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بررسی نقش عوامل مؤثر بر تابع تقاضای آب خانگی در شهر ایالم
علی سایه میری*1و کوروش سایه میری
 .1استادیار دانشگاه ایالم

2

 .2دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایالم
(تاریخ دریافت -11/07/12 :تاریخ تصویب)12/01/11 :

چكیده
آب و تقاضاي آن در بخشهاي مختلف یکی از موضوعهاي مهم و مورد توجه پژوهشگران،
سیاستگذاران و محافل علمی و اجرایی است .امروزه ،كمتر شهري وجود دارد كه با تنگناهاي تأمین آب
آشامیدنی سالم سروكار نداشته باشد ،از این رو تخمین تقاضاي آب اهمیت باالیی دارد .در این مطالعه ،با
استفاده از تئوريهاي اقتصاد خرد ،مدل تابع تقاضاي استون گري براي كاالي ضروري آب با تأمین سطح
حداقل معاش به وسیلة توابع رگرسیونی خطی و لگاریتمی برآورد شد و عوامل مختلف و مؤثر بر تقاضاي
آب آشامیدنی شناسایی ،اندازهگیري و تخمین زده شد؛ آنگاه كشش قیمتی و كشش درآمدي تقاضاي آب
محاسبه شد .بر اساس نتایج تحقیق ،مصرف آب فصلهاي تابستان و پاییز خانوارهاي مورد بررسی 1/7
برابر مصرف فصلهاي زمستان و بهار آنهاست .از آنجا كه متغیرهاي قیمت و درآمد سهم بسیار كمی از
تقاضا براي آب را توضیح دادهاند ،در سیاستگذاري و مدیریت تقاضاي آب باید عالوه بر آنها به عوامل
و متغیرهاي دیگري نظیر ویژگیهاي خانوار ،ویژگیهاي ساختمان ،میزان و فشار آب در دسترس و دماي
هوا نیز توجه كرد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه توجه صرف به متغیرهاي اقتصادي در
برنامهریزيهاي اقتصادي مربوط به آب ما را به نتیجة مطلوب نمیرساند.
واژههای کلیدی :ایالم ،تابع تقاضاي استون گري ،كشش درآمدي ،كشش قیمتی JEL

مقدمه
با افزايش جمعيت و خواستههاي آنان تأمين آب سالم روبه-
روز اهميت بيشتري مييابد .مديريت آب در دو سوي عرضه
و تقاضا داراي مؤلفههايي است كه به طور حتم بايد مورد
توجه قرار گيرد .در سمت تقاضا ،شناخت عوامل مؤثر تقاضا
يكي از راههاي مديريت و كنترل تقاضاي آب است .آب
كااليي ضروري است و عالوه بر اينكه بايد در سطحي از
نيازهاي اساسي تأمين شود ،بايد به عواملي نظير قيمت آب،
درآمد ،بعد خانوار ،دماي هوا در فصول مختلف سال،
* نويسندة مسئول:

C5:

مساحت عرصه و اعيان نيز در برآورد تقاضاي آن توجه كرد.
در كشور ما ،تأمين آب آشاميدني سالم در شهرها يكي از
چالشهاي جدي مديريت آب به شمار ميآيد .شهر ايالم به
عنوان مركز استان در چند سال گذشته با گسترش بيروية
جمعيت مواجه شده و هماكنون با مشكل تأمين آب
آشاميدني سالم و كافي روبهروست .قسمتهاي ديگر اين
مقاله شامل پيشينة تحقيق ،مباني نظري ،بحث و
نتيجهگيري است.

تلفن0841-2227014 :

E-mail: ASAYEHMIRI@gmail.com
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چارچوب نظری
تابع مطلوبيت استون گري از معروفترين توابع تقاضا براي
تخمين تقاضاي آب است .استون گري از تابع مطلوبيت
كالين-روبين 2براي استخراج تابع خود استفاده كرده است.
تابع مطلوبيت كالين–روبين به شكل زير است
):(HENDERSON.J.M AND QUANDT.R.E. 1992
1

(i  1, 2, 3,..., n )1

n

U   (Qi  Si ) i
i 1

كه در آن  Qiميزان مصرف كاالي  iو  Siميزان مصرف
آن در حداقل معيشت و  iسهم نهايي  Siاز بودجة خانوار
است .با فرض اينكه مصرفكننده با سبدي از دو كاال ،شامل
آب و ساير كاالها مواجه باشد ،تابع مطلوبيت استون گري به
صورت زير تعريف مي شود:
(ln u  1 ln(W  SW )  2 ln(Qoth  Soth ) )2
كه در آن  Uسطح مطلوبيت مصرفكننده Sw ،حداقل ميزان
مصرف آب Soth ،حداقل ميزان مصرف ساير كاالها W ،ميزان
مصرف آب Qoth ،ميزان مصرف ساير كاالها  2 ،و  1سهم
نهايي آب و ديگر كاالها در تابع مطلوبيت مصرفكننده
هستند .با استفاده از يكسري مراحل جبري ميتوان به تابع
3
قابل برآورد در خصوص تقاضاي آب رسيد.
()3

P
M
)  2 ( oth )  3W  E
Pw
Pw

( Q1  0  1

كه در آن  Q1مقدار تقاضا براي آب يا مصرف آب
آشاميدني به (متر مكعب) M ،بودجه يا درآمد اسمي
مصرفكننده به (ريال) Pw ،قيمت اسمي آب آشاميدنيPoth ،
قيمت اسمي ساير كاال و خدمات (در اينجا شاخص بهاي
خردهفروشي و به ريال) W ،متغير مربوط به عامل جوي يا
درجه حرارت و به سانتيگراد است .در اينجا ،بايد اشاره كرد
واردكردن متغير جوي خود داراي تصريحاتي است كه از آن
چشمپوشي شده است E .جزء اخالل است و  2 ، 1و 3
ضرائب مورد تخمين هستند .در اينجا ،تذكر دو نكته ضروري
است :اول ،در تابع مطلوبيت استون گري تقاضاي مصرف-
كننده از هر كاال بيشتر از حداقل الزم براي معيشت است؛

يعني  Qi>Siو بنابراين شرط كفايت بودجه يعني
)  ( M≥(Pi.Siهمواره برقرار است .دوم ،شرط كافي براي
حداكثركردن تابع مطلوبيت نيز بايد برقرار باشد (شرايط
مرتبة دوم)؛ چون راه حلهاي حداكثرسازي مطلوبيت
منحصر به فرد است ،هرگاه در هر نقطه شرط اوليه ( الزم)
برقرار باشد ،شرط ثانويه (كافي) نيز برقرار خواهد بود .با
توجه به مفروضات تابع مطلوبيت استون گري در تابع
تقاضاي بهدستآمده  0و  1و  3داراي عالمت مثبت و
 2داراي عالمت منفي است .اين بدان معناست كه تقاضاي
آب نسبت به تغييرات درآمد و قيمت ساير كاالها و دماي
هوا واكنش مثبت و نسبت به قيمت آب واكنش منفي نشان
ميدهد .ميتوان بر اساس معادالت اقتصاد خرد و ادبيات
كشش به محاسبة كشش قيمتي و درآمدي پرداخت.
پیشینة تحقیق
در خصوص تابع تقاضاي آب مطالعات فراواني در داخل و
خارج كشور انجام گرفته است كه در اكثر قريب به اتفاق
آنها ،از متغيرهاي قيمت آب ،درآمد ،تغييرات جوي،
ويژگيهاي خانوار ،ويژگيهاي واحد مسكوني استفاده شده
است .بيشتر اين تحقيقات از روشهاي حداقل مربعات
معمولي ( ،4)OLSمتغير ابزاري (  5) IVو روش حداكثر
درستنمايي (  6) MLاستفاده كردهاند .از جملة اين مطالعات
ميتوان به مطالعات Aleth,R.M, Dinar,A.
)(2003) ,(2001) Dalhuisen, J.M, et al. ,(2000
Olmstead, S, Hahneman, W.M & Stevins R.N

اشاره كرد .در ادامه ،به بعضي از اين مطالعات ،روشها،
نتايج ،نوع دادهها و وجه تمايز آنها با مطالعة حاضر اشاره
ميشود.
 (1980) Billings,B.R and Agthe , D. Eتحقيق
خود را با يك الگوي پويا در مورد كشش تقاضاي آب نسبت
به قيمت و درآمد شروع كردند .آنها از يك رابطة خطي
چندمتغيره با بهكارگيري متغيرهاي درآمد خانوار و قيمت
آب استفاده كردند .بر اساس اين مطالعه كشش قيمتي آب
بين  -0/268تا  -0/44و كشش درآمدي بلندمدت 0/705و

1. STON GERRY UTILITY FUNCTION
2. CLIEN - RAUBIN
 .3محاسبات اين قسمت در صور ت درخواست خواننده ارسال خواهد شد؛ لذا از آوردن جزئيات آن خودداري شده است .خوانندگان گرامي براي اطالعات
بيشتر دربارة شرايط الزم و كافي حداكثر كردن تابع مطلوبيت ميتوانند به كتاب هاي اقتصاد خرد در اين زمينه نظير اقتصاد خرد پيشرفته گرين -ماس
كالل ،خرد پيشرفته ليارد و خرد پيشرفتة ژل مراجعه كنند.
4. ORDINARY LEAST SQUARE
5. INSTRUMENT VARIABLE
6. MAXIMUM LIKELIHOOD
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براي كوتاهمدت نيز  0/358برآورد شد .مطالعة Cochran,

 (1985) R. Cotton, A.W.براي تقاضاي آب در يك
دورة بيستساله ( )1480-1461در شهرهاي اوكالهاما و
تولسا تخمين زده شد .كشش قيمتي در اين مطالعه -0/4
برآورد شدHow, C.W and Lineweaver, F. P. .
) (1967با بررسي آثار قيمت بر روي تقاضاي آب ساكنان
 34منطقه از اياالت متحدة آمريكا از اكتبر  1461تا ژوئن
 1466مصارف داخلي و غير داخلي آب را تفكيك و كشش
قيمتي آن را  -0/21تا  -1/57و كشش درآمدي را 0/0314
برآورد كردندAlqunaibet, M.H. and Johnston R.S .
) (1985با استفاده از تابع مطلوبيت استون گري حداقل آب
مورد نياز شرب روزانة هر نفر در كشور كويت را محاسبه
كردند .آنها با يك تابع تقاضاي خطي مصرف سرانة آب را
تابعي از قيمت و درآمد سرانه دانسته و كشش قيمتي آن را
بين  -0/476تا  -0/771و كشش درآمدي آن را بين 0/12
تا  0/21محاسبه كردند .در داخل كشور نيز تحقيقات
بسياري در اين خصوص انجام شده است كه در اين ميان
ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 (1997) Abediبراي محاسبة تابع تقاضاي آب
آشاميدني شهر مشهد از دادههاي سري زماني و دادههاي
مقطع عرضي  157نمونة تصادفي از بين مشتركان شهر
مشهد مطالعهاي را به انجام رساند .وي با روش حداقل
مربعات معمولي ) (OLSو تابع مطلوبيت استون گري
مصارف داخلي و غير داخلي در گروههاي مصرفي تابع تقاضا
را تخمين زد .نتايج حاصل از تحقيق وي بيانگر بيكشش
بودن تقاضاي آب نسبت به قيمت آن استBaghmalaei .
) (1992با تخمين تابع تقاضاي آب مصرفي شهر بوشهر با
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دادههاي سري زماني و مقطع عرضي در يك دورة
شانزدهساله ( )1370-1355و با استفاده از الگوهاي خطي،
نيمه لگاريتمي و لگاريتمي نمايي به نتايج مشابه ديگران
رسيد (2000) Hadian .در تحقيقي تحت عنوان «تخمين
تقاضاي آب براي شركتهاي آب و فاضالب كشور» تقاضاي
آب استانهاي كشور را به تفكيك برآورد كرد .وي از
دادههاي ادغامشدة سري زماني و مقطع عرضي استفاده كرد.
 (2002) Khoshkholghدربرآورد تابع تقاضاي آب شهر
تهران با دادههاي سري زماني و مقطعي در پنج منطقة آبي
شهر تهران نمونهاي معادل  500مشترك انتخاب كرد و
متغيرهاي مصرف مشتركان ،قيمت آب ،درجة حرارت و
ساير متغيرهاي جوي را در تقاضاي آب دخيل دانست.
نتایج و بحث
با توجه به دادههاي گردآوري شده در خصوص خانوارهاي
مورد بررسي ميتوان به طبقه (بلوك) مصرفي ،الگوي
مصرف ،ميزان مصرف ،اوج مصرف در ماههاي مختلف و
امكانات منزل كه بر تقاضاي آب مؤثرند اشاره كرد و در اين
زمينه اطالعات خوبي به دست آورد.
بررسيها نشان ميدهد خانوارهاي مورد مطالعه در دو
طبقة مصرفي داراي ميانگين مصرف  275متر و 125متر در
سال قرار گرفتهاند؛ به عبارتي ديگر ،الگوي مصرف آب
خانوارهاي شهر ايالم بهترتيب از مقدار زياد به كم ،در دو
دامنة  400 -200متر و  200-0متر قابل تعريف است.
مقادير ميانگين ،مينيمم ،ماكزيمم و انحراف معيار مصرف
خانوارها در جدول  1آمده است.

جدول  .1ویژگیهای آماری مشاهدات
تعداد

انحراف معيار

ماكزييم

مينيمم

ميانگين

سطح مصرف

132
155
21
2

44/11
55/14
51/07
41/01

11511
42135
13211
1350

111
315
510
704

125/13
275/01
451/01
175

 0-200متر مکعب
 200-400متر مکعب
 400-100متر مکعب
100و بیشتر متر مکعب

311

111/11

73712

704

230/5

كل

منبع :دادههاي تحقيق

ارقام ميانگين ،حداكثر و حداقل مصرف ماهانه با انحراف
معيار مربوط در جدول  2آمده است .ميانگين ماهانة مصرف

خانوارهاي مورد بررسي  41/38متر مكعب بوده است .ساير
اطالعات مصرف آب و امكانات خانوارها در جدول  3آمده است.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی مصرف آب (واحد :متر مكعب)
ماه

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

فاصلة اطمينان

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

35/1
40/1
31/1
44/3
44/2
50/2
44/1
44/3
41/4
31/1
34
31/1
57/2
70/1
11/3
41/7

11
21/7
21/1
22/5
21/1
21/1
31/4
22/1
25
24/2
11/7
20/1
33/1
45/1
42/1
35/1

1
1
4
4
2
1
1
3
5
1
1
1
1
2
4
1

13
105
112
113
110
120
170
153
111
201
13
103
205
214
217
307

32/17–31/1
37/2 –44/1
34/1 –41/1
40/7 – 7/1
31/5 – 1/1
41/1 – 4/3
42/1 –52/1
40/7 – 7/1
37/3 –45/5
34/1 – 43
30/1– 37/2
31/1– 43/1
53/3 – 11
15 – 75/3
11/5– 71/1
45/7– 53/1

كل

232

118/8

12

407

218–272/1

منبع :دادههای تحقيق

ضريب تغييرات ساالنة مصرف آب  51درصد و ضريب
تغييرات ساالنة قيمت آن نيز  136درصد به دست آمد؛ به
عبارت ديگر ،به طور متوسط مصرف و قيمت آب در
بلوكهاي مختلف مصرفي بهترتيب  51درصد و  136درصد
تغيير داشته است .با توجه به اينكه بسياري از خانوارهاي

مورد بررسي داراي باغچة خانگي ،تانكر يا منبع آب اضافي،
كولر ،وسيلة نقليه و ماشين لباسشويي بودند ،در تخمين تابع
تقاضا اين موارد بايد مورد توجه قرار گيرند .جدول 3
جزئيات بيشتري را در اين خصوص نشان ميدهد.

جدول  .3توزیع فراوانی امكانات منزل

نوع وسيله يا امكانات

دارد

جمع

ندارد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

استخر
باغچه

2
125

0/01
31/3

311
113

11/4
10/7

311
311

100
100

وان حمام
تانکر آب

1
201

2/5
15/7

310
101

17/5
34/3

311
311

100
100

وسیله نقلیه
شوفاژ

121
21

31/1
1/1

112
210

10/4
11/2

311
311

100
100

كولر
ماشین لباسشویی

217
121

13/4
31/1

21
117

1/1
11/1

311
311

100
100

منبع :دادههای تحقيق
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جدول  .5معرفی متغیرها

 :yمصرف ساالنه (متر مکعب) : X1 ،آب بهاي ساالنه (ریال) :X2 ،تعداد افراد خانواده (نفر) :X3 ،شاخص قیمتی مصرفكننده در مناطق
شهري ) :X4 ،4(CPIشاخص قیمت مواد خوراكی مصرفكننده در مناطق شهري :X5 ،در آمد ماهانة خانوار (هزار تومان) :X6 ،قطع آب،
 :X7آب دیگر (آب اضافی) : X8 ،فشار آب :X9 ،كیفیت آب :X10 ،وزن مصرفی :X11 ،مساحت عرصه (متر مربع) :X12 ،مساحت عیان
(متر مربع) :X13 ،درآمد ساالنه (هزار تومان) :X14 ،نسبت  CPIبه آب بها :X15 ،نسبت  CPIبه آب بها :X16 ،آب بهاي سال به مصرف
سال )AP( ،قیمت متوسط :X17 ،درآمد به آب بهاي سال :X18 ،درآمد سرانة ماهانه :X19 ،مصرف سرانة ساالنه :X20 ،مصرف ماهانة
متوسط :X21 ،آب بهاي ماهانه :X22 ،آب بهاي سرانة ساالنه :X23 ،نسبت درآمد ساالنه به آب بها :X24 ،لگاریتم مصرف ساالنه:X25 ،
تعداد شیر آب منزل :X26 ،لگاریتم درآمد ساالنه :X27 ،لگاریتم نسبت  CPIآب بها :X28 ،مصرف ماهانة سرانه :X29 ،لگاریتم درآمد به
آب بها :X30 ،لگاریتم درآمد ساالنه به آب بها :X31 ،لگاریتم مصرف سرانة سالیانه :X32 ،لگاریتم درآمد سرانة ساالنه :X33 ،لگاریتم تعداد
افراد خانواده :X34 ،لگاریتم تعداد شیر آب.
1

در اين تحقيق ،از روش نمونهگيري منظم ،سيستماتيك
استفاده شده است؛ همچنين براي تمامي مدلهاي ارائهشده،
پس از انتخاب مدل بر اساس مباني نظري ،به تصريح مدل و
رفع خودهمبستگي اقدام شده است 2.همة روابط فوق بر
اساس مدل نظري رابطة  3برآورد شده و تخمين زده شده
است ،به همين دليل براي جلوگيري از افزايش تعداد
صفحات از فرايند تخمين و تجزيهوتحليل براي تكتك

معادالت خودداري شده است.
پس از آنكه متغيرهاي مختلف كه بر تقاضاي آب تأثير
ميگذارند تعريف و اندازهگيري شدند به تخمينهاي
رگرسيوني مربوط پرداخته ميشود كه نتايج آن در قالب 11
مدل مختلف در جدول  5آمده است .انتخاب مدلها بر
اساس بهترين برازشها از نظر ويژگيهاي مطلوب
اقتصادسنجي بوده است.

جدول  .4نتایج تخمین مدلها
MODEL 1

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

** )( 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
2
)( 13.694)* ( 4.574)* ( 0.648) ( 3.666)* ( 0.9567
R =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
2
*)( 1.2581) ( 4.551)* ( 8.260)* ( 18.697)* ( 5.279
R =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
R2=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
R2=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
R2=0.760 , F=505.55, D.W=2.24

* )(8.366)* (1.745)** (31.779

توضيح ***،**،* :بهترتيب بيانگر معنيداربودن ضرائب در سطوح  1و  5و 11درصد است.

منبع :نتایج تحقيق
)2. GOGURATI (2001

1. SYSTEMATIC SAMPLING
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نتیجهگیری
اهميت آب از ابعاد مختلف بر كسي پوشيده نيست و روبهروز
با توجه به خشكساليهاي پيدرپي ضرورت استفاده صحيح
از آن بيشتر مي شود .دراين مقاله با توجه به مباني
نظري(استفاده ازتابع مطلوبيت استون گري براي كاالي با
ضرورت تامين حداقل معيشت) ،مطالعات ديگران و مطالعه
ميداني در شهر ايالم ضرورت توجه به متغيرهاي تأثيرگذار
بر مصرف آب خانگي بررسي ،تجزيهوتحليل و برآورد شدند.
نتايج اين مقاله نشان داد كه ميزان مصرف آب هر
خانوار در مرداد ماه حدود  1/5برابر بهمن ماه است؛ بنابراين
با داشتن مصرف كلي آب در بهمن ماه ميتوان مقدار
حداكثر آب مورد نياز در مرداد ماه را برآورد كرد و براي
تأمين آن برنامهريزيهاي الزم را به عمل آورد.
با توجه به اينكه متوسط مصرف آب خانوارها ماهانه
تغيير ميكند ،الزم است سيستم قيمتگذاري پلهاي ماهانه
اعمال شود .لذا سياستهايي همچون بخشودگي وجريمه
كمتر يا بيشتر از الگوي مصرف بايد ماهانه اعمال شود .با
محاسبة ميانگين هزينة كلي هر خانوار ميتوان گفت سهم
هزينة مصرف آب از كل هزينههاي زندگي خانوار حدود
 0/41درصد است كه بسيار پايين است .اين امر به كشش
درآمدي خيلي پايين براي مصرف آب خانگي درشهر ايالم
منجر شده است كه با نتايج تخمين كشش درآمدي ديگران
در داخل وخارج كشور سازگاري دارد.
متغيرهاي قيمت و درآمد سهم بسيار كمي از تقاضاي
آب آشاميدني را توضيح دادهاند؛ بنابراين در سياستگذاري و
مديريت تقاضاي آب بايد عالوه بر متغيرهاي اقتصادي نظير
قيمت و درآمد ،به عوامل و متغيرهاي ديگري نظير كيفيت
آب ،بعد خانوار ،دماي هوا ،امكانات منزل ،تعداد شير آب،
مساحت عرصه و اعيان نيز توجه شود؛ چراكه توجه صرف به
متغيرهاي اقتصادي (قيمت و درآمد) مبناي صحيحي براي

قيمتگذاري و سياستگذاري در بخش آب خانگي نيست و
ما را به نتيجة مطلوب نميرساند .قطعشدن آب بر مصرف
خانوارها تأثيري نداشته و حتي در خانوادههايي كه قطعي
آب داشتهاند به طور متوسط مصرف ساالنة آب  2/6متر
مكعب بيشتر بوده است .شايد اين امر ناشي از استفادة مردم
از منبع اضافي (تانكر) بوده است؛ چون اغلب خانوارها داراي
منبع اضافي (تانكر) بودهاند يا مسائلي ديگر در خصوص
وصل مجدد پيش آمده است كه خود نيازمند مطالعة ديگري
است.
فشار آب هيچ تأثيري بر مصرف سرانة آب نداشته است؛
بنابراين كمكردن فشار آب فقط باعث نارضايتي مردم
ميشود و تأثيري بر مصرف سرانة آنان ندارد؛ البته اين
موضوع بيارتباط با استفاده از منبع اضافي آب (تانكر)
نيست.
پيشنهاد ميشود براي فراهمآوردن زمينههاي الزم براي
تصميمگيري صحيحتر و انجام مطالعات بعدي ،جمعآوري و
پايش اطالعات و آمار در بخش آب خانگي با ويژگيهاي
خانوار ،منزل و منطقة محل سكونت متناسب باشد .الزم
است دستگاههاي ذيربط در مورد ارائة آمار و اطالعات
پيوسته در غالب سري زماني و دادههاي تابلويي اهتمام
بورزند.
سپاسگزاری
اين مقاله بر اساس طرح تحقيقاتي با عنوان"برآورد تابع
تقاضاي آب خانگي مبتني بر قيمتگذاري پلهاي و عوامل
مؤثر بر آن در شهر ايالم" نوشته شده است كه شركت منابع
آب ايران از آن حمايت مالي كرده است كه بدين وسيله از
آنها سپاسگزاري ميشود.
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