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 چکیده
فاکتورهای زیادی در کنندگان و میزان مصرف آب وجود دارد. نگرش، اعتقاد و رفتار واقعی مصرفی خاصی بین در مدیریت تقاضای آب رابطه

یر شیوه مصرف آب آشامیدنی را تغیهای شهروندان نسبت بهنگرشرها و باید باو ،مصرف آب وجود دارند که با ارائه اطلاعات صحیحنگرش مثبت به

. این مطالعه در استان است 7931جویی در مصرف آب در شهر اهواز در سال داد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر روی میزان صرفه

خانوار که حاضر به همکاری بوده را انتخاب و در دو گروه  16خوزستان و در شهر اهواز صورت گرفت که از بین مشترکین پر مصرف این شهر، 

ر ای برای هصورت دورهبهقرائت کنتور صورت منظم آموزش داده شد و ، نحوه درست مصرف کردن بهبه گروه تیمار .کنترل و تیمار قرار داده شد

اس نتایج حاصل از این مطالعه جهت بالا بردن آگاهی عمومی ماه در فصل تابستان انجام گرفت. براس 9گرفت. این مطالعه برای دو گروه صورت می

توان بر روی مصرف آب تاثیر گذاشت و  باعث ترویج های آبی و اهمیت موضوع آب، با استفاده از آموزش میمردم نسبت به بحران آب، تنش

 رفتار مردم نسبت به مصرف آب شد. فرهنگ درست مصرف کردن و تغییر

 
 جویی آب، سرانه مصرف آب خانگیزش، نگرش، صرفهآمو: های کلیدیواژه

 

 مقدمه  -1
 

هایی نظیر رشد اقتصادی، اعتلای امروزه مدیریت منابع آب کشور، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار کشور در حیطه

ای و اساسی انسان دارا سلامت جامعه، امنیت غذایی، توسعه پایدار منابع آب، حفظ محیط زیست و تأمین نیازهای پایه

 راهکارهای اساسی برای حفظ و حراست بین نسلی این عامل حیات لذا توجه به مسائل مرتبط با حوزه آب و تبییناست 

ای برخوردار است. در این راستا مطالعات قبلی نشان داده است که سیر تاریخی نگاه اقتصادی به آب در از اهمیت ویژه

به عنوان  جوامع مدرن در گذر زمان دچار تغییرات اساسی شده به نحوی که طی چند دهه اخیر، آب که تا قبل از آن

به بعد کالایی اقتصادیی و اجتماعی نام گذاری شده که از مهمترین دلایل این امر  7336شد از دهه کالا شناخته نمی

رای ب تواند افزایش تقاضا و کاهش در عرضه این منبع حیات باشد. یک نهاد غیر دولتی به اسم مشارکت جهانی آبمی

 . (7931)شهرکی و همکاران،  اقتصادی و اجتماعی نامید آب را یک کالای 7331نخستین بار در سال 

به عبارت دیگر رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن همراه با افزایش تقاضاهای مصرفی و بهداشتی آب، 

افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی با کارایی پایین و کاهش منابع در دسترس آبی منجر به تغییر نگاه به موجودیت 

است. لذا با درک مناسب از عدم تعادل در منابع و مصارف آب، جوامع مدرن به استفاده از رویکردها و ابزارهای آب شده 

 های مهمگذاری صحیح منابع آبی استراتژیاند. بازاریابی و قیمتعلم اقتصاد در جهت مدیریت منابع آبی روی آورده

خود است. تبیین حقوق مالکیت در راستای ایجاد بازاری برای اقتصاددانان در جهت مدیریت منابع آبی در سیر تکاملی 

تجارت منابع آب و تبیین ارزش ذاتی، وجودی آب در تصحیح قیمت آب از رویکرد سنتی به رویکرد مدرن از جمله 
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ها در کارهای صورت گرفته در جوامع مدرن است. طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورها صرف نظر از نوع نگرش آن

 اند. ها اقدام کردهمدیریت منابع آب، نسبت به اصلاح قیمت مورد

امروزه مدیریت منابع طبیعی پایه اساس توسعه پایدار بوده و از این دیدگاه مدیریت منابع آب در کشوری مثل 

ب ای برخوردار است. امروزه مدیریت منابع آایران که از جمله مناطق خشک و نیمه خشک جهان است، از اهمیت ویژه

 116متر به نسبت میلی 216بارش سالانه "های چند سال اخیر با محدودیتهایی روبرو است. کشور بخاطر خشکسالی

 های زیرزمینی، عدممتر میانگین بارش جهانی، محدودیت منابع آب شیرین در ایران، استحصال غیراستاندارد آبمیلی

های خانگی، کشاورزی، صنعتی و ... همچنین نبود ناشی از پسابهای سطحی، افزایش آلودگی منابع آب توانایی مهار آب

برنامه درازمدت مدیریت منابع آب، مسائل و مشکلات ناشی از نارسایی ذخایر، منابع و مصرف آب را شاید بتوان به عنوان 

عه با توجه به موارد . در این مطال(7911)رضایی توابع و همکاران،  های فرا روی مدیریت منابع آب ایران تلقی کردچالش

مورد بررسی قرار  7931جویی و مدیریت در مصرف آب در شهر اهواز در سال تاثیر آموزش بر روی میزان صرفهذکر شده 

 گرفته است. 

 

 مصرف آب تیوضع -2
 

نقاط  یدر برخ زانیم نیمتر است که ا یلیم 166در جهان  رسالانهیتبخ لیموجود، متوسط پتانس یهابراساس گزارش"

 شتریکه در ب دهدینشان م یاصل یهابخش کیمصرف آب به تفک تیوضع ی. بررسرسدیمقدار هم م نیتا چهار برابر ا

هم . سدهدیرا به خود اختصاص م یسهم آب مصرف نیشتریب ی( بخش کشاورزکایاز قاره اروپا و آمر ریمناطق جهان )به غ

درصد  32 رانیدرصد است، در ا 12و  12 بیبه ترت قایو قاره آفر انهیدر منطقه خاورم یآب مصرف شده در بخش کشاورز

 یمختلف در کشورها یهاسهم استفاده از آب در بخش یبه طور کل ".شودیاستفاده م یدر بخش کشاورز یآب مصرف

درآمد کم تا با  یکشورها ی، برا2و  7 یهادارد. با توجه به شکل یدر حال توسعه تفاوت اساس یبا کشورها افتهیهتوسع

درصد کل مصارف آب آن کشورها است  16در حدود  یدرصد و مصارف کشاورز 76در حدود  یمتوسط، مصارف صنعت

رصد کل مصارف د 96در حدود  یکشاورز صارفدرصد و م 16در حدود  یبا درآمد بالا، مصارف صنعت یو در کشورها

  .(7931)خیابانی و همکاران،  آب در آن کشورهاست

 
 

 
(1931)خیابانی و همکاران،  های مختلف در کشورهای توسعه یافتهدرصد مصرف آب به تفکیک بخش -1شکل   
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 (1931)خیابانی و همکاران،  های مختلف در کشورهای در حال توسعهدرصد مصرف آب به تفکیک بخش -2شکل 

 
  

رصد د 1درصد آب در بخش کشاورزی،  16بنا به گزارش جهانی توسعه آب سازمان ملل متحد، در جهان به طور متوسط، 

 (Water for a Sustainable World, 2015)گیرد درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می 22در بخش خانگی و 

 نشان داده شده است.  رانیمختلف در ا یهابخش کیآب به تفکدرصد مصرف  2در شکل (. 9شکل )
 

 
 (.  The World Bank, 2014;2006درصد مصرف آب به تفکیک بخشهای مختلف در جهان ) -9شکل 

 
 

 
 (1911)کارگری و مستوری،  درصد مصرف آب به تفکیک بخشهای مختلف در ایران -4شکل 

 

 قیروش تحق -3

 

مترمکعب در هر  26در این مطالعه ابتدا با مراجعه به اداره آب و فاضلاب شهر اهواز لیستی از مشترکین پرمصرف )بالای 
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دوره( شهر اهواز تهیه گردید سپس یا مراجعه به درب منازل خانوارهایی که حاضر به همکاری بودند انتخاب شدند. از 

 16عنوان گروه تیمار انتخاب شدند از بین این خانوار به 96گروه کنترل و خانوار به عنوان  96بین این خانوارها تعداد 

ای صورت نگرفت فقط هر خانوار به صورت تصادفی انتخاب شد. در خانوارهای گروه کنترل هیچ گونه مداخله 76خانوار 

کاهش مصرف آب استفاده های آموزشی و تبلیغ برای شد در گروه تیمار از روشدوره شماره کنتور خانوارها قرائت می

ماه آموزش به صورت منظم( قرائت کنتور  9دوره ) 2ای ثبت شد. در نهایت پس از شد و شماره کنتور آنهابه صورت دوره

 هایمیزان مصرف این خانواره ها محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آنجایی که اوج مصرف آب عمدتا در ماه

انجام گرفت. برای تجزیه و تحللی آماری و مقایسه دو گروهبا هم از  7931مطالعه در تابستان فصل تابستان است این 

به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شد و  31دوره از سال  2های تکراری استفاده شد که میزان مصرف گیریطرح اندازه

سال، داشتن باغچه و آپارتمانی بودن  72زند زیر متغیر گروه به عنوان فاکتور ثابت و متغیرهای تعداد نفرات، داشتن فر

 وارد مدل شدند.  Covariateخانه به عنوات 

 

 و بحث جینتا -4

 

ای دارای میانگین مصرف سرانه 31نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که خانوارهای پرمصرف در گروه کنترل در سال 

دارای  31آورده شده است همچنین این خانوارها در سال  7بودند که نتایج انها در جدول شماره  13/291±11/16برابر با 

آورده شده است.  7لیتر در روز به ازای هر نفر بود که در جدول شماره  91/297± 91/12ی برابر با میانگین مصرف سرانه

باشد لیتر در روز به ازای هر نفر می 13/279±2/17برابر با  31همچنین میانگین مصرف سرانه در گروه تیمار در سال 

لیتر  1/736±11/21برابر با  31آورده شده است و میانگین مصرف سرانه در گروه تیمار در سال  9که در جدول شماره 

ای از میانگین مصرف و انحراف همچنین مقایسه 2در روز به ازای هر نفر بود که نتایج حاصل از آنها در جدول شماره 

درصدی مصرف در  3-77آورده شده است. نتایج نشان دهنده کاهش  1معیار دو گروه کنترل و تیمار در شکل شماره 

 نشان داده شده است.  1باشد که در شکل شماره اثر مداخله آموزش می

 
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر میزان سرانه مصرف آب خانگی در واحدهای مسکونی مورد بررسی گروه  -1جدول 

1931کنترل در تابستان   

7931دوره اول  دوره 7931دوره دوم    جمع کل 

21/291 میانگین  17/291  13/291  

62/11 انحراف معیار  17/19  19/12  

71/712 حداقل  93/711  21/711  

9/937 حداکثر  11/911  21/912  

 
میانگین، انحراف معیار، حداقل وحداکثر میزان سرانه مصرف آب خانگی در واحدهای مسکونی مورد بررسی گروه  -2جدول 

1931کنترل در تابستان   

7931دوره اول  دوره 7931دوره دوم    جمع کل 

23/296 میانگین  21/292  91/297  

21/11 انحراف معیار  22/19  21/11  

1/717 719 716 حداقل  

37/229 حداکثر  19/221  12/222  
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گروه  میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر میزان سرانه مصرف آب خانگی در واحدهای مسکونی مورد بررسی -9جدول 

1931تیمار در سال   
7931دوره اول  دوره 7931دوره دوم    جمع کل 

91/279 میانگین  27/272  13/279  

1/11 انحراف معیار  2/11  1/11  

69/711 711 حداقل  12/711  

92/912 921 حداکثر  11/911  

 
میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر میزان سرانه مصرف آب خانگی در واحدهای مسکونی مورد بررسی گروه  -4جدول 

1931تیمار در سال   

7931دوره اول  دوره 7931دوره دوم    جمع کل 

1/732 میانگین  1/711  1/736  

2/19 انحراف معیار  1/19  11/19  

29/796 حداقل  11/761  773 

1/971 926 حداکثر  1/971  

 

 
در واحدهای مسکونی مورد بررسی با استفاده از  31و  31مقایسه میانگین سرانه مصرف آب خانگی در تابستان  -1شکل 

 مداخله آموزش
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درصد کاهش سرانه مصرف آب خانگی در خانوارهای مورد بررسی در دو دوره مصرف -1شکل   

 

آورده  1گیری تکراری در بین دو گروه کنترل و تیمار در جدول شماره نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آنالیز طرح اندازه

آنالیز واریانس یک طرفه استفاده از  31های مشابه سال گروه در دوره 2شده است. در ابتدا برای بررسی همسان بودن 

ها به عنوان (. فاکتور تکرار، گروهp>0.05ها بود )شد که نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار در مصرف آب بین گروه

وارد  covariateسال، داشتن باغچه و نوع مسکن به عنوان  72فاکتور اصلی و متغیرهای تعداد نفرات، تعداد فرزند زیر 

د. نتیجه آنالیز نشان داد که میانگین مصرف دو گروه با یکدیگر تفاوت دارند از آزمون توکی استفاده شد و مدل شدن

ها نیز تنها تعداد نفرات بر میزان  covariateمشخص گردید که گروه آموزش نسبت به گروه کنترل تفاوت دارد. از بین 

 مصرف اثرگذار بوده است. 
 

گیری تکراری در بین دو گروه کنترل و تیمارنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آنالیز طرح اندازه -1جدول   

 f P valueضریب  متغیر

 666/6 191/79 تعداد نفرات

 926/6 321/6 سال 72فرزندان زیر 

 917/6 111/6 آپارتمان

 139/6 716/6 باغچه

 661/6 262/1 گروه

 

 یریگجهینت -5
 

را در  یمهم اریمصرف آب نقش بس ییجوو صرفه یسازنهیحل و راهکار در بهراه کیمصرف آب به عنوان  تیریمد

کاهش  نیب یمیمستق رابطه. کندیم فایا یآب از منابع آب دیو تول نیجهت تأم ازیمورد ن یو کاهش انرژ یانرژ تیریمد

کاهش  زین یدیبه منابع تول ازیکه با کاهش مصرف، ن بیترت نیو کاهش مصرف آب وجود دارد. بد یانرژ یهانهیهز

 تیریمد یهااستیاعمال س با .شودیکاسته م زیآب ن نیو تأم دیجهت تول ازیمورد ن یانرژ نهیآن از هز یو در پ ابدییم

 یاربردها( را از مدار بهره)چاه نیزم ریاز منابع آب ز یتعداد قابل توجه توانیآب م نیو تأم دیبه تول ازیمصرف و کاهش ن
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از پمپاژ،  یناش یهانهیو هز یانرژ کند،یرا فراهم م یمنابع آب نیا رهیامکان ذخ نکهیبر اامر علاوه نیخارج نمود که ا

 .دهدیکاهش م یریو ... را به طور چشمگ ساتیاز تأس یبردارو بهره یدارنگه

آگاهی عمومی مردم نسبت به بحران آب، براساس نتایج حاصل از این مطالعه استفاده از آموزش جهت بالا بردن 

توان باعث ترویج فرهنگ توان بر روی مصرف آب تاثیر گذاشت و همچنین میهای آبی و اهمیت موضوع آب میتنش

ین مطالعه با آموزش به مردم شاهد باعث کاهش درست مصرف کردن و تغییر رفتار مردم نسبت به مصرف آب شد که در ا

شود. لیتر در روز به ازای هر نفر می 27جویی به میزان درصد شد که به طور متوسط باعث صرفه 3-72مصرف آب در حد 

توان در مصرف آب لیتر آب در سال به ازای هر واحد مسکونی می 93216نفر،  71/1که با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 ویی کرد. جصرفه
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برداری از منابع آب منطقه سیستان (، بررسی رویکردهای مدیریتی بهره7931شهرکی، ع.س.، شهرکی، ج.، و هاشمی منفرد، س. آ.، )

 . 31-19(، 97) 3، های مدیریت عمومیپژوهش(، FAHPبا استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی )

رویکردی بر موانع و محدودیتهای مدیریت منابع آب و "(، 7911رضایی توابع، ک.، طاهری آزاد، ل.، محمودی، م.، و یزدان پناه، ا.، )
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Abstract 
 In the water demand management there is a certain relationship between attitudes, beliefs, actual behavior 

of consumers and water consumption. There are many factors in a positive attitude towards water use. By 

providing the right information should changed the beliefs and attitudes of citizens towards drinking water 

habits. The aim of this study was to evaluate the effect of training on water consumption in the Ahvaz city 

in 1396. This study was conducted in the Khuzestan province and in the Ahvaz city. That the effect of 

training on water saving was evaluated for 60 households with high water consumption levels. The selected 

households were randomly assigned to 2 groups: control and treatment. In the treatment group was taught 

how to properly use in a regular basis and periodically meter reading for both groups took .This study was 

performed for 3 months in summer in 1396. The basic results of this study to raise public awareness about 

the water crisis, stresses and the importance of water using education can affect to water use. It can also 

promote a culture of right consumption and to change people’s behavior towards water use. 
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