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 خالصه

صالح الگو  نیاز مهمتر صرف آب، آموزش، تبل  يعوامل مؤثر بر ا سان و اطالع غاتیم شد یم یر ضر با  با . مطالعه حا
پرمصرف   نیمشترک  ژهیمصرف آب و  يرفتار يباهدف اصالح الگو  یآموزش  هايتیفعال یاثربخش  یهدف بررس 

بود. در مرحله اول  نیرکروش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشـــت ق،یشـــهر مشـــهد انجام شـــد. روش تحق
شترك، دال      لیاز قب ازیاطالعات مورد ن صات م شخ س    لیم صرف نامتعارف و... به و ضور  لهیم و از   يفرم مراجعه ح

ــاحبه با تمام قیطر ــترک یمصـ ــده اند، جمع ینیمشـ ــت. پس از   دهیگرد آوريکه در جامعه مخاطب انتخاب شـ اسـ
بحران  حیبا موضوع تشر   هاییآموزش نیبه مشترک  ف،مصرف نامتعار  یعلت اصل  صیاطالعات و تشخ  يآورجمع

ش  صرف به  هايوهیآب،  شد. نت   يابزارها نه،یم صرف و... داده  و مراجعه به  یآموزش  هايتیانجام فعال جهیکاهنده م
، 95و  94 هاينسبت به دوره مشابه در سال    96در دوره سوم سال    نیمشترك پرمصرف، مصرف آب مشترک     1040

 کاهش داشته است.

 مشترك پرمصرف، مصرف بهینه آب، الگوي رفتاري.کلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه -1
بحران آب در  ،یو با توجه به کمبود منابع آب افتهی شیمصرف آب افزا ت،یو رشد جمع یصنعت یزندگ شرفتیامروزه با پ 

است  ییدغدغه کشورها نیتر یاز اصل یکیدرمصرف آب  ییسالها صرفه جو نیباشد. در ا یجهان رو به گسترش م ياکثر کشورها
از عوامل  یکیشده از آب هستند. طبق مطالعات انجام شده،  تیریو مد نهیبه دهاز خطرات کمبود آب در فکر استفا يدور يکه برا

 يمصرف سرانه با فرهنگ و ارتقا زانیدر جوامع، کمبود آب خواهد بود. م ندهیآ يدر دهه ها ياقتصاد يهاتیمحدودکننده توسعه فعال
 دایخود را پ گاهیفرهنگ جا کیمطلوب از آب به شکل  دهدارد. متأسفانه در کشور ما هنوز استفا میسطح بهداشت جوامع ارتباط مستق

و عرضه آب  دیتول تیریمد نهیآب انجام شده، عمدتاً در زم نیکه تاکنون در کشور در ارتباط با تأم ینکرده است، مجموعه اقدامات
  .[1]است  دهیبوده و کمتر به مصرف توجه گرد

رانه مصرف موجود (س يالگوها نیکه ب میابی یمصرف آب در جامعه خود، درم جیرا يها و الگو وهیمحققانه به ش ینگاه با
مصرف،  نهیدر شبانه روز در مشهد) در زم تریل130(سرانه مصرف  رویمطلوب وزارت ن يدر شبانه روز در مشهد) و الگوها تریل 146

 یشده است که ب لیاز فرهنگ جامعه ما تبد یو غالباً نامطلوب مصرف آب به بخش جیرا يوجود دارد. امروزه الگوها يفاصله جد
 يدیمنابع تول جادی. بخصوص که ادیکشور نما یمتوجه نظام اجتماع يجد يبهایتواند آس ینادرست م یعناصر فرهنگ نیبه ا یتوجه

باشد. پس  یاست و لذا مقرون به صرفه نم ازمندین یو زمان طوالن یالیو ر يارز عیوس يگذار هیاز آن به سرما يو بهره بردار دیجد
 نیکشورها از جمله کشور ما بهتر یرا برطرف نمود، که در حال حاضر در تمام یتا مشکل اصل بود يدیو راهکار جد وهیبه دنبال ش دیبا
  .[2]آنها است یدر رفتار مصرف کنندگان آب و شناخت رفتار مصرف قیمطالعه و تحق وه،یش

، [3]نسبت به بحران آب  یآب، عدم آگاه متیبودن ق نییپا رانیدر ا يمهم باال بودن مصرف سرانه آب شهر لیاز دال 
از  ن،یو مشترک دیاسات ن،ی. از نظر کارشناسان، متخصصباشدمی...  و هامثل فالش تانک یآب زاتیو تجه یوجود نشت در شبکه داخل

حاصل از مطالعات  جیبراساس نتا .[3] باشدیم یرسانو اطالع غاتیآب، آموزش، تبل رفمص يعوامل مؤثر بر اصالح الگو نیمهمتر
موضوع آب، با استفاده  تیو اهم آبی هايمردم نسبت به بحـران آب، تـنش یعموم یتوسط ازدار و همکاران ، جهت باال بردن آگاه
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رفتار مردم  رییفرهنگ درست مصرف کردن و تغ جیباعث ترو توانیم نیگذاشت و همچن ریبر روي مصرف آب تاث توانیاز آموزش م
 12در مصرف آب انجام شد،  ییصـرفه جو یاجتماع شیریپذ تیکه بر روي قابل گردی اي. در مطالعـه[6]ب شدنسبت به مصرف آ

و اسـتفاده  یآمـوزش عمـوم ـقیتحق ـنیا جیشد. طبق نتا یبررس یمشترك خانگ 2700 شیمایدرمصرف آب با پ ییصرفه جـو تیفعال
و همکـاران بـرروي  سیلـیکه توسط و ی. در پژوهش[5]داشته است  نیمشـترک نیرا در ا تیمقبول نیشتریکم مصرف آب ب ـزاتیاز تجه

کـه نسبت به  یینشان داد خانوارها جیانجام شد نتا یدر مصرف آب خانگ ییو صرفه جو یطیمح ستینگرشهاي ز ریتاث نییتع
نگرش در  نیدارند در کـل مصـرف آب کمتـري دارند و ا یدرمصرف آب نگرش مثبت ییو صـرفه جـو یطـیمح سـتیز هـايینگرانـ

  .[7]گـذاردیمـ ریآب تـاث ریو باز گذاشتن شـ اريیسراسر رفتار آنها بر روي حمام، لبـاس شستن، آب
 نیمشترک ژهیمصرف آب و يرفتار يباهدف اصالح الگو یآموزش هايتیفعال یاثربخش یحاضر با هدف بررس مطالعه

  نجام شده است.پرمصرف شهر مشهد ا
   

  يریو نمونه گ قیروش انجام تحق -2
 4پرمصرف مناطق  نیمشترک ستیامر ل يپرمصرف هستند، در ابتدا نیجامعه مخاطب که همان مشترک ییجهت شناسا

 شتری) بنهیمصرف به يبرابر الگو 2مترمکعب در ماه ( 30، از 1395هر واحد در سال  انهیمصرف ماه نیانگیگانه آبفا مشهد که م
پرمصرف در هر منطقه به شرح  نیتعداد مشترک هیاول لیو تحل ي. مطابق دسته بنددیبود، از شرکت آب و فاضالب مشهد اخذ گرد

 باشد. یم 1جدول 
 

  تعداد مشترکین پرمصرف به تفکیک مناطق آبفا مشهد-1جدول 
 مجموع 4 3 2 1 منطقه

 تعداد مشترکین پرمصرف
مترمکعب در سال  30بیشتر از میانگین مصرف ماهیانه هر واحد 

1395 
310 307 323 376 1316 

 
اطالعات از  يگردآور ياست. برا نیمطالعه، روش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشترک نیدر ا قیروش تحق

مصرف  لیمشخصات مشترك، دال لیاز قب ازیاستفاده شده است و در واقع اطالعات موردن يپرسشنامه در مصاحبه حضور کیتکن
که در جامعه مخاطب انتخاب شده اند، جمع ینیمشترک یبا تمام احبهمص قیو از طر يفرم مراجعه حضور لهینامتعارف و... به وس

با موضوع  هاییآموزش نیمصرف نامتعارف، به مشترک یعلت اصل صیاطالعات و تشخ ياست. پس از جمع آور دهیگرد آوري
 هايآموزش یجهت اثرسنج در مراحل بعديکاهنده مصرف و... داده شد. يابزارها نه،یمصرف به هايوهیبحران آب، ش حیتشر
مراجعه شده و در هر مرحله از مراجعه کارکرد کنتور  نیمشترک نیبه ا زیمرتبه دوم و سوم ن يپرمصرف، برا نیشده به مشترک هیارا

 اينمونه 1در شکل  .است دهیگرد ثبت زین GPS مشترك با استفاده از تیموقع نی. همچندیگرد ادداشتیآب مشترك قرائت و 
 .نشان داده شده است يفرم مراجعه حضور زا

  



  نمونه فرم مراجعه حضوري-1شکل 

  
  مراجعات لیو تحل هیتجز-1-2

مراجعات در مناطق چهار گانه  نیا یپراکندگ 2پرمصرف و در شکل  نیتعداد مراجعات کل به مشترک 2جدول 
  آمده است. 96شهر مشهد در تابستان 

  
  تعداد مراجعات به مشترکین پرمصرف-2جدول 

مجموع مراجعات به   ماه مراجعه
  مشترکین پرمصرف

  مراجعات مجدد  نوبت اول مراجعه
  مراجعه سوم  مراجعه دوم  آدرس نامعتبر  عدم حضور  مراجعه موفق

 0  0  36  48  257  341  96تیرماه 

 0  297  76  116  547  1036 96مردادماه 

 386  314  38  69  236 1043  96شهریور ماه 

  150  233  1040 2420 جمع
 %11 %16 %73 درصد 386  611
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  پراکندگی مراجعات انجام شده در شهر مشهد-2شکل 
  

با مشترك ساکن در محل ارتباط که مراجعه کننده توانسته  آن است انگریدر مراجعه اول، ستون مراجعات موفق ب 2جدول  مطابق

  بوده است. ستون عدم  زیاز مراجعات در نوبت اول موفق آم %73 جدولکه طبق  ندینما لیرا تکم يبرقرار نموده و فرم مراجعه حضور
 نیمشترك در منزل حضور نداشته است. ا یدهد که به محل سکونت مشترك پرمصرف مراجعه شده، ول یحضور نشان م

مراجعه  زیبار دوم ن يبرا نیدسته از مشترک نیدهد. الزم بذکر است به ا یپرمصرف را به خود اختصاص م نیمراجعه به مشترک %16موضوع 
تعداد مراجعه اول  نیاختالف ب نروی. از ادیگرد هیالزم ارا يهاته اند، آموزشکه در مرحله اول حضور نداش نیمشترک نیاز ا یشد و برخ

ها » عدم حضور«مراجعه مجدد به  لیمشترك) بدل 1316( 1طبق جدول  اطبجامعه مخ نیمراجعه) و تعداد مشترک 1423( 2طبق جدول 
مناطق، عدم وجود  شهرداري توسط هاپالك ضیعوت لیبه دال یاست که اطالعات آدرس یحالت انگریباشد. ستون آدرس نامعتبر ب یم

 ماه
مراجعات 

اول موفق به 
 پرمصرف ها

انشعاب 
غیرمجاز 
 به همسایه

آبریزي 
 حوضچه

آبیاري 
فضاي 

 سبز

پرستاري 
 بیمار

کنتور 
 چند

 واحدي

مصرف بی 
 رویه

نشت 
شبکه 
 داخلی

نشت 
 وسواس تجهیزات

96تیرماه   257 2 8 8 7 40 136 21 7 28 
96مردادماه   547 3 9 21 12 135 234 38 21 74 

96شهریورماه   236 2 3 10 6 57 104 14 7 33 
 135 35 73 474 232 25 39 20 7 1040 جمع



از کل مراجعه به  %11نامعتبر  يهادرسآ 2 جدولنشد. طبق  افتیمشترك  ،یافتینقص در آدرس در ایدرب منازل و  ییشماره شناسا
   .شود یپرمصرف را شامل م نیمشترک

از مراجعات موفق  یبه بخش نیپرمصرف، مروج نیکاهش مصرف آب در مشترک يریگیها و پآموزش شتریب يرگذاریتاث جهت
مراجعه نمودند که تعداد آنها در  زینوبت دوم ن يداده شده بود، برا صیتشخ »هیرو یمصرف ب«نوبت اول که علت مصرف نامتعارف آنها 

مراجعه  یاست که در دو نوبت قبل ینیدهنده تعداد مراجعات به مشترکنشان زیستون مراجعه دوم آورده شده است. ستون مراجعه سوم ن
  داده شده است. صیبه آموزش مجدد تشخ ازینبوده و ن زیآم تیآموزش و مصاحبه با آنها موفق

 
  يریگ جهیبحث و نت -3

بدست آمد.   3در قالب جدول  ینمصرف نامتعارف مشترک یعلل اصل ،پرمصرف ینحاصل از مراجعه به مشترک یجنتا یلتحلدر 
  دهد. یم یشرا نما ینسهم انواع علل مختلف در مصارف نامتعارف مشترک یزن  1نمودار 

  
  علل اصلی مصرف نامتعارف در مشترکین پرمصرف-3جدول 

 

   ینسهم انواع علل مختلف در مصارف نامتعارف مشترک  -1نمودار 

  
مصرف  لیدل نیاز کل، مهمتر %46با  »هیرویمصرف ب«) مشخص است که علت 3ونمودار  3بدست آمده (جدول جیاز نتا

مصرف آب و  حیناصح يالگو ،يغلط رفتار يهامختلف مانند روش لیبه دال نیمشترک یعنیباشند.  یپرمصرف م نینامتعارف مشترک
مصرف  نهیبه يموجود و ... مصرف نامتعارف و باالتر از الگو یبحران آب تیوضع زا یپرمصرف در منازل، ناآگاه زاتیاستفاده از تجه

   .آب دارند
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کنتور «اطالعات حاصل شده است، موضوع  افتیمراجعه، مشاهدات و در جهیمصرف نامتعارف که در نت لیدل نیدوم
 کیاست که در  یمعن نیموضوع به ا نی. اشودیرا شامل م 96پرمصرف در تابستان  نیمراجعه به مشترک جهینت %22است که  »يچندواحد

درصورت اعمال تعداد  نیواحد ثبت شده است و بنابرا کی زیو در قبض آنها ن شتهکنتور آب وجود دا کیتنها  يساختمان چند واحد
   .ساختمان، مصرف هر واحد در حد متعارف خواهد بود يواحد ها

 يماریخانواده مبتال به ب يدو نفر از اعضا ای کیدر مصرف نامتعارف است که  عیشا لیاز دال یکی %13با » وسواس« متاسفانه
  .باشند یوسواس حاد م

باشد که با توجه به تست انجام شده احتمال نشت شبکه  یاز ادله مهم در مصارف نامتعارف م زین %7با  »ینشت شبکه داخل« لیدل
  :اند ریمصرف نامتعارف به شرح ز لیمطرح شده به عنوان دال لیدال ریباشد. سا یم %80از  شتریب یداخل

  .دینما یم ياریبوده و با آب شرب آب عیسبز وس يفضا ي: مشترك دارا %4-سبز يفضا ياریآب •
  .باشند ینشت م ي... دارا ای: کولر، منبع آب، فالش تانک  %3 -زاتینشت تجه •
  .نشت هستند يدر حوضچه کنتور دارا کطرفهی ریش ایو رفلکهی: کنتور، ش %2-حوضچه يزیآبر •
  .دارد ادیمصرف آب ز نرویکند و از ا یم يپرستار ماری: مشترك در منزل خود از ب %2 ماریب يپرستار •
  است.خود نموده  گانیاز همسا یکی يآب برا ی: مشترك اقدام به لوله کش %1 -هیبه همسا رمجازیانشعاب غ  •
 

  نیمصرف آب مشترک لیتحل-3-1
مصرف آب مشترکین پرمصرف مورد مراجعه در تابستان طبق هماهنگی انجام شده با امور مشترکین آبفا، اطالعات 

هاي دریافت شد. همچنین براي مقایسه تغییرات مصرف آب این مشترکین در اثر آموزش 95و  94در دوره سوم سال هاي  1396
عات و مقایسه نیز دریافت گردید. در نتیجه تحلیل هاي اولیه آمار و اطال 96، آمار مصرف دوره سوم مشترکین در سال ارایه شده
نشان  4، نتیجه ها حاکی از کاهش مصرف آب در این مشترکین می باشد. این مسئله در جدول شماره 96با  95و  94سال هاي 

  داده شده است.
  

  هاي مشابه گذشتهپرمصرف نسبت به دوره مقایسه تغییرات مصرف آب مشترکین -4جدول 

تعداد مشترکین   دوره مصرف
  پرمصرف مراجعه شده

تغییرات مصرف آب در 
  94نسبت به سال  96سال 

تغییرات مصرف آب در 
  95نسبت به سال  96سال 

  مترمکعب کاهش 16800  مترمکعب کاهش 15600  مشترك 1040  دوره سوم

  
مشترك پرمصرف، مصرف  1040هاي فرهنگی آموزشی و مراجعه به جدول فوق بیان می کند که در نتیجه انجام فعالیت

ماه کاهش داشته است. این  2مترمکعب در طول  15600، 94نسبت به دوره مشابه در سال  96دوره سوم سال  آب مشترکین در
نسبت  96درصدي در مصرف آب مشترك می باشد. همچنین مقایسه مصرف آب در دوره سوم سال  20میزان نشاندهنده کاهش 



درصد کاهش در مصرف آب  21ماه می باشد که معادل  2مترمکعب کاهش در طول  16800نشاندهنده  95به دوره مشابه در سال 
  مشترك می باشد و این نتایج نشانگر تاثیر مثبت آموزش هاي داده شده در طول تابستان و طی مراجعات مکرر می باشد.

 
  شنهاداتیپ -4

  گردد:با عنایت به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می
» مصرف بی رویه«مشترك)،  474مشترکین پرمصرف ( %46که علت مصرف نامتعارف  1نتایج بدست آمده در نمودار  -1

هاي مستمر به مشترکینی که داراي فضاي سبز زیاد، نشت باشد، به گونه اي برنامه ریزي گردد که مراجعات و آموزشمی
 تجهیزات، نشت شبکه داخلی و ... می باشند، در طول سال صورت پذیرد.

یت مربـوط بـه وضـع يخبرها یما،در صدا و س یامو پ یلممصرف آب در مدارس و خانوادها ، پخش ف يساز ینهآموزش به  -2
به صورت  و کنفرانس ها یشهما يو عکس در سطح شهر، برگزار در کشور، استان و شهرستان ها، نصب پوستر آب

 .[3]مستمر انجام شود

هاي تولیدي از سوي دیگر، شاهد کمبود منابع سعه ظرفیتبا توجه به رشد بی رویه جمعیت از یکسو و رشد اقتصادي و تو -3
آب در کشور هستیم و امکان افزایش عرضه به سهولت امکان پذیر نیست بنابراین برنامه هاي عملی صرفه جویی در 

 .[3]مصرف از طریق تغییر الگوي مصرف و بهینه سازي آن به طور جدي باید دنبال شود

 یطـیمح یستآب و فاضالب و آثار مخرب ز یههنگفت تصف هـاي ینـهدر مصرف آب موجـب کـاهش هز ییجو صرفه -4
 در مصـرف آب آموزش ییروش هـاي صـرفه جـو یـاناز م .[4]یگردددر مصرف انرژي م ییصرفه جو یزدفع فاضالب و ن

 یغـاتی،برنامـه هـاي تبل ینبنـابرا .[5]ش را دارند یشـترین پذیرو قطعات کم مصرف ب یزاتو استفاده از تجه یعموم
آب در کشور و الگوي مصـرف آنهـا  یتوضع هاي شهروندان نسبت بـه یآگاه یشبراي افزا یدرا با ی وسیعیآموزشـ

  .[6]نسبت به مسئله گردد مـردم یتحساس یشباعث افزا ی،که ضمن ارائه آگاه یصورت کـرد. بـه یـهته
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آب،  تیریدر مد داریتوسعه پا يالگوها یمل شیمصرف آب، هما ياصالح الگو يساز، فرهنگ 1388, ز، یتیرع . 1

 مشاور مهاب ثامن. نیمشهد، شرکت مهندس

 .1380عادالنه آب شرب مشهد در تابستان  عیآب و فاضالب مشهد، طرح توز شرکت . 2

 یآن در بخش خانگ سازي¬نهیمصرف آب و  به يعوامل موثر بر الگو ی. بررس1388ح . زدانداد،یب.ز. و   مظلوم، . 3
 مصرف). تهران. ياصالح الگو کردیآب و فاضالب (با رو یمل شیهما نیشهر مشهد). سوم ي(مطالعه مورد
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