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مقدمه
 درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.18نزدیک به  4818تا سال  ،(4870) سازمان ملل براساس گزارش

و انرژی  ،آب، غذامین امنیت أپایدار در موضوع ت ةبه اهداف توسع یابی دستبا افزایش سریع جمعیت شهرنشین در جهان، 

: 4871و همکاران،  ون هام ؛4870)سازمان ملل،  یی است که بشریت با آن مواجه شده استها شترین چال یکی از بزرگ

(. افزایش جمعیت، آلودگی آب، توسعه شهری، آبیاری برای کشاورزی، تغییرات اقلیمی و خشکسالی اختالف 499

همکاران، س و تقاضا برای مصرف آن ایجاد کرده است )جورجنسن و چشمگیری بین منابع آب باکیفیت و قابل دستر

در معرض ابتال به ای  هفزایند طور بعنوان متراکم ترین مراکز اسکان جمعیت بهشهرهای بزرگ  ،رو ازاین(. 441: 4883

ودی آب، محیطی بر سر موج ی زیستها هکنندگان مثل کشاورزی و چرخ رقابت سایر مصرف. اند کمبود آب قرار گرفته

کمبود آب و توانایی برای مواجهه با تقاضای  ،بنابراین (.OECD, 2015) است کرده شهرها را با محدودیت مواجه  ةتوسع

برای بسیاری از  ها ترین نگرانی ی مرتبط با پیداکردن منابع جدید آب در آینده یکی از بزرگها هآن با توجه به هزین

ان آب شهری در بسیاری از کشورها در حال تالش ریز برنامهمقامات و  .است کنندگان خدمات عمومی و تهیه ها تدول

به پایداری سیستم آب  یابی دستدنبال ه ب زمان همکه  درحالی اند؛ گویی به رشد تقاضای آب و فاضالب شهری برای پاسخ

گذاری قابل  مجبور به سرمایهمین آب أمقامات مسئول ت ،بنابراین. (7788: 4878 ،همکارانمحمد السیّد و )اند  شهری

آب شهری برای اطمینان از امنیت آب  ةپارچ ها و مدیریت یک توجهی برای توسعه و اجرای طیف وسیعی از استراتژی

 (.1: 4881)بیل و استوارت،  اند شهری

(. با توجه به 003: 4884 )نف و دیپنا، طور سنتی با کمبود آب مواجه است برد و به سالی بومی رنج می خاورمیانه از خشک

و روند نسبتاً سریع افزایش جمعیت شهری، افزایش  ،از یک سو خاورمیانه، آب خشک و کم ةدر منطقکشور ایران قرارگیری 

تری به خود  کمبود آب در کشور ایران هر روز ابعاد جدی ةاز طرف دیگر، مسئل ،صنایع در اطراف شهرها ةو توسع ،مصرف ةسران

 ی،انصاری و بوستان) اند گویی به تقاضای آب شهری دچار مشکل شده امروزه شهرهای بزرگ در پاسخکه  طوری گیرد؛ به می

یعنی  متر میلی 418 تقریباًایران  دراست، این مقدار متر  میلی 018حدود  بارندگی که میانگین جهانی درحالی (.40-07: 7938

ترین کشورهای دنیا  مصرف رپُ ووجود منابع کم آب شیرین جزایران با ست که ا این در حالی .استسوم میانگین جهانی  یک

 (.741-740: 7903)احمدزاده،  مصارف آب شهری در ایران بیش از میانگین مصرف جهانی است ةشود و سران محسوب می

است، قرار گرفته ، رآب ایران مرکزیهای دائمی و پُ یکی از رود، رود شهر اصفهان با وجود اینکه در کنار زاینده

 رمصرف آبپُصنایع  ةشهر، توسعبودن  ریمهاجرپذو  ،خشک، افزایش جمعیت ةموقعیت این شهر از نظر قرارگیری در منطق

از حد استاندارد، راندمان پایین مصرف آب در بخش کشاورزی،   و نظایر آن(، مصرف آب شرب بیش ،)فوالد، پتروشیمی

و مشکالت موجود  ،بیش از حد از چمن برای فضای سبز شهری ةی، استفادبرداری بیش از حد از منابع زیرزمین بهره تأثیر

های اخیر  رود در طی سال ده است. خشکی متوالی زایندهکرآبی مواجه  شهر اصفهان را با مشکل کم مدیریت آب ةدر نحو

 تشدید کرده است.را در ایران تبدیل شده و بحران آب در این شهر ای  هبه یکی از مسائل منطق

 بر مبتنی یرتدابی و ها تسیاس اتخاذ روش بهترین بلکه ست،ین شتریب آب ةعرض فقط شهریشکالت آب محل  راه

گام نخست برای حل یک مسئله شناخت ابعاد مختلف و عوامل  هد.د رییآب را تغ مصرف که الگویتقاضاست  تیریمد

 ،بر این اساس در بخش مسکونی ضروری است.ثر بر مصرف آب ؤچگونگی و عوامل م ةمطالع ،ثر بر آن است. بنابراینؤم

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوی فضایی مصرف آب خانگی در شهر اصفهان و همچنین شناسایی و تحلیل 

برای مدیریت تقاضای را الزم  ةتواند زمین عوامل مؤثر بر مصرف آب در این شهر انجام شده است. نتایج این پژوهش می

 .کندر اصفهان فراهم آب مسکونی در شه
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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 

از  درصد18در شهر اصفهان بیش از (. 013، 4881دهد )ژانگ و براون،  بسیاری از کشورها را به خود اختصاص می

ی شهری )یا ها همصرف آب مستقیم خانواد (.7934)شهرداری اصفهان،  شود می رفمصارف آب در کاربری مسکونی مص

ی یک شهر. مصرف آب شهری مصارف آب ها هشده توسط خانواد مصرف آب خانگی( اشاره دارد به آب آشامیدنی مصرف

ها،  مصرف آب تجاری مصارف آب مشاغل کوچک، هتل شود. می )یا آب مصارف خدماتی( را شامل خانگی و تجاری

شده  آب مصرف ةدهند مصارف آب شهری همچنین نشان گیرد. می سسات را دربرؤها و مدارس و سایر م ادارات، بیمارستان

 شامل مصرف صنایع بزرگ سایر مصارف آب یک شهر شود. می )مسافران و گردشگران( نیز توسط ساکنان غیر دائم شهر

های طبیعی  روابط و تعامالت بین انسان و سیستم ةمسکونی نتیج تقاضای آب (.499: 4871هام و همکاران،  )ون شود می

)فضایی و زمانی( در طبیعت  و ملی( و مقیاس متقابل ،ای هفردی، خانوادگی، منطق ،مثال عنوان به) ی چندگانهها سدر مقیا

 نشان را دگیقوی مثبت با استانداردهای زن ة. مصرف آب خانگی یک رابط(71-7: 4877و چانگ،  پیترز -)هاوس است

و مصرف آب  ،مین، توزیعأمطالعات مربوط به ت ،رو ازاین اقتصادی است. ةدهد و یکی از نشانگرهای مهم برای توسع می

 (.010: 4881)ژانگ و براون،  کند ریزی ایفا می خانگی نقش مهمی در اصول برنامه

: 4877)فرانسیس و گرالچ،  آب است ل اصلی در دستور کار سیاستئمدیریت تقاضای آب در حال حاضر یکی از مسا

شود که  ریزی و هدایت و ابزارهای اجرایی گفته می های برنامه ای از روش (. مدیریت تقاضای مصرف آب به مجموعه13

آب کاهش یابد.  ةکنندگان آب باید به صورتی تنظیم شود که فشار به منابع عرض های مصرف ها فعالیت با اتخاذ آن

حل اساسی در مدیریت  راه (.07: 4871)نتو،  اجرا شود زمان هم طور به و محلی ،ای سطح ملی، منطقهمدیریت آب باید در 

وری در مصارف  ی طرف تقاضا شامل بهبود بهرهها همنابع آب نیازمند توجه به هر دو طرف عرضه و تقاضاست. گزین ةبهین

 (.71: 4879)برامان و همکاران،  آب شهری و کشاورزی است

سوی مدیریت تقاضای آب یعنی همان کنترل  آب اولین گام به ةه بین الگوهای کاربری زمین و بودجدرک رابط

گیری  دقت تعریف و اندازه به دهند می ثیر قرارأباید عواملی که مصرف را تحت ت ،ین منظوردب مصرف نهایی آب است.

مجدد از آب  ةمانند استفاداست، شامل موضوعاتی  آب شهری ةپارچ پارادایم مدیریت یک (.18: 4870 ،و نیلز )آنجال شوند

ی بلندمدت برای مدیریت آب ریز برنامهعنوان یک رویکرد  هتوان ب می رااین پارادایم های زهکشی شهری پایدار.  و سیستم

به بهترین نتایج ممکن  یابی دستمنظور  و ارتباطات را به ،داران خدمات، منابع، سهام ةشهری توصیف کرد که هم

 .(4: 4871)فورالنگ،  گیرد می ارکت درنظرمش

و اقتصادی برای  ،محیطی، اجتماعی تواند از نظر زیست گذاری آب یکی از ابزارهای اقتصادی مختلفی است که می قیمت

برای طراحی یک ساختار خوب برای نرخ آب، باید اهداف  (.0: 4871، و همکاران )دینار ثر باشدؤکارآمد از آب م ةاستفاد

محیطی و مالی، قابلیت پذیرش عمومی  کارایی اقتصادی، عدالت، پایداری زیستی از جمله ارتقا ؛ای مدنظر قرار گیرد نهچندگا

- )مولینوس شوند این اهداف مواجه می ةآب با چالش درنظرگرفتن هم ةگذاران برای تنظیم تعرف سیاست ،و سیاسی. بنابراین

چه از طریق فرم  ،ریزی کاربری زمین شهری، مصرف فصلی آب، برنامه ةتوسعاشکال  (.711 :4871گاریدو،  -ساالو  سنانت

 (.74: 4881)هناک و دیویس،  کند ها، مدیریت تقاضا را تکمیل می تر شهری چه سایر استراتژی فشرده

 و کوکالنلوح  ثر باشند.ؤمصرف آب م درتواند  جمعیتی می - اند که عوامل اجتماعی شده نشان داده مطالعات متعدد انجام

سطح اشغال و ترکیب واحد  قوی بین سطح درآمد و استفاده از آب در فضای باز وجود دارد. ای ( گزارش دادند رابطه4889)

با  تر خانه معموالً بزرگ ةکه انداز طوری به ؛ثیر داردأمصرف آب ت درهای مورداستفاده  مسکونی، بزرگی اندازه و عمر دستگاه
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ای عوامل غالب بر مصرف  مطالعه (. مکی و همکاران در333: 4889)لوح و کوکالن،  است مصرف بیشتر آب همراه بوده

بررسی  یعیو علوم طب ،یاجتماع ،یشناس تیعوامل جمع یبا استفاده از بررس ایاسترال نزلندیدر جنوب شرق کوئرا آب نهایی 

 دارندنهایی آب در مصرف  یتوجه لخاص تأثیر قابطور  و نوجوانان به ی،طور کل نشان داد که زنان، کودکان به جینتا. کردند

 ایدر استرالگلد ساحل  یمسکون ةآب در منطق ةدررابطه با مطالع( 4878) راچل و همکاران (.791: 4879)مکی و همکاران، 

بر  یخانگدسترس   در ةیسرما ییو کارا یشناس تجمعی     -یاجتماع یرهایاز متغ یفیبر طتحقیق  در این دادند؛تحقیقی انجام 

جمعیتی مثل درآمد و ترکیب  - نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعیده است. شمصرف آب تمرکز  یسطح تقاضا

 ر مصارف نهایی آب خانگی داشته استدو زمین خانه و مالکیت تانکر آب باران تأثیر آشکاری  ،خانوار، اندازه و سطح زیربنا

شهری همچنین ممکن است تحت تأثیر عواملی مثل نرخ رشد جمعیت، الگوهای (. مصرف آب 4878)راچل و همکاران، 

ای داشته باشد، نرخ  اگر نرخ رشد جمعیت در مناطق مختلف تفاوت قابل مالحظه و سطح رفاه جمعیت باشد. ،وساز ساخت

ساکنان آن کمتر که  ،های ثروتمندنشین تغییرات در مصرف آب ممکن است معطوف به عوامل جغرافیایی باشد. در محله

ویژه  هب .شودآب هم در محیط داخلی هم خارجی  ةموجب مصرف گسترداین امر های آب هستند، ممکن است  نگران هزینه

های شخصی و استخرهای خصوصی داشته  های آبیاری گسترده در باغ تمایل به نصب سیستم ساکنان ثروتمند شهرها غالباً

 شود. این موضوع به افزایش واگرایی در مصرف آب منجر می فقیرنشین یافت شود.باشند که کمتر احتمال دارد در محالت 

 ةهای ثروتمند آگاهی بیشتری از کمبود آب و لزوم حفاظت از آن دارند و درنتیجه به استفاد کرده و گروه افراد تحصیل

ش در مصرف آب یا حتی کاهش مطلق در تر افزای حداقل از نظر تئوری این آگاهی در نرخ پایین کارآمدتر از آب تمایل دارند.

در نتیجه به تدریج میزان مصرف آب در محالت ثروتمند و فقیرنشین به هم نزدیک  آن در طول زمان دارند. ةمصرف سران

ثر بر ؤم ةشده و ناشناخت بینی عوامل شناخته برای پیش (.4: 4871(. راتناکا و همکاران، 903: 4880می شود )بوریس و میر، 

فته شده گر این مدل تأثیر تعداد زیادی از عوامل مهم مؤثر بر تقاضای آب درنظر در  افزاری تهیه کردند. ب مدل نرممصرف آ

آب در  ةکنند خانوار، نوع واحد مسکونی، بازده وسایل مورداستفاده، دسترسی به وسایل مصرف ةعواملی از قبیل انداز است؛

های مختلف زمانی و  مؤثر بر مقیاس ةحرارت و الگوهای رفتاری روزان ةنه، درجحضور بچه و سایر افراد خانوار در خا خانه،

صورت تصادفی در  هب ـ شده توضیح داد این عوامل شناخته وسیلة بهتوان  که نمی ـ کنندگان رفتار استفاده ،مکانی. عالوه بر این

 ییدأت 34/8تا  1/8اعتبارسنجی و با ضریبی بین ها  حساب آب خانواده . این مدل با اطالعات صدور صورتاست مدل وارد شده

 (.77: 4871)راتناکا و همکاران،  ه استشد

توان دریافت که در کاهش  می مرتبط با موضوع مصرف آب شهری ةشد های انجام با بررسی مبانی نظری و پژوهش

به  د کهشواید توجه مدیریت تقاضای مصرف آب نیز ببه عالوه بر مالحظات طرف عرضه،  ،آب شهری ابعاد مشکل

آب  ةفشار به منابع عرضها  آن شود که با اتخاذ می ی و هدایت و ابزارهای اجرایی گفتهریز برنامهی ها شاز روای  همجموع

در این رابطه الگوهای کاربری . اجرا شود زمان همو محلی  ،ای هیابد. مدیریت آب باید در سطح ملی، منطق میکاهش 

ان شهری قرار گرفته ریز برنامهآب شهری در دستور کار مدیران و  ةپارچ و مدیریت یک ،ذاریگ ی قیمتها تزمین، سیاس

شناسی در  نقش مهم عوامل اجتماعی و جمعیت ةدهند است. نتایج مطالعات موردی مرتبط با مصرف آب شهری نیز نشان

، اندازه و ترکیب خانواده، سطح ها هخانوادتوان به سطح درآمد  می ترین این عوامل ست. از مهمها همیزان مصرف آب خانواد

در این پژوهش  ،بر این مبنا و تجهیزات و امکانات مورداستفاده در منزل اشاره کرد. ،تحصیالت، نوع واحدهای مسکونی

 بر مصرف آب خانگی در شهر موردمطالعه تمرکز شده است. مؤثربر روی عوامل اجتماعی و فرهنگی 
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روشپژوهش
هادادهوروش

)دریافت آمار از شرکت آب و  تحلیلی است. اطالعات موردنیاز از طریق اسنادی - وش تحقیق در این مقاله توصیفیر

ن خانگی )کاربری امشترک ةآماری کلی ةجامع نامه( گردآوری شده است. )پرسش فاضالب استان اصفهان( و میدانی

برآورد شده است. روش  930ران و به تعداد حجم نمونه از فرمول کوک شود. مسکونی( شهر اصفهان را شامل می

 ها از مناطق مختلف شهرداری و براساس بندی شده بوده است. به این معنی که تعداد نمونه گیری تصادفی طبقه نمونه

اطالعات  شود: الف( بندی می . متغیرهای مورداستفاده در چهار گروه دستهاست ها تصادفی انتخاب شده تعداد خانوار آن

ب( اطالعات  ؛و شغل ،اجتماعی خانوار شامل تعداد افراد خانواده، سن، محل تولد، مدت اقامت، تحصیالت فردی و

ج( اطالعات مربوط به مشخصات واحد  ؛آب خانوارای  همصرف دور ةاقتصادی شامل درآمد، وضعیت مالکیت، هزین

د( اطالعات مرتبط با مصرف آب  ؛سبز مسکونی شامل نوع واحد ساختمانی، تعداد طبقه، عمر ساختمان، میزان فضای

شو، عضو یا و از جمله بیشترین مورد مصرف آب در منزل، وسایل مورداستفاده در شست ،خانگی هر یک از اعضای خانوار

ی ها روشآب در شهر اصفهان و  ةمسئل بارةگویان در اعضایی از خانوار که بیشترین مصرف آب را دارند و نظر پاسخ

 ف آب.جویی در مصر صرفه

شناسان سازمان آب رریزی شهری و نیز کا برنامه ةنامه با نظرخواهی از متخصصان رشت االت پرسشؤروایی س

 071/8نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. ضریب یادشده  . پایایی پرسششداصفهان ارزیابی ای  همنطق

 دست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول است. هب

به پنج گروه  ،ده استش افتیاز شرکت آب و فاضالب اصفهان درکه  ،آب شهر اصفهان نامصرف مشترک ةماهیانآمار 

بر این است. جانمایی شده  نقشه یمشترک رو یها گروه ةو محدود  تقسیم شدهمشابه مصرف آب  یبا الگو یمصرف

 داریشهر ةگان پانزدهمناطق  ةو با نقش هیآب و فاضالب ته پنجگانة براساس مناطق نامصرف آب مشترک ةنقش ،اساس

 شهر اصفهان یخانگ ناکه شامل مشترک ،نامه پرسش قیآمده از طر دست هاطالعات ب شده است.داده  قیاصفهان تطب

های  با استفاده از آزمونو  هدش Spssافزار  شرکت آب و فاضالب اصفهان وارد نرم نامصرف مشترک یها هداد نیز و ،است

با  نامشترک یبرا یخروج ةنقش ،همچنینشده است. )تحلیل مسیر( تجزیه و تحلیل  رگرسیون چندمتغیرههمبستگی و 

 ArcGisافزار  نرمکارگیری  و با به 7به روش آنالیز مکانی نقاط داغای  هتحلیل خوشمشابه مصرف آب با استفاده از  یالگو

 .ه استشد هیته

روشخودهمبستگیفضايی

های  پدیده فضایی  آن امکان تحلیل ةوسیل جغرافیایی است که به ةهای پیشرفت یکی از مدلمدل خودهمبستگی فضایی 

همبستگی میان متغیرهای  همبستگی فضایی شود. خود ها در فضا مشخص می جغرافیایی فراهم و الگوی پراکنش پدیده

( Moran’s I) ص مورانشاخاز های خودهمبستگی مکانی کلی،  است. در میان شاخصهای متفاوت  یکسان در مکان

شده و  ی مشاهدهها شه است. این شاخص داللت قراردادی از میزان ارتباط خطی بین ارزشداستفاده ای  هگسترد طور به

دهد که آیا  می گذارد. شاخص موران نشان می فضایی وزن داده شده، در اختیار طور بهکه  ،ی مجاورها شهای ارز میانگین

: 7934نژاد و همکاران،  )حاتمی آید می دست هب 7 ةوجود دارد یا خیر؟ این شاخص از رابط ها هداد ةبندی در مجموع خوشه

90:) 

                                                                                                                                                                   
1. Hot Spot Analysis 
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وزن     و  ،نواحی ةمیانگین متغیر در کلی ̅  ،j ةمقدار متغیر در ناحی i، xj ةمقدار متغیر در ناحی  xi، تعداد نواحی n که در آن

 است. jو  i ةدو ناحی ةکاررفته برای مقایس به

تر  کوچک Iخودهمبستگی مکانی مثبت و ارزش  ةدهند نشان 7- (=I )E /( n-7تر از ارزش موردانتظار ) بزرگ Iارزش 

+ )خودهمبستگی 7از  Moran’s I تغییرات ارزش ةخودهمبستگی مکانی منفی است. دامن ةدهند از ارزش موردانتظار نشان

 (.90)همان:  )خودهمبستگی مکانی منفی کامل( است -7کامل( تا  مکانی مثبت

بهروشآنالیزمکانینقاطداغایهتحلیلخوش

پذیری از ارزش تأثیربدون  i ةی مکانی اطراف هر ناحیها هیی که به تعمیق تحلیل برای تشخیص خوشها شیکی از رو

تشخیص الگوهای مکانی  برایبه روش آنالیز مکانی نقاط داغ است. ای  هتحلیل خوش کند میکمک  j ةمتغیر در ناحی

 Gشود. ضریب  استفاده می Gاز ضریب عمومی  ،تمرکز باال( و نقاط سرد )تمرکز پایین( نقاط داغ ) عنوان بهای،  خوشه

داغ  ةیک نقط ،نتظار باشدتر از مقدار موردا عمومی بزرگ G ةشود. اگر آمارعمومی با استفاده از مقدار موردانتظار تفسیر می

آید. نقاط داغ )تمرکز باال( و نقاط  می دست بهسرد  ةیک نقط ،تر از مقدار موردانتظار باشد عمومی کوچک G ةو اگر آمار

تنهایی در یک موقعیت معین قرار داشته  داغ ممکن است به  ة. یک نقطاند )تمرکز پایین( به تمرکزهای مکانی معروف سرد

کامل یا  طور بهاز یک بلوک یا یک بلوک  بخشای وابسته به یکدیگر باشد. در شهرها نیز یک  صورت مجموعه باشد یا به

کند که اگر  می چارچوب مفهومی این تحلیل این گونه عمل .توانند نقاط داغ پدیده باشند دو بلوک یا یک چهارراه می

برای خروجی نهایی  zنیست که یک لکه داغ باشد. امتیاز  مهم است، ولی به این معنی ،مقدار باال داشته باشدای  هعارض

 مقایسه شود ها هنسبی با جمع کل عارض طور بهآن  ةخواهد آمد که مجموع محلی عارضه و همسای دست بهزمانی 

 شود: می محاسبه 4 ةاز رابط Getis – Ord Gi ةآمار. (34: 7930 آبادی، )علی
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  که در آن 
انحراف معیار مقادیر نواحی است. سایر پارامترها نیز براساس  Sام، و iبرای پلیگون  Getisبرای پلیگون،   

دهد. ارزش منفی برای  های باال را نشان می مکانی ارزش ةخوش i ةارزش مثبت این آمار برای ناحی شاخص موران است.

 دهد. نشان میهای پایین را  مکانی از ارزش ةخوش i ةناحی

 قلمروپژوهش

اکنون سومین شهر ایران از نظر  هم ،نفر 7380310با جمعیتی بالغ بر  ،مرکز استان اصفهان عنوان به ،شهر اصفهان

جنوبی و  - (. قرارگرفتن این شهر در فالت مرکزی ایران و چهارراه شمالیمرکز آمار ایران) شود جمعیت محسوب می

آمد  و دلیل همین موقعیت در طول تاریخ محل رفت های برای آن ایجاد کرده است که ب غربی کشور موقعیت ویژه - شرقی

 ،صفویه ةویژه دور هب هایی از تاریخ ایران، بودن این شهر در دوره پایتخت های مختلف بوده است. و برخورد اقوام و فرهنگ

جامانده از آن دوره سهم قابل توجهی  اکنون آثار باستانی متعدد به که هم یطور به ؛نقش مهمی در رونق و آبادانی آن داشته

 های گردشگری این شهر دارد. در جاذبه
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رود در  زاینده :دهد بندی شهر را تشکیل می شهر اصفهان دارای دو محور طبیعی و فرهنگی است که اساس استخوان

جنوبی کشیده شده است.  - محور فرهنگی در جهت شمالی نعنوا بهعنوان محور طبیعی و چهارباغ  هشرقی ب - جهت غربی

 کنند. وسه پل یکدیگر را قطع می این محورها در محل سی

استان اصفهان در بارندگی  گیرد. معتدل و خشک قرار می ةی چندمتغیره در طبقها روشهوای اصفهان براساس  و آب

شود. این جریانات معموالً از مهرماه تا  منطقه میهای جوی است که غالباً از سمت غرب وارد  جریان تأثیر تحت

 ،(7939-7919آماری ) ةبارش طی دور ةسال میانگین آمار سی براساسد. نده قرار می تأثیر ماه منطقه را تحت اردیبهشت

 (.کل هواشناسی استان اصفهان ةادار)است متر  میلی 7/798میانگین مجموع بارندگی ماهانه در شهر اصفهان 

ترین منابع آب سطحی  مرکزی و از مهم ةترین رودخان رگ حیاتی استان اصفهان و بزرگ عنوان به ،رود زاینده ةرودخان

کند. عالوه بر  و صنعت استان را تأمین می ،گذرد. این رودخانه آب آبیاری، شرب فالت مرکزی ایران، از شهر اصفهان می

 کنند چشمه آب موردنیاز استان اصفهان را تأمین می 7110و  ،رشته قنات 4109چاه،  هحلق 44007رود،  زاینده ةرودخان

 (.0: 7934)مهندسین مشاور زاینداب، 

 0 ةشهری تقسیم شده است. باالترین تراکم جمعیت در منطق ةمنطقپانزده از نظر تقسیمات کالبدی، شهر اصفهان به 

 و ،9، 7، 78هکتار بوده است. بعد از آن مناطق نفر در  09/771معادل  7938شود که طبق آمار سال  اصفهان مشاهده می

گیرند. این مناطق  های بعدی قرار می نفر در هکتار در رتبه 10/01و  ،01/31، 91/31، 31/30ترتیب  ی بهیها با تراکم 70

 71و ، 74، 1، 0اند. مناطق  رود واقع شده جنوبی زاینده ةشهر و همچنین در حاشی  شرق و شمال عمدتاً در شمال

 .ندترین تراکم جمعیت را دار ایینپ


موقعیتشهراصفهاندرکشورواستانةنقش.9شکل

هابحثويافته
وضعیتمصرفآبخانگیدرشهراصفهان

مربوط به درصد 78درصد از مجموع مصارف آب مصرفی شهر اصفهان مربوط به بخش خانگی، 11حدود  ،طور متوسط هب

فضای سبز خانگی مربوط به درصد 1/1و حدود  ،تجاری و صنعتیمربوط به بخش درصد 1اداری،  - عمومیبخش 

طور متوسط  هخانگی ب ةتوان گفت سران می ،فضای سبز ةخانگی با سران ةبا درنظرگرفتن مجموع سران ،. بنابراینشود می

ن خانگی امشترک ةمیانگین مصرف ماهان 7931-7903های  درصد مصارف را به خود اختصاص داده است. بین سال0/04

مکعب  متر 38/70با میانگین مصرف  7 ةاست. منطقبوده مکعب در ماه  متر 7/71در مناطق آبفای شهر اصفهان برابر با  
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 ترتیب با میانگین مصرف به 1و  9 ةتر از حد میانگین و منطق مکعب پایین متر 30/70با میانگین مصرف  0 ةو منطق

با اختالف بیشتر از حد ، 4 ةاند. منطق اندکی بیش از حد میانگین مصرف داشتهمکعب با تفاوت  متر 80/71و  80/71

 ای اصفهان(. ه)سازمان آب منطق استآب و فاضالب  ةترین منطق رمصرفمکعب در ماه پُ متر 31/71میانگین، برابر با 

)سازمان  استعب در ماه مک  متر 48ن خانگی برابر با امقدار مجاز مصرف آب مشترک ،وزارت نیرو ةنام ینیبر طبق آ

ند که کردهای مصرفی را پیشنهاد  گروه بندیِ آب و فاضالب استان اصفهان(. سازمان آب و فاضالب اصفهان تقسیم

)متوسط  7/71تا  7/1)کم مصرف(،  مترمکعب 1مصرف صفر تا . استهای مختلف  شامل پنج گروه با میزان مصرف

و  7/41گروه قبل و  درصد98)بیشتر از  41تا  7/48تا مقدار حد مجاز(، )بیشتر از متوسط مصرف  48تا  4/71مصرف(، 

ن خانگی براساس میزان متوسط مصرف ماهانه در سه گروه امشترک ،گروه قبل(. بر این اساس درصد98باالتر )بیشتر از 

متر  48)بیشتر از  رمصرفو گروه پُ ،مکعب( متر 48تا  78) مکعب(، متوسط مصرف تا حد مجاز متر 78-8) مصرف کم

 .(9و  4 های )شکل دشمکعب( مشخص 

      

بخانگیدراصفهانآالگویفضايیمصرف

ای آنالیز  آوردن الگوی فضایی آن از روش خوشه دست هن در سطح شهر اصفهان و بانمایش تمرکز مصرف مشترک برای

ن اد. در این روش آمار مربوط به مصرف آب خانگی هر یک از مشترکشاستفاده  ArcGISافزار  مکانی نقاط داغ در نرم

با استفاده از روش آنالیز  ،د. درنهایتشافزار  اده وارد نرمعنوان د هب 7930-7938های  ساله بین سال پنجصورت میانگین  هب

صورت پراکندگی نقاط از مناطق با مصرف باال )رنگ قرمز( تا مناطق با مصرف  هنقاط داغ، میانگین مصرف آب خانگی ب

 (.0)شکل است انگر مناطق با مصرف متوسط بیرنگ نیز  د. نقاط زردش)رنگ آبی( بر روی نقشه مشخص  کم

نقاط ) با تمرکز باال ها هترین لک ترین و متراکم دهد که بزرگ می بندی نقاط داغ نشان خروجی حاصل از خوشه ةنقش

که بر روی نقشه در جهت  ،آبفا( قرار گرفته است. این لکه 9و  1منطبق بر مناطق ) شهرداری 77و  0 ةداغ( در منطق

پور، از خیابان رباط تا  ضلع شمالی بزرگراه شهید ردانیشامل  0 ةغربی کشیده شده است، در منطق جنوب -شرقی شمال

ضلع جنوبی خیابان رزمندگان، خیابان شهید خلیفه سلطانی تا تقاطع آن با بزرگراه امام  ةچهارراه رزمندگان، محدود

شهرداری  0 ةدر منطق ،شود. همچنین می و دو طرف خیابان شهید کاظمی ،اصفهان ةی کوجان، خانها هخمینی، محل

بین ضلع  ةدر محدود 77 ةذکرشده در منطق ةلک ة. ادامستنقاط با تمرکز باال ومیدان شهدا جز ةیابان فروغی در محدودخ

اهلل  شرقی خیابان امام رضا)ع( و ضلع غربی خیابان شریف غربی و شرقی قرار گرفته است که از سمت جنوب به بلوار آیت

 شود. می اشرفی اصفهانی منتهی


میانگینمصرفآبخانگیبینمناطقآبفا.5شکل

منبع:سازمانآبفایاستاناصفهان

نمودارمیانگینمصرفآبمسکونیمناطقآبفا.9شکل

براساسحدمجاز
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اضالباصفهانفآبوةداغمصرفآبخانگیمناطقپنجگانمناطق.4شکل

حد فاصل پل وحید از سمت غرب تا حدود تقاطع  رود بزرگ دیگری در مناطق شمالی و جنوبی زاینده نسبتاً ةلک

های چهارباغ، شهید  رود شامل خیابان این محدوده در شمال زاینده شود. میرا شامل  رود بزرگراه شهید همت با زاینده

 آباد و ضلع جنوبی خیابان شیخ بهایی اسماعیل، مشتاق، منوچهری، عباس طهری، اردیبهشت، صائب، ابوذر، کمالم

شهید  ،دکتر شریعتی ،شیخ صدوق ،چهارباغ باال ،های توحید، نظر شرقی و غربی خیابان رود، زایندهشود. در ضلع جنوبی  می

 شود. می میدان فیض، کوی امیریه و گلزار را شامل ةدودخیابان و مح ،خرداد، آبشار 71 ،شهید قدوسی ،نیکبخت

و از خیابان سلمان فارسی در جنوب تا  شدهجنوبی کشیده  - شهرداری و در جهت شمال 0 ةدیگری در منطق ةلک

 ،گراه شهید صیاد شیرازیرشامل دو ضلع غربی و شرقی بز این محدوده تقریباً خیابان جی در شمال کشیده شده است.

کوچکی نیز  ةشود. لک می های عالمه امینی، هشت بهشت، الهور، همدانیان، سروش تا چهارراه عسکریه و ولیعصر خیابان

 .ستنقاط با تمرکز باال وشهرداری شامل خیابان عاشق اصفهانی و زینبیه جز 70 ةدر منطق

تر  به مطالعات میدانی کامل آنالیز مکانی نقاط داغ براساسبندی میانگین مصرف آب خانوار  خوشه ةهرچند تحلیل نقش

ی با تمرکز باالی یها هتوان استنباط کرد که خوش می با یک بررسی کلی ،گنجد تری نیاز دارد که در این مقاله نمی و دقیق

ی نسبت به سایر یشترمصرف آب تا حدود زیادی بر مناطقی از شهر اصفهان انطباق دارد که ساکنان آن از سطح درآمد ب

 سازگاری دارد. ،یعنی نقش درآمد در مصرف باالی آب ،ند. این موضوع با سایر نتایج این مقالهمناطق برخوردار

میانگینمصرفآبخانگیدرمناطقآبفاةمقايس

داری  اصفهان تفاوت معنی ةال که آیا از نظر میانگین مصرف آب خانوار بین مناطق پنجگانؤاین س برای بررسی پاسخِ

نتایج این آزمون حاکی از  استفاده شده است.( طرفه )آزمون شفه ش تحلیل واریانس یکاز رو ؟وجود دارد یا خیر

 7داربودن تفاوت میانگین حداقل بین دو منطقه است. معنی

                                                                                                                                                                   

های متجانس بسنده شده است و از آوردن  متعدد در خروجی این آزمون و محدودیت حجم مقاله، به ذکر آخرین جدول یعنی گروه های دلیل جدول به .7
 دو به دوی مناطق خودداری شده است. ةتوصیفی و مقایس های جدول
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آزمونشفهبراساسمناطقهمگن.9جدول

 

در یک گروه  4 ةدر یک گروه و منطق 1و  9مناطق  .گیرند در یک گروه قرار می 0و  7مناطق  ،جدول باال براساس

 گیرند. مجزا قرار می

مصرفآباقتصادیساکنانو-هایفردیواجتماعیبینويژگیةرابط

و اقتصادی ساکنان و الگوی مصرف  ،های فرهنگی، اجتماعی همبستگی بین ویژگی ةاین پژوهش بررسی رابط ةهدف عمد

)روش تحلیل  ها بوده است. برای بررسی این رابطه از دو روش ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره آب آن

 نامه بوده است. پرسش 930شده از  های مورداستفاده در این رابطه اطالعات گردآوری اده شده است. دادهمسیر( استف

آزمونضريبهمبستگی

های فرهنگی، متغیر وابسته( و ویژگی گروه مصرفی ) پنجهای مصرف آب خانگی در  آزمون ضریب همبستگی میان گروه

ی و صورت کمّ )متغیرهای مستقل( محاسبه شده است. متغیر وابسته به ها نامه شده از پرسش و اقتصادی استخراج ،اجتماعی

 اند. با توجه به تعداد باالی نمونه ی تبدیل شدهدبندی به حالت کمّصورت کیفی بوده که با کُ متغیرهای مستقل عمدتاً به

ضریب  ةدر محاسب ،رد کرد. بنابراینی برخوهای کمّ شده نیز مانند داده بندی توان با متغیرهای مستقل رتبه می ،(930)

 1رود. نتایج ضریب همبستگی در جدول  کار می ی بههمبستگی، از همبستگی پیرسون استفاده شده که برای متغیرهای کمّ

 .نددشمعنادار بودند مشخص  آمده است. در میان عوامل مختلف مورد پرسش، عواملی که دارای همبستگی معنادار و غیر

اقتصادیاعضایخانوارومیانگینمصرفآب-هایفردیواجتماعیآزمونهمبستگیبینويژگینتايج.5جدول

 تعداد متغیرهایمستقلمتغیروابسته
ضريب

 همبستگی

سطحمعناداری

(sig) 
 آزمونةنتیج

 میانگین
 مصرف
 ةماهیان

 آب خانوار

 .است دار فاقد همبستگی معنی 197/8 - 899/8 930 سن سرپرست مرد

 .است دار فاقد همبستگی معنی 188/8 841/8 931 سن مادر

 .است دار فاقد همبستگی معنی 007/8 - 893/8 930 تحصیالت مادر

 .دار است معنیفاقد همبستگی  033/8 881/8 938 تحصیالت پدر

 .دار است معنیدارای همبستگی  801/8 784/8 901 درآمد

 است. دار معنیدارای همبستگی  8 977/8 930 تعداد اعضای خانوار

 .دار است معنیفاقد همبستگی  131/8 848/8 931 وضعیت مهاجرت 

 .دار است معنیدارای همبستگی  889/8 711/8 903 مدت سکونت سرپرست 

 .دار است معنیدارای همبستگی  8 408/8 930 مالکیت منزل مسکونی

 .دار است معنیدارای همبستگی  801/8 784/8 934 نوع واحد مسکونی

 .دار است معنیفاقد همبستگی  170/8 890/8 931 مساحت فضای سبز 

 .دار است معنیدارای همبستگی  889/8 8./717 930 تعداد واحد ساختمانی 

 .دار است معنیدارای همبستگی  8 404/8 931 عمر ساختمان 

ناتعدادمشترکمناطقآبفانوعآزمون
52/5یآلفا=هاهزيرمجموع

959

 آزمون شفه

7 00870 038/7   
0 788301 030/7   
9 19913  180/7  
1 10341  180/7  
4 11317   131/7 

 010/8 817/8 7  (sig) داری طح معنیس
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 تعدادی از ،اقتصادی خانوارهای نمونه - های فردی و اجتماعی ویژگیدهد که از میان  نشان می 4ی جدول ها هداد

دارند. یکی از  معنی ةدار دارند و تعدادی فاقد رابط معنی ةبا متغیر مستقل یعنی با متوسط مصرف آب خانگی رابطها  آن

ه این معنی که که همبستگی مثبت با میزان مصرف دارد، سطح درآمد خانوار است. ب ،متغیرهای مؤثر در مصرف آب

که معموالً  است اینآن دلیل ؛ درآمد بوده است های کم ردرآمد بیشتر از خانوادههای پُ میانگین مصرف در خانواده

ها  آن ةشود. از جمل کنند که باعث افزایش میزان مصرف می از امکانات و تجهیزاتی استفاده می یشتری با درآمد بیخانوارها

 د.کرشوی آن در خانه اشاره و شویی، اتومبیل و شست وزی، ماشین ظرفتوان به استخر، وان و جک می

هرچه تعداد  ؛است پذیر دار و مثبتی دارد که منطقی و توجیه معنی ةتعداد اعضای خانوار نیز با میانگین مصرف آب رابط

مدت سکونت سرپرست خانواده در محل  ،اعضای خانواده بیشتر باشد مصرف آب خانواده بیشتر خواهد بود. همچنین

 دهد. با میزان مصرف آب نشان می یهمبستگی مثبت

ست که منازل آپارتمانی ا این ةدهند نشان ،معناداری با میانگین مصرف آب خانگی دارد ةکه رابط ،نوع واحد مسکونی

و تقریباً به  شود  می درن استفاده. در این منازل اغلب از وسایل آپارتمانی و مهستند دارای بیشترین مصرف آب خانگی

 مالکیت منزل مسکونی و تعداد واحد ساختمانی نیز هر روز مجهزند که به مقدار آب بیشتری نیز نیاز هست. تأسیسات به

که  استنی ایشترین مصرف آب مربوط به مشترکببه این صورت که  دارند؛  معنادار با مصرف آب خانگی ای هک رابطی

با افزایش تعداد واحد در یک ساختمان میزان مصرف آب نیز به همان نسبت  ،یننخود هستند. همچ مالک واحد مسکونی

 ر است.یشتب

. این مورد استر یشتمصرف آب خانگی نیز ب باشددر رابطه با عمر ساختمان نیز هر چه عمر ساختمان مسکونی بیشتر 

سال اغلب سنتی و دارای باغچه و حیات سی الی یی با عمر باها هاست. خان پذیر در رابطه با سبک زندگی توجیه

 .شود می که این مسئله موجب افزایش مصرف آب ندتر بزرگ

باشند این  خود نیز دارای مصرف باال می ةدر رابطه با مساکنی که آپارتمانی و دارای واحدهای آپارتمانی بیشتر و به نوب

صورت مشترک میزان مصرف  حساب آب به آب و صدور صورتبودن کنتور  دلیل مشترک است که به پذیر نکته نیز توضیح

با وجود  ،رمصرفپُ انتا برخی مشترک شود می این امر موجب دقیق مشخص نیست. طور به هر یک از خانوارهای ساکن

 کنند. این عدم شفافیت باعث می مصرف باال، همان مبلغی را پرداخت کنند که سایر واحدها با مصرف پایین پرداخت

و در بعضی موارد موجب برانگیختن نند جویی خود را دریافت نک مصرف پاداش واقعی صرفه که خانوارهای کم شود می

 دهد. می که درنهایت مصرف نهایی آب را در ساختمان افزایش شود میرفتار رقابتی در مصرف آب 

تحلیلمسیر

 ةهای علّی است، یک روش پیشرفت ین مدلروش رگرسیون چندمتغیره در ارتباط با تدو ةیافت که تعمیم ،تحلیل مسیر

مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر  ات غیرتأثیرات مستقیم، تأثیرعالوه بر  ،توانیم می آماری است که به کمک آن

متغیرهای مستقلی که گمان همة  نخستمتغیر وابسته را شناسایی کنیم. برای کاربرد روش تحلیل مسیر در این پژوهش، 

 مؤثر باشند در دستور رگرسیون به روش گام به گام ،یعنی میانگین مصرف آب خانوار ،وی متغیر وابستهرفت بر ر می

(stepwiseوارد مدل شدند. در مرحل )تعداد اعضای خانوار، عمر ساختمان، تعداد واحدهای  ،میزان درآمد) متغیر پنج اول ة

با متغیر وابسته  یدار معنی ةمستقیم رابط طور بهکه  ،جویی در مصرف آب( خانوار در صرفه ةو احساس وظیف ،مسکونی

 آمده است.  0و  9های  در مدل وارد شدند که نتایج در جدول داشتند،
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تحلیلمسیردررگرسیونچندمتغیرهبراساسشدهضريبتعیینوضريبتعیینتعديل.9جدول

 R Squareضريبتعیین() R مدل
ضريبتعیین

 شدهتعديل
 خطایبرآورد

7 

4 

9 

0 

1 

947/8 

934/8 

094/8 

001/8 

188/8 

789/8 

710/8 

701/8 

490/8 

418/8 

7/8 

700/8 

710/8 

441/8 

490/8 

319/8 

341/8 

377/8 

009/8 

011/8 

 

این  ةوسیل درصد از مجموع تغییرات مصرف آب به41است. بدین معنی که  418/8( برابر با ) مقدار ضریب تعیین

به توان دو  e با مجذورکردن کمیت خطا و شود عامل تبیین شده و مابقی آن ناشناخته است که کمیت خطا نامیده می پنج

متغیرهای موردبررسی تبیین نشده است. از  ةوسیل همقدار واریانسی است که ب ةدهند آید. این ضریب نشان می دست به

 د:کرتوان کمیت خطا را محاسبه  می نیز 9رابطة طریق 

(9) R e e % e %    2 2 2 21 1 250 750 

 تحلیلمسیردررگرسیونچندمتغیرهبراساسهابرمتغیروابستهضرايبثابتواثرعامل.4جدول

 مدل
هاضرايبثابتوعامل

 )متغیرهایمستقل(

 ضرايباستانداردشده ضرايباستانداردنشده
 داریآزمونسطحمعنی

(Sig) 
ضريب

B 
 خطایاستاندارد

بتاضريب

β 

7 
 ضریب ثابت

 درآمد

309/7 

079/8. 

741/8 

818/8 

 

947/8 

888/8 

888/8 

4 

 ضریب ثابت

 درآمد

 تعداد اعضای خانواده

934/7 

918/8 

731/8 

713/8 

818/8 

801/8 

 

414/8 

497/8 

888/8 

888/8 

888/8 

9 

 ضریب ثابت

 درآمد

 تعداد اعضای خانواده

 عمر ساختمان

311/8 

914/8 

711/8 

701/8 

483/8 

813/8 

801/8 

804/8 

 

419/8 

731/8 

701/8 

888/8 

888/8 

888/8 

887/8 

0 

 ضریب ثابت

 درآمد

 تعداد اعضای خانواده

 عمر ساختمان

 تعداد واحد مسکونی

 

140/8 

413/8 

710/8 

739/8 

811/8 

474/8 

813/8 

801/8 

804/8 

871/8 

 

471/8 

478/8 

400/8 

408/8 

887/8 

888/8 

888/8 

888/8 

888/8 

 

 

1 

 ضریب ثابت

 درآمد

 تعداد اعضای خانواده

 عمر ساختمان

 تعداد واحد مسکونی

 جویی خانوار در صرفه ةوظیف

704/8 

411/8 

713/8 

730/8 

811/8 

141/8 

947/8 

810/8 

801/8 

804/8 

871/8 

490/8 

 

481/8 

477/8 

403/8 

491/8 

770/8 

117/8 

888/8 

888/8 

888/8 

888/8 

841/8 
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 روش ورود گام به گام متغیرهایی براساسرا ضرایب ثابت و اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  0ی جدول ها هداد

 دهد. دارند نشان می ،یعنی میانگین مصرفی آب ،متغیر وابسته بردار مستقیمی  معنی ةکه رابط

متغیر وابسته داشته  در غیرمستقیمتوانند اثر  متغیرهایی که می تأثیرمیزان بررسی منظور شناسایی و  به ،بعدة در مرحل

متغیر وابسته و سایر متغیرهایی  عنوان بهمتغیر وابسته بر دار مستقیم  معنی ةک از متغیرهای مستقل دارای رابطیباشند، هر 

آن  (Beta) و میزان ضریب بتای شدهاثر داشته باشند در مدل رگرسیون یک یا چندمتغیره وارد ها  آن دررفت  که گمان می

ک در یهر  تأثیرمقدار  فقطتک نتایج خودداری شده و  ها از آوردن تک دلیل حجم باالی خروجی تخراج شده است که بهاس

 خالصه شده است. 1شکل 


متغیروابستهاتمستقیموغیرمستقیممتغیرهایمستقلبرتأثیرنمودارتحلیلمسیر.2شکل

 شناسایی کرد:توان  می در نمودار باال سه دسته متغیر را

 ؛نهایی که همان میانگین مصرف آب خانوار است ةمتغیر وابست .7

خانوار، تعداد واحد مسکونی، تعداد اعضای خانوار،  ةدرآمد ماهیان است: متغیر پنج میانی که شامل ةمتغیرهای وابست .4

 طور بهمستقیم بر متغیر وابسته،  تأثیرعالوه بر داشتن  ،جویی آب. این متغیرها و احساس وظیفه در صرفه ،عمر ساختمان

 ةرا متغیرهای وابستها  آن ،رو کنند. ازاین می نهایی منتقل ةیک یا چند متغیر دیگر را نیز به متغیر وابست غیرمستقیم اثر

 ؛نامند میانی می

میانی  ةای وابستولی با اثرگذاری بر متغیره ،نهایی ندارند ةر متغیر وابستدمستقیم  تأثیرمتغیرهای مستقل که  .9

نمودار باال این دسته از متغیرها شامل سطح تحصیالت  براساسگذارند. در اینجا  می تأثیرآن  درغیرمستقیم  طور به

و مدت  ،سرپرست خانوار، مساحت زیربنای واحد مسکونی، نوع مالکیت مسکونی، نوع واحد مسکونی، سن سرپرست خانوار

 .شود سکونت در محل می

رگرسیونی( محاسبه و نتایج آن در یک  تأثیرضرایب مسیر ) براساسمستقیم و غیرمستقیم  هایآخر اثر ةدر مرحل

رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.  تأثیرمستقیم درواقع همان ضریب  تأثیرجدول خالصه شده است. 

غیرمستقیم  تأثیرآوردن مقدار  دست هت آورد. برای بدس هتوان از خروجی تحلیل رگرسیون ب می را تأثیربنابراین، مقدار این 
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 غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در هم ضرب تأثیرمسیرهای  همة نخستهر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، 

 ات با هم جمع شده است.تأثیراین  همةو سپس ماحصل شده 

نهايیةمیانیبرمتغیروابستةمستقلووابستاتمستقیموغیرمستقیممتغیرهایتأثیرةمحاسب.2جدول

کلتأثیررتبهازنظر کلتأثیر غیرمستقیمتأثیر مستقیمتأثیر متغیرهایمستقل

 7 413/8 819/8 481/8 خانوار ةدرآمد ماهیان

 0 491/8 - 491/8 تعداد واحد مسکونی

 9 409/8 894/8 477/8 تعداد اعضای خانواده

 1 891/8 891/8 - مسکونینوع مالکیت واحد 

 3 -871/8 -871/8  نوع واحد مسکونی

 1 770/8 - 770/8 جویی احساس وظیفه در صرفه

 4 403/8 - 403/8 عمر ساختمان

 78 877/8 877/8 - مدت سکونت در واحد مسکونی

 77 883/8 883/8 - سن سرپرست خانوار

 0 894/8 894/8 - سطح تحصیالت سرپرست خانوار

 1 814/8 814/8 - زیربنای واحد مسکونیمساحت 

 

میزان مصرف آب خانوار  درمستقیم و غیرمستقیم  طور بهبین متغیرهایی که  دهد که از می نشان 1ی جدول ها هداد

 درات مثبت تأثیرمنفی داشته و بقیه دارای  تأثیر)آپارتمانی و ویالیی(  متغیر نوع واحد مسکونی فقطاند  گذار بودهتأثیر

 اند.  میزان مصرف آب بوده

گیریخالصهونتیجه
درصد از مجموع مصارف آب این شهر 11دهد که  های مربوط به مصرف آب شهر اصفهان نشان می بررسی آمارها و داده

و  ،تجاری و صنعتیبخش  متعلق بهدرصد 1عمومی و اداری، متعلق به بخش درصد 78، است مربوط به بخش خانگی

مکعب در ماه است. اگر  متر 71آب بین خانوارهای اصفهان برابر با  ةمیانگین مصرف ماهان فضای سبز. متعلق بهدرصد 1/1

و  ،مکعب متر 48تا  78متر مکعب(، متوسط مصرف تا حد مجاز  78مصرف )زیر  میزان مصرف آب خانگی در سه گروه کم

آبفا مصرفی در حد متوسط دارند.  ةمناطق پنجگانن در ادرصد مشترک18مکعب( تقسیم شود، باالی  متر 48رمصرف )باالی پُ

 گیرند. ها قرار می مصرف درصد در گروه کم78مصرف بیش از حد مجاز و حدود در گروه درصد 93تا  94حدود 

دهد میانگین مصرف آب در  می میانگین مصارف آب خانگی نشان ةمقایس موردطرفه در نتایج تحلیل واریانس یک

گیرد. میانگین  می تنهایی در یک گروه قرار آبفا به 4 ةکه منطقیطور به ؛تفاوت معناداری دارد شهر اصفهان مختلف مناطق

و  9مناطق  معناداری باالتر از سایر مناطق است. طور بهمتر مکعب است که  31/71مصرف ماهیانه در این منطقه معادل 

متر مکعب بوده که  80/71و  80/71ترتیب  منطقه بهگیرند. میانگین مصرف در این دو  می در یک گروه مصرفی قرار 1

و  ندریگ میمتر مکعب در یک گروه قرار  30/70و  38/70ترتیب با میانگین  به 0و  7 ةکمتر است. منطق 4 ةنسبتاً به منطق

 مصرفی کمتر از سایر مناطق دارند.

رف آب در مناطق مختلف شهر اصفهان به روش آنالیز مکانی نقاط داغ مؤید تفاوت مکانی مصای  هنتایج تحلیل خوش

ی شهر براساس تمرکز باال و تمرکز پایین از میانگین مصرف آب ها هها و محل تر خیابان جزئی طور بهاست. در این روش 

 د.شخانگی بر روی نقشه مشخص 
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رگرسیون های همبستگی و تحلیل مسیر در  نتایج آزمون ،در رابطه با عوامل مؤثر بر میزان مصرف آب خانوارها

 :ند ازا داری دارند. این متغیرها عبارت متغیر وابسته اثر معنی درمستقیم  طور بهمتغیر پنج دهد که  می چندمتغیره نشان

و احساس وظیفه در  ،خانوار، تعداد اعضای خانواده، تعداد واحدهای مسکونی در ساختمان، عمر ساختمان ةدرآمد ماهیان

متغیرهای گروه اول در مصرف آب خانوار  ةغیرمستقیم و با واسط طور بهدادی از متغیرها تع ،عالوه بر این جویی آب. صرفه

 ،به سطح تحصیالت سرپرست خانوار، سن سرپرست خانواراشاره کرد توان  می این متغیرها ةاند. از جمل گذار بودهتأثیر

ویالیی یا )و نوع واحد مسکونی  ،نوع مالکیت مسکونی، مدت سکونت در محل ،مساحت زیربنای واحد مسکونی

همچنین نوع واحد  و متغیر تعداد اعضای خانواده درتحصیالت سرپرست خانوار  ،از بین متغیرهای یادشده آپارتمانی(.

 ةمتغیرهای مستقل بر متغیرهای وابست هاتعداد واحدهای مسکونی دارای اثر منفی بوده است. در سایر اثر درمسکونی 

 مثبت بوده است. تأثیرمیانی دارای 

 ازتوان  می ،مدیریت تقاضای مصرف آب خانگی برایشده  از راهکارهای توصیه ،نتایج حاصل از این تحقیق براساس

ساختار و در  هکنند تعیین یی ایرانی زن نقشها هدر خانوادترین روش نام برد.  ترین و اساسی عنوان مهم هاقدامات فرهنگی ب

به لحاظ داشتن بیشترین حضور بین فرزندان و ارتباط  ،مادر زیرا زن، در جایگاه ،واده داردچارچوب اجتماعی و فرهنگی خان

و احساسات فرزندان مؤثر باشد. ایفای  ،گیری فرهنگ، رفتار اجتماعی تواند در شکل می بهتر از هر فرد دیگریها  آن با

و  ،اجتماعی، ی گوناگون فرهنگیها هالزم در زمینمستلزم برخورداری از دانش و آگاهی  خانواده مادرِ مؤثرنقش مثبت و 

. این امر زمانی میسر خواهد شد که او از طریق تحصیل و با حضور فعال در اجتماع بر آگاهی خود نسبت است اقتصادی

 د.شوحیاتی آشنا  ةجویی در مصرف این ماد ل و مشکالت جامعه از جمله کمبود آب بیفزاید و با راهکارهای صرفهئبه مسا

 درصد08دار بوده و  اند خانه عنوان نمونه موردپرسش قرار گرفته هدرصد زنانی که ب00با توجه به اینکه در این پژوهش 

ان و ریز برنامهتوجه  ،معرفی کردند یژه مادر خانوادهو هرمصرف خانواده را زنان و بمصرف آب فرد پُ ةدهندگان در زمین پاسخ

تواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف  می مصرف صحیح آب بارةبانوان درسازی  رسانی و آگاه اطالع درمدیران 

 خانگی داشته باشد.

کاهش حد مجاز مصرف آب  توان اشاره کرد به می جویی و کاهش مصرف آب خانگی صرفه در مؤثراز سایر اقدامات 

ن با مدیران و متصدیان امشترکها، مشارکت  ن خانگی در آپارتمانامعمولی، جداکردن کنتورهای آب مشترک ةبا تعرف

 سازی مصرف آب خانگی و همکاری بیشتر و بهینه ،بحران آب ةی تلویزیونی ویژها همین و توزیع آب، ساخت برنامأت

 آب شهری. ةهای مرتبط با مسئل سازمان

گزاریسپاس
 بحران آب تیریبر مد دیتأکبا  یمصرف آب شهر یالگو تیوضع لیتحل»با نام  ارشد  کارشناسی ةنام این مقاله از پایان

 برگرفته شده است. ،دانشگاه حکیم سبزواری، ریزی شهری جغرافیا و برنامه ةدر رشت «شهر اصفهان( یمورد ة)مطالع

های دانشجویی  نامه های مربوط به مصرف آب خانوارها در قالب طرح حمایت از پایان بخشی از منابع مالی و نیز داده

های مادی و  دانند از حمایت مین شده است. نگارندگان بر خود الزم میأاستان اصفهان تتوسط شرکت آب و فاضالب 

 .کنندیادشده قدردانی ة سسؤمعنوی دو م
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