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تأمین  زمینه  در  متعددی  چالش های  گذشته  دهه  دو  طی 
آب شهری استان یزد، مانند کمبود منابع عرضه از یک طرف 
از  باال  بسیار  مهاجرپذیری  نرخ  و  مرصف  رسانه  افزایش  و 
طرف دیگر بروز منوده که تحلیل وضع موجود و آینده را در 
در  ازاین  رو  تقاضای آب رضوری می مناید.  و  خصوص عرضه 
از مدل مخارج خطی و منظور  با استفاده  ابتدا  این تحقیق 
آب وهوا،  رشایط  خانوارها،  درآمد  همچون  عواملی  منودن 
جمعیت و کنرتل های غیر قیمتی مانند نوع مصالح ساختامنی 
و تغییرات فصلی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم 
یزد،  استان  شهری  خانوار   3081 تلفیقی  داده های  و  یافته 
سه  قالب  در  سپس  شد.  برآورد  خانوار  آب  مرصف  رسانه 
سناریوی آرمانی، مطلوب و موجود در دو حالت با مهاجرت 
و بدون مهاجرت، میزان تقاضای آب شهری استان یزد برای 
افق 25 ساله )1425-1400( پیش بینی و میزان کمبود عرضه 
نسبت به وضع موجود محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد، 
عرضه آب در 5 سناریوی تقاضا با کرسی مواجه خواهد شد 
می باشد.  بحرانی  و  سناریو شدید   4 در  میزان کرسی  این  و 
بدون  در حالت  25 ساله  افق  در  الگو  این کرسی طبق سه 
بین  مهاجرت  با  و  میلیون مرتمکعب   72 تا   -3 بین  مهاجرت 
نشان دهنده  و  رسید  خواهد  میلیون مرتمکعب   112 تا   14
وضعیت بحرانی کمبود عرضه آب شهری استان یزد می باشد. 
چالش  از  برون رفت  جهت  به دست آمده  نتایج  باتوجه به 
اساسی کرسی عرضه، باید سیاست های سمت تقاضا همچون 
و  سهمیه بندی  و  مرصف  الگوی  اصالح  مهاجرت،  کنرتل 

سیاست های سمت عرضه همچون انتقال آب اتخاذ شود.
واژه های كلیدی: توسعه اقتصادی، تقاضای آب، مهاجرت پذیری، 

استان یزد، داده های تلفیقی.

During the last two decades, there have been numerous 
challenges in the field of urban water supply in Yazd province, 
such as lack of supply resources on the one hand and 
increased per capita consumption, as well as high migration 
rates on the other hand, which analyze the current and future 
status of supply and demand. Therefore, in this study, we 
first use linear expenditure models to account for factors 
such as household income, weather conditions, population 
and non-price controls such as building materials type and 
seasonal variation using generalized least squares method 
and integrated data. 3081 urban households in Yazd province 
were estimated per capita water consumption. Then, in three 
ideal scenarios, desirable and available, in both migration and 
non-migration, the urban water demand of Yazd province for 
the 25-year horizon )1400-1425( was predicted and the supply 
shortage was calculated compared to the current situation. 
The results showed that water supply in the five demand 
scenarios will face a deficit, which is the case in four critical 
and severe scenarios.  According to the three patterns, this 
deficit will reach between -3 to 72 million cubic meters in the 
25-year horizon in no migration mode and between 14 and 
112 million cubic meters in migration mode.  According to 
the results obtained, in order to overcome the main challenge 
of supply deficit, demand-side policies such as migration 
control, consumption pattern and quota reform, and supply-
side policies such as water transfer should be adopted.
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Migration, Yazd Province, Integrated Data.
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مقدمه

جامعه  هر  پایدار  توسعه  زیربناهای  ترین  اصلی  از  آب 
صنعتی  جمعیت،  رشد  اقلیمی،  تغییرات  دلیل  به  و  می باشد 
بررسی  طبیعی،  منابع  بی رویه  برداری  بهره  و  جوامع  شدن 
تاثیرگذار بر آن اهمیت ویژه ای دارد. کمبود  تقاضا و عوامل 
در  مناسب  مدیریت  عدم  و  سو  یک  از  آب  عرضه  منابع 
مشکالت  از  دیگر  سوی  از  منابع  این  از  مؤثر  بهره برداری 
مانند  استانی  اجتامعی  و  اقتصادی  توسعه  روی  پیش  اصلی 
استان های خشک و کم آب  از  به عنوان یکی  یزد می باشد که 
و همچنین مهاجرپذیر و صنعتی در ایران به شامر می رود. از 
این رو یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزی دقیق در خصوص 
مسائل آب، بررسی و پیش بینی وضعیت منابع و مصارف آب 

در آینده می باشد.
در  مهاجرت  همچون  مهمی  عوامل  است،  الزم  زمینه  این  در 
از مهاجر پذیرترین استان های کشور  استان یزد به عنوان یکی 
زیرا طبق رسشامری  داد.  قرار  را مدنظر  طی دو دهه گذشته 
نفوس و مسکن بین دو رسشامری 1390 تا 1395 بیش از 60 
هزار نفر مهاجر وارد استان و عمدتا مناطق شهری به خصوص 
وارد شهر یزد شده اند. آمار مهاجرت نسبت به جمعیت تقریبا 
باالیی است. عالوه بر عامل مهاجرت و  نفری سهم  600 هزار 
متغیرهای  تأثیر  تحت  آب  تقاضای  کنرتلی،  متغیرهای  دیگر 
تصادفی همچون آب وهوا قرار دارد که امکان سیاستگذاری و 
با طراحی  این رشایط می توان  ندارد. در  آنها وجود  پیش بینی 
سناریوهای مختلف، سیاست های متناسب در رشایط مختلف 
کرد. طراحی  بررسی  را  آب  کمبود عرضه  و وضعیت  تبیین  را 
اقتصادی  سیاستگذاری  جهت  می تواند  مختلف  سناریوهای 
موثر باشد، زیرا سیاست گذار با پیش بینی رشایط در حالت های 
مختلف با درجه خوش بینی و بدبینی متفاوت، قادر به اتخاذ 

سیاست هایی بهینه بر اساس ظرفیت های بالقوه خواهد بود.
سواالت اصلی در این تحقیق به رشح ذیل می باشد:

1- پیش بینی میزان مرصف رسانه آب شهری استان یزد طی دوره 
25 ساله آینده چه میزان خواهد بود؟

2- تقاضای آینده آب رشب شهری استان یزد و در نتیجه کمبود 
عرضه طبق سه سناریو مختلف چگونه خواهد بود؟ در ادامه 
پس از بیان ادبیات موضوع و پیشینه به سیاست های مختلف 
سپس  و  پرداخته  مرصف  بر  مهاجرت  اثر  و  عرضه  و  تقاضا 
بااستفاده از الگوی مخارج خطی و روش حداقل مربعات تعمیم 
خانوارهای شهری  از  آمده  به دست  تلفیقی  داده های  و  یافته 
پیش بینی  نهایت  در  و  شود  برآورد  مرصف  رسانه  یزد،  استان 
تقاضای آب شهری استان و کمبود عرضه باتوجه به سه سناریوی 

ایده آل، مطلوب و موجود در افق 25 سال آینده صورت گیرد.

پیشینه و مبانی نظری تحقیق

آب  بر مرصف  یارانه ها  هدفمندی  اثر   )1397( مروت  و  سامل 
خانگی در مناطق شهری کشور با استفاده از رهیافت سیستم 
معادالت تقاضا را تجزیه و تحلیل کردند. به منظور بررسی اثر 
بر  موثر  اجتامعی  و  اقتصادی  عوامل  و  یارانه ها  هدفمندی 
میزان تقاضای آب خانوارها از سیستم معادالت تقاضای تقریبا 
قانون  داد،  نشان  تحقیق  نتایج  است.  شده  استفاده  ایده ال 
تقاضا و مرصف آب  بر  اثر معنی   داری  یارانه ها  هدفمندسازی 
داد،  نشان  تحقیق  این  نتایج  همچنین  است.  نداشته  خانگی 
برابر  به ترتیب  خانگی  آب  تقاضای  درآمدی  و  قیمتی  کشش 

0/94- و 0/64 می باشد.
هدفمندسازی  قانون  اجرای  اثر   )1396( همکاران  و  عباسپور 
یارانه بر میزان مرصف آب شهری مشهد را بررسی کردند. آنها 
بر مرصف  یارانه ها  قانون هدفمندی  اول  اجرای مرحله  اثرات 
را  مختلف  کاربری های  برای  توزیع شهر مشهد  در شبکه  آب 
بررسی منودند. به این منظور، داده های تولید و مرصف آب این 
شهر در یک دوره ده ساله را با استفاده از مطالعه میدانی و 
آماری تحلیل منودند و نتیجه دست یافتند، اگرچه اجرای طرح 
مرصف  طبقات  جابجایی  و  کاهش  باعث  اولیه  های  سال  در 
آب شده، اما در سال های بعد روند افزایشی مرصف ادامه پیدا 

کرده است. 
در  خانگی  آب  تقاضای  تابع   )1390( خیابانی  و  سجادی فر 
و  استون-گری  مطلوبیت  تابع  گرفنت  نظر  در  با  را  اراک  شهر 
از روش مدل عوامل  استفاده  به کارگیری مدل تعادل جزئی و 
نسبت  آب  تقاضای  دادند،  نشان  آنها  منودند.  برآورد  تصادفی 
به درآمد و قیمت بی کشش بوده و مکمل سایر کاالها است، 
همچنین کشش تقاضای بلندمدت بیشرت از کوتاه مدت بوده و 

در تابستان تقریباً دو برابر زمستان می باشد.
عبدلی و فرجی دیزجی )1388(، تابع تقاضای آب خانگی شهر 
ارومیه در دوره 1378- 1384 را با در نظر گرفنت تابع تقاضای 
دادند،  نشان  آنها  کردند.  برآورد   VAR روش  و  استون-گری 
بی کشش  آب  قیمت  و  درآمد  به  نسبت  خانگی  آب  تقاضای 
درجه  و  بارندگی  میزان  مانند  متغیرهایی  همچنین  می باشد، 

حرارت اثر معنی داری در مرصف آب شهر ارومیه ندارد.
Binet و همکاران )2014( با استفاده از اطالعات خانوارها در 
فرانسه تابع تقاضا آب خانگی را برآورده منوده و تالش منودند 
را  آب  تعرفه  محاسبه  نحوه  مورد  در  ناقص  اطالعات  اثر  تا 
داد  نشان  مطالعه  این  دهند.  نشان  خانوارها  این  تقاضای  بر 
و  منوده  تصور  واقعی  مقدار  از  کمرت  را  آب  قیمت  خانوارها 
مرصف آنها بیش از مقداری است که از نظر اقتصادی، معقول 
می باشد. لذا آنها پیشنهاد منودند آگاه منودن خانوارها از نحوه 
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محاسبه سیاست های قیمتی دولت در رابطه با آب خانگی را 
موثرتر خواهد منود. 

Dicosmo )2011( با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده ال 
و به کارگیری اطالعات خانوارهای ایتالیایی بین سال های 1999 
آب  تقاضای  درآمدی  و  قیمتی  کشش  داد،  نشان   2005 تا 
خانگی با متناظر آن در کشورهای اروپایی مشابه می باشد. وی 
همچنین نشان داد، افزایش تعرفه های آب بر افراد با درآمد باال 

و جنوب ایتالیا اثرگذاری بیشرتی دارد.
Arbues و همکاران )2010( با استفاده از اطالعات مرصف آب 
خانگی در ایالت زاراگوزای اسپانیا تابع تقاضای آب را با استفاده 
از روش داده های تابلویی و تابع نیمه لگاریتمی تقاضا برآورد 

منودند. هدف آنها بررسی اثر بعد خانوارها در میزان تقاضای 
میران  بر  خانوار  بعد  اثر  دادند،  نشان  آنها  بود.  خانگی  آب 
حساسیت  میزان  وجود  این  با  نیست.  معنی دار  آب  تقاضای 

خانوارهای کوچک تر به تغییرات قیمت آب بیشرت می باشد. 
Nauges و Strand )2007( با استفاده از اطالعات 553 خانوار 
در سه شهر السالوادور و 826 خانوار در هندوراس و با استفاده 
از داده های تابلویی بین سال های 1995 تا 1997 و روش تک 
معادله ای نشان دادند، کشش درآمدی مرصف رسانه ماهانه بین 
آنها  تا 0/7- می باشد.  بین 0/4-   تا 0/3 و کشش قیمتی   0/2
نشان دادند بعد خانوار اثر منفی بر مرصف رسانه آب خانگی 

دارد.
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مواد و روش تحقیق

-مبانی نظری
بررسی  تئوری  نظر  از  جنبه  سه  است  الزم  خصوص  این  در 
شود. ابتدا عوامل موثر بر مرصف آب خانوارهای شهری که در 
تحلیل  و  بررسی  دوم  می شوند.  استفاده  مخارج خطی  الگوی 
آنها  براساس  سناریوها  که  و عرضه  تقاضا  سیاست های سمت 
طراحی خواهند شد. سوم بررسی اثر عامل مهاجرت بر مرصف 
تقاضای آب در جامعه شهری  بر  تاثیرگذار  از عوامل  که یکی 
استان یزد طی دهه های گذشته بوده است. بنابراین جنبه اول 
و  دوم  جنبه  برآورد مرصف رسانه،  و  مخارج خطی  الگوی  در 

سوم در سناریوهای مرصف نقش دارند.

- عوامل موثر بر مرصف آب خانوارهای شهری
مانند هر کاالی اقتصادی عوامل متعددی بر تقاضای آب خانگی 
موثر می باشند، مهمرتین آنها قیمت آب و درآمد خانوارها است. 
اما به علت ماهیت ویژه آب غیر از این دو عامل عواملی دیگری 
مانند سطح تحصیالت، جنس رسپرست خانوار، سن رسپرست، 
سیاست های  و  اقلیمی  ویژگی های  زیربنا،  سطح  خانوار،  بعد 
مقداری و قیمتی دولت در تقاضای آب موثرند. لذا به منظور 
تخمین صحیح توابع تقاضای آب خانگی باید موارد فوق را در 
نحوه  همچون  عواملی  خصوص  این  در  بنابراین  گرفت.  نظر 
فصلی،  عوامل  و  آب وهوا  خانوارها،  درآمد  آب،  قیمت گذاری 
کنرتل های غیر قیمتی و جمعیت و ویژگی های خانوار ذکر منود. 

-سیاست های موجود مدیریت آب شهری
فرایند  در  مهمی  نقش  کشور،  آب  منابع  مدیریت  امروزه 
اقتصادی،  رشد  نظیر  حیطه هایی  در  کشور  پایدار  توسعه 
اعتالی سالمت جامعه، امنیت غذایی، توسعه پایدار منابع آب، 

انسان  اساسی  و  پایه ای  نیازهای  تامین  و  محیط زیست  حفظ 
هزینه های  ارزش،  مفاهیم  با توجه به  مطالب  ادامه  در  دارد. 
اقتصادی، تعرفه و نرخ گذاری آب براساس اصول اقتصادی، به 
تبیین ادبیات قیمت گذاری منابع آب به عنوان ابزارهای مهم در 
مدیریت تقاضای آب پرداخته می شود. در این بخش مباحثی از 
ارائه می شود.  اقتصادی عرضه و تقاضای آب شهری  مدل های 

)2014 ،Lopez(
این مدل اطالعات عرضه و تقاضای آب شهری استان یزد را در 
قیمت  سیاست  ماهیت  مدل  بااستفاده از  می دهد.  جای  خود 
بهینه )مدیریت تقاضا( و رسمایه گذاری )افزایش عرضه( نسبت 
به پیش بینی آثار اقتصادی تغییر سیاست آب شهری در استان 
یزد نشان داده می شود. این مدل بر اساس مسائل برنامه ریزی 

پویای تصادفی طراحی شده است.

-سیاست های کنرتل تقاضا
مدیریت تقاضا به معنی استفاده از مجموعه ای از سیاست های 
زمانی که  در  آب  مرصف  کاهش  به منظور  شده  طراحی 
می تواند  سیاست ها  این  می باشد.  دارد،  وجود  محدودیت 
شامل محدود کردن آب، قیمت گذاری و فعالیت های تبلیغاتی 
در  می باشد.  آب  کارایی مرصف  بردن  باال  به منظور  محرک  و 
کوتاه مدت، وقتی عرضه ثابت باشد تغییر تقاضا می تواند منجر 
به افزایش اساسی کمبود آب شهری شود و باعث  سهمیه بندی 
تقاضا خواهد شد. سیاست مدیریت بهینه تقاضای بلندمدت، 
تعادل بهینه بین منافع مرصف آب و هزینه های افزایش عرضه 
نوع سیاست کنرتل  به دو  این خصوص  در  برقرار می سازد.  را 
پلکانی  قیمت  تعیین  و  آب  سهمیه بندی  شامل  آب  تقاضای 

)2009 ،Van den Berg و Nauges( .می توان اشاره منود
سهمیه بندی آب شهری روشی نسبتاً غیرکارا به منظور مدیریت 
 )2011(  Groom دیدگاه  طبق  بنابراین  می باشد.  تقاضا 



سال هفتم، شامره 3، 1399 نرشیه آب و توسعه پایدار
40

وجود  زیر  مورد  سه  در  حداقل  آب  سهمیه بندی  هزینه های 
دارد: ناکارایی تخصیصی درون خانوار، ناکارایی تخصیصی بین 
با  آب  سهمیه بندی  در  آسایش1.  عدم  هزینه های  و  خانوارها 

استفاده از قوانینی، مرصف آب شهری را محدود می کند. 
در خصوص تعیین قیمت پلکانی، تابع هدفی مورد توجه قرار 
می گیرد که میزان مطلوبیت اجتامعی حاصل از مرصف آب را 
نشان دهد. این تنها مربوط به مرصف در زمان حال منی شود 
بلکه مطلوبیت آیندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به 
اینکه مرصف آب برای مصارف مختلف مطلوبیت های متفاوت 
دارد می توان توابع مطلوبیت  متامیز برای هر طبقه از مرصف 
را تعیین منود. به این منظور از تابع مطلوبیت استون–گری3 که 
به تابع مطلوبیت پایه ریزی شده برای کاالهای رضوری مشهور 
است و سازگارترین نوع تابع مطلوبیت برای این منظور است، 

)2010 ،Whittington و Nauges( .استفاده شد

-سیاست های مدیریت عرضه
 فرض می شود در طرف عرضه مدل یک ذخیره با جریان ورودی 
تصادفی وجود دارد. همچنین در طرف عرضه مدل، تبخیرشدن 
فرض شده  برای سادگی  است.  گرفته شده  نظر  در  مخازن  از 
ثابتی  تبخیر میانگین ساده فصلی بوده است و نسبت  است، 
اساس  بر  که  می باشد  طبیعی  سد های  ورودی  جریان  از 
به هر حال در مدل  است.  اندازه گیری شده  اطالعات گذشته 
دو گونه سیاست در زمینه افزایش عرضه در نظر گرفته شده 
و به صورت وابسته به بارندگی و مستقل از بارندگی می باشد. 
با  جدید  سدهای  ورودی  جریان  شد،  فرض  ساده سازی  برای 

جریان های ورودی موجود همبستگی کامل دارد. 

-بررسی اثر مهاجرت بر مرصف آب
افزایش رسیع جمعیت در سال های پس از انقالب یکی از عوامل 
مؤثر بر مرصف آب است. جمعیت از دو جنبه بر مرصف آب 
تأثیر مستقیم دارد :1- آب رشب که به مرصف مستقیم خانگی 
می رسد، 2- آبی که برای تأمین مواد غذایی در بخش کشاورزی 
مرصف می شود. میزان رشد باالی جمعیت ایران باعث شد که 
ایران از 33 میلیون نفر در سال 1356به 79 میلیون  جمعیت 
نفر در سال 1395 افزایش باید. اما آنچه بیش از تعداد مطلق 
دارد، رشد بی رویه شهرنشینی  اهمیت  این زمنیه  جمعیت در 
در اثر مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 
تعداد   1380 الی   1378 سال های  در  )فیوضات،1390(.  است 
171 شهر جدید تشکیل شدند و پیش بینی می شود تا سال 1400 
حدود 500 هزار هکتار به مساحت شهرها اضافه شود )زاهدی، 
1391(. دلیل دیگر پراکنش نامناسب جمعیت است. بیشرتین 

جمعیت در یک سوم مساحت کشور اسکان یافته است.

طی سه دهه اخیر، مهاجرت موجب تغییر عمده و قابل توجه 
در ساختار جمعیتی برخی استان ها و شهرها شده است. این 
موضوع منجر به افزایش مرصف به خصوص مرصف حامل های 
به طوری که می توان مسئله مهاجرت  انرژی و آب شده است، 
را به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بی رویه مرصف در 
نظر گرفت. مهاجرت پدیده ای است که با انگیزه های اقتصادی 
و غیراقتصادی صورت می پذیرد و یکی از عوامل مهم تحوالت 
مثبت،  و  منفی  اثرات  و  می باشد  کشور  در  جمعیتی  ساختار 
کوتاه مدت و درازمدت دارد. این اثرات تغییراتی را در ساختار 
به  مهاجرپذیر  و  مهاجرفرست  مناطق  اجتامعی  و  اقتصادی 

دنبال دارد. )Rietveld و همکاران، 2000(
استان یزد باتوجه به وجود زیر ساخت های اشتغال شاهد ورود 
مهاجران از مناطق روستایی استان و سایر استان ها بوده است و 
مشکالت زیادی در تأمین زیرساخت های اجتامعی این مهاجران 
ایجاد شده است که یکی از این مسائل در زمینه تأمین آب بروز 
آب  مورد  در  مهاجرت  مسأله  به  تحقیق  این  در  است.  منوده 
پرداخته شده است و در قالب دو سناریوی جمعیت نیاز آب 

شهری در استان با و بدون مهاجرت تحلیل شده است. 

روش شناسی )مدل مخارج خطی(

در سال 1948 کالین و روبین3 دستگاهی از توابع تقاضا را ارائه 
کردند که بعدها پایه نظری بسیاری از مطالعات تجربی تقاضا گردید 
و اصطالحاً سیستم مخارج خطی نام گرفت. متعاقباً ساموئلسن و 
گیری4 طی مقاله هایی نشان دادند، دستگاه فوق الذکر بر مبنای تابع  

مطلوبیتی به شکل ذیل استوار است:
u=πn(qi-δi )

βi    qi-δi>0    βi>0      ∑βi =1            )1(
تابع مطلوبیت )رابطه 1( بیان می کند، مجموع مطلوبیتی که 
مرصف کننده از مرصف سبدی از کاالها دریافت می کند تابعی 
از حاصل رضب مازاد مرصف هر کاال بر حداقلی از مرصف آن 
 βi کاالست و سهم این مازاد در مطلوبیت کل با توانی مانند
همراه است. لذا زمانی از مرصف کاال رضایت پیدا می شود که 
تعبیر می شود،  معاش  به عنوان حداقل  که  از حداقلی  مرصف 
کاالهای  از  حاصل  مطلوبیت  که  است  طبیعی  کند.  تجاوز 
گوناگون، متفاوت می باشد لذا βi نشانگر سهم نهایی مطلوبیت 
کاالی iام می باشد و به صورت کمیت ثابتی در نظر گرفته شده 
است. تابع فوق از نوع CES می باشد و رشط βi =1∑ شکل 

تابع را شبه مقعر می سازد.
از  یکنواخت  تبدیل  یک  مطلوبیت،  بودن  رتبه ای  به  توجه  با 
رابطه باال می تواند بر هامن دستگاه ترجیحات داللت داشته 
باشد )تبدیل یکنو اخت تابع مطلوبیت که برروی مقدار حداکرث 
از رابطه فوق  با لگاریتم گیری  تأثیر نخواهد گذاشت(. لذا  آن 
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داشته است، بنابراین در این مطالعه الگوی داده های تلفیقی 
به کار گرفته شد. داده های مدل به صورت داده های تلفیقی و با 
استفاده از داده های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای 
شهری و روستایی مرکز آمار ایران گرد آوری شد. شکل کلی مدل 

به صورت معادله زیر ارائه می شود:

 Water Demandi,t  ⁄ Sizei,t                                          )5(
= A+∑Price,IncomEj.Economic Indicatorsi,t

+∑Education ,ImmigrantPj.Social Propertiesi,t

+∑Clay,OthersMj.Major_Materialsi.t 
+∑Metal,Concrete,OthersBj.Skeleton_Type_Buildi,t 

 +∑ Ardakan,Bafgh,Taft,Mehriz,Yazd,Meybod,Abakoh,Sadogh,Khatam…..,BahabadRj.Regioni,t

+∑spring,Summer,Winter,FallSj.Seasoni,t

بر  مؤثر  عوامل  تخمین  در  مختلف  شاخص   6  )5( رابطه  در 
تقاضا در نظر گرفته شده است که شامل شاخص های اقتصادی، 
نوع  سکونت،  محل  بنای  عمده  مصالح  اجتامعی،  خصوصیات 
اسکلت ساختامن، منطقه محل سکونت و فصول مختلف سال 
می باشد. خصوصیات اقتصادی بررسی شده دو متغیر قیمت آب 
شهری و درآمد خانوار در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی 
تحصیلی  وضعیت  شاخص  دو  اجتامعی  خصوصیات  اثرگذاری 
رسپرست و وضعیت مهاجرت لحاظ شده است. مصالح عمده 
بنای محل سکونت به دو صورت خشتی و سایر در مدل وارد 
شده است؛ نوع اسکلت ساختامن به سه صورت فلزی، بتون و 
سایر لحاظ شده است. منطقه محل سکونت شهرستانی که خانوار 
یزد می باشد،  استان  در آن قرار دارد و شامل 10 شهرستان در 
وارد الگو شده است و در نهایت به منظور بررسی نحوه اثرپذیری 
مرصف آب در فصول مختلف متغیر فصل در الگوی در نظر گرفته 
شده است. الزم به ذکر است که به غیر از دو متغیر قیمت آب و 
درآمد مرصف کننده که یک متغیر کمی می باشد سایر متغیرهای 
مدل به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است و بر اساس 
تکنیک متغیر مجازی به صورت صفر و یک وارد مدل شده است. 
به عنوان مثال اگر یک خانوار در ساختامن خشتی اقامت دارد 
متغیر مجازی Clay کمیت یک داشته و در غیر این صورت مقدار 
این متغیر صفر در نظر گرفته شده است و یا اگر زمان پرسش 
از خانوار فصل تابستان باشد مقدار متغیرSUM عدد یک و در 
غیر این صورت عدد صفر را نشان می دهد.. در مدل برآوردی 
 Size اسکلت،  نوع   CLAY،قیمت  P خانوار،  درآمد  متغیر   IN
ARD،اBAF،اTAF،اMEH،اYAZ،اMEY،اABA،ا خانوار،  بعد 

SAD،اKHA،اBAH متغیرهای مجازی شهرستان های استان یزد 
و SUM،اFAL و WIN متغیرهای مجازی فصل ها می باشد.

در جدول )1( برخی از خصوصیات آماری متغیرهای اصلی مدل 
ارائه شده است.

و اندك تغییرات به تابع ذیل دست پیدا می کنیم که به لحاظ 
کاربردی مناسب تر است.

 u=∑i
nβi(qi-δi(                                                      )2(

با حداکرث کردن تابع مطلوبیت فوق نسبت به قید بودجه تابع 
تقاضای ذیل بدست می آید:

 qi=δi+βi/pi ∑i
n(piqi-piδi(                              )3(

کاال   n برای  تقاضا  دستگاه   pi در  فوق  رابطه  کردن  رضب  با 
به دست می آید که در آن مخارج رصف شده برای کاالی iام تابعی 

از قیمت کاال، قیمت سایر کاالها و درآمد )مخارج کل( است:
 Ci=piqi=piδi+βi ∑i

n(piqi-piδi(                               )4(
تابع تقاضای مذکور به این صورت است که، مخارج رصف شده 

برروی iامین کاال به دو جزء تقسیم می شود:
جزء1: مربوط به حداقل معاش یعنی میزان مخارجی که برای 

)piδi( مرصف کننده الزامی است
جزء2: مربوط به مخارج فرامعیشتی که نشانگر مخارجی است که 
مرصف کننده به اختیار خود برروی i امین کاال رصف کرده است. 
به عبارت دیگر باتوجه به میزان مخارج )درآمد( و بردار قیمت ها، 
I-∑i( به خرید 

npiδi( مرصف کننده مخارج فرامعیشتی خویش را
 )∂E

i⁄
∂E(نهایی سهم  که  می دهد  اختصاص  مختلف  کاالهای 

این تخصیص برای iامین کاال رضیب βi است. βi را میل نهایی 
تفسیر کرد  فرامعیشتی می توان  با درآمد  ارتباط  در  به مرصف 

)مکیان، 1390(.

-برآورد و تخمین
این تحقیق به صورت روش ترکیب تخمینی و برآوردی و توصیفی 
می باشد، در این تحقیق با استفاده از یک الگوی مخارج خطی 
اثرگذاری  نحوه  یزد،  استان  شهری  خانوارهای  داده های  و 
عوامل مختلف اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بر تقاضای آب 
و کرسی عرضه آب شهری در استان یزد پیش بینی شده است. 
همچنین باتوجه به اینکه استان یزد به عنوان یکی از استان های 
مهاجرپذیر قلمداد می شود، به طور متوسط سالیانه حدود 10 
درصد افزایش جمعیت استان یزد به واسطه وجود مهاجر ایجاد 
می شود. مهاجرت به این استان  بار زیادی بر مرصف آب در 
مناطق شهری استان ایجاد می کند، محاسبات در این پژوهش 
بر اساس دو سناریوی کلی با مهاجرپذیری و بدون مهاجرپذیری 
تحلیل شده است. الگوی مخارج خطی و روش برآورد حداقل 
مربعات تعمیم یافته با استفاده از داده های تلفیقی تخمین زده 
می شود. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در استان 
یزد به تفکیک شهرستان های استان یزد از منونه ای شامل 3081 
خانوار در فاصله زمانی سال های 1392 تا 1396 استفاده شد، 
پس از استفاده از آزمون اف لیمر مشخص شد تخمین به روش 
تابلویی  تلفیقی برازش قوی تری نسبت به داده های  داده های 

 اکابری تفتی، م. و همکارانبررسی اثرگذاری عوامل اقتصادی و اجتامعی بر تقاضای آب شهری استان ...
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جدول 1- خالصه آماری متغیرهای مدل )منبع: یافته های تحقیق(

انحراف از میانهمیانگینمتغیرنوع متغیر
معیار

خطای آماره آماره جی برا
جی برا

145788120000108018581070/00میزان مرصف آب )ریال(متغیر وابسته

متغیر 
مستقل

3050/82970/056/44419/150/00قیمت هر مرت مکعب آب )ریال(

3/363/000/65430/990/00بعد خانوار

1560000001380000009798917424490/00درآمد خانوار )ریال(

جدول 2- نتایج برآورد و تخمین مدل مخارج خطی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته )منبع: یافته های تحقیق(

خطای آماره tآماره tشیبنام اختصاریخطای آماره tآماره tشیبنام اختصاری

IN0/0001294/3497290/0000MEY144859/213/951960/0000

P3742 /7980/5066940/5124ABA121408/39/2674550/0000

CLAY-30758/59-3/030030/0025SAD104930/68/400440/0000

ARD147204/813/664750/0000KHA104227/36/7319330/0000

BAF112137/57/7958950/0000BAH161252/38/9813820/0000

TAF1419129/8439630/0000SUM8392/9780/5069640/6234

MEH116625/59/8651210/0000FAL-15632/02-1/8347450/072

YAZ103731/312/828220/0000Win-27692/71-3/7147390/029

R2 0/577672آماره
 R2 آماره

تعدیل شده
0/565490F 47/41807آماره

درجه خطای 
F آماره

0/000000

الگوی داده های تلفیقی در  نتایج تخمین رابطه )5( براساس 
دوره سال های 1392 تا 1396 به صورت جدول )2( ارائه شده 
است. برخی از متغیرها به دلیل معنادار نبودن از نتایج نهایی 
باتوجه به  واریانس  ناهمسانی  مشکل  شدند. همچنین  حذف 
اینکه تعداد خانوارها به مراتب از دوره زمانی باالتر است در 

ناهمسانی  عامل  شناسایی  از  پس  داشت،  وجود  تحقیق  این 
بر  میزان مرصف  تقسیم  با  درآمد(  و  خانوار  بعد   ( واریانس 
تعمیم  مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  و  خانوار  بعد 
یافته و وزن واریانس درآمد به طور کامل مشکل ناهمسانی 

واریانس رفع شد.

براساس اطالعات جدول فوق مرصف رسانه آب شهری در استان 
به  نسبت  اما  دارد  قرار  خانوار  درآمد  تأثیر  تحت  یزد هرچند 
قیمتی  سیاست های  اعامل  با  و  بوده  بی کشش  قیمت  متغیر 
خانوارها  مرصفی  آب  مقدار  بر  معنی داری  تأثیر  منی توان 
گذاشت. به منظور بررسی اثرگذاری نوع مصالح ساختامنی در 
مرصف آب، متغیر نوع مصالح به کاررفته در ساختامن در الگو 
 CLAY مجازی  متغیر  رضیب  آنجایی که  از  است؛  شده  وارد 
ساختامنی  مصالح  نوع  منود،  بیان  می توان  است  معنی دار 
در  آب  رسانه  مرصف  و  بوده  اثرگذارتر  آب  رسانه  مرصف  در 
طور  به  دارد  وجود  آن  در  سکونت  که  خشتی  ساختامن های 
معنی داری کمرت از سایرساختامن ها می باشد. دلیل این موضوع 
به  کمرت  نیاز  و  استان  اقلیم  با  ساختامن های خشتی  سازگاری 
تأثیر  تحت  آب  مرصف  میزان  است.  رسمایشی  دستگاه های 

محل سکونت قرار داشته و در شهرستان های متفاوت مقادیر 
غیریکسانی دارد. در نهایت مرصف آب شهری در دو فصل پاییز 

و زمستان به طور معنی داری کمرت از سایر فصول می باشد.
روش  به  خطی  مخارج  الگوی  با  تخمین  نتایج  از  استفاده  با 
ازای هر  به  تقاضای آب شهری  یافته،  حداقل مربعات تعمیم 
فرد با در نظر گرفنت اثر نوع مصالح ساختامنی و منظور منودن 
شهری  مناطق  در  ساکن  شهروند  هر  برای  سکونت  محل  اثر 
استان یزد برآورد شد. برای سال 1397 این مقدار برابر با 61/7 
مرتمکعب به دست آمده است. برای محاسبه این رقم در ابتدا 
فوق  شده  برازش  معادله  طریق  از  آب  تقاضای  ریالی  ارزش 
متوسط  بر  ریالی  ارزش  تقسیم  با  آن  از  پس  و  محاسبه شده 
شهری  آب  تقاضای  رسانه  شهری،  آب  مرتمکعب  هر  قیمت 
نوع  اثر  منودن  وارد  به منظور  همچنین  است.  شده  محاسبه 
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استان  از کل ساختامن های  مصالح سهم ساختامن های خشتی 
یزد در منونه مورد بررسی محاسبه شده و تأثیر کاهنده آن بر 
تقاضای آب لحاظ شده است. عالوه بر این متوسط اثر مناطق 
با استفاده از میانگین رضیب هر شهرستان محاسبه و در الگو 
با پیش بینی درآمد رسانه و سایر  نهایت  منظور شد است. در 
برای  آب  رسانه  تقاضای  میزان  مدل  در  معنی دار  متغیرهای 
سال آینده پیش بینی شد. در مرحله بعدی با استفاده از میزان 
تقاضای رسانه آب پیش بینی شده در قالب سه سناریو آرمانی، 
مطلوب و موجود تقاضای کل آب شهری استان یزد برای دوره 

1398 الی 1425 پیش بینی شده است.

نتایج و بحث

و  زمینه مرصف  در  مختلف  سناریو های  )تبیین  نتایج  تحلیل 
کمبود آب شهری(:

در  شهری  آب  تقاضای  و  عرضه  وضعیت  پیش بینی  به منظور 
استان یزد دو سناریوی جمعیتی و سه سناریو در زمینه مرصف 
آبی  منابع  کمبود  میزان  آن  اساس  بر  که  است  شده  معرفی 

پیش بینی می شود.
سناریوهای جمعیتی:

در این تحقیق میزان رشد جمعیت باتوجه به روند بلند مدت 
با  رشد جمعیت  مهاجرتی  سناریو  دو  قالب  در  رشد جمعیت 
گرفنت  نظر  در  بدون  و رشد جمعیت  مهاجرت  گرفنت  نظر  در 
 2/53 مهاجرت  با  جمعیت  رشد  است.  شده  بررسی  مهاجرت 
آینده و رشد جمعیت بدون مهاجرت  درصد در افق 20 سال 
1/98 درصد در نظر گرفته شده است. دو شاخص فوق بر اساس 
روند گذشته رشد جمعیت و نرخ مهاجرت در دهه گذشته در 

استان یزد محاسبه شده است. 
سناریو های مختلف در زمینه تقاضای آب:

آب  رسانه  مرصف  تأثیر  تحت  جمعیت  عالوه بر  آب  مرصف 
شهری قرار دارد، بنابراین به منظور پیش بینی مرصف آب نیاز به 

اطالعات مرصف رسانه آب وجود دارد. در این تحقیق مرصف 
و  شده  برآورد  سنجی  اقتصاد  الگوی  یک  قالب  در  آب  رسانه 
عوامل مؤثر بر آن آزمون شده است و در ادامه مرصف رسانه 
آب در قالب سه سناریو پیش بینی شده است. در سناریوی اول 
مرصف رسانه در قالب الگوی آرمانی لحاظ شده است. در این 
الگو بیان می شود، انتظار می رود در یک دوره 25 ساله مرصف 
رسانه از وضعیت موجود به حداقل مرصف رسانه در اقتصادهای 
پیرشفته حرکت مناید. در سناریوی دوم مرصف رسانه در الگوی 
مطلوب پیش بینی شده است و فرض شده رشد مرصف رسانه 
متوقف شده و سطح مرصف رسانه در سطح فعلی باقی مباند. 
دلیل انتخاب مرصف رسانه برآوردی به عنوان الگوی مطلوب آن 
است که مرصف رسانه برآوردی نشان دهنده مرصف بر اساس 
عوامل تعیین شده در تابع تقاضا می باشد. بنابراین اگر رشایط 
مطابق با آن ادامه یابد می توان گفت وضعیت مطلوب صورت 
گرفته است. به عنوان منونه اگر خانوار رفتار مرصفی خود را بر 
قیمت،  برآوردی  با شیب  مطابق  و  مناید  تعدیل  قیمت  اساس 
سیاست  طبق  را  خود  مرصف  یعنی  مناید،  اصالح  را  مرصف 
رو  این  از  است.  منوده  هدفگذاری  دولت،  نظر  مورد  قیمتی 
که  است  گرفته  صورت  قیمتی  تغییرات  با  متناسب  مرصف 
مطلوب دولت می باشد. همچنین اگر خانوار مطابق با تغییرات 
منود،  بیان  می توان  نیز  دهد  تغییر  را  خود  مرصف  درآمدی، 
تغییر  مدل،  در  درآمدی  متغیر  شیب  با  متناسب  آب  مرصف 
باالتر  درجه  یک  مقاله  در  ایده آل  البته وضعیت  است.  یافته 
در نظر گرفته شده به طوری که خانوارها رسانه مرصفی خود را 
کاهش دهند و به این معنی است که واکنش بیشرتی نسبت به 
اثر عوامل در تابع تقاضا از خود نشان دادند و این می تواند 

به دلیل فرهنگ سازی و یا ارائه الگوهای صحیح مرصف باشد.
در سناریوی سوم مرصف رسانه در قالب الگوی موجود مطابق با 
رشد سه دهه گذشته در حال افزایش در نظر گرفته شده است. 
قالب سناریوهای  در  )3( جمعیت و مرصف رسانه  در جدول 

مختلف ارائه شده است.

جدول 3- جمعیت و مرصف رسانه آب شهری در استان یزد در قالب سناریوهای مختلف

سال
مرصف رسانه )مرتمکعب(جمعیت استان یزد )نفر(

الگوی موجودالگوی مطلوبالگوی آرمانیبا مهاجرپذیریبدون مهاجرپذیری

1400942457107346159/3261/7063/20

14051039556121633353/7561/7067/12

14101146648137821948/7161/7071/28

14151264800156164444/1561/7075/69

14201395119176949140/0161/7080/38

14251538871200499236/2661/7085/37

 اکابری تفتی، م. و همکارانبررسی اثرگذاری عوامل اقتصادی و اجتامعی بر تقاضای آب شهری استان ...
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جدول 4- پیش بینی میزان مرصف و کمبود آب شهری در استان یزد در قالب سناریو های مختلف بدون مهاجرت )میلیون مرتمکعب(

 سال
کمبود عرضه با توجه به الگوی تقاضاتقاضای آب شهری استان یزد

الگوی موجودالگوی مطلوبالگوی آرمانیالگوی موجودالگوی مطلوبالگوی آرمانی

1400      55/90            58/15            59/56           -2/81        -0/57           0/85      

1405      55/88            64/14            69/77           -2/84         5/42            11/06    

1410      55/86            70/75            81/73           -2/86         12/03          23/01    

1415     55/84            78/04      95/74           -2/88         19/32          37/02    

1420      55/81            86/08      112/15         -2/90         27/36          53/43    

1425      55/79            94/95      131/36         -2/93         36/23        72/65    

هامنطور که در جدول )3( مشاهده می شود، متوسط نرخ رشد 
جمعیت و نرخ مهاجرت در مناطق شهری استان یزد در دوره 
1350 الی 1395 به عنوان رشد بلند مدت در نظر گرفته شده 
و اطالعات جمعیتی بر اساس دو سناریوی با و بدون مهاجرت 
در جدول ارائه شده است. هامنطورکه در جدول )3( مشاهده 
با و بدون مهاجرت در  استان  می شود فاصله جمعیت شهری 
حال افزایش است و دلیل این موضوع رشد جمعیت مهاجران 
می توان   )3( جدول  اطالعات  از  می باشد.  قبل  سال های  در 
دریافت، سطح مرصف رسانه در طول یک دامنه وسیع قابلیت 

نوسان دارد و این فاصله در طول زمان در حال افزایش است 
زیادی  تا حد  تقاضا  سیاست های طرف  اعامل  با  که  نحوه  به 
می توان سطح مرصف آب شهری در استان یزد را کنرتل منود ولی 
به منظور پی بردن به سطح کفایت سیاست کنرتل مرصف باید 
میزان دسرتسی به منابع آبی بررسی منود. در ادامه با بهره مندی 
از اطالعات سطح مرصف رسانه و جمعیت شهری در استان یزد 
و با در نظر گرفنت سناریوهای مختلف میزان مرصف آب رشب 
در مناطق شهری استان یزد پیش بینی و میزان کمبود منابع آبی 

به صورت جدول )4( ارائه شده است. 

عرضه  افزایش  و  مرصف  میزان   )4( جدول  اطالعات  براساس 
است.  شده  ارائه  آبی  منابع  کمبود  رفع  به منظور  نیاز،  مورد 
عرضه،  کمبود  ستون  در  منفی  اعداد  تقاضا  الگوی  باتوجه به 
می شود  مشاهده  هامنطورکه  می باشد.  مازاد  دهنده  نشان 
در الگوی آرمانی به رشط دستیابی به سطح مرصف رسانه در 
مناطق شهری  به  مهاجران  و عدم ورود  پیرشفته  اقتصادهای 
استان و پایداری منابع آبی موجود، می توان کمبود منابع آبی 
نوسان  دامنه  می توان  فوق  اطالعات  براساس  منود.  مرتفع  را 
سیاست های  اعامل  تحت  یزد  استان  در  شهری  آب  مرصف 
دو  اطالعات  این  منود.  مشاهده  را  تقاضا  زمینه  در  مختلف 
تغییر  بودن  زمان بر  یکی  می دهد؛  نشان  را  مهم  موضوع 
مرصف  تغییر  دامنه  بودن  محدود  دیگری  و  مرصف  الگوی 
در  شهری  آب  عرضه  نیاز  مورد  افزایش  ادامه  در  می باشد. 
ورود  عدم  فرض  با  مختلف  سناریو های  قالب  در  یزد  استان 

مهاجرین در قالب شکل )1( ارائه شده است.
اطالعات شکل )1( نشان می دهد، در صورت عدم مهاجر به مناطق 
شهری در استان یزد با فرض دستیابی به سطح مرصف رسانه در 
اقتصادهای پیرشفته و پایداری منابع عرضه آبی موجود می توان نیاز 

آبی استان یزد را مرتفع منود. در صورت تغییر هر کدام از رشایط 
نیاز به افزایش سطح عرضه آب در مناطق شهری استان یزد در افق 
1400 الی 1425 رضوری است. در ادامه به بررسی سطح مرصف 
و عرضه مورد نیاز آب شهری در قالب سناریوهای مختلف با فرض 
وجود مهاجرین به استان یزد به نسبت متوسط دراز مدت سال های 

قبل پرداخته می شود. 

شکل 1- پیش بینی افزایش عرضه آب شهری مورد متایل در استان 
یزد در قالب سناریو های مختلف با فرض عدم ورود مهاجرین 

)میلیون مرتمکعب(
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جدول 5- پیش بینی میزان مرصف و کمبود آب شهری در استان یزد در قالب سناریو های مختلف با مهاجرت )میلیون مرتمکعب(

 سال
کمبود عرضه با توجه به الگوی تقاضاتقاضای آب شهری استان یزد

الگوی موجودالگوی مطلوبالگوی آرمانیالگوی موجودالگوی مطلوبالگوی آرمانی

1400      63/68            66/23            67/85            4/96            7/52            9/13        

1405      65/38            75/05            81/64            6/67            16/33          22/92      

1410      67/14            85/04            98/24            8/42            26/32          39/52      

1415      68/94            96/36            118/21          10/22          37/64          59/49      

1420      70/79            109/18          142/24          12/08          50/46          83/52      

1425      72/69            123/71          171/16          13/97          64/99          112/44    

مرتفع منود. بنابراین نیاز به افزایش سطح عرضه آب در مناطق 
شهری استان یزد در افق 1400 الی 1425 رضوری است. 

شکل 2 - پیش بینی افزایش مورد نیاز عرضه آب شهری در استان یزد در 
قالب سناریو های مختلف با فرض ورود مهاجرین )میلیون مرت مکعب(

عرضه  افزایش  و  مرصف  میزان  فوق  جدول  اطالعات  براساس 
مورد نیاز به منظور رفع کمبود منابع آبی استان با در نظر گرفنت 
ورود مهاجرین ارائه شده است. هامنطورکه مشاهده می شود 
اندازه ای  تا  افزایش مرصف، اگرچه  به واسطه رشد جمعیت و 
می توان با اعامل سیاست های سختگیرانه میزان نیاز به افزایش 
عرضه را کاهش داد اما امکان تأمین آب شهری مورد نیاز بدون 
افزایش منابع عرضه وجود ندارد. میزان افزایش مورد نیاز عرضه 
آب شهری در استان یزد در قالب سناریو های مختلف با فرض 

ورود مهاجرین در شکل )2( ارائه شده است.
اطالعات منودار فوق نشان می دهد، در صورت ورود مهاجرین 
از روستاها و سایر استان ها به مناطق شهری در استان یزد با 
فرض دستیابی به سطح مرصف رسانه در اقتصادهای پیرشفته و 
پایداری منابع عرضه آبی موجود منی توان نیاز آبی استان یزد را 

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق به منظور بررسی سطح بحران آب رشب شهری 
در استان یزد و رضورت اتخاذ تدابیر جدی در حل آن، میزان 
نیاز و منابع آبی مورد نیاز در دوره 1400 الی 1425 با استفاده 
از یک الگوی تعادل عمومی پویا پیش بینی شد. به این منظور 
ابتدا با استفاه از یک الگوی مخارج خطی و داده های تلفیقی 
بودجه خانوار در دوره 1392 الی 1396 عوامل مؤثر بر مرصف 
برآورد  تعمیم یافته  مربعات  حداقل  روش  اساس  بر  آب  رسانه 
آب  تخمین، مرصف رسانه  نتایج  از  استفاده  با  ادامه  در  شد. 
اعامل  در  سخت گیری  سطح  که  سناریو  سه  قالب  در  شهری 
سیاست های مختلف در زمینه تقاضا را نشان می داد پیش بینی 
شد. سه سناریوی پیشنهادی شامل در قالب سه الگوی آرمانی، 
مطلوب و موجود معرفی شد. در سناریوی اول مرصف رسانه 
انتظار  الگو  این  در قالب الگوی آرمانی لحاظ شده است. در 

می رود، در یک دوره 25 ساله مرصف رسانه از وضعیت موجود 
به حداقل مرصف رسانه در اقتصادهای پیرشفته حرکت مناید. 
پیش بینی  مطلوب  الگوی  در  رسانه  مرصف  دوم  سناریوی  در 
شده است و فرض می شود، رشد مرصف رسانه متوقف شده و 
سطح مرصف رسانه در سطح فعلی باقی مباند و در سناریوی 
سوم مرصف رسانه در قالب الگوی موجود مطابق با رشد سه 
دهه گذشته در حال افزایش در نظر گرفته شده است. عالوه بر 
جمعیت  کنرتل  سیاست های  و  جمعیت  نقش  رسانه  مرصف 
و عدم  استان  به  مهاجرین  سناریو وجود  دو  قالب  در  شهری 
صورت  در  تحقیق  نتایج  براساس  بررسیشد.  مهاجرین  ورود 
به میزان منابع آب شهری موجود، در رشایطی که  دست یابی 
امکان ورود مهاجرین جدید به داخل مناطق استان یزد وجود 
کاهش  و  تقاضا  سیاست های  اعامل  با  می توان  باشد،  نداشته 
سطح مرصف رسانه به سطح کشورهای پیرشفته نیاز آب رشب 
استان را مرتفع منود و در غیر این صورت بحران آبی د استان 
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روز به روز وارد مرحله جدید خواهد شد و ممکن است به فوق 
بحران خواهد رسید. بنابراین به منظور جلوگیری از تبعات آن 
پیشنهاد می شود، عالوه بر اعامل سیاست های کنرتل تقاضا باید 
سیاست های تأمین نیاز آبی شهروندان استان از مجاری جدید 
استانی و ملی  به صورت جدی و فوری مورد توجه مسئولین 

قرار بگیرد.

پی نوشت

1- Inconvenience costs
2- Stone-Geary Utility Function
3- Klein & Rubin )1948(
4- Samuelson & Geary
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