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خالصه
از مهمترین عوامل مؤثر بر ا صالح الگوی م صرف آب ،آموزش ،تبلیغات و اطالعر سانی میبا شد .مطالعه حا ضر با
هدف بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزشی باهدف اصالح الگوی رفتاری مصرف آب ویژه مشترکین پرمصرف
شههههر مشههههد ان.ار شهههد .روش ت یق ،روش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشهههترکین بود .در مرحله اول
اطالعات مورد نیاز از قبیل م شخ صات م شترک ،دالیل م صرف نامتعارف و ...به و سیله فرر مراجعه ح ضوری و از
طریق مصهههاحبه با تمامی مشهههترکینی که در جامعه مخاطب انتخاب شهههده اند ،جم آوری گردیده اسهههت .پز از
جم آوری اطالعات و تشخیص علت اصلی مصرف نامتعارف ،به مشترکین آموزشهایی با موضوع تشریح ب ران
آب ،شیوههای م صرف بهینه ،ابزارهای کاهنده م صرف و ...داده شد .نتی.ه ان.ار فعالیتهای آموز شی و مراجعه به
 1040مشترک پرمصرف ،مصرف آب مشترکین در دوره سور سال  96نسبت به دوره مشابه در سالهای 94و ،95
کاهش داشته است.
کلمات کلیدی :مشترک پرمصرف ،مصرف بهینه آب ،الگوی رفتاری.

 -1مقدمه
امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت ،مصرف آب افزایشیافته و با توجه به کمبود مناب آبی ،ب ران آب در اکثر
کشورهای جهان رو به گسترش می باشد .در این سالها صرفه جویی درمصرف آب یکی از اصلی ترین دغدغه کشورهایی است که
برای دوری از خطرات کمبود آب در فکر استفاده بهینه و مدیریت شده از آب هستند] .[1طبق مطالعات ان.ار شده ،یکی از عوامل



م دودکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده در جوام  ،کمبود آب خواهد بود .میزان مصرف سرانه با فرهنگ و ارت ای
سطح بهداشت جوام ارتباط مست یم دارد] .[1متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خود را
پیدا نکرده است ،م.موعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب ان.ار شده ،عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه
آب بوده و کمتر به مصرف توجه گردیده است ].[1
با نگاهی م

انه به شیوه ها و الگوی رایج مصرف آب در جامعه خود ،درمییابیم که بین الگوهای موجود (سرانه مصرف

 146لیتر در شبانه روز در مشهد) و الگوهای مطلوب وزارت نیرو (سرانه مصرف 130لیتر در شبانه روز در مشهد) در زمینه مصرف،
فاصله جدی وجود دارد] .[2امروزه الگوهای رایج و غالباً نامطلوب مصرف آب به بخشی از فرهنگ جامعه ما تبدیل شده است که بی
توجهی به این عناصر فرهنگی نادرست می تواند آسیبهای جدی متوجه نظار اجتماعی کشور نماید] .[2بخصوص که ای.اد مناب تولیدی
جدید و بهره برداری از آن به سرمایه گذاری وسی ارزی و ریالی و زمان طوالنی نیازمند است و لذا م رون به صرفه نمی باشد .پز
باید به دنبال شیوه و راهکار جدیدی بود تا مشکل اصلی را برطرف نمود ،که در حال حاضر در تمامی کشورها از جمله کشور ما بهترین
شیوه ،مطالعه و ت یق در رفتار مصرف کنندگان آب و شناخت رفتار مصرفی آنها است].[2
از دالیل مهم باال بودن مصرف سرانه آب شهری در ایران پایین بودن قیمت آب ،عدر آگاهی نسبت به ب ران آب ] ،[3وجود
نشت در شبکه داخلی و ت.هیزات آبی مثل فالش تانکهاو ...میباشد .از نظر کارشناسان ،متخصصین ،اساتید و مشترکین ،از مهمترین
عوامل مؤثر بر اصالح الگوی مصرف آب ،آموزش ،تبلیغات و اطالعرسانی میباشد] .[3براساس نتایج حاصل از مطالعات توسط ازدار
و همکاران  ،جهت باال بردن آگاهی عمومی مردر نسبت به ب هران آب ،تهنشهایآبی و اهمیت موضوع آب ،با استفاده از آموزش
میتوان بر روی مصرف آب تاثیر گذاشت و همچنین میتوان باعث ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و تغییر رفتار مردر نسبت به
مصرف آب شد] .[6در مطالعههایدیگر که بر روی قابلیت پذیریش اجتماعی صهرفه جویی در مصرف آب ان.ار شد 12 ،فعالیت صرفه
جهویی درمصرف آب با پیمایش  2700مشترک خانگی بررسی شد .طبق نتایج ایهن ت یهق آمهوزش عمهومی و اسهتفاده از ت.هیهزات
کم مصرف آب بیشترین م بولیت را در این مشهترکین داشته است ] .[5در پژوهشی که توسط ویلهیز و همکهاران بهرروی تعیین تاثیر
نگرشهای زیست م یطی و صرفه جویی در مصرف آب خانگی ان.ار شد نتایج نشان داد خانوارهایی کهه نسبت به نگرانهیههای زیسهت
م یطهی و صهرفه جهویی درمصرف آب نگرش مثبتی دارند در کهل مصهرف آب کمتهری دارند و این نگرش در سراسر رفتار آنها بر
روی حمار ،لبهاس شستن ،آبیاری و باز گذاشتن شهیر آب تهاثیر مهیگهذارد].[7
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزشی باهدف اصالح الگوی رفتاری مصرف آب ویژه مشترکین
پرمصرف شهر مشهد ان.ار شده است.
 -2روش انجام تحقیق
جهت شناسایی جامعه مخاطب که همان مشترکین پرمصرف هستند ،در ابتدای امر لیست مشترکین پرمصرف مناطق 4
گانه آبفا مشهد که میانگین مصرف ماهیانه هر مشترک در سال  ،1395از 30مترمکعب در ماه ( 2برابر الگوی مصرف بهینه) بیشتر
بود ،از شرکت آب و فاضالب مشهد اخذ گردید .مطابق دسته بندی و ت لیل اولیه تعداد مشترکین پرمصرف در هر منط ه به شرح
جدول  1می باشد.

جدول -1تعداد مشترکین پرمصرف به تفکیک مناطق آبفا مشهد

منط ه

1

2

3

4

م.موع

تعداد مشترکین پرمصرف

310

307

323

376

1316

روش ت یق در این مطالعه ،روش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشترکین است .برای گردآوری اطالعات از
تکنیک پرسشنامه در مصاحبه حضوری استفاده شده است و در واق اطالعات موردنیاز از قبیل مشخصات مشترک ،دالیل مصرف
نامتعارف و ...به وسیله فرر مراجعه حضوری و از طریق مصاحبه با تمامی مشترکینی که در جامعه مخاطب انتخاب شدهاند ،جم
آوری گردیده است .پز از جم آوری اطالعات و تشخیص علت اصلی مصرف نامتعارف ،به مشترکین آموزشهایی با موضوع
تشریح ب ران آب ،شیوههای مصرف بهینه ،ابزارهای کاهنده مصرف و ...داده شد .در مراحل بعدی جهت اثرسن.ی آموزشهای
ارایه شده به مشترکین پرمصرف ،برای مرتبه دور و سور نیز به این مشترکین مراجعه شده و در هر مرحله از مراجعه کارکرد کنتور
آب مشترک قرائت و یادداشت گردید .همچنین موقعیت مشترک با استفاده از  GPSنیزثبت گردیده است .در شکل  1نمونهای
از فرر مراجعه حضوری نشان داده شده است.

شکل -1نمونه فرم مراجعه حضوری

-2-1تجزیه و تحلیل مراجعات
جدول  2تعداد مراجعات کل به مشترکین پرمصرف و در شکل  2پراکندگی این مراجعات در مناطق چهار گانه
شهر مشهد در تابستان  96آمده است.



جدول -2تعداد مراجعات به مشترکین پرمصرف

ماه مراجعه

نوبت اول مراجعه

م.موع مراجعات به

مراجعات م.دد

مشترکین پرمصرف

مراجعه موفق

عدر حضور

آدرس نامعتبر

مراجعه دور

مراجعه سور

تیرماه 96

341

257

48

36

0

0

مردادماه 96

1036

547

116

76

297

0

شهریور ماه 96

1043

236

69

38

314

386

جم

2420

1040

233

150

%73

%16

%11

611

386

درصد

شکل -2پراکندگی مراجعات انجام شده در شهر مشهد

مطابق جدول  2در مراجعه اول ،ستون مراجعات موفق بیانگرآن است که مراجعه کننده توانسته با مشترک ساکن در م ل ارتباط
برقرار نموده و فرر مراجعه حضوری را تکمیل نمایند که طبق جدول  %73از مراجعات در نوبت اول موفق آمیز بوده است .ستون
عدر حضور نشان می دهد که به م ل سکونت مشترک پرمصرف مراجعه شده ،ولی مشترک در منزل حضور نداشته است .این موضوع
 %16مراجعه به مشترکین پرمصرف را به خود اختصاص می دهد .الزر بذکر است به این دسته از مشترکین برای بار دور نیز مراجعه شد و
برخی از این مشترکین که در مرحله اول حضور نداشته اند ،آموزشهای الزر ارایه گردید .از اینرو اختالف بین تعداد مراجعه اول طبق
جدول  1423( 2مراجعه کل) و تعداد مشترکین جامعه مخاطب طبق جدول  1316( 1مشترک) بدلیل مراجعه م.دد به «عدر حضور» ها

میباشد .ستون آدرس نامعتبر بیانگر حالتی است که اطالعات آدرسی به دالیل تعویض پالکهاتوسط شهرداری مناطق ،عدر وجود شماره
شناسایی درب منازل و یا ن ص در آدرس دریافتی ،مشترک یافت نشد .طبق جدول 2آدرسهای نامعتبر  %11از کل مراجعه به مشترکین
پرمصرف را شامل می شود.
جهت تاثیرگذاری بیشتر آموزشها و پیگیری کاهش مصرف آب در مشترکین پرمصرف ،به بخشی از مراجعات موفق نوبت
اول که علت مصرف نامتعارف آنها «مصرف بی رویه» تشخیص داده شده بود ،برای نوبت دور نیز مراجعه شد که تعداد آنها در ستون
مراجعه دور ( 611مشترک) آورده شده است .در مراجعه دور به مشترکینی که علت مصرف بی رویه شان «وسواس»« ،کنتور چندواحدی»
و «پرستاری بیمار» تشخیص داده شده ،مراجعه نشده است .ستون مراجعه سور نیز نشاندهنده تعداد مراجعات به مشترکینی است که در دو
نوبت قبلی مراجعه ،آموزش و مصاحبه با آنها موف یت آمیز نبوده و نیاز به آموزش م.دد تشخیص داده شده است ( 386مشترک).
 -3بحث و نتیجه گیری
در ت لیل نتایج حاصل از مراجعه به مشترکین پرمصرف ،علل اصلی مصرف نامتعارف مشترکین در قالب جدول  3بدست آمد.
نمودار  1نیز سهم انواع علل مختلف در مصارف نامتعارف مشترکین را نمایش می دهد.
جدول -3علل اصلی مصرف نامتعارف در مشترکین پرمصرف

ماه

مراجعات

انشعاب

اول موفق به

غیرم.از

پرمصرف ها

به همسایه

آبریزی
حوضچه

آبیاری
فضای
سبز

پرستاری

کنتور

مصرف بی

بیمار

چندواحدی

رویه

نشت
شبکه
داخلی

نشت
ت.هیزات

وسواس

تیر 96

257

2

8

8

7

40

136

21

7

28

مرداد 96

547

3

9

21

12

135

234

38

21

74

شهریور 96

236

2

3

10

6

57

104

14

7

33

جمع

1040

7

20

39

25

232

474

73

35

135



نمودار  -1سهم انواع علل مختلف در مصارف نامتعارف مشترکین

از نتایج بدست آمده (جدول 3ونمودار  )3مشخص است که علت «مصرف بیرویه» با  %46از کل ،مهمترین دلیل مصرف
نامتعارف مشترکین پرمصرف می باشند .یعنی مشترکین به دالیل مختلف مانند روشهای غلط رفتاری ،الگوی ناص یح مصرف آب و
استفاده از ت.هیزات پرمصرف در منازل ،ناآگاهی از وضعیت ب ران آبی موجود و  ...مصرف نامتعارف و باالتر از الگوی بهینه مصرف
آب دارند.
دومین دلیل مصرف نامتعارف که در نتی.ه مراجعه ،مشاهدات و دریافت اطالعات حاصل شده است ،موضوع «کنتور
چندواحدی» است که  %22نتی.ه مراجعه به مشترکین پرمصرف در تابستان  96را شامل میشود .این موضوع به این معنی است که در یک
ساختمان چند واحدی تنها یک کنتور آب وجود داشته و در قبض آنها نیزیک واحد ثبت شده است و بنابراین درصورت اعمال تعداد
واحد های ساختمان ،مصرف هر واحد در حد متعارف خواهد بود .
متاسفانه «وسواس» با  %13یکی از دالیل شای در مصرف نامتعارف است که یکیا دو نفر از اعضای خانواده مبتال به بیماری
وسواس حاد می باشند.
دلیل «نشت شبکه داخلی» با  %7نیز از ادله مهم در مصارف نامتعارف می باشد که با توجه به تست ان.ار شده احتمال نشت شبکه
داخلی بیشتر از  %80می باشد .سایر دالیل مطرح شده به عنوان دالیل مصرف نامتعارف به شرح زیر اند:
• آبیاری فضای سبز :%4-مشترک دارای فضای سبز وسی بوده و با آب شرب آبیاری می نماید.
• نشت ت.هیزات :%3 -کولر ،منب آب ،فالش تانک یا  ...دارای نشت می باشند.
• آبریزی حوضچه :%2-کنتور ،شیرفلکه ویا شیریکطرفه در حوضچه کنتور دارای نشت هستند.
• پرستاری بیمار  :%2مشترک در منزل خود از بیمار پرستاری می کند و از اینرو مصرف آب زیاد دارد.
• انشعاب غیرم.از به همسایه  : %1مشترک اقدار به لوله کشی آب براییکی از همسایگان خود نموده است.
-1-3تحلیل مصرف آب مشترکین
طبق هماهنگی ان.ار شده با امور مشترکین آبفا ،اطالعات مصرف آب مشترکین پرمصرف مورد مراجعه در تابستان
 1396در دوره سور سالهای  94و  95دریافت شد .همچنین برای م ایسه تغییرات مصرف آب این مشترکین در اثر آموزشهای

ارایه شده ،آمار مصرف دوره سور مشترکین در سال  96نیز دریافت گردید .با توجه به اطالعات در دسترس ،تعداد روزهای دوره
مصرف در سالهای مورد م ایسه با یکدیگر اختالفات اندکی(کمتر از  10روز) داشتند و برای رف این اختالف و ان.ار م ایسه
ص یح ،تعداد روزهای هر دوره بصورت دوره های  60روزه یکسان سازی شد .در نتی.ه ت لیل های اولیه آمار و اطالعات و
م ایسه سال های  94و  95با  ، 96نتی.ه ها حاکی از کاهش مصرف آب در این مشترکین می باشد .این مسئله در جدول شماره 4
نشان داده شده است.
جدول  -4مقایسه تغییرات مصرف آب مشترکین پرمصرف نسبت به دورههای مشابه گذشته

دوره مصرف
دوره سور

تعداد مشترکین

تغییرات مصرف آب در

تغییرات مصرف آب در

پرمصرف مراجعه شده

سال  96نسبت به سال 94

سال  96نسبت به سال 95

 1040مشترک

 15600مترمکعب کاهش

 16800مترمکعب کاهش

جدول فوق بیان میکند که در نتی.ه ان.ار فعالیتهای فرهنگی آموزشی و مراجعه به  1040مشترک پرمصرف ،مصرف
آب مشترکین در دوره سور سال  96نسبت به دوره مشابه در سال  15600 ،94مترمکعب در طول  2ماه کاهش داشته است .این
میزان نشاندهنده کاهش 20درصدی در مصرف آب مشترک می باشد .همچنین م ایسه مصرف آب در دوره سور سال  96نسبت
به دوره مشابه در سال  95نشاندهنده  16800مترمکعب کاهش در طول  2ماه میباشد که معادل  21درصد کاهش در مصرف آب
مشترک می باشد و این نتایج نشانگر تاثیر مثبت آموزش های داده شده در طول تابستان و طی مراجعات مکرر می باشد .الزر
بذکر است که طبق بررسی های ان.ار شده و ارتباط با واحد بهره برداری شرکت آبفا مشهد اقدامات مدیریت فشار بر سیستمهای
شبکه آب شهری در دوره های مورد م ایسه ،مشابه سال های قبل بوده و تغییر قابلتوجهی ای.اد نشده است.
 -4پیشنهادات
با عنایت به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 -1نتایج بدست آمده در نمودار  1که علت مصرف نامتعارف  %46مشترکین پرمصرف ( 474مشترک)« ،مصرف بی رویه»
میباشد ،به گونه ای برنامه ریزی گردد که مراجعات و آموزشهای مستمر به مشترکینی که دارای فضای سبز زیاد ،نشت
ت.هیزات ،نشت شبکه داخلی و  ...می باشند ،در طول سال صورت پذیرد.
 -2آموزش بهینه سازی مصرف آب در مدارس و خانوادها  ،پخش فیلم و پیار در صدا و سیما ،خبرهای مربهوط بهه وضهعیت
آب در کشور ،استان و شهرستان ها ،نصب پوسترو عکز در سطح شهر ،برگزاری همایش و کنفرانز ها به صورت
مستمر ان.ار شود].[3
 -3با توجه به رشد بی رویه جمعیت از یکسو و رشد اقتصادی و توسعه ظرفیتهای تولیدی از سوی دیگر ،شاهد کمبود مناب
آب در کشور هستیم و امکان افزایش عرضه به سهولت امکان پذیر نیست بنابراین برنامه های عملی صرفه جویی در
مصرف از طریق تغییر الگوی مصرف و بهینه سازی آن به طور جدی باید دنبال شود].[3



 -4صرفهجویی در مصرف آب موجهب کهاهش هزینهه ههایهنگفت تصفیه آب و فاضالب و آثار مخرب زیست م یطهی دف
فاضالب و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی میگردد] .[4از میهان روش ههای صهرفه جهویی در مصهرف آب
آموزشعمومی و استفاده از ت.هیزات و قطعات کم مصرف بیشهترین پذیرش را دارند ].[5بنهابراین برنامهه ههای تبلیغهاتی،
آموزشهی وسیعی را باید برای افزایش آگاهی های شهروندان نسبت بههوضعیت آب در کشور و الگوی مصهرف آنهها
تهیهه کهرد .بههصورتی که ضمن ارائه آگاهی ،باعث افزایش حساسیت مهردمنسبت به مسئله گردد].[6
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