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بر نگرش کشاورزان نسبت به ابعاد پایداري مزرعه در شرایط آبیاري با مؤثرهاي سازه
شهرستان مرودشتمطالعه مورد :پساب شهري

1*اله کرمیعزتوپایهمسعود خوان

)6/2/94؛ پذیرش:25/8/92(دریافت:

چکیده
برايايکنندهمحدودعاملآببهدسترسی. استشدهوابستهغذاکسببرايفاریاب کشاورزيبهايفزایندهصورتبهزمینکرهجمعیت
خشک،نیمهوخشکمنطقهدرگرفتنقراروجغرافیاییخاصموقعیتخاطربهنیزماکشوردر. شودمحسوب میکشاورزيتولیدات
است. هدف این پژوهش ضرورييامرکشاورزي پایداریابی به توسعهدستبرايهاي غیر متعارف مانند پساب شهريآبازاستفاده

براي انتخاب باشد.ثر بر نگرش کشاورزان استفاده کننده از پساب شهري در خصوص پایداري استفاده از این منبع میهاي مؤسنجش سازه
ده کننده از کشاورز استفا203از میان کشاورز99تعداد یستماتیکتصادفی سگیري نمونه مورد نظر در پیمایش با بکارگیري روش نمونه

هاي پژوهش نشان داد که نگرش کشاورزان یافته.ندانتخاب شدآباد در شهرستان مرودشت آباد و سهلپساب شهري در دو روستاي دولت
باشد. در مورد پایداري اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی استفاده از پساب شهري در سطحی باالتر از حد متوسط شاخص مورد استفاده می

،گذار بر ابعاد پایداريتأثیرهاي ترین سازهترین سطح قرار داشت. مهممحیطی پایداري در پایینرزان در مورد بعد زیستکشاونگرش
باشد. در پایان نیز به منظور افزایش پایداري در شرایط استفاده از پساب شهري مدیریت استفاده از پساب شهري و دانش کشاورزان می

ت.هایی ارائه شده اسراهکار

، شهرستان مرودشت.، ابعاد پایدارينگرش کشاورزانکشاورزي پایدار، پساب شهري، هاي کلیدي:واژه

بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیرازاستاددانشجوي کارشناسی ارشد و ،به ترتیب-1
ekarami@shirazu.ac.ir:مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی-*
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مقدمه
هاي گذشته به دلیل افزایش جمعیت نیـاز بـه   در طی سال

ایـن امـر باعـث فشـار     .منابع غذایی نیز افزایش یافته است
حسـاب  ترین منبع تولید غـذا بـه   بیشتر بر مزارع که اصلی

هـاي افـزایش میـزان    آیند، شده اسـت. یکـی از راهکـار   می
بـه  کنـون سـت کـه تـا    اییهاتولید، زیر کشت بردن زمین

در همچنـین و انـد کمبود آب بـه زیـر کشـت نرفتـه    دلیل 
تـوان  هاي زراعی دایر نیز با استفاده بیشتر از آب مـی زمین

ـ  فزایش داد، امیزان تولید را  ی که این امر اهمیت منـابع آب
.دهـد را نشـان مـی  هـا مین غـذاي مـورد نیـاز کشـور    در تأ

. باشـد مـی ضـروري بسـیار هاانسانرفاهوزندگیبرايآب
آبیــاريبــهايفزاینــدهصــورتبــهزمــینکــرهجمعیــت
درآببهدسترسی.استوابستهغذاکسببرايکشاورزي

تولیـدات بـراي ايکننـده محدودعاملدنیانقاطازبعضی
خـاطر بـه ) ایران(ماکشوردر. شودمحسوب میشاورزيک

خشـک منطقهدرگرفتنقراروجغرافیاییخاصموقعیت
امـري عنـوان بهآبمنابع ازدرستاستفادهخشک،نیمهو

پیشـرفته مـدیریت امـر ایـن که؛گرددمیتلقیمهمبسیار
کشـاورزي  پایـدار توسـعه یـابی بـه  دستبرايراآبمنابع

). 1384نژاد و صدراالشرافی، (بریممایدنمیضروري
هـاي متعـدد و   اخیر به دلیل وجود خشکسالیهايدر سال

افـزایش  متعـارف غیرتوجه به منابع آبی،کمبود شدید آب
پیدا کرده است. یکی از منابعی کـه بیشـترین توجـه را در    

، پسـاب  اسـت بین کشورهاي جهان به خود معطوف کـرده 
توانـد  رت تصـفیه مناسـب مـی   که در صـو باشد میشهري 

نظـري و  (کمک بسزایی به بخش کشـاورزي داشـته باشـد   
.)1385، همکاران

کشـــاورزي«پایـــدار،توســـعهدرمهـــمابعـــادازیکـــی
ــدار ــی. اســـت» )Sustainable agriculture(پایـ ازبرخـ

نگرند ومیپایدارکشاورزيبهاکولوژیکدیدازمتخصصان
هـاي جنبـه تضـمین ازرفراتـ رااصـطالح دیگر اینبرخی

دربرگیرنـده راآنکـه طـوري هب. اندصرف دانستهاکولوژیک
جوامــعوهــانهــادپایــداريپایــدار،اخالقــی، رشــدابعــاد

هـاي نیـاز تنهـا نـه پایداردانند. کشاورزيمینیزروستایی
کیفیـت بلکـه ،داردنظردرراتولیدافزایش بهمربوطآتی

نماید مینیز حفظراكخاوهمچنین آبوزیستمحیط
معنـاي بهپایدارکشاورزي). 1385مقدم و کرمی، (رضایی

اصــلیهــدفســه. اســتبــا طبیعــتســازگارکشــاورزي
و محیطــییی اقتصــادي، کیفیــتپایــدار، کــارآکشــاورزي

نشـان مختلـف مطالعـات نتـایج .اسـت اجتماعیمقبولیت
متـداول، از کشـاورزي درهـاي موجـود  بحرانکهدهدمی
Rezaei-Moghaddam(شودناشی میپایداريمعد et al.,

2005(.
و یطـ یمحسـت یزيهـا دامـ ینسبت بـه پ هایامروزه نگران

در حـال گسـترش بـوده و    ياتوسعهيهاتیفعالیاجتماع
يهاامدیپیجوامع، عدم بررسيهاچالشنیتراز مهمیکی

هـا در راسـتاي   هـا و پـروژه  ي طـرح از اجـرا یناشیاحتمال
زحمـت و  و پرنهیهزپريهاها و پروژهطرحباشد.عه میتوس

آنمحققـان را بـر   ن،یگزیمنـابع جـا  نیمأدر تـ تیمحدود
در ییهـا ها و اسـتاندارد العملدستورهیداشته است تا با ته

هرچـه  ،هـا اینگونـه طـرح  منفـی يهـا امدیکاهش پنهیزم
هـاي توسـعه  در برنامـه هـا . در برآورد پیامدبکوشندشتریب

بـه دنبـال اطمینـان از بدسـت آوردن حـداکثر      بایدپایدار
.)Vanclay, 2008(بودمنفعت در قبال حداقل هزینه 

نگـرش کشـاورزان   مطالعات مختلف بر وجـود رابطـه بـین   
کیـد  أتهاي کشـاورزي آنهـا  روشنسبت به محیط زیست و

Rezaei(دارند Moghaddam et al., 2005.(مطالعـه  نتایج
Bayard(ران و همکابایارد et al., انجـام  در استرالیا)2006
ــد ــان دادش ــه   ،نش ــادي ب ــدار زی ــه مق ــان ب ــار زارع رفت

.محیطی ارتباط داردهایشان نسبت به مسائل زیستنگرش
داري بـراي  کننده معنـی در واقع نگرش ممکن است تعیین

نسـبت بــه  کشـاورز نگـرش .محیطـی باشـد  رفتـار زیسـت  
یفیـت از کیممکن اسـت تـابع  یافتیبازهايآباستفاده از

یریت مـد يبـرا نیـز  کشـاورزان یتظرفاما.ها باشداین آب
تصـفیه شـده  پسابمرتبط با يکشاورزيهاچالشصحیح
و محصـوالت یابیبازاریاري،آبیستمسهايیبآسي،(شور
نگـرش و یواقعـ یت، تا ظرفه شودنظر گرفتباید در)غیره

از ایـن  یو چـه زمـان  کجـا  در اینکهکنترليبراکشاورزان
).Gemma, 2011(معلوم گردد ،استفاده کنندهاآبنوع 

در پژوهش خود در مورد اثرات )Ghanem, 2012(قانم 
استفاده از پساب شهري در کشاورزي به این نتیجه دسـت  

هـاي  نگرانـی یافت که خطرات بهداشتی و محـیط زیسـت   
ــوع آب اصــلی  ــن ن ــردن از ای ــا محســوب در اســتفاده ک ه

Lopez(لـوپز و همکـاران  .شـوند مـی  et al., 2010(  نشـان
استفاده از پساب تصفیه شده بـراي آبیـاري زیتـون    ،دادند

در .باعــث افــزایش اســیدیته و شــوري خــاك شــده اســت
آبیـاري، ردر امـ پسـاب اسـتفاده از  یله اساسأمسیقتحق

در وها در خاك، رسوب آنپسابدر ینحضور فلزات سنگ
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يغلظـت بـاال  . باشـد یمـ یـاه وسط گها تجذب آنیتنها
و تعـادل عناصـر   ییجاجابهتواندیمیاهدر گینسنگفلزات
قرار دهـد تأثیرتحت یجذب رقابتیقرا از طریاهگیاساس

)Rattan et al., 2005.(
منـافع صـحیح، مـدیریت بـا پسـاب شـهري  گیـري کـار هب

. داشـت خواهدپیدرفراوانی رامحیطیزیستواقتصادي
تولیـدات عملکـرد توانـد مـی پسابدرموجودمغذيمواد 

شـده  تصفیهپساببهدسترسی.دهدافزایشراکشاورزي
وبخشـد مـی بهبودراکشاورزيوريبهرهآبیاري،منظوربه

کـاهش دهد. بـا میکاهشراشیرینآببرايتقاضامیزان
علـت بهکودهاي شیمیاییهاي مربوط به استفاده ازهزینه
بـه شـده صـرف هزینـه میـزان مغـذي، وادخرید مـ حذف
,Murray and Ray(شود میاقتصاديپسابتصفیهمنظور

تحقیقـــــات کـــــاالوروزیوتیس و همکـــــاران   ).2009
)Kalavrouziotis et al., 2008(    نشـان داد کـه اسـتفاده از

ــوالت    ــاري محص ــراي آبی ــهري ب ــده ش پســاب تصــفیه ش
ي ایـن  د اقتصـاد دار عملکـر کشاورزي باعث افزایش معنـی 

.محصوالت خواهد شد
هاي جهان در حـال اسـتفاده از   اکنون بسیاري از کشورهم

از ایـران باشـند. در  براي کشاورزي خود مـی پساب شهري
براي کشاورزي مرسـوم بـوده ولـی    پسابدیرباز استفاده از 

و اسـت در چند سال گذشته به تصفیه آن مبـادرت شـده  
رار گرفتـه اسـت.   پساب تصفیه شده در اختیار کشاورزان ق

ا حـد زیـادي بـا    توان تدر صورت توسعه اصولی این امر می
کشـاورزي مقابلـه   آبـی در بخـش   مشکل خشکسالی و کم 

یـن منظـور هـدف از    ه ا. بـ )1385، نظري و همکاران(کرد
در بـین  مـزارع میـزان پایـداري  بررسی،این پژوهشانجام 

ل کشاورزان استفاده کننده از پساب شهري و تعیـین عوامـ  
د.باشجوامع میاینگونهبر ابعاد مختلف پایداري درمؤثر

پژوهشروش 
گیـري از  که بـا بهـره  ،باشداین پژوهش از نوع توصیفی می

ابـزار  آوري شده اسـت. هاي تحقیق جمعفن پیمایش، داده
.بوده استمندنیمه ساختاراطالعات پرسشنامهيآورجمع

مطالعـه در نظـر   شهرستان مرودشت به عنوان منطقه مورد 
گرفته شد. ساکنان دو روستاي این شهرستان (دولـت آبـاد   
و سهل آباد) در شش سـال گذشـته بـراي آبیـاري اراضـی      

انـد.  استفاده نمودهتصفیه شدهزراعی خود از پساب شهري
کشـاورز  203دین ترتیب جمعیت مـورد مطالعـه شـامل    ب

گیري تصادفی سیستماتیک متناسب بوده که بصورت نمونه
نفـر انتخـاب گردیدنـد.    99از این دو روستا جمعا با حجم
، پایداري نظام هاذکر است که از نظر سنجش متغیرالزم به

ر ابعاد (اجتماعی، اقتصادي، عنوان متغیر وابسته دزراعی به
محیطی و بهداشتی) مورد سنجش قرار گرفته است. زیست

اعی، با استفاده از میزان مشـارکت اجتمـ  پایداري اجتماعی 
ــغل      ــذابیت ش ــاعی، ج ــجام اجتم ــرفت، انس ــزه پیش انگی

شـده اسـت.   کشاورزي، تضاد آب و میزان مهاجرت تعریـف 
اقتصادي بـه عملکـرد محصـول،    منظور سنجش پایداري به

در يگـذار هیسـرما ، دیـ جدیشغليهافرصتثبات درآمد، 
ي دیتوليهانهیهزی و امکانات شغلي، کشاورزيهاتیفعال

محصول گنـدم، جـو و ذرت   وهش سهپژدر اینشد. توجه
باشـند،  اي که محصوالت تولیدي غالب در منطقه میعلوفه

واحد عملکرد بر اساس تن در یک هکتار (انتخاب گردیدند 
درصـد کـل   نرخ اشتغال براي هر خانوار از طریق.)باشدمی

.شدسال خانوار تعیین 15افراد شاغل بر تعداد افراد باالي 
اصـلی میـزان   هـاي  یطی بر پایه شاخصمحپایداري زیست

مصرف انواع کودهاي شیمیایی و سموم شیمیایی در واحـد  
ــک  ــار و ی ــههکت ــهمجموع ــعیت   يگوی ــه وض ــوط ب مرب

تعریف شده است. ،هاي زراعی کشاورزمحیطی زمینزیست
پایداري بهداشتی نیز در دو بعد بهداشت روانی و بهداشـت  

جسمانی سنجیده شده است.
بخـش تـرویج و   توسـط اسـاتید  پرسشـنامه روایی صـوري  

آموزش کشـاورزي دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه شـیراز و      
ییـد قـرار   جهاد کشاورزي استان فارس مورد تأکارشناسان

منظور تعیـین پایـایی ابـزار سـنجش یـک      سپس بهگرفت.
ي آباد از توابـع بخـش مرکـز   مطالعه راهنما در روستاي رجا

ی بـا جمعیـت مـورد    شهرستان مرودشت که شرایط مشابه
، انجام گرفت. ه و از محدوده تحقیق خارج بودمطالعه داشت

عنـوان  یه شـده، شـهري بـه   فتصدر این روستا نیز از پساب
شـود. هاي زراعی استفاده مـی منبع آبی در بعضی از زمین

ضریب آلفـاي  پرسشنامه تکمیل گردید.30،در این مرحله
بـراي ت آمـد.  دسـ هبα=92/0تا α=60/0بدست آمده بین 

ي جامعـه کلـی وضـعیت توصـیف و هادادهتحلیلوتجزیه
اسـتفاده فراوانـی ومیـانگین توصیفیآماراز،مطالعهمورد
گذارتأثیرعواملتبیینمنظوربهرگرسیونیتحلیلازوشد

بر نگرش کشـاورزان نسـبت بـه ابعـاد پایـداري مزرعـه در       
بـراي ایـن   .گردیـد استفاده شرایط آبیاري با پساب شهري

شده است.استفاده21نسخهSPSSافزارنرمازکار
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و بحثهایافته
هاي فردي کشاورزان مورد پژوهشویژگی

فاده کننده از پساب ررسی سطح تحصیالت کشاورزان استب
درصـد  27و 31، 40دهد که بـه ترتیـب   شهري نشان می

ــا آن ــیالت اب ه ــمی، داراي تحص ــواد رس ــد س ــدایی و فاق ت
2ند. این در حالی است کـه تنهـا   ی یا متوسطه بودراهنمای

لعـه داراي تحصـیالت دانشـگاهی    درصد از افراد مـورد مطا 
ز دهنـد کـه بیشـتر کشـاورزان ا    ها نشان مـی اند. یافتهبوده

الزم به ذکر اسـت کـه   اند. تحصیالت باالیی برخوردار نبوده
ی کـه در ایـن پـژوهش مـورد بررسـی قـرار       کشاورزانیهکل

میانگین سـابقه فعالیـت کشـاورزان    .اندمرد بودهد،انگرفته
بررسـی میـزان تجربـه کشـاورزي     است. سال بوده20/31

درصـد از آنهـا سـابقه    14کـه تنهـا   دادپاسخگویان نشـان  
انـد. ایـن یافتـه    سال داشـته 10کشاورزي کمتر از فعالیت

نشانگر آن است که افراد مورد مطالعه از تجربـه کشـاورزي   
.اندوردار بودهمناسبی برخ

عملکرد محصول
متوسط تولید گندم در مزارع آبیاري شده با پساب شـهري  

تن در هکتار بـوده اسـت. همچنـین میـزان تولیـد دو      1/5
اي نیز در این گونـه مـزارع   محصول دیگر جو و ذرت علوفه

باشد.تن در هکتار می66و 9/3به ترتیب برابر 
نرخ اشتغال

کمتـرین نـرخ   ،دهـد ان مـی ) نشـ 1جـدول  (همانطور کـه  
درصـد بـوده و   10بین این گـروه از کشـاورزان  اشتغال در 

میانگین نرخ اشتغال نیـز  باشد.میدرصد 80بیشترین نرخ 
درصد بوده است. با افزایش نرخ اشتغال در بین جوامع، 44

یابد.پایداري اقتصادي آنان نیز افزایش می
يهـا پیامـد کشـاورزان نسـبت بـه   و نگرشدانش

يپساب شهراستفاده از 
دانـش کشـاورزان کـاربر پسـاب     میزانمربوط به هايیافته
آورده شده است. مطـابق منـدرجات   ) 1جدول (در يشهر

کـه نشـان   باشـد مـی 13دانش کشاورزان یانگینجدول، م
هـاي  سطی نسبت به پیامـد دانش متودهد کشاورزان از می

ــوده  ــد.اســتفاده از پســاب شــهري برخــوردار ب ــرش ان نگ
هاي استفاده نسبت به پیامد) 52/14(با میانگین کشاورزان 

نتایج پژوهش از پساب شهري تا حدودي مثبت بوده است.
ــاح  ــداد و نج Haddad(ح & Najah, 2005( ــان داد نش

هـاي اسـتفاده از   افرادي که دانش بیشتري در زمینه پیامد
ري گیبهرهزمینهتري در اند، از نگرش مثبتداشتهها پساب

ــوده از  ــوردار ب ــالب برخ ــدمات آب و فاض ــد خ ــزان ان و می
تـر ها در اجراي این خدمات نیز باالهمکاري و مشارکت آن

در طـی تحقیقـات خـود    )Gemma, 2011(گما .استبوده
نگرش بر رفتار کشـاورزان نسـبت بـه نحـوه     تأثیردر مورد 

استفاده از پساب شهري و کشاورزي پایدار بـه ایـن نتیجـه    
مـدیریت  که نگرش کشاورزان رابطـه مسـتقیمی بـا    رسید 

.آنان داردپایدار مزرعه توسط 
هاي مدیریتیفعالیت
هاي مدیریتی استفاده از پساب شهري بیشتر مربوط فعالیت

باشد، یعنی نحوه مدیریت به بعد بهداشتی استفاده از آن می
اي که کمترین اثرات منفی بهداشتی گونهاستفاده از پساب به

راي کشاورز و مصرف کننده و همچنین محیط زیست به را ب
دنبال داشته باشد. میانگین فعالیت مدیریتی استفاده از پساب 

قرار دارد) و انحراف 0- 20(هیانگین در بازه 17/13برابر با 
باشد. این یافته بدان مفهوم است که می35/3معیار 

ی محیطکشاورزان مورد مطالعه مالحظات بهداشتی و زیست
مربوط به استفاده از پساب شهري را در حد متوسطی مورد 

اند.توجه قرار داده

میزان عملکرد محصوالت، نرخ اشتغال، دانش و نگرش در میان کشاورزان-1جدول 
یارانحراف معیانگینمیشینهبینهکممتغیر

471/54/1هکتار)در(تنعملکرد گندم
369/31/1هکتار)در(تنعملکرد جو

30100663/15هکتار)دراي (تنعملکرد ذرت علوفه
1080440/12نرخ اشتغال (درصد)

131/2*517)واحددانش (
52/148/4*72/19)واحدنگرش (

.قرار دارد0- 20میانگین ارائه شده در بازه*
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ده از ابعاد مختلف پایداري در بین کشاورزان استفاده کنن
پساب شهري
) 2(جدول میانگین ابعاد پایداريبررسیازنتایج حاصل

استفاده از پساب ،از دیدگاه کشاورزانکه دهدنشان می
افزایش پایداري اجتماعی گردیده است. شهري منجر به

از منابع مشترك برداري نحوي که تضاد در زمینه بهرههب
ش میزان کاهش یافته است. عالوه بر آن، افزای،آب

دسترسی به آب از طریق مصرف پساب شهري، موجب 
و افزایش جذابیت شغل کشاورزي و ارتقاي انگیزه پیشرفت

است.شدهمیان کشاورزان منطقه درکاهش تضاد آب
کشاورزان مورد مطالعه پایداري اقتصادي مزرعه خود را 

اند. یعنی معتقد هستند که از ارزیابی کرده3/12برابر با 
(جدول پایداري اقتصادي در حد متوسطی قرار دارند نظر 

نگرش نسبتا مثبت کشاورزان نسبت به پایداري ). 2
تواند به این دلیل باشد که استفاده از پساب میاقتصادي 

بوده به ،شهري عالوه بر اینکه یک منبع آب ارزان قیمت
هاي خارجی (کودهاي دلیل کاهش استفاده از نهاده

هاي تولید و همچنینهش هزینهشیمیایی) یعنی کا
. موري و نمایدمیکمک افزایش عملکرد به اقتصاد مزرعه 

استفاده از پساب ندمعتقد)Murray and Ray, 2009(رِي 
هاي تولید در بخش تصفیه شده باعث کاهش هزینه

،زادهابراهیم(شود. بسیاري از محققان دیگر کشاورزي می
Kalavrouziotisو1385، نظري و همکاران، 1386 et al.,

اند هاي خود به این نتیجه دست یافتهدر پژوهش) 2008
که استفاده از پساب شهري باعث افزایش عملکرد 

شود.محصوالت مختلف در سطح مزرعه می
کشاورزان، پایداري زیست محیطی نظام زراعی خود را در 

استفاده از). 4/10میانگین اند (حد متوسطی ارزیابی نموده
هاي باعث کاهش استفاده از کودسوپساب از یک 

ویژه هدیگر استفاده از سموم بسويشود و از شیمیایی می
دهد. محققین مختلف درباره ها را افزایش میکشعلف
ات مثبت و منفی استفاده از پساب شهري بر روي تأثیر

اند. تعدادي محیط زیست نظرات متفاوتی را ارائه داده
Akponikpeپ و همکاران (همچون اکپونیک et al., 2010 (

مثبت استفاده از پساب شهري بر روي محیط تأثیرمدعی 
زیست به دالیل مختلف همچون کاهش استفاده از انواع 

هاي شیمیایی و یا عدم رهایی مستقیم پساب به کود
Sharma(دیگريانپژوهشگراند. محیط زیست شده et

al., 2007, Kalavrouziotis et al., 2008, Wong et al.,

ات منفی استفاده از تأثیرهم وجود دارند که از )2002
استفاده از پساب کهنداند و معتقدپساب سخن گفته

شهري به مرور غلظت عناصر مختلف و مضر براي گیاه، دام 
تواند مشکالت و انسان را در خاك افزایش داده و می

ه باشد.ه زیادي را به دنبال داشتبهداشتی ثانوی
اهمیت وضعیت بهداشتی و با توجه به،در این پژوهش

به ابعاد يبعد دیگر،مستقیم استفاده از پساب بر آنتأثیر
پایداري تحت عنوان پایداري بهداشتی افزوده شده است. 
کشاورزان اظهار داشتند که استفاده از پساب شهري هیچ 

پیامد نگرانی براي آنان ایجاد نکرده است، یعنی در واقع
در بعد منفی را در بعد بهداشت روانی در پی ندارد. 

بیشترین بیماري که کشاورزان استفاده ،بهداشت جسمانی
اند، مشکالت پوستی بوده کننده از پساب با آن مواجه بوده

اگر استفاده از پساب شهري براي مصارف کشاورزي است. 
صورت بهداشتی و با کمک وسایل و ادوات ایمن و هب

ویژه ههاي مختلف ببیماريتاندارد  صورت نگیرد، اس
بر خالف . را در پی خواهد داشتهاي پوستی عفونت

،انتظاري که از نتایج این قسمت از پژوهش وجود داشت
استفاده از پساب را بر تأثیرکشاورزان مورد مطالعه 

). 2اند (جدول پایداري بهداشتی خود مثبت بیان کرده
Faruqui(فاروکیو و همکاران  et al., 2008( در پژوهش

استفاده از پسابخود به این نتیجه دست یافتند که
هاي آنان و محیط بر سالمت کشاورزان، خانوادهشهري

گذارد که با دیدگاه بر جاي میمنفیتأثیرزیست 
.باشدکشاورزان مورد مطالعه در این پژوهش هماهنگ نمی

پایداريهاي مؤثر بر ابعادسازه
در نگرش کشاورزان هاي موجود منظور بررسی تفاوتبه

گانه عاد چهار نسبت به اباستفاده کننده از پساب شهري 
این ثر بر نگرش این افراد در هر کدام از ؤپایداري، عوامل م

ابعاد مورد سنجش قرار گرفت.
پایداري اجتماعی

دهد، از بین عوامل مؤثر، نشان می3طور که جدول همان
یریتمدعملکرد محصوالت، هنجار اجتماعی،شش متغیر

هايیامدنگرش نسبت به پشهري، استفاده از پساب
استفاده از هايیامددانش نسبت به پ، استفاده از پساب

- بینییالت، بیشترین توانایی پیشتحصیزانمو پساب

یریتمد، هامیان آناز پایداري اجتماعی را دارند.کنندگی
درصد از 21بینی حدود با پیششهرياستفاده از پساب 

تغییرات پایداري اجتماعی بیشترین تأثیرگذاري را داشته 
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است. به عبارتی دیگر کشاورزانی که مدیریت بهتري در 
استفاده از پساب شهري براي آبیاري محصوالت خود 

اند. در دارند، از پایداري اجتماعی باالتري برخوردار بوده
مدیریت استفاده از پساب حقیقت با آموزش نحوه صحیح 

توان پایداري شهري براي آبیاري محصوالت کشاورزي می
اجتماعی را در بین این دسته از کشاورزان افزایش داد. 

هاي وارد شده در معادله رگرسیون در مجموع سایر متغیر
درصد از تغییرات پایداري اجتماعی را 3/16توانستند 

صورت زیر قابل هبتوضیح دهند. تابع پایداري اجتماعی 
استخراج است:

پایداري اقتصادي
یرمتغعوامل مؤثر، چهارینکه از بدهدینشان م4جدول 

یریت، مدیهنجار اجتماعمیزان دسترسی به اطالعات، 

یامدهاينگرش نسبت به پي واستفاده از پساب شهر
بینی پایداري بیشترین توانایی را در پیشاستفاده از پساب

متغیر هنجار .در جامعه مورد مطالعه دارنداقتصادي
درصد از تغییرات پایداري اقتصادي را 3/12اجتماعی

همچنین متغیر مدیریت استفاده از نماید. بینی میپیش
درصد از تغییرات پایداري اقتصادي را 2/15پساب شهري 

نحوه مدیریت استفاده از پساب نماید. بینی میپیش
را بر بعد اقتصادي نیز داشته است شهري، بیشترین تأثیر 

که اهمیت مدیریت صحیح استفاده از این منبع آبی را 
- سازد. همچنین متغیر نگرش نسبت به پیامدنمایان می

از تغییرات درصد 5/13هاي استفاده از پساب شهري 
تابع پایداري .نمایدبینی میپایداري اقتصادي را پیش

ج است:صورت زیر قابل استخرااقتصادي به

میانگین ابعاد مختلف پایداري- 2جدول
یارانحراف مع*یانگینمیشینهبینهکممتغیر

5163/139/7بعد اجتماعی
6173/121/6بعد اقتصادي

4154/102/4محیطیبعد زیست
9193/149/4بعد بهداشتی

.قرار دارد0-20میانگین ارائه شده در بازه*

پایداري اجتماعیی کنندهنیبشیپهايسازه- 3جدول
ضریب همبستگی برچسب متغیرمتغیر

چندگانه
ضریب تعیین 

(R2)

ضریب تعیین
R2تغییرتعدیل شده

١x167/0028/0018/0028/0عملکرد محصوالت
٢x168/0028/0008/0001/0میزان دسترسی به اطالعات

٣x284/0081/0052/0053/0یهنجار اجتماع
۴x540/0292/0262/0211/0مدیریت استفاده از پساب شهري

۵x603/0364/0330/0072/0نگرش نسبت به پیامدهاي استفاده از پساب
۶x607/0369/0327/0005/0دانش نسبت به پیامدهاي استفاده از پساب

٧x611/0373/0324/0004/0میزان تحصیالت
٨x611/0374/0318/0001/0نرخ اشتغال

F= 15/27 Sig= 0001/0

١x)010/0(=y + ٢x)083/0( + ٣x)232/0( + ۴x)505/0( + ۵x

)306/0( + ٧x)057/0( -۶x)079/0( + ٨x)034/0(

١x)012/0(=y + ٢x)413/0( + ٣x)364/0( + ۴x)443/0( +

)409/0( ۵x + ٧x)040/0(+۶x)123/0( + ٨x)096/0(
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محیطیپایداري زیست
هاي یرمتغمحیطیبینی پایداري زیستدر جهت پیش

یریتمدعملکرد محصوالت، میزان دسترسی به اطالعات، 
هايیامددانش نسبت به پو شهرياستفاده از پساب 
بینی بیشترین قدرت پیشيشهراستفاده از پساب

دانش نسبت به یرمتغ). 5(جدول اندرا داشتهکنندگی 
درصد از 1/7ییاستفاده از پساب به تنهاهايیامدپ

به .نمایدیمبینییشرا پمحیطیپایداري زیستییراتتغ
یشترین تأثیر را بر پایداري بیان دیگر، میزان دانش افراد ب

رند، که دانش بیشتري داکشاورزانی محیطی دارد. زیست
تري برخوردار محیطی مطلوبمزارع آنان از پایداري زیست

وارد شده در معادله رگرسیون هاي سایر متغیراست.
رات پایداري یدرصد از تغی2/17توانستند در مجموع

هاي اسپیلمن و یافتهبینی نمایند. محیطی را پیشزیست
Spielman)کلموورك  & Kelemework, 2009)کید بر أت

همانند دانش افراد در هاي فردي اهمیت ویژگی
محیطی داشتند. بیلدرز و هاي زیسترکارگیري رفتاهب

Bielders(همکاران et al., نیز دریافتند که زارعان ) 2003
تر تمایل بیشتري به اجراي اقدامات با سطح سواد باال

محیطی را ستتابع پایداري زیکنترل فرسایش خاك دارند.
بصورت زیر استخراج کرد:توانمی

پایداري بهداشتی
به منابع رسیدستیرمتغچهار، عوامل مؤثریناز ب

یامدهاينگرش نسبت به پی، هنجار اجتماعی،اطالعات
استفاده از پیامدهاياستفاده از پساب و دانش نسبت به

ییراتدرصد از تغ16توانستند در مجموع شهري پساب 
میزان .)6(جدول کنندبینییشرا پي بهداشتیپایدار

درصد از تغییرات 7/11ی حدود منابع اطالعاتاستفاده از
به هر میزان که نماید.بینی میپایداري بهداشتی را پیش

کشاورزان دسترسی بیشتري به منابع اطالعاتی داشته 
باشند و از دانش و اطالعات بیشتري در این رابطه 

پایداري بهداشتی آنان نیز افزایش برخوردار گردند،
و نگرش ی، هنجار اجتماعمتغیرهاي بعدي شامل یابد.می

شهري بودند استفاده از پسابپیامدهاي دانش نسبت به 
رات پایداري یدرصد از تغی4و 3/2، 8/1که به ترتیب 

مدل ارائه مجموع،در .نمایندبینی میبهداشتی را پیش
تابع پایداري بهداشتی ابطه نیست. شده مدل قوي در این ر

صورت زیر قابل استخراج است:هب

پایداري اقتصاديی کنندهنیبشیپهايسازه- 4جدول
ضریب همبستگی برچسب متغیرمتغیر

چندگانه
ضریب تعیین 

(R2)

ضریب تعیین
R2تغییرتعدیل شده

١x101/0010/0001/0010/0عملکرد محصوالت
٢x218/0047/0027/0037/0رسی به اطالعاتمیزان دست

٣x412/0170/0144/0123/0هنجار اجتماعی
۴x567/0322/0293/0152/0مدیریت استفاده از پساب شهري

۵x676/0457/0428/0135/0هاي استفاده از پسابنگرش نسبت به پیامد
۶x685/0469/0434/0012/0هاي استفاده از پسابدانش نسبت به پیامد

٧x687/0473/0432/0004/0میزان تحصیالت
٨x693/0480/0434/0007/0نرخ اشتغال

F= 62/18 Sig 0001/0=

١x)186/0= (y - ٢x)371/0( + ٣x)182/0( - ۴x)137/0( +

)206/0( ۵x - ٧x)161/0(+۶x)269/0( + ٨x)005/0(
١x)001/0(=y - ٢x)406/0( - ٣x)108/0( + ۴x)101/0( +

)239/0( ۵x - ٧x)057/0(-۶x)243/0( + ٨x)092/0(
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پایداري زیست محیطیی کنندهنیبشیپهايسازه-5جدول
ضریب همبستگی برچسب متغیرمتغیر

چندگانه
ضریب تعیین 

(R2)

ضریب تعیین
R2تغییرل شدهتعدی

١x186/0034/0024/0034/0عملکرد محصوالت
٢x305/0093/0074/0059/0میزان دسترسی به اطالعات

٣x314/0099/0070/0006/0هنجار اجتماعی
۴x369/0136/0100/0038/0مدیریت استفاده از پساب شهري

۵x387/0150/0104/0013/0نگرش نسبت به پیامدهاي استفاده از پساب
۶x470/0221/0170/0071/0دانش نسبت به پیامدهاي استفاده از پساب

٧x493/0243/0184/0022/0میزان تحصیالت
٨x493/0243/0175/0010/0نرخ اشتغال

F= ١٥/١٦ Sig= ٠٠٠١/٠

پایداري بهداشتیکننده بینییشپهايسازه- 6جدول
ضریب همبستگی ربرچسب متغیمتغیر

چندگانه
ضریب تعیین 

(R2)

ضریب تعیین
R2تغییرتعدیل شده

١x147/0022/0012/0022/0عملکرد محصوالت
٢x372/0139/0121/0117/0میزان دسترسی به اطالعات

٣x396/0157/0131/0018/0هنجار اجتماعی
۴x403/0162/0127/0005/0مدیریت استفاده از پساب شهري

۵x430/0185/0142/0023/0هاي استفاده از پسابنگرش نسبت به پیامد
۶x474/0225/0174/0040/0هاي استفاده از پسابدانش نسبت به پیامد

٧x475/0226/0166/0001/0میزان تحصیالت
٨x482/0232/0164/0007/0نرخ اشتغال

F= 36/15 Sig= 0001/0

هاري و پیشنهادگینتیجه
ی که از پساب شهري در مزارع خود استفاده کشاورزان

نگرش مثبتی نسبت بعد پایداري اجتماعی دارند.،کنندمی
در مزارعی که از پساب شهري به عنوان منبع آب کمکی 
استفاده شده است مشکالت دسترسی به منابع آبی کاهش 

اورزان یافته و میزان تضاد آب در بین این دسته از کش
یکی از اثرات استفاده از پساب، افزایش باشد. کمتر می

جذابیت عملکرد محصوالت بوده که این امر باعث افزایش 
و همچنین شدهانگیزه پیشرفت در کشاورزان شغلی و 

در است.پایداري اقتصادي را براي آنان به دنبال داشته
استفاده از ،محیطی کشاورزان اعتقاد دارندبعد زیست

به هر میزان . متوسطی داشته باشدتأثیرتواند ساب میپ
نگرش بهتر و دانش بیشتري نسبت به که کشاورزان

- و از تحصیالت باالاندپیامدهاي استفاده از پساب داشته

نیز در میان آنان پایداري اجتماعی،اندتري برخوردار بوده
افزایش یافته است.

عوامل اصلی در از یکی ،با توجه به نتایج ارائه شده
مدیریت صحیح در ،ایدار اینگونه جوامعتوسعه پگسترش

دانش کشاورزان میزان همچنینواستفاده از پساب شهري
هاي پژوهش نشان داد که کشاورزان، با یافته.بوده است

توانند از پایداري اجتماعی و زیست مدیریت بهتر می
نابع محیطی باالتري برخوردار باشند. افرادي که از م

،کنند و دانش بیشتري دارنداطالعاتی بیشتر استفاده می
محیطی و بهداشتی باالتري نیز داراي سطح پایداري زیست

منابع اطالعاتی بیشتري در باشند. بدین منظور بایدمی
میزان دانش این افراد را اختیار کشاورزان قرار داده و 

ستفاده از معایب انسبت به نحوه استفاده از پساب، مزایا و
آنان را در نحوه صحیح مدیریت راهو از این آن افزایش داد

مثبت تأثیراستفاده از پساب یاري داد و بر نگرش آنان 
د در این بین نقش مهم نتوانمییترویجهاي نهادگذاشت. 

له اصلی افزایش أد. چون مسنگذاري را ایفا کنتأثیرو 
انکشاورزموقع به ه رسانی درست و بآگاهی و اطالع
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منابع اطالعاتی بیشتري را در اختیار ترویج باید،باشدمی
شهرياز پسابکشاورزان قرار دهد و نحوه استفاده صحیح

ها را را به آنان آموزش دهد و آنبراي مصارف کشاورزي 
هاي منفی استفاده نادرست از این منبع آبی آشنا با پیامد

هاي ترویجی، مواد الستواند از طریق ک. این کار میسازد
کارشناسان و مروجان توسطهاي فنیتوصیهانتشاراتی و
انجام پذیرد.

جایگزین همچون پساب شهري استفاده از منابع آب
ي براي جبران کمبود منابع آب مؤثرتواند کمک بسیار می

موجود باشد. استفاده از پساب شهري براي مصارف 
ل دارد، ولی در صورت کشاورزي مزایاي بسیاري را به دنبا

استفاده نادرست و آگاه نبودن از تمامی اثرات استفاده از 
هاي زراعی این منبع آب، خطراتی را براي کشاورزان، زمین

و در نهایت مصرف کنندگان شهري در پی خواهد داشت. 

در مؤثرتواند گامی میپژوهشاین هايیافتهگیري از بهره
خصوص معرفی مزایا ه ب،انبهبود اطالع رسانی به کشاورز
چنین کمک به شهري و همو معایب استفاده از پساب 

تر در استفاده هاي دقیقریزيالن مربوطه براي برنامهمسئو
باشد.عنوان منبع آبی مطمئن از پساب شهري به

توانند بر هر کدام هاي بسیاري میبا توجه به اینکه متغیر
بررسی همه این ،اشندگذار بتأثیراز ابعاد توسعه پایدار 

مقدار واریانس ونبودهها در این پژوهش میسر متغیر
از ؛باشدیز در این مطالعه چندان زیاد نمیتبیین شده ن

شود که سایر پژوهشگران، مطالعات توصیه میرو این
هاي تکمیلی را براي شناسایی و بررسی سایر متغیر

م دهند.گذار بر ابعاد مختلف توسعه پایدار انجاتأثیر
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Dimensions of Farms under Wastewater Irrigation: The Case of
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Abstract
The population of the planet is increasingly dependent on irrigation for food. Access to water in Iran
like other arid and semi-arid regions of the world is a major limiting factor for agricultural production.
Appropriately treated domestic sewage can be regarded as ideal for irrigation and fertilization purposes,
particularly in the (semi)arid climate regions. However, the sustainability of wastewater use in
agricultural production as perceived by farmers is a major issue. Therefore, the aim of this research was
to find the determinants of farmers’ attitudes towards different sustainability dimensions of wastewater
use in agricultural production in two villages in Marvdasht county, Fars province, Iran. A survey
research was used with systematic random sampling technique to select 99 farmers from the 203 who
irrigated their farm with wastewater. The findings indicated that the most important determinants of
different dimensions of sustainability are farmers' knowledge and wastewater management skills.
Recommendations are offered to improve the sustainability of wastewater use for crop production.

Keywords: Urban Wastewater, Agricultural Sustainability, Farmers' Attitudes, Sustainability
Dimensions, Marvdasht County.
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