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Abstract
One of the most effective tools for water demand management
is the recognition of price and income elasticity for water
demand. In this study, using systematic review and metaanalysis, the factors affecting the price and income elasticity
for household water demand in Iran have been investigated.
Accordingly, first, using Rosenthal and Robin's approach in
systematic review, the effects of price and income elasticities
for household water demand have been calculated. Then, based
on the heterogeneity between the calculated effects of the
effect sizes, random and fixed effects models were used to
combine the results. Finally and according to the results, the
variables related to the water demand profile, the survey data,
the water price, the water pricing structure, the model, the
estimation method, the study area, and other characteristics of
the study, the estimated values of Prices and income elasticity
have been affected on household water demand. So water
demand management policies should be based on these
characteristics.
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چکیده
 شناخت کششهای قیمتی و،یکی از ابزارهای مؤثر مدیریت تقاضای آب
 در این مطالعه با استفاده از روش مرور.درآمدی تقاضای آب میباشد
 عوامل مؤثر بر کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای،سیستماتیک و متاآنالیز
 ابتدا با استفاده، بر این اساس. مورد بررسی قرار گرفتهاند،آب خانگی در ایران
از رویکرد روزنتال و رابین در مرور سیستماتیک و متاآنالیز اندازه اثرات
 سپس.کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی محاسبه شده است
 از مدلهای،با توجه به میزان عدم تجانس بین اندازه اثرات محاسبه شده
 در نهایت با توجه.اثرات تصادفی و ثابت برای ترکیب نتایج استفاده شده است
 دادههای، متغیرهای مربوط به مشخصات تقاضای آب،به نتایج بدست آمده
، مدل مورد بررسی، ساختار نرخ قیمتگذاری آب، قیمت آب،مورد بررسی
 منطقه مورد مطالعه و دیگر مشخصات مطالعه بر مقادیر برآورد،روش تخمین
 لذا،شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی مؤثر بودهاند
سیاستگذاری مدیریت تقاضای آب بایستی براساس این ویژگیها صورت
.پذیرد
، تقاضای آب، کشش درآمدی، کشش قیمتی:كلمات كلیدی
.مرورسیستماتیک
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تقاضای آب است و قیمتگذاری پویای منابع آب ابزار بسیار مؤثری
برای مدیریت میزان مصرف به جــای مدیریت عرضه است
( .)Arasteh and Fargami, 2019کمبود منابع آب همواره یکی از
مهمترین چالشهای اغلب کشورهای جهان بهویژه کشور ایران است.
یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل و مدیریت کمبود آب ،بررسی
تقاضای آب است ( .)Nahavandi and Akhmadian, 2019که در
این راستا برآورد کششهای قیمتی و درآمدی آب اهمیت باالیی دارد.

 -0مقدمه
تاکنون در سراسر جهان مطالعات زیادی به منظور تخمین تابع تقاضای
آب انجام شده است که به طور عمده هدف از انجام این مطالعات،
برآورد کششهای 1تقاضای آب و یا پیشبینی مقدار تقاضای آب برای
سالهای آینده بوده است .در کشور ایران این مطالعات برای مناطق
مختلف کشور و نیز برای مصارف مختلف آب انجام شدهاند که در اکثر
این مطالعات مقادیر کششهای تقاضای آب محاسبه شدهاند .ولی
مقادیر کششهای محاسبه شده در مطالعات مختلف با هم متفاوت
بوده و تاکنون علت این تنوع کششها مشخص نشده است .در این
مطالعه از روش مرور سیستماتیک 2و متاآنالیز 3برای بررسی کمّی علل
تنوع کششهای تقاضای آب مناطق مختلف کشور به دلیل عدم وجود
دادههای کامل تنها مقاالت بین سالهای  1369تا  ،1304انتخاب شده
است و بخاطر تفاوت در نتایج مطالعات انتخاب روشی که به کمک آن
بتوان همه مطالعات انجام شده را درخود جای دهد و در عین تمام
کننده آنها بوده و نتایج جدید بدست دهد خالی بود لذا از روش مرور
سیستماتیک و متاآنالیز استفاده شد.

) Dalhuisen (2003با هدف بررسی علل تنوع کششهای قیمتی و
درآمدی تقاضای آب مسکونی در آمریکا با استفاده از روش متاآنالیز،
به طور خالصه به این نتیجه رسید که ،متغیرهای مربوط به آب و هوا،
ساختار نرخ آب ،قیمت آب ،درآمد سرانه ،دادههای مطالعه و وضعیت
انتشار مطالعات ،بر کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی
مؤثر بودهاند Espey and Espey (1997) .مطالعهای با عنوان متاآنالیز
کششهای قیمتی تقاضای آب خانگی انجام دادهاند که عوامل مختلف
مؤثر بر تنوع کششهای قیمتی تقاضای آب خانگی آمریکا را بررسی
نمودند و عواملی مثل تراکم جمعیت ،اندازه خانوار و درجه حرارت تأثیر
معنیداری بر کشش قیمتی تقاضای آب خانگی نداشته است.
) Tahamipour et al. (2017نشان دادند که در همه طبقات مصرفی
کشش قیمتی تقاضای آب کمتر از یک میباشد .این کم کشش بودن
تقاضای آب مؤید ارزان بودن آن است.

مطالعه متاآنالیز تقــاضـــای آب خــانگی آمریکا و اروپا توسط
) Sebri (2013انجام گردیده است که در آن سنتز نتایج مطالعات
تجربی ،در مورد عوامل مؤثر بر کششهای قیمتی ،درآمدی و اندازه
خانوار در تقاضای آب مسکونی بررسی شده است .وی با انجام سه
متارگرسیون با متغیرهای وابسته :کشش قیمتی ،درآمدی و اندازه خانوار
برای تقاضای آب مسکونی با  1گروه متغیر توضیحی و  199مطالعه
شامل برآوردهای کشش قیمتی 72 ،مطالعه شامل برآوردهای کشش
درآمدی و  23مطالعه شامل برآوردهای کشش اندازه خانوار ،با روش
متاآنالیز به این نتیجه رسیده است که ،تورش انتشار وجود نداشته است
یعنی از تمام نتایج مطالعات ،در فراتحلیل استفاده شده است .او با
استفاده از روش حداقل مربعات وزنی 4از بین متغیرهای مربوط به
مشخصات تقاضا ،وجود متغیرهای توضیحی درآمد  ،اندازه خانوار ،متغیر
دامی فصل و تراکم جمعیت در تابع تقاضا که منجر به کاهش
کششهای قیمتی شده و وجود متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا منجر
به افزایش کششهای قیمتی تقاضای آب خانگی شده ،استفاده کرده
است .از طرفی دیگر ،وجود متغیرهای وابسته تأخیری ،دامی فصل،
تراکم جمعیت و بارش موجب کاهش کششهای درآمدی و کشش
اندازه خانوار شدهاند و متغیرهای مربوط به مشخصات دادهها ،قیمت
آب ،ساختار قیمتگذاری آب ،مدل و روش تخمین تابع تقاضا ،منطقه
مورد بررسی ،دوره زمانی مطالعه و استفاده از رویکرد انتخاب گسسته-
پیوسته نیز بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی ،درآمدی و اندازه
خانوار مؤثر بودهاند .یکی از ابزارهای توسعه پایدار منابع آب مدیریت

در ا یران گرچه هنوز کسی با روش متاآنالیز یا مرور سیستماتیک به
بررسی کششهای قیمتی و درآمدی آب خانگی نپرداخته یا محقق از
آن بی خبر بوده است ،اما بصورت انفرادی در شهرهای مختلف با
روشها و دادههای مختلف کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب
خانگی اندازهگیری شدهاند که لیست آنها در جدول ورودی متاآنالیز این
مقاله آمده است .لذا نوآوری این مقاله انجام آن برای اولین بار در ایران
میباشد.
 -0مبانی نظری
از نظر تئوریک تقاضای مصرفکننده و کششهای قیمتی و درآمدی
تقاضای آب با ادبیات اقتصاد خرد در تئوری رفتار مصرفکننده جای
می گیرد که در آن تقاضا برای یک کاالبه عوامل مختلف بستگی دارد
و رابطه کلی آن بصورت زیر میباشد:
D
)Q X = F(PX , I, PY , A, E...
()1
D
که در آن Q X ،مقدار تقاضای کاالی  PX ،Xقیمت کاالی I ،X
درآمد PY ،قیمت سایر کاالها A ،تبلیغات و  Eانتظارات نسبت به آینده
میباشـــد ( .)Nazari, 2001همچنین کششهای قیمتی و درآمدی
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تقاضا بهصورت روابط  2و  3میباشند:
()2

dQDX dPX
dLnQDX
EP = −
=. D
dPX dQ X
dLnPX
dQDX I
dLnI
= EI
.
=
dI QDX
dLnQDX

()3

که در آنها  EPو  EIبه ترتیب کشش قیمتی وکشش درآمدی و
و

dLnI
dLnQD
X

سپس جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری ،مراحل اجرایی پژوهش آورده
شده است.
مطالعات عموماً به دو دسته ،مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه تقسیم
میشوند .مطالعات اولیه ،مطالعاتی هستند که بررسی و استخراج
اطالعات را به صورت مستقیم ،از میدان مطالعه انجام میدهند .حال
آنکه مطالعات ثانویه ،مطالعاتی هستند که حاصل ترکیب و تحلیل
مطالعات اولیه میباشند .مطالعات مروری در دسته مطالعات ثانویه قرار
دارند و مطالعاتی هستند که به بررسی جامع مجموعه مقاالت منتشر
شده در یک زمینهی واحد و تحلیل کردن آنها ،برای رسیدن به
نتیجهای مشخص میپردازند (.)Yarmohamadian et al., 2001
همچنین مطالعات مروری به دو دسته مطالعات مرور نقلی 1و مطالعات
مرور سیستماتیک تقسیم شدهاند .مطالعه مرور نقلی ،فرآیندی ذهنی0
میباشد و در معرض خطا قرار دارد و نویسنده روش کار مشخصی
نداشته و انتخاب مطالعات توسط وی ،با توجه به تجربه و نظر شخصی
وی صورت میگیرد .یعنی بیشتر مطالعاتی انتخاب میشوند که موافق
نظر نویسنده باشند و بعد از جمعآوری مطالعات ،بر اساس تعداد
مطالعات موافق و مخالف ،نتیجهگیری میشود ( Malbosbaf and
 .)Azizi, 2000دسته دیگر ،مطالعات مرور ساختارمند بوده و مطالعاتی
هستند که با روش جست و جوی ساختار یافته ،منابع را جست و جو
کرده و نتایج را به صورت کمّی (با استفاده از متاآنالیز) ،مورد آنالیز
آماری قرار میدهند ( .)Moatamedian, 2003بنابراین نتایج بدست
آمده از روش مرورسیستماتیک در مقایسه با روش مرور نقلی ،قابل
اعتمادتر میباشند .اصطالح متاآنالیز ،اولین بار توسط گالس 19در سال
 1076در روانشناسی به کار برده شد .که وی متاآنالیز را ،بررسی نتایج
تحلیل آماری با هدف رسیدن به نتایج کلی ،تعریف کرده بود ( Talebi,
 .)2010به طور کلی متاآنالیز یا فراتحلیل ،عبارتست از ترکیب ،آنالیز و
تحلیل نتایج مطالعات مستقلی که همگی هدف یکسانی را دنبال
میکنند و هدف از آن پاسخ به یک سؤال مشخص میباشد
( .)Modirian et al., 2011بنابراین روش فراتحلیل عینیتر از روش
بازنگری سنتی است و محققی که با این روش ،پژوهشهای یک زمینه
خاص را بررسی میکند ،کمتر دچار پیش داوریهای ذهنی میگردد
( .)Azadi ahmadababdi et al., 2013در مطالعات فراتحلیل بعد از
انتخاب موضوع ،مسأله فرموله شده و مطالعاتی که با موضوع مورد
بررسی مرتبط باشند؛ جمعآوری میشوند .سپس مطالعات کدگذاری و
استخراج شده و آمارهها ،میانگینها و سایر دادههای آماری به اندازه
اثر 11تبدیل شده و در نهایت اندازههای اثر ،با هم ترکیب شده و سپس
تفسیر میگردند ( .)Mohamadi et al., 2012اندازه اثر میزان
همبستگی میان دو متغیر را نشان میدهد (.)Nasrolahi at al., 2013
در واقع اندازه اثر ،شاخصی کمّی میباشد که نتایج و یافتههای آماری

dLnQD
X
dLnPX

نیز تغییرات تقاضا ناشی از قیمت و درآمد میباشند

( .)Mohamadi, 1998تقاضای آب با توجه به کاربردهای وسیع آن،
به سه دسته :تقاضای آب کشاورزی ،آب صنعتی و آب شهری تقسیم
میشود که در هر کدام از این گروهها ،آب کاربردهای مختلفی دارد.
تقاضای آب در بخش کشاورزی و صنعت ،در واقع تقاضا برای یک
عامل تولیدی یا کاالی واسطهای میباشد .ولی تقاضای آب خانگی،
تقاضا برای کاالی نهایی مصرفی میباشد ( Pagoian and Hosseni,
 .)2003بنابراین هر کدام از کاربردهای آب ،منجر به استخراج توابع
تقاضای مختلفی برای آب میگردد و به تبع آن ،کششهای تقاضای
آب در مصارف مختلف متفاوت میباشند .در این پژوهش بر تقاضای
آب خانگی ،که بخشی از تقاضای آب شهری میباشد؛ تأکید شده است
و هدف از این مطالعه ،بررسی عوامل مختلف مؤثر بر کششهای
قیمتی و درآمدی تقاضای آب مسکونی میباشد.
 -3روش تحقیق
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز ،نوعی از مطالعات مروری هستند
که روشهای سیستماتیک به کار رفته در آنها ،تأثیر شانس ،خطا و
سوگیریها را از بین برده و نتایج معتبری برای تصمیمگیری و
نتیجهگیری عرضه میکند ( .)Modirian et al., 2001برای انجام
یک مطالعه مرور سیستماتیک میتوان از روشهای آماری نظیر
متاآنالیز استفاده نمود .متاآنالیز عبارتست از بکارگیری روشهای آماری
خاص ،برای خالصه کردن نتایج مطالعات مستقل ،به منظور یافتن
دقیقترین شکل ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی .این روشهای
آماری کمک میکنند که جمعبندی اطالعات مقاالت مختلف و
خالصه نمودن آنها به صورت عینی ،5صورت پذیرند و نظرات شخصی
تأثیر خاصی در این فرآیند نداشته باشند (.)Haghdoost, 2001
در این پژوهش ،مطالعه از نوع مطالعات مرور سیستماتیک میباشد و
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش فراتحلیل (متاآنالیز) و
مدلهای اثرات ثابت و تصادفی و ترکیبی استفاده شده است .همچنین
به منظور آنالیز دادهها ،نرمافزار اسپیاساس 6و استتا 7مورد استفاده
قرار گرفتهاند .در ادامه این بخش ابتدا به طور مختصر روش
مرورسیستماتیک ،فراتحلیل و رویکرد آماری آن آورده شده است.
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خارجی 26و پایگاههای پایاننامههای الکترونیکی ،27مورد جست و جو
قرار میگرفتند .همچنین ،در این قرارداد مشخص شد که به منظور
جلوگیری از بوجود آمدن تورش انتشار ،جست و جوی کلید واژههای
فارسی و التین میبایست در منابع دستی جست و جو شامل :جست و
جوی دستی در سیستم یکپارچه کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی،21
مقاالت کنفرانسها ،طرحهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی مربوط به
شرکت منابع آب تمام استانهای کشور ،عناوین مجالت معتبر داخلی،
جست و جو در پایاننامهها و طرحهای پژوهشی موجود در کتابخانه
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت وزارت علوم تحقیقات و
فناوری ،سمینارها و کنفرانسهای خارجی و مجالت و مقاالت
پژوهشهای التین 20مورد جست و جو قرار میگرفتند .عالوه بر این
در این قرارداد مشخص شد که بعد از تعیین استراتژیهای جست و
جو ،میبایست عنوان و چکیده مطالعات ،مورد بررسی قرار گرفته و
مطالعاتی که موضوع آنها مربوط به تقاضای آب خانگی /شرب شهری
بوده ،وارد لیست اولیه شده اما مطالعاتی که مربوط به تقاضای آب
کشاورزی ،صنعتی و تجاری باشند؛ از بررسی حذف شوند .همچنین ،به
منظور استخراج دادهها چک لیستی طراحی شد که بر اساس این چک
لیست میبایست اطالعاتی شامل :نام پژوهشگر ،عنوان پژوهش ،سال
و محل انجام پژوهش ،شیوه انتخاب نمونه ،حجم نمونه ،نوع مطالعه،
مقادیر کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب محاسبه شده،
متغیرهای مورد بررسی ،خصوصیات دادههای پژوهش ،خصوصیات
قیمت و نرخ آب در مطالعه مورد بررسی ،شکل تابع تقاضای آب در
مطالعه مورد بررسی ،روش تخمین تابع تقاضای آب و ابزار سنجش
کششهای تقاضای آب و دوره زمانی مطالعه از تمام مطالعات مورد
بررسی ،به صورت دستی استخراج شده و با توجه به معیارهای ورود و
خروج مطالعات به متاآنالیز ،وارد لیست نهایی گردند .الزم به ذکر است
که معیارهای ورود شامل تمام مطالعاتی بوده که کششهای قیمتی یا
درآمدی و یا هر دو کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب مسکونی را
برای مناطق مختلف ایران ،بین سالهای  1369-1304محاسبه کرده
باشند و معیارهای خروج شامل :غیر مرتبط بودن مطالعات با موضوع
مورد بررسی ،وجود دادههای ناکافی در مطالعه ،عدم دسترسی به متن
کامل مطالعه ،کیفیت پایین مطالعه مورد بررسی بودهاند .همچنین
پایانامههای مقطع کارشناسی به دلیل احتمال دقت کمتر کنار گذاشته
شدند .همچنین ،مشخص شد که بعد از تهیه لیست نهایی ،به منظور
کامل شدن نتایج جست و جو ،منابع مطالعات انجام شده میبایست به
صورت دستی مورد بررسی قرار گرفته و برای بررسی ناهمگنی
مطالعات ،شاخص  I2مورد استفاده گیرد و در صورت وجود ناهمگنی
بین مطالعات ،دادهها با استفاده از مدل اثرات تصادفی با هم ترکیب
گردند و در صورت همگن بودن آنها ،مدل اثر ثابت مورد استفاده قرار
گیرد .عالوه بر این در این قرارداد مشخص شد که برای آنکه

مطالعات ،در قالب آن خالصه و یکدست میشوند و هدف استفاده از
آن ،یک شکل کردن یافتههای آماری گوناگون مطالعات ،در شاخص
عددی و اندازهای مشترک میباشد؛ تا امکان مقایسه و ترکیب نتایج
آماری مطالعات فراهم گردد ( .)Mohamadi et al., 2012الزم به
ذکر است که از آنجایی که برخی از مطالعات کوچکتر و برخی وسیعتر
میباشند؛ طبیعی است که میبایست به نتایج مطالعات بزرگتر بیشتر
توجه نمود و لذا برای بدست آوردن اندازه اثر ترکیبی ،به جای استفاده
از میانگین ساده میتوان از میانگین وزنی 12استفاده نمود .بر اساس
این روش ،اندازه اثرات در هر مطالعه مستقل ،قبل از ترکیب با اندازه
اثر دیگر مطالعات مستقل ،بر اساس اندازه نمونه یا واریانس آن مطالعه
وزندهی میشوند سپس با توجه به میزان عدم تجانس بین مطالعات،
با استفاده از مدلهای اثرات ثابت و تصادفی ،اندازه اثر ادغام شده
محاسبه میگردد و میزان معنیداری رابطه کلی در فواصل اطمینان
معین بررسی میشود ( .)Nasrolahi et al., 2013جامعه آماری
تحقیق تمام مطالعات با موضوع تقاضای آب خانگی میباشند که بین
سالهای  1369تا  1304برای شهرهای مختلف کشور ایران انجام
شدهاند.
 -0-3مراحل انجام پژوهش

این پژوهش نیز همانند سایر مطالعات مرورسیستماتیک و فراتحلیل ،از
 7مرحله تشکیل شده است که عبارتند از :مرحله اول) تعیین سؤال
پژوهش :سؤال اصلی پژوهش به این صورت بوده که چه عواملی بر
تنوع کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ایران بین
سالهای  1369تا  1304مؤثر بودهاند؟ مرحله دوم) تنظیم قرارداد
پژوهش :که درآن به منظور جلوگیری از سوگیری ،قراردادی تنظیم
شده است که روشهای جست و جوی متون مشخص گردید و تعداد
 6کلید واژه فارسی شامل :تقاضای آب خانگی /شهر /شهری /مصرفی/
مسکونی /شرب ،طراحی شده که میبایست در پایگاههای معتبر
اطالعات الکترونیکی ایران شامل :پایگاه اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی ،13بانک اطالعات نشریات کشور ،14پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات کشور ،15پایگاه مجالت تخصصی نور ،16سیویلیکا،17
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران ،11سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران ،10مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری و گوگل
اسکوالر 29مورد جست و جو قرار میگرفتند .همچنین معادل التین
کلید واژههای فارسی ،به صورت  10کلید واژه التین ،طراحی شد که
میبایست در بانکهای مهم اطالعاتی التین شامل :بزرگترین پایگاه
اطالعات پایاننامههای جهان ،21نشریههای الکترونیکی التین،22
پایگاههای پایانامههای التین ،23پایگاههای مجالت الکترونیکی،24
پایگاههای مقاالت الکترونیکی التین ،25بانک مقاالت کنفرانسهای
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پایاننامه مربوط به مقطع لیسانس نیز با توجه به معیارهای ورود و
خروج مطالعات به متاآنالیز حذف شد .دسترسی به متن کامل  29مطالعه
نیز ،با وجود پیگیری فراوان و فرستادن ایمیل برای نویسندگان،
امکانپذیر نبود 2 .مطالعه نیز به دلیل کیفیت پایین حذف شدند .در
نهایت تعداد  16مطالعه برای تجزیه و تحلیل وارد مرحله بعد شدند.

برآوردهای مربوط به کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی قابل
مقایسه باشند؛ این مقادیر با استفاده از رویکرد روزنتال و رابین ،39به
اندازه اثر تبدیل شده سپس برای ترکیب اندازه اثرات ،میانگین وزنی
آنها محاسبه شود .بعد از محاسبه اندازه اثرات ترکیبی ،این مقادیر در
حالتهای مختلف متغیرهای توضیحی با هم مقایسه شده تا تأثیر هر
یک از متغیرهای توضیحی بر کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای
آب خانگی مشخص گردد .برای بررسی سوگیری در انتشار ،میبایست
از آزمونهای بِگ 31و اِگِر 32استفاده گردد .در نهایت مشخص گردید
که برای انجام متاآنالیز و تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار Stata
استفاده شود و برای تفسیر نتایج بدست آمده به معنیداری و شدت اثر
نتایج بدست آمده توجه شود.

مرحله چهارم) استخراج اطالعات :استخراج اطالعات از مطالعاتی که
وارد لیست نهایی شده بودند؛ به صورت دستی و با استفاده از چک
ل یست از پیش تعیین شده صورت گرفته است .پژوهش استخراج شده
بودند؛ کد گذاری شده و وارد نرمافزار  SPSSشوند تا برای متاآنالیز
مورد استفاده قرار بگیرند .مرحله پنجم) ارزیابی کیفیت مطالعات :در
این مطالعه برای بررسی کیفیت مطالعات اولیه ،این مطالعات بار دیگر
از نظر طرح مطالعه و موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .تا
مطالعاتی وارد متاآنالیز گردند که مرتبط با موضوع مورد بررسی در این
مطالعه باشند .همچنین ،این مطالعات از نظر کیفیت انجام کار (برای
پرهیز از بروز خطاهای سیستماتیک) ،روش نمونهگیری (برای بررسی
میزان تعمیمپذیری نتایج متاآنالیز) ،ابزار جمعآوری و تجزیه و تحلیل
اطالعات ،مورد بررسی قرار گرفتند .تا مطالعات با کیفیت وارد تجزیه
و تحلیل متاآنالیز گردند و منجر به نتایج قابل اعتمادتری شوند .مرحله
ششم) تحلیل دادهها و ارائه نتایج :در این مرحله بعد از کدگذاری
اطالعات و انتقال آنها به نرمافزار  ،SPSSتجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از مدلهای اثرات تصادفی و ثابت و با استفاده از نرمافزار Stata
صورت گرفته است که نتایج مربوط به این قسمت در بخش بعدی
آورده شده است .مرحله هفتم) تفسیر نتایج :همانند سایر مطالعات مرور
سیستماتیک ،در این پژوهش نیز بعد از تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه
نتایج ،تفسیر نتایج انجام شده است .الزم به ذکر است که با توجه به
اینکه در این مطالعه متغیرها به صورت دامی و چندحالته بودهاند؛ سعی
شده است که تفسیر نتایج با دقت کامل صورت گیرد.

مرحله سوم) جست و جوی متون :در این مرحله نیز با توجه به
استراتژیهای جست و جوی مشخص شده در قرارداد پژوهش ،ابتدا
جست و جو با استفاده از کلید واژههای فارسی و التین در منابع
الکترونیکی فارسی ،انجام شده که حاصل این جست و جو ،تعداد 041
مطالعه فارسی و تعداد  11مطالعه التین بوده است .در ادامه با جست
و جوی کلید واژههای التین در بانکهای مهم اطالعاتی التین ،تعداد
 62مطالعه التین مشخص گردید که در نهایت با جست و جوی کلید
واژههای فارسی و التین در منابع دستی جست و جو ،تعداد  51مطالعه
فارسی مشخص گردید .بنابراین در مجموع تعداد  1970مطالعه فارسی
و التین ،با جست و جوی کلید واژههای فارسی و التین در منابع جست
و جوی الکترونیکی و دستی مشخص شد .در ادامه به منظور تهیه
لیست اولیه مطالعات در متاآنالیز ،عناوین و چکیدههای این مطالعات
مورد بررسی قرار گرفتند تا مطالعات تکراری و غیر مرتبط با موضوع
مورد بررسی حذف گردند .که تعداد  556مطالعه به علت تکراری بودن
حذف شدند .و نتیجه بررسی عنوان و چکیده  523مطالعه فارسی و
التین ،در نهایت منجر به شناسایی تعداد  51مطالعه مرتبط با موضوع
مورد بررسی در این مطالعه گردید .بعد از تهیه لیست اولیه که شامل
 11مطالعه فارسی و التین بود؛ پژوهشگر اقدام به تهیه متن کامل
مطالعات نموده ،تا با بررسی محتوای این مطالعات و با در نظر گرفتن
معیارهای ورود و خروج مطالعات مشخص شده در قرارداد پژوهش به
متاآنالیز ،لیست نهایی مطالعات تهیه گردد .الزم به ذکر است که با
بررسی منابع مطالعات بدست آمده نیز تعداد  4مطالعه مرتبط با موضوع
مورد بررسی ،به نتایج جست و جو اضافه گردیدند و در نهایت 62
مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .که از این تعداد مطالعه  19مورد با
مطالعه متن کامل ،به دلیل غیر مرتبط بودن با موضوع مورد بررسی در
این مطالعه حذف شدند 13 .مورد نیز به دلیل وجود اطالعات ناقص در
متن و با توجه به اینکه با فرستادن ایمیل برای نویسندگان آن مطالعه،
اطالعات کامل نشدند ،به ناچار از بررسی حذف شدند .همچنین1 ،

 -9يافته های پژوهش
در این مطالعه ،از مجموع  16مطالعه مورد بررسی ،تعداد کل نمونه
 25309نفر مورد بررسی قرار گرفتهاند .همچنین از این  16مطالعه،
تعداد  69کشش قیمتی و  47کشش درآمدی تقاضای آب خانگی ،برای
تجزیه و تحلیل وارد متاآنالیز شدند .مشخصات مطالعات وارد شده به
متاآنالیز در جدول  1آورده شده است.
بعد از استخراج دادهها از مطالعات اولیه مورد بررسی ،کششهای قیمتی
و درآمدی قبل از ترکیب شدن ،تبدیل به اندازه اثر شده ،سپس با توجه
به میزان عدم تجانس بین مطالعات ،از مدلهای اثرات تصادفی و ثابت
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Table 1- The characteristics of the studies that were analyzed for the meta-analysis

جدول  -0مشخصات مطالعاتی كه برای تجزيه وتحلیل وارد متاآنالیز شدند
Income
Elasticity

Price
Elasticity

Number
of samples

City

Release
year

Year

Number
of
Income
Elasticity
2

Number
of
price
Elasticity
2

0.620.027
0.104-1
0.52

)(-0.27)-(-0.06

400

Zahedan

2007

)-(-0.64)-(-.0547
-0.47

152
191

Arak
Tehran

2010
2009

)-(-0.121)-(-0.321

100

Tehran

2008

Khosh Akhlagh
)et al. (1
Sajjadifar et al.
Khoshbakhat et
al.
Sabouhi et al.

10
1

10
1

1

7

0.287

)-(-0.131)-(-0.321

500

Tehran

2002

266

neyshabour

2011

Khosh Akhlagh
)et al. (2
Fallahi et al.

7

7

1

1

0.2910.391
0.15

6

-0.15

Marvdasht

2007

Mousavi et al.

7

0

5

-

)-(0.001)-(-0.035

50

2000
2014
2010

)Asadi et al. (1
Soheily et al.
Amirnezhad et
al.
Ansari et al.

8
9
10

0
1
1

1
1
1

0.41
0.22

-0.23
-0.145
-0.02

127
102
442

Tonekabon
Rasht
Sari

11

7

7

12

12

)-(-0.21)-(-0.02

1000

Hamedan

2000

)Asadi et al. (2

1
2

1
2

-0.02
)-(-0.17)-(-0.01

200
796

Esfahan
Shiraz

1995
1996

Abtahi et al.
Kolahi et al.

0
1

1
1

0.310.034
0.010.084
0.14
0.1750.211
0.28

)-(-0.013)-(-0.104

500

Tabriz

2014

12
13
14

-0.63
-0.49

152
45

Esfahan
Hamedan

2000
1998

و روش میانگین وزنی برای محاسبه اندازه اثرات ترکیبی کششهای
قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی استفاده شده است .به این صورت
که در صورتی که مقدار شاخص  I2از  59درصد بیشتر بوده ،از مدل
اثر ثابت و در صورتی که این شاخص از  59درصد کمتر بوده از مدل
اثر تصادفی برای ترکیب اندازه اثرات کششهای قیمتی و درآمدی
تقاضای آب خانگی استفاده شده است .نتایج مربوط به محاسبات اندازه
اثرات ترکیبی برای کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی،
به ترتیب در جداول ( )2-aو ( )3-aدر ضمیمه مقاله آورده شده است.

Rows

1
2
3
4
5

15
Shamsai
16
Movahedi
Resource: Research Result

ترکیبی کششهای قیمتی و درآمدی هر یک به صورت جداگانه ،در
حالتهای مختلف متغیرهای توضیحی در صورت معنیدار 33بودن با هم
مقایسه شدهاند .بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مربوط به گروه اول
که شامل وجود یا عدم وجود متغیرهای درآمد ،اندازه خانوار ،تراکم
جمعیت ،متغیر وابسته تأخیری ،درجه حرارت و بارش در تابع تقاضای
آب خانگی بر متغیرهای وابسته ،با استفاده از مدل اثرات تصادفی و
ثابت ،نشان داد که از بین متغیرهای ذکر شده وجود درآمد و اندازه
خانوار در تابع تقاضای آب خانگی ،نسبت به شرایط عدم وجود آنها،
موجب کاهش کششهای قیمتی تقاضای آب خانگی شده است .از
طرف دیگر وجود متغیرهای تراکم جمعیت ،وابسته تأخیری ،درجه
حرارت و بارش در تابع تقاضا ،نسبت به حالت عدم وجود آنها ،موجب
افزایش کشش قیمتی تقاضای آب خانگی شده است.

همانطور که در جدول ( )2-aو ( )3-aنشان داده شده است ،اندازه اثرات
ترکیبی کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ،در حالتهای
مختلف متغیرهای توضیحی با توجه به میزان شاخص  I2و با استفاده
از مدل اثرات تصادفی و ثابت محاسبه شدهاند .عالوه بر این مقدار
اندازه اثرات ترکیبی کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی،
در حالت کلی نیز محاسبه شدهاند که مقدار آن برای کششهای قیمتی
 -9/110و برای کششهای درآمدی  9/323بوده است .برای بررسی
تأثیر هر یک از متغیرهای توضیحی بر متغیرهای وابسته ،اندازه اثرات

در مورد تأثیر هریک از متغیرهای توضیحی گروه اول بر کششهای
درآمدی ،با توجه به نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی ،میتوان
نتی جه گرفت که وجود متغیرهای درآمد ،تراکم جمعیت ،درجه حرارت
و بارش در تابع تقاضا ،نسبت به حالت عدم وجود آنها ،موجب افزایش
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کششهای درآمدی ،مقادیر برآورد شده کششها ،هنگام استفاده از
دادههای مربوط به مصرف ساالنه بیشتر از زمانی است که از دادههای
مربوط به مصرف فصلی و ماهانه استفاده شده باشد .در واقع حساسیت
مصرفکنندگان نسبت به تغییر قیمت آب در شرایط استفاده از دادههای
مربوط به دوره مصرف ماهانه آب ،نسبت به دوره مصرف فصلی و
ساالنه بیشتر بوده است .بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات
تصادفی و ثابت ،در صورتی که طبیعت دادههای مورد استفاده در
مطالعه ،سری زمانی باشند؛ تأثیر معنیداری بر مقادیر کششهای
قیمتی تقاضا نداشتهاند .اما کششهای قیمتی تقاضا در شرایط استفاده
از دادههای مقطعی نسبت به دادههای ترکیبی بیشتر بودهاند .همچنین
مقادیر برآورد شده کششهای درآمدی به ترتیب استفاده از دادههای
سری زمانی ،مقطعی و ترکیبی ،افزایش یافتهاند .بنابراین به طور کلی
میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مربوط به مشخصات دادههای مورد
بررسی در مطالعه ،بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی
تقاضای آب خانگی مؤثر بوده است.

کششهای درآمدی و وجود متغیرهای اندازه خانوار و متغیر وابسته
تأخیری در تابع تقاضای آب خانگی ،نسبت به حالت عدم وجود آنها،
موجب کاهش کششهای درآمدی تقاضای آب خانگی شده است.
بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از این قسمت ،وجود متغیرهای
درآمد ،متغیرات جوی و ترکیب و بعد خانوار در تابع تقاضا ،بر
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا مؤثر بودهاند و این نتایج متناسب
با انتظارات تئوریکی بودهاند.
بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به مشخصات دادههای مطالعه ،بر
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ،بر اساس نتایج
بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و ثابت ،استفاده از دادههای مربوط
به مصرف آب در تابستان در مقایسه با دادههای مربوط به مصرف
زمستانی آب و استفاده از دادههای مربوط به مصرف بیرون از منزل
آب (حیات و باغچه) در مقایسه با دادههای مربوط به مصرف داخلی
آب ،برآوردهای با کششتری از کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای
آب خانگی ایجاد کردهاند که از آنجایی که مصرف آب در فصل تابستان
نسبت به فصل زمستان و در فعالیتهای بیرون از منزل نسبت به
فعالیتهای داخل منزل بیشتر بوده است؛ این نتیجه که کششهای
مربوط به مصرف فصل تابستان و استفاده بیرون منزل آب ،بیشتر از
کششهای مربوط به مصرف آب در فصل زمستان و استفاده داخل
منزل آب هستند؛ قابل انتظار بوده است .در مورد تأثیر سطح دادهها بر
مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی نیز ،بر اساس نتایج
بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و ثابت ،وقتی دادههای مورد استفاده
در تخمین تابع تقاضا و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای
آب خانگی ،در سطح خانوار بوده ،در مقایسه با وقتی که دادهها در
سطح کلی بودهاند؛ منجر به برآوردهای با کششتری از کششهای
قیمتی تقاضای آب خانگی شدهاند .اما تأثیر سطح کلّی دادهها بر
کششهای درآمدی ،از نظر آماری معنیدار نبوده است .به عبارت دیگر
در صورت استفاده از دادههای در سطح خانوار نسبت به استفاده از
دادههای کلی ،حساسیت مصرف کنندگان آب خانگی نسبت به قیمت
آب بیشتر بوده است .به عبارت دیگر هنگامی که در مطالعه از دادههای
خرد یا در سطح خانوار استفاده شده باشد ،حساسیت مصرفکنندگان
نسبت به تغییرات قیمت ،بیشتر بوده است.

از آنجایی که در مطالعات تقاضای آب مربوط به مناطق مختلف ایران،
از قیمتهای متوسط و نهایی آب ،در برآوردها استفاده شده است؛ در
متاآنالیز نیز تأثیر این دو نوع قیمت بر متغیرهای وابسته مورد بررسی
قرار گرفته است .بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و
ثابت ،مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب
خانگی ،در هنگام استفاده از قیمتهای نهایی آب ،بیشتر از زمانی
میباشند که در مطالعه از قیمتهای متوسط استفاده شده باشد .به
عبارت دیگر حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییر قیمت آب و
درآمد ،در شرایط استفاده از قیمت نهایی آب ،بیش از حالتی بوده که از
قیمتهای متوسط آب استفاده شده است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که مشخصات قیمت آب ،تأثیر قابل توجهی بر کششهای
قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی داشته است که این نتیجه در
راستای انتظارات تئوریکی بوده است.
از آنجایی که در مطالعات تقاضای آب مورد بررسی در این مطالعه،
ساختار قیمتگذاری آب به صورت بلوک فزاینده یا نامشخص در نظر
گرفته شده است؛ متغیرهای مربوط به ساختار نرخ بلوک فزاینده و
نامشخص ،برای بررسی تأثیر مشخصات قیمتگذاری آب ،بر مقادیر
برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در نظر
گرفته شدهاند .بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و
ثابت ،مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب
خانگی ،در شرایطی که ساختار نرخ آب ،به صورت بلوک افزایشی بوده،
نسبت به زمانی که ساختار نرخ آب نامشخص بوده است؛ بیشتر
میباشد .به عبارت دیگر حساسیت مصرفکنندگان نسبت به تغییر

در مورد تأثیر دوره مصرف آب بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی
و درآمدی تقاضای آب خانگی ،بر اساس نتایج بدست آمده از مدل
اثرات تصادفی و ثابت ،میتوان نتیجه گرفت که اگر در مطالعه از
دادههای مربوط به مصرف ماهانه آب استفاده شده باشد؛ مقادیر برآورد
شده کششهای قیمتی تقاضا نسبت به زمانی که از دادههای مربوط
به مصرف فصلی و یا ساالنه استفاده شده باشد ،بیشتر بوده و در مورد
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شدهاند؛ مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی مربوط به مناطق
مختلف ،با یکدیگر مقایسه شدهاند .نتایج استفاده از مدل اثرات تصادفی
و ثابت نشان داده است که با توجه به بیمعنی بودن اندازه اثر کشش
قیمتی مربوط به منطقه  ،2مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی ،به
ترتیب در مناطق  5 ،4 ،1و  3افزایش یافته اند .و مقادیر برآورد شده
کششهای درآمدی نیز ،به ترتیب در مناطق  2 ،1 ،4 ،5و  3افزایش
یافتهاند .به عبارت دیگر حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییر
قیمت آب و درآمد ،در مناطق جغرافیایی مختلف مورد مطالعه ،متفاوت
بوده است .بنابراین منطقه جغرافیایی که مطالعه درآن انجام شده است
تا حدودی بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای
آب خانگی مؤثر بوده است.

قیمت آب و درآمد ،در شرایط فزاینده بودن ساختار نرخ آب بیش از
زمانی بوده است که ساختار نرخ آب نامشخص بوده است .بنابراین
ساختار نرخ قیمتگذاری آب ،تأثیر قابل توجهی بر مقادیر برآورد شده
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی داشته است و این
نتیجه در راستای انتظارات تئوریکی بوده است.
برای بررسی تأثیر مدل مورد بررسی در مطالعات اولیه بر مقادیر
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ،با توجه به مطالعات
اولیه مورد بـررسی ،متغیرهای مربوط بــه مــدل لگاریتمی،
لگاریتمی-خطی ،خطی و استون گری مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج
استفاده از مدل اثرات تصادفی و ثابت نشان داده است که مدل
لگاریتمی-خطی تأثیر معنیداری بر مقادیر برآورد شده کششهای
قیمتی نداشته است .استفاده از مدلهای لگاریتمی ،استون گری و
خطی به ترتیب سبب افزایش کششهای قیمتی تقاضای آب خانگی
شدهاند .همچنین استفاده از مدلهای لگاریتمی-خطی ،استون گری،
خطی و لگاریتمی نیز به ترتیب موجب افزایش کششهای درآمدی
تقاضای آب خانگی شدهاند .بنابراین مدل مورد استفاده در مطالعه ،تا
حدودی میتواند بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی
تقاضای آب خانگی مؤثر باشد.

رابطه بین دوره زمانی انجام مطالعه و استفاده از رویکرد انتخاب
گسسته-پیوسته ،با مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی
تقاضای آب خانگی بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی
و ثابت ،مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب
خانگی ،نشان میدهد ،این کششها در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت
بیشتر بوده است .همچنین ،نتایج نشان داد که استفاده از رویکرد
انتخاب گسسته-پیوسته منجر به مقادیر با کششتری از کششهای
قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی شدهاند .به عبارت دیگر در شرایط
استفاده از این رویکرد ،حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییر قیمت
آب و درآمد ،بیشتر بوده است .بنابراین دوره زمانی مطالعه و استفاده از
رویکرد انتخاب گسسته-پیوسته ،بر مقادیر برآورد شده کششهای
قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی مؤثر بودهاند.

در مورد بررسی تأثیر روشهای تخمین تابع تقاضا و کششهای قیمتی
و درآمدی تقاضای آب خانگی بر مقادیر برآورد شده این کششها،
روشهای حداقل مربعات معمولی ،حداقل مربعات دو مرحلهای ،اثرات
تصادفی و ثابت و روشهای غیر از موارد ذکر شده ،مورد بررسی قرار
گرفتهاند .براساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و ثابت،
مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی تقاضا ،به ترتیب استفاده از
روشهای حداقل مربعات دو مرحلهای ،اثرات تصادفی و ثابت ،روشی
غیر از موارد مذکور و حداقل مربعات معمولی ،افزایش یافته است .در
مورد کششها ی درآمدی نیز ،با توجه به اینکه روش حداقل مربعات
دو مرحلهای ،تأثیر معنیداری بر کششها نداشته است؛ مقادیر برآورد
شده کششهای درآمدی تقاضای آب خانگی ،به ترتیب استفاده از
روشهای اثرات تصادفی و ثابت ،حدأقل مربعات معمولی و روشی غیر
از موارد مذکور ،افزایش یافته است .بنابراین روش تخمین تابع تقاضای
آب خانگی و روش برآورد کششهای تقاضا ،بر مقادیر برآورد شده
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی مؤثر بودهاند و این
در راستای انتظارات تئوریکی بوده است.

در این مطالعه برای بررسی سوگیری انتشار مطالعات اولیه مورد بررسی
در متاآنالیز ،از آزمونهای بِگ و اِگِر استفاده شده است که بر اساس
آزمون بِگ ،همبستگی بین کششهای قیمتی و درآمدی و انحراف
استاندارد این کششها ،در سطح معنیداری  5درصد ،معنیدار نبوده
است .بنابراین برآوردهای مطالعات بزرگ و کوچک یکسان بوده است
و بر اساس نتایج این آزمون ،میتوان نتیجه گرفت که سوگیری در
انتشار وجود نداشته است .همچنین بر اساس آزمون اِگِر ،ضرایب تورش
برای کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی دارای مقدار
احتمال بیش از  5درصد بودهاند؛ بنابراین معنیدار نبودهاند .بنابراین بر
اساس این آزمون نیز معنیدار نبودن ضرایب مربوط به تورش،
نشاندهنده عدم وجود سوگیری انتشار در مطالعاتی میباشد که
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی از آنها استخراج
شدهاند .خالصه نتایج مربوط به این آزمون ها در جداول  2و  3آورده
شده است:

تأثیر منطقه مورد مطالعه ،بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و
درآمدی تقاضای آب خانگی بوده است .لذا با توجه به اینکه استانهای
مختلف کشور ایران ،از نظر موقعیت جغرافیایی به  5منطقه تقسیم
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Table 2- Summary of the results of the BEGG test to check the publication bias

جدول  -0خالصه نتايج آزمون بِگ ،برای بررسی سوگیری در انتشار
Probability of Correlation Between Dependent Variables
)and Standard Deviations of these Variables (at 5% level
0.12
0.075

Dependent Variable
Price Elasticity for Domestic Water Demand
Income Elasticity for Domestic Water Demand
Resource: Research Result

Table 3- Summary of results of the EGGER test to check the publication bias

جدول  -3خالصه نتايج آزمون اِگِر ،برای بررسی سوگیری در انتشار
Bias Probability

Bias coefficient

0.056
0.0721

-1.582
1.006

Dependent Variable

Price Elasticity for Domestic Water Demand
Income Elasticity for Domestic Water Demand
Resource: Research Result

باشد؛ قیمتگذاری مناسب آب در فصل تابستان و برای استفاده بیرون
منزل آب ،میتواند ابزار مناسبی برای مدیریت مصرف آب باشد .با
توجه به اینکه مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا
در شرایط استفاده از دادههای در سطح خانوار ،بیشتر از مقادیر برآورد
شده کششهایی میباشند که با استفاده از دادههای در سطح کلی
برآورد شدهاند؛ برای سیاستگذاران تکیه بر دادههای در سطح خرد ،به
منظور تعیین سیاستهای مناسب ،میتواند ابزار مناسبتری باشد؛ زیرا
دادههای در سطح خرد ،ناهمگنی ترجیحات خانوار نسبت به مصرف
آب را بهتر منعکس میکنند .با توجه به تأثیر مشخصات قیمت آب و
ساختار نرخ قیمتگذاری آن ،بر مقادیر برآورد شده کششهای قیمتی
و درآمدی ،نقش ابزار قیمتگذاری آب ،به عنوان یک سیاست ارزشمند
در ترویج مصرف درست آب و افزایش عدالت اجتماعی را نمیتوان رد
نمود .بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه ،کششهای قیمتی آب
در مناطق مختلف و حتی در مناطقی که ویژگیهای جغرافیایی تقریباً
مشابهی داشتهاند ،با هم متفاوت بودهاند .بنابراین سیاستگذاران برای
تصمیمگیری در خصوص مسائل مربوط به آب یک منطقه ،نباید بر
یافتههای مطالعات مربوط به مناطق دیگر تکیه کنند ،بلکه میبایست
در هر منطقهای متناسب با ساختار آن منطقه مطالعه انجام شده و
کششها ی تقاضا محاسبه گردند .با توجه به اینکه مقادیر برآورد شده
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ،در دوره زمانی بلند
مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت بوده است؛ مبنا گرفتن ابزارهای
سیاستی بلند مدت کششهای کوتاه مدت یا برعکس ،ممکن است به
برخی انحرافات منجر گردد.

 -1نتیجهگیری و پیشنهادها
کمبود آب در کشور ایران به یک مشکل جدی تبدیل شده است و با
توجه شرایط موجود ،این مشکل روز به روز حادتر میشود .لذا
سیاستگذاران برای مقابله با این مشکل میبایست در کنار مدیریت
عرضه آب ،ابزارهای مناسبی برای مدیریت تقاضای آب به کار گیرند.
یکی از این ابزارها بررسی عوامل مؤثر بر کششهای قیمتی و درآمدی
تقاضای آب خانگی میباشد که در این مطالعه با استفاده از روش مرور
سیستماتیک و متاآنالیز به آن پرداخته شده است .در این مطالعه با توجه
به مراحل مختلف انجام یک مطالعه مرور سیستماتیک ،از  16مطالعه
مورد بررسی تعداد  11متغیر دامی دو یا چندحالته استخراج شده ،سپس
اندازه اثر کششهای قیمتی و درآمدی محاسبه شده و با توجه به میزان
تجانس بین آنها ،از مدلهای اثرات تصادفی و ثابت و میانگین وزنی،
برای محاسبه اندازه اثرات ترکیبی کششها در حاالت مختلف
متغرهای توضیحی استفاده شده است .سپس اندازه اثرات ترکیبی در
صورت معنیدار بودن ،در حاالت مختلف متغیرهای توضیحی با هم
مقایسه شده تا علت تنوع در کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب
خانگی مشخص شوند .بر اساس نتایج بدست آمده درستی تمام
فرضیات مورد بررسی تأیید شده ،بنابراین متغیرهای مربوط به
مشخصات تقاضا ،مشخصات دادهها ،مشخصات قیمت آب ،ساختار نرخ
آب ،مدل ،روش تخمین ،منطقه مورد مطالعه و دیگر ویژگیهای
مطالعه ،بر کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی مؤثر
بودهاند و لذا با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه شده
است:

پینوشتها

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه ،از آنجایی که مقادیر برآورد
شده کششهای قیمتی در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان و در
استفاده بیرون منزل آب نسبت به استفاده داخل منزل ،بیشتر بوده است
و مهمترین دلیل آن میتواند افزایش مصرف آب در این دو حالت بوده

1- Elasticity
2- Systematic Review
3- Meta-Analysis
4- WLS
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