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 خالصه 
 مقدمه

از آنجایی که محور توسعه پایدار، انسان سالم . آب منشاء حیات و سرآغاز زندگی موجودات زنده است 
باشد بدون تامین آب سالم جایی  وب میاست و سالمت انسان در گرو بهره مندی از آب آشامیدنی مطل

لذا هدف از این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی بانوان . برای سالمت مثبت و رفاه جامعه ، وجود ندارد
 .انتخاب گردید  24مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهرداری از کیفیت آب شرب مشهد در سال 

 کار وشر
در شهر مشهد انجام گرفت و جمع  24که در نیمه دوم سال  مقطعیاست -تحقیق حاضر از نوع روش توصیفی

مشخصات : این پرسشنامه حاوی سه بخش تحت عناوین . آوری نمونه ها از طریق پرسشنامه صورت گرفت
پاسخ دهنده ، نوع آب آشامیدنی ، رضایتمندی از کیفیت آب شرب می باشد در نهایت بعد از جمع آوری 

وارد شده و با آزمون هایآنالیز واریانس یک طرفه  ،    SPSSرم افزار آماری پرسشنامه ها ، اطالعات به  ن
 .کایاسکوئر و آمارتوصیفی آنالیزگردید

 نتایج
 5/4نیز از آب بطری شده و %  2/14. پاسخ مثبت دادند %  4/23در پاسخ به سوال استفاده از آب لوله کشی 

افراد % 4/42.  انوان از وضعیت کیفیت آب راضی بوده اند ب%  52تقریبا . از آب گالونه استفاده می کردند % 
آنها % 2/25ترجیح می دهند تا از روش خاصی برای ضدعفونی کردن آب لوله کشی استفاده نمایند که 

استفاده از دیگر روشها را برای ضدعفونی آب %  2/1دستگاه تصفیه خانگی  و %  3/21روش جوشاندن ، 
مچنین اختالف میانگین نمره رضایتمندی با منطقه آبرسانی معناداری وجود ه. لوله کشی ترجیح می دهند

 .بیشترین میانگین نمره رضایت دیده می شود  Eبه طوریکه در منطقه ( . 445/4P) داشته است 
 جه گیریینت

یشتر بانوان از وضعیت کیفیت آب ناراضی بوده اند همچنین ب%  32این پژوهش نشان داد که حدود 
بنابراین حل این مشکل میتواند افزایش میزان . نارضایتی از وجود اجسام خارجی در آب بوده است

 .رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد
 کیفیت آب ، آب شرب ، مشهد ، رضایتمندی بانوان :کلمات کلیدی
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