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 چکیده
 در آب مصرف برسرانه ها یارانهی هدفمند قانون اثرات اجرای بررسی منظور به این تحقیق

مقدار  حسب بر مشترکین نمونه داده های منظور این به انجام شده است. سمنان شهر خانوارهای

با استفاده از متغیر مجازی هدفمندی یارانه  و، تعدا روزهای مصرف خانوار بعد تعداد واحد، مصرف،

 سرییارانه نقدی ومتوسط قیمت حاملهای انرژی در قیمت آب، ها و متغیر های کنترلی متوسط

از  برای آزمون فرضیه .ه استمورد بررسی و تحلیل قرار گرفتبصورت دوره ای  1394 -1386زمانی

یره مبتنی بر داده های تابلوی به روش اقتصاد سنجی پنل دیتا استفاده شده تحلیل رگرسیون چند متغ

هدفمندی یارانه ها تأثیر منفی و معنادار بر مصرف آب داشته و سرانه قانون  ،است. نتایج نشان داد

متوسط همچنین نتایج استفاده از متغیرهای کنترلی  درصد کاهش یافته است. 23/2مصرف به میزان 

ی نقدی تأثیر مثبت و غیر معناداربه میزان  و یارانه 42/1منفی و معناداربه میزان  قیمت تأثیر

درصد بر سرانه مصرف آب داشته  25/2وقیمت حاملهای انرژی تأثیر منفی و معنادار به میزان  12/1

استفاده از ابزارهای و که این موضوع بر موفقیت آمیز بودن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها  است.

  مصرف آب در خانوارهای شهر سمنان داللت دارد. سرانهکاهش اقتصادی در 

 
 شهر سمنان قانون هدفمندی یارانه ها، سرانه مصرف آب، یارانه ،: هژکلید وا

 

 

 مقدمه . 1
 برای مصرف مدیریت ،گذاری قیمت نظام اصالح ازطریق منابع بهینه از اهداف هدفمندی یارانه ها می توان، تخصیص

 خانگی، دالیل مصرف بیش از حد آبدر مورد  صندوق بین المللی پول بررسیدر  .]1[منابع اشاره نمود اسراف از یجلوگیر

در مقیاس جهانی ایران جزو . ]2[شده است اشاره، گذاری صحیحقیمتتوجه به مبانی عدم ورواج گسترده پرداخت یارانه 

بودن متوسط سرانه مصرف آب خانگی ایران در مقایسه با سایر  از عوامل باال یکی شود.کشورهای پر مصرف آب محسوب می

صندق بین المللی پول  پیشنهادی های برنامه ترین مهم ها از قیمت اصالح  سیاست .]3[است کشورها، پایین بودن قیمت آب
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ر ب .]4[می باشد بازار وواقعی  های قیمت سمت به کاالها ای یارانه های قیمت کردن تر نزدیک کشور ها به منظوربه بسیاری از 

آوری و دفع فاضالب را  این قانون قیمت آب و کارمزد جمعدولت مجاز است، با رعایت قانون هدفمندی یارانه ها  3اساس ماده 

. میانگین قیمت آب برای مصارف گوناگون با توجه به شرایط استحصال و کیفیت در مناطق مختلف به گونه ای تعیین تعیین کند

 و بهداشت سطح رفتن باال جمعیت، رشد توجه به با .]5[ه به تدریج تا پایان برنامه پنجم معادل قیمت تمام شده برسدک، میگردد

 آب وضعیت مصرف تر دقیق بررسی، مختلف فعالیتهای در آن اهمیتو  نقشو  شرب آب کمبود و همچنین عمومی رفاه

 .میرسد نظر به اقتصادی ضروری مکانیزم هایمصرف و با استفاده از  مدیریت با گذشته از بیشتر بسیار

عباسپور و همکاران در بررسی تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر مصرف آب مشهد در دوره ده ساله به این نتیجه 

نبوی  و مستوری .[6]در حد انتظار نبوده استدر سالهای بعد  در سالهای اولیه باعث کاهش مصرف و قانوناجرای  که رسیدند،

 مشترکان برای آب تعرفه تهران(، افزایش کالن شهر موردی )مطالعه دنیا، کالن شهرهای در انرژی و آب مصرف بررسیدر 

در  جبل عاملی وگودرزی فراهانی .[7]موثردانستند پایدار توسعه به رسیدن منابع و مدیریت جهت در باال مصرف سرانه با

 راهکاری جهت کاهش در مصرف آب موثر را بعنوان ها ارانهی هدفمندی بررسی میزان تقاضای آب در شهر قم، اجرای قانون

. بازدار و همکاران در  بررسی میزان سرانه مصرف آب خانگی در شهر خرم آباد، استفاده از روشهای اقتصادی در [8]دانستند

 شهر خانوار، اعضای تعداد و آب مصرف سرانه رابطه در بررسی نزاده وهمکارا . طالع[9]کاهش مصرف سرانه را مهم دانستند

 رفتار به همچنین و مصرف شیوه ،لوسای نوع همچون متعددی، عوامل به سرانه سخت، به این نتیجه رسیدند، مصرف سی

علیخانی و احمد لو در مطالعه اثرات هدفمندی یارانه ها بر تقاضای آب در استان مرکزی، .  [10]دارد بستگی کنندگان مصرف

. بهبودیان و همکاران در بررسی اثر [11]کردند بیان آبی حوزه در شهری ریزی برنامه رکن ترینمهم مصرف را مدیریت

 هدفمندسازی ی زمانی، به این نتیجه رسیدندکهسر داده های با نیشابور شهر در خانگی آب تقاضای بر ها یارانه هدفمندسازی

به بررسی  تابلویی داده های روش از استفاده با 2تونو بر 1.  ژایاوانگ[12]ف شده استمصر سرانه موجب کاهش ها یارانه

 . [13]دانستند مؤثر مدیریت مصرف آب  قیمتی را برای ابزار آنها پرداختند. استرالیا پرت ایالت در آب مصرف

 ،منازل سیستم داخلی، سیستم توزیع فشارشبکه، ،قیمت به مجموعه عوامل از جمله به طور کلی،  مدیریت مصرف 

 آب قیمت ،مصرف بر موثر پارامترهای از یکی .بستگی داردفرهنگی  واقدامات مصرف کاهنده لوازم از استفاده وعمیزان و ن

مناسب،  قیمت. ]14[می گردد گوناگونمصارف  در بهینه کاربردهم  و جویی صرفه موجب هم قیمت مناسب تعیینباشد.  می

در .]15[افزایش ارزش افزوده می باشد ،کاهش هزینه ها رایبمدیریت مصرف  اعمال استراتژی هایمهمترین راهبرد برای 

جهت کاهش در مصرف موثر راهکاری  تواندیم ها ارانهی هدفمندی لذا می باشد.مهم مدیریت مصرف، رفتار مصرف کنندگان 

در  خانگی کل و سرانه مصرف. شدمی بامصرف یکی از مهمترین شاخص در حوزه مدیریت مصرف آب ، سرانه .]8[ آب باشد

فضای سبز و تلفات  رف خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی،شامل مصا سرانه کل، .مقایسه می باشدایران و سایر کشور ها قابل 

 خانگی مربوط به آب مصرفسرانه  که از تقسیم میزان کل آب مصرفی بر جمعیت محاسبه می گردد. ،آب را شامل می گردد

 مصرف نوارهااختوسط  که سبز فضای و مطبوع تهویه بهداشتی، شستشو، وپز، پخت آشامیدن، قبیل از بهداشتی و شرب

 . ]16[میشود نامیده خانگی سرانه مصرف نفر، هر برای فوق مصارف میانگین. میشود
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 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی عنوان تحت تا کنون دو استاندارد ،اساس مطالعات انجام شده در ایرانبر 

( بر اساس 1جدول شماره) طبق 1392در سال  هری و روستاییسامانه های انتقال و توزیع آب ش طراحی ضوابطو 1371در سال 

 .]17[است شدهمنتشر مدیریت سازمان توسط در بخش خانگی معیار جمعیت

 

 سازمان مدیریت 1392سال  3-117 مصرف سرانه خانگی بر اساس معیار جمعیت طبق نشریه (1)جدول شماره 
 انه هر نفر در شبانه روزمصرف سر جمعیت

 95تا  75 روستاها

 110تا  75 هزار نفر 20شهرهای با جمعیت کمتر از 

 130تا  100 هزار نفر 100تا  20شهر های با جمعیت 

 140تا  120 هزار نفر 500تا 100شهر های با جمعیت 

 150تا  130 هزار نفر 500شهر های با جمعیت بیشتر از 

 

بر اساس بررسیهای بعمل  لیتر در شبانه روز می باشد. 140تا 120بین  این شهرالگوی مصرف  ،نهر سمنابا توجه به جمعیت ش

( مصرف سرانه 2( مصرف سرانه کل و نمودار شماره )1نمودار شماره ) می باشد. متفاوت سطح کشورمصرف سرانه در  آمده،

 .]18[را نشان می دهد 1395در سال  مناناستان س باومقایسه  خانگی در شرکتهای آب و فاضالب سراسر کشور

 

 
 1395مقایسه سرانه کل مصرف آب در ایران در سال  (1نمودار شماره )

 

بیشترین سرانه مصرف آب را دارا می کمترین و لیتر  294 و 158با  به ترتیب خوزستان و مشهد آبفایبا توجه به نمودار فوق 

 دارند. صنعت باالتری از متوسط سرانه لیتر،  187شهر سمنان و  212سرانه  اسمنان باستان آبفای  .باشند

  



 

 
 1395مقایسه سرانه مصرف آب خانگی در ایران در سال  (2نمودار شماره )

 

 آبفای هرمزگان و تهران به ترتیب کمترین و بیشترین سرانه مصرف آب خانگی را در سطح کشور دارند. فوق با توجه به نمودار

. دنقرار دارسط صنعت از متوبه ترتیب باالتر و پایین تر لیتر 143 با سرانه لیتر و شهر سمنان 162سرانه  با آبفای استان سمنان

بر همچنین در سطح جهانی بررسیهای انجام شده در زمینه مصرف سرانه آب شرب در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. 

و  360آمریکای شمالی از جمله آمریکا و کانادا به ترتیب اساس بررسیهای آقای صادق یونسلو سرانه مصرف در کشورهای 

که در سال  لیتر کمترین مصرف را دارند. در این بررسی 107لیتردارای بیشترین مصرف و کشورهای آلمان و بلژیک با  310

 .]16[دارد قراردر حد متوسط جهانی لیتر  190کشور ایران با  انجام گردیده، 1391

درصد در بخش  81از کل آب مصرفی، شهر سمنان کاربری خانگی می باشد.  آب در اصلی ترین مولفه مصرف

( سهم مصرف آب در کاربریهای مختلف را در شهر 3) نمودار شماره در بخش غیر خانگی مصرف می گردد. خانگی و مابقی

 .]19[مورد مطالعه نشان می دهد

 

 
 شهر مورد مطالعه سهم مصرف آب در کاربریهای مختلف در( 3نمودار شماره )

 

 حول اقتصادی دولت به شمار می آیداز محورهای مهم طرح ت ها ارانهی هدفمندی و اینکه با توجه به اهمیت موضوع

با توجه به کمبود آب در شهر سمنان که در شرایط تنش آبی قرار دارد و تحقیقات اندک انجام شده در این خصوص، این  و



 
 

 

سبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای سیاست گذاران مشخص نماید. در این پزوهش مطالعه می تواند درک عمیق تری ن

 اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر سرانه مصرف آب خانوارها در شهر سمنان ارزیابی و تحلیل شده است. 

 روش تحقیق .2
یره مبتنی بر داده های تابلوی از روش اقتصاد سنجی از تحلیل رگرسیون چند متغبرای تعیین الگو و برآورد در این پژوهش 

و  مصرف آب داشته94 تا 86که در سالهای جامعه آماری این تحقیق شامل مشترکین خانگی شهر سمنان  .استفاده شده است

صادفی کوکران و بصورت ت فرمولاستفاده از با برای آنان صادرشده ، می باشند. نمونه گیری شش قبض آب بهاء  حداقل سالی

 اطالعاتبصورت دوره ای بر اساس و  واقعیمورد استفاده، داده های  .شده اندطبقه ای انتخاب  وساده در مناطق مختلف شهر 

جمع استخراج و  با استفاده از نرم افزار اکسلشرکت سیستم امورمشترکین  ازمشترکین مورد مطالعه صادره آب  صورتحسابهای

های ترکیبی و یا )پولد(، از های تابلویی )پنل( و یا روش دادهوش برآورد مبتنی بر دادهجهت انتخاب ر .ه استآوری گردید

لیمر استفاده شده است. همچنین برای تصمیم گیری در مورد به کار گیری روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، از  Fآماره 

د دارای ها نبایبدین صورت که متغیر متغیرها است.مانا بودن است. شرط الزم برای تخمین صحیح،  آزمون هاسمن استفاده شده

(و لوین ADFد. به این منظور برای همه متغیر ها آزمون ریشه واحد بر اساس معیار دیکی فولر تعمیم یافته )نباشریشه واحد 

صورت ، و نبود ریشه واحد برای متغیر ها تایید گردید. همچنین هم انباشتگی باقیمانده ها با آزمون لیون ،لی و چوی  (LLلین)

(Levin, Lin, Chu با ) نرم افزار  استفاده ازEviews9  .در این تحقیق قانون هدفمندی یارانه ها بعنوان صورت گرفته است

غیر وابسته در نظر گرفته شده واز متوسط قیمت آب، متوسط قیمت حاملهای انرژی و متغیر مستقل و سرانه مصرف آب بعنوان مت

 یارانه نقدی بعنوان متغیر کنترل استفاده شده است.

 . نتایج و یافته ها3
 قانون هدفمندی یارانه ها بر سرانه مصرف آب تاثیر منفی معناداری داشته است.: آزمون فرضیه

 فرضیه آماری:

 فمندی یارانه ها بر سرانه مصرف آب تاثیر منفی معناداری داشته است.: قانون هدH0فرض 

 .: قانون هدفمندی یارانه ها بر سرانه مصرف آب تاثیر منفی معناداری نداشته استH1فرض 

                                  C = c0 + c1 DUM1 + c2 P + c3 S + c4 E                                                                 مدل فرضیه :

متوسط  Eیارانه نقدی  و Sمتوسط قیمت آب و Pمتغیر مجازی هدفمندی یارانه ها و  DUM1مصرف سرانه و   Cکه در آن:

 قیمت حامل های انرژی 

 لیمر و هاسمن  Fآزمون چاو یا 

 لیمرو هاسمن Fنتایج آزمون  (2)جدول شماره 

 احتمال آماره نوع آزمون

 0235/0 02/110 لیمر Fمون آز

 0001/0 25/89 آزمون هاسمن

 



 

عدد آزمون  همچنین .بیانگر تایید روش داده های تابلویی است را نشان می دهد، کهبا احتمال صفر 02/110لیمر عدد  Fآماره 

 نشان از تایید روش اثرات ثابت دارد.  ،و با احتمال صفر  25/89هاسمن 
 

 باشتگی:آزمون های مانایی و هم ان

 انباشتگی مربوط به جزء اخالل الگوی هم و مانایی های نتایج آزمون (3)جدول شماره 

 Levin, Lin, Chu ADF PP نوع ازمون

 احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره 

 0000/0 20/1950 0000/0 21/425 0000/0 -20/210 مانایی

 0000/0 -6060/2 0000/0 -4250/7 0088/0 03/3 هم انباشتگی

 

درصد می توان بیان داشت که  99یافته های جدول فوق نشان می دهد که ریشه واحد مقطعی وجود ندارد و با اطمینان باالی 

رگرسیون از نظر مقطع مانا است و ریشه واحد وجود ندارد. همچنین می توان مشاهده نمود که متغیرهای به کار گرفته شده در 

که این امر مانع از رگرسیون کاذب می گردد و صحت برآوردها تأیید می  ،ند مدت هم انباشته می باشندالگوی تحقیق در بل

 .گردد

 برآورد مدل تحقیق:

 برآورد الگوی تحقیق با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت (4)جدول شماره 

 

 : تحلیل نتایج آزمون

استفاده می شود. از آن جایی که سطح معناداری این آماره  F – Statisticبرای بررسی معنی دار بودن کل رگرسیون از آماره 

درصد می توان گفت کل مدل رگرسیونی  99مینان باالی ( و کمتر از سطح خطای مورد پذیرش می باشد، بنابراین با اط00/0)

(، فرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود. در 18/2معنی دار است. همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون )

ییرات متغیر وابسته درصد از تغ 88نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترلی توانسته اند  (R2)نهایت نیز، مقدار ضریب تعیین 

متغیر به طور خالصه می توان بیان داشت، که  وردی متغیرهای مستقل و کنترلی نیزدر رابطه با ضرایب برآ را توضیح دهند.

مصرف داشته است به طوری که به ازای یک درصد  سرانهدرصد( بر 99هدفمندی یارانه ها تأثیر منفی و معنادار )در سطح 

 احتمال tآماره  ضریب متغیر

 c -6.704379 -0.259868 0.2950عرض از مبدا 

 0.0000 -1.358615 2.232200- هدفمندی یارانه ها 

 0.0000 -2.084606 -1.426358 متوسط قیمت آب 

 0.5020 0.243071 1.125805 یارانه نقدی

 0.0010 1.439747- 2.254219- متوسط قیمت حامل های انرژی 

R2 = 0/88                                                 F-Statistic  =0/00                                     D.W= 2/18 



 
 

 

 99متغیر متوسط قیمت تأثیر منفی و معنادار )در سطح  درصد کاهش می یابد. 23/2متغیر مصرف به میزان افزایش در این متغیر، 

درصد( بر مصرف داشته داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر، متغیر مصرف داشته به میزان 

به طوری که به ازای  ،یر معنادار بر مصرف داشته داشته استمتغیر یارانه های نقدی تأثیر مثبت و غ درصد کاهش می یابد.42/1

متغیر متوسط قیمت حامل های انرژی  درصد افزایش می یابد. 12/1یک درصد افزایش در این متغیر، متغیر مصرف به میزان 

این متغیر، متغیر به طوری که به ازای یک درصد افزایش در  ،درصد( بر مصرف داشته است 99تأثیر منفی و معنادار )در سطح 

 بدین ترتیب با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق تایید می گردد. درصد افزایش می یابد. 25/2مصرف به میزان 

 بحث ونتیجه گیری. 4
 این بیشتر در که شده انجام آب و تاثیر قیمت برمصرفیارانه ها اجرای قانون هدفمندی  اثرات مورد دراندکی  های بررسی

 تنها ولی است، انکار قابل غیر ارتباط این چه اگر است. بوده برقرار آب قیمت و مصرف میزان بین معکوسی تباطار مطالعات

 آگاهی میزان رسوم و آداب اقلیمی، فرهنگی، مسائل همچون عواملی مجموعه بلکه نیست، قیمت ، عامل موثر بر مصرف آب

که اجرای قانون  ،با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید ت.اس اهمیت حائز مقوله این در نیز آموزش و جامعه عمومی

نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج داشته است.  اثر منفی نمونه سرانه خانوارهایهدفمندی یارانه ها بر کاهش مصرف 

پژوهش بهبودیان و  و ،(1394)،وگودرزی فراهانیپژوهش اکثر محقیق در این خصوص به ویژه با نتایج تحقیق جبل عاملی 

 و قانون شدن اجرا با که نیشابور های قم وشهر در خانگی آب تقاضای بر ها یارانه یهدفمنداثر  در بررسی ،(1390)،همکاران

متوسط  در بررسی تاثیر متغیر کنترلیهمچنین  .هم راستا است، یافته است  کاهش آب مصرف سرانه، آب قیمت شدن واقعی

( 2008ژایاوانگ و برتون ،) تحقیق به ویژه در این خصوصکه با نتایج اکثر محققین  را نشان مید هد، نادارتاثیر نفی و معقیمت، 

ضریب یارانه  همنوا می باشد. انجام شده است، آب مصرف (، در بررسی1395)،نبوی و مستوری و استرالیا پرت ایالت در

این متغیر نتوانسته اثر خود را در مصرف آب خانوارها در شهر  ،دهدکه نشان می ،نقدی در این مدل مثبت و غیر معنادار می باشد

که این متغیر تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار  ،سمنان به اثبات برساند. ضریب منفی و معنادار قیمت حاملهای انرژی نشان می دهد

ای قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر بهینه لذا با توجه به اهداف اجر گرفته و موثر بر عملکرد خانوارها در مصرف آب بوده است.

 با موفقیت همراه بوده است. اجرای قانون هدفمندی یارانه هامی توان نتیجه گرفت، که  ،و سایر حاملهاسازی مصرف آب 

 تشکر و قدر دانی .5
الزم برای انجام این نویسندگان این مقاله از مدیریت محترم عامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان سمنان که شرایط 

 تحقیق و ارایه اطالعات مورد نیاز را فراهم و همکاری نموده اند قدردانی می نمایند.
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