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در  غیراقتصادی  ابزار  به عنوان  آبی  کارآمد  تکنولوژی های 
اقتصاددانان  توجه  مورد  همواره  آب،  منابع  از  حفاظت 
با  پژوهش  این  بنابراین  است.  شده  واقع  محیط  زیست 
هدف ارزیابی متایل خانوارهای شهر تهران نسبت به پذیرش 
تکنولوژی های کارآمد آبی جهت حفاظت از منابع آب در سال 
با استفاده از روش  1399 انجام شده است. برای این منظور 
پیامیشی در قالب مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، عوامل موثر 
از  بهره گیری  با  آبی  کارآمد  تکنولوژی های  کاربرد  پذیرش  بر 
نتایج مطالعه نشان داد 57 درصد  تعیین شد.  الگوی الجیت 
از منونه مورد مطالعه، حارض به پذیرش تجهیزات کارآمد آبی 
نگرش  شاخص  که  است  آن  داد  نشان  نتایج  همچنین  است. 
نسبت به حفاظت از آب )با کشش 13/1(، از جمله مهمرتین 
اثر گذار بر پذیرش تکنولوژی های مذکور می باشد.  مؤلفه  های 
سوم  و  دوم  جایگاه  نیز،  خانوار  اندازه  و  تحصیالت  سطح 
به  را  آبی  کارآمد  تکنولوژی  پذیرش  بر  مؤثر  عوامل  مهمرتین 
افزایش  درصد  یک  با  به طوری که  است؛  داده  اختصاص  خود 
در هر یک از آنها به ترتیب، 3/2 و 2/29 درصد احتامل متایل 
خواهد  افزایش  مذکور  تکنولوژی های  از  استفاده  پذیرش  به 
تهیه  جهت  خانوار  به  تسهیالت  اعطای  راستا  این  در  یافت. 
ابزارهای کاهش دهنده مرصف آب، اجرای طرح های تشویقی، 
روی  از  آب  هزینه  حذف  و  خانوارها  کنتور  اجباری  تفکیک 
شارژ، تبلیغ مؤثر از رسانه های عمومی )رادیو، تلویزیون و ...( 
و فضای مجازی نقش مؤثری در ترغیب خانوارها به استفاده 

از تکنولوژی های کارآمد آبی خواهد داشت.
الگوی  از آب،  ابزارهای غیرقیمتی، حفاظت  واژه  های کلیدی: 

الجیت، تکنولوژی کارآمد آبی، متایل به پذیرش.
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Efficient water technologies as a non-economic tool in 
protecting water resources have always been of interest 
to environmental economists. Therefore, this study was 
conducted to evaluate the willingness of households in 
Tehran to adopt efficient water technologies to protect 
water resources in 2020. For this purpose, using the sur-
vey method in the form of interviews and completing 
a questionnaire, the factors affecting the acceptance of 
the use of efficient water technologies were determined 
using the logit model. The results showed that 57% of 
the sample is willing to accept efficient water equipment. 
The results also indicate that the attitude towards water 
protection with a tensile strength of 13.1 is one of the 
most critical components affecting the acceptance of 
these technologies. Education level and household size 
are the second and third most important factors affecting 
the adoption of efficient water technology. With a one 
percent increase in each of them, respectively, 3.2 and 
2.29 percent will tend to accept the use of these technol-
ogies. In this regard, providing facilities to households to 
provide tools to reduce water consumption, implement 
incentive schemes, mandatory separation of household 
meters and eliminate water costs from charging, effective 
public media advertising )radio, television, etc(, and cy-
berspace play an effective role Encourage households to 
use efficient water technologies.
Keywords: Non-Price Instruments, Water Conservation, Logit 

Model, Efficient Water Technology, Willingness to Accept.
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مقدمه

میانگین دمای سطح جهانی از سال های 1961-1990 تا 2019-2000 
حدود 0/66درجه سانتیگراد افزایش یافته است. به طوری که افزایش 
یک درجه سانتیگراد در گرمایش جهانی می تواند منجر به پیامدهای 
خطرناک تغییرات آب وهوایی مانند باال آمدن سطح دریاها، ذوب 
و   Valipour( شیرین شود  آب  منابع  کاهش  و  یخچال ها  شدن 
همکاران، 2021(. از طرف دیگر با توسعه رسیع جامعه و اقتصاد و 
همچنین رشد جمعیت، مسائلی مانند کمبود آب، تشدید آلودگی 
آب و وضعیت نامطلوب اکولوژی آب به تدریج به عوامل حیاتی 
محدود کننده توسعه پایدار تبدیل شده است )Liang و همکاران، 
2022(. پژوهش ها نشان می دهد درسال 1950 تنها 20 میلیون نفر 
)12 کشور( در جهان با کمبود آب مواجه بوده اند. درحالی که پس از 
40 سال جمعیتی در حدود300 میلیون نفر )26 کشور( با این بحران 
مواجه و پیش بینی می شود در سال2050 جمعیتی بیش از 7 میلیارد 
نفر )65 کشور( درجهان با کمبود آب رو به  رو شوند. نکته قابل تأمل 
آن است که عمده این جمعیت در کشورهای در حال توسعه زندگی 
می کنند و ایران جزء کشورهایی خواهد بود که طی سال های آینده 
از تنش آبی رنج خواهد برد )حمدی احمد آباد و همکاران، 1398(. 
در این میان حفاظت از منابع آب، برای پایداری حیات اقتصادی و 
اجتامعی حائز اهمیت است. یکی از مهمرتین دالیلی که پرداخنت 
رفتارهای  می دهند،  افزایش  را  آب  کمبود  با  مرتبط  مسائل  به 
انسانی است )Abubakar، 2021؛ Ashraf و همکاران، 2019(. بر 
این اساس، پژوهش در حوزه تعیین و ارزیابی رفتار حفاظت از 
آب، به عنوان یکی از مهمرتین اهداف اقتصاددانان محیط زیست 
به شامر می آید )Corral-Verdugo و همکاران، 2003(. مؤلفه های 
اقتصادی-اجتامعی از قبیل رشد جمعیت، افزایش مرصف و استفاده 
از زمین، منجر به افزایش بی ثباتی در تقاضا برای آب و میزان آب 
در دسرتس می شود )Saatsaz، 2020؛ Ebadi و همکاران، 2020(. 
حیاتی  منابع  به  زیادی  فشارهای  مذکور  عوامل  ترکیبی  اثرات 
آب وارد می کنند که موجب تنش شدید آب می شود )Aprile و 
Fiorillo، 2016؛ Kelly و Fong، 2015 (. باتوجه به رشد روز افزون 
جمعیت، تقاضای آب آشامیدنی و مصارف خانگی، بررسی کمیت و 
کیفیت آب مرصفی و همچنین چگونگی مرصف آن اهمیت زیادی 
دارد. چراکه پیش بینی ها نشان می دهد تقاضای آب خانگی تا سال 
2050، حدود 13 درصد افزایش می یابد )Rodriguez-Sanchez و 
Sarabia-Sanchez، 2020(. ایران باوجود منابع کم آب شیرین جز 
پرمرصف ترین کشورهای دنیا محسوب می شود و رسانه مصارف آب 
شهری در ایران بیش از میانگین مرصف جهانی است )بختیاری و 
همکاران، 1399(. الزم به ذکر است، اگرچه مرصف آب خانگی سهم 
کمی از کل مرصف آب را شامل می شود اما تأمین آن به دالیل 
نیاز اساسی انسان به آب، مسائل بهداشتی، احتامل بروز تنش های 

اجتامعی، همراه با اقلیم گرم  و خشک ایران و هزینه های باالی 
تأمین، انتقال و توزیع آب، افزایش بی رویه مرصف و منابع محدود 
آب قابل دسرتس، نسبت به سایر کاربری ها اولویت باالتری  دارد 
)شاهنگیان و همکاران، 1399؛ Ardalan و همکاران، 2019(. آمار 
سال های اخیر برای شهر تهران نشان می دهد رسانه میزان مرصف 
آب شیرین و حجم فاضالب دفع شده خانگی به ترتیب حدود 2  
و 7 درصد طی سال های 1397 الی 1398 افزایش یافته است. در 
سال 1395میزان هدررفت آب توسط خانوار متصل به شبکه آب 
بهداشتی، 26/8 درصد بوده است. کل برداشت آب مرصفی در شهر 
تهران برای سال 1396، معادل 64/86 درصد بوده که میزان هدر 
رفت آن در این سال به 14/65 درصد رسیده است )سالنامه آماری 
شهر تهران، 1398 و 1396(. بنابراین باتوجه به اینکه آب خانگی، 
اصلیرتین مؤلفه مرصف آب شهری می باشد، بنابراین با کاهش میزان 
مصارف آن، می توان اقدامات مؤثری در راستای سازگاری با رشایط 
دشوار موجود انجام داد )کدخدایی و همکاران، 1400(. بنابراین 
مدیریت تقاضای آب اهمیت خاصی دارد. مدیریت تقاضای آب، 
به فعالیت هایی اطالق می شود که به کاهش تقاضای آب، بهبود 
راندمان مرصف آن و جلوگیری از آلوده یا نابود شدن منابع آبی 
آب  از  حفاظت  اساس  این  بر   .)1378 )حبیبی،  می مناید  کمک 
یکی از ابزارهای مفید و یک جز حیاتی مدیریت منابع آب برای 
پاسخگویی به تقاضای رو به رشد آن به شامر می آید. به عبارت دیگر 
در ادبیات موضوع، حفاظت از آب از طریق کاهش تقاضا در طول 
زمان، به عنوان یک مؤلفه اصلی و مهم مدیریت آب شناخته شده 
اگرچه  زمینه  این  در  و همکاران، 2018(.   Stavenhagen( است 
بهره گیری از ابزار اقتصادی مانند تغییر در ساختار قیمت گذاری 
و افزایش قیمت آب می تواند در حفظ منابع آب توسط خانوار 
اثرگذار باشد، اما منی توان آن را به عنوان تنها راه حل اساسی برای 
 ،Renzetti و Dupont( رصفه جویی و حفاظت از آن در نظر گرفت
2013؛ Olmstead و Stavins، 2009(. در این راستا سیاست های 
غیرقیمتی در کنار ابزار اقتصادی، می توانند در جهت حفاظت از آب 
مؤثر واقع شوند. ابزارهای کاهش دهنده مرصف آب مانند دوش 
کم فشار، سیفون ایمن، ماشین لباس شویی و ظرف شویی با حداقل 
مرصف آب منونه هایی از ابزارهای غیرقیمتی حفاظت از آب تلقی 
می شوند و با کاهش مرصف آب مرصفی خانوار می توانند منابع آبی 
را حفظ کنند )Waskom و همکاران، 2018؛ Koop و همکاران، 
2019(. در نتیجه از یک سو پیرشفت های تکنولوژیکی دستگاه های 
مرصفی آب باعث افزایش کارایی و رصفه جویی در مرصف منابع آب 
می شوند و از سوی دیگر نحوه استفاده و دانش کاربران در مورد 
تکنولوژی های گفته شده نیز در نهایت تأثیر عمده ای بر عملکرد 
تجهیزات خواهد گذاشت )Kelly و Fong، 2015(. بنابراین لزوم 
حفاظت از آب توسط خانوارها به وسیله ابزارها و تجهیزات کارآمد 
می تواند به عنوان یک راه حل برای کمک به حل بحران آب کشور در 
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نظر گرفته شود. اما نکته قابل تأمل آن است که محدودیت عمده 
در توسعه سیاست های حفاظت از آب، مرتبط با کمبود دانش در 
رابطه با میزان حساسیت خانوار به انواع مختلف ابزارهای سیاستی 
 ،Nauges و Millock و همکاران، 2014؛ Fan( حفاظت از آب است
2010(. بنابراین ارزیابی رفتار و عملکرد حفاظتی خانوار و همچنین 
تکنولوژی های  پذیرش  بر  اثرگذار  مؤلفه های  مهمرتین  شناسایی 
حفاظت از آب و همچنین ارزیابی متایل به پذیرش خانوار برای 
تکنولوژی های حفاظت از آن از اهداف مهم این پژوهش می باشد. 
این موضوع  بررسی  به  اخیر  در چند دهه  که  مباحثی  از  یکی 
از علوم  که در بخشی  است  فناوری  پذیرش  می پردازد، مفاهیم 
رفتاری بررسی می شود و مدل های گوناگونی همچون تئوری عمل 
منطقی1 تئوری رفتار برنامه ریزی شده2، تئوری رفتار برنامه ریزی 
شده تجزیه شده3، مدل اولیه، مدل گسرتش یافته پذیرش فناوری4و 
تئوری تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری5 به این موضوع می پردازند 
)1989 ،Davis(. Davis )1989( مدل پذیرش فناوری را بیش از ربع 
قرن پیش ارائه منود. این مدل توسط محققان متعددی در بسیاری 
از کشورهای جهان تأیید و قابلیت کاربرد آن مورد مطالعه قرار 
گرفته است. پس از آن لی و همکاران )2003(، مدل تم را به عنوان 
یکی از برجسته ترین و معتربترین مدل ها در پذیرش فناوری معرفی 
کردند )جاللی و همکاران، 1396(. چارچوب مفهومی مدل پذیرش 
تکنولوژی تجهیزات کارآمد آبی منطبق بر الگوی تم، در شکل )1( 

ارائه شده است.

 

شکل 1- چارچوب مفهومی مدل پذیرش تکنولوژی تجهیزات کارآمد آبی

الگوی تم از پنج سازه شامل متغیر های بیرونی، برداشت ذهنی از 
سهولت استفاده، برداشت ذهنی از سودمندی، نگرش نسبت به 
استفاده و متایل به استفاده از فناوری تشکیل شده است. براساس 
این مدل، دو باور برداشت ذهنی از سودمندی و برداشت ذهنی از 
سهولت استفاده، برای پیش بینی نگرش و رفتار افراد نسبت به پذیرش 
تکنولوژی موثر است )جاللی و همکاران، 1396(.باتوجه به اینکه این 
مدل به بررسی هنجارهای ذهنی منی پردازد )Davis، 1989(، در 
بسیاری از مطالعات که وضعیت روانشناختی افراد جامعه آماری 
 ،Akinwale و Adepoju( مشخص نیست مورد استفاده قرار می گیرد
2019؛ Li و همکاران، 2021(. الزم به ذکر است متغیرهای بیرونی بر 
درک سهولت، درک سودمندی و پذیرش فناوری تأثیرگذارند. عوامل 

 ،Sinha و Verma( اقتصادی مانند سطح درآمد و هزینه های افراد
2018(، عوامل اجتامعی و فرهنگی مانند سطح تحصیالت )Bögel و 
Upham، 2018؛ Lee و همکاران، 2018( در پذیرش فناوری دخالت 
دارند. همچنین برخی از پژوهشگران، عواملی مانند مزیت نسبی، 
سازگاری، آزمون پذیری و قابلیت دیدن را از عوامل موثر در پذیرش 

فناوری می دانند )دانش و همکاران، 1392(.
باتوجه به سهم قابل مالحظه مصارف آب در بخش کشاورزی و هدر 
رفت آب در فعالیت های کشاورزی عمده تحقیقات صورت گرفته 
در ارتباط با پذیرش فناوری جهت کاهش میزان هدر رفت آب در 
ایران به استفاده از این فناوری ها در بخش کشاورزی برگشته است 
)باللی و همکاران، 1395؛ کورکی نژاد، 1400(. در این زمینه الزم به 
ذکر است، اگرچه در ایران مطالعات بسیار اندکی در راستای بررسی 
رفتار خانوارهای شهری در خصوص پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی 
جهت حفاظت از انجام شده اما در سطح جهانی، مطالعات متعددی 
در این خصوص صورت گرفته است از جمله آن ها می توان به مطالعه 
Suero و Rosenberg )2010( در پژوهشی با هدف برآورد توانایی 
خانوار برای حفظ آب در آمریکا به استفاده از مدل های تحلیلی، نیمه 
تحلیلی و رگرسیونی اشاره منود. نتایج نشان داد برازش خوب الگوهای 
رصفه جویی آب از طریق توالت، دوش حامم و لباس شویی ها بوده 
نتایج نشان داد رصفه جویی در مرصف آب در  است. عالوه برآن 
خانه هایی با تعداد اعضای بیشرت در مقایسه با خانوارهایی با تعداد 
اعضای کمرت، بیشرت بوده است. همچنین سن افراد خانواده نیز از 
دیگر عوامل موثر در میزان رصفه جویی در مرصف آب است و 
افراد نوجوان نسبت به افراد خردسال و میانسال کمرت در مرصف 
با   )2010(  Hurlimann و  Dolnicar .داشته اند آب رصفه جویی 
هدف ارائه اطالعات تجربی برای نگرش های اسرتالیایی ها به سمت 
حفاظت از آب با استفاده از پرسشنامه در 8 منطقه از اسرتالیا به این 
نتایج رسیدند اسرتالیایی ها عموما نگرش مثبت به حفاظت از آب و 
ابزار رصفه جویی آب دارند؛ هرچند ممکن است این نوع نگرش های 
 Nauges و Millock .مثبت همواره به رفتار واقعی تبدیل نشود
)2010( در پژوهشی با استفاده از الگوی رگرسیونی پروبیت احتامل 
رسمایه گذاری خانوار را در تجهیزات آبرسانی مختلف تخمین زده اند. 
نتایج به دست آمده بیانگر این است که پذیرش تجهیزات آبرسانی 
خانوار به وسیله اندازه گیری و هزینه آب مرصفی و عامل های رفتاری 
و وضعیت مالکیت به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین 
احتامل رسمایه گذاری بیشرت در تجهیزات مختلف آبرسانی توسط 
خانوارهایی که میزان آب مرصفی خود را اندازه گیری و برای آن هزینه 

می کنند، وجود دارد. 
میزان درآمد و تحصیالت در برخی از مطالعات بر متایل به رصفه جویی 
در مرصف آب تأثیرگذار بوده است، اگرچه این همبستگی همیشه 
واضح نیست. به عنوان منونه در مطالعه انجام شده روی 26689 
خانوار اسپانیایی بیانگر آن است با افزایش تحصیالت، متایل افراد 

عابدی، س. و همکارانارزیابی متایل خانوارهای شهری به پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی در منطقه 6 شهر تهران 
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برای آگاهی در رابطه با محیط زیست افزایش می یابد اما از سوی 
افزایش درآمد، متایل به رفاه و سبک  افزایش تحصیالت و  دیگر 
زندگی آسوده تر را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش میزان 
و همکاران، 2011(.   Mondéjar-Jiménez( آب می شود  مرصف 
بنابراین افراد با تحصیالت باالتر نسبت به رصفه جویی در مرصف 

آب متعهدتر هستند اما در واقع مرصف آب بیشرتی دارند.
نتایح مطالعه Davies و همکاران )2014( در رابطه با استفاده از 
منایشگرهای خانگی میزان مرصف آب در شهر سیدنی، نشان می دهد 
میزان مرصف آب در طول 5 سال، کاهش حدود 6/8 درصدی داشته 
است. براساس این پژوهش، افزایش میزان آگاهی افراد نسبت با 
استفاده از این تکنولوژی در ماه اول و جامنایی این دستگاه در 
مناطق پرتردد خانه، تأثیر قابل مالحظه ای در رصفه جویی در مرصف 
آب داشته است و پس از حذف این فناوری به دلیل تبدیل این رفتار 
به عادت، افراد همچنان در مرصف آب رصفه جویی داشته اند. الزم 
به ذکر است اقدامات بعدی مانند برنامه های تشویقی و آموزش در 
کاهش میزان مرصف در بلند مدت تأثیرگذار بوده است.  Kellyو 
Fong )2015( به بررسی حفاظت از آب، پیامدهای آگاهی، نگرش 
و رفتار کاربر پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد مرصف کنندگان 
نگرش مطلوب به حفاظت از آب خانگی داشته اند، بااین حال شور 
و شوق آنها تنها به کاهش مرصف آب منجر شده است و کمرت از 
نیمی از آن ها از ابزارهای حفاظت استفاده می منایند. عالوه برآن 
نتایج نشان داد نصب کنتور، افزایش قیمت آب و افزایش دانش 
کاربر در مورد مسائل مربوط به آب، موجب تغییر در رفتارهای 

رصفه جویی آب شده است.
Boylu و Gunay )2017( با هدف ارزیابی رفتار و نگرش خانوار 
در مورد استفاده موثر و کارآمد از منابع آب، با استفاده از تحلیل 
رگرسیون سلسله مراتبی در استان سوفرانبلو ترکیه اشاره منود. نتایج 
تجزیه و تحلیل نشان داد رفتار مرصفی پایدار و نگرش به حفاظت 
از آب، در رفتار رصفه جویی آب در خانه مؤثر است. همچنین از 
نظر آماری رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد ماهیانه، رفتار 
مرصفی پایدار، نگرش به حفاظت از آب و رفتارهای رصفه جویی 

آب وجود دارد. 
همچنین جنسیت افراد در مرصف آب تأثیرگذاشته و پژوهش ها 
متایل کمرت مردان به رصفه جویی در مرصف آب را نشان می دهد و 
عدم متایل به تغییر روش روزانه و نیاز به زمان و هزینه بیشرت برای 
تغییر رفتار مردان در رصفه جویی در مرصف آب از موانع بیان شده 
است )Tong و همکاران، 2017(. Tong و همکاران )2017( در 
روستایی در شامل چین تحقیقی انجام دادند و بیان کردند در ابتدا 
میزان مرصف آب زنان حدود 2 برابر بیشرت از مردان بوده است اما 
با افزایش آگاهی زنان، بسیاری از آنها تحت تأثیر نتایج و هنجارهای 
اجتامعی رصفه جویی مرصف آب قرار گرفته اند و در مرصف آب 

رصفه جویی کرده اند. 

نتایج Rasoulkhani و همکاران )2018( در بررسی اثر ویژگی های 
جمعیتی و خانگی، تأثیر شبکه های اجتامعی و عوامل خارجی مانند 
قیمت آب و سیاست های تخفیفی دولت بر پذیرش فناوری حفاظت 
از آب مسکونی نشان داد افزایش درآمد و اصالح ساختار قیمت گذاری 
آب، بیش از هر یک از ویژگی های جمعیتی یا ساختامنی، بر پذیرش 
خانواده ها از فناوری های رصفه جویی در مرصف آب اثرگذار است. 
همچنین نتایج آن ها نشان داد، اثربخشی برنامه های تخفیف به هزینه 
فناوری حفاظت و ثروت جامعه بستگی دارد. به طوری که تخصیص 
تخفیف پتانسیل افزایش پذیرش فناوری های گران قیمت را تا 50 درصد 
افزایش داد. عالوه براین، طبق نتایج ارتباط با شبکه های اجتامعی، بر 

نرخ پذیرش  فناوری حفاظت از آب مسکونی نیز اثرگذار بود.
Zhao و همکاران )2019( به تعیین تأثیرگذارترین عادات رصفه جویی 
در مرصف آب و موانع اتخاذ عادات رصفه جویی در مرصف آب در 
ساختامن های مسکونی در هنگ کنگ پرداختند. نتایج بیانگر آن 
است که اگر سیاست ها برای برداشنت موانع شناسایی شده، هدف 
قرار گیرند، این امکان وجود دارد کل مرصف آب شیرین خانگی در 
هنگ کنگ به میزان 14/7 درصد کاهش یابد. همچنین مشخص 
شد، دانش و آگاهی در رابطه با کمبود آب و عادات خوب استفاده 
از آب، مانعی برای پذیرش عادات رصفه جویی در مرصف آب در 
خانواده های هنگ کنگ نیست. در مقابل، دولت باید توجه مردم را 
به اثرات محیط زیستی مرصف آب و مرصف باالی آب شیرین مردم 
هنگ کنگ جلب کند تا موانع آگاهی و انگیزه پذیرش را برطرف کند.

Russell و Knoeri )2020( به بررسی تأثیر عادات افراد در میزان 
رصفه جویی در مرصف آب پرداخته است. در این پژوهش اگرچه 
میزان درآمد خانوار و جمعیت افراد خانواده به عنوان دو عامل مهم 
در میزان مرصف آب شناخته شده است اما این دو عامل قابلیت 
بهبود توسط سیاستگذاران را ندارند. همچنین بر طبق این تحقیق 
با تشویق افراد به رصفه جویی  رویکردهای اجباری و داوطلبانه 
بیشرت، می تواند تا حدودی در رصفه جویی مرصف آب تأثیرگذار 
در  مذهبی  نگرش های  تأثیر  به  نیز  پژوهش ها  از  برخی  باشد. 
میزان متایل به رصفه جویی و حفاظت آب پرداخته اند )Wilson و 
همکاران، 2021(. پژوهش انجام شده بر روی دانش آموزان مقطع 
متوسطه در ایران، همبستگی مثبت میان نگرش های مذهبی و 
متایل به رصفه جویی در مرصف آب را نشان می دهد . همچنین 
براساس این پژوهش، نتایج به دست آمده فاصله بسیاری از وضعیت 
مطلوب دارد و الزم است در این زمینه اقدامات آموزشی و تبلیغاتی 

انجام گیرد )Marzban و همکاران، 2020(. 
در چند سال اخیر، استفاده از فناوری هایی برای تصفیه فاضالب و 
استفاده مجدد از آن به عنوان یکی از راهکارهای رصفه جویی در 
مرصف آب مطرح شده است. میزان متایل استفاده از این راهکار 
نسبت به نتایج گذشته اندکی متفاوت بوده است و زنان با وجود 
افزایش آگاهی نسبت به این روش، به دلیل احتامل بیامری، متایل 
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سالمت  به  نسبت  و  داشته اند  روش  این  از  استفاده  در  کمرتی 
خانواده خود هشیار تر بوده اند. همچنین سهولت استفاده و بوی 
بد، بیامری و هزینه ها اهمیت قابل مالحظه ای در متایل استفاده 
از این فناوری داشته است )Thiam و همکاران، 2021(. استفاده 
از مخازن جمع آوری آب باران یکی دیگر از روش های حفاظت از 
آب است که برخی از پژوهشگران متایل افراد در استفاده از آن را 
بررسی کرده اند. پژوهش صورت گرفته در سیدنی نشان می دهد 
این  برای  پرداخت  افراد در میزان پذیرش و متایل  استفاده سایر 

مخازن تأثیرگذار است )Tapsuwan و همکاران، 2018(.
ارزیابی   )1389( همکاران  و  نسب  ملکی  مطالعه  در  ایران  در 
رصفه جویی در مرصف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات 
کاهنده  تجهیزات  و  اهرمی  بهداشتی  )شیرهای  مرصف  کاهنده 
مرصف شامل درفشان و دوش های کم مرصف( در سطح شهر شاندیز 
ارزیابی شد. نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که جایگزینی شیرآالت 
جدید به طور متوسط موجب کاهش کل مرصف آب خانگی به میزان 
26 درصد در شهر شاندیز )کاهش 27 تا 34 درصدی در مصارف 
انتهایی مربوطه( شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهند، 
نسبت درآمد به هزینه اجرای طرح نصب تجهیزات کم مرصف در 
منازل مشرتکین خانگی شهر شاندیز بیش از 2 برابر می باشد. نتایج 
عابدی )1397( نشان داد مؤثرترین عوامل متایل به پذیرش استفاده 
از تجهیزات کاهنده آب در داخل منازل به ترتیب به شاخص نگرش 
در مورد تکنولوژی های کارامد آبی و تحصیالت با کشش های وزنی 
نگرانی  افزایش شاخص  دارد. عالوه  برآن،  اختصاص  و 4/17   1/14
محیطزیستی و تحصیالت به ترتیب منجر به افزایش 1/14 و 4/11 
درصدی متایل به رسمایه گذاری در تکنولوژی کارامد آبی در خارج از 
ساختامن، می شود. شهیدی و همکاران )1398( عوامل مؤثر بر الگوی 
مرصف آب رشب برای منابع کمیاب با استفاده از نظرات کارشناسان 
با بهره گیری از  روش های تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS را بررسی 
کردند. نتایج بیانگر آن است، اگر چه افزایش قیمت ها شـاید نتوانـد 
تـأثیر مؤثری بـر میزان مرصف داشته باشد اما راهربدهای تهیه و 
به کارگیری برچسب بهره وری آب بر روی کلیه تجهیزات و لوازم 
خانگی، استفاده از کاتالوگ های آموزشی و هشدارهای تبلیغاتی 
جهت کاهش مرصف آب، نصب وسایل و تجهیزات مرصف آب در 
مدارس و مراکز آموزشی و بعضی از مساجد و نگرش جامع منابع آب 
در ایران، بهرتین راهربد در میان راهربدهای الگوی مرصف آب رشب 
مناطق خشک است. شاهنگیان و همکاران )1399( عوامل موثر بر 
متایل و رفتارهای حفاظت از آب ساکنان شهر تهران به کمک تیوری 
رفتار برنامه ریزی شده را بررسی کردند. نتایج نشان داد، نگرش و 
کنرتل رفتاری درک شده بر متایل به انجام رفتارهای رصفه جویی و 
رفتارهای افزایش بهره وری تأثیرگذار است. این موضوع نشان می دهد 
هرچه باورهای محکمی نسبت به نتایج مثبت انجام یک رفتار وجود 
داشته باشد، متایل نسبت به انجام آن رفتار بیشرت است. اما هنجار 

ذهنی، تأثیری بر متایل به انجام این رفتارها ندارد. به عالوه، نتایج 
نشان می دهد تأثیرگذاری متایل و کنرتل رفتاری درک شده بر انجام 
هر دو رفتار است. بنابراین هم سو با یافته های تحقیق، افرادی که 
احساس می کنند انجام رفتارهای حفاظت از آب آسان است و درک 
بیشرتی از اطمینان و کنرتل بر انجام آن دارند، به احتامل بیشرتی 
متایل به انجام این رفتارها دارند. نارویی مرند و همکاران )1400( 
خوابگاه  های  در  آب  و مرصف  آبرسانی  تأسیسات  مطالعه  ای  در 
دانشگاه سیستان  وبلوچستان را بررسی کردند. نتایج بیانگر مشکالتی 
از جمله، خراب و قدیمی بودن شیرآالت و اتصاالت آن ها، قدیمی 
از  نادرست  استفاده  نامناسب بودن سیفون  ها،  بودن رسدوش  ها، 
آب توسط افراد ساکن در خوابگاه  ها و آبیاری نادرست فضای سبز 
می باشد، موارد بیان شده از عوامل مهم هدر رفت حجم باالیی از آب 
می   باشد. بنابراین به منظور بررسی تأثیر راهکار پیشنهادی )تعویض 
شیرآالت خوابگاه با شیرآالت اهرمی(، شبکه آبرسانی خوابگاه با دو 
نوع شیر معمولی و اهرمی با نرم افزار WaterGEMS شبیه  سازی 
شد. نتایج نشان داد، استفاده از شیرآالت اهرمی به طور متوسط 
حدود 23 درصد کاهش مرصف آب را در پی دارد و می  تواند تأثیر 
زیادی در کاهش مرصف آب و هزینه آب بها داشته باشد. کدخدایی 
و همکاران )1400( روش های فرهنگ سازی مرصف بهینه خانگی آب 
برای تغییر رفتار مرصف آب شهروندان کالن شهر مشهد را رتبه بندی 
کردند. ارزیابی انجام شده با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله 
Grey-( و روش تاپسیس خاکسرتی )Grey-AHP( مراتبی خاکسرتی

TOPSIS( صورت گرفته است. نتایج نشان داد تبلیغات رسانه ای و 
استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی به عنوان مناسب ترین شیوه های 
شدند.  شناخته  مشهد  شهر  در  آب  بهینه  مرصف  فرهنگ سازی 
شیوه های توزیع بروشورهای آموزشی، آموزش در مدارس و برگزاری 
دوره های آموزشی برای شهروندان نیز به ترتیب در رتبه های دوم 
تا چهارم قرار گرفتند. شیوه های فرهنگ سازی مرصف بهینه آب که 
استفاده از آنها سهولت بیشرتی دارد، مناسب تر بوده و تأثیر بیشرتی 

بر کاهش مرصف آب دارند.
بنابراین در مجموع طبق ادبیات موضوع و مبانی نظری عوامل 
متعددی بر پذیرش خانوارهای شهری در استفاده از فناوری های 
کاهنده مرصف آب اثرگذار است که خالصه آن در جدول )1( ارائه 

شده است. 
در مجموع باتوجه به اینکه کاالها و خدماتی که آب فراهم می کند 
برای منابع طبیعی و پایداری اقتصادی حیاتی بوده و در نهایت 
کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین کیفیت و 
کمیت این منبع به شدت تحت تأثیر فشارهای ناشی از تقاضای 
رو به رشد و تغییر عرضه قرار دارد )Bruley و همکاران، 2021؛ 
Theodori و Fox، 2009(، بنابراین جهت کاهش تخریب منابع 
آب درک رفتارهای پاسدار محیط زیست رضوری به نظر می رسد. 
زیرا اگر افراد در رابطه با منابع طبیعی به خصوص آب احساس 

عابدی، س. و همکارانارزیابی متایل خانوارهای شهری به پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی در منطقه 6 شهر تهران 
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جدول 1- مؤلفه های مؤثر بر پذیرش خانوارهای شهری در استفاده از فناوری های کاهنده مرصف آب مبتنی بر ادبیات موضوع

مطالعاتمتغیرهاابعاد اثرگذاری

سن، جنسیت، تحصیالت، فردی
تعداد اعضای خانواده، تأهل

Suero و Rosenberg )2010(؛ Millock و Nauges )2010(؛ Mondéjar-Jiménez و همکاران، )2011(؛ 
Boylu و Gunay )2017(؛  Tong و همکاران )2017(؛ Rasoulkhani و همکاران )2018(؛ Russell و 

Knoeri )2020(؛ Wilson و همکاران، )2021(؛ Marzban و همکاران، )2020(؛ عابدی )1397(

درآمد خانوار، هزینه خانوار، اقتصادی
وضعیت مالکیت، شغل، هزینه 

آب و نحوه پرداخت آن

Suero و Rosenberg )2010(؛ Millock و Nauges )2010(؛ Mondéjar-Jiménez و همکاران، 
)2011(؛ Boylu و Gunay )2017(؛ Tong و همکاران، )2017(؛ Tapsuwan و همکاران )2018(؛ 
Rasoulkhani و همکاران )2018(؛ Russell و Knoeri )2020(؛ Wilson و همکاران، )2021(؛ 

Marzban و همکاران، )2020(؛ عابدی )1397(؛ شهیدی و همکاران )1398(

اجتامعی 
و نگرشی

شاخص های نگرش حفاظت از آب، 
عضویت در سازمان های مردم 

نهاد، شاخص های نگرشی و رفتاری 
مرتبط با حفاظت از محیط زیست

Dolnicar و Hurlimann )2010(؛ Millock و Nauges )2010(؛ Davies و همکاران )2014(؛ 
 Russell 2018(؛( و همکاران Tapsuwan ؛)2017( ،و همکارانTong  ؛)2015( Fong و Kelly
و Knoeri )2020(؛ Wilson و همکاران، )2021(؛ عابدی )1397(؛ شهیدی و همکاران )1398(؛ 

شاهنگیان و همکاران )1399(؛ کدخدایی و همکاران )1400(

روش تحقیق

در کشورها و مناطق مختلف، مطالعات متعددی با استفاده از یک 
الگوی ویژه عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی های حفاظت از آب 
بررسی شدند. پژوهش های انجام شده در این زمینه بیشرت به دو 
گروه روش های آماری و رگرسیونی تقسیم بندی می شوند. برخی از 
تحقیقات از روش مدل سازی عامل بنیان6 برای بررسی میزان متایل 
 Rasoulkhani( به پذیرش رصفه جویی در مرصف آب بهره گرفته اند
شامل  رگرسیونی  روش های  پرکاربردترین   .)2018 همکاران،  و 
رگرسیون های چند متغیره مانند حداقل مربعات معمولی، الگوهای 
با متغیر وابسته محدود شده مانند الجیت7 و پروبیت8 و توبیت9 
هستند )عابدی و همکاران، 1393(. در این پژوهش از آنجایی که 
ساختار پرسشنامه در بررسی متایل به پذیرش خانوارها، یک متغیر 
وابسته با انتخاب دوگانه دارد، الزم است ازیک مدل کیفـی انتخـاب 
بـرای محاسـبه متایل بـه پذیرش افراد استفاده شود. براین اساس 
تکنولوژی های  پذیرش  به  شهری  خانوار  متایل  ارزیابی  به منظور 
مختلف  متغیرهای  تأثیر  بررسی  جهت  همچنین  و  آبی  کارآمد 
توضیحی بر میزان متایل به پذیرش خانوار، و باتوجه به گسسته 
بودن متغیر وابسته و برتری مدل الجیت بر مدل های دیگر مانند 

پروبیت و توبیت به دلیل آسانی محاسبات و فراوان در مطالعات 
خارجی، از مدل رگرسیونی الجیت استفاده شده است. در الگوی 
الجیت مقادیر احتامل پیش بینی شده بین صفر و یک قرار دارند 
)Haneman، 1984(. بر اساس مدل رگرسیونی الجیت، درصورتی که 
فرد تکنولوژی های کارآمد آبی را بپذیرد Pi به صورت رابطه )1( بیان 

می شود )مداح و سیف علیان، 1398(.
  

)1(

𝑝𝑖 =  𝐹η ∆𝑈 =  
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 −∆𝑈

=
1

exp − 𝛼 − 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +  𝜃𝑆  
   

که در آن Fη تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد 
است. U مطلوبیت غیرمستقیم است که فرد از پذیرش تکنولوژی های 
کارآمد آبی به دست می آورد و U∆ تفاضل مطلوبیت به دست آمده 
از متایل و بی میلی به پذیرش برای ارزش وجودی می باشد و S دیگر 
متغیرهای اقتصادی-اجتامعی )رفتاری( مدل را نشان می دهد )پیری 
و همکاران، 1388(. الزم به ذکر است برای تجزیه، تحلیل و تفسیر 
نتایج متغیرهای الگوی الجیت الزم است از رضایب اثر نهایی و کشش 
استفاده شود که با مشتق گیری تابع احتامل مدل الجیت نسبت به 
متغیرهای توضیحی، اثر نهایی هر متغیر و کشش مربوطه به ترتیب 
با روابط )2( و )3( محاسبه می شود )پرهیزکاری و همکاران، 1395(:

مسئولیت و تعهد داشته باشند، رفتار سازگار با محیط زیست و 
در راستای حفاظت از منابع آب انجام خواهند داد )Harland و 
همکاران، 2007(. به طوری که حفاظت از آب نشان دهنده اهمیت 
رفتار پیروی از محیط زیست برای داشنت محیط زیست پایدار است 

.)2016 ،Fiorillo و Aprile و همکاران، 2018؛ Du(
به این منظور در این مطالعه جهت بررسی اثربخشی تکنولوژی های 
کارآمد آبی، به عنوان یکی از ابزارهای غیراقتصادی حفاظت از آب، 
رفتار خانوارهای شهری منطقه )6( تهران ارزیابی شد. این منطقه 
توزیع جمعیت گروه های مختلف سنی مانند بیشرت مناطق تهران 

بوده و حدود 75 درصد از جمعیت در گروه سنی 15 تا 64 سال 
هستند. همچنین جمعیت زنان در این منطقه اندکی از جمعیت 
مردان بیشرت است و تعداد افراد خانوار در این منطقه مانند سایر 
مناطق 22 گانه تهران طبق آخرین رسشامری انجام شده در سال 
1395، حدود 3 نفر بوده است )مرکز آمار ایران، 1399(. الزم به 
ذکر است طبق اطالعات مرکز آمار )1399( در منطقه مورد ارزیابی 
حدود 98 درصد افراد باسواد هستند که نسبت به متوسط شهر 
با سوادترین و  از  با نرخ 94 درصد باسواد، به عنوان یکی  تهران 

آگاه ترین مناطق تهران شناخته می شود.
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      )2(𝑀𝐸 =
∂𝑃𝑖
∂𝑋𝑖𝑘

=
𝑒∆𝑈

1 + 𝑒∆𝑈 2 𝛽𝑘                                                                                                                                                                   

   )3(𝜀𝑖 =  
𝑒∆𝑈

1 + 𝑒∆𝑈 2𝛽𝑘
𝑋𝑖𝑘
𝑃𝑖

مدل رگرسیونی که در این پژوهش برای برآورد متایل به پذیرش 
پیشنه  و  تکنولوژی  پذیرش  ادبیات  بر  مبتنی  می شود،  استفاده 

تحقیق به صورت رابطه )4( است:
پارامرتهای مدل رگرسیونی الجیت با استفاده از روش حداکرث راست 

منایی برآورد می شوند.
                                      𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4
+ 𝛽5𝑥5 + 𝛽6𝑥6 + 𝛽7 𝑥7 + 𝛽8𝑥8 + 𝛽9𝑥9

          )4(

که در آن، Y متغیر وابسته و متایل خانوار به پذیرش را نشان می دهد، 
درصورتی که فرد حارض به پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی باشد، 
Y برابر یک و در غیر این صورت Y صفر است. X1 وضعیت تاهل 
 X3 ،اندازه خانوار X2 ،)فرد )مجرد برابر با یک و متاهل برابر با صفر
 X4 ،)جنسیت فرد پاسخ دهنده )زن برابر با یک و مرد برابر با صفر
تحصیالت فرد پاسخ دهنده، X5 نحوه پرداخت هزینه آب مرصفی 
)پرداخت از طریق شارژ برابر با یک و پرداخت شخصی برابر با 
صفر(، X6 هزینه هر دوره مرصف آب، X7 میزان درآمد، X8  شاخص 
نگرش به حفاظت آب( با استفاده از سواالت در قالب طیف لیکرت 
استخراج شد ( و X9 شاخص عملکرد به حفاظت آب )مبتنی بر 
تعداد رویکردهای حفاظت از آب تعیین شد(  را نشان می دهد. در 
این زمینه الزم به ذکر است شاخص نگرش به حفاظت آب مربوط 
به نگرش در خصوص فعالیت های فردی حفاظت از آب است که در 
جدول )4( به رشح فعالیت ها پرداخته شده است. همچنین شاخص 
عملکرد حفاظت آب بیانگر شاخصی است که تعداد عادت های 
پاسخ دهندگان را برای حفاظت از آب نشان می دهد و در جدول 

)6( به رشح آنها پرداخته شده است.
همچنین الزم به ذکر است با بهره گیری از فن پیامیشی در قالب 
مصاحبه و تکمیل پرسشنامه طراحی برای خانوارهای منطقه 6 
استان تهران، اطالعات مورد نیاز در سال 1399 جهت تجزیه و تحلیل 
نفری   251384 جمعیت  باتوجه به  به این منظور  شد.  جمع آوری 
 ،Morgan و Krejcie( این منطقه6، با استفاده از جدول مورگان
1970( تعداد 384 پرسشنامه به عنوان منونه تعیین شد، از این تعداد 
پرسشنامه پخش شده بین خانوار، 136 پرسشنامه قابل بهره برداری 
بود. الزم به ذکر است فرم ساختاری این پرسشنامه شامل سواالت 
اقتصادی )میزان درآمد خانوار، هزینه آب مرصفی(، سؤاالت اجتامعی 
)تحصیالت، اندازه خانوار، سن، وضعیت تاهل، نحوه پرداخت هزینه 
آب(، سواالت نگرشی و رفتاری نسبت به حفاظت از آب بوده است. 
در مطالعه حارض برای استخراج مدل رگرسیونی الجیت و تعیین 
عوامل موثر بر متایل به پذیرش خانوار برای تکنولوژی های کارآمد 

آبی از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است.

نتایج و بحث

ویژگی های اجتامعی-اقتصادی خانوار در جدول )2( ارائه شده و 
نشان می  دهد کمرتین سن در بین پاسخ دهندگان 18 و باالترین 
اعضای خانوار  تعداد  میانگین  سن، 82 سال می باشد. همچنین 
حدود 4 نفر است. کمرتین و بیشرتین درآمد، 20 و 100 میلیون ریال 
می باشد. میانگین هزینه آب خانوار 83/5 هزار ریال در ماه است. 

طبق مبانی نظری سطح دانش و تحصیالت هم عامل موثری بر متایل 
به پذیرش خانوار محسوب می شود. به عبارت دیگر با افزایش سطح 
تحصیالت، دانش و آگاهی خانوارها در ارتباط با آب حفاظت از آب 
افزایش می یابد و به موجب آن، متایل به پذیرش فناوری های کاهنده 
هدررفت آب نیز افزایش خواهد داشت. برپایه اطالعات جدول )2( 
کمرتین و بیشرتین تحصیالت پاسخ  دهنگان در منونه مورد بررسی به 
ترتیب به مقطع ابتدایی و دکرتی مربوط می باشد. همچنین مطابق 
اطالعات جمع آوری شده حدود 60 درصد از پاسخ دهندگان را زنان و 
سایر افراد را مردان تشکیل می دهند. همچنین باتوجه به پاسخ های 
پذیرش  به  پاسخ دهندگان  از  درصد   57/4 شد،  مشخص  خانوار 

تجهیزات کارآمد گرایش داشتند یا در حال استفاده از آن بودند.
براساس توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سطح سواد )جدول 
3(، 29/4% و 27/2% پاسخ دهندگان به ترتیب تحصیالتی در سطح 
پاسخ دهندگان  از  کمی  درصد  و  دارند  لیسانس  و  فوق لیسانس 
نگرشی  ویژگی های  عالوه برآن،  دارند.  پایین  به  سیکل  تحصیالت 
حفاظت از آب هم عامل مهمی در تعیین متایل به پذیرش خانوار 
تلقی می شود. به عبارت دیگر، افرادی که نسبت به رصفه جویی در 
مرصف آب متعهدتر هستند و به این مسائل توجه بیشرتی دارند، 
به دلیل هم راستابودن استفاده از فناوری های کاهنده مرصف آب با 
نگرش حفاظتی آب در این افراد، نسبت به پذیرش این فناوری ها متایل 
بیشرتی دارند. توزیع فراوانی شاخص نگرش خانوار نسبت به حفاظت 
آب در جدول )4( ارائه شده است. بسنت شیر آب هنگام ظرف شسنت، 
اطالع از بحران کم آبی و بسنت شیر آب هنگام مسواک زدن، به ترتیب 
با میانگین های 4/52، 4/51 و 4/37 مهمرتین عامل های اثرگذار در 

نگرش مرصف کنندگان در حفاظت از آب بوده اند )جدول 4(.

 جدول 2- ویژگی های اجتامعی-اقتصادی پاسخ دهندگان

انحراف معیارمیانگینبیشرتینکمرتینمتغیر

188236/2512/084سن پاسخ دهندگان

285/641/417سطح تحصیالت

285/641/241اندازه هر خانوار

2020083/5141/209هزینه آب )هزار ریال(

2010036/3614/046درآمد )میلیون ریال(

010/60/492جنسیت

010/560/498پذیرش تکنولوژی کارآمد آبی
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جدول 3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیالت

مجموعدکرتیفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمسیکلابتداییسطح تحصیالت

5/14100% 29/4% 27/2%12/5%16/91%  8/08% 0/66%فراوانی

جدول 4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس شاخص محیط زیستی نگرش نسبت به حفاظت از آب

میانگینخیلی مخالفممخالفمبی تفاوتموافقمخیلی موافقمسواالت

734/52/%2/940%4/41%27/2%64/7%بسنت شیر آب هنگام ظرف شسنت

04/51%0/73%2/20%41/17%55/88%اطالع از بحران کم آبی

2/944/38%0/73%12/5%23/52%60/29%بسنت شیر آب هنگام مسواک زدن

2/204/37%2/20%7/35%33/08%55/14%تأثیر مشارکت مردم در حفظ آب

0/734/19%5/14%8/82%44/85%40/44%متایل به استفاده از تجهیزات

4/413/96%6/61%13/97%38/97%36/02%دوش کوتاه گرفنت

3/673/95%0/73%20/58%47/05%27/94%خرید تجهیزات

3/673/63%16/91%18/38%35/29%25/70%آشنایی با تجهیزات

11/023/04%16/91%38/23%24/26%9/55%رشکت در NGOها

052/55%/22%25/73%34/55%10/29%7/35%جمع کردن آب باران

توزیع فراوانی متایل به استفاده از تجهیزات کارآمد آبی در جدول 
)5( ارائه شده است. تجزیه و تحلیل اطالعات بیانگر آن است که 
اکرث پاسخ دهندگان ضمن متایل به پذیرش تجهیزات، در حال استفاده 
از تکنولوژی های کاهش دهنده مرصف آب در منازل نیز هستند. 
باتوجه به اینکه خانوار ساکن در منطقه مطالعاتی سطح درآمدی 
مناسبی دارند، بنابراین استفاده از این فناوری ها که تا حدودی موجب 
افزایش آسایش و رفاه خانوار می شود، منطقی است. همچنین این 
افراد به دلیل تجربه استفاده از این وسایل متایل بیشرتی به استفاده از 
این فناوری ها دارند. بنابراین طبق نتایج، ماشین لباس شویی، ماشین 
ظرف شویی و سیفون ایمن به ترتیب با 86/03، 85/3 و 82/3 درصد 
بیشرتین میزان متایل به مرصف را در میان وسایل کارآمد آبی در 

حفاظت از آب خانوار به خود اختصاص می دهند.

جدول 5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان نسبت 
به استفاده از تجهیزات کارآمد آبی

فراوانیسواالت

86/03%ماشین لباس شویی با حداقل مرصف آب

85/3%ماشین ظرف شویی با حداقل مرصف آب

82/34%سیفون ایمن

74/27%شیرآالت هوشمند و دارای سنسور

71/32%دستگاه تصفیه آب

55/15%رسدوش کم فشار

رفتار حفاظتی پاسخ دهندگان در استفاده از منابع آب در پذیرش 
تکنولوژی های کارآمد آبی آن ها اهمیت دارد مطابق جدول )6( 

نتایج بیانگر آن است که مهمرتین رفتارهای حفاظت از آب منونه 
مورد مطالعه شامل استفاده از ماشین لباس شویی هنگام تکمیل 
ظرفیت، ماشین ظرف شویی هنگام تکمیل ظرفیت و دوش کوتاه 

گرفنت به ترتیب با میانگین 2/55، 3/24 و 3/44 می باشد.

جدول 6- ویژگی های رفتاری پاسخ دهندگان نسبت به حفاظت از آب

امتیازمیانگینسواالت

2/55348استفاده از ماشین ظرفشویی وقتی کامال پر است.

3/24441استفاده از ماشین لباس شویی وقتی کامال پر است.

3/44469دوش کوتاه گرفنت

3/51478استفاده از سیفون ایمن

استفاده از شیرآالت کاهش دهنده با 
ظاهر نه چندان زیبا اما کارآمد

3/66499

4/97676عدم استفاده از آب برای شستشوی خودرو

5/44740استفاده از رس دوش کاهش دهنده

چشم پوشی از سایر هزینه ها برای 
خرید تجهیزات کاهش دهنده

5/75782

8/461151جمع آوری آب باران

9/301265استفاده مجدد از آب خارج شده از لباسشویی

هامنطور که در پیش اشاره شد، جهت تعیین مهمرتین مؤلفه های 
اثرگذار بر پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی از الگوی الجیت استفاده 
شده و نتایج الگو در جدول )7( ارائه شده است. الزم به ذکر است 
تأثیر متغیرهای مستقل و  اولیه فقط عالئم  برآورد شده  رضایب 
توضیحی را روی احتامل پذیرش متغیر وابسته نشان می دهد اما 
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تفسیر مقداری ندارند؛ بنابراین اثر نهایی و کشش ها نیز جهت تفسیر 
متغیرها محاسبه و در جدول )7( گزارش شده است. طبق نتایج، آماره 
LR بیانگر آن است که الگو در سطح یک درصد معنی  دار می باشد که 
بازگوکننده آن است که متغیرهای توضیحی در مدل الجیت، به خوبی 
توانسته اند متغیر وابسته را توصیف کنند. رضیب تعیین مک فادن در 
این برآورد 0/32به دست آمده، به این معنی که 32 درصد از متغیر 

وابسته به وسیله متغیرهای مستقل توضیح داده می شود و مقدار 
رضیب تعیین مک فادن برای الگوی الجیت برآورد شده، باتوجه  به 
تعداد مشاهدات متغیر وابسته رقم مطلوبی می باشد )سام دلیری و 
همکاران، 1392(. از آنجایی که متغیرهای وابسته مدل الجیت فقط دو 
ارزش صفر و یک دارند، بنابراین مشاهدات پیرامون این دو نقطه قرار 
خواهد گرفت و به طور طبیعی رضیب تعیین این مدل ها باال نیست.

جدول 7- نتایج مدل الجیت برای تعیین متایل خانوار به پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی

کششاثر نهاییمعنی داری آمارهارزش آماره Zرضیبمناد متغیرمتغیرها

--C***10/372-3/9990/000-3/548رضیب ثابت

M***-2/213-3/7660/000-0/756-1/552وضعیت تاهل

SF**0/3542/2230/0260/1212/297اندازه خانوار

G-0/663-1/4220/154-0/226-0/692جنسیت

EDU0/3241/5300/1250/1103/200سطح تحصیالت

PGH***-1/330-2/8590/004-0/455-1/302نحوه پرداخت هزینه آب

CW*0/0101/7900/0730/0031/465هزینه آب

I0/0050/2760/7820/0010/318درآمد

INDEX_N***1/9163/8310/0000/65513/109شاخص نگرش نسبت به حفاظت آب

NDEX_A*0/2721/7130/0860/0932/166شاخص عملکرد نسبت به حفاظت آب

Prob)LR statistic(=0.000LR statistic= 60.86648Prob)LR statistic(=0.000
 *، **، *** به ترتیب معنی داری در سطح 90، 95 و %99

باتوجه به جدول )7( با وجود اینکه همه متغیرها معنادار نشده اند، 
اما می توان گفت به لحاظ نوع تأثیرگذاری عالمت آن ها مورد انتظار 
و مطابق تئوری است. نتایج نشان می دهد شاخص نگرش نسبت 
به حفاظت، سطح تحصیالت و اندازه خانوار به ترتیب بیشرتین 
اثرگذاری را بر متایل به پذیرش استفاده از تجهیزات کارآمد آبی در 
منونه مورد مطالعه دارد. به عبارت دیگر با یک درصد افزایش در 
شاخص نگرش نسبت به حفاظت از آب، سطح تحصیالت و اندازه 
خانوار، احتامل متایل به پذیرش تکنولوژی های مذکور به ترتیب 13، 
3/2 و 2/29 درصد افزایش خواهد یافت. الزم به ذکر است اگرچه 
سطح تحصیالت از لحاظ آماری معنی دار منی باشد، اما عالمت آن 
مطابق انتظار مثبت است و با نتایج Devi )2020( و Kanza و 
 Tianyu همکاران )2014( سازگاری دارد. همچنین در تحقیقات
و Meng )2020( تأثیر تحصیالت درمتایل به پذیرش بسیار قابل 
مالحظه بوده است و با افزایش تحصیالت، میزان انگیزه افراد برای 
حفاظت از آب افزایش یافته است. ضمن آنکه تاهل اثر منفی 
تجهیزات  پذیرش  به  متایل  بر  درصد(  یک  معنی دار)در سطح  و 
کارآمد آبی در خانوار دارد. براین اساس افراد متاهل نسبت به افراد 
به پذیرش چنین  مجرد، 1/6 درصد احتامل متایل کمرتی نسبت 
تکنولوژی هایی دارند. علت این امر می تواند ناشی از این باشد 
افراد احتامال  که با رشوع زندگی مشرتک و هزینه باالی زندگی، 
دغدغه های مهم دیگری به جز کاهش مرصف آب دارند و استفاده 

از تکنولوژی کارآمد آبی در اولویت سبد مرصفی قرار ندارد، بنابراین 
این موضوع منجر به کاهش متایل به پذیرش تکنولوژی هایی آبی 
می شود. همچنین اندازه خانوار اثر مثبت و معنی داری )در سطح 
5 درصد( بر میزان متایل به پذیرش دارد. به عبارت دیگر با افزایش 
یک درصدی تعداد اعضای خانوار، احتامل متایل خانوار به پذیرش 
تجهیزات کارآمد آبی 2/3درصد افزایش می یابد. اثر نهایی هم برای 
اعضای  تعداد  نفر در  افزایش یک  با  این متغیر نشان می دهد، 
خانوار، احتامل متایل به پذیرش 0/12 درصد افزایش می یابد. به 
این معنی که با افزایش تعداد اعضای خانواده و باالتر رفنت میزان 
هزینه و مخارج، خانوار ترجیح می دهند با استفاده از تجهیزات 
کارآمد میزان آب مرصفی و هزینه آب خود را کاهش دهند، نتایج 
2020( Devi(، Kanza و همکاران )2014( و Wilson و همکاران 
)2021( این موضوع را تایید می کند. متغیر جنسیت به لحاظ آماری 
معنادار نشده است اما دارای اثر منفی بر متایل به پذیرش خانوار 
است. کشش برای این متغیر نشان می دهد که احتامل متایل به 
پذیرش زنان 0/7 درصد کمرت از مردان می باشد. نتایج طبق مطالعه 
زنان  که  است  واقعیت  این  بیانگر   )2014( همکاران  و   Kanza
نسبت به مردان متایل کمرتی به پذیرش تجهیزات کارآمد آبی دارند. 
درحالی که در برخی از پژوهش ها، متایل زنان به پذیرش فناوری 
 .)2017 همکاران،  و   Tong( است  بوده  بیشرت  آب  از  حفاظت 
عالوه برآن، متغیر نحوه پرداخت هزینه آب، در سطح یک درصد 

عابدی، س. و همکارانارزیابی متایل خانوارهای شهری به پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی در منطقه 6 شهر تهران 
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معنی دار و اثر منفی بر متایل به پذیرش تکنولوژی هایی مذکور دارد. 
به عبارت دیگر افرادی که هزینه آب خود را به صورت شارژ ماهانه 
پرداخت می کنند به میزان 1/3 درصد احتامل، متایل کمرتی نسبت 
به پذیرش تکنولوژی های کارآمد دارند، درحالی که خانوارهایی که 
هزینه آب خود را به صورت شخصی پرداخت می کنند، نسبت به 
خانوارهایی که هزینه آب آن ها به صورت شارژ پرداخت می شود، 
احتامل پذیرش باالتری برای تجهیزات کارآمد دارند. به دلیل اینکه 
افراد هنگام پرداخت شارژ درک کمرتی نسبت به هزینه مرصفی 
آب دارند، بنابراین توجه و متایل کمرتی نسبت کاهش مرصف آب 
 Millock و استفاده از تجهیزات کارامد آبی دارند که یافته های
و Nauges )2010( این نتیجه را تایید کرده است. هزینه آب نیز 
مطابق انتظار معنی دار )در سطح 10 درصد( و اثر مثبت بر متایل 
به پذیرش تجهیزات کارآمد آبی دارد. براین اساس یک درصد افزایش 
افزایش  به پذیرش را %1/46  در هزینه آب، میزان احتامل متایل 
می دهد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که با افزایش هزینه 
آب، خانوار برای جلوگیری از افزایش هزینه ها و مخارج خود ترجیح 
می دهند با استفاده از تجهیزات کارآمد آبی، مرصف و هزینه آب 
خود را کاهش دهند. همچنین متغیر درآمد به لحاظ آماری معنادار 
نشده است اما اثر مثبتی بر متایل خانوار به پذیرش تجهیزات دارد 
که مطالعات  Kanzaو همکاران )2014(، Lu و همکاران )2019( 
و Lucio و همکاران )2018( درستی این موضوع را اثبات می کند. 
کشش برآورد شده برای درآمد نشان می  دهد، با یک درصد افزایش 
در درآمد خانوار میزان احتامل متایل خانوار به پذیرش تجهیزات 
مطالعه  می  یابد.  افزایش  درصد   0/3 آب،  مرصف  کاهش دهنده 
Millock و Nauges )2010( تأیید می کند، درآمد اثر کوچکی روی 
 Thorvaldson متایل خانوار به پذیرش تجهیزات کارآمد دارد. نتایج
و همکاران )2010( و Wilson و همکاران )2021( نشان می دهد 
تأثیر مستقیم افزایش درآمد، متایل به پذیرش فناوری های کارآمد 
آبی است. شاخص محیط زیستی نگرش به حفاظت، در سطح %1 
معنی دار شده است و اثر مثبتی بر متایل به پذیرش دارد. مطابق 
نتایج، یک درصد افزایش در سطح فرهنگ و احساس مسئولیت 
خانوار نسبت به حفاظت از آب، احتامل متایل خانوار به پذیرش 
 %13/1 را  آب  مرصف  کاهش دهنده  و  حفاظت کننده  تجهیزات 
دانش  و  آگاهی بخشی  هرچه  به عبارت دیگر،  می دهد.  افزایش 
خانوار و در ادامه احساس مسئولیت خانوار در رابطه با تجهیزات و 
تکنولوژی های کارآمد آبی افزایش یابد، متایل خانوارها به پذیرش این 
تجهیزات افزایش خواهد یافت )Thorvaldson و همکاران، 2010؛  
Tianyu و Meng، 2020(. شاخص عملکرد حفاظتی نیز در سطح 
10% معنادار شده است. این شاخص اثر مثبتی بر متایل به پذیرش 
دارد. به گونه ای که با افزایش رفتارهای حفاظتی خانوار در جهت 
استفاده از تجهیزات کاهش دهنده مرصف آب، میزان احتامل متایل 
خانوار به پذیرش و استفاده از این تجهیزات 2/16% افزایش می یابد.

نتیجه گیری

پذیرش  به  شهری  خانوار  متایل  برآورد  و  تعیین  به  مطالعه  این 
تکنولوژی های کارآمد آبی با استفاده از تکمیل پرسشنامه و الگوی 
رگرسیونی الجیت پرداخته است. نتایج بیانگر این است که، عملکرد و 
نگرش خانوارهای منونه مورد بررسی در زمینه حفاظت از آب به هم 
نزدیک است و در این زمینه سطح تحصیالت بسیار تأثیرگذار است. 
چرا که منطقه مورد مطالعه از آگاه ترین و باسوادترین مناطق استان 
تهران محسوب می شود. به طوری که براساس داده های به دست آمده 
از پرسشنامه اکرث افراد تحصیالت فوق لیسانس و لیسانس بودند و 
57/4 درصد خانوار متایل به پذیرش تجهیزات کارآمد آبی داشتند 
یا در حال استفاده از تجهیزات بیان شده هستند. عالوه برآن نتایج 
نشان می دهد متغیرهای تاهل، جنسیت و نحوه پرداخت هزینه 
آب، اثر منفی و متغیرهای اندازه خانوار، تحصیالت، درآمد، هزینه 
آب و شاخص نگرش و عملکرد نسبت به حفاظت اثر مثبت بر 
متایل به پذیرش خانوار برای تجهیزات کارآمد آبی دارند. طبق نتایج 
اندازه خانوار که به نوعی شاخص استفاده از آب، تفسیر می شود 
نشان دهنده این است که با افزایش تعداد اعضای خانوار میزان متایل 
خانوار به پذیرش تجهیزات کارآمد کاهش می یابد. عالوه بر آن نحوه 
پرداخت هزینه آب هم بیانگر این است که اگر پرداخت هزینه آب 
به صورت شارژ باشد باتوجه به مشخص نبودن میزان مرصف آب در 
این حالت، تالش برای کاهش مرصف آب کمرت است و متایل برای 
پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی نیز کمرت می شود. شاخص های 
محیط زیستی نگرش و عملکرد حفاظت هم مبین آن است که با 
افزایش آگاهی و دانش خانوار، متایل آن ها برای استفاده و پذیرش 
تکنولوژی های کارآمد بیشرت می شود. میزان هزینه آب مرصفی هم 
اگرچه اثر نهایی کوچکی دارد اما نشان دهنده آن است که با افزایش 
هزینه آب میزان متایل خانوار به پذیرش تجهیزات هم بیشرت می شود.

بنابراین باتوجه به نتایج مطالعه حارض و محدودیت دسرتسی به منابع 
آبی، الزم است، در کنار رصفه جویی و حفاظت خانوارها، دولت با 
حامیت و سیاست گذاری مناسب محیط زیستی و در راستای حفظ 
کشور،  مسئله  حیاتی ترین  به عنوان  آب  به  اهمیت  و  آب  منابع 
تالش های روزافزون برای حل بحران کم آبی در شهرها را داشته باشد. 
هرگونه سیاست گذاری توجیهی و اقتصادی در زمینه تالش برای از 
بین بردن آب به عنوان یک کاالی اجتامعی و ارزان قیمت می تواند 
منجر به افزایش رصفه جویی و حفاظت از آب از سوی خانوارها شود 
و هدررفت آب را کاهش دهد. طبق نتایج مستخرج از پرسشنامه، 
ابزارهای  از  خانوارها  کم  استفاده  یا  استفاده  عدم  دالیل  از  یکی 
کاهش دهنده مرصف آب، هزینه باالتر این ابزارها نسبت به ابزارهای 
معمولی است که اعطای تسهیالت به خانوار جهت تهیه ابزارهای 
کاهش دهنده مرصف آب می تواند راهی مناسب برای حفاظت بیشرت 
از آب باشد. عالوه بر آن منایاندن تخفیف برای اولین استفاده افراد 
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از این تجهیزات می تواند موجب تشویق خانوار در خرید و نصب 
برخی از این تجهیزات باشد. اجرای طرح های تشویقی )معافیت ها 
و یا تخفیف های مالیاتی، تعرفه های کاهشی و غیره برای خانوارهایی 
که به رصفه جویی از آب پرداخته و جزو مشرتکین کمرت از میانگین 
الگوی مرصف آب هستند، می تواند موثر واقع شود. چنین مشوق های 
اقتصادی می تواند خانوار را به استفاده از ابزارهایی با حداقل مرصف 
میزان آب مرصفی، هدایت مناید. طبق نتایج، پرداخت مستقیم، تأثیر 
مثبتی بر استفاده از تجهیزات کارآمد آبی و در نتیجه کاهش هدررفت 
آب دارد؛ بنابراین تفکیک اجباری کنتور خانوارها و حذف هزینه آب 
از روی شارژ نیز در حفاظت از آب می تواند راهگشا باشد. در واقع 
تفکیک اجباری کنتور خانوار می تواند راهی مناسب برای حذف هزینه 
آب از روی شارژ باشد. چرا که صدور قبض مجزا، منجر می شود، 
مشرتکین نسبت به مرصف آب خانگی، آگاهی و در نتیجه نسبت 
به کاهش مرصف عکس العمل نشان دهند. طبق نتایج یکی دیگر 
از دالیل عدم استفاده خانوار از تجهیزات کارآمد، عدم دانش کافی 
در این مورد  و مقاومت برای استفاده از ابزارهای قدیمی می باشد 
به عبارت دیگر با توجه به آنکه سطح تحصیالت، تقویت نگرش حفاظتی 
و افزایش عادات رفتاری در حفاظت از آب اثر قابل توجهی در پذیرش 
این قبیل فناوری ها دارد، بنابراین افزایش فرهنگ و آگاهی بخشی به 
مردم می تواند نقش عمده ای در حفاظت از آب و استفاده از تجهیزات 
کارآمد به وسیله خانوار داشته باشد و در این راستا دولت می تواند 
به کمک تبلیغ مؤثر از رسانه های عمومی )رادیو، تلویزیون و ..( و 
فضای مجازی و حتی برگزاری کارگاه های ترویجی و آموزشی در رسای 
محالت نقش مؤثری را ایفا کند. عالوه بر موارد ذکر شده طبق بررسی 
اطالعات جمع  آوری شده از پرسشنامه عامل دیگر استفاده کمرت خانوار 
از ابزارهای کاهش دهنده مرصف آب، ظاهر نه چندان زیبای این 
تجهیزات است. اگرچه این دلیل نسبت به سایر دالیل اهمیت کمرتی 
دارد، الزم است تدابیر مناسبی جهت تولید ابزارهای خوش منا توسط 

کارخانه های سازنده داخلی برای زیباتر بودن این ابزار، صورت پذیرد.
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