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 چکیده

 و یمتیق یهاآب، شناخت کشش یتقاضا یریتمؤثر مد یاز ابزارها یکی
مطالعه با استفاده از روش مرور  ینباشد. در اآب می یتقاضا یدرآمد

 یتقاضا یو درآمد یمتیق یهاعوامل مؤثر بر کشش یز،و متاآنال یستماتیکس
تفاده اساس، ابتدا با اس یناند. بر اقرار گرفته یمورد بررس یران،در ا یآب خانگ

 اندازه اثراتآنالیز متا و یستماتیکدر مرور س ینروزنتال و راب یکرداز رو
محاسبه شده است. سپس  یآب خانگ یتقاضا یو درآمد تییمق یهاکشش

 یهااندازه اثرات محاسبه شده، از مدل ینعدم تجانس ب یزانبا توجه به م
با توجه  یتا. در نهستاستفاده شده ا یجنتا یبترک یو ثابت برا یاثرات تصادف

 یهاآب، داده یمربوط به مشخصات تقاضا یرهایبدست آمده، متغ یجبه نتا
 ی،آب، مدل مورد بررس یگذارآب، ساختار نرخ قیمت یمتق ی،بررسمورد 

رآورد ب یرمقادبر  مشخصات مطالعه یگرمنطقه مورد مطالعه و د ین،روش تخم
اند، لذا مؤثر بوده گیآب خان یتقاضا یو درآمد یمتیق یهاشده کشش

ورت ص یژگیهاو ینبراساس ا یستیآب با یتقاضا یریتمد یاستگذاریس
 .یردپذ
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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 meta-
analysis, 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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 مقدمه  -0

طالعات زیادی به منظور تخمین تابع تقاضای کنون در سراسر جهان متا
آب انجام شده است که به طور عمده هدف از انجام این مطالعات، 

ی مقدار تقاضای آب برای بینپیشتقاضای آب و یا  1هایبرآورد کشش
های آینده بوده است. در کشور ایران این مطالعات برای مناطق سال

کثر که در ا اندشدهانجام  مختلف کشور و نیز برای مصارف مختلف آب
. ولی اندشدهی تقاضای آب محاسبه هاکششاین مطالعات مقادیر 

ت مختلف با هم متفاوت ی محاسبه شده در مطالعاهاکششمقادیر 
مشخص نشده است. در این  هاکششکنون علت این تنوع بوده و تا

ل برای بررسی کمّی عل 3و متاآنالیز 2مطالعه از روش مرور سیستماتیک
د به دلیل عدم وجوی تقاضای آب مناطق مختلف کشور هاکششتنوع 
شده  انتخاب، 1304تا  1369بین سالهای های کامل تنها مقاالت داده

بخاطر تفاوت در نتایج مطالعات انتخاب روشی که به کمک آن  است و
بتوان همه مطالعات انجام شده را درخود جای دهد و در عین تمام 

و نتایج جدید بدست دهد خالی بود لذا از روش مرور کننده آنها بوده 
 سیستماتیک و متاآنالیز استفاده شد.

 
 توسط انگی آمریکا و اروپاــای آب خـــاضــمطالعه متاآنالیز تق

Sebri (2013)  سنتز نتایج مطالعات گردیده است که در آن انجام
ازه ی قیمتی، درآمدی و اندهاکششبر  مؤثر مورد عواملتجربی، در 

ه سبررسی شده است. وی با انجام تقاضای آب مسکونی  در خانوار
متارگرسیون با متغیرهای وابسته: کشش قیمتی، درآمدی و اندازه خانوار 

مطالعه  199 و گروه متغیر توضیحی 1 با تقاضای آب مسکونیبرای 
مطالعه شامل برآوردهای کشش  72شامل برآوردهای کشش قیمتی، 

با روش  ه شامل برآوردهای کشش اندازه خانوار،مطالع 23درآمدی و 
ته است انتشار وجود نداش تورشبه این نتیجه رسیده است که، متاآنالیز 
با و است. ا تمام نتایج مطالعات، در فراتحلیل استفاده شدهیعنی از 

های مربوط به از بین متغیر 4قل مربعات وزنیاستفاده از روش حدا
ی توضیحی درآمد ، اندازه خانوار، متغیر مشخصات تقاضا، وجود متغیرها

منجر به کاهش که دامی فصل و تراکم جمعیت در تابع تقاضا 
ی قیمتی شده و وجود متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا منجر هاکشش

های قیمتی تقاضای آب خانگی شده، استفاده کرده کششبه افزایش 
، دامی فصل، وجود متغیرهای وابسته تأخیری ،دیگر یاز طرفاست. 

 کشش ی درآمدی وهاکششتراکم جمعیت و بارش موجب کاهش 
ها، قیمت داده اند و متغیرهای مربوط به مشخصاتشدهاندازه خانوار 

ی آب، مدل و روش تخمین تابع تقاضا، منطقه گذارقیمت، ساختار آب
-مورد بررسی، دوره زمانی مطالعه و استفاده از رویکرد انتخاب گسسته

ه ی قیمتی، درآمدی و اندازهاکششیز بر مقادیر برآورد شده پیوسته ن
یکی از ابزارهای توسعه پایدار منابع آب مدیریت . اندبوده مؤثرخانوار 

گذاری پویای منابع آب ابزار بسیار مؤثری تقاضای آب است و قیمت
 ای مدیریت عرضه استــبرای مدیریت میزان مصرف به ج

(Arasteh and Fargami, 2019 .) کمبود منابع آب همواره یکی از
ویژه کشور ایران است. های جهان بههای اغلب کشورترین چالشمهم

سی ، بررکمبود آبهای اساسی برای کنترل و مدیریت یکی از راهکار
که در (. Nahavandi and Akhmadian, 2019) تقاضای آب است

 الیی دارد.اهمیت باآب  درآمدی این راستا برآورد کششهای قیمتی و
 

Dalhuisen (2003)  ی قیمتی و هاکششهدف بررسی علل تنوع با
با استفاده از روش متاآنالیز، در آمریکا درآمدی تقاضای آب مسکونی 

متغیرهای مربوط به آب و هوا، نتیجه رسید که، به طور خالصه به این 
ی مطالعه و وضعیت هادادهساختار نرخ آب، قیمت آب، درآمد سرانه، 

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششتشار مطالعات، بر ان
ای با عنوان متاآنالیز مطالعه Espey and Espey (1997) .اندبوده مؤثر

عوامل مختلف که اند ی قیمتی تقاضای آب خانگی انجام دادههاکشش
رسی آمریکا را بری قیمتی تقاضای آب خانگی هاکششبر تنوع  مؤثر

 یرتأثی مثل تراکم جمعیت، اندازه خانوار و درجه حرارت عواملنمودند و 
ست. داری بر کشش قیمتی تقاضای آب خانگی نداشته امعنی

Tahamipour et al. (2017)  در همه طبقات مصرفی نشان دادند که
ودن د. این کم کشش بباشمیکشش قیمتی تقاضای آب کمتر از یک 

 .تقاضای آب مؤید ارزان بودن آن است
 

یران گرچه هنوز کسی با روش متاآنالیز یا مرور سیستماتیک به در ا
 درآمدی آب خانگی نپرداخته یا محقق از های قیمتی وبررسی کشش

خبر بوده است، اما  بصورت انفرادی در شهرهای مختلف با آن بی
درآمدی تقاضای آب  های قیمتی وهای مختلف کششداده روشها و

ه لیست آنها در جدول ورودی متاآنالیز این ک اندگیری شدهخانگی اندازه
مقاله آمده است. لذا نوآوری این مقاله انجام آن برای اولین بار در ایران 

 باشد.می
 

 مبانی نظری  -0

 ی قیمتی و درآمدیهاکششکننده و تقاضای مصرف از نظر تئوریک
جای  کنندهبا ادبیات اقتصاد خرد در تئوری رفتار مصرف تقاضای آب

گیرد که در آن تقاضا برای یک کاالبه عوامل مختلف بستگی دارد می
 باشد:و رابطه کلی آن بصورت زیر می

(1) QX
D = F(PX, I, PY, A, E...)     

X، که در آن
DQ مقدار تقاضای کاالی X ،XP  کاالی  قیمتX ،I 

 هانتظارات نسبت به آیند Eتبلیغات و  Aقیمت سایر کاالها،  YPدرآمد، 
 های قیمتی و درآمدی همچنین کشش (.Nazari, 2001) دـــباشمی
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 باشند:می 3و  2صورت روابط هتقاضا ب
(2) 

EP = − 
dQX

D

dPX
 .
dPX

dQX
D = 

dLnQX
D

dLnPX
 

(3) 
EI =  

dQX
D

dI
.
I

QX
D =  

dLnI

dLnQX
D 

dLnQXقیمتی وکشش درآمدی و  کششترتیب به  EIو  EPکه در آنها 
D

dLnPX
 

dLnIو 

dLnQX
D   باشندنیز تغییرات تقاضا ناشی از قیمت و درآمد می 

(Mohamadi, 1998). های وسیع آن، تقاضای آب با توجه به کاربرد
به سه دسته: تقاضای آب کشاورزی، آب صنعتی و آب شهری تقسیم 

های مختلفی دارد. ها، آب کاربرداز این گروه شود که در هر کداممی
تقاضای آب در بخش کشاورزی و صنعت، در واقع تقاضا برای یک 

د. ولی تقاضای آب خانگی، باشمیای عامل تولیدی یا کاالی واسطه
 ,Pagoian and Hosseni) دباشمیتقاضا برای کاالی نهایی مصرفی 

، منجر به استخراج توابع های آب(. بنابراین هر کدام از کاربرد2003
ای ی تقاضهاکششگردد و به تبع آن، تقاضای مختلفی برای آب می

ند. در این پژوهش بر تقاضای باشمیآب در مصارف مختلف متفاوت 
ت د؛ تأکید شده اسباشمیآب خانگی، که بخشی از تقاضای آب شهری 

ی هاکششبر  مؤثرو هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مختلف 
 د. باشمیمتی و درآمدی تقاضای آب مسکونی قی
 

 روش تحقیق -3

د ، نوعی از مطالعات مروری هستنو متاآنالیز مطالعات مرور سیستماتیک
ا و شانس، خط تأثیری سیستماتیک به کار رفته در آنها، هاروشکه 

و  گیریها را از بین برده و نتایج معتبری برای تصمیمسوگیری
برای انجام  (.Modirian et al., 2001) ندکگیری عرضه مینتیجه

ی آماری نظیر هاروشتوان از یک مطالعه مرور سیستماتیک می
ی آماری هاروشمتاآنالیز استفاده نمود. متاآنالیز عبارتست از بکارگیری 

خاص، برای خالصه کردن نتایج مطالعات مستقل، به منظور یافتن 
ی اهروشد بررسی. این ترین شکل ارتباط بین متغیرهای موردقیق

بندی اطالعات مقاالت مختلف و کنند که جمعآماری کمک می
، صورت پذیرند و نظرات شخصی 5خالصه نمودن آنها به صورت عینی

  .(2001Haghdoost ,) خاصی در این فرآیند نداشته باشند تأثیر

 
د و باشمیدر این پژوهش، مطالعه از نوع مطالعات مرور سیستماتیک 

از روش فراتحلیل )متاآنالیز( و  هادادهظور تجزیه و تحلیل به من
ن چنیترکیبی استفاده شده است. هم و ی اثرات ثابت و تصادفیهامدل

مورد استفاده  7و استتا 6اساسپیافزار اس، نرمهادادهبه منظور آنالیز 
اند. در ادامه این بخش ابتدا به طور مختصر روش قرار گرفته

ه است. ، فراتحلیل و رویکرد آماری آن آورده شدمرورسیستماتیک

گیری، مراحل اجرایی پژوهش آورده ، نمونه و روش نمونهسپس جامعه
 شده است.

 
به دو دسته، مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه تقسیم عموماً مطالعات 

شوند. مطالعات اولیه، مطالعاتی هستند که بررسی و استخراج می
دهند. حال ستقیم، از میدان مطالعه انجام میاطالعات را به صورت م

آنکه مطالعات ثانویه، مطالعاتی هستند که حاصل ترکیب و تحلیل 
ند. مطالعات مروری در دسته مطالعات ثانویه قرار باشمیمطالعات اولیه 

عه مقاالت منتشر دارند و مطالعاتی هستند که به بررسی جامع مجمو
ها، برای رسیدن به کردن آن ی واحد و تحلیلشده در یک زمینه

 .(Yarmohamadian et al., 2001) پردازندشخص میای منتیجه
و مطالعات  1مطالعات مروری به دو دسته مطالعات مرور نقلیهمچنین 

 0. مطالعه مرور نقلی، فرآیندی ذهنیاندشدهمرور سیستماتیک تقسیم 
خصی نویسنده روش کار مشباشد و در معرض خطا قرار دارد و می

نداشته و انتخاب مطالعات توسط وی، با توجه به تجربه و نظر شخصی 
ه موافق ند کشومیگیرد. یعنی بیشتر مطالعاتی انتخاب وی صورت می

اد آوری مطالعات، بر اساس تعدنظر نویسنده باشند و بعد از جمع
 Malbosbaf and) دشومیگیری مطالعات موافق و مخالف، نتیجه

Azizi, 2000 .)سته دیگر، مطالعات مرور ساختارمند بوده و مطالعاتی د
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 

بنابراین نتایج بدست  .(Moatamedian, 2003) دهندآماری قرار می
اتیک در مقایسه با روش مرور نقلی، قابل آمده از روش مرورسیستم

در سال  19ند. اصطالح متاآنالیز، اولین بار توسط گالسباشمیاعتمادتر 
در روانشناسی به کار برده شد. که وی متاآنالیز را، بررسی نتایج  1076

 ,Talebi) تحلیل آماری با هدف رسیدن به نتایج کلی، تعریف کرده بود

 الیز یا فراتحلیل، عبارتست از ترکیب، آنالیز وبه طور کلی متاآن (.2010
تحلیل نتایج مطالعات مستقلی که همگی هدف یکسانی را دنبال 

 دباشمیمشخص  سؤالند و هدف از آن پاسخ به یک کنمی

(Modirian et al., 2011 .)تر از روش بنابراین روش فراتحلیل عینی
های یک زمینه بازنگری سنتی است و محققی که با این روش، پژوهش

 گرددهای ذهنی مید، کمتر دچار پیش داوریکنمیخاص را بررسی 
(Azadi ahmadababdi et al., 2013). راتحلیل بعد از در مطالعات ف

ه فرموله شده و مطالعاتی که با موضوع مورد انتخاب موضوع، مسأل
ند. سپس مطالعات کدگذاری و شومیآوری بررسی مرتبط باشند؛ جمع

ی آماری به اندازه هادادهها و سایر ها، میانگیناج شده و آمارهاستخر
های اثر، با هم ترکیب شده و سپس تبدیل شده و در نهایت اندازه 11اثر

اندازه اثر میزان (. Mohamadi et al., 2012گردند )تفسیر می
(. Nasrolahi at al ,.2013) دهدهمبستگی میان دو متغیر را نشان می

های آماری هد که نتایج و یافتباشمیندازه اثر، شاخصی کمّی در واقع ا
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ستفاده از ند و هدف اشومیمطالعات، در قالب آن خالصه و یکدست 
های آماری گوناگون مطالعات، در شاخص آن، یک شکل کردن یافته

د؛ تا امکان مقایسه و ترکیب نتایج باشمیای مشترک عددی و اندازه
(. الزم به Mohamadi et al., 2012ردد )آماری مطالعات فراهم گ

تر ذکر است که از آنجایی که برخی از مطالعات کوچکتر و برخی وسیع
بایست به نتایج مطالعات بزرگتر بیشتر ند؛ طبیعی است که میباشمی

توجه نمود و لذا برای بدست آوردن اندازه اثر ترکیبی، به جای استفاده 
استفاده نمود. بر اساس  12انگین وزنیتوان از میاز میانگین ساده می

اندازه  این روش، اندازه اثرات در هر مطالعه مستقل، قبل از ترکیب با
اثر دیگر مطالعات مستقل، بر اساس اندازه نمونه یا واریانس آن مطالعه 

ند سپس با توجه به میزان عدم تجانس بین مطالعات، شومیدهی وزن
بت و تصادفی، اندازه اثر ادغام شده ی اثرات ثاهامدلبا استفاده از 
داری رابطه کلی در فواصل اطمینان گردد و میزان معنیمحاسبه می

جامعه آماری  .(Nasrolahi et al., 2013د )شومیمعین بررسی 
ه بین باشند کمیتمام مطالعات با موضوع تقاضای آب خانگی تحقیق 

ران انجام های مختلف کشور ایبرای شهر 1304تا  1369های سال
 اند.شده

 

 مراحل انجام پژوهش -3-0

این پژوهش نیز همانند سایر مطالعات مرورسیستماتیک و فراتحلیل، از 
 سؤالمرحله اول( تعیین  تشکیل شده است که عبارتند از:مرحله  7

اصلی پژوهش به این صورت بوده که چه عواملی بر  سؤالپژوهش: 
آب خانگی ایران بین ی تقاضای ی قیمتی و درآمدهاکششتنوع 
مرحله دوم( تنظیم قرارداد ؟ اندبوده مؤثر 1304تا  1369های سال

به منظور جلوگیری از سوگیری، قراردادی تنظیم که درآن  پژوهش:
 و تعداد های جست و جوی متون مشخص گردیدروش کهشده است 

کلید واژه فارسی شامل: تقاضای آب خانگی/ شهر/ شهری/ مصرفی/  6
های معتبر بایست در پایگاه/ شرب، طراحی شده که میمسکونی

اطالعات الکترونیکی ایران شامل: پایگاه اطالعات علمی جهاد 
، پژوهشگاه علوم و 14، بانک اطالعات نشریات کشور13دانشگاهی

 ،17، سیویلیکا16، پایگاه مجالت تخصصی نور15کشور فناوری اطالعات
، سازمان اسناد و کتابخانه 11هرانپایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه ت

ای اطالع رسانی علوم و فناوری و گوگل ، مرکز منطقه10ملی ایران
همچنین معادل التین  گرفتند.مورد جست و جو قرار می 29اسکوالر

کلید واژه التین، طراحی شد که  10های فارسی، به صورت کلید واژه
گاه : بزرگترین پایهای مهم اطالعاتی التین شاملبایست در بانکمی

، 22های الکترونیکی التین، نشریه21های جهاننامهناطالعات پایا
، 24های مجالت الکترونیکی، پایگاه23های التینهای پایانامهپایگاه
های ، بانک مقاالت کنفرانس25الکترونیکی التین های مقاالتپایگاه

ورد جست و جو ، م27های الکترونیکینامهنهای پایاو پایگاه 26خارجی
در این قرارداد مشخص شد که به منظور  ،چنینگرفتند. همقرار می

 هایورش انتشار، جست و جوی کلید واژهجلوگیری از بوجود آمدن ت
بایست در منابع دستی جست و جو شامل: جست و فارسی و التین می

، 21های دانشگاه آزاد اسالمیدستی در سیستم یکپارچه کتابخانه جوی
های پژوهشی مراکز تحقیقاتی مربوط به ها، طرحت کنفرانسمقاال

های کشور، عناوین مجالت معتبر داخلی، شرکت منابع آب تمام استان
ژوهشی موجود در کتابخانه های پها و طرحنامهنجست و جو در پایا

ت علوم تحقیقات و ها و موسسات آموزش عالی تحت وزاردانشگاه
ای خارجی و مجالت و مقاالت هسفناوری، سمینارها و کنفران

تند. عالوه بر این گرفمیمورد جست و جو قرار  20های التینپژوهش
های جست و در این قرارداد مشخص شد که بعد از تعیین استراتژی

عنوان و چکیده مطالعات، مورد بررسی قرار گرفته و  بایستمی جو،
ری شرب شه مربوط به تقاضای آب خانگی/ آنهامطالعاتی که موضوع 

بوده، وارد لیست اولیه شده اما مطالعاتی که مربوط به تقاضای آب 
به  ،کشاورزی، صنعتی و تجاری باشند؛ از بررسی حذف شوند. همچنین

چک لیستی طراحی شد که بر اساس این چک  هادادهمنظور استخراج 
اطالعاتی شامل: نام پژوهشگر، عنوان پژوهش، سال  بایستمیلیست 

جام پژوهش، شیوه انتخاب نمونه، حجم نمونه، نوع مطالعه، و محل ان
سبه شده، ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب محاهاکششمقادیر 

ی پژوهش، خصوصیات هادادههای مورد بررسی، خصوصیات متغیر
قیمت و نرخ آب در مطالعه مورد بررسی، شکل تابع تقاضای آب در 

آب و ابزار سنجش  مطالعه مورد بررسی، روش تخمین تابع تقاضای
ی تقاضای آب و دوره زمانی مطالعه از تمام مطالعات مورد هاکشش

بررسی، به صورت دستی استخراج شده و با توجه به معیارهای ورود و 
ت گردند. الزم به ذکر اسخروج مطالعات به متاآنالیز، وارد لیست نهایی 

یا  یمتیی قهاکششهای ورود شامل تمام مطالعاتی بوده که که معیار
درآمدی و یا هر دو کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب مسکونی را 

کرده محاسبه  1369-1304ی هاسالبرای مناطق مختلف ایران، بین 
های خروج شامل: غیر مرتبط بودن مطالعات با موضوع باشند و معیار

ی ناکافی در مطالعه، عدم دسترسی به متن هادادهمورد بررسی، وجود 
ن اند. همچنیبوده، کیفیت پایین مطالعه مورد بررسی کامل مطالعه

های مقطع کارشناسی به دلیل احتمال دقت کمتر کنار گذاشته پایانامه
مشخص شد که بعد از تهیه لیست نهایی، به منظور  ،شدند. همچنین

به  تبایسمیکامل شدن نتایج جست و جو، منابع مطالعات انجام شده 
گرفته و برای بررسی ناهمگنی  صورت دستی مورد بررسی قرار

و در صورت وجود ناهمگنی  مورد استفاده گیرد 2Iمطالعات، شاخص 
با استفاده از مدل اثرات تصادفی با هم ترکیب  هادادهبین مطالعات، 

، مدل اثر ثابت مورد استفاده قرار آنهاگردند و در صورت همگن بودن 
ه برای آنکه گیرد. عالوه بر این در این قرارداد مشخص شد ک
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برآوردهای مربوط به کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی قابل 
، به 39مقایسه باشند؛ این مقادیر با استفاده از رویکرد روزنتال و رابین

اندازه اثر تبدیل شده سپس برای ترکیب اندازه اثرات، میانگین وزنی 
ر در ن مقادیمحاسبه شود. بعد از محاسبه اندازه اثرات ترکیبی، ای آنها

هر  یرتأثهای مختلف متغیرهای توضیحی با هم مقایسه شده تا حالت
ی قیمتی و درآمدی تقاضای هاکششیک از متغیرهای توضیحی بر 

 ایستبمیگیری در انتشار، برای بررسی سوآب خانگی مشخص گردد. 
استفاده گردد. در نهایت مشخص گردید  32و اِگِر 31های بِگاز آزمون

 Stataافزار ، از نرمهادادهانجام متاآنالیز و تجزیه و تحلیل که برای 
دت اثر داری و شاستفاده شود و برای تفسیر نتایج بدست آمده به معنی

 نتایج بدست آمده توجه شود.
 

مرحله سوم( جست و جوی متون: در این مرحله نیز با توجه به 
ابتدا های جست و جوی مشخص شده در قرارداد پژوهش، استراتژی

های فارسی و التین در منابع جست و جو با استفاده از کلید واژه
 041الکترونیکی فارسی، انجام شده که حاصل این جست و جو، تعداد 

مطالعه التین بوده است. در ادامه با جست  11مطالعه فارسی و تعداد 
های مهم اطالعاتی التین، تعداد های التین در بانکواژهو جوی کلید 

مطالعه التین مشخص گردید که در نهایت با جست و جوی کلید  62
مطالعه  51ی فارسی و التین در منابع دستی جست و جو، تعداد هاواژه

مطالعه فارسی  1970فارسی مشخص گردید. بنابراین در مجموع تعداد 
ی فارسی و التین در منابع جست هاواژهو التین، با جست و جوی کلید 

و دستی مشخص شد. در ادامه به منظور تهیه  و جوی الکترونیکی
ات های این مطالعلیست اولیه مطالعات در متاآنالیز، عناوین و چکیده

مورد بررسی قرار گرفتند تا مطالعات تکراری و غیر مرتبط با موضوع 
مطالعه به علت تکراری بودن  556مورد بررسی حذف گردند. که تعداد 

مطالعه فارسی و  523و چکیده  حذف شدند. و نتیجه بررسی عنوان
مطالعه مرتبط با موضوع  51التین، در نهایت منجر به شناسایی تعداد 

مورد بررسی در این مطالعه گردید. بعد از تهیه لیست اولیه که شامل 
مطالعه فارسی و التین بود؛ پژوهشگر اقدام به تهیه متن کامل  11

 عات و با در نظر گرفتنمطالمطالعات نموده، تا با بررسی محتوای این 
داد پژوهش به و خروج مطالعات مشخص شده در قرارهای ورود معیار

ا الزم به ذکر است که ب ، لیست نهایی مطالعات تهیه گردد.متاآنالیز
مطالعه مرتبط با موضوع  4بررسی منابع مطالعات بدست آمده نیز تعداد 

 62نهایت مورد بررسی، به نتایج جست و جو اضافه گردیدند و در 
مورد با  19مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. که از این تعداد مطالعه 

مطالعه متن کامل، به دلیل غیر مرتبط بودن با موضوع مورد بررسی در 
مورد نیز به دلیل وجود اطالعات ناقص در  13این مطالعه حذف شدند. 

طالعه، م متن و با توجه به اینکه با فرستادن ایمیل برای نویسندگان آن
 1، اطالعات کامل نشدند، به ناچار از بررسی حذف شدند. همچنین

نامه مربوط به مقطع لیسانس نیز با توجه به معیارهای ورود و نپایا
مطالعه  29خروج مطالعات به متاآنالیز حذف شد. دسترسی به متن کامل 

نیز، با وجود پیگیری فراوان و فرستادن ایمیل برای نویسندگان، 
مطالعه نیز به دلیل کیفیت پایین حذف شدند. در  2نپذیر نبود. امکا

 مطالعه برای تجزیه و تحلیل وارد مرحله بعد شدند.         16نهایت تعداد 
      

مرحله چهارم( استخراج اطالعات: استخراج اطالعات از مطالعاتی که  
وارد لیست نهایی شده بودند؛ به صورت دستی و با استفاده از چک 

یست از پیش تعیین شده صورت گرفته است. پژوهش استخراج شده ل
شوند تا برای متاآنالیز  SPSS افزارنرمبودند؛ کد گذاری شده و وارد 

مرحله پنجم( ارزیابی کیفیت مطالعات: در  مورد استفاده قرار بگیرند.
این مطالعه برای بررسی کیفیت مطالعات اولیه، این مطالعات بار دیگر 

رح مطالعه و موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. تا از نظر ط
ر این رد بررسی دمطالعاتی وارد متاآنالیز گردند که مرتبط با موضوع مو

برای ) این مطالعات از نظر کیفیت انجام کار ،چنینمطالعه باشند. هم
سی )برای برر گیریپرهیز از بروز خطاهای سیستماتیک(، روش نمونه

یل آوری و تجزیه و تحلی نتایج متاآنالیز(، ابزار جمعپذیرمیزان تعمیم
اطالعات، مورد بررسی قرار گرفتند. تا مطالعات با کیفیت وارد تجزیه 

رحله م و تحلیل متاآنالیز گردند و منجر به نتایج قابل اعتمادتری شوند.
در این مرحله بعد از کدگذاری ها و ارائه نتایج: دادهششم( تحلیل 

با  هاداده، تجزیه و تحلیل SPSS افزارنرمبه  آنهاتقال اطالعات و ان
 Stataزار افنرمی اثرات تصادفی و ثابت و با استفاده از هامدلاستفاده از 

صورت گرفته است که نتایج مربوط به این قسمت در بخش بعدی 
مرحله هفتم( تفسیر نتایج: همانند سایر مطالعات مرور  آورده شده است.
و ارائه  اهدادهر این پژوهش نیز بعد از تجزیه و تحلیل سیستماتیک، د

نتایج، تفسیر نتایج انجام شده است. الزم به ذکر است که با توجه به 
؛ سعی اندبودهحالته اینکه در این مطالعه متغیرها به صورت دامی و چند

 شده است که تفسیر نتایج با دقت کامل صورت گیرد.
 

 يافته های پژوهش -9

مطالعه مورد بررسی، تعداد کل نمونه  16مطالعه، از مجموع  در این
مطالعه،  16از این  همچنیناند. بررسی قرار گرفته نفر مورد 25309

کشش درآمدی تقاضای آب خانگی، برای  47کشش قیمتی و  69تعداد 
تجزیه و تحلیل وارد متاآنالیز شدند. مشخصات مطالعات وارد شده به 

  ت.آورده شده اس 1 متاآنالیز در جدول

 

تی ی قیمهاکششاز مطالعات اولیه مورد بررسی،  هادادهبعد از استخراج 
و درآمدی قبل از ترکیب شدن، تبدیل به اندازه اثر شده، سپس با توجه 

 ی اثرات تصادفی و ثابت هامدلبه میزان عدم تجانس بین مطالعات، از 
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Table 1- The characteristics of the studies that were analyzed for the meta-analysis 
 مشخصات مطالعاتی كه برای تجزيه وتحلیل وارد متاآنالیز شدند -0جدول 

Number 

of 

Income 

Elasticity 

Number 

of  

price 

Elasticity 

Income 

Elasticity 

Price 

Elasticity 

Number 

of samples 

City Release 

year 

Year  Rows 

2 2 0.62-

0.027 

(-0.27)-(-0.06) 400 Zahedan 2007 Khosh Akhlagh 

et al. (1) 

1 

10 10 0.104-1 -(-0.64)-(-.0547) 152 Arak 2010 Sajjadifar et al. 2 

1 1 0.52 -0.47 191 Tehran 2009 Khoshbakhat et 

al. 

3 

1 7 0.287 -(-0.121)-(-0.321) 100 Tehran 2008 Sabouhi et al. 4 

7 7 0.291-

0.391 

-(-0.131)-(-0.321) 500 Tehran 2002 Khosh Akhlagh 

et al. (2) 

5 

1 1 0.15 -0.15 266 neyshabour 2011 Fallahi et al. 6 

0 5 - -(0.001)-(-0.035) 50 Marvdasht 2007 Mousavi et al. 7 

0 1 - -0.23 127 Tonekabon 2000 Asadi et al. (1) 8 

1 1 0.41 -0.145 102 Rasht 2014 Soheily et al. 9 

1 1 0.22 -0.02 442 Sari 2010 Amirnezhad et 

al. 

10 

7 7 0.31-

0.034 

-(-0.013)-(-0.104) 500 Tabriz 2014 Ansari et al. 11 

12 12 0.01-

0.084 

-(-0.21)-(-0.02) 1000 Hamedan 2000 Asadi et al. (2) 12 

1 1 0.14 -0.02 200 Esfahan 1995 Abtahi et al. 13 

2 2 0.175-

0.211 

-(-0.17)-(-0.01) 796 Shiraz 1996 Kolahi et al. 14 

0 1 - -0.63 152 Esfahan 2000 Shamsai 15 

1 1 0.28 -0.49 45 Hamedan 1998 Movahedi 16 

Resource: Research Result   

 

ی هاکششو روش میانگین وزنی برای محاسبه اندازه اثرات ترکیبی 
ورت به این ص قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی استفاده شده است.

درصد بیشتر بوده، از مدل  59از  2Iکه در صورتی که مقدار شاخص 
درصد کمتر بوده از مدل  59اثر ثابت و در صورتی که این شاخص از 

ی قیمتی و درآمدی هاکششکیب اندازه اثرات برای تر تصادفیاثر 
تقاضای آب خانگی استفاده شده است. نتایج مربوط به محاسبات اندازه 

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، هاکششاثرات ترکیبی برای 
 آورده شده است. در ضمیمه مقاله ( a3-( و )a2-به ترتیب در جداول )

 
( نشان داده شده است، اندازه اثرات a3-( و )a2-همانطور که در جدول )

های ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، در حالتهاکششترکیبی 
و با استفاده  2Iمختلف متغیرهای توضیحی با توجه به میزان شاخص 

. عالوه بر این مقدار اندشدهاز مدل اثرات تصادفی و ثابت محاسبه 
، ی تقاضای آب خانگیی قیمتی و درآمدهاکششاندازه اثرات ترکیبی 

یمتی ی قهاکششکه مقدار آن برای  اندشدهدر حالت کلی نیز محاسبه 
بوده است. برای بررسی  323/9 های درآمدیکششو برای  -110/9
هر یک از متغیرهای توضیحی بر متغیرهای وابسته، اندازه اثرات  تأثیر

 ی قیمتی و درآمدی هر یک به صورت جداگانه، درهاکششترکیبی 
بودن با هم  33دارمعنیحالتهای مختلف متغیرهای توضیحی در صورت 

 لهای توضیحی مربوط به گروه اوتأثیر متغیر. بررسی اندشدهمقایسه 
های درآمد، اندازه خانوار، تراکم که شامل وجود یا عدم وجود متغیر

ای ر تابع تقاضجمعیت، متغیر وابسته تأخیری، درجه حرارت و بارش د
های وابسته، با استفاده از مدل اثرات تصادفی و ر متغیرآب خانگی ب

ثابت، نشان داد که از بین متغیرهای ذکر شده وجود درآمد و اندازه 
، نهاآخانوار در تابع تقاضای آب خانگی، نسبت به شرایط عدم وجود 

ی قیمتی تقاضای آب خانگی شده است. از هاکششموجب کاهش 
جمعیت، وابسته تأخیری، درجه طرف دیگر وجود متغیرهای تراکم 

 ، موجبآنهاحرارت و بارش در تابع تقاضا، نسبت به حالت عدم وجود 
 افزایش کشش قیمتی تقاضای آب خانگی شده است.

 
ی اهکششهریک از متغیرهای توضیحی گروه اول بر  تأثیردر مورد 

وان تدرآمدی، با توجه به نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی، می
جه گرفت که وجود متغیرهای درآمد، تراکم جمعیت، درجه حرارت نتی

 ، موجب افزایشآنهاو بارش در تابع تقاضا، نسبت به حالت عدم وجود 
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ی درآمدی و وجود متغیرهای اندازه خانوار و متغیر وابسته هاکشش
، نهاآتأخیری در تابع تقاضای آب خانگی، نسبت به حالت عدم وجود 

درآمدی تقاضای آب خانگی شده است. ی هاکششموجب کاهش 
بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از این قسمت، وجود متغیرهای 
درآمد، متغیرات جوی و ترکیب و بعد خانوار در تابع تقاضا، بر 

ب و این نتایج متناس اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضا هاکشش
 .اندبودهبا انتظارات تئوریکی 

 
ی مطالعه، بر هادادهتغیرهای مربوط به مشخصات م تأثیربررسی 

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، بر اساس نتایج هاکشش
ط ی مربوهادادهبدست آمده از مدل اثرات تصادفی و ثابت، استفاده از 

ی مربوط به مصرف هادادهبه مصرف آب در تابستان در مقایسه با 
وط به مصرف بیرون از منزل ی مربهادادهزمستانی آب و استفاده از 

مصرف داخلی ی مربوط به هادادهدر مقایسه با  )حیات و باغچه( آب
ی قیمتی و درآمدی تقاضای هاکششتری از آب، برآوردهای با کشش

اند که از آنجایی که مصرف آب در فصل تابستان آب خانگی ایجاد کرده
به  سبتهای بیرون از منزل ننسبت به فصل زمستان و در فعالیت

ی هاکششهای داخل منزل بیشتر بوده است؛ این نتیجه که فعالیت
مربوط به مصرف فصل تابستان و استفاده بیرون منزل آب، بیشتر از 

ی مربوط به مصرف آب در فصل زمستان و استفاده داخل هاکشش
بر  هادادهسطح  تأثیرمنزل آب هستند؛ قابل انتظار بوده است. در مورد 

ی قیمتی و درآمدی نیز، بر اساس نتایج هاکششرد شده مقادیر برآو
اده ی مورد استفهادادهبدست آمده از مدل اثرات تصادفی و ثابت، وقتی 

 ی قیمتی و درآمدی تقاضایهاکششدر تخمین تابع تقاضا و محاسبه 
در  هادادهآب خانگی، در سطح خانوار بوده، در مقایسه با وقتی که 

ی اهکششتری از ر به برآوردهای با کشش؛ منجاندبودهسطح کلی 
بر  هادادهسطح کلّی  تأثیر. اما اندشدهقیمتی تقاضای آب خانگی 

دار نبوده است. به عبارت دیگر ی درآمدی، از نظر آماری معنیهاکشش
ی در سطح خانوار نسبت به استفاده از هادادهدر صورت استفاده از 

 آب خانگی نسبت به قیمتی کلی، حساسیت مصرف کنندگان هاداده
ی هاادهدآب بیشتر بوده است. به عبارت دیگر هنگامی که در مطالعه از 
گان کنندخرد یا در سطح خانوار استفاده شده باشد، حساسیت مصرف

 نسبت به تغییرات قیمت، بیشتر بوده است.
 

تی ی قیمهاکششدوره مصرف آب بر مقادیر برآورد شده  تأثیردر مورد 
تقاضای آب خانگی، بر اساس نتایج بدست آمده از مدل و درآمدی 

توان نتیجه گرفت که اگر در مطالعه از اثرات تصادفی و ثابت، می
ی مربوط به مصرف ماهانه آب استفاده شده باشد؛ مقادیر برآورد هاداده

وط ی مربهادادهی قیمتی تقاضا نسبت به زمانی که از هاکشششده 
 استفاده شده باشد، بیشتر بوده و در مورد به مصرف فصلی و یا ساالنه

، هنگام استفاده از هاکششی درآمدی، مقادیر برآورد شده هاکشش
ی اهدادهی مربوط به مصرف ساالنه بیشتر از زمانی است که از هاداده

مربوط به مصرف فصلی و ماهانه استفاده شده باشد. در واقع حساسیت 
ی هاادهدآب در شرایط استفاده از کنندگان نسبت به تغییر قیمت مصرف

مربوط به دوره مصرف ماهانه آب، نسبت به دوره مصرف فصلی و 
ساالنه بیشتر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات 

ی مورد استفاده در هادادهتصادفی و ثابت، در صورتی که طبیعت 
ی اهکششداری بر مقادیر معنی تأثیرمطالعه، سری زمانی باشند؛ 

فاده ی قیمتی تقاضا در شرایط استهاکششاند. اما قیمتی تقاضا نداشته
 مچنینه. اندبودهی ترکیبی بیشتر هادادهی مقطعی نسبت به هادادهاز 

 یهادادهتیب استفاده از های درآمدی به ترکششمقادیر برآورد شده 
ور کلی ط اند. بنابراین بهسری زمانی، مقطعی و ترکیبی، افزایش یافته

مورد  یهادادهنتیجه گرفت که متغیرهای مربوط به مشخصات  توانمی
ی قیمتی و درآمدی هاکششبررسی در مطالعه، بر مقادیر برآورد شده 

 است.بوده  مؤثرتقاضای آب خانگی 
 

از آنجایی که در مطالعات تقاضای آب مربوط به مناطق مختلف ایران، 
ها استفاده شده است؛ در ر برآوردآب، دهای متوسط و نهایی از قیمت

این دو نوع قیمت بر متغیرهای وابسته مورد بررسی  تأثیرمتاآنالیز نیز 
قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و 

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب هاکششثابت، مقادیر برآورد شده 
ی آب، بیشتر از زمانی های نهایخانگی، در هنگام استفاده از قیمت

های متوسط استفاده شده باشد. به ند که در مطالعه از قیمتباشمی
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 

یجه تن توانمیهای متوسط آب استفاده شده است. بنابراین قیمت
ی اهکششقابل توجهی بر  تأثیرگرفت که مشخصات قیمت آب، 

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، 

ظر امشخص در نی آب به صورت بلوک فزاینده یا نگذارقیمتساختار 
گرفته شده است؛ متغیرهای مربوط به ساختار نرخ بلوک فزاینده و 

ر ی آب، بر مقادیگذارقیمتمشخصات  تأثیرنامشخص، برای بررسی 
ر در نظ تقاضای آب خانگیی قیمتی و درآمدی هاکششبرآورد شده 

. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و اندشدهگرفته 
ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب هاکششدیر برآورد شده ثابت، مقا

خانگی، در شرایطی که ساختار نرخ آب، به صورت بلوک افزایشی بوده، 
نسبت به زمانی که ساختار نرخ آب نامشخص بوده است؛ بیشتر 

یر کنندگان نسبت به تغید. به عبارت دیگر حساسیت مصرفباشمی
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ودن ساختار نرخ آب بیش از قیمت آب و درآمد، در شرایط فزاینده ب
بنابراین  زمانی بوده است که ساختار نرخ آب نامشخص بوده است.

قابل توجهی بر مقادیر برآورد شده  تأثیری آب، گذارقیمتساختار نرخ 
مدی تقاضای آب خانگی داشته است و این های قیمتی و درآکشش

 نتیجه در راستای انتظارات تئوریکی بوده است. 
 

مدل مورد بررسی در مطالعات اولیه بر مقادیر  تأثیری برای بررس
ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، با توجه به مطالعات هاکشش

دل لگاریتمی، ــه مــررسی، متغیرهای مربوط بـاولیه مورد ب
. نتایج نداگرفتهخطی، خطی و استون گری مورد بررسی قرار -لگاریتمی

ثابت نشان داده است که مدل  استفاده از مدل اثرات تصادفی و
ی هاکششی بر مقادیر برآورد شده دارمعنی تأثیرخطی -لگاریتمی

ی لگاریتمی، استون گری و هامدلقیمتی نداشته است. استفاده از 
 ی قیمتی تقاضای آب خانگیهاکششخطی به ترتیب سبب افزایش 

 ،خطی، استون گری-ی لگاریتمیهامدلاستفاده از  همچنین. اندشده
ی ی درآمدهاکششخطی و لگاریتمی نیز به ترتیب موجب افزایش 

بنابراین مدل مورد استفاده در مطالعه، تا  .اندشدهتقاضای آب خانگی 
ی قیمتی و درآمدی هاکششد بر مقادیر برآورد شده توانمیحدودی 

 باشد.  مؤثرتقاضای آب خانگی 
 

قیمتی  یهاکشش ی تخمین تابع تقاضا وهاروش تأثیردر مورد بررسی 
 ،هاکششو درآمدی تقاضای آب خانگی بر مقادیر برآورد شده این 

ای، اثرات ی حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات دو مرحلههاروش
ی غیر از موارد ذکر شده، مورد بررسی قرار هاروشتصادفی و ثابت و 

 ،. براساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی و ثابتاندگرفته
ی قیمتی تقاضا، به ترتیب استفاده از هاکششمقادیر برآورد شده 

ای، اثرات تصادفی و ثابت، روشی ی حداقل مربعات دو مرحلههاروش
غیر از موارد مذکور و حداقل مربعات معمولی، افزایش یافته است. در 

ی درآمدی نیز، با توجه به اینکه روش حداقل مربعات هاکششمورد 
نداشته است؛ مقادیر برآورد  هاکششی بر دارمعنی تأثیرای، دو مرحله

ی درآمدی تقاضای آب خانگی، به ترتیب استفاده از هاکشششده 
ی اثرات تصادفی و ثابت، حدأقل مربعات معمولی و روشی غیر هاروش

از موارد مذکور، افزایش یافته است. بنابراین روش تخمین تابع تقاضای 
ی تقاضا، بر مقادیر برآورد شده هاششکآب خانگی و روش برآورد 

ن و ای اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکشش
 در راستای انتظارات تئوریکی بوده است. 

 
ی و ی قیمتهاکششمنطقه مورد مطالعه، بر مقادیر برآورد شده  تأثیر

ی نهاالذا با توجه به اینکه است رآمدی تقاضای آب خانگی بوده است.د
منطقه تقسیم  5مختلف کشور ایران، از نظر موقعیت جغرافیایی به 

ی قیمتی مربوط به مناطق هاکشش؛ مقادیر برآورد شده اندشده
ادفی . نتایج استفاده از مدل اثرات تصاندشدهمختلف، با یکدیگر مقایسه 

 معنی بودن اندازه اثر کششو ثابت نشان داده است که با توجه به بی
ی قیمتی، به هاکشش، مقادیر برآورد شده 2 وط به منطقهقیمتی مرب

افزایش یافته اند. و مقادیر برآورد شده  3و  5، 4، 1ترتیب در مناطق 
افزایش  3و  2، 1، 4، 5ی درآمدی نیز، به ترتیب در مناطق هاکشش

اند. به عبارت دیگر حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییر یافته
ناطق جغرافیایی مختلف مورد مطالعه، متفاوت قیمت آب و درآمد، در م

بنابراین منطقه جغرافیایی که مطالعه درآن انجام شده است  بوده است.
ی قیمتی و درآمدی تقاضای هاکششتا حدودی بر مقادیر برآورد شده 

 .بوده است مؤثرآب خانگی 

 
رابطه بین دوره زمانی انجام مطالعه و استفاده از رویکرد انتخاب 

دی ی قیمتی و درآمهاکششپیوسته، با مقادیر برآورد شده -گسسته
تقاضای آب خانگی بر اساس نتایج بدست آمده از مدل اثرات تصادفی 

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب هاکششو ثابت، مقادیر برآورد شده 
در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت  هادهد، این کششنشان می خانگی،

نتایج نشان داد که استفاده از رویکرد  همچنین،. است بیشتر بوده
ی هاششکتری از پیوسته منجر به مقادیر با کشش-انتخاب گسسته

ط . به عبارت دیگر در شرایاندشدهقیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی 
استفاده از این رویکرد، حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییر قیمت 

 دوره زمانی مطالعه و استفاده ازآب و درآمد، بیشتر بوده است. بنابراین 
ی هاکششپیوسته، بر مقادیر برآورد شده -رویکرد انتخاب گسسته

 اند.بوده مؤثرقیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی 
 

در این مطالعه برای بررسی سوگیری انتشار مطالعات اولیه مورد بررسی 
 بر اساس های بِگ و اِگِر استفاده شده است کهدر متاآنالیز، از آزمون

ی قیمتی و درآمدی و انحراف هاکششآزمون بِگ، همبستگی بین 
دار نبوده معنیدرصد،  5ی دارمعنی، در سطح هاکششاستاندارد این 

های مطالعات بزرگ و کوچک یکسان بوده است است. بنابراین برآورد
نتیجه گرفت که سوگیری در  توانمیو بر اساس نتایج این آزمون، 

بر اساس آزمون اِگِر، ضرایب تورش  همچنیننداشته است. انتشار وجود 
ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی دارای مقدار هاکششبرای 

ن بر . بنابرایاندبودهن دارمعنی؛ بنابراین اندبودهدرصد  5احتمال بیش از 
نبودن ضرایب مربوط به تورش،  دارمعنیاساس این آزمون نیز 

د که باشمییری انتشار در مطالعاتی نشاندهنده عدم وجود سوگ
استخراج  آنهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی از هاکشش

آورده  3و  2 . خالصه نتایج مربوط به این آزمون ها در جداولاندشده
 شده است:
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Table 2- Summary of the results of the BEGG test to check the publication bias 
 نتايج آزمون بِگ، برای بررسی سوگیری در انتشارخالصه  -0جدول 

Probability of Correlation Between Dependent Variables 

and Standard Deviations of these Variables (at 5% level) 

Dependent Variable 

0.12 Price Elasticity for Domestic Water Demand 

0.075 Income Elasticity for Domestic Water Demand 
Resource: Research Result   

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

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

Bias Probability Bias coefficient         Dependent Variable 

0.056 -1.582 Price Elasticity for Domestic Water Demand 

0.0721 1.006 Income Elasticity for Domestic Water Demand 
Resource: Research Result   

 

 دهاگیری و پیشنهانتیجه -1

کمبود آب در کشور ایران به یک مشکل جدی تبدیل شده است و با 
شود. لذا میوز به روز حادتر توجه شرایط موجود، این مشکل ر

یریت در کنار مد بایستمیگذاران برای مقابله با این مشکل سیاست
عرضه آب، ابزارهای مناسبی برای مدیریت تقاضای آب به کار گیرند. 

 ی قیمتی و درآمدیهاکششبر  مؤثریکی از این ابزارها بررسی عوامل 
ور راستفاده از روش مد که در این مطالعه با باشمیتقاضای آب خانگی 

وجه پرداخته شده است. در این مطالعه با ت سیستماتیک و متاآنالیز به آن
مطالعه  16به مراحل مختلف انجام یک مطالعه مرور سیستماتیک، از 

حالته استخراج شده، سپس متغیر دامی دو یا چند 11مورد بررسی تعداد 
ان و با توجه به میزی قیمتی و درآمدی محاسبه شده هاکششاندازه اثر 

ی اثرات تصادفی و ثابت و میانگین وزنی، هامدل، از آنهاتجانس بین 
در حاالت مختلف  هاکششبرای محاسبه اندازه اثرات ترکیبی 

متغرهای توضیحی استفاده شده است. سپس اندازه اثرات ترکیبی در 
بودن، در حاالت مختلف متغیرهای توضیحی با هم  دارمعنیصورت 

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب هاکششسه شده تا علت تنوع در مقای
خانگی مشخص شوند. بر اساس نتایج بدست آمده درستی تمام 
فرضیات مورد بررسی تأیید شده، بنابراین متغیرهای مربوط به 

، مشخصات قیمت آب، ساختار نرخ هادادهمشخصات تقاضا، مشخصات 
های ه و دیگر ویژگیآب، مدل، روش تخمین، منطقه مورد مطالع

 مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششمطالعه، بر 
و لذا با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه شده  اندبوده

 است:                   
                                               

آورد آنجایی که مقادیر بربا توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، از 
ی قیمتی در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان و در هاکشششده 

استفاده بیرون منزل آب نسبت به استفاده داخل منزل، بیشتر بوده است 
وده ب تواند افزایش مصرف آب در این دو حالتمیترین دلیل آن و مهم

ه بیرون استفادی مناسب آب در فصل تابستان و برای گذارقیمتباشد؛ 
ا ب مناسبی برای مدیریت مصرف آب باشد.د ابزار توانمیمنزل آب، 

ی قیمتی و درآمدی تقاضا هاکششتوجه به اینکه مقادیر برآورد شده 
ی در سطح خانوار، بیشتر از مقادیر برآورد هادادهدر شرایط استفاده از 

ی کل ی در سطحهادادهند که با استفاده از باشمییی هاکشششده 
ه ر سطح خرد، بی دهادادهگذاران تکیه بر اند؛ برای سیاستشدهبرآورد 

زیرا  د؛تری باشد ابزار مناسبتوانمیهای مناسب، منظور تعیین سیاست
ی در سطح خرد، ناهمگنی ترجیحات خانوار نسبت به مصرف هاداده

و  مشخصات قیمت آب تأثیرند. با توجه به کنمیآب را بهتر منعکس 
تی ی قیمهاکششی آن، بر مقادیر برآورد شده گذارقیمتتار نرخ ساخ

ی آب، به عنوان یک سیاست ارزشمند گذارقیمتو درآمدی، نقش ابزار 
د ر توانمیدر ترویج مصرف درست آب و افزایش عدالت اجتماعی را ن

آب  ی قیمتیهاکششاساس نتایج بدست آمده از این مطالعه،  بر نمود.
 باًهای جغرافیایی تقریو حتی در مناطقی که ویژگیدر مناطق مختلف 

اران برای گذ. بنابراین سیاستاندبودهاند، با هم متفاوت مشابهی داشته
به آب یک منطقه، نباید بر  گیری در خصوص مسائل مربوطتصمیم

 بایستیمهای مطالعات مربوط به مناطق دیگر تکیه کنند، بلکه یافته
با ساختار آن منطقه مطالعه انجام شده و ای متناسب در هر منطقه

ی تقاضا محاسبه گردند. با توجه به اینکه مقادیر برآورد شده هاکشش
ند بل تقاضای آب خانگی، در دوره زمانی ی قیمتی و درآمدیهاکشش

مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت بوده است؛ مبنا گرفتن ابزارهای 
ه برعکس، ممکن است بی کوتاه مدت یا هاکششمدت  سیاستی بلند

 برخی انحرافات منجر گردد.
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