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 خالصه

صالح الگو نیاز مهمتر صرف آب، آموزش، تبل یعوامل مؤثر بر ا سانو اطالع غاتیم شدیم یر ضر ببا ا . مطالعه حا

رمصرف پ نیمشترک ژهیمصرف آب و یرفتار یباهدف اصالح الگو یآموزش هایتیفعال یاثربخش یهدف بررس

بود. در مرحله اول  نیرکروش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشهههت ق،یشههههر مشههههد ان.ار شهههد. روش ت  

شترک، دال لیاز قب ازیاطالعات مورد ن صات م شخ س لیم صرف نامتعارف و... به و ضور لهیم از  و یفرر مراجعه ح

اسهههت. پز از  دهیگرد آوریکه در جامعه مخاطب انتخاب شهههده اند، جم  ینیمشهههترک یمصهههاحبه با تمام قیطر

 ران ب حیبا موضوع تشر هاییآموزش نیبه مشترک ف،مصرف نامتعار یعلت اصل صیاطالعات و تشخ یآورجم 

ش شد. نت یابزارها نه،یمصرف به هایوهیآب،  ش هایتیان.ار فعال .هیکاهنده مصرف و... داده  و مراجعه به  یآموز

، 95و  94هاینسبت به دوره مشابه در سال 96در دوره سور سال  نیمشترک پرمصرف، مصرف آب مشترک 1040

 کاهش داشته است.

 مشترک پرمصرف، مصرف بهینه آب، الگوی رفتاری.کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه -1

ب ران آب در اکثر  ،یو با توجه به کمبود مناب  آب افتهیشیمصرف آب افزا ت،یو رشد جمع یصنعت یزندگ شرفتیامروزه با پ

ت که اس ییدغدغه کشورها نیتر یاز اصل یکیدرمصرف آب  ییسالها صرفه جو نیباشد. در ا یجهان رو به گسترش م یکشورها

از عوامل  یکی. طبق مطالعات ان.ار شده، [1]شده از آب هستند تیریو مد نهیبه دهاز خطرات کمبود آب در فکر استفا یدور یبرا



 

 یمصرف سرانه با فرهنگ و ارت ا زانیدر جوام ، کمبود آب خواهد بود. م ندهیآ یدر دهه ها یاقتصاد یهاتیم دودکننده توسعه فعال

د را خو گاهیفرهنگ جا کیمطلوب از آب به شکل  ده. متأسفانه در کشور ما هنوز استفا[1]دارد میسطح بهداشت جوام  ارتباط مست 

و عرضه  دیتول تیریمد نهیآب ان.ار شده، عمدتاً در زم نیکه تاکنون در کشور در ارتباط با تأم یاست، م.موعه اقداماتنکرده  دایپ

 .[1]است  دهیآب بوده و کمتر به مصرف توجه گرد

ف موجود )سرانه مصر یالگوها نیکه ب میابییمصرف آب در جامعه خود، درم جیرا یها و الگو وهیم   انه به ش ینگاه با

مصرف،  نهیدر شبانه روز در مشهد( در زم تریل130)سرانه مصرف  رویمطلوب وزارت ن یدر 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 ی. امروزه الگوها[2]وجود دارد یفاصله جد

 یدیمناب  تول .ادی. بخصوص که ا[2]دیکشور نما یمتوجه نظار اجتماع یجد یبهایتواند آس ینادرست م یعناصر فرهنگ نیه اب یتوجه

. پز باشد یاست و لذا م رون به صرفه نم ازمندین یو زمان طوالن یالیو ر یارز  یوس یگذار هیاز آن به سرما یو بهره بردار دیجد

 نیهترکشورها از جمله کشور ما ب یرا برطرف نمود، که در حال حاضر در تمام یبود تا مشکل اصل یدیو راهکار جد وهیبه دنبال ش دیبا

 .[2]آنها است یدر رفتار مصرف کنندگان آب و شناخت رفتار مصرف قیمطالعه و ت   وه،یش

، وجود [3]نسبت به ب ران آب  یآب، عدر آگاه متیبودن ق نییپا رانیدر ا یمهم باال بودن مصرف سرانه آب شهر لیاز دال

 نیراز مهمت ن،یو مشترک دیاسات ن،ی. از نظر کارشناسان، متخصصباشدمی... هاومثل فالش تانک یآب زاتیو ت.ه ینشت در شبکه داخل

حاصل از مطالعات توسط ازدار  جیبراساس نتا .[3]باشدیم یرسانو اطالع غاتیآب، آموزش، تبل رفمص یعوامل مؤثر بر اصالح الگو

موضوع آب، با استفاده از آموزش  تیو اهم هایآبیمردر نسبت به ب هران آب، تهنش یعموم یو همکاران ، جهت باال بردن آگاه

در نسبت به رفتار مر رییفرهنگ درست مصرف کردن و تغ جیباعث ترو توانیم نیگذاشت و همچن ریبر روی مصرف آب تاث توانیم

صرفه  تیفعال 12در مصرف آب ان.ار شد،  ییصهرفه جو یاجتماع شیریپذ تیکه بر روی قابل گرایدی. در مطالعهه[6]شد مصرف آب

 هزاتیو اسهتفاده از ت.ه یآمهوزش عمهوم هقیت   هنیا جیشد. طبق نتا یبررس یمشترک خانگ 2700 شیمایدرمصرف آب با پ ییجهو

 ریتاث نییو همکهاران بهرروی تع زیلهیکه توسط و ی. در پژوهش[5]داشته است  نیمشهترک نیرا در ا تیم بول نیشتریکم مصرف آب ب

 سهتیز ههاییکهه نسبت به نگرانه یینشان داد خانوارها جیان.ار شد نتا یدر مصرف آب خانگ ییو صرفه جو یطیم  ستینگرشهای ز

ا بر نگرش در سراسر رفتار آنه نیدارند در کهل مصهرف آب کمتهری دارند و ا یدرمصرف آب نگرش مثبت ییو صهرفه جهو یطهیم 

 .[7]گهذاردیمه ریآب تهاث ریو باز گذاشتن شه ارییروی حمار، لبهاس شستن، آب

 نیمشترک ژهیمصرف آب و یرفتار یباهدف اصالح الگو یآموزش هایتیفعال یاثربخش یحاضر با هدف بررس مطالعه

 ن.ار شده است.پرمصرف شهر مشهد ا

  

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

 شتری( بنهیمصرف به یبرابر الگو 2مترمکعب در ماه ) 30، از1395در سال مشترک هر  انهیمصرف ماه نیانگیگانه آبفا مشهد که م

ط ه به شرح پرمصرف در هر من نیتعداد مشترک هیاول لیو ت ل ی. مطابق دسته بنددیبود، از شرکت آب و فاضالب مشهد اخذ گرد

 باشد. یم 1جدول 

 

 



 

 

 

 تعداد مشترکین پرمصرف به تفکیک مناطق آبفا مشهد-1جدول 

 م.موع 4 3 2 1 منط ه

 1316 376 323 307 310 تعداد مشترکین پرمصرف

 

اطالعات از  یگردآور یاست. برا نیمطالعه، روش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشترک نیدر ا قیروش ت  

مصرف  لیمشخصات مشترک، دال لیاز قب ازیاستفاده شده است و در واق  اطالعات موردن یپرسشنامه در مصاحبه حضور کیتکن

اند، جم که در جامعه مخاطب انتخاب شده ینیمشترک یتمامبا  احبهمص قیو از طر یفرر مراجعه حضور لهینامتعارف و... به وس

با موضوع  هاییآموزش نیمصرف نامتعارف، به مشترک یعلت اصل صیاطالعات و تشخ یاست. پز از جم  آور دهیگرد آوری

 هایآموزش یجهت اثرسن. در مراحل بعدی کاهنده مصرف و... داده شد. یابزارها نه،یمصرف به هایوهیب ران آب، ش حیتشر

نتور مراجعه شده و در هر مرحله از مراجعه کارکرد ک نیمشترک نیبه ا زیمرتبه دور و سور ن یپرمصرف، برا نیشده به مشترک هیارا

 اینمونه 1در شکل  .است دهیگرد زثبتین GPSمشترک با استفاده از  تیموقع نی. همچندیگرد ادداشتیآب مشترک قرائت و 

 .نشان داده شده است یفرر مراجعه حضور زا

 

 نمونه فرم مراجعه حضوری-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 

 مراجعهماه 
م.موع مراجعات به 

 مشترکین پرمصرف

 مراجعات م.دد نوبت اول مراجعه

 مراجعه سور مراجعه دور آدرس نامعتبر عدر 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 جم 
611 386 

 %11 %16 %73 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 پراکندگی مراجعات انجام شده در شهر مشهد-2شکل 

 

رتباط با مشترک ساکن در م ل اکه مراجعه کننده توانسته  آن استانگریدر مراجعه اول، ستون مراجعات موفق ب 2جدول  مطابق

 بوده است. ستون  زیاز مراجعات در نوبت اول موفق آم %73 جدولکه طبق  ندینما لیرا تکم یبرقرار نموده و فرر مراجعه حضور

موضوع  نیمشترک در منزل حضور نداشته است. ا یدهد که به م ل سکونت مشترک پرمصرف مراجعه شده، ول یضور نشان مح عدر

مراجعه شد و  زیبار دور ن یبرا نیدسته از مشترک نیدهد. الزر بذکر است به ا یپرمصرف را به خود اختصاص م نیمراجعه به مشترک 16%

بق تعداد مراجعه اول ط نیاختالف ب نروی. از ادیگرد هیالزر ارا یهاکه در مرحله اول حضور نداشته اند، آموزش نیمشترک نیاز ا یبرخ

ها « عدر حضور»مراجعه م.دد به  لیمشترک( بدل 1316) 1طبق جدول  اطبجامعه مخ نی( و تعداد مشترککل مراجعه 1423) 2جدول 



 

 

 

عدر وجود شماره  مناطق، شهرداری هاتوسطپالک ضیتعو لیبه دال یاست که اطالعات آدرس یحالت انگریباشد. ستون آدرس نامعتبر بیم

 نیاز کل مراجعه به مشترک %11نامعتبر  یهادرسآ 2جدولنشد. طبق  افتیمشترک  ،یافتین ص در آدرس در ایدرب منازل و  ییشناسا

  .شود یپرمصرف را شامل م

وفق نوبت از مراجعات م یپرمصرف، به بخش نیکاهش مصرف آب در مشترک یریگیها و پآموزش شتریب یرگذاریجهت تاث

ن مراجعه شد که تعداد آنها در ستو زینوبت دور ن یداده شده بود، برا صیتشخ «هیرو یمصرف ب»اول که علت مصرف نامتعارف آنها 

 «یدکنتور چندواح»، «وسواس»شان  هیرو یکه علت مصرف ب ینیدور به مشترک مراجعهمشترک( آورده شده است. در  611مراجعه دور )

ست که در دو ا ینیدهنده تعداد مراجعات به مشترکنشان زیداده شده، مراجعه نشده است. ستون مراجعه سور ن صیتشخ «ماریب یپرستار»و 

 مشترک(. 386داده شده است ) صیبه آموزش م.دد تشخ ازینبوده و ن زیآم تیمراجعه، آموزش و مصاحبه با آنها موف  ینوبت قبل

 

 یریگ جهیبحث و نت -3
بدست آمد.   3در قالب جدول  ینمصرف نامتعارف مشترک یعلل اصل ،پرمصرف ینحاصل از مراجعه به مشترک یجنتا یلت لدر 

 دهد. یم یشرا نما ینسهم انواع علل مختلف در مصارف نامتعارف مشترک یزن  1نمودار 

 

 علل اصلی مصرف نامتعارف در مشترکین پرمصرف-3جدول 

 

 

 

 ماه

مراجعات 

اول موفق به 

 پرمصرف ها

انشعاب 

غیرم.از 

 به همسایه

آبریزی 

 حوضچه

آبیاری 

فضای 

 سبز

پرستاری 

 بیمار

کنتور 

 چندواحدی

مصرف بی 

 رویه

نشت 

شبکه 

 داخلی

نشت 

 ت.هیزات
 وسواس

96تیر   257 2 8 8 7 40 136 21 7 28 

96مرداد   547 3 9 21 12 135 234 38 21 74 

96شهریور   236 2 3 10 6 57 104 14 7 33 

 135 35 73 474 232 25 39 20 7 1040 جمع



 

 

 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  حیناص  یالگو ،یغلط رفتار یهامختلف مانند روش لیبه دال نیمشترک یعنیباشند.  یپرمصرف م نینامتعارف مشترک

مصرف  نهیبه یموجود و ... مصرف نامتعارف و باالتر از الگو یب ران آب تیوضع زا یپرمصرف در منازل، ناآگاه زاتیاستفاده از ت.ه

 .آب دارند

کنتور »اطالعات حاصل شده است، موضوع  افتیمراجعه، مشاهدات و در .هیمصرف نامتعارف که در نت لیدل نیدوم

 کیاست که در  یمعن نیموضوع به ا نی. اشودیرا شامل م 96پرمصرف در تابستان  نیمراجعه به مشترک .هینت %22است که  «یچندواحد

تعداد  درصورت اعمال نیواحد ثبت شده است و بنابرا کیزیو در قبض آنها ن شتهکنتور آب وجود دا کیتنها  یساختمان چند واحد

  .ساختمان، مصرف هر واحد در حد متعارف خواهد بود یواحد ها

 یماریخانواده مبتال به ب یدو نفر از اعضا ایکیدر مصرف نامتعارف است که   یشا لیاز دال یکی %13با « وسواس» متاسفانه

 .باشند یوسواس حاد م

باشد که با توجه به تست ان.ار شده احتمال نشت شبکه  یاز ادله مهم در مصارف نامتعارف م زین %7با  «ینشت شبکه داخل» لیدل

 :اند ریمصرف نامتعارف به شرح ز لینوان دالمطرح شده به ع لیدال ریباشد. سا یم %80از  شتریب یداخل

 .دینما یم یاریبوده و با آب شرب آب  یسبز وس یفضا یمشترک دارا :%4-سبز یفضا یاریآب •

 .باشند ینشت م ی... دارا ایکولر، منب  آب، فالش تانک  :%3 -زاتینشت ت.ه •

 .نشت هستند یدر حوضچه کنتور دارا کطرفهیریش ایو رفلکهیکنتور، ش :%2-حوضچه یزیآبر •

 .دارد ادیمصرف آب ز نرویکند و از ا یم یپرستار ماریمشترک در منزل خود از ب :%2 ماریب یپرستار •

 است.خود نموده  گانیاز همسا یکییآب برا ی: مشترک اقدار به لوله کش %1 هیبه همسا رم.ازیانشعاب غ •

 

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

ای هدریافت شد. همچنین برای م ایسه تغییرات مصرف آب این مشترکین در اثر آموزش 95و  94های در دوره سور سال 1396



 

 

 

با توجه به اطالعات در دسترس، تعداد روزهای دوره یافت گردید. نیز در 96، آمار مصرف دوره سور مشترکین در سال ارایه شده

ان.ار م ایسه  رف  این اختالف و داشتند و برایروز(  10)کمتر از م ایسه با یکدیگر اختالفات اندکی های موردمصرف در سال

در نتی.ه ت لیل های اولیه آمار و اطالعات و یکسان سازی شد.  روزه 60تعداد روزهای هر دوره بصورت دوره های ص یح، 

 4، نتی.ه ها حاکی از کاهش مصرف آب در این مشترکین می باشد. این مسئله در جدول شماره 96با  95و  94م ایسه سال های 

  نشان داده شده است.

 

 های مشابه گذشتهمقایسه تغییرات مصرف آب مشترکین پرمصرف نسبت به دوره -4جدول 

 مصرفدوره 
تعداد مشترکین 

 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 مشترک 1040 دوره سور

 

مشترک پرمصرف، مصرف  1040های فرهنگی آموزشی و مراجعه به کند که در نتی.ه ان.ار فعالیتجدول فوق بیان می

ماه کاهش داشته است. این  2مترمکعب در طول  15600، 94نسبت به دوره مشابه در سال  96آب مشترکین در دوره سور سال 

نسبت  96درصدی در مصرف آب مشترک می باشد. همچنین م ایسه مصرف آب در دوره سور سال  20دهنده کاهشمیزان نشان

درصد کاهش در مصرف آب  21باشد که معادل ماه می 2مترمکعب کاهش در طول  16800دهنده نشان 95به دوره مشابه در سال 

زر ال مشترک می باشد و این نتایج نشانگر تاثیر مثبت آموزش های داده شده در طول تابستان و طی مراجعات مکرر می باشد.

های ر سیستمبفشار  اقدامات مدیریتاری شرکت آبفا مشهد بررسی های ان.ار شده و ارتباط با واحد بهره برد بذکر است که طبق

 ای.اد نشده است.توجهی ، مشابه سال های قبل بوده و تغییر قابلشبکه آب شهری در دوره های مورد م ایسه
 

 شنهاداتیپ -4
 گردد:با عنایت به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می

« مصرف بی رویه»مشترک(،  474مشترکین پرمصرف ) %46که علت مصرف نامتعارف  1نتایج بدست آمده در نمودار  -1

های مستمر به مشترکینی که دارای فضای سبز زیاد، نشت باشد، به گونه ای برنامه ریزی گردد که مراجعات و آموزشمی

 ت.هیزات، نشت شبکه داخلی و ... می باشند، در طول سال صورت پذیرد.

ت یمربهوط بهه وضهع یخبرها یما،در صدا و س یارو پ یلمصرف آب در مدارس و خانوادها ، پخش فم یساز ینهآموزش به -2

رت به صو و کنفرانز ها یشهما یدر کشور، استان و شهرستان ها، نصب پوسترو عکز در سطح شهر، برگزار آب

 .[3]مستمر ان.ار شود

مناب   های تولیدی از سوی دیگر، شاهد کمبوده ظرفیتبا توجه به رشد بی رویه جمعیت از یکسو و رشد اقتصادی و توسع -3

آب در کشور هستیم و امکان افزایش عرضه به سهولت امکان پذیر نیست بنابراین برنامه های عملی صرفه جویی در 

 .[3]مصرف از طریق تغییر الگوی مصرف و بهینه سازی آن به طور جدی باید دنبال شود



 

دف   یطهیم  یستآب و فاضالب و آثار مخرب ز یهههایهنگفت تصف ینههش هزدر مصرف آب موجهب کهاه ییجوصرفه -4

در مصهرف آب  ییروش ههای صهرفه جهو یهاناز م .[4]یگردددر مصرف انرژی م ییصرفه جو یزفاضالب و ن

 یغهاتی،برنامهه ههای تبل ینبنهابرا.[5]ش را دارند یشهترین پذیرو قطعات کم مصرف ب یزاتو استفاده از ت.ه یآموزشعموم

آب در کشور و الگوی مصهرف آنهها  یتهای شهروندان نسبت بههوضع یآگاه یشبرای افزا یدرا با ی وسیعیآموزشه

 .[6]مهردمنسبت به مسئله گردد یتحساس یشباعث افزا ی،که ضمن ارائه آگاه یکهرد. بههصورت یههته
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