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مقدمه 
براساس گزارش سازمان ملل ( ،)4870تا سال  4818نزدیک به 18درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.
با افزایش سریع جمعیت شهرنشین در جهان ،دستیابی به اهداف توسعة پایدار در موضوع تأمین امنیت آب ،غذا ،و انرژی
یکی از بزرگترین چالشهایی است که بشریت با آن مواجه شده است (سازمان ملل4870 ،؛ ون هام و همکاران:4871 ،
 .) 499افزایش جمعیت ،آلودگی آب ،توسعه شهری ،آبیاری برای کشاورزی ،تغییرات اقلیمی و خشکسالی اختالف
چشمگیری بین منابع آب باکیفیت و قابل دسترس و تقاضا برای مصرف آن ایجاد کرده است (جورجنسن و همکاران،
 .)441 :4883ازاینرو ،شهرهای بزرگ بعنوان متراکم ترین مراکز اسکان جمعیت بهطور فزایندهای در معرض ابتال به
کمبود آب قرار گرفتهاند .رقابت سایر مصرفکنندگان مثل کشاورزی و چرخههای زیستمحیطی بر سر موجودی آب،
توسعة شهرها را با محدودیت مواجه کرده است ( .)OECD, 2015بنابراین ،کمبود آب و توانایی برای مواجهه با تقاضای
آن با توجه به هزینههای مرتبط با پیداکردن منابع جدید آب در آینده یکی از بزرگترین نگرانیها برای بسیاری از
دولتها و تهیهکنندگان خدمات عمومی است .مقامات و برنامهریزان آب شهری در بسیاری از کشورها در حال تالش
برای پاسخگویی به رشد تقاضای آب و فاضالب شهریاند؛ درحالیکه همزمان به دنبال دستیابی به پایداری سیستم آب
شهریاند (محمد السیّد و همکاران .)7788 :4878 ،بنابراین ،مقامات مسئول تأمین آب مجبور به سرمایهگذاری قابل
توجهی برای توسعه و اجرای طیف وسیعی از استراتژیها و مدیریت یکپارچة آب شهری برای اطمینان از امنیت آب
شهریاند (بیل و استوارت.)1 :4881 ،
خاورمیانه از خشکسالی بومی رنج میبرد و بهطور سنتی با کمبود آب مواجه است (نف و دیپنا .)003 :4884 ،با توجه به
قرارگیری کشور ایران در منطقة خشک و کمآب خاورمیانه ،از یک سو ،و روند نسبتاً سریع افزایش جمعیت شهری ،افزایش
سرانة مصرف ،و توسعة صنایع در اطراف شهرها ،از طرف دیگر ،مسئلة کمبود آب در کشور ایران هر روز ابعاد جدیتری به خود
میگیرد؛ بهطوریکه امروزه شهرهای بزرگ در پاسخگویی به تقاضای آب شهری دچار مشکل شدهاند (بوستانی و انصاری،
 .)07-40 :7938درحالیکه میانگین جهانی بارندگی حدود  018میلیمتر است ،این مقدار در ایران تقریباً  418میلیمتر یعنی
یکسوم میانگین جهانی است .این در حالی است که ایران با وجود منابع کم آب شیرین جزو پُرمصرفترین کشورهای دنیا
محسوب میشود و سرانة مصارف آب شهری در ایران بیش از میانگین مصرف جهانی است (احمدزاده.)741-740 :7903 ،
شهر اصفهان با وجود اینکه در کنار زایندهرود ،یکی از رودهای دائمی و پُرآب ایران مرکزی ،قرار گرفته است،
موقعیت این شهر از نظر قرارگیری در منطقة خشک ،افزایش جمعیت ،و مهاجرپذیربودن شهر ،توسعة صنایع پُرمصرف آب
(فوالد ،پتروشیمی ،و نظایر آن) ،مصرف آب شرب بیش از حد استاندارد ،راندمان پایین مصرف آب در بخش کشاورزی،
تأثیر بهرهبرداری بیش از حد از منابع زیرزمینی ،استفادة بیش از حد از چمن برای فضای سبز شهری ،و مشکالت موجود
در نحوة مدیریت آب شهر اصفهان را با مشکل کمآبی مواجه کرده است .خشکی متوالی زایندهرود در طی سالهای اخیر
به یکی از مسائل منطقهای در ایران تبدیل شده و بحران آب در این شهر را تشدید کرده است.
راهحل مشکالت آب شهری فقط عرضة آب بیشتر نیست ،بلکه بهترین روش اتخاذ سیاستها و تدابیری مبتنی بر
مدیریت تقاضاست که الگوی مصرف آب را تغییر دهد .گام نخست برای حل یک مسئله شناخت ابعاد مختلف و عوامل
مؤثر بر آن است .بنابراین ،مطالعة چگونگی و عوامل مؤثر بر مصرف آب در بخش مسکونی ضروری است .بر این اساس،
تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوی فضایی مصرف آب خانگی در شهر اصفهان و همچنین شناسایی و تحلیل
عوامل مؤثر بر مصرف آب در این شهر انجام شده است .نتایج این پژوهش میتواند زمینة الزم را برای مدیریت تقاضای
آب مسکونی در شهر اصفهان فراهم کند.

بررسیالگویفضايیمصرفآبخانگیدراصفهانوتحلیلعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثربرآن
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مبانینظری 
مصرف آب مسکونی به طور مستقیم با سالمت عموم مردم در ارتباط است و بیش از نیمی از کل مصرف آب شهری در
بسیاری از کشورها را به خود اختصاص میدهد (ژانگ و براون .)013 ،4881 ،در شهر اصفهان بیش از 18درصد از
مصارف آب در کاربری مسکونی مصرف میشود (شهرداری اصفهان .)7934 ،مصرف آب مستقیم خانوادههای شهری (یا
مصرف آب خانگی) اشاره دارد به آب آشامیدنی مصرفشده توسط خانوادههای یک شهر .مصرف آب شهری مصارف آب
خانگی و تجاری (یا آب مصارف خدماتی) را شامل میشود .مصرف آب تجاری مصارف آب مشاغل کوچک ،هتلها،
ادارات ،بیمارستانها و مدارس و سایر مؤسسات را دربر میگیرد .مصارف آب شهری همچنین نشاندهندة آب مصرفشده
توسط ساکنان غیر دائم شهر (مسافران و گردشگران) نیز میشود .سایر مصارف آب یک شهر شامل مصرف صنایع بزرگ
میشود (ونهام و همکاران .)499 :4871 ،تقاضای آب مسکونی نتیجة روابط و تعامالت بین انسان و سیستمهای طبیعی
در مقیاسهای چندگانه (بهعنوان مثال ،فردی ،خانوادگی ،منطقهای ،و ملی) و مقیاس متقابل (فضایی و زمانی) در طبیعت
است (هاوس -پیترز و چانگ .)71-7 :4877 ،مصرف آب خانگی یک رابطة قوی مثبت با استانداردهای زندگی را نشان
میدهد و یکی از نشانگرهای مهم برای توسعة اقتصادی است .ازاینرو ،مطالعات مربوط به تأمین ،توزیع ،و مصرف آب
خانگی نقش مهمی در اصول برنامهریزی ایفا میکند (ژانگ و براون.)010 :4881 ،
مدیریت تقاضای آب در حال حاضر یکی از مسائل اصلی در دستور کار سیاست آب است (فرانسیس و گرالچ:4877 ،
 .)13مدیریت تقاضای مصرف آب به مجموعهای از روشهای برنامهریزی و هدایت و ابزارهای اجرایی گفته میشود که
با اتخاذ آنها فعالیتهای مصرفکنندگان آب باید به صورتی تنظیم شود که فشار به منابع عرضة آب کاهش یابد.
مدیریت آب باید در سطح ملی ،منطقهای ،و محلی بهطور همزمان اجرا شود (نتو .)07 :4871 ،راهحل اساسی در مدیریت
بهینة منابع آب نیازمند توجه به هر دو طرف عرضه و تقاضاست .گزینههای طرف تقاضا شامل بهبود بهرهوری در مصارف
آب شهری و کشاورزی است (برامان و همکاران.)71 :4879 ،
درک رابطه بین الگوهای کاربری زمین و بودجة آب اولین گام بهسوی مدیریت تقاضای آب یعنی همان کنترل
مصرف نهایی آب است .بدین منظور ،باید عواملی که مصرف را تحت تأثیر قرار میدهند بهدقت تعریف و اندازهگیری
شوند (آنجال و نیلز .)18 :4870 ،پارادایم مدیریت یکپارچة آب شهری شامل موضوعاتی است ،مانند استفادة مجدد از آب
و سیستمهای زهکشی شهری پایدار .این پارادایم را میتوان بهعنوان یک رویکرد برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت آب
شهری توصیف کرد که همة خدمات ،منابع ،سهامداران ،و ارتباطات را بهمنظور دستیابی به بهترین نتایج ممکن
مشارکت درنظر میگیرد (فورالنگ.)4 :4871 ،
قیمتگذاری آب یکی از ابزارهای اقتصادی مختلفی است که میتواند از نظر زیستمحیطی ،اجتماعی ،و اقتصادی برای
استفادة کارآمد از آب مؤثر باشد (دینار و همکاران .)0 :4871 ،برای طراحی یک ساختار خوب برای نرخ آب ،باید اهداف
چندگانهای مدنظر قرار گیرد؛ از جمله ارتقای کارایی اقتصادی ،عدالت ،پایداری زیستمحیطی و مالی ،قابلیت پذیرش عمومی
و سیاسی .بنابراین ،سیاستگذاران برای تنظیم تعرفة آب با چالش درنظرگرفتن همة این اهداف مواجه میشوند (مولینوس-
سنانت و ساال -گاریدو .)711 :4871 ،اشکال توسعة شهری ،مصرف فصلی آب ،برنامهریزی کاربری زمین ،چه از طریق فرم
فشردهتر شهری چه سایر استراتژیها ،مدیریت تقاضا را تکمیل میکند (هناک و دیویس.)74 :4881 ،
مطالعات متعدد انجامشده نشان دادهاند که عوامل اجتماعی -جمعیتی میتواند در مصرف آب مؤثر باشند .لوح و کوکالن
( )4889گزارش دادند رابطهای قوی بین سطح درآمد و استفاده از آب در فضای باز وجود دارد .سطح اشغال و ترکیب واحد
مسکونی ،بزرگی اندازه و عمر دستگاههای مورداستفاده در مصرف آب تأثیر دارد؛ بهطوریکه اندازة بزرگتر خانه معموالً با
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مصرف بیشتر آب همراه بوده است (لوح و کوکالن .)333 :4889 ،مکی و همکاران در مطالعهای عوامل غالب بر مصرف
نهایی آب را در جنوب شرق کوئینزلند استرالیا با استفاده از بررسی عوامل جمعیتشناسی ،اجتماعی ،و علوم طبیعی بررسی
کردند .نتایج نشان داد که زنان ،کودکان بهطور کلی ،و نوجوانان بهطور خاص تأثیر قابل توجهی در مصرف نهایی آب دارند
(مکی و همکاران .)791 :4879 ،راچل و همکاران ( )4878دررابطه با مطالعة آب در منطقة مسکونی ساحل گلد در استرالیا
تحقیقی انجام دادند؛ در این تحقیق بر طیفی از متغیرهای اجتماعی -جمعیتشناسی و کارایی سرمایة در دسترس خانگی بر
سطح تقاضای مصرف آب تمرکز شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی -جمعیتی مثل درآمد و ترکیب
خانوار ،اندازه و سطح زیربنا ،و زمین خانه و مالکیت تانکر آب باران تأثیر آشکاری در مصارف نهایی آب خانگی داشته است
(راچل و همکاران .)4878 ،مصرف آب شهری همچنین ممکن است تحت تأثیر عواملی مثل نرخ رشد جمعیت ،الگوهای
ساختوساز ،و سطح رفاه جمعیت باشد .اگر نرخ رشد جمعیت در مناطق مختلف تفاوت قابل مالحظهای داشته باشد ،نرخ
تغییرات در مصرف آب ممکن است معطوف به عوامل جغرافیایی باشد .در محلههای ثروتمندنشین ،که ساکنان آن کمتر
نگران هزینههای آب هستند ،ممکن است این امر موجب مصرف گستردة آب هم در محیط داخلی هم خارجی شود .بهویژه
ساکنان ثروتمند شهرها غالباً تمایل به نصب سیستمهای آبیاری گسترده در باغهای شخصی و استخرهای خصوصی داشته
باشند که کمتر احتمال دارد در محالت فقیرنشین یافت شود .این موضوع به افزایش واگرایی در مصرف آب منجر میشود.
افراد تحصیلکرده و گروههای ثروتمند آگاهی بیشتری از کمبود آب و لزوم حفاظت از آن دارند و درنتیجه به استفادة
کارآمدتر از آب تمایل دارند .حداقل از نظر تئوری این آگاهی در نرخ پایینتر افزایش در مصرف آب یا حتی کاهش مطلق در
مصرف سرانة آن در طول زمان دارند .در نتیجه به تدریج میزان مصرف آب در محالت ثروتمند و فقیرنشین به هم نزدیک
می شود (بوریس و میر .)903 :4880 ،راتناکا و همکاران .)4 :4871 ،برای پیشبینی عوامل شناختهشده و ناشناختة مؤثر بر
مصرف آب مدل نرمافزاری تهیه کردند .در این مدل تأثیر تعداد زیادی از عوامل مهم مؤثر بر تقاضای آب درنظر گرفته شده
است؛ عواملی از قبیل اندازة خانوار ،نوع واحد مسکونی ،بازده وسایل مورداستفاده ،دسترسی به وسایل مصرفکنندة آب در
خانه ،حضور بچه و سایر افراد خانوار در خانه ،درجة حرارت و الگوهای رفتاری روزانة مؤثر بر مقیاسهای مختلف زمانی و
مکانی .عالوه بر این ،رفتار استفادهکنندگانـ که نمیتوان بهوسیلة این عوامل شناختهشده توضیح دادـ بهصورت تصادفی در
مدل وارد شده است .این مدل با اطالعات صدور صورتحساب آب خانوادهها اعتبارسنجی و با ضریبی بین  8/1تا  8/34تأیید
شده است (راتناکا و همکاران.)77 :4871 ،
با بررسی مبانی نظری و پژوهشهای انجامشدة مرتبط با موضوع مصرف آب شهری میتوان دریافت که در کاهش
ابعاد مشکل آب شهری ،عالوه بر مالحظات طرف عرضه ،به مدیریت تقاضای مصرف آب نیز باید توجه شود که به
مجموعهای از روشهای برنامهریزی و هدایت و ابزارهای اجرایی گفته میشود که با اتخاذ آنها فشار به منابع عرضة آب
کاهش مییابد .مدیریت آب باید در سطح ملی ،منطقهای ،و محلی همزمان اجرا شود .در این رابطه الگوهای کاربری
زمین ،سیاستهای قیمتگذاری ،و مدیریت یکپارچة آب شهری در دستور کار مدیران و برنامهریزان شهری قرار گرفته
است .نتایج مطالعات موردی مرتبط با مصرف آب شهری نیز نشاندهندة نقش مهم عوامل اجتماعی و جمعیتشناسی در
میزان مصرف آب خانوادههاست .از مهمترین این عوامل میتوان به سطح درآمد خانوادهها ،اندازه و ترکیب خانواده ،سطح
تحصیالت ،نوع واحدهای مسکونی ،و تجهیزات و امکانات مورداستفاده در منزل اشاره کرد .بر این مبنا ،در این پژوهش
بر روی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مصرف آب خانگی در شهر موردمطالعه تمرکز شده است.
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روشپژوهش 
دادهها 
روشو 

روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی است .اطالعات موردنیاز از طریق اسنادی (دریافت آمار از شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان) و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است .جامعة آماری کلیة مشترکان خانگی (کاربری
مسکونی) شهر اصفهان را شامل میشود .حجم نمونه از فرمول کوکران و به تعداد  930برآورد شده است .روش
نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده بوده است .به این معنی که تعداد نمونهها از مناطق مختلف شهرداری و براساس
تعداد خانوار آنها تصادفی انتخاب شده است .متغیرهای مورداستفاده در چهار گروه دستهبندی میشود :الف) اطالعات
فردی و اجتماعی خانوار شامل تعداد افراد خانواده ،سن ،محل تولد ،مدت اقامت ،تحصیالت ،و شغل؛ ب) اطالعات
اقتصادی شامل درآمد ،وضعیت مالکیت ،هزینة مصرف دورهای آب خانوار؛ ج) اطالعات مربوط به مشخصات واحد
مسکونی شامل نوع واحد ساختمانی ،تعداد طبقه ،عمر ساختمان ،میزان فضای سبز؛ د) اطالعات مرتبط با مصرف آب
خانگی هر یک از اعضای خانوار ،از جمله بیشترین مورد مصرف آب در منزل ،وسایل مورداستفاده در شستوشو ،عضو یا
اعضایی از خانوار که بیشترین مصرف آب را دارند و نظر پاسخگویان دربارة مسئلة آب در شهر اصفهان و روشهای
صرفهجویی در مصرف آب.
روایی سؤاالت پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان رشتة برنامهریزی شهری و نیز کارشناسان سازمان آب
منطقهای اصفهان ارزیابی شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد .ضریب یادشده 8/071
بهدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول است.
آمار ماهیانة مصرف مشترکان آب شهر اصفهان ،که از شرکت آب و فاضالب اصفهان دریافت شده است ،به پنج گروه
مصرفی با الگوی مشابه مصرف آب تقسیم شده و محدودة گروههای مشترک روی نقشه جانمایی شده است .بر این
اساس ،نقشة مصرف آب مشترکان براساس مناطق پنجگانة آب و فاضالب تهیه و با نقشة مناطق پانزدهگانة شهرداری
اصفهان تطبیق داده شده است .اطالعات بهدستآمده از طریق پرسشنامه ،که شامل مشترکان خانگی شهر اصفهان
است ،و نیز دادههای مصرف مشترکان شرکت آب و فاضالب اصفهان وارد نرمافزار  Spssشده و با استفاده از آزمونهای
همبستگی و رگرسیون چندمتغیره (تحلیل مسیر) تجزیه و تحلیل شده است .همچنین ،نقشة خروجی برای مشترکان با
الگوی مشابه مصرف آب با استفاده از تحلیل خوشهای به روش آنالیز مکانی نقاط داغ 7و با بهکارگیری نرمافزار

ArcGis

تهیه شده است.
روشخودهمبستگیفضايی 

مدل خودهمبستگی فضایی یکی از مدلهای پیشرفتة جغرافیایی است که بهوسیلة آن امکان تحلیل فضایی پدیدههای
جغرافیایی فراهم و الگوی پراکنش پدیدهها در فضا مشخص میشود .خودهمبستگی فضایی همبستگی میان متغیرهای
یکسان در مکانهای متفاوت است .در میان شاخصهای خودهمبستگی مکانی کلی ،از شاخص موران ()Moran’s I
بهطور گستردهای استفاده شده است .این شاخص داللت قراردادی از میزان ارتباط خطی بین ارزشهای مشاهدهشده و
میانگینهای ارزشهای مجاور ،که بهطور فضایی وزن داده شده ،در اختیار میگذارد .شاخص موران نشان میدهد که آیا
خوشهبندی در مجموعة دادهها وجود دارد یا خیر؟ این شاخص از رابطة  7بهدست میآید (حاتمینژاد و همکاران:7934 ،
:)90

1. Hot Spot Analysis
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مقدار متغیر در ناحیة  xj ،iمقدار متغیر در ناحیة  ̅ ،jمیانگین متغیر در کلیة نواحی ،و

I

وزن

بهکاررفته برای مقایسة دو ناحیة  iو  jاست.
ارزش  Iبزرگتر از ارزش موردانتظار ( E )I(= -7 /) n-7نشاندهندة خودهمبستگی مکانی مثبت و ارزش  Iکوچکتر
از ارزش موردانتظار نشاندهندة خودهمبستگی مکانی منفی است .دامنة تغییرات ارزش  Moran’s Iاز ( +7خودهمبستگی
مکانی مثبت کامل) تا ( -7خودهمبستگی مکانی منفی کامل) است (همان.)90 :
تحلیلخوش هایبهروشآنالیزمکانینقاطداغ 

یکی از روشهایی که به تعمیق تحلیل برای تشخیص خوشههای مکانی اطراف هر ناحیة  iبدون تأثیرپذیری از ارزش
متغیر در ناحیة  jکمک میکند تحلیل خوشهای به روش آنالیز مکانی نقاط داغ است .برای تشخیص الگوهای مکانی
خوشهای ،بهعنوان نقاط داغ (تمرکز باال) و نقاط سرد (تمرکز پایین) ،از ضریب عمومی

G

استفاده میشود .ضریب

G

عمومی با استفاده از مقدار موردانتظار تفسیر میشود .اگر آمارة  Gعمومی بزرگتر از مقدار موردانتظار باشد ،یک نقطة داغ
و اگر آمارة  Gعمومی کوچکتر از مقدار موردانتظار باشد ،یک نقطة سرد بهدست میآید .نقاط داغ (تمرکز باال) و نقاط
سرد (تمرکز پایین) به تمرکزهای مکانی معروفاند .یک نقطة داغ ممکن است بهتنهایی در یک موقعیت معین قرار داشته
باشد یا بهصورت مجموعهای وابسته به یکدیگر باشد .در شهرها نیز یک بخش از یک بلوک یا یک بلوک بهطور کامل یا
دو بلوک یا یک چهارراه میتوانند نقاط داغ پدیده باشند .چارچوب مفهومی این تحلیل این گونه عمل میکند که اگر
عارضهای مقدار باال داشته باشد ،مهم است ،ولی به این معنی نیست که یک لکه داغ باشد .امتیاز  zبرای خروجی نهایی
زمانی بهدست خواهد آمد که مجموع محلی عارضه و همسایة آن بهطور نسبی با جمع کل عارضهها مقایسه شود
(علیآبادی .)34 :7930 ،آمارة  Getis – Ord Giاز رابطة  4محاسبه میشود:

 W  x W
[n W  ( W
n

n

i. j

()4

] )2

i 1

i. j

n

i. j

2
i.

j 1

n 1

که در آن

برای پلیگون Getis ،برای پلیگون iام ،و

S

G 

i 1

*
i

n

j 1

S

انحراف معیار مقادیر نواحی است .سایر پارامترها نیز براساس

شاخص موران است .ارزش مثبت این آمار برای ناحیة  iخوشة مکانی ارزشهای باال را نشان میدهد .ارزش منفی برای
ناحیة  iخوشة مکانی از ارزشهای پایین را نشان میدهد.

قلمروپژوهش
شهر اصفهان ،بهعنوان مرکز استان اصفهان ،با جمعیتی بالغ بر  7380310نفر ،هماکنون سومین شهر ایران از نظر
جمعیت محسوب میشود (مرکز آمار ایران) .قرارگرفتن این شهر در فالت مرکزی ایران و چهارراه شمالی -جنوبی و
شرقی -غربی کشور موقعیت ویژهای برای آن ایجاد کرده است که بهدلیل همین موقعیت در طول تاریخ محل رفتوآمد
و برخورد اقوام و فرهنگهای مختلف بوده است .پایتختبودن این شهر در دورههایی از تاریخ ایران ،بهویژه دورة صفویه،
نقش مهمی در رونق و آبادانی آن داشته؛ بهطوریکه هماکنون آثار باستانی متعدد بهجامانده از آن دوره سهم قابل توجهی
در جاذبههای گردشگری این شهر دارد.
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شهر اصفهان دارای دو محور طبیعی و فرهنگی است که اساس استخوانبندی شهر را تشکیل میدهد :زایندهرود در
جهت غربی -شرقی بهعنوان محور طبیعی و چهارباغ بهعنوان محور فرهنگی در جهت شمالی -جنوبی کشیده شده است.
این محورها در محل سیوسه پل یکدیگر را قطع میکنند.
آبوهوای اصفهان براساس روشهای چندمتغیره در طبقة معتدل و خشک قرار میگیرد .بارندگی در استان اصفهان
تحتتأثیر جریانهای جوی است که غالباً از سمت غرب وارد منطقه میشود .این جریانات معموالً از مهرماه تا
اردیبهشتماه منطقه را تحتتأثیر قرار میدهند .براساس میانگین آمار سیسالة بارش طی دورة آماری (،)7939-7919
میانگین مجموع بارندگی ماهانه در شهر اصفهان  798/7میلیمتر است (ادارة کل هواشناسی استان اصفهان).
رودخانة زایندهرود ،بهعنوان رگ حیاتی استان اصفهان و بزرگترین رودخانة مرکزی و از مهمترین منابع آب سطحی
فالت مرکزی ایران ،از شهر اصفهان میگذرد .این رودخانه آب آبیاری ،شرب ،و صنعت استان را تأمین میکند .عالوه بر
رودخانة زایندهرود 44007 ،حلقه چاه 4109 ،رشته قنات ،و  7110چشمه آب موردنیاز استان اصفهان را تأمین میکنند
(مهندسین مشاور زاینداب.)0 :7934 ،
از نظر تقسیمات کالبدی ،شهر اصفهان به پانزده منطقة شهری تقسیم شده است .باالترین تراکم جمعیت در منطقة 0
اصفهان مشاهده میشود که طبق آمار سال  7938معادل  771/09نفر در هکتار بوده است .بعد از آن مناطق  ،9 ،7 ،78و
 70با تراکمهایی بهترتیب  ،31/01 ،31/91 ،30/31و  01/10نفر در هکتار در رتبههای بعدی قرار میگیرند .این مناطق
عمدتاً در شمال شرق و شمال شهر و همچنین در حاشیة جنوبی زایندهرود واقع شدهاند .مناطق  ،74 ،1 ،0و 71
پایینترین تراکم جمعیت را دارند.

شکل.9نقشةموقعیتشهراصفهاندرکشورواستان 



بحثويافتهها 

وضعیتمصرفآبخانگیدرشهراصفهان 

بهطور متوسط ،حدود 11درصد از مجموع مصارف آب مصرفی شهر اصفهان مربوط به بخش خانگی78 ،درصد مربوط به
بخش عمومی -اداری1 ،درصد مربوط به بخش تجاری و صنعتی ،و حدود 1/1درصد مربوط به فضای سبز خانگی
میشود .بنابراین ،با درنظرگرفتن مجموع سرانة خانگی با سرانة فضای سبز ،میتوان گفت سرانة خانگی بهطور متوسط
04/0درصد مصارف را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  7931-7903میانگین مصرف ماهانة مشترکان خانگی
در مناطق آبفای شهر اصفهان برابر با  71/7متر مکعب در ماه بوده است .منطقة  7با میانگین مصرف  70/38متر مکعب
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و منطقة  0با میانگین مصرف  70/30متر مکعب پایینتر از حد میانگین و منطقة  9و  1بهترتیب با میانگین مصرف
 71/80و  71/80متر مکعب با تفاوت اندکی بیش از حد میانگین مصرف داشتهاند .منطقة  ،4با اختالف بیشتر از حد
میانگین ،برابر با  71/31متر مکعب در ماه پُرمصرفترین منطقة آب و فاضالب است (سازمان آب منطقهای اصفهان).
بر طبق آییننامة وزارت نیرو ،مقدار مجاز مصرف آب مشترکان خانگی برابر با  48متر مکعب در ماه است (سازمان
آب و فاضالب استان اصفهان) .سازمان آب و فاضالب اصفهان تقسیمبندیِ گروههای مصرفی را پیشنهاد کردند که
شامل پنج گروه با میزان مصرفهای مختلف است .مصرف صفر تا  1مترمکعب (کم مصرف) 1/7 ،تا ( 71/7متوسط
مصرف) 71/4 ،تا ( 48بیشتر از متوسط مصرف تا مقدار حد مجاز) 48/7 ،تا ( 41بیشتر از 98درصد گروه قبل و  41/7و
باالتر (بیشتر از 98درصد گروه قبل) .بر این اساس ،مشترکان خانگی براساس میزان متوسط مصرف ماهانه در سه گروه
کممصرف ( 78-8متر مکعب) ،متوسط مصرف تا حد مجاز ( 78تا  48متر مکعب) ،و گروه پُرمصرف (بیشتر از  48متر
مکعب) مشخص شد (شکلهای  4و .)9

شکل.5میانگینمصرفآبخانگیبینمناطقآبفا 
منبع:سازمانآبفایاستاناصفهان 



شکل.9نمودارمیانگینمصرفآبمسکونیمناطقآبفا
براساسحدمجاز 

الگویفضايیمصرفآبخانگیدراصفهان 

برای نمایش تمرکز مصرف مشترکان در سطح شهر اصفهان و بهدستآوردن الگوی فضایی آن از روش خوشهای آنالیز
مکانی نقاط داغ در نرمافزار  ArcGISاستفاده شد .در این روش آمار مربوط به مصرف آب خانگی هر یک از مشترکان
بهصورت میانگین پنجساله بین سالهای  7930-7938بهعنوان داده وارد نرمافزار شد .درنهایت ،با استفاده از روش آنالیز
نقاط داغ ،میانگین مصرف آب خانگی بهصورت پراکندگی نقاط از مناطق با مصرف باال (رنگ قرمز) تا مناطق با مصرف
کم (رنگ آبی) بر روی نقشه مشخص شد .نقاط زردرنگ نیز بیانگر مناطق با مصرف متوسط است (شکل .)0
نقشة خروجی حاصل از خوشهبندی نقاط داغ نشان میدهد که بزرگترین و متراکمترین لکهها با تمرکز باال (نقاط
داغ) در منطقة  0و  77شهرداری (منطبق بر مناطق  1و  9آبفا) قرار گرفته است .این لکه ،که بر روی نقشه در جهت
شمالشرقی -جنوبغربی کشیده شده است ،در منطقة  0شامل ضلع شمالی بزرگراه شهید ردانیپور ،از خیابان رباط تا
چهارراه رزمندگان ،محدودة ضلع جنوبی خیابان رزمندگان ،خیابان شهید خلیفه سلطانی تا تقاطع آن با بزرگراه امام
خمینی ،محلههای کوجان ،خانة اصفهان ،و دو طرف خیابان شهید کاظمی میشود .همچنین ،در منطقة  0شهرداری
خیابان فروغی در محدودة میدان شهدا جزو نقاط با تمرکز باالست .ادامة لکة ذکرشده در منطقة  77در محدودة بین ضلع
شرقی خیابان امام رضا(ع) و ضلع غربی خیابان شریف غربی و شرقی قرار گرفته است که از سمت جنوب به بلوار آیتاهلل
اشرفی اصفهانی منتهی میشود.
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شکل.4مناطقداغمصرفآبخانگیمناطقپنجگانةآبوفاضالباصفهان 

لکة نسبتاً بزرگ دیگری در مناطق شمالی و جنوبی زایندهرود حد فاصل پل وحید از سمت غرب تا حدود تقاطع
بزرگراه شهید همت با زایندهرود را شامل میشود .این محدوده در شمال زایندهرود شامل خیابانهای چهارباغ ،شهید
مطهری ،اردیبهشت ،صائب ،ابوذر ،کمالاسماعیل ،مشتاق ،منوچهری ،عباسآباد و ضلع جنوبی خیابان شیخ بهایی
میشود .در ضلع جنوبی زایندهرود ،خیابانهای توحید ،نظر شرقی و غربی ،چهارباغ باال ،شیخ صدوق ،دکتر شریعتی ،شهید
نیکبخت ،شهید قدوسی 71 ،خرداد ،آبشار ،خیابان و محدودة میدان فیض ،کوی امیریه و گلزار را شامل میشود.
لکة دیگری در منطقة  0شهرداری و در جهت شمال -جنوبی کشیده شده و از خیابان سلمان فارسی در جنوب تا
خیابان جی در شمال کشیده شده است .این محدوده تقریباً شامل دو ضلع غربی و شرقی بزرگراه شهید صیاد شیرازی،
خیابانهای عالمه امینی ،هشت بهشت ،الهور ،همدانیان ،سروش تا چهارراه عسکریه و ولیعصر میشود .لکة کوچکی نیز
در منطقة  70شهرداری شامل خیابان عاشق اصفهانی و زینبیه جزو نقاط با تمرکز باالست.
هرچند تحلیل نقشة خوشهبندی میانگین مصرف آب خانوار براساس آنالیز مکانی نقاط داغ به مطالعات میدانی کاملتر
و دقیقتری نیاز دارد که در این مقاله نمیگنجد ،با یک بررسی کلی میتوان استنباط کرد که خوشههایی با تمرکز باالی
مصرف آب تا حدود زیادی بر مناطقی از شهر اصفهان انطباق دارد که ساکنان آن از سطح درآمد بیشتری نسبت به سایر
مناطق برخوردارند .این موضوع با سایر نتایج این مقاله ،یعنی نقش درآمد در مصرف باالی آب ،سازگاری دارد.
مقايسةمیانگینمصرفآبخانگیدرمناطقآبفا 

برای بررسی پاسخِ این سؤال که آیا از نظر میانگین مصرف آب خانوار بین مناطق پنجگانة اصفهان تفاوت معنیداری
وجود دارد یا خیر؟ از روش تحلیل واریانس یکطرفه (آزمون شفه) استفاده شده است .نتایج این آزمون حاکی از
معنیداربودن تفاوت میانگین حداقل بین دو منطقه است.

7

 .7بهدلیل جدولهای متعدد در خروجی این آزمون و محدودیت حجم مقاله ،به ذکر آخرین جدول یعنی گروههای متجانس بسنده شده است و از آوردن
جدولهای توصیفی و مقایسة دو به دوی مناطق خودداری شده است.
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جدول.9مناطقهمگنبراساسآزمونشفه 
نوعآزمون 

مناطقآبفا 

تعدادمشترکان 

آزمون شفه

7
0
9
1
4

00870
788301
19913
10341
11317

سطح معنیداری ()sig

زيرمجموعههایآلفا= 5/52
9
7/038
7/030

9

5

7/180
7/180
8/010

7/131
7

8/817

براساس جدول باال ،مناطق  7و  0در یک گروه قرار میگیرند .مناطق  9و  1در یک گروه و منطقة  4در یک گروه
مجزا قرار میگیرند.
هایفردیواجتماعی-اقتصادیساکنانومصرفآب 


بینويژگی
رابطة

هدف عمدة این پژوهش بررسی رابطة همبستگی بین ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی ساکنان و الگوی مصرف
آب آنها بوده است .برای بررسی این رابطه از دو روش ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره (روش تحلیل
مسیر) استفاده شده است .دادههای مورداستفاده در این رابطه اطالعات گردآوریشده از  930پرسشنامه بوده است.
آزمونضريبهمبستگی 

آزمون ضریب همبستگی میان گروههای مصرف آب خانگی در پنج گروه مصرفی (متغیر وابسته) و ویژگیهای فرهنگی،
اجتماعی ،و اقتصادی استخراجشده از پرسشنامهها (متغیرهای مستقل) محاسبه شده است .متغیر وابسته بهصورت کمّی و
متغیرهای مستقل عمدتاً بهصورت کیفی بوده که با کُدبندی به حالت کمّی تبدیل شدهاند .با توجه به تعداد باالی نمونه
( ،)930میتوان با متغیرهای مستقل رتبهبندیشده نیز مانند دادههای کمّی برخورد کرد .بنابراین ،در محاسبة ضریب
همبستگی ،از همبستگی پیرسون استفاده شده که برای متغیرهای کمّی بهکار میرود .نتایج ضریب همبستگی در جدول 1
آمده است .در میان عوامل مختلف مورد پرسش ،عواملی که دارای همبستگی معنادار و غیرمعنادار بودند مشخص شدند.
آزمونهمبستگیبینويژگیهایفردیواجتماعی-اقتصادیاعضایخانوارومیانگینمصرفآب 

جدول.5نتايج
متغیروابسته 

متغیرهایمستقل

تعداد

میانگین
مصرف
ماهیانة
آب خانوار

سن سرپرست مرد
سن مادر
تحصیالت مادر
تحصیالت پدر
درآمد
تعداد اعضای خانوار
وضعیت مهاجرت
مدت سکونت سرپرست
مالکیت منزل مسکونی
نوع واحد مسکونی
مساحت فضای سبز
تعداد واحد ساختمانی
عمر ساختمان

930
931
930
938
901
930
931
903
930
934
931
930
931

ضريب

سطحمعناداری

همبستگی
- 8/899
8/841
- 8/893
8/881
8/784
8/977
8/848
8/711
8/408
8/784
8/890
8./717
8/404

()sig
8/197
8/188
8/007
8/033
8/801
8
8/131
8/889
8
8/801
8/170
8/889
8

نتیجةآزمون
فاقد همبستگی معنیدار است.
فاقد همبستگی معنیدار است.
فاقد همبستگی معنیدار است.
فاقد همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
فاقد همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
فاقد همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
دارای همبستگی معنیدار است.
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دادههای جدول  4نشان میدهد که از میان ویژگیهای فردی و اجتماعی -اقتصادی خانوارهای نمونه ،تعدادی از
آنها با متغیر مستقل یعنی با متوسط مصرف آب خانگی رابطة معنیدار دارند و تعدادی فاقد رابطة معنیدارند .یکی از
متغیرهای مؤثر در مصرف آب ،که همبستگی مثبت با میزان مصرف دارد ،سطح درآمد خانوار است .به این معنی که
میانگین مصرف در خانوادههای پُردرآمد بیشتر از خانوادههای کمدرآمد بوده است؛ دلیل آن این است که معموالً
خانوارهایی با درآمد بیشتر از امکانات و تجهیزاتی استفاده میکنند که باعث افزایش میزان مصرف میشود .از جملة آنها
میتوان به استخر ،وان و جکوزی ،ماشین ظرفشویی ،اتومبیل و شستوشوی آن در خانه اشاره کرد.
تعداد اعضای خانوار نیز با میانگین مصرف آب رابطة معنیدار و مثبتی دارد که منطقی و توجیهپذیر است؛ هرچه تعداد
اعضای خانواده بیشتر باشد مصرف آب خانواده بیشتر خواهد بود .همچنین ،مدت سکونت سرپرست خانواده در محل
همبستگی مثبتی با میزان مصرف آب نشان میدهد.
نوع واحد مسکونی ،که رابطة معناداری با میانگین مصرف آب خانگی دارد ،نشاندهندة این است که منازل آپارتمانی
دارای بیشترین مصرف آب خانگی هستند .در این منازل اغلب از وسایل آپارتمانی و مدرن استفاده میشود و تقریباً به
تأسیسات بهروز مجهزند که به مقدار آب بیشتری نیز نیاز هست .مالکیت منزل مسکونی و تعداد واحد ساختمانی نیز هر
یک رابطهای معنادار با مصرف آب خانگی دارند؛ به این صورت که بیشترین مصرف آب مربوط به مشترکانی است که
مالک واحد مسکونی خود هستند .همچنین ،با افزایش تعداد واحد در یک ساختمان میزان مصرف آب نیز به همان نسبت
بیشتر است.
در رابطه با عمر ساختمان نیز هر چه عمر ساختمان مسکونی بیشتر باشد مصرف آب خانگی نیز بیشتر است .این مورد
در رابطه با سبک زندگی توجیهپذیر است .خانههایی با عمر باالی سی سال اغلب سنتی و دارای باغچه و حیات
بزرگترند که این مسئله موجب افزایش مصرف آب میشود.
در رابطه با مساکنی که آپارتمانی و دارای واحدهای آپارتمانی بیشتر و به نوبة خود نیز دارای مصرف باال میباشند این
نکته نیز توضیحپذیر است که بهدلیل مشترکبودن کنتور آب و صدور صورتحساب آب بهصورت مشترک میزان مصرف
هر یک از خانوارهای ساکن بهطور دقیق مشخص نیست .این امر موجب میشود تا برخی مشترکان پُرمصرف ،با وجود
مصرف باال ،همان مبلغی را پرداخت کنند که سایر واحدها با مصرف پایین پرداخت میکنند .این عدم شفافیت باعث
میشود که خانوارهای کممصرف پاداش واقعی صرفهجویی خود را دریافت نکنند و در بعضی موارد موجب برانگیختن
رفتار رقابتی در مصرف آب میشود که درنهایت مصرف نهایی آب را در ساختمان افزایش میدهد.
تحلیلمسیر 

تحلیل مسیر ،که تعمیمیافتة روش رگرسیون چندمتغیره در ارتباط با تدوین مدلهای علّی است ،یک روش پیشرفتة
آماری است که به کمک آن میتوانیم ،عالوه بر تأثیرات مستقیم ،تأثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته را شناسایی کنیم .برای کاربرد روش تحلیل مسیر در این پژوهش ،نخست همة متغیرهای مستقلی که گمان
میرفت بر روی متغیر وابسته ،یعنی میانگین مصرف آب خانوار ،مؤثر باشند در دستور رگرسیون به روش گام به گام
( )stepwiseوارد مدل شدند .در مرحلة اول پنج متغیر (میزان درآمد ،تعداد اعضای خانوار ،عمر ساختمان ،تعداد واحدهای
مسکونی ،و احساس وظیفة خانوار در صرفهجویی در مصرف آب) ،که بهطور مستقیم رابطة معنیداری با متغیر وابسته
داشتند ،در مدل وارد شدند که نتایج در جدولهای  9و  0آمده است.
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ضريبتعیینوضريبتعیینتعديلشدهبراساستحلیلمسیردررگرسیونچندمتغیره 

جدول.9
مدل

R

(ضريبتعیین)R Square

ضريبتعیین

خطایبرآورد

تعديلشده


7

8/947

8/789

8/7

8/319

4

8/934

8/710

8/700

8/341

9

8/094

8/701

8/710

8/377

0

8/001

8/490

8/441

8/009

1

8/188

8/418

8/490

8/011

مقدار ضریب تعیین (

) برابر با  8/418است .بدین معنی که 41درصد از مجموع تغییرات مصرف آب بهوسیلة این

پنج عامل تبیین شده و مابقی آن ناشناخته است که کمیت خطا نامیده میشود و با مجذورکردن کمیت خطا  eبه توان دو
بهدست میآید .این ضریب نشاندهندة مقدار واریانسی است که بهوسیلة متغیرهای موردبررسی تبیین نشده است .از
طریق رابطة  9نیز میتوان کمیت خطا را محاسبه کرد:
e2  750%

()9

R2  1 e2 1 e2  250%

ضرايبثابتواثرعاملهابرمتغیروابستهبراساستحلیلمسیردررگرسیونچندمتغیره

جدول.4
سطحمعنیداریآزمون

)(Sig

ضرايباستانداردشده
ضريببتا 
β

8/888
8/888

8/947

ضرايباستانداردنشده
خطایاستاندارد

ضريب 
B

ضرايبثابتوعاملها

(متغیرهایمستقل)

8/741

7/309

ضریب ثابت

8/818

.8/079

درآمد

8/713

7/934

ضریب ثابت

8/888

8/414

8/818

8/918

درآمد

8/888

8/497

8/801

8/731

تعداد اعضای خانواده

8/483

8/311

ضریب ثابت

8/888

8/888
8/888

8/419

8/813

8/914

درآمد

8/888

8/731

8/801

8/711

تعداد اعضای خانواده

8/887

8/701

8/804

8/701

عمر ساختمان

8/474

8/140

8/888

8/471

8/813

8/413

8/888

8/478

8/801

8/710

8/888

8/400

8/804

8/739

8/888

8/408

8/871

8/811

8/947

8/704

ضریب ثابت

8/888

8/481

8/810

8/411

درآمد

8/888

8/477

8/801

8/713

تعداد اعضای خانواده

8/887

8/117

مدل

7

4

9

ضریب ثابت
درآمد
تعداد اعضای خانواده
عمر ساختمان

0

تعداد واحد مسکونی

8/888

8/403

8/804

8/730

عمر ساختمان

8/888

8/491

8/871

8/811

تعداد واحد مسکونی

8/841

8/770

8/490

8/141

وظیفة خانوار در صرفهجویی

1
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دادههای جدول  0ضرایب ثابت و اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را براساس روش ورود گام به گام متغیرهایی
که رابطة معنیدار مستقیمی بر متغیر وابسته ،یعنی میانگین مصرفی آب ،دارند نشان میدهد.
در مرحلة بعد ،بهمنظور شناسایی و بررسی میزان تأثیر متغیرهایی که میتوانند اثر غیرمستقیم در متغیر وابسته داشته
باشند ،هر یک از متغیرهای مستقل دارای رابطة معنیدار مستقیم بر متغیر وابسته بهعنوان متغیر وابسته و سایر متغیرهایی
که گمان میرفت در آنها اثر داشته باشند در مدل رگرسیون یک یا چندمتغیره وارد شده و میزان ضریب بتای ( )Betaآن
استخراج شده است که بهدلیل حجم باالی خروجیها از آوردن تکتک نتایج خودداری شده و فقط مقدار تأثیر هر یک در
شکل  1خالصه شده است.

شکل.2نمودارتحلیلمسیرتأثیراتمستقیموغیرمستقیممتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته 



در نمودار باال سه دسته متغیر را میتوان شناسایی کرد:
 .7متغیر وابستة نهایی که همان میانگین مصرف آب خانوار است؛
 .4متغیرهای وابستة میانی که شامل پنج متغیر است :درآمد ماهیانة خانوار ،تعداد واحد مسکونی ،تعداد اعضای خانوار،
عمر ساختمان ،و احساس وظیفه در صرفهجویی آب .این متغیرها ،عالوه بر داشتن تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته ،بهطور
غیرمستقیم اثر یک یا چند متغیر دیگر را نیز به متغیر وابستة نهایی منتقل میکنند .ازاینرو ،آنها را متغیرهای وابستة
میانی مینامند؛
 .9متغیرهای مستقل که تأثیر مستقیم در متغیر وابستة نهایی ندارند ،ولی با اثرگذاری بر متغیرهای وابستة میانی
بهطور غیرمستقیم در آن تأثیر میگذارند .در اینجا براساس نمودار باال این دسته از متغیرها شامل سطح تحصیالت
سرپرست خانوار ،مساحت زیربنای واحد مسکونی ،نوع مالکیت مسکونی ،نوع واحد مسکونی ،سن سرپرست خانوار ،و مدت
سکونت در محل میشود.
در مرحلة آخر اثرهای مستقیم و غیرمستقیم براساس ضرایب مسیر (تأثیر رگرسیونی) محاسبه و نتایج آن در یک
جدول خالصه شده است .تأثیر مستقیم درواقع همان ضریب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.
بنابراین ،مقدار این تأثیر را میتوان از خروجی تحلیل رگرسیون بهدست آورد .برای بهدستآوردن مقدار تأثیر غیرمستقیم
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هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته ،نخست همة مسیرهای تأثیر غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در هم ضرب
شده و سپس ماحصل همة این تأثیرات با هم جمع شده است.
جدول.2محاسبةتأثیراتمستقیموغیرمستقیممتغیرهایمستقلووابستةمیانیبرمتغیروابستةنهايی 
متغیرهایمستقل

تأثیرمستقیم

تأثیرغیرمستقیم

تأثیرکل

رتبهازنظرتأثیرکل 

درآمد ماهیانة خانوار

8/481

8/819

8/413

7

تعداد واحد مسکونی

8/491

-

8/491

0

تعداد اعضای خانواده

8/477

8/894

8/409

9

نوع مالکیت واحد مسکونی

-

8/891

8/891

1

-8/871

-8/871

3

احساس وظیفه در صرفهجویی

8/770

-

8/770

1

عمر ساختمان

8/403

-

8/403

4

مدت سکونت در واحد مسکونی

-

8/877

8/877

78

سن سرپرست خانوار

-

8/883

8/883

77

سطح تحصیالت سرپرست خانوار

-

8/894

8/894

0

مساحت زیربنای واحد مسکونی

-

8/814

8/814

1

نوع واحد مسکونی

دادههای جدول  1نشان میدهد که از بین متغیرهایی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در میزان مصرف آب خانوار
تأثیرگذار بودهاند فقط متغیر نوع واحد مسکونی (آپارتمانی و ویالیی) تأثیر منفی داشته و بقیه دارای تأثیرات مثبت در
میزان مصرف آب بودهاند.

خالصهونتیجهگیری 

بررسی آمارها و دادههای مربوط به مصرف آب شهر اصفهان نشان میدهد که 11درصد از مجموع مصارف آب این شهر
مربوط به بخش خانگی است78 ،درصد متعلق به بخش عمومی و اداری1 ،درصد متعلق به بخش تجاری و صنعتی ،و
1/1درصد متعلق به فضای سبز .میانگین مصرف ماهانة آب بین خانوارهای اصفهان برابر با  71متر مکعب در ماه است .اگر
میزان مصرف آب خانگی در سه گروه کممصرف (زیر  78متر مکعب) ،متوسط مصرف تا حد مجاز  78تا  48متر مکعب ،و
پُرمصرف (باالی  48متر مکعب) تقسیم شود ،باالی 18درصد مشترکان در مناطق پنجگانة آبفا مصرفی در حد متوسط دارند.
حدود  94تا 93درصد در گروه مصرف بیش از حد مجاز و حدود 78درصد در گروه کممصرفها قرار میگیرند.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفه درمورد مقایسة میانگین مصارف آب خانگی نشان میدهد میانگین مصرف آب در
یکه منطقة  4آبفا بهتنهایی در یک گروه قرار میگیرد .میانگین
مناطق مختلف شهر اصفهان تفاوت معناداری دارد؛ بهطور 
مصرف ماهیانه در این منطقه معادل  71/31متر مکعب است که بهطور معناداری باالتر از سایر مناطق است .مناطق  9و
 1در یک گروه مصرفی قرار میگیرند .میانگین مصرف در این دو منطقه بهترتیب  71/80و  71/80متر مکعب بوده که
نسبتاً به منطقة  4کمتر است .منطقة  7و  0بهترتیب با میانگین  70/38و  70/30متر مکعب در یک گروه قرار میگیرند و
مصرفی کمتر از سایر مناطق دارند.
نتایج تحلیل خوشهای به روش آنالیز مکانی نقاط داغ مؤید تفاوت مکانی مصرف آب در مناطق مختلف شهر اصفهان
است .در این روش بهطور جزئیتر خیابانها و محلههای شهر براساس تمرکز باال و تمرکز پایین از میانگین مصرف آب
خانگی بر روی نقشه مشخص شد.

بررسیالگویفضايیمصرفآبخانگیدراصفهانوتحلیلعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثربرآن

251

در رابطه با عوامل مؤثر بر میزان مصرف آب خانوارها ،نتایج آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر در رگرسیون
چندمتغیره نشان میدهد که پنج متغیر بهطور مستقیم در متغیر وابسته اثر معنیداری دارند .این متغیرها عبارتاند از:
درآمد ماهیانة خانوار ،تعداد اعضای خانواده ،تعداد واحدهای مسکونی در ساختمان ،عمر ساختمان ،و احساس وظیفه در
صرفهجویی آب .عالوه بر این ،تعدادی از متغیرها بهطور غیرمستقیم و با واسطة متغیرهای گروه اول در مصرف آب خانوار
تأثیرگذار بودهاند .از جملة این متغیرها میتوان اشاره کرد به سطح تحصیالت سرپرست خانوار ،سن سرپرست خانوار،
مساحت زیربنای واحد مسکونی ،نوع مالکیت مسکونی ،مدت سکونت در محل ،و نوع واحد مسکونی (ویالیی یا
آپارتمانی) .از بین متغیرهای یادشده ،تحصیالت سرپرست خانوار در متغیر تعداد اعضای خانواده و همچنین نوع واحد
مسکونی در تعداد واحدهای مسکونی دارای اثر منفی بوده است .در سایر اثرها متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابستة
میانی دارای تأثیر مثبت بوده است.
براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،از راهکارهای توصیهشده برای مدیریت تقاضای مصرف آب خانگی ،میتوان از
اقدامات فرهنگی بهعنوان مهمترین و اساسیترین روش نام برد .در خانوادههای ایرانی زن نقشی تعیینکننده در ساختار و
چارچوب اجتماعی و فرهنگی خانواده دارد ،زیرا زن ،در جایگاه مادر ،به لحاظ داشتن بیشترین حضور بین فرزندان و ارتباط
با آنها بهتر از هر فرد دیگری میتواند در شکلگیری فرهنگ ،رفتار اجتماعی ،و احساسات فرزندان مؤثر باشد .ایفای
نقش مثبت و مؤثر مادرِ خانواده مستلزم برخورداری از دانش و آگاهی الزم در زمینههای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،و
اقتصادی است  .این امر زمانی میسر خواهد شد که او از طریق تحصیل و با حضور فعال در اجتماع بر آگاهی خود نسبت
به مسائل و مشکالت جامعه از جمله کمبود آب بیفزاید و با راهکارهای صرفهجویی در مصرف این مادة حیاتی آشنا شود.
با توجه به اینکه در این پژوهش 00درصد زنانی که بهعنوان نمونه موردپرسش قرار گرفتهاند خانهدار بوده و 08درصد
پاسخدهندگان در زمینة مصرف آب فرد پُرمصرف خانواده را زنان و بهویژه مادر خانواده معرفی کردند ،توجه برنامهریزان و
مدیران در اطالعرسانی و آگاهسازی بانوان دربارة مصرف صحیح آب میتواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف
خانگی داشته باشد.
از سایر اقدامات مؤثر در صرفهجویی و کاهش مصرف آب خانگی میتوان اشاره کرد به کاهش حد مجاز مصرف آب
با تعرفة معمولی ،جداکردن کنتورهای آب مشترکان خانگی در آپارتمانها ،مشارکت مشترکان با مدیران و متصدیان
تأمین و توزیع آب ،ساخت برنامههای تلویزیونی ویژة بحران آب ،و بهینهسازی مصرف آب خانگی و همکاری بیشتر
سازمانهای مرتبط با مسئلة آب شهری.

سپاسگزاری 

این مقاله از پایاننامة کارشناسی ارشد با نام «تحلیل وضعیت الگوی مصرف آب شهری با تأکید بر مدیریت بحران آب
(مطالعة موردی شهر اصفهان)» در رشتة جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه حکیم سبزواری ،برگرفته شده است.
بخشی از منابع مالی و نیز دادههای مربوط به مصرف آب خانوارها در قالب طرح حمایت از پایاننامههای دانشجویی
توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأمین شده است .نگارندگان بر خود الزم میدانند از حمایتهای مادی و
معنوی دو مؤسسة یادشده قدردانی کنند.
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