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 الملخص
 العراق.في  والمنفذ في مدينة الموصل الداخلي لالستهالك المائي المنزلييعرض البحث نتائج المسح الميداني 
سؤال حول عدد من خصائص االسرة مثل حجم االسرة وعدد االطفال والمستوى التعليمي والدخل الشهري  03من  يتألفجمعت المعلومات عن طريق استبيان 

خدم داخل المنزل لكل يوم من ايام االسبوع مع استمرارية تجهيز الماء, اضافة الى مساحة ارض لرب وربة االسرة, مع االخذ بنظر االعتبار كمية الماء المست
 فيهبناء الالمسكن ومساحة 

يجابي العالقة وبشكل ا الالمعلمية معنويةباستخدام االدوات عائلة وبخصائص مختلفة, أظهرت نتائج التحليل االحصائي  201في هذا االستبيان أكثر من  ةشارك
مع كل من عدد األطفال والدخل الشهري  المسكن ومساحة بناء المنزل وبشكل عكسيالستهالك المائي المنزلي الداخلي مع حجم االسرة ومساحة ارض بين ا

لمنزلي تحليل نتائج انحدار االستهالك المائي ا ة.  ومنم انقطاع مياه االسالايا ستوى التعليمي لرب وربة االسرة. لم تبلغ العالقة حد المعنوية معلرب االسرة والم
على االستهالك المائي المنزلي الداخلي يليه الدخل الشهري  تأثيراالداخلي مع المعايير المشمولة بالدراسة وجد ان المستوى التعليمي لرب االسرة كان االكثر 

 سكن.مساحة ارض الماالسرة فمساحة بناء المنزل و لرب االسرة ثم حجم
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  :المقدمة .1

ير ان توف ووجوده,الماء مورد طبيعي ومكون اساسي لبقاء االنسان يعتبر 

كبير على  تأثيرمياه امنة امر حيوي يؤدي الى االزدهار االقتصادي وله 

الصحة واالنتاج ونوعية حياة الناس ليلبي احتياجات مختلف قطاعات 

بس المالوالتنظيف ورغسل  رغراض مختلفة منها: الشرب والطبخالمجتمع أل

صحي واستخدامات واطفاء الحرائق وازالة النفايات والصرف الوالسباحة 

وجد ان االستهالك المنزلي للمياه يتأثر بعدد . وزراعية صناعية وتجارية

سات اثبتت الدراكذلك  واالجتماعية.واالقتصادية من المتغيرات الطبيعية 

بين الطلب المتنامي على المياه وفي بلدان عدة عن وجود فجوة كبيرة 

بسبب الزيادة المطردة في حجم السكان والتطور الكبير في  منه والمتوفر

هد ش عن التوسع العمراني المتسارع.فضال  نشطة والفعاليات االقتصاديةاال

الخمسة قرون المنصرمة  نسمه خالل بليون 7 الى 0العالم زيادة سكانية من 

ة الضغط على مصادر المياه اذ من المتوقع في ليؤدي بدوره الى زياد [2]

 ان يعاني نصف سكان العالم من معوقات لحصولهم على الماء 1312عام 

. تشير ازمة المياه الحالية الى ندرة مصادره العذبة التي اصبحت احدى [1]

ن على الررغم م العراق,ومنها  لكثير من دول العالمالتحديات الرئيسة في ا

اال ان هناك تحديات قديمة وحديثة تؤدي بشكل  دجلة والفرات وجود نهري

وجود معظم مصادر هذه المياه في  أبرزهااو باخر الى محدودية مياهه. 

دول الجوار وتحكمها المتزايد في تصاريف المياه ووقوعه في المناطق 

كذلك ادى  ,فيه الجافة وشبه الجافة مما ادى الى تفاقم مشكلة شحة المياه

 رتفعة فيمالسكاني واالقتصادي والتطور االجتماعي والثقافي بوتيرة  النمو

فضال عن االدارة الضعيفة والعشوائية  المائي,العراق الى زيادة الطلب 

 سوآءاركز الباحثون في دراسة الطلب المائي المنزلي  .لمعظم قطاعاته

الحضري منه او الريفي في مدن عديدة من العالم كالواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة والصين والهند واسبانيا وإيطاليا والسودان ونيجيريا 

كبيرة جهود  بُذلت و على العوامل المؤثرة فيه ورغيرها وقطر واالردن

طبيعية المتغيرات ال التي ترتبط عادة ببعضللتعرف على العوامل الفعالة 

مثل: حجم االسرة وانماط استخدام المياه والفئات  واالقتصادية واالجتماعية

العمرية لألسرة والدخل والمستوى التعليمي وتفضيالت االسرة نحو 
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استخدام الماء والحفاظ عليه لطلب الطاقة المنزلية وايام األسبوع وسهولة 

الحصول على الماء والتسعيرة وحالة الطقس وضغط تجهيز الماء في 

بما فيه الكفاية في المحافظات العراقية,  لم تدرسل الشبكة. ان هذه العوام

تهالك على اس وثقافي واقتصادياجتماعي  تأثيرن هناك ومن المتوقع ان يكو

 المياه.

 

 هدف البحث .1

 سةالعوامل الرئيتسليط الضوء على استخدام الماء داخل المنزل وبعض . 2 

 :مدينة الموصلفي انماط الطلب المائي واالستهالك المنزلي  في المؤثرة

حجم االسرة والدخل الشهري والمستوى التعليمي واالجتماعي وعدد 

 اتالسنوتقدم األطفال ومساحة ارض المسكن ومساحة البناء ووفرة المياه و

اف في نهاية باعتبارها مركبة مستقلة تض lossesواستبعدت الفواقد 

 .حسابات الطلب المائي

ساعد ت االستهالك المائي المنزلي عن جديدةفي توفير بيانات  ةساهمالم. 1 

طيط تخ من ستراتيجيات لضمان امن امدادات المياهادارة فعالة الفي تحديد 

  المستحدثة.لمناطق السكنية في اخصوصا لشبكات االسالة وتصميم 

 

 الدراسات السابقة: .2

الجهود لتحسين ادارة المياه في المناطق الحضرية من خالل التركيز  تتزايد

على سيييييييياسيييييييات جانب الطلب المائي وتسيييييييعى الى التأثير على سيييييييلوك 

ان معطيات  وارد المائية.المسيييييتهلكين للوصيييييول الى اسيييييتخدام معقول للم

ة في المدن الحضييريتقاس على مسييتوى المسييكن والتي االسييتهالك المنزلي 

يتكون الطلب المائي . [0]مسيييتوى الفرد على  قياسيييه ادق منتعطي نتيجة 

وتجاري  industrialصيييييناعي  واسيييييتهالك lossesالنموذجي من الفواقد 

commercial ومؤسيييسييياتيinstitutional منزلي وresidential.  يمثل

مياه الالمهمة للطلب الكلي على االسييتهالك المائي المنزلي احدى المركبات 

رف االسييييييتهالك عُ  .الحاجة له في تصييييييميم منظومات توزيع المياه وتكمن

المائي المنزلي بانه كمية الماء المسييييتخدم فعليا من قبل مسييييتخدمي المنزل 

ولوحيدة الزمن والذي يمكن الحصيييييييول عليه من عداد الماء او نظام خزان 

ن لمشيييياريع بحثية في القرني لقياسالمياه المنزلي والذي اسييييتخدم كأسيييياس ل

المنزل االسييتهالك المائي المنزلي الى اسييتخدام داخل  سييم. قُ [4] الماضيييين

Indoor demands  وخارج المنزلoutdoor demands  اضييييييافة الى

. االسيييييييتخدام المنزلي الداخلي هو [7] [6] [2] قيد التي تحيدد موقعيااالفو

س ورغسل المالب السباحةالمطبخ والماء المستخدم للشرب والنظافة وانشطة 

وهو كميية المياء الضيييييييروري واالسييييييياسيييييييي لكيل منزل بعيدا عن  الخ,...

االسيييتخدام  اما. [8] ال يتأثر كثيرا بالتغييرات الفصيييليةوالتأثيرات المناخية 

فهو لسيييييييقي الحييدائق والحقول وتنظيفهييا  Outdoor usesخييارج المنزل 

[ وان ارتفاع 9ويعتمد بشييييكل كبير على الخصيييييائص الجغرافية والطقس ]

 الفواقدحرارة الصيييييييف تؤدي الى زيادة اسييييييتخدام الماء خارج المنزل اما 

انميياط اسيييييييتخييدام المييياه من العمليييات تعتبر  [.7فيمكن تحييديييدهييا موقعيييا ]

 ضييييافةإ االجتماعية واالقتصييييادية بالعديد من العوامل وتتأثرالمعقدة للغاية 

عديدة تضيييييمنت بحوث  .[22[ ]23] التقلبات الموسييييمية وتوافر الماءالى 

ء فنالاومساحة  االسيرة والدخلحجم ب تمثلالوضيع االجتماعي والذي ي تأثير

لى عالشمسية سخانات الالغسيل و الحديثة كمكائنالجهزة المنزلية ا وامتالك

 بييدراسييييييية اخرون اهتم . [24[ ]20[ ]21]المييائي المنزلي االسيييييييتهالك

 [.27[ ]26[ ]22] بحفظ المياه وخزنه ونواياها المتعلقةاالسرة خصيائص 

 educationalتأثير المسييتوى التعليمي ل اشييارتاخرى دراسييات وهنالك 

level واسييييتخدام السييييلع والمواد المعمرة للتأسيييييسييييات الصييييحية المنزلية 

durable goods equipmentصيييييييفات  .[29] [28]للحفاظ على الماء

ب على الطلأيضيييا الجنس ومسيييتوى التعليم تؤثر رب االسيييرة مثل العمر و

التوزيع بييالطلييب المييائي المنزلي  يتييأثركمييا  [.12[ ]13المييائي المنزلي]

تسيييعيرة الماء  تعد كذلك [.12] [14] [10] [11العمري ضيييمن االسيييرة ]

 ,[16المائي ] العوامل المؤثرة على الطلبعليه من  والرسيييوم المفروضييية

ورغير مباشيير على سييلوكيات اسييتخدام المياه  تأثير مباشييرذات هذه العوامل 

من الدراسيييييييات ان الطلب  العديداثبتت  [.12واسيييييييتهالكه ]داخيل المنزل 

حجم االسيييييييرة والخصيييييييائص االجتماعية  ختالفاتاب يتيأثرالميائي المنزلي 

دام اسيييتخ ة نحوواالقتصيييادية مثل الدخل وتوزيع العمر وتفضييييالت االسييير

كن تم [.03] [19] يةالمنزل الطاقة لتوفير [18] [17] واالحتفاظ بهالماء 

 ب المائيوالطلحجم االسييرة  االيجابية بينجيد للعالقة ال التوثيق باحثون من

 الدخل مع مسييييييتوىااليجابية العالقة  نفس تأكيدتم و .[01[ ]02] المنزلي

درس  اما على مسييييييتوى الدول العربية فقد .[02[ ]04[ ]00]االسييييييري 

االحتييياج المييائي المسيييييييتقبلي لييدوليية قطر ووضيييييييع ثالث  [06البيياحييث ]

ث ان الباح وجدسييييناريوهات متوقعة لزيادة الطلب المائي لتلك الدولة, وقد 

العوامل االقتصييادية واالجتماعية ونظام تسييعيرة الماء من العوامل المؤثرة 

ان العوامل )تسييعيرة الماء,  [07الباحث ] أكدكما  في تلك السيييناريوهات. 

حجم االسيييييرة, دخل االسيييييرة, المسيييييتوى التعليمي, نوع المنزل  لها تأثير 

بدراسييية تأثير [ 08]وقام الباحث  معنوي على االسيييتهالك المائي المنزلي.

تسييييعيرة الماء على االسييييتهالك المائي المنزلي في مدينة عمان في األردن 

 كايمربع من خالل التحليل االحصييييييائي لعينة عشييييييوائية باسييييييتخدام أداة 

(chi-square   .حيث قسيييم العينة بموجب حجم االسيييرة ودخلها الشيييهري

[ 09]قام الباحث  ينة كركوكاما على صيييييييعيد المحافظات العراقية ففي مد

ة االحتياج المائي المسيييتقبلي للمدينبواسيييطته توقع يبإيجاد نموذج رياضيييي 

 SWG  stochastic weather generationبيييياسيييييييتخييييدام اسيييييييلوب)

حيث  ,Multivariate regression االحصيييائي وباالسيييتفادة من النموذج

قسيييم الباحث المياه المسيييتهلكة الى )منزلية وصيييناعية تجارية وعامة  وقام 

في مدينة و .طبقا لهذا التقسييييمالرياضيييي بإيجاد المعلمات المختلفة للنموذج 

كل من: ايام االسييييييبوع وحجم االسييييييرة  تأثيردراسيييييية ل تأجريالموصييييييل 

  .[43] المنزلي الداخلي والتغيرات الفصلية على كمية االستهالك المائي

 

 :المواد وطرائق العمل .4

وعلى بعد تقع شمال العراق والتي اجريت الدراسة في مدينة الموصل 

حوالي تعدادها السكاني  ويقدركم شمال رغرب العاصمة بغداد.  433حوالي 

 تتميز بمناخ حار جافوتقع المدينة على ضفاف نهر دجلة  نسمة. مليون 1

. يخترق نهر دجلة المدينة ليقسمها الى ممطر شتاء  صيفا ودافئ معتدل 

يسار نهر االيسر )شطرين هما الساحل االيمن )يمين نهر دجلة  والساحل 

 ,األخرىدجلة  ويغذي المدينة بحاجتها من مياه الري واالستخدامات المدنية 

. اعتاد الناس [43] في منازل مستقلة متباينة المساحاتعادة  هاسكان يعيشو

في المدينة بتجميع مياه االسالة في خزانات علويه توضع في سطوح المنازل 

الستخدامها محليا حين الطلب. تمال هذه الخزانات من انابيب شبكة االسالة 

وحسب ضغط الماء في الشبكة واستمرارية توفر الماء فيها. نتيجة لوجود 

قد حياء المختلفة في المدينة, فتذبذب واسع في استمرارية تجهيز المياه لأل

عمد الناس الى استخدام مضخات منزلية لمليء خزاناتهم العلوية ليتم 

حي سكني  22من  أكثراستخدامها داخل المنزل. اجريت الدراسة على 

موزعة وبصورة عشوائية في الساحلين االيمن وااليسر من مدينة الموصل 

ف بحجم االسرة والمستوى منزل سكني مستقل مختل 201من  أكثروبواقع 

المادي )المعاشي  والثقافي واالجتماعي, وعدد األطفال, ومساحة االرض 
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االمر الذي ادى  المنزل,المخصصة ألنشاء المنزل, والمساحة المشيدة من 

 . [42] الى التباين في كمية االستهالك المائي

ل الدور السكنية في مدينة الموص لكثير منسبب عدم توفر عدادات المياه وب

 كما فيفان عمليات احتساب كمية االستهالك المائي داخل المنزل كانت 

)الصاعد  الى الخزان بعد  يتم رغلق صمام المياه المغذي حيث  2شكل )ال

قياس يتم بعد منتصف الليل, ثم  21  الساعة 2ملئه بماء االسالة )زمن ن

يترك صمام الماء النازل   .2ليكن )ل مستوى ارتفاع الماء في الخزان و

 يقاس .ساعة 14مفتوحا ليتم استخدام الماء لألرغراض المنزلية ولمدة 

ساعة )عند  14  بعد مرور 1مستوى ارتفاع الماء المتبقي في الخزان )ل 

يفتح قفل التجهيز ويغلق الصمام النازل الى ان يمتال الخزان مرة .  1زمن ن

 .سالقياعملية ر لتكرااخرى 

مساحة مقطع الخزان ×  م 1 ل-2الماء المستخدم لألسرة/ يوم = )ل حجم 

 عدد الخزانات× 1العلوي م

 كمية الماء المستخدم باللتر/شخص/ يوم = )كمية الماء المستخدم لألسرة

 .عدد االشخاص   /2333×/ يوم 0م

 تكرر هذه العملية بعدد ايام االسبوع.

 الميداني لقيم االستهالك المائي المنزليتعرض هذه الدراسة نتائج المسح 

 1320 الى1322 لفترة منالعراق ل الموصل,والمنجزة في مدينة  الداخلي

كانت المدينة تحت احتالل داعش   1326-1324)الفترة من .اما 1328و

 أكثرهو عام التحرير من خالل استبيان يحوي على  1327وعام  االرهابي,

معلومات حول خصائص االسر: حجم االسرة وعدد السؤال لجمع  03من 

 االسرة ومساحةاالطفال والتحصيل العلمي والدخل الشهري لرب وربة 

ارض المنزل ومساحة البناء لكل من الطابق االرضي واالول )يتميز الطابع 

السكني للمدينة بدور منفصلة ذات طابق واحد او طابقين على االرغلب اما 

مدى  االعتباربنظر االخذ مع استبعاده عن الدراسة . السكن العمودي فقد تم 

المدروسة وعدد خزانات الماء المغذي لالستهالك المائي  لألحياءتوفر الماء 

واشكالها  عادة على سطوح المنازل  تكون )والتي الداخلي المنزلي

)شباط, اذار, نيسان,  أشهرخالل  جري المسح وللسنوات الذكورةوابعادها. ا

رجة لى دفصل الربيع المعتدل حراريا لتصل اع أشهرتي تمثل ايار  وال

 ستهالكاالالمنزلي في تلك الفترة  المائي االستهالك ليمثل   0 01حرارة الى 

 لمناخ.الألعمال المنزلية بعيدا عن تأثيرات  واالساسي الضروريالتقليدي 

 استهالك مائي منزليقياس  2848ما مجموعه احتساب في هذه الورقة تم 

-233و 233-72و 72-02الى فئات وبشكل تصاعدي  تصنيفه تم داخلي

لتر/ شخص.  033-123و 123-133و 133-223و 223-212و 212

ولبيان  .9الى  1من  ولافي الجد موضحة كماالمئوية للمشاركة  نسبال يوم.

-8و   7-6 و 2-4 و 0-1 الى مجموعات االسر تفصن حجم االسرة تأثير

د  االسر الى فئة: )ال يوج صنفت عدد االطفال, تأثير لمعرفة و شخص.  23

 لى:ا االسري بيانات الدخل تفكذلك صن .طفل فأكثر  1  طفل, )2طفل, )

 مليون دينار  2-دينار عراقي= ضعيف, )نصف  مليون  نصف-)ربع 

دينار مليون   1.2-1دينار عراقي= جيد, )مليون   1-2عراقي= متوسط, )

مليون دينار عراقي = ممتاز. لوحظ تفاوت  1.2عراقي= جيد جدا, أكثر من 

توفر  مدىكما تم تصنيف  لعوائل المدروسة.لالدخل االسري لبيانات كبير 

 1-2الماء في شبكة االسالة الى: متوفر طيلة أيام األسبوع, انقطاع لمدة 

ة لرب ورب لتعليميالمستوى ا ولمقارنة تأثير يوم. 4–0يوم, انقطاع لمدة 

امي )ال يقرا وال يكتب , تحصيل  الى:البيانات تصنيف فقد تم  االسرة,

 اما شهادة عليا.بكالوريوس,  او اعدادي, معهد متوسط, او دراسي ابتدائي

-133و 133-223و 223-63الى فئة  صنفتفقد  مساحة ارض المنزل

 مسخملت تشافقد مساحة البناء وبالنسبة ل متر مربع. 033 وأكبر من 033

أكبر  و 433-033 و 033-133 و 133-223و 223اقل من  هي: فئات

ن تأثير كل م احصائيا لتقييملبيانات ا تم تحليلمربع. متر  433من 

  ستهالك المائي الداخلي المنزلي.المتغيرات المذكورة اعاله على اال

 

 :النتائج والمناقشة

ة لعينة الدراس المنزلي الداخلي   ان بيانات االستهالك المائي1شكل ) يظهر

  .طبيعيا وكانت مختلفة عن المنحني الطبيعي معنوياتوزيعا لم تتوزع 

دات العا, يعزى ذلك الى تباين الخصائص االسرية من حيث )حجم االسرةو

احة مسعدد االطفال, وفرة الماء,  االسبوع,, ايام الثقافة الدخل,والتقاليد, 

نعكس بدوره على   والذي اسنة الدراسة ارض المنزل, مساحة البناء,

تم التحليل االحصائي باستخدام  لذا الداخلي, االستهالك المائي المنزلي

   .non-parametricاالدوات االحصائية الالمعلمية )

 االسبوع:تأثير ايام 

 083-02بين تراوحت قيم االستهالك المائي المنزلي لمدينة الموصل 

يوم وللسنوات االربعة التي  .لتر/ شخص 242.8   يوم وبمعدل لتر/شخص.

الررغم من هذا التباين اليومي في  وعلى .) 1 جدول (اجري فيها القياس

  .ةاال انه لم يرقى الى حد المعنوي المنزلي معدل االستهالك المائي

 الستهالك المائيالتكراري التراكمي لقيم ا توزيعمنحني ال  0) شكليمثل 

تستهلك من سكان مدينة الموصل  %23ان نسبة  ليظهر اليومي, المنزلي

من السكان )الذين يمثلون  %63في حين نسبة  اقل.او  يوم. .لتر/شخص 63

او  يوم. .لتر/شخص 212  يستهلكون في الموصلمن نصف المجتمع  أكثر

 033يستهلكون  المجتمع ارغلبية  )يمثلونمن السكان  %92ونسبة  اقل.

 023من  أكثرتستهلك  % 99-96بينما كانت نسبة  لتر/شخص. يوم. او اقل.

هذه النتائج مفيدة جدا في دراسة تصاميم شبكات االسالة  يوم.  .لتر/شخص

وتقدير كمية المياه المطلوبة للتجمعات السكنية وتوقع نسبة العجز المائي 

 وبحسب المحددات التصميمية المختارة

 

 :تأثير حجم األسرة

 >p االحصائيةحسب مستوى الداللة  عالقة معنوية تم التوصل لوجود

بين االستهالك المائي المنزلي الداخلي وحجم   1المثبتة في جدول ) 0.028

 ,non-parametricالغير طبيعي  للتوزيع -كايخالل مربع  منواالسرة. 

 20.1الى  %21.6من للمشاهدات المسجلة لوحظ زيادة النسبة المئوية 

مستوى عند وشخص  7-6و 2-4 و 0-1  االسرةفئة ضمن  %26.2الى %

 يوم والذي يمثلشخص.  لتر/ 033-123بين يتراوح استهالك مائي منزلي 

 تكررت نفس المالحظة للمياه.من االستهالك الكلي  %93من  أكثر

 عند مستوى استهالك مائينفس الفئات االسرية  المسجلة ضمنللمشاهدات 

 نستنتج من ذلك وجود .شخص. يوم/لتر 212- 233 بين تراوح منزلي

. هذه النتيجة مشابهه لما وحجم االسرةعالقة طردية بين االستهالك المائي 

 [41و ] [43] ذلك وجد. على العكس من [08] [01] [02] توصل اليه

هرت ظ الداخلي,المنزلي  واالستهالك المائيعكسية بين حجم االسرة عالقة 

, شخص 23-8فقط ضمن فئة االسر الكبيرة  في البحث هذه العالقة العكسية

لة يعمل بل العائبان زيادة كمية الماء الكلي المستهلك من ق تفسير ذلك يمكن

 [44] [40] حصة الشخص الواحد بزيادة حجم االسرة على تقليص

 

 عدد األطفال تأثير

 >p االحصائيةحسب مستوى الداللة  تم التوصل لوجود عالقة معنوية

عدد االطفال واالستهالك المائي    بين0) جدولالمثبتة في  0.001

للمشاهدات  المئوية ةالنسب في قيمانخفاض لوحظ المنزلي الداخلي. 

في  لطفد يوج ال فئة عند %26 من المائي المنزلي المسجلة لالستهالك

فئة عند  %3وجود طفل واحد والى فئة عند  %20الى لتصل   المنزل

 ينيتراوح ب منزليمستوى استهالك مائي وذلك عند  فأكثروجود طفلين 
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 نسبة من %93من  أكثر الذي يمثل يوم,شخص. لتر/ 123-033

 ىيميل االستهالك المائي المنزلي ال عام,بشكل  للمياه.الكلي ستهالك اال

هالك االست عكسية بينليشير الى عالقة  االنخفاض مع زيادة عدد االطفال

 [.42]هذا ما تم تأكيده من قبل الباحث  المنزل,في  عدد االطفالوالمائي 

 

  االسرة رب دخل تأثير

 >p حسب مستوى الداللة االحصائية عالقة معنوية اظهرت الدراسة وجود

الدخل بين االستهالك المائي المنزلي و  4جدول ) المثبتة في 0.001

لوحظ انخفاض في قيم النسبة المئوية للمشاهدات  .ألسرةالشهري لرب ا

 %9.9 الى %11.7الى  %13.1الى  %20.7 الى %21.1المسجلة من

وذلك    مليون دينار عراقي2.0-1.0ضمن فئة دخل رب اسرة ) %8.9الى 

 يوم والىلتر/ شخص.  72-02فئة  منزلي منعند مستويات استهالك مائي 

. باالتجاه العمودي من الجدول اي يوم )لتر/ شخص.  033-123فئة 

مليون دينار  [2.5 < ,[2.5-2.0شهري  دخلفئة  تكررت هذه المالحظة مع

عكسية بين االستهالك المائي والدخل الشهري اذ عالقة  يظهر ذلك عراقي.

ود يع قد االسرة.يميل االستهالك المائي الى االنخفاض مع زيادة دخل رب 

ية وتحسين الظروف المعيش االقتصادي لتطورللتحضر وا السبب في ذلك

للفرد في المجتمع اضافة لقلة الفواقد في شبكة المياه المنزلية من خالل 

 الصحية المنزلية واختيار النوعيات الجيدة التأسيساتتصليح االعطال في 

من االنابيب والتركيبات والخزانات والتي تعكس إمكانية اصحاب الدخل 

  [46] [00] ذلك أكدالمرتفع في ذلك. وقد 

 

 ايام انقطاع ماء االسالة: تأثير

المثبتة  p>0.05 االحصائيةحسب مستوى الداللة  لم تكن العالقة معنوية 

اء مايام انقطاع فئة االستهالك المائي المنزلي و مستوى بين  2جدول )في 

ساهم  ,chi-square testوحسب فحص مربع كاي خالل االسبوع. االسالة 

زيادة عدد في ايجادها وعي االهالي من خالل كمية الماء االحتياطي ب

 انك الحاجة,وملئها اثناء وفرة المياه الستخدامها وقت  ةالخزانات المنزلي

 اهللتغلب على شحة المي يةاالردنالمفرق  ذلك مشابه لما يفعله سكان مدينة

[47]. 

 

 :لألسرةالمستوى التعليمي  تأثير

 >p  حسب مستوى الداللة االحصائيةب عالقة معنوية الفقرة ظهرتفي هذه 

والمستوى االستهالك المائي المنزلي  بين   2-6جدول )المثبتة في  0.001

. لوحظ انخفاض قيم النسبة المئوية  .لرب االسرة )االب  التعليمي

 % 12.1الى  % 13.3 الى %14.7 الى % 20.3للمشاهدات المسجلة من

  )معهد او بكالوريوس فئة سرةاالرب ل ضمن مستوى تعليمي %10.1الى 

لتر/ شخص.  72-02 يتراوح بين وذلك عند مستويات استهالك مائي منزلي

. االتجاه العمودي من الجدول )لتر/ شخص. يوم  033-123 والىيوم 

 .مستويات الفئات التعليمية االخرىرغالبية  هذه المالحظة مع تأكدت

  مع ارغلبية المشاهدات المسجلة ضمن 1-6) العالقة جدول تكررت نفسو

كسية عنستنتج من ذلك وجود عالقة  . )االملربة االسرة  ةالتعليمي المستويات

يادة زخالل  لألسرة منوارتفاع المستوى التعليمي  بين االستهالك المائي

سراف اال وابعدم التبذير  إيجابا االسرة لينعكسب ارباالوعي العلمي لدى 

 عاتفق ذلك م  في الماء اثناء الفعاليات اليومية واستخدام المياه بحكمة.

في احصائية لمحافظة المفرق االردنية كانت و [.08] [13] الباحث

 هعلى الميافي جهود الحفاظ رئيسي الهم واالدافع الالتعليمات الدينية 

Conservation [.47] .وهدرهافقدانها  من والحد 

 

 مساحة ارض المنزل: تأثير

 >p االحصائيةحسب مستوى الداللة  تم التوصل لوجود عالقة معنوية

بين االستهالك المائي المنزلي الداخلي   7جدول )المثبتة في  0.001

لوحظ زيادة في قيم النسبة المئوية للمشاهدات  المنزل. ومساحة ارض

 ضمن فئات %13.2ثم  %22.7الى  %22.4الى  %2.0المسجلة من

مستويات عند ذلك  1م  033من  أكثرالى  63) مساحة ارض المنزل من

لتر/ شخص. يوم. تكررت  033-123استهالك مائي منزلي يتراوح من 

لتر/  133-223العالقة ذاتها عند مستوى استهالك مائي منزلي تراوح بين 

نستنتج من ذلك وجود عالقة طردية بين االستهالك المائي شخص. يوم. 

مشابهة لما توصل اليه كانت هذه النتائج  المنزل,مساحة ارض المنزلي و

 اشار . كماةسبانياال [ في دراسة اجريت في مدينة كوستا بالنكا48] الباحث

زيادة في  % 1.7نتج يمن مساحة قطعة االرض  %23ان زيادة  من [16]

من مساحة  1قدم 2333ان كل  [94]استنتج و المنزلي,االستهالك المائي 

  .%2د الطلب المائي المنزلي بنسبة اقل من يزياالرض 

 

 مساحة بناء المنزل: تأثير

كانت   8جدول )المثبتة في  p< 0.001 االحصائيةحسب مستوى الداللة ب

وحظ ل المنزل. ومساحة بناءبين االستهالك المائي المنزلي  العالقة معنوية

 % 21.1الى  % 2.2 زيادة في قيم النسبة المئوية للمشاهدات المسجلة من

 1م 223ضمن فئات مساحة بناء المنزل اقل من  % 13.2ثم  % 29.3الى 

تكررت العالقة ذاتها عند مستوى استهالك مائي  ,1م 433من  أكثرالى 

نستنتج من ذلك وجود  يوم./ شخص. لتر 123-133 منزلي تراوح بين

ة زياد عالقة طردية بين االستهالك المائي المنزلي ومساحة بناء المنزل.

مساحة البناء في المنزل يعني زيادة مساحة مسالك المنزل لتنعكس على 

زيادة الوحدات الصحية اضافة الحتمالية استخدام و المنزليةتعدد النشاطات 

بديهي ان ترتبط من ال . ويجاكوز ,)بانيواحواض استحمام كبيرة الحجم 

 الداخليالطلب  ايجابية معالدار بعالقة  ومساحة ارضمساحة بناء المنزل 

من مساحة المنزل للمناطق  1قدم  2333كل  [ ان49]وجد  للماء. حيث

الحضرية في الواليات المتحدة وكندا ادت الى زيادة الطلب المائي بنسبة 

 .%6زيادة الطلب المائي بمقدار ادى لحمام منزلي  وان كل ,20-22%

عالقة معنوية مهمة بين مساحة المنزل والطلب المائي  [ اي23]جد ي بينما لم

لكن ارتبط االستهالك مع عدد الحمامات في  ودينتون,في منطقة تكساس 

  المنزل.

 

 تباين قيم االستهالك المائي المنزلي الداخلي حسب سنوات الدراسة:

 >p االحصائيةحسب مستوى الداللة  تم التوصل لوجود عالقة معنوية

وات سن المنزلي وتعاقب ك المائيبين االستهال  9جدول )المثبتة في  0.001

 %4.1من للمشاهدات المسجلةقيم النسبة المئوية في . لوحظ زيادة القياس

 ذلك عند 1328عام  %16.6الى  1321عام %23.8الى  1322عام 

 لتر/ شخص. يوم. 033-123 مائي منزلي تراوح بين مستوى استهالك

بقية ند ع للمشاهدات المسجلةقيم النسبة المئوية  ألرغلبيةكررت نفس العالقة ت

نستنتج من ذلك  شخص. يوم لتر/بالمنزلي المائي الستهالك اال مستويات

وجود عالقة طردية بين االستهالك المائي المنزلي مع تقدم السنوات الى 
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اع وارتفوالنمو السكاني  التحضراالقتصادي و التطور سببه 1328 عام

 تقدم الوقت وتوفر فرص العمل ثمالحياة مع  وتغير نمط مستوى المعيشة

الى زيادة نصيب الفرد من جميعا  لتؤديزيادة الوعي واالهتمام بالنظافة 

كان ذلك مشابه لدولة قطر الذي ارتفع فيه نصيب الفرد من المياه  ,المياه

لتر/ شخص.  233 الى 1321عام  الى 2963لتر للفرد في اليوم عام  83من

  .[06وهو االعلى في العالم ] 1321عام  يوم

 العوامل المدروسة على االستهالك المائي المنزلي الداخلي: تأثيردرجة 

تحليل انحدار االستهالك المائي المنزلي الداخلي  نتائجل  23يشير جدول )

الجدول  في هذاتم  كمتغير تابع والمعايير المستقلة التي شملت بالدراسة,

كل عامل من العوامل المدروسة بوجود العوامل االخرى  تأثيرعن البحث 

. لقد تبين ان المستوى التعليمي لرب االسرة كان األكثر تأثيرا على مجتمعة

العوامل االخرى  الداخلي بوجوداالستهالك المائي المنزلي 

weight=0.624) -βيليه حجم العائلة   weight=0.29) -β   ثم دخل

-(weight=0.156  ثم مساحة البناء weight=0. 253)-βرب االسرة 

β  فمساحة ارض المنزل weight=0.133)-β . ات تعتبر هذه المحدد

جدا في مجال استخدام المياه لذلك يحتاج صناع السياسة الى تضمينها  مهمة

 في تصميم تدابير ادارة المياه في جانب الطلب المائي.

 

  االستنتاجات:
االستهالك  علىمن العوامل المؤثرة  عالقة العديدهذه الدراسة  تظهرا

 : كما يليو المائي المنزلي

خصائص رب االسرة مثل المستوى التعليمي والدخل الشهري  [2]

 حيث كانت العالقة معنوية وبتأثير عكسي 

حجم االسرة والتي تمثل احدى المحددات المهمة في التأثير على  [1]

 المائي المنزلي, فقد كانت العالقة طرديه ومعنوية.قيم االستهالك 

اسلوب الحياة اليومي وعادات المجتمع وتغير نمط الحياة وتحسن  [0]

مستوى المعيشة اظهرت جميعها تأثيرا معنويا على االستهالك 

 المائي المنزلي.

مساحة ارض المسكن ومساحة بناء المنزل كان لهما تأثير   [4]

 هالك المائي المنزلي. معنوي بعالقة طردية مع االست

اما عدد االطفال دون سن خمسة سنوات كان ذو تأثير معنوي  [2]

 وبعالقة سلبية.  

لم يظهر اي تأثير معنوي النقطاع تجهيز المياه من محطات  [6]

معنوي عند دراسته مجتمعا مع العوامل  تأثيراالسالة بينما كان له 

 االخرى

ي لمدينة الموصل تراوحت قيم االستهالك المائي المنزلي الداخل [7]

 يوم./ شخص. لتر 380-35 بين

 211.2ما يستخدمه الشخص في المدينة  Medianبلغ وسيط  [8]

لتر/شخص. يوم في حين وصل معدل االستهالك المائي المنزلي 

 شخص./ لتر 145.8الموصل الداخلي في مدينة 

ايام االسبوع لم يكن معنويا مع مستوى االستهالك المائي  تأثير [9]

 المنزلي.

يساهم هذا البحث في توفير بيانات جديدة تساعد في تحديد االستهالك المائي  

ما جديدة م واتخاذ تدابيرالمنزلي والمحافظة على المياه الصالحة للشرب 

يدعم استدامة مصادر هذه المياه على المدى البعيد وخصوصا في العراق 

    الذي يصنف ضمن المناطق الشبه جافة.
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الموصل مع منحني التوزيع الطبيعي ( منحني التوزيع التكراري لمعدل استهالك الماء في مدينة2لشكل )ا  

  
 

 

 .( الوصف االحصائي لقيم االستهالك المائي الداخلي باللتر في اليوم للشخص حسب أيام االسبوع في مدينة الموصل1جدول )

Week days 

Mean Median 

Standard 
deviation 
(SD) Min. Max. 

Friday 150.17 124.00 88.24 38.33 380.00 

Saturday 151.58 127.33 86.58 45.00 370.25 

Sunday 138.38 115.48 78.20 35.00 379.67 

Monday 144.47 129.00 80.73 42.33 377.50 

Tuesday 144.73 121.58 80.14 42.00 348.40 

 ( خزان الماء العلوي 1شكل )

 1ل
صمام الماء 

 النازل

 صمام الماء الصاعد

 صمام الماء الصاعد

 االستهالك المائي لتر/ شخص. يوم

الماء في  ع: ارتفا1ل

 1الخزان عند زمن ن

: ارتفاع الماء في 2ل

 2زمن نالخزان عند 

ية
ئو
لم
 ا
بة
س
الن

 

Mean = 145.80 

Median = 122.5 
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Wednesday 141.85 111.17 82.24 37.50 351.00 

Thursday 148.26 126.00 86.69 40.50 378.00 

Total 145.80 122.50 83.27 35.00 380.00 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 يوم. في مدينة الموصل. .لتر/ شخص منحني التوزيع التكراري التراكمي لقيم االستهالك المنزلي( 3شكل )

 

يوم في مدينة الموصل. .المنزلي الداخلي لتر/ شخص( العالقة بين حجم االسرة واالستهالك المائي 1جدول )  
Water Consumption Family size(capita) p- value 

Liter/capita/day 2-3 4-5 6-7 8-10 Total  

35-75 No. 20 36 57 39 152  

 % 23.0 19.8 19.6 34.8 22.6  

75-100 No. 12 42 38 18 110  

 % 13.8 23.1 13.1 16.1 16.4  

100-125 No. 10 23 42 11 86  

 % 11.5 12.6 14.4 9.8 12.8  

125-150 No. 14 25 27 12 78 0.028 

 % 16.1 13.7 9.3 10.7 11.6  

150-200 No. 10 19 39 8 76  

 % 11.5 10.4 13.4 7.1 11.3  

200-250 No. 10 13 40 11 74  

 % 11.5 7.1 13.7 9.8 11.0  

250-300 No. 11 24 48 13 96  

 % 12.6 13.2 16.5 11.6 14.3  

Total No. 87 182 291 112 672  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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 .يوم في مدينة الموصل .( العالقة بين عدد االطفال واالستهالك المائي المنزلي الداخلي لتر/ شخص3جدول )
Water Consumption Number of children p- value 

Liter/capita/day 0 1 2+ Total  

35-75 No. 128 9 15 152  

 % 22.7 19.6 24.2 22.6  

75-100 No. 96 9 5 110  

 % 17.0 19.6 8.1 16.4  

100-125 No. 66 7 13 86  

 % 11.7 15.2 21.0 12.8  

125-150 No. 59 3 16 78 <0.001 

 % 10.5 6.5 25.8 11.6  

150-200 No. 64 2 10 76  

 % 11.3 4.3 16.1 11.3  

200-250 No. 61 10 3 74  

 % 10.8 21.7 4.8 11.0  

250-300 No. 90 6 0 96  

 % 16.0 13.0 0.0 14.3  

Total No. 564 46 62 672  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0  

 

 يوم في مدينة الموصل .الداخلي لتر/ شخص( العالقة بين الدخل الشهري لرب االسرة واالستهالك المائي المنزلي 4جدول )
Water Consumption family income x 106 (ID) p- value 

Liter/capita/day 0.25-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-2.5 >2.5 Total  

35-75 No. 23 50 45 12 16 146  

 % 22.5 18.7 21.1 28.6 39.0 22.0  

75-100 No. 17 37 44 1 10 109  

 % 16.7 13.9 20.7 2.4 24.4 16.4  

100-125 No. 5 39 28 10 4 86  

 % 4.9 14.6 13.1 23.8 9.8 12.9  

125-150 No. 10 32 31 3 2 78 <0.001 

 % 9.8 12.0 14.6 7.1 4.9 11.7  

150-200 No. 13 34 25 2 2 76  

 % 12.7 12.7 11.7 4.8 4.9 11.4  

200-250 No. 10 37 21 1 5 74  

 % 9.8 13.9 9.9 2.4 12.2 11.1  

250-300 No. 24 38 19 13 2 96  

 % 23.5 14.2 8.9 31.0 4.9 14.4  

Total No. 102 267 213 42 41 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 
 الموصل مدينة في يوم .شخص/ لتر الداخلي المنزلي المائي واالستهالك الماء انقطاع ايام عدد بين العالقة( 5) جدول
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. Water Consumption Water supply continuity (days interrupted) p- value 

Liter/capita/day 0 1-2 3-4 Total  

35-75 No. 98 15 33 146  

 % 21.1 25.0 23.6 22.0  

75-100 No. 73 6 30 109  

 % 15.7 10.0 21.4 16.4  

100-125 No. 62 7 17 86  

 % 13.3 11.7 12.1 12.9  

125-150 No. 50 8 20 78 >0.05 

 % 10.8 13.3 14.3 11.7  

150-200 No. 59 2 15 76  

 % 12.7 3.3 10.7 11.4  

200-250 No. 49 11 14 74  

 % 10.5 18.3 10.0 11.1  

250-300 No. 74 11 11 96  

 % 15.9 18.3 7.9 14.4  

Total No. 465 60 140 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0  

*  Not significant according to chi-square test 

 يوم في مدينة الموصل .( العالقة بين المستوى التعليمي لرب االسرة واالستهالك المائي المنزلي الداخلي لتر/ شخص2-6جدول )
Water Consumption Father qualification p- value 

Liter/capita/day 1 2 3 4 5 Total  

35-75 No. 2 8 30 84 22 146  

 % 5.7 14.3 33.3 20.3 31.4 22.0  

75-100 No. 6 9 20 61 13 109  

 % 17.1 16.1 22.2 14.7 8.6 16.4  

100-125 No. 2 6 8 65 5 86  

 % 5.7 10.7 8.9 15.7 7.1 12.9  

125-150 No. 4 5 4 55 10 78 <0.001 

 % 11.4 8.9 4.4 13.3 14.3 11.7  

150-200 No. 4 9 8 50 5 76  

 % 11.4 16.1 8.9 12.1 7.1 11.4  

200-250 No. 3 16 5 42 8 74  

 % 8.6 28.6 5.6 10.1 11.4 11.1  

250-300 No. 14 3 15 57 7 96  

 % 40.0 5.4 16.7 13.8 10.0 14.4  

Total No. 35 56 90 414 70 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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 الموصل مدينة في يوم/ شخص/ لتر الداخلي المنزلي المائي واالستهالك االسرة لربة التعليمي المستوى  بين العالقة( 1-6) جدول
Water Consumption Mother qualification p- value 

Liter/capita/day 1 2 3 4 5 Total  

35-75 No. 2 23 41 41 65 146  

 % 5.4 24.0 27.0 27.0 22.7 22.0  

75-100 No. 5 22 19 19 49 109  

 % 13.5 22.9 12.5 12.5 17.1 16.4  

100-125 No. 3 11 16 16 45 86  

 % 8.1 11.5 10.5 10.5 15.7 12.9  

125-150 No. 1 8 25 25 31 78 <0.01 

 % 2.7 8.3 16.4 16.4 10.8 11.7  

150-200 No. 6 9 20 20 26 76  

 % 16.2 9.4 13.2 13.2 9.1 11.4  

200-250 No. 9 12 16 16 27 74  

 % 24.3 12.5 10.5 10.5 9.4 11.1  

250-300 No. 11 11 15 15 43 96  

 % 29.7 11.5 9.9 9.9 15.0 14.4  

Total No. 37 96 152 152 286 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 

 الموصل مدينة في يوم .شخص/ لتر الداخلي المنزلي المائي واالستهالك المنزل ارض مساحة بين العالقة( 7) جدول
. Water Consumption Total area (m2)   p- value 

Liter/capita/day 60-150 >150-200 >200-300 >300 Total  

35-75 No. 18 25 59 44 146  

 % 23.7 17.9 23.1 22.7 22.0  

75-100 No. 17 28 38 26 109  

 % 22.4 20.0 14.9 13.4 16.4  

100-125 No. 15 18 27 26 86  

 % 19.7 12.9 10.6 13.4 12.9  

125-150 No. 6 26 27 19 78   <0.001 

 % 7.9 18.6 10.6 9.8 11.7  

150-200 No. 7 20 27 22 76  

 % 9.2 14.3 10.6 11.3 11.4  

200-250 No. 12 7 37 18 74  

 % 15.8 5.0 14.5 9.3 11.1  

250-300 No. 1 16 40 39 96  

 % 1.3 11.4 15.7 20.1 14.4  

Total No. 76 140 255 194 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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 الموصل مدينة في يوم .شخص/ لتر الداخلي المنزلي المائي واالستهالك المنزل بناء مساحة بين العالقة( 2) جدول
Water Consumption Built area ( m2) p- value 

Liter/capita/day <150 >150-200 >200-299 300-400 >400 Total  

35-75 No. 26 27 33 41 19 146  

 % 27.7 19.4 24.1 26.3 13.7 22.0  

75-100 No. 20 28 17 21 23 109  

 % 21.3 20.1 12.4 13.5 16.5 16.4  

100-125 No. 22 15 15 19 15 86  

 % 23.4 10.8 10.9 12.2 10.8 12.9  

125-150 No. 7 26 16 12 17 78 <0.001 

 % 7.4 18.7 11.7 7.7 12.2 11.7  

150-200 No. 6 24 18 10 18 76  

 % 6.4 17.3 13.1 6.4 12.9 11.4  

200-250 No. 12 2 12 21 27 74  

 % 12.8 1.4 8.8 13.5 19.4 11.1  

250-300 No. 1 17 26 32 20 96  

 % 1.1 12.2 19.0 20.5 14.4 14.4  

Total No. 94 139 137 156 139 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 

 يوم شخص./ الموصل لتر مدينة في تباين االستهالك المائي المنزلي الداخلي حسب سنوات الدراسة( 9) جدول

Water Consumption Years p- value 

Liter/capita/day 2009 2011 2012 2018 Total  

35-75 No. 37 40 48 26 146  

 % 32.5 33.6 24.7 11.2 22.0  

75-100 No. 20 23 43 17 109  

 % 17.5 19.3 22.2 7.3 16.4  

100-125 No. 10 21 29 23 86  

 % 8.8 17.6 14.9 9.9 12.9  

125-150 No. 15 11 19 32 78 <0.001 

 % 13.2 9.2 9.8 13.7 11.7  

150-200 No. 10 14 17 35 76  

 % 8.8 11.8 8.8 15.0 11.4  

200-250 No. 14 5 17 38 74  

 % 12.3 4.2 8.8 16.3 11.1  

250-300 No. 8 5 21 62 96  

 % 7.0 4.2 10.8 26.6 14.4  

Total No. 114 119 194 233 665  

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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 المائي المنزلي كالمدروسة على االستهال  لدرجة تأثير العوام (21) جدول

 

Parameters 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficient t p-value 

B SE B-weight 

No. of children -19.517 5.144 -0.080 -3.794 <0.001 

Family size 8.042 1.773 0.290 4.535 <0.001 

Father income -15.904 3.883 -0.253 -4.095 <0.001 

Father qualification 22.201 3.335 0.624 6.657 <0.001 

Mother qualification -1.875 2.146 -0.043 -0.874 0.383 

Area of home 0.058 0.022 0.133 2.573 0.010 

Built area 0.067 0.024 0.156 2.767 0.006 

Water continuity -7.394 2.681 -0.066 -2.758 0.006 

Days of the week 2.568 1.521 0.067 1.688 0.092 

R2 = 0.76, p<0.001. 
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Abstract 

The research presents the site surveying data for per capita indoor water consumption that carried out in Mosul city, Iraq. 

 A questionnaire containing over 30 questions was developed to collect a precise information on household characteristics 

(family size, number of children, income and educational level of house parents), with daily  indoor water consumption, according to 

the days of the week, taking into consideration water supply continuity, in addition to the built and site area of the house. Over 132 

households of standalone, houses with different characteristics were obtained.  

The data showed abnormal distribution due to a Non-parametric statistical analysis. Indoor water consumption revealed a 

positively significant relationship with family size, site area and built area of the house. Whereas, there were a negatively correlation 

with number of children, monthly income of householder and their educational level, were tabulated, No significant relationship with 

number of interrupted supply days was observed. Statistical regression analysis elucidated that the educational level of householder 

followed by family monthly income, family size, the built area and the site area were the crucial weighted factors affecting the indoor 

water consumption. 
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