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 چکیده
 استفاده فرهنگی و اجتماعی موانع بررسی به شناختیجامعه منظری از ایران در بارنخستین برای حاضر، تحقیق

درک زنان از فاضالب  یفی،با استفاده از روش ک ،تحقیق این در. است پرداخته شدهتصفیه فاضالب از

 این. یما کرده یرا بررس شدهیهتصف بفاضال از استفاده برای هاآن شروط و ادراک این علل ،شده یهتصف

 عالمه)دانشگاه  دانشگاهی فضای در زنان از ایمجموعه با یافتهساختنیمه های مصاحبه اساس بر پژوهش

بحران آب را درک  یان،آن است که اگرچه پاسخگو بیانگر یقتحق هاییافته. است گرفته صورت( طباطبایی

 ادراک تنفر، حس چون عواملی تحقیق، این در. ندارند شدهیهبه استفاده از فاضالب تصف یلیتما ،اندکرده

 نتایج .شد شناخته شدهیهفاضالب تصف یرشپذ ةاز عوامل بازدارند یرهغ و اعتمادیبی سرایت، حس خطر،

 و اجتماعی موانع شناخت نیازمند شده،یهکاربرد فاضالب تصف ةپروژ اجرایآن است که  یانگرب یقتحق

 پروژه فراهم شود.  میزآ   موفقیت اجرای برای اجتماعی سازوکارهای شناخت، این اساس بر تا است فرهنگی

 

 . فرهنگی موانع ،اجتماعی موانع ،شدهتصفیه فاضالب زنان، کیفی، روش:کلیدیهایواژه

 

 مقدمه. 1

 اساس بر و مارك فالكن بندیتقسیم مطابق دنیا کشورهای
 تنش و مزمن آبی تنش تنش، بدون دستة سه به ،آبی تنش
 و دارد قرار دوم ةدست در ایران که شوندمی تقسیم مطلق آبی

 سوم ةدست به میالدی 0202 سال تا شودمی بینیپیش
 با مقابله برای اساسی راهكارهای جمله از. ]1[ شود ملحق
 به رو جمعیت نیاز مورد آب کمبود رفع نیز و آبی تنش

 آب از استفاده ،آبکم مناطق در خصوص به جهان افزایش
 که کشورهایی از بسیاری حال، این با .]0[ تاس بازیافتی

 از آب، کمبود با مقابله برای را الزم هایفناوری و هازیرساخت
 برابر در مردم مقاومت با دارند، هاپساب از آب بازیافت جمله
 آب، بازیافت هایپروژه. اندشده مواجه هاپروژه این اجرای
 هایگروه و افراد کالن، مقیاس در آبی هایپروژه سایر همانند
 هاآن آمیز موفقیت اجرای و کنند می متأثر را زیادی بسیار

 اقتصادی، فنی، مختلف های زمینه در یاتمالحظ مستلزم
 در گیری تصمیم دیگر، عبارت به ؛است فرهنگی و اجتماعی

 میان پیچیده تتعامال به وابسته آب منابع مدیریت حوزة
 .]3[ است اجتماعی و اقتصادی علمی، ،فناورانه مختلف عوامل

 اما ،نیست مشخص کامالً بازیافتی آب از استفاده ةسابق
 ترینکهن که دهدمی نشان آن از استفاده ةپیشین بررسی

 1031 سال به بازیافتی آب از استفاده در مدون ةسابق
 .]4[ رددگ   برمی آلمان بانزلو شهر در یالدیم

 به مردم که شد مطرح زمانی دوباره، ةاستفاد هایپروژه
 که بودند معتقد و دداشتن اعتماد نالئومس و متخصصان

 مشارکتی گونههیچ بنابراین ؛کنندمی اتخاذ درستی تصمیم
 مطرح نیز را چالشی گونههیچ و ندنداشت پروژه های تصمیم در

 از زیادی بسیار تعداد اینكه به توجه با اما ؛کردندنمی
 اکنون شد، مواجه شكست با آب از دوباره ةاستفاد های پروژه
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 وجود به آب منابع متخصصان بین در فزاینده آگاهی این
 گیریتصمیم فرایندهای در را مردم باید که است آمده

 این ،بازیافتی آب هایپروژه انجام برای زیرا ؛داد مشارکت
 در و مردم به نكردن توجه علت به که دارد وجود احتمال
 و زمان به آن دوبارة طرح آنان، سوی از طرح این طرد نتیجه
  .باشد داشته نیاز بیشتری ةهزین

 آب بازیافت با رابطه در نیاز مورد های تحقیق کلی، طور به
 محور .1: کرد بندیدسته اساسی محور دو در توان می را

 اجتماعی، محور .0 و کیفیت تضمین و فنی عملیات کارآمدی
 در که یهای تحقیق انواع از یكی. زیستی محیط و بهداشتی

 بازیافتی آب عمومی پذیرش بررسی گیرد،می جای دوم دستة
 آب بازیافت هایپروژه معرض در که است مردمی طرف از

 .]0[ گیرندمی قرار
 های هجنب مورد در زیادی بسیار اطالعات پژوهشی، نظر از
 مورد در ها تحقیق اطالعات اما ؛است موجود هاپروژه این فنی

 سال تا موجود هایبرنامه و عمومی آموزش محلی، اجتماع
 های تحقیق این بیشتر .]0[ نیست دسترس در 0223

 هدف و پذیرفتند صورت مریكاآ ةمتحد ایاالت در اجتماعی
 هایشیوه از استفاده با عمومی شپذیر افزایش ها آن

 نسبت اولیه رویكرد واقع، در .بود رفتاری کاربردی -ای انگیزه
 پذیرش معموالً آب، از دوباره ةاستفاد هایپروژه اجرای به

 ةپروژ نوع هر اجرای برای اساسی «مانعی» را اجتماعی
 رویكرد، این با یهای تحقیق نتیجه، در. دیدمی بازیافتی
 آب پذیرش به مردم تشویق برای هاییروش یافتن به محدود

 ]0[ ربهوم و شرارد دِشمن، مثال عنوان به ؛شدند بازیافتی
 تواندمی عمومی پذیرش نبودن مسئلة ....» :که کردند مطرح
 حاضر، حال در .دشو بازیافتی آب ةپروژ رفتنازبین باعث

 از یكی ،بازیافتی آب از دوباره ةاستفاد برای عمومی پذیرش
 محسوب دوباره ةاستفاد ةپروژ نوع هر موفقیت اصلی عناصر

 و متخصصان معموالً را آب بازیافت هایپروژه معرفی .شودمی
 هایطرح این در مقابل طرف و دهند می انجام مهندسان

 های پروژه آمیز موفقیت اجرای نتیجه، در ؛ اند مردم ،ایتوسعه
 و مهندسان متقابل همكاری به ناچار به آب، بازیافت
 توانند می مهندسان تعامل، این در. دارد نیاز شناسان جامعه

 افزایش برای را راه ترینصرفهبهمقرون و ترینامن بهترین،
 از درستی فهم به توانندمی شناسانجامعه و بیابند آبی منابع
 راه و برسند جایگزین آبی منابع برابر در مردم مقاومت دالیل

 برای آنان آمادگی و مردم پذیرش باالبردن برای را هایی حل
 .]6[ دهند پیشنهاد بازیافتی آب مصرف

 دسترس قابل تحقیق گونههیچ تاکنون سفانهأمت ،ایران در
 نگرفته رتصو آب بازیافت ةلئمس اجتماعی ابعاد با رابطه در

 نیرو وزارت یها تحقیق هایاولویت فهرست کهچنانهم. است
 دهد،می نشان روستایی و شهری فاضالب و آب هایشرکت و

 شده گرفته نادیده هعمد طور به آب ةلئمس اجتماعی ابعاد
 آب ةلئمس با ارتباط در تاکنون سدر می نظر به و است

 لمثا برای ؛است نشده احساس نیازی گونههیچ نیز بازیافتی
ها در سطح استان ها و پروژهطرح ةمطالع یتوضع ةخالص

 هایالویت که هدد   می نشان ]8[ تهران استان و ]7[ مازندران
 نمسئوال نظر مد بازیافتی آب هایپروژه فرهنگی و اجتماعی

 .نیست
 پذیرش اینكه به توجه با د،ش ذکر که طورهمان بنابراین،

 در نامتعارف امری عنوان به شهروندان سوی از بازیافتی آب
 توانمی ،شودمی لمدادق رفتار و خصوصی زندگی ةحوز

 زیست محیط ناسیشجامعه ةحوز در را شناسیجامعه اهمیت
 اولین عنوان به حاضر، ةمطالع. ]9[ دکر بررسی و مطالعه
 ةمسئل به اجتماعی و فرهنگی ایزاویه از که علمی ةمطالع
 زنان درك و تصور دارد قصد ،پردازدمی آب بازیافت و پساب

 اینجا، در البته ؛کند بازگو شانخود سوی از را بازیافتی آب از
 دارند وجود مختلفی اجتماعی عوامل که است این بر اعتقاد

 .]0[اند مطرح دوباره ةاستفاد ایه  ژهپرو تمامی با ارتباط در که

 

 تحقیق ةپیشین. 2
 امروز، تا 1372 دهة از متعددی، های همطالع و ها تحقیق در
 منابع اندازه چه تا مردم که است شده توجه پرسش این به

 گوناگون مصارف برای را( بازیافتی آب جمله از) جایگزین آبی
 وارد و برووالد: از ندا عبارت هاآن از برخی .پذیرفت خواهند

 ،(1974) همكارانش و کاسپرسون ،(1970) برووالد ،(1972)
 و اولسون ،(1974) کاله و استون ،(1974) باومن و سیمز

 و میلیكن ،(1981) همكارانش و برووالد ،(1979) همكارانش
 و دالنیكر و( 0224) همكارانش و پو ،(1980) لوهمان

 هاییافته بندی جمع با( 1983) باومن .(0211) همكارانش
 الگوی به هفتاد ةده در آمریكا در گرفتهصورت های تحقیق
 سوی از بازیافتی آب پذیرش: یافت دست شرح این به واحدی

 مصارف. بود آن مصرف موارد به وابسته زیادی حد تا مردم
 در ،داشت را پذیرش حد کمترین بازیافتی آب آشامیدنی

 بیشتری الاستقب با بازیافتی آب مصرف موارد سایر که حالی
 .]12[ بود همراه مردم سوی از

 استرالیا در تحقیقی در( 0211) هورلیمان و دالنیكر
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 برای بازیافتی آب از حاضرند مردم درصد 90 که دریافتند
 درصد 36 تنها که حالی در کنند، استفاده هایشان باغچه آبیاری

 . ]6[ کنند مصرف نوشیدن برای را بازیافتی آب که پذیرفتندمی
 و ها بررسی بر مروری با( 0226) هارتلی ،نهایت در

 تا 1972 های سال در آمریكا در شدهانجام موردی های همطالع
 نظر به که است کرده شناسایی را عواملی ،0222 اوایل

 این. باشند مؤثر آب بازیافت عمومی پذیرش در رسد می
 .]11[ اند شده داده نشان زیر جدول در عوامل

 
 شده بازیافت آب عمومی پذیرش بر مؤثر عوامل .1 جدول

 :که کنند استفاده شدهافتیباز آب از رندیپذیم یزمان مردم

 باشند داشته شدهافتیباز آب با یحداقل تماس. 

 شود انجام یعموم بهداشت و سالمت حفظ یبرا یآشکار یها ماقدا. 

 شود منجر ستیز طیمح از حفاظت به وضوح به آب افتیباز. 

 شود منجر آب از حفاظت و ییجوصرفه به آشکار شکل به پساب از دوباره استفادة. 

 باشد یمعقول حد در کار نیا یبرا ازین مورد یهاستمیس و هایتکنولوژ عیتوز و یورافر ةنیهز. 

 است فاضالب یافتیباز آب منبع که باشند نداشته را تصور نیا. 

 باشد ادیز یآب ریذخا یها مشکل مورد در شانیآگاه. 

 باشد مشخص و برجسته کامالً یآب منابع به مربوط یهابرنامه و هاطرح در آب افتیباز نقش. 

 باشند داشته شدهافتیباز آب تیفیک از یمطلوب برداشت. 

 باشند داشته اعتماد کار نیا در استفاده مورد یها یفناور و اجراکننده النئومس به. 

 
 بندی جمع در نیز( 0211) هورلیمان و دالنیكر نهایت، در
 متغیرهای عنوان به را زیر عوامل پیشین، های تحقیق
: کنند می عنوان بازیافتی آب مردمی پذیرش ةکنند تبیین
 و آگاهی ،(اجرایی مسئوالن و گذاران سیاست به) اعتماد

 آبی منابع با رابطه در افراد گذشتة های هتجرب اطالعات،
 .]6[ احتمالی هایمخاطر از افراد ذهنی برداشت و جایگزین

 
 قیتحق اهداف .2.1

 ،مردم که دهد می نشان تجربی های همالحظ و اولیه های بررسی
 این به حدودی تا تهران، مثل بزرگی هایرشه در ویژه به

 بحران دلیل به هاآن سالمت و حیات که هستند آگاه موضوع
 طریق از شرایط بهبود نیازمند کشور و است خطر در آب

 مطرح که پرسشی اما است؛ آب بازیافت مانند نوینی های روش
 از استفاده منطق اینكه وجود با مردم چرا که است این شود می
 بازیافتی آب از استفاده به تمایلی پذیرند، می را بازیافتی آب

 مطالعة به ها پرسش این به پاسخ برای تحقیق، این در ندارند؟
 نداشتن تنفر، قبیل از فرهنگی و اجتماعی عوامل نقش

زیست های دغدغه نداشتنوجود کار، فرایند به اطمینان
 ترینمهم عنوانبه غیره و مسئوالن به نداشتناعتماد محیطی،

 .پردازیم می بازیافتی آب فتنپذیرن در عوامل
 ادراك و تصور هدف تحقیق این در که است ذکر شایان

 در بازیافتی آب پذیرش از دانشگاه در کارمند و دانشجو زنان
 آبیاری سبز، فضای آبیاری جمله از مختلف سطوح

 در منزل در آب این از استفاده کشاورزی، های محصول
 منزل، وسائل یشوو شست باغچه، آبیاری از) مختلف سطوح
  .است( آشامیدن تا لباس شویو شست
 

 یناسش  روش. 1
 .است شده انجام کیفی روش از استفاده با حاضر تحقیق
 چون) هایی فعالیت مجموعه از ستعبارت کیفی تحقیق

( پژوهشی های فعالیت در گسترده شرکت و مصاحبه مشاهده،
 اول دست اطالعات کسب در را محقق نحوی  به هرکدام که

 روش این .]10[ دهند می یاری تحقیق مورد موضوع دربارة
 چندوجهی تصویر و موضوع فهم روی تمرکز با شود می موجب

 به نسبت افراد تصور یا زمینه معنا، یفیت،ک آن، پویایی و
 .]13[ شود بررسی بازیافتی آب پذیرش چون خاصی موضوع

 استفاده یافتهساخت نیمه مصاحبة روش از ،تحقیق این در
 های مصاحبه از استفاده با ،الزم اطالعات و ]9[ است شده

 دست هب صمیمانه و یافتهساخت نیمه گوییو گفت و عمیق
 آوری جمع هدف با هدفمند یا مكالمه به معموالً مصاحبه. آمد

 برای مؤثر روشی مصاحبه .]14[ شود می گفته اطالعات
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 ویژه به هاست؛ فرضیه برخی به پرداختن و اطالعات آوری جمع
 یادگیری و درك میزان بخواهند پژوهشگران که زمانی

 و رویدادها برخی اهمیت یا و بزنند محک را کنندگان شرکت
 .]14[ بدانند را ها پدیده

. محتواست تحلیل روش، این در استفاده مورد تكنیک
 نوشتاری، هایپیام تحلیل روش کیفی، محتوای تحلیل

 روشی پژوهش، روش یک عنوان به و است دیداری یا گفتاری
 .است مسئله یا پدیده یک توصیف برای هدفمند و مند نظام
 نظر مورد موضوعات که دهدمی اجازه پژوهشگر به روش این

 ،روش این در. کند بررسی هاآن بیشتر درك منظور به را
 خالصه گرفته صورت تفسیر و استنباط اساس بر خام های داده
 .اند داده تشكیل را اصلی مقوالت و اند شده

 هپرسید زیر های موضوع مورد در افراد نظر مصاحبه، این در
 از افراد درك (ب کشور؛ آب بحران وضعیت از آگاهی (الف :شد
  بازیافتی؛ آب از هاآن تصور و ادراك دالیل( ج بازیافتی؛ آب

 از نمونه تعداد تعیین برای .بازیافتی آب از استفاده شروط (د
 متوقف زمانی گیرینمونه و دش استفاده «نظری اشباع» معیار

 جدیدی اطالعات جدید، ةنمون افزودن با کردیم احساس که دش
 و ها کنفرانس وجود.]10[ یدآنمی دست هب هامصاحبه از

 لزوم بر ها دانشگاه در اخیر های سال در مختلفی های نشست
 اند گذاشته صحه بازیافتی آب از مستقیم غیر و مستقیم استفادة

 دروس و متون در زیست محیط و پایدار توسعة بحث همچنین و
 این در. است مشهود ها تخصص و ها رشته همة در دانشگاهی

 از اولیه شناخت برای که اصل این قراردادن فرض پیش با تحقیق
 آمادگی دانشگاهی جامعة ،بازیافتی آب پذیرش برای افراد ادراك

 علت به زنان همچنین و دارند دیگر افراد به نسبت بیشتری
 به نسبت را بازخورد و حساسیت بیشترین داری خانه مسئولیت

 جامعة در زنان بر را تحقیق تمرکز ؛دارند آبی منبع این
در انتخاب نمونه،  گریمهم د اصل همچنین. یمداد قرار دانشگاهی

 نیشتریاخذ ب نیمصاحبه و همچن یبرا انیپاسخگو رشیپذ
 یبرخ ریتفس مرحلةدر  نیبنابرا ؛بود افراد نیتر مطلعاطالعات از 

شدند  نیگزیجا یدیجد انیپاسخگو و شدندحذف  انیپاسخگو
 انجام برای. ردیصورت گ یبهتر شكلبه  ها هاخذ مقول ندیتا فرا

 دانشگاه در خدمه و کارمند و دانشجو زنان از نفر 32 با پروژه این
 دانشجوی نفر شش. است شده انجام مصاحبه طباطبایی عالمه

 نفر شش و ارشد کارشناسی دانشجوی نفر هشت دکتری،
 و اداری کارمند نفر پنج همچنین. بودند کارشناسی دانشجوی

 تشكیل را شوندهمصاحبه گروه اعضای ،زن ةخدم نفر پنج
 روی نوارها متن و ضبط ها همكالم ،مصاحبه طول در .دادند می

 زا تحلیل برای کلیدی های موضوع ،نهایت در .شد پیاده کاغذ
 .دندش استخراج شدهپیاده ایه   متن

 

 اه افتهی اعتبار. 4

 و اعتبار واژگان از استفاده جای به( 1980) لینكن و گوبا
 برای «اعتماد قابلیت یا اعتمادپذیری» معیار از کمّی روایی
 هاآن. کنندمی استفاده کیفی نتایج کیفیت ارزیابی به ارجاع

 معیاری چهار ةبرگیرند در اعتماد قابلیت معیار که معتقدند
 .]16[ شد خواهد داده توضیح ادامه در هک است

 و حفظ طریق از تواند می باورپذیری :باورپذیری. الف

 مصرانه، و دیرپا مشاهدة یان،وپاسخگ اب ارتباط گسترش
 شایستگی میدانی، کار فنون اجرای در دقت ،بندی زاویه
 کیفی تحقیق فلسفی های بنیان به توجه و محقق ای حرفه

 کمک اعتبار افزایش به 1نگریچندجانبه. ]17[ یابد افزایش
 پژوهشگران متفاوت، هایداده متفاوت، هاینمونه. کندمی

 کنندمی کمک متفاوت هاینظریه و هاشناسیروش متفاوت،
 تحقیق، این در .رود باال کیفی روش اعتبار طریق این از تا

 غیر و تخصصی متون از تحقیق باورپذیری بهبود برای
 از دانشگاهیان از مختلفی هایگروه با مصاحبه تخصصی،

 بر خدمه و کارمندان و مختلف مقاطع دانشجویان جمله
 .دش کسب اطالع ایزمینه ایه  ویژگی حسب

 توانایی از عبارتست معیار این :پذیری اطمینان. ب

 آمده، آن از معین مطالعة یک های داده که جایی شناسایی
 اعضا کنترل. است شده گرفته کار به و شده تحلیل و گردآوری

 روش، این با محقق. است پذیری اطمینان های شیوه از یكی
 کند می بررسی مطلع افراد از نفر چند یا یک با را خود های فرض

 استادان و فاضالب و آب مهندسان تحقیق، این در .]17[
 و ها تحلیل و کرده رصد دقیق طور به را مراحل تمام متخصص

 .دننک می کنترل شوندگان مصاحبه از نفر دو با را کار روند

 تحقیق در عینیت شاخص ازاحر همان :تأییدپذیری. ج
 از پرهیز معنای به مسئله این کمّی پژوهش در ندهرچ. است

 پژوهش در است، تحقیق در ها داوری ارزش و ها سوگیری
 و ها داده دقت و تحلیل قدرت معنای در بیشتر امر این کیفی
 آوریجمع در تأیید قابلیت به رسیدن. هاستآن تأیید میزان

 خام، های داده بررسی تحقیق، طول در ها داده تحلیل و
 این در بنابراین طلبد؛ می را ها یافته و ادهاپیشنه و تفسیرها
 ارائة هنگام به و ها یافته بخش در که شود می تالش تحقیق

                                                                                         
1. Triangulation 
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 تا شود داده پاسخگویان سخنان به کافی های  عارجا ،ها تحلیل
 .نشود مخدوش محقق های فرض پیش با

 هاییافته کاربردپذیری با مسئله این :پذیریانتقال. د
 باید کیفی نتایج اینجا در عبارتی به. است مرتبط پژوهش

 یک در و شود منتقل نیز دیگر متفاوت محیط یک به بتواند
 اولیة ابزار. باشد داشته کارایی نیز دیگر متفاوت جمعیت

 همة ارائة برای مناسب توصیف از استفاده پذیری انتقال
 و فربه توصیف عبارتی به یا تحقیق فرایند با مرتبط جزئیات
 پذیری انتقال اقسام از یكی بازنمایی تعمیم. ]17[ است ضخیم

 ،اول: دارد ارزیابی توانایی ،معیار دو با که است روش این در
 مطالعه، در پدیده آن از استفاده با که است درستی میزان
 کار کیفیت به امر این. است شده تفسیر و تشریح نمونه

 که است میزانی دوم،. دارد بستگی تفسیر و تحلیل میدانی،
 نمایایی. است شده گیری نمونه جمعیت یییانما ،نمونه آن در
 به منحصر طور به بلكه ،نیست انطباق معنای به کیفی کار در

 شمول با را نمادین نمایایی نمونه، آیا که است این معنای
 تفسیری تبیین برای که -ای شاکله عناصر و ابعاد تنوع

 تالش ،تحقیق این در. ]17[ سازد می فراهم -دارند محوریت
 متغیرهای بعد در چه نمونه، ابعاد تنوع حفظ با شود می

 این به تكوین، حال در مفاهیم در چه و شناختی جمعیت
 پژوهش این اگرچه حقیقت در البته. شویم نزدیک مورد

 معیارهای به است کرده تالش اما ؛ندارد آماری تعمیم ادعای
 .شود نزدیک کیفی شناسی روش در پذیری انتقال
 

 بحث و جینتا. 5
 اساس بر زنان با مصاحبه از حاصل هاییافته ینجا،ا در

 مصاحبه های پرسش .دشو می ارائه تحقیق اساسی محورهای
 عنوان با متغیر چهار تا شدند مطرح کلی ةدست چهار در

 شروط و درك این علت ،بازیافتی آب از پاسخگو درك آگاهی،
 .ندبسنج را بازیافتی آب از استفاده

 
 

 کشور آب بحران وضعیت از آگاهی .5.1

 عوامل از یكی محیطیزیست مسائل از مردم نداشتن آگاهی
. است منابع رفتنازمیان و زیست محیط مهم تخریب مهم

 دانش برای ایبرجسته نقش که است محققانی جمله از رابین
 دانش یک که دارد اعتقاد و است بوده لئقا محیطی زیست

 در ناختیش  بوم و 1زیستی مفاهیم مورد در گسترده و همگانی
 دارد وجود زیست محیط کیفیت حفظ و احیا تعریف، مرکز

 محیطیزیست مسائل مورد در مردم آگاهی سطح اگر. ]18[
 محیط در خود مهم نقش و نزدیک ةرابط از و نیابد افزایش
 سازیبه و حفاظت به امیدی تواننمی ،نشوند آگاه زیست
 محیط مورد در آیا بدانیم باید ،رو این از .داشت زیست محیط
. نه یا دارد وجود آگاهی زیستی محیط های مشكل و زیست

 با که تحقیقی در ،(0226) دارندورف بیل و تروی اتریکپ
 به دادند انجام استرالیا در کمی و کیفی های روش از استفاده

 دارای افراد و آب کمبود به آگاه افراد که رسیدند نتیجه این
 افراد ةبقی از بیشتر زیست محیط به نسبت محافظتی نگرش

 و جورجنسن برادلی همچنین. کردندمی دقت آب مصرف در
 نتیجه این به استرالیا در دیگری تحقیق در( 0229) همكاران
 آب مصرف در دیگران جویی صرفه از مردم اگر که رسیدند

 با مرتبط های سازمان والنئمس به اگر همچنین و نباشند آگاه
 ییجوصرفه آب مصرف در ،باشند نداشته اعتماد آب

 . کنند نمی
 به حاضر تحقیق ایران، اجتماعی شرایط با ارتباط در
 همین در و تهخپردا آب بحران از پاسخگویان آگاهی بررسی
 از آیا» که است شده پرسیده شوندگان مصاحبه از راستا

 نآ از طریقی چه از و دارند خبر کشور در آب بحران وضعیت
 که است داده نشان مصاحبه از حاصل نتایج «اند؟ شده طلعم

 اطالع آب بحران از که کردند اعالم وندگانش مصاحبه تمام
 و ای رسانه وسایل طریق از را اطالعات این بیشتر و ندداشت

 بر را پاسخگویان فراوانی زیر جدول .ندکرد دریافت بصری
 .دهد می نشان آب بحران از اطالع کسب شیوة حسب

 1آب بحران از اطالع کسب منبع .2 جدول

 کل یعلم یها قیتحق رسانه یبصر 
 22 0 2 7 دانشجو
 5 2 9 2 خدمه
 5 1 1 9 کارمند

 92 5 19 12 کل
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 کمترین ،دهد می نشان باال جدول نتایج که طورهمان
 علمی های تحقیق طریق از آب بحران از آگاهی کسب میزان
 و بدنه به علمی موثق اطالعات که دهد می نشان این و است

 استناد برای را زمینه که است نشده وارد افراد زندگی جریان
 .آورد می فراهم علمی غیر اطالعات و ها هشایع به هاآن

 
 بازیافتی آب از پاسخگویان درک .5.2

 یک بازیافتی آب مورد در نظران صاحب و متخصصان معموالً
 دیگری نوع مردم و هاآن مخاطبان و دارند تصور و درك نوع

 آب بودن پاکیزه بر متخصصان نظر که حالی در. کنند می درك
 در مردم که دهد می نشان علمی پیشنیة ،است متمرکز
 تنفر احساس. بیزارند و متنفر آب نوع این از موارد بسیاری

 با نزدیک تماس از که شود می تعریف احساسی ناراحتی نوعی
 بیزاری، و تنفر مسئلة .شود می ناشی ناخوشایند خاص محرك

 در ،]0[ دوباره استفادة به مردم نگرش مطالعات آغاز زمان از
 .است شده مطرح مانع یک عنوان به قبلی های تحقیق
 گونههیچ ،1988 سال تا ظاهر در که دهد می نشان ها بررسی

 مسئلة حاضر، تحقیق در ،]0[ است نگرفته صورت تحقیقی
 بیشتر واقع، در و شد بررسی بازیافتی آب از افراد درك
 نتایج. داشت قرار عنوان این زیر شوندگان مصاحبه با گوو گفت

 آب از پاسخگویان درك زیادی موارد در که داد نشان تحقیق
 نآ دنبال به و بود لجن گاهی و خالص فاضالب بازیافتی،
 بازیافتی آب از استفاده تفكر از ناشی بیزاری و تنفر احساس

 و چهره حالت در شدیدی شكل به که تنفری. داشتند را
 و ساله 01) پاسخگویان از یكی. بود پیدا هاآن گفتار

 فكر»: گفت تهوع به شبیه حالتی با( کارشناسی دانشجوی
 هم بخورم( عق) خودمو مدفوع و ادرار بازیافت بخوام اینكه

 ابراز خود مصاحبه در پاسخگویان که مطالبی.«  .... وحشتناکه
 متبادر ذهنشان به بازیافت کلمه شنیدن با که داشتند

 ها آن سوی از تنفرآمیز واکنش موجب نتیجه در و شود می
 الشة فضله، دهان، آب ادرار، مدفوع،: از ندا عبارت شوند می

 بازیافتی، آب از استفاده در تنفرآمیز واکنش غیره و حیوان
 «نجاست» ةزمین در پاسخگویان ذهنی تصور تأثرم همچنین

 جواب در. بود آن از استفاده برای شرعی اشكال و بازیافتی آب
 آب این از نیز پیشرفته کشورهای اینكه با که پرسش این به

 حاضر هاآن چرا ،نداشته برایشان خطری و کنندمی استفاده
 46) پاسخگویان از ییك نیستند، بازیافتی آب از استفاده به

 پاك و نجس فرق اونا اگه»: داد پاسخ چنین (کارمند و ساله
 قرار...  داشتننمی نگه هاشونخونه تو سگ دونستند،می رو

 آب. کنیم استفاده ما پیچیدن اونا که اینسخه هر نیست
 چیزهمه دیگه که باشه نجس خودش اگه ه،طهارت ةوسیل

 بیان نیز پاسخگویان از برخی این، بر عالوه «.میشه نجس
 ایجاد باعث هم بازیافتی آب اسم شنیدن حتی که داشتند می

 .دشو می هاآن در ایمشمئزکننده حس

 
 بازیافتی آب از پاسخگویان تصور دالیل .5.1

 بازیافتی، آب به نسبت مردم ورتص و پنداشت به توجه با
 مردم چگونه که است این شودمی مطرح اینجا در که پرسشی

 این دالیل و ندکن می مرتبط تنفر احساس با را بازیافتی آب
 هایشیوه از یكی :گفت توانمی پاسخ در چیست؟ تصور

 قانون شود می بحث شناختیروان ادبیات در که ممكن
 شیء یک که است معتقد قانون این. ]19[ است 1سرایت
 مختصر تماس طریق از ،دیگر ءشی اثر در تواند می خنثی

 در. دکن حاصل تنفرآمیز ویژگی( غذا سوپ در مو وجود مثالً)
 که کردند می طرحم پاسخگویان از تعدادی ،حاضر تحقیق

 غیرممكن برایشان شده بازیافت فاضالب آب از استفاده تصور
 بازیافتی آب که واقعیت این از نظر صرف بنابراین ؛است

 مردم هم باز باشد، شده احیا استانداردها باالترین مطابق
 زیرا ،است مشمئزکننده آب این که کنند تصور است ممكن

 قرار انسانی فاضالب یعنی مشمئزکننده یمحیط با تماس در
 .است گرفته

 تأثیر مردم پذیرش بر که مهمی عوامل از دیگر یكی
. است بازیافتی آب از استفاده برای ادراکی ةمخاطر گذارد می
 در. داشت بهداشتی مسائل بر داللت بیشتر مخاطره این

 سطح با رابطه در همواره شوندگان مصاحبه ،حاضر تحقیق
 خطر به حتی و داشتند دغدغه بازیافتی آب ایمنی و استاندارد

 از یكی. دادند می نشان توجه العالج صعب های بیماری یا گمر
: گفت زمینه این در (دکتری دانشجوی ،ساله 08) پاسخگویان

 اصفهان اینكه لدالی از یكی که امشنیده موثقی منبع از»
 آبیاری علت به داراست اس ام بیماری نظر از را آمار باالترین

 مبارکه فوالد و آهنذوب پساب با اشکشاورزی های زمین
 که تحقیقی نتایج با حیث این از حاضر تحقیق نتایج «.است

 شباهت دادند، انجام انگلستان در ]02[ جفرسون و جفری
( درصد 89) پاسخگویان غالب دریافتند محققان آنجا در .دارد

 آب ایمنی که زمانی تا من» که کردند موافقت جمله این با
 آن از استفاده با مخالفتی هیچ باشد، شده تضمین بازیافتی

                                                                                         
1. Contagion 
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 در گرینفیلد و همیلتون راستا، همین در «.داشت نخواهم
 امتناع که شدند یادآور استرالیا در اولیه مطالعات از یكی
 آب عنوان به بازیافتی آب از استفاده مورد در شناختی روان

 طرح که بود پاسخگویانی غالب اصلی علت ناپاك، و کثیف
 ادراك این ةنتیج در. ]01[ کردند طرد کامالً را دوبارة استفادة

 باعث که است شده ایجاد تنفر واکنش بودن، ناپاك و کثیف
 آب از مریضی و یربیما از جلوگیری دلیل به مردم شود می

 .نكنند استفاده بازیافتی
 چرا که است این شود می مطرح اینجا در که پرسشی

 آب از استفاده در ای مخاطره چنین کنند می گمان مردم
 همواره مدیران و متخصصان اینكه با دارد، وجود بازیافتی
 آب از بیشتر بسیار آب، نوع این به که دهند می اطمینان
 این تواند می نآ دالیل از یكی .شود می رسیدگی معمولی

 آشكار تاحتماال برحسب را مخاطره متخصصان، که باشد
 این. دارند توجه مخاطره «تصادفی» ابعاد به و اند کرده تعریف

 در مهمی نقش است ممكن مخاطره «تصادفی» ابعاد
 ایفا آمیز مخاطره موقعیت یک به مردم نگرش دهی شكل
 احتمال متخصصان، نظر از است ممكن مثال عنوان به ؛کنند
 که افرادی میلیون یک هر ازای به نفر یک هر بیماری به ابتال

 ممكن امر این ولی ؛باشد قبول قابل نوشند، می بازیافتی آب از
 ممكن زیرا ؛باشد قبول قابل غیر مردم عامة سوی از است
 (ساله 44) خدمه خانم .باشد او خود کودك نفر یک آن است
 باشه استاندارد هم چقدر هر آب این حال هر به»: گفت

 بهش وگرنه دارد کمتری ایمنی عادی آب به نسبت
 بدشانسی از ،احتمال کمترین همین اگه. بازیافتی گفتند نمی
 زیست محیط چی؟ بیوفته اتفاق من های بچه روی من

 «؟خونوادم سالمت یا تره مهم
 را بازیافتی آب از خود تصور علت پاسخگویان ،مجموع در

 بود محتمل ها آن تصور در که یعوامل این اساس بر
 احتمال قربانی هاآن است ممكن. 1 :دانستند می آمیز مخاطره

 ،باشد مضر سالمتشان برای است ممكن. 0 ،باشند علمی های
 داشته همراه به را ای ناشناخته آتی پیامدهای است ممكن. 3

 است ممكن آب این از استفاده برای هاآن تصمیم. 4 ،باشد
 شرعی اشكال آب این از استفاده. 0 و باشد بازگشت قابل غیر
 .دارد

 از ادراکشان در پاسخگویان تمام ،مشترك نقطة یک در
 «شدهبینی پیش تأسف» از ترس بازیافتی آب از استفاده
 .داشتند

 ،داشتند اذعان آب بحران به همگی پاسخگویان اگرچه

 منابع دیگر به شدید نیاز از آگاهی صرف که داشت توجه باید
 تضمین را آب از دوباره استفاده عمومی پذیرش الزاماً آبی،
 نیز مدیریت و دولت به اعتماد نظیر عاملی بلكه. کند نمی

 اعتماد که داد نشان کائرچر تحقیق نتایج. است کنندهتعیین
 امر این اصلی دلیل سالم، بازیافتی آب عرضه در آب شرکت به

 کنند استفاده بازیافت آب از بودند حاضر پاسخگویان که بود
 کلی، طور به که داد نشان نیز حاضر تحقیق نتایج .]00[

 ها، سیاست به نسبت نگرش و مسئوالن به اعتماد میان ارتباط
 آب از افراد تصور درك دلیل که بود عواملی ترینمهم از یكی

 و ها تناقض دلیل دو به اعتمادی بی اینجا در .بود بازیافتی
 پاسخگویان از یكی. بود ها گفته به اطمینان نداشتن

: گوید می رابطه این در (ساله 00 ارشد کارشناسی دانشجوی)
 اولیه هایماه در زیاده خیلی مسئوالن حرفای توی تناقض»

 و است آلوده تهران آب که کرد اعالم بهداشت وزیر ،89 سال
 در این .نكنند استفاده شهری آب از کودکان و زنان است بهتر

 ایرسانه را ایشان هایگفته خالف نیرو وزیر که بود حالی
 این به توجه با .نیست آلوده تهران آب که گفت و اندکرده

 این با آیا ؟چیه مردم تكلیف وزیر دو های گفته در ها تناقض
 اعتبار به اگه ؟کرد اعتماد مسئوالن گفتة به میشه اوصاف
 گفت دیگری مسئول رداف و کردیم استفاده را پساب اونا حرف

 اغلب در حقیقت، در «؟کرد باید چیكار زاستسرطان
 به اطمینان نداشتن پاسخگویان نظرهای در ها، مصاحبه
 (خدمه ،ساله 46 خانم) دیگری فرد. داشت وجود مسئوالن

 کشیلوله عراق برای رو کارون آب که شنیدم من»: گفت
 که بازیهسیاست همه اینا....  کمه آب میگن ما به بعد کردن

 که چیزایی به کنن منحرف بیكاری و گرونی از مردمو فكر
 به اطمینان نداشتن موارد از ای پاره در «.نداره واقعیت اصالً

 دانشجوی. بود تكنولوژیكی ضعف از ناشی مسئوالن
 بازیافتی آب از دنیا در که درسته: »گفت ساله 32دکتری
 صورت تصفیه باالیی تكنولوژی سطح با اما ؛میشه استفاده

 ؛بیشتره هم شرب آب از بازیافتی آب روی نظارت و گیره می
 دلسوز مسئول نه و داریم استاندارد تكنولوژی نه ایران در اما
 «.باالست خیلی ایران در پساب از استفاده ریسک. عالم و

 

 بازیافتی آب از استفاده طوشر .5.4
 گرچه که داد نشان تحقیق نتایج شد مالحظه که طورهمان
 اکراه بازیافتی آب از استفاده به شوندگانمصاحبه غالب

 .بودند آگاه آب و محیطیزیست بحران هب اما ؛داشتند
 عامتنا و خودداری این داد، شانن تحقیق نتایج که طور همان
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 در بنابراین است؛ هبود دمتعد دالیل دارای ،آب پذیرش در
 پاسخ پرسش نای به تا شد خواسته شوندگانمصاحبه از اینجا
 آب از استفاده و پذیرش به حاضر صورت، چه در که دادند

 آب هرچه که داد نشان هامصاحبه نتایج .ندهست بازیافتی
 ةجنب بیشتر یا باشد داشته افراد با ترینزدیک تماس بازیافتی
 از استفاده مخالف بیشتری افراد باشد، داشته انسانی مصرف

 آب که داشتندمی اذعان پاسخگویان .ندهست بازیافتی آب
 آن از صنعت در باید بیشتر و باشد منزل داخل نباید بازیافتی
 استفاده موافق آیا که پرسش این به جواب در. شود استفاده

 یهای محصول بر تأکید ؟هستید کشاورزی بخش در پساب
 از» :ساله 02 ةخدم. خوراکی نه دارد زینتی ةجنب که داشتند

 انسانی فاضالب با تهران مزارع در ها سبزی شنیدم وقتی
 سال 02 .بخورم خوردن سبزی تونم نمی دیگه شود می آبیاری

 خودشو خوریممی که سبزیا و میوه این عوارض تمام بعد
 با. بود ناعالج دردای و سرطان اینقدر کی قدیم .میده نشون

 ،بدن آب شهرو سطح درختای و چمن باید فقط فاضالبی آب
 موارد، از دیگر یكی در.« میشه وارد آدم بدن به که چیزی نه

 اظهار( ساله 00 و ارشد کارشناسی مقطع) دانشجو دختر
 هم بشورم آب این با بخوام لباسامو اینكه فكر حتی»: داشت

 روی ادرار و مدفوع میكروب هزارتا کن فكر. بكنم نمیتونم
 در «.بشورم آب این با حاضرم ماشینمو ولی .باشه تنت پوست

 ؛]0[ کیفی مطالعات و ]03[ یکمّ مطالعات نتایج رابطه، این
 بازیافتی آب از استفاده پذیرش میزان دادند نشان نیز ]00[

 داخل به عمومی های عرصه از هرچه که است صورت این به
 کاهش اساسی صورت به پذیرش این میزان رویم، می منزل

 توالت، در بازیافتی آب از ستفادها میزان طورهمین. یابد می
 کمتر نوشیدن، سمت به آشپزخانه و حمام لباسشویی،

 ساخته فراهم مبنایی ها، یافته پایداری و ثبات این. شود می
 .]03[ دوباره استفادة نوین های پروژه طرح ایجاد برای است

 بیشتر که دهد می نشان حاضر تحقیق نتایج این، بر عالوه
 به بازیافتی آب با رابطه در چهنچنا گفتند می پاسخگویان

 آب این معایب و مزایا صادقانه و شود سازی شفاف کافی اندازة
 آب این از که دارد بیشتری احتمال ،برسد هاآن اطالع به

 و رسانه نقش بر نه،زمی این در هاآن حتی. کنند استفاده
 دانشجوی مثال عنوان به ؛داشتند تأکید مسیر این در آموزش

 یا و برنامه یه حتی حاال تا من»: گفت ساله 01 کارشناسی
 پساب معایب و مزایا با رابطه در که ندارم یاد هم تبلیغ

 کلی هم معمولی کارهای واسه آخه. باشه داده درستی توضیح
 ةاستفاد به برسه چه دیگه بشیم توجیه که داریم احتیاج

 از دیگر یكی یا و «عادیه غیر قدراین که فاضالب از وبارهد
 مورد این در بود کارمند و ساله 38 زن که شوندگانمصاحبه

 این بابت و کننمی درك رو آبی بی همه االن» :داشت اظهار
 هر چاره راه عنوان به ولی. هستند نگران خیلی بحران
 و بدن آموزش باید رو بشه استفاده قراره که ای شیوه

 «.کنن راهنمایی
 آب از استفاده شروط عنوان به افراد که موارد دیگر از

 داشتن و شخصی پساب بازیافت کردند می مطرح بازیافتی
 و همسایه پساب از استفاده. بود آن از استفاده در اختیار

. داشت همراه به تنفر احساس بیشتر هاآن برای همشهری
 آب آوری جمع از استفاده به راغب بیشتر افراد این همچنین

 پساب تا بودند حمام و ظرفشویی شخصی پساب و باران
 اگه: گفت ساله 38 کارمند مثال برای ؛انسانی فضوالت
 مثالً که شدمی طراحی طوری منازل کشی لوله های سیستم

 بازیافت مخزن به شوریممی رو لباس یا ظروف باهاش که آبی
 بارونو آب بوم پشت روی از که کنن اختراع چیزی حتی یا بره

 فقط نه اونم مدفوع و ادرار پساب. بود خوب خیلی کنه جمع
 نه یا دارن مریضی دونی نمی که مردم بقیه از بلكه خودت از

.« نمیره بار زیر کسی نكنید خسته خودتونو. اس فاجعه واقعاً
 ویژه، به که است داده نشان نیز گذشته های تحقیق نتایج

 منزل از احیاشده پسماند یا خاکستری آب از دوباره استفاده
 به ثانویه یا عمومی ابعمن دیگر از که آبی آن از بیش شخصی،

 یافته این ]00[ ؛]04[ شد می واقع پذیرش وردم آمد، دست
 مرتبط بازیافتی آب از استفاده در تنفر احساس با تواند می

 استفاده کنند تصور مردم است ممكن که صورت این به. باشد
 «تنفرآمیز» دیگران پسماند از کمتر خودشان، پسماند از

 .است
 آب از استفاده برای مردم شروط دیگر از نیز هزینه کاهش

 صورت در داشتند توقع شوندگان مصاحبه. است بازیافتی
 آب برای کمتری ةهزین مصرف از نوع این شدن همگانی
 محدودیت و است کمتر آب آن کیفیت زیرا ؛بپردازند بازیافتی

: گفت ساله 42 خدمه زن .دارد وجود شانیبرا استفاده در
 کنم استفاده ریسک همهاین با رو پساب باشه قرار اگه»

 اگه. پریده سرم از عقلم مگه خوب بیاد همون آبم پول بعدشم
 باید هم اونا کنیم کمک آبیکم توی کشور و دولت به ما قراره

 .«کنند کمک ما به
 

 یبندجمع. 6
 از زیادی تعداد گذشته، در که دهد می نشان جهانی تجربة
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 و است هشد مواجه شكست با آب از دوباره استفادة های پروژه
 منابع متخصصان بین در فزاینده آگاهی این امروزه نتیجه، در
 گیری تصمیم فرایندهای در را مردم باید که دارد وجود آب

 منابع از حفاظت و نگهداری گذشته در اگر .ندده مشارکت
 با ها سال این در اما پنداشتند؛ می دولت وظیفة بیشتر را آبی

 فقط را نقش این درستی به توان نمی آمده، وجود به اتتغییر
 اجرای سنتی رویكرد بنابراین ؛]10[ دانست دولت خاص
 تصمیم،» سیاست عنوان تحت که آب از دوباره استفادة پروژه
 کارا غیر یعموم طور به امروزه بود، مطرح 1«دفاع و اعالم
 از دوباره استفادة های پروژه اجرای استراتژی. شودمی تلقی
 جاوزت های برنامه و همگانی گستردة آموزش از استفاده با آب
 از بسیاری. اند شده تلقی نامناسب نیز پروژه، پنداشت از پس

 شدند، مطرح پروژه این دنبال به که دوباره استفادة های پروژه
 که کشورهایی (.دیگو سان پروژة نظیر) شدند مواجه شكست با

 این از استفاده با دوباره استفادة های پروژه اجرای درصدد
 نظام در اییاقتدارگر به متمایل بیشتر برآمدند، استراتژی
 ترتیب، این به (.سنگاپور مثل) هستند خود حكومتی
 استفادة های پروژه اجرای برای پیشنهادی جدید استراتژی

 از قبل محلی جامعة مشارکت از عبارتست آب، از دوباره
 حاضر، حال در .]0[ دوباره استفادة پروژه نوع هر به پنداشت

 حمایت به دستیابی در لفهمؤ ترینمهم استراتژی این
 برای اولیه مشارکت .شود می تلقی اجتماعی مدتبلند

 بوده اساسی ایلهئمس ،دوباره استفادة پروژه نوع ره وفقیتم
 درك و مردم مشارکت برای فرصتی امر این و است

 .کند می فراهم مسئله به دیدگاهشان
 جامعة بر تمرکز با تا شد تالش نیز ،تحقیق این در
 آب فتنریپذن مسئلة به اجتماعی منظری از و کننده مصرف

 :که داد نشان حاضر تحقیق نتایج .بپردازیم بازیافتی
 به آب دوبارة استفادة مورد در شناختیروان امتناع. الف

 که بود پاسخگویانی اغلب اصلی علت ناپاك و کثیف آب عنوان
 پیشنهاد بنابراین ؛کردند طرد کامالاً را دوباره استفادة طرح
 پساب با ارتباط در حیاصطال نوع هر از استفاده که شود می

 و 0تازه آب را بازیافتی آب سنگاپور، در. شود خودداری احیاشده
 آب» گویند می. مندنا می 3شده تصفیه آب را آن دیاگو سان در

 بنابراین ؛کند می خراب را مردم ذهن اندازه از بیش «بازیافتی
 .]06[ دهند می ترجیح را «شده تصفیه آب» نظیر یهای الحطاص

                                                                                         
1. Decide, Announce and Defend 

2. NEW Water 

3. Repurified 

 که بود این حاضر تحقیق جالب نتایج از دیگر یكی. ب
 نجس آب عنوان با بازیافتی آب به مذهبی رویكرد داد، نشان

 و تقلید عظام مراجع مسیر این در است الزم. شد می ادراك
 عمل وارد جمعه نماز و مساجد در مذهبی سخنوران همچنین

 بازیافتی آب ودنب  پاك همچنین و اهمیت از را افراد و دونش
 .کنند مطلع
 که مهمی عوامل دیگر از داد، نشان تحقیق این نتایج. ج

 ادراکی مخاطرة از عبارتست گذارد می ثیرتأ مردم پذیرش بر
 و بهداشتی مسائل به اغلب که بازیافتی آب از استفاده برای

 نیازمند زمینه این در بنابراین ؛است مرتبط سالمت
 مسئوالن و متخصص افراد سوی از صادقانه های سازی شفاف

 کردند، مطرح نیز تحقیق مورد افراد که طور همان .هستیم
 یكدست و موثق اطالعات معرض در واضح طور به چهچنان

 تمایل ردمم. داشت خواهند تری بهینه رکتمشا بگیرند قرار
 با .]3[ کنند تصور را مخاطره از ای گسترده مفهوم تا دارند
 مسئوالن گفتة به پاسخگویان از زیادی تعداد اینكه به توجه

 علت به و دانستند می «بازیسیاست» را آن و نداشتند اعتماد
 و شود می دیده عمل در مسئوالن گفتة در هایی تناقض اینكه

 بیشتر هرچه توجه به نیاز ،بودند سرگردانی دچار پاسخگویان
 نشان را خود زمینه این در یكپارچه مدیریت و سازی شفاف بر

 .دهد می
 آب هرچه که داد نشان حاضر تحقیق نتیجة همچنین. د

 تربیش یا باشد داشته انسان با ترینزدیک تماس بازیافتی
 مخالف بیشتری افراد باشد، داشته انسانی مصرف جنبة

 تا شود سعی است الزم حالت، این در. هستند نآ از استفاده
 انسان با اندکی تماس که هایی زمینه در ابتدا بازیافتی آب

 به بعد و شوند مطرح ندارند، انسانی تماس اصالً یا دارند
 .پذیرد صورت انسانی تماس پیوستار سوی به حرکت تدریج
 تجربة و ها تحقیق نتایج با همداستان کلی، طور به

 است نكته این بر تأکید بیانگر نیز حاضر تحقیق نتایج جهانی،
 باید چیز هر از قبل بازیافتی های پروژه و ها طرح مجریان که
 شروط و ها نگرانی و باشد آشنا شهروندان و محلی جامعة با

 مسیر، این در. بگیرند نظر در خود هایطرح در را هاآن
 با و کرد مطرح توان می را آب مینتأ مختلف های گزینه
. کرد صحبت گزینه هر معایب و مزایا همراه به محلی جامعة
 محلی جامعة سوی از هک را هایی دغدغه و ئلامس سپس
 این. دکر مالحظه پروژه ریزی برنامه در باید شود می مطرح
 به رسانی اطالع برای فرصتی ولی ؛هست برزمان اگرچه فرایند،

 غلط تبرداش نوع هر که دهد می اجازه و کند می فراهم مردم
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 بدیهی .شود تصحیح -دارند شانآب تأمین مورد در مردم که-
 نیز و هدف جامعة علمی شناخت نیازمند امر این است

 این که داشت توجه باید اما ؛است عمومی های آگاهی افزایش

 اولیة فرایند در کلیدی نقش ،محلی جامعة توانمندسازی
 آب بازیافت های هپروژ اجتماعی پذیرش و عمومی مشارکت

 .کندمی ایفا
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