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 چکیده

شهرها هایی برای مقابله با آثار تغییر اقلیم در کالنریزان شهری در پی ارائه راهبردها و راه حلبا توجه به پیامدهای تغییر اقلیم، برنامه

 بآ باشد که ناظر بر مسائل کاهش تلفات و مصارف غیرضروریای از مدیریت تقاضا می، مؤلفهآب در این میان مدیریت مصرف باشند.می

 ابزارهای کنندگان و بکارگیریمصرف آگاهی مصرف، افزایش ةتجهیزات کاهند از استفاده با که است این بر تالش این راهبردها، است. در

 نابودی این و با بهبود راندمان مصرف آب، از هدر رفت و تبدیل ارزشی یك کاالی به مصرفی کاالی یك از  را آب قانونی و اقتصادی،

برای  عنوان راهنماییهای اثرگذار بر اجرای کاراترین راهبردهای کنترل و کاهش اتالف آب، بهشناسایی مؤلفه بنابراین،نمود.  جلوگیری منابع،

در پژوهش حاضر  ،انتخاب ابزارهای مدیریت تقاضا و کاهش هدررفت آب، حائز اهمیت است. بر این اساس گذاران درریزان و سیاستبرنامه

آن  نوین در کاهش هدر رفت هایفناوریبا استفاده از روش پیمایشی و در قالب دو الگوی مجزای الجیت، به ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش 

عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیر اقتصادی، پرداخته شده است. نگی شهر تهران بهدر داخل و فضای خارجی خانه توسط کاربران خا

نتایج نشان داد مؤثرترین . صورت گرفتحضوری  ةمصاحبنفر( و  272)حجم نمونه  دو روش تکمیل پرسشنامههای تحقیق از داده آوریجمع

مد آبی و آکار هایفناوریترتیب به شاخص نگرش در مورد آب در داخل منازل به ةعوامل تمایل به پذیرش استفاده از تجهیزات کاهند

ر ترتیب منجزیستی و تحصیالت بهبر آن، افزایش شاخص نگرانی محیط عالوهاختصاص دارد.  15/0و  70/7های وزنیتحصیالت با کشش

 نتایج مهمترین دالیل بر اساسشود. بی در خارج از ساختمان میآ کارآمد فناوریگذاری در درصدی تمایل به سرمایه 22/0و  10/8به افزایش 

أثیر دوستان ، تیزیست محیطترتیب به ترس از کم آبی و نیاز انسان به آن، مالحظات حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش خانگی به

عدم آگاهی نسبت به کارایی تجهیزات و هزینه،  از آب در ساختمان، درستو خانواده و مالحظات مالی اختصاص دارد. همچنین استفاده 

 ترتیب رتبه اول تا سوم مهمترین دالیل عدم استفاده از تجهیزات با کارآمد آبی است.به
 

 یمصرف آب، مداخالت رفتار یریتمد ی،کارآمد آب یهدررفت آب، فناور یم،اقل ییرتغ :واژگان یدکل
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 مقدمه

 عیشت،م هایچالش تریناصلی از یکی عنوانبه اقلیم تغییر

 بهبود. گذاردمی تأثیر هیدرولوژیکی هایچرخه تمامی بر

 جوامع قایب و پایدار توسعة در تغییرات این با انطباق توانایی

 فوریت اساس این بر. دارد اساسی نقش جهان سراسر در

 یافتن و آب جهانی رشد به رو هایچالش به پرداختن

 هوایی و آب تغییرات به مؤثر واکنش در پایدار راهکارهای

است  شده شناخته رسمیت به جهانی جامعة توسط

(Bertule, 2018; Khoi et al., 2021بر .) اساس 

 ییراتتغ نتیجه در که شودمی بینیپیش جهانی هایگزارش

 خشك مناطق از بسیاری در شیرین آب منابع هوایی، و آب

 آن، بر عالوه. یابدمی کاهش درصد 70 تا 10 خشك،نیمه و

 ساالنه ،2080 دههة تا دریا سطح شدهبینیپیش افزایش

 (.JICAT, 2010)کرد  خواهد سیل درگیر را نفر هامیلیون

 سال تا روندها، کالن مطالعات طبق راستا، این در

 در که جهان جمعیت از درصد 00 بر بالغ میالدی، 2070

 آبی شدید استرس دچار کنند،می زندگی هارودخانه حوضة

 افزایش درصد 77 حدود آب تقاضای همچنین. شد خواهند

 درصد، 000 هاکارخانه بخش در افزایش این. یافت خواهد

 درصد 170 خانگی بخش در و درصد 100برق  بخش در

 این در  (.Abedi, 2020; Mountford, 2012) بود خواهد

 یرغ کشورهای در که است آن از حاکی مطالعات نتایج زمینه

 سال تا( OECD)توسعه  و اقتصادی همکاری سازمان عضو

 مدیرت و آب رفت هدر کاهش در ضعف علّتبه ،2070

 جمله زا که یافته کاهش آب منابع کیفیت فاضالب، ناکارای

 آبی، منابع پرغذایی شامل آن، زیستیمحیطپیامدهای 

 بود خواهد امراض شیوع و زیستیتنوع کاهش

(Mountford, 2010.) 

 اب سازگاری هایاستراتژی برای ریزیبرنامه بنابراین

 و آب تهدیدات با مواجهه در پذیریانعطاف افزایش هدف

 بحث محور توسعه، حال در کشورهای در ویژهبه هوایی،

 افزایش هب توجه با لذا. است کیوتو پیمان از پس جهان کنونی

 تقاضا، افزایش آب، کردن فراهم هایهزینه افزونروز

 هاییناپایداری و تغییراقلیم آینده تهدیدهای ها،خشکسالی

 است واداشته فکر به را هادولت دارد، وجود هاآن دنبالبه که

 کاهش هدررفت، از جلوگیری برای راهکارهایی دنبالبه که

 و هعرض بین تعادل ایجاد نتیجه در و کارا استفاده مصرف،

 نیمستث قاعده این از نیز ایران که باشند هاحوزه در تقاضا

 . باشدنمی

 بحران یك به شدن تبدیل حال در ایران در آب کمبود

 چرخه در آن مقدار بودن ثابت به توجه با که چرا است؛ ملی

 کشور ساالنه آب کل حجم متوسط ثبات و سو یك از طبیعت

 توسعة جمعیت، رشد دلیلبه آب برای تقاضا دیگر، سوی از

 افزایش آتی هایسال در صنعت و شهرنشینی کشاورزی،

 بآ مصرف سرانة افزایش فوق، وضعیت به اگر. یافت خواهد

 منابع کاهش نیز و بهداشتی زندگی، الگوهای تغییر از ناشی

 با ردو چندان نه ایآینده در کشور شود، اضافه نیز سالم آب

 در فوق روند. بود خواهد مواجه آب خصوص در جدی چالش

 و بوده نامناسب کشور در آب مصرف الگوی که است حالی

 ندمان نامتعارف هایآب از برداری بهره برای منسجمی برنامة

 لحاظ به آب منابع همچنین. ندارد وجود فاضالب و هاپساب

 هایآب سطح شده، توزیع یکنواخت غیر مکانی و زمانی

 باال سیارب نیز آبرسانی شبکة تلفات و کرده افت زیرزمینی

 زمینة در را ایران آیندة که عواملی از یکی رو ازین. است

 و رفت هدر کند،می مواجه مشکل با آب منابع به دسترسی

. است( استفاده یکبار فقط) آب چرخش بدون استفاده

 خارج دسترس از مصرف یکبار با آب ایران، در که طوریبه

 مصرفی آب یافته، توسعه کشورهای در که حالی در شده

 بازچرخش، طریق از بار 12 تا صنعت، بخش در نمونه برای

 فقدان دلیلبه بنابراین. گیردمی قرار استفاده مورد

 ینمواز به توجهیبی کشور، در توزیع بهینة هایسیستم

 زا بسیاری در آب مصرف، نامناسب الگوی و زیستیمحیط

 میزان اساس همین بر(. Abedi, 2018)رود می هدر مناطق

 از بیش یعنی درصد 70 تا 28 حدود کشور، در آب رفت هدر

 هدر که است حالی در این. است جهانی متوسط برابر 7/2

 در درصد 70 از اروپا در  و درصد 7 سنگاپور در آب رفت
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(. Abedi, 2018)است  متغیر آلمان در درصد 7 تا بلغارستان

 تولیدی آب از درصد 73 حدود متوسط طوربه میان، این در

 تلفات به آن درصد 71 از بیش که شودمی تلف شهری

 این. دارد اختصاص فیزیکی غیر تلفات را آن بقیة و فیزیکی

 الی 10 میزان محلی، شرایط به بسته تنها که است درحالی

 که چرا شود،می تلقی استاندارد را آب رفت هدر درصد 20

 به مقرون اقتصادی لحاظ از میزان این زیر به تلفات کاهش

 نیاز یز،ن میزان این به دستیابی برای اگرچه. باشدنمی صرفه

 ریزیبرنامه مهمتر آن از و توجه درخور گذاریسرمایه به

 (.Salehi et al., 2006)است  کشور در جامع

 اب که شودمی مطرح سوال این مقدمه، این ذکر با حال

 تصور هایبینیپیش اساس بر و شرایط چنین به توجه

 هایسال در اقلیم تغییرات به توجه با ایران کشور که گرفته

 راهکارهایی چه باید شود،می مواجه آب جدی بحران با آینده

 گرفته نظر در آب رفت هدر کنترل و مصرف کاهش برای

 مود؟ن پیشگیری آبی های تنش از مدت دراز در بتوان تا شود

 کاهش هدف با آب مصرف مدیریت راهبردهای میان، این در

 رضهع بین پایدار و منطقی تعادل یك برقراری و آب مصرف

 از یامؤلفه مصرف، مدیریت. باشد راهگشا تواندمی تقاضا و

 و تلفات کاهش مسائل بر ناظر که است تقاضا مدیرت

 نای بر تالش راهبردها، این در. باشدمی غیرضروری مصارف

 افزایش مصرف، کاهندة تجهیزات از استفاده با که است

 ایعرفهت قانونی، ابزارهای بکارگیری کنندگان،مصرف آگاهی

 یکاال یك از را آب بهینه، مدیریتی رویکردهای همچنین و

 با همچنین و نمایند تبدیل ارزشی کاالی یك به مصرفی

 نابودی و شدنآلوده رفت، هدر از  آب مصرف راندمان بهبود

 بنابرانی(. Maheriyan, 2019)شود  جلوگیری منابع،  این

 و تقاضا کاهش) آب تقاضای مدیریت هایروش اجرای

فاضالب  و آب از مجدد استفادة آب، تلفات کاهش مصرف،

 ابعمن بر فشار تنها نه( شهر در آب توزیع جدید هایشیوه و

 جدید هایپروژه از ترهزینه کم بلکه داده، کاهش را آب

 کاهش نیز را فاضالب مدیریت هزینة و بوده آب تأمین

 عنوانبه فناوری زمینه، این در(. IPCC, 2014)دهد می

 اب سازگاری برای آب منابع مدیرت ضروری عناصر از یکی

 هایوهشی و تکنولوژیکی مالی، امور در هوایی و آب تغییرات

 ,UNEP, 2014; IPCC)است  شده شناخته مدیریت

2015; Kim, 2021 .)با 2010 سال در جدی هایتالش 

 منظوربه UNFCCC رهبری به فناوری مکانیسم ایجاد

 و کاهش هایفناوری انتقال و توسعه از حمایت و هدایت

(. UNFCCC, 2019)شد  آغاز اقلیمی تغییرات با سازگاری

 تریلیون 8/1 گذاریسرمایه که است آن بیانگر مطالعات نتایج

 ات تواندمی اقلیمی اثرات کاهش برای هایفناوری در دالری

 هایحوزه در خالص سود دالر تریلیون 1/5 ،2070 سال

 محصوالت تولید ها،زیرساخت آوریتاب جمله از مختلف

 ارمغان به آب منابع آوریتاب و مدیریت و دیم کشاورزی

 (.CPI, 2019)آورد 

 برای مشارکت در مؤلفه ترینزیربنایی و ترینکلیدی اما

 ابتدا آب، هدررفت از جلوگیری و حفظ در گذاریسرمایه

 اصالح سپس و کاربران مصرفی-رفتاری مدل شناخت

 حاکم اقتصادی هاینظام و مصرف برداری،بهره هایشیوه

 بر مؤثر عوامل جمله از زمینه، این در. است منابع این بر

 آب، اتالف کاهش و کنترل راهبردهای کاراترین اجرای

 زیستی،محیط نگرش و هایآگاهی فرهنگی، عادات شامل

 رد کاربران اجتماعی و اقتصای فرهنگی، هایمؤلفه سایر

 . باشدمی مصرفی مختلف هایبخش

و همکاران  Atari (2010)، Mosaeds  مطالعات نتایج

(2017 ،)Bazdar ( 2012و همکاران،) Rasoulkhani  و

 ( و2013و همکارن )  Manouseli(، 2018همکاران )

Goette  ( حاکی2013و همکاران ) ارتقای که است آن از 

 و آبی هایتنش آب، بحران به نسبت مردم عمومی آگاهی

 مصرف بر تواندمی آموزش از استفاده با آب، موضوع اهمیت

 فرهنگ ترویج و مردم رفتار تغییر زمینةه و اثرداشته آب

اد د نشان نتایج همچنین. نماید فراهم را آب بهینة مصرف

 ات را آب سرانة مصرف میزان اطالعات، و آگاهی افزایش که

 از بسیاری آن بر عالوه.  دهدمی کاهش درصد 17 حدود

 وییجصرفه رفتارهای و هانگرش که اندکرده تأیید مطالعات
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 ینهمچن. است یکدیگر با تنگاتنگ ارتباط در آب مصرف

 بتمث نگرش با ساکنان دارند کهبیان می مطالعات برخی

 افتهی این. باشند داشته مثبتی رفتار توانندنمی همیشه

. ستا رفتار و نگرش بین بزرگ شکاف یك وجود دهندةنشان

 قیمت، آب، مصرف عادات شامل آن دالیل جمله از که

 رفتار از ادراک آب، مصرف در جوییصرفه رفتار اطالعات

 آن بر عالوه. باشدمی مسئوالن به اعتماد و آبی مصرف

و   Hurlimann (2010،)Millockو  Dolnicarمطالعات 

Nauges (2010 ،)Martínez-Espiñeira  و García-

Valiñas (2017 ،) Boyer( 2010و همکاران،) 

Rasoulkhani  ( 2018و همکاران ،) Jha(2013(، 

Turinawe  (2013 ،) Ojo( 2021و همکاران ،)Mi  و

 پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی به (2021همکاران )

 از حفاظت و رفت هدر کاهش برای آبی کارآمد هایفناوری

 عوامل که است آن بیانگر مطالعات نتایج. پرداختند آب

 اجتماعی اقتصادی، فردی، هایویژگی جمله از مختلفی

 , درآمد تحصیالت، سطح جنسیت، سن، قبیل، از خانوارها

 رمؤث هافناوری قبیل این پذیرش در خانواده اعضای تعداد

 به نسبت افراد که نگرشی از ایدرجه آن بر عالوه. است

 و آب از حفاظت به مربوط مباحث و زیستیمحیط مسائل

 در هاآن تمایالت همچنین و دارند طبیعی منابع

 این در زیست، محیط از حفاظت به مربوط هایمشارکت

 حوةن است ذکر به الزم. است مؤثر( پذیرش عدم یا)پذیرش 

 ایبر انگیزه ایجاد در مؤثر عوامل دیگر از آب هزینه پرداخت

 اتالف کاهش هایفناوری و تجهیزات این در گذاریسرمایه

 وردم نمونه با متناسب مختلف مطالعات در که. باشدمی آب،

 .ستا شده حاصل متفاوتی نتایج آزمون مورد مکان و بررسی

 فناوری پیشرفت موضوع، ادبیات مطابق بنابراین

 اظتحف و مصرف در جوییصرفه و تقاضا مدیریت اثربخشی

 هایفناوری رویکرد، این اساس بر. دهدمی افزایش را آب

 مصرفی هایدستگاه تکنولوژیکی هایپیشرفت و آبی کارآمد

 آب منابع مصرف در جوییصرفه و کارایی افزایش در آب

 الگوی شناخت بنابراین. نمایندمی ایفا را مهمی نقش

 این پذیرش بر مؤثر عوامل شناسایی و هاآن مصرفی-رفتاری

 برای راهنمایی عنوانبه آبی، کارآمد هایفناوری قبیل

 آب، رفت هدر کاهش در گذارانسیاست و ریزانبرنامه

 جمعیتی، عوامل که چرا. است برخوردار ایویژه ازجایگاه

 و دهستن متنوع محیطی، خصوصیات و کاربران هایویژگی

-وریفنا پذیرش در مختلفی الگوهای ایجاد باعث توانندمی

 پژوهش این از هدف رو ازاین. شوند آب از حفاظت های

 ذیرشپ بر مؤثر عوامل ارزیابی در پیمایشی، روش از استفاده

 خانوارهای توسط آن رفت هدر کاهش در نوین هایفناوری

 . باشدتهران می شهر

 

 مواد و روش ها

 دایجا برای تا است الزم آبی، منابع محدودیت به توجه با

 روی اقتصادی زیست،محیط اجتماعی، اهداف میان تعادل

 مداخالت زمینه این در. شود تمرکز آب، تقاضای مدیریت

 اضاتق مدیریت برای نیز غیرقیمتی رویکردهای و رفتاری

 هپرداخت کمتر مهم، این به ایران در که است ضروری و الزم

 زا حفاظت خصوص در غیراقتصادی رویکردهای. است شده

 فرمان رویکردهای از ایگسترده طیف خانگی، هایآب

 کاهش در مؤثر هایفناوری اندازیراه و نصب  تا کنترل

 متداول هایاستدالل از یکی .شودمی شامل را آب اتالف

 هب نیاز آب، تقاضای حفاظت و مدیریت به مربوط ادبیات

 زا حمایت برای قیمتی غیر حفاظت ابزارهای کارگیریبه

 سوی از .است اقتصادی سایرابزارهای و آب گذاری قیمت

 بزارهایا بر تکیه به تمایلی ساختارها که است ممکن دیگر،

 آن اتالف کاهش و مصرف در جوییصرفه برای اقتصادی

 رایب آب گذاریقیمت است ممکن همچنین. باشند نداشته

 این رد بنابراین. نباشد کارآمد تنهاییبه آب، از حفاظت اهداف

 رویکرد از غیرقیمتی ابزارهای چارچوب در توانمی شرایط

 آب ایتقاض کاهش برای فناوری از گیریبهره و رفتار تغییر

 اهمیت به توجه با بنابراین(. Lu et al., 2017)نمود  استفاده

 رب مؤثر عوامل تعیین بررسی به مطالعه این در موضوع،

 کاهش در نوین هایفناوری و تجهیزات از استفاده پذیرش
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 غیر ابزارهای مهمترین از یکی عنوانبه آب رفت هدر

-فیتوصی حاضر تحقیق روش. است شده پرداخته اقتصادی،

 ئوریت مبانی تدوین و بررسی منظوربه که است تحلیلی

 یمیدان و ایکتابخانه روش دو از تحقیق موضوع با مرتبط

 هایداده آوریجمع جهت همچنین. است شده استفاده

 حضوری مصاحبه و پرسشنامه تکمیل روش دو از تحقیق

 شهر خانوارهای را تحقیق آماری جامعة. است شده استفاده

 جدول اساس بر نمونه حجم. دهندمی تشکیل تهران،

 تعداد این از که گردید تعیین نفر 780 برابر 1 مورگان

 قابل و سالم پرسشنامه 272 تنها که شده توزیع پرسشنامه

. رفتگ قرار تحلیل مورد بعد مرحله در که آمد دستبه استناد

 رهایافزانرم از استفاده با اطالعات تحلیل و تجزیه همچنین

Eviews  و  8نسخةExcel  است شده انجام 2010نسخة. 

 هانگرش درک و مصاحبه برای پرسشنامه یك منظور بدین

 و تجهیزات از استفاده پذیرش بر مؤثر عوامل ارزیابی و

 تا شده طراحی آب، رفت هدر کاهش در نوین هایفناوری

 کرده فراهم را کافی و صحیح اطالعات پاسخگویان برای

-اجتماعی وضعیت برگیرندة در پرسشنامه اول بخش. باشد

 میزان شغل، درمورد کهطوریبه .است افراد اقتصادی

 از بسیاری و درآمد میزان خانواده، افراد تعداد تحصیالت،

 در. کندمی جستجو و تحقیق پاسخگویان دیگر هایویژگی

 هب تمایل شده، مطرح هایپرسش از استفاده با نیز، انتها

 بررسی مورد آب از حفاظت ابزارهای با تقابل یا و پذیرش

 گرشین و فکری تمایالت است ذکر به الزم. است گرفته قرار

 از استفاده و هدررفت کاهش حفاظت، به نسبت کاربران

 خانگی، مصرف بخش در آب از حفاظت هایروش و ابزارها

 رب .شد گیریاندازه سطحیپنج لیکرت طیف مقیاس در

 مسائل به نسبت نگرانی احساس هایشاخص ها،آن اساس

 در نگرش ،(index_env_concern)زیستی محیط

 خانه در آب از حفاظت فردی هایفعالیت خصوص

(index_habit_water)، تجهیزات و وسایل خرید شاخص 

                                                      
درصد و حجم نمونه در سطح  7خطا( در آن برابر  ةگیری )حاشیدقت نمونه1 

 درصد محاسبه شده است. 37اطمینان 

 و( index_green_prod) زیستمحیط با سازگار غیرآبی

 آبی کارآمد تجهیزات به نسبت نگرش شاخص

(index_attitud_wp) تمایل در است هاییشاخص دیگر از 

 وردم آبی کارآمد تجهیزات از استفاده در خانوارها پذیرش به

 . است گرفته قرار استفاده

Index_env_concern ًهاینگرانی عموما 

 لمسائ با رابطه در تنها نه) شودمی شامل را زیستیمحیط

 هوا، یآلودگ زباله، تولید مورد در نگرانی بلکه آب به مربوط

 که (گیردبرمی در نیز را آب آلودگی و هوایی و آب تغییرات

 جهانی تهدید درک برای شاخص یك عنوانبه تواندمی

 رفتاری شاخص. شود لحاظ زیستیمحیط

index_habit_water، هایعادت که است شاخصی نیز 

 رد آب بستن)دهد می نشان را آب حفظ برای دهندگانپاسخ

 index_green_prod  رفتاری شاخص(. زدن مسواک زمان

 با سازگار و سبز محصوالت خرید اقدامات بیانگر نیز

. دباشمی خانگی مصارف در آب با مرتبط غیر زیستمحیط

 درجة دهندةنشان مذکور، هایشاخص برای باالتر مقادیر

 از تحفاظ به نسبت یزیستمحیط تعهد و آگاهی از باالتری

 به الزم. باشدمی مطالعه مورد نمونه در زیستمحیط و آب

پاسخ شدهبیان رفتار اساس بر هاشاخص این است ذکر

 یك قالب در گیرندهتصمیم رفتار بنابراین .است دهندگان

 چنین برای که هاییمدل. شودمی خالصه محدود مجموعه

 وابسته متغیرهای با هایمدل شوندمی استفاده اهدافی

 توجه با که(.  1998et al.Judge ,)شوند می نامیده 2کیفی

 از روهگ این به وابسته، متغیر مقادیر نبودن پیوسته به

 قاطال گسسته رگرسیون هایمدل سنجی،اقتصاد هایمدل

 هاییمدل ها،آن ترینساده(. Maddala, 1991) شودمی

 برای. اشندبمی( یك و صفر)دوتایی  وابسته متغیر که هستند

 ایهفناوری پذیرش برای تمایلی تواندمی فرد یك مثال

 داشته خانگی مصرف در آب از حفاظت جهت آبی کارآمد

 تمایل هوابست متغیر حاضر، تحقیق در .باشد نداشته یا باشد

2 Qualitative Dependent  Variable Models 
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 ریجلوگی و حفاظت به خانگی بخش در آب کنندگانمصرف

 متغیر لذا. باشدمی نوین ابزارهای طریق از آب رفت هدر از

 ختیارا صفر و یك مقادیر و باشدمی موهومی اینجا در وابسته

 ایمتغیره با رگرسیونی هایمدل موارد گونه این در. کندمی

 برای تحقیق این در. باشندمی مناسب هایمدل کیفی،

 به مایلت میزان بر مختلف توضیحی متغیرهای تأثیر بررسی

 در انفراو استفاده و محاسبات سادگی دلیلبه افراد پذیرش

است  هشد استفاده الجیت، رگرسیونی مدل از موضوع، ادبیات

(Abedi et al., 2014) بررسی مورد مدل این ادامه و در 

 نرمال هایتوزیع از الجیت احتمالی مدل. گرفت خواهد قرار

 بین دهش بینیپیش احتمال مقادیر و گرفته بهره لجستیك و

 احتمال اساس بر الجیت مدل. شودمی واقع یك و صفر

 دل،م این اساس بر. است شده نهاده بنا لجستیك تجمعی

 رشپذی مثالً) نظر مورد فعالیت در فرد یك مشارکت احتمال

 را آنچه رابطه این که شودمی محاسبه 1رابطة  از( فناوری

 دهدمی را نشان است، مشهور لجستیك تابع به که

(Maddala, 1991:) 

(1) 

 

 ام،فرد طرف از پذیرش احتمال  فوق رابطة در

 مورد پارامترهای  مدل، مبدأ از عرض  تابعی، رابطة

 ایمجموعه صورتبه توضیحی متغیرهای  مدل، برآورد

 کل تعداد  فرد، اجتماعی-اقتصادی خصوصیات از

 شاخص. است دهندهپاسخ واکنش شاخص  و مشاهدات

 اصیخ حد از آن مقدار اگر که است تصادفی متغیری واکنش،

 در و پذیرندگان جزء نظر مورد فرد باشد، بیشتر  مثالً

 احتمال  اگر.  بود خواهد نپذیرندگان جزء صورت این غیر

 آنگاه باشد، نظر مورد صفت بودن دارا یا پیشامد وقوع

 که بود خواهد نظر مورد صفت وقوع عدم احتمال 

 : داد نشان 2 رابطة صورت به توانمی

                                                      
Maximum Likelihood Method 3 

(2)     
         

به صورت زیر  7ة ، رابط2ة بر رابط 1ة با تقسیم رابط

 :آیدمی دستبه

(7) 
 

دهنده نسبت احتمال نشان   i P -1i /Pنسبت ،7ة در رابط

نه گزیوقوع حادثه مورد نظر )احتمال تمایل به پذیرش( بر 

احتمال عدم وقوع حادثه )احتمال عدم  جایگزین آن یعنی

 7ة تمایل به پذیرش( است. حال چنانچه از طرفین رابط

آید که این دست می هب 0 ةلگاریتم طبیعی گرفته شود، رابط

 (ML) 7راستنمایی بیشینةتوان با استفاده از روش رابطه را می

 . برآورد کرد

(0) 

 

 ستقیمیم تفسیر ضرایب الجیت الگوی در اینکه به توجه با

 تفسیر جهت هاکشش و آثار نهایی ضرایب از لذا ندارند،

 وشر دو توضیحی، متغیر نوع به توجه با .شودمی استفاده

 :دارد وجود الجیت مدل در نهایی اثر محاسبة برای جداگانه

 تغیرم موفقیت احتمال در تغییر باشد، کمی متغیر  kXاگر( 1

 نهایی اثر به که kXدر واحدی یك تغییر اثر بر iY 1 =وابسته

شود می تعریف 7 رابطة صورت به شودمی نامیده

(Maddala, 1991:) 

(7) 
 

 

 یرمتغ این برای نهایی اثر باشد، مجازی متغیری kX اگر (2

  ابستهو متغیر متغیر موفقیت احتمال در تغییر از است عبارت

= 1iY  تغییر نتیجه در kX سایر حالیکه در یك، به صفر از 

 اثر مقدار. شوند داشته نگه X* ثابت مقدار یك در متغیرها

 محاسبه 2رابطة  طریق از مجاز توضیحی متغیر نهایی

 . شودمی
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(2) 

در الگوی الجیت از  kX ام  kپذیری متغیر توضیحیکشش

 (:Judge et al., 1998) آیددست میهب 5ة رابط

       

 

 

 

(5) 

 تغییر که کندمی بیان توضیحی متغیر هر به مربوط کشش

 احتمال در درصدی چند تغییر باعث kX در درصدی یك

الزم به ذکر است، . شودمی  iY 1 = وابسته متغیر موفقیت

متغیرهای توضیحی مورد بررسی در الگو، شامل متغیرهای 

اجتماعی و جمعیت شناختی از جمله سن، وضعیت تأهل، 

تعداد اعضای خانواده، سطح تحصیالت و میزان درآمد ماهانه 

 ه آب نسبتةه پرداخت هزینةباشد. نحوسرپرست خانوار می

 ایه)ثابت یا متناسب با مصرف( از جمله متغیر به مصرف

حساس ا شاخصباشد. ضمن اینکه حاضر می ةسیاستی مطالع

 زیستی و نگرش در خصوصل محیطئنسبت به مسا نگرانی

-فناوری و شاخص  های فردی حفاظت از آب در خانهفعالیت

 را تشکیلنگرشی و رفتاری، از جمله متغیرهای  سبز های

 دهند. می

 

 یج نتا

 هایویژگی برخی لحاظبه مطالعه مورد آماری نمونة

 که دنشان دا نتایج. گرفت قرار مطالعه مورد شناختیجمعیت

. بودند زن آنان از درصد 07 و مرد پاسخگویان از درصد 77

 متأهل درصد 22 و مجرد درصد 78 تأهل وضعیت لحاظبه

 73 حدود نمونه سنی میانگین همچنین،. است شده گزارش

 ساله 57 هاآن ترینمسن و 18 پاسخگو جوانترین. است سال

 نبیشتری که داد نشان خانواده اعضای تعداد بررسی. است

 نفر 0 تا 2 جمعیت دارای هایخانواده به مربوط فراوانی

 .دهندمی تشکیل را آماری نمونه کل درصد 57 که باشدمی

-می نفر 5 و 1 ترتیببه هاگروه ترینپرجمعیت و جمعیتکم

 و انسلیس مقطع در تحصیالتی ة بیشتر آن بر عالوه. باشد

 درآمد بررسی. دهندمی اختصاص خودبه را( درصد 81) باالتر 

 آماری جامعه درآمد حداکثر و حداقل داد، نشان خانوارها

 . است بوده ریال میلیون 700 و میلیون 17 ترتیببه

 را آب ماهانه هزینة پاسخگویان از درصد 22 همچنین،

 70 مقابل در. نمایندمی پرداخت آن مصرف میزان اساس بر

ماهانه  صورتبه را ثابتی هزینة میزان نمونه از درصد

. نمایندمی پرداخت ،(خانه اجاره و شارژ در شده منعکس)

 نمونه درصد 28 داد نشان مطالعه مورد هایشاخص ارزیابی

 آب یتکیف و کمیت جمله از زیستیمحیط مسائل به نسبت

 27 میانگین طوربه همچنین. اندداشته شدید نگرانی ابراز

 انجام در مواقع از بعضی در نمونه، شهروندان درصد

 خانه در آب از حفاظت به فردی روزانه هایفعالیت

 هایسیاست به نسبت افراد از درصد 82 حدود. پردازندمی

. دارندن آشنایی آب، کیفیت و کمیت از حفاظت زمینة در دولت

 هافناوری از یك هیچ نمونه درصد 78 اطالعات اساس بر

 خریداری گذشته سال 10 طی را آب، مصرف در جوییصرفه

 . است نکرده

 دالیل تا شد درخواست پاسخگویان از آن بر عالوه

 را خانگی مصرف در آب رفت هدر از جلوگیری و حفاظت

 در آن نتایج که نمایند بندیرتبه ،5 تا 1 از اولویت ترتیببه

 ز،امتیا کمترین است ذکر به الزم. شودمشاهده می 1جدول 

 .دهدمی اختصاص خودبه را رتبه باالترین

شود، مهمترین مشاهده می (1) طور که در جدولهمان

دالیل حفاظت و جلوگیری از هدررفت آب در بخش خانگی 

به ترتیب به ترس از کم آبی و نیاز انسان به آن، مالحظات 

، تأثیر دوستان و خانواده و مالحظات مالی یزیستمحیط

اختصاص دارد. عالوه بر موارد فوق با توجه به نظر 

دهندگان، دستورات دینی و آموزش از دیگر دالیل رفتار پاسخ

 2 حفاظتی در شهروندان مورد مطالعه بوده است. در جدول

ن نویهای نیز از جمله دالیل عدم استفاده از ابزار و فناوری

شده است.  گزارشبا کارآمدی باالی آب شهروندان تهرانی، 
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از آب، عدم آگاهی نسبت به وجود  درستطبق نتایج استفاده 

ترتیب رتبه اول تا سوم ها و هزینه مورد نیاز بهو کارایی آن

 0مهمترین دالیل عدم استفاده از تجهیزات با کارآمد آبی

 باشد. می

های دولت برای حفاظت از بندی سیاستهمچنین رتبه

شده است. برای این  ارائه 7 جدولآب در مصرف خانگی در 

تا  1های دولت را از منظور پاسخ دهندگان اولویت سیاست

بندی نمودند. بر این اساس کمترین امتیاز، باالترین ، رتبه5

دهد. نتایج بیانگر آن است که خود اختصاص میاولویت را به

با  هایفناوریآموزش عمومی، یارانه برای استفاده از  تشکل

آب باال و وضع مقررات ساختمانی برای تشویق به  کارایی

ولت ای دهای مداخلهکارایی آب باالترین امتیاز را در سیاست

 دهد.خود اختصاص میدر حفاظت آب در مصارف خانگی به

د و تجهیزات کارآم فناورینتایج عوامل مؤثر بر پذیرش 

آبی جهت استفاده در داخل و فضای خارجی خانه توسط 

. برای این منظور دو شودمشاهده می 0 ا، در جدولخانواره

ورد قرار گرفته است. در الگوی نخست آالگوی مجزا مورد بر

رید گیری شهروندان به خهای مؤثر در تصمیمبه تعیین مؤلفه

آبی که در داخل منازل قابلیت استفاده و  کارآمدتجهیزات 

)مانند شیراالت  شودکاهش هدر رفت آب را منجر می

های ایمن آب و ..(، پرداخته مند و دارای سنسور، سیفونهوش

شده است. و در الگوی دوم پذیرش خانوارها در خصوص 

آبی در فضای خارجی  کارآمد هایفناوریپذیرش استفاده از 

 منازل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

                                                      
4Water efficiency tools 

 الگوی دو هر (، 0نتایج )جدول  اساس بر نتایج، طبق

که  است دارمعنی درصد 1 سطح در آماری لحاظ از برآوردی

 الجیت مدل در توضیحی متغییرهای که است آن کنندةبیان

 همچنین،. کنند توصیف را وابسته متغیر خوبیب اندتوانسته

 مدل دو برازش خوبی دهندةنشان که فادنمك تعیین ضریب

 مدل توضیحی متغیرهای که است مطلب این گویای و است

 متغیر تغییرات % 70 و %77 ترتیببه منازل از خارج و داخل

 هر در که درآمد برآوردی ضریب .اندداده توضیح را وابسته

 مورد مثبت عالمت دارای  و دارمعنی آماری لحاظ از الگو دو

 با همراه پذیرش، احتمال افزایش دهندةنشان است، انتظار

 Naugesو  Millockنتایج  با که است درآمد افزایش

(2010)، Martínez-Espiñeira  و García-Valiñas 

(2017)،  Boyer ( 2010و همکاران)،  وRasoulkhani و 

 کشش اساس بر بنابراین. خوانی داردهم (2018همکاران )

 عوامل مؤثر، سایر بودن ثابت درصورت درآمد، متغیر وزنی

 پاسخگویان، احتمال درآمد در درصدی یك افزایش باعث

 از خارج و داخل در آبی کارآمد تجهیزات از استفاده پذیرش

. یافت خواهد افزایش درصد، 23/1 و 2 حدود ترتیببه منازل

 دارای سن هایمتغیر که است آن از حاکی نتایج همچنین

و  Millock هاییافته با مطابق منفی و مثبت دوگانه اثر

Nauges (2010)،Espiñeira  و García-Valiñas  

(2017) ،Akroush  ( و 2015و همکاران )Ojo  و همکاران

 با منازل از داخل الگوی نتایج اساس بر. ( است2021)

 آبی کارآمد تجهیزات از استفاده پذیرش احتمال سن، افزایش

 .خانگی مصرف در آب از حفاظت دالیل بندی اولویت -1 جدول

 دالیل

 اولویت

 5 2 7 0 7 2 1 امتیاز

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی یفراوان

 770 %1 %2 %7 %3 %15 %21 %02 آینده در آب به انسان نیاز
 270 %1 %7 %2 %8 %27 %01 %20 زیستیمحیط مالحظات

 878 - %12 %10 %70 %18 %11 %20 دوستان و خانواده تأثیر
 872 %7 %17 %17 %15 %13 %3 %20 مالی مالحظات

 332 %1 %20 %27 %17 %15 %11 %11 داوطلبانه و غیرانتفاعی هایبرنامه
 1028 %7 %28 %22 %10 %8 %5 %10 دولت هایبرنامه
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 بآ از استفاده ضمن مسن افراد که چرا داشت خواهد افزایش

 تمدیری در کمتری توانایی روزانه، هایفعالیت در بیشتر

 اب بنابراین دارند، را منزل در آن اتالف کاهش و آب مصرف

 بحران اب مرتبط مسائل به نسبت هاآن بیشتر درک به توجه

 آبی ارآمدک تجهیزات از استفاده به نسبت بیشتری تمایل آب،

 ینمیانگ در درصد یك افزایش با که طوریبه. داشت خواهند

 خواهد افزایش درصد 85/2 میزان به پذیرش احتمال سن،

 اظلح از دوم الگوی در مربوطه متغیر اگرچه مقابل در. یافت

 هب جوانتر افراد بیشتر تمایل اما باشد،نمی دارمعنی آماری

 نشان را ساختمان، از خارج آبی تجهیزات در گذاریسرمایه

 اردمعنی و مثبت اثر دارای الگو دو هر در تحصیالت. دهدمی

 االب پذیریکشش با متغیرهای جمله از و پذیرش احتمال بر

 مطالعات هاییافته با که است برآوردی مورد الگوهای در

 و (2010و همکاران ) Boyerهای یافته با مطابق

Akroush  ( 2015و همکاران )افزایش که چرا. است سازگار 

 بتنس آگاهی و دانش افزایش با همراه که تحصیالت سطح

 و اتالف کاهش هایراه ترینمناسب و نوین هایفناوری به

 ددرص یك میزان به آن سطح افزایش لذا. است آب رفت هدر

 کارآمد تجهیزات در گذاریسرمایه احتمال الگو، دو هر در

 بررسی مورد مقادیر.  داد خواهد افزایش درصد 0 حدود را آبی

 مونهن اساس بر دهد،می نشان جنسیت مستقل متغیر برای

و همکاران  Boyer مطالعات نتایج مانند بررسی مورد

(2010) ،Akroush  ( و 2015و همکاران )Ojo  و همکاران

 در هافناوری قبیل این از استفاده پذیرش به ( تمایل2021)

 ایاعض متغیر تعداد همچنین. باشدمی ،زنان از بیش مردان

 الگوی در باشد،نمی دارمعنی آماری لحاظ از چه اگر خانواده

هستند  فناوری پذیرش در ایدوگانه اثرات دارای( 2) و( 1)

(Nauges and Millock, 2010; Espiñeira and 

García-Valiñas, 2013;Boyer et al., 2013, 2014; 

Turinawe et al., 2019; Ojo et al., 2021طوری(. به 

 رشپذی به کمتری تمایل بیشتر جمعیت با خانوارهای که

 در مقابل در و داده نشان را منزل در آبی کارآمد هایفناوری

 این رب. دارند گذاریسرمایه به بیشتری تمایل منزل از خارج

 شافزای نیز هاهزینه قاعدتاً خانواده اعضای افزایش با اساس

 .خانگی مصرف در آب از حفاظت هایروش/ وسایل از استفاده عدم دالیل -0جدول

 دالیل

 محدودیت

 خیر بله امتیاز

 فراوانی یفراوان

 752 %71 %23 آب از مشاع و اشتراکی استفاه
 752 %15 %87 هاآن به نسبت آگاهی عدم

 708 %12 %80 هاآن یةتههزینة
 778 %21 %73 خانه بر زیباشناختی منفی اثرات

 728 %02 %70 هاآن کیفیت
 722 %00 %72 یها در مسکن فعلنبودن استفاده از آن یرپذامکان

 718 %22 %78 نیاز عدم

 

 .خانگی مصرف در آب از حفاظت برای دولت هایسیاست بندی اولویت -0 جدول

 دالیل

 اولویت

 5 2 7 0 7 2 1 امتیاز

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی یفراوان

 232 %5 %5 %3 %3 %8 %15 %07 یآموزش عموم هایتشکل
 532 %5 %12 %2 %11 %10 %20 %27 باال آب کارایی با هایفناوری از استفاده یارانه
 878 %7 %3 %3 %18 %28 %18 %10 بآ کارایی به تشویق برای ساختمانی مقررات وضع

 372 %0 %17 %20 %12 %12 %12 %15 آب یریتمد یبرا گیرانهسخت گذاریقیمت
 1222 %01 %12 %10 %3 %5 %2 %11 آب( یبندیره)مانند ج آب اجباری محدودیت
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 وینن هایفناوری از استفاده اینکه به توجه با و یافت خواهد

 اهدخو خانوارها به اضافی هزینة تحمیل به منجر آب، کاهندة

 بیلق این در گذاریسرمایه در کمتری تمایل بنابراین شد،

 گذاریسرمایه که حالی در. دهندمی نشان خود از تجهیزات

 و بوده مشترک صورتبه ساختمان از خارج تجهیزات در

 یزن پرداخت نحوة. شوندمی متحمل را کمتری پرداختی سهم

 دارای و درصد یك سطح در داریمعنی با متغیرهای جمله از

 آبی کارآمد تجهیزات در گذاریسرمایه بر ایدوگانه اثرات

 را ضقب صورت مستقیمبه که خانوارهایی که طوریبه. است

 رکانیمشت به نسبت نمایندمی پرداخت را آن هزینة و دریافت

 پرداخت به اقدام( مشاعات قالب در)گروهی  صورت به که

 در ذاریگسرمایه پذیرش به بیشتری تمایل نمایند،می قبض

 وجود هاآن برای امکان این که چرا. دارند را نوین فناوری

 قبوض پرداختی هایهزینه نتیجه در و مصرف روی که دارد

 طوربه مصرف کاهش و باشند اثرگذار مستقل صورتبه

مایل ت بنابراین. گذاراست اثر هاآن هزینه کاهش بر مستقیم

 در را آبی کارمد فناوری از استفاده پذیرش به نسبت بیشتری

 تثاب هزینة پرداخت حالت که است حالی در این. دارند منزل

 وجود احتمال این ،(شارژ و هزینه مشترک قالب در)ماهانه 

 واحد مصرف افزایش با واحد یك مصرف کاهش که دارد

 اصالح در رویه وحدت وجود عدم علّتبه و شده خنثی دیگر

 نای در گذاریسرمایه به تمایل واحدها، بین مصرف الگوی

 ابلمق در. بود نخواهد بخش اثر گروه این در تجهیزات قبیل

 برای ثابتی ماهانه هزینة که خانوارهایی از دسته آن برای

 گذاریسرمایه هزینة کنند،می پرداخت شارژ صورتبه آب،

 از حفاظت و هدررفت کاهش برای ساختمان خارج فضای در

 را کمتری پرداختی سهم لذا. شودمی منظور شارژ در نیز آب،

 تجهیز تمایل افزایش به منجر که نمود خواهند دریافت

 منزل. از خارج و داخل در آبی کارآمد سبز هایفناوری پذیرش به تمایل الگوی برآورد نتایج -0 جدول

 ضرایب نماد متغیر متغیرها

(داخل 1نتایج الگوی )

 (indoorساختمان)

 out(خارج از ساختمان)0نتایج الگوی )

door) 

ة آمار
Z 

سطح 
 احتمال

کشش 
کل 
 وزنی

اثر 
 نهایی

 ضرایب
آماره 

Z 

سطح 
 احتمال

کشش 
کل 
 وزنی

اثر 
 نهایی

 -C 07/3-* 73/0- 00/0 - 01/1 أعرض از مبد
20/5-

* 
07/0- 00/0 - 70/2- 

 EDU 71/0* 70/2 01/0 15/0 07/0 72/0** 72/0 00/0 22/0 12/0 تحصیالت
 INCOME 27/0** 02/2 00/0 12/2 07/0 17/0** 22/2 07/0 23/1 00/0 سطح درآمد

 SIZE 03/0- 77/0- 73/0 01/0- 01/0- 20/0 75/1 12/0 77/1 05/0 اعضای خانوادهتعداد 

 GENDER جنسیت
87/0-

** 
30/1- 07/0 21/0- 03/0- 05/0- 05/0- 21/0- 08/1- 02/0- 

 -Age 07/0* 73/2 00/0 85/2 01/0 01/0- 73/0- 23/0 03/0- 00/0 سن

 PBILL 27/1* 23/2 005/0 00/1 170/0 آب ةپرداخت هزین ةنحو
05/2-

* 
02/7- 00/0 22/7- 25/0- 

شاخص محصوالت سبز غیر 
 آبی

index_green_prod 25/0** 37/1 07/0 20/2 05/0 73/0** 13/2 07/0 20/7 13/0 

 فناوریشاخص نگرش 
 مدآبیآکار

index_attitud_wp 37/20* 00/2 00/0 70/7 28/2 80/0* 57/2 00/0 25/1 72/1 

 index_habit_water فردیشاخص رفتار حفاظتی 
83/0-

** 
03/2- 00/0 22/7- 1/0- 03/0- 28/0- 55/0 20/0- 07/0- 

 index_env_concern 50/0** 70/2 02/0 23/7 08/0 00/1* 72/7 00/0 10/8 70/0 زیستیشاخص نگرانی محیط

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS=  83  
McFadden R-squared=  77/0  
LIKELIHOOD RATIO TEST = 187 
P-VALUE= 0000/0  

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS =53 
McFadden R-squared=  70  
LIKELIHOOD RATIO TEST = 107 
P-VALUE= 0000/0  

 باشد.داری در سطح یك، پنج و ده درصد میترتیب معنیهای پژوهش. که در آن *، ** و *** بهمأخذ: یافته
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 به نسبت آب کاهندة هایفناوری به ساختمان

 از حاکی نتایج. شودمی قبوض مستقل کنندگانپرداخت

 ی،تزیسمحیط نگرانی هایشاخص دارمعنی و مثبت اثرگذای

 شاخص و آب کاهندة هایفناوری خصوص در نگرش

 کسا مانند)آبی  غیر سبز کاالهای و تجهیزات از استفاده

 مایلت بر ،..( و بازیافت قابل ظروف پالستیك، جای به خرید

 اب که. باشدمی منازل در آب حفاظت هایفناوری پذیرش به

( و 2010) Nauges و Millockهای مطالعه هاییافته

 (، سازگار2017)  García-Valiñas و  Espiñeiraهمچنین

 اهندةک فناوری پذیرش الگوی در کشش بیشترین. باشدمی

 در نگرش شاخص به ترتیببه منزل از خارج و داخل در آب

نگرانی شاخص و( 10/8) آب کاهندة هایفناوری خصوص

 دیگر عبارتبه. است مرتبط( 70/7) یزیستمحیط های

 در آب کنندگانمصرف نگرش و درک در افزایش ازایبه

 تجهیزات از استفاده به هاآن پذیرش احتمال خانگی، بخش

. یافت خواهد افزایش درصد 8 حدود میزان به مذکور،

 شهروندان زیستیمحیط هاینگرانی میزان چه هر همچنین

 خارجی فضای تجهیز برای هاآن تمایل یابد،می افزایش

 آوریجمع بشکة خرید مانند) کارآمد آبی وسایل با ساختمان

 و سنسور دارای هایشلنگ ای،قطره آبیاری از استفاده آب،

 اکیح نتایج همچنین. است بیشتر منزل داخل به نسبت..( 

 در که خانگی مشترکین از دسته آن که است آن از

 و ردهک توجه آب یزیستمحیط مسائل به روزانه هایفعالیت

 به کمتری تمایل شود،می آن هدررفت کاهش موجبات

 و داخل در آب از حفاظت هایفناوری برای هزینه تخصیص

 خانوارها از گروه این اینکه به توجه با. دارند خانه از خارج

 کاهش در امکان حد تا مربوطه استاندارهای رعایت با شخصاً

 به نیازی احساس هستند، کوشا آب از حفاظت و اتالف

 بنابراین. اندنداشته منازل برای تجهیزات این خریداری

 شپذیر احتمال حفاظتی، هایفعالیت درصدی یك افزایش

 میزان به را خانه داخل در نوین هایفناوری در گذاریسرمایه

 .دهدمی کاهش درصد 7 حدود

 

 بحث و نتیجه گیری

 راهبردهای کاراترین اجرای بر اثرگذار هایمؤلفه شناسایی

-هبرنام برای راهنمایی عنوانبه آب، اتالف کاهش و کنترل

 جهت اقتصادی ابزارهای انتخاب در گذارانسیاست و ریزان

. است اهمیت حائز آب، ضایعات کاهش و تقاضا مدیریت

 هب پیمایشی، روش از استفاده با پژوهش، این در بنابراین

 هایفناوری پذیرش و آب حفاظت بر مؤثر عوامل ارزیابی

 تهران، شهر خانوارهای توسط آن هدررفت کاهش در نوین

 کاهش رویکردهای از یکی که چرا. است شده پرداخته

 در کارآمد لوازم ازتجهیزات استفاده ترویج آب، هدررفت

 گذاریبرچسب سیستم بهبود و ساختمان از خارج و داخل

 این در. باشدمی آبی، کارآمد وسایل از استفاده ترویج برای

 هافناوری این پذیرش بر اثرگذار هایمؤلفه به توجه زمینه

 ةمطالع نتایج اساس بر خصوص این در. است اهمیت حائز

 هاینگرش و آب هزینه پرداخت ةنحو تحصیالت، حاضر

 هااوریفن قبیل این پذیرش عوامل مهمترین از یزیستمحیط

 خانگی، آب مصرف بخش در آب هدررفت کاهش جهت

 و فرهنگی آموزش، هایبرنامه بهبود بنابراین. باشدمی

 به نسبت دانش و آگاهی ایجاد به منجر که ترویجی

 کاهش کارهایراه همچنین و یزیستمحیط مالحظات

 این به توجه با آن بر عالوه. شد خواهد آب اتالف و مصرف

 رد اثرگذار عوامل مهمترین از آب هزینه پرداخت ةنحو ،نکته

 یازهاینپیش است الزم که دارند هافناوری قبیل این پذیرش

 نتورک لحاظ و انشعابات جداسازی جهت الزم اقتصادی و فنی

 هب توجه با آن بر عالوه. شود فراهم خانوار، هر برای جداگانه

 یآب کارآمد تجهیزات پذیرش در خانوارها مالی سطح اینکه

 ریدخ قبیل از حمایتی رویکردهای با تا است الزم است، مؤثر

 ةنزمی تشویقی، هایسیاست سایر و یارانه اعطای اقساط،

 فراهم درآمد کم هایخانواده برای را هافناوری این از استفاه

 ةحوز در قوانینی تصویب با توانمی زمینه این در. نمود

. داد توسعه را تجهیزات قیبل این از استفاده شهرسازی،

 صدور زمان در آب ةکاهند تجهیزات نصب عنوان مثال،به

. گیرد قرار عمل مالک تازه احداث هایساختمان پروانه
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 زا مشترکان رصد برای هوشمند ةسامان ایجاد آن بر عالوه

 فصلی و ماهانه روزانه، زمانی هایبازه در خود مصرف میزان

 و مصرف میزان به نسبت سازیآگاه در را هاآن تواندمی

 هاستفاد و بهینه مصرف الگوی از پیروی در هاآن مشارکت

 . دهد سوق آب، ةکاهند تجهیزات از

 هدررفت کاهش جهت، نتایج به توجه با مجموع در

 را مقاصد و اهداف گذارانسیاست تا است الزم آب مصرف

 چرا .نمایند مشخص را غیراقتصادی ابزارهای بکارگیری در

 جمله از مختلفی اهداف مذکور ابزار کارگیری به در که

 احتمال و دارد وجود یزیستمحیط مقاصد و رفتار اصالح

 را اهداف این ةهم بتواند گذاریسیاست ابزار یك اینکه

 ذاری،گسیاست منظر از بنابراین. است ضعیف سازد، محقق

 تمدیری با رابطه در گذشته تجارب تا است الزم مطالعاتی

 ابیمدری آن اساس بر تا نماید بررسی دقتبه را آب تقاضای

 و کارآمدتر معین مقاصدی تحقق برای ابزارها از دسته کدام

 اجرائی هایهزینه همچنین. است تربهینه هزینه نظر از

 الزم .گردند بررسی بیشتری دقت با باید مختلف هایروش

 مستلزم ابزارها، اثربخشی میزان بررسی است، ذکر به

 مالز ،منظور این برای. است اجتماعی علوم ةهم بکارگیری

 از آب مصرف اجتماعی جوانب ةهم از مناسبی درک است

 تهداش کنندگانمصرف باورهای و هاتوانایی ها،آگاهی قبیل

 خصوص در جهانی هایآموختهدرس مهمترین. باشیم

 آب، هدررفت کاهش در غیراقتصادی ابزارهای اثربخشی

 اب که دارند را کارایی بهترین زمانی ابزارها این داد، نشان

 ابزارهای که چرا ،شوند تکمیل دیگر رویکردهای

 ویقتش برای مناسب هایمحرک و انگیزه بدون غیراقتصادی

 رد نیست؛ کافی آن، هدررفت از جلوگیری و آب از حفاظت

 قیمتی غیر ابزارهای همزمان استفاده رسدمی نظربه مجموع

 بخشیاثر ینده،آفز بلوکی هایتعرفه مثل قیمتی ابزارهای و

 استفاده (الف زیرا. دارند آب مصرف کاهش برای باالیی

 تریکم حساسیت هاقیمت به نسبت مصرف پر کنندگان

 یاجتماع ایمقایسه اطالعات به نسبت ولی دهندمی نشان

 نایمب بر مداخالت اثر( ب. دهندمی نشان بیشتری واکنش

 ابزارهای که حالی در یابندمی کاهش زمان طول در اطالعات

.کند عمل ثرترؤم زمان طول در تواندمی اقتصادی
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