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 المیا شهر در یخانگ آب یتقاضا تابع بر مؤثرنقش عوامل  یبررس
 

1یریم هیسا یعل
 2 یریم هیسا کوروش و*

 المیدانشگاه ا اریاستاد. 1

 المیا یپزشک علوم دانشگاه اریدانش. 2
 (11/01/12: بیتصو خیتار -12/07/11: افتیدر خی)تار

 

 چكیده

 
 پژوهشگران، توجه مورد و مهم هايموضوعمختلف یکی از  هايبخشآن در  تقاضاي و آب

 آب تأمینبا تنگناهاي  كه كمتر شهري وجود دارد ،امروزه .است ییاجرا و یعلم محافل و گذاران استیس

با  ،طالعهم این در. دارد باالیی اهمیت آب تقاضاي تخمینرو  نیا از ،باشد نداشته كارسرو سالم آشامیدنی

 سطح مینأت با آب ضروري كاالي براي گري استون تقاضاي تابع مدل خرد، اقتصاد هاياستفاده از تئوري

 يتقاضا بر ثرؤم و مختلف عوامل و دشخطی و لگاریتمی برآورد  یتوابع رگرسیون ةوسیل هب معاش حداقل

آب  يقیمتی و كشش درآمدي تقاضا  كشش هآنگا ؛شد زده تخمین و گیرياندازه شناسایی، یدنیآشام آب

 7/1 بررسی مورد خانوارهاي پاییز و تابستان يهافصل آب مصرف تحقیق، نتایج اساس بر. شدمحاسبه 

سهم بسیار كمی از  درآمد كه متغیرهاي قیمت و آنجا از .هاستآن بهار و زمستان يهافصل مصرف برابر

 عوامل به هانآ بر عالوه دیبا آبتقاضاي  مدیریت و گذاريسیاست در اند،هدادتقاضا براي آب را توضیح 

 دماي و دسترس در آب فشار و میزان ساختمان، هايویژگیخانوار،  يهایژگیودیگري نظیر  هايمتغیر و

 در تصادياق متغیرهاي به صرف توجه كه داد نشان تحقیق از حاصل جینتا. كرد توجه زین هوا

 . رساندنمی مطلوب نتیجةبه آب ما را به  مربوط اقتصادي هاي ریزي برنامه

 

 JEL:C5  قیمتی كشش درآمدي، كشش گري، ایالم، تابع تقاضاي استون :کلیدی یهاواژه

 

  مقدمه
-هروب سالم آب تأمينآنان  هايخواسته و جمعيت افزايش با

 عرضه يسو دو در آب مديريت. يابدمي يشترياهميت ب روز
 مورد ديباطور حتم  بهاست كه  هاييلفهؤم داراي تقاضا و

 تقاضا مؤثرشناخت عوامل  ،تقاضا سمت در. گيرد قرار توجه
 آب. است  آب يتقاضا كنترل و مديريت هايراه از يكي

در سطحي از  ديبا اينكه بر وهعال و است ضروري كااليي
به عواملي نظير قيمت آب،  دباي ،شود مينأت ياساس يازهاين

درآمد، بعد خانوار، دماي هوا در فصول مختلف سال، 

. كرد توجه آن يتقاضا برآورد در نيز انياع و عرصه مساحت
 از يكي شهرها در سالم يدنيآشام آب نيتأم ،ما كشور در
 به الميا شهر. ديآيم شمارآب به  تيريمد يجد يهالشچا

 ةيرويب گسترش با گذشته سال چند در استان مركز عنوان
آب  نيمأبا مشكل ت نونكاهم مواجه شده و تيجمع
 اين ديگر هايقسمت. روستروبه يسالم و كاف يدنيآشام
 و بحث نظري، مباني ،قيتحق نةيشيپشامل  مقاله

 .است گيري نتيجه

 

 E-mail: ASAYEHMIRI@gmail.com 0841-2227014: تلفن :مسئول نويسندة* 
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1. STON GERRY UTILITY FUNCTION 

2.  CLIEN - RAUBIN 

ت درخواست خواننده ارسال خواهد شد؛ لذا از آوردن جزئيات آن خودداري شده است. خوانندگان گرامي براي اطالعات صور محاسبات اين قسمت در. 3

ماس  -هاي اقتصاد خرد در اين زمينه نظير اقتصاد خرد پيشرفته گرينتوانند به كتابحداكثر كردن تابع مطلوبيت مي بيشتر دربارة شرايط الزم و كافي

 ليارد و خرد پيشرفتة ژل مراجعه كنند. كالل، خرد پيشرفته
4. ORDINARY LEAST SQUARE  5. INSTRUMENT VARIABLE    6. MAXIMUM LIKELIHOOD 

 ینظر ارچوبچ
 براي تقاضا توابع تريناز معروف 1گري استون مطلوبيت تابع

 مطلوبيت تابع از گري استون. است آب تقاضاي تخمين
. است كردهاستخراج تابع خود استفاده  براي 2روبين-كالين

 است زير شكل به روبين–كالين مطلوبيت تابع
(HENDERSON.J.M AND QUANDT.R.E. 1992): 
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مصرف  زانيم Si و iميزان مصرف كاالي  Qi آن در كه
 خانوار بودجةاز  Si  يينهاسهم   i و شتيمعآن در حداقل 

 شامل كاال، دو از سبدي با كنندهمصرف. با فرض اينكه است
 به گري استون مطلوبيت تابع باشد، مواجه كاالها ريسا و آب

 : شود مي تعريف زير صورت
 (2 )ln ln( ) ln( )W oth othu W S Q S    1 2 

ميزان  حداقل Sw كننده،مصرفمطلوبيت  سطح U آن در كه
 ميزان Wميزان مصرف ساير كاالها،  حداقل Sothمصرف آب، 
سهم  1و  2مصرف ساير كاالها،  ميزان Qothمصرف آب، 

 كنندهمصرف مطلوبيت تابع در كاالها ديگر و آب يينها
 تابع به توانميمراحل جبري  يكسري. با استفاده از ندهست
3.رسيد آب يتقاضا خصوص در برآورد قابل
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آب يا مصرف آب  يتقاضا برا مقدار Q1 آن در كه
يا درآمد اسمي  بودجه Mآشاميدني به )متر مكعب(، 

 Poth ،آشاميدنياسمي آب  قيمت Pwبه )ريال(،  كنندهمصرف
 بهاي شاخص نجايقيمت اسمي ساير كاال و خدمات )در ا

 اي يمربوط به عامل جو ريمتغ W(، ريال و به فروشيخرده
 كرداشاره  ديبا ،نجايا در .است گراديسانت به و حرارت درجه
 آناست كه از  يحاتيتصر يادار خود يجو ريمتغ دنكروارد

 3 و 1،2و  استاخالل  جزء E .است شده يپوشچشم

 ضروري نكته دو تذكر ،نجايا در .هستند نيتخم مورد ضرائب
-مصرفگري تقاضاي  در تابع مطلوبيت استون ،اول: است

 ؛است معيشت براي الزم حداقل از بيشتر كاال هر از كننده

  يعني بودجه تيكفا شرطو بنابراين   Qi>Si يعني
) M≥(Pi.Si ( براي كافي شرط دوم،برقرار است.  وارههم 

)شرايط  باشد برقرار بايد نيز مطلوبيت تابع كردنحداكثر
 مطلوبيت سازيحداكثر هايحلچون راه  ؛(دوم مرتبة

( الزم)  اوليه شرط نقطه هر در هرگاه است، فرد هب منحصر
 با. دبو خواهد برقرار نيز)كافي(  ثانويه شرط باشد، برقرار
گري در تابع  استون مطلوبيت تابع مفروضات به توجه

عالمت مثبت و  داراي 3 و 1 و 0 آمدهدستبهتقاضاي 

2  تقاضاي كه استن معنبدا نيا .استداراي عالمت منفي 
 يدما و كاالها ساير قيمت و درآمد تغييرات به نسبت آب

منفي نشان  واكنشهوا واكنش مثبت و نسبت به قيمت آب 
 اتيادب و خرد اقتصاد معادالت اساس بر توانيم .دهدمي

 .پرداخت آمديدر و يمتيق كشش محاسبةكشش به 
 

 قیتحق نةیشیپ
 و داخل در يفراوان مطالعات آب يتقاضا تابع خصوص در

به اتفاق  بيكه در اكثر قر است گرفته انجام كشور خارج
 ،يجو تغييرات درآمد، آب، قيمت متغيرهاي از ،آنها

 دهشاستفاده  يواحد مسكون يهاويژگي خانوار، يها ويژگي
 مربعات حداقل هاين تحقيقات از روشاي شتريب .است

 حداكثر روش و 5( IV ) يابزار متغير ،4(OLS) يمعمول
 مطالعات نيا جملة. از اندكرده استفاده 6( ML)  يستنمايدر
  .Aleth,R.M, Dinar,Aمطالعات به ناتويم

(2000),,(2001) Dalhuisen, J.M, et al.  (2003) 
Olmstead, S, Hahneman, W.M & Stevins R.N  

 ها،به بعضي از اين مطالعات، روش ،ادامه در. كرد شارها
حاضر اشاره  ةمطالع با هاآن تمايز وجه و هادادهنتايج، نوع 

 .شودمي
 Billings,B.R and Agthe , D. E  (1980) تحقيق 

 نسبت آب تقاضاي كشش مورد در پويا الگوي يك با را خود
خطي  ةرابط يك از هاآن. كردند شروع درآمد و قيمت به

 قيمت و خانوار درآمد متغيرهاي كارگيريهبا ب متغيرهچند
 آب قيمتي كشش مطالعه اين اساس بر. كردند استفاده آب
 و705/0 مدتبلند يدرآمد كشش و -44/0تا  -268/0 بين
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 ,Cochran مطالعة. شدبرآورد  358/0 زين مدتكوتاه يبرا

R. Cotton, A.W.   (1985) تقاضاي آب در يك  يراب
( در شهرهاي اوكالهاما و 1480-1461) هسالبيست ةدور

 -4/0تولسا تخمين زده شد. كشش قيمتي در اين مطالعه 
  .How, C.W and Lineweaver, F. P . شدبرآورد 
 ناساكن آب تقاضاي روي بر قيمت آثار يبررس با (1967)

 ژوئن تا 1461 اكتبر از آمريكا متحدةاالت منطقه از اي 34
  كشش وآب را تفكيك  داخلي غير و داخلي مصارف 1466

 0314/0را  درآمدي كشش و -57/1 تا  -21/0 را آنقيمتي 
 Alqunaibet, M.H. and Johnston R.Sكردند.  برآورد

 آب حداقل گري استون مطلوبيت تابع از استفاده با (1985)
هر نفر در كشور كويت را محاسبه  ةروزان شرب نياز مورد

 را آب سرانةتابع تقاضاي خطي مصرف  يك با هاكردند. آن
را  آنقيمتي  كشش و دانسته سرانه درآمد و قيمت از تابعي

 12/0بين  را آن ديدرآم كشش و  -771/0 تا -476/0 بين
 قاتيتحقكشور نيز  داخل در. كردندمحاسبه  21/0تا 
 انيم نيا در كه است شده انجامخصوص  اين در ياريبس
 به موارد زير اشاره كرد:  توانمي

 (1997) Abedi ي آب تابع تقاضا ةمحاسب رايب
 هايدادهزماني و  سري هايدادهآشاميدني شهر مشهد از 

 شهر ناتصادفي از بين مشترك ةنمون 157 عرضي مقطع
روش حداقل  با وي. رساند انجام به را يامطالعه مشهد

 گري استون و تابع مطلوبيت  (OLS)مربعات معمولي
 تقاضا تابع مصرفي هايوهگر در داخلي غيرو  داخلي مصارف

 كششبيبيانگر  وي تحقيق از حاصل نتايج. زد تخمين را
 Baghmalaei .است آن قيمت به نسبت آب تقاضاي بودن

با   تخمين تابع تقاضاي آب مصرفي شهر بوشهر با (1992)

 ةدورزماني و مقطع عرضي در يك  سري هايداده
 خطي، الگوهاي از استفاده با و( 1370-1355) ساله هشانزد
 ديگران مشابه نتايج به نمايي لگاريتمي و يتميرلگا نيمه

تخمين  »تحت عنوان  تحقيقي درHadian  (2000) .رسيد
تقاضاي  «كشور فاضالب و آب هايشركتتقاضاي آب براي 

. وي از كرد برآورد يكتفك به را كشور هايآب استان
. دكرسري زماني و مقطع عرضي استفاده  ةشدادغام هاي داده

Khoshkholgh (2002) تابع تقاضاي آب شهر  دربرآورد
 آبي منطقة جپنمقطعي در  و زماني سري هايدادهتهران با 

 و كردمشترك انتخاب  500معادل  ايهنمون تهران شهر
حرارت و  ةدرج ،قيمت آب ،نامشترك مصرف متغيرهاي

 دانست.  ليدخ آب يتقاضا در راساير متغيرهاي جوي 

 

 بحث و جینتا
 يشده در خصوص خانوارها يگردآور يهادادهبه  توجه با

 يالگو ،يمصرف)بلوك(  طبقه به توانيم يمورد بررس
 و مختلف يهاماه در مصرف اوج مصرف، زانيم ف،مصر

 نيا در و اشاره كرد مؤثرندآب  يمنزل كه بر تقاضا امكانات
 .آورد دست هب يخوب اطالعات نهيزم

 دو خانوارهاي مورد مطالعه در دهديمنشان  هايبررس
 درمتر 125 متر و 275ميانگين مصرف  يدارا يمصرف ةطبق

الگوي مصرف آب  ،گريد يعبارت هب ؛اندگرفتهار قر سال
 دو در كم، به اديز مقدار از بيترتبه الميشهر ا يخانوارها

. است تعريف قابل متر 200-0 ومتر  400 -200 دامنة
مصرف  اريمع انحراف و مميماكز ،ممينيم ،نيانگيم ريمقاد

 .است مدهآ 1خانوارها در جدول 

 
 مشاهدات یآمار یهایژگیو .1 جدول

 مصرف سطح ميانگين نيمممي ييمماكز معيار انحراف تعداد

 مکعب متر    200-0 13/125 111 11511 11/44 132
 مکعب متر  400-200 01/275 315 42135 14/55 155
 مکعب متر   100-400 01/451 510 13211 07/51 21
 مکعب متر شتریب و100 175 704 1350 01/41 2

 كل 5/230 704 73712 11/111 311
 تحقيق هايداده: منبع

 
 انحراف با ماهانه مصرف حداقل و حداكثر ميانگين، ارقام

مصرف  ةانانگين ماهمي .است آمده 2 جدول در مربوط معيار
 ساير. است بوده مكعب متر 38/41مورد بررسي  خانوارهاي

 .است مدهآ 3 جدول در خانوارها امكانات و آب مصرف اطالعات
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 (مكعب متر: واحد) آب مصرف توصیفی هایشاخص .2 جدول

 اطمينان ةفاصل حداكثر حداقل معيار انحراف ميانگين ماه

 17/32–1/31 13 1 11 1/35 وردینفر

 2/37 –1/44 105 1 7/21 1/40 اردیبهشت

 1/34 –1/41 112 4 1/21 1/31 خرداد

 7/40 – 1/7 113 4 5/22 3/44 تیر

 5/31 – 1/1 110 2 1/21 2/44 مرداد

 1/41 – 3/4 120 1 1/21 2/50 شهریور

 1/42 –1/52 170 1 4/31 1/44 مهر

 7/40 – 1/7 153 3 1/22 3/44 آبان

 3/37 –5/45 111 5 25 4/41 آذر

 1/34 – 43 201 1 2/24 1/31 دي

 1/30– 2/37 13 1 7/11 34 بهمن

 1/31– 1/43 103 1 1/20 1/31 اسفند

 3/53 – 11 205 1 1/33 2/57 بهار

 15 – 3/75 214 2 1/45 1/70 تابستان

 5/11– 1/71 217 4 1/42 3/11 پاییز

 7/45– 1/53 307 1 1/35 7/41 زمستان

 218–1/272 407 12 8/118 232 كل

 قيتحق یهاداده :منبع

 
 ضريب و درصد 51مصرف آب  ةنساال تغييرات ضريب

 هب ؛آمد دست هب درصد 136نيز  نقيمت آ ةنساال تغييرات
 در آب قيمت و مصرف متوسط طور هب ،ديگر عبارت
درصد  136 درصد و 51 بترتيهب مصرفي مختلف هاي بلوك

تغيير داشته است. با توجه به اينكه بسياري از خانوارهاي 

خانگي، تانكر يا منبع آب اضافي،  ةباغچ داراي بررسيمورد 
نقليه و ماشين لباسشويي بودند، در تخمين تابع  ةكولر، وسيل

 3 جدول مورد توجه قرار گيرند. دتقاضا اين موارد باي
 .   دهدجزئيات بيشتري را در اين خصوص نشان مي

 

 
 توزیع فراوانی امكانات منزل .3 جدول

 امكانات يا وسيله نوع

 جمع ندارد دارد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 311 4/11 311 01/0 2 استخر

 100 311 7/10 113 3/31 125 باغچه

 100 311 5/17 310 5/2 1 حمام وان

 100 311 3/34 101 7/15 201 آب نکرتا

 100 311 4/10 112 1/31 121 قلیهن وسیله

 100 311 2/11 210 1/1 21 شوفاژ

 100 311 1/1 21 4/13 217 كولر

 100 311 1/11 117 1/31 121 لباسشویی ماشین

 تحقيق هایداده :منبع
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1. SYSTEMATIC SAMPLING     2. GOGURATI (2001)    
 

 رهایمتغ یمعرف. 5 جدول

y :(مکعب متر) نهساال مصرف، X1  (ریال) نهساال يبها: آب، X2 :(نفر) خانواده افراد تعداد، X3 در مناطق  كنندهمصرف: شاخص قیمتی
(CPI)شهري 

4، X4 شهري مناطق در كنندهمصرف: شاخص قیمت مواد خوراكی، X5 :(تومان هزارخانوار ) ةانماه آمد در، X6 :آب قطع، 
X7 :(اضافی آب) دیگر آب،  X8 :آب فشار، X9: آب كیفیت، X10 :مصرفی نزو، X11 :(مربع متر) عرصه مساحت، X12 :عیان مساحت 

 مصرف به سال يبها آب  X16:،به آب بها CPI تنسب: X15 ،به آب بها CPI: نسبت X14 ،(تومان هزار) ساالنه آمددر: X13 ،(مربع متر)
 ةانماه مصرف: X20 ،نهساال سرانة مصرف X19: ،انهماه ةسران آمددر: X18 ،سال يبهابه آب  آمددر: X17 ،متوسط قیمت( AP) ،سال

: X25 ،نهساال مصرف لگاریتم: X24 ،بها آب به ساالنه آمددر نسبت: X23 ،نهساال سرانة يبها آب X22: ،انهماه يبها: آب X21 ،متوسط
به  آمددر لگاریتم: X29 ،سرانه ةانمصرف ماه :X28 بها،آب  CPIنسبت  لگاریتم :X27 ،ساالنه آمددر لگاریتم: X26 ،منزل آب شیر تعداد
 تعداد لگاریتم :X33 ،نهساال ةسران آمددر لگاریتم: X32 ،سالیانه ةسران مصرف لگاریتم: X31 بها،به آب  نهساال آمددر لگاریتم: X30 بها،آب 
 .آب شیر تعداد لگاریتم :X34 ،خانواده افراد

 

 1كيستماتيس منظم، گيرينمونه روش از ،تحقيق اين در
 ،شدههئارا يهامدل يتمام يبرا نيهمچن ؛است استفاده شده

مدل و  حيبه تصر ،ينظر يپس از انتخاب مدل بر اساس مبان
 بر فوق روابط همة 2.است شده اقدام يهمبستگخود رفع

 شده زده نيتخم و شده برآورد 3 رابطة يمدل نظر اساس
تعداد  شياز افزا يريجلوگ يارب ليدل نيمه به ،است

 تكتك يبرا ليوتحلهيتجز و نيتخم نديفراصفحات از 

 است. شده يدارخودمعادالت 

 ريتأثآب  يمختلف كه بر تقاضا يرهاياز آنكه متغ پس
 يهانيتخمشدند به  يريگاندازه و فيتعر گذارنديم

 11 قالب در آن جينتا كه شوديمپرداخته  مربوط يونيرگرس
 بر هامدل انتخاب .است آمده 5 جدول در مختلف مدل

 مطلوب يهايژگيو نظر از هابرازش نيبهتر اساس
 .است بوده يسنجاقتصاد

 

  هامدل نیتخم جینتا. 4 جدول

  Y=150.2260.70147 X2+0.000961 X13 +0.31845 X11+0.253 X12            MODEL 1 

 ( 5.128)*   ( 0.175)     ( 0.148)     ( 3.143) *    ( 1.836)  **         R2
=0.09525 , F=9.343  D.W=1.875 

Y=247.3243679+.106 (CPI/X2)+0.00442 X13 +0.0625 AP+1820.55( X6/X2)         MODEL 2 

 ( 13.694)*      ( 4.574)*      ( 0.648)       ( 3.666)*     (  0.9567)         R2
=0.363 ,F=46.203, D.W=2.01 

Y=0.000318 X12 +0.1316L(CPI/X1)+ 2.026(CPF/X1) +0.382 L(Y/X2) +0.0319L(X5/X1)       MODEL 3 

 ( 1.2581)      ( 4.551)*     ( 8.260)*     ( 18.697)*    ( 5.279)*        R2
=0.81, F=338.106 , D.W=2.15 

L(Y)=0.000318 X12+0.131L(CPI/X1)+19.596 AP +0.382L(X5/X2) +0.31982 L(X5/X1)       MODEL 4  

 ( 1.25)                (4.551)*           ( 8.260)*            ( 18.697)*         ( 5.2798)*      R2
=0.809,F=33.106,  D.W=2.151 

L(Y)=0.000319 X13+0.59L(CPI/X1)+35.890AP +0.0158X19+0.133X2      MODEL 5 

 (1.248)   ( 121.107)*     17.367)*       ( 18.385)*      ( 2.596)*            R2
=0.806,F=330.828, D.W=2.064 

L(Y)=0.0763 L(CPI/X1)+0.2118L(Y/X2) +0.363L(X/X32)     MODEL 6 

 ( 1.745)**        (4.227)*        ( 8.366)*                         R
2
=0.76, F=505.55, D.W=2.24   

L(Y)=4.43X12+0.0708 L(CPI/X1) +0.363 L(X1/X32) + 0.379 L(X5/X2) + 0.0297 L(X5/X1)    MODEL 7 
 ( 1.161)      ( 1.658)**      ( 2.4089)*      ( 4.161)*      ( 0.0071)*           R2

=0.775,F=269.922, D.W=2. 157 
L(Y)=0.4148 L(CPI/X1) 0.593 L(Y/X2)  + 0.0227X2+ 0.00044X11         MODEL 8 

 ( 34.796)*       ( 29.46)*      ( 2.026)**        (1.974)**          R2
=0.7139, F=269.699, D.W=2.179 

L(Y)=3.428+0.649 L(Y/X2) +0. 0775X30 + 0.0000192X12          MODEL 9 

 (0.0002)*     ( 55.82)*   13.655)     ( 1.745)              R
2
=0.760 , F=336.63, D.W=2.2 

L(Y)=3.441+0.651L(CPI/X1) +0.0763L(X13/X1)           MODEL 11 
 (8.366)*     (1.745)*      (31.779)**             R2

=0.760,F=505.55,D.W=2.24 
L(Y)=2.844+0.0763L(X13) + 0.574L(CPI/X1)        MODEL 11 

 (8.366)*   (1.745)**    (31.779) *                    R
2
=0.760 , F=505.55, D.W=2.24 

  است. درصد 11و 5 و 1 سطوح در ضرائب داربودنمعني بيانگر ترتيببه *،**،*** توضيح:

 قيتحق جینتا :منبع
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 یریگجهینت
 روزهروب و نيست پوشيده كسي بر مختلف ابعاد از آب اهميت

 صحيح استفاده ضرورت درپيپي هايخشكساليبا توجه به 
 مباني به توجه با مقاله دراين. شود مي شتريب آن از

 با كاالي براي گري استون مطلوبيت ازتابع)استفاده نظري
 مطالعه و ديگران مطالعات ،(معيشت حداقل تامين ضرورت
 گذارثيرأت متغيرهاي به توجه ضرورت ايالم شهر در ميداني

 .ندشد برآورد و وتحليلتجزيهبر مصرف آب خانگي بررسي، 
ميزان مصرف آب هر  كه دادنتايج اين مقاله نشان   

بنابراين  است؛برابر بهمن ماه  5/1خانوار در مرداد ماه حدود 
مقدار  توانميبا داشتن مصرف كلي آب در بهمن ماه 

 يبراو  كردحداكثر آب مورد نياز در مرداد ماه را برآورد 
 الزم را به عمل آورد.  هايريزيرنامهب آن تأمين
 انهماه خانوارها آب مصرف متوسط اينكه به توجه با
 انهماه ايپله گذاريقيمتالزم است سيستم  د،نكيم تغيير
 وجريمه بخشودگي همچون يياستهايس لذا .شود اعمال
ود. با اعمال ش انهماه بايد مصرف يالگو از بيشتر اي كمتر

گفت سهم  توانميهر خانوار  كلي هزينة ميانگين  محاسبة
حدود  خانوار زندگي هايهزينهآب از كل  مصرف هزينة

 كشش بهاين امر  .است نييپا اريبس كه است درصد 41/0
درشهر ايالم  يبراي مصرف آب خانگ نييپا لييخ يدرآمد
با نتايج تخمين كشش درآمدي ديگران  كه است شده منجر

 در داخل وخارج كشور سازگاري دارد. 
 تقاضاي از كمي بسيار سهم درآمد متغيرهاي قيمت و 

 و گذاريسياست در اينبنابر ؛انددادهتوضيح  را يدنيآشام آب
 نظير اقتصادي متغيرهاي بر عالوه بايدتقاضاي آب  مديريت

كيفيت  نظير ديگري هايمتغير و عوامل به آمد،در و قيمت
آب، بعد خانوار، دماي هوا، امكانات منزل، تعداد شير آب، 

صرف به  توجهچراكه  ؛شودنيز توجه  اعيان مساحت عرصه و
( مبناي صحيحي براي  درآمد و)قيمت  اقتصادي متغيرهاي

 و نيست نگيخا آب بخش در گذاريسياست و يگذارمتيق
بر مصرف  آب شدنقطع. رساندنميمطلوب  ةبه نتيج را ما

كه قطعي  يهايخانوادهدر  حتي و نداشته رييتأثخانوارها 
 متر 6/2آب  ةنساال مصرف متوسط طور هب اندآب داشته

 مردم استفادةاين امر ناشي از  شايد .است بوده شتريب مكعب
اغلب خانوارها داراي  چون ؛است بوده )تانكر( اضافي منبع از

در خصوص  گريد يمسائل اي اندبودهمنبع اضافي )تانكر( 
 يگريد ةمطالع ازمنديآمده است كه خود ن شيوصل مجدد پ

 است.
 است؛ نداشته آب سرانة مصرف بر يريتأث چيآب ه فشار

مردم  تييار آب فقط باعث نارضافش دنكركم نيبنابرا
البته اين  ؛ندارد آنان سرانةمصرف  بر رييتأثو  شود مي

 )تانكر( آب اضافي منبع از استفاده با ارتباطبيموضوع 
 .نيست

الزم براي  هايزمينه آوردنفراهمبراي  شودمي پيشنهاد
 و آوريجمع ،بعدي مطالعات انجام و رتصحيح گيريتصميم
 هايويژگي بادر بخش آب خانگي  آمار و اطالعات پايش

الزم  .باشد متناسبسكونت  محل منطقة و منزل خانوار،
 اطالعات و آمار ارائة مورد در ربطذي هاياست دستگاه

ابلويي اهتمام ت هايداده و زماني سري غالب در پيوسته
 .بورزند
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 . شوديم يگزارسپاس هاآن

  



 111      ...تابع یرو بر موثر عوامل نقش یبررس: یریم هیساکوروش  و یریم هیساعلی  

REFERENCES

Abasinegad .H  (2001)Econometrics (principals 
and approaches ,Tehran ,Iran. 

Abedi.M,(1997)”Residential Water Demand 
Forcating in Mashhad ” M.A 
desertation,Esfahan university . 

Aleth,R.M, Dinar,A.(2000).Urban Thirst: Water 
Supply Augmentation and Pricing Policy in 
Hyderabad City, India. The World Bank. 
Technical Paper, No:395. 

Aleth,R.M, Dinar,A.(2000).Urban Thirst: Water 
Supply Augmentation and Pricing Policy in 
Hyderabad City, India. The World Bank. 
Technical Paper, No:395. 

AlQunaibet,M.H. and Johnston,R.S .(1985). 
Municipal Demand for Water in Kuwait: 
Methodological Issues and Empirical 
Results. Water Resour. Res. 21(4). 433–438.  

AlQunaibet,M.H. and Johnston,R.S .(1985). 
Municipal Demand for Water in Kuwait: 
Methodological Issues and Empirical 
Results. Water Resour. Res. 21(4). 433–
438. 

Billings,B.R and Agthe, D.E .(1980).Price 
Elasticities for Water A Case of Increasing 
Block Rates. Land Economics 56(1): 7384. 

Billings,B.R and Agthe, D.E .(1980).Price 
Elasticities for Water A Case of Increasing 
Block Rates. Land Economics 56(1): 7384. 

Billings,R.B.(1987).Alternative Model Estimators 
for Block rate pricing .Water resources 
Bulletin.vol 23.1987.pp341345. 

Burkey.j.(2002)."Residential water demand in the 
Truckee meadows. Department of applied 
economics and statistics. university of 
Nevada. 

Burkey.j.(2002)."Residential water demand in the 
Truckee meadows. Department of applied 
economics and statistics. university of 
Nevada. 

.C.P.I for cities in Iran (2003). 
Dalhuisen,J.M,at,al.(2001).Price and income 

Elasticities of residential Water 
demand.Tinbergen discussion paper. 

Gugurati.D.N (1988) basic Econometrics  macro 
hill publication5.Khoshkholgh .et.al (2001) 
Residential water Demand Estimation in 
Tehran ,Qurterly Journal of economic 
researches,(2), vol 4 . 

Hadian.M ,(2000),The estimation of Water 
demand function for Water and Waste water 
companies in Iran” Water and waste water 
companies ,Iran. 

Henderson.J.M and Quandt.R.E. 
(1992)’Microeconomic Theory:A 
Mathmatical Approach 3rd longman  Uk . 

households   budgeting census in Iran (2003)  
Howe, C. W and Lineweaver, F. P .(1967).The 

Impact of Price on Residential Water 
Demand and its Relation to System Demand 
and Price Structure. Water Resources 
Research 3(1): 1332 

Howe, C. W and Lineweaver, F. P.(1967).The 
Impact of Price on Residential Water 
Demand and its Relation to System Demand 
and Price Structure. Water Resources 
Research 3(1): 1332 

Olmstead,S,,Hahneman,W.M & Stevin’s 
R.N.)2003(.does price structurae matter?, 
Household water demand under increasing 
–block and uniform Price.yale university 
and university of California berkeley. 

Rozbehan (1992)The answer guide of 
microeconomics ,Tehran,iran  

Sharzahi.G and Kolahi.R, (1996) “the estimation 
of water demand function in Shiraz “,Water 
Affiers,(2), vol 4. 

Stoical year book of Iran (2003) Statics center of 
Iran . 

The census of households  income-cost  in Iran 
(2003). 

The water and waste water companies Report , 
Water and waste water companies ,Iran.. 

The water and waste water companies Report , 
Water and waste water companies ,Iran. 
(2002) 

 

 


