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منظور تحليل اثرات يارانه بر تقاضاي آب خانگي ،تابع تقاضاي در اين مطالعه به

ها به صورت سري زماني  داده. شودبلندمدت آب خانگي در شهر تهران برآورد مي
توضيحي متغيرهاي . گيرد را دربر مي 1379- 1387فصلي است و دوره زماني 

قيمت متوسط آب، متوسط هزينه خانوار، شاخص كاالها و خدمات : اند ازعبارت
. شده آب، يارانه، ميزان بارندگي و ميانگين درجه حرارتمصرفي، قيمت تمام

نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه كاهش يا حذف يارانه آب، تقاضاي آب 
متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي همچنين از بين . دهدخانگي كاهش مي  را در بخش

حداقل . ها بر مصرف آب تأثير دارد طور نسبي بيش از ساير متغيرآب، متغير يارانه به
است و بيشترين اضافه  ليتر در روز بوده 170مصرف آب خانگي شهروندان تهراني 

 .گيرد مصرف آب خانگي در فصل تابستان و پاييز صورت مي

 
  JEL:  Q25 ,Q31 , .Q38 بندي طبقه

  .گري، الگوي خودبازگشت بردارييارانه، تقاضاي آب، استون :هاكليدواژه
  
  مقدمه -1

آب منشأ حيات و تمدن . هاي بعدي سپرده شود هاست كه بايد به نسل آب گنجينه مشترك انسان
اي كليدي در محيط زيست و توسعه پايدار و كااليي بدون جانشين براي شرب و  بشري، مؤلفه
آب سالم و بهداشتي نياز اساسي انسان بوده و براي سالمتي و ادامه زندگي ضروري . بهداشت است
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هاي قرن حاضر  آب يكي از چالش. هاي توسعه است ريب منابع آب به معناي تخريب پايهتخ. است
  . تواند سرمنشأ بسياري از تحوالت مثبت و منفي جهان قرار بگيرداست كه مي

اي از عدم تعادل در  بخش عمده. آفرين استشكاف بين توان تأمين آب و شدت تقاضا بحران
وديت طبيعي منابع آب و بخش ديگر، ناشي از تأثيرگذاري منابع آب ناشي از چرخه آب و محد

محدوديت منابع آب و آثار تخريبي . هاي بشري روي اين منبع طبيعي است ها و فعاليتاقدام
گيري از منابع آب شيرين  هاي سنگين در امر بهره ساز چالشفعاليت انسان بر محيط زيست زمينه

اسب بارندگي و عدم تطابق نياز مصرف با زمان نزوالت ضمن آنكه عواملي مانند توزيع نامن. است
برداري غيراقتصادي از منابع آب، عدم حساسيت كافي افكار  رويه مصرف و بهرهجوي، افزايش بي

هاي تأمين آب جديد با رقابت شديد  جويي در مصرف آب، باال بودن هزينهعمومي نسبت به صرفه
   .كندتر ميگذاري ناكارآمد ابعاد چالش آب را سنگينكننده و سازوكار قيمتهاي مصرف بين گروه

هايي براي دستيابي به راهكارهاي افزايش كارايي مديريت منابع آب اين عوامل به انجام پژوهش
شود كه ضمن توجه به  در همين راستا، بحث مديريت جامع منابع آب مطرح مي. منجر شده است

اين مطالعه . كند وان يك ضرورت انكارناپذير تأكيد ميعنمديريت عرضه بر مديريت تقاضا نيز به
هاي تعريف شده در حوزه مديريت تقاضا، يعني رويكرد اقتصادي  به بررسي يكي از رويكرد

 . شود يك عامل مهم در كنترل رفتارهاي مصرفي تلقي مي» قيمت آب«در اين رويكرد . پردازد مي

اين عامل عالوه بر اينكه پرداخت . ين استدر حال حاضر قيمت آب در بخش خانگي بسيار پاي
رويه آب را نيز به همراه هاي سنگين را در اين بخش موجب شده، مصرف غيربهينه و بييارانه

عالوه بر آن، هدف دولت . كندداشته است و مردم را در چگونگي استفاده ازمنابع آبي حساس نمي
شود، زيرا در پرداخت يارانه ت نيز تأمين نميپذير اساز پرداخت يارانه كه حمايت از اقشار آسيب

طور عمده مصارف بيشتري را به خود هاي باالي درآمدي كه بهآب به شكل مرسوم، گروه
  .شوند ها منتفع مي دهند، بيشتر از يارانه اختصاص مي

در كنار ساير رويكردهاي » قيمت«رسد استفاده از رويكرد اقتصادي، يعني  بنابراين، به نظر مي
اين مقاله به تحليل اثرات يارانه . سازي مصرف آب داشته باشدمديريت تقاضا نقش مهمي در بهينه

  .شوددر قسمت بعد، ادبيات موضوع مرور مي. پردازد بر تقاضاي آب خانگي شهر تهران مي
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  مروري بر ادبيات موضوع -2
كنندگان و ست كه براي حمايت از مصرف ها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولت 1يارانه

ها و لزوم پرداخت يا عدم پرداخت آن آراي  در خصوص يارانه. شود توليدكنندگان پرداخت مي
ها تنها براي كاالهاي عمومي معتقدند كه دولت) 2002( 2سرواوستيو و رائو. مختلفي وجود دارد
وحش، خدمات بهداشتي، آموزش، تحقيق و توسعه،  ، خاك، جنگل، حياتمانند حفاظت از آب

كنترل سيالب، زهكشي واكولوژي بايد يارانه پرداخت كنند و پرداخت يارانه براي كاالهايي كه 
و ) از جمله كود شيميايي و سموم(هاي توليدي  داراي آثار مثبت خارجي نيستند، مانند يارانه

 .3رسد نمي كاالهاي اساسي منطقي به نظر

نبايد به كاالهاي خصوصي يارانه پرداخت شود، بلكه اين  ،، معتقدند4)1997( سرواوستيوو سن
عالوه تمام به. كاالهاي عمومي هستند كه بنابه ماهيت آنها بايد مشمول پرداخت يارانه شوند

مي را به دو دانند و در اين زمينه كاالهاي عمو كاالهاي عمومي را نيز مشمول پرداخت يارانه نمي
بنابراين، تمام كاالهاي عمومي نيز . انديارانه تقسيم كرده» غيرمحق«يارانه و » كاالهاي محق«دسته 

مشمول پرداخت يارانه نيستند، بلكه كاالهايي كه داراي آثار مثبت خارجي هستند و همچنين بخش 
خت يارانه قرار گذاري در آنها نيست، در زمره كاالهاي محق پرداخصوصي مايل به سرمايه

تواند به طرق  اي، مي نظر از بار هزينهاند، زيرا پرداخت يارانه به كاالهاي غيرمحق صرف گرفته
اعطاي يارانه به آب و . ترين آنهاستآور باشد كه تخريب محيط زيست از مهم مختلف زيان

  .5شودمنجر ميرويه آب و در نتيجه، در بلندمدت تخريب حاصلخيزي خاك آبياري نيز به مصرف بي
هاي  هاي غيرمستقيم از طريق تعرفه يارانه -1: هاي آب به دو شكل كلي قابل پرداخت است يارانه

ها به اين خاطر  در حالت نخست يارانه. كننده نهاييهاي مستقيم به مصرف يارانه -2پايين و 
شوند، بلكه دولت  ميكننده نهايي پرداخت نطور مستقيم به مصرفشوند كه به غيرمستقيم ناميده مي

در حالت . كند هاي آب و فاضالب جبران مي هاي پايين را براي شركت زيان ناشي از دريافت تعرفه
شود  طورعموم فرض ميكه به -ها و ضوابط شايستگي طور مستقيم و براساس معيارها به دوم، يارانه

مزيت اصلي اين نوع . شودكننده نهايي پرداخت ميبه مصرف -ارتباط زيادي با فقر داشته باشد

                                                                                                                   
1- Subsidy 
2- D.K.Sirvavastave and C.B.Rao 

  .219، ص 1386پرمه،  -3
4- Sirvavastave and T.K.Sen 

  .221همان مأخذ، ص -5
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هاي آب و  ها آن است كه واضح و شفاف هستند و زيان ناشي از عملكرد ناكاراي شركت يارانه
  .كنندفاضالب را حداقل مي

رو، بخشي از كشي است، ازاينهاي لوله از آنجا كه مصرف آب آشاميدني نيازمند اتصال به شبكه
ها نيز در دسته دوم جاي  اين يارانه. شودها پرداخت مي ها نيز به جهت اتصال به اين شبكه يارانه
  .1اندگرفته

. هاي مصرفي و يارانه بابت اتصال به شبكه از بعد ديگري نيز حايز اهميت است تفاوت يارانه
هاي مصرفي دربردارنده يك جريان  ، اما يارانه2هاي يكباره هستند هاي اتصال به شبكه، يارانه يارانه

هاي  و زيان) براي دولت(هاي مداوم  ه سمت توليدكنندگان يا خانوارهاست و هزينهپيوسته از پول ب
هاي هرگونه يارانه  روشن است كه پيامد. را دربر دارد) براي توليدكنندگان(مداوم مربوط به آن 

هاي اتصال به  يارانه. يكسان نيست) هاي آب و فاضالب يا سالمت مالي شركت(براي بودجه دولت 
 ،هاي مصرفي به چشم بيايد، اما برگشت بلندمدت آن كمتر است است بيش از يارانه شبكه ممكن
  .3كنند كه بابت اتصال آنها به شبكه پولي پرداخت شده استسرعت فراموش ميها به زيرا خانوار

هاي آب بايد به ميزان تفاضل ميل به  سازند كه يارانه هاي اقتصادي خاطرنشان ميبرخي از نظريه
  .5و هزينه خريد حداقل مصرف آب باشد 4فقراپرداخت 

  :اين موضوع به شكل زير قابل توضيح است
  

T(c)-WTP(c)   if T(c) – WTP(c) >0 
S= 

0     if T(c) – WTP(c) ≤ 0 
 

S مند است و سطحي از يارانه بوده كه خانوار از آن بهرهT(c)  تعرفه مرتبط با حداقل مصرف براي
ها نبايد فراتر از حداقل مصرف اعمال شود تا از  كند كه يارانه اين نظريه بيان مي. خدمت است

ها را براي تشخيص و جلوگيري از هدر رفت آب در بين  رويه اجتناب شود يا انگيزهتشويق مصرف بي

                                                                                                                   
1- David le Blanc, 2007, PP.18-19. 
2- One-shot 
3- Ibid,P.17. 

4- (willingness to pay) حداكثر مبلغي است كه يك خانوار حاضر است براي دسترسي به ميزان مشخصي از خدمات بپردازد. 

5- Andres Gomez-lobo, Vivien Foster and Jonathan Halpern, 2000, P.32. 
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، پذيرندطور واقعي آسيب بخش از جمعيت كه به ها بايد به آن عالوه يارانهبه. خانوارها تقويت كند
  .1منحصر شود

ها را دريافت  چه كساني بايد كدام نوع از يارانه«در يك مطالعه ديگر براي پاسخ به اين پرسش كه 
ها براساس حداقل مصرف آب و همچنين  حسابمردم را براساس توانايي پرداخت صورت» كنند؟

بندي كرده و به اين ترتيب به گروه طبقه 4اتصال به شبكه به  هاي براساس توانايي پرداخت هزينه
و براي اصالح سطوح مورد نياز يارانه براي ) 1جدول شماره (اين پرسش پاسخ داده است 

هايي مانند اطالعات مصرفي خانوارها و قيمت  هاي نيازمند دريافت آن، استفاده از ابزار گروه
هاي آب در مخارج اين خانوارها و در نهايت، برآورد  هزينه منظور تعيين سهمپرداختي براي آب به

 .2هاي مورد نياز از اين طريق را پيشنهاد داده است يارانه

  
  هاي نيازمند دريافت يارانه مداخله دولت و تعيين گروه - 1جدول 

 گروه
 خانوارها

 لزوم دخالت دولت  براياستطاعت مالي 
 اتصال به شبكه

ي پرداخت يتوانا
حساب ماهانهصورت  

  عدم نياز گروه به يارانه بله بله 1
  )ها تعرفه(تأمين آب با حداقل قيمت  خير بله 2

 بله خير 3
يا پرداخت به شبكه اتصال براي لزوم پرداخت  يارانه 

  تسهيالت

 خير خير 4
كاهش مانند هايي  روش زنيازگروه به يارانه، تأمين آن ا

ه خدمات مختلف ييا ارا )به شبكه( اتصالبراي قيمت 
  ...و مانند استفاده از شيرهاي مشترك رايگان

Source: Blanc, 2007. 
 

اين پرسش » ها را بپردازد؟ چه كسي بايد هزينه يارانه«: شود، اين است پرسش ديگري كه مطرح مي
چه كسي «گردد و مشابه اين پرسش شكل اول به موضوع عدالت برمي. شود شكل تفسير مي 2به 

تواند بخش عمومي  ها، پاسخ مي در عمل، بسته به سياست» ي آب را متحمل شود؟ ها يارانه بايد بار
گردد و اين  هاي مالي برميشكل دوم به موضوع. هاي خاصي از جامعه نفعان يا گروهباشد يا ذي

                                                                                                                   
1- Ibid, P.2. 
2-Blanc, 2007, PP.16-17 
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وسيله دولت ، يك راه انتقال به»1توانند تأمين مالي شوند؟ ها چگونه مي يارانه«پرسش اساسي كه 
كنندگان بهايي هاي تبعيضي گروهي از مصرف در يارانه. است 2هاي تبعيضي است و راه دوم، يارانه

كنندگان مانند در نتيجه، يارانه براي ساير گروه مصرف. پردازند هاي توليد را مي بيشتر از هزينه
ي تبعيضي حداقل ها يارانه. شود تأمين مي) طور مثال شبكه به(هاي توليدي  فقيرترين آنها يا فعاليت

هاي توليد، انتقال بودجه از دولت را  هايي دارد كه ضمن جبران هزينه در شكل تئوري جذابيت
هايي كه تأمين مالي  كند، اما در عمل رسيدن به اين هدف نيازمند تعادل دقيق بين گروه ايجاب نمي

طرز مؤثر پرداخت به به شوند بتوانند هايي كه تأمين مالي نمي شوند، است تا گروه شوند و نميمي
  .3هاي ديگر را انجام دهند گروه

  
  يارانه و قيمت آب- 2-1
هاي مديريت تقاضاي آب به اين بستگي دارد كه چقدر خوب  طور كلي موفقيت استراتژي به

و از اين طريق، به دنبال  4انديشند بتوانيم درك كنيم مردم چگونه در مورد آب و مصرف آب مي
سازي مردم، بخشي به بنابراين، بخشي از برنامه مربوط به آگاه. نندگان باشيمكتغيير رفتار مصرف

ايجاد انگيزه و بخشي نيز مربوط به وجود وسايل و امكاناتي است كه اهداف يادشده را تحقق 
ها و   پردازد، استفاده از محرك تر اين برنامه كه اين مطالعه نيز به آن ميبخش پررنگ. بخشند مي

كشش برآورد شده در بيشتر مطالعات انجام گرفته تقاضاي آب بي. اقتصادي است هاي انگيزه
به هر . رسد، زيرا آب كااليي ضروري و بدون جانشين است اين موضوع منطقي به نظر مي. است

ها نقش مهمي را در مديريت تقاضا ايفا  جهت اگر ضريب كشش مخالف صفر باشد، قيمت
تواند در  و افزايش آن مي 5كنترل رفتارهاي مصرفي استقيمت يك عامل مهم در . كنند مي

قيمت پايين آب عالوه بر اينكه حساسيتي را براي الگوي  6مدت تقاضاي آب را كاهش دهد كوتاه
تر از ميزان الزم براي ها نيز پايين شود كه درآمد ناشي از تعرفه كند، موجب مي مصرف ايجاد نمي
هاي سنگيني را  بنابراين، بخش آب يارانه. آب شهري باشدهاي سيستم تأمين  پوشش كامل هزينه

  .كند دريافت مي

                                                                                                                   
1-Ibid, P,17. 
2- Cross Subsidies 
3- Ibid. 
4- Jorgenson, B., Graymore, M.,Otoole , K, 2009. 
5- Alshavaf, 2008. 
6 Campbel, H.E., Johnsen, R.M., larson, E.H, Price, 2004. 
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يكي از رويكردهايي كه در اين . شود هايي است كه به مردم پرداخت مي مسأله ديگر محاسبه يارانه
بر اطالعات خانوارها در اين رويكرد كه مبتني ،1رود، رويكرد طرف تقاضا استراستا به كار مي

طور معمول به صورت تفاضل وجه قيمت پرداختي آن است، يارانه به شامل مصرف آب و
مشكل اساسي اين رويكرد . شود پرداخت محاسبه مي كننده و قيمتي كه بايد ميپرداختي مصرف

هاي اقتصادي توليد آب براي  است كه بايد تمام هزينه) شدهقيمت تمام( 2تعريف قيمت متوسط
هاي خانوار قابل دسترس  اين متغير در اطالعات اغلب بررسي. توليدكنندگان را نيز دربر گيرد

عنوان ، به)IBT( 3هاي بلوكي افزايشي هاي تعرفهطورمعمول نرخ آخرين طبقه در جدولبه. نيست
ها را  ها بسته به مورد، هزينه دهد كه اين نرخ ها نشان مي رود، اما بررسي جانشيني براي آن به كار مي

ها انتظار  بسته به ماهيت و اعمال دقيق اين يارانه. كند ز ميزان واقعي برآورد ميتر يا باالتر اپايين
شناختي ديگر مشكل روش. پوشي نباشدرود كه تغييرات در مصرف در اغلب موارد قابل چشم مي

طور  شوند، نه مبالغي كه به هاي آب محاسبه ميحسابها اغلب با تفاوت صورت اين است كه يارانه
توان فرض كرد كه گاهي تفاوت بسيار زيادي بين  مي. شود توليدكنندگان پرداخت ميمؤثري به 
اهميت انگاشتن تواند به كماين مي. آوري شده وجود داردهاي آب و مقادير جمعحسابصورت
  ).2جدول شماره ( 4ها و ارزيابي غيرمنصفانه از آثار توزيعي آنها منجر شود يارانه

  
  هاي آب از طرف تقاضا يارانهبررسي  - 2جدول 

    درآمد آب
  دريافت شده

مصرف مشمول صدور   
  هاي مؤثر مستقل با تعرفه

  
حجم مصرف مشمول 
صدور مستقل با تعرفه 

يارانه پنهان به كساني كه   »نرمال«
 كنند پرداخت نمي

  دريافت نشده
  

  
  تفاوت

  

ها جمع يارانه
-به مصرف

  كننده

يارانه به هدف كنندگان 
  هاي پايين تعرفه از طريق

  
انتقال مستقيم به خانوارها 

  )حد سنگين هاي يارانه(
  

    

يارانه از طريق انتقال 
  مستقيم

      

Source: Blanc, 2007. 

                                                                                                                   
1 Demand-side (consumer) Approach 
2 Normal price 
3 Increasing Block Tariff 
4- Blanc, 2007, P.23. 
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اما اين پنهان بودن .شوند هاي پنهان زيادي منتفع مي مشتركان آب خانگي نيز در كشور ما از يارانه
 .1هاي ملي استها در حساب يا عدم انعكاس هزينهبندي يارانه براساس انعكاس براساس طبقه

تر از قيمت پردازند كه بسيار پايين كنندگان بابت آب خانگي بهايي را ميبحث اصلي اين است كه مصرف
شود؛  هاي اين حمايت در بودجه دولت ثبت نمي است و تمام هزينه) 3جدول شماره ( 2شده اقتصاديتمام

ريال بود، در حالي كه قيمت  6/1497قيمت فروش آب خانگي به مشتركان  1386براي مثال، در سال 
 1386اي كه مشتركان خانگي در سال  براساس اين، يارانه. ريال بود 79/1603شده آب در اين سال، تمام
) ريال17/2,906(هزار ريال بوده است، اما براساس قيمت اقتصادي آب  60,868,160اند افت كردهدري

بنابراين، ما . هزار ريال بوده است 807,393,025اي كه به مشتركان خانگي تعلق گرفته، ميزان يارانه
و اقتصادي ) دفتري(شده التفاوت قيمت تمامهاي آب را كه با احتساب مابه توانيم آن بخش از يارانه مي

  .هاي پنهان آب منظور كنيم شود، جزء يارانه محاسبه مي
  

  شده و قيمت اقتصادي آب در شهر تهرانمقايسه بين قيمت فروش، تمام - 3جدول 

  .هاي تحقيق يافته:مأخذ

                                                                                                                   
هايي تمام يارانه. شودبندي ميهاي ملي به دو شكل آشكار و پنهان طبقهآن در حساب هايها بر اساس انعكاس يا عدم انعكاس هزينه يارانه - 1

كننـدگان يـا   مصـرف  - نفعـان طور مستقيم از محل بودجـه بـه ذي  ها به اين يارانه. آيند، يارانه آشكارند هاي دولت به حساب ميكه جزء هزينه
كنندگان كاالها يا خدمات و با پرداخت مسـتقيم از محـل   ر معمول از طريق عرضهطوهاي آشكار بهيارانه. شوند پرداخت مي - توليدكنندگان
اي است، اما گاهي كاال يـا خـدمتي از سـوي    هاي آشكار در اغلب موارد كار بدون ابهام سادهشناسايي و محاسبه يارانه. شوند بودجه ارايه مي

تـوان آن را يارانـه پنهـان     شود و مـي  هاي پرداخت يارانه منعكس نميسابهاي اين حمايت در حگيرد، اما هزينه دولت مورد حمايت قرار مي
شود تا كاالها يا خـدمات   آيد كه يك دستور بدون پشتوانه از سوي دولت به توليدكنندگان تحميل مي وجود ميها هنگامي به اين يارانه. ناميد

مانند  هاييهاي پنهان دخالت دولت در زمينهترين سازوكار استفاده از يارانهاولمتد. تر از هزينه فرصت آنهاستهايي ارايه كنند كه نازلرا در قيمت
 .گذاري، نرخ بهره و نرخ ارز و بعضي مقررات مانند سهميه توليد و شرايط تحويل خدمات استقيمت

  .نحوه محاسبه قيمت اقتصادي آب در شهر تهران در قسمت بعدي بيان خواهد شد -2

  سال
متوسط قيمت 

  )ريال(آب 
شده قيمت تمام

  )ريال) (دفتري(
شده قيمت تمام

  )ريال(اقتصادي 
مصرف آب 

  )متر مكعب(

يارانه براساس 
قيمت دفتري 

  )هزارريال(

يارانه براساس 
قيمت اقتصادي 

  )هزارريال(
1383  1,090.70 1,190.60 2,232.05 514,333,332  51,381,899  587,034,349 

1384  1,125.60  1,265.52 2,317.72 553,935,757  77,506,691  660,357,894 

1385  1,132.80 1,481.32 2,667.92 569,704,300  198,593,221  874,564,465 

1386  1,497.60 1,603.79 2,906.17 573,200,498  60,868,160  807,393,025 

1387  1,408.70 1,841.15 3,084.43 567,470,810  245,402,751  950,927,860 
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ارايه  1383- 1387هاي هاي پنهان آب را در بخش خانگي طي سال ، نيز يارانه4جدول شماره 
هاي آشكار و پنهان در اين بخش  شود، تفاوت زيادي بين يارانه گونه كه مالحظه ميهمان. كند مي

. ها است شده واقعي آب در محاسبه يارانهوجود دارد و اين امر به دليل لحاظ نكردن قيمت تمام
پايين بودن آب در بخش خانگي در هر سال موجب از دست رفتن بخش زيادي از درآمد شركت 

هاي مرتبط با آب در  تواند موجب پوشش هزينه و فاضالب شده است كه اين درآمد، هم ميآب 
اينها همه از جمله . هاي آب به كار رود گذارياين بخش شود و هم اينكه براي توسعه سرمايه

  .گذارند ها در اين بخش صحه مي عواملي هستند كه بر ناكارآمد بودن يارانه
  

  1383-1387هاي آب در بخش خانگي در شهر تهران طي سال هاي پنهان يارانه - 4جدول 

  )هزار ريال(يارانه پنهان آب خانگي   سال

1383  535,652,450  
1384  582,851,203 

1385  675,971,244 

1386  746,524,864  
1387  705,525,108  

  .هاي تحقيق يافته:مأخذ
  

بر تقاضاي آب خانگي شهر تهران بوده و در  با عنايت به اينكه موضوع اين مطالعه تحليل اثرات يارانه
رو، در قسمت بعد، ابتدا نحوه محاسبه محاسبه يارانه از قيمت اقتصادي آب استفاده شده است، ازاين

  .شود و پس از آن، به برآورد مدل خواهيم پرداختقيمت اقتصادي آب در شهر تهران ارايه مي
  
   قيمت اقتصادي آب - 2-2

شده آب ه يارانه آب در بخش خانگي از اطالعات مربوط به قيمت تماماز آنجا كه در محاسب
هاي مالي استان تهران رويكردي حسابداري  شده ذكر شده در صورتشود و قيمت تمام استفاده مي

اي خواهيم پرداخت كه به قيمت تمام  شدهدارد، بنابراين، قبل از برآورد مدل به محاسبه قيمت تمام
  .تر استشده اقتصادي نزديك
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هاي صرف شده براي توليد يك  ارزش جاري مجموع هزينه: قيمت اقتصادي آب عبارت است از
هاي فرآيندي مانند تأمين، پمپاژ، انتقال،  متر مكعب آب در شرايط استاندارد اعم از هزينه

 هاي غيرفرآيندي و هزينه) تعميرات، نگهداري و جايگزيني(سازي، تصفيه، توزيع و راهبري  ذخيره
  . با درنظرداشتن سود يا هزينه مالي واقعي... مانند مواد مصرفي، انرژي و

تواند اهداف گوناگوني را مورد توجه قرار دهد،  قيمت اقتصادي آب يا هزينه واقعي توليد آب، مي
هاي  منظور اصالح تعرفه هاي واقعي آب، به تواند تعيين هزينه اما يكي از اهداف مهم آن مي

شده براساس قيمت تمام. گذاري آب باشدو تعيين مباني نظام تعرفه و قيمت مشتركان پرمصرف
هاي منعكس در دفاتر مالي بوده و  شده براساس هزينهضوابط اقتصادي متفاوت از قيمت تمام

  . كندبر رويكردهايي است كه به لحاظ اقتصادي شرط كارايي را در تخصيص منابع تأمين ميمبتني
ضروري است كه اطالعات الزم و مكفي در خصوص محاسبه قيمت اقتصادي  البته ذكر اين نكته

آب در دسترس نيست، اما هدف تحقيق حاضر اين است كه با در دست داشتن اطالعاتي هرچند 
تر شود و از نتايج آن براي بررسي اثرات حذف يارانه ناكافي بتواند به قيمت اقتصادي آب نزديك

شيوه محاسبه قيمت اقتصادي آب برگرفته از طرحي پژوهشي . رددر تقاضاي بخش خانگي بهره گي
است كه در دفتر اقتصاد آب شركت سهامي مديريت منابع آب ايران براي محاسبه قيمت اقتصادي 

  . اي استفاده شده استهاي منطقه آب شركت
هاي مالي شركت آب و  منبع اصلي آمار و اطالعات در محاسبه قيمت اقتصادي آب، صورت

در ادامه، به مراحل محاسبه قيمت اقتصادي آب در يك سال منتخب . الب استان تهران استفاض
  . شود اشاره مي) 1386(

  
  فرآيند محاسبه قيمت اقتصادي آب  - 

يابيم كه در محاسبه قيمت  هاي مالي شركت آب و فاضالب استان تهران درمي با توجه به صورت
  .»و حجم آب  ينههز«: ركن اساسي نقش دارند 2شده آب تمام

  : شود شده هر متر مكعب آب در سال مورد نظر از فرمول زير محاسبه ميبه عبارت ديگر، قيمت تمام

 Ci :ريال(هاي مرتبط با آب مجموع هزينه(   

V : مترمكعب(حجم آب فروش رفته ( 
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: C1 هاي نيروي كارهزينه 

: C2استهالكهاي هزينه  

: C3هاي نگهداري و تعميرات هزينه  

: C4النظارههاي خريد آب خام و حق هزينه  

 : C5هاي برق مصرفيهزينه 

: C6 هاي مواد مصرفي و هزينه... 

هاي فرآيندي و غيرفرآيندي در توليد آب بر حجم آب فروش  بنابراين، از تقسيم مجموع هزينه
شود كه براساس ارقام  مترمكعب حاصل مي/ صورت ريال شده آب بهرفته در آن سال، قيمت تمام

شده هر مترمكعب آب  هاي مالي شركت آب و فاضالب استان تهران قيمت تماممندرج در صورت
  . ريال بوده است79/1603،  1386در سال 

كنيم و در هر مرحله براي محاسبه قيمت اقتصادي آب براساس نظام مالي موجود حركت مي
هاي انرژي بدون  هاي اقتصادي مانند هزينهها را با در نظرداشتن نگرش در هزينهاصالحات الزم 

جاي اعتبارات تأمين شده و جايگزيني قيمت هاي نگهداري و تعميرات مورد نياز به يارانه، هزينه
هاي آب هاي تأمين آب شرب شهري شركتشده آب براساس ضوابط اقتصادي در طرحتمام
  .دهيمخريد آب خام فعلي، انجام مي جاي قيمتاي بهمنطقه

  
  هاي آب، برق و انرژي مصرفي   اصالح هزينه - 

از . هاي مربوط به آب، برق و انرژي براساس حذف يارانه تعديل شده است در مرحله نخست هزينه
هاي  اي هزينه هاي يارانه هاي آب و فاضالب شهري از قيمترغم برخورداري شركتآنجا كه به

برداري از تأسيسات آبي اختصاص  براي مصارف برق و انرژي در نگهداري و بهرهقابل توجهي 
  . يابد، در نگرش اقتصادي به آب الزاماً اين پارامتر قابل بازنگري شناخته شده است مي

مشخص و ) فرآيندي و غيرفرآيندي(هاي مربوط به برق مصرفي  رو، در اين حالت هزينهازاين
  . اند، ارتقا داده شده)شده هر كيلووات برقمانند قيمت تمام(يارانه  هاي بدون سپس در سطح قيمت
شده هر هاي تمام نيز براساس قيمت) غيرفرآيندي(هاي مربوط به آب مصرفي  در مرحله بعد، هزينه

هاي مالي شركت آب و فاضالب استان تهران كه در صورت -سرمترمكعب آب در نقطه سربه
  . است ارتقا داده شده -موجود است
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ها در حالت  هاي آب و انرژي مصرفي بدون يارانه جايگزين اين هزينه مرحله هزينه 2بنابراين، اين 
گونه تغييري در ادامه محاسبات منظور هاي مرتبط با آب بدون هيچشوند و ساير هزينهابتدايي مي

ريال به 79/1603از  1386شده هر متر مكعب آب در سال به اين ترتيب، قيمت تمام. شوند مي
  . يابد افزايش مي) درصد11(ريال  1788

  
  النظارههاي خريد آب خام و حق اصالح هزينه - 

آيد از  هاي تأمين آب به شمار مي هاي خريد آب خام كه در واقع جزء هزينه در اين مرحله، هزينه
هر متر  النظاره تفكيك و سپس با استفاده از ارقامي كه درخصوص قيمت اقتصاديهاي حق هزينه

اي است، هاي آب منطقههاي تأمين آب شرب، صنعتي و كشاورزي شركت مكعب آب در طرح
ترين بخش از شايان ذكر است كه اين مرحله از اصالحات، مهم. پذيرداصالحات الزم صورت مي

رود، زيرا در اين مرحله سعي بر اين بوده است كه  اصالحات مربوط به قيمت آب به شمار مي
صادي هر متر مكعب آب از مبدأ توليد تا زماني كه به شركت آب و فاضالب تحويل قيمت اقت
شود، محاسبه شود و در اين راستا از نتايج محاسبات دفتر اقتصاد آب شركت سهامي  داده مي

هاي واقعي خريد آب خام و تصفيه شده بنابراين، هزينه. مديريت منابع ايران بهره گرفته شده است
گونه تغييري در ادامه هاي مرتبط با آب بدون هيچ شود و ساير هزينههاي فعلي ميجايگزين هزينه

ريال به  1788از  1386شده آب در سال در اين حالت، قيمت تمام. شودمحاسبات منظور مي
  .افزايش يافت) درصد 58(ريال  16/2836
  
  هاي تعميرات و نگهداري اصالح هزينه - 

عميرات تأسيسات و تجهيزات مؤثر در فرآيند توليد آب و خدمات هايي براي نگهداري و ت هزينه
يافته براي با توجه به محدود بودن اعتبارات تخصيص. شود طور ساالنه پرداخت مي دفع فاضالب به

هاي مالي شركت آب و فاضالب استان هاي نگهداري و تعميرات مندرج در عملكرد صورت هزينه
وري تأسيسات ستهالك زودهنگام وكاهش ضريب بهرهتهران كه تبعات آن بيشتر موجب ا

هاي  ها در شرايط نسبتاً مطلوب و تعيين قيمت واقعي آب، هزينه منظور لحاظ هزينه شود، به مي
اين اصالحات نيز . اندها در حالت اول شده تعميرات و نگهداري مصوب جايگزين اين هزينه

) درصد 3(ريال  16/2906ريال به 16/2836از  1386شده آب در سال موجب شد كه قيمت تمام
  .، ارايه شده است5نتايج محاسبات در جدول شماره . افزايش يابد
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  1386قيمت اقتصادي هر مترمكعب آب در سال  - 5جدول 
 شده آبقيمت تمام ها شرح حالت رديف

  79/1,603  )1386سال (هاي مالي شركت آب و فاضالب استان تهران اطالعات صورت  1
  1,788  هاي آب، برق و انرژي مصرفي با يارانه اصالح هزينه  2
  16/2,836  النظاره هاي خريد آب خام و حق اصالح هزينه  3
  16/2,906  هاي برنامه نگهداري و تعميرات جايگزيني هزينه  4
اقتصاد آب هاي دفتر هاي مالي شركت آب و فاضالب استان تهران و گزارش هاي تحقيق براساس صورت يافته: مأخذ

  .شركت مديريت منابع ايران
هاي آب  هاي ديگر به روش مشابه محاسبه و نتايج آن به همراه يارانهشايان ذكر است، قيمت اقتصادي آب براي سال

  . شودها ارايه مي در بخش خانگي براساس اين قيمت
  

  1383-1387هاي  قيمت اقتصادي آب در بخش خانگي شهر تهران در فاصله سال - 6جدول 

 سال
متوسط قيمت فروش آب خانگي 

 )ريال(
  )ريال(قيمت اقتصادي 

مصرف در بخش خانگي 
  )مترمكعب(

1383  1,090.70 2,232.05 514,333,333  
1384  1,125.60  2,317.72 553,935,757 

1385  1,132.80 2,667.92 569,704,300 

1386  1,497.60 2,906.17 573,200,498 

1387  1,408.70 3,084.43 567,470,810 

  .هاي تحقيق يافته:مأخذ
  
  استخراج تابع تقاضاي آب خانگي -3

در برخي از مطالعات صورت گرفته در حوزه مديريت تقاضا، تابع تقاضاي آب از تابع مطلوبيت 
گري استخراج شده است و در واقع، از اين منطق استفاده شده كه از آنجا كه مصرف آب  -استون

عنوان يك ماده تواند به بعد موكول شود و همواره نياز به آب بهنميضروري است، بنابراين، 
رو، شكل تبعي مناسب براي استخراج تابع تقاضاي آب خانگي تابع حياتي وجود دارد، ازاين

  . گري است -مطلوبيت استون

W θ θ
M

Pw
θ

P
Pw
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ابع مطلوبيت و پس از حداكثر كردن ت) آب و ساير كاالها و خدمات(با فرض وجود دو كاال 
گري نسبت به قيد بودجه و استفاده از روش الگرانژ، تابع تقاضاي آب در مرحله نخست به  -استون

  :شود صورت زير استخراج مي
W : متر مكعب(مقدار تقاضا يا مصرف آب آشاميدني(  
M :ريال(كننده بودجه يا درآمد اسمي مصرف(  

Pw : ريال(قيمت اسمي آب آشاميدني(  
Po :ي ساير كاالها و خدماتقيمت اسم 

θدست آمده گري در تابع تقاضاي به -با توجه به مفروضات تابع مطلوبيت استون , θ  داراي
به عبارت ديگر، تقاضاي آب نسبت به تغييرات . داراي عالمت منفي است θعالمت مثبت و 

  .دهدنشان ميالعمل منفي  درآمد واكنش مثبت و نسبت به تغييرات قيمت آب و ساير كاالها عكس
گري وارد بوده، اين است كه مدل پويايي و  - يكي از ايرادهايي كه بر سيستم مخارج خطي استون

به عبارت ديگر، در اين الگو حداقل مصرف ثابت در نظر گرفته شده . پارامترها را در نظر نگرفته است
ين كار فرض براي ا. است، اما پوالك و اليس امكان تغيير حداقل مخارج را در كار خود بررسي كردند

  .تابعي از مقدار مصرف خانوارها در دوره قبل باشد) حداقل مصرف ضروري آب( S1شد كه 
)1tQ(fSt   

اين تابع ممكن است اشكال مختلفي داشته باشد، براي مثال، ممكن است كه حداقل مصرف 
  :ضروري آب با مقدار مصرف آب در دوره قبل يك رابطه خطي ساده داشته باشد

)1tQ(tS 10   
كننده قسمتي از حداقل مصرف آب است كه مستقل از زمان بوده و يك مقدار بيان 0كه در آن 
بنابراين، پوالك و اليس با متغير در نظرگرفتن مصرف كاالها، وضعيت بهتري را نسبت . ثابت است

  .ارايه كردند LESبه مدل 
گري براي تخمين تابع تقاضاي آب در كشور  -از تابع مطلوبيت استون 2003 مارتينز نيز در سال

اسپانيا استفاده كرد، اما وي نيز با اين منطق كه مصرف ضروري آب در طول زمان تحت تأثير 
ماه گذشته را جزء اين عادات برشمرد و  6گيرد، ميانگين مصرف  عادات و شرايط محيطي قرار مي

  .در نظرگرفتن حداقل مصرف ضروري آب به برآورد تابع خود پرداختبراساس آن و با متغير 
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شود،  گري مطرح مي -از سوي ديگر، يكي از نكات جالب توجه كه در مورد تابع مطلوبيت استون
رود در روند توان هرمتغير دلخواه را كه احتمال مي اين است كه بنابه اقتضاي موضوع تحقيق مي

  . ش داشته باشد، وارد تابع كردگيري آن نقتابع تقاضا و شكل
توان پذير است و بدين لحاظ ميشود كه اين تابع يك تابع كامالً انعطاف درحقيقت، گفته مي

خوش خلق و (كننده مؤثر باشد، وارد مدل كرد عواملي را كه در تقاضاي آب شرب يك مصرف
  ).1384و سجادي فر،  1380ديگران، 

از جمله عواملي  …وبنابراين، متغيرهاي جوي مانند درجه حرارت، رطوبت نسبي، ميزان بارندگي 
كننده مؤثرند؛ براي مثال، يك روز گرم با درجه حرارت هستند كه در تقاضاي آب شرب مصرف

بيش از گذشته  …شود كه افراد نياز به آب براي حمام كردن، آشاميدن، شنا وباال موجب مي
صورت تقاضا براي آب ظهور يابد و به عبارت ديگر، تقاضاي شند و در عمل اين نياز بهداشته با

  .آب را افزايش دهد
  :دهيمكنيم و مبناي كارخود قرار ميهايي كه مطرح شد، ما دو نتيجه را استخراج ميبنابه موضوع

وسط درجه در برآورد تابع تقاضاي آب خانگي متغيرهاي جوي مانند ميزان بارندگي و مت - 1
حرارت را اثرگذار در حداقل مصرف ضروري آب تلقي و تابع تقاضاي آب خانگي را براساس 

  .كنيم آن برآورد مي
شده آن را كه به صورت تفاضل قيمت فروش آب خانگي از قيمت تمام) Sub(متغير يارانه  - 2

گونه همان. نيمك عنوان يك متغير اثرگذار برحداقل مصرف آب وارد مدل ميشود، به تعريف مي
كه ذكر شد، حداقل مصرف آب در طول زمان متغير بوده و تحت تأثير عادات مصرفي و شرايط 

ها را در اين  توان فرض كرد قيمت پايين آب كه حجم بسيار باالي يارانه بنابراين، مي. محيطي است
ته شده هاي گذشبخش سبب شده، موجب تغيير عادات مصرفي مردم و مصرف باالي آب در دهه

عنوان يك عادت مصرفي مؤثر در تبيين حداقل مصرف آب نقش تواند بهاست و بنابراين، مي
        .بسزايي داشته باشد

  :شودبنابراين، در اين مرحله، چگونگي وارد كردن اين متغيرها درمدل تقاضاي آب آورده مي
RTSub.SS 32111   

Sub  ،متغير يارانهT  متغير درجه حرارت وR  متغير ميزان بارندگي وγ , γ , γ  ضرايب تأثير اين
گري  - در تابع مطلوبيت استون S1جاي را به S حال. متغيرها برحداقل آب الزم براي معيشت است
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دهيم و با حداكثر كردن آن نسبت به قيد بودجه، تابع تقاضاي آب را در اين شرايط استخراج  قرار مي
 :كنيم مي

 RTsub)
pw

Po
()

Pw

M
(W 543210  

W : مترمكعب(مقدار سرانه آب آشاميدني(  
 :عرض از مبدأ  
M :ريال(كنندگان درآمد اسمي مصرف(  

Pw : ريال(قيمت اسمي هر متر مكعب آب(  
Po : شاخص(قيمت ساير كاالها وخدمات مصرفي(  

Sub : ريال(متغير يارانه(  
T :متغير درجه حرارت  
R :متغير ميزان بارندگي  

0,0,0,0,10,0:   مفروض مدل 543210   
شايان ذكر است كه برآورد الگوي يادشده با استفاده از الگوي خودبازگشت برداري صورت 

در انجام تحقيق مورد نظر از اطالعات سري زماني مربوط به متغيرهاي فصلي در . خواهد پذيرفت
تجزيه و . ند، استفاده شده استده دوره را تشكيل مي 36كه در مجموع  1379 - 1387دوره زماني 
  .گيرد صورت مي Eviews 6ها به روش اقتصادسنجي و با استفاده از نرم افزار  تحليل داده

  
  متغيرهاي تحقيق -4

  :آوري اطالعات در اين مطالعه به شرح زير است متغيرهاي استفاده شده و ابزار جمع
W : تهران شركت آب و فاضالب شهر(خانگي مصرف سرانه آب در بخش.(  

MM :هاي خانگي در شهر  نسبت متوسط هزينه يك خانوار به متوسط قيمت فروش آب در بخش
  ).مركز آمار ايران و شركت آب و فاضالب شهر تهران(تهران 

PP : نسبت شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي به متوسط قيمت فروش آب در بخش خانگي
  ).بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت آب و فاضالب شهر تهران( در شهر تهران

SS : شده آب از متوسط قيمت فروش آب در بخش خانگي شهر قيمت تمام تفاضل(متغير يارانه
  ).هاي مالي شركت آب و فاضالب استان تهران و شركت آب و فاضالب شهر تهران، صورتتهران
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T : مركز هواشناسي استان تهران(تهران متوسط درجه حرارت در شهر.(  
R : مركز هواشناسي استان تهران(تهران ميزان بارندگي در شهر.(  
  
  هاي تحقيق برآورد و تجزيه و تحليل يافته -5

براي اين منظور . خواهيم به تحليل اثرات يارانه بر تقاضاي آب خانگي بپردازيم مي بخش در اين
به بررسي اثرات اين متغير  ،و سپس كنيمخانگي را استخراج  الزم است كه ابتدا تابع تقاضاي آب

مربوط به دوره  يهاي سري زماني فصل از داده يادشدهبرآورد تابع تقاضاي براي . بر تقاضا بپردازيم
شايان ذكر . استفاده خواهيم كرد ،دهد دوره را تشكيل مي 36 در مجموعكه  1379-1387زماني 

استفاده ) VAR(نظر از يك الگوي خودبازگشتي برداري  است كه در برآورد الگوي مورد
يكي از كاربردهاي مهم . دليل اين امر را بايد در كاربردهاي اين دسته از الگوها دانست. كنيم مي

و در اين  بودهگذاري بسيار مناسب سياست براياين الگو تعيين رابطه از تعادلي بلندمدت است كه 
دليل ديگر كاربرد آن در بررسي پويايي در . گيريم بهره مي سنراستا از آزمون معروف يوهان

  .شود انجام مي) VD(شاخص تجزيه واريانس  از طريقالگوست كه 
 :شود مراحل زير طي مي  VARدر استفاده از روش 

  ...انتخاب نهايي الگو و -3و  خير بهينه الگوأتعيين مرتبه ت -2، بررسي ايستايي متغيرها - 1
استفاده  ADF(1(يافته بررسي ايستايي متغيرهاي الگو از آزمون معروف ديكي فولر تعميم براي
نتيجه . گرايي متغيرها را تعيين كردتوان مرتبه هم همچنين با استفاده از اين آزمون مي. كنيم مي

جمعي انجام آزمون براي متغيرهاي مورد استفاده در الگو نشان داد كه تمام متغيرها داراي مرتبه 
  . هستند I)1(يك 

  
  گرايي و رابطه تعادلي بلندمدتتعيين تعداد بردارهاي هم - 5-1

مرتبه ايستايي متغيرها را تعيين كرديم و مشخص شد كه  ADFدر مرحله قبل با استفاده از آزمون 
  .هستند I)1(گرا از مرتبه يك تمام متغيرهاي مورد استفاده در الگو هم

متعاقباً تعيين و  گراييكند كه در تعيين تعداد بردارهاي هم فراهم مياين موضوع اين امكان را 
  .ن استفاده كنيمسرابطه تعادلي بلندمدت از آزمون يوهان

                                                                                                                   
1- Augmented Dicky- Fuller Test  
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 ،و سپس دهيمرا تشكيل  VARالزم است ابتدا با استفاده از مقادير سطح متغيرها الگوي ، بنابراين
ها مشخص  يا ساير آزمون 2، شوارتز1يكمهاي آكا را با استفاده از شاخص هاي بهينه تعداد وقفه

هاي بهينه براي برآورد  هاي بهينه نشان داد كه تعداد وقفه نتايج آزمون تعيين تعداد وقفه. كنيم مي
  .است 2اين الگو 

اشتن يا ابتدا الگوهاي مختلف را از نظر د ،گراييبراي تعيين تعداد بردارهاي هم ،در مرحله بعد
λآماره  2برآورد، سپس با استفاده از ) عرض از مبدا(نداشتن روند زماني و مقادير ثابت  rac  و

λ ax  كنيم گرايي و همچنين تعداد آنها قضاوت ميبردارهاي هم نبودنسبت به وجود يا.  
بردار  نبود( Hفرضيه  ،تر از مقادير بحراني باشدبه اين صورت كه اگر مقادير اين آماره بزرگ

  :از اندها عبارت هاي اين آماره فرضيه. شود رد مي) گراييهم

.  

.  

.  

مورد پذيرش  Hفرضيه ) از باال به پايين(ها هنگامي كه  اين آزمون دوي الزم است توجه شود كه در هر
  .گرايي را تعيين كنيمتوانيم تعداد بردارهاي هم شود و حال مي ادامه آزمون متوقف مي ،قرار بگيرد

يعني وجود و  ،)DGP(ها  هاي خود را درباره فرآيند توليد داده گونه كه اشاره شد اگر فرضهمان
  . يمورآ دستتوانيم به نتايج مختلفي را مي ،روند زماني و مقادير ثابت يا نبود آنها تغيير دهيم نبود
گرايي بين متغيرهاي الگو ن را براي آزمون همسنتايج حاصل از روش يوهان 1-4 شماره جدول

  .دهد تحت شرايط مختلف نشان مي
  

                                                                                                                   
1- AIC 
2- SC 
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  DGPهاي  گرايي براساس فرضتعداد بردارهاي هم - 7جدول

  نوع آماره
گرايي بردار هم

بدون روند و 
  مقدار ثابت

گرايي بردار هم
با تعداد ثابت و 

  روندبدون 

گرايي بردار هم
بدون روند و با 
  تعداد ثابت

گرايي بردار هم
تعداد  و با روند

  ثابت

گرايي بردار هم
 2با روند درجه 
  و مقدار ثابت

  2  2  2  3  2  )آماره اثر(

حداكثر آماره (
  )ويژه مقدار

2  3  2  2  2  

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

دهد  ه شده است، نشان مييارا، 7شمارهگرايي متغيرهاي الگو كه در جدول نتايج مربوط به هم
 ،هاي كاذب از واقعي بسيار ارزشمند هستند گرايي براي تشخيص رگرسيونهاي هم اگرچه آزمون

گرايي بلكه الزم است براي تعيين تعداد و فرم مطالعات هم كنيم،ها تكيه اما نبايد تنها به اين روش
  .شوداقتصادي و تمام اطالعات مربوط به آن استفاده هاي نظريه از

وجود  - 1زيرا  ،شود گرايي دارد انتخاب ميبردار هم 3حالت دوم كه داللت بر وجود براساس اين، 
آن جزء ثابت  أگري كه عرض از مبد - در اين حالت با رابطه تصريح شده در مدل استون أعرض از مبد

روند در رابطه بلندمدت تقاضاي آب نبود بر  - 2سازگار است و  ،دهد ل مصرف آب را تشكيل ميقحدا
  :برآورد اوليه تابع تقاضاي بلندمدت آب به شكل زير خواهد بود ،در اين مرحله. كيد داردأت

W 5.72 0.000393
1.8699      7.7230       

مدل كه از نظر  أو عرض از مبد) SS(جز ضريب متغير يارانه بهشود ميگونه كه مالحظه همان
، ضريب ساير متغيرها هستندنيز معنادار  tبوده و از نظر آماره ) تئوري(نظريه سازگار با  عالمت

هاي  هاي صورت گرفته و آزمون بررسيبراساس . استبيني ما موجود در مدل خالف انتظار و پيش
» ميانگين درجه حرارت«و » ميزان بارندگي«متغير جوي  2كه حضور توأمان  شدمشخص  ،متعدد

ها را تنها براساس  ها تفكيك و اين بار هر يك از مدل مدل ،بنابراين. شودميباعث بروز اين مشكل 
  :حضور يكي از متغيرهاي جوي برآورد كرديم

عنوان يك متغير اثرگذار بر تقاضاي به) T(ا در نظر گرفتن متغير ميانگين درجه حرارت ب نخستمرحله 
كه نتايج شد هاي بهينه الگو مشخص  در اين حالت نيز در وهله اول تعداد وقفه .آب صورت گرفت



   45دوازدهم شماره سال ) ايراني - رويكرد اسالمي(اقتصادي فصلنامه پژوهشنامه    20

 

 لجدو. است 3ها براي برآورد الگوي مورد نظر  هاي بهينه نشان داد تعداد اين وقفه آزمون تعداد وقفه
گرايي بين متغيرهاي الگو تحت را براي آزمون همسن نيز خالصه نتايج حاصل از روش يوهان ،8 شماره

  .دهد نشان مي) درجه حرارت(شرايط مختلف و تنها در حالت حضور يك متغير جوي 
  

و در حالت حضور متغير درجه  DGFهاي  گرايي براساس فرضتعداد بردارهاي هم - 8ل جدو
  )T( حرارت

  آمارهنوع 
گرايي بردار هم

بدون روند و 
  مقدار ثابت

گرايي بردار هم
با تعداد ثابت و 
  بدون روند

گرايي بردار هم
بدون روند و با 
  تعداد ثابت

گرايي بردار هم
تعداد و  با روند

  ثابت

گرايي بردار هم
 2با روند درجه 
  و مقدار ثابت

  2  3  2  2  2  )آماره اثر(

حداكثر  هرماآ(
  )ويژه مقدار

2  2  2  3  3  

  .هاي تحقيق يافته: خذأم
  

 ،گرايي داردبردار هم 2حالت دوم كه داللت بر وجود  ،حالت مختلف 5در اينجا نيز در بين اين 
  :برآورد اوليه تابع تقاضاي بلندمدت آب خانگي به شكل زير خواهد بود. شود انتخاب مي

W 45.5 0.000
                          3.862       

جز كه ضرايب تمام متغيرهاي الگو بهشود ميبراساس نتايج حاصل از مدل استخراجي مالحظه 
ضريب متغير يارانه و قيمت است، اما  )تئوري(نظريه از بعد عالمت سازگار با ) T(درجه حرارت 

  .نيستندساير كاالها و خدمات از اعتبار الزم برخوردار 
 داللت بر سهم بسيار پايين آب خانگي در) MM(ضمن اينكه پايين بودن ضريب متغير هزينه خانوار 

  فرد است؟حال در اين مرحله بايد مشخص شود كه آيا اين بردار منحصربه. هاي خانوار دارد هزينه
 گراييكند كه چند بردار هم ن تنها تعيين ميسآنجا كه روش يوهانذكر اين نكته ضروري است كه از 

هر تركيب خطي از بردارهاي پايا بردار  ،انباشتگي وجود دارد و از طرفيفرد در فضاي هممنحصربه
ه شده براي هر ستون يتوان نتيجه گرفت كه برآوردهاي ارا مي رو،ازايندهد،  پايايي را نتيجه مي
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تحميل را ] گراهم[انباشته ضرايب بردار هم ،بنابراين. فرد نيستاماً منحصربهالز Bخاص از ضرايب 
  . 1شوده شده شناسا يكنيم تا رابطه بلندمدت ارامي

و ضريب متغير ميانگين درجه حرارت را برابر صفر  كنيمميرا به مدل وارد  B5=0قيد  ،بنابراين
بيني ما عدم برخورداري اين متغير از عالمت سازگار با پيش ،دليل اعمال چنين قيدي. دهيم قرار مي

  .گري است -در مدل استون
  :اعمال چنين قيدي اين نتيجه را دربر خواهد داشت

W 5.90 0.00
                                               

شود، چنانكه مالحظه مي. پذيريم عنوان تابع تقاضاي آب در بلندمدت ميما اين رابطه را به ،بنابراين
هاي خانوار  حاكي از سهم بسيار ناچيز آب خانگي در هزينه) MM(ضريب متغير هزينه خانوار 

. ير كاالهاستدهنده مكمل بودن آب با ساضريب منفي ساير كاالها و خدمات نيز نشان. است
دهد كه رابطه مثبت و معناداري بين يارانه و مصرف سرانه  همچنين ضريب متغير يارانه نشان مي

  .آب وجود دارد
  :كنيمعنوان نتايج حداقل مصرف سرانه آب خانگي را در بلندمدت محاسبه ميدر همين مرحله، به

 :)S(حداقل مصرف سرانه آب 

S S
  :ايج مدلبا توجه به نت

; θ 1 α

; θ 1 α

  بنابراين، حداقل مصرف بدون توجه به متغير يارانه

S

  حداقل مصرف آب خانگي با در نظر گرفتن يارانه 

S
θ

1 θ
 26/15طور متوسط  شود، حداقل مصرف آب خانگي براي هر شخص به گونه كه مالحظه ميهمان

به عبارت ديگر، حداقل ميزان مصرف آب خانگي براي هر شخص . متر مكعب در هر فصل است

                                                                                                                   
  .134 ص ،1384حسيني،  - 1
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اين همه در حالي بوده كه بدون در نظر گرفتن يارانه اين متغير . ليتر است 170روزانه حدود 
  .رسد يتر در هر روز ميل 66به ) حداقل مصرف(

توان مازاد مصرف آب خانگي در فصول مختلف را براي شهر تهران محاسبه كرد كه  همچنين مي
  :، ارايه شده است9نتايج آن در جدول شماره 

  
  )ليتر(مازاد مصرف آب خانگي در فصول مختلف در شهر تهران  -9جدول 

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  
  23  28  48  19  مازاد مصرف

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ         
  

طور متوسط در فصل بهار  شود هر شخص تهراني به مشاهده مي 9گونه كه در جدول شماره همان
ليتر اضافه مصرف  23و  28ليتر و در فصل پاييز و زمستان به ترتيب  48ليتر، در فصل تابستان  19

فصل تابستان و پس از آن پاييز صورت آب خانگي دارد و در واقع، بيشترين اضافه مصرف در 
  .گيرد مي
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  گيري و پيشنهادهانتيجه -6
  گيرينتيجه - 6-1

بار ديگر تابع تقاضاي بلندمدت در اين راستا، يك. گيري بپردازيمخواهيم به نتيجه در اين بخش مي
  :كنيم آب خانگي در شهر تهران را ارايه مي

W 5.9 0.0
و مصرف سرانه آب ) SS(شود، رابطه مثبت و معناداري بين يارانه آب گونه كه مالحظه ميهمان

كنند،  جهت با يكديگر حركت ميدر بخش خانگي وجود دارد و اين متغيرها در طول زمان هم
توان نتيجه گرفت كه حذف يارانه آب به عنوان يك متغير اثرگذار بر مصرف آب،  بنابراين، مي

گونه كه بيان شد، يكي از سوي ديگر، همان. دهد ر بخش خانگي را كاهش ميتقاضاي آب د
هاي خودبازگشت برداري بررسي پويايي در الگوست كه با استفاده از  ديگر از كاربردهاي الگو

كند كه اگر شوكي به  معيار تجزيه واريانس مشخص مي. گيرد شاخص تجزيه واريانس صورت مي
جانب هر يك از متغيرهاي الگو داشته باشيم، سهم آن متغير در ميزان يك انحراف معيار از 

طور سهم ساير متغيرها در تغييرات اين متغير چقدر خواهد بود؟ براي تغييرات خودش و همين
به عبارت ديگر، . مورد تأييد باشد VARاينكه بتوان از اين معيار استفاده كرد، الزم است الگوي 

خواهيم سهم  گرايي در آن با موفقيت انجام شده باشد؛ ما نيز ميهم آزمون ايستايي، وقفه بهينه و
و متغيرهاي جوي ) SS(، يارانه )PP(، قيمت ساير كاالها و خدمات )MM(متغير هزينه خانوار 

براي اين منظور، الگوي . كنيم را در تغييرات مصرف آب بررسي ) TT(مانند درجه حرارت 
VAR گرايي به انجام آزمون ايستايي و تعيين وقفه بهينه و آزمون همدهيم و پس از را تشكيل مي

  . پردازيم تحليل نتايج با استفاده از اين شاخص مي
با استفاده از رابطه تعادلي . توانيم كشش تقاضاي آب نسبت به يارانه را نيز محاسبه كنيمهمچنين مي

  .كنيم يبلندمدت تقاضاي آب، كشش مربوط در ميانگين دوره را محاسبه م

E
∂
∂

دهد كه اگر يارانه آب  شود، كشش تقاضاي آب نسبت به يارانه نشان مي همانگونه كه مالحظه مي
درصد و در  54/0در بخش خانگي يك درصد تغيير كند، تقاضاي آب در اين بخش به ميزان 

گونه كشش است، اما همانكم رو، تقاضاي آب نسبت به يارانهكند و ازاين همان جهت تغيير مي
ها  رو، قيمتكشش نيست و ازاينشود تقاضاي آب نسبت به يارانه كامالً بي كه مالحظه مي

  .توانند نقش مهمي در تعديل مصرف آب داشته باشند مي
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همچنين در بخش پيشين حداقل مصرف آب خانگي محاسبه و مالحظه شد كه حداقل آب خانگي 
اين در حالي بوده كه حداقل . ليتر است 170كننده نوعي روزانه مورد نياز براي يك مصرف

  .ليتر است 66مصرف آب بدون در نظر گرفتن عامل يارانه، 
به سبب تأثير ) ليتر 104(درصد از ميزان حداقل آب خانگي الزم  60به عبارت ديگر، در حدود 

شرايط قيمتي در بلندمدت موجب شده در واقع، عادات مصرفي منتج از . ها بر اين متغير است يارانه
بنابراين، تعديالت قيمتي و افزايش آن . كه حداقل مصرف آب خانگي در طول زمان افزايش يابد

  .تواند بر حداقل مصرف آب در بلندمدت تأثير بگذارد احتماالً مي
از سوي ديگر، مازاد مصرف در فصول مختلف نيز محاسبه و اين نتيجه حاصل شد كه بيشترين 
اضافه مصرف مربوط به فصل تابستان و پس از آن به ترتيب مربوط به پاييز، زمستان و بهار است 

  .شود گذاري آب حايز اهميت بوده و در بخش پيشنهادها به آن پرداخته ميكه اين عامل در قيمت
  
  پيشنهادها - 6-2
دارد و از سوي ديگر، نظر به اينكه يارانه آب تأثير مثبت و معناداري بر تقاضاي آب خانگي  - 1

نيز مشخص شد كه سهم متغير يارانه در بيان تغييرات ) VD(براساس شاخص تجزيه واريانس 
مصرف آب بيشتر از ساير متغيرهاي اثرگذار بر مصرف آب است، بنابراين، حذف يا كاهش 

ل آثار، ها به دلي تواند موجب كاهش مصرف آب شود، اما حذف دفعي و يكباره يارانه ها مي يارانه
  .شود در جامعه پيشنهاد نمي …هاي بهداشت و تبعات اجتماعي و افزايش هزينه

گونه كه ليتر در روز محاسبه شد، همان 170حداقل مصرف آب خانگي براي هر شخص  - 2
گيري عادت مصرفي هاي پايين آب و شكل ليتر از آن ناشي از قيمت 104مالحظه شد، حدود 

گيري تواند بر شكل هاي آب در وهله اول مي رو، اصالح يارانهزايننادرست در طول زمان است، ا
درضمن با توجه . عادات مصرفي جديد در بلندمدت و متعاقباً در كاهش مصرف آب اثرگذار باشد

پذير و شود يارانه تنها به اقشار آسيب به نظريات اقتصادي اشاره شده در ادبيات موضوع، پيشنهاد مي
  .ثابت مصرف تعلق بگيردآن هم تنها به جزء 

محاسبه كشش تقاضاي آب خانگي نسبت به يارانه نشان داد كه تقاضاي آب نسبت به يارانه  - 3
توان نتيجه گرفت كه تقاضاي  مي) 54/0(كشش است، اما با توجه به تعداد عددي اين كشش كم

تقاضاي آب ايفا  كشش نيست و يارانه نقش مهمي را در مديريتآب نسبت به اين متغير كامالً بي
توان در فصل تابستان و پاييز كه بيشترين اضافه مصرف در اين  ويژه از اين موضوع ميكند، به مي
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برداري كرد و با تعديالت قيمتي، گامي در جهت كاهش مصرف آب افتد، بهره فصول اتفاق مي
 .خانگي برداشت

يعني رويكرد اقتصادي در بخش در اين مقاله به بررسي يكي از رويكردهاي مديريت تقاضا،  - 4
شود، عالوه بر عواملي مانند قيمت آب كه بر مصرف مشتركان يادآوري مي. مشتركان پرداختيم

به عبارت ديگر، بايد يك بسته سياستي . اثرگذار است، بايد به دنبال عوامل مؤثر ديگر نيز باشيم
، بخشي مربوط به ايجاد انگيزه و سازي مردممناسب را تدوين كنيم كه بخشي از آن مربوط به آگاه

  . بخشي نيز مربوط به وجود وسايل و امكاناتي باشد كه در جهت تغيير مصرف مشتركان اثرگذار باشد
  

  منابع
  فارسي -الف

، تخمين تقاضاي آب شرب در شهر كرمان، فصلنامه )1379(اكبري، حسين ومنصور ديناني 
  .7هاي اقتصادي ايران، شماره  پژوهش

، مجموعه مقاالت ارايه شده در همايش اقتصاد يارانه، تهران، دانشكده )1386(يارانه اقتصاد 
  ).ع( معارف دانشگاه امام صادق

، برآورد تابع تقاضاي آب خانگي مطالعه موردي )1382(الدين و جمشيد پژويان حسيني، شمس
  .16هاي اقتصادي ايران، شماره  شهر تهران، فصلنامه پژوهش

نامه كارشناسي ارشد ، مطالعه تابع تقاضاي آب خانگي شهر بيرجند، پايان)1382(سراواني، ناصر 
  .مديريت اجرايي، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو

، بررسي اقتصادي تقاضاي آب مسكوني، مطالعه موردي، شهر )1384(فر، سيدحسين سجادي
اجتماعي، دانشكده سازمان  -هاي اقتصادي تمنامه كارشناسي ارشد مهندسي سيساراك، پايان

  .ريزي كشورمديريت و برنامه
، تحليل و بررسي اقتصادي سوبسيد، مؤسسه مطالعات و )1381(كالنتري، عباس و عباس رحيمي 

  .هاي بازرگاني، چاپ سوم پژوهش
  .353شماره نامه برنامه، ها از آغاز تا امروز، هفته ، هدفمندكردن يارانه)1388(صارمي، سميه 
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