم گیران و مسئوالن بخش آب کشور، استفاده مجدد از فاضالب 

 )وزارت نیرو، حلی مناسب در نظر بگیرندعنوان راهشده را بهتصفیه

183۰.) 

های اجتماعی و فرهنگی همراه است. یكی از کمبود آب با نگرانی

 .ها استگیری حداکثر از منابع آب، استفاده از پسابهای بهرهروش

های برآوردن نیاز آبی در ها از سودمندترین راهپاالیش دوباره فاضالب

خشک است. به علت افزایش دائمی های خشک و نیمهسرزمین

های تقاضای آب و محدودیت منابع، استفاده مجدد از فاضالب

جدید آب برای جوابگویی به نیازهای عنوان یک منبع شده بهتصفیه

تقاضا و  بیشینهه با هویژه در زمان مواجهمدت و بلندمدت و بکوتاه

 مدیریت آب در کشاورزی  نشریه
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ریزی منابع آب با رعایت جوانب سالی، نقش مهمی در برنامهخشک

محیطی مخاالرات بهداشتی و زیست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

ایران، از فاضالب  در .(18۰۰ مهدوی فرد و شیخی نژاد،) کندایفا می

صورت پراکنده در نقاط مختلف و اکثراً در کشاورزی شده بهتصفیه

محیطی آن های فنی و زیستشده، اما بیشتر به جنبهاستفاده

العمل عمومی به مقوله های اجتماعی و عكسشده و جنبهپرداخته

های آب (.183۰ )وزارت نیرو،است  شدهبازیافت آب نادیده گرفته

های راحتی و بدون صرف هزینهتی عمالً منابع آبی هستند که بهبازیاف

زیاد در دسترس جوامع قرار دارد. همچنین ازآنجاکه تولید فاضالب 

باشد لذا پساب حاصل از فاضالب سالی میکمتر تحت تأثیر خشک

سالی توان یک منبع آب پایدار حتی در مواقع خشکشده را میتصفیه

های  الورکلی، تحقیقبه .(183۰ اصغرزاده، میسمی و) حساب آوردبه

توان در دو محور را می شدهفاضالب تصفیهموردنیاز در رابطه با 

 بندی کرد:اساسی دسته

 . محور کارآمدی عملیات فنی و تضمین کیفیت1

 زیستی.. محور اجتماعی، بهداشتی و محیط۰

ی گیرد، بررسدسته دوم جای می هایی که دریكی از انواع تحقیق

پذیرش عمومی آب بازیافتی از الرف مردمی است که در معرض 

 (.Melborne Water,1998) گیرندهای بازیافت آب قرار میپروژه

های فنی این ازنظر پژوهشی، االالعات بسیار زیادی در مورد جنبه

ها در مورد اجتماع محلی، ها موجود است؛ اما االالعات تحقیقپروژه

 .در دسترس نیست ۰۲۲8ی موجود تا سال هاآموزش عمومی و برنامه

متحده آمریكا صورت های اجتماعی در ایاالتبیشتر این تحقیق

های ها افزایش پذیرش عمومی با استفاده از شیوهپذیرفتند و هدف آن

 (Julian and Karcher, 2003).کاربردی رفتاری بود -ایانگیزه

از آب  پذیـرش عمومی برای استفاده دوباره در حال حاضر،

عناصر اصلی موفقیت هر نوع پروژه استفـاده دوباره  بازیافـتی، یكی از

های بازیافـت آب را معموالً میشود. معرفـی پروژه محسـوب

-دهند و الرف مقابل در این الرحمتخصصان و مهندسان انجام می

 هایآمیـز پروژهاند؛ درنتیجه، اجرای موفقیـتای، مردمتوسعه هـای

شناسان نیاز دارد. جامعه ، به همكاری متقابل مهندسان وبازیافت آب

 ترین و مقرونبهترین، امن تواننددر این تعامل، مهندسان می

شناسان منابع آبی بیابند و جامعه ترین راه را برای افزایـشصرفهبه

دالیل مقاومـت مردم در برابر منابع آبی  تـوانند به فهـم درستی ازمی

هایی را برای باال بردن پذیـرش مردم و حلو راهجایگـزین برسند 

 مصرف آب بازیافـتی پیشنهاد دهند آمادگی آنان برای

 (Dolincar et al., 2011).  بحـث مقـبـولیـت عـمومی استفـاده از

در آمـریكا جدی گـرفته  1۰1۲شده تقـریبـاً در دهـه فاضالب تصفیه

سنجـی امكان ،ت اساسیاشـد و در حال حاضـر یكی از موضوع

 ودشمحسوب مـی یبازیـافتاستفاده مجدد از آب 

 Dolnicar and Schafer, 2009)).  ،در اکثر مطالعات پیشین

شده در ارتباط و تماس کمتری با هایی که فاضالب تصفیهگزینه

محصوالت  تهای گلف، کشانسان قرار دارند )آبیاری اراضی و زمین

از حمایت  (،... الش تانک توالت وغیرخوراکی، استفاده در صنعت، ف

ترس از خطر  ،بیشتری برخوردار بودند. عواملی مانند اعتقادات

اعتمادی به فناوری تصفیه و سالمتی، نبودن آگاهی و دانش، بی

های مسئوالن مربواله موجب شد عموم مردم با شک و تردید به الرح

ا، شرایط هدر فرهنگ کل، به علت تفاوت در. بازیافت آب نگاه کنند

آب و هوایی، دسترسی به آب و شرایط اقتصادی، نوع نگرش عموم 

های بازیافت آب در مناالق مختلف مردم و میزان مشارکت در الرح

بررسی میزان و مقبولیت مشارکت  بنابراین ،دنیا با هم تفاوت دارد

 عمومی در مناالق مختلف ضروری است

 (Friedler and Lahav, 2006).های مطالعهها و در تحقیق

تا امروز، به این پرسش توجه شده است که  1۰1۲متعددی، از دهه 

مردم تا چه اندازه منابع آبی جایگزین )ازجمله آب بازیافتی( را برای 

-بندی یافته( با جمع1۰38) مصارف گوناگون خواهند پذیرفت. باومن

های صورت گرفته در آمریكا در دهه هفتاد به الگوی های تحقیق

یافت: پذیرش آب بازیافتی از سوی شود دستبه این شرح می واحدی

مردم تا حد زیادی وابسته به موارد مصرف آن بود. مصارف آشامیدنی 

که سایر موارد آب بازیافتی کمترین حد پذیرش را داشت، درحالی

مصرف آب بازیافتی با استقبال بیشتری از سوی مردم همراه 

 .(Baumann, 1983)بود

 محافظتی دارای نگرش افراد و آب کمبود به آگاه رادافمعموالً 

-می دقت آب مصرف افراد دره بقی از بیشتر زیستمحیط به نسبت

( در تحقیقی در استرالیا دریافتند که ۰۲11)همكاران كر و ندالیکنند. 

هایشان درصد مردم حاضرند از آب بازیافتی برای آبیاری باغچه ۰۲
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پذیرفتند که آب بازیافتی را درصد می 83ا که تنهاستفاده کنند، درحالی

 .((Dolincar et al., 2011 برای نوشیدن مصرف کنند

برای ایران  تحقیقات چندانی در مورد نگرش و واکنش مردم

پژوهشی در شهر  .است شده صورت نگرفتهاستفاده از فاضالب تصفیه

و  آگاهی ارزیابیمنظور به( 18۰۰)مقدم توسط گلشیری و علوی یزد

انجام گرفت. بر  شدهمقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیه

درصد پاسخگویان آگاهی باالیی  18اساس نتایج این تحقیق، فقط 

درباره مسائل آب و فاضالب داشتند. درمجموع، استفاده از فاضالب 

هایی که در تماس کمتری با انسان باشد، شده در گزینهتصفیه

 31 افتادن سالمت عمومی )بااهمیت خطرمقبولیت بیشتری دارد. به 

ترین درصد(، مهم 31درصد( و جبران کمبود منابع آب )بااهمیت 

شده عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیه

هستند. پاسخگویان با آگاهی باالتر درباره مسائل آب و فاضالب، 

  دادند.نشان شده موافقت کمتری به استفاده از فاضالب تصفیه

فرهنگی -با عنوان تحلیل کیفی موانع اجتماعیدیگری تحقیقی 

استفاده از آب بازیافتی در دانشگاه عالمه الباالبایی توسط صالحی و 

در این تحقیق، با استفاده  انجام گرفت.( 18۰8سرایی )صومعهالالبی 

شده، علل این ادراک و از روش کیفی، درک زنان از فاضالب تصفیه

اند. شده را بررسی کردهها برای استفاده از فاضالب تصفیهنشروط آ

ای از یافته با مجموعههای نیمه ساختاین پژوهش بر اساس مصاحبه

زنان در فضای دانشگاهی )دانشگاه عالمه الباالبایی( صورت گرفت. 

گویان، بحران آب را های تحقیق بیانگر آن است که اگرچه پاسخیافته

شده ندارند. در این یلی به استفاده از فاضالب تصفیهاند، تمادرک کرده

-تحقیق، عواملی چون حس تنفر، ادراک خطر، حس سرایت، بی

شده اعتمادی و غیره از عوامل بازدارنده پذیرش فاضالب تصفیه

 .(18۰8 ،سراییصومعه الالبی لحی وا)ص شناخته شد

 های تحقیقفرضیه

شده فاضالب تصفیهبین جنسیت و میزان مقبولیت استفاده از 

 تفاوت وجود ندارد.

شده رابطه بین درآمد و مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 معناداری وجود ندارد.

شده رابطه بین سن و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 معناداری وجود ندارد.

ن رشته تحصیلی و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب بی

 شده تفاوت وجود ندارد.تصفیه

دانشجویان هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی میزان آگاهی 

بررسی تصور و درک دانشجویان از  ودانشگاه گیالن از بحران آب 

پذیرش آب بازیافتی در سطوح مختلف مصرف ازجمله کشاورزی، 

 ه در منزل است. همچنین ارزیابی عوامل تأثیرگذار برصنعت و استفاد

 است.شده بررسی آنانشده در بین مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 روشمواد و 

که با استفاده است  )کیفی و کمی( ترکیبی از نوع حاضر پژوهش

های تحقیق . روششده استاز ابزار مصاحبه و پرسشنامه انجام

های کمی و کیفی در جهت فهم ترکیب دادهترکیبی درصدد ادغام و 

استفاده از روش  با شهوانجام این پژ. برای اندبهتر از مسئله تحقیق

مصاحبه شد و از هر  از دانشجویان نفر 8۲گیری تصادفی ساده با نمونه

سؤاالت پرسشنامه هم پرسیده شد. تكنیک مورداستفاده در  نفر، 8۲

های خام بر داده این روش،تحلیل محتواست. در  روش ،بخش کیفی

اند و مقوالت اصلی شدهاساس استنباط و تفسیر صورت گرفته خالصه

معیار اشباع نظری  برای تعیین تعداد نمونه از .اندرا تشكیل داده

 ،که با افزودن نمونه جدیدشد گیری زمانی متوقف استفاده شد و نمونه

 ول مصاحبه،در ال نیامد.دقت ها بهاالالعات جدیدی از مصاحبه

ها ها ضبط و متن نوارها روی کاغذ پیاده شد و تحلیل روی آنمكالمه

 صورت گرفت.

شده محقق ساخته استفاده پرسشنامه ، ازپژوهش در بخش کمی

که با استفاده از  است که اعتبار و روایی آن مورد تائید قرارگرفته است

ان بررسی مصرف آب بازیافتی در بین دانشجویمیزان مقبولیت در آن 

 بود:صورت زیر شامل دو بخش اصلی به هپرسشنام شد.

جنسیت، سن و وضعیت  شناسی: شاملخصوصیات جمعیت -

رشته تحصیلی و میزان درآمد )اگر  مقطع تحصیلی، شغل، تأهل،

 (.صورت درآمد خانواده این در غیر و دانشجو شاغل است درآمد خود

شامل نه  :شدهمقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیه -

بخش، موافقت و  نیدر ا شده است.استفاده از فاضالب تصفیه گزینه

شده بررسی گویان درباره استفاده از فاضالب تصفیهمخالفت کلی پاسخ

-بی موافق، کامالً موافق، .بود برای هر گویهگزینه  پنجکه شامل  شد

را مخالف، کامالً مخالف و کسی که باالترین میزان موافقت  نظر،
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کسی که برای همان پرسش گزینه کامالً  و 1 اعالم دارد دارای امتیاز

 خواهد بود. 1مخالف را انتخاب کند دارای امتیاز 

 SPSS افزاراز نرمشده آوریجمعهای برای آنالیز آماری داده

، ضریب همبستگی و فراوانیوتحلیل نتایج از برای تجزیه. شداستفاده 

 .دآزمون میانگین استفاده ش

 و بحث نتایج

بر اساس  با دانشجویان مصاحبه از حاصل هاییافتهدر این بخش 

 چهار مصاحبه در . سؤاالتگرددمی ارائه تحقیق اساسی محورهای

با عنوان آگاهی از وضعیت منابع  متغیر چهار تا شدند مطرح کلی دسته

فاضالب  از پاسخگو درک آگاهی از سیستم دفع فاضالب، آب کشور،

 .بسنجند را بازیافتی آب از شروط استفاده و دهشتصفیه

تمامی پاسخگویان از وضعیت بحرانی آب االالع داشته و اکثریت 

خود با مشكل قطعی آب و در ساعاتی با فشار کم آب در محل 

هایی همچون رادیو و سكونتشان مواجه بودند و از الریق رسانه

های اجتماعی بحران آب را درک کرده بودند. تلویزیون و شبكه

گویان از سیستم دفع فاضالب محل سكونتشان االالع اکثریت پاسخ

های مختلف، در بعضی داشتند. بنا بر بیان دانشجویان ساکن در استان

های مسكونی و بیمارستانی و ...( به ها )فاضالبمناالق فاضالب

رها سیستم دفع فاضالب شود و در بعضی شهداخل رودخانه ریخته می

وجود دارد و در بعضی مناالق چاه عمیق برای دفع فاضالب حفر 

شده، اند. درک دانشجویان دانشگاه گیالن از فاضالب تصفیهکرده

آید، درواقع همان می دستهمان آبی است که از تصفیه فاضالب به

 دارند.درکی که متخصصان از این آب

نگرانی آنان برای استفاده از یل گویان اذعان داشتند که دلپاسخ

 وهای مسئولین امر به گفتهمصرف به خاالر عدم اعتماد  برایاین آب 

االمینان به پاکیزه بودن آن است. از عوامل دیگر که بر عدم عدم 

 آنمخاالره ادراکی برای استفاده از  ،گذاردپذیرش این آب تأثیر می

کردند حتی یان میآنان باست که داللت بر مسائل بهداشتی داشت. 

اگر یک درصد احتمال داشته باشد که این آب کامالً تصفیه نشده و 

هایی بعد از تصفیه باقی بمانند حاضر به استفاده از این آب آلودگی

شده در تماس مستقیم با انسان زمانی که فاضالب تصفیهنیستند. تا 

ین استفاده از بنابرا قرار نداشته باشد دانشجویان مخالفتی با آن ندارند؛

ها کمترین تماس بین آب و بدن وجود های آبیاری که در آنسامانه

ای ی آبیاری قطرهشود. سامانهدارد باعث کاهش نگرانی می

 زیرسطحی دارای چنین شرایطی است.

از دانشجویان پرسیده شد تحت چه شرایطی حاضرند از این آب 

ان نمودند اگر از دانشجویان بی که حدود نیمی استفاده کنند

در نظر تصفیه فاضالب  برایه در کشورهای پیشرفته کاستانداردهایی 

انجام در ایران نیز با همان استانداردها تصفیه فاضالب  ،شدهگرفته

شود و سازمان بهداشت جهانی سالمت آبی را که از فاضالب 

تائید کند، حاضرند از این آب حتی  ،شودشده در ایران تهیه میتصفیه

در اگر ای هم بیان داشتند وپز استفاده نمایند. عدهشرب و پخت ایبر

که با آن مجدداً  باشدآب دستگاه تصفیه  محل مصرف )مثالً منزل(

وپز از شرب و پخت برایدر آن صورت حاضرند  تصفیه صورت گیرد،

 شده استفاده کنند.فاضالب تصفیه

دم شده به خاالر عای هم مخالف مصرف فاضالب تصفیهعده

اعتماد به مسئولین امر )بدبینی به مسئولین امر در حد بسیار باال( و 

نگرانی از سالمت این آب بودند و بیان داشتند فقط در شرایطی که 

آب دیگری وجود نداشته باشد و در شرایط مرگ باشند حاضرند از این 

 مصارف بیشترین مخالفان استفاده از این آب درآب استفاده کنند. 

کشاورزی خصوصاً گرایش  یاز میان دانشجویان رشته کشاورزی

 دهد.ها را نشان میآزمون فرضیه 1جدول  ند.اصالح نباتات بود

 فرضیه اول

 شدهمیزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیهبین جنسیت و 

دارد، با توجه به نتیجه تحقیق و آزمونی که از نتفاوت معناداری وجود 

با توجه به میزان  ای مستقل( و همچنینه)دو نمون آن استفاده شد

تر از باشد و بزرگمی 11/۲دقت آمده در آزمون که به سطح معناداری

شود که فرض صفر )عدم تفاوت( باشد پس نتیجه گرفته میمی ۲1/۲

که بین جنسیت و میزان  شودمیگرفته نتیجه بنابراین شود؛ می تائید

دارد و نتفاوت معناداری وجود  هشدمقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 .شودمیرد نفرضیه 

 دومفرضیه 

شده رابطه بین درآمد و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

شد، مقدار از آزمون ضریب همبستگی استفاده معناداری وجود دارد. 

شده بود پس فرض صفر پذیرفته ۲1/۲تر از شده بزرگاحتمال محاسبه

 د.شوو فرضیه رد نمی
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 فرضیه سوم

شده رابطه بین سن و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

بود،  ۲1/۲تر از شده بزرگمعناداری وجود دارد. مقدار احتمال محاسبه

 شود.درنتیجه فرض صفر )عدم وجود رابطه( پذیرفته می

 هارمفرضیه چ

بین رشته تحصیلی و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب 

شده تفاوت وجود ندارد. برای بررسی تأثیر یک متغیر مستقل تصفیه

-از آزمون واریانس استفاده می بندی بر یک متغیر کمی وابستهگروه

بود پس فرض صفر  ۲1/۲تر از شده بزرگشود. مقدار احتمال محاسبه

 دهد.درصد فراوانی را نشان می ۰جدول  د.ش)عدم تفاوت( تائید 

 

 های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی، آزمون میانگین و آنالیز واریانسآزمون فرضیه -1جدول 

احتمال  نوع آزمون فرضیات تحقیق
 شدهمحاسبه

 تائید یا عدم تائید

 تائید فرضیه 11/۲ آزمون میانگین ندارد.شده تفاوت وجود بین جنسیت و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 تائید فرضیه 1۰/۲ ضریب همبستگی شده رابطه معناداری وجود ندارد.بین درآمد و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 یهتائید فرض 11/۲ ضریب همبستگی شده رابطه معناداری وجود ندارد.بین سن و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 تائید فرضیه ۰8/۲ آزمون واریانس شده تفاوت وجود ندارد.بین رشته تحصیلی و میزان مقبولیت استفاده از فاضالب تصفیه

 

 جدول درصد فراوانی-2جدول 

 کامالً مخالف مخالف نظربی موافق کامالً موافق شده جهتاستفاده از فاضالب تصفیه

 ۲ ۲ ۲ ۲ 1۲۲ آبیاری فضای سبز دور از دسترس

 ۲ ۲ ۲ 8/8 1/۰3 توالت کاستفاده در فالش تان

 ۲ 8/8 8/8 8/88 3۲ ایجاد دریاچه مصنوعی

 ۲ ۲ ۲ 1/3 8/۰8 آبیاری فضای سبز در دسترس عموم

 1۲ 1۲ ۲ 8/۰8 1/83 استفاده در کشاورزی

 8/۰8 1/۰3 1/3 8/88 1۲ مصارف تفریحی همچون استخر

 8/۰8 8/۰8 8/8 ۰۲ 8۲ استفاده جهت شستشوی لباس

 3۲ ۰۲ 8/8 1۲ 1/3 جهت شرب

 1/13 8/۰8 8/8 1۲ 1/3 وپزجهت پخت

 

 بحث و تحلیل

شده که در تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته، بیان

نظران در مورد آب بازیافتی با درک درک متخصصان و صاحب

مخاالبان آنان و مردم متفاوت است. نتایج تحقیقی که صالحی و 

( انجام داده نیز حاکی از آن است که در 18۰8سرایی )هالالبی صومع

گویان از آب بازیافتی، فاضالب خالص و موارد زیادی درک پاسخ

گاهی لجن بود و به دنبال آن احساس تنفر و بیزاری ناشی از تفكر 

اما درک دانشجویان دانشگاه گیالن ؛ استفاده از آب بازیافتی را داشتند

بی است که پس از الی مراحل تصفیه در شده، آاز فاضالب تصفیه

زدایی شده و میكروبها گرفتهآید و ناخالصیمی دستبهخانه تصفیه

خوبی و با گردد. دانشجویان بیان داشتند اگر مراحل تصفیه بهمی

آید تجهیزات روز دنیا صورت گیرد این آب که از فاضالب به دست می

های خانهحاضر از تصفیه هایی باشدکه در حالتواند بهتر از آبمی

آید. درواقع همان درکی که متخصصان از این می دستبهمعمولی 

( در شهر یزد 18۰۰مقدم )دارند. در تحقیقی که گلشیری و علویآب

شده فاضالب تصفیه گویان در مورداستفاده مجدد ازانجام دادند، پاسخ

نشگاه گیالن که دانشجویان داکمترین میزان آگاهی را داشتند درحالی

 بیشترین حد از آگاهی را دارا بودند. 
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 هاشنهادیپراهکارها و 

اجرای الرحی با چنین حساسیت موضوعی، نیازمند نظرسنجی از 

برداری از تا در بهره باشدمردم و آگاهی دادن و جلب اعتماد آنان می

های اجرای الرح به هدر نرود، این الرح مشكلی پیش نیامده و هزینه

شناسان که پل ارتباالی بین مردم و مسئولین امر جامعه امر توسط
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 Knowledge and Acceptance Levels of Recycled Water Usage within Students of Gilan 

University  

 

H. Hallajzadeh1*and M. Shenawa 

 

Abstract 

Public acceptance for the use of recycled water is the essential element of the success of these projects. Sociologists 

can find better explanation for popular resistance to water resources replacing. The goal of this study was to assess the 

awareness level of university students of the water crisis and evaluation of students’ imagination and understanding to 

accept recycled water for different usages including in agriculture. In this study, the combination method (qualitative 

and quantitative) was used. A questionnaire prepared by researcher and interview were used to gather necessary data. 

The questionnaire validity was verified by the researcher. Hypotheses test results showed any significant difference 

between men and women to accept recycled water, between age and acceptance level, between income and the 

acceptance of recycled water (P> 0.05), but there is a significant difference between the field of study and the 

acceptance of recycled water (P <0.05). Qualitative findings showed that all interviewed people are aware of the critical 

situation of water resources and most of them are ready to use recycled water and their top concern was in relation to 

standard of recycled water. Therefore it is recommended that before implementing such projects, the necessary survey 

should be done and the necessary information should be transferred to the people to obtain their trust. 
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