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 .1مقدمه
در میان کاالها و خدمات عمومی ،آب از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا مصرف این کاال ارتباط
تنگاتنگی با سالمتی جامعه دارد و بهعنوان کاالیی ضروری است که هر فرد برای سالمتی در حداقل
معیشت به آن نیاز دارد (راسخ و همکاران .)2192 ،9از سوی دیگر ،عرضه این کاال تا حد زیادی به
شرایط اقلیمی و جوی منطقه مانند میزان بارندگی و درجه حرارت بستگی دارد که این عوامل ،لزوم
برنامهریزی جامع برای مدیریت مصرف بیش از نیاز این منبع حیاتی را فراهم میکند (آلتمن،2
 .)2117آب منبع تجدید پذیر زندگی پایدار انسانی است (سیگل و همکاران .)2112 ،3تعادل بین
عرضه و تقاضای آب برای نیازهای انسانی بستگی به دسترسی و چگونگی استفاده از آن دارد .منابع
آب شرب تجدید پذیر موجود جهان فقط  2/5درصد است و عرضه آب قابلاستفاده فقط  1/3درصد
است که معادل حجم آبی کمتر از  21111مترمکعب است (شکیلمانو و همکاران .)9113 ،2همزمان با
توسعه شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی در زمینههای گوناگون بهویژه بهداشت و صنعت درنتیجه
مصرف زیادتر آب ،همراه باثبات نسبی عرضه آن ،انسان به ارزش و اهمیت این ماده حیاتی میباید
پیش از پیش واقف گشته و سعی نموده تا با کاهش تقاضا یا افزایش عرضه بر این مشکل فائق آید
(ژانگ و همکاران .)2115 ،5نیازهای روزافزون به آب ،محدودیت منابع آب قابل استحصال در کشور،
هزینه سنگین اجرای طرحهای جدید توسعه منابع آب و افزایش کارایی عملکرد اقتصادی ازجمله
دالیلی میباشند که مدیریت عرضه و تقاضای آب بهعنوان دو راهکار مؤثر بر مدیریت جامع منابع
آب قابلطرح و ضروری است .در همین راستا ،ابتدا الزم است که ساختار ارجحیتهای
استفادهکنندههای آب و هزینههای عرضه مشخص شوند .درواقع انواع تقاضای آب باید شناخته شوند
تا اطالعات الزم برای تعیین روش مناسب قیمتگذاری آن حاصل شود .چون این مطالعه در نظر
دارد که تنها به بخش عرضه آب بپردازد ،وارد جزئیات بخش تقاضای آب نمیشود .دانستن ساختار
هزینههای عرضه آب ازآنجهت ضروری است که در کشورهای کمدرآمد فشار فزایندهای بر روی
شبکههای عرضه آب وجود دارد .بنابراین ،مدیریت صحیح این شبکهها از اهمیت حیاتی برخوردار
است .از دیرباز ،آژانسهای بخش عمومی یا بنگاههای خصوصی فعال در بخش عمومی (در اینجا،
منظور بنگاههایی است که شبکههای آبیاری و سیستمهای عرضه آب شهری را بنانهاده و مدیریت
کردهاند) شدیداً تحت نظر دولت بودهاند .توجیه اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران نیز این است که
این سیستمها نوعی انحصار طبیعی 6میباشند .بررسی دقیقتر ساختار این نوع تسهیالت میتواند
1. Rasekh and et al
2. Altman and et al
3. Siegel and et al
4. Shiklomanov and et al
5. Zhang and et al
6. Natural Monopoly
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نشان دهد که آیا واقعاً همواره صرفههای ناشی از مقیاس 9وجود داشته است یا خیر .درباره عرضه آب
شهری در کشورهای با درآمد باال ،مطالعات اقتصادسنجی نسبتاً کمی انجامشده است .این نوع
مطالعات در کشورهای کمدرآمد کمتر دیده میشود .بنابراین ،سؤاالت مهمی درباره ساختار هزینهها،
بهویژه وجود اقتصاد مقیاس ،وجود دارد که هنوز باید بهدقت پاسخ داده شوند .باوجوداین ،برخی از
مطالعات نشان میدهند که علیرغم آنچه که تصور میشود ،در سیستمهای عرضه آب ،اقتصاد به
مقیاس فزاینده وجود نداشته باشد ،بهویژه اگر اجزای سیستم عرضه آب از هم جدا باشند و ذخیره
تصفیه ،توزیع و ارائه آب و جنبههایی از عرضه آب که بیشتر خدماتیاند ،بهطور خاص موردتوجه و
بررسی قرار گیرند .این تحقیق بر اساس آخرین یافتههای تئوریك و تجربی موجود در ادبیات اقتصاد
منابع 2و مالیة عمومی 3در زمینة ساختار هزینة شرکتهای آب و فاضالب و تخمین تابع هزینه آنها
انجامشده است ،بهطوریکه مهمترین و بهروزترین منابع موجود در این زمینه موردتوجه قرار
گرفتهاند .دادههای مورداستفاده دادههای تابلویی 2شامل  92شهر و  6سال ( )9319-9325میباشد و
روش برآورد اقتصادسنجی ،رگرسیون بهظاهر نامرتبط )SUR( 5است .هدف از این مطالعه محاسبه
کششهای جایگزینی جزئی 6و کششهای قیمتی ،7شاخصهای صرفههای ناشی از مقیاس و
بازدهی نسبت به مقیاس 2در شرکت آب و فاضالب استان مرکزی است.
فرضیههای تحقیق در قالب دو فرضیه بهقرار زیر بیانشده است.
جایگزینی نیروی کار و سرمایه در فرایند عرضه آب وجود دارد.
عرضه آب خانگی در تمام شهرستانهای استتان دارای ویژگتی صترفههتای ناشتی از مقیتاس و
بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است.
مقاله به این صورت سازماندهی شده است ،پس از مقدمه به مبانی نظری پرداختته متیشتود .در
قسمت سوم مقاله مطالعات تجربی معرفی میشود ،قسمت چهتارم معرفتی الگوهتا را در بتر دارد .در
قسمت پنجم نتایج تجربی بررسی میشود .در پایان مقاله نتیجهگیری بیان خواهد شد.

1. Economies of Scale
2. Resource economics
3. Public Finance
4. panel
)5. Seemingly Unrelated Regression (SUR
6. partial elasticity of substitution
7. Price Elasticity
8. Return to Scale
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 .2مبانی نظری
( )9132به بررسی ویژگیهای تابع هزینه پرداخت ،سپس
ازنظر تاریخی ،اولین
ساموئلسون )9127( 2آن را گسترش داده و مفهوم قضیه برابری عامل -قیمت 3را ابداع کرد .هرچند
که اقتصاددانان دیگری از قبیل ری و مك کلری )9122( 2در توسعه این موضوع فعالیت داشتند؛ اما
شفارد )9153( 5باوجود آوردن رابطه دوگانگی بین توابع هزینه و تولید ،انقالبی در تحقیقات اقتصادی
به وجود آورد ،وی این روابط را بر اساس خواص مجموعههای محدب که توسط فن چل)9159( 6
ابداع گردیده بود موردبررسی قرارداد .اکثر مطالعات اولیه در مورد توابع عرضه ،بر پایه الگوهای تك
معادلهای و با فرض انتظارات ایستا در مورد قیمت انجامگرفته است ،اما در سالهای اخیر ،تئوری
دوگانه (هزینه و تولید) ،تحوالت بزرگی در این زمینه به وجود آورده بهطوریکه با استفاده از این
تئوری بررسیهای متعددی روی سیستم توابع عرضه و تقاضا انجامگرفته است .در چارچوب معادالت
سیستمی چندین تابع هزینه چند محصولی 7وجود دارد که ازنظر فنی و انعطافپذیری دارای اختالف
میباشند .بدین منظور در شرکت آب و فاضالب تابع هزینه ،مبنایی برای بررسی تکنولوژی است و
نشان میدهد که این صنعت چگونه نهادههای مختلف را باهم ترکیب میکنند تا محصولی با
کمترین هزینه تولید کنند البته شکل تبعی تابع هزینه نیز ممکن است به شکلهای مختلف و بر
اساس نیازهای نظری طراحی و مشخص شود .آنچه مسلم است ،بایستی توابع هزینه نتیجه حداقل
سازی هزینه با فرض قیمت نهادهها و محصوالت ،ویژگیهای معینی داشته باشد .اغلب این توابع
غیر کاهنده ،مقعر ،همگن خطی نسبت به قیمت نهادهها و باالخره غیر کاهنده نسبت به محصول
است .بااینوجود انجام کارهای تجربی بر اساس تابع هزینه ،مستلزم در نظر گرفتن فرم تابع خاص
برای هزینه است (کاوز و همکاران .)9121 ،2دایورت )9179( 1فرم تابع تعمیمیافته لئون تیف 91را
برای تابع هزینه و فرم تعمیمیافته خطی را برای تابع تولید پیشنهاد کرد.
سپس هال )9173( 99نشان داد که این توابع را میتوان با یکدیگر ترکیب نمود و تابع هزینه چند
محصولی هیبرید دایورت )HDMCF( 92را به فرم زیر تشکیل داد.
بارهاتلینگ9

1. Hotelling
2. Samuelson
3. factor-price equalization theorem
4. Ray
5. Shephard
6. Fenchel
)7. Multiproduct Cost Function (MCF
8. Caves and et al
9. Diewert
10. Generalized leontief cost function
11. Hall
12. Hybrid Diewert Multiproduct Cost Function
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()9
در این تابع m ،تعداد ستانده و  nتعداد نهاده است .اگرچه تابع هیچگونه محدودیت اولیهای روی
کششهای جانشینی نهادهها ندارد ،ولی دربرگیرنده محدودیت بازده ثابت نسبت به مقیاس بر اساس
رابطه میان هزینه کل و سطوح محصول است .با تعمیم  HDMCFبهمنظور باال بردن انعطاف-
پذیری در زمینه صرفههای برگرفته از مقیاس ،تعداد پارامترهای مدل بهطور فزایندهای افزایش
مییابد .نوع دیگری از توابع هزینه چند محصولی ،تابع هزینه چند محصولی از نوع درجه دوم9
( )QMCFاست که بهصورت زیر تعریف میشود:
()2
برای استفاده مناسب یك فرم تابعی انعطافپذیر در کاربردهای عملی ،تابع هزینه چند محصولی
باید همگنی خطی نسبت به قیمت نهادهها و سطوح مختلف تولید داشته و از کمترین تعداد پارامتر
هم برخوردار بوده و در برخی موارد نیز دارای قابلیت لحاظ کردن مقدار صفر در دامنه مجاز مقادیر
محصول داشته باشد.
همگنی خطی در قیمت نهادهها ،پیششرط رابطه دوگانگی میان هزینه و توابع تغییر شکل یافته
مشتق شده از آن است؛ که تابع  HDMCFاین شرط را دارد؛ و تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی2
محصولی )TMCF( 2نیز از راه اعمال محدودیتهای خطی مناسب دارای این شرط بوده اما تابع
 QMCFشرط همگنی ندارد .از سوی دیگر ،با لحاظ کردن محدودیتهای پارامتری در شرط باال،
انعطافپذیری تابع از میان خواهد رفت؛ بنابراین ،تابع اشارهشده فرم مناسبی برای تابع هزینه چند
محصولی نیست.
همچنین در تابع  HDMCFبا لحاظ کردن شرطهای همگنی خطی و تعمیم تابع بهمنظور نشان
دادن صرفههای ناشی از مقیاس ،تعداد پارامترهای تخمینی مدل چند برابر تعداد پارامترهای TMCF
میشود که در این موضوع کاربرد تابع اشارهشده را در کارهای تجربی به میزان زیادی محدود
میکند.
تابع ترانسلوگ یکی از توابع چند محصولی در واقع عضوی از گروه توابعی با فرم عمومی سهمی
انعطافپذیر است بالکوربی و همکاران )9177( 3این گروه توابع را به شکل زیر معرفی کردهاند.

1. Quadratic Multiproduct Cost Function
2. Translog Multiproduct Cost Function
3. Blackorby and et al
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()3
با قرار دادن لگاریتم طبیعی بهجای نمادهای  f,Fدر دو سری رابطه باال ،فرم ترانسلوگ به دست
میآید .فرم کلی تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی توسط بارگس )9172( 9با  nنهاده و  mستانده
بهصورت زیر تعریف میشود.
()2
با توجه به آنچه در مبانی نظری گفته شد در بخش بعدی ،مطالعات تجربی که از این مدلها استفاده
گردیده است بهصورت اجمالی موردبررسی قرار میگیرد.
 .3مطالعات تجربی
رستمآبادی سفلی ( )9371در بررسی توابع تقاضا برای فصول تابستان و زمستان با استفاده از دادههای
سری زمانی  9351-9372شهر تهران میپردازد ،نتایج حاکی از آن است که تقاضای آب نسبت به
تغییرات قیمت آب و درآمد خانوار در دو فصل تابستان و زمستان در شهر تهران کمکشش است.
صالح نیا و همکاران ( )9325در بررسی تعرفههای بخش آب شرب و الگوی مصرف مشتریان شهر
نیشابور برای دوره زمانی  9321-9323و دورههای دوماهه طی مدت مذکور به این نتیجه رسیدند که
الگوی مصرف جامعه آماری و الگوی مصرف پیشنهادی و تعرفههای دولت باهم انطباق ندارند.
مرزبان و کریمی ( )9319در مطالعهای ساختار هزینه فرایند عرضه آب شرکت آب و فاضالب
شیراز را با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی  9372-9325موردبررسی قرار میدهند .نتایج
حاکی از آن است که بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس و عدم صرفهجویی ناشی از مقیاس وجود
انحصار طبیعی شرکت مذکور را رد میکند  .همچنین شاخص پیشرفت تکنولوژی حاکی از کاهش
هزینه درنتیجه پیشرفت تکنولوژی و شاخص رشد بهرهوری نشاندهنده وجود رشد بهرهوری در طول
دوره موردمطالعه میباشد.
صبوحی صابونی و مردانی ( )9312در مطالعهای عدم اطمینان سیستم عرضه آب را در حوزه آبریز
زایندهرود برای یك دوره  95ساله موردبررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که هزینه کل

1. Burgess

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ كاربردی ایران

سال چهارم -شماره  -11تابستان 1331

199

طرح توسعه شبکه توزیع آب در منطقه موردنظر برابر  9/39میلیارد دالر بوده ،همچنین افزایش
راندمان آبیاری هزینههای مربوط به شبکه توزیع آب بخش کشاورزی را کاهش میدهد.
فطرس و همکاران ( )9312در مطالعهای به بررسی اثر قیمتگذاری بلوکی افزایش بر مصرف آب
شرب استانهای کشور طی سالهای  9372تا  9323با استفاده از دادههای تابلویی پرداختند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که ضرایب متغیرهای دو الگوی موردبررسی یعنی الگوی قیمت متوسط و
قیمت نهایی در دوره موردبررسی درمجموع نتوانسته که باعث کنترل مصرف آب شرب کشور
بهصورت کارا شود ،لذا ازنظر آنها سیاست قیمتگذاری بلوکی افزایش کارایی نداشته است.
کیم )9127( 9در مطالعهای به بررسی یك تابع هزینه چند محصولی ،با استفاده از مجموعه
دادههای مقطع عرضی  61شرکت تسهیالت آب آمریکا تابع هزینه ترانسلوگ را تخمین زده است .از
نتایج برمیآید که اقتصاد مقیاس فراگیر وجود دارد اما گاهی اندازه شرکت کاهش مییابد.
گارسیا ورینود )2112( 2در سال  2112بهمنظور بررسی منافع حاصل از قیمتگذاری بهینه آب در
فرانسه به تخمین تابع هزینه ترانس لوگ و تابع تقاضا با روش گشتاورهای تعمیمیافته پرداختهاند.
نتایج نشاندهنده این است که سیاست قیمتگذاری بهینه باعث افزایش در قیمت نهایی آبشده و به
رفاه کمتر منتج میشود.
فاریا و همکاران )2115( 3تابع تولید کاب داگالس شرکتهای دولتی و خصوصی عرضه آب در
برزیل را با روش حداکثر راستنمایی برآورد کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که شرکتهای
خصوصی عرضه آب نسبت به شرکتهای دولتی از کارایی بیشتری برخوردار میباشد.
کوستاس و همکاران )2116( 2بهمنظور بررسی و پیشبینی تابع تقاضای آب خانگی برای منطقه
آتن از تابع تقاضای حاصل از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت استون گری استفاده کردهاند .نتایج حاکی
از آن است که کشش قیمتی تقاضای آب بسیار پایین است و کشش تقاضای آب نسبت به متغیر
آبوهوا حساستر از کشش تقاضا نسبت به متغیر قیمت است.
مارتینز و همکاران )2116( 5فرم تابعی درجه سوم تابع هزینه آب و فاضالب در کشور پرتقال در
سه سطح تولید :متوسط صنعت ،حداقل مقیاس کارا و مقیاس بزرگ با روش حداقل مربعات معمولی
را برآورد نموده و به این نتیجه رسیدهاند که برای مقیاس متوسط صنعت و مقیاس بزرگ تولید،
هزینه نهایی عرضه آب از هزینه نهایی جمعآوری فاضالب بزرگتر است درحالیکه در سطح تولید
حداقل مقیاس کارا عکس حالت مذکور اتفاق میافتد.
1. Kim
2. Garcia and Reynaud
3. Faria and et al
4. Kostas and et al
5. Martins and et al
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نوگس و برگ )2117( 9بهمنظور بررسی صرفههای ناشی از تراکم و صرفههای ناشی از مقیاس
در صنعت آب در برزیل ،مولدوا ،کلمبیا و ویتنام تابع هزینه ترانس لوگ به همراه معادالت سهم
نهادههای تولید به روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط تکراری برای هر کشور را برآورد میکند.
نتایج نشان میدهد که در مولدوا ،کلمبیا و ویتنام صرفههای ناشی از مقیاس وجود دارد که دلیلی بر
انحصار طبیعی است درحالیکه در برزیل بازگشت ثابت به مقیاس وجود انحصار طبیعی در صنعت آب
در این کشور را رد میکند.
زایاوانگ و برتون )2112( 2با استفاده از قید بودجه غیرخطی و با روش دادههای تابلویی به
استخراج تقاضای آب در ایالت پرت استرالیا میپردازند .نتایج نشان میدهد ابزار قیمتی برای مدیریت
تقاضا مؤثر بوده است .همچنین ،ویژگیهایی مانند نوع مسکن ،عوامل جمعیتی و شرایط آب و هوائی
تأثیر چشمگیری بر تقاضای آب داشتهاند.
ریوجزس و همکاران )2112( 3در مطالعهای برای منطقه سائوپولوی برزیل با استفاده از دادههای
ماهانه  9117-2112و بهکارگیری دادههای تابلویی به این نتیجه رسید که مشکل کمبود آب در این
شهر را میتوان با قیمتگذاری مدیریت و برطرف کرد.
دیا کیت و همکاران )2111( 2به بررسی تعرفههای اجتماعی در حالت مدل غیرخطی برای آب
مسکونی در منطقه ساحلعاج استفاده نموده است ،که در آن تعرفه بهینه پیشنهادی شامل یك بلوک
اولیه "اجتماعی" با یك قیمت واحد کم و بلوکهای مصرف باالتر با قانون انحصار قیمتگذاری
شده است .در این تحقیق تعرفه غیرخطی بهینه با استفاده از برآورد اقتصادسنجی معادله تقاضای آب
مسکونی داده تابلویی کالیبره شده است .تغییرات رفاه در ارتباط با حرکت از تعرفه واقعی از سیستم
بهینه قیمتگذاری تحت سناریوهای تعرفههای مختلف محاسبهشده است.
ونگ و همکاران )2199( 5در مطالعهای عرضه آب شهری با مشارکت بخش خصوصی جهت
اجرای صنعتی شدن آب شهری با استتفاده از دادههای تابلویی برای  35شهر اصلی طی دوره
 9112-2112در کشور چین استفاده نمودهاند .نتایج نشان میدهد مشارکت بخش خصوصی
بهصورت قابلمالحظهای با بهبود ظرفیت تولید یکپارچه و نرخ پوشش آب در ارتباط میباشد،
همچنین مشارکت شرکتهای خارجی عملکرد صنعت را بهبود میبخشد.
کیوای و همکاران )2199( 6با استفاده از سیستم مدل پویا برای برآورد آب شهری طی دوره
 2113-2111برای بخشی از منتی در ایالت فلوریدا پرداختهاند ،در این تحقیق دو هدف مدنظر است:
1. Nauges and Berg
2. Xayavong and Burton
3. Ruijs and et al
4. Diakité and et al
5. Wang and et al
6. Qi and et al
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( )9بررسی پیشبینی تقاضای مدلهای آب بیش از پنج دهه گذشته )2( ،ارائه یك سیستم جدید
مدل پویا برای بررسی ارتباط درونی بین تقاضای آب و محیط اقتصاد کالن با استفاده از برآورد خارج
نمونه برای پیشبینی تقاضای آب شهری در بلندمدت در مناطق شهری که بهسرعت در حال رشد
میباشد ،همچنین این مدل پویا بر اساس ساختار مدلسازی زوجی است که تعادل بین بخشهای
اجتماعی و اقتصادی را مدنظر دارد.
بنیت و همکاران )2192( 9در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر آب شهری در کشور فرانسه با
استفاده از دادههای سری زمانی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که خانوارها به قیمت متوسط آخرین
صورتحساب آب حساس میباشند.
دبریول و همکاران )2193( 2به بررسی آب غیرمتعارف و استفاده مجدد آن در منطقه کم آب
خاورمیانه (شبهجزیره عربستان ،قفقاز ،ایران و شرق نزدیك) ،با بهکارگیری مدلهای بهینهسازی به
ارزیابی عملکرد ترکیب بهینه آب و انرژی در سیستم انرژی پرداختهاند .نتایج این مدل نشان میدهد
زمانی که تقاضای اضافی برای برق ناشی از نیازهای آب در نظر گرفته نشده است ،تقاضای
الکتریسیته نزدیك به  21درصد است.
ابیلدتراپ و همکاران )2193( 3در تحقیقی اثرات استفاده زمین جنگل بر هزینه عرضه آب
آشامیدنی را موردبررسی قرار دادهاند .مشاهده میشود تغییرات در هزینههای آب آشامیدنی تابعی از
تغییرات در استفاده زمین است و نتایج نشان میدهد که رابطه منفی قابلتوجهی از زمین مورداستفاده
جنگل در هزینههای آب یافت میشود.
چارز نانجی و همکاران )2193( 2به بررسی وضعیت عرضه و مصرف آب در کالنشتهر نستوکا از
روشهای پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده استفاده نمودهاند .در این تحقیق برآورد و مصرف آب بهوستیله
اصل تعادل آب انجامگرفته است ،نتایج حاکی از آن است که اکثر مردم بترای مصترف آب بطتری را
ترجیح میدهند ،اما به دلیل گران بودن قیمت آن حدود  55درصد از مردم بترای مصتارف داخلتی در
فصلهای بارانی از آب باران استفاده میکنند و در فصول کم باران  72درصد متردم بترای مصترف از
آبهای تانکر استفاده میکنند.
وان بریسن و همکاران )2192( 5پژوهشی باهدف بررسی یك وضعیت سیستمی برای تأمین آب و
در نظر گرفتن ابعاد پایداری در کشورهای توسعهیافته انجام داده است ،با توجه محاسبات صورت
گرفته ،مشاهده میشود برای تأمین آب شهری بایستی تکنیكهای مهندسی و زیرساختهای طبیعی
بکار گرفته شود تا مسیر به سمت سیستمهای تأمین آب پایدار برسد.
1. Binet and et al
2. Dubreuil and et al
3. Abildtrup
4. Charles Nnaji and et al
5. VanBriesen and et al
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کولهو و همکاران )2192( 9در مطالعهای برای دستیابی به بهرهوری سیستم تأمین آب ،بهمنظور
کاهش هزینه و مصرف انرژی از استراتژیهای شبیهسازی و بهینهسازی در سیستمهای تأمین آب
شامل (پیشبینی تقاضا ،طراحی شبکه ،پمپهای عملیات ،عملیات در زمان واقعی تولید انرژی تجدید
پذیر) استفاده مینماید.
2
جاستز و همکاران ( )2192به بررسی کیفیت آب برای مصارف داخلی که شامل (مواد غذایی،
بهداشت شخصی ،نظافت خانگی) پرداختهاند .نتایج حاصل نشان میدهد جهت صرفهجویی و
بهینهسازی از بهترین کیفیت آب بایستی از تعرفههای آب استفاده نمود که در این خصوص سه روش
برای مصرف آب خانگی (اندازه خانوار ،سطح مصرف با همدیگر و گزینه ترکیبی از قیمتهای
مختلف) بکار گرفته میشود.
بویتیاس و همکاران )2192( 3در مطالعهای به ارزیابی عملکرد آب در منطقه مدیترانه بر اساس
متغیرهای پولی و غیر پولی پرداختهاند ،با توجه به محاسبات صورت گرفته ،مشاهده میشود که
ارزش آب تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله تغییرات آبوهوا و عوامل انسانی ،همچنین تغییرات
نسبت عرضه و تقاضا تحت تأثیر عوامل پولی و غیر پولی در اکوسیستم است.
 .4معرفی الگوهای مورداستفاده
 .4-1معرفی الگوی هزینه
روشهای مختلفی برای تخمین تابع هزینه مؤسسات انحصاری استفادهشده است .روشهایی مانند
تخمین مرز هزینه تصادفی 2یا استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها 5برای تابع هزینه استفاده
میشود .مهمترین مسئله در تعیین یك مدل ،تصریح مدل یا تعیین نوع رابطه ریاضی میباشد،
بهعبارتدیگر ،انتخاب متغیرهای مستقل (توضیحی) و وابسته و رابطه ریاضی مابین آنها نوع مدل را
نشان داده و کارآمدی آن بستگی به این دارد که مدل با چه دقتی شبیه تابع هزینه در دنیای واقعی
بوده و عالمات و اندازه پارامترهای تابع تخمین زده شده چقدر با انتظارات قبلی همسو بوده است.
بنابراین با توجه به موارد فوق و انعطافپذیری بیشتری که در توابع ترانسلوگ وجود دارد ،از تابع
هزینه ترانسلوگ برای تخمین پارامترهای موردنظر با استفاده از روش سیستمی SURاستفاده
میگردد.

1. Coelho and et al
2. Justes and et al
3. Boithias and et al
4. Stochastic Cost Frontier
5. Data Envelopment Analysis

سال چهارم -شماره  -11تابستان 1331

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ كاربردی ایران

203

این فرم هم از جنبه نظری و هم از جنبه مسائل اقتصادسنجی بر سایر فرمها برتری دارد .این
تابع اولین بار توسط کریستن سن ،9جرگینسون 2و الئو 3در سال  9179معرفی گردید .شکل کلی تابع
هزینه شرکت آب و فاضالب استان مرکزی از فرم زیر تبعیت میکند.
()5
 Cکل هزینه تصفیه و عرضه آب y ،عرضه آب p ،قیمت نهادهها Z ،طول شبکه و یا فاصله خدمات
میباشد .همچنین منظور از  K ،Lو  Eنهادههای مربوط به شرکتهای آب و فاضالب شامل نیروی
کار ،سرمایه و برق (الکتریسیته) است و منظور از  Rو  Nبه ترتیب عرضهی آب خانگی و غیرخانگی
است.
در این مطالعه ،قصد بر آن است که با تخمین یك تابع هزینة منعطف ،ساختار هزینة شرکتهای
آب و فاضالب موردبررسی قرار گیرد .بدین منظور با پیروی از مطالعههای انجامشده در این حوزه و
مطالعة کالسیك کریس آلن و جیووانی اورگا )9111( 2یك سیستم هزینة منعطف برای شرکتهای
آب و فاضالب تخمین زده میشود .در مدل این مطالعه ،یك تابع هزینه بهینه بلندمدت به فرم تابع
ترانسلوگ در نظر گرفته میشود و این تابع هزینه بهصورت زیر معرفی میگردد:
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شرایط تقارن بهصورت زیر اعمال میگردد:
()7

i, j  R, N
i, j  L, K , E

aij  a ji
bij  b ji

شرایط الزم و کافی (قید مجموع واحد) که تضمینکننده همگن بودن * Cدر قیمتها از درجهیك
است ،بهصورت زیر نوشته میشود:

1. Cristensen
2. Jorgenson
3. Lao
4. Allen and Urga
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توابع تقاضای بهینه نهادهها از طریق لم شفارد 9از تابع هزینه بهینه فوق استنتاج میشود (عالمت
ستاره کنار هر متغیر نشاندهنده آن است که مقدار بهینه متغیر موردنظر است) .این توابتع تقاضتا ،در
سطح تولید مفروض ،میزانی از نهادهها را به دست میدهند که حداکثر کننده سود بنگاه خواهند بتود.
بنابراین ،با مشتقگیری از * ln Ctنسبت به  ، ln Pitسیستم معادالت سهم نهادهها بهصورت زیتر بته
دست میآید:
()1

i  L, K , E

N

E

iR

jL

Sit*  bit   bij ln Pjt   d ij . ln y j  f iz . ln Z  bit .t

درصورتیکه تابع هزینه هیچگونه اریب در پیشرفت تکنولوژیك نسبت به هیچکدام از عوامل تولید
را نداشته باشد ،تابع هزینه ،شرایط زیر را نیز باید ارضا نماید:
()91

 i  L, K , Eو bit  0

در صورت لزوم آزمون این فرض که تکنولوژی تولید ،هموتتیك 2باشد و هیچگونه اریبی در
پیشرفتهای تکنولوژیك نباشد ،محدودیتهای خطی زیر بایستی آزمون شوند:
()99

ait  0 i  R, N
c zt  0

 .4-2الگوی محاسبه کششها
بهطورمعمول ،در مدلهای مربوط به تحلیل تقاضای نهادهها از دو شاخصاندازهگیری کششهای
قیمتی استفاده میشود ،کششهای جزئی جایگزینی آلن -اوزاوا   ij و کششهای قیمتی تقاضا

برای نهادهها  .  ij در رابطه با شکل تابعی تترانسلوگ این کششها در بلندمدت از طتریق
فترمولهای زیر قابلمحاسبه میباشند.

1. Shephard’s Lemma
 .2هر تابعی که بتواند تابعی صعودی و یکنواخت از یك تابع همگن باشد ،تابع هموتتیك گفته میشود.
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gii  Si2  Si
 
Si2
g  Si S j
 ijl  ij
Si S j
l
ii

()92

ijl  S j ijl

و

iil  Si iil

 -3-4صرفههای ناشی از مقیاس
صرفهها ی ناشی از مقیاس به این مفهوم است که اگر مقیاس تولید افزایش یابد ،میزان محصول
چقدر تغییر خواهد کرد .در حالت کلی اگر میزان تولید به میزانی بیش از افزایش در مقیاس تولید
افزایش یابد ،صرفههای ناشی از مقیاس وجود خواهد داشت .برای نشان دادن و اندازهگیری صرفهها
یا عدم صرفههای ناشی از مقیاس ،روشهای متعددی استفاده میشود .یك از این روشهای
محاسباتی برای به دست آوردن فایدههای ناشی از مقیاس ،محاسبه کشش هزینه نسبت به محصول
است .اگر کشش هزینه نسبت به محصول بزرگتر (کوچكتر) از واحد باشد ،زیانهای (فایدههای)
ناشی از مقیاس وجود خواهد داشت نوگس.)2117( 9

()93
2

 -4-4بازدهی نسبت به مقیاس
بازدهی نسبت به مقیاس ،نسبت تغییر در محصول وقتی همه عوامل تولید به یك نسبت تغییر
میکند را نشان می دهد .این شاخص از معکوس کردن کشش هزینه نسبت به محصول حاصل
میشود.

()92

 ln C 1
)
 ln Y

( RTS 
.

اگر کشش هزینه برابر ،بزرگتر یا کوچكتر از واحد باشد ،بازدهی نسبت به مقیاس به ترتیب
ثابت ،کاهنده یا فزاینده خواهد بود.

1. Nauges
2. Return to Scale
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 -4-5الگوی نهایی دادهها
دادههای مورداستفاده در این مطالعه دارای ساختار تابلویی است ،به این صورت که اطالعات  92شهر
استان مرکزی در سالهای  9322تا  9311را در برمیگیرند .شهرهای موردنظر به ترتیب حروف الفبا
عبارتاند از :آستانه ،آشتیان ،اراک ،تفرش ،خمین ،دلیجان ،زاویه ،ساوه ،شازند ،غرقآباد ،فرمهین،
کمیجان ،مأمونیه ،محالت ،نراق ،نوبران ،نیمور و پرندک و متغیرهای مورداستفاده در الگوی
اقتصادسنجی عبارتاند از:
 لگاریتم کل هزینهها ( .)LTCهزینتههتای جتاری شتامل هزینتههتای پرداختتی بترای آب
خریداریشده ،نیروی کار ،مواد مصرفی و برق مصرفی استت و هزینتههتای ثابتت شتامل
هزینههای سرمایهای است.
 لگاریتم مقدار مصرف آب خانگی ()LYR
 لگاریتم مقدار مصرف آب غیر خانگی ()LYNR
 لگاریتم قیمت نیروی کار ( .)LPLقیمت نیروی کار در هر شهر و در هر سال از تقستیم کتل
هزینة پرداختی برای نیروی کار بر تعداد نیروی کار به دست میآید.
 لگاریتم قیمت سرمایه (.)LPK
قیمت سرمایه یا شاخص قیمت سرمایه از فرمول زیر محاسبهشده است:

()95

PKt = sKMt. PKMt + sKCt. PKCt
.

که در آن:
 = PKtشاخص قیمت سرمایه در سال t
 = sKMtسهم بخش ماشینآالت و لوازم کسبوکار از کل تشکیل سرمایة ثابت در سال t
 = PKMtشاخص قیمت سرمایه در بخش ماشینآالت و لوازم کسبوکار در سال t
 = sKCtسهم بخش ساختمان از کل تشکیل سرمایة ثابت در سال t
 = PKCtشاخص قیمت سرمایه در بخش ساختمان در سال t
شاخص قیمت سرمایه در بخش ماشین آالت و لوازم کسبوکار و شاخص قیمتت سترمایه در بختش
ساختمان ،بر اساس روش رومر 9محاسبه شدهاند .فرمول این روش بهصورت زیر است:
()96

)PKit = rt. KDi,t-1 + d. KDi,t – (KDi,t - KDi,t-1

.

که در آن:
1. Romer
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 = PKitشاخص قیمت سرمایه در بخش  ،iدر سال t
 = rtنرخ بهره در سال t

 = KDi,tشاخص ضمنی سرمایه در بخش  ،iدر سال  tکه حاصل تقسیم تشکیل سترمایة ثابتت در
بخش  ،iدر سال  tبه قیمت های ثابت بر تشکیل سرمایة ثابت در بخش  ،iدر سال  tبه قیمتتهتای
جاری.
 = dنرخ استهالک
9
از نرخ بهره در بخش مسکن به عنوان تقریبی از نرخ بهره استفادهشده است
لگاریتم قیمت برق مصرفی ( )LPEکه حاصل تقسیم کل هزینة پرداختی برای میزان بترق مصترفی
است.
لگاریتم مجموع طول خطوط لوله (.)LZ
 .5نتایج تجربی
 .5-1نتایج تخمین
با توجه به اینکه دادههای مورداستفاده در این الگو ترکیبی از دادههای مقطعی و سری زمانیاند،
برای کنترل مشکل خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی هنگام استفاده از دادههای پانل از روش
حداقل مربعات تعمیمیافته 2در چارچوب رگرسیون بهظاهر نامرتبط ازنظر زمانی که اولین بار توسط
زلنر )9171( 3معرفی گشت ،استفاده میشود .تخمین همزمان تابع هزینه و معادالت مربوط به سهم
هزینهها بهصورت یك سیستم معادالت همزمان توسط نرمافزار  Eviewsانجام میپذیرد.
در این روش کوواریانس بین جمالت خطای معادالت مختلف طی یك فرآیند تکراری استفاده از
برآورد کنندههای روش حداقل مربعات تعمیمیافته برای افزایش کارایی در نظر گرفته میشود .نتایج
مقدار
است.
شده
داده
نشان
()9
پیوست
در
معادله
تخمین
،
بهدستآمده است که حاکی از قدرت باالی توضیح دهندگی الگو
است .اکثر ضرایب از عالمت مورد انتظار برخوردارند و در سطح بیش از  15درصد معنادار هستند.
الزم به ذکر است که تعداد دیگری از متغیرها با توجه به قیودی که در تخمین مدل اعمال گشتهاند
(ازجمله قیود مربوط به تقارن و قید مجموع واحد در تابع ترانسلوگ) از طریق معادالت مربوط به
 .9نرخ بهره در بخش مسکن بهعنوان تقریبی از نرخ بهره در کل اقتصاد درنظر گرفتهشده است؛ ازآنجهت که در ایتران ستری زمتانی نترخ بهتره در
اقتصاد توسط مراجع ذیربط منتشر نمی شود .البته آمار نرخ بهره در بخش مسکن کته در ایتن مطالعته بکتار گرفتتهشتده استت نیتز آمتار رستمی و
منتشرشدهای نیست ،بلکه نتیجة تحقیق گستردهای است که توسط آقای دکتر خیابانی یکی از اساتید «مؤسسه عالی آمتوزش و پتژوهش متدیریت و
برنامهریزی» انجامشده و در اختیار محققین قرارگرفته است.
2. Generalized Least Square
3. Zellner
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این قیود محاسبه میگردند و در این جدول نیامدهاند .آنچه در این جدول مشاهده میشود ،دقیق ًا
اعداد مربوط به نتایج بهدستآمده از نرمافزار است که عیناً در این جدول آورده شده است و یك
ستون در سمت چپ برای ارائه توضیحات در رابطه با چگونگی تعریف پارامترها اضافهشده است.
 .5-2محاسبه کششها
با توجه به نتایج حاصل از برازش معادالت مدل اصلی ،کششهای جانشینی آلن برای نهادهها،
مطابق جدول ( )9میباشد ،همانطوری که از جدول پیداست ،همه کششهای جزئی خودی آلن
عالمت صحیح و مورد انتظار منفی را دارند ،در رابطه با شکل تابعی ترانسلوگ این کششها در
بلندمدت محاسبهشده که  Lبه معنای بلندمدت است .تابع ترانسلوگ (مانند دیگر توابع منعطف) هیچ
محدودیتی را بر کششهای جایگزینی آلن اعمال نمیکند و این کششها در طول زمان برای هر
بنگاه متغیر است .بنابراین ،برای هر بنگاه و در هر سال میتوان کششهای مزبور را محاسبه کرد.
برای محاسبه کششهای فوق برای هر بنگاه از میانگین مقادیر بهدستآمده در طول زمان استفاده
میشود و درصورتیکه در نظر باشد برای کل شرکتهای آب و فاضالب ،کششهای فوق محاسبه
گردند ،میتوان از میانگین مقادیر محاسبهشده کششها استفاده نمود .برای اجتناب از فرایند طوالنی
بحث ،از ارائه اعداد مربوط به کششهای جزئی جایگزینی آلن -اوزاوا برای هر شهر صرفنظر
میشود و فقط کششهای جایگزینی بلندمدت برای کل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در
جدول ( )9ارائه میشود .الزم به ذکر است که مطابق با تئوری اقتصادی ،انتظار میرود که کشش-
های خودی جایگزینی ،منفی (شرط تقعر تابع هزینه) و کششهای متقاطع مثبت باشند.
جدول  :1کششهای جایگزینی نسبی آلن-اوزاوا در بلندمدت برای شرکتهای آب و فاضالب
نیروی کار

سرمایه

انرژی

نیروی کار

-6/222

1/122

1/211

سرمایه

1/122

-1/972

1/132

انرژی

1/211

1/132

-7/572

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مالحظه میشود ،تمامی کششهای خودی منفی و کششهای جایگزینی متقاطع
مثبت هستند .افزون بر این ،نتایج نشان میدهند که:
 حساسیت هزینه ها نسبت به نرخ دستمزد نیروی کار بسیار بیشتر از حساسیت آن به قیمت سرمایهاست (صرفنظر از انرژی که سهم کوچکی از کل هزینهها را در اختیار دارد).
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 نیروی کار و سرمایه تقریباً جایگزین یکدیگر میباشند ،به این معنی که اگر نسبت قیمت نیروی کاربه سرمایه به متیزان یك درصد افزایش یابد ،نسبت تقاضای سرمایه به تقاضای نیروی کار در
شرکتهای آب و فاضالب تقریباً به همان میزان افزایش مییابد.
برای اینکه کششهای قیمتی خودی و متقاطع در کل استان بررسی شوند ،در جدول ( )2میانگین
این کششها برای کل استان درجشده است.
جدول  :2کششهای قیمتی بلندمدت کل در استان مرکزی
کشش قیمتی

کشش قیمتی

کشش متقاطع

کشش متقاطع

نیروی کار

سرمایه

سرمایه با نیروی کار

نیروی کار با سرمایه

-1/213

-1/921

1/725

1/935

منبع :یافتههای تحقیق

بنابراین نتایج حاصل گویای آن است که:
 یك افتزایش یكدرصدی در نرخ دستمزد نیروی کار ،متوجب کاهش  21درصدی تقاضایشرکتهای آب و فاضالب برای نیروی کاری است که استخدام خواهند کرد.
 یك افزایش یكدرصدی در قیمت سرمایه ،موجب کاهش  92درصدی تقاضای شرکتهای آب وفاضالب برای سرمایهای میشود که بکار خواهند گرفت (شامل زمین ،ساختمان ،تأسیسات ،تجهیزات،
ماشینآالت ،ادوات و غیره).
مالحظه میشود که حساسیت تقاضای سرمایه شرکتهای آب و فاضالب استان مرکزی به
قیمت سرمایه ،بسیار کمتر از حساسیت تقاضای نیروی کار آنها به قیمت نیروی کار است .این نکته
بیانگر آن است که شرکتهای آب و فاضالب استان مرکزی بهراحتی امکان آن را دارند که خود را
با افزایش نرخهای دستمزد تطبیق دهند (با کاهش دادن تقاضایشان برای نیروی کار) ،اما با همان
سرعت در واکنش به افزایش شاخص سرمایه این کار را نمیتوانند انجام دهند ،چراکه صنعت عرضة
آب بهشدت سرمایهبر است ،بهطوریکه سهم هزینههای سرمایهای در آنها بیش از  21درصد است.
 یك افزایش یكدرصدی در قیمت سرمایه ،موجب افزایش  72درصدی تقاضای شرکتهای آب وفاضالب برای نیروی کار میشود ،درحالیکه یك افزایش یكدرصدی در قیمت نیروی کار ،موجب
افزایش  92درصدی تقاضای شرکتهای آب و فاضالب برای سرمایه میشود.
مالحظه میشود که اگرچه سرمایه و نیروی کار جایگزین میباشند ،اما درجه این جایگزینی
یکسان نیست ،یعنی اینکه افزایش تقاضای نیروی کار (در اثر افزایش یكدرصدی قیمت سرمایه)
معادل افزایش تقاضای سرمایه (در اثر افزایش یكدرصدی قیمت نیروی کار) نیست ،بلکه بیشتر از
آن است .در واقع ،اگر قیمت نیروی کار به میزان مشخصی ،مثالً  91درصد ،افزایش یابد ،تقاضا برای
سرمایه که جایگزین نیروی کار است ،تنها  9.2درصد افزایش مییابد ،درحالیکه همین میزان
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افزایش در قیمت سرمایه موجب میشود که تقاضا برای نیروی کار  7.6درصد افزایش یابد .این
نتیجه نیز تأیید سرمایهبر بودن شرکتهای آب و فاضالب است .با توجه به اینکه تفسیر مستقیم
تمامی پارامترهای برآورد شده معموالً در چارچوب تکنولوژی ترانسلوگ امکانپذیر نیست ،لذا تفاسیر
در قالب شاخصهای استاندارد اقتصادی نظیر صرفههای ناشی از مقیاس ،بازدهی نسبت به مقیاس
انجام میپذیرد.
 .5-3صرفههای ناشی از مقیاس
انتخاب اندازه مناسب بنگاههای جدید یا توسعه بنگاههای موجود در یك صنعت میتواند با توجه به
امتیازات مقیاس صورت گیرد .ازآنجاییکه هزینه بنگاهها در مقیاسهای مختلف تولید متفاوت است.
انتخاب مناسب مقیاس و ظرفیت در بودن تولید مهم است .مطابق نتایج بهدستآمده پیوست ( )2در
تمامی شهرهای تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ،هزینه نهایی عرضه آب خانگی
با افزایش میزان عرضه آن کاهش مییابد .بهاینترتیب ،میتوان گفت که تمام شهرها در تولید آب
خانگی دارای صرفههای ناشی از مقیاس میباشند ،چراکه همواره هزینه نهایی عرضه آب خانگی
کوچكتر از هزینه متوسط عرضه آن خواهد بود .این نکته را بزرگتر از واحد بودن کشش مقیاس
عرضه آب خانگی تائید میکند .در برخی از شهرها ،کشش مقیاس عرضه آب غیر خانگی بزرگتر از
واحد بهدستآمده است ،یعنی اینکه در این شهرها ،افزایش عرضه آب خانگی با کاهش هزینه عرضه
آب همراه است .بهاینترتیب ،عرضه آب غیر خانگی در این شهرها دارای صرفههای ناشی از مقیاس
است .این شهرها ،شهرهای صنعتی 9استان بوده که تعداد و مصرف آب مشترکین غیر خانگی سهم
قابلتوجهای از تعداد و مصرف کل را به خود اختصاص دادهاند .برای تعدادی از شهرها ،کشش
مقیاس عرضه آب غیر خانگی کوچكتر از واحد بهدستآمده است .این نتایج نشان میدهد که این
شهرها در تولید آب غیر خانگی با زیانهای ناشی از مقیاس مواجه میباشند .به عبارتی منحنی هزینه
در ناحیه صعودی ،متوسط عمل میکند و با افزایش سطح تولید ،هزینه متوسط افزایش مییابد،
درنتیجه در این شهرها بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید وجود دارد که برخالف شرط وجودی
انحصار طبیعی است .پیدا کردن علت دقیق بازدهی کاهنده عرضه آب غیر خانگی در برخی شهرها
به اطالعات وسیعتری نیاز دارد که دسترسی به آنها امکانپذیر نیست .عللی که با توجه به مدل
حاضر میتوان ارائه نمود عبارتاند از :وسعت زیاد شبکه در یك مجموعه شهری و التزام این شرکت
به خدماترسانی به مناطقی با خصوصیات متفاوت ازنظر تراکم مشترکان و خصوصیات جغرافیایی که
تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه میسازد ،همچنین فرسودگی تجهیزات و خطوط آبرسانی
باعث گردیده این شرکت در ناحیه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس فعالیت کند.
 .9بر اساس شاخص شرکت آب و فاضالب مالک صنعتی بودن تعداد مشترکین غیر خانگی ،تجاری و صنعتی است .درصورتیکه درصد مشترکین
تجاری و صنعتی نسبت بهکل مشترکین باال باشد صنعتی میگویند.
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نتیجهگیری
نتایج مربوط به محاسبه کششهای جایگزینی جزئی و کششهای قیمتی نشان میدهد که نیروی کار
و سرمایه در فرآیند عرضه آب در شرکتهای آب و فاضالب استان مرکزی جایگزین میباشند،
واکنش تقاضا برای نهاده نیروی کار به تغییر نرخ دستمزد بسیار بزرگتر از واکنش تقاضا برای نهادة
سرمایه به تغییر شاخص قیمت سرمایه است و واکنش تقاضا برای نهادة نیروی کار به تغییر شاخص
قیمت سرمایه بسیار بزرگتر از واکنش تقاضا برای نهادة سرمایه به تغییر نرخ دستمزد است .این
دستاوردها نشانگر وابستگی بسیار زیاد شرکتهای آب و فاضالب به سرمایه است و انطباق اندک
آنها با تغییرات شاخص قیمت سرمایه (با جایگزین کردن نیروی کار) است.
تمام شهرهای استان مرکزی در تولید آب خانگی دارای ویژگی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و
صرفههای ناشی از مقیاس میباشند که بیانگر ساختار انحصار طبیعی این صنعت است.
شهرهای صنعتی استان مرکزی در تولید آب غیر خانگی دارای ویژگی بازدهی فزاینده نسبت به
مقیاس و صرفههای ناشی از مقیاس میباشند و در سایر شهرها نتایج حاکی از وجود بازدهی کاهنده
نسبت مقیاس و عدم صرفههای ناشی از مقیاس است که میتواند ناشی از تراکم مشترکان،
خصوصیات جغرافیایی و تجهیزات و خطوط آبرسانی باشد که تخصیص بهینه هزینه را با مشکل
مواجه سازد.
با توجه به یافتههای این مطالعه پیشنهاد میگردد برای کارایی قیمتگذاری بهینه آب به هزینه
نهایی آب توجه گردد .کارایی قیمتگذاری آب در شرکت آب و فاضالب متأثر از ساختار هزینه و
تکنولوژی مورداستفاده در تولید آن است .پیشنهاد میشود برای دستیابی به تخصیص منابع کمیاب
آبی ،مدیریت عرضه و تقاضا آب با قیمتگذاری صحیح منابع در بخشهای مختلف مصرف ازجمله
آب شرب خانگی مدنظر قرار گیرد .همچنین برای قیمتگذاری آب در شرایط وجود اقتصاد مقیاس در
حالتی که هزینه نهایی عرضه آب مثبت و کوچكتر از هزینه متوسط باشد بهراحتی قابلدرک است اما
در حالتی که هزینه نهایی عرضه آب منفی باشد یعنی با افزایش عرضه آب هزینه عرضه کاهش یابد
در این شرایط قیمتگذاری با تعرفههای بلوکی کاهنده پیشنهاد میگردد.
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