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ت یجمع يبرا ینیرزمیو ز یسطح يهاآب يهارهینبودن ذخ یآب، کاف ی، آلودگیطیست محیل زیمسا لیبه دل شهر اهواز

بودن  یو عدم بارش برف، صنعت یزان بارندگین بودن مییماه از سال، پا9گرم در يط جویشرا زیو ن ن شهریافزون اروز

 سه گروه يبرا یآب خانگ يتقاضا پژوهشن یدر ا .شده است ید آبیدچار بحران شد، اریوجود کارخانجات بس هر اهواز وش

 11دوره دو ماهه و  30ي، برا1385 - 1389 یزمان دورهبه مربوط  يها دادهف، متوسط و مرفه با استفاده از یضع يدرآمد

و به  ياستون گر يتابع تقاضا بر اساس ن تابعیا. است برآورد شده)  پانل( یبیترک يکرد داده هایبا رو یطبقه مصرف

ودن تقاضا کشش یب يدهندهنشان جینتا .است یمتیق يبندصورت بلوک هر  يمت و درآمد براینسبت به ق یآب خانگ يب

 یدر بررس. ن استیو بدون جانش يضرور یین، آب کاالیبنابرا .برآورد شد یز منفیکشش متقاطع ن است، يسه گروه درآمد

  .ن سطح آستانه مصرف را دارا هستندیتر کمن و قشر متوسط یشتریف بیسطوح آستانه مصرف آب، قشر ضع

  

هوازپانل،  يها، دادهی، آب خانگياستون گر يتابع تقاضا :             ا
  

  
از  یکیهرچند آب . شود یمه انسان محسوب یاز اولیو به عنوان ن یاجتماع- ياقتصاد یی، آب کاالید جهانیدر نگرش جد

ت، گسترش صنعت، باال رفتن سطح یبا توجه به رشد جمع. اما مقدار آن محدود است رود یمدشونده به شمار یمنابع تجد

. دباش یمدشونده رو به کاهش ی، سرانه منابع آب تجدیبهداشت و رفاه عموم

ار گرم و یبس يها تابستان ياست و دارا يریو خشک و گرمس يبر يهوا و  آب ياهواز مرکز استان خوزستان دارا 

ن مصارف آب شرب، از آب رودخانه کارون یمردم شهر اهواز جهت تأم. تمعتدل و کوتاه اس يها زمستانو  یطوالن

                                                             
  .دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران. 1

  .کارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس شرکت آب و فاضالب اهواز. 2
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ش یافزال ی، اما هم اکنون به دلشود یمرودخانه کشور محسوب  نیتر پرآبو  نیتر مهمرودخانه کارون  .ندینما یماستفاده 

و  یع مادر و توسعه کشاورزیصنا طور گسترشن یو هم یتید جمعیرات شدیینفوذ کارون بزرگ و تغ حوزهاز به آب در ین

 نیتر گستردهو  نیتر متنوع یرای، متأسفانه پذ)3کوهرنگ ( یانتقال منابع آب یها طرح نیتر بزرگ یل اجرایز به دلین

ک یمنجر به بروز  تاًینهامجموعه عوامل فوق  .است ینیرزمیو ز یطحدر منابع س یو کشاورز ی، شهرینده صنعتیآال

از  یکی .کند یم هیرا توج یت منابع آبیریشتر به مدیبجاد بحران آب، لزوم توجه یا. شده استدر شهر اهواز  یآببحران 

با  یخدمات آبن یشتریکه ب کند یمت تقاضا کمک یریمد .آب است یت تقاضایریت آب، مدیریمربوط به مد یها حوزه

ه یاز اولیو ن یبه علت مسائل بهداشت ین آب شهریان مصارف مختلف آب، تأمیدر م. حداقل حجم آب ممکن فراهم شود

 ن مقالهیدر ا .تبرخوردار اس یشتریت بیت و اولوی، از حساسیاجتماع یها تنشز احتمال بروز یانسان به آب و ن یو اساس

 یها بلوکآب در  یمتیق یها کششبرآورد ن راستا یدر شهر اهواز برآورد شده است و در ا یآب خانگ یتابع تقاضا

برآورد آثار  و دده ینم ت نشانیمت آب حساسیر قییمصرف آب که نسبت به تغ یا آستانهبرآورد سطح  ،یمتیقمختلف 

  .ردیگیل قرار میه و تحلیو تجز ی، مورد بررسبمؤثر بر مصرف آ یمتیر قیعوامل غ

 
 

  .خالصه شده است) 1(اند، در جدول قرار گرفته یکه در داخل و خارج کشور انجام شده و مورد بررس ییهاپژوهش 

  

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور

Ols Lin, log, slog, stone gary, cobb  Panel data 

211/0  771/0 -  Aston 

1998 Hanemann 022/0  861/0 -  Lin  

01/0  957/0 -  slog 

Ols, gls stone, cobb Panel data _ )06/0 -  ،51/0 -(  2001 Guadin 

Ols lin Time series _ 
1/0 -  Short 

2007 Martinez & espineira 
5/0 -  long 

Ols Lin , log Panel data _ )72/0 -  ،11/0 -(  2004 Mylopoulos & 
mentes 

ols DOWN model Time series 351/0  34/0 -  2005 Athanasiadis 

Ols stone, cobb Panel data _ 24/0 -  2005 Bell & griffin 

Ols log Time series _ 1/0 -  2006 Kostas & 
chrysostomos 

Ols, gls Lin, log Panel data )42/0  ،39/0(  )5/0 -  ،45/0 -(  2008 Ruijs et al 

Ols, gls log Cross section 355/0  24/0 -  2009 Schleich & 
Hillenbrand 

افزار نرم   arc gis Panel data _ 12/0 -  2011 Hanemann & nataraj 

 RC, beysian, log Time series 27/0  61/1 -  2010 miyawaki 
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ـ تـابع مطلوب  ،افراد یاز برایمورد ن یگر کاالهایآب و د یتقاضان یت مورد استفاده در تخمیتابع مطلوب یها فرماز  یکی ت ی

ن نشـده،  یتـأم  ییکاال یمصرف یازهایکه حداقل ن یت فرض بر آن است که تا زمانین تابع مطلوبیار د. است 1یاستون گر

 کننـده  مصـرف ن که فرض شده اسـت  یبا توجه به ا. آورد ینمت خاطر بدست یشتر کاال رضایاز مصرف ب کننده مصرففرد 

بـه   یت اسـتون گـر  یتابع مطلوب واجه استم خدمات  و ر کاالهایو سا )آب(مورد نظر  یاز دو کاال، کاال یبا سبد

.شود یمر ارائه یصورت ز
                                                                                     (5) 

  ui  =ت مصرف کننده           یسطح مطلوبai      = یشت از کاالیمع یحداقل مقدار الزم برا iما  

  م ا i یسهم نهاده بودجه در مصرف کاال= 

  : دیآ یمر بدست یکنواخت مثبت روابط زیل یبا استفاده از تبد

                                                                                                                                            (6) 

                                                                                             (7) 

(8)                                                                                                                             

            

                                                             
١.Stone_Geary 
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ع تقاضای آب در داخل و پژوهش: 1جدول شماره    خارج کشورهای انجام شده در زمینه برآورد تاب

هاداده الگوی برآورد شده روش  پژوهشگر سال کشش قیمتی کشش درآمدی 

 مطالعات انجام شده در داخل کشور
ols stone Time series )13/0  ،2/0(  )12/0-  ،8/0-(  پژویان و حسینی 1382 

Ols log Time series 
37/0  01/0-  long 

 زنگنه 1384
742/0  18/0-  short 

Ols stone Time series 062/0  6/0- یاخالق و شهرکخوش 1386   

GMDH  14/0 شبکه عصبی  23/0- ای و احراریشرزه 1387   

ols stone, var Time series 59/0-  47/0-  عبدلی و دیزجی 1388 
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 و با در نظر گرفتن فرض د بودجهیمسئله باال و با توجه به ق یسازر از حداکث

                                               )  9(                 :م داشت یخواه
 

   

(10)                          

  :ر خواهد بودیز به صورتتابع تقاضا  یفرم کل

                                                                                                                (11)  

 
ب سه یبه ترت lqmor و lqz ،lqmot یرهای، متغیطبق مدل استون گر  آب شهر اهواز یدر برآورد مدل تقاضا    

حسب مترمکعب رها بر ین متغیدهند، ایف، متوسط و مرفه را نشان میضع یدرآمد یها تم مصرف آب گروهیر لگاریمتغ

ر وابسته در الگو وارد یهر طبقه در هر دوره بدست آمده و به عنوان متغ نیمشترک ن مصرفیانگیتم میبوده و از لگار

 .اند شده
 :از مستقل عبارتند یرهایمتغ

شهر اهواز، متوسط درجه حرارت است، که به صورت  یموثر در مصرف آب خانگ یرهایاز متغ یکی: lhدرجه حرارت 

   .شود یمدر مدل به کار برده  یمتیلگار

   .به کار برده شده است یتمیصورت لگار است و در مدل به یزان بارندگی، متوسط مlr :r یبارندگ

ن یما در ا :liptmorو  liptz ،liptmot در هر دوره یک مترمکعب آب در هر طبقه مصرفیمت ینسبت درآمد به ق

ن یمورد نظر ا یاستون گرم، تا با مدل یا استفاده نموده یمت آب مصرفیتم نسبت درآمد خانوار به قیلگار برآورد از

ن مبلغ قبوض صادرشده توسط یانگیاز م یمت آب مصرفیر قیآمار مربوط به متغ .الزم را داشته باشد یخوان پژوهش هم

شرکت،  نیاخذ شده توسط ا یهامتیبدست آمده و سپس با ق کنندگان مصرف یشرکت آب و فاضالب شهر اهواز برا

مت ین قیانگیر درآمد خانوار میمتغ یبرا. ت شده استیتثب 1383در سال  یبابت هر مترمکعب آب در هر طبقه مصرف

ر با مراجعه به ین متغیآمار مربوط به ا .میا گرفتهر درآمد در نظر ین متغیگزیدر هر منطقه را به عنوان جا یملک مسکون

مسکن استان خوزستان موجود در  یشده و با شاخص بها یآور جمع 89سال  یامالک در سطح شهر برا یها آژانس

   .دیل گردیتعد یاسالم یجمهور یبانک مرکز یآمارها

ما : lp2ptmorو  lp2ptz ،lp2ptmotدر هر دوره  یمت آب در هر طبقه مصرفیر کاال و خدمات به قیمت ساینسبت ق

 یبرا ینیکه به عنوان جانش(در هر دوره ) 1383=ثابت(و خدمات کاال  یتم نسبت شاخص بهایدر برآورد مدل، از لگار

   .میینمایدر آن دوره استفاده م) 1383=ثابت(مت آب یبر ق) ر از آب استفاده شده استیر کاالها غیمت سایق
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پانل نسبت به آزمون  یها دادهبر  یواحد مبتنشه یکه آزمون رانگر آن است یبشه واحد یو ر یاقتصادسنج ینوشتارها

 یهاداده ییمانا یبررس یبرا، شه واحدیسه نوع آزمون ر .است یشتریقدرت و صحت ب یدارا یزمان یشه واحد سریر

و همکاران نین، لیشه واحد لویآزمون ر: عبارتند از ها آزمونن ی، اردیگیممورد استفاده قرار  پانل
1
شریفآزمون  ،)2002(

2
 

- یها استفاده مداده ییمانا یبررس یشر برایاز آزمون ف مقالهن یما در ا .است )2003(3و همکاران پسران، میا آزمون و

  .میینما

  

  

 4شرفتهیفولر پ یکیشه واحد دیآزمون ر یدار یمعناستفاده از سطح  یبیترک یها دادهشه واحد یآزمون ر یهااز روش یکی

ل، یبه تفض) 1999( 5له مادال و وویبوده که بعداً به وس) 1932(شر یبرگرفته از روش فن روش یاساس ا. است 4شرفتهیپ

 . معروف است )ماداال و وو( MWن آزمون به آزمون ین اساس ایبر ا. گسترش داده شده است
  :شود یمر انجام یبه صورت ز یفولر معمول یکین آزمون بر اساس آزمون دیا

)12(                                                                       

ر پ یکیب ثابت در آزمون دیضر ، یر مورد بررسیمتغ آن ر که د       یخطا وقفه آزمون و  شرفته، یفول

  :شود یمان یر بیبه صورت ز MWات آزمون یفرض. آزمون است
       H0: ها مقطعرها در همه یمتغ یشه واحد برایوجود ر                              

H1 :ستا است یا یها مقطعاز  یکیر حداقل در یمتغ                

پس از انجام . کند یم یرا بررس یبیترک یها دادهشه واحد در یا عدم وجود ریوجود  یا سادهشر به روش یآزمون ف      

آماره استفاده . شود یمانجام آزمون استفاده  ین آزمون، برایمختص ا P-Value6، از مقدار یفولر معمول یکیآزمون د

  :ر ارائه شده استیبه صورت ز) 1999(شر، توسط ماداالو وو یانجام آزمون ف یشده برا

                                                             
١. Levin, Lin Et Al, 
٢. Fisher Test 
٣. Im, Pesaran Et Al 

Augmented Dickey Fuller Test.٤  
٥.Maddala & Wu 
٦. The p-value is the probability of obtaining a test statistic at least as extreme as the one that was actually 
observed. 
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)13(                                                                                       

ن آماره یا. شود یمدر هر مقطع محاسبه  یشه واحد معمولیآزمون ر یبرا یدار یمعناساس مجموع مقدار سطح  نیا بر

  . است یدرجه آزاد 2Nاسکوار با  یع کایتوز یدارا

  

 

ن آزمو ها آن نیتر جیرا .شود یماستفاده  یمختلف یها از آزمون یبیترک یها در دادهن نوع مدل مورد استفاده ییتع یبرا

چاو
استفاده از  ی، آزمون هاسمن برا)2پول(ه ب شدیترک یها داده یمدل برآورد استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل یبرا 1

  .تدر مقابل مدل پول اس یاستفاده از مدل اثر تصادف یبرا LMو آزمون  یمدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادف

م ر مدل پول د یریکارگ به یبرا چاوآزمون   .ر استین آزمون به صورت زیات ایفرض .شود یمبرابر مدل ثابت انجا

model :0 pooledH  
modeleffect  :1 fixedH 

بر اساس  chowآماره آزمون . د استیمقر یر غیاساس مقادر ه مقابل آن بید و فرضیر مقیه اول بر اساس مقادیفرض

  :ر استید به صورت زیمقر ید و مدل غیمدل مق یمجموع مربعات خطا

)15(                                                                               
KNNTURSS

NURSSRRSS
CHOW
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�
/

1/   

  .است یدرجه آزاد NT-N-Kو  N-1با  Fع یتوز ین آماره دارایا

ر پا. است 3آزمون هاسمن یبیترک یها دادهن نوع مدل ییتع یآزمون برا نیتر جیرا ا عدم وجود یه وجود یآزمون هاسمن ب

ن ارتباط وجود داشت، مدل یاگر ا. مستقل مدل استوار است یرهایشده و متغ زده نیتخمون یرگرس ین خطایارتباط ب

  .کاربرد خواهد داشت ین ارتباط وجود نداشت، مدل اثر تصادفیاثر ثابت و اگر ا

ن یاستفاده و از تخم ها دادهب کل یاز روش ترک توان یمز باشد، یناچ یادفدر مدل اثر تص یانس اثرات مقطعیچنانچه وار

در مقابل  ین مدل اثر تصادفییتع یاساس برا نیا بر. رها استفاده کردین متغیبرآورد روابط ب یبرا یحداقل مربعات معمول

  :ر استین آزمون به صورت زیات ایفرض. شود یماستفاده  4پاگن شیبرمدل پول، از آزمون 

)16(                                                                                 
ctRandomEffeH

POOLH
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١. CHOW  
٢ .pool 
٣.Hausman Test 
٤. Breush-Pagan Lm Test 
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2ات، ین فرضیار که د
محاسبه آماره آزمون  یبرا. است یق اثر تصادفیانس اثر مدل برآورد شده از طریوار دهنده نشان ��

  :شود یماستفاده ر یپول به صورت ز برآورد یاز خطا

)17(                                                                         2
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 ین آماره دارایه اول ایفرض یبا درست. متوسط خطا در زمان اول است 0ieو  پولبرآورد  یخطا iteکه در رابطه فوق 

  .است یک درجه آزادیبا  یع مجذورکایتوز

  

  

 
 ستایارها یتمام متغ ،جدولن یج اینتا اساسبر  .ارائه شده است 2شماره شر در جدول یشه واحد فیج حاصل از آزمون رینتا

  .ردیگید قرار مییها مورد تأآن ییایاز درجه صفر بوده و پا

  

 مورد استفاده در مدل یرهایمتغشه واحد ین آزمون ریج حاصل از تخمینتا: 2شماره جدول 

  جهینت
Fisher  

  جهینت  ریمتغ
Fisher    

  ریمتغ
P.P  ADF  P.P  ADF  

P  statistic  p  statistic  P  statistic  p  statistic  

I(0) 0 118/63 0 101/741 Liptmot I(0) 0 202/301 0 207/483 Lqz  

I(0) 0  116/51  0  93/59  Liptmor I(0) 0 167/683 0 118/28 Lqmot 

I(0) 0  113/275  0  104/838  Lp2ptz  I(0) 0 196/461 0 184/244 lqmor 

I(0) 0  76/48  0  79/37  Lp2ptmot  I(0)  0/01  39/56  0/98  9/66  Lh 

I(0) 0  70/48  0  72/93  Lp2ptmor  
I(0)  0  45/15  0  325/529  Lr  

I(0) 0  167/54  0  132/105  Liptz  

  قیج تحقینتا: مأخذ

  

 

 و پول ین روش مناسب برآورد مدل، که شامل مدل اثر ثابت، اثر تصادفییجهت تع LMچاو، هاسمن و  یها آزموناز 

جه گرفت که یتوان نت یم یمارآ ولاجد یر بحرانیمقادبدست آمده با  یها آماره ی سهیدر مقا .میینما یمباشد، استفاده  یم

  . پانل بصورت پول است یها داده، روش یدرآمد یهاه گروهیکل یروش مناسب برآورد پارامترها برا
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  ف، متوسط و مرفهیضع يسه گروه درآمد يبرا یصیتشخ يها آزمونج حاصل از ینتا: 4شماره جدول 

  آزمون  شاخص  فیضع  متوسط  مرفه

2070/412 234/373 1032/84 Statistic  
F چاو  

0 0 0 Prob 

0 0 0 Statistic 
Chi-square  هاسمن  

1 1 1 Prob 

3/72 3/7 3/8 Statistic Chi-square  LM 

  ق یج تحقینتا: مأخذ

  

 

ن یپس از تخم. مینمودب برآورد یک ضری ،به ازاء هر مقطع ،یمت آب مصرفینسبت درآمد به ق يراب ،ن مدلیما در تخم

 يبرا. قابل اعتماد هستند يب از نظر آماریضران یا اید که آیآ یش میپ سوالن یرها ایب متغیضرامدل و بدست آوردن 

 يرهایه متغین امر است که کلیا دهنده نشانج آزمون والد ینتا. می، ما از آزمون والد استفاده نمودسوالن یپاسخ به ا

مانده را با استفاده یدر ادامه نرمال بودن جمالت باق .دهندیر وابسته را نشان میرات متغییمستقل به کار رفته در مدل تغ

مانده بدست آمده ین مطلب است که جمالت باقیدهنده اج نشانینتا. میدهیقرار م یمورد بررس 1از آزمون جارگ برا

ر یف و مرفه، غیضع يدرآمد يهامانده بدست آمده در مقطع اول، گروهینرمال، اما جمالت باق یقشر متوسط همگ يبرا

ج حاصل از آن، مقطع اول را در برآورد تابع تقاضا اقشار ینان به نتاین جهت برآورد مناسب و اطمیبنابرا. نرمال هستند

هر سه گروه  ين براین تخمیحاصل از ا یینهاج ینتا .میینمایگر برآورد میها را بار دف و مرفه حذف نموده و مدلیضع

  .ر ارائه شده استیزدر جداول  يدرآمد

 
  

  فیمت قشر ضعیق يبند اساس بلوک ن تابع تقاضا بریج حاصل از تخمینتا: 5جدول شماره 
Variab le Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LH? 1/197896 0/045630 26/25260 0,0 6--LIPTZ6 0/108632 0/008714 12/46609 0,0 

LR? 0/942189 0/068914 13/67195 0,0 7--LIPTZ7 0/120421 0/008803 13/67957 0,0 
LP2PTZ? -0/021799 0/005156 -4/228215 0,0 8--LIPTZ8 0/132513 0/008865 14/94821 0,0 
2--LIPTZ2 0/039606 0/008783 4/509344 0,0 9--LIPTZ9 0/147596 0/009042 16/32255 0,0 

3--LIPTZ3 0/073697 0/008807 8/368045 0,0 10--LIPTZ10 0/163812 0/009283 17/64603 0,0 
4--LIPTZ4 0/081951 0/008675 9/446576 0,0 

11--LIPTZ11 0/206673 0/009748 21/20258 0,0 
5--LIPTZ5 0/094550 0/008603 10/99091 0,0 

  eviwesق مستخرج ازیتحق يها افتهی: مأخذ  

 

                                                             
١. Jarque-Bera 
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  مت قشر متوسطیق يبند اساس بلوکر ن تابع تقاضا بیج حاصل از تخمینتا: 6جدول شماره 

Variab le Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LH? 0/439020 0/056010 7/838276 0,0 5--LIPTMOT5 0/202985 0/009009 22/53073 0,0 
LR? 0/268971 0/061635 4/363920 0,0 6--LIPTMOT6 0/216798 0/009120 23/77088 0,0 

LP2PTMOT? -0/066367 0/006322 -10/49777 0,0 7--LIPTMOT7 0/227894 0/009203 24/76235 0,0 
1--LIPTMOT1 0/163115 0/014523 11/23123 0,0 8--LIPTMOT8 0/240597 0/009309 25/84517 0,0 
2--LIPTMOT2 0/166087 0/009290 17/87755 0,0 9--LIPTMOT9 0/253271 0/009423 26/87790 0,0 
3--LIPTMOT3 0/195005 0/009390 20/76618 0,0 10--LIPTMOT10 0/276585 0/009828 28/14356 0,0 
4--LIPTMOT4 0/198240 0/009168 21/62265 0,0 11--LIPTMOT11 0/318293 0/010292 30/92504 0,0 

  eviwesق مستخرج ازیتحق يها افتهی: مأخذ

 
  

ریج حاصل از تخمینتا: 7شماره جدول    مت قشر مرفهیق يبند اساس بلوک ن تابع تقاضا ب

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob Variable Coefficient Std. 
Error 

t-Statistic Prob 

LH? 1/076463 0/049878 21/58186 0,0 6--LIPTMOR6 0/111655 0/008049 13/872 0,0 

LR? 0/863469 0/067495 12/79311 0,0 7--LIPTMOR7 0/121052 0/008015 15/102 0,0 

LP2PTMOR? -0/01638 0/004877 -3/35893 0,0 8--LIPTMOR8 0/132903 0/008099 16/410 0,0 

2--LIPTMOR2 0/052842 0/007805 6/770221 0,0 9--LIPTMOR9 0/146917 0/008286 17/730 0,0 

3--LIPTMOR3 0/080081 0/007785 10/28710 0,0 10--LIPTMOR10 0/161495 0/008426 19/167 0,0 

4--LIPTMOR4 0/088448 0/007950 11/12574 0,0 
11--LIPTMOR11 0/198494 0/008887 22/334 0,0 

5--LIPTMOR5 0/100562 0/008019 12/54119 0,0 
  eviwesق مستخرج ازیتحق يها افتهی: مأخذ

  

 
 81و  96، 79 ب حدودیترتف، متوسط و مرفه به یقشر ضع يبرا R2مت مقداریق يبند بلوک بر اساس ها مدلدر برآورد 

جه ینت توان یمک بوده، پس یار به هم نزدیبس ها مدلک از یبدست آمده در هر  R�2و R2زانین، میدرصد است، همچن

  .مطلوب هستند یدهندگ حیتوضاز نظر قدرت  يهر سه گروه درآمد يبرآورد شده برا يها مدلگرفت که 

بر  یزان بارندگیهوا و م ير دمایهر دو متغ ف، متوسط و مرفهیضع يدرآمد يها گروه يبرآورد شده برا يها مدلدر 

هوا و  يش دماین معناست که افزاین امر بدیا. آب موثر بوده و با آن رابطه مثبت دارد يافراد از کاال يزان تقاضایم

 .افراد خواهد شد يش سطح تقاضا برایمنجر به افزا یبارندگ

 

مورد  يو درآمد یمتیرات قییرا در مواجه با تغ کننده مصرف يها واکنشتوان  یمبرآورد شده،  يها مدلبا در نظر گرفتن 

  .است ر ارائه شدهیها در جدول زج حاصل از برآورد کششینتا. ل قرار دادیو تحل یبررس

  مرفه  متوسط  فیضع  يگروه درآمد           کشش           

  ) 0/20،0/05 (  )0/16، 0/32 (  )0/04، 0/21 (  يکشش درآمد
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  )0/18-، 0/03- (  ) 0/25-،0/9- (  )0/18-، 0/02- (  یمتیکشش ق

 0/02- 0/07- 0/02-  کشش متقاطع
  محاسبات محقق: مأخذ

 است، يهر سه گروه درآمد يمت و درآمد براینسبت به ق یآب خانگ يبودن تقاضا کشش یب يدهندهج نشانینتا

 يهاه گروهیکل ين برایو بدون جانش ينرمال، ضرور یین آب به عنوان کاالینابراب. دبدست آم یز منفیکشش متقاطع ن

  .گرددیم یمعرف يدرآمد

  

 
رها یر متغیمت، درآمد و سایبدست آمده، الزم است سطوح آستانه مصرف را که مستقل از ق يها کششپس از برآورد 

ب نسبت یضر يک منهایم عدد ثابت بر یاز تقس ياستون گر يسطح آستانه مصرف در تابع تقاضا. را بدست آورد ،است

ن ین پژوهش عدد ثابت برآورد نشده است، لذا در چنیدر توابع برآورد شده در ا. مت آب بدست خواهد آمدیدرآمد به ق

ضرب نموده و مجموع  ینیب تخمیرا در ضرا یزان بارندگیهوا و م ين دمایانگی، م)2001(ن یاز گود يرویبه پ یطیشرا

  .ر ارائه شده استیج در جداول زینتا. میبریبه کار م مصرفآن را به عنوان عدد ثابت جهت برآورد سطح آستانه 

  

  
  )ارقام به مترمکعب( یمتیق يبند بلوکاساس ر ب يدرآمد يگروه هابرآورد سطح آستانه مصرف :  12شماره جدول 

 مرفه متوسط فیضع  سطح مصرف مرفه متوسط فیضع مصرفسطح 

0-7 _-_ 1/99 -_ 42-48 47/34 44/11 46/47 

7-22/5 11/64 9/00 11/01 48-60 53/47 50/14 52/56 

22/5-24 23/00 23/00 23/00 60-72 65/63 62/16 64/68 

24-30 28/98 26/05 28/24 72-96 77/83 74/22 76/81 

30-36 35/09 32/06 34/32 
 101/17 98/33 102/41 و باالتر 96

36-42 41/22 38/09 40/40 
  محاسبات محقق: مأخذ

 

ن سطح آستانه مصرف یشتریف بیکه قشر ضع میرس یمجه ین نتیبه ا يسطوح آستانه مصرف سه گروه درآمد یدر بررس

  . دارد يدرآمدگر اقشار یسه با دیسطح آستانه مصرف را در مقا نیتر نییپاو قشر متوسط 

  

  
هر سه  يبرا يمت خودینسبت به ق یآب خانگ يبودن و معکوس بودن رابطه تقاضا کشش یبانگر یق بیج تحقینتا

 .افتیک درصد کاهش خواهد یمت آب، سطح مصرف افراد کمتر از یک درصد قیش یاست، که با افزا يگروه درآمد
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 يدرآمد يها گروهه یکل يز برایکشش متقاطع ن. کمتر از واحد است ن توابع، مثبت ویحاصل از ا يدرآمد يهاکشش

 یمعرف يدرآمد يهاه گروهیکل ين برایو بدون جانش ينرمال، ضرور یین آب به عنوان کاالیبنابرا. دیآیبدست م یمنف

  .گرددیم

رآورد شده برا یمتیکه کشش ق میابی یم، در يدرآمد يها گروه یمتیق يهاکشش یکل یدر بررس  قشر متوسط در  يب

قشر . دهد یممت از خود نشان یرات قیینسبت به تغ يشتریگر اقشار قرار داشته و واکنش بینسبت به د يسطح باالتر

است که  ییکه آب کاال ییآن از کاال محدود بوده، و از آنجا يزان تقاضاین درآمد، مییز با توجه به سطح پایف نیضع

گر یزان مصرف خود را کمتر از دیمت میش قین قشر با افزایاست، ا يالزم و ضرور یادامه زندگ يهمواره حداقل آن برا

ن یقرار دارد، که ا ینییف در سطح پایهمانند قشر ضع یمتیرات قییز به تغیواکنش قشر مرفه ن. اقشار کاهش خواهند داد

د احساس نکرده و مصرف خود یمت را آن طور که بایش قین افراد است، که همواره فشار افزایا یمال ییاز توانا یامر ناش

ف و مرفه کشش یم که قشر ضعیابییز در مین يکشش درآمد یدر بررس. کاهش خواهند داد يرا به نسبت کمتر

ش درآمد خود را به نسبت یف افزاین معناست که قشر ضعین امر بدیا. نسبت به قشر متوسط دارند يتر نییپا يدرآمد

-یش سطح درآمد خود در حد اشباع، آب مصرف میل افزایز به دلیقشر مرفه ن. دهد یمآب اختصاص  يبه تقاضا يکمتر
ه افزاین افزایکنند، بنابرا ن امر را روشن یز ایکشش متقاطع ن یبررس .ش تقاضا اختصاص نخواهند دادیش درآمد خود را ب

اقشار متوسط جامعه در . دهد یمها از خود نشان ر کاالیمت سایرات قیین واکنش را به تغیشتریسازد که قشر متوسط بیم

شتر یب یر کاالها سطح مصرف خود را به نسبتیمت سایش قیداشته و با افزا يد کمتریسه با اقشار مرفه قدرت خریمقا

ا افزا یاندک یمال ییز بنا به تواناین جامعه نیف ایاقشار ضع .دهند یمکاهش  ر کاالها یسا يها متیقش یکه دارند، ب

سطوح آستانه  یدر بررس .دهند یماز تقاضا را کاهش  يکمتر از قشر متوسط از خود نشان داده و سطح کمتر یواکنش

  .ن سطح آستانه مصرف را دارا هستندیتر کمن و قشر متوسط یشتریف بیمصرف آب، قشر ضع

   



 

١٢ 
 

 
 اقتصاد، ارشد یکارشناس نامهانیپا ،»)اصفهان شهر مورد( یدنیآشام آب يتقاضا تابع برآورد« ).1374(احمد  ،یابطح

  .اصفهان دانشگاه

 یو صنعت يشاورز، کیخانگ يها بخشدر مصرف آب در  ییجوامکان صرفه یبررس«). 1388(ل یاسماع ،ییایاول

  .42-49، صص،88، تابستان 5ران شماره یاقتصاد ا یبولتن تخصص. »رانیا

. »)شهر تهران يمطالعه مورد( ،آب ين تابع تقاضایتخم«). 1382( نیالد شمسد ی، سینید و حسیان، جمشیپژو

 .47- 72، صص، 16، شماره )ییدانشگاه عالمه طباطبا(ن رایا ياقتصاد يها پژوهشفصلنامه 
 یعصب يها شبکهکوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از  يتقاضا ینیش بیپ«). 1385(گران یتابش، مسعود و د

  .11- 24، صص، 1386بهشت ی، ارد1شماره _ 41دانشگاه تهران، جلد ، یه دانشکده فنینشر. »یمصنوع

 يها پژوهش »زاهدان شهر در یخانگ آب يتقاضا تابع برآورد«). 1387( جواد ،یشهرک و رحمان اخالق، خوش

  .129- 145، 1387 زمستان ،)4(8 ماره، شیانسان علوم فصلنامه ،ياقتصاد

، 1389ر ماه یرو، تیوزارت ن یماهنامه اختصاص رو،ین امیپ. »وسته منابع آبیت به هم پیریمد«). 1389(رضا ی، علیمیدا

 . 17-18صص،

با (ون در علوم مختلف یل رگرسیدر روش تحل یبیترک يها دادهکاربرد «). 1385(م ی، ابراهي، منصور و انوارنژاد زراء

و  9،یق در علوم، فنون و مهندسیروش تحق یالمللنیش بین همایمجموعه مقاالت اول: ، در»)یاجتماع - يد بر علوم اقتصادیتأک

  .نیدانشگاه امام حس: تهران. خرداد 10

، يارشد علوم اقتصاد ینامه کارشناسانیپا. »شهر اهواز یآب خانگ يل و برآورد تابع تقاضایتحل«). 1384(دا یزنگنه، ل

  .قات اهوازیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم

 يها ي، سريساختار يآب شهر تهران با استفاده از الگوها يتقاضا ینیش بیپ«). 1387(گران یو د ی، غالمعليا شرزه

 .151- 175، صص، 1387 زیپائ، 84شماره  يقات اقتصادیمجله تحق. »GMDHنوع  یمصنوع یو شبکه عصب یزمان
 مطالعه مشترکان، آب يالگو بر آن ریتأث و يشهر شرب آب يها تعرفه یبررس«). 1386( گرانینرگس و د ا،ین صالح

 .50-69، صص، 1386 سال ،64 شماره فاضالب، و آب هینشر ،»شابورین شهر: يمورد

، مجله دانش و توسعه »هیآب شهرستان اروم يبرآورد تابع تقاضا«). 1388(، سجاد یزجید ی، قهرمان و فرجیعبدل

 .158-175، صص، 1388ز یائ، پ28سال شانزدهم، شماره ) یپژوهش-یعلم(
ژه یو( هاآن یط عمومیآب و فاضالب و شرا يها، تعرفه1386آب و فاضالب کشور،  یرو، شرکت مهندسین وزارت

  .، تهران)اهواز
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