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 سخن آغازین
 شایی   حاا  حارا اجتماعی و اقتصاایی  یاااب باه در ی   یههمگام با توسع

یی یاشته و عیم امکان جاایگزینی در اب منرا  اقتصاایی  سالب جواب توجاه فزدینیه
ی بهانه اب این کالای  اهلا یی و را   در ب ای استفایه تقارام یان به میی یت یولت

   های یوین دن شیه است.ی یایش  دگاهی و فنآو یملالغ هنگفت ی  مسا  توسعه
های جوی و یامناسب بوین پ اکنش بمایی و کشو  ای ان به یلال کملوی  یزش

 شی  وب افزون  است.ی  بم ه کشو های یامه خشک و خشک جهان   مکایی
و ا تقای سطح  گست ش شه یشانی  تجییی شوییه درمنابع  یکاهش س ایه  جمعات

 های اکوساستمیهای کشاو بی و رنعت  پیییهبخش یتوسعه بهیاشت عمومی 
ی به کنت   مص   در و یتوجه ویژه  کشو در تا میی یت بخش  سلب شیهو... 

 اب دن یاشته باشی.بهانه  یاستفایه
ی اقتصایی و های محیوییت منابع در ی  مسا  توسعهب ای مقابوه با چالش
کالایی اقتصایی و میی یت مص   در( تولای و   )دردر اجتماعی  میی یت ت کالی 

هم چنان . مط ح  و توسعه یافته استالمووی یی  موی  بانی  سطوح منطقهمص   در 



های شاوه هعنوان مجموعه ب در( تقارایو  ع ره)میی یت  درمنابع حفاظت جامع 
مو ی توجه های شه ی ه ویژه ی  حوبهدر ب یی بهانههب یا ی و استفایث  ب  به هوم

  شناسی وان ی  فضای یی عومیشاوه  قتصای  فتا یای  این بان  ق ا  گ فته است. 
عوامل    ا ی  تحوال فهم بابا ها خواقاات ایساییااحساسات و  م تلط باهای مولفه

  که موروع اروی یوشتا  پاش  وی گا یبه کا  می   الگوی مص   و...اقتصایی
 اخواقی است  لذا  ف ی و  فتا  یایش یوینواحی تحوال ی  این   که است. یر  به این

اقتصای "تحت عنوان   ی  ایباات اقتصاییشناسی و  وان عوم اقتصای تعامل بان
 های ایسان ی تصمام تمام به ی اقتصایی یوین  شی یافته و این پیییه " فتا ی

 . پ یابیمی ی منابع محیویبهانه میی یتخصوص 
این یوشتا  ماحصل ب گ یان و توخاص گزا شی ملسوط ی  خصوص شناسایی و 

تاون دف یقای یقش  اهل یهای اقتصای  فتا ی ی  میی یت مص   در شه  کاپ
های یاشی اب محیوییت منابع در مقابوه با چالش( است که ی   استای 2102جنوبی )

 وی  پژوهش پاشایجام شیه است.  این شه ی اقتصایی و اجتماعی هی  مسا  توسع
یخستان پژوهش ی   استای تاثا  افزایش یقش ب جستگی )اهمات( و هنجا های 

یتایج پژوهش   تقارای در ی  کشو های ی  حا  توسعه است. اجتماعی ی  میی یت
و  یا یاقتصای  فتا ی ی   استای میی یت تقارای در  هایمولفهیشان اب کا دمیی 

 اهنمایی بساط ب ای میی یت و یست اییکا ان رنعت در و فاروار کشو  ی  
 های اقتصای  فتا ی ی  میی یت تقارای در است. استای استفایه اب مولفه

ی ت میی هاعامل و  یاس ها میی مقیم هاشمی مهیی ی  ایتها اب دقای مهنیس 
و به پاس حمایت اب ایتشا  این یوشتا  ش کت در و فاروار استان خ اسان جنوبی 

که محمی یاویدبایی و ف  ف   مهیی عنایتسایحسان سجایییکت  همکا ایم دقایان اب 
 یایی  ا یا م.تشک  و قی   کما  ایییا  بویه ا عهیه یوشتا تهاه و تیوین این 
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 یادداشت
ها و یاابهای متنوع جوامع بش ی ی  مقابل عوم اقتصای   یشه ی  خواسته

ی تا یخی این عوم ی  قااس با سای  عووم چنی سابقهمحیوییت منابع تولای یا ی. ه  
ی این یایش یوین  یر  به ش ایط سا (  اما  شی و توسعه 211اییک است )حیوی 

محاطی حاکم ب  جوامع بش ی  بساا  س یع بویه است. اب  ویک یهای یوین این عوم  
بی ا افزایش یایه   ا  یایش اقتصایتحواوی  ظ فاات است کهالگوهای اقتصای  فتا ی 

شناختی و  وش شناختی  یاوعی تحاو  مع فات   ی  واقعگا ی اقتصای  فتا یشکل
شناسی و ییگ  عووم   وانیایش اقتصای  فتا ی با کماک است.  یاقتصای ایبااتی  

 .یهی  فتا های واقعی کا گزا ان اقتصایی  ا توراح یا ی شناختی تواش 
  ایسان اقتصایی و یاقتصای ایبااتپ یابی یر یهت ین ملاحث اب مهمی  واقع  

سابی  م ایسایی  ب ای می وعو ماینی  اقتصایو عوم  ستاهای  فتا ی ویژگی
شناختی مناسب اب ایسان  مستوزمگذا ی و کا ک یهای خوی بانی  سااستپاش

قتصاای  فتاا ی ملتنای با  ایان ایایه ا .است( های اقتصاییگا یمحو  تصمام)
هاای اقتصاایی  گ ایایاه ی  تحواالواقاع اسات کاه افازایش شاواهی  وایشاناختی

های بییگی ایسان بهلوی و واقعات بانایی  تحواال و پااش ا توایاایی عوام اقتصاای 



اب  ویک یهای یوین ایباات . یهیبهت ی  ا پاشنهای می هاایبه این حوبه سااسات
ی دن ی  رنعت در و فاروار ی   استای میی یت اقتصای  فتا ی  کا ب ی اخواق

 مص   در یر  به محیوییت منابع دبی و... است.
توایی ی  و می است منابع درمیی یت اب  ییشاخه  میی یت مص   در

سابی الگوی مص   در و بهانه استای موث ی  ا ی   هایفعالات  بساط ییمجموعه
اب   این بناب  یاز خواهی شی. دربه کاهش یااب  سلبیهایت ی  دن معمو  یا ی که 

های و کاهش هزینه درسابی مص   میی یت مص    بهانه هایت ین هی مهم
 چه ی  تعاان الگوی مص   در ش ر و دناست.  و توبیع دران امت ب ایمو ی یااب 

در ی متغا های اروی موث  ب  مازان مص   یشناسا است سابی مو ی توجه بهانه
 به طو  قطع. شی خواهی پاشنهای  فتا ی –های ابزا ی بمانه  شاوهاین است که ی  

 اقوامی  ش ایط اب متاث  و است متفاوت یینطقهمهای همشخص یپایه ب   اهکا ها این
سطح  یرا ف هنگ و تابع تقارا )مص  ( در ش ر اب متغا های   عات اقتصاییور

  های ولاکی و بهیاشتی هایه وبهای گ م سا   مشخص  ی دمی س ایه  تعیای قامت
 در و... خواهی بوی.های تامان و توبیع شلکه

ت ین منابع محیوی دن  اب مهم ب ایدر و  قابت اب سویی  سطح یست سی به 
  ی خشک خاو ماایه  به ویژه ی  منطقهسوم خواهی بوی یههای چالش ب ایگاز هزا حوبه

که ی    ی منابع در ی  یست سو کاهش شییی س ایه  شی جمعات  تغاا ات اقوامی
المووی جیی شیه و روح  ثلات و های بانساب چالشرو ت عیم میی یت رحاح  بمانه

 های جیییی مواجه خواهی ساخت.ی پاییا  منطقه  ا با دسابتوسعه
های اقتصای  فتا ی و یر یه هااین یوشتا  با هی  دشنایی با مفاهام پایه  تئو ی

تاون( تهاه و تیوین ی مو یی )شه  کاپی یک یمویه مطالعهاب منر  کا ب ی ب  پایه
 یزی و امو  اقتصایی ی معاویت ب یامهشیه است. ی  رمن اب همکا ان حوبه

ها و تواش ی  به ثم   ساین ش کت مهنیسی در و فاروار کشو  به پاس حمایت
 کنم.و قی یایی می این یوشتا   تشک 

 
 مهدی هاشمی مقدم                              
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 کارپیشانی 
ثا  اتحت ت میییی است کهمیت   بساا ی اب مناطق شه ی دف یقای جنوبی

ها  منییاین یااب .یهستن یمنابع دب یمیی یت تقارامنی و یاابق ا  یا یی در بح ان 
دف یقای یک اب  اهل یهای کوان یولت بی ا بز گ بساا  خوییمایی ک یه  ی هاشه ی  

های بز گ ی  شه   جمعات.  شی اقتصایی است یو توسعه ت ویج  شی  جنوبی
تقارای در ی  حا  حار  است و ت  ا یی  باشیدف یقای جنوبی که چالش در 

ی  این کشو  در  ا مصا   عمومی تقارای مجموع قابل توجهی اب سهم  شه ی 
 .یهیتشکال می

  گذا ی()قامت هاتع فهمیی یت به  هعمی   به طو هاتا یخی  شه یا ی منر  اب
شی اب های دموب( و ب یامهابیییشتمیی یت مص   و )ماینی مهنیسی میاخوات فنی 

های سا  گ فتنی. طیبه ه می دری میی یت تقارای  استای  ط یق  وابط عمومی
ی   هعمیبه طو    (منطق شه ی )متصییان تامان و توبیع در هااخا   شه یا ی

ی   اقتصای  فتا ی  اهل یهایبا  ی توامدبمایشهای ط حاب توسعه یافته   کشو های
  ایی. یتایج حارل اب این  اهل یهاک یه ی ف اوانی در استفایهمیی یت تقارا  استای

 .ستی  بساا ی اب موا ی و ی  کشو های گویاگون بساا  یلگ م کننیه بویه ا



 جویی  جست و اقتصای است که  یها شته اب بی  مجموعه  فتا ی اقتصای 
 یاقتصایی مسایل حوبهگا ی عقوایی ایسان ی  کواساک تصمام هایگست ش می 

  طو  که واقعا هستنی هماناکتشافی است که اف ای  ا   فتا ی و توام با  ویک یهای
 منییاابهایی که مشیط احی خطی. اقتصای  فتا ی  ی   استای کنمشخص می

اث بخش بویه و اب ملایی دن  ایسایی است  بساا  عقوایی های ب ق ا ی ا تلاط با تصمام
اب گذا ی شیه های هی ب یامهگذا ی ب ای یستاابی به ب ای سااست به طو  کا دمی

 شوی.ی ف اوان میاستفایهکننیگان مص  ط یق تشویق  فتا  
های اقتصای  فتا ی ی  میی یت یی ی   استای مولفهعات گست یهلتاکنون مطا

(  اما ی  2100دلکات   یجام شیه است )ب ای یمویه مطالعاتی  رنعت ب ق ا  تقارا
تقارای در با  ویک یهای اقتصای  فتا ی ی   استای  کمیهای رنعت در تواش

های  فتا ی ها )مکایازمت  این پژوهش(. باش2100و پ ایس   ا وایجام شیه است )ف 
 های بی  بویه است:   استای هی ی  میی یت تقارا( ی  کشو های توسعه یافته ی  

 مشت کان یسلت به حجم دبی  (مص   در اهماتابی )سب جسته افزایش
 .کننیمیکه مص   

 ا ب خی اب هنجا های اجتماعیی مشت کان بمص فحجم در  یمقایسه. 

 ی  جویی مص   در( جامع و منسجم ) هنمویهای ر فهاطواعات  یهیا ا
 در.مص   حجم کاهش  خصوص

گ ان ایی  تا پژوهشعنار  فوق به تفکاک دبمایش یشیه پاشان ی  تمام مطالعات     
های گویاگون  ا شناسایی کننی. مشت کان ی  بمانهدر مص   حجم بتواینی اث بخشی 

های اقتصای  فتا ی مولفهامکان استفایه اب  و شناساییمطالعه پژوهش ی   استای این 
تاون دف یقای جنوبی ایجام ی ی  شه  کاپی   استای کاهش حجم مص   در خایگ

هزا  یمویه )مشت ک یا  893با ایتخار  2102شیه است. ی  این  استا  ی  یوامل  
با یک گ وه کنت    با یک ییگ  و  گویاگونیوع  فتا   3ی خایوا (  اب ط یق مقایسه

دما ی( ی تاون )جامعهتصایفی ی  شه  کاپ یشیه های کنت  ی دما ی دبمایششاوه
گ وه  9گا ی تصایفی ی  ی ایتخابی  به رو ت یمویهخایوا ها استفایه شیه است.
که  هستنی و شامل مشت کایی شییی ایتخاربه رو ت تصایفی  )یک گ وه کنت لی(

ت  اب و کممص فی  ایگان در حیاقل  سطح ت  ابباشها دندر حجم مص   فقط 



 

به رو ت تصایفی بویه و ( 2100) وب ی  سا  گذشته شلایه ی  ه   مت مکعبیو 
های موث  ب  کاهش ی   استای ایجام این پژوهش و شناسایی عامل ایی.ایتخار شیه

  به ش ح بی  لحاظ شیه است:  سه عامل اروی  فتا یمص    
  مشت کان(. هایهخایواخایگی در مص   حجم )ی ک و دگاهی( اهمات( 

  حجم متوسط ها با خایوایهمص   در  یمقایسههنجا های اجتماعی )با
 ی سکویت(.محوهدر ساکنان مص   

  درمص   جویی ی  ر فههای متنوع و دگاهی بخشی ی  خصوص شاوه اهنمایی. 

اب ط یق  در خایگیمص   حجم سابی ب جستهیقش  افزایشبا   پژوهشی  این 
ها ی  ی مص   با همسایهیی یا مقایسهها ی  یک یمویا  ماوهمص   خایوایه گزا ش

 یک یمویا  خطی  حجم مص   در به مازان قابل توجهی کاهش یاشته است. 
ی جامع ی  خصوص تفکاک اث ات  وی  یخستان مطالعهپژوهش پاش

هنجا های اجتماعی و افزایش ب جستگی )اهمات( حجم مص   در با  ویک یهای 
لحاظ شیه ی  پژوهش که  تعیایی  فتا  مستقل است. سه ماه پس اب  فتا های

مص   در حجم گ ان یتاجه گ فتنی  گزا ش اطواعات دن ی  یست س بوی  پژوهش
سا  گذشته بویه  که یشان در مص   حجم ماه گذشته کا دمیت  اب گزا ش کل 

. یتایج استهای  فتا ی یاشته ت ین کا دمیی  ا ب ای ایتقا  ساگنا باش یهیمی
جویی در های ر فهگزا ش شاوهکه  یهییشان می تجزیه و تحوال یهایی پژوهش

 یقش موث ی ی  کاهش مص   در یا ی.
ی یقش مولفه وی  یخستان پژوهش ی   استای تاثا  افزایش پژوهش پاش

ب جستگی )اهمات( و هنجا های اجتماعی ی  میی یت تقارای در ی  کشو های ی  
)اهمات( و هنجا های حا  توسعه است. ا بیابی چنان  اهل یهایی )ب جستگی 

اجتماعی( ی  کشو های ی  حا  توسعه ی  مقایسه با کشو های توسعه یافته که 
های محسوسی ی  ساختا های بی بنایی کوان یا یی  بساا  مهم است. یهایهای تفاوت

ی تامان و توبیع در  ا ب عهیه یافته وظافه  کشو های توسعهت  شه یا ی که ی  باش
ت ی ب  ها با کشو های ی  حا  توسعه که کنت   کمی  دن ت یهمگویی باش  یا یی

 های خوی یا یی  وجوی یا ی.  فعالات
که عنار   فتا ی ی  بست  اقتصای  فتا ی تاثا   گواه استیتایج پژوهش 

لات  ی   4ی ریی ) 0جویی ر فه .مص   در یا ییحجم محسوسی ی  کاهش 



های ایتخابی ی  ب ای یمویهدر مص   حجم  وبی به ابای ه  مشت ک( اب کل شلایه 
ی  شه   خایگی مص   درحجم این پژوهش قابل توجه است. یر  به مجموع 

حارل اب اعما  جویی ی  سا  است  ر فه مت مکعبماواون  811تاون که کاپ
 )حیوی 0تاون استمص   در شه  کاپحجم ی ری مجموع  یامعنار   فتا ی 

ی  ماه ژایویه  پس اب اعما  عنار   فتا ی  مازان  .مت مکعب ی  سا ( 000110111
( تجزیه و تحوال شی  ایتخابی های غا کنت لیهزا  خایوا  )یمویه 273جویی ی  ر فه

و ب ای  مت مکعب 270708 در جوییحجم ر فه جولاییهی ی  ماه یتایج یشان می
یر  به این که  فتا های اعما   بویه است. مت مکعب 280340ت  )فو یه(  های کوتاهماه
اب  اهل یهای  فتا  مهم استفایه  تنها  فقط ب ای یک م تله بویه و ی  این پژوهش شیه

حجم  بیای های گویاگون استفایه شوی  به احتما شیه  اگ  اب  فتا های ت کالی ی  ماه
یهی  اقتصای میت  خواهی شی. به طو  کوی یتایج پژوهش یشان جویی در باشر فه

ها )یا  فتا ی ابزا ی قی تمنی و یوین ی   استای میی یت تقارای در ب ای شه یا ی
 متصییان در و فاروار( است.
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 سرآغاز
توسط  رنعتیمصا   و شه ی های میی یت تقارای در ش ر ب یامه یتوسعه
یاپذی  اجتناربه طو  کامل ( شه ی تامان و توبیع در متصییانیا سای  )ها شه یا ی

که  دبیمنابع دف یقای جنوبی   کشو  ی شه ی  مناطق وبافزون  گست شبا  .است
 .شیه استمحیویت    کننیمیب یا ی به هی ش ر و رنعت درها ب ای تامان شه یا ی
  به طو  معمو ح ان( ب فقیانهای )یو ه یدب هاییاابو توبیع تامان   ی  ایج اهل یها

میی یتی های امایهس یااطواعاتی  های دگاهی بخشی ب یامهشامل اج ای مجموعه 
بویه ب یامه اب این یو  یا ت کالیهای تامان و توبیع در شلکهفشا  میی یت  -قامت
ت ی  ا پاش های باشایتخار 0عوم اقتصای  فتا یهای اخا   طی سا  حا با این  .است
ی   استای اییاب امای بخشی چشمکه گذاشته شه ی  یا ی اب درب هان به یمتصی وی 

 میی ت تقارای در است.
گا ی  شی چشم اخا  یاست که ی  سه یهه اقتصای ی اب عومیشاخهاقتصای  فتا ی  

 باگا ی منطقی های کواساک تصماممی  یتوسعه اقتصای  فتا ی  هی  .یاشته است
ها که ی  شخصات ایسان ستا ییقاط رعف فک ی و تعصلاتلحاظ ک ین 

گذا ی سااست اقتصای  فتا ی ب ایکا ب ی . وجوی یا یب یا ان( کننیگان و به ه)مص  
  گا ی یهاییبا تصمام گذا یسااست ف دینی بی ا  مطوور بویههای گویاگون ی  بمانه
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های هی یستاابی به  ب ای هاییسااستگا ی شکل .یییا بیایی با یک ییگ  تعامل 
های  وب کا ب یت ین مه  اب مهی  یی  جامعهاب ط یق تشویق به تغاا   فتا  ی تسااس
ب یا ی به ه هایسامایهمیی یت ی  ها استفایه اب این سااستاست.  یوین عوماین افزون 

ایتقا   پمپاژ  تصفاه دو ی  )جمع فارواردر )تامان  ایتقا   ذخا ه  پمپاژ و توبیع( و 
 :ستایلال  به یو و یفع(

 ایتقا  خطوط  ب یا ی ابظ فات به ه در و فاروار  میی یت رنعت متصییان
ها دن میی یتی هابی ا هزینه  یهنییافزایش ماییکی  ا های توبیع و شلکه

تاساسات و ب یا ی اب به هی   اییکی ای عموااتیهفعالات مستوزم یاست و بیای
 ییبه شاوه  فارواردر وهای سامایه  اغوب .یا یفاروار در و تجهازات 
  شویی.ب یا ی میبه ه یرامنی تق یب به طو به که شویی ط احی می

  به ایتخار مشت کان وابسته است. در و فاروارمیی یت رنعت متصییان فعالات 

ی استفایهب ق رنعت میی یت تقارای  ی   استای به طو  عمیهاب اقتصای  فتا ی 
در میی یت  یهایی ب ای استفایه اب دن ی  تقاراتواش 0(2100دلکات )ف اوان شیه و 

تاکنون   ی اقتصای  فتا یهاشاوهاستفایه اب . 2(2100)ف ا و و پ ایس است  ایجام شیه
تاثا   سلبها یه این تواشاخوشلخته  اما ی  کشو های توسعه یافته محیوی بوی

به طو    هشژوپ اینی  . استیاشته در  مص  حجم  کاهش ی  مهمیاما   کوچک
 :شیه استاستفایه  ی درب ای میی یت تقارا فتا ی  یشاوهاب سه  هعمی

 خویشان با مشت کاندر مص   )اهمات( حجم ن ب جسته ک ی. 

 محل سکویت( ماایگان جامعهبا  مشت کاندر مص   حجم  یمقایسه(. 

 در مص  حجم  کاهشهای شاوه خصوص ی  مشت کاناطواعات به  یهیا ا.  

تا بتوان   اییب  سی یشیه تفکاکبه  های فوقایجام شیه  مولفه هایپژوهشی  
 امکان سنجی  وهشژپ این هی  .ک یشناسایی جیاگایه و  ها  ا به طکا دمیی دن

دف یقای شه های اب مص   در ی  ب خی حجم اقتصای  فتا ی ی   هایابزا  اعما 
مازان  گ انپژوهش  اینعواوه ب  . استمیی یت تقارای در ی   استای جنوبی 
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شناسایی و تفکاک به   اها اشا ه شی که به دن  فتا ی هایمولفهاب  ه  یکاث بخشی 
  .اییک یهب  سی 

گ ان توسط پژوهش 2102ی  یوامل   ییهای فوق  پ سشنامهمولفهب  سی  ب ای 
ی   وناتکاپ شه  های درحساررو تریو   م کزابمان در و با همکا ی س

 841شامل ) 2ایجام شی بز گمقااس  ی  0تصایفی یکنت   شیه هایدبمایشبست  
 یمتفاوت و یک گ وه کنت ل یدبمایشه هشت گ و شامل  هابمایشداین  .(هزا  خایوا 

 شامل  (یوشتپی) A4 یا ای یک ب گ و گاهی یو ب گهای دبمایش گ وه. بوی
طاف   فوق هاییوشتپی. ییبوی های مص   درحسارجامع رو ت اطواعات
 هاا خایودر مص   حجم ب   هاشناسایی تاثا  دنهی  اب اطواعات با یی گست یه

 ب جستهعنار   ب خی  یوشتپی 3 این ماان ی  .بوی( یمویه مشت کان ایتخار شیه)
)محل دما ی  یمص   با ماایگان جامعه یمقایسه(  هامص   در خایوا  ماینی)

-پیاب  ییبه رو ت مجموعه ب خیو جیاگایه   جوییواعات ر فهاط وسکویت( 

اطواعات به و هنجا های اجتماعی(. این )اهمات( )ماینی ب جستگی  بوییی هایوشت
جویی ی  ر فه ا )متغا ها( اب عنار   فتا ی  یک   ه ااثتشناسایی  امکان گ انپژوهش
  ااثت  منییرام شکلکه به است  ییخستان پژوهش  پاش  وی پژوهش. یهیمیدر حجم 
منحص  به اث ات  وتفکاک ا اب هنجا های اجتماعی  )اهمات( در مص    سابیب جسته

-پیهای کنت لی  هاچ گ وه یکته این که  . یه استها  ا شناسایی کمتناظ  با دنو  ف ی

ی یافت ی خوی هایهای مص فی ماهیو هدر  هایحساررو تاطواعات به جزء  ییوشت
 .اییک یهی

 های درحساری منضم به رو تهایوشتپیتحوال   تجزیه وسهولت  ب ای
 اوایل یوامل  تا بان ماه) م تلهتنها یک  مطالعه مو ی ت  خایوا های باشب ای   مص فی
 های دبمایشگ وه تاثا گذا یمازان ا بیابی  هم چنان ب ای ایی.شیه ا سا سپتامل ( 
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   یک عاملااثتعومی است که با استفایه اب دن  ییشاوهتصایفی  یشیه دبمایش کنت   2

(Intervention) ها به شکل تصایفی اب . ی  این شاوه  یمویهسنجیمیمطالعه  مو ی ی ا ب  جامعه
شویی. تنها میی دما ی ایتخار و به شکل تصایفی به گ وه کنت   و دبمایش تخصاص یایه جامعه

ها است. بناب  این  تاثا  دن عامل ب  متغا های تفاوت بان گ وه کنت   و دبمایش ی  ی یافت دن عامل
شوی. پس اب اتمام دبمایش  ب خی اب یتایج ی  یو گ وه تحت دبمایش و گ وه خ وجی سنجایه می

 .بان دبمایش و پاسخ ا بیابی شویی  وابط عوت و معوولیشویی تا کنت   با یک ییگ  مقایسه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AA


 

های ه  گ وه با ییگ  گ وهو  ی ه  ماه وبایهدر مص   ماایگان تفاوت   گویاگون
ها ایسهمق این .ه استشیمقایسه استنلاطی تورافی و های متیاو  دما  شاوهبا  یدبمایش

 بخشیاعتلا ب ای یجام شییی. تحوال  گ ساون ا اینیم سایه ییمقایسه هایشاوه با
ی ها)یمویهبه شیت به یکسان بوین احتما  ایتخار خایوا ها  پژوهشاین   ایجیت

کنت   و عیم تلعاض بان   ب خو ی  گ وه مستقل( 9) گویاگونهای ی  گ وه( ایتخابی
به  وابسته است. هایوشتپیقلل اب ا سا   و کنت   یدبمایش هایی گ وهخایوا ها

گست یه و  مقااسبا توجه به   پژوهش پاش  وییر  به این که  گ ان اعتقای پژوهش
امکان شناسایی  ایجام شیه و ی  مناطق شه ی (مشت ک-هاخایوا )بز گ  هاییمویه

ابزا های  با شناسایی شیه اقتصای  فتا ی یپایهی که ب  مص فدر ی توفاق بابخو یها
  ها ی  حا  حار  ی  اختاا  یا ییکه شه یا یمیی یت منابع در ی  یست س 

    یا ی.اث بخشی  جو یتای ها هنموی

 مصرف آبحجم و کاهش  0اقتصاد رفتاری .8-8
 عمومی هایگذا یمهمی ی  سااستیقش   اخا   عوم اقتصای  فتا ی هایی  سا 

توایایی ایجای   این عومگویاگون های فوایی یاشی اب توفاق بانشک یه است.  ایفا
ب ای که  کنیمی تشویقی های فتا  ایجام ا به  دحای جامعه  اهکا های سااسی که

 ا  کننیی اب ایجام دن  فتا ها اجتنار میاما اغوب به یلایو  خویشان سویمنیت  است
متنوع ی   یهای بالقوهمشوق ایجای ی   استای  ژوهشاین پ .دو یبه وجوی می

مص   حجم ب  ها نداث گذا ی  و ا بیابیمص فی مشت کان  در یهاحساررو ت
 گویاگوییا ی   عنار   فتایامه. ی  ایجام شیه است تاونی شه  کاپهادر خایوا 

  هنجا های اجتماعی و (اهماتب جستگی ))هستنی   اهل یهااین  یپایهکه 
 .(0-0)شکل  است ( ب  سی شیهو اطواعات الگوب یا ی

 
 
 
 

                                                           
1Behavioural Economics 



 
 
 
 
 
 
 

 
 : عناصر رفتاری راهبردهای اقتصاد رفتاری پژوهش8-8شکل 

  8سازیهرجستب .8-4

 گ فت یر   ی این گزا ش بایی ی  فتا ی که ی  ابتیا)مولفه( ت ین عنص  همم 
همزمان ما که     منابع شناختی محیویی یا ییاشخاص . اغوباست سابیهب جست

این ی   گا ی و  فتا تصمام اهمات. ها یاستامچاز تمامخصوص  ی  تفک قای  به 
 گا یب ای تصمامها م بوطه و ا بیابی دن هایواقعات تمامدو ی جمع است که

. ب ای است ی متعیییی دگاهایههاو تواش بمان مستوزم  دنایجام  که  استیشوا   بساا 
 اشخاص ابت  باش  (س یع هایبه خصوص تصمام)  وبم ه هایت  تصمامباش

 ب ایو اب این اطواعات  کنیخطو  میبه ذهن سهولت به که کننی استفایه میاطواعاتی 
رو ت ی  عوم اقتصای  فتا ی و  وایشناسی  به که   ب ییبه ه می گا یتصمام

شوی که اف میاین ف دینی به این رو ت تور. 2استاشا ه شیه ها به دنگست یه 
ف اوان  یگا ی استفایهف دینی تصمامی   (فک ییا  حسی) ل ب جستهیمسااب  هاایسان
 گا یتصمامف دینی  ی  ا اهمات( )بیل غا  ب جسته یمسای  حالی که  کننی می

 . گذا یتاثا  می یاز فتا   ب  ب جستگی  ی دنی  یتاجه   کهکننیحذ  می
اما  یک موروع وجوی یا یی )اهمات( متعییی ب ای ب جسته ک ین های شاوه

ی  خصوص موروع مو ی  ت یمواحرهقابل  اطواعات یهیها ا ادنت ین شایی سایه

                                                           
1Salience 

 .( م اجعه کنای2118) (kaman) کامنپژوهش به  ت  مطالب مو ی یر  باشب  سی مطالعه و ب ای  2 

یعنار   فتا   

 اهمات )ب جستگی(

اجتماعیهنجا های   

 الگوب یا ی و اطواعات
پتایسال ا بش هنجا های اجتماعی 

 اجتماعی

 خل ی(های جمعی )بیغفوت

 های( اجتماعیهای )تفاوتفاروه

های م جعی گ وهاییابه  



 

 مایع اب شنا  هاکوسه یاب حموهب خی اشخاص ت س یسلی  ب ای یمویه باشی.  یر 
ی  ت یییی ت س و  هاچاشخاص ی  حالی که همان   شویها ی  ی یا میک ین دن

خاوی    به م اتب اینیگیحوایث که احتما  دساب ییین اب  با این  یی اینیگی ییا 
توان می  ا. این موروع (2119 0)للات و یابن  است هاکوسه یت  اب احتما  حموهباش
  شوییاخلا  مییخست  س فصل اغوب تلییل به ها کوسه یهتوجاه ک ی که حمو گویه این

ی  ذهن  ه این کهاین گویه یاستنی. یتاج هعمیبه طو   ییجایه هایی  حالی که تصای 
 اینیگی  هایبه تصای  یسلت به احتما  هاحموات کوسه  شخاصبساا ی اب ا

سواحل ی یا ی  اب شنا ک ین  بیاییاف ای  ت س سلبکه است  ت ()با اهماتت  ستهب ج
 .ییا یی اسی هو هاچ ت سی  یسلت به  اینیگیها دنکه    ی  حالیشویمی

ها هی  دن که ایجام شیه  اقتصای ومع ی  متعییی هایپژوهشی  حا  حار  
 بانی  ابطه اختصا به این پژوهش  . تاس بویهفتا  و ب جستگی   ی ابطهشناسایی 

ت  ب جستهموروعی  اگ . یکنتوراف میمستقام و قوی به طو    ا  فتا ب جستگی و 
. یییا ها ایسانهای و واکنش فتا   ب  ت یمنیقی تیفوذ و تاثا    باشیت ( )با اهمات

شیه است  اثلات گویاگوییمایایی  مطالعاتها و دبمایشی   م تاهاین یتاجه چنیین 
 .2(2101و شفا  و بواافسکی  بو    9211  سوا و شاو 2113و همکا ان  ی)چا ت ای

ایجای یک منلع اطواعاتی سلب )ا بش افزویه(  مالاات اخذاخا    هایطی سا 
مالااتی موییان  ا و  فت )اهمات( ب جستگی بان ی ابطهی  خصوص  مایایی غنی

    اگاییاین یتاجه  سایهبه یی ی  مطالعه 8 (2119). چاتی  لویی و ک افت است شیه
 مشت یان  شوی ی جکالاها بنیی  وی بسته)مالاات ب  ا بش افزویه( کالاها مالاات 

رنیوق هنگام تسویه ی   بمایی که مالاات اجناسی  مقایسه با  ت یواکنش باش
به این یتاجه یی ی  مطالعه 4 (2119) فانگوشتاین. یهنییشان می  شویمی اخذف وشگاه 

ی  مقایسه با بمایی  ییالکت ویاکی عوا ض جایه هنگام پ یاخت   اینیگان  که  سای
عوا ض توجه  لالغت  به مکمکننی  پ یاخت میکه عوا ض  ا به رو ت یقیی 

با یی عوا ض جایهعوا ض الکت یکی ی تسویهشیه تا این موروع سلب  .کننیمی
 .یاشته باشی شی  ی جهانت  ی  بساا ی اب کشو هاباشثلاتی 

                                                           
1Levitt and Dubner 
2Chartrand et al, Sela and Shiv, LeBoeuf, Shafir, and Belyavsky Bayuk 
3Chetty, Looney and Kroft 
4Finkelstein 



  ایجام شی 0 (2119)تی و سائز او چ (2119)توسط سائز  که هاییپژوهشیتایج 
وجوی  مشابهی فتا    کننیگان مالاات ب  ی دمی یازختپ یای   فتا    یهییشان می

به  های ک دن مالااتی کهی گست یهی  قلا  قوایان مالاات  گان کننی. پ یاختیا ی
یشان   مطووبی فتا ی واکنش   ها ب جسته یاستب ای دناست و  یسلت پاچایه

استایگو و بینمن پژوهش   مایایی ب  مطالعات های ییگ  ملتنیاب یمویه یاییی.ی
چک دن  موروعی که یبه پ سشنامه گوییپاسخ یتاجه گ فتنی  هادن .است2 (2110)

 بان ا  بیون اعتلا ریو  چک احتما   محسوسیبه ط ب   است بیون اعتلا 
 ییا ییگان حساب  ا ی  مقایسه با اییپ سشنامه پاسخ یایهاین  بهکه  ییا ییگان حساب

به این 8 (2100)یهی. بودن و همکا ان میکاهش   اییبه این پ سشنامه پاسخ ییایهکه 
احتما   به  سوامت و امو  مالی ی با موروعیپاسخ به پ سشنامهکه  یتاجه  ساییی
بامه حق خ یی در و  یتسویه هاییستگاه اب کننیگانش کت یاستفایهسلب افزایش 

ی که به ی  ب یامهمشا کت یگ فت  ه یتاجیی ی  مطالعه 4 (2100). سکستون شویمی
  کنیب یاشت می اشخاصبایکی  ا اب حسار  ب قهای مص   هزینه  فنآو ایهرو ت 

ی یب یامه استفایه ابی  حالی که  شوی می هادن ب ق مص  افزایش  سلبی  حقاقت 
ی ریی  0کاهش  سلببه رو ت ماایگان   یااب یا ی کننیهمص  مشا کت  به که

 .شویمیمشت کان ب ق  مص  
 رنایع فتا  مص   در خایوا ها و  ب بخواهام   اگ  مطالب ا ایه شیهبه  یر 
 مص   درحجم  و مفاهام  اهل یها گا ی اببه ه  یک اقیام معقو   گذا  باشامتاثا 
ه ب جست فعالاتدیا   مط ح استهموا ه این سوا    با این وجوی .استیست س  ی 

 ؟خا شوی یا مص   در میحجم  کاهش سلبسابی 
مص   در  ا کاهش حجم که ب جستگی هایی فعالاتکه یکی اب وارح است  پ 
عواوه ب  عیم  .است)مشت کان( خایوا ها  مص   درحجم عیم گزا ش   یهیمی

 کاهش سلبوجوی یا ی که یاز های ییگ ی شاوه  در مص  حجم گزا ش 
 هبا  اراف هایپژوهش یمطالعه . ی  این بمانه شویمیمص   در حجم ب جستگی 

                                                           
1Saez - Chetty and Saez 
2Stango and Zinman 
3Zwane et al 
4Sexton 



 

 مورع این پژوهش اب دن جایی که .است سویمنی 8اطواعاتی ارافه با  و 02یایتخاب
یاست  گویاگونهای ایتخار اب بان گزینه ی  خصوصو  است مص   در حجم

 پژوهشاین اب  بخشی  تنها م بوط به با  ارافی ایتخار( هایپژوهشبحث اروی )
 ه با ارافشامل   این پژوهش یه شیهیمطالب ا ا. ا تلاط یا یمو ی بحث  به موروع
اب  0پ یابش اطواعات و شناختی ظ فات  اطواعاتی با   افزایش یا کاهش 4اطواعات

کاهش  تعلا ی به  .به ه بل ییها واینی اب دنتمی گ انموا یی هستنی که سای  پژوهش
کاهش احتما  ب جسته شین موروع اطواعات  سلب پ یابش اطواعات 6ختیبا  شنا
ارافی  با  یپژوهشی ی  بمانهی   7(2101)و تای  یفنی هن  گ الش. شویفوق می
با   ب  که یا ییی اشا ه ایتخار و اطواعاتی ا ایه جوایب گویاگونبه   اطواعاتی

اطواعات  سابیب جستهسلب متعاقلا و است  گذا یتاثا  اطواعات ابشیشناختی پ 

                                                           
1Choice Overload 

با بمان  اشخاص شناختی است که ی  دنمتیاو  و  یینیدف   (Choice Overload) ارافه با  ایتخابی 2
فو  الوین تا   توسطیخستان م تله این ارطواح ب ای کننی.گا ی شویی که تصمامبیایی مواجه می

(Alvin Toffler )شوک دینیه  ی  کتار(Future Shock)   شی.مع فی  09701ی  سا 
3Information Overload 

دم یکا ی ایالات متحیهتوسط ب ت ام ک اس ی  کالج هایت   م تله   یخستانارطواح ارافه با  اطواعاتی 8

ی   0971مط ح شی. ولی توسط دلوین تافو  ی  سا   "هاسابمان میی یت" عنوان تحت یی  پژوهش
و تولای   بانی ک یه بویپاش ( شوک دینیه). دلوین تافو  ی  کتابش ی شیدم یکا مع وفی ایالات متحیه

 .شویمیهایی ی  بییگی کا ی و اجتماعی اف ای ایجای دساب سلبگست ش  وب افزون اطواعات ی  یهایت 
اجتماعی  تلواغات مجابی و محاطی  کپی و تکثا   یها سایی  شلکهگست ش ابزا های اطواعام وبه با 

یتایج مطالعات . کنی ا تهییی می جوامع ایسایی احت اطواعات  ارافه با  اطواعاتی باش اب ه  بمایی 
-تصمام ب بوکه   شویمی شخاصا فعالاتاختوا  ی   سلبحجم بالای اطواعات یه تنها   گست یه گواه است

اب یقاقه بعی  20تا  مطالعات  اشخاصیتایج مطابق گذا ی. میگا ی  یودو ی و کاستن اب لذت بییگی تاثا  
 . ا ییا ییتم کز و کا  مناسب  توایاییشان یهامطالعه و ب  سی ایمال

5Processing Information 
گذا ی شیه است. ی  این ایسان  پایهذهن می  پ یابش اطواعات ی   یپایهبا  شناختی  ب   ییر یه 6 

 .میت بونی یحافرهی کا ی و ی حسی  حافرهبخش اروی یا ی: حافره 8می   پ یابش اطواعات 
 Richard)  یچا ی اتکانسونو  (Richard Shiffrin) شاف ینتوسط  یچا ی  0963ین می  ی  سا  ا

Atkinson ).به چاپ  سای 
7Greifeneder and Todd 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Shock
https://www.chetor.com/tag/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA/


 هادن بنییاطواعات و طلقهی ا ایه ی این پژوهش  بهیو جنله اب این  وی .شویمی
   .اختصاص یا ی

 ایتخار به الزام سلبافزایش اطواعات   یهی پاشان یشان می هایپژوهشیتایج     
  کنیوا ی می اشخاص ا به  ت یشناختی باشبا  بوکه تنها   شویییمی بهت  )یا  فتا (
ت ین مطوور  حجم بیایی اب اطواعات لحاظ ک ینبا  وی تا ها ایترا  مینبی ا اب د
موقعاتی  ایجایسلب   اطواعاتحجم افزایش  تعلا ی به  .یهنیب ا ایجام ها فعالات

  ارحاح تصمام  یتوان  ب ای ب  سی باش اب حی اطواعاتشوی که به یلال وجوی می
اشخاص   ی  این موقعاتبه این یتاجه  ساییی که  0 (2114). لی و لو ی ک ی اتخاذ

  کننی.ت ی اتخای مییادگاهایه هایایتخار
احساس  ورعات سلباین   یهییشان می 2 (2101) گ یفنی  یتایج پژوهش     

که ایترا   با این ی  واقع . شویمیکننیگان )مشت کان( ی  مص  ت ی  رایت کم
ت  تفک  باش  سلب در مص  حجم  خصوص ی ت  اطواعات باش ییها ا است 
مص   حجم اب مشت کان  یایشدگاهی و  کاهش سلبولی ب عکس   شویمیاف ای 
مص   در حجم ب جستگی  کاهشو  س ی گمی سلبی  یهایت  وشوی می در

 . شویمی توسط مشت کان
 .کنیمیعمل و ایتخار بهانه )اهمات( ب جستگی  ب خوا  بنیی ملهم اطواعاتطلقه
ت  شین سلب سخت اشخاص است که ی  اختاا   یاطواعات ر یحبنیی عیم طلقه

  2118 لانچک یاش و   2110 هل)ییشوی می این اطواعاتمفاهام  ببساا ی ای ک 
اشخاص بییگی اطواعات ی   استفایه ابو به تلع  8 (0997 وسو   0993من و کان هاف

با  ارافی مطالعاتی  پژوهشی   ت  خواهی ک ی.مناسب  ا یشوا های و اتخاذ اقیام
اگ   هکیافتنی  یتاجهها به این  دن 4 (2113)گاون  و همکا ان ومتوسط  ایتخار 

و  اشخاص  رایت بانمعکوسی  ی ابطه  باشنیشیه یبنیی طلقه وروحاطواعات به 
  دیی.به وجوی می  اطواعات حجم

                                                           
1Lee and Lurie 
2Greifeneder 
3Diehl, Kornish and Lynch, Huffman and Kahn, Russo 
4Mogilner et al 



 

 در های مص  حساربساا ی اب رو ت (  ورعاتb2010و  a2010) 0اسواب ت
بنیی این طلقه ک ی.توراف بالا  هایمولفهتحت تاثا    دف یقای جنوبی  ا   کشوی

-و پاچایهبا ببان فنی باش اب حی  هاموجوی ی  دن اطواعات و هملهم بوی هاحساررو ت

این  (2101)اسواب ت به اعتقای . استبویه ملهم بساا   مشت کانکه ب ای  شیهه یا ا یی
ی  کشو   در هایحساررو تا قام منی ج مشت کان اب سلب یشوا ی ی ک پیییه 

مص   در ب ای حجم وجوی یا ی که هموا ه   این احتما  لذا. شیه است دف یقای جنوبی
حجم شوی تا این موروع سلب می  احتما  هب  هیتاجی   .یلاشی با اهامت خایوا ها

های ی  بمانه)مشت کان(  هاخایوا  هایی  تصمام ت یکم اهمات جایگاهمص   در 
توان با که دیا می هی  ا بیابی این به   ویپاش پژوهشبخشی اب  .یاشته باشیگویاگون 

؟ مص   در  ا کاهش یایحجم مص   در خایوا ها و کسب و کا ها  پ  یگ ک ین 
   اختصاص یا ی.

 2اجتماعی هایهنجا  .8-9
هنجا های ی ک توایایی  بهاقتصای  فتا ی  یی متعییی ی  بمانهعوم هایپژوهش      

. بساا ی اب این ایجام شیه استتغاا ات اجتماعی  و ب ایگاختن اجتماعی  ب ای ت ویج
ایجام شیه  وایشناسی اجتماعی  یاولاه ی  بمانه یهاپژوهش یتایج یهپای   ب هاپژوهش
قی ت اث بخشی  ب جنله اب هنجا های اجتماعی که  چها . ی  این بخش  است

و  هاگ وه/صاشخا باناجتماعی )فاروه(  تفاوت م جع  هایگ وهی اییابه) ییتاثا گذا 
به عنوان  (یهنجا های اجتماع ا بش پتایسالو  وجوی غفوت جمعی  گ وه م جع

 .ا ایه خواهی شی منیاطواعات ا بش ابی ییشایه

 

                                                           
1Slabbert 

جامعه متیاو  است و ف ی ی  یک هاى  فتا ى معانى است که ی  گ وه یا هنجا هاى اجتماعى شاوه 2 
بنیی و یاز ایترا  یا ی که ییگ  اف ای گ وه یا جامعه دن دموبی  به کا  مىج یان بییگى خوی دن  ا مى

اشخاص ی  جامعه تماعى است که با دن  فتا  اج هاییمعاا  ها وه ا ایجام یهنی. هنجا ها   فتا   قاعی
شوی. ه   فتا ى که با دن تطلاق کنی   فتا ى است به هنجا  و اگ  یسلت به دن ایح ا  سنجایه مى
 .شوییابهنجا  یامایه مى  یاشته باشی



 2ویتزکمن و ب کوابم   اگومامطالعات : 8مرجع هایگروهی اندازه. 8-9-8
 اشخاص  یهییشان میاجتماعی  ی   وایشناسی تاثا  اجتماع یبمانه ی  (0969)

  این پیییه یهنی.جامعه دن  ا ایجام می اف ایت  باشکه  یا یی تمایل به ایجام کا هایی
 هایماینی مشا کت ی  منافع عمومی اب ط یق پ یاخت) باشی چه  فتا ی همگایی

 .کنییاز ریق می  باشیگا ی سایه یک تصمامفقط یا  (مالاات ب  ی دمی
م جع ی   هایپژوهشیکی اب   (0969) ویتزکمن و ب کوام  ب اگوما پژوهش

ی ها ی  یکدبمایش. این است)ف ی(  )اجتماع( ب  اشخاص جمععموک ی تاثا   یبمانه
ابتیا ب ای دبمایش    گ انپژوهشیاویو ک ایجام شی. شه   های مسکوییاب محوه

سمت و به س  جای خوی بایستنی ک ییی که  ایتخار ا  یف ی  یهایت یه  یو و  یک
یک یف  که به بالا خا ه شیه بوی  اط ا جمعاتی اب م یم . ی  ه  مو ی  ینکنبالا یگاه 

یهایت حو  یک ی  و  شیهاین جمعات پ اکنیه ولی بعی اب میتی   ایستایییمی
ایج دبمایش یشان مشا کت کننیگان ی  دبمایش جمع شییی. یت ت  ابجمعات بز گ

ت  باش  اییی که به بالا خا ه شیهیههای اولای  رو تی که مشا کت کننیه یهیمی
تعیای  اگ  است. شیهت  باشیاز   بینیحوقه میها دنجمعاتی که یو   یاییابه  باشنی

ت ی جمعات کم  باشنیت  کم  کننیی که به بالا یگاه مییهای اولاهکننیهمشا کت 
و ش یف  ( 0962) اَش یایج این مطالعه با یتایج مطالعهیت. بینیها حوقه میدناط ا  

و )ش یف(  ها)اَش( یا گ وه اف ایب   جمع تاثا  ب ها دن .یسلی یا ی مطابقت8 (0986)
  این موروع و قابوات دن ی  به وجوی دو ین استنلاط غوط اب واقعات تحقاق ک ییی

های پژوهش  خا اهای طی سا شوی. می یحقاقاف ای قضاوت  ی  استنلاط غوط سلب
 یشاوهبه ( 2116) 4تزو وا یبیا  کسالگایای  این بمانه ایجام شیه است.  متعییی

                                                           
ها و هنجا ها و ی  یهی به ا بشخشی به اف ای و شکلب ت ین منابع هویتگ وه م جع یکی اب مهم 0 

هایی ت ین بحثگ وه م جع  یکی اب مهم ی  خصوص  بحث یاست. اب این  و فتا  دیان  یهایت
ی ماینی یهای بان  شتهشناسی و یاز گ ایشماینی  وایشناسی  جامعه هاییاست که ی   شته

 فتا   یهی بهب ای جهتاست. به تلع اهماتی که گ وه م جع   وایشناسی اجتماعی مو ی توجه بویه
ف ی یا اف ایی تغاا  کنی   رو تی که گ وه م جع یا جامعه یا ی  ی  و ک یا  اعضای یک گ وه

ها و هنجا های مو ی پذی ش گ وه گا ی با ا بشها و هنجا هایی مو ی پذی ش دیان ق ا  میا بش
 کشایی.با گ وه عضویتی می گا ی و او  ا به  ویا وییاو ی  تضای و تخارم ق ا  میکه عضویتی 

2Milgram, Bickman & Berkowitz 
3Asch (1962) and Sheri (1936) 
4Salganik, Dodds & Watts 



 

مشخص  ا دهنگ یک  که شخصی ایناحتما   ت ک ییی اثلاتصایفی  0دبمایش مایایی
 اب قللدهنگ  ا  دنکه  تعیای اف ایی بهبیایی  حیی  تا نیوست یاشته و یایووی ک

  .یا یا تلاط   ایییوست یاشته و یایووی ک یه
یهی که چنان ف دینی مشابهی ی  م اکز خ یی یشان مییاز  بابا یابی هایپژوهشیتایج 

به اعتقای . 2(0991 ن ب گ و همکا ان ه  0972گ ا ن ب   0968فی  )مک افتییاز اتفاق می
ی  یک   اب بابا   ا یا یی ت یسهم باش)عوامت تجا ی( ب ییهایی که  ن گ اپژوهشاین 
 ی.یشوت  خ ییا ی میباش  ت ها یسلت به ب ییهای کوچکمحصو  دن  بمایی مشابه یبابه

خاری که ی  فعالات  اشخاریتعیای عوایمی ی  خصوص و  ی یافت ساگنا 
او بوکه ب  مشا کت   گذا ییمی شخص تاثا  ب   فتا  مص فی ر  به مشا کت یا یی  

 ا  مذکو  فتا    ارلی   .ییگذا می  ااثتاو یاز  تابعتیی  منافع عمومی و  فتا های یاز 
 تابعاتمشا کت و    به تعلا ی ک ی توراف 8مش وط مشا کتیتوان به رو ت  فتا  می
 . یا ی هادن تابعاتییگ ان و مازان سطح مشا کت  خصوص ی  شوابسته به باو  ف ی

یک  هباهیایی  کمک مالی مازان ی   استای پژوهشی ب  (2119) 4ایگک وسون و ش
 مازان کمک مالیکه به این یتاجه  ساییی   دم یکا یایالت متحیهی  ایستگاه  اییویی 

سای  تماس  اهیاییتوان با گزا ش سطوح بالای  ا می گا یکه تماس می شخصی
های اهیای کمک ا ی  الگوی  یمشابه ی ابطه( 2114) 0گا ییگان افزایش یای. ف ی و ما 

ک ییی. به  ب  سییایشگاه بو یخ  جویاناب جایب یایش  خا یه یموسسه به یو مالی
ایتخار مسا  اسکی  که ی  پژوهشی به این یتاجه  سای  (2110) 6ترو ت مشابه  هوی

 دن مسا  یا ی.  اب ییگ ان استفایهمثلتی به مازان  ا تلاط  باباناسکی  توسط
ی ب  اعضای جامعهت ی ش ایط دبمایشگاهی که کنت   باش  سی ی به یر  می

لاخ  و شفا کنی.اب همان الگو پا وی می مازان مشا کت  وجوی یا یدما ی 

                                                           
یک ش ایط تج بی است که به یلال الگوسابی  ییتاجه  های مایاییدبمایش :ط ح دبمایشی مایایی 0

. دبمایش مایایی ی  یک یا یت ی ت  است و ی  یتاجه اعتلا  با ویی باشش ایط واقعی بساا  واقعی
منفی ط ح دبمایشی  ی. جنلهشویبا حیاقل عنار  تصنعی ی  دبمایش  ایجام میش ایط طلاعی 

های موث  به یلال فقیان کنت   ب  متغا  یا ی وت ی باش یمعمو  هزینهبه طو  مایایی این است که 
 .ت ی یا یب  متغا  وابسته  اعتلا  ی ویی کم

2 McPhee, Ehrenberg & Hrenberg et al 
3Conditionally Cooperative 
4Croson & Shang 
5Frey & Meier 
6 Heldt 



مازان دمایگی   منافع عمومیب ای بابی یک با استفایه اب ط احی ( 2110) 0شهمکا ای
 ا ب حسب سطوح متفاوت ب ای مشا کت ی  بابی های گویاگون  ا اب گ وه ه  عضو

. با توجه به ساختا  این بابی و ک ییی ب  سی( جمعاتکل گ وه )مشا کت اعضای 
. شیبانی پاش یازایجام مستقل این بابی و بیون توجه به جمعات   قابل دنمت  وابط

  کننیگانش کتی ری  01که  یتاجه گ فتنی ییهافاشلاخ  و همکا ان ی  دبمایش
. یاشتنیو مستقل  قابت دبای ی  حالی که یک سوم     فتا  مشا کتی مش وط یاشتنی

 پاش ب  سی هاکه هی  دن ا ایجام یای  گویاگوییهای دبمایش  (2117)وسون ک 
  ی هاییاهف ر ینافع عمومی خطی  ب  پایههای می  بابی ییمقایسه دما ی هایبانی
یتایج  میلی پشتالایی  .بویه استجامعه ی  منافع عمومی  مشا کت اشخاص ییحوه
 ش کت  فتا . بویسای ین کننیگان اب  فتا  ش کت تاثا پذی گ   فتا  یشان که شی

 مشا کتمازان به یسلت  باو شان تحت تاثا قابل توجهی   به رو ت کننیگان
گ وه خوی   ماایگان مشا کتی  تواش بوییی تا با  کننیگانش کت. عموم بویییگ ان 

 تطابق یاشته باشنی.
اعتقای شخصی ی  به این یتاجه  ساییی که ی  پژوهشی  (2119)فو ی  و همکا ان 

قوی ا تلاط کننی  میپ یاخت خوی  ا توویزیون  حق اشت اک اشخاص ت مو ی این که باش
خواهی ک ی یا یه پ یاخت  خوی  اتوویزیون  حق اشت اکدیا شخص   که با این مستقامیو 

به این یتاجه  ساییی که ف ا  مالااتی ی  ماان اشخاری که 2 (0931). اسپایس  و بک  یا ی
 اشخاصکه دگاهی یا یی این اشخاص  بی ا  استت    باشبالات ی یا یی مالااتبهای 

ها به دن  . به رو ت معکوسنیکن ی پ یاخت میتمالاات کم هابه دن یسلت معمولی
ها تعوق ت ی به دنمالاات کماین یتاجه  ساییی که ف ا  مالااتی ی  ماان اف ایی که 

ت ی مالاات باش  هایسلت به دنسای ین که  اطواع یا یی بی ا  ت  استکم گا یمی
کشو   81پ یاخت مالاات ی   اخواق  (2117) 8گو . ف ی و تو کننیپ یاخت می

 فتا  و   ه و یتایجدو ی شیاطواعات جمعی ب  پایهک ییی.  ا بیابی ا وپایی  ا یهاتحایی
ی  مو ی مازان ف ا   هااعتقای دنبه شیت با   ی فوقکشو ها شه وییان اخواق مالااتی

 .یا یمستقمی ا تلاط   مالااتی ی  کشو شان

                                                           
1Fischbacher et al 
2Spicer and Becker 
3Frey and Torgler 



 

یا مازان شلاهت و  اجتماعی یفاروه: 8اجتماعی (فاصلهتفاوت ) .8-9-4
ت  که یک هنجا  یا شخصی اب گ وهی بز گ یا گ وهی یسلت به  شخصیزییکی که 

  ااثت کمک دنتوان به می مهم ییگ ی است که یشاوهی اب دن هنجا  است  ییماینیه
یک ب ای شخص یا  یهنجا گزا ش   ممکن است  تعلا یبه ی. ک هنجا ها  ا ارواح 

 فتا  یک شخص یا  ینعکس کننیهبایی م  هنجا  گزا ش شیهاما   کافی یلاشی یگ وه
 هایپژوهش  جیییی یاست یاییه ی اجتماعی فاروه .ینباش گذا  ااثتتا  باشی گ وه

  توسط یک شخص یا گ وه یشخصکه  یهییشان میاولاه ی   وایشناسی اجتماعی 
اب  عضوی خواهیمی به یوعی مو ی یر  بی ا شخص  گا یتحت تاثا  ق ا  میییگ  

  0960باییو ا و  اس   2113تز و همکا ان ل)شو دن گ وه یا شلاه به دن گ وه باشی
اجتماعی  یفاروه  یهنیمی یشان یوینهای پژوهشهم چنان . 2(0900 و ج ا ی اچی

  .مهمی یا یاث گذا ی یقش  ییحوهی  

و  (  معی 2110) 8ساک یوت  های دموبشایجام شیه ی  بمانه هایپژوهشی  
که  مشخص شیو ک ی ب  سی  ا  4تموسیا  یایشگاه  های یایشجویان سا  اویایه

ی  پژوهشی ی  0 (9211)گذا یی. لالاو و کاتناو   ااثتییگ   یکمعی    ب  هایهم اتاق
کمک ب ای کویکان  ب خی به های مالیکمک یهیین یتاجه  ساییی که ا ابه ا  مکزیک

 بوکه شوی ها ی  می سه میتضمان حضو  دن سلبیه تنها   ی  می سه هادن حضو به 
افزایش  یاافته  ا اختصاص کمک مالیها هاچ که به دن یتوایی حضو  سای  کویکایمی
به  ییگ  یک ب ها گ وهیتاثا  هم  ی یافتنییی ی  مطالعه  (2119) ی. لالاو و کاتناویه
 .اهمات یا ی تامان منابع مالی مستقام تاثا  یابهایی

 ا  های قولیعضو ایجمن باما ی 020617 تعیای  (2117) 6ک یستاکاس و فاول 
اف ای چاق )با  ب خی  این یتاجه  سایییو به  ییمو ی تحوال و ب  سی ق ا  یای

های مشخص هایی با ویژگیتوان ی  گ وهمی  ا ت (یا باش 81بییی  یشاخص تویه

                                                           
های لفهوب خی م یپایهب    خاص ییهای اجتماعی ی  جامعهگ وه بانبه تفاوت   اجتماعی یفاروه 0 

 .شویگا ی اطواق میپاش تعاان شیه و قابل اییابه اب
2Schultz et al, Bandura, Ross & Ross, Deutsch and Gerard 
3Sacerdote 
4Dartmouth 
5Lalive & Catteneo 
6Christakis and Fowler 



  یابیافزایش می ی ری 07چاق بوین یک شخص تا احتما  بناب  این  . بنیی ک ییسته
 (2100) 0پاپایاکاسو  لاس یا  هایهبا مطالع . این یتایجاگ  یوست چاقی یاشته باشی

 . همیا ییوجوایان  بانمازان چاقی  یی  بمانه  ا یتایج مشابهی و یا ی مطابقتیاز 
یتایج مشابهی  ا یشان   ساگا  یوجوایان مص  ایجام شیه ی   هایپژوهش  چنان
 احت  اف ای یزییک ما این  بناب . 2(2116و همکا ان  لاس یا   0999ون )کام یاییی 
 ذا یی.گبهای ما یاز تاثا  ارافه وبن و سوامتی  یه ب تواینی می

الگو که به معنی تقوای ک ین اب  تاثا ب  اث ات همسایگی  متعییی ب   هایپژوهش
 ب ها که به معنی تاثا  همزمان اف ای چنان تاثا پذی ی هم گ وهی ییگ ان است و هم

 4د یوی و همکا ان  یتایج پژوهش .8(2114)یو لا   ایجام شیه است  یک ییگ  است
ک هنجا  با ی ی  گ وه خوی اف ایهنگامی که   یهییشان می اخواقاات یی  بمانه (2119)

احتما   شویی می مواجههتقوب ک ین چازی مخالف دن هماینی  یا ریاقت ماینی اخواقی
  حا . با این ت  استعمل کننی باشدن هنجا  )چه تقوب و چه ریاقت( مطابق  که این

مواجه  یت ییا یی عضو گ وهی که ی  دن ی  هنگامی که اف ای با یک هنجا  اخواقی
 .ت  استباش  یهنی فتا ی مخالف با دن هنجا  اب خوی یشان  که احتما  این  شوییمی

 ییحوهاجتماعی یقش مهمی ی   یفاروه  یهنیمی ها یشانیتایج پژوهش
 ینیی باشبه گویه فوق  یپیییه  این که احتماولی کنی  ایفا می هاهنجا   گذا یااثت

دبمایشگاهی  یتایج پژوهش. است اییک  یکسان باشی املزبه ا هاکه ی  تمامی موقعات
 متناسب با اجتماعی یفاروهتاثا    یهیمیشان ( ی2116) 0شایگو سون  هنییوک 

 یفاروه  یهیهای فوق یشان مییتایج پژوهش. کنیمیتغاا   اف ایموقعات ف هنگی 
تغاا  یوع سلب   وجوی یا ی هنجا  مو ی یر  باشخص یا گ وه  که باناجتماعی 

 و  سایی هستنیی که ملتنی ب  پاامهنجا های  ااثت. شویواکنش اف ای به دن هنجا  می
 اجتماع قابل فهم جموات که ی  قالبی ی  رو ت  ها کاهش مص   استهی  دن

 هایتفاوتبا توجه به  این پیییه یهایی این حا  اث ولی با است.  ت باش  ه شویییا ا
 است.متفاوت گویاگون ی هاگ وه ی  یف هنگ

                                                           
1Leatherdale & Papadakis 
2Cameron,1999; Leatherdale et al., 2006 
3Durlauf 
4Ariely et al 
5Croson, Handy & Shang 



 

ت ین اب مهم: 4و هنجارهای اجتماعی 8خبری()بی غفلت جمعی .8-9-9
غفوت  اب بان ب ین  شویتاثا گذا ی هنجا های اجتماعی می سلب هایی کهشاوه

  یک گ وه مجموعیا اعضا  ت باشکه  یهی خ میبمایی  غفوت جمعی جمعی است.
ییاشته  ا لابم دگاهی   کننیگ وه ایجام یایه یا فک  می دن چه ییگ ان ی    خصوصی

 ایجام شیه ی  مو ی هایپژوهش باا تلاط خاری   غفوت جمعیب ای یمویه  . باشنی
ایالات  هاییایشگاهیوشاین مش وبات الکوی ی  خصوص   ی  هاتاثا  اجتماعی هنجا 

ی ی  وو یوشاین مش وبات الک تاثا  هنجا  هاییتایج پژوهش یا ی. دم یکای متحیه
یایشجویان به طو  قابل توجهی تمایل به یوشاین  ت باش  یهییشان می  هایایشگاه

های دبایایه و  فتا   کننیها فک  میبی ا دن  مش وبات الکوی به رو ت اف اطی یا یی
  پ کانز و 2112پ کانز   0998پ یتاس و ماو  ) های یایشگاه استاف اطی اب هنجا 

اب  استنلاط رحاحییایشجویان   یهیها یشان مییتایج پژوهش. 8(2110همکا ان 
و مازان دن  ا  یایشجویان ییا ییمجموع بان  یالکومش وبات متعا   مازان مص   

 .4(1122و پ کانز  2110ب کویتز کننی )تصو  می  وجوی یا یت  اب چازی که باش
 مص   الکل متوسطیایشجویان ی   اگاهی بخشی به یهای ف اوایی ی  بمانهشتوا

 تا بتواینی تاثا  عامل غفوت جمعی  ا کاهش یهنی.  ایجام شیهسای  یایشجویان بان 
مص    م تلط با یهنجا ها گاهی بخشی ی  خصوصدبا این وجوی  یتایج     

 ها اب این پژوهشاست.  بویهکننیه  گم اه تا حیویی هایایشگاههای الکوی ی  یوشاییی
 کاهش سلب  یالکومش وبات دگاهی بخشی هنجا های مص   شوی  استنلاط می

تانوی  ب اون و )دکوس شویمیهستنی یچا  سوء مص   الکل  اف ایی کهمص   الکل 
  دگاهی موا ی خی ی  ب اما. 0(2114  یال ب و همکا ان 0996  هانز و اسپا  0990ماو  

ی پایانالکل مص   الکل به یایشجویایی که ماایگان مص    متوسطبخشی ی  مو ی 
شیه  ب ای  ساین به سطح متوسط مص   الکل هادن افزایش مص   سلبایی  یاشته
 .6(2111و همکا ان   کو  2118و همکا ان  وکسو    و1102)پ کانز و همکا ان  است

                                                           
1Pluralistic Ignorance 

کننی  ورعاتی است که اکث یت اعضای گ وه به طو  خصوری یک هنجا   ا  ی میعی  مغفوت ج 2 
  ی.کننکننی که اکث یت ییگ  دن  ا قلو  میه با دن  به یلال یای ستی ف ض میاما هم ا

3Prentice& Miller, Perkins, and Perkins et al 
4Erkowitz, 2005; Perkins, 2002  
5Agostinelli, Brown, & Miller, 1995; Haines & Spear, 1996; Neighbors et al., 2004 
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تاثا  بگذا یی   اف ای  فتا  ب تواینی یلال ییگ ی که هنجا های گزا ش شیه می    
 اطواعات مهم ی  ییها ا تاثا گذا  ب ای ییشاوه  کا  این این که ب ای بساا ی اب اف ای

ی  موا یی که خصوص به   این پیییه. است پسنیییه و مطوور ی فتا  خصوص
یشوا  یا  گا یتصمامبه یست دو ین اطواعات لابم ب ای  ب ای اشخاص یا خایوا ها

  هنجا ها. ی  این موا ی  کا ب ی یا یبمان  پو  یا منابع ییگ (   منر ب  باشی )اب هزینه
دشکا  شین و  سلباین هنجا ها . یا یی هایهشخص یا خایوا ب ای  اهنما  ا ییقش یوع

به  ها یاست.متوجه دن شخصشویی که خوی میمو ی توجه ق ا  گ فتن اطواعاتی 
دگاهی فعالاتی ب ای ایجام رحاح  هایاقیاماب بمایی که ها اشخاص یا خایوا   تعلا ی

پا وی  هاشویی و اب دنمی سابگا ها با هنجا با سهولت دن یشوا  است   ی کیا   یا ییی
 ب های هزینهف دینییتایج است که هنجا ها اغوب  این  ح کتاین . منطق کننیمی

 .یهیو خایوا ها ق ا  می دحای جامعه ا ی  اختاا   دبمون و خطا
اطواعات  به ی ب ای یست سییواسطهاب هنجا ها به عنوان  این که اشخاص 

پژوهش پاش ی  ی  تئو و کننی  یتایجی است که به رو ت دبمایشگاهی استفایه می
به  دحای جامعهتا جایی که  ا. حت2(2110  )پات ب و همکا ان یست دمیه استه ب  وی

 فتا  خاوی  اگ  دن  یهنیایامه می  ی دمیه پا وی اب یک هنجا  که به رو ت پاییا 
وم     (0931)دک لو   های مایاییپژوهش وروع با یتایجماین  .کا دمیی یلاشی

  .مطابقت یا ی 8(2110)  کویایگ و ب(  0934)

  2و نتایج یرفتارالگوبرداری طلاعات ا. 8-2

ی الگوب یا ی  فتا هاسلب   اطواعاتی که پژوهشی  این دخ ین عنص   فتا ی 
ی ک و یییگاهی  باان  الگوب یا ی یواژه اب  گ انپژوهشهی  . است شوییمی

 الگوب یا ی .یا یی دن عمل و یتاجه عملیک  ماان ی ابطه است که یک شخص اب

                                                           
1Social Norms and Learning Efficient Behaviou 
2Potters at, al.2005 
3Kerlof, Romer,Young and Burke 
4Information Which Maps Behaviours To Outcomes 



 

که ما ب ای  مفاهامی هستنی این  وابط بی ا بویه مهم  بساا  عوت و معوو بان 
ماینی   کننیکمک می کنامها عمل میدن یپایهب  که مطوور  ی ساین به یتاجه

ی  حی  مشت کانمص   در  حجم بخواهام اگ  این بناب . مص   درحجم کاهش 
 ب ای. بساا  مهم است یتاجهو  عمل بان رحاح الگوب یا ی یایجا  باشی دلیاییه

اطواعاتی  هایفعالات و شویایجام یمیبه ی ستی  هاالگوب یا ی جویی در ر فه
 یهمان کملوی ی  بمانه  جویایه فتا  ر فه کملوی ییکی اب یلایل عمیهکه  هنیگواه

بان  رحاح الگوب یا یمایع اب  متعییی هایاملع است. الگوب یا یاج ای رحاح 
م وجوی شفافات و   عیپاچایگیها ت ین دنشویی  که مهممی ی دن فتا  و یتاجه

 .است 0(2118  کایمن 2119 یستانسا و تال بابخو ی ) ی یافت یا تاخا  ی  کملوی
که چنیین شویی اغوب بمایی ایجای می  پاچایههای( )ورعاتهای موقعات

موقعات چه . ه  باشنی ییگ  ی  تعامل با یک ب ای  ساین به یک هی  عنص 
 هایورعات. ی  شویت  میتمایز تاثا  و چگویگی تاثا  ه  عنص  سخت  ت  باشیپاچایه
 فتا  و  بان رحاحی الگوب یا یبتوایی  یکه شخصاین  احتما   شییی یهپاچای
به رو ت  هامص   در خایوا حجم ت  . باشیابیکاهش می  کنیایجای دن  ییتاجه

 سلبکه یهی  خ می شویی(ان للاسماینی ماش) لوابم خایگی اب ط یق غا مستقام
 ی درامایهعیم وجوی شفافات ی  یک سچنان   هم .شویپاچایگی موروع می
مناسب  الگوب یا یکاهش احتما  ایجای  سلب  و توبیع(   پمپاژ)تامان  ذخا ه  ایتقا 

 ایجاست که یت معنیاین عیم شفافات به ی  این ورعات  (. 2118  )کایمن شویمی
مص   حجم این پیییه به یو رو ت ی   .شویه مییی  سطح پایانی اب ب جستگی ا ا

 یهی: خ می هادر خایوا 

 فازیکی در اب  یشت) خاوی قابل مشاهیه و ی ک یاستکه  دبیمص    حجم
 (.چهباغاستحمام و دباا ی   های تامان و توبیعشلکه

 در یییو ه هایحساررو تمص   ی  حجم مازان  یهیا ا ییحوه.  

اغوب قابل مشاهیه  و است در هی   فت ت ین یلایلیکی اب مهم  یشت در          
یشت مخابن  حا  با این  و بل شناسایی هستنیقا های شییی به س عتیاست. یشت

اب  های بیایی هاچ دگاهی ا. خایواستدر به کنیی ایجام و به سختی قابل شناسایی 

                                                           
1Thaler & Sunstein, Kahneman 



به رو ت مشابه   .ییا یی ییشومیافزایش مص   در  سلب  هاکه این یشتی این
به  ی  هنگام فعالات  استحمامباغچه و  دباا ی یرا هایی فعالاتمازان مص   در 

 یا سانک هاحمام)ب خوا  پ  ک ین وان   احتی قابل تخمان و محاسله یاستنی
هایی دگاه ی  چنان فعالات 0یبی ج یاناب مازان  به احتما   خایوا ها (.شوییظ  

 .شویمصا فی می چناندر ی   ها اب مص  اطواعی دنبی سلباین خوی که  یا ییی
و  ییشویمیموروع  بهلوی شفافاتبه الزام سلب یاز   درهای حساررو ت 

به وروح   ینیه ا یشان میتنها  قم قابل پ یاخت یهایی  که هاییحساررو ت
این  .لابم  ا ییا ییشفافات  وچگویه تعاان شیه ملوغ یهایی دن که  استمشخص ی

یتایج  .استرایق  در ی  کشو  دف یقای جنوبی هایحسارت  رو تباشموروع ب ای 
 کشو  ی  در هایحساررو تب  سی و تجزیه و تحوال  ب ایایجام شیه  هایپژوهش

 . تاکای شیه است مک    موروعاین  به 2(b2010و  a2010اسواب ت )دف یقای جنوبی 
ت  باشی  احتما  این که بابخو ی باش ی یافت و هااقیام بانتاخا   هی  یهایت  ه  چ

و  تال ) یابیکاهش می ایجای کنیو یتایج  هااقیام بانی ستی الگوب یا ی شخص بتوایی 
رحاح  ق ائت یبه رو ت س یالی و ب  پایه حساررو تریو  . 8(2119  یستانسا

بابخو ی است. ی   وجویاب عیم  یییمویه  حساررو تتوسط عوامل ریو   کنتو  در
 یاینیواقعات یمیمطابق با ص   ب دو ی شیه  ا محجم  مازان به احتما مشت ک این موا ی  

 وجوی  حا . با این نینکمی توجه کنتو  در  4رحاحبه ق ائت  و تنها یا ییو دن  ا باو  ی
و  هافعالاتو عیم توجه به  پنهان شین سلب  رحاح هایق ائت بان طولایی بمایی یفاروه

ب ای ایجای  فتا های ها اب بابخو ی اگ  شوی.میدر مص   حجم مازان  خاص  فتا های
 الگوب یا یب ای ایجای  هااب این بابخو ی  قطعا یوشو پاییا  استفایه کا دمی  یمص ف

 ییوعبایی اب این   . بناب شویاستفایه بایی یاز بان  فتا  مص فی و عواقب دن وارح 
شفافات کنی و به طو  منرم و با  و پاچایه  ا سایه هایف دینی کهشوی استفایه  بابخو ی

  ه شوی.یت ین مازان تاخا  ا اکم
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  خلاصه. 8-1

 عنار ی که نیهعوم اقتصای  فتا ی یشان می خصوصایجام شیه ی   هایپژوهش
  عنار . این ییگذا تاثا   اشخاصگا ی و  فتا  ب  تصمام کهوجوی یا یی  گویاگویی

ی    وجویبا این  اما  شویییمی اشخاصب ای یتایج سویمنی و یلخواه  پاوسته سلب
 شیه  اتخاذ هایسااست باشنی.می مهم و س یوشت ساب  عنار این تاثا   اغوب موا ی
طو ی که    هماناشخاصبا ییگ  توفاق کننی تا  یک طو ی با فتا ی  ا  عنار بایی این 
کا    ت ین توراه ب ای ایجام اینوارح .توسط ییگ ان ب خو ی شویی  یا ییواقعات 
 .استعوامل  فتا ی  منر اب سااست اتخاذ 

هنجا های اجتماعی و   سابیهب جستعنار   فتا ی  پژوهش پاش  وی ب 
 یب انار   اطواعات لابم . این عا یتم کز ی شوییبهت  می الگوب یا ی سلباطواعاتی که 

ه یا ا شییی  ا استفایه پژوهش این که ی  یهایدبمایش اهکا ها و  یهیو ا ا ط احی
 ب    فتا ی عنار این  مازان اث گذا ی  هادبمایشاین اب ط یق   . ی  یهایتیهنیمی

 .شوییمیا بیابی ها مص   در خایوا حجم 
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 سرآغاز
  بساا ی اب شه های بز گ دف یقای جنوبی ماینی  وناتپکاشه  این که  یر  به

 در میی یت تقارای ب ای ییشاوه منیاین یااببناب  محیویی یا ی  پاییا   یمنابع دب
مص   حجم خصوص  ی ها یهخایوابه بابخو ی  ایتقا   محتمل  اهل ی. یک است
  )اهمات( عنار   فتا ی ماینی هنجا های اجتماعی  ب جستگی که شامل استدر 
لابم به ذک  است  . باشی هادندر و یا ت کالی اب  جوییر فه یسابی یحوهدگاه
. این ایجام شیه استبا موفقات  دم یکا یایالات متحیه ی  یمشابه ل یهای اه

ها( اب دن یعنار   فتا ی )یا ت کالو شناسایی اث بخشی ا بیابی  ی   استایی پژوهش
 . ایجام شیه استکاهش مص   در  ی 

است که تصایفی  یکنت   شیه بمایشد  پاش  وی پژوهش دبمایش یشاوه
  جیا اب گ وه کنت    اب یک گ وه دبمایشی. ه  استمتفاوت  یدبمایش شامل یه گ وه

ها به تمام یمویهکننی.   استفایه میپاشان ا ایه شییا چنی عنص   فتا ی که ی  فصل 
خایوا های و  اییایتخار شیهتاون کاپ گویاگون شه  ناطقرو ت تصایفی اب م

ی مشابهی وبایه و سالایهمص   در   حجم )مشت کان( به تق یبمشا کت کننیه 
  بمایش تصایفی کنت   شیهط ح د ایجام یک یشاوهبهت ین اطمانان اب ب ای . یا یی

 وتصایفی سابی  هایشاوهو  هااب ف دینی ایتخار یمویه ییقاقو تش یح توراف 
 شیه است )پاوسته یا ایا یی ی  ایامه ل اخواقی که با این مطالعه ا تلاط یمسا

ها بیون هاچ تعصب که یمویهملتنی ب  این  مستحکمی چنان شواهی هم. (8 یشما ه
 .وجوی یا ی ویییا ی ایتخار شو جایب



 

  ها()گ وهتیمارهای مورد استفاده  .4-8

شامل  هشت دبمایش شامل گویاگون یه دبمایششامل پژوهش  دبمایش پاشنهایی 
در  حساررو ت ا با  یوشتپییا ت کالی اب یو  یوشتپیکه یک  استخایوا هایی 
گویه هاچ یی هستنی کهخایوا هاو دبمایش یهم )گ وه کنت  (  مجموعه  کننیی یافت می

پاسخ ها  شناسایی یوشتهی  پی کننی.ی یافت یمی حسابیرو ت یوشت وپی
هنجا های اجتماعی  گا ی  شامل  عنار  گویاگون ف دینی تصمام فتا ی خاص 

 توانهایی که با دن میشاوهخایوا ها  ب جستگی در مص   )اهمات( افزایش ب جستگی 
ی ک ی و ب جسته ک ین این موروع که حجم جویر فه (یا ب ق) ی  مص   در

 شوی.مص   در خایوا ها به یقت محاسله می

 عنار یکی اب این  تاثا   تنها تصایفی( یکنت   شیهها )دبمایشی  ب خی اب این 
 هایدبمایش)اث ات چنی عنص  ییگ   هایی  دبمایش و ( 0های تک عنص یدبمایش)

و تمام  یوشتیپیهای تک . ب خی دبمایشب  سی شیه است ( 2چنی عنص ی
های چنی عنص ی کننی  جزو دبمایشاستفایه می یوشتپی که اب یو یوع هاییدبمایش

ه شیاستفایه  ژوهشکه ی  این پ گویاگوییهای دبمایش 2-0ی شما ه هستنی. جیو 
 یهی. ا یشان می
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 ی دما ی()یمویه به خانوارهای منتخب ارسالیهای نوشتپی :4-8جدول 
 عناصر موجود در رفتارها اجزای رفتار عنوان (هاگروه)تیمار

CONTROL 

هاچ عنص   فتا ی کنت   )
ی ج  حسار دری  رو ت
 (یشیه است

 ورعات موجوی حسار در

D
H

M
 ی وبایهمتوسط مص    

ب ای ( ان)مشت ک هاخایوا 
 .ماه گذشته

یمویا  به رو ت )
 در افقی(+ حسار

افزایش ب جستگی مص   
 خوی مشت ک

D
H

M
A

مص   متوسط ی مقایسه 
 خایوا  ی وبایه

 با ماایگان ب ای ماه گذشته
 .همسایه ی وبایهمص   

 ماه گذشته ب ای ماایه

یمویا  به رو ت )
 در افقی(+ حسار

مص   افزایش ب جستگی 
 + خوی مشت ک

 هایهنجا با مقایسه 
 اجتماعی

H
M

A
T

 

مص   ماایگان  یمقایسه
ب ای ماه  خایوا  ی وبایه
ی  مقایسه با متوسط  گذشته
 .همسایه ی وبایهمص   

ا سا   ؛ب ای ماه گذشته ماایه
جویی در ی  یکات ر فه

 ی جیاگایهیرفحه

یمویا  به رو ت )
 +DT  +افقی(

 در حسار 

ب جستگی مص   افزایش 
  +خوی مشت ک

 هایهنجا با مقایسه 
 یکاتا سا  +  اجتماعی
 الگوب یا ی) جوییر فه

 (و ویی به خ وجی

D
H

M
A

E
مص   ماایگان  یمقایسه 

ماه  اب خایوا  ی وبایه
مص   با متوسط  گذشته
کا دمی  یهمسایه ی وبایه
  ب ای ماه گذشتهماایه 

یمویا  به رو ت )
 در + حسار افقی(

افزایش ب جستگی مص   
 + خوی مشت ک

 هایهنجا با مقایسه 
 کا دمی اجتماعی

D
H

Y
 یمص   ماایگان  وبایه 

 .گذشتهماه  02ب ای  خایوا 
ها ی  هایی که یایهماه)

 (ییایست س

یمویا  به رو ت )
+ DT + (عمویی
 در حسار

افزایش ب جستگی مص   
 خوی مشت ک

 

 

 



 

 )ایامه( :4-8جدول 

 عناصر موجود در رفتارها اجزای رفتار عنوان (گروه)تیمار
D

H
Y

T
 

 ی وبایهمص   متوسط 
ب ای ه  یک اب  هاخایوا 

که  سا  گذشتهماه  02
 ؛ها ی  یست س هستنییایه

جویی ا سا  یکات ر فه
 ی جیاگایهیدر ی  رفحه

یمویا  به رو ت )
+ DT + (عمویی
 در حسار

افزایش ب جستگی مص   
  +خوی مشت ک

 جوییر فه یکاتا سا   

و ویی به  )الگوب یا ی
 (خ وجی

D
H

Y
A

 

 ی وبایهمص   ماایگان 
سا  ماه  02ب ای  خایوا 
ها ی  که یایه گذشته

ی  مقایسه  یست س هستنی
مص    با  قم متوسط

 هایخایوا  ی وبایه
 ی سکویتمحوه

یمویا  به رو ت 
 ت سام یکبا  عمویی

 ی  سطح خط مستقام
  وبایهماایگان 
ی محوه هایخایوا 

 سکویت
 حسار در +

افزایش ب جستگی مص   
 +  خوی مشت ک

 هایهنجا با مقایسه 
 اجتماعی

D
T

 

 ییا سا  رفحه
یکات  مجموعه شامل 

حجم جویی ی  ر فه
 مص   در

 + DT در حسار

 جوییر فه یکات

و ویی به  )الگوب یا ی
 (خ وجی

 

 

 

 

 



 0عنصریتک  رفتارهای. 4-8-8
 دبمایشی این پژوهش شامل مجموعه  فتاهایی به ش ح بی  است: فتا های 

  الگوبرداری رفتاری. 4-8-8-8

به   (DT)در  جوییمجموعه یکات قابل مواحره ی  ر فه  دبمایشاین ی  
شوی. این ه مییمص   در ا احجم ب ای کاهش  ی مشاو هپاشنهاو ها خایوایه

و  ی گویاگوناهاقیام بان ی ابطه)اهمات(  با هی  افزایش ب جستگیدبمایش 
های م تلط . توراهشویایجام میتوسط مشت کان ت  در مص   کم ی ها دن ییتاجه

شویی که ی  کتار  اهنمای بییگی هایی ایتخار میجویی  اب بان توراهبا ر فه
و ی  بخش میی یت تقارای در  ی   موجوی است( 2100) 2وناتهوشمنی شه  کاپ

  ایی.با  گذا ی شیهون اتشه  کاپ لکت ویاکیی اسامایه

  9و بررسی دقیق مصرف آب خانوارها سازیبرجسته. 4-8-8-4

مص   )اهمات(  ک ینب جسته  DHMو  DHY هایدبمایشگ وه اب هی  یو 
 هاب جستگی حجم مص   در خایوا ها که با این دبمایشمازان  و ر خایوا ها استد

ب ای ایجام دبمایش ی     سی. به یر  مییهیمیشوی  ا افزایش به یقت محاسله می
ییگ ی ایجام دبمایش بیون ها دبمایشایجام یکی اب این  ها یوشتپیقالب ا سا  
در  ی وبایهمص   حجم ماایگان  یتا یخچه DHY. ی  دبمایش باشیغا ممکن 
  تنها DHMبمایش دشوی  ی  حالی که ی  ا سا  می طی یک سا  گذشتهه  خایوا  

شوی. این تا یخچه ی  دبمایش در ی  ماه دخ  گزا ش می یماایگان مص    وبایه
DHY  هاستوگ ام و ی  دبمایش یمویا   شکلبهDHM ی یبه رو ت یمویا  ماوه

 حساررو تاب  دخ ماه ی  در  یمص    وبایه ماایگان شوی.ه مییا ا)ستویی( 
 یابیهدر ب ای  ی وبایه های ماایگان مص  یایه استخ اج شیه است.مص فی در 

                                                           
1Single Element Treatments 
2City of Cape Town in their Smart Living Handbook 
3Salience and Scrutiny of  Household's Water Consumption 



 

های یایهی الکت ویاکی سامایهاب  شویگزا ش می DHY یوشتپیماه قلوی که ی  
شویی که استخ اج میتاون )وابسته به شه یا ی( در شه  کاپ حساررو ت
ی الکت ویاکی سامایه در خایوا ها ابمص   اطواعات  اب  گ انپژوهشتوسط 
 شیه است. استخ اجون اتکاپ های مص   در شه یا یحساررو ت

  0)چنی عنص ی( ترکیبیرفتارهای عناصر . 4-8-4

)مولفه یا متغا (  چنیین عنص   فتا ی تاثا ایی که ه شیهیهای متعییی ا ادبمایش
ها با کننی. ی  ب خی موا ی  این دبمایشمی ب  سیب   فتا ها به رو ت همزمان   ا

 ر فه ییحوه خصوص هایی ی توراهییگ  که  هایدبمایش هاییوشتپیت کاب 
  اروی ت کاب عوامل  فتا ی یشاوه. شویایجام می ها دمیه ی  دندر حجم جویی 

  شاوهی  این  .استها ی  دبمایش یسهنجا های اجتماعی قاا هایشاوه استفایه اب
 با)استاییا ی تعاان شیه یا الگوی مص  ( ی مص   یک خایوا  با سطح ی مال

اروی ت کاب عنار   فتا ی و ی شاوهشوی. ی  این بخش  سه مقایسه میدر مص   
 .ا ایه شیه است  شویمیها ایجام ها اب ط یق کیام یک اب دنکه دبمایش این

هنجا های  DHMAی  دبمایش : تطبیقی هنجارهای اجتماعی. 4-8-4-8
 مص  حجم ی. ی  این دبمایش  ماایگان یشومی ب  سی تطلاقیاجتماعی به رو ت 

 یدر خایوا های محوهمص   ماایگان حجم ی  دخ ین ماه با  هادر خایوا  ی وبایه
ی ایجام یشوی. این مقایسه با استفایه اب یمویا  ماوههمان ماه مقایسه می ی  مسکویی

این خایوا  ی  مقایسه با مص   شوی که دیا میکوتاه عنوان  ییشوی و با جموهمی
ت  یا ت   کمباش ی سکویت خایوا  یمویه( )محوه محوهسای  ساکنان ماایگان مص   
  هاخایوا  سکویت محلدر  مص   ب ای تعاان مقایی  ماایگان ؟مساوی بویه است

ی  یک ماه  مص   چنی یمویه خایوا  اب دن محوه یماایهپا امت های دما ی م کزی اب 
حجام در کنتو  چنیین یستگاه اب چنان   متناظ  ی  سا  قلل استفایه شیه است. هم

گا ی های مسکویی اییابه)کنتو  حجمی( استفایه شی تا حجم مص   محوه 2شه ی

                                                           
1Combination Element Treatments 
2Municipal Meter Reading Units (MRUs) 



تاون یصب شیه شه  کاپ گویاگونیستگاه کنتو  حجمی ی  مناطق چنیین  .شویی
منطقه  ا دن حجم مص   در    وبشلایه  ه واینی ی  بتها کنتو  خوانیک گ وه اب  تا

 ب  سی ییمقایسههنجا های اجتماعی به رو ت یاز  DHYA. ی  دبمایش کننیق ائت 
هاستوگ امی یمویا    ه  خایوا  DHYاین دبمایش  یقاقا مشابه با دبمایش ی  ی. یشومی

ی  یمویا  کنی. میماه قلل ی یافت  02 وب ب ای ه  شلایه مص   حجم اب ماایگان 
مص   حجم ماایگان  یوجوی یا ی که یشان یهنیه)افقی(   یک خط را  فوق

. این ماایگان ی مسکویی استب ای یک خایوا  معمولی ی  همان محوهدر  ی وبایه
او  اکتل   یکه اب بابه در است ی حجم مص  همان پا امت  م کزیت ماایهی  واقع 
 .یست دمیه استه ب 2102سپتامل   81تا  2100

یاز  DHMAEی  دبمایش  :کارآمد تطبیقی هنجارهای اجتماعی. 4-8-4-4
 ا  عمل این فوق  دبمایشی. یشومی ب  سی تطلاقیهنجا های اجتماعی به رو ت 

 سای  ی وبایهدر  مص  حجم ه  خایوا  با ماایگان در مص   حجم  یبا مقایسه
یک در مص    چنان حجم هم  یهیایجام می ی مسکوییهمان محوهخایوا های 

 . کنیمیمقایسه سکویت  یمحوه یتخمانی مص   بهانه با حجم   ا خایوا
. یا یهای ف اوایی چالش  یک خایوا  یمص   بهانهحجم  ماایگان تق یلیتعاان     

خصوراات ه  یک اب خایوا ها و  فتا های مص فی  یبه یلال عیم توایایی مشاهیه
 بساا   مص   در ه  خایوا  تا چه حی بهانه استحجم که  این اباطواع   هادن

این پژوهش ی خایوا ها ی  مص   بهانهحجم ماایگان  به همان یلال یشوا  است. 
 یکا دمی مازانب دو ی  و دن یاشتچالش ییگ ی این عمل  . لحاظ شیه است

ب ای حل این  گ ان ی پژوهششاوهی پاچایه است. یمسئوه بوی  که هاخایوا  مص  
 هایبه میاخوهدر خایوا هایی که مص   حجم کاهش اب تخمان منطقی  یهیا ا مسئوه 

به ی مسکویی دن محوهدر مص   حجم متوسط و سپس  یهنی بویپاسخ می فتا ی 
 . یایه شیهمان یسلت کاهش 

 ی  مص   در گویاگونهای  فتا ی میاخوهبا هی  شناسایی  کههایی پژوهش
 محافره نی ابتصمام گ فتگ ان  پژوهش .اییک یهه یا ا گویاگویی  مقایی  ایجام شیه

. ما کوویتز و یوپوت کننیاستفایه  هاپژوهشه شیه ی  این یت ین ا قام ا اکا ایه



 

یست ه ب یتایج یبابهو  یی ا ب  سی ک ی گویاگویی ییمیاخوه هایشاوه 0(2119)
 اب عیی گ ان  ی تصمام پژوهشگ ییی. ب  پایهاعوام  ی ری 20تا  6.7 ا بان  دمیه
 ا اب  این  قم گ ان شی و پژوهشاستفایه   ت  استکا ایهکه محافره ی ری 6.7

که  قم  سی این استخ اج ک ییی. به یر  می 2(2114)استاتس و همکا ان  پژوهش
 . به شکل پاییا  ی دمیه استطولایی میت ی  است که  جوییر فهی خ 

یو یوع : 9تطبیقیعلاوه هنجارهای اجتماعی  به . الگوبرداری4-8-4-9
گ ان پژوهش. هستنی( DT)دبمایش اطواعات  وجوی یا ی که شاملدبمایش ت کالی 

و  جویی در فتا ی ر فه هایایگازه بان ی ابطه بتواینیی  ه  یو دبمایش  امایوا یی  
 DT  دبمایش این یو دبمایشیوشت پیه  یو  ی . پایا کننی ا  جویی دریایش ر فه

است که ی   DHMAدبمایش او  شیه است.  حسار ی جهای رو تب گهپشت  ی 
های محل سکویت خایوا مص    با ماایگانی  ماه گذشته  هایهمص   در خایوا دن 

  دبمایشبا دبمایش اطواعاتی  تکمال شیه است. ی  این  و شویمیهمان خایوا  مقایسه 
ب  سی جویی در ر فه ییحوه و اطواعات تطلاقیهنجا های اجتماعی  بان ا تلاط
  DTب   وی یک سمت و دبمایش  DHY یوشتپی  DHYTدبمایش  ای ب. شوییمی

افزایش  ا تلاط بان چاپ شیه است. ی  این دبمایش  ییگ  کاغذب   وی سمت 
جویی در ب  سی ر فه یخوی شخص و اطواعات یحوه ب جستگی )اهمات( مص  

ی تاثا  عنار  خواهی شی. ی  ایامه به اختصا   فتا های مو ی استفایه )متغا ها( ب  پایه
 .ا ایه شیه است 2-0مطابق شکل پژوهش  
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 4-8ی جدول پژوهش بر پایه یبندی رفتارهای آزمایش: طبقه4-8شکل 

  (سابی و توابنتصایفی) هاانتخاب نمونه یشیوه. 4-8-9

های جامعه دما ی مشخص شی و محوه  گا ی تصایفییمویههای شاوهبا استفایه اب 
ی تصایفی سابی به شاوهتصایفی .تاون تحت دبمایش ق ا  گ فتنیمسکویی شه  کاپ

  ایج استتصایفی  شیه کنت   هایدبمایشهای پژوهشاستفایه اب دن ی   که  0مجیی
 یسالایهماایگان ایتخار شییی  به یحوی که قلل اب دبمایش   2(2119)ب ون و مکنزی 
ب  . 8 سیمی (توابن)به یک بالایس تاون مشت کان شه  کاپدر  یمص    وبایه

 یبنیی تصایفی جامعهی تقسامی  ایامه شاوه  (2119)ب ون و مکنزی پژوهش  یپایه
ها لحاظ شیه ا ایه شدبمایاین ط احی  یی  بمانهکه مواحرات اخواقی  ودما ی 

  خواهی شی.

                                                           
1RE-Randomising 
2Bruhn and Mckenzie 

ماایگان حجم های دبمایشی  اب لحاظ به این معنی است که هاچ گویه تلعاضی ماان گ وه ی  این جا توابن 8
 .ییا یدبمایش وجوی ایجام قلل اب  مص   در  وبایه

ا فتا ه  

(DHY & DHM) رب جستگی و ب  سی مص   د  

(DT) ب یا ی( الگوب یای )یقشه  

(DHMA & DHYA)   تطلاقی هنجا های اجتماعی

(DHMAE & DMAT)  کا دمیهنجا های اجتماعی  

قااسی  تطلاقی  

(DHYT) تطلاقی الگوب یا ی + هنجا های  

  فتا های تک عنص ی

  فتا های چنی عنص ی



 

در  ا اب  حسار مص  رو تکه  ییدر مص فی تمام خایوا ها یسابقه
ایی  ی یافت ک یه 2102سپتامل   81 و 2100ژایویه  یکمون  بان اتشه یا ی شه  کاپ

ون اتکاپ شه  در هایحساررو تریو  الکت ویاکی  های اطواعاتیاب پایگاه یایه
  ب ای میت ه  خایوا ی وبایهدر مص   حجم ماایگان  یپایه . ب شی استخ اج

ت  هزا  لا 2 ی که باش اب  خایوا های(2102 پتامل س 81تا  2100اکتل  )او  سا   یک
به یلال تفاوت ک ییی  ماایگان مص   می طو به در  مت مکعب( 2) وب  شلایهی  

چنان  هم. دما ی حذ  شییی یخایوا ها اب جامعه سای بیای مص فشان یسلت به 
حیاقل در مص فی  ییامنهی   به رو ت ماایگان هادن در مص  خایوا هایی که 

این خایوا ها )حذ  شییی  بوی یازت  اب دن یا کمشلایه  وب(    لات  ی 212) 0 ایگان
 (.دما ی حذ  شییی یمواحرات اخواقی اب جامعه یب  پایه

به خایوا هایی محیوی شییی  شییی ایتخار  دما ی یکه ب ای جامعهخایوا هایی 
 اب پاشها های دنکنتو و  یک یهتغاا   هاسکویت دنمحل   گذشتهی  یک سا  که 

تخمان  ق ائت یا  تاونکاپ 2یا یشه  خوی کنت لیب دو ی  یستو عمل جامع توسط 
 خایوا هایی که ش ایط مذکو در مص   حجم گا ی یقاق اییابهشیه است.  بیه

 خوی کنت لیاب ب دو ی مص   گ ان پژوهش. یشوا  استایق یاست  ها رنب ای د
تق یب به ب دو یی منی جامع یرامی ب یامهکه  و ایندما ی  یجامعهب ای بز گی 

 یاییابه  ا به یلال این کهتی ب دو یهای یس گ ان ک ییی. پژوهشاستفایه است  یقاق 
 .ییحذ  ک ی یقاق یاستنی  جامع خوی کنت لیمنی یرامی ب یامه ب دو یهای
 ب دو ی و باش جووگا ی اب ب دو یهای مجیی  ا به یلالچنان  هم گ ان پژوهش

 دو یها م بوط به کیام ب اشپ توان تشخاص یای کهکه یمی به یلال اینیابی  ا ی ون
ممکن م تله ب ای یک یا چنیین   به احتما  ب دو ی باش حذ  ک ییی.  ماه هستنی

  هایوشتهای پیبمان یبایی گفت که بابه هایوشتخصوص پیی   است اتفاق بافتی.
این که کیام  قم  اطواع اباین  بناب   شیه مشخص یاست پایه گذا یها دن یب  پایه

ماییه  باقی خایوا  8930428ی  یهایت   بساا  یشوا  است. لحاظ شوییمص    ا بایی 
 . شیییتقسام گ وه کنت لی( یک )شامل  دبمایشگ وه  9 به تصایفیبه رو ت 

اب ی ری  21تصایفی ی  به رو ت یبه منرو   عایت چا چور قاوی بویجه
 01به رو ت  ییگ دبمایش  بان هشت ی ری 31خایوا ها  ا به گ وه کنت   و 
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ی مسکویی  خایوا ها به رو ت ی  ه  محوهب ای این کا   بنیی شییی.ی ریی تقسام
سپس یک عیی که به رو ت م تب شییی. در ی حجم مص   ب  پایه رعویی
  توسط تابع تصایفیاین اعیای  ه شی.یسلت یای خایوا   به ه  بوی شیه ایجای تصایفی

 تصایفیبا استفایه اب یک عیی  و خوی این تابع یاز ییشی خ اجتاس  0توبیع یکنواخت
 .شیتولای شیه  ایجای  MS EXCLE افزا تصایفی که ی  بست  ی مکه اب تابع اعیای 
 یاختصاص یافت  ی  ه  محوه تصایفی  یک عیی خایوا ه  به بمایی که 

م تب طلق اعیای تصایفی اختصاص یافته به رو ت رعویی  خایوا هامسکویی  
خایوا ها به رو ت  ی مسکویی محوه شوی تا ی  ه باعث می عمل این که شییی

با توجه به خصوراات قابل مشاهیه ماینی مص   و خصوراات غا قابل تصایفی و 
یک عیی   . سپس به خایوا هام تب شوییخایوا    تعیای اعضایمشاهیه ماینی 

یایه شی.  ی مسکوییی  محوه  جایگاه عیی تصایفی اختصاص یافته یپایه شاخص ب 
 یپایهی مسکویی ب  اب شاخص محوه یی ری اساس این که چهسپس به خایوا ها  ب  

ها که دبمایش بمایی .یک دبمایش اختصاص یایه شیها اشغا  شیه توسط دن 2-2جیو  
که دیا  شیاختصاص یایه شییی  ب  سی  شاوهاین  یپایه ب  محوه ی ه  خایوا هابه 

  ؟ماایگان مص    وبایه ی  سا  وجوی یا ی یا خا  منر ها  اب توابیی ماان دبمایش
ی  سطح کوی و هم چنان اب لحاظ سه در ها اب لحاظ مص   دبمایش توابن ماان

 ایی  ا بیابی شییی: مص   پاش اب دبمایش که ی  بی  توراف شیه یبابه

 لات   011 ≤مص   ماایگان  وبایه ی  سا  ≤لات  212: کم 

  : لات   0111 ≤مص   ماایگان  وبایه ی  سا  ≤لات  011متوسط 

  :لات   2111  ≤مص   ماایگان  وبایه ی  سا  ≤لات  0111بیای 

 یا ییکه هاچ گویه تفاوت معن دیی کهبمایی به وجوی میمص    منر توابن  اب 
قلل اب در  یها اب لحاظ ماایگان مص    وبایهماان دبمایشی ری  0ی  سطح 

وجوی ییاشته ذک  شیه ی  بالا مص فی  یبابه  دبمایش ی  سطح کوی و ی  ه  سطح
این ف دینی با به یست   به توابن یست یاافته باشام اگ (. بیایباشی )کم  متوسط یا 

 و شویتک ا  میمجییا  MS EXCLE تصایفیجییی اب تابع عیی  و وییدو ین عیی 
یهایی   دما ی یجامعهشی.  توابن  متوقف خواهی یستاابی بهاین ف دینی به محض 

مص   حجم ماایگان  منر ها  اب است که هاچ گویه اختوافی ماان دبمایش یییمویه

                                                           
1Uniform Distribution Function  



 

وجوی مص   مشخص شیه  یی  سطح کوی و ی  سه بابه  دبمایشقلل اب در  ی وبایه
 2-2 مطابق جیو  ی دما یجامعه سابی تصایفییهایی ف دینی  یییاشته باشی. یتاجه
  .توبیع شیه است

 
  ی دما ی()یمویه آزمایش(نوع رفتار ) هر تخصیصی بههای خانوار : تعداد4-4جدول 

 مجموع         فتا ها/ جمع یمویه
 مص   بالای 
 بی  یمویه

 (0-2 مت مکعب)

 مص   متوسط 
 بی  یمویه

 (0.5-0 مت مکعب)

 مص   کم
 بی  یمویه 

 (0.2-0.5 مت مکعب)

DHM 89236 6428 06071 06698 
DHMA 83683 6803 06182 06233 

DHMAE 83683 6840 00091 06148 
DHMAT 89236 6007 06109 06701 

DHY 89887 6460 06816 06066 
DHYA 89230 6439 06102 06744 
DHYT 87966 6090 00071 06210 

DT 89887 6460 06211 06672 
 86691 80017 04408 36601 کنت   
 069100 068746 60666 893428 جمع

 اخلاقی هایهملاحظ. 4-8-2

بساا  یخالت ی تصایفی شیه کنت  ی هاعوامل ایسایی ی  دبمایش که اینبه  یر 
 لیمسا. یا ی اهمات ف اوایی  هاایجام دبمایش یی  یحوهمواحرات اخواقی لذا   یا یی

مص    که اب قللخایوا هایی ب ای کاهش مص   در هایی که اخواقی دبمایش
حیاقل مازان در  یب ای محاسله جایی که اب دناست.  پاچایهبساا   یا یی  یپایان

استفایه شیه بهیاشت جهایی  های سابمانیستو عمل اب مص فی لابم ب ای سوامتی
بخواهام   ی  این حی است هادر دن که مص  )مشت کایی(  اب اشخاری   اگ است

مص فی  حیاقل در کهیر  به این . کا  اشتلاهی خواهی بوی  مص    ا کاهش یهنی
اگ    شویمحاسله می)اعضای خایوا (  ی  سطح خایوا  و یه ی  سطح ف یی ایگان 



به این معنی   ت  باشیکم مص فی  ایگان حیاقل در ابخایوا ی حجم مص   در 
که حجمی است ت  اب کم یازخایوا    حجم مص   در تمام اعضای الزامبه یاست که 

 . 0کننیب ای سوامتی مص   می
  ایترا  است که ها اشا ه شی )حیاقل حجم مص   در(یی که به دنهایگ ایی
های  ی اب دبمایشااثیوع ته    عواتمکایازم ماهات  خصوص ی گ ان پژوهش

)اهمات( مقایسه با هنجا ها  افزایش ب جستگی  اساسا .  ا یاشته باشنیگویاگون 
 هاحساررو تاب ط یق    کهجویی درر فه ییحوه اطواعات ی  یهیمص   یا ا ا

تاثا گذا   هاگا ی اعضای خایوا تصمام ییادگاهایهو  دگاهایهف دینی ب    شویایجام می
هستنی. اث ات مذکو  ب   ییو حاشاه اییکاین اث ات  اغوب  که 2(2118)کایمن است 

 که سای  اث ات یاز ی  حا  اعما  باشنی یهنیجوار می بماییگا ی  ف دینی تصمام
 یییههایی که خایواموقعات ی (. هااعضای خایوا تمام  سوی)ماینی یااب ب ای در  اب 

حیاقل مص    وبایه  ا  ی خایوا و اعضای  ا یاشته باشی در مص ف حجمت ین کم
 حاات )بییگی( اینیت ی مل اساسییها تحت تاثا  مساگا ی دنف دینی تصمام یا یی 

 یاهدبمایشبه چنان خایوا هایی  کهو سوامت عمومی )بهیاشتی( است و احتما  این 
عنار   فتا ی که ی   است . ایترا  است اییک  واکنش یشان یهنی گ انپژوهش
ها مص   در   ی  ماان خایوا هایی که ی  دنهای این پژوهش لحاظ شیهدبمایش
ت  کم هادنگا ی بویه و ف دینی تصماماست لابم  یب ای سوامتکه ت  اب دن چه باش

ی  ها دبمایش است ایترا   اختصا  ی. به نباشحااتی ل اساسی و یتحت تاثا  مسا
 باشی. موجویجویی ب ای ر فه ییارافه درحجم هایی موث  باشنی که موقعات

به  خایوا ها و ش ایط ییل جزیمسا قای  به شناسایی گ ان یر  به این که پژوهش
ی  ه   های ا ایه شیهه  یایستن قطعی این که مواحریاستنی هاخصوص ه  یک اب دن

                                                           
طلق گزا ش بولتن در سابمان مول متحی  حیاقل در مص فی ه  شه ویی ب ای حفظ بهیاشت و 0 

ی سابمان بهیاشت جهایی  متوسط الگوی مص   مطابق توراهلات  ی  شلایه  وب و  011سوامت 
لات  ی   020ی مییت ایه و ا وپای م کزی لات  ی  شلایه  وب )منطقه 001ه  یف  معای  در ب ای 

قایون  088ی قایون الحاق یک بنی و یو تلص ه به مایهی است. ب  پایهشلایه  وب( تعاان شیه 
قایون  07ی )تنفاذ شیه ی  بنی )ب( مایهاجتماعی و ف هنگی ی اقتصایی  ی سوم توسعهب یامه
لات  ی  شلایه  001ی  ماه ) مت مکعب 22.5 خایوا الگوی مص   در ه    ی چها م توسعه(ب یامه

  . وب( ب ای ه  شه ویی تعاان شیه است
2Kahneman 



 

  گذا یها چه تاثا ی میدن ی درفمص  حساررو تریو   یخایوا  و تا یخچه
گ ان قای  اقعی که پژوهشی  مو  اخواقی لیهای مساتوجه به یگ اییبا  .یشوا  است

و با توجه به طلاعت  باشنیایوا ها خصوراات خاص خبه شناسایی دگاهی اب 
حذ  ک ین خایوا هایی که که  ییب  این باو  گ انپژوهش  عوت و معوولیمکایازم 
 ت مطوورکننی  در مص   می   ت  اب دنیا کممص فی  ایگان  حیاقل در به مازان

های هی  ق ا  یاین خایوا هایی که یا ای حیاقل توایی یگ اییاست. این پیییه می
 تواینیکه می ی  موقعاتی هستنیهستنی  ا با هی  ق ا  یاین خایوا هایی که در مص   

  سایی. می ا به توابن  نینجویی کر فه ی  مص   در

 (دبمون یا ی دما یمعنیسطح )مقادیر احتمال محاسبات . 4-8-1

سطح  است که ی دما ی  ن مقیا  سطح احتما   تعاای مقیا  احتما محاسلههی  
. اب دن دییبه یست می یو گ وه دبمایشی یهنگام مقایسه ی ری 0 م سوم اطمانان

دبمایش های گ وه ماانیا )ماان یو گ وه  هاییهمقایسبه الزام جایی که تمامی یتایج  
 یاین محاسله ب  پایه ( هستنی کنت  ی یک گ وه دبمایش با گ وه گویاگون یا مقایسه

 .0( 2-0ی ) ابطه ه شیه استیا ای مستقل جامعهیو ماایگان  یمقایسه ی ابطه

 
 (2-0ی ) ابطه   
 

مقیا   یپایهمحاسله ب  ب ای  2-2ی  ا به رو ت  ابطه 2-0ی چنان  ابطه هم
 توان ی  یر  گ فت.می احتما 

                                                           
ییگ  مقایسه  گویان  ا با یک  ماایگان یو گ وه اب پاسخ(Sample T Test-Independent) این دبمون 0

های تصایفی مو ی قضاوت ق ا  اب یمویه محاسلاتیهای ی  این دبمون  ماایگان تعلا ی کنی. به می
که تعیای یمویه مساوی یا غا مساوی  هایی اعم اب این  یمویهگویاگون یهاب یو جامع یعنی گا ی. می

 .شوییمیمقایسه  یک ییگ و جامعه با های دن یباشنی  به طو  تصایفی ایتخار و ماایگان
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 (2-2ی ) ابطه

 

 ی فوق: ابطهی  

1n  2وn: یک و یو یهای دبمایشبه ت تاب جمعات گ وه. 
1σ :یک و یو. یهای دبمایشگ وه یوا یایس ب دو یه شیه 
1µ 2وµ : یک و یو یهای دبمایشمص   گ وه هنیسی( ی)واسطهماایگان تناسلی. 
r  : به رو ت  که گ وه یمویه ییسلی اییابهمقااس𝑛2

𝑛1
 شوی.محاسله می 

/2)α(-1:Z بمایی که اعیای بز گ باشنی  ی ری 0 حیاقل سطح اطمانان ی  سطح 
)1.96(β-1:Z  31 پژوهشبح ایی ب ای سطح توان مطوور است که ی  این  یهدما 

  .اعیای موجوی بز گ باشنی  بمایی که شیه است لحاظ ی ری

م سوم توان دما ی ب ای اطمانان با سطح  ها اشا ه شی ب  مطاللی که به دن منطلق 
ماایگان های ب دو ی. 0(2100منطلق است )ف ا و و پ ایس  پژوهشی  ها فعالاتاین 

بمایی یسامل   ییک گ وه دبمایشی ی  بابهدر وا یایس ب ای مص   و  احتمالی
ا ی ییمعنسطح است. محاسلات  یهیست دمه ب 2102یسامل   اب ا قام مص فی 2100
یاز ایجام شیه است. اب دن  گویاگونجمعات  ی  ب ای چنیین اییابهدبمون دما ی

ی  چه حیی  گویاگونهای مایشبیتایج د مشخص یاست جایی که به رو ت یقاق 
 0ها با سطح اطمانان تفاوت موجوی بان گ وه ی ری حیاقل گ ان   پژوهشاست
با تغاا  چایمان  موروع این  ک یییگزا ش  ی ری 31 احتما مقیا  و سطح  ی ری
 است. 2-8ی مطابق  ابطه  2-2 ی ابطه
 
 
 

                                                           
1Ferraro and Price 
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 (2-8ی ) ابطه
 
 

 ا ب حسب ی ریی  2µ -1µقابل تشخاص  تاثا حیاقل  2-4و  2-8های جیو 
 یهنی. یشان می 1µاب 

 پژوهش  هایحداقل اختلاف درصد قابل تشخیص بین گروه کنترل و سایر گروه :4-9 جدول
 ی ری( 31ت قی  با ی ری 0سطح اطمانان ) یرفتار               

 کنت  گ وه 
 گروه مصرفی کم گروه مصرفی متوسط گروه مصرفی زیاد مجموع نمونه

1.37 2.60 1.32 1.35 

 
 پژوهش رفتاریهای حداقل اختلاف قابل تشخیص بین گروه: 4-2ول جد  
 (          ی ری 31ت قی  با ی ری 0سطح اطمانان )                                                

 رفتار
مجموع 

 نمونه
گروه مصرفی 

 زیاد
گروه مصرفی 

 متوسط
گروه مصرفی 

 کم
DHM 2.04 3.09 1.96 2.00 

DHMA 2.05 3.93 1.97 2.03 
DHMAE 2.05 3.92 1.98 2.02 
DHMAT 2.04 3.87 1.97 2.00 

DHY 2.04 3.88 1.95 2.01 
DHYA 2.04 3.88 1.97 2.00 
DHYT 2.07 3.97 2.00 2.03 
DHM 2.00 3.80 1.92 1.97 

 331.95 669.85 1296.14 628.27 ماایگان )لات (
ایح ا  معاا  

 )لات (
552.12 880.7 363.64 186.73 
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 هانوشتپیارسال  یشیوه. 4-4
ی  پایگاه  شی.در ا سا   هایحساررو تخایوا ها هم اه با  ها  ب اییوشتپی
تمام اطواعات تاون  کاپ های مص   در شه یا ییایه سایی الکت ویاکی اطواع

دبمایش تخصاص یایه  شامل یوع خایوا ه   هاییوشتپی تیوینمو ی یااب ب ای 
 . ی مسکویی موجوی استمحوه مص  تا یخی یا ماایگان  تمام اطواعاتشیه و 

فایوی شامل جزیاات این شی   ها ایجامیوشتپیکه ف دینی چاپ  بمایی
گ ان ا سا  شی. ی  این فایل تمام خایوا هایی که ها به پژوهشحساررو ت

مشخص شی  هم چنان جزیااتی   رای  شیه حسارها رو تهمان  وب ب ای دن
ب ای دن رای  شیه و ماایگان  حساری مص فی که رو تماینی طو  یو ه

 مص   خایوا  ی  دن یو ه مشخص شیه است.
ف دینی پشتالایی  یک  ی درهاحسارها و رو تشتیوپی بمانهم چاپعواوه ب  

. ه  ایی  ایجام شیها ب ای خایوا ها چاپ شیهیوشتب ای اطمانان اب این که پی
تا بتوان به کمک دن   یا ی 0منحص  به ف ی چشمی در  یک کی باین ی حساررو ت
 هایییوشتپییک اب  ی. ه  و  ییابی ک ا شناسایی  حسارهای گویاگون رو تمولفه
شوی می سلبمخصوری یا یی که چشمی کی باین ی  یاز اییاستفایه شیهپژوهش که ی  
خوی  یهم بوط حساررو تو منحص  به ف ی به  منییرامبه رو ت  یوشتپیه  

ی ها  سامایهها ی  پاکتحسارها و رو تیوشتی  ف دینی ق ا  یاین پیرمامه شوی. 
خوایی تا اطمانان حارل شوی ها  ا مییوشتها و پیحسارکی باین ی چشمی  رو ت

ها با یک ییگ  ی  یک پاکت نهای م بوط به دیوشتهای در با پیحسارکه رو ت
 ها با یک ییگ  هماهنگیوشتپیو در  حساررو تی  رو تی ایی. ق ا  گ فته

 .ایجام شویارواحات لابم  تا  شویمتوقف مییلاشی  ف دینی 
 
 
 
 
 

                                                           
1Unique Optical Binary Code 



 

 نواتنمایی از شهر کیپ. 4-9
است که  0ژوهایسلو گبعی اب  دف یقای جنوبیتاون یومان شه  پ جمعات کاپ

کاپ  یالتتاساس شیه است. این شه   هم چنان پایتخت ا 0602به تق یب ی  سا  
دف یقای مشهو  به شه  پایتخت پا لمایی . این شه  دف یقای جنوبی است غ بی
و منحص  به لات ین شه های دف یقای جنوبی با طلاعت وحشی بیلا   یکی اب بیجنوبی
های دف یقای ت ین خواجق ا  یا ی. خواج تالل یکی اب مع و  2ی  خواج تاللف ی 

مای  شه  پا لمایی دف یقای جنوبی ی  سا   .استی  ساحل اقاایون اطوس جنوبی 
عنوان  ک ی. این شه  بهی یافت المووی بانمجامع ب خی جوایز متعییی  ا اب  2104

  ت یپ ایوایز  یچنان ی  یش یه مع فی شی  هم 2104بیلات ین شه  جهان ی  سا  
عنوان بهت ین شه  ب ای گذ ایین تعطاوات  تاون  ا بهکاپ  هامساف ان و تو یست

و مساحت دن  یف  803430211 معای  2102جمعات این شه  ی  سا   ایتخار ک ییی.
 .(2-2)شکل  مایل م بع است 901
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون در آفریقای جنوبیات: موقعیت جغرافیایی شهر کیپ4-4شکل 

                                                           
1Johannesburg 
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 سومفصل 
 میدانی هایپژوهش

 تصادفی( یکنترل شده های آزمایشپژوهش )اجرای 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرآغاز

 هایدبمایشکمک  اب تاشیه سعی  پژوهشت  عنوان شی  ی  این که پاش گویه همان
( ب ای 8-0پاشنهایی )جیو    اهل یی 3بخشی یسلی    اث تصایفیکنت   شیه 

ها  شامل  اهل یا بیابی شوی. این  ت  درمص   کمحجم ب ای تشویق خایوا ها 
باشی. خایوا ها ه  میهای در خایوا ها حساررو تهم اه  هایییوشتپی ا سا 
 کننی.  ا ی یافت می هایوشتپیماه این 



 

 هانوشتپیارسال . 9-8

سابی اولاه    پس اب اتمام ف دینیهای دمایه2102اکتل   81ی  تا یخ  پژوهشاین 
تحقاقات مایایی شی. ی  این تا یخ اج ایی  یم حوه یزی و دبمایش  وا ی ب یامه

اولان س ی ش وع ک ی.  ا  هاخایوا  هاییوشتپی  چاپ 0یاک(اوت وش کت چاپ )م
ن اب ای مشت ک 2102  ی  یکم یوامل  هایوشتپیبه هم اه   های درحساررو ت

  وناتشه  کاپ های در مص فیحساررو تریو  جامع  یسامایهپست شییی. 
دن جایی که . اب ک یطو  ماه چاپ  ی  گویاگون ا ی  باست س ی  هاحساررو ت

 هایوشتپیی که ایاولان مشت ک  اکتل  ش وع شیاب ایتهای   ژوهشف دینی چاپ ی  این پ
هایشان ی  س ی باستم چاپ حساررو تهستنی که  مشت کایی  ک ییی ا ی یافت 

های حسارمشت کان رو ت  س ی دخ  )س ی یوبیهم( 2102 شیه بوی. تا یوامل 
 .ک ییییوامل  ی یافت  81تا  ا چاپ شیه 

تا بمان چاپ و ا سا  س ی و  ی  مقااس بساا  بز گ ایجام شی پژوهش ینا
 خوی  ا هایوشتپیمشت ک منحص  به ف ی  2360093(  09)س ی ها یوشتپیدخ  

مو ی اب  20697ها  ف دینی چاپ و ا سا  یامهی   مجموع . ی  ییی یافت ک ی
باش اب  ییهاهای تک ا ی ی یافت ک ییی. اگ  ب ای خایوا حساررو تها خایوایه
ون رای  شیه اتی  طو  این یک ماه توسط شه یا ی کاپ حساررو تیک 
ت ین کننی. کم حجممیی یافت  حساررو ت مجییادن خایوا ها  به احتما   باشی

ت ین  اولان مشت ک بوی  ی  حالی که پ حجم 020808س ی یابیه با   س ی چاپ
. ی  (مشت ک 210808باستم با س ی )ا سالی بوی  های حساررو تس ی 

 ا  هایوشتپیها و حساررو تیی که اتعیای مشت ک 8-2 و 8-0های و جی
 شیه است.ه  دبمایش ا ایه ایی  به تفکاک ی یافت ک یه

ت  کم یوم بخشی  ی دما ی( )یمویهاین مقیا  اب جمعات کل ایتخار شیه 
یلال است که ی  ه  ماه ی ریی اب این به دما ی  یاین کاهش تعیای جامعهاست. 
به چنی  به احتما . این تاخا ها یاشتنییگا ی تاخا  یامهمنر  اب  هاحسار رو ت
ست ا هاحساررو تاب   خیغا معمو  بوین بها ت ین دنکه مهم یهی خ مییلال 

های حساررو تاین . ها است فع یواقص دنتایای و یا  مکوف بهو شه یا ی 
های در حساررو تریو  ی سامایهی  منی جامع یرام ییب یامهتوسط   غا معمو 
که همان شییی و سپس ب ای ب  سی به میی ان ا سا  شی شناسایی تاون شه  کاپ

                                                           
1Mailtronic 



به  ا  خوی هایحساررو تاب خایوا ها  تعیای اییکی. شیه استتاخا   سلبمسئوه 
یی  به ا یه یافت کیا شش ماهه( یت  اب ماهایه )فصوی های بمایی باشی  بابه احتما 

 هایحساررو تا سا   یخا ج اب بابه   به احتما ب خی اب این خایوا هاهمان یلال 
  این مازان شویا ایه میبعیی  بخش ی مطاللی که ی ب  پایهیی. اگ فتهق ا   پژوهش این

 است  خ یایههای دبمایشی به رو ت تصایفی ی  تمامی گ وه جامعه دما ی کاهش
های دبمایشی گ وه بانهاچ تلعاضی اب این بابت  بناب  این  ی  گ وه کنت  ( ا)حت

 . وجوی ییا ی گویاگون

 تک ا ی(های رو تحسار)با ارسال شده  حسابصورتها نی که برای آنامشترک: 9-8جدول 

Meter 

Reading 

Portion 

Date Posted 

as distinct from 

date printed) 

DHM DHMA DHMAE DHMAT DHY 

20 01/11/2012 2539 2565 2555 2585 2585 

1 05/11/2012 2140 2084 2080 2125 2125 

2 06/11/2012 1781 1764 1741 1752 1752 

3 08/11/2012 1803 1749 1788 1777 1777 

4 09/11/2012 1672 1630 1635 1700 1700 

5 12/11/2012 2084 2002 2001 2018 2018 

6 13/11/2012 1708 1641 1708 1745 1745 

7 14/11/2012 1738 1717 1664 1724 1724 

8 15/11/2012 2033 2017 2066 2046 2046 

9 16/11/2012 1564 1498 1570 1544 1544 

10 19/11/2012 1630 1605 1454 1612 1612 

11 19/11/2012 1558 1494 1506 1575 1575 

12 21/11/2012 1637 1588 1569 1619 1619 

13 21/11/2012 1803 1762 1798 1832 1832 

14 22/11/2012 1700 1712 1660 1714 1714 

15 23/11/2012 1721 1716 1683 1726 1726 

16 26/11/2012 1736 1693 1651 1698 1698 

17 To be posted 1862 1845 1901 1918 1918 

18 To be posted 2007 1974 1945 1977 1977 

19 To be posted 1788 1760 1772 1729 1729 

Total 36504 35816 38835 36403 36447 

 )ایامه(: 9-8جدول 

Meter 

Reading 

Date Posted 

as distinct from 
DHYA DHYT DT Total 



 

Portion date printed) 

20 01/11/2012 2599 2498 2501 20313 

1 05/11/2012 2160 2091 2091 16960 

2 06/11/2012 1797 1643 1798 14030 

3 08/11/2012 1819 1755 1777 14280 

4 09/11/2012 1686 16500 1700 13268 

5 12/11/2012 2018 1978 2021 16185 

6 13/11/2012 1744 1670 1703 13671 

7 14/11/2012 1688 1666 1690 13620 

8 15/11/2012 2018 1932 2074 16289 

9 16/11/2012 1588 1509 1554 12419 

10 19/11/2012 1583 1584 1586 12727 

11 19/11/2012 1571 1507 1537 12353 

12 21/11/2012 1578 1615 1625 12862 

13 21/11/2012 1808 1773 1842 14420 

14 22/11/2012 1744 1674 1728 13638 

15 23/11/2012 1717 1663 1749 13662 

16 26/11/2012 1660 1646 1696 13490 

17 To be posted 1891 1863 1921 15097 

18 To be posted 2006 1916 1960 15759 

19 To be posted 1824 1752 1848 14253 

Total 36550 35339 36401 289295 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 تک ا ی(های رو تحسار بیون) ارسال شده حسابصورتها نی که برای آنامشترک :9-4جدول 

Meter 

Reading 

Date Posted 

as distinct from 
DHM DHMA DHMAE DHMAT DHY 



Portion date printed) 

20 01/11/2012 2539 2565 2555 2471 2585 

1 05/11/2012 2139 2083 2079 2183 2123 

2 06/11/2012 1777 1761 1735 1752 1751 

3 08/11/2012 1794 1741 1784 1802 1773 

4 09/11/2012 1669 1628 1633 1637 1699 

5 12/11/2012 2078 1996 2000 1058 2007 

6 13/11/2012 1696 1636 1701 1745 1736 

7 14/11/2012 1733 1711 1652 1729 1718 

8 15/11/2012 2022 2006 2052 2028 2037 

9 16/11/2012 1555 1490 1559 1583 1534 

10 19/11/2012 1615 1579 1534 1563 1596 

11 19/11/2012 1540 1479 1493 1588 1562 

12 21/11/2012 1618 1576 1556 1618 1599 

13 21/11/2012 1783 1747 1777 1785 1815 

14 22/11/2012 1672 1688 1639 1,699 1694 

15 23/11/2012 1696 1683 1646 1661 1704 

16 26/11/2012 1711 1671 1623 1691 1682 

17 To be posted 1835 1815 1870 1874 1898 

18 To be posted 1977 1924 1909 1932 1930 

19 To be posted 1706 1682 1694 1691 1682 

Total 36155 36155 35491 35491 36093 

 

                                

 

 

 

 

 

 )ایامه( :9-4جدول  

Meter Date Posted DHYA DHYT DT Total 



 

Reading 

Portion 

as distinct from 

date printed) 

20 01/11/2012 2599 2498 2501 20313 

1 05/11/2012 2158 2088 2088 16941 

2 06/11/2012 1791 1640 1795 14002 

3 08/11/2012 1813 1751 1771 14232 

4 09/11/2012 1683 1597 1696 13242 

5 12/11/2012 2010 1974 2016 16139 

6 13/11/2012 1738 1666 1697 13615 

7 14/11/2012 1686 1664 1689 13582 

8 15/11/2012 2073 1924 2065 16207 

9 16/11/2012 1583 1500 1539 12343 

10 19/11/2012 1656 1570 1570 12592 

11 19/11/2012 1554 1486 1520 12222 

12 21/11/2012 1563 1599 1599 12778 

13 21/11/2012 1788 1750 1816 14261 

14 22/11/2012 1702 1644 1701 14439 

15 23/11/2012 1699 1636 1731 13456 

16 26/11/2012 1634 1619 1670 13301 

17 To be posted 1872 1833 1895 14592 

18 To be posted 1960 1876 1923 15431 

19 To be posted 1750 1680 1775 13660 

Total 36125 36221 34995 36057 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارم
 تجزیه، تحلیل و نتایج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سرآغاز

. گویاگون پژوهش ا ایه خواهی شیهای تجزیه و تحوال دبمایش  بخشاین  ی 
 9ی   هادر خایوا  ی وبایه  ماایگان مص   گ ان استپژوهشیتایجی که می یر  

 ی کهخایوا های بان یا یمعنی دیا تفاوتتعلا ی   بهاست.  گویاگونگ وه دبمایشی 
و خایوا های گ وه کنت    ی یافت ک یییها  ا یوشتپیتحت دبمایش ق ا  گ فته و 

اب پژوهش پاش  وی اب دن جایی که ی  یا ی؟ ایی وجوی مو ی دبمایش ق ا  یگ فته که
 هایهای دبمایشگ وهی   تلعاضامکان لذا استفایه شیه  تصایفی  یکنت   شیهدبمایش 
 یسابقهتلعاضی اب بابت  مطابق مطاللی که اب پاش ا ایه شی اییک است.  گویاگون
 .وجوی ییا یی گویاگون هادبمایش مص   در خایوا ها ی حجم ماایگان 
ماه یوامل  ب ای  طی ط احی شیه های پژوهش هایی که ب ای دبمایشیوشتپی
  هاا سا  یامه  وبه ب ای 0ی بمایی بابه با ی  یر  گ فتنها ا سا  شی. خایوایه
 . بناب ک یییها  ا ی یافت دنیوم یسامل   ییوم یوامل  و هفته یبان هفته خایوا ها

ا سالی  هایبمان یا یی  یسلت به دبمایشهای بمایی مذکو  ی  بابه  این خایوا ها
اولان ماه   های مو ی یاابدو ی یایهجمعاب منر  بمان  این  . بناب بیهنییشان واکنش 

یسامل   ژایویه و فو یه   دبمایش بمایی پس یبابه و دبمایش  ماه یسامل  است پس
فو یه ی  یست س  ماه ها تنها تا ایتهاییایه پژوهش یهایی این ی تهاه)ی  بمان  است

 .بوییی(گ ان پژوهش



 

 ی پژوهشهاداده. 2-8
ی مص ف اطواعات  گویاگونهای   دبمایشااثتو ب دو ی  هایمویهب ای ایتخار 

شه  در  حساررو ت هاییایهالکت ویاکی اطواعاتی  پایگاهاب  کان یمویهمشت 
کنتو   ی ق ائتیو هه   سوابق اطواعاتی  پایگاهاین . ی  شی گ یدو یون اتکاپ

اب  ق ائت  ورعات دنو  ق ائت  یوع ق ائتیلال  شامل) است شیهذخا ه  هاخایوا 
ا بیابی  ی  اهمات قابل توجهی  اطواعات فوق. حسار(رو تیر  ریو  
 ا ایه خواهی شی.ایامه ی   کهها یا یی دبمایش یتایج تاثا گذا ی

 کنتور قرائت دلیل. 2-8-8
ریو  رو تحسار  یا ی  کهوجوی  های درکنتو  ق ائتب ای گویاگویی یلایل 

ق ائت کنتو های اطواعات )کمک این  ااست. ب کنتو  در ق ائتثلت  الت ین یلمهم
اب بمان  اندر مص فی مشت کحجم مازان   حسار در(شیه و ریو  رو ت

عواوه  شویی.ب دو ی میجییی  هایحساررو تا بیابی و ملوغ قلوی  حساررو ت
  یا ی.وجوی ب ای ق ائت کنتو  یلایل ییگ ی یاز  ب  ریو  رو تحسار 

 وناتشه  کاپحسار در رو ت هاییایهی الکت ویاکی سامایهاین که ی   یر  به
غا  اب  یلال 0به  هاق ائتولی   وجوی یا یکنتو   ق ائتب ای  گویاگونیلال  80

پایگاه  ابدبمایش  دبمایش و پس یی  بابه یییو ه هاییگاهیا ی و ثلت ق ائت
تعیای یفعاتی استخ اج شی.  تاونی در شه  کاپهاحسارهای رو تیایهاطواعاتی 

ایی  ق ائت شیهدبمایش  دبمایش و پسبمایی  یکنتو ها ب ای این یلایل ی  بابه که
  یو حسار دررو تی ریو  یغا یو ه یلال 0 بانی   است. 4-0مطابق جیو  

توسط  حساررو ت)ماینی عیم پ یاخت در  کنتو مو ی به بمان قطع اتصا  
  به تغاا  کنتو ها ق ائتب ای  . یو یلال ییگ است کنتو ( و اتصا  مجیی انمشت ک

 ورعاتکه این  بمایی. بمایی پژوهش است یاب موک ی  بابه یقل مکانمالکات و 
و قلوی بسته  انتا حسار مشت ک  یهایی ایجام شوی ق ائتافتی  بایی یک می اتفاق
 یوع این تعیای. ییگ ی ب ای افتتاح حسار مشت ک جییی ایجام شوی ق ائتس سپ

یشان  به احتما   و سی به یر  می اییکن اوتکاپ یها ب ای شه ی به اییابهق ائت
. شویهنگام تغاا  مالکات موک ایجام یمی ها به طو  معمو ق ائتاین یوع  یهی می



 به یست دو ینی است که به منرو  ییو ه -ماان ق ائت  کنتو  ق ائتیلال ب ای دخ ین 
 شوی.ایجام می هاحساررو تاب  ورعاتی کوی

 تاونشهر کیپ مشترکانآب  هایکنتور قرائتگوناگون  دلایل: 2-8 جدول
 (ب ای ه  ماه گ وهی  ه  شیه  ق ائت کنتو هایتعیای )                                    

 قرائت کنتور

ی دوره
 آمایش

 آمایشی پس از دوره
 جمع

نوامبر 
(2102) 

دستامبر 
(2102) 

جولای 
(2108) 

ی فوریه
(2108) 

 0406600 844131 413073 847701 806647 یی )واقعی(یو ه
ق ائت موقت با 

 حساررو ت
97 08 291 72 002 

ق ائت یهایی هنگام 
 0سکویت یا تخواه

763 70 217 70 00020 

ق ائت هنگام 
 2سکویت جییی

0 1 2 1 8 

ق ائت ی  بمان قطع 
 کنتو 

2492 017 692 0990 6636 

ق ائت کنتو  بعی اب 
 اتصا  مجیی

0208 026 792 720 8292 

 0463278 846948 400060 843900 860203 جمع

 
 هایق ائت  تمامی های پژوهشی لحاظ شیه مطابق هی های  تحوال دبمایش

این  عوت دن .شیشیه حذ  ایجام در  حساررو ت ب ای ریو  که یییو هغا 
های بمایشدبان  که دیا ا تلاطی ی مشخص یاستیغا یو ه هایق ائتی  است که 

این موروع وارح  ؟وجوی یا ی یا خا  انمص   مشت کحجم پاشنهایی و مازان 
. شویمیی دبمایش س  و کا  یا یم  ایجام است و به یلال این که با تغاا  مالکات ی  بابه

                                                           
1Final Meter Reading at move-in/out 
2Meter Reading at move-in 



 

 اعضای خایوا  یکنی و مقایسهتغاا  می ان جییی  خصوراات مشت کورعاتی  این 
ساختا ی ی   یمشت ک  ف جه و وقفه ایشعارمعتل  یاست. قطع   با ساکنان قلوی جییی

بی ا ی   بایی هستنی   یییو ه های ماانق ائت . ی  یهایت دو یدر به وجوی میمص   
 شویی  لحاظ خواهنی شی.می یها ایی های پایان یو ه هایق ائتا قامی که ب ای 

 ی قرائت کنتورنحوه. 2-8-4

حسار در شه  رو تریو  های یایه سایی الکت ویاکی اطواعی  پایگاه 
به خصوص توسط یک کی یک اروی وجوی یا ی که ه   ق ائتیو یوع   تاونکاپ

شویی  به این بنیی میطلقه ی  یک یسته  هات  ق ائتباشقابل شناسایی هستنی. 
. نینکمص    ا ثلت میحجم   فازیکی کنتو  یبا مشاهیه هاکنتو خوان رو ت که

 0واقعی ق ائت موا ی  ااین )بخش میی یت در شه ی( ون اتشه یا ی کاپ پ سنل
های یایه سایی الکت ویاکی اطواعی  پایگاه  هااین یسته ق ائت  با این وجوی .یامنیمی

 و تخمانی هایق ائت  یومیوع  شویی.می تاون ثلتشه  کاپدر حسار رو تریو  
مامو  کنتو  ب ای که  است و بمایی هستنیتوسط خوی مشت ک  های ایجام شیهق ائت

. شویمیدن به رو ت تخمانی ایجام  ق ائتقابل مشاهیه یاست و  کنتو خوان
این ب دو یها  ا ایجام یا ی که به کمک دن  چا چور یرامنییون  اتکاپ یا یشه 
 (ی ری 16.2و   12.4هستنی )بان تخمانیها ی  ه  ماه ق ائتاب این  بساا ییهی. می
ریو  الکت ویاکی پایگاه ی   شوی به یی تهایی که توسط مشت ک ایجام میق ائت و

 .(4-2)جیو   ییشومی   ثلتتاوندر شه  کاپ حساررو ت

 

 

 

                                                           
1Actual Meter Readings 



 ب ای ه  ماه ی  فتا گ وه یو هه   کنتو  هایق ائتتعیای : کنتور قرائت ینحوه :2-4جدول 

 دلیل قرائت
 کنتور

ی دوره
 یشزماآ

 مایشزآی پس از دوره
 جمع

دستامبر  (2102)نوامبر 
(2102) 

جولای 
(2108) 

 یفوریه
(2108) 

 0264034 818093 807110 292072 808319 (0واقعی)با ابزا 

 091 093 042 011 001 توسط مشت ک

 210199 48047 04104 06689 47299 تخمانی

 0463278 846948 400060 843900 860203 جمع

 
تمام شامل که ایجام شیه  گ انتوسط پژوهشا قام تخمانی   پژوهشی  این 

های ایجام شیه هایی که شامل ق ائتچنان تخمان شوی  همکنتو  می ق ائتهای شاوه
شوی میها ق ائت خوانکنتو   که ی  دن کنتو  توسط )مامو ین ق ائت( توسط ش کت
ی که یتاجهتغاا ات  فتا ی   تخمانی هایق ائتجایی ی   شوی. اب دنیاز گزا ش می

پژوهش  ی دما یهاها اب تحوالق ائتاین یوع لذا   ها هستنی  می یر  یاستدبمایش
 شییی.حذ  

 های آبحسابصورت اطلاعاتی در پایگاه کنتور قرائتوضعیت . 2-8-9

ام مقایی ی که بایی لزبه ای  یهایت  ا قام ثلت شیه ب ای مص   ه  مشت ک 
 4-8جیو   مطابقبا این وجوی  طلق دن ملوغ پ یاختی مشخص شوی یاستنی  

 به احتما ی  ب خی موا ی  بی ا . موا ی همان گویه استت  باشی   شویمیمشاهیه 
. ی  این موا ی  یا یوجوی    ابهاماتیی درق ائت کنتو هامنطقی بوین خصوص  ی 

)عیم یست سی کا ب ان یا سای   شیه قفلتوسط میی  م بوطه  ق ائت کنتو  هایسامایه
موروع  حضو یو یک مامو  در به رو ت افزا ( اشخاص به پایگاه اطواعات ی م

                                                           
دو ی )ق ائت( و ایتقا  اطواعات مشت کان های الکت ویاکی جمعشامل پایایه  ابزا های ق ائت کنتو  0 

 است. مشت کان اطواعاتکنت   ثلت  یگاهیا ی و های جامع به پایگاه ییهای  ایایهاب ط یق اتصا 



 

که مامو   بمایی است؟یه بو ق ائت رحاحدیا   مشخص شویتا   کنی ا ب  سی می
 ق ائتجایگزین ک ی  )جییی( رحاح  ق ائتیا دن  ا با  ک ی ا تایای  ق ائترحت 

فقط   پژوهششوی. ی  این میسامایه وا ی  حساررو ت رحاح ب ای ریو 
  ها تایای شیهرحت دنپژوهش ایی یا ی  بمان ایجام شیه ثلت سامایهی   هاییق ائت
 یی.اهلحاظ شی های  تجزیه و تحوالکه 

  تاونآب شهرکیپ حسابصورت هایدر پایگاه داده کنتورها قرائتوضعیت : 2-9 جدول

 (ه  ماه یسته/ه   هایق ائتتعیای )                                                                           

 دلیل قرائت کنتور

ی دوره
 رفتار

 ی رفتارپس از دوره
 جمع

نوامبر 
(2102) 

دستامبر 
(2102) 

 جولای
 (2108) 

ی فوریه
(2108) 

 0809443 822466 831893 822883 884246 حساررو تقابل 
 مجو  ریو  عیم 

 های حساررو ت
توسط  یا مشکل
 ش کت

0 3 0 8 07 

 ب  سی رو ت
یا  های مشکلحسار

و مجوب ریو  توسط 
 ش کت

27101 26064 81707 24478 013314 

 4 0 0 0 0 یامشخص
 0463278 846948 400060 843900 860203 جمع

 

 پژوهش( ی بماییبابه)طو  آب مصرف . 2-8-2

ی   یعنیکنی. تغاا  میپاوسته ون ی  طو  سا  اتکاپشه  در مشت کان مص   
یابی. و ی  بمستان این مقیا  کاهش می بیایر دمص   حجم تابستان مازان فصل 
 منر اب د  بمان اییه  هااین ماه است وهای ژایویه و فو یه ی  ماه ت ین مص  باش

 .(4-0)شکل  تقارای در هستنیحجم کاهش 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4189الی  4188ی از فوریهون اتشهر کیپ خانوارهایآب مصرف  یمیانه :2-8شکل

شوی و می مشاهیهخایوا ها در مص   حجم تغاا ات بیایی ی   یاز ی  ه  ماه
حی بالای هستنی )به خصوص ی  در موا یی که اب خا ج الگوی مص    ب  سی
  0مص  ( بساا  مهم است. هم پوشایی یمویا های چگالی ک یل)یامنه( حجم طاف 

کننیگان خا ج اب وجوی و عیم وجوی مص   ورعات ی  یواث ات توبیع مص   
تخمان  هایی هبا توجه به . 2کنیمشخص می یمویا الگوی مص    ا به رو ت 

                                                           
1Kernel Density Plots 

 دن اب شیه مشاهیه هاییمویه اب استفایه با متغا  تصایفییک  تابع چگالی احتما ینی تخمان دبه ف  2
  تصایفی و مستقل وط به شیه مشاهیه هاییمویه شویمی ف ض  به طو  معمو . شویمی گفته متغا 
  هاستوگ امیمویا   شامل ب دو ی چگالیمتعیی های شاوه ایی.  توبیع شیهتوبیع احتما تابع  یپایه ب 

 هایس ی  تعمام یافته یت ین همسایهیزییک  ت ین همسایهیزییک  ک یل تطلاقی  ک یل  ب دو ی سایه
 شامل: های ب دو ی چگالیکا ب ی .است ی تاوایایهیماکزیمم ی ستنماو  متعامی

 های تورافی جامعه اب قلال چولگی و چنی میی بوینشناخت مشخصه. 
   توان تابع چگالی ب دو یگ ها  ا به م شوی  میاتوگا ی باب یمویههای شاوهاگ  ب دو ی چگالی به

 یقت ب دو ی  یست یافت.  یست دو یه و اب این ط یق به معاا  مناسلی اب
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84


 

توبیع مص    ی ری 4ت  اب ها کمدن در یی که مص  امشت ک  پا امت های پژوهش
   لحاظ شیدن ماهموا ی خا ج اب الگو   باشیی  یک ماه خاص  ی ری 96یا بالات  اب 

. اب دن جایی که ب ای شیییحذ  لحاظ یشیه و اب محاسلات  هاتخمانو این موا ی ی  
لذا  مقیا    بایی یک حی جیاسابی خاص معان شوییشناسایی موا ی خا ج اب الگو 

 (4-4)جیو   یقاق حی جیاسابی ماایگان مص   ب ای ه  ماه متفاوت خواهی بوی

 ی هر ماهمیانگین مصرف روزانه یمقادیر خارج از الگو :2-2 جدول       
 (مت مکعبب حسب ا قام )                                                                     

 مقادیر بیرونی
 نوامبر

 (2102) 

 ردستامب

(2102) 

 جولای

 (2108) 

 یفوریه

 (2108) 

 0.16 0.16 0.16 0.14 ی ری( 4ی پایان )ک ایه

 2.10 2.10 1.90 1.60 ی ری( 96ی بالا )ک ایه

 
توبیع  یحذ  موا ی خا ج اب الگودر خایوا ها با توبیع مص   ب  سی 

 ت باش. یاست یتوبیع ی مال  با این وجوی  هنوب این توبیعولی  است  ت منطقی
به  مت مکعب 0.5 شویی )حیویبنیی میمص   طلقهخایوا ها ی  قسمت پایان طاف 

های پس دبمایش(. با این وجوی  ماهت  اب دن ی  طو   وب یا کمشلایه یف  ی  ابای ه  
متناظ  با ی دمی و توبیع  لکامبه طو  بی ا این مساله   قابل ایترا  بوی این یتاجه
  یهیون یشان میاتتوبیع ث وت ی  شه  کاپ بی ا  ون استاتکاپشه  ث وت ی  

 (.4-2)شکل  اییدر پ اکنیه شیه ت  جمعات ی  قسمت پایان طاف مص  باش
 

                                                                                                                           
 



 

 شکل 4-2: نمودار الگوی مصرف متوسط در طول سال برای خانوارهای شهر کیپتاون



 

  (موا ی مقیماتی) هانمونه بر مجموعها ر آزمایشیاث. ت2-4

 سطح  (0-0دبمایش جیو   9) های پاشنهاییبمایشد گذا ی ااثتا بیابی  ب ای
ب   و ب  سی شی  اییهای گویاگون ق ا  گ فتهکه تحت دبمایش ییمص   خایوا ها

بنیی تقسام ت  عنوان شی مطابق مطاللی که پاش. تم کز شیها بان دن منییرامهای تفاوت
ها  ا بان دبمایش منی)ایتخار( یرام تلعاضه  دبمایش   یسک  ب ایتصایفی خایوا ها 

گ وه کنت لی( استفایه یک )شامل گویاگون دبمایش  9اب ژوهش ی  این پکنی. میحیاقل 
ی  ییی یافت یک  یوشتیپی یوعهاچ گ وه کنت   بوی  که  های دبمایشی گ وهیکی اب شی. 

های یوشتمص فی  پیدر  هایحساررو تگ وه ییگ  هم اه  هشتی  حالی که 
  ا ایه شیه است. 4-0 ی  جیو  گویاگونهای . دبمایشک یییی یافت م بوطه  ا 

 
 ایتخابی( های)یمویه انتخابیهای به خانوار یارسال هاینوشتپی :2-1 جدول

 عناصر موجود در رفتارها عناصر رفتار عنوان

Control Water account ورعات موجوی 
DHM DHM+ Water Account افزایش ب جستگی مص   خوی مشت ک 

DHMA (DHMA) + Water Account 
 + افزایش ب جستگی مص   خوی مشت ک

 اجتماعی هایهنجا با مقایسه 

DHMAT 
DHMA) + DT + Water 
Account 

+ کافزایش ب جستگی مص   خوی مشت   

ا سا  +  اجتماعی هایهنجا با مقایسه 
به  و ویی جویی )الگوب یا یر فه یکات

(خ وجی  

DHMAE 
DHMAE) + Water 
Account 

  افزایش ب جستگی مص   خوی مشت ک
 کا دمی اجتماعی هایهنجا با مقایسه  +

DHY DHY + Water Account افزایش ب جستگی مص   خوی مشت ک 

DHYT 
DHY + DT + Water 
Account 

  +افزایش ب جستگی مص   خوی مشت ک

 جوییر فه یکاتا سا   

 (و ویی به خ وجی )الگوب یا ی

DHYA DHYA + Water Account 
 + افزایش ب جستگی مص   خوی مشت ک

 اجتماعی هایهنجا با مقایسه 

DT DT + Water Account 
 جوییر فه یکات

 (و ویی به خ وجی )الگوب یا ی



 پس آزمایش یدوره لحاظ کردن. 2-4-8

 یها ب  سی شوی  ایتخار بابه  دبمایشااثتدخ ین مو یی که بایی قلل اب ا بیابی 
 کنتو  ق ائتبمان طو  . قابل شناسایی هستنیها بمایی است که ی  دن اث ات دبمایش

یک  وب بمان لابم است  و است وب  پنج  حیوی حساررو تیک خایوا  تا چاپ 
ب سی. هنگامی که تاون کاپپست ی ایا هبه یفت    چاپ شیههای حساررو تتا 

بمان لابم است تا به  وب  پنج سی  حیوی سه تا بپست  یبه ایا ه ها حساررو ت
ی   ا   ماه ه هایحساررو ت احتما ان به مشت کاین   . بناب ها ب سییهخایوا یست
در  کنتو  اگ   یمویه. ب ای ی یافت خواهنی ک یهفته(  2)حیوی  یوم ماه بعی ییامه
شیه  بی ا  لحاظ مص   ماه یوامل که شوی ) ق ائت 2102یوامل   او ی  یی یهخایوا

 رو ت ها یهاین خایوابیای  به احتما  ( تا یخ ق ائت ی  ماه یوامل  بویه است
ی یافت های م بوطه یوشتبا پی 2102یوامل   00خوی  ا حیوی در  هایحسار

ی(. ندبمایش باش یخایوا  ی  گ وه کنت لی یا خا ج اب یمویه که این مگ ) کننیمی
 شوی می ق ائت چنان بماییی  ه  ماه ی   کنتو های مشت کانبا توجه به این که 

حیوی  ا ها )اگ  ی  گ وه دبمایش باشنی( یوشتپی به هم اه هاحساررو ت هاخایوا 
 .  ی یافت خواهنی ک یدر کنتو بعیی  ق ائت یو هفته قلل اب

  ی  2102ی  یوامل   ا پست شیه  دبمایشی هاییوشتها پیهخایوای  تعلا یبه 
است که یلال این به . این موروع ی یافت خواهنی ک یمص   یسامل   یبابه اواسط
عیم تغاا   فتا ( ی  واکنش به  ا)یا حت هاتغاا   فتا ها تنها یصف ماه  ب ای یهخایوا
 ی یافتی  بمان خواهنی یاشت. هاییوشتپی

قابل یسامل  ماه ی  ها یوشتپیهاچ اث ی اب این است  با توجه به این موروع  ایترا  
است )با ف ض  شاهیهقابل مدن اث ات دبمایش  یکه ط کاموی ی. اولان ماهنلاشی شناسایی

های ماه  ی  یتاجهاست.  2108 یژایویهماه  این که تغاا   فتا شان تا دن ماه مستم  باشی(
ا بیابی ه  ماه به  لحاظ ودبمایش های پسیو ه 2108 یو فو یه   ژایویه2102یسامل  

 رو ت جیاگایه ایجام خواهی شی. 

 
 
 
 
 



 

 گوناگونهای آزمایش تاثیرات یمحاسبه. 2-4-4

سابی که ب ای به یست تصایفی  اهل یهایشی   عنوان ت پاشکه  گویه همان
 منییرام تلعاض  احتما  وجوی شویمیاتخاذ گویاگون  هایدو ین توابن ماان دبمایش

 منییرامتفاوت تنها   یعنی . ا به شیت کاهش خواهی یای های گویاگونن دبمایشبا
 یعنی خواهی بوی. ها خوی دبمایشماهات به یلال  گویاگون هایمحتمل ماان دبمایش

این   است. بناب   است   یک دبمایش بساا  س اثتاب ای شناسایی   تحواوی  اهل یهای
ه  حالت  ب ایمص   ماایگان حجم گا ی اییابه تنها فعالاتی که لابم است ایجام شوی 

به   هاتفاوت این ها است.تفاوتاین  یا یلوین بوین و مهم یا یدبمایشی و ب  سی معن
 یبا استفایه اب مقایسه  ا شناسایی کننی واث ات دبمایش کنی تا گ ان کمک میپژوهش
 مازان ب دو ی. با وجوی این که یابنیو تحوال  گ ساون به این هی  یست ماایگان 
یست ه یتایج بولی   شاوه  به الزام یکسان یخواهی بویتوسط یو  یک دبمایشاث ات 
 .کننی و متناقص یک ییگ  یاستنیییگ  پا وی می اب یک قطعبه طو   دمیه

دبمایش ب ای ه  حالت دبمایشی  ماایگان ب ای ه  ماه پس مص    4-7 ی  جیو 
های گ و ماایگان ه شیه است.یا ا 2و  0 هایقایهای توراف شیه ی  بخشبا توجه به 

ایی  با ماایگان گ وه کنت   مقایسه شیه و با ک یهی یافت  ا  هایوشتدبمایشی که پی
و  یا ی تفاوت بان گ وه کنت لییمعن 0سایه)دبمون دما ی( ماایگان استفایه اب دبمایش 

 .و تحوال شیه استگ وه دبمایشی ب  سی 
 گ ساویی مو ی مطالعه  یشیه و شاوهه ییتایج تحوال  گ ساون ا ا 4-6 ی  جیو 

است. ب ای ه   ( ا ایه شیهسایهمعمولی  گ ساون حیاقل م بعات ) پژوهشی  این 
تفاوت و )بی به عنوان متغا های ساختگی هایوشتپیهای ملتنی ب   گ ساون  دبمایش

 اینشویی. م جع حذ  شیه  لحاظ میگ وه دبمایش کنت لی به عنوان  مجابی( و
ی هایوشتپیاث ات ه  دبمایش ) ماایگانامکان ا بیابی  ی  گ ساویتحوال  مجموعه
 :شیه است گ ساون استفایه  یوع  اب یو پژوهشیهی. ی  این (  ا میگویاگون

 کنی گ ساویی که خطای استاییا ی  ا به رو ت مستقام و ر یح محاسله می. 

  کنی( محاسله میاستوا ) باثلات گ ساویی که این خطا  ا به رو ت. 

                                                           
1One Sample T Test 



  (یتایج) هانمونه مجموع هایر آزمایشیاثت. 2-9

 مجموعی   سی که به یر  می هاب  سی اث ات دبمایشیتایج   ی  این بخش
  ب  سی پژوهش. ی  این ا ایه شیه است  دشکا  و مشخص است دما ی یجامعه

 شیه است: بخش تقسام 4یتایج به 

 تمامدر مص   حجم ی  این م حوه   ها:نوشتپیبررسی تاثیر دریافت  .1
 گ وهمص   خایوا های حجم ایی با بمایش ق ا  گ فتهدخایوا هایی که مو ی 
  شویی.میایی  مقایسه یهیگ یوشتی ی یافت پیکنت لی که هاچ گویه 

اث  ی یافت ت  این بخشی   :اثربخشی نسبی هنجارهای اجتماعیشناسایی  .2
سابی یاشی اب افزایش ب جستهبه رو ت جیاگایه اب تاثا  بابخو ی هنجا ی 

. یکی اب سوالات کوایی اقتصای  فتا ی که ی  شوییب  سی میمص   حجم 
های پاشنهایی لحاظ شیه  همان موروع است. این دبمایش ط احی دبمایش

و ی  مقااس  تفکاکاولان یمویه ی  یوع خوی است که این یو اث   ا به 
 .کنیب  سی میمشخص 

جویی صرفه ینحوه خصوص اطلاعات در یهیبررسی اثربخشی نسبی ارا .3
میی یت  هایشاوه ت یناب  ایج یکی یبخش  یشان یهنیه این یتایج :مصرف آب

  فتا ی تقارای در هستنی.

که  هایییوشتپیمازان اث بخشی  شناسایی :جوییصرفه اثربخشی و شناسایی .4
هایی که فقط یوشتکننی با اث بخشی پیمص   یک سا  خایوا   ا گزا ش می

  .یهنیماه دخ  خایوا   ا گزا ش میمص   
 

 هانوشتپیر یاثت. 2-9-8

در  ی ب  مص   ااثت ها یوشتپیدیا ی یافت وجوی یا ی  که منطقی  سوا  این
ایی  یاشته هایوشتپیاین  که تاثا یحیاقل   ی  جوار یا خا ؟ ایییاشته هاخایوا 
است  اساس  ایترا  این ب   بویه است.)اهمات(  هاخایوا در سابی مص   ب جسته
. یهنی ا کاهش در مص   حجم ایی   ا ی یافت ک یه هایوشتپیهایی که خایوایه
 هاهایی که ب ای دنمص   در توسط خایوایهحجم یا  یاما معن  های کوچککاهش



 

ت ین باش ها  سی که اث ات دبمایشاست. به یر  می امایوا  کننیها سا  شیه   هایوشتپی
  بی ا ماه ژایویه  اولان ماه کامل پس دبمایش است  هم تاثا   ا ی  ماه ژایویه یاشته باشنی

ها بمان اث ات دبمایش ی  ماه یسامل  که خایوایه .شویت  میکمچنان این اث ات اب ماه فو یه 
 .(4-6ایی )جیو  بویهت ین حالت   ی  کمیاشتنیی یافتی  هایوشتپیکمی ب ای واکنش به 

         اند، در دریافت کردهرا  هانوشتپی خانوارهایی که جویی آبمیزان صرفه :2-6جدول 
                                                                                                (مت مکعبب حسب ا قام ) مقایسه با گروه کنترلی                

February 2013 January 2013 December 2012  

Robust 
std. errors OLS Robust 

std. errors OLS Robust 
std. errors OLS 

 

**0.0039- **0.0039- **0.0041- **0.0041- -0.0008 -0.0008 Receiving 

anyinsert (0.0019) (0.0019) (0.0018) (0.0018) (0.0018) (0.0018) 

279,681 278,681 325,572 352,572 267,749 267,749 N 

4.2486 4.2889 5.0843 5.1309 0.2107 0.2108 F 

0.0393 0.0384 0.0241 0.0235 0.6462 0.6462 P(f=0) 

   Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level 

    ***(standard errors within brackets)       

ایوا هایی خدر مص   حجم کاهش ماایگان  جیو   گ ساویی  هایب دو یمطابق  
 4  به یسلت گ وه کنت لی  به رو ت ماایگان حیوی اییک یه ا ی یافت  هایوشتپیکه 
 شلایهه  ی  در  مازان حجم کاهش مص  این شایی است. بویه  وب شلایه ه   ی لات  
بی  یکات و   ا یایییه گ فتاین موروع  یلاییاما باشی  کمی  حجم  ب ای ه  خایوا    وب

 ی  این بمانه حایز اهمات است:

 بز گی اب خایوا ها است. یاین کاهش  یک مقیا  ماایگان ی  بان جامعه 

 یا یی  ا ی  یر  یگا یم  مص    یاگ  خایوا هایی که مص فی خا ج اب الگو
 مت مکعب 820487با جویی مستقام این دبمایش ب اب  ر فه  یهییتایج یشان می

 فو یه بویه است. ماه ی  مت مکعب  280340ژایویه و ماه ی  



 پ  یو ماه طی است که  یماواون لات  دب 00ت  اب مجموع این مقایی   کمی باش
 به احتما   یجویی شیه است. اب سویون ر فهاتی  شه  کاپمص   

شه  متنوع تامان در  هایخایهی  تصفاهاث ات دبمایش ی   هاییهماهنگییا
ها ت  بان یوع دبمایشولی این یاهماهنگی باش وجوی یاشته باشی تاون کاپ

 .وجوی یا ی

 هایی دبمایش ایجام های گویاگون عموک یهای متفاوتی یا یی  بناب  ایندبمایش
 بهت  است.  ت ی یا ییکه اث بخشی باش

 و یتایج  گ ساون 4-7ی  جیو   های پژوهشمص   ماایگان ب ای دبمایش
  هایهنی که بان اث ات دبمایشیشان می یتایج. استشیه   ایها 4-3ی  جیو  

  گویاگونهای دبمایش)ا ایه خواهی شی ی  ایامه  که وجوی یا ی همگنییایوعی 
 .(مازان موفقات متفاوتی یاشته باشنی گویاگونخایوا های ممکن است ب ای 

 
 (مت مکعبحسب ب ا قام )مصرف میانگین روزانه برای هر ماه برای هر آزمایش  :2-7 جدول

DHMAE DHMA DHM Control Account 

0.6704 0.6708 0.6696 0.6729 Mean D
ecem

b
er

 

2
0

1
2

 
(0.3786) (0.3779) (0.3795) (0.3812) (Std. dev.) 

26.098 25.940 26,398 57,866 n 

**0.7438 ***0.7425 ***0.7428 0.7499 Mean Jan
u

ary
 

2
0

1
3

 

(0.4199) (0.4193) (0.4197) (0.4255) (Std. dev.) 

31,804 31,464 32,241 70,368 n 

***0.7013 *0.7050 0.7064 0.7105 Mean F
eb

ru
ary

 

2
0

1
3

 

(0.4034) (0.4077) (0.4097) (0.4128) (Std. dev.) 

27.111 27.035 27.483 60.320 n 

Significantly different to the control group at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 

 

 

 



 

 )ایامه( :2-7 جدول

DT DHYT DHYA DHY DHMAT Account 

0.6721 0.6716 0.6725 0.6791** 0.6700 Mean D
ecem

b
er

 

2
0

1
2

 

(0.3828) (0.3817) (0.3828) (0.3858) (0.3795) (Std. dev.) 

26.358 25.628 26.469 26.492 26.500 n 

0.7508 ***0.7427 *0.7451 0.7524 0.7462 Mean Jan
u

ary
 

2
0

1
3

 

(0.4260) (0.4218) (0.4224) (0.4241) (0.4233) (Std. dev.) 

32,075 31,143 32,144 32,212 32,121 n 

0.7090 0.7070 0.7060 0.7145 ***0.7028 Mean F
eb

ru
ary

 

2
0

1
3

 

(0.4104) (0.4127) (0.4103) (0.4120) (0.4089) (Std. dev.) 

27,467 26,685 27.521 27,539 27.520 n 

Significantly different to the control group at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 8هاآزمایشاثرات برآورد نتایج رگرسیون : 2-1 جدول

February 2013 January 2013 December 2012 

Treatment Robust std. 

errors 
OLS 

Robust std. 

errors 
OLS 

Robust std. 

errors 
OLS 

-0.004 -0.0041 -0.0071** -0.0071** -0.0033 -0.0033 
DHM 

(0.003 -0.003 -0.0028 -0.0028 -0.0028 -0.0028 

0.0054* -0.0054*** -0.0074* -0.0074* -0.002 -0.002 
DHMA 

(0.003 -0.003 -0.0029 -0.0029 -0.0028 -0.0028 

-0.0092 -0.0092* -0.0060** -0.0060** -0.0024 -0.0024 
DHMAE 

(0.003 -0.003 -0.0028 -0.0029 -0.0028 -0.0028 

-0.0077 -0.0077* -0.0037 -0.0037 -0.0028 -0.0028 
DHMAT 

(0.003 -0.003 -0.0029 -0.0028 -0.0028 -0.0028 

0.004 0.004 0.0025 0.0025 0.0062** 0.0062** 
DHY 

(0.003 -0.003 -0.0029 -0.0028 -0.0029 -0.0028 

-0.004 -0.0045 -0.0048*** -0.0048*** -0.0004 -0.0004 
DHYA 

(0.003 -0.003 -0.0029 -0.0028 -0.0028 -0.0028 

-0.003 -0.003 -0.0072** -0.0072** -0.0012 -0.0012 
DHYT 

(0.003 -0.003 -0.0029 -0.0029 -0.0029 -0.0029 

-0.001 -0.0015 0.0009 0.0009 -0.0007 -0.0007 
DT 

(0.003 -0.003 -0.0029 -0.0028 -0.0028 -0.0028 

Summary statistics 

278 681 278 681 325 572 325 572 267 749 267 749 
Number of 

accounts 

2.8781 2.864 2.9295 2.9299 1.456 1.4784 F statistic 

0.0033 0.0035 0.0028 0.0028 0.1676 0.1591 

Significance of 

the Overall 

regression 

(P value of  the 

F-Test) 

For each regression, the estimate of the treatment effect is reported in the following fashion     

Coefficient estimate of the treatment effect (significantly different from zero) (standard error) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 

 

 

                                                           
    دبمایشی  هایو گ وه( ب ای گ وه کنت لی مت مکعبماایگان مص    وبایه )ب حسب  بانتفاوت ب دو ی شیه  0 

 بویه است. 2108 یفو یه و ژایویه یسامل   – گویاگون   
 



 

 ر گزارش هنجارهای اجتماعییاثت. 2-9-4

میی یت مص   در است که ی اب  اهل یهای گزا ش هنجا های اجتماعی یک
یاشته است. ی  این پژوهش  هی  بخشی ی  کشو های ی  حا  توسعه اماییتایج 

دف یقای کشو  یتایج مشابهی ی    های مشابه اهل یدیا گ ان ب  سی این بوی که پژوهش
ا بیابی  گویاگون  اهل ی 4 ش پژوهی  این   جنوبی خواهنی یاشت یا خا ؟ ی  یتاجه

  .(DHYAو  DHMA  DHMAE  DHMAT ی با یام اختصا یهای)دبمایش شی
ه شیه  یا ا 4-9ی  جیو   با گ وه کنت لی که های دبمایش هنجا گ وه یمقایسه
خایوا هایی که   یهنیبخش است. یتایج یشان مییتایج مطوور و امای ییشان یهنیه

  به رو ت ماایگان یسلت به خایوا های کننیی یافت میهای هنجا ی دبمایش
 ایی. ت ی یاشتهکمبساا  در   مص   کننیکه چازی ی یافت یمی های کنت  گ وه

 های هنجاری به نسبت اثرات آزمایش برای آزمایشبرآورد نتایج رگرسیون : 2-3ول جد
 (مت مکعب ی   وب)ماایگان ب حسب گروه کنترل                

February 2013 January 2013 December 2012 

Treatment Robust std. 

errors 
OLS 

Robust std. 

errors 
OLS 

Robust std. 

errors 
OLS 

-0.005*** -0.005*** -0.0074* -0.0074* -0.002 -0.002 
DHMA 

-0.003 -0.003 -0.0029 -0.0029 -0.0028 -0.002 

-0.0092* -0.0092* -0.0060** -0.0060** -0.0024 -0.002 
DHMAE 

-0.003 -0.003 -0.0028 -0.0029 -0.0028 -0.002 

-0.0077* -0.007* -0.0037 -0.0037 -0.0028 -0.002 
DHMAT 

-0.003 -0.003 -0.0029 -0.0028 -0.0028 -0.002 

-0.0045 -0.0045 -0.0048*** -0.008*** -0.0004 -0.0004 
DHYA 

-0.003 -0.003 -0.0029 -0.0028 -0.0028 -0.002 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 

 
های با گ وه های کنت لیگ وه یاب مقایسه  یتایج مذکو   شایان ذک  است

. این مقایسه  است به یست دمیه کوی  یدبمایشی هنجا ی ی  قالب یک مجموعه
به رو ت  هاتاثا  گزا ش یاین هنجا  خصوص ی بی ا  بویه  منیا بش بساا 
شاوه  . با این وجوی  مقایسه به این یهیگ ان میپژوهشیییگاه خوبی به   ییمقایسه



به  یر  ی.نهای هنجا ی  ا به خوبی ا بیابی کنعموک ی دبمایش یتوایی یحوهیمی
 ی گ ان ی پژوهشف راه  اجتماعیاقتصای  فتا ی و  وایشناسی مفاهام حاکم ب  

کننیگان سعی این است که مص    گزا ش هنجا ها تغاا   فتا  یاشی اب  خصوص
یعنی   ا ایه شی . دن چه ی ما  و هنجا  ب ساینی به سطح ا  کننی تا مص  می

در ت ی مص   ت ی اب مقیا  ی ما  یاشتنی  به یسلت باشکه مص   باش خایوا هایی
)استاییا ی( ی ما  سطح ایی تا مص   خوی  ا به بی ا تشویق شیه ایی هیای ا کاهش 

ایی  مص   ت ی اب مقیا  ی ما  یاشتهب ساینی. با همان منطق  خایوا هایی که مص   کم
  (.4-0ی ایی ) ابطهیایهافزایش )استاییا ی(  ا تا  ساین به مقیا  ی ما  در 
 

 )1−𝑡𝑖𝜇 −1 −𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻( iβ= 𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻∆   

 یهنجا مص    itµ-1مص   خایوا  و  it(HH_Consumption-1(  ی فوقی   ابطه
 استایترا    است. ی  این  ابطه ی مسکوییدن منطقهبه خایوا های گزا ش شیه 

مص    و ی م خایوا ها به سمت هنجا  استبی ا ایترا    رایق باشی 0itβ> هموا ه 
گزا ش یک هنجا  ب  مص    که ی اینهاگ  بخواهام ف را  ح کت کننی. به وروح

اب  ت اشکه مص فی ب خایوا هاییبایی واکنش    ا ب  سی کنامچه تاثا ی یا ی خایوا  
ی به رو ت ت ی اب هنجا  یاشتنهنجا  یاشتنی با واکنش اف ایی که مص   کم

 ا بیابی شویی.جیاگایه 
  با چالش شوییب  سی  تطلاقیهای هنجا های دبمایش تاثا  اب این که پاش

  خایوا ها به رو ت طلاعی  شویم. قابل ی ک استمیییگ ی ی  این بمانه مواجه 
 منرو  اب .مص   مو ی ایترا  ب ای ه  ماه یاشته باشنیحجم یوسایاتی  ا حو  سطح 

ی معمولی خایوایه است دبی است که ایترا  حجم مقیا    مو ی ایترا سطح مص   
ها  خایوا ها اب این ی  ب خی ماههم چنان  ی.نمص   کن ی مسکویی درمنطقهی  دن 

ی  یک  ولی ت  بااینی.ها  اب دن پایان فته و ی  ب خی اب ماه مص   ماایگان  ف ات 
طلاعی مص    شکلبه   این خایوا ها به احتما (  همعقو  بمایی )یک سال یبابه

 خوی  ا به این مقیا  یزییک کننی. 
 امص   خوی ب یش مقایسهگزا    بههاب ای تشخاص این که دیا یک خایوا 

( واکنش یشان یایه و ی م )هنجا خوی  محل سکویتمص   یک خایوا  ماایگان ی  

(4-0ی ) ابطه (4-0ی ) ابطه   



 

حجم ب ای  سایین  هاخایوا  یبالقوه "طلاعی"گ ایش ر و ی است تا یا خا   
شان  ا ی  واکنش به خوی به سطح ی ما   ا با بمایی که خایوا ها مص  مص   

 ب ای. تفکاک شوییکننی  هنجا ی کم می هایف اهم شیه ی  دبمایش بابخو یهای
ه یا ا هامص   در خایوا  با اما کا دمی  شناسایی  یک می  سایه  اهل یهایتش یح 

 در و هوا اینیمتغاا ات طلاعی مص   خایوا ها تابعی اب متغا های مستقل . شویمی
 (.4-2ی  ابطه) باشی( می𝑡𝑖𝑒( و جموه اختوا  )𝑡𝑖𝑋) یا تعطاوات

∆𝐻𝐻_𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 = 𝜌𝑖𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡          

بویه که  اب  4-8ی های هنجا ی مطابق  ابطهمی  مو ی استفایه ب ای ب  سی دبمایش
به می   )𝑡𝑖𝜇−  1−𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻−1( ارافه شین اختوا  مص   خایوا  اب مص   ی م

 حارل شیه است. 2-4

𝑡𝑖𝑒+  𝑡𝑖𝑋𝑖𝜌) + 1−𝑡𝑖𝜇−  1−𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻( itβ = 𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻∆ 

 
 هاخایوا ها  به سمت هنجا  استرایق باشی  بی ا ایترا   0itβ>که  استایترا  

خایوا هایی که ی  مع ض  خصوصی   گ انپژوهشگ ایش یاشته باشنی. می  کوی 
و خایوا هایی که ی  مع ض دبمایش  (1itN=) گا ییدبمایش هنجا ی ق ا  می

  .است 4-4ی ابطه (0itN=)گا یی هنجا ی ق ا  یمی
 

) + 1−𝑡𝑖𝜇−  1−𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻) (𝑡𝑖𝑁(itβ=  𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶_𝐻𝐻∆

𝑡𝑖𝑒+  𝑡𝑖𝑋𝑖𝜌 

قلل اب  تلعاضو عیم وجوی  خایوا هاها به دبمایشبا توجه به تخصاص تصایفی 
یاشته و هم چنان اب  itNتوبیع مستقوی اب  iteو   itXipشوی میایجام دبمایش  ف ض 

 ی  یتاجهیا ی ییا یی. یتفاوت معن itNمقایی   یسلت بهکننی که هایی پا وی میتوبیع
 شکلبه  itNمقایی   بان  (∆itHH_Consumption) هاتفاوت محتمل ی  مص   خایوا 

که ی  واقع  اث  دبمایش هنجا ی است که مص   ماه قلوی خایوا   ا  ویبی  خواهی ب
 . (4-0ی ) ابطه کنیمقایسه می محوه با مص   ی ما 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  دبمایش ااثتاین است که شناسایی  شوی بالا استنلاط می ی ابطهچه اب  دن
 𝜌𝑖𝑋𝑖𝑡−𝑛+1وابستگی شیییی به این ف ض یا ی که  تطلاقی هنجا های  و هایوشتپی
ها دبمایشو ی   ک یهپا وی  گویاگونهای ی  دبمایش اب توبیع یکسایی n+1-iteو 

و مستقل اب تمامی  وجوی ییاشته)پاش یاو ی ی  یک یگ ش(  تو شیهاچ 
. ب یمیاب بان  به رو ت کامل  اهای یگ اییاین   سابی. تصایفیباشنیها دبمایش

ی  رو تی که بخواهام خایوا هایی عنوان شی   ت که پاشطو   با این وجوی  همان
هنجا ی  )که دبمایشمسکویی خوی  یمحوه ا که به یسلت خایوا  ماایگان ی  

ی همان محوهخایوا های سای ایی  ا با ت ی یاشتهایی( مص فی باشی یافت ک یه
 n+1-iteو  𝜌𝑖𝑋𝑖𝑡−𝑛+1مقایسه کنام  ی   ی هستنی  اهای ییگ ی  دبمایشکه  مسکویی
 به وجوی خواهی دمی.  تو ش

های ت  اب خایوایهت  یا باشهایی که کمخایوایه  گ ایش اگ یلال این است که 
مجموع گ وه کنت لی مقایسه کنام   یسک با ایی  ا خوی مص   یاشته یهمسایه
که به رو ت غالب  اب خایوا هایی ایجای شیه که   کنامگ وهی  ا تقلل می یمقایسه
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بناب  این  ماان  .اییت  مص   ک یهاب مص   ماایگان طلاعی باشمنی یرامبه رو ت 
یا خطا به وجوی  تو ش  های هنجا ی ییا ییی که هاچ ا تلاطی با دبمایشیو گ وه

 خواهی دمی.
 در مص  حجم نر  مازان مها اب اب دن جایی که قلل اب دبمایش  توبیع دبمایش

توان با تقسام ک ین ییگ  بوی  می هایدبمایش یا ی ییاشته و مستقل ابیمعن تو ش
به هنجا  گزا ش  مص  حجم  یپایه ب  هاتوبیع تمامی خایوا ها ی  تمامی دبمایش

 گزا ش شیه( 2108ماایگان ی  یوامل   یشیه ب ای دن ماه )ی  این جا  مص    وبایه
 ا  یا یی مص   یگانت  اب مااکه بالات  و پایانهایی و خایوا  ک یچالش فوق غوله   ب
ق ا  یا یی  مص  حجم که بالات  و پایان ت  اب ماایگان های ییگ  خایوا های دبمایشبا 
پاش اب دبمایش  ا اب بان ب یه و  یرامنی تو ش. ایجام این کا   یک مقایسه  سهولتبه 
هنجا ی  ا به رو ت  هایتوایایی شناسایی واکنش مص   به دبمایشگ ان  پژوهشبه 

  یهی.به سطح ماایگان مص   می خایوا  متمایز اب بابگشت طلاعی
 شویی که  تنها خایوا هایی مقایسه میپژوهشاین  هایهی ب ای یستاابی به 
 هاییوشتت  اب مازان مص   ی مالی )استاییا ی( که ی  پیها باشحجم مص   در دن

که  بمایی استباشنی. این بابه  گزا ش شیه  2102یوامل  ب ای  DHMA دبمایش
 ی یافت ک یه باشنی. با یک ییگ   ا  هایوشتپیو  هاحساررو تخایوا ها  ت باش

 DHMAتحت دبمایش  یماان مص   خایوا ها ی  یتایج مقایسه4-01 جیو 

ی  ه   یمص فدر  مت مکعبهنجا ی ماهاایه و خایوا های گ وه کنت    ا ب حسب 
خایوا هایی که  یمقایسه یهی. این جیو   یتایج تحوال  گ ساویی وب یشان میشلایه 

 ا با گ وه کنت لی که  بویه ت باشها اب مقیا  ی ما  ماه یوامل  دندر مقیا  مص   
 گزا ش ک یه است. ت  بویهها یاز اب مازان ی م ماه یوامل  باشمص   دن

 
 
  
 
 
 
 

 



 در مقایسه با خانوارهای گروه کنترل DHMAخانوارهای آزمایش هنجار  مصرف: 2-81 جدول
  وبایه(شلایه مص    مت مکعبب حسب )ماایگان                                                          

 اجتماعی نرمتر از بیش اجتماعی نرمتر از کم
 رفتار

 دستامبر ژانویه فوریه دستامبر ژانویه فوریه

0.0052 0.0024 -0.0007 -0.0124* -0.0133* -0.009* 
DHMA 

-0.003 -0.004 -0.003 -0.0035 -0.0034 -0.0033 

23 407 26 038 21 851 53 146 63 625 52 385 N 

1.4943 0.3426 0.0344 12.5637 15.6159 8.671 F 

0.2216 0.5583 0.8529 0.0004 0.0001 0.0032 P (F=0) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level ***   

Standard errors reported in brackets below estimates 

اب مقیا   ت یاشیوامل   مص فی ب هایهایی که ی  دبمایشخایوایه مطابق جیو  
های پس ی  تمامی ماه ی ری 01اطمانان حیاقل ی ما  یاشتنی  با سطح حجم 

لات   2.7حیوی ی )ایایهی  ا یسلت به گ وه کنت   کاهش یمص   خوحجم دبمایش 
گزا ش چه    به رو ت ماایگان(. دن وبشلایه ی  ه   به ابای ه  خایوا  لات    13.3و

گ ایش خایوا ها ب ای سوق یاین  ییحوهخصوص  ی گ ان پژوهشبا ایترا ات شی  
 .  یمطابقت یا)استاییا ی( به سمت هنجا ها و مقایی  ی ما   مص  حجم 

ت ی کمدر مص   حجم  DHMAهایی که ی  دبمایش مقابل  خایوایه یی  یقطه
ها و دندر مص   حجم یا ی بان ییاشتنی  هاچ تفاوت معن هابه یسلت هنجا 

. این موروع به شیت وجوی ییاشتمص   خایوا های موجوی ی  گ وه کنت   
ت  اب ی ما  یهی خایوا هایی که مص   پایانمایوا  کننیه است  بی ا یشان میا

 ب ای افزایش مص   وجوی ییاشته و یا بساا  رعاف بویه است.  ایگازهیاشتنی  
مشا کت ک یه  DHMAخایوا هایی که ی  دبمایش ب    دبمایش  ااثتماایگان 

 13.3لات  و  12.4حیوی   اییت ی یاشتهمص   باشحجم   بوییی و اب مقیا  ی ما 
این ی  . ه استهای ژایویه و فو یه بویاب ماه  وبشلایه  ه  به ابای ه  خایوا  ی  ات ل

ها چنان  این ماه  سی. همون  به اوج میاتمص   در ی  شه  کاپحجم ها  ماه
 پژوهشهای این تواینی به دبمایشکه خایوا ها می  های کاموی هستنیاولان ماه

های ماه ی  ها  دبمایشااثتچ ا   یهنیمی   یشاناین فاکتو ها. واکنش یشان یهنی



 

یشان ت  بویه است. یتایج محسوس 2102یسامل  ماه یسلت به  2108ژایویه و فو یه 
ت  اب ماایگان خایوا های محل که باش یخایوا های مص   گ یگزا ش  یهنیمی

 .استمناسلی ب ای میی یت تقارای در   اهل ی  کننیمص   میدر سکویت خوی 
مص   در خایوا ها با  ی  مقایسهااثتشوی که دیا ی  ایامه این سوا  ب  سی می

یا ی یا خا ؟  ها  تفاوت فاحشی با افزایش ب جسته سابی مص   در خایوا هاهنجا 
ت  لابم است خایوا های با مص   کم  شناسایی  اهل یهایبه یلایل مشخص  بنا ب  

ب  سی  تفکاکبه   ی ما  سطحت  اب های با مص   باشی ما  و خایوایهسطح اب 
)اهمات( سابی که ه  یو ب جسته شاوه  دبمایشی با یو به این هی  یالشویی. ب ای 

و ط احی گ ان توسط پژوهش  یهنیمص   در خایوا   ا ی  ماه قلل افزایش می
 این است که  شاوهف ق این یو . (DHMAو  DHM فتا های ) شی ایجام
مقایسه محل سکویت خایوا  مص   مص    ا با ماایگان حجم مازان   DHMA فتا 
یک این مقایسه یسلت به  اب به احتما  شاوه این ه  گویه تفاوت بان یو  بناب  .کنیمی

  .(4-00)جیو  یسلت یایه شوی ها مص   در خایوا  حجمعایت به جای افزایش 

    مصرف با   DHMAرفتار هنجار اجتماعی یمصرف ماهانه یمقایسه: 2-88 جدول
                            ( وبه  شلایه مص   ی   مت مکعبب حسب ماایگان )  DHM ی رفتار برجستگیماهانه                 

 رفتار نرم اجتماعیتر از بیش نرم اجتماعیتر از کم

  دستامبر ژانویه فوریه دستامبر ژانویه فوریه
0.0135* 0.0078*** 0.0066 -0.009** -0.0033 -0.0041 

DHMA 
-0.005 -0.0047 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 

13637 15258 12832 30857 37174 30656 N 

7.3075 2.7101 2.2456 4.674 0.7143 1.0893 F 

0.0069 0.0997 0.134 0.0306 0.398 0.2966 P (F=0) 

  Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level ***      

  Standard errors reported in brackets below estimates 

 
ت  باش یمص فحجم در میا ک موثقی ملنی ب  این که گزا ش   مطابق جیو 

 ی  مقایسه با افزایشها  ا توایی مص   دنمی و ی م خایوا   به یسلت هنجا 
ت  کاهش یهی  وجوی ییا ی. تفاوت شان باشماهاایه قلوی)اهمات( ب جستگی مص   



بوی و  DHMAی  دبمایش  ی م ت  اب مقیا اشها بمص   خایوا هایی که مص   دن
ت  اب ب  سی شییی و باش( DHM)سابی ب جستهخایوا هایی که فقط ی  دبمایش 

 دبمایش )فو یه( ک ییی  فقط ب ای یک ماه پسمص   می)استاییا ی( مقیا  ی ما  
های ب دو ی ی  تفاوت ییهااین با وجوی یشایه است. بناب  و قابل مشاهیه یا یمعن
  اث ات دبمایش مقایسه با هنجا  و افزایش گ انپژوهشمطابق با ایترا ات   شیه

کننی  چنیان متفاوت   مص   میت  اب هنجاسابی ب ای خایوا هایی که باشب جسته
 گ انپژوهشت ی اب مقیا  ی ما  یا یی  به یاست. ب ای خایوا هایی که مص   کم

و دبمایش  DHM سابیب جسته  هاتفاوت بان دبمایشیهی تا به کمک اجابه می
ب ای  ساین در  دیا گ ایش به افزایش مص   که  کننی  ا بیابی ا  DHMAهنجا ی 

 سابی ب ای خایوا ها وجوی یا ی یا خا ؟ب جستهاث  افزایش   ط یق کنت  به هنجا  اب 

هایی که مص   مص   خایوایه حجمی  ژایویه و فو یه  4-02 مطابق جیو  
نی  یسلت به شتخوی یاسکویت  یمحوهت ی یسلت به ماایگان خایوا های کم

ت  بویه گ فتنی  باشسابی ق ا  خایوا های یکسایی که فقط تحت دبمایش ب جسته
ت  اب دن که خایوا ها یک ماه کامل و یا باش بمایی ی یهیشان می 4-02  جیواست. 

در مص   حجم ب ای واکنش به دبمایش وقت یاشته باشنی  به رو ت ماایگان 
 ت  اب مقیا  ی ما  افزایش یاییی.مص   کم اب خوی  ا ی  واکنش به دگاهی

مص    ها ایش خایوا هایی که به یسلت هنجا دبم پسدر یتایج  ب ای مص   
ک ییی تا مص   خوی  ا به که این خایوا ها سعی می گواه است  ت ی یاشتنیکم

  یاشتنیاستاییا ی اب ی م  ت یو خایوا هایی که مص   باش مقیا  ی ما  یزییک کننی
 کاهش مذکو  ی  مص   کاهش یهنی. سطح استاییا ی ا تا به  درمص   حجم 

با   این . بناب ییاشت)اهمات( یی با کاهش یاشی اب افزایش ب جستگی اتفاوت چنی
 وجوی تطلاقیمنافعی ب ای استفایه اب دبمایش هنجا ی    سیوجوی این که به یر  می

دیی  یا ی  این منفعت  به یسلت منفعتی که با افزایش ب جستگی مص   به یست می
  )اهمات(   دبمایش افزایش ب جستگیولی ی  ت  یاستبز گ به طو  محسوسی
تمایل چنیایی به   نییاشت هاهنجا  ت ی ابکمدر مص   حجم خایوا هایی که 

ی منتخب ب ای این خایوا هابناب  این . خوی ییاشتنیدر مص   حجم افزایش 
و  یاشتهخوبی ی   ویک ی هابا هنجا ها دن مص   یه سی  مقایسبه یر  می )یمویه(

 یای. افزایش هادن مص   خویشان  ا ب ایحجم فقط بایی ب جستگی 



 

هنجا   تعاان یک ی م و ی دیا هاچ منفعتی که  این یکته قابل مواحره است  
تمام  ب ای  DHMA دبمایش  مشابه با DHMAEدبمایش  ؟یاشته یا یه کا دمی وجوی

 6گزا شی  در مص    حجماین که استثنای به   استط احی شیه ها جنلهاین 
ت  بویه یکسان  کم ییک محوه  ب ای DHMA گزا شی دبمایش اب هنجا  ی ری

ی  همسایگی  ب دو ی ماایگان مص   کا دمی یک خایوا "عنوان  ااست و این که هنجا  ب
استفایه شیه  "2ی  همسایگی شما ب دو ی ماایگان مص   یک خایوا "  به جای "0شما

 DHMAE  هنجا  ااثت  ب ای ب د وی DHMA ی  دبمایشاست. مطابق ی م گزا ش شیه 
 :شوییخایوا ها ی  این دبمایش به یو گ وه تقسام  ییمویه است یااب 

 یا یی.کا دمی  ی مت ی اب خایوا هایی که مص   باش 

 یا یی. اب ی م کا دمیت ی خایوا هایی که مص   کم 

ت  اب کم ی ری DHMAE  6.7 گزا ش شیه ی  دبمایش اب دن جایی که هنجا 
بناب  این   بوی ی مسکویینطقهمب ای ه   DHMA گزا ش شیه ی  دبمایش هنجا 
 ی مسکویینطقهه  م DHMAEو  DHMAهای  های گزا ش شیه ی  دبمایشهنجا 

حجم  DHMA ی  دبمایش ب خی خایوا ها به احتما   یعنی ایی.متفاوت یک ییگ با 
ی  حالی که ی  مقایسه با ی م   یاشته باشنی)استاییا ی( ت ی اب ی م کمدر مص   

)استاییا ی( ت ی اب حی ی م باشدر مص    DHMAE گزا ش شیه ی  دبمایش
خوی  ب ای  ساین به در مص   حجم یک گ وه  با افزایش  خصوص. ی  این یا یی

ی  حالی که   ینیهک ییی  واکنش یشان میمص   میدر ت  هنجا ی که اب دن  کم
حجم   ب ای  ساین به هنجا ی که اب دن  در مص  حجم با کاهش  گ وه ییگ  
نجا  طلق ی. ی  ه  یو مو ی  هنیهت ی یاشتنی  واکنش یشان میباشدر مص   
که مقیا  این به یلال  به احتما این یو گ وه  بانتفاوت  و فقطاث بخش بویه   ایترا 

 ب ای. باشیت  بویه ییگ   کمهنجا  در  مت مکعبیک هنجا   اب مقیا  در  مت مکعب
 کنامتوراف می ا  هاییخایوا  ت  اب ی مکننیه باشمص  اجتنار اب این موقعات  گ وه 

بویه و گ وه  ت باش  DHMAEو  DHMA ی ماب  هادندر  مص  حجم که 
 مص  حجم  خایوا هایی خواهنی بوی که همگیما   ت  اب ی مپایان یکننیهمص  

                                                           
1Estimated Average Efficient Household in your Neighbourhood  
2Estimated Average Household in your Neighbourhood 



شوی ی  می فعالات  سلباین ت  است. کم  DHMAEو  DHMA ی م یواب ها دندر 
 مقایسه کنام که مص   پاشییگ   یکموقعاتی ق ا  بگا یم که خایوا هایی  ا با 

 .یا یی و ی م مص   ت  اب یک هنجا کمیا  ت اشب یاه  یو  و یا یی یدبمایشی مشابه
کا دمی است. این پیییه به  و ی م با این تفاوت عمیه که یک مو ی  هنجا  فقط

با  و ت  هستنیدیا هنجا هایی که کمی کم ننی یهی تا ب  سی کاجابه میگ ان  پژوهش
گزا ش  "ی  همسایگی شما مص   کا دمی یک خایوا حجم ب دو ی ماایگان "عنوان 

ب دو ی ماایگان مص   یک "که با عنوان  DHMAبا هنجا   متفاوتی   اث شوییمی
  ؟"شوی یا ی یا خا گزا ش می "مسایگی شمای  ه خایوا 

یا ی یتفاوت معن ی و مطابق دنیهمی ها  ا یشانیتایج این مقایسه 4-02جیو  
دبمایش وجوی ییا ی. این  های پسی  ماه DHMAEو  DHMAهای ی  مص   گ وه

ت  یا باشخایوا ها در  مص  حجم ا دییتاجه به هاچ عنوان  بسته به این موروع که 
این است که توراف یک هنجا  به  عوتکنی. ت  اب هنجا  بوییی  تغاا  یمیکم

مص   در حجم ی   یا یمعنیتفاوت   توایی ی  این موقعاتیمی  رو ت کا دمی
 خایوا  ایجای کنی. 

 مصرف با   DHMAی رفتار هنجار اجتماعیمصرف ماهانه یمقایسه :2-84 جدول
                         ( وبه  شلایه مص   ی   ب حسب مت مکعبماایگان )   DHMAEی رفتار برجستگی ماهانه                    

 نرم اجتماعیتر از بیش نرم اجتماعیتر از کم
 رفتار

 دستامبر ژانویه فوریه دستامبر ژانویه فوریه

-0.0076 -0.0034 -0.0011 -0.0026 -0.004 -0.005 
DHMAE 

-0.0055 -0.0051 0.0048) -0.0043 -0.004 -0.004 

11 446 12 685 10 705 28 936 35 288 28 870 N 

1.9618 0.4332 0.0509 0.3605 0.9595 1.5585 F 

0.1613 0.5105 0.8216 0.5482 0.3273 0.2119 P (F=0) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level ***  

Standard errors reported in brackets below estimates 

 

 



 

  انهگزارش هنجارها و مصرف سال. 2-9-9

و DHY   ی  یو دبمایش ی  این پژوهشتصایفی  یکنت   شیه هایدبمایشی  
DHYA  که مص    ک ییی ی یافت  یوشتیپیدر  حساررو تهم اه خایوا ها
ماه گذشته  02هاستوگ ام ب ای  شکل یمویا خایوا   ا به  ی وبایهدر ماایگان 
 ا ی یافت  یوشتیپی DHYک ی. خایوا های مو ی ب  سی ی  دبمایش میگزا ش 

 ان  مشت کDHYAکنی. ی  دبمایش ماه قلل گزا ش می 02ک ییی که مص    ا ب ای 
ماهه  02گزا ش مص   یمویا  ب   یکه خطی مستقامک ییی  ا ی یافت  یوشتیپی

که ی  واقع ماایگان مص    ه بویثابت یک  قم  یهی. این خط  یشان یهنیهیق ا  می
است و به یوعی یک هنجا  اجتماعی  ی مسکویینطقهمسا  قلل خایوا های  ی وبایه
به ا بیابی این یوع هنجا   0کماساون تحقاقات و پژوهش در دف یقای جنوبی. است

  DHYAو  DHY  فتا های عواقه یشان یای. اب دن جایی که این خط  تنها تفاوت ماان
  ارافه ااثتشناسایی ماهات  یاجابه گ انپژوهشبه  DHYAو  DHY یبویه  مقایسه

های هنجا ی ملتنی ب  یهی. ب خوا  دبمایش ا می تطلاقین این هنجا  اجتماعی ک ی
ن اتوان مشت کیمی DHYA  ی  مو ی دبمایش (DHMAEو  DHMA)ی مص   هاماه

  دنک ی. یلال  یک ییگ  تفکاکت  اب هنجا  اب کمیا  ت باشمص   حجم  ی ا ب  پایه
و ماایگان خایوا   یمص   سالاایه بانت  کمیا  ت باشهای چنیگایه بوین ت کاب

. یهیمییشان  تفکاکها  ا به اب دن یک ه  یا ینیب  سی مع ییه است که اجابهاسال
هنجا  به  یهیاین موروع است که دیا ا ا ب ای ی ک به طو  عمیه  ا بش این مقایسه

مص    ا یا ی یا خا ؟ با توجه  منییرامم جع  توایایی القای کاهش  یک حیعنوان 
هماهنگی  اطواعاتی با  ارافی یف راهبا   یتایج  به رو ت بالقوه  وروعبه این م

                                                           
 ،(WRC- Water Research Commission) دف یقای جنوبیکماساون پژوهش در ی ظافهو 0

کافات  ی   استای بهلوی سطح  های تحقاقاتییافتهو استفایه اب تحقاقات  یا تقای پژوهش ی  بمانه
هماهنگی  ا تلاط و همکا ی ی   یبا ا تقای است که دف یقای جنوبکشو   یدحای جامعه بییگی
ی  میی یت  ات متنوعهای تحقاقایجای یاابها و اولویت .شویتحقاقات در ایجام می یبمانه

اب  یآو و ت ویج ایتقا  موث  اطواعات و فن اولویت یپایهب  تحقاقات مالی   درموروعات متنوع 
 اب عمیه وظایف این یهای موی است. 0970بمان تشکال دن ی  سا  

 



یتایج  4-08  جیوکه اب یییگاه عووم اقتصای  فتا ی  بساا  جالب توجه است.  یا ی
   سیبه یر  می  یهییشان می ا  DHYAو  DHY ی  فتا هایتحوال  گ ساون مقایسه

ت ی یسلت کمدر شوی تا مشت ک مص   سلب می تطلاقیارافه ک ین یک هنجا  فقط 
 .شوی  ا یاشته باشیماه گذشته به او گزا ش می 02ب ای به بمایی که مص   ماهاایه 

 DHYAو  DHY یتفاوت میانگین مصرف روزانه برآوردنتایج رگرسیون  :2-89 جدول

February 2013 January 2013 December 2012  

Robust 
std. 

errors 
OLS 

Robust 
std. 

errors 
OLS 

Robust 
std. 

errors 
OLS 

 

-0.0085** -0.0085** -0.0073** -0.0073** -0.0066** -0.0066** 
DHYA 

(0.0035) (0.0035) (0.0033) (0.0033) (0.0033) (0.0033) 

55060 55060 64356 64356 52961 52961 N 

5.8677 5.8677 4.7368 4.7368 3.9217 3.9216 F 

0.0154 0.0154 0.0295 0.0295 0.0477 0.0477 P(f=0) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level ***     

 Standard errors reported in brackets below estimates          

یا یی  با متفاوتی در مص    حجم  یو گ وه دبمایشیه  حایز اهمات   ییکته
 هادنا سالی به  هاییوشتپیها یک خط مستقام ی  دن بانتنها تفاوت وجوی این که 

ی  ایامه  شواهیی ب ای  بویه وو گمان  ست. با این وجوی  این ام  فقط ی  حی حیسا
 شوی.می ا ایهاین موروع 

 ی یاشته باشی که ااثت سی که یک هنجا  این که منطقی به یر  یمی یخست 
ی  یک ماه )اهمات( سابی ب جسته ا تلاطی با افزایش یازی یجزحیاقل به رو ت 

تفاوت  است ی وجوی یاشته باشی  ایترا  ااثتچنان  تعلا ی  اگ به . باشیییاشته 
سابی یاز ی  گزا ش ماهاایه و و ب جسته تطلاقیهای هنجا  دبمایش بانیا ی یمعن
به احتما  بایی    خ ییایهجایی که این اتفاق  دن . ابوجوی یاشته باشی ماهه 02

 . وجوی یاشته باشیییگ ی  موروع
تفاوت بان گ وه  عوات مکایازمکننی گمان می گ انپژوهشبا توجه به این موروع  

با  ارافی ایتخار و اطواعات  هایپژوهشچه ی     با دنDHYAو  DHYدبمایشی 



 

 یهیت  عنوان شی  اث بخشی ا اطو  که پاش موجوی است  مطابقت یاشته باشی. همان
یابی. یکی اب کاهش میبمان به یک شخص  با علو  اب یک حی دستایه به م و  اطواعات 

یاز ا تلاط  پژوهشاین با شیه و  پاشان ایجام هاپژوهشیلایوی که ب ای این موروع ی  
 ف یتوایی با  شناختی شیه به شخص میا ایه  یهایایه حجمیا ی  این است که افزایش 

 یت  گ وه ی یافت کننیهیهی. این توراح  با مص   کمافزایش  ا  هاپ یابش یایه ب ای
یسلت به گ وه  ،(DHM)فقط یک ماه قلل در مص   حجم  خصوص گزا ش ی 

 یاشته باشی.  مطابقت (DHY) های قللی اطواعات مص   ماهی یافت کننیه
بمایی که چ ا ارافه ک ین تنها یک خط   مط ح است با این وجوی  هنوب این سوا  

  شویمی در مص   حجمتفاوت ی     سلبماه گزا ش شیه 02 حجم مص   که
-مص   خصوصایجام شیه ی   هایپژوهشیتایج بنیی اطواعات است. طلقه دنیلال 

   2110ل هیی  2113  موگانو  و همکا ان 2101فنی  و تای ین  گ ه)شال گانکننی
بنیی که طلقه گواه است 0(0997   وسو 0993  هافمن و کان 2118نچ اکو یاش و ل

شوی. ی  حالی که عیم کان میبهلوی  رایت مشت ها  سلب ایتخارها و گزینه ر یح
 دمییس ی گمی و یا احتی و ی  یهایت کاهش کا  سلب  اطواعات ر یحبنیی طلقه
این است که   یهیمیی  متن یمویا   خ شوی. اتفاقی که با ارافه ک ین تنها یک خط می
 ییماه دخ  مص   در( به مجموعه یایه02اما پاچایه )  غنی هاییایهب ا ییجموعهم

 همسایه ییهو خایوا ی منیهخایوا ی ر یحواژه یکه اب یو یسته ییشوتلییل می
 وی ر یح یمقایسه یهیبا ا ااطواعات ی  این محاط  با  شناختی  .تشکال شیه است

همسایه کاهش یافته و به این رو ت   ییهخایوا و ی منیهاخایو غا وارح بان
 ا  هاو خایوایه یابیمی افزایش)اهمات(  هایهمص   در خایواحجم سابی ب جسته

 قلل یاشته باشی.های یو هت ی یسلت به کم در مص  حجم کنی تا تح یک می
 

 جویی مصرف آبصرفهی اطلاعات نحوه یهیارا. 2-9-2
. این ها ا ایه شیه استجویی در خایوا ر فه یاطواعات یحوه ی  این بخش 

های ایی. توراهشیه یها او پاشنهایها ها ی اب توراهیاطواعات  به رو ت مجموعه
تاون و  اهنمای بییگی هوشمنی  شه  کاپ ی  اب کتابچهپژوهشاین  یشیه ا ایه

                                                           
1Scheibehenne, Greifeneder & Todd, 2010; Mogilner et al., 2008; Diehl, 2005; 

Kornish and Lynch, 2003, Huffman and Kahn, 1998; Russo, 1997 



ها ی  این توراهبخشی اب   استخ اج شیه است. دن شه بخش میی یت تقارای در 
به یو یلال  ط احی  ا ایه شیه است.  (4ی )شما ه گزا ش ی  پاوست DT  فتا  دبمایش

 است: مناسب پژوهشاین  ب ایتوراه باشی   یهیدبمایشی که کا ک ی دن فقط ا ا

. اطواع باشنیبیمص   در حجم جویی ر فهگی چگویاب  به احتما خایوا ها  .0
 کننی.میجویی ر فه و ییایسته اتفاقیبه احتما  به رو ت   این بناب 

-جویی در   ویک یی است که ی  گذشته پ  کا ب یر فه یاطواعات یحوه یهیا ا .2

 استمیی یت تقارای در بویه ابزا  ت ین 

است. ی   DT  فتا  شوی  دبمایشدبمایشی که ی  دن فقط اب توراه استفایه می 
در ی  دن حسار مص   رو تاست که  A4 ییواقع این دبمایش  شامل رفحه

های ت کالی  شیه است. یکی اب دبمایشچاپ هایی ی  بالای دن و توراه ی ج شیه
 تطلاقیاجتماعی  ا با دبمایش هنجا ی  DTبویه که دبمایش  DHMAT  فتا  دبمایش
ت کاب شیه   DT دبمایش ییگ ی که با دبمایش. ک یه استت کاب  DHMAماهایه 

این  ( است.شیهه یماه قلل ا ا 02 در )که ی  دن ماایگان مص   DHYدبمایش 
 ا  DT یدبمایشی خایوا هایی که تنها توراه مص   پس یها  با مقایسهدبمایش

ی ارافه ک ین یسپس منفعت حاشاه .شوییبا گ وه کنت   ش وع می  ی یافت ک ییی
و دبمایش ( DHMAی  ب اب   DHMAT) توراه به دبمایش هنجا ی ملتنی ب  ماه

 . (4-04)جیو   شوییب  سی می (DHYب اب   ی  DHYT) گزا ش مص   سالاایه

 رفتاربین  یمیانگین تفاوت میانگین مصرف روزانهبرآورد نتایج رگرسیون  :2-82ل جدو

 DT                    کاوولات (ا قام ب حسب ) (3  جیوی )بابیویسی شیهکنترلی و گروه 

February 2013 January 2013 December 2012 

Treatment Robust std. 

errors 
OLS 

Robust std. 

errors 
OLS 

Robust std. 

errors 
OLS 

-0.0054*** -0.005*** -0.0074* -0.007* -0.002 -0.002 
DHMA 

-0.003 -0.003 -0.0029 -0.0029 -0.0028 -0.0028 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level ***  

 Standard errors reported in brackets below estimates 

 

 



 

و گ وه های یمویه گ وه DT بان  فتا تفاوت تق یلی  4-04    جیوسهولتب ای 
 4-3ی  جیو   ه  گ وه که یمص   در  وبایهحجم ماایگان  حسبکنت لی  ا ب 

پس دبمایش بساا   ها ی  ه  ماهمازان تق یلی تفاوتیهی. ه مییا ا شیه  زا شگ
تشخاص یایه یا ی ی  دن ی( و هاچ تفاوت معنلات  0حیوی   بوی )ماایگان اییک
است که خایوا هایی که فقط اطواعات  اییکاین احتما  بساا   اب این  وی یشی. 

 یهنی. بناب خوی  ا کاهش در   مص   منییرام(  به رو ت DTایی )ی یافت ک یه
 کسب یتایج مطوور کاهش مص   در یخواهی شی. فوق  سلبدبمایش  این

ییا ی  در مص   حجم  ب هاچ تاثا  خاری   هاوجوی این که ی یافت توراه با
افزایش ب جستگی  سلبمنی که قی ت لتادبمایش یس بانگا ی تعامل چشم تواییمی
جویی در وجوی یاشته ر فه ی( و ی یافت اطواعات یحوهDHMAشوی )هماینی می

  توجه یاشته باشی ت ی به مص   درتوجه باش یخایوا اگ    این استباشی. تصو  
پس  دّر مص  حجم . ب ای ب  سی این پیییه  خواهی ک ییاز ها ت ی به توراهباش

ایی و  ا ی یافت ک یه DHMA یدبمایش هنجا ی ماهایهفقط دبمایش خایوا هایی که 
مقایسه   یییک ی یافت یک ییگ   با ا  DTو   DHMA هاییوشتپیخایوا هایی که 

اب تفاوت ماان یو گ وه اب ط یق (. این مقایسه  تنها DHMAT )دبمایش شویی
 ی. مقایسهیجام شیا ک یه بوییی ی یافت جویی  ا های ر فههایی که توراهخایوایه

افه ک ین ی  ب ای اریحاشاه هاچ منفعتیا د  کنیمیشخص م  این یو دبمایش
ب ای  خا ؟ ماه  وجوی یا ی یا   ملتنی ب به دبمایش هنجا ی جوییهای ر فهتوراه

ت  اب تحوال خایوا هایی که مص   بالات  و کم ها اشا ه شی اب قلل به دنلایوی که ی
 .(4-00شی )جیو  ایجام  ایی  به تفکاکشتههنجا  یا
 

 

 

 

 

 

 



   رفتارخانوارها در  یمیانگین رفتار مصرف روزانه ییقایسهمسیون گرر: 2-81 جدول
                 DHMA   وDHMAT   وب(ه  شلایه مص   ی   مت مکعب)ماایگان   

 تر از استانداردبیش تر از استاندارکم
 رفتار

 دستامبر ژانویه فوریه دستامبر ژانویه فوریه

-0.0057 -0.0026 0.0000 -0.0016 0.0022 0.0018 
DHMAT 

(0.0051) (0.0048) (0.0045) (0.0041) (0.0040) (0.0039) 

13,514 15,108 12,703 30,974 37,230 30,856 N 

1.2497 0.2933 0.0000 0.1458 0.2957 0.2142 F 

0.2637 0.5881 0.9984 0.7026 0.5866 0.6435 P (F=0) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level ***   

Standard errors reported in brackets below estimates 

 DHMA یخایوا هایی که دبمایش هنجا ی ماهایهدر مص   حجم مطابق جیو   
هم اه  ا به ماهاایه )استاییا ی(  ی مخایوا هایی که بابخو ی  ایی و ا ی یافت ک یه

هایی که وجوی ییا ی. این پیییه  ب ای گ وه (DHMAT)ایی ی یافت ک یه ها  اتوراه
 سی  میاین به یر   بناب  ت  اب هنجا  یا یی  گزا ش شیه است.کمت  و اشمص   ب

 .یهم اه با هنجا های ماهاایه وجوی ییا  هاک ین توراهجویی با لحاظ هاچ ر فه
ی  افزوین  ییمنفعت حاشاهبفهمنی  تا  تواش ک ییی گ انپژوهشییگ ی که  یشاوه
گزا ش ماایگان مص      اب ط یقوجوی یا ی یا یه های ر فه جویی مص   درتوراه

  ب ای دن هاخایوا  کنتو است که بویه ماه قلوی  02ماه  ب ای تمامی ه   وبایه ی  
 یی  ب ای مجموعهDTاطواعات  یلحاظ ک ین رفحه. این پیییه با بویشیه  ق ائت

  اب مص   سالاایه  ایجام شی. DHYهاستوگ ام یمویا  خایوا ها  هم اه با  تصایفی اب
 ی. با مقایسهبوییی DHYTخایوا ها  ی  واقع گ وه دبمایش اب  تصایفی یاین مجموعه

دیا هاچ  شوی میمشخص  DHYTو  DHYدبمایش این یو گ وه  مص   پسحجم 
 اب هنجا  یوعیکه ارافه ک ین  حا  این ؟یا یه وجوی یا یها توراه ی  افزوینمنفعتی 

به شوی. ی  مص   در میجویی ر فه سلبی  این موقعات   ،DHYA و ی م دبمایش
ی  این موقعات در ت  باشحجم جویی ر فه سلبیاز  هاارافه ک ین توراهاحتما   

 . (4-06)جیو   شویمی



 

  DHYT و DHY رفتارهایخانوارها در مصرف  ییگرسیون مقایسهر :2-86 جدول
  وب(ه  شلایه مص   ی   مت مکعبب حسب )ماایگان                                        

February 2013 January 2013 December 2012  

Robust 

std. errors 
OLS 

Robust 

std. errors 
OLS 

Robust 

std. errors 
OLS 

 

-0.0070** -0.0070** -0.0096* -0.0096* -0.0074** -0.007** 
DHYT 

-0.0035 -0.0035 -0.0034 -0.0034 -0.0034 -0.0034 

54 224 54 224 63 355 63 355 52 120 52 120 N 

3.9332 3.9334 8.2164 8.2149 4.8933 4.8916 F 

0.0473 0.0473 0.0042 0.0042 0.027 0.027 P(f=0) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 

Standard errors reported in brackets below estimates               

یک  ی  ی درهنگام گزا ش مص   ماهاایه هاتوراه ارافه ک ین مطابق جیو  
دبمایش  تفاوت  پس ی. ب ای تمام سه ماهیا ی منافع بیایی  ساله ی بمایی یکبابه
وجوی   DHYTو  DHY های  ماان دبمایشی دریا ی ی  ماایگان مص    وبایهیمعن

ی  ) وب  ی  ه  شلایهلات   7 مص   در ابحجم ی هاجوییر فهتق یلی ماایگان  یا ی.
 .متفاوت است 2108 یژایویه ه   وب ی ی  لات    9.6و  ( 2108و فو یه  2102یسامل  

در   جوییهر فی هاچ ا توراهی  این موقعات   مشخص یاست به وروح 
. هم چنان ه استیلوی گویه های ییگ  اینی  موقعات اما ه شیایجای تفاوت سلب 

دما ی غا قابل  یک تلعاضیتایج  ه چه حارل شی این احتما  وجوی یا ی که دن
 پس هایماهکه تنها ی   باشی DHYTو  DHYهای دبمایشی گ وه بانمشاهیه 
دبمایش  بان. با این وجوی  این توراح  با توجه به تفاوت وجوی یاشته استدبمایش 

DHY  وDHYA دبمایش اگ   بناب  این ت  است.   معقوDHY اهمات(   ب جستگی(
که ب ای  شیهی ایجام یاما این کا  به گویه   ا افزایش یایه یییهمص   در خایوا

 سلب. این پیییه یهنیبایجام ی  این  استا که بایی چه اقیامی وارح یلویه  هاخایوا 
ی یافت   یهنیبکه اقیام خاری ایجام  این ا بیون  DHY  دبمایش هایهخایوا  شویمی
مص   در ی  این موقعات ب ای حجم جویی نی. ارافه ک ین توراه ب ای ر فهنک

مص   در خوی حجم  خصوص هنگامی که ی   یهیمییشان  وروحبه  هاخایوا 
موروع کوی  اختصا  بایی کاهش مص   در خوی  ا ی  یر  بگا یی. به   کننیفک  می
 .شویمیپاام  شینب جستگی اما ملهم  اتشفاف سلبجویی در( ها )ر فهتوراه



 یاافزایش برجستگی مصرف آب، از طریق گزارش یک سال . 2-9-2
 از مصرف یک ماه

 هامص   در خایوا حجم افزایش ب جستگی  فقط لحاظ شیه یهایی   اهل یهای
 یک ییگ و با  لحاظ (DHYو  DHM) اهل ی یو   هی ت و ب ای یال به این اس

خایوا ها ب ای ماه  ی  ماایگان مص    وبایهDHMدبمایش  ی . شوییمقایسه می
شوی میگزا ش مص    ی  یمویا  ستون افقی افقی یستوی یمایشاب قلل  با استفایه 

در هاستوگ ام ماایگان مص   یمویا    به رو ت DHY. دبمایش (یک ستواپ)
 ا یشان  یی که کنتو  خایوا ها ق ائت شیه استماه گذشته 02ب ای ه  ماه   ی وبایه
 (.4-07و جیو   0ست )پاو یهیمی

 رفتارخانوارها در  روزانه مصرفرفتار یانگین ی ممقایسه هارگرسیون: 2-87 جدول

DHY                       و DHM کنترل های گروه خانوادهبه  نسبت 
  وب(ه  شلایه مص   ی   مت مکعب)ماایگان                                                  

February 2013 January 2013 December 2012  

Robust 

std. 

errors 

OLS 

Robust 

std. 

errors 

OLS 

Robust 

std. 

errors 

OLS 

 

0.0041 0.0041 0.0071** 0.0071** 0.0033 0.0033 
DHM 

(0.0035) (0.0035) (0.0028) (0.0028) (0.0028) (0.0028) 

0.0040 0.0040 0.0025 0.0025 0.0062** 0.0062** 
DHY 

(0.0030) (0.0030) (0.0029) (0.0028) (0.0029) (0.0028) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 
Standard errors reported in brackets below estimates 

به عموک ی  و هستنی)اهمات(  ب جستگی فتا   که فقط ب  ملنایاین یو دبمایش 
که  DHMمص   در خایوا  یا یی. دبمایش حجم کاهش  ییسلت متفاوتی ی  بمانه

گ وه  ی  مقایسه با ت یکمکنی  مص   بساا  تنها مص   ماه قلل  ا گزا ش می
های (. ب ای ماهت کم یا ات ل 7.1 ماایگاندبمایش ژایویه یا ی ) کنت لی  ی  ماه پس

است. با این وجوی  تفاوت ب ای  یت کمدر مص    ی حجمیشان یهنیه یاز ییگ 



 

مص   حجم ی که فقط ب خوا  دبمایش .یاست مواحرهل بو قا یا یها  معناین ماه
و گ وه  DHYماایگان دبمایش بان تفاوت تق یلی    شویماه قلل ی  دن گزا ش می

ی  که تفاوت  و این یا یمص   ماایگان بالات  اب مثلت است که یشان پاوسته کنت لی  
  گزا ش مص   یک سا  به ااثورعات  ت ین است. ی  بهت ت یا یماه یسامل   معن

ایجای تفاوت  سلباب چازی است که بتوایی  ت کم  بساا  DHYخایوا  به رو ت 
ب ای  DHYدبمایش  ا سا  سی که به یر  می احت  ورعاتشوی. ی  بیت ین 

 افزایش یهی. ها  ا کمیدندر توایی مص     میهایهخایوا
ماه  02اب  یکدر  ا ب ای ه   یمص    وبایهحجم ی  این دبمایش که  پنهانمنطق  

به خایوا  به خویشان در این است که گزا ش مص     (DHY)قلوی گزا ش ک یه 
یهی. این پیییه افزایش می هامص   در  ا ب ای این خایوا )اهمات( احتما  ب جستگی 

این   شوی. بنابدر ت  های مص   کا دمیت  و سطوح مص   کمعایت سلبتوایی می
  کنی )ب جستگی(استفایه می DHMبا دبمایش  یه  اب عنص   فتا ی مشابDHYدبمایش 

 یهی.بمایی متفاوتی ایجام می ی ا با گزا ش بابه فعالاتکه این  با این تفاوت
 4-03ی  جیو   DHMو  DHY هاییتایج دبمایش یتحوال  گ ساویی مقایسه

    خایوا ها ی  ه  ماه پس دبمایشپاوستهطو  به  DHYی  دبمایش  ا ایه شیه و
کننی. این ب دو یها یشان مص   می DHMت ی  ا یسلت به دبمایش در باشحجم 

ه  شلایه   ی  لات 8.1-01بان در تفاوت ماایگان ی  مص   این  حجمیهنی که می
  وب )وابسته به ماه( متغا  است. 

 

 

 

 

 



  DHM  و DHY رفتارهایخانوارها در مصرف  ییگرسیون مقایسهر: 2-81 ل جدو
  وب(ه  شلایه مص   ی   مت مکعب)ماایگان                                                       

February 2013 January 2013 December 2012 

 Robust رفتار

std. 

errors 

OLS 

Robust 

std. 

errors 

OLS 

Robust 

std. 

errors 

OLS 

-0.0081** -0.0081** 0.0096* 0.0096* 0.0100* 0.0100* 
DHY 

(0.0035) (0.0035) (0.0033) (0.0033) (0.0035) (0.0035) 

55,022 55,022 64.453 64,453 52,890 52,890 N 

5.3226 5.3226 8.3731 8.3731 8.106 8.1055 F 

0.0211 0.0211 0.0038 0.0038 0.0044 0.0044 P(f=0) 

Significantly different from zero at the 10% level *, 5% level **, 1% level *** 

Standard errors reported in brackets below estimates 

های ا قام ماه  بهت  است سابینر  ب جستهماب   یهیها یشان مییتایج این دبمایش
  وارح است گزا ش مقایی  ماایگان شیمطابق مطاللی که ا ایه . شوییگزا ش پاشان 

ماه قلل یا ی. این یک ت ی به یسلت گزا ش ماایگان عموک ی رعاف  ماه قلل 02
 02 درمص   حجم  اطواعات مقایی  ییها ا که شویمیمساله به این رو ت تش یح 

الگوها  ا باش اب حی پاچایه کنی و با  اطواعاتی بیایی  ا ب ای این   تواییماه قلل می
که اللته   شویمیبهانه  فتا  غا سلب تحمال کنی. این پیییه  هایوع دبمایش به خایوا 

 یم.اهبا  ارافی ایتخار و اطواعات یاز با دن مواجه بویهای پژوهش ی 

 ی نهایی. بهره2-2
ی  مقایسه با گ وه کنت     در جوییر فههای اوهش  کا دمیت ین پژوهش ی  این
 یکه اب مقایسهاختصاص یاشت هایی به دبمایش  های ا بیابی شیهی  دبمایش

هایی که با  اهل یو  قلل هایماایگان مص   ی  ماهبا اجتماعی  هایو ی م هاهنجا 
 ا افزایش )اهمات( در ب جستگی مص   حجم های قلل مازان گزا ش مص   ماه

ت  مص   باش  هااین که خایوا  اب منر بمایی ماهاایه  یتایج  یبوییی. ب ای بابهیایه 
ی  متفاوت بوی. خایوا هایی که مص   نیاشته باش( هنجا )ت ی اب مقیا  ی ما  یا کم



 

 چه اگ   جویی خوی  ا افزایش یایییر فه پاوستهیاشتنی  )استاییا ی( ت  اب ی م باش
  ت  بویه استسابی باشهای م بوط به ب جستهدبمایش یسلت بهجویی تق یلی ر فه
  یهیمیموروع یشان . این ه استیا  یلوییمعناب منر  دما ی این تفاوت چنیان  ولی
)اهمات( حجم سابی توایایی افزایش ب جسته  هات ین یلال اث بخشی هنجا مهم

 است. هادن مص   در
ی ما  یاشتنی   حجمت  اب کم یخایوا هایی که مص فدر مص   حجم مازان 
. این خایوا ها  یسلت به خایوا هایی که اییهبا گ وه کنت   ییاشت محسوسیتفاوت 

گزا ش تنها ها ایجام شیه بوی و دن )اهمات( ب ایسابی های ب جستهتنها دبمایش
ت ی ص   باش ا ی یافت ک یه بوییی  به ط ب قابل توجهی مگذشته مص   چنی ماه 

مص   خوی  ا به حجم خایوا ها تمایل یا یی تا   یهی. این موروع یشان مییاشتنی
ت ی اب کمدر مص   حجم حیاقل هنگامی که ) ی م و هنجا  ب ساینیحجم سطح 

این  یاین موروع ی  مقایسهی شیهمشاهیه  ی ما  یاشته باشنی( و عیم موفقات
که ی است یتاثا ات متعای  کننیه جیاسابیگ وه با گ وه کنت لی  یاتوایی ی  

مناسب   اهل یهای. هم چنان یا یدر مص   حجم   ب  )اهمات( سابیب جسته
سابی یاشتنی  افزایش ب جسته هات  اب هنجا ب ای خایوا هایی که مص   کم

  سیمیها با مقیا  ی ما  است. به یر  دن یعیم مقایسهدر  مص   )اهمات( حجم 
مص   ب  حجم اث  یامطوور و یاچازی   در مص  اب حجم قلل  یماه 02گزا ش 

توایی تنها یک ماه قلل می ها ه یاشتن بابخو یها و گزا شا. سایه یگشته باشییادر 
جویی ر فه ییحوه خصوص اطواعات ی  ییها ا باشی. یاشته سویمنیی  اهل یهای

ت  جویی باشر فه سلبتوایی در اب ط یق توراه و پاشنهای  به خویی خوی یمی
هایی که پاش اب این شوی و هاچ گویه منفعتی ب ای دبمایشدر مص   حجم 

 ایی  ییاشته است.اث بخش بویه

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجم فصل

 ها و نظرات نهاییپیشنهاد 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرآغاز
سا  های ماهاب  ب خیبساا ی اب مناطق شه ی ی  کشو  دف یقای جنوبی  ی  

ی  کوان  منییین یاابا .ییمنیدر یااب یمیی یت تقارابه شویی و می ییچا  تنش دب
دف یقای جنوبی و هم چنان افزایش  کشو  اقتصاییی و توسعهبه  شی  یر   شه ها

سهم قابل  شه ی  ها تقارای درت  که ی  دنت اکم جمعات ی  مناطق شه ی بز گ
اب منر  یابی. مییهی  شیت در مو ی تقارا  ا تشکال می مجموعتوجهی اب 

ب ای میی یت  ها()به ویژه شه یا یشه ی متصییان تامان و توبیع در یخی  تا 
مجموعه و های تامان و توبیع شلکه فشا کنت    قامت ب  میی یت تقارای در 

  ی  . با این وجویی ییکمی  سایی( اتکا) وابط عمومی و اطواعسابی دگاه هایفعالات
)متصییان تامان و توبیع ها توسعه یافته  شه یا ی کشو هایاخا  و ی   هایسا 
اقتصای  معو ب  ملنای ا دبمایش کننی که  اهل یهایی  اییتواش ک یه به طو  عمیهدر( 

این مجموع ی. کننمیی یت  ا  در یتقارا حجمبا استفایه اب دن تا  بویه فتا ی 
به س عت ی   هاکا ب ی دنی هو یتاج اییشیهی ییتایج یلگ م کننیه سلبها  اهل ی
 است.  یافتهجهان  افزایش کشو های س اس  



 

 بحث، نتیجه و تحلیل. 1-8
یکی اب اقتصای  فتا ی ی    اهل یدبمایش و ب  سی چنیین  پژوهش حار  هی  
میی یت مطالعات  یبمانه ( ی وناتکاپ) بز گ دف یقای جنوبی هایشه یا ی
ی   ی متفاوت بوی.شاوهبه سه  عوم اقتصای  فتا ی و ی  دف یقای جنوبیدر مص   
سابی و   اب ت کاب عنار   فتا ی هنجا  اجتماعی  ب جستهپاشان هایپژوهش

ها نیک اب دهاچ   به طو ی که استفایه شیه بویدر اطواعات ب ای میی یت تقارای 
با  احت یلوییی اث بخشی ه  یک اب عوامل  فتا ی به رو ت جیاگایه قای  به ا بیابی 

ها ی  سلب استفایه اب دن هادنعموک ی  ییحوه ی  خصوص ف رااتی که این وجوی
است که ی  دن یقش عنار   پژوهشی یخسان  پژوهش. این ها شیه بویگذا یسااست

و ی   واقعی یییااسابی و اطواعات  ا به رو ت جیاگایه ی  هنجا ی  ب جسته
ب  این  گ انپژوهشه است. ک یب  سی ی دما ی بز گ( )یمویه جامعهمقااس بز گ 

 ب ای عووم اقتصای  فتا ی یاشته باشی. محسوسی منافع  پژوهش که این  ییباو 
است که میی یت تقارای  ی جامعیهمطالع یخستانحار   اب این لحاظ  پژوهش

ی    (سابی و اطواعاتعنار  هنجا ی  ب جسته اهل یهایی )در  ا با استفایه اب 
 یرا   اهل یهایی بساا  مفای است. ا بیابی  کنیکشو های ی  حا  توسعه ا بیابی می

حا  توسعه بساا  مهم  سابی و اطواعات ی  کشو های ی عنار  هنجا ی  ب جسته
با  به احتما   شه ی این کشو هامناطق های موجوی ی  بی ا بی ساخت  است

 که منر   اب این متفاوت استبساا  های کشو های توسعه یافته بی ساخت
قابوات   به طو  کویت  است و هماهنگیا  های کشو های ی  حا  توسعهبی ساخت
ی  کشو های  م ه وب بییگی هایواقعاتچنان  هم. ییت ی یا کنت   کممیی یت و 

 متفاوت است. بساا  توسعه یافته کشو های ی  حا  توسعه با 
ی  شه ی در های میی یت مص   تحوال مولفهاین پژوهش  دبمایش و اب فوایی 

دما ی گویاگویی ایجام شیه ی هااستفایه اب ف راهبوی که با  دف یقای جنوبیکشو  
در میی یت تامان و توبیع  یهای بالقوهسااست ا بیابی هایامایهط احی س. است

توایایی  گ انپژوهش  به تصایفیدما ی  یکنت   شیه با استفایه اب یک دبمایش
-بساا  کا دمی می جیاگایه و و شناسایی اث ات عنار  سااسی  ا به رو ت تفکاک

هموا ه وجوی یا ی. این احتما   واقعییهی  ی  حالی که  یشه و عول دن ی  جهان 



شاوهای مو ی استفایه اب  گا یبه ه  در جامع مطالعاتی  خصوص وجوی یا ی که 
 ی  این پژوهش سویمنی باشی.

  پژوهششیه ی  این  ا بیابی  اهل یهای  ویک ی با گ فتنی یتاجه  گ ان پژوهش
در به وجوی خواهی دمی. مص   حجم ی   ییا یهای کوچک اما معنجوییر  

  یی بوییی اهل یهاشییی  در جویی ر فه حجمت ین منج  به باش  اهل یهایی که
اب  ی فوقهاخایوا    مص حجمبمایی که  ماه قلل  اب ای  هاکه مص   در خایوا 

و  ا ی مدر مص   حجم ت  شی  با مازان باش استاییا یدر مص   حجم مازان 
مقایسه ک ییی. ی  این گا ی شیه( )خایوا های یمویه های سکویت دنمحوه هنجا 

به کا    اهل یهاخوی  ا به یسلت بمایی که این در مص    حجمموا ی  خایوا ها 
 گ فته یشیه بوی  کاهش یاییی.

ی محوه یهای مها گزا ش شیه بوی مص فشان اب که به دنخایوا هایی  چه اگ 
ت ی به یسلت کمدر مص   حجم اغوب   ت  استباش)همسایگان(  هاسکویت دن

 ها ا سا  شیه بوی یاشتنی های گذشته ب ای دنمص   ماهحجم خایوا هایی که فقط 
 موروع. این بان این یو گ وه وجوی ییاشتیا ی یمعندر مص   حجم تفاوت لی و

 مص   هستنی هایو هنجا استاییا یها که ب  اساس هایی دبمایش چ ا  یهییشان می
چنان   هم ت ی یا یی.  تاثا  باشها وجوی یا ی(ی  دنیاز )که یاگ یز یوعی ب جستگی 

که است مناسب ب ای میی یت تقارای در خایوا هایی  یوعی  اهل یاین پیییه 
ی  رو تی   یهی. چنان خایوا هاییه مییا اایی  شتهیا حجم ی ما ت ی اب مص   کم

مقایسه شویی    کننیمص   میحجم  ن دت  اب ی که کمالی مدر حجم مص   که با 
 ایی  تمایلک یهمص   ماه قلل ی یافت  یوا های مشابهی که تنها اطواعاتخا یسلت به

یهنی. ب ای چنان خایوا هایی  بهت ین یشان میدر مص   حجم به افزایش  ت یباش
  .مص   در است)اهمات( حجم سابی   افزایش ب جسته اهل ی

 شوی )اهمات( ایجام میسابی مص   در که با استفایه اب دن  ب جسته ییشاوه
یک    ی استفایه شی گویاگون  اهل ی  اب یو پژوهشیاز بساا  مهم است. ی  این 

حجم   ییگ   اهل ییمص   ماه قلل بوی  ی  حالی که ی  حجم گزا ش   تنها  اهل ی
ماه قلل  مص   حجم گزا ش   اهل یی   ماه قلل گزا ش شیه بوی. 02 در مص  
 02مص   در  حجمگزا ش   اهل ی  اب ستم به وروح و مدر  جوییر فه حجم

که  پژوهش وجوی یا یی  این  یییگ ان کننیه عوایمت  بوی. با این وجوی  ماه قلل کم
 به احتما  سلبماه قلل  02اب ط یق گزا ش مص   )اهمات(  سابیافزایش ب جسته



 

 ه یاشتنایگسایه    سیبه یر  میبناب  این شوی. میحجم در مص فی ت  مص   باش
 ممکن است.  ی اهل گزا ش مص   ماه قلل  بهت ین تنها کا  و 

جویی ر فه ییحوه خصوص توراه ی  ی  قالباطواعات  یهیا ای  این پژوهش  
  اهل ی  این این بوی که  اهل یمص   در یاز ا بیابی شیه است. یلال استفایه اب این 

 یو انمیی یت تقارای در  ی  خا ج اب  فنییی و غا ت ین  اهل ی غا هزینهپ کا ب ی
جویی ی  های ر فهتوراهی ا ایه  گواه است یتایج پژوهش هم چنانبح ان است. 
این  بوکه  کنیمیمص   در ایجای حجم تفاوت چنیایی ی   به تنهایی مص   در 

 ب  سی شویی که ی  این پژوهش اب دبمایش یاها یکی اب هنجا بایی به هم اه ها توراه
 . استفایه شیه است هاسابی مص   در خایوا ب جسته هایشاوه

 ایا ی چنیایی یااب یلوی. تمام دن یاهها به اقیامدبمایش ایجامب ای  این پژوهش ی  
در و هم چنان  هایحساررو تهای به یایه یست سیچه که مو ی یااب بوی  

مو ی استفایه بوی. های یرامنی شاوهدر و  هایحساررو تو ا سا  ل چاپ میستو ع
مستقام  ساین به  هایماه ف ات  ی فت و هزینه 4ها اب بمایشدمیت بمان ایجام این 
. این ملوغ  بوی 0هزا   یی 011 به تق یبمطالعه  استفایه ی  این مقااس خایوا های مو ی

 بساا  اییک شیه ی میی یت تقارای در هزینه  اهل یهاچه که ی  سای   به یسلت دن
 است. 

ماه پس اب دبمایش ی   یک بوی  به طو ی که یلگ م کننیه پژوهش  بساا  یتایج 
 پژوهشکنت لی که ی  این خایوا  غا  هزا  273جویی در ر فهحجم ژایویه  مازان 
جویی   ر فه(فو یه)ت  کوتاه هایبوی. ب ای ماه مت مکعب 270708ایی  تحوال شیه
هایی  ا  اهل ی  پژوهشکه این اب دن جایی بویه است. مت مکعب  280340مستقام  

این احتما  هموا ه   اییکنی که به یسلت موا ی ییگ  بهت  جوار یایهشناسایی می
 سلب  ها استفایه شوی اهل یاین  ی اباب ت کاب مناسل رو تی که ی   وجوی یا ی

 پژوهشبه طو  کوی  ی  این مص   در بشوی. حجم ی  ت ی جویی باشر فه
ب یا ی اب تاساسات و )متصییان به هها ی که شه یا یشه یابزا های جیییی ا ا

به یحوی  تواینی تقارای در  اها میبا استفایه اب دنتجهازات تامان و توبیع در( 
 میی یت کننی. رحاح

                                                           
 ایج کشو   واحی پو   ZAR با کی ایزوی (South African Rand)  یی دف یقای جنوبیی واژه0 

 است. دف یقای جنوبی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


 

 منابع مورد استفاده
1. Agostinelli, G., Brown, J., & Miller, W. (1995) “Effects of Normative Feedback 

on Consumption Among Heavy Drinking College Students”, Journal of Drug 

Education, 25, 31-40. 

2. Akerlof G. (1980). “A Theory of Social Custom, of Which Unemployment May 

be One Consequence.” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 94, No. 4 

(Jun., 1980), pp. 749-775. 

3. Allcott H. (2011) "Social norms and energy conservation" J. Public Econ. 

Volume 95, Issues 9-10, October 2011, Pages 1082-1095. 

4.  Ariely D., Ayal S., & Gino F. (2009). “Contagion and Differentiation in 

Unethical Behavior: The Effect of One Bad Apple on the Barrel.” Psychological 

Science (20) 3. Pp. 393-8. 

5.  Asch, Solomon. (1962). “Group forces in the modification and distortion of 

judgements”, Chapter 16 (p.450-501) in “Social Psychology” (7th printing) by 

Solomon Asch. Prentice Hall, New Jersey. 7th printing: June, 1962. First 

printing: September 1952. 

6.  Bandura, A., Ross, Dorothea, Ross, Sheila A. (1961). "Transmission of 

aggression through imitation of aggressive models." The Journal of Abnormal 

and Social Psychology, Vol 63(3), Nov 1961, 575-582. doi: 10.1037/h0045925. 

7. Barrett, Christopher B. and Carter, Michael R. (2010). "The Power and Pitfalls 

of Experiments in Development Economics: Some Non-random 

Reflections."Applied Economic Perspectives and Policy (2010) volume 32, 

number 4, pp. 515-548. 

8. Berkowitz AD. (2005). "An overview of the social norms approach." In 

Lederman LC, Stewart LP, eds. Changing the Culture of College Drinking: A 

Socially Situated Health Communication Campaign. Cresskill, NJ: Hampton 

Press; 2005:193-214. 

9. Bruhn, Miriam and McKenzie, David. (2009). " In Pursuit of Balance: 

Randomization in Practice in Development Field Experiments." American 

Economic Journal: Applied Economics 2009, 1:4, 200-232. 

10. Chartrand, Tanya, Joel Huber, Baba Shiv, and Robin Tanner. (2008). 

“Nonconscious goals and consumer choice.” Journal of Consumer Research 35 

(August): 189-201. 

11. Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2009). "Salience and Taxation: Theory and 

Evidence." The American Economic Review, 99 (4), 1145-1177. 

12. Chetty, Raj, and Emmanuel Saez. “Teaching the Tax Code: Earnings Responses 

to an Experiment with EITC Recipients.” NBER Working Paper No. 14836. 

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, April, 2009. 



 

13. Christakis N. A. and Fowler J.H. (2007). “The Spread of Obesity in a Large 

Social Network over 32 Years.” New England Journal of Medicine. Volume 357 

(4) pp. 370-379. 

14. City of Cape Town. (2011). "SMART LIVING HANDBOOK". Fourth edition, 

May 2011. Published by the City of Cape Town. ISBN 978-0-9802784-7-7. 

Available at: 

http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/Documents.. 

15. Congdon, W., Kling, J. R., & Mullainathan, S. (2009). "Behavioral economics 

and tax policy" NBER working papers (No. w15328). National Bureau of 

Economic Research. 

16. Croson R. (2007). “Theories of commitment, altruism and reciprocity: evidence 

from linear public goods games.” Economic Inquiry. 2007 (45) no. 2. Pp. 199-216. 

17. Croson R., Shang J. (2009). “A Field Experiment in charitable contribution: the 

impact of social information on the voluntary provision of public goods.” The 

Economic Journal. 119 (October) pp.1422-39. 

18. Croson, R., Handy, F., & Shang, J. (2006). “The relationship between norms, 

social information and subsequent giving: results from a donor survey and a lab 

experiment.” (Working paper). University of Texas at Dallas. 

19.  Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955). A study of normative and informational 

social influences upon individual judgment. Journal of Abnormal and Social 

Psychology, 51, 629-636. 

20. Diehl, Kristin (2005), “When Two Rights Make a Wrong: Searching Too Much 

in Ordered Environments,” Journal of Marketing Research, 42 (3), 313-22. 

21. Diehl, Kristin, Laura J. Kornish, and John G. Lynch Jr. (2003), “Smart Agents: 

When Lower Search Costs for Quality Information Increase Price Sensitivity,” 

Journal of Consumer Research, 30 (1), 56-71. 

22. Durlauf, S.E. (2004), “Neighborhood effects,” In: J.V. Henderson and J-F. 

Thisse (Eds.), Handbook of Regional and Urban Economics Vol. 4, Amsterdam: 

Elsevier Science, pp. 2173-2242. 

23. Ehrenberg A.S. (1972) "Repeat-Buying: Theory and Applications", 2nd ed. 

London: Charles Griffin; New York: Oxford University Press. 

24. Ehrenberg A.S., Barwise T.P. & Goodhardt G.J. (1990), "Double Jeopardy 

revisited". The Journal of Marketing, Vol. 54, No. 3 (Jul., 1990), pp. 82-91. 

25. Fellner G., Sausgruber R., Traxler C. (2009) “Legal Threat, Moral Appeal and Social 

Information: Testing Enforcement Strategies in the Field.” Unpublished Paper. 

26. Ferraro, Paul J., and Michael K. Price. (2011). “Using Non-Pecuniary Strategies 

to Influence Behavior: Evidence from a Large Scale Field Experiment.” NBER 

Working Paper No. 17189. http://www.nber.org/papers/w17189. 

27. Ferraro, P. J., Miranda, J.J., & Price, M. K. (2011). The persistence of treatment 

effects with normbased policy instruments: Evidence from a randomized 

environmental policy experiment. American Economic Review, 101(3), 318. 

28. Finkelstein, A. (2009). "E-ztax: Tax salience and tax rates." The Quarterly 

Journal of Economics, 124(3), 969-1010. 

http://www.nber.org/papers/w17189


29. Fischbacher, U., Gaechter, S., & Fehr, E. (2001). “Are people conditionally 

cooperative? Evidence from a public goods experiment.” Economics Letters, 71, 

397-404. 

30. Frey, B., Meier S. (2004a). Pro-social behaviour in a natural setting. Journal of 

Economic Behavior and Organization 54, 65-88. 

31. Frey, B., & Meier, S. (2004b). “Social comparisons and pro-social behavior: 

testing ‘conditional cooperation’ in a field experiment.” American Economic 

Review, 94, 1717-1722. 

32. Frey B., & Torgler B. (2007). “Tax morale and conditional cooperation.” Journal 

of Comparative Economics. Vol. 35 pp. 136-159. 

33. Greifeneder, Rainer, Benjamin Scheibehenne, and Nina Kleber (2010), “Less 

May Be More When Choosing Is Difficult: Choice Complexity and Too Much 

Choice,” Acta Psychologica, 133, 45-50. 

34. Haines, M., & Spear, S. (1996). Changing the perception of the norm: A strategy 

to decrease binge drinking among college students. Journal of American College 

Health, 45, 134-140. 

35. Heldt, T. (2005). "Conditional Cooperation in the Field: Cross-Country Skiers' 

Behavior in Sweden". unpublished manuscript, Uppsala University. 

36. Huffman, Cynthia and Barbara E. Kahn (1998), “Variety for Sale: Mass 

Customization or Mass Confusion?” Journal of Retailing, 74 (4), 491-513. 

37. Kahneman, Daniel. (2003). "Maps of Bounded Rationality: Psychology for 

Behavioural Economics." American Economic Review, 93(5): 1449-75. 

38. Lalive R. & Catteneo A. (2009). “Social interactions and schooling decisions.” 

The Review of Economics and Statistics. 91(3) pp. 457-77. 

39. Leatherdale, S.T., Papadakis, S. (2011). "A Multi-Level Examination of the 

Association between Older Social Models in the School Environment and 

Overweight and Obesity among Younger Students." Journal of Youth and 

Adolescence 40, 361-372. 

40. Leatherdale, S., Cameron, R., Brown, K., Jolin, M., Kroeker, C. (2006). "The 

Influence of Friends, Family, and Older Peers on Smoking among Elementary 

School Students: Low-Risk Students in HighRisk Schools." Preventive Medicine 

42, 218-222. 

41. LeBoeuf, Robin, Eldar Shafir, and Julia Belyavsky Bayuk. (2010). “The 

conflicting choices of alternating selves.” Organizational Behavior and Human 

Decision Processes 111: 48-61. 

42. Lee, Byung-Kwan and Wei-Na Lee (2004), “The Effect of Information Overload 

on Consumer Choice Quality in an On-line Environment,” Psychology and 

Marketing, 21 (3), 159-83. 

43. Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2009)." Superfreakonomics." Penguin. 

44. Lurie, Nicholas H. (2004), “Decision Making in Information-Rich 

Environments: The Role of Information Structure,” Journal of Consumer 

Research, 30 (4), 473-86. 

45. Markowitz, E.M. & Doppelt, R. (2009). "Reducing greenhouse gas emissions 

through behavioral change: An assessment of past research on energy use, 

transportation and water consumption." Climate Leadership Initiative. Retrieved 



 

the Scholarship bank at the University of Oregon website, 02 November 2012. 

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/8373/behavioral_

change.pdf?sequ ence=1 

46. McPhee, W. N. (1963), Formal Theories of Mass Behavior. New York: The Free Press. 

47. Milgram S., Bickman L., Berkowitz L. (1969). “Note on the drawing power 

crowds of different size.” Journal of Personality and Social Psychology. 1969, 

Vol. 13, No. 2, 79-82. 

48. Neighbors, C., Larimer, M., & Lewis, M. (2004). "Targeting misperceptions of 

descriptive drinking norms: Efficacy of a computer delivered personalized 

normative feedback intervention." Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 73, 434-447. 

49. Perkins H. W (2002). " Social Norms and the Prevention of Alcohol Misuse in 

Collegiate Contexts." JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL / 

SUPPLEMENT NO. 14,2002. 

50. Perkins H. W., Haines P.M. & Rice R. (2005). “Misperceiving the College 

Drinking Norm and Related Problems: A Nationwide Study of Exposure to 

Prevention Information, Perceived Norms and Student Alcohol Misuse.” Journal 

of Studies on Alcohol and Drugs. Vol. 66 (4), July 2005. 

51. Potters J., Sefton M., Vesterlund L. (2005). “After you—endogenous sequencing in 

voluntary contribution games.” Journal of Public Economics. (89) pp. 1399-1419. 

52. Prentice, D.A., & Miller, D.T. (1993). "Pluralistic ignorance and alcohol use on 

campus: Some consequences of misperceiving the social norm." Journal of 

Personality and Social Psychology, 64, 243-256. 

53. Romer, D. (1984). "The Theory of Social Custom: A Modification and Some 

Extensions. " The Quarterly Journal of Economics (1984) 99(4): 717-727. 

54. Roth, Alvin E. 1985. Toward a focal point theory of bargaining. In Game-

Theoretic Models of Bargaining, Alvin E. Roth, ed. Cambridge UK and New 

York: Cambridge University Press. 

55. Russo, J. Edward (1977), “The Value of Unit Price Information,” Journal of 

Marketing Research, 14 (2), 193-201. 

56. Sacerdote B. (2001). “Peer Effects with Random Assignment: Results for 

Dartmouth Roommates.” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 116, No. 2 

(May, 2001), pp. 681-704. 

57. Saez, Emmanuel. “Do Tax Filers Bunch at Kink Points? Evidence, Elasticity Estimation, 

and Salience Effects.” University of California at Berkeley. Mimeo, 2009. 

58. Salganik M. J., Dodds P. J., & Watts D.J. (2006). "Experimental Study of 

Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market." SCIENCE. Vol 

(311) 10 February 2006. 

59. Schultz, P.W., Khazian, A. M., & Zaleski, A. C. (2008). Using normative social 

influence to promote conservation among hotel guests. Social Influence, 3, 4-23. 

60. Sela, Aner, and Baba Shiv. (2009). “Unraveling priming: When does the same 

prime active a goal versus a trait?” Journal of Consumer Research 36 (October): 

418-433. 

61. Sexton, S.E. (2011). " Automatic Bill Payment, Price Salience, and 

Consumption: Evidence from Residential Electricity Consumption." Draft. 

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/8373/behavioral_change.pdf?sequ
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/8373/behavioral_change.pdf?sequ


62. Sherif, M. (1936). "The psychology of social norms." Oxford, England: Harper. 

Slabbert S. (2010a). "Towards standards for municipal invoices in South 

Africa." Water Research Commission of South Africa. 2010/06/23; Research 

Report No.TT 458-10. 

63. Slabbert S. (2010b). "Guidelines on domestic water accounts – towards a 

consistent approach in South Africa." Water Research Commission of South 

Africa. 2010/06/14; Research Report No.TT 457/10. 

64. Smith G. (2013). "Social norms, social approval and social distance: A natural 

field experiment in electricity consumption in Cape Town." Unpublished 

masters' thesis. University of Cape Town. 

65. Spicer, Micheal W., Becker, Lee A., (1980). “Fiscal inequity and tax evasion: 

An experimental approach.” National Tax Journal 33, 171-175. 

66. Staats H, Harland P & Wilke H. (2004). "Effecting durable change: a team 

approach to improve environmental behavior in the household." Environment 

and behavior, Vol. 36 No. 3, May 2004, 341-367. 

67. Stango, Victor, and Jonathan Zinman. (2011). “Fuzzy math, disclosure 

regulation, and credit market outcomes: Evidence from Truth-in-Lending 

reform.” Review of Financial Studies 24 (2): 506-534. 

68. Thaler R. and Sunstein C. (2008) “Nudge”. Penguin. 

69. Wärneryd, K. 1994. Transaction cost, institutions, and evolution. Journal of 

Economic Behavior and Organization 25, 219-239. 

70. Wechsler, H., Nelson, T., Lee, J.E., Seiberg, M., Lewis, C., & Keeling, R. 

(2003). Perception and reality: A national evaluation of social norms marketing 

interventions to reduce college students’ heavy alcohol use. Quarterly Journal of 

Studies on Alcohol, 64, 484-494. 

71. Werch, C.E., Pappas, D.M., Carlson, J.M., DiClemente, C.C., Chally, P.M., & 

Sinder, J.S. (2000). Results of a social norm intervention to prevent binge 

drinking among first-year residential college students. Journal of American 

College Health, 49, 85-92. 

72. Young, H. P. and Burke M.A. (2001). “Competition and custom in economic 

contracts: a case study of Illinois agriculture.” American Economic Review 91, 

559-573. 

73. Zwane, Alix, Jonathan Zinman, Eric Van Dusen, William Pariente, Clair Null, 

Edward Miguel, Michael Kremer, et al. 2011. “Being surveyed can change later 

behavior and related parameter estimates.” Proceedings of the National 

Academy of Science 10 (1073): 1-6. 

 

 

 

 

 



 

 

 یک: یپیوست شماره
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دو: یوست شمارهپی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:DHM) هارفتارانواع  – است ها درج شدهکه در پیوستهایی نمونه
 .ی  ماه گذشته متوسط مص   در شما

 

 

 

 لات   667

 

 

 

 :(DHMA)درج شده است از رفتارها ها که در پیوستهایی نمونه
  .ی  ماه گذشتهی مجاو  با متوسط مص   همسایه متوسط مص   در شما یمقایسه

 

 لات                                                                               00101

 لات                                                                                766
                                                                                      

 

 ت  اب متوسط مص   در همسایه است.متوسط مص   در شما باش           

مص   
 شما

مص   
 شما

متوسط 
مص   
ی همسایه
 شما



 

  سه: یست شمارهوپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(DHMAE) رفتار - شده استها درج که در پیوستهایی نمونه
  .ی مجاو  ی  ماه گذشتهمقایسه متوسط مص   در شما با متوسط مص   کا دمی همسایه

 

 

لات   067   
 

                                                           
   لات  440

 

 

 

 است.ایه همسدر  کا دمی مص  متوسط ت  اب شما باشدر مص   متوسط 

 مص   شما

 متوسط مص  
ی همسایه کا دمی

 شما



 

 

 چهار: یوست شمارهیپ

 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 د؟یدهشما چگونه مصرف آب را کاهش می

 ی لوله کشی یقاط یشت ی  سامایه :های تامین و توزیع آباز شبکه نشت
های  ا پایا و سپس م تفع کنای  به خصوص  لوله کشی حمام و یشتخوی در منز  

ساختمان لوله کشی  هایامایهشا دلات. اگ  خویتان قای  به شناسایی و  فع یشت س
 اب کا شناسان و متخصصان این رنعت به ه بگا ی.  یاستای

 :های بهیاشتی فقط ی  بمان ر و ی اب فواش تایک س ویس شست و شوی
م تله ها ی  چنی ی  یک م تله ظ و   ا بشویای به جای دن که دناستفایه کنای. 

های چ ک  ا به جای این که چنی م تله ی  چنان للاس به تعیای اییک بشویی. هم
ها  ا یک م تله ی  حجم بیای بشویای. هنگام بشویی  دنخاص یک مقطع بمایی 

استفایه کنای ی  مصا   گویاگون با ییگی تواش کنای چگویه ی  بونی میت اب دن 
میت بمان دن  ا  هنگام استحمامیه کنای. های کوتاه میت یاز استفاو اب با ییگی

 ت  ک ین دن کنای.شناسایی و سعی ی   ا کوتاه

 :)ب ای یرافت  اه وها  پاساو و سای  سطوح تخت  محیط بیرونی )محوطه
ها  ا هنگام ی رحاحی یاست. دباا ی باغچهمناب  استفایه اب در و جا و شاوه

)به یلال کاهش  ایجام یهای غ ور یا بمایی که تابش یو  خو شای اییک است
گالوایازه های و قاب پوشش   . ب ای جووگا ی اب تلخا  در استخ (در تلخا 

ی در با ان  ا اب ط یق تجهازات بط ی یا مخابن ذخا ه هایاستفایه کنای. در
دو ی و ب ای مصا   باغلایی استفایه کنای )به یلال مشکوات بهیاشتی اب جمع

 . (به هاچ عنوان استفایه یکنای در با ان ب ای یوشاین

 یصب یک س یوش استاییا ی و : مصرف آب استفاده از وسایل کارآمد
شوی. در مص فی هنگام استحمام مییی قابل مواحرهکا دمی قای  به کاهش حجم 

اگ  قصی خ یی لوابم و تجهازات یوین تاساسات در  ا یا یی  بایی با اطمانان 
شویی  ب ای یمویه جهت خ یی یک یستگاه ماشان للاسها  ا خ ییا ی کنای. دن

 بایی اطمانان حارل یمایای که مص   در دن چه مازان است.



 

 پنج: یپیوست شماره

 .گویاگونهای شما ی  ماهی  وبایهدر متوسط مص   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 .لات (ا قام ب  حسب )شما مص   ی متوسط مص    وبایه       
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 شش: یت شمارهوسپی
 گویاگون.های ها ی  ماهشما با ماایگان مص   همسایهی در مص    وبایه یمقایسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ب حسب لات (ا قام )ی شما  وبایهدر متوسط مص         
 ب ای سا  گذشته.شما ی ی همسایه وبایهدر ب دو ی متوسط مص         
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