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د وجو مشترکین میزان مصرف آبشهری عوامل مختلفی در آب  مصرفدر مدیریت 

 اثر برخی از این عوامل بر میزان و تحلیل یشناسای ،دارد. هدف از این مطالعه

 لیمنظور تحلبه .است 1311در سال  اراکشهر  مشترکین مسکونیمصرف آب 

 کیو مرور مطالعات مشابه،  هیابتدا بر اساس مطالعات اول ن،یمصرف مشترک زانیم

و  ملک تیدر چهار بخش وضع نیاطالعات مشترک یآورجمع یپرسشنامه برا

پس شد. س یو اطالعات خانوار طراح ،یکنتور، سبک زندگ تی، وضعبرتاسیسات آب

مشترک  1411شامل  ینمونه تصادف کی ی،آمار یریگنمونه یهابا استفاده از روش

 تی. در ادامه ابتدا وضعدش لیها تکمآن یانتخاب و پرسشنامه موردنظر برا

 لیتحل یبراسپس گرفت و قرار یمورد بررس یفیبا استفاده از آمار توص نیمشترک

با استفاده شده بخش اشاره 4مولفه در قالب  15 ن،یمشترک یرفتار مصرف ترقیدق

 نیدر ا. گرفتقرار لیو تحل هیمورد تجز انسیوار لیفرض و تحل یهااز آزمون

 یسال گذشته مبناکیدر  نیمشترک انهیمصرف ماه نیانگیم ی،مارآ یهاآزمون

مولفه مورد بررسی، فقط سه مورد  15داد از بین تحلیل نتایج نشان عمل قرارگرفت.

ویالیی یا آپارتمانی بودن ملک، روش شستشوی اتومبیل و روش شستشوی فرش 

ها تفاوت سایر مولفهداری را در میزان مصرف آب مشترکین دارند و تفاوت معنا

چه در میزان مصرف آب مشترکین معناداری را نشان ندادند. بنابراین آن

این موضوع، بیانگر اولویت  است.تر است شیوه یا فرهنگ مصرف آب کنندهتعیین

 سازینهادینه کارگیری ابزار تبلیغاتی در راستایترویج و آموزش همگانی و به

 هاید که در دستور کار شرکتشوو پیشنهاد می استفرهنگ صحیح مصرف آب 

 آب و فاضالب قرار گیرد.

.سبک زندگی، اراک ،تحلیل آماری، خانگی مصرف آب کلمات کلیدی:

In the urban water consumption management, various factors 

affect the amount of residential water demand (RWD). The 

purpose of this study is to identify and analyze some of the active 

factors on RWD in Arak city in 2019. To analyze RWD, a 

questionnaire was first designed to collect consumer information 

in four categories: property status and water facilities, meter 

status, lifestyle, and household information. Using random 

sampling methods, a random sample including 1400 consumers 

was selected, and the questionnaire was completed for them. 

Then, the consumer status was studied using descriptive 

statistics. For a more accurate analysis of consumer’s behavior, 

15 factors in the form of 4 mentioned categories were analyzed 

using the assumption test and the analysis of variance 

(ANOVA), based on the average monthly consumption of 

consumers in the past year. The analysis showed that only three 

factors of the 15 have a significant difference in RWD: being 

villa or apartment, car washing method, and carpet washing 

method, and the other factors didn’t show a substantial 

difference in RWD. The results of this study indicated that some 

factors related to lifestyle have more essential effects on RWD. 

Consequently, the most crucial factor in RWD is the culture of 

water consumption. This seems to indicate the priority of 

applying advertising tools to educate the public about the correct 

perception of RWD, which should be on the schedule of water 

and wastewater companies.

Keywords: Residential water demand, Statistical analysis, 

Lifestyle, Arak. 
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مقدمه  -1

و  برداریله جهانی است و بهرهئکمبود منابع آب شیرین یک مس

مدیریت صحیح منابع آب رویکردی است که اکثر جوامع برای 

اند. با عنایت به آن روی آوردهجلوگیری از بحران آب به

های جدی در توسعه استفاده از منابع آبی جدید، محدودیت

رویکردهای مدیریتی منابع آب از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا 

و راهبردهای مدیریت مصرف آب تغییر یافته است )تابش و 

 زنیمتولیان صنعت آب و فاضالب (. در این راستا 1311همکاران، 

قاضا و های مدیریتی جدید از جمله مدیریت تسمت شیوهبه

در طراحی  اند کهحرکت کردهجویانه در مصرف آب اقدامات صرفه

نفعان اصلی این ابعاد اجتماعی و ذی بایدها این اقدامات و سیاست

درنظر گرفته شوند )شاهنگیان حوزه یعنی خانوارها )مشترکین( 

(. برای انتخاب راهبرد صحیح مدیریت مصرف 1311و همکاران، 

امل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب الزم است ابتدا عو

کنندگان آب مورد بررسی قرار گیرد تا راهبرد مدیریتی مصرف

های مصرف آب، متناسب با آن انتخاب شود. یکی از محل

مشترکین مسکونی شهرها هستند که شناخت عوامل تاثیرگذار 

ها کمک شایانی به انتخاب صحیح راهبردهای در میزان مصرف آن

توانند شهری خواهد نمود. این عوامل میمدیریت مصرف آب 

چون وضعیت تاسیسات آبرسانی، مربوط به مواردی فیزیکی هم

بر وضعیت کنتورهای نصب شده، وضعیت ملک و تاسیسات آب

بها، مشترک باشد و یا مربوط به مواردی غیرفیزیکی همچون آب

شناختی مانند میزان درآمد و تحصیالت متغیرهای جمعیت

دست بک زندگی، محل تولد و سکونت و مواردی از اینخانوار، س

باشد. در زمینه عوامل موثر بر میزان مصرف آب خانگی مطالعات 

توان به موارد عنوان نمونه میمتعددی صورت پذیرفته است که به

 زیر اشاره نمود:

(Garcia et al. (2013  اثر متغیرهای بعد خانوار، میزان

 1خانوار از  231و محل سکونت  تحصیالت و درآمد، محل تولد

شهر مختلف در شمال شرق کاتالونیای اسپانیا را بر روی میزان 

ها بررسی نمودند. تحقیق آنها اهمیت محل مصرف آب خانگی آن

را به عنوان دو عامل اصلی در  1و اعتقاد به حفاظت از آب تولد

میزان مصرف آب خانگی نشان داد و بر لزوم توجه به این دو عامل 

 .Wilis et alریزی و مدیریت منابع آب تاکید نمود. )در برنامه

تاثیر تجهیزات کاهنده مصرف و متغیرهای  2011)

شناختی را بر روی میزان مصرف خانگی در استرالیا مورد جمعیت

ر دادند و بر رویکرد ترکیبی استفاده از تجهیزات کارامد بررسی قرا

جویانه در مصرف آب تاکید همراه ترویج رفتار صرفهمصرف آب به

تاثیر متغیرهای زیادی  Rathnayaka et al. (2014)نمودند. 

همچون بعد خانوار، نوع ملک )ویالیی و آپارتمانی(، کارایی 

 12ل، حضور کودکان سا 12بر، حضور کودکان زیر تجهیزات آب

سال، نوع سکونت )اجاره(، مدت سکونت، داشتن استخر،  11تا 

شویی را بر میزان مصرف آب خانگی در کولر آبی و ماشین ظرف

متغیر مورد  11ملبورن استرالیا مورد بررسی قراردادند. از بین 

سال، نوع سکونت  11تا  12حضور کودکان  جز سه متغیربررسی به

 سکونت، بقیه در میزان مصرف نقش داشتند. )اجاره( و مدت

جویی در گرایش به صرفه( رابطه 1312احمدی و همکاران )

افراد در شهر یاسوج مورد بررسی  پذیریمصرف آب را با مسولیت

پذیری، بر گرایش نشان داد مسولیت هاآن نتایج تحقیق قرار دادند.

با افزایش جویی در مصرف آب، تاثیر معناداری دارد و به صرفه

جویی در پذیری در بین شهروندان، گرایش به صرفهمسولیت

( با استفاده 1314تابش و همکاران ) یابد.مصرف آب افزایش می

گیری چندشاخصه الگویی برای انتخاب های تصمیماز روش

های توزیع آب ترین راهبرد مدیریت مصرف آب در شبکهمناسب

هر تهران ارائه نمودند. از شهری در قالب یک مطالعه موردی در ش

کنندگان، کاهش آب سازی در بین مصرفبین راهبردهای فرهنگ

بها و استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف بدون درآمد، افزایش آب

ترین عنوان مناسبدر نهایت راهبرد کاهش آب بدون درآمد را به

ررضا پودهقان و گیرندگان معرفی نمودند. راهبرد از دیدگاه تصمیم

ها را ( متغیرهای موثر بر سرانه مصرف آب و رابطه بین آن1315)

( شهرداری 5و  2منطقه آب و فاضالب شهر تهران ) 3در منطقه 

خانوار مورد بررسی قرار  325را از طریق تکمیل پرسشنامه برای 

ها نشان داد افزایش نگرش به مصرف بهینه دادند. نتایج تحقیق آن

ی منجر به کاهش سرانه مصرف آب خانوار پذیرآب و مسئولیت

شود. اما بین سایر متغیرها مانند اعتماد به شرکت آب و می

فاضالب و یا دانش مصرف آب با سرانه مصرف رابطه معناداری 

 وجود ندارد. 

( الگوی مصرف آب شهروندان شهر 1315خلفی و همکاران )

ند. کرد بندیایالم را با رویکرد نگرشی رفتاری بررسی و خوشه

های پرمصرف کنندگانی که در خوشهها نشان داد مصرفنتایج آن

چنین درآمد تری هستند و همقرار دارند، دارای تحصیالت پایین

و بعد خانوار در میزان مصرف نقش موثری ندارند. بازدار و همکاران 

( در زمینه فاکتورهای موثر بر مصرف آب مشترکین، تاثیر 1315)

آباد را بررسی نمودند مصرف مشترکین شهر خرم آموزش بر میزان

و ضمن نشان دادن تاثیر مثبت آن در مصرف صحیح، بر ترویج 

جویی و تغییر در رفتار مردم نسبت به مصرف آب فرهنگ صرفه

( عوامل موثر بر الگوی 1311شهیدی و همکاران )تاکید نمودند. 
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و نشان دادند  کردهمصرف آب شرب شهر بیرجند را بررسی 

های تولید های متناسب با شرایط و هزینهراهبردهای اعمال تعرفه

وری آب بر روی کلیه کارگیری برچسب بهرهو توزیع، تهیه و به

های آموزشی و تجهیزات و لوازم خانگی، استفاده از کاتالوگ

هشدارهای تبلیغاتی برای کاهش مصرف آب، نصب وسایل و 

ارس و مراکز آموزشی و نگرش جامع تجهیزات مصرف آب در مد

منابع آب در ایران، بهترین راهبردها در میان راهبردهای اصالح 

 الگوی مصرف آب شرب مناطق خشک هستند.

با عنایت به موارد ذکرشده در تحقیقات و مطالعات یادشده، 

دنبال شناسایی برخی عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی این تحقیق به

 15منظور اثرگذاری ب خانگی است. بدینموثر در میزان مصرف آ

مولفه مختلف بر مصرف مشترکین آب خانگی در چهار بخش 

و  یکنتور، سبک زندگ تی، وضعبرو تاسیسات آب ملکوضعیت 

گیرد. روش انجام این تحقیق مورد بررسی قرار می اطالعات خانوار

صورت پیمایشی بوده و بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل به

آوری خانوار در شهر اراک استفاده شده است. پس از جمع 1411

های شناسایی شده، با اطالعات مشترکین درخصوص مولفه

ها بر مصرف آب های فرض اثرگذاری این مولفهاستفاده از آزمون

از  یبه ذکر است که بخشالبته الزممورد آزمون قرار گرفته است. 

منظور صرفاً به تحقیق گنجانده شده در پرسشنامه یپارامترها

در  رگید یهااستفاده یبرا نیمشترک یلیاطالعات تکم یآورجمع

 یفیبوده که در قالب آمار توص یشرکت آب و فاضالب استان مرکز

. داردن نیمصرف مشترک زانیم لیبا تحل یارائه شده است و ارتباط

هامواد و روش -2

تدا اب ،دین منظوربروش انجام این تحقیق از نوع پیمایشی است. 

امه پرسشن کیمرور مطالعات مشابه،  زیو ن هیبراساس مطالعات اول

ملک،  تیدر چهار بخش وضع نیاطالعات مشترک یآورجمع یبرا

 پسشد.  یو اطالعات خانوار طراح یکنتور، سبک زندگ تیوضع

تعدادی از خبرگان حوزه آب از اعتبارسنجی این پرسشنامه توسط 

کار تعیین و فاضالب شهری، اندازه نمونه آماری مناسب برای این

انتخاب و از مشترکین  ینمونه تصادف کشد و براساس آن ی

 تی. در ادامه ابتدا وضعدش لیها تکمآن یپرسشنامه موردنظر برا

و  قرار گرفت یمورد بررس یفیبا استفاده از آمار توص نیمشترک

در قالب مولفه  15 ن،یمشترک یرفتار مصرف ترقیدق لیتحل یبرا

مورد  انسیوار لیفرض و تحل هایبا استفاده از آزمون دسته 4

 1های مورد بررسی در جدول . مولفهقرار گرفت لیو تحل هیتجز

 نیانگیم ،یآمار هایدر آزمونبه ذکر است که الزم اند.معرفی شده

عمل قرار گرفت. یمبنا 1311در سال  نیمشترک انهیمصرف ماه

های مورد بررسی در تحلیل مصرف آب مشترکینمولفه -1جدول 

 مولفه ردیف دسته

برآب ساتیملک و تاس تیوضع

 ویالیی یا آپارتمانی بودن ملک 1

 عمر بنا 2

 دارا بودن حیاط 3

دارا بودن وان حمام 4

 کنگرمنوع آب 5

 دارا بودن فالش تانک 1

دارا بودن توالت فرنگی 7

 سیستم سرمایش 1

 سیستم گرمایش 1

 نوع شیرآالت 11

مجزا یا مشترک بودن کنتور 11 کنتور تیوضع

 یسبک زندگ
روش شستشوی اتومبیل 12

روش شستشوی فرش 13

 رخانوا تیوضع
سطح درآمدی خانوار 14

سطح تحصیالت خانوار 15

آماری مناسب برای این پژوهش، برای تعیین اندازه نمونه 

ها عوامل متعددی مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن

توان به موارد زیر اشاره کرد:می

  :جامعه آماری موردنظر در برگیرنده اندازه جامعه آماری

مشترک در شهر اراک است. 125111حدود 

  :هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرگذاری هدف پژوهش

ها بر مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک مولفهبرخی 

است.

  :منظور دستیابی به هدف فوق، الزم بهشیوه سنجش هدف

، مشترکین 1مولفه اشاره شده در جدول  15است در هریک از 

 14، 2های شماره بندی در مولفهبندی شوند. این طبقهطبقه

، در سه دسته مستقل )مانند وضعیت درآمدی ضعیف، 15و 

ها در دو دسته مستقل )مانند متوسط، خوب( و در سایر مولفه

پذیرد.  مقابل ملک آپارتمانی( انجام می ملک ویالیی در

  :عنوان یک اصل کلی، بهپراکندگی مقادیر موردمطالعه

هرچه مقادیر مشخصه مورد مطالعه از یک جامعه آماری 

پراکندگی بیشتری داشته باشد، برای تحلیل آماری آن 

( σتعداد نمونه بیشتری نیاز است. انحراف معیار )مشخصه به

رای سنجش پراکندگی است. در این یک شاخص متداول ب

مطالعه، منظور از انحراف معیار، میزان پراکندگی میانگین 

مصرف مشترکین است.
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  :برای افزایش ،یاصل کل کیعنوان بهمیزان دقت موردنظر 

است. معموال در  ازین یشتریتعداد نمونه بدقت برآوردها، به

درنظر گرفته ( dمجاز ) یخطا ایانحراف  زانیم کیبرآوردها 

 نیاست. ب شتریدقت ب یکه هرچه کمتر باشد به معنا شودیم

d و σ مطالعه  نیبرقرار کرد. در ا یرابطه منطق کی توانیم

0.2d که فرض شده است  طریق انحرافات نسبتا تا از این

 Montgomery and)کوچک نیز مورد شناسایی قرارگیرد 

Runger, 2018). 

  :ضریب اطمینان یا ضریب معناداری یک ضریب اطمینان

1آزمون با   شود که در آن نشان داده می  همان خطای

(. در این احتمال اشتباه در رد فرض صفرنوع اول است )

 15/1مطالعه مشابه اغلب مطالعات دیگر، ضریب اطمینان 

 ه شده است.درنظر گرفت

  :1آزمون با  کیتوان توان آزمون  شودینشان داده م 

احتمال اشتباه در نوع دوم است ) یهمان خطا که در آن 

درنظر  1/1 توان آزمون ،مطالعه نی(. در افرض مقابل رشیپذ

 .ه استشدگرفته 

دانستن این موضوع که مشخصه با توجه به موارد فوق و 

میانگین مصرف مشترکین تقریباً از یک توزیع نرمال تبعیت 

( که 1توان از رابطه )، میو با عنایت به قضیه حد مرکزی کندمی

حداقل نمونه موردنیاز برای مقایسه میانگین دو جامعه آماری 

کند، برای تعیین اندازه نمونه این مطالعه نرمال را مشخص می

 .(Montgomery and Runger, 2018)اده کرد استف
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: خطای dترتیب برابر خطاهای نوع اول و دوم، : بهو  که 

نرمال مقدار حاصل از جدول  pZ انحراف معیار جامعه، و: مجاز،

  است. pازای احتمال تجمعی استاندارد به

0.05با قراردادن   ،0.2   0و .2d

  در رابطه

چه عنوان مثال، چنانآید. بهدست میبه 312برابر  n(، مقدار 1)

ین مشترک هدف، دانستن این موضوع است که آیا میانگین مصرف

ن دهند با میانگیمسکونی که شستشوی فرش را در خانه انجام می

شویی های قالیهای خود را به شرکتمصرف مشترکینی که فرش

پرسشنامه از هر  312دهند تفاوت معناداری دارد یا نه، حداقل می

مورد. چون در  2×312=714طبقه الزم است، یعنی مجموعاً 

صورت دو به دو ین سه طبقه بهبرخی اوقات ممکن است میانگ

پرسشنامه تکمیل شده نیاز  3×312=1171مقایسه شود، مجموعاً 

( برای مواردی است که 1به ذکر است که رابطه )البته الزماست. 

این اندازه هریک از دو جامعه آماری نامحدود فرض شود، اما به

 علت از آن استفاده شده است که اندازه هر یک از طبقات در کل

جامعه آماری نامشخص بوده است. لذا بدیهی است که مقدار 

ها دست آمده از این رابطه بیشتر از حالتی است که اندازه جامعهبه

محدود باشد و این مسئله اطمینان بیشتری را در خصوص کفایت 

 .(Montgomery and Runger, 2018)کند ها حاصل میداده

ینان بیشتر از کفایت حال، در این مطالعه برای اطمبا این

درصد اضافه شد و در نهایت انداره  21مقدار فوق، حدود ها، بهداده

آوری اطالعات مشترکین تعیین شد تایی برای جمع1411نمونه 

صورت تصادفی و همگن از جامعه آماری شهر اراک انتخاب به که

 شد.
 

 آمار توصیفی داده های مشترکین -3
 

های مشترکین بدون درنظر دادهدر این قسمت، آمار توصیفی 

فراوانی  1گرفتن میزان مصرف مشترکین ارائه شده است. شکل 

کاربری ملک، نوع واحدهای مسکونی، نوع واحدهای غیرمسکونی، 

تعداد طبقات واحدهای مسکونی و عمر بنا در واحدهای مسکونی 

گونه که مشخص است بیشترین فراوانی دهد. همانرا نشان می

طبقه  4ترتیب متعلق به واحدهای مسکونی، آپارتمانی، تجاری، به

 سال است.  21تا  11و عمر 
 

  
 )ب( )الف(
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 )د( )ج(

  

 
 )ه(

 بنا در مسکونی فراوانی الف( کاربری؛ ب( نوع مسکونی؛ ج( نوع غیر مسکونی؛ د( تعداد طبقات مسکونی؛ ه( عمر -1شکل 
 

فراوانی پارامترهای مرتبط با حوضچه کنتور  2شکل 

گونه که مشخص است اکثریت دهد. همانمشترکین را نشان می

قریب به اتفاق کنتورها دارای حوضچه بوده که دارای دریچۀ 

استاندارد بین محافظ هستند. عمق اکثریت حوضچه ها مطابق 

ها دارای محیط مرطوب و متر بوده و اکثریت آنسانتی 51تا  31

 ها نیز پر از آب هستند. آن 1%
 

  
 )ب( )الف(

  

  
 )د( )ج(

 حوضچه؛ د( وضعیت رطوبت در حوضچه های با دریچه؛ ج( عمقفراوانی الف( مشترکین مسکونی با حوضچۀ کنتور؛ ب( حوضچه -2شکل 
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فراوانی پارامترهای مرتبط با کنتور مشترکین را نشان  3شکل 

ترین برندهای گونه که مشخص است پر استفادهدهد. همانمی

 اندازهین تربان، بایالن و آبفر هستند. پر استفادهترتیب آبکنتور به

با توجه به مسکونی بودن اکثریت مشترکین یک دوم  کنتور نیز

پله میلیمتر( است. اکثر کنتورها روی زمین و در راه 13اینچ )

 اند.نصب شده

 

  
 )ب( )الف(

  

 
 

 )د( )ج(

 کنتور؛ ج( وضعیت نصب کنتور؛ د( محل دقیق نصب کنتور اندازهفراوانی الف( سازنده کنتور؛ ب(  -3شکل 

 

فراوانی مشکالت موجود در کنتورهای مشترکین را  4شکل 

( %11گونه که مشخص است اکثریت )دهد. هماننشان می

ترین کنتورها سالم هستند و مابقی حداقل یک مشکل دارند. رایج

ترتیب: بخارگرفتن شیشه، موجود در کنتورها نیز بهمشکالت 

 نداشتن درپوش و کمرنگ شدگی شماره است.

 

 

 
 )الف(
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ترمیلی مترو باال32
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 )ب(

 فراوانی الف( سالم بودن کنتور؛ ب( جزئیات مشکالت کنتور -0شکل  

 

فراوانی مشکالت موجود در شبکۀ آب و فاضالب  5شکل 

( فاقد مشکل هستند و %11دهد. اکثریت )مشترکین را نشان می

به ذکر است، الزمها است. ترین مشکل، تعویض و گرفتگی لولهرایج

برخی واحدها ممکن است با دو یا چند مشکل مواجه بوده باشند. 

درصد از  دهد که چندچنین بخش )ج( این شکل نشان میهم

های عمر بنا حداقل منازل مسکونی قرارگرفته در هریک از دسته

 اند.با یکی از مشکالت فنی مواجه بوده

 

 
 )الف(

 

 
 )ب(
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 )ج(

( ج ی؛مشکالت فننوع  ی( فراوانب ی؛عدم مواجهه با مشکالت فن ایمواجهه  ی( فراوانالف نیمشترک یدر شبکه داخل یمشکالت فن تیوضع -5شکل 

 با توجه به عمر بنا یمشکالت فن یدرصد فراوان
 

فراوانی پارامترهای مختلف مرتبط با سبک زندگی و  1شکل 

گونه که در این دهد. همانبر مشترکین را نشان میتاسیسات آب

شکل مشخص است بیشترین فراوانی متعلق به مشترکین 

ترتیب: فاقد وان حمام، دارای شیرآالت اهرمی، شستشوی قالی به

های قالیشویی، شستشوی خودرو در کارواش، فاقد در شرکت

 ماشین ظرفشویی و فاقد فالش تانک است.
 

  
 )ب( )الف(

  

  
 )د( )ج(
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 )و( )ه(

و(  ؛شوییه( ماشین ظرف ؛د( نحوه شستشوی خودرو ؛ج( نحوه شستشوی قالی ؛ب( نوع شیرآالت ؛فراوانی سبک زندگی الف( وان حمام -6شکل 

 فالش تانک
 

خانوار فراوانی باالترین مقطع تحصیلی اعضای  7شکل 

ترتیب گونه که مشخص است بهدهد. همانمشترکین را نشان می

مقاطع کارشناسی، دیپلم و کارشناسی ارشد دارای بیشترین 

 فراوانی هستند. 
 

 
 مشترک 1011فراوانی میزان تحصیالت در بین  -1شکل 

 

 نتایج و بحث -0

 

های آماری مبتنی بر اطالعات ، برخی از تحلیلبخشدر این 

های تکمیل شده با درنظر گرفتن میزان مصرف پرسشنامه

شود. هیستوگرام میانگین مصرف مشترکین و مشترکین ارائه می

شده است. نشان داده  1تقریب آن با توزیع نرمال در شکل 

 ای وها زنگولهشود توزیع دادهگونه که در شکل مشاهده میهمان

رو، نزدیک به توزیع نرمال )و نه دقیقا توزیع نرمال( است. از این

 ،بزرگ یاندازه کافنمونه به کیبا انتخاب  یحد مرکز هیقضطبق 

 یخوب اریبس بیقربا ت توانیرا م نیمصرف مشترک نیانگیم عیتوز

 .(Montgomery and Runger, 2018) زد بینرمال تقر عیبا توز

های ارائه شده در این بخش همگی درخصوص بررسی تحلیل

رابطه بین میانگین مصرف مشترکین مسکونی آب و فاضالب 

است. پیش  1مولفه مشخص شده در جدول  15شهرستان اراک با 

قرار های آماری موارد زیر موارد زیر مورد توجه از ارائه تحلیل

 گیرد:

 های مربوط به برای تحلیل میزان مصرف مشترکین، از داده

های ثبت شده میانگین مصرف ماهیانه )خانوار(، براساس داده

جا که این مقدار، ، استفاده شده است. از آن1311در طی سال 

گیرد و ثانیاً اوالً مصرف در فصول مختلف سال را در برمی

کنتور در طول سال حاصل شده واسطه چندین بار قرائت به

است که در نتیجه خطای احتمالی در ثبت شماره کنتور در 

تواند رفتار مصرفی مشترکین را نشان آن کمتر است، بهتر می

 دهد؛

  در نظر  15/1 یناناطم یبضر های انجام شده،کلیه تحلیلدر

 شده است؛ گرفته 

 ای هگرفته، مبتنی بر آزمونهای آماری صورتکلیه تحلیل

فرض است. بر این اساس، برای مقایسه میانگین دو نمونه آماری 
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استفاده شده است. برای مواردی نیز که هدف مقایسه  tاز آزمون 

میانگین چند نمونه آماری بوده است )مانند میانگین مصرف 

مشترکین با توجه به سطح درآمد یا سطح تحصیالت(، از آنالیز 

ست. کلیه محاسبات مربوط اده شده ا( استفANOVAواریانس )

انجام  MINITABافزار های آماری ارائه شده، در نرمبه تحلیل

 شده است. 

آزمون آماری انجام شده، نتایج  15با تحلیل خروجی نهایی 

گانه مورد بررسی استخراج 15های ذیل به تفکیک هر یک از مولفه

 شد:

 

 
 هیستوگرام میانگین مصرف مشترکین و تقریب آن با توزیع نرمال -1شکل 

 

صورت میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی ویالیی به .1

معناداری بیش از واحدهای مسکونی آپارتمانی است. این 

مترمکعب  1/3تا  2/1درصد بین  15افزایش مصرف با احتمال 

 مترمکعب در ماه است؛ 5/2طور میانگین برابر در ماه و به

میانگین مصرف آب واحدهای آپارتمانی دارای کنتور جداگانه  .2

واحدی( با واحدهای آپارتمانی دارای کنتور مشترک )تک

 )چندواحدی( تفاوت معناداری ندارد؛ 

میانگین مصرف آب واحدهای با عمربناهای مختلف متفاوت  .3

امالک مشترکین از نظر عمر  است. برای تحلیل این موضوع

تا  21سال،  21تا  11سال،  11دسته شامل کمتر از  4بنا در 

سال طبقه بندی شد. در حالت کلی  31سال و بیشتر از  31

با افزایش عمر بنا میانگین مصرف روند نسبتاً افزایشی نشان 

 داد؛ 

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارا و فاقد حیاط با  .4

 ت معناداری ندارد؛یکدیگر تفاو

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارا و فاقد وان حمام  .5

با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد. مطابق پرسشنامه پروژه، در 

این تحلیل صرفاً داشتن یا نداشتن وان حمام و نه میزان 

استفاده از آن مدنظر قرار گرفته است. لذا ممکن است 

شند، اما استفاده چندانی از آن خانوارهایی دارای وان حمام با

نکنند. تعداد نمونه واحدهای دارای وان حمام در این مطالعه 

توان با اطمینان باال مورد( و لذا نمی 44چندان زیاد نیست )

 رفتار این نمونه را به جامعه آماری موردنظر تعمیم داد؛

 کنگرممیانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای آب .1

نگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای دیواری با میا

 کن زمینی تفاوت معناداری ندارد؛گرمآب

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای فالش تانک با  .7

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی فاقد فالش تانک 

 تفاوت معناداری ندارد؛

توالت میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارا و فاقد  .1

 فاوت معناداری ندارد؛ی با یکدیگر تفرنگ

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی که شستشوی اتومبیل  .1

دهند از میانگین مصرف واحدهایی که به را در منزل انجام می

کنند، بیشتر است. این افزایش مصرف با کارواش مراجعه می

طور میانگین لیتر در ماه و به 51درصد حداقل  15احتمال 

 P-Valueجا که مقدار است. از آنبرابر یک مترمکعب در ماه 



  

 شهر اراک یمسکون نیمصرف آب مشترک زانیبر م رگذاریعوامل تاث یبرخ یآمار لیو تحل ییشناسا
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دارد،  باید با  15/1دست آمده از این آزمون فاصله کمی با به

عنوان مثال در دست آمده نگریست. بهاحتیاط به نتیجه به

توان فرض درصد به باال نمی 17سطح اطمینان )معناداری( 

 ها را رد کرد؛برابری میانگین

ارای کولر آبی با میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی د  .11

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای کولر گازی 

های این گزارش، از تفاوت معناداری ندارد. در کلیه تحلیل

سال گذشته، میانگین مصرف ماهیانه هر واحد در طی یک

عنوان شاخص میزان مصرف آب استفاده شده است. این به

های گرم ماههای سرمایشی تنها در درحالی است که سیستم

م های گرشوند و لذا اگر میانگین مصرف ماهسال استفاده می

 شد، ممکن بود نتیجه دیگری حاصل شود؛لحاظ می

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای بخاری با   .11

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای پکیج رادیاتور 

 تفاوت معناداری ندارد؛

میانگین مصرف آب واحدهای مسکونی که شستشوی فرش   .12

دهند از میانگین مصرف واحدهایی که را در منزل انجام می

سپارند، بیشتر است. این شویی میهای قالیآن را به شرکت

لیتر در ماه  221درصد حداقل  15افزایش مصرف با احتمال 

 مترمکعب در ماه است. 3/1طور میانگین برابر و به

نگین مصرف آب واحدهای مسکونی دارای شیرآالت میا  .13

اهرمی با میانگین مصرف آب واحدهای دارای شیرآالت پیچی 

 تفاوت معناداری ندارد؛

مختلف  یح درآمدوسط میانگین مصرف آب خانوارهای با  .14

 تفاوت معناداری ندارد؛ 

مختلف  تحصیالت میزان میانگین مصرف آب خانوارهای با  .15

 د.تفاوت معناداری ندار

 

 گیرینتیجه -5

 

بخش وضعیت ملک  4مولفه در قالب  15در این مقاله اثرگذاری 

بر )شامل پارامترهای ویالیی یا آپارتمانی بودن، و تاسیسات آب

کن، گرمعمر بنا، دارا بودن حیاط، دارا بودن وان حمام، نوع آب

دارا بودن فالش تانک، دارا بودن توالت فرنگی، سیستم سرمایش 

گرمایش، نوع شیرآالت(، وضعیت کنتور )مجزا و مشترک(، و 

سبک زندگی )روش شستشوی اتومبیل و فرش( و وضعیت خانوار 

بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر  )درآمد و تحصیالت(

 1411تعداد صورت آماری تحلیل شد. ابتدا بهاراک بررسی و به

ه های مختلف فرم شامل اطالعات ذکر شده، از مشترکین در محل

صورت مفصل ارائه شد. شهر اراک تکمیل و آمار توصیفی آن به

سپس با درنظر گرفتن میزان متوسط مصرف ماهیانه آب توسط 

تاثیر معنادار هر ، تاثیر یا عدم1311هریک از مشترکین در سال 

صورت یک از موارد ذکر شده بر مصرف مشترکین خانگی به

وان تبندی نتایج میئه شد. در جمعجداگانه تحلیل و نتایج آن ارا

 به اهم موارد به شرح زیر اشاره نمود:

مولفه تفاوت معناداری  3مولفه مورد بررسی، فقط  15در بین  .1

ها بر میزان مصرف مشترکین مسکونی نشان دادند. این مولفه

عبارتند از: ویالیی یا آپارتمانی بودن، روش شستشوی ماشین، 

هر سه به سبک زندگی خانوارها و روش شستشوی فرش، که 

 گردد؛برمی

باالتر بودن میزان مصرف امالک ویالیی احتماال به فضای    .2

سبز موجود در ملک و امکان شستشوی اتومبیل و فرش در 

 آن مربوط است؛

با کنتور  یهادر آپارتمان رودیانتظار م یدر حالت کل .3

د، رکه هر واحد کنتور جداگانه دا یتیمشترک، نسبت به وضع

 رشتیآن مصرف ب جهیکه نت ابدیکاهش  ییجوبه صرفه لیتما

در مطالعه حاضر نتایج بیانگر عدم تفاوت اما  ،خواهد بود

به ذکر خصوص الزممعنادار این دو با یکدیگر است. در این

 یمصرف آب هر واحد مسکون نیانگیمدر این مطالعه، که است 

ر ب مصرفکل  میبا کنتور مشترک از تقس یهادر آپارتمان

چه است چنان یهیزده شده است، بد نیتعداد واحدها تخم

از سکنه باشند،  یاز خال یاواحدها در دوره نیاز ا یبرخ

. مصرف است یواقع نیانگیمحاسبه شده کمتر از م نیانگیم

از  یخال یآپارتمان یاز واحدها یدرصد یطور کلبه یاز طرف

دست آمده هب جهیتن رسدینظر مبه رو،نی. از اندهستسکنه 

 ؛فوق باشد لیدلهمولفه، ب نیدرخصوص ا

شستشوی اتومبیل و فرش در منزل تفاوت معناداری در میزان  .4

کنند. طبیعتا این موضوع مصرف واحدهای مسکونی ایجاد می

در امالک ویالیی امکان انجام بیشتری دارد تا امالک 

 آپارتمانی؛

فرهنگ صحیح مصرف آب ارتباط زیادی به میزان درآمد و  .5

 سطح تحصیالت خانوار ندارد. 

رسد نظر میگرچه این پژوهش محدود به شهر اراک است اما به

کار برای تمرکز بر کاهش مصرف نتایج این پژوهش در ارائه راه

موثر باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که سبک زندگی و نگاه 

ه مسئله آب در میزان مصرف آن بیشترین نقش را کننده بمصرف

دارد که این موضوع، بیانگر اولویت ترویج و آموزش همگانی و 

رف سازی فرهنگ صحیح مصکارگیری ابزار تبلیغی برای نهادینهبه



  

 و همکاران ناصح یمحمدرضا وصال
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های آب و فاضالب شهری آب باشد که باید در دستور کار شرکت

د شخصیتی چنین تمرکز بر رفتارشناسی و ابعاقرارگیرد. هم

 تواند در پژوهش های آتی مدنظر قرارگیرد.کنندگان نیز میمصرف

 

 قدردانی -6
 

 نی، تعیین و تدویبررس"عنوان این مقاله از پروژه پژوهشی تحت

 "در شهر اراک مشترکین یمدل و مشخصات بهینه نوع کنتورها

که با حمایت شرکت آب و فاضالب استان مرکزی درحال انجام 

های این این وسیله از حمایتاست استخراج شده است که به

 شود.شرکت تشکر و قدردانی می
 

 هانوشتپی -1
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