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 خالصه

ی آبی و کم آبی مواجه است و بخش زیادی از مصارف آبی مربوط به خانوارها و با توجه به اینکه جهان با بحران ب

باشد، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر مصرف بهینه با رویکرد ویکور فازی پرداخته در بخش خانگی می

داده  برای تحلیل نتایج و کسببندی بر مبنای هدف، تحقیقی کاربردی است. تحقیق حاضر، به لحاظ دستهاست. 

پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان حوزه آب و فاضالب توزیع شد. نتایج حاصل از رتبه  50های تحقیق تعداد 

عوامل آموزش، تبلیغات، مسئولیت پذیری باالترین اولویت را بندی با رویکرد ویکور فازی حاکی از این بود که 

-ی آموزشی مسئولین را جهت تالش بیستر در زمینهنسبت به بقیه ی شاخص ها دارند. که این امر خود همت باال

های همگانی در زمینه مصرف درست و بهینه و تبلیغات موثر در زمینه ی صرفه جویی می طلبد، همچنین مسئولیت 

تواند تا حدی در رفع بحران کم ی کمبود آب و مصرف بهینه آب در بخش خانگی میپذیری افراد نسبت به مسئله

 آبی موثر باشد.

 

 ، آموزشمصرف بهينه، بخش خانگی، ویکور فازي، صرفه جوییکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه -1

 به متعلق  که است میراثی بلکه ندارد، تعلق حاضر نسل به فقط که است جامعه آن ثروت جامعه، هر طبیعی منابع

 کمبود مساله با جهان مناطق یبرخ غیرمنطقی، هایتصرف و دخل اثر در که دارد وجود روشنی شواهد .[1] هست نیز آیندگان

 طی در سو این به 1970 دهه از است شده باعث حیاتی، طبیعی منابع کمبود مسأله از ناشی زیانبار پیامدهای. اندمواجه طبیعی منابع

 یدارپا توسعه به رسیدن برای آن، حفظ و طبیعی منابع بهینه مصرف لزوم سیاسی سطوح باالترین در المللی بین کنفرانس چندین

 منابع از اعم زیست، محیط از صیانت و حفاظت نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجاهم اصل. گیرد قرار توجه مورد

 [2]داند پایدار یک وظیفه ملی می توسعه به رسیدن برای را انسانی و طبیعی

ابان و پر هراس به عمق فاجعه کمبود آب امروزه کمبود منابع آب شیرین، به عنوان یک مسئله جهانی مطرح است و دنیا شت 

شود. در کشور ما نیز موضوع آب به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح است که اگر و مسائل و مشکالت ناشی از آن نزدیک می



 

شود که در آن صورت خوب تعریف و تبیین نشود و نتوان این مسئله را شناخت و درمان کرد، به یک آسیب اجتماعی تبدیل می

 [3]اقب سنگینی برای کشور و جامعه به دنبال خواهد داشت عو

زندگی، الگوهای تولید و  از جمله عوامل اثر گذار بر بحران آب به مواردی همچون رشد جمعیت، تغییر اقلیم، سبک

از سویی  توان اشاره کرد. با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب شیرین جهان ومی مصرف، شرایط ذهنی و ادراکی مردم

رسد و کلیدی ترین و زیربنائی ترین افزایش روز به روز تقاضا برای این منبع حیاتی، لزوم توجه بیشتر به مصرف آن جدی به نظر می

های زیرزمینی به طور خاص ابتدا شناخت مدل رفتاری و مصرفی مولفه در حفظ و نگهداری و احیای منابع طبیعی به طور عام و آب

های اجتماعی و اقتصادی است ها و نظاماصالح شیوه های بهره بردای و مصرف، هنر تغییر نگرش، رفتار ، انتخاب شهروندان و سپس

[3] 

و نیاز [ 4]شود ها و امکانات به شکلی مناسب و ومقرون به صرفه استفاده میمصرف بهینه رفتاری است که در آن از داشته

کاهش دهد درصد  50تواند میزان مصرف را تا اینکه سطح زندگی مردم تنزل باید، میگذاری سنگین مالی ندارد و بدون به سرمایه

متر مکعب در ماه تعیین شده که در نتیجه هر نفر به طور متوسط در  22.5طبق برنامه سوم توسعه، الگوی مصرف آب هر خانوار . [5]

به رشد بی رویه شهرنشینی در کشور، آمار چندساله اخیر نیز  متاسفانه با توجه [ .6]لیتر آب مصرف نماید  150تواند شبانه روز می

  [.7دهد ]لیتر در روز نشان می 300تا  250متوسط مصرف سرانه را 

با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص است که کشور ایران به طور کلی دچار کمبود آب است و در صورت ادامه وضعیت 

افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعتی و اجتماعی، افزایش یافته و میزان منابع آب به و روند فعلی، میزان تقاضای آب به دلیل 

شود؛ یابد و در نهایت منجر به کاهش سرانه آبی میها و کاهش کیفیت منابع آب، کاهش میدلیل تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی

های آبی و بروز بحران های کم آبی، تنشعی، مهاجرت، محدودیتکاهش سرانه آبی متعاقباً منجر به بروز و تشدید اختالفات اجتما

 شود. می

های بیشتری در الزم است تا تحقیقات و پژوهش در راستای مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع مطلوب در آینده،

رف بهینه آب در بخش خانگی و این زمینه صورت گیرد. لذا در این پژوهش سعی بر این است تا به شناسایی عوامل موثر بر مص

 بندی این عوامل با رویکرد ویکور فازی پرداخت.سپس رتبه

 

  مبانی نظری -2

های گذشته سازمان ملل متحد، مفهوم الگوی های اساسی مصرف آب، مصرف آب خانگی است. در سالیکی از حوزه

ای از توسعه و دارای هر نوع افراد، در هر مرحلهمصرف آب را به صورت حق تامین نیاز اساسی مردم به آب تعریف کرد: تمامی 

. این [8] شرایط اجتماعی و اقتصادی که باشند، حق دسترسی به آب آشامیدنی از نظر کمی و کیفی برای تامین نیازهای اساسی دارند

. به سعه بیشتری یافتمتحد تو در مجمع عمومی سازمان ملل 1997ریو و همچنین در سال « زمین«در کنفرانس  1992مفهوم در سال 

ها داده ا ساسی و حفظ اکوسیستم در راستای توسعه و استفاده از منابع آب، اولویت باید به تامین نیازهای»این صورت بیان شد که 

ظور های آب به منریزی در مورد آب برای تضمین نیازهای اساسی انسان و توسعه استراتژیعالوه بر این بیان شد که برنامه .[9]» شود

شود، افزایش . با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از مصرف آب ، صرف مصارف خانگی می[10]حفظ اکوسیستم ضروری است 

شده، همین امر منجر به بروز مشکالت محیط زیستی نظیر استفاده بیش از های عرضه آب تقاضا برای آب، موجب فشار آمدن بر نظام



 

 

 

تواند موجب کاهش فشار بر عرضه شود. اصالح رفتار مصرف آب خانگی میادل اکوسیستم میحد از منابع آبی و بر هم خوردن تع

 [.11]آب شود، اما این امر نیازمند شناخت رفتار مصرف کننده آب و عوامل موثر بر آن است 

ن نیز در ردیف شوند که ایرابا کمبود آب شیرین مواجه می 2050بر اساس برآوردهای موجود، اکثر کشورهای دنیا تا سال 

. اما سرانه مصرف در کلیه [14]علی رغم اینکه میانگین بارش باران در ایران، یک سوم میانگین جهانی است[ 13]همین کشورهاست 

 220برای مثال سرانه مصرف آب خانگی در ایران [. 15]های خانگی، کشاورزی، صنعتی، باالتر از استانداردهای جهانی است بخش

دهد میزان مصرف آب در ایران، این امر نشان می[. 16لیتر است ] 75رد آن در جهان تنها است در صورتی که استاندا لیتر در هر روز

، اما راهکار [17بل طرح اند ]مسئله ای اجتماعی است. اگر چه در پاسخ به بحران مصرف برق،گاز و سوخت راهکارهای متعددی قا

 .[18نه است ]به عبارتی مصرف بهیجویی یا بنیادی در بحران مصرف آب، صرفه

 متفاوت گوناگون هایبخش در مصرف مقادیر مختلف هایفرهنگ و عادات به توجه با مختلف کشورهای و شهرها در

 کل بر ترتیب این به و نموده ریزیبرنامه بخش این در آب مصرف کاهش جهت درمصارف  باالترین شناسایی با میتوان است،

 پختن، ظروف، شستشوی البسه، شستشوی توالت، استحمام، برای آب روزانه سرانه مصرف متوسط. گذاشت تأثیر آب مصرف

، 76/3، 02/4، 08/20، 64/19، 71/19، 56/58 ترتیب به تهویه و نوشیدن تانک، فالش باغچه، آبیاری اتومبیل، شستشوی نوشیدن،

پخت و پز، شستن ظروف،  آب به ترتیب مربوط به استحمام،رف لیتر بوده که از این مقادیر بیشترین مص 42/4، 57/3، 84/2، 71/2

باشد. در مطالعه ای که در کشور آلمان صورت گرفت نشان داده شد که بیشترین مصارف به دستشویی و توالت و شستن البسه می

ستن اتومبیل، آبیاری حیاط ها، ششویی، تمیز کردن اتاقشویی، ظرفها، لباسترتیب مربوط به استحمام و دوش گرفتن، فالش تانک

 تانک  فالش ظروف، شستن به مربوط ترتیب به آب خانگی مصارف  بیشترین چین درباشد. و باغبانی، در نهایت پخت و پز می

 وپز، پخت ، آشامیدن شامل را ایران در( مصارف آب خانگی 1388یزدادن داد و مظلوم )[. 19] است بوده گرفتن دوش و هاتوالت

-می مطبوع تهویه و کولر خانه، شستشوی ماشین، شستشوی باغچه، آبیاری توالت، و دستشویی شویی، لباس شویی، ظرف حمام،

 دانند.

 87سال  در آب مصرف خانگی سرانه مقایسه با( صورت گرفته است 1396ای که توسط پیرصاحب و همکاران )در مطالعه

شود سرانه مصرف شهر خرم آباد لیتر در روز،  مشاهده می 182به میزان  1382لیتر در روز، با سرانه مصرف آب در سال  195به میزان 

درصد داشته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته با  4/1ساالنه رشدی معادل 

 [.20ه مصرف اب در حال کاهش است ]های صورت گرفته ساالنریزیبرنامه

ادرست در میان خانوارها در استفاده از آب در زندگی روزانه، عامل سبک زندگی و رفتارهای روزمره بر رواج الگوهای ن

مصرف آب را به عنوان بخشی از عوامل موثر بر بحران آب مورد توجه و بررسی قرار داد. از یک منظر اهمیت این حوزه بیشتر از 

شود، باید های فرادستی به عنوان برنامه یا تصمیم اتخاذ میچه در حوزهآن سازی است، چرا که در نهایتحوزه تاثیرگذاری و تصمیم

ی آموزش در سازی و مقولههای پایینی جامعه اجرایی شود تا اثرگذار باشد و اینجاست که اهمیت فرهنگدر میان مردم و حوزه

ریت بحران آب در کشورها و از ان جمله ایران در جامعه به عنوان یکی از عوامل موثر برای مدی مصرف درست و بهینهارتباط با 

شود. عوامل زیادی بر الگوی مصرف و همچنین مصرف بهینه مورد توجه قرار گرفته و به عنوان عامل کلیدی و تاثیرگذار به توجه می

 باشد.ها میبندی آنتاثیرگذارند که هدف این پژوهش نیز شناسایی و رتبه

 



 

 پیشینه پژوهش -2-1
 

استنباط  یهاشهر با استفاده از درخت 286و عوامل موثر بر آن در  یمصرف آب شهرچین،  2017سال  عه ای دردر مطال 

مصرف آب )سرانه  زانیم 2015تا  2000نشان داد که از سال  جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز یمشروط و روش جنگل تصادف

 112شهر مورد مطالعه  286(. از یدرصد 61: یدرصد 69است )کاهش  افتهیکاهش  یشهر به طور قابل توجه 130در هر روز( از 

مصرف آب  زانیم ن،یعالوه بر ا (. سرانه در روز تریل 70 )شدند یرده بند ریکم مصرف آب با مصرف آب ز ینفر به عنوان شهرها

است.  تهمنابع آب قرار گرف نیو تام یاقتصاد ،یاجتماع تیوضع ،یعوامل هواشناس ریبه شدت تحت تأث نیدر سرانه در هر روز در چ

مصرف آب در سرانه در روز به  زانیپر مصرف، م یمختلف متفاوت بود. در شهرها یدر شهرها زیعوامل موثر بر مصرف آب ن

ناخالص  دیحمام در هر خانواده و تول ایدوش گرفتن  یآب برا یحفاظت از آب، بخار یبرا یگذار هیبارش، سرما ریشدت تحت تأث

-یاجتماع تیآب و وضع نیتام تظرفی از روز هر سرانه در آب مصرف مصرف، کم و متوسط یدر سرانه بود. در شهرها یلداخ

 .[21] ردیپذ یم ریانگل تأث بیو ضر یافتیدر التیدر سرانه، تحص یناخالص داخل دیاز جمله تول ،یاقتصاد
 

های تهرانی پرداختند. نتایج حاکی از این صرف آب خانواده( به شناسایی عوامل موثر بر سرانه م1395سرا )دهقان و کریم

پذیری با سرانه مصرف آب خانواده رابطه معناداری وجود دارد. به بیان دیگر با بود که بین نگرش به مصرف بهینه آب و مسئولیت

 یابد.پذیری سرانه مصرف خانواده کاهش میافزایش نگرش به مصرف بهینه آب و مسئولیت

 خانگی بخش در آن سازی بهینه و آب مصرف الگوی بر موثر عوامل بررسی هدف ( پژوهشی با1394زمانی )جمالی و 

 اساتید، و متخصصین کارشناسان، نظر از که داد نشان زوجی مقایسات ماتریس .است شده انجام بوشهر شهرستان روستایی مناطق

 و آموزش رسانی، اطالع و تبلیغات بهداشتی، و شرب آب جداسازی ترتیب به آب مصرف الگوی بر مؤثر عوامل مهمترین

 .است تکنولوژی

 و یاسوج دانشگاه دانشجویان بین در)آب و برق(  انرژی بهینه مصرف»( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود 1393رضائی )

 آگاهی بین معناداری رابطهد که نشان دا تحقیق ایههمورد بررسی قرار داده است. یافت« آن بر موثر روانی و اجتماعی عوامل برخی

 این. ندارد معناداری رابطه فرهنگی سرمایه با اما دارد، وجود برق بهینه مصرف با تعهد و انرژی ویهریب مصرف پیامدهای از

 . نمیدهند نشان آببهینه  فمصر با معناداری رابطه متغیرها

. اندپرداخته آب در جویی صرفه به گرایش و ذیریپ مسئولیت رابطه بررسی به پژوهشی در( 1392) همکاران و احمدی

 تحقیق  تحلیلی نتایج و است کننده امیدوار شهروندان بین در آب مصرف در جوییصرفه به گرایش که داد نشان توصیفی نتایج

 آن واریانس ددرص 35 تواندمی و دارد معناداری تأثیر آب مصرف در جوییصرفه به گرایش بر پذیریمسئولیت که داد نشان نیز

 همچنین. است شده بیشتر نیز آب مصرف در جوییصرفه به گرایش شهروندان بین در پذیری،مسئولیت افزایش با. نماید تبیین را

 .ندارد وجود معناداری ارتباط خانگی آب مصرف در جوییصرفه به گرایش با جمعیتی متغیرهای بین

سازی آن در بخش خانگی که در شهر ر بر الگوی مصرف آب و بهینه( در بررسی عوامل موث1388دان داد و مظلوم )یز

 60تا بیش از  20درصد آنان بین  24مترمکعب در ماه و حدود  20درصد از مشترکین تا ا 74مشهد انجام شد، نتیجه گرفتند که حدود 



 

 

 

آب خانگی به ترتیب مربوط به سازی مصرف متر مکعب در ماه مصرف دارند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته راهکارهای بهینه

 ست.رسانی، بهبود و اصالح وسایل انتقال آب، تشویق و تنبیه مشترکین و افزایش قیمت اسازی، تبلیغات و اطالعهای فرهنگبخش
 

 روش تحقیق -3
بندی بر مبنای هدف، تحقیقی کاربردی است. همچنین،  این تحقیق از حیث روش جمع ، به لحاظ دستهتحقیق حاضر

های مورد های مورد نیاز یا به عبارتی طرح تحقیق، جزء تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است و لذا به منظور کسب دادهدادهآوری 

 شود.یافته و پرسشنامه استفاده میهای نیمه ساختارهایی چون مرور ادبیات تحقیق، مصاحبهنیاز از روش

فازی ها با استفاده از روش ویکور بندی آنو رتبه بهینه عوامل موثر بر مصرفبا توجه به هدف پژوهش که شناسایی  

پژوهش بر اساس ادبیات تحقیق و بازخورد نظرات خبرگان تدوین شده است، لذا  یهباشد و با توجه به این که پرسشناممی

ی مختلفی وجود هاشروها ی مذکور از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار هستند. برای سنجش پایایی پرسشنامههاپرسشنامه

ی این تحقیق هاپرسشنامهو برای سنجش میزان اطمینان یا پایایی ت ی آلفای کرونباخ اسمحاسبهش رو هاآنین ترمعمولدارد که 

توسط نرم  هاخ آنآلفای کرونبان توزیع شد و میزای اب و فاضالب کارشناسان و خبرگان حوزهپرسشنامه در بین   50تعداد 

 825/0ی تکمیل شده در مرحله نخست پرسشنامه 50فت. میزان آلفای کرونباخ حاصل از رد ارزیابی قرار گرمو spssافزار 

کند )در برخی منابع ی مورد بررسی کفایت میحاسبه شده است که این میزان برای تائید قابلیت اطمینان یا پایایی پرسشنامهم

 /. در نظر گرفته شده است(.7حداقل آلفای کرونباخ 

بندی این عوامل توسط روش ویکور فازی انجام گردید که در ادامه به معرفی روش و ر نهایت اولویت و رتبهد

 شود.فرایندهای این رویکرد پرداخته می

منابع  یزیو کاربرد آن در برنامه ر یفاز کوریروش و»با عنوان  یا( در مقاله2004) 1و زنگ کیکویاپربار  نینخست

 یفاز ارهیمسئله چندمع یحل توافقراه نییتع یبرا یفاز کوریاستفاده کرده است. روش و یفاز کردیبا رو کوریو کیاز تکن «آب

با  رییگمیتصم عملکرد ثبات جادیکند و قادر به ایم شنهادیرا پ زیآمهای مصالحهحلاهروش ر نیا .[22] است افتهیتوسعه 

به  کیاست که نزد یحل عملراه کیسازش  حلراه هیده است. نظربه دست آم هیبا وزن اول یحل سازشکردن راه نیگزیجا

 وری گروه حداکثر بهره کوریروش و. متقابل است ازاتیتوسط امت شده جادیآل است، و سازش به معنای توافق ا دهیحل اراه

-میتوسط تصم یتواند به راحتیبه دست آمده م یحل توافقکند و راه یفراهم م "مخالف"و حداقل تاسف فردی  "اکثریت"

 [.23] شود رفتهیپذ رندگانیگ

 

 تحلیل داده ها   -4
 

 تعیین عوامل موثر بر مصرف بهینه آب در بخش خانگی -1 -1-4
ی و بررسی تحقیقات گذشته برای تعیین عوامل موثر بر مصرف بهینه آب در بخش خانگی، این عوامل از طریق مطالعه

این عوامل به دو دسته کلی  صنعت آب و فاضالب و اساتید دانشگاهی شناسایی گردیدند. و همچنین نظرخواهی از خبرگان

                                                 
1 Opricovic & Tzeng 

30 mm 



 

مشخص  1-1این عوامل در جدول  تقسیم شد. های آب و فاضالبشرکت مرتبط بامصرف کنندگان و عوامل مرتبط با عوامل 

 اند. شده

 

 عوامل موثر بر مصرف بهينه آب در بخش خانگی -1-1جدول 

 بر مصرف بهينه آب در بخش خانگیعوامل موثر   

  

ب
ال

ض
ب و فا

ي آ
ت ها

ط با شرک
ل مرتب

عوام
 

F1  ،آموزش جمعی و همگانی در خصوص مصرف بهینه آب )برگزاری همایش ها و سمینارها

 های مختلف و ...(ها و ادارت و ارگانبرگزاری کالس های توجیهی در مدارس و دانشگاه

F2 ی صرفه جویی و مصرف بهینه )تبلیغات رسانه ای، درج شعارها و هی تبلیغات موثر در زمینارائه

 بنرها در سطح شهرها و روستاها، درج پیام های صرفه جویی در قبوض مشترکین و ....(

F3  ،نشت و آبرسانی سیستم در آب تلفات از جلوگیریاستاندارد سازی انشعابات و شبکه ها 

 های شبکه در نشت میزان منظم وکاهش رنامهب یک با آن تعمیر و آب توزیع شبکه سنجی

 شبکه در اضافی فشار نمودن حداقل طریق از توزیع

F4 جداسازی شبکه توزیع آب شرب از آب مورد نیاز  جهت مصارف شستشو و آبیاری فضای سبز 

F5 ت الزام مشترکین به تهیه ملزومات )لوله، شیرآالت، اتصاالت و ....( با کیفیت و استاندارد جه

 انشعاب و نظارت مستقیم بر آن

F6  استفاده از کنتورهای با کیفیت و استاندارد و تعویض کنتورهای خراب در کوتاه ترین زمان

 ممکن و نظارت مستمر بر آنها توسط مامور قرائت

F7 ترك و نشت کاهش در باال کیفیت با و مناسب شیرآالت و اتصاالت لوله، از استفاده 

 بکه ش طول در خوردگی

F8 وضع سیستم های تشویقی و تنبیهی موثر جهت مشترکین پرمصرف و کم مصرف 

F9  وضع نرخ ها و تعرفه های مناسب جهت مصارف مختلف و برقراری تعرفه های پلکانی 

F10 استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت آب و فاضالب 

F11 آنها در خصوص مسئولیت پذیری و  ارائه ی خدمات مناسب به مشترکین و جلب اعتماد

 پاسخگویی مناسب 

ف 
صر

ط با م
ل مرتب

عوام

ن
دگا

کنن
 

F12  استفاده از لوله، اتصاالت و شیرآالت مرغوب و نصب آن ها به صورت استاندارد مطابق نظر

 کارشناسان 

F13 عدم استفاده از انشعابات غیرمجاز و عدم استفاده از انشعاب امالك مجاور 

F14 ه ریزی مناسب جهت استفاده از کولر آبی و ماشین ظرف شویی و لباس شویی و ...برنام 

F15 از همان  توسط والدین آموزش کودکان در منزل و ارائه ی الگوهای مناسب برای مصرف بهینه

 سنین کودکی

F16 ابر مسئولیت پذیری اجتماعی و اطالع رسانی سریع به مسئولین در موارد نشت و ترکیدگی در مع



 

 

 

 

 رتبه بندی عوامل با روش ویکور فازی-1-4-2
 آورده شده است: 2-1نتایج نهایی در جدول  روش ویکور فازی رتبه بندی گردیدند کهبا در نهایت عوامل تعیین شده 

 

 و  و  رتبه بندي بر اساس مقادیر  -2-1جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی شروط پذیرش بهترین گزینه :

 

 شرط اول: 

 
 

 
 به طوری که:

 و منازل جهت رفع سریع و به موقع آن

F17  مسئولیت پذیری نسبت یه مصرف بهینه آب و عدم استفاده از آب شرب برای مصارف آبیاری و

 شستشوی ماشین و حیاط و ....

راهبرد  رتبه  رتبه  رتبه

 ها

1 0.100765 1 0.074 1 0.97 F1 

2 0.175994 14 0.0435 3 0.900486 F2 

15 0.760004 17 0.036321 14 0.627495 F3 

4 0.350358 10 0.051 2 0.904968 F4 

9 0.639569 6 0.063 8 0.69788 F5 

13 0.68077 5 0.065 7 0.705132 F6 

14 0.709011 2 0.072 13 0.655811 F7 

8 0.636242 11 0.054 5 0.84347 F8 

17 0.944573 13 0.048875 15 0.614691 F9 

5 0.430236 16 0.042 6 0.810004 F10 

16 0.940864 3 0.071 16 0.44855 F11 

6 0.606975 8 0.0634 12 0.66368 F12 

11 0.656743 4 0.064 9 0.68082 F13 

7 0.620134 7 0.0631 11 0.67405 F14 

10 0.646609 12 0.0585 4 0.854234 F15 

12 0.677509 9 0.054 10 0.677509 F16 

3 0.222351 15 0.043167 17 0.222351 F17 



 

 ، گزینه مورد نظر در موقعیت یا جایگاه دوم قرار دارد.بندی بر اساس معیار از نظر رتبه  

 .بهترین گزینه با کمترین مقدار برای   

 ها.تعداد گزینه 

0.0625 

 
 *بنابراین اولین شرط برقرار است.

 گیری(شرط دوم: )ثبات پذیرش در تصمیم

گاه یک داشته باشد. اگر یکی از شروط باال برقرار نشد، آن و یا  باید همچنین بهترین رتبه را در  گزینه 

 شود:های سازشی به صورت زیر پیشنهاد میه جوابمجموع

 یا  و  اگر تنها شرط دوم برقرار نشد گزینه -1

 .، ...، ، اگر شرط اول برقرار نشد، گزینه -2

 در مورد آن صادق باشد. ابطه است که ر  امای در موقعیت گزینه  

 بر قرار است. نیزدارد پس شرط دوم  Sو   Rبهترین گزینه را در F1 *با توجه به اینکه 

 

 

 گیرینتیجه -2
که  نتایج نشان داد که عوامل آموزش، تبلیغات، مسئولیت پذیری باالترین اولویت را نسبت به بقیه ی شاخص ها دارند.

های همگانی در زمینه مصرف درست و بهینه و ی آموزشمت باالی مسئولین را جهت تالش بیستر در زمینهاین امر خود ه

ی کمبود آب و مصرف بهینه آب تبلیغات موثر در زمینه ی صرفه جویی می طلبد، همچنین مسئولیت پذیری افراد نسبت به مسئله

 باشد. تواند تا حدی در رفع بحران کم آبی موثردر بخش خانگی می

 

 رتبه بندي عوامل موثر بر مصرف بهينه در بخش خانگی -3-1جدول 

 عوامل موثر بر مصرف بهينه در بخش خانگی رتبه

آموزش جمعی و همگانی در خصوص مصرف بهینه آب )برگزاری همایش ها و سمینارها،  1

و همچنین های مختلف ها و ادارت و ارگانبرگزاری کالس های توجیهی در مدارس و دانشگاه

 برگزاری کالس های مصرف بهینه برای مشترکین هنگام فروش انشعاب(

ی صرفه جویی و مصرف بهینه )تبلیغات رسانه ای، درج شعارها و ی تبلیغات موثر در زمینهارائه 2

 بنرها در سطح شهرها و روستاها، درج پیام های صرفه جویی در قبوض مشترکین و ....(

ت یه مصرف بهینه آب و عدم استفاده از آب شرب برای مصارف آبیاری و مسئولیت پذیری نسب 3

 شستشوی ماشین و حیاط و ....

 جداسازی شبکه توزیع آب شرب از آب مورد نیاز  جهت مصارف شستشو و آبیاری فضای سبز 4

 استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت آب و فاضالب 5



 

 

 

الت مرغوب و نصب آن ها به صورت استاندارد مطابق نظر استفاده از لوله، اتصاالت و شیرآ 6

 کارشناسان

 برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از کولر آبی و ماشین ظرف شویی و لباس شویی و ... 7

 وضع سیستم های تشویقی و تنبیهی موثر جهت مشترکین پرمصرف و کم مصرف 8

اتصاالت و ....( با کیفیت و استاندارد جهت الزام مشترکین به تهیه ملزومات )لوله، شیرآالت،  9

 انشعاب و نظارت مستقیم بر آن

آموزش کودکان در منزل و ارائه ی الگوهای مناسب برای مصرف بهینه توسط والدین از همان  10

 سنین کودکی

 عدم استفاده از انشعابات غیرمجاز و عدم استفاده از انشعاب امالك مجاور 11

جتماعی و اطالع رسانی سریع به مسئولین در موارد نشت و ترکیدگی در معابر مسئولیت پذیری ا 12

 و منازل جهت رفع سریع و به موقع آن

استفاده از کنتورهای با کیفیت و استاندارد و تعویض کنتورهای خراب در کوتاه ترین زمان  13

 ممکن و نظارت مستمر بر آنها توسط مامور قرائت

 ترك و نشت کاهش در باال کیفیت با و مناسب شیرآالت و صاالتات لوله، از استفاده 14

 شبکه  طول در خوردگی

 سنجی نشت و آبرسانی سیستم در آب تلفات از جلوگیریاستاندارد سازی انشعابات و شبکه ها،  15

 از توزیع های شبکه در نشت میزان منظم وکاهش برنامه یک با آن تعمیر و آب توزیع شبکه

 شبکه در اضافی فشار ودننم حداقل طریق

ارائه ی خدمات مناسب به مشترکین و جلب اعتماد آنها در خصوص مسئولیت پذیری و  16

 پاسخگویی مناسب 

 وضع نرخ ها و تعرفه های مناسب جهت مصارف مختلف و برقراری تعرفه های پلکانی  17

 
 

 پیشنهادات -3
 مصرف درباره اطالعاتی ارائه به بیشتر جمعی هایرسانه شودیم توصیه آموزش، و تبلیغات اهمیت به توجه با -1

 انسان برای که مشکالتی و آب کمبود آب، بحران خصوص در کنندگانفمصر به و بپردازند، آب بهینه

 مسائل کارشناسان و بنظرانصاحب از دعوت پاسخ، و پرسش جلسات میزگردها، طریق از شد، خواهد ایجاد

 .شود داده الزم هشدارهای آب

 آب مصرف هایشرو اصالح برای همگانی آموزش شودمی توصیه حضوری، آموزش باالتر تأثیر به توجه با -2

نگری در خصوص مصرف بهینه شود، به عنوان مثال آموزش مسائل کم آبی و لزوم آینده انجام بیشتری توجه با

هایی برای زاری کالسهای مختلف، و همچنین برگها، ادارات و سازمانو درست در مدارس و دانشگاه

 شود.ها واگذار میمشترکینی که انشعاب آب به آن



 

با توجه به اینکه زنان در خانواده مدیریت مصرف را بر عهده دارند، باال رفتن سطح دانش و آگاهی ایشان نسبت  -3

ر زمینه به شیوه های اصالح الگوی مصرف اثر بخشی بسیار زیادی در پی خواهد داشت. برنامه ریزی و اقدام د

آموزش زنان به عنوان عامل کلیدی تاثیرگذار بر الگوی مصرف اقدامی است که می تواند آثار کوتاه مدت هم 

 بر کاهش مصرف آب خانواده و هم الگوی مصرف دیگر اعضای خانواده داشته باشد.

چر ا که  گسترش ارتباط مسئوالن و مردم یکی از عوامل موثر در همکاری مردم در کاهش مصرف آب است، -4

-ارتباط با مردم و ایجاد اعتماد در انکند تا رفتارهای خود را تغییر دهند. ایجاد به طور واضح تعهداتی ایجاد می

 شود مردم مسئولیت اجتماعی خود را درك کنند.نماید و باعث میها همکاری را تسهیل می

 .شستشو و آبیاریجداسازی آب شرب و بهداشتی از آب مورد نیاز برای سایر مصارف مثل  -5

ها به اند و معرفی آنتشویق افرادی که در طوالنی مدت مصارف درست و بهینه و طبق الگوی مصرف داشته -6

 عموم و ایجاد انگیزه در سایر افراد.

 به مصرف و توزیع سازیبهینه و وریهبهر افزایش جهت در فاضالب و آب تأسیسات نوسازی و بازسازی -7

 .آب رفت هدر کاهش منظور

 و آب تأسیسات نوسازی و بازسازی و آشامیدنی آب تأمین منابع انتخاب در بومی مشاوران از استفاده -8

 با منطقه. آنها بیشتر آشنایی دلیل به فاضالب

 آشنایی منظور به دانشگاهی و علمی مراکز با مستمر ارتباط ایجاد و مطالعاتی و پژوهشی هایفعالیت گسترش -9

 .شرفتهپی هایفناوری کارگیری به و
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