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چکیده
هدف كلي اين تحقیق اولويتبندی عوامل مؤثر بر استفاده از پساب در كشاورزی ،از ديدگاه كشاورزانِ شهرستان خرمآباد
ميباشد .روش تحقیق بصورت توصیفي  -پیمايشي بوده و از دو شیوه اسنادی و میداني برای جمعآوری اطالعات استفاده
شده است .روايي محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تأيید و جهت تعیین پايايي از ضريب آلفای كرونباخ
استفاده شد ( )0/67كه نشان از پايا بودن ابزار اندازهگیری داشت .جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقیق ،كشاورزان
شهرستان خرمآباد بود كه از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر خرمآباد برای آبیاری مزارع خود استفاده ميكنند .با استفاده
از فرمول كوكران ،حجم نمونه به تعداد  911نفر تعیین گرديد كه برای جمعآوری اطالعات از روش نمونهگیری تصادفي
ساده با انتساب متناسب ،استفاده گرديد .از آمارههای میانگین ،مد ،انحراف معیار و رگرسیون چند متغیره خطي به روش
گام بهگام به منظور تجزيه و تحلیل دادهها استفاده شد .نتايج نشان داد كه كانالهای دريافت آگاهي كارايي الزم را ندارند
و از بین عوامل اقتصادی ،تأثیر قیمت پساب بر استفاده از آن ،از بین عوامل اجتماعي ،موافقت با استفاده از پساب در
كشاورزی و از بین عوامل زيست محیطي ،مقابله با خشکسالي ،از اولويت باالتری نسبت به ساير عوامل برخوردار بودند .نتايج
رگرسیون نشان داد كه متغیرهای میزان آگاهي از ارزش غذايي پساب برای گیاه ،میزان آگاهي از سالمت محصول تولیدی،
و اطالعات به دست آمده از كارشناسان در مزرعه قویترين متغیرهای تبیین كننده میزان تمايل كشاورزان در استفاده از
پساب در كشاورزی ميباشند كه در مجموع  44درصد از تغییرات متغیر وابسته را تشکیل ميدهند .براساس نتايج تحقیق
پیشنهاد ميشود كارگاههای تخصصي توسط كارشناسان برای افزايش اطالعات و آگاهي كشاورزان در مورد استفاده از
پساب در كشاورزی برگزار گردد.

واژههای

کلیدی :مقابله با خشکسالي،تصفیه خانه فاضالب ،قیمت پساب ،ارزش غذايي پساب
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مقدمه
مطالعه و بررسی اسناد و شواهد نشان داد که از
فاضالب برای حاصلخیز نمودن مزارع از دیرباز استفاده
شده است .اولین کاربرد پساب در آبیاری مزارع مربوط به
بانزلو در آلمان در سال  1191میالدی و سپس در
اسکاتلند در سال  1511بوده است (علیزاده و آگاه،
 .)1915ایران با متوسط بارندگی  041میلیمتر در سال،
جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب شده
است .با توجه به ثابت بودن میزان آب تجدید شونده در
هر سال و افزایش روزافزون جمعیت و نیاز آنها به
محصوالت کشاورزی ،شاخص سرانه آب رو به کاهش
میباشد و باعث شده که ایران در ردیف کشورهایی قرار
گیرد که با کمبود آب مواجه است (قربانی 1911 ،و
آذرخشی و همکاران .)1930 ،محدودیت منابع آب قابل
استحصال در ایران ،توسعهی روز افزون شهرنشینی و
مزید بر آن خشکسالیهای چند سال اخیر سیاستگذاران
مسائل آب را ناگزیر ساخته است تا در برنامهریزی
توسعهی منابع آبی به کلیهی منابع متعارف و غیرمتعارف
آب (از جمله فاضالبهای شهری و خانگی) که بتواند به
نحو مؤثر و اقتصادی در اختیار قرار گیرد ،توجه گردد.
(محمدزاده .)1911 ،استفاده مجدد از فاضالب تصفیهشده
یک منبع آب در دسترس بوده و حتی در سالهایی که
مشکل کم آبی وجود دارد با توجه به اینکه پسابهای
شهری خیلی کم تحت تأثیر خشکسالی قرار میگیرند لذا
فاضالب تصفیه شده ،یک منبع آب مطمئن برای استفاده
مجدد در کشاورزی و سایر مصارف خواهد بود (ترکیان،
 .)1914با توجه به اینکه در بخش کشاورزی ،کشاورزان
به عنوان استفاده کنندگان نهایی از پساب تصفیه شده
میباشند ،بررسی عوامل موثر بر نحوه استفاده و همچنین
اولویت بندی عواملی که میتوانند بر ترغیب کشاورزان به
استفاده از پساب تاثیرگذار باشد از جمله اهداف اصلی
تحقیق حاضر را تشکیل میدهد .تحقیق حاضر به بررسی
پساب تصفیه خانه خرمآباد برای مصرف در بخش
کشاورزی این شهرستان میباشد .سرانه مصرف آب در

شهر خرمآباد بالغ بر  091لیتر برای هر نفر در روز
میباشد که با توجه به جمعیت  911هزار نفری شهر
خرمآباد و حجم قابل توجهی پساب تولیدی ،تصفیه-
خانهای با مشخصات BOD=208 mg/lit,TSS=230

 mg/litبا حجم  1011متر مکعب در روز طراحی شده
است.
بررسی نتایج پژوهشهای انجام شده بر پساب
این تصفیه خانه نشان میدهد که میزان TDS ،pH

(جامدات معلق) و COD2پساب تصفیه شده در حد
استاندارد بوده است ولی میزان (TSSجامدات محلول) و
 BOD53آن بیشتر از حد استاندارد میباشد (جوانمردی و
همکاران .)1931 ،تصفیهخانه فاضالب شهر خرمآباد در
سال  1914در جنوب شهر و باال ترین بخش زمینهای
کشاورزی احداث گردید .این تصفیهخانه در دشتی
حاصلخیز به نام چنگایی قرار دارد در این دشت عموما
کشاورزان مبادرت به کشت گندم ،برنج ،جو و انواع
صیفیجات مینمایند .روش متداول در این دشت اختالط
پساب تصفیه شده با آب رودخانه برای آبیاری مزارع
میباشد .الزم به ذکر است که در منطقه مورد مطالعه نوع
آبیاری به صورت سنتی و در مورد کشت برنج به صورت
غرقابی میباشد .یونسی و همکاران ( )1911در مطالعهای
امکان استفاده از پساب تصفیهخانهی خرمآباد را به عنوان
آب آبیاری در مزارع جنوب غربی شهر خرمآباد مورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصله نشان داد که درجهی
کیفیت پساب تصفیه شده برای آبیاری در حد خوب است
و میتوان با استفاده از پساب این تصفیهخانه در تمامی
ماههای سال (به میزان  911لیتر بر ثانیه) در حدود 011
هکتار از زمینهای دشت چنگایی را بدون استفاده از آب
زیرزمینی آبیاری نمود .اگرچه استفاده از پساب به عنوان
یک راهکار فنی و اقتصادی در آبیاری مزارع مطرح
میشود اما میبایست این مطلب را در نظر گرفت که با
توجه به اینکه پساب جزو منابع غیرمتعارف آب محسوب
2 -Chemical Oxygen Demand
3- Biological Oxygen Demand
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میشود کاربرد آن در کشاورزی نیازمند مدیریتی خاص

آنان نشان داد که در تیمارهای کودی و تیمارهایی که با

است .محققان اشاره مینمایند که ضمن بهرهگیری مطلوب

پساب بیشتری آبیاری شده بودند بدلیل وجود مواد غذایی

از پساب در آبیاری مزارع ،میبایست توجه داشت که به

در آب آبیاری ،عملکرد بیشتری نسبت به سایر تیمارها

نحوی این مدیریت اعمال گردد که مخاطرات زیست

داشتند .طاهریون و همکاران ( )1931به بررسی تحلیل

محیطی و بهداشتی را در خاک ،گیاه و منابع آب سطحی و

اطمینانپذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک

زیرزمینی به همراه نداشته باشد (عالینژاد و همکاران،

صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزی

 .)1930محمدی و رحمانی در سال  1939به بررسی

پرداختند .تحلیل نتایج نشان دهنده وجود  45درصد

استفاده از پساب تصفیهخانه مهران در کشاورزی منطقه

ریسک برای انسان و  91درصد برای گیاه بوده است.

پرداختند ،آنان با بررسی کیفیت پساب تولید این تصفیه-

همچنین این تحقیق راهکارهای در نظر گرفته شده برای

خانه نتیجه گرفتند که میتوان از پساب خروجی درکنترل

کاهش ریسک را در مواردی نظیر ایجاد واحدهای

مناطق بیابانی و آبیاری محصوالتی که در تماس مستقیم با

پیشتصفیه ،نظارت دقیق ،بهبود وضعیت بهرهبرداری و

کارگران نیستند استفاده نمود و با توجه به نزدیک بودن

پایش مداوم میداند .عسگری و الباخی ( )1931نیز در

پارامترهای اندازهگیری شده با استانداردها میتوان با ارتقاء

تحقیقی ،استفاده از پساب تصفیه خانه شهری شهرکرد را

کیفی پساب تصفیهخانه ،محصوالت بیشتری را آبیاری

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میتوان

نمود و در فصول غیرکشت نسبت به تغذیه سفرههای

سیستمهای آبیاری قطرهای را در برنامهی استفادهی مجدد

زیرزمینی اقدام نمود .محمدزاده ( )1911در تحقیقی،

از پساب تصفیهخانهی فاضالب شهر شهرکرد برای آبیاری

کاربرد پساب شهری در تولید گندم را در شهر مشهد مورد

گیاهان علوفهای و صنعتی مقاوم به غلظتهای باالی

بررسی قرار داد .در این آزمایش سه مزرعه در مجاور هم

بیکربنات و با در نظر گرفتن مدیریتهای استفاده از فیلتر

انتخاب شدند و آبیاری این مزارع به ترتیب با پساب

مناسب ،اسیدشویی ،شستشوی دورهای لترالهای آبیاری و

شهری ،مخلوط آب چاه -پساب شهری و آب چاه

بویژه کلرزنی سیستم آبیاری به کار برد.

صورت گرفت.

گوانگ و همکاران )0111( 4به بررسی اقدامات

تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بیشترین

متقابل اصالح و ایمنی پساب شهری و استفاده از آن در

عملکرد دانه و کاه گندم در تیمار آبیاری با پساب است.

کشاورزی کشور چین پرداختند ،در این مطالعه چشمانداز

عابدی و همکاران ( )1910به بررسی تاثیر پساب تصفیه-

پساب اصالح شده برای استفاده در کشاورزی در کشور

خانه شاهین شهر اصفهان بر  ECخاک و کیفیت چند

چین و همچنین خطرات بالقوه پساب و آلودگیهای

محصول زراعی پرداختند .در این تحقیق از تیمارهای آب

زیست محیطی و بهداشتی مورد بحث قرار گرفته و به این

آبیاری با پساب و آبیاری با آب چاه استفاده شد .نتایج

نتیجه رسیدهاند که در وضعیت کمبود شدید منابع آب،

نشان داد که استفاده از پساب در کاهش شوری خاک اثر

میتوان برای مقابله با کمآبی از پساب شهری اصالح شده

داشته همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد که این کاهش

استفاده کرد و برای این منظور باید سطح فنی تصفیه

شوری خاک در روش آبیاری بارانی مؤثرتر از روش

پساب باال رود ،استانداردها و مدیریت در آبیاری با پساب

آبیاری سطحی بوده است .ذوالفقاران و حقایقی مقدم

رعایت شود و تحقیقات سیستماتیک در اصالح آب

( )1911در تحقیقی تحت عنوان آبیاری کلزا با پساب

شهری انجام گیرد .موجید و همکاران )0111( 1به بررسی

شهری به منظور آگاهی از تاثیر پساب شهری بر کلزا و

دانش و آگاهی کشاورزان در استفاده از پساب برای

عناصر سنگین خاک آزمایشی انجام دادند ،نتایج تحقیق

4

- Guang et al.
- Mojid et al.
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آبیاری در  10منطقه حاشیه شهری در بنگالدش پرداختند.

دارند که از آن استفاده نمایند .البته برخی از کشاورزان

در این بررسی از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد.

نسبت به اثرات بهداشتی ،عفونتهای پوستی نگرش منفی

نتایج حاصله نشان داد که به علت کمبود آب ،کشاورزان

داشتند .در مناطقی که به صورت مستقیم از پساب استفاده

مجبورند که از پساب استفاده کنند .دو نگرش متضاد

میشد ،مردم بیشتر از اثرات بهداشتی و عفونتهای

درکشاورزان وجود داشت .گروه اول استفاده از پساب را

پوستی رنج میبردند .ولدسیالسی و همکاران )0113( 1در

به دلیل باالبردن عملکرد محصول و همچنین کاهش هزینه

تحقیقی ارزش اقتصادی استفادهی صحیح از پساب شهر

در تولید محصول ،مفید میدانستند ،گروه دیگر به علت

آدیس آبابا در کشور اتیوپی را برای تولید محصوالت

عدم تصفیه اولیه و وجود مواد مضر در پساب استفاده از

کشاورزی برآورد نمودند و نتیجه گرفتند چون پساب

آن را مطلوب نمیدانستند .نه تنها مقبولیت اجتماعی

حاوی مواد مغذی فراوان برای محصوالت کشاورزی

استفاده از پساب به دالیل عرفی کم بود ،بلکه کشاورزان با

است ،باعث میشود که مصرف کودهای شیمیایی توسط

مشکالت بهداشتی مانند عفونت پوست ،آسیب پساب به

کشاورزان کمتر شود و این امر هزینهی کشاورزی را پایین

دست و پا ،بوی بد و مزاحمت حشراتی مانند پشه در

میآورد ،در حالی که راندمان تولید افزایش مییابد .قدیر

هنگام استفاده از پساب برای آبیاری مزارعشان مواجه

و همکاران )0111( 3در تحقیقی به بررسی چالشهای

بودند.

آبیاری با پساب درکشورهای درحال توسعه پرداختند و
کشاورزان تصفیه اولیه پساب ،حذف مواد مضر

به نتایج زیر دست یافتند :در بسیاری از مناطق کشورهای

پساب برای آب آبیاری را ،یک ضرورت میدانستند .هر

درحال توسعه تا زمانیکه تصفیهخانهها همگام با رشد

چند کشاورزان از ارزش غذایی پساب برای آبیاری،

جمعیت پیشرفت نکنند ،مردم از پساب به صورت خام در

کاهش هزینههای مصرف کودهای شیمیایی و نیز کاهش

آبیاری استفاده میکنند.

هزینه پمپاژ آبهای زیرزمینی آگاه بودند ،ولی دانش الزم

مقامات دولتی باید نسبت به حداقل رساندن

را برای تنظیم مقدار اختالط پساب با آب در آبیاری

اثرات منفی استفاده از پساب ،اقداماتی انجام دهند .برای

نداشتند .بالنس و هومرو )1331( 5در تحقیقی به بررسی

مثال .1 :جداسازی پسابهای صنعتی به منظور کاهش

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی پساب و تأثیر

مواد مضر .0 ،درسطح مزرعه باید به کارگران مزرعه

آن در خاک پرداختند .نتایج بدست آمده نشان داد ،کاربرد

امکانات داد که با پاتوژنهای مضر در پساب تماس

پساب در خاک منجر به تغییر خواص فیزیکی خاک شده و

نداشته باشند .9 .باید سیاستهایی اجرا شود که از

بر اثر آن ظرفیت نگهداری و قابلیت هدایت الکتریکی

معیشت کشاورزان فقیر که از پساب برای آبیاری استفاده

افزایش یافته است ،در حالی که جرم مخصوص ظاهری

میکنند ،حمایت شود تا به درآمد آنها آسیبی نرسد.

خاک کاهش و ماهیت زراعی خاک را بهبود میبخشد.

بدبابیس11

روتکووسکی و همکاران )0111( 1در مطالعهای به بررسی

استفاده از آبهای نامتعارف در کشور تونس انجام دادند

آبیاری با پساب در نپال پرداختند ،در این مطالعه از یک

و به این نتیجه رسیدند که استفاده مجدد از فاضالب

نمونه  113نفری از کشاورزان استفاده شد .نتایج نشان داد

تصفیه شده ( )TWWدر کشاورزی میتواند یک راه حل

که پساب منبع قابل اعتمادی برای تأمین آب کشاورزی در

پایدار برای کمبود آب باشد .این تحقیق به مدت چهار

فصل خشک است و به دلیل هزینه کم استفاده از پساب و

سال در یک باغ زیتون کاشته شده در خاک ماسهای انجام

و همکاران در سال  0114تحقیقی در مورد

نقش موثر آن در باروری محصول کشاورزان تمایل زیادی
8

Blance & Homero
Rutkowski et al.

67-

- Weldesilassie et al.
Qadir et al.
10 -Bedbabis et al
9-
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شد .نتایج تحقیق نشان داد که پس از چهار سال ،کاهش

بازیافت پساب در سطح محلی و حتی در سطح جهانی

قابل توجهی از  pHو میزان نفوذ یا افزایش قابل توجهی

تاثیر زیادی بر محیطزیست و اقتصاد دارد ،عنوان یک

از  SAR ،OMو  ECدر خاک تحت درمان با تصفیه

راهحل منطقی برای حل مسائل پایداری سیستمهای

فاضالب مشاهده شد.

مدیریت پساب میتواند راهحل اساسی باشد .همچنین

ویکتور و

همکاران11

( ،)0110در تحقیقی به

استفاده از پساب در بخش کشاورزی و حتی بخش آب

بررسی ادراک کشاورزان در استفاده از پساب تصفیه نشده

آشامیدنی میبایست همواره مورد توجه قرار گیرد .با

برای آبیاری مزارع سبزی در مناطق شهری و حاشیه

توجه به مرور منابع انجام شده میتوان دریافت که

شهری منطقه کوسامی غنا 10پرداختند .در این مطالعه داده-

کشورهای مختلف از کشورهای توسعهیافته گرفته تا

ها با استفاده از نظر سنجی در سطح خانوار جمعآوری شد

کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با توجه به درک

و نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگیهای فردی

خود از شرایط پیشرو در کشاورزی ،برنامههایی جهت

کشاورزان مانند سن ،تحصیالت ،جنسیت ،عضویت در

استفاده از پساب در کشاورزی را پیشرو گرفته اند.

سازمان کشاورزی و جایگاه اجتماع آنان با متغیر ادراک

اگرچه در تمامی تحقیقاتی که انجام شده است در ابتدا به

کشاورزان درباره خطرات مرتبط با استفاده از پساب

بررسی ویژگیهای پساب مورد مطالعه و بررسی کیفیت

تصفیه نشده در سالمتی آنها رابطه وجود دارد .همچنین

آن در استفاده به عنوان یک راهحل جایگزین برای آبیاری

محققان پیشنهاد نمودند که برگزاری کارگاههای آموزشی

محصوالت کشاورزی به عنوان شرط اولیه و اساسی

برای کشاورزان درباره خطرات استفاده از پساب تصفیه

پرداخته شده است اما به نگرش و تمایل کشاورزان و

نشده ،میتواند دانش ،مهارت و نگرش کشاورزان را

مصرفکنندگان ،به عنوان اولین گروه در استفاده از پساب

نسبت به این موضوع افزایش دهد .باچلر 19و همکاران در

در تولید محصوالت کشاورزی توجه نشده است .در

سال  0114نیز به بررسی استفاده از فاضالب شهری برای

تمامی مطالعات گذشته از نقش اقتصادی ،فنی ،بهداشتی،

کشاورزی در شهرهای آمریکا پرداختند ،آنان ضمن

اجتماعی و زیست محیطی به عنوان مهمترین زمینههای

بررسی تمام جنبههای این موضوع نتیجه گرفتند که مانع

کاربرد و استفاده از پساب در بخش کشاورزی از دیدگاه

عمده در روند به حداقل رساندن خطرات استفاده از

مخاطبان صحبت شده و زمینههای مثبت و منفی آن مورد

پساب در عدم شناخت مجدد استفاده از پساب در

تاکید قرار گرفته است .به نظر میرسد تحقیق جامعی که

کشاورزی شهری به عنوان راهبرد معیشت پایدار شهری

به طور همزمان مزایا و معایب استفاده از پساب در بخش

میباشد .محققان معتقدند که استفاده از پساب مسئله

کشاورزی را از دیدگاه بهرهبرداران و کشاورزان ،مورد

اولویتدار برای سیاستگذاران نیست و هماهنگی بین

بررسی قرار دهد ،انجام نشده است ،لذا این تحقیق به

شهرداریها ،هیئت مدیره آب ،ادارات کشاورزی و ادارات

صورت یک مطالعه موردی درصدد بررسی عوامل مؤثر

برنامهریزی استفاده از زمین و سازمانهای کنترل کیفیت،

بر تمایل کشاورزان نسبت به استفاده از پساب در

وجود ندارد و این موضوع ،مانع از طراحی راهحلهای

کشاورزی ،از دیدگاه کشاورزانِ شهرستان خرمآباد

یکپارچه میشود.

کاپودگولیا14

( )0111مدیریت تصفیه

میباشد.

پساب برای بازگشت منابع در مناطق روستایی را مورد
بررسی قرار داد .وی بیان مینماید که جمعآوری و
11 -Victor et al
12 - Kumasi of Ghana
12- Buechler
13- Capodaglio

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از
نظر گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی است.
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جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ،کشاورزان

روستایی مذکور شناسایی و اطالعات الزم توسط محقق از

شهرستان خرمآباد هستند که از پساب تصفیهخانه فاضالب

آنان جمعآوری گردید .به منظور تأیید روایی صوری و

شهر خرمآباد برای آبیاری مزارع خود استفاده میکنند که

محتوایی ،چندین نسخه از پرسشنامه در اختیار اساتید

 15روستا در دهستان کرگاه غربی را شامل میشود و بنابر

گروههای آبیاری و توسعه روستایی و صاحب نظران و

آخرین سرشماری در سال  1931دارای  1411خانوار می-

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفت و اطمینان

باشند .تحقیق حاضر در سال  1939انجام گردید .با

حاصل گردید که سؤاالت طرح شده توانایی و قابلیت

استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد  133نفر

اندازهگیری محتوا و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را

تعیین گردید .در جدول ( )1چگونگی جمعآوری دادهها با

دارد .ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار اندازهگیری

توجه به روش نمونهگیری تصادفی ساده با انتساب

(پرسشنامه) برای بخش های مختلف بیشتر از 1/10

متناسب از منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

بدست آمد که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی مناسبی
برخوردار است و به صورت جزیی برای اجزای مختلف

پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری دادهها بود که

پرسشنامه به صورت جدول شماره ( )0آورده شده است.

به صورت تصادفی با پیوستگی متناسب ،کشاورزان مناطق

جدول  -1چگونگی جمعآوری نمونههای تحقیق از منطقه مورد مطالعه
نام روستا

تعداد خانوار

تعداد پرسشنامه توزیع شده

چوبتراش میانگالل
چغاخندق
شهرک باباعباس
سراب چنگایی
تیربازار
چم انجیر
چم قرق
عسگرآباد
حاج خدیجه
وره ده
کاوه کالی
چغاهروشی
سرزنگوله
دستبزانو
علیمحمد بیگی
گریسان
جمع 11 :روستا

172
122
124
112
241
22
71
22
37
42
44
13
14
12
22
24
1161

43
44
41
12
22
21
2
7
2
3
3
3
4
4
1
1
111

مأخذ :سایت رسمی مرکز آمار ایران ()2424

جدول  -2قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) براساس شاخص آلفای کرونباخ
نام شاخص

تعداد متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

کانالهای دریافت اطالعات
اثر اقتصادی
اثر اجتماعی
اثر زیست محیطی

24
22
11
11

1/721
1/741
1/727
1/711

از آمارههای میانگین ،مد ،انحراف معیار و

کشاورزان ،میزان کسب آگاهیهای الزم از کانالهای

رگرسیون چند متغیره خطی به روش گام به گام و با بهره-

دریافت اطالعات ،جهت استفاده صحیح از پساب در

گیری از نرم افزار  SPSSبه منظور تجزیه و تحلیل دادهها

کشاورزی و نیز بررسی اولویت آثار اقتصادی ،اجتماعی و

استفاده شد .پرسشنامه شامل ویژگیهای فردی و حرفهای

زیستمحیطی استفاده از پساب در کشاورزی از دیدگاه
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کشاورزان بود به منظور بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی و

بیشترین فراوانی می باشد 11/1 .درصد کشاورزان (111

زیست محیطی استفاده از پساب در بخش کشاورزی نیز

نفر) دارای سطح زیرکشت بین ( )9-5هکتار می باشند.

ضمن بررسی مرور منابع و پیشینه نگاشتههای قبلی و

شایان ذکر است که میانگین سطح زیر کشت

نتایج تحقیقات گذشته ،متغیرهای تحقیق استخراج گردید

کشاورزان منطقه  9/51هکتار بوده است .توزیع فراوانی

لذا آثار اقتصادی استفاده از پساب در پنج متغیر (قیمت

اعضای نمونه مورد مطالعه براساس کل زمین تحت

پساب ،تاثیر در پایداری تولید ،تمایل به پرداخت برای

مالکیت نشان میدهد ،در منطقه مورد مطالعه  11/9درصد

پساب ،ایجاد آسیب و هزینه برای کانال آب رسانی و

( 111نفر) ،صاحب بیش از  5هکتار زمین میباشند .توزیع

دسترسی به اعتبار و وام) ،آثار اجتماعی در پنج متغیر

فراوانی اعضای نمونه مورد مطالعه براساس میزان عملکرد

(تمایل به گسترش استفاده از پساب در منطقه و سایر

در هکتار تولید شالی در مزارع برنج نشان میدهد ،در

محصوالت کشاورزی ،خالف عرف و شرع دانستن

منطقه مورد مطالعه  91/1درصد کشاورزان مزارع برنج

استفاده از پساب ،تمایل به تداوم استفاده ار پساب در

( 11نفر) ،بیشتر از پنج تن در هکتار ،شلتوک تولید دارند.

صورت وجود آب برای آبیاری و اطمینان از سالم بودن

نتایج تحقیق نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ،متوسط

محصول آبیاری شده با پساب) و آثار زیست محیطی در

فاصله کشاورزان تا مرکز خدمات ترویج  1/01کیلومتر

نه متغیر (مقابله با خشکسالی ،حفاظت از منابع آبی،

میباشد به طوریکه تنها  11/9درصد از پاسخگویان (111

مزاحمت حشرات ،گسترش بیماریهای عفونی ،ایجاد بوی

نفر) ،کمتر از پنج کیلومتر با مرکز خدمات ترویج فاصله

بد ،کاهش فرسایش پذیری ،کاهش گرد و غبار ،مرگ

دارند .همچنین براساس فاصله مزرعه کشاورزان تا منبع

آبزیان و گسترش بیماریهای پوستی) از طریق سؤاالت

آب نیز نتایج تحقیق ،نشان میدهد که متوسط فاصله

طیف پنجتایی لیکرت ( =1خیلی کم =0 ،کم =9 ،متوسط،

مزارع کشاورز تا رودخانه به عنوان منبع آب موجود در

 =4زیاد =1 ،خیلی زیاد) در تحقیق مورد بررسی قرار

منطقه  4/11کیلومتر می باشد بطوریکه  11/1درصد از

گرفت.

پاسخگویان ( 111نفر) ،کمتر از پنج کیلومتر با منبع آب
فاصله دارند .توزیع فراوانی اعضای نمونه مورد مطالعه

نتایج تحقیق

براساس سطح زمین آبیاری شده با پساب نشان میدهد،

نتایج بررسی ویژگیهای فردی ،حرفهای و

در منطقه مورد مطالعه  11/1درصد از جامعه ی مورد

تحصیلی کشاورزان نشان داد که  115نفر (معادل 39/1

بررسی ( 04نفر) بیشتر از شش هکتار از سطح زمین های

درصد) از پاسخگویان مرد و  19نفر (معادل  5/1درصد)

خود را با پساب آبیاری میکنند .به طور متوسط میزان

زن میباشند .میانگین سنی افراد مورد مطالعه  41/10سال

زمین آبیاری شده هر کشاورز از پساب سه هکتار میباشد.

و کمترین آن  01سال و بیشرین آن  10سال بود .بیشترین

همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که به طور

فراوانی ( 111نفر) به گروه  91-51سال تعلق داشت

متوسط دیدگاه افراد در منطقه مورد مطالعه درباره انواع

جدول ( .)9همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد که از تعداد

کانالهای دریافت آگاهی ،برای استفاده از پساب به این

نزدیک به  011پاسخ دهنده مورد بررسی 11 ،نفر یعنی

شرح بود که  11درصد از پاسخگویان اهمیت گفتگو و

(معادل  93/0درصد) ،از پاسخگویان بیسواد و تنها 19

تبادل نظر با سایر کشاورزان و اهمیت گفتگو و به

نفر یعنی (معادل  5/1درصد) دارای مدرک لیسانس و

کارگیری توصیههای کارشناسان ترویج را متوسط به باال

باالتر میباشند 41/0 .درصد کشاورزان ( 11نفر) دارای

ارزیابی کردهاند که دو متغیر فوق به ترتیب با میانگین

سابقه کار کشاورزی بیش از  01سال بوده که دارای
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 9/50و  9/44از پنج ،از لحاظ اولویت از دیدگاه

مانند تولید برنامههای تلویزیونی و رادیویی مناسب و

کشاورزان در ردههای اول و دوم قرار دارند.

برنامهریزی مناسب برای تهیه و تدوین چنین برنامههایی

براساس نتایج بدست آمده میتوان بیان نمود که

در مورد چالشهای استفاده از پساب ،مزایا و معایب و

از دیدگاه کشاورزان ارتباط آنان با یکدیگر و متخصصان

راهکارهای اصالحی میتواند در آینده ،تاثیر مطلوبتری

به صورت انفرادی تنها روش و کانال ارتباطی موثر برای

بر نشر و پذیرش استفاده از پساب در بین کشاورزان

پذیرش روشها و نوآوریهای جدید میباشد .اگرچه این

داشته باشد .همچنان که استفاده از نشریات و کتابها و

روشها میتوانند بسیار موثر باشند اما محدودیتهای

مجالت تخصصی از دیدگاه کشاورزان در رتبههای آخر

خاص خود را دارند ،با توجه به اینکه تعداد مخاطبانی که

قرار گرفته است که نشان از ضعف دانش پایه و سواد

با اینگونه روشهای مستقیم و فردی با نوآوری آشنا

اطالعاتی کشاورزان دارد .این موضوع با نتایج بدست آمده

میشوند محدود میباشد ،استفاده از این روشها مؤثر اما

در مورد سطح بی سوادی نزدیک به  41درصدی

با محدودیتهای خاصی روبرو میشود .لذا به نظر

کشاورزان نیز تایید میگردد.

میرسد ،استفاده از کانالهای آموزش گروهی و انبوهی
جدول  -3توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ویژگی های فردی و حرفهای کشاورزان
متغیر

جنسیت
طبقه سنی

سطح تحصیالت

سابقه کار کشاورزی
سطح زیرکشت
کل زمین تحت مالکیت
میزان عملکرد تولید شالی
فاصله تا مرکز خدمات
فاصله تا منبع اب
سطح زمین آبیاری شده با
پساب

مرد
زن
زیر  41سال
 41تا  21سال
 21و باالتر
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس و باالتر
کمتر از  21سال
 21تا 11
بیشتر از 11
زیر  4هکتار
 4تا  2هکتار
 2هکتار و باالتر
زیر  4هکتار
 4تا  2هکتار
 2هکتار و باالتر
زیر  4تن
 4تا  7تن
 7تن و باالتر
زیر  7کیلومتر
 7تا  21کیلو متر
 21کیلومتر و باالتر
زیر  7کیلومتر
 7تا  21کیلو متر
 21کیلومتر و باالتر
زیر  4هکتار
 4تا  2هکتار
 2هکتار و باالتر

فراوانی

درصد

درصد واقعی

سایر شاخصههای آماری

222
24
2
272
31
72
34
12
42
24
23
12
22
27
21
41
21
227
13
22
221
72
221
22
12
227
72
22
22
223
3

24/7
2/7
4
77/2
12/2
42/1
12/2
21/2
22/2
2/7
14
37/2
22
34/7
32/1
27/2
41/1
77/2
21/2
2
72/4
47/7
77/4
43/2
21/2
72/2
47/7
7/7
31/7
77/4
1

24/7
211
4
72/2
211
42/1
21/2
77/3
24/7
211
14
22/2
211
34/7
23/2
211
41/1
27/2
211
2
23/4
211
77/4
22/3
211
72/2
23/7
211
31/7
22
211

نما :مرد
میانگین37/21 :
انحراف معیار22/21 :
نما :تحصیالت ابتدایی

میانگین14/31 :
انحراف معیار22/21 :
میانگین4/27 :
انحراف معیار2/72 :
میانگین2/77 :
انحراف معیار4/71 :
میانگین3/24 :
انحراف معیار2/22 :
میانگین7/17 :
انحراف معیار4/22 :
میانگین3/72 :
انحراف معیار1/27 :
میانگین4 :
انحراف معیار2/22 :
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جدول  -4رتبه بندی دیدگاه افراد در منطقه مورد مطالعه درباره انواع کانالهای دریافت اطالعات
میانگین از پنج

انحراف معیار

C.V

رتبه

اعتقاد کشاورز به اهمیت گفتگو و تبادل نظر با سایر کشاورزان

4/21

1/272

1/123

1

اعتقاد کشاورز به اهمیت گفتگو و به کارگیری توصیههای کارشناسان

4/33

1/224

1/142

2

دریافت اطالعات از تماشای تلویزیون

4/27

1/214

1/124

4

دریافت اطالعات از گوش کردن به رادیو

4/13

2/124

1/471

3

اعتقاد کشاورز به حضور کارشناسان ترویج در سر مزرعه

1/77

2/134

1/477

2

دریافت اطالعات از کشاورزان خبره و نمونه

1/21

2/232

1/342

7

دریافت اطالعات از همسایگان و نزدیکان

1/77

1/242

1/427

7

دریافت اطالعات از شرکت در کالسهای ترویجی

1/21

2/171

1/712

2

دریافت اطالعات از مالقات کارشناسان ترویج در محل کارشان

2/21

1/274

1/747

2

دریافت اطالعات از نشریات ترویجی

2/21

1/272

1/743

22

میزان گسترش تکنولوژی مناسب استفاده از پساب در مراکز ترویجی

2/74

1/212

1/712

2

دریافت اطالعات از مجالت و کتابهای کشاورزی

2/72

1/222

1/721

24

دریافت اطالعات از مراجعه به اداره آب و فاضالب

2/23

1/222

1/747

21

دریافت اطالعات از مجالت و روزنامههای عمومی

2/31

1/742

1/717

21

گویهها

جدول  -5رتبهبندی دیدگاه افراد در منطقه مورد مطالعه درباره اثرات اقتصادی استفاده از پساب
میانگین از پنج

نما

انحراف معیار

C.V

رتبه

تأثیر قیمت پساب بر استفاده از آن

4/37

4

1/222

1/122

4

تاثیر در پایداری تولید در آینده
تمایل به پرداخت پول برای استفاده از پساب

4/42
4

4
4

1/771
1/274

1/141
1/123

2
1

آسیب و ایجاد هزینه برای کانالهای آبیاری
تاثیر بر تمایل به استفاده از وام و اعتبار

1/24
2/42

4
2

1/227
1/722

1/441
1/211

3
7

گویهها

 =2خیلی کم =1 ،کم =4 ،متوسط =3 ،زیاد =7 ،خیلی زیاد

به طور متوسط دیدگاه افراد در منطقه مورد

پرداخت پول برای بهرهبرداری از پساب و آسیب به

مطالعه درباره اثرات اقتصادی استفاده از پساب به این

کانالهای آبیاری را متوسط ارزیابی کردهاند .دو متغیر فوق

شرح بود که  11درصد از پاسخگویان تأثیر قیمت پساب

از لحاظ اولویت از دیدگاه کشاورزان به ترتیب با میانگین

بر استفاده از آن و ایجاد تولید پایدار در آینده را متوسط به

 9و  0/39از پنج ،در ردههای سوم و چهارم اثرات

باال ارزیابی کردهاند .متغیر تاثیر در پایداری تولید به دلیل

اقتصادی قرار دارند 31 .درصد از پاسخگویان میزان تمایل

بهرهبرداری از پساب ،آن هم به دلیل اینکه پساب میتواند

به استفاده از وام و اعتبار را خیلی کم ارزیابی کردهاند .با

یک منبع بدون زوال برای استفاده در آینده فرض گردد و

توجه با آمارهای فوق به نظر میرسد که کشاورزان

همچنین تمایل به پرداخت پول برای بهرهبرداری از

دسترسی بسیار کمی به اعتبارات داشته باشند .بهرهبرداری

پساب ،در ردههای اول و دوم اثرات اقتصادی مورد توجه

از پساب به منظور تولید بیشتر و پایدارتر میتواند با باال

کشاورزان قرار دارند 44 .درصد از پاسخگویان تمایل به
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بردن درآمد و در نتیجه قدرت ریسک کشاورزان بر میزان

اولویت از دیدگاه کشاورزان در رده سوم اثرات اجتماعی

استفاده از اعتبارات و وام آنان نیز تاثیرگذار باشد.

جای دارد؛ اما  41درصد از پاسخگویان سالمت محصول

جدول ( )5دیدگاه افراد در منطقه مورد مطالعه،

تولیدی را متوسط ارزیابی نمودهاند .این متغیر از لحاظ

درباره اثرات اجتماعی استفاده از پساب را نشان میدهد.

اولویت از دیدگاه کشاورزان در رده چهارم اثرات

بسیاری از پاسخگویان موافق استفاده از پساب در

اجتماعی جای دارد .در منطقه مورد مطالعه 15/9 ،درصد

کشاورزی سایر مناطق بودند .این متغیر از لحاظ اولویت

از پاسخگویان در صورت وجود آب سالم کافی ،تمایل کم

از دیدگاه کشاورزان در رده اول اثرات اجتماعی جای

و خیلیکم نسبت به استفاده از پساب دارند .این متغیر از

دارد.حدود  11درصد از پاسخگویان ،موافقت باال و

لحاظ اولویت از دیدگاه کشاورزان در ردهی پنجم اثرات

نسبتا باالیی نسبت به استفاده از پساب در کشاورزی

اجتماعی جای دارد؛ بنابراین ،تقریباً نیمی از کشاورزان در

منطقه خودشان داشتند .این متغیر از لحاظ اولویت از

شرایط کم آبی مجبور به استفاده از پساب هستند .در

دیدگاه کشاورزان در رده دوم اثرات اجتماعی جای دارد.

مجموع به نظر میرسد کشاورزان با استفاده از پساب در

بالغ بر  43درصد از پاسخگویان ،استفاده از پساب را تا

کشاورزی ،موافق باشند.

حدودی خالف عرف جامعه میدانند .این متغیر از لحاظ
جدول  -1رتبه بندی دیدگاه افراد در منطقه مورد مطالعه درباره اثرات اجتماعی استفاده از پساب
گویهها

موافق به استفاده از پساب در کشاورزی سایر مناطق
موافق به استفاده از پساب در کشاورزی منطقه مورد مطالعه
خالف عرف جامعه دانستن استفاده از پساب
اطمینان از سالمت محصول تولیدی
در صورت وجود آب سالم کافی ،تمایل نسبت به استفاده از پساب

میانگین از پنج

نما

انحراف معیار

C.V

رتبه

4/22
1/22
1/22
1/27
1/32

3
4
4
4
2

1/222
1/222
1/221
1/222
2/121

1/171
1/127
1/122
1/444
1/742

2
1
4
3
7

 =2خیلی کم =1 ،کم =4 ،متوسط =3 ،زیاد =7 ،خیلی زیاد

به طور متوسط دیدگاه افراد در منطقه مورد

حشرات و ایجاد بوی متعفن ،متوسط به باال ارزیابی

مطالعه درباره اثرات زیست محیطی استفاده از پساب این

نمودهاند .دو متغیر فوق از لحاظ اولویت از دیدگاه

طور بیان گردید که 11 :درصد از پاسخگویان استفاده از

کشاورزان در ردههای چهارم و پنجم اثرات زیستمحیطی

پساب را در مقابله با خشکسالی و کم آبی و حفاظت از

قرار دارند .البته مانند هر فعالیتی ،استفاده از پساب در

منابع آب ،زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نمودهاند .دو متغیر

کشاورزی عالوه بر اثرات مثبت فراوانی که دارد ،طبیعتاً

فوق از لحاظ اولویت از دیدگاه کشاورزان در ردههای اول

دارای اثرات منفی نیز میباشد که مسئولین امر در برنامه-

و دوم اثرات زیست محیطی قرار دارند؛ بنابراین ،در

ریزیهای آینده باید نسبت به حداقل رساندن این اثرات

شرایط کمآبی و خشکسالی کنونی استفاده از پساب در

منفی اهتمام بیشتری داشته باشند .حدود  31درصد از

کشاورزی ،میتواند راهکاری برای جلوگیری از تغییرات

پاسخگویان استفاده از پساب را در کاهش فرسایشپذیری

بیش از حد اقلیمی ،مقابله با خشکسالی و همچنین مانع از

خاک و کاهش گرد و غبار ،متوسط به باال ارزیابی

تخلیه غیر اصولی آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاههای

نمودهاند .همچنین  10درصد از پاسخگویان استفاده از

غیر مجاز شود .کشاورزان استفاده از پساب را در کاهش

پساب را در ایجاد بیمارهای عفونی ،مرگ آبزیان و ایجاد

فرسایش خاک نیز موثر میداند شاید این به دلیل استمرار

بیمارهای پوستی ،متوسط به باال ارزیابی نمودهاند؛ بنابراین

وجود آب و پایداری استفاده از آب مطمئن برای تولید در

میتوان این طور نتیجه گرفت که کشاورزان از اثرات

دیدگاه آنان باشد همچنین بالغ بر  31درصد از

زیست محیطی مثبت و منفی استفاده از پساب تا حدودی

پاسخگویان استفاده از پساب را در افزایش مزاحمت

آگاهی دارند.
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جدول  -7رتبه بندی دیدگاه افراد در منطقه مورد مطالعه ،درباره اثرات زیست محیطی استفاده از پساب
میانگین از پنج

نما

انحراف معیار

C.V

رتبه

مقابله با خشکسالی و کم آبی
حفاظت از منابع آب
افزایش مزاحمت حشرات

3/41
3/27
4/24

7
3
7

1/277
1/234
2

1/222
1/114
1/173

2
1
7

ایجاد بوی متعفن
کاهش فرسایش پذیری خاک
کاهش گرد و غبار
ایجاد بیماریهای عفونی
مشاهده مرگ آبزیان
ایجاد بیماریهای پوستی

4/22
4/77
4/33
4/31
4/31
4/12

3
3
4
3
3
4

1/222
1/222
1/221
2/113
2/117
1/227

1/131
1/142
1/172
1/123
1/122
1/172

4
3
2
7
2
2

گویهها

به منظور پیشبینی آثاری که مجموعهی

( )VIFاستفاده شد نتایج نشان داد مقدراه دوربیت واتسون

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان استفاده کشاورزان

برابر با  1/311بوده که مناسب هست همچنین مقادیر

از پساب در کشاورزی بر جای میگذارد ،با استفاده از

ضرایب تلورانس و عامل تورم واریانس نیز در جدول

رگرسیون چند متغیره خطی به روش گام به گام ،دادههای

شماره  1بیان شده لذا این نتایج نشان میدهد که شروط

حاصل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت .شایان ذکر است

انجام رگرسیون به درستی قابل تشخیص بوده و بررسی

که شروط الزم برای انجام رگرسیون به خصوص آزمون

شده است و این موارد به صورت پیش فرض مورد

استقالل خطاها از روش دوربین-واتسون و همچنین به

بررسی و صحت دادهها برای انجام رگرسیون مورد تایید

منظور بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل نیز از

قرار گرفت.

ضرایب ،تولرانس ( )Toleranceو عامل تورم واریانس
جدول  -8ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای مستقل و معنیداری آنها در معاله رگرسیون
متغیرهای مستقل
R

R2

B

تمایل کشاورزان در استفاده از پساب در کشاورزی
Collinearity statistics
Sig
t
Beta
VIF
Tolerance

-

-

1/132

-

7/232

1/111

-

-

اعتقاد کشاورز به حضور کارشناسان در سر مزرعه

1/427

1/232

1/271

1/222

4/127

1/111

1/37

1/12

اطمینان کشاورز از سالمت محصول تولیدی

1/372

1/111

1/277

1/112

4/372

1/112

1/72

2/23

اعتقاد کشاورز به تأثیر پساب در ایجاد بیماریهای عفونی

1/714

1/173

-1/227

-1/247

-1/472

1/111

1/72

1/23

آگاهی کشاورز از ارزش غذایی پساب برای گیاه

1/721

1/423

1/272

1/112

4/721

1/111

اعتقاد کشاورز به تأثیر پساب در زدن آسیب به کانالهای
آبیاری

1/721

1/432

-1/243

-1/274

-1/771

1/121

1/27
1/21

2/72
1/11

اعتقاد کشاورز به دریافت اطالعات از اداره آبفا روستایی و
آب منطقهای

1/222

1/472

1/237

1/271

1/421

1/122

1/37

2/22

اعتقاد کشاورز به تأثیر پساب در ایجاد بوی متعفن

1/212

1/423

-1/242

-1/271

-1/722

1/121

اعتقاد کشاورز به تأثیر پساب در کاهش فرسایشپذیری
خاک

1/231

1/321

1/213

1/241

1/147

1/112

1/24
1/71

1/11
2/27

خالف عرف جامعه دانستن استفاده از پساب

1/271

1/317

-1/273

-1/221

-1/772

1/112

1/42

1/73

اهمیت گفتگو و بکارگیری توصیه کارشناسان ترویج

1/221

1/342

1/243

1/241

1/227

1/142

1/72

2/22
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نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پس از ورود

نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که

متغیرها به مدل عملیات در ده گام متوقف گردید.

براساس مقدار ضریب برآوردی ( )Betaاطمینان از

همانطور که در جدول ( )1نشان داده شده است،

سالمت محصول تولیدی توسط کشاورز و آگاهی کشاورز

متغیرهای مذکور  49/3درصد میزان استفاده کشاورزان

از ارزش غذایی پساب برای گیاه دو متغیر بسیار مهم و

مورد بررسی از پساب در کشاورزی را تبیین میکنند .در

تاثیرگذاری هستند که کشاورز را به پذیرش استفاده از

گام اول متغیر مالقات کارشناسان در سر مزرعه 14/3

پساب برای آبیاری در مزارع کشاورزی متقاعد نموده

درصد از میزان پذیرش را تبیین میکند .در گام دوم با

است اگرچه دو متغیر خالف عرف جامعه دانستن

اضافه شدن متغیر آگاهی از سالمت محصول تولیدی،

بهرهبرداری از پساب و اعتقاد کشاورز به تأثیر پساب در

میزان تبیین تا مقدار  00/0درصد افزایش پیدا کرد و این

آسیب زدن به کانالهای آبیاری در عدم استفاده و به نتیجه

روند افزایشی ادامه پیدا کرد تا این که در گام آخر (گام

کندی روند پذیرش استفاده از پساب در آبیاری مزارع

دهم) با اضافه شدن متغیر اهمیت گفتگو و بکارگیری

(البته با ضرایب پایینتر) موثر هستند.

توصیه کارشناسان ترویج ،میزان تبیین به  49/3درصد
رسید.

مالقات کارشناسان در

آگاهی از سالمت

سر مزرعه 0/911

خالف عرف جامعه

محصول تولیدی
0/202

دانستن استفاده از

پساب 0/222

آگاهی از ارزش
غذایی پساب برای

گیاه 0/222

آسیب به کانالهای
آبیاری 0/253

میزان بهره برداری کشاورزان از
پساب در کشاورزی

اهمیت بکارگیری توصیه

کارشناسان ترویج 0/230

مراجعه به اداره آب
تأثیر پساب درکاهش

منطقهای0/252

فرسایشپذیری خاک
0/232
تأثیر پساب در ایجاد بوی

بد0/250

تأثیر پساب در ایجاد بیماری
های عفونی 0/231

شکل  -1نتایج تحلیل رگرسیون میزان تمایل کشاورزان به بهره برداری از پساب در کشاورزی
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به عبارت ساده تر زمانی کشاورز از پساب برای

رتبههای اول و دوم اثربخشی کانال ارتباطی دریافت

آبیاری مزرعه استفاده خواهد کرد که اعتقاد به اثربخشی

اطالعات قرار گرفته است .به نظر میرسد که چون

حضور کارشناسان در مزرعه ،عدم زیانبخش بودن پساب

گذشته تماسهای فردی کشاورزان با همدیگر و

در تولید محصول سالم و سالمتی محصول همچنین تاثیر

متخصصان تنها روش و کانال ارتباطی موثر از دیدگاه آنان

عناصر غذایی مفید برای رشد گیاه در پساب و وجود

برای پذیرش روشها و نوآوریهای جدید میباشد بدین

اطالعات مفید قابل دسترس به طور مثال از اداره آبفای

ترتیب میتوان گفت که دو موضوع تبادل نظر با سایر

محل به همراه توصیههای مفید کارشناسان ترویج و اعتقاد

کشاورزان و گفتگو با کارشناسان از نظر کشاورزان اهمیت

به کاهش فرسایش خاک با آبیاری مزرعه توسط پساب در

زیادی دارند به همین دلیل برای باال بردن آگاهی

دیدگاه کشاورز وجود داشته باشد .به طوریکه با افزایش

کشاورزان نسبت به بهرهبرداری از پساب در آینده باید به

یک واحد به متغیرهای ذکر شده به اندازه ضریب

این دو موضوع اهمیت ویژهای داده شود .این موارد با

برآوردی ارائه شده توسط متغیر مربوطه میتوان امید

نتایج تحقیقات گذشته از جمله ویکتور و همکاران

داشت که درصد بهرهبرداری از پساب برای آبیاری مزرعه

( )0110مطابقت دارد همچنین حدود  11درصد از

توسط او افرایش یابد .با توجه به نتایج بدست آمده

پاسخگویان ،تأثیر قیمت پساب بر بهرهبرداری از آن و

میتوان معادله عوامل مؤثر بر میزان بهرهبرداری از پساب

ایجاد تولید پایدار در آینده را متوسط به باال ارزیابی

در کشاورزی را به شکل ذیل بیان نمود:

کردهاند .دو متغیر فوق از لحاظ اولویت از دیدگاه

Y = 3/340 + 6/713x7 +6/711 x3 -6/778x2 +6/710x4

کشاورزان در ردههای اول و دوم اثرات اقتصادی قرار

-6/724x8+6/748x0-6/725x1+6/404x5 -

دارند .به نظر میرسد از دیدگاه کشاورزان بهرهبرداری از

6/784x3+6/724x76

پساب میتواند راهکاری موثر در جهت ایجاد پایداری

در شکل ( )1نام متغیرها و ضرایب برآوردی

تولید از یک سو و کمک قابل توجهی به کاهش هزینههای

بدست آمده برای هر کدام آورده شده است .با توجه به

تولید محصول ازسویدیگر داشته باشد ،این موارد با نتایج

ضرایب استاندارد شده ضرایب برآوردی میتوان گفت که

تحقیقات گذشته از جمله ذوالفقاران و همکاران (،)1911

متغیرهای میزان آگاهی از ارزش غذایی پساب برای گیاه،

ولدسیالسی و همکاران ( ،)0113روتوسکی و همکاران

میزان آگاهی از سالمت محصول تولیدی ،بازدید

( )0111و موجید و همکاران ( )0111مطابقت مینماید.

کارشناسان از مزرعه قویترین متغیرهای تبیین کننده میزان

درباره اثرات اجتماعی به نظر میرسد که

بهرهبرداری از پساب در کشاورزی میباشد .همچنین به

کشاورزان در شرایط خشکسالی به طور کلی موافق

نظر میرسد که متغیر اهمیت گفتگو و بکارگیری توصیه

بهرهبرداری از پساب در کشاورزی میباشند .البته باید

کارشناسان ترویج کمترین تأثیر را در میزان بهرهبرداری از

نسبت به باال بردن آگاهی آنها در این زمینه اقدامات

پساب در کشاورزی داشته است.

اساسی انجام شود .حدود  11درصد از پاسخگویان
بهرهبرداری از پساب را در مقابله با خشکسالی و کم آبی

نتیجهگیری

و حفاظت از منابع آب ،زیاد و خیلی زیاد ارزیابی

بالغ بر  11درصد از پاسخگویان اهمیت گفتگو

نمودهاند؛ بنابراین ،در شرایط کمآبی و خشکسالی کنونی

و تبادل نظر با سایر کشاورزان و اهمیت گفتگو و به

بهرهبرداری از پساب در کشاورزی ،میتواند راهکاری

کارگیری توصیههای کارشناسان ترویج را متوسط به باال

جهت جلوگیری از تغییرات بیش از حد اقلیمی ،مقابله با

ارزیابی کردهاند که دو متغیر فوق از دیدگاه کشاورزان در

خشکسالی و همچنین ،مانع از تخلیه غیر اصولی آبهای
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زیرزمینی بوسیله حفر چاههای غیر مجاز شود .نتایج ذکر

چگونگی تاثیر پساب بر سالمت محصول تولیدی بیسار

شده با نتیجه تحقیقات گذشته مانند گوانگ و همکاران

تاثیرگذار بوده است .این نتایج با نتیجه تحقیقات قبلی

( )0113نیز مطابقت مینماید .البته ،ناگفته نماند که

مانند طاهریون و همکارن ( ،)1931گوانگ و همکاران

بهرهبرداری از پساب در کشاورزی نیز مثل هر عمل

( ،)0111موجید و همکاران ( )0111و قدیر و همکاران

دیگری عالوه بر اثرات مثبت ،اثرات منفی نیز دارد .این

( )0111مطابقت دارد .همچنین به نظر میرسد که متغیر

فرایندهای نامطلوب به خصوص در زمینههای بهداشتی

اهمیت گفتگو و بکارگیری توصیه کارشناسان ترویج

بهرهبرداری از پساب بسیار مشهود و قابل تامل است.

کمترین تأثیر را در میزان تمایل کشاورزان به بهرهبرداری

نتایج ذکر شده با نتایج تحقیقات قبلی مانند طاهریون و

از پساب در کشاورزی داشته است .در این راستا ،باید

همکاران ( ،)1931قدیر و همکاران ( ،)0111گوانگ و

مشکل ریشهیابی شود چرا که به نظر میرسد که

همکاران ( ،)0111ولدسیالسی و همکاران ( )0113و

کارشناسان ترویج در منطقه ،یا شرایط و وضعیت فراگیران

موجید و همکاران ( )0111مشابه میباشد لذا مسئولین امر

را درک نمیکنند یا خود تخصص الزم را در این زمینه

در برنامه ریزیهای آینده باید نسبت به حداقل رساندن

ندارند و باید در آینده نسبت به رفع این مشکل و باال

این اثرات منفی اهتمام بیشتری ورزند .تا فرایند

بردن کیفیت و آگاهی رساندن به کشاورزان اقدامات جدی

بهرهبرداری از پساب با مقبولیت بیشتری در بین کشاورزان

صورت گیرد .همچنین اعتقاد به ایجاد چارچوب نهادی و

همراه شود .مثالً پیشنهاد میشود برای مقابله با بیماریهای

قاونی مشخص ،از طریق تبادل نظر و گفتگو نیز میبایست

ناشی از کاربرد پساب به کشاورزان وسایل ایمن مانند

به عنوان یک راه حل مناسب همچنان که نتیجه تحقیق

پوتین ،دستکش و لباس مخصوص داده شود تا ضمن کار،

باچلر و همکاران ( )0114نیز برآن تاکید دارد از جمله

با پساب به صورت مستقیم تماس نداشته باشند.

راهکارهای توسعه بهرهبرداری پایدار از پساب برای

در نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با توجه به

کشاورزان باشد.

ضرایب استاندارد شده  Betaمیتوان گفت که متغیرهای

از جمله پیشنهادات کاربردی این تحقیق می

میزان آگاهی از ارزش غذایی پساب برای گیاه ،میزان

توان به لزوم ایجاد تماس فنی ،تخصصی و مشاورهای

آگاهی از سالمت محصول تولیدی ،میزان مالقات

مناسب مروجان و کارشناسان ترویج با کشاورزان اشاره

کارشناسان در سر مزرعه قویترین متغیرهای تبیین کننده

نمود به نظر میرسد درک ،آشنایی و آگاهی و دانش

میزان تمایل کشاورزان به بهرهبرداری از پساب در

کشاورزان در مورد مزایا و معایب بهرهبرداری از پساب در

کشاورزی میباشند .این نتیجه با نتیجه تحقیق ویکتور و

مزارع جامع و مانع نبوده لذا از آنجا که براساس نتایج

همکاران ( )0110و موجید و همکاران ( )0111نیز تایید

پژوهش میزان این ارتباط و در نتیجه توسعه دانش

میگردد پس پیشنهاد میشود که مسئولین امر در برنامه

کشاورزان تاثیر قابل توجهی بر تمایل به بهرهبرداری از

ریزیهای آینده نسبت به باال بردن آگاهی کشاورزان از

پساب برای آبیاری مزارع دارد می توان از این عوامل در

ارزش غذایی پساب برای گیاه و همچنین ،برگزاری

توسعه پذیرش و کاربردی نمودن بهرهبرداری از پساب در

کارگاههای تخصصی توسط کارشناسان برای افزایش

مزارع کمک گرفت .اگرچه این روشها میتوانند بسیار

اطالعات و آگاهی الزم به کشاورزان اهتمام بیشتری

موثر باشند اما محدودیتهای خاص خود را دارند لذا می-

بورزند .به نظر میرسد مسایل اجتماعی موثر بر تمایل به

بایست به کانالهای ارتباطی جمع و فراگیرتری مانند تهیه

بهرهبرداری ،به نوعی غیرمستقیم در متغیرهایی مانند

برنامههای تلویزیونی و رادیویی نیز توجه داشت و برنامه-

آگاهی کشاورزان و به خصوص میزان درک آنان از

ریزی مناسب برای تهیه و تدوین چنین برنامههای در
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مورد چالشهای بهرهبرداری از پساب ،مزایا و معایب و

های بهداشتی الزم به خصوص در شیوه کاربردی و

راهکارهای اصالحی این امر توجه خاصی معطوف گردد.

بهرهبرداری از پساب به جهت جلوگیری از بیمارهای

همچنان که بهرهبرداری از نشریات و کتابها و مجالت

عفونی و واگیر در منطقه الزامی است .همچنین کشاورزان

تخصصی از دیدگاه کشاورزان در رتبههای آخر قرار

هنوز در بهرهبرداری از پساب با یک مشکل اخالقی و

گرفته است نشان از ضعف دانش پایه و سواد اطالعاتی

عرفی مواجهه هستند رفع این مشکل از طریق نهادهای
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قانونی و رسمی و غیررسمی محلی مانند بهرهبرداری از

درصدی آنان بر این موضوع نیز تاکید دارد .همچنین نتایج

نظرات اندیشمندان حوزه و غیره جهت دستیابی به

تحقیق نشان داد که کشاورزان و بهرهبرداری کنندگان از

راهکارهای مناسب برای عدم مغایرت شرعی بهرهبرداری

پساب در مورد مسایلی مانند ایجاد بوی متعفن ،شیوع

از پساب از یک سو و بهرهبرداری از نهادهای ترویجی

بیمارهای عفونی واگیر در بهرهبرداری از پساب نگران

برای انتقال و اشاعه مناسب این آرا و اندیشهها میتواند

هستند به نظر میرسد در راستای حل این مشکالت

بسیار کاربردی و موثر باشد.
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