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 چکیده 

بین استفاده کنندگان باشد و همانطور که نسبت به تقاضایش کمیاب می شود، رشد اقتصادی را تواند منشأ نزاع  آب می

محدود سازد. با توجه به سناریوهای مختلفی که درباره، کمبودآب وجود دارد انتظار میرود که رشد چشمگیری در برخی 

ی وجود داشته باشد.علت این بحران جهانی ازمناطق به عنوان افزایش رقابت برای آب بین بخشهای کشاورزی، شهری وتجار

آب تا حد زیادی نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی است. در راستای دستیابی به رشد اقتصادی باید استفاده از آب در 

بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و سرمایه گذاری در این بخش های جهت بهینه یابی مصرف آب صورت 

با استفاده از داده  8531-8531قاله حاضر بررسی سرمایه گذاری در بخش آب در شهرهای ایران در دوره زمانی گیرد. هدف م

های پنلی می باشد. بر این اساس نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع می باشد که افزایش جمعیت و استفاده بی رویه از منابع 

گذاری د. همچنین نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که کشش سرمایهکنو پایین بودن کارایی، کمبود آب را تشدید می

های اقتصادی بی معنی است. باشد و برای سایر بخشدرصد می 8.3آب در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است و میزان آن 

گذاری ت که با افزایش سرمایهدرصد است و مؤید این امر مهم اس 1.2های زیرزمینی گذاری بخش آب بر تخلیه آباثر سرمایه

 است. -5های سطحی عکس آن اتفاق است که میزان آن میزان برداشت آب کاهش نیافته است و برای بخش آب

 

.سرمایه گذاری آب، توسعه اقتصادی، مدل رشد سولو، داده های پنلی :واژگان کلیدي  
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 .مقدمه  1

ذیر است که انسان به طورمستمر در هر مکان و زمان به آن نیاز آب یک منبع طبیعی، کمیاب، حیاتی و در عین حال تجدیدپ

دارد. همچنین یک کاالی با ارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها است که نقش محوری را در 

حفظ، تعادل و  آمایش سرزمین برعهده داشته و زیرساخت توسعه سایر بخش ها میباشد. همچنین یکی از مؤلفه های مهم در

پایداری اکوسیستم و محیط زیست میباشد. در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور، 

الگوی نامناسب شهرنشینی و سکونت گاهی و نوع و شیوه تولید محصوالت زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تأمین آب مورد 

مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی های پی درپی در  نیاز را در بسیاری از مناطق کشور

سال های اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است، به طوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای 

(. پیش بینی های 8511 8512ری آب کشور، مصارف مختلف یکی از چالش های مهم برای دولت محسوب میشود )سالنامه آما

اخیر در رابطه با منابع آب جهان داللت بر عرضه کاهنده آب شیرین دارند. مطابق با سناریوهای مختلف انتظار میرود که همگام 

با رقابت برای آب در بین بخش های کشاورزی، شهری، صنعتی و بازرگانی کمیابی آب در بعضی مناطق به طور چشمگیری 

فزایش یابد. هر گامی که علم اقتصاد پیرامون بحث راجع به بحران آب در آینده برمیدارد، میتواند در راستای آزمون این ادعا ا

 .8(1002باشد که با افزایش کمیابی آب درآمد سرانه کشورها کاهش می یابد )باربیر، 

کمیابی آن، جذابترین و ضروری ترین موضوع بحث  امروزه توسعه نهادهای الزم به منظور حداکثر استفاده ازآب باتوجه به

توسعه در کشورهای کم آب می باشد. تنها هنگامی که عرضه آب نسبت به تقاضایش کم می شود، ارزش اقتصادی آب بیشتر 

د نمایان میگردد و در سیستم بازار این ارزش به وسیله قیمت توصیف می شود. در مناطقی که رقابت شدید برای آب وجود دار

عالوه بر حفظ منافع عمومی، یک هدف مهم دیگر نیز تخصیص آب به فعالیتهای شرب، صنعتی، کشاورزی، زیست محیطی و 

پذیر و کاالی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و زیست . آب به عنوان یک منبع تجدید1(1001تفریحی می باشد )وارد و میشلسن، 

کند. نخستین دلیل توسعه صنعت آب در کشور ایران، ادی ایفا میمحیطی نقش اساسی و منحصر به فردی در رشد اقتص

واقعی اقتصاد و نقش اساسی  برداری از منافع اقتصادی آن است و بخش آب با توجه به اهمیت آن در رشد و توسعه بخشبهره

 850های تجدیدشونده )ل آبای برخوردار است. از کهای توسعه کشور از جایگاه ویژهآن در فرایند تولید و توزیع، در برنامه

های نفوذی به منابع میلیارد مترمکعب را جریان 13های سطحی و میلیارد مترمکعب را جریان 803میلیارد مترمکعب( حدود 

 12میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال در کشور وجود دارد که فقط  850دهند. از نظر منابع آب زیرزمینی تشکیل می

درصد بقیه آب تخصیص  10درصد به مصرف کشاورزی و  50ن به مصارف کشاورزی و با راندمان حدود میلیارد متر مکعب آ

(. این آمار و اطالعات حاکی از آن است که صنعت با 8510شود )اتحاد: یافته در مراحل انتقال و مصرف تلف می

توان با تحقیقات ها میشناخت این محدودیت برداری از منابع موجود در بخش مواجه است برایهایی در راستای بهرهمحدودیت

 های صنعت آب استفاده گردد.بنیادی در تک تک زیر فعالیت

نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد منابع آب شیرین جهان حاکی ازآن است که عرضه کاهنده آب شیرین، با تقاضای فزاینده 

رابطه با کشاورزی تبدیل شده است. هنگامی که تقاضا برای آب  جهان برای آب مرتبط است. کمیابی آب به یک مسئله مهم در

شیرین در حال رشد است، لزوم بازتخصیص آب از بخش کشاورزی به کاربردهای آن برای امور غیرکشاورزی به طور جدی در 

                                                           
1 . Edward B. Barbier, 2004 

2 . Frank A. Ward & Ari Michelsen, 2002 
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کشاورزی درصد برداشت آب شیرین مربوط به بخش  18سیاست ها مورد توجه قرار میگیرد. در حال حاظر در سطح جهانی 

است و تا حد بسیار باالیی رشد اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای متکی به بخش کشاورزی، به میزان منابع آب در 

دسترس بستگی دارد. در این راستا در این مقاله به بحث سرمایه گذاری آب در بخش های مختلف اقتصادی در شهرهای کشور 

 پرداخته می شود.

ج بخش تشکیل شده است. در ادامه و در بخش دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است. در ساختار مقاله حاضر از پن

بخش سوم مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه بحث شده است. در بخش چهارم مدل تجربی تحقیق برآورد شده است 

 و پیشنهادات سیاستی پرداخته است.و در نهایت در بخش پنجم به نتیجه گیری 

 تحقیق مبانی نظري. 2

در کشورهای غربی مباحث توسعه به توسعه اقتصادی و اهم مسائل توسعه اقتصادی به بررسی مسائل و مباحث کمی در رشد 

شود که تغییرات کمّی موجبات تغییرات سازمانی و کیفی را در ها از قبل فرض میاقتصادی متمرکز گردیده است. در این نظریه

د و به همین دلیل مسائل توسعه بر تجزیه و تحلیل تغییرات سرمایه در طول زمان متمرکز گردیده است. نمایجامعه فراهم می

های این گیرد این است که متغیر محوری تجزیه و تحلیلدلیل اینکه الگوهای رشد در مبحث سرمایه مورد مطالعه قرار می

اند که مشکل چنان گستردهها و الگوها در این زمینه آنی نظریهگذاری و مسائل مربوط به آن است. ولالگوها سرمایه و سرمایه

های حاکم ها در فرموله کردن قانونمندیبندی کرد و آنها را توضیح داد، عمومیت این نظریهبتوان آنها را در بخش مختصر گروه

ساختن الگویی ریاضی دست به  اند که باها کوشش کردهبر متغیرها و پارامترهای اقتصادی در بلندمدت است. این نظریه

ها به نچه در این نظریهبینی تغییرات در متغیرها زده و شرایط تعادل اقتصادی را در بلندمدت مورد مطالعه قرار دهند. آپیش

فرض پذیرفته شده است، اهمیت قابل توجه سرمایه به عنوان عامل رشد و توسعه است. لذا الگوهای مورد استفاده عنوان پیش

گذاری در طول زمان هستند ولی اینکه چه عواملی های رشد بیشتر به دنبال تغییرهای موجودی سرمایه و سرمایهنظریهدر 

 های اقتصادی آنان خارج است. گردد، از تجزیه و تحلیلگذاری میموجب کاهش یا افزایش سرمایه

شناسی فائو تعریف گردیده است که از کل  رایج ترین روش اندازه گیری کل آب شیرین در دسترس توسط متخصصان آب 

منابع آب تجدید شونده کشور، که  شامل اضافه کردن متوسط ساالنه آب های جاری به سطح آب های زیر زمینی و تامین 

در   دوباره آن از میزان بارندگی صورت گرفته، و به طور معمول شامل سطح آب های جاری روان شده از کشورهای دیگر است

زیر، از این جریان به عنوان شاخص اندازه گیری استفاده از  کل منابع آب شیرین تجدید پذیرکشور استفاده شده است. تحلیل 

مجموع سرانه آب شیرین  (r)پذیر کشور است و فرض شود که  منابع سرانه ساالنه آب شیرین تجدید (w)اگر فرض شود 

(، 8331مارتین ) -آی  -( و بارو و ساال 8330ارائه شده توسط بارو )استفاده شده توسط آن کشور باشد با استفاده از مدل 

عرضه واقعی آب و برداشت آب مورد استفاده شده توسط یک کشور، برای اهدافی از قبیل کشاورزی و صنعتی است که از 

، در رشد اقتصاد rه شاخصه های دولت شرایط مقید کاالی عمومی ازدحام پذیر است. یعنی، مدل سازی تاثیر برداشت آب سران

به عنوان یک نهاده مولد برای تولید به  ازدحام پذیر را میتوان از طریق مدل رشد به تصویر کشید که شامل این کاالی عمومی

ام ،است   iتولید سرانه تولید کننده  yiسهم استفاده از آب و یا برداشت آب است و  rحساب می آید. در تابع تولبد زیر 

 ان این تابع تولید را به صورت زیر ارائه داد:بنابراین می تو

(8 )                                                          
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از آنجا که کل آب عرضه شده در اقتصاد مشخصه ای از موضوع کاالی عمومی است پس نسبت به ازدحام ناشی از آن باید در 

مین این منابع عرضه آب ممکن است تحت تاثیر دسترسی فیزیکی از این منابع قرار گیرد، و یا  تابع تولید مد نظر قرار گیرد تا

آب به طور فزاینده کمیاب می  که کمبود آب بوجود آید. دو راه وجود دارد که در آن ممکن است این عمل رخ دهد. همانطور

ولت باید از منابع قابل دسترس از آب شیرین که رو به د شود یعنی افزایش نسبت بهره برداری آب به منابع آب شیرین موجود.

و خرید سهم بیشتری از کل خروجی اقتصادی دارد، که این  جمع آوری کاهش است بهره برداری کند. برای این کار، نیاز به

هره برداری از آب که از نرخ ب  موارد شامل: سدها، ایستگاه های پمپاژ، تامین زیرساختها، وغیره. با داللت بر

 نسبت به کل آب شیرین در دسترس  که از طریق زیر به دست می آید : 

(1 ) 

است از نسبت مجموع تولید صورت گرفته منتصب شده اقتصادی توسط  ، و ،  که در آن

 دولت برای فراهم کردن آب است، که تصور می شود: 

 ، عملکرد افزایش سرعت بهره برداری از آب های اقتصاد نسبت به منابع آب شیرین خوداست.  

. در نهایت، با شروع به افزایش کمیابی منابع، یعنی وقتی rاز آب در اقتصاد ، عنوان کل تولید. پس بنابراین افزایش استفاده 

نشان داده شده است و میزان  صاص داده شده توسط دولت به عرضه آب که در محدوده باالیی از نسبت تولید اخت 

 نشان داده شده است. تخصیص توسط 

کمبود آب نیز تحت تاثیر مصرف آب در اقتصاد است که با محدود کردن کل مقدار آب در دسترس برای برداشت صورت می 

(، باز هم برداشت های آب محدود 1 = نا که حتی اگر تمام منابع آب شیرین استفاده میشود )به عنوان مثال گیرد. به این مع

 هستند. بنابراین کل سرانه آب شیرین در دسترس بوسیله محدودیتهای اقتصادی که در زیر آمده بررسی می شود:

(5                                             )                                        

             

 در این صورت معادله تقاضای کل به صورت زیر می باشد:

(2                                            ) 

نرخ استهالک  ه سرانه در طول زمان است و عبارتست از موجودی سرمای(k)عبارتست از مصرف سرانه، و(C) از آنجایی که

 در نهایت، با فرض استفاده از مدل های بهینه یابی بین انسلی داری تابع مطلوبیت به صورت زیر می باشند: .سرمایه است

(3                                           ) 
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( ، تابع 2( به )8با توجه به قید ) ρ و cبا توجه به انتخاب از Wحات زمانی است. حداکثرسازی ازنرخ ترجی از آنجایی که 

 الگرانژی که در زیر بیان شده است:

(2    ) 

 که در آن شرط مرتبه اول بهینه یابی عبارت است از:

(1                                                              )                                       

(1 ) 

    

    

(3                 ) 

(80                                                                            ) 

 ( شرایط استانداردی است که میل نهایی به مصرف برابر با قیمت سایه ای سرمایه 1(به معادله )2به عالوه حرکت ازمعادله )

( مشخص کننده تخصیص بهینه نرخ استفاده از آب در اقتصاد است،ازجمله شرایط مکمل اعمال شده توسط 1است. معادله )

ش کمبود منابع آب شیرین در اقتصاداست. معادله تفسیری به عنوان ارز .ضریب الگرانژ است که μ محدودیت کمبود آب است.

( نشان دهنده 80( نشان دهنده تغییر در ارزش موجودی سرمایه سرانه در طی زمان دراقتصاد است. سرانجام، معادله )3)

به زمان ( نسبت 1برای این مشکل که افق نامحدود زمانی دارد. با دیفرانسیل گرفتن از معادله ) تفاضلی انتقالی وضعیت شرایط

 ( با عملکرد زیر است:3و جانشین کردن آن با معادله )

(88       ) 

معادله فوق نشان میدهد که رشد مصرف سرانه تحت تاثیر منفی تخصیص بودجه دولت ازخروجی عرضه آب است، 

مایه است، و اثرات منفی ناشی از نهایی سر  تحت تاثیر مثبت توسط  سهم استفاده از آب به خالص بهره وری ،

 شرایط کمبود آب بوجود آمده:

 

طبق  آب کمبود محدودیت آن تحت که شرایطی بررسی  به نیاز اقتصاد در رشد بر آب از استفاده تاثیر در مورد تفسیر دیگری

سرانه دردسترس محدودتی نه. شروع ما با راه حل داخلی است که در آن اقتصاد در آب شیرین  یا آوراست ( الزام5رابطه )
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( الزام آور نباشد، پس شرایط مکمل این وضعیت مستلزم آن است که 5ندارد. اگرمحدودیت کمبود آب )

( 81( را تبدیل به معادله )88ها صادق است.برای این راه حل داخلی،معادله )t برای همه  

 می کند.

(81  )                                  

عبارتست است از تاثیراستفاده آب دراقتصاد است. رشد  gسرانه نمیگذارد،  مصرف رشد تاثیر بزرگی در دیگر آب کمبود اگرچه

 سهم تاثیرمثبت تحت ،و تحت تاثیر منفی تخصیص بودجه دولت از کل خروجی اقتصاد به عرضه آب قرار دارد

 به میتوان براین، عالوه سرمایه، قرار می گیرد. ری نهاییو بهره حاشیه به ازآب استفاده

 این به مکانیسم انتقالی وهیچ ،gرشد  نرخ در همان و کل خروجی سرمایه سرانه مصرف اقتصاد دراین که داد نشان راحتی

( آن را تامین 1است که معادله )  * ρندارد .در دوره اولیه،سطح کارایی اجتماعی استفاده ازآب، وجود نقطه پایداردر مسیر رشد

انتخاب شده است، همراه با مقادیراولیه برای مصرف سرانه و خروجی است. پس از دوره اولیه،  μ (0) = 0میکند که 

ان داد که ( رشد میکنند. همچنین به سادگی می توان نش81درنرخ ثابت تعیین شده بوسیله معدله )  ،

به این نتیجه   ρ( نسبت به85،حداکثر رشد دراقتصاد است. با توجه به تمایز معادله)نرخ کارایی اجتماعی استفاده از آب، 

 میرسیم که

(85 )                                         

( باشد را نیز تضمین میکند که در هر نرخ رشد 85ده معادله )بنابراین نرخ بهینه اجتماعی استفاده از آب که تامین کنن

اکیدا محدب است،چنین برمی آید که شیب در معادله    در حداکثر آن است. عالوه براین، از آنجایی که سرانه،

منفی است به هر حال،سیاستهای جاری   میزان استفاده از آب مثبت است ،و برعکس برای ( با توجه به 85)

برای عرضه آب در بسیاری از کشورها، حتی جاهایی که در صورت کمبود آب از نظر عدم کارایی اجتماعی محدودیتهای الزام 

ستفاده از ممکن است نتایجی به دست آید که اگر نرخ ا آور مواجه نمی شوند. یک نرخ رشد اقتصادی پایین یعنی 

است.در یک اقتصادی که این موقعیت را دارد ممکن است قادر به افزایش این رشد از  آب خیلی پایین باشد یعنی

( که به صورت 5طریق استفاده بیشتر از منابع آب شیرین در دسترس آن اقتصاد باشد. در صورتیکه محدودیت کمبود آب )

ها.  tبرای همه  و   نظر بگیریم و به این ترتیب به شرایط مکمل که الزام آوردر اقتصاد است را در 

 ( نیز نشان میدهد که:1معادله )
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که نشان دهنده این عبارت است که از نسبت مجموع بازده اقتصادی توسط دولت برای تامین آب اختصاص داده شده در حال 

است. برای اقتصاد مواجه با  αانسیل منابع آب خروجی کل است که با محدود میزان حداکثرتخصیص،حاضر نسبت به پت

( اداره شده ،با میزان خروجی 88محدودیت آب ، رشد مصرف سرانه در حال حاضر توسط نسخه اصالح شده از معادله )

 تخصیص داده شده توسط دولت به مجموعه عرضه آب در نرخ حداکثر،

(82                              ) 

. است، که تحت تاثیر مثبت، خالص کارایی نهایی سرمایه قرار می گیرد  رشد در اقتصادی که با محدودیت آب مواجه است،

ص ، که شامل مواردی ازجمله سهم مصرف آب به این بهره وری، اما به شدت توسط تخصی

 .  ،و با شرایط تحمیل شده توسط کمبود آب، دولت از خروجی مربوط به عرضه آب، 

توجه داشته باشید که در آن، اقتصادی که با محدودیت آب مواجه است،آن است که همیشه برای دولت به انتخاب نرخ حداکثر 

رای اقتصادی که با محدودیت آب مواجه است شرایط که در معادله تخصیص ازخروجی برای تامین آب شیرین مطلوب است. ب

 ( برقرار است که بیان میکند که: 1)

                                                    

 ( میتوان آن را به صورت زیر ساده سازی کرد :82با استفاده از بیان دوم در معادله )

(83                )            

  صورت ساده شده آن نشان میدهد که اقتصاد مواجه با محدودیت، مصرف سرمایه سرانه  و کل خروجی در همان نرخ

( رشد کند. در دوره اولیه، دولت نرخی را که حداکثر تخصیص خروجی اقتصاد مربوط به دولت را بر طبق 83بوسیله معادله )

همراه با مقادیر اولیه برای مصرف سرمایه سرانه و خروجی. پس از  ،رین انتخاب میکند ،عرضه آب شی

 ( رشدکند.83شده در معادله ) تعیین ثابت درسرعت و دوره اولیه ، 

ه بوسیله دولت از عرضه آب اگرچه در اقتصاد موآجه با محدودیت همیشه نرخ حداکثر کننده خروجی تخصیص یافته شد

 ( به رابطه زیر میرسیم:83(، این لزوما به این معنی نیست که رشد اقتصادی رخ خواهد داد. از معادله )شیرین برابر است با)

(82                             ) 
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تنها درصورتی که خالص کارایی نهایی از سرمایه بیش از  ادبه عبارت دیگر،رشد دراقتصاد مواجه با محدودیت آب رخ خواهد د

در مجموع، در اقتصاد مواجه با محدودیت آب، آب همیشه ارزش گذاری میشود به این .اثرات منفی کمبود آب بر اقتصاد است

ینه های معنی که منفعت نهایی حاصل از آب در اصطالح این است که حاشیه ای به کارایی نهایی آب همیشه بیش ازهز

اجتماعی حاصل ازعرضه است. این به این معنی است که همیشه به تخصیص حداکثر بهینه مقدارخروجی ممکن که برای 

استخراج منابع آب شیرین دردسترس است میرسیم. بااین حال،آیا این به رشد و یا رکود اقتصادی بستگی دارد که آیا منافع 

زینه های منابع به اقتصاد از تهیه آب است.  در اقتصادی که هر دو خیلی کوچک خالص بهره وری در حاشیه سنگین تر بودن ه

یا بیش از حد آب به ارتباط بین خروجی اقتصاد بسیار شبیه به اثر منفی تحت تاثیرمنفی توسط این تصمیم از اقتصاد است که 

آب هنوز هم میتواند منابع آب کافی برای منابع در حد متوسط نسبت به خروجی کلی اقتصاد است. اقتصاد مواجه با محدودیت 

تمام تولید خود را در جهت ارائه برای افزایش خالص بهره وری نهایی دراقتصاد بدون اختصاص بیش ازحد به انجام خروجی 

 درنتیجه به رشد اقتصادی دست می یابد.

 مروري بر ادبیات تجربی. 3

، مطالعات زیادی صورت گرفته که به طور خالصه طی جداول زیر های مهم اقتصادی می باشددر این بخش که جزء زیرساخت

  پردازیم: به بیان آن می

 ها در اقتصادگذاري زیرساختاثر سرمایه - (1) جدول

 گذاریکشش سرمایه مناطق گیری نشدهاندازه نام محقق

 12/0 ملی هاوری کل تولید در زیرساختبهره  (8313اسجی پور )

 11/0 ملی هاها در زیرساختکشش داده (8330داکل و دیگران )

 هاکشش عرضه تولید در زیرساخت (1000دمتریدز و ماینز )
 000/8 کوتاه مدت -ملی

 050/8 بلندمدت –ملی 

 (1000بالکز و دیگران )
ها و درجه ارتباط بین زیرساخت

 تخصیص
 1285/1 های صنعتیملی برای زیرساخت

 هاعرضه کل در زیرساختکشش  (1000دمتریدز و هانیز )

 کوتاه مدت –ملی 
 813/8نیروی کار: 

 012/0سرمایه: 

 بلندمدت -ملی 
 113/0نیروی کار: 

 503/0سرمایه: 

 بعضی از مطالعات انجام گرفته در بخش آب به قرار زیر است:

 هاي آب و فاضالبگذاري زیرساختهاي سرمایهکشش - (2) جدول
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 گذاریکشش سرمایه ناطقم گیری نشدهاندازه نام محقق

 (8332ایوانس و کرمس )
های آب و ذخیره خالص زیرساخت

 GSPفاضالب روی 
 088/0 ایالت 21

 (8333موآ و دیگران )
های آب و ذخیره خالص زیرساخت

 فاضالب

 8212/0 ملی

 شمال غربی

 شمال مرکزی

 جنوب

 غرب

 1221/0تا  0005/0

 1231/0تا  0321/0

 0252/0تا  5581/0

 0338/0تا  5023/0

 (8331باتینا )
مخارج حقیقی روی آب و فاضالب در 

 شاخص تولیدات صنعتی
 0002/0 ملی

 (1000پری ایرا )

 گذاری سیستمسرمایه -

 های عرضه آب و فاضالبزیرساخت

8 )GDP خصوصی 

 ( سرمایه گذاری خصوصی 1

 ( اشتغال خصوصی5

 ملی

(8 )00132/0 

 [-00313/0تا  08012]

(1 )8833/0- 

 [-08155/0تا  -00215/0]

(5 )08153/0 

 [-03182/0تا  08215/0]

 (1000پری ایرا)

 سرمایه گذاری سیستم -

های عرضه آب و فاضالب در زیرساخت

 گذاری خصوصیسرمایه

 0813/0 ملی

 

شورهای و در ک 1003-8332، در دوره زمانی «اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی»( در بررسی خود با عنوان 1003میشل )

المللی را در کشورهایی که به صورت قابل توجهی و آمریکا، مباحث تئوریکی همراه با مرور مدارک تجربی بین OECDعضو 

اند، بیان کرده است و به تحلیل نتایج این اصالحات پرداخته مخارج دولت را به عنوان سهمی از محصول اقتصادی کاهش داده

رسد که کنترل مخارج موجب یافته و برخی کشورهای آمریکایی به این نتیجه می است. وی با مقایسه کشورهای توسعه

(، به 8512سولماز مصلحی) موفقیت کشورها شده است و در این حالت نیز رشد اقتصادی با سرعت بیشتری فراهم آمده است.

با تعمیم مدل بارو برای کشورهای پرداخته است و  8551-18های تخمین اندازه بهینه دولت و اثرگذاری آن بر رشد، طی سال

های گذاری و تنظیمات و شاخص عدم اثربخشی فعالیترسد که شاخص کل اختالل ناشی از سیاستنفتی به این نتیجه می

شود و در دار است. نظریه بارو در چارچوب یک الگوی غیرخطی در مورد ایران، تأیید میدولت بر رشد اقتصادی منفی و معنی

های مصرفی به های مصرفی و عمرانی هر دو اثری منفی بر رشد دارند. همچنین وی با تفکیک هزینهی هزینهیک الگوی خط
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های مصرفی با رشد دار با رشد رسید، اما سایر هزینهها در امور بهداشت و آموزش، به وجود یک رابطه مثبت و معنیهزینه

( در بررسی خود تحت عنوان 8511فرشته چاالک) داشتند.ای به شکل معکوس اقتصادی )غیربهداشت و آموزش( رابطه

پردا خته است. وی با استفاده از روش پویای  8511-13های طی سال« تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران»

غیرها سازی متغیرهای کالن و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متسیستمی، به شبیه

ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت های دهدرصدی بودجه دولت در دوره 20پردازد. ابتدا با فرض افزایش می

دهد که اگرچه شود. نتایج نشان میبر رشد اقتصادی و مقایسه میزان اثرگذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می

شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیشتر بوده متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور

« تی. اچ.»( توسط 1001دهد. مطالعه )رشد اقتصادی را کاهش می است. همچنین تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس،

گذاری در بخش آب و لعه ارتباط بین سرمایهاز اداره کل آب وزارتخانه کارهای عمومی جمهوری اندونزی انجام شد. عنوان مطا

باشد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل پیرامون ارتباط بین بارندگی و توسعه اقتصادی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می

انحراف باشد. تجزیه و تحلیل از سری زمانی گذاری در بخش آب و توسعه اقتصادی را شامل میو همچنین ارتباط بین سرمایه

های ها اقتصادی، کمکهای رسمی توسعه در تمام بخشمین آب و بهداشت، کمکاز میانگین بارش باران، بودجه ملی در تأ

باشد. تجزیه و کشور در حال توسعه آفریقایی می 11های آب و سرانه تولید ناخالص داخلی در رسمی توسعه در زیرساخت

داری بین انحراف از میانگین بارش و تولید ناخالص داخلی سرانه وجود ندارد و معنی دهد که هیچ رابطه آماریتحلیل نشان می

دار در های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جستجو کرد. همچنین یک رابطه خطی معنیعلت آن را بایستی در زمینه

دهد. و نیز الص داخلی سرانه را نشان میکشور آفریقایی در خصوص بودجه ملی در تأمین آب و بهداشت و تولید ناخ 11تمام 

کشور  11کشور از  81ها و تولید ناخالص داخلی سرانه در های توسعه برای تمام بخشداری بین کمکیک رابطه آماری معنی

های آب و تولید ناخالص داخلی سرانه، یک های رسمی برای زیرساختکند. و رگرسیون خطی بین کمکآفریقایی را بیان می

داری بین دهد. ضمناً یک رابطه آماری خطی معنیکشور آفریقایی را نشان نمی 11کشور از  82دار در بطه آماری خطی معنیرا

دهد و بودجه ملی در کشور آفریقایی را نشان می 11بودجه ملی در تأمین آب و بهداشت و تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام 

 ها در مقایسه با کمک رسمی توسعه دارد.ر در تولید داخلی سرانه در همه بخشتأمین آب و بهداشت یک اثر چند براب

 مدل تجربی تحقیق. 4

 8531-8531هدف تحقیق حاضر بررسی سرمایه گذاری آب در بخش های مختلف کشور در استان های کشور در دوره زمانی 

خدمات و نفت، نیروی کار شاغل در بخش  رشدهای بخش کشاورزی، صنعت و معدن،می باشد. بر این اساس از متغیرهای 

کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت، موجودی سرمایه در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت، سرمایه 

استفاده شده است. در این راستا ابتدا آزمون ریشه واحد بر  گذاری آب در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت

های تحقیق انجام شده است و در گام دوم به بررسی هم انباشتگی بین متغیرها پرداخته شده است و در نهایت با روی متغیر

 استفاده از آزمون های تشخیصی به برآورد مدل به صورت داده های تلفیقی و پنلی پرداخته شده است.

 متغیرهاي تحقیق و هم انباشتگی آزمون ریشه واحد 4.1

های مورد سری 5گرفت، بر فرض مانایی با پایاییهای اولیه مورد استفاده قرار میاد سنجی که در دهههای اقتصاغلب مدل

، به کارگیری سطح 8310های زمانی آشکار شد، در اواخر دهه استفاده استوار بود. پس از آن که نامانایی یا ناپایایی اکثر سری

                                                           
3 - Stationarity  
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و پایا بودن آنها مشروط گردید. در مقایسه با آزمون های ریشه واحد سری  های مربوطهای پایایی سریمتغیرها به انجام آزمون

زمانی که توزیع های حدی را پیچیده می کنند، آزمون های ریشه واحد پنلی آماره هایی را ارائه می دهند که دارای توزیع 

آزمون ایم،  ( و1001) 2و دیگران حدی نرمال هستند. از میان آزمون های مختلف ریشه واحد پنلی، دو آزمون که توسط لوین

( رایج ترهستند و به طور گسترده ای به کار گرفته می شوند. این آزمون ها مبتنی بر یک تصریح 1005) 3پسران و شین

های ترکیبی استفاده از آزمون ریشه ( نشان دادند که در دادهLL( می باشند. لین و لوین )ADF) فولر تعمیم یافته -دیکی

ها دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به طور جداگانه است. به داده واحد مربوط

می باشد. در فرضیه  (IPS)یکی از آزمون های معروف در داده های پنلی برای بررسی ریشه واحد آزمون ایم، پسران و شین 

توانند دارای ریشه ها میهای متفاوتی هستند. بر اساس فرضیات این آزمون، برخی از مقطعها دارای ارزشiاین آزمون  

 حد به صورت جداگانه برای هر مقطعهای ترکیبی، از آزمون ریشه واواحد باشند. بنابراین، به جای انجام آزمون برای داده

NTtبه صورت ها شود و پس از آن میانگین این آمارهاستفاده می
بر اساس همان  IPSشود. فرضیات آزمون محاسبه می 

-فرض می LLاست که بر اساس این فرضیه، بر خالف آزمون  فرضیات آزمون ریشه واحد معمول است . تفاوت در فرضیه 

استاندارد استوار است. بنابراین با توجه به   tماره شود که واحدهای مقطعی دارای ضرایب برابر نیستند. این آزمون بر اساس آ

های کاذب در تحقیق ابتدا مانایی متغیرها مورد سازی تحقیق برای جلوگیری از انجام رگرسیوننکات بیان شده قبل از مدل

ایم. با ( استفاده نمودهIPSو پسران ) ( و ایم، شینLLCبررسی قرار گرفته که برای این منظور از آزمون لوین، لین و چو )

های زمانی مورد استفاده فرایندی مانا )با مرتبه انباشتگی صفر( و های صورت گرفته این موضوع که آیا سریاستفاده از آزمون

ی مورد یا واگرا )با مرتبه انباشتگی غیر صفر( دارند، بررسی شده است. برای این منظور آزمون ریشه واحد بر روی متغیرها

بررسی قرار گرفته است. آزمون ریشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است. برای این منظور آزمون ریشه 

واحد بر روی متغیرهای رشدهای بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت، نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، 

در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت، سرمایه گذاری آب  صنعت و معدن، خدمات و نفت، موجودی سرمایه

باشد که در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت انجام شده است. نتـایج جدول زیر نشان دهنده این می

ی باشد در سطح م 0.03گزارش شده کمتر از  Probمتغیرهای های رشد در بخش های مختلف اقتصادی به دلیل اینکه مقدار 

درصد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد کرده و این متغیرها در سطح مانا می باشند. اما متغیرهای نیروی  3خطاء 

گزارش شده بیشتر از  Probکار، موجودی سرمایه و سرمایه گذاری آب در بخش های مختلف اقتصادی به دلیل اینکه مقدار 

نی بر وجود ریشه واحد در این متغیرها را رد نکرده و این متغیرها در سطح دارای ریشه واحد می باشد فرضیه صفر مب 0.03

 بوده و انباشته از مرتبه اول می باشند.
 هاي ریشه واحد متغیرهاي تحقیقآزمون –( 3جدول )

آزمون ایم، پسران و شین 

(IPS ) 

 متغیر ( LLCآزمون لوین، لین و چو )

Prob آماره آزمون Prob آماره آزمون 

 رشد بخش کشاورزی -5.15 0.000 -2.13 0.000

                                                           
4 - Levin, Lin and Chu 

5 - Im, Pesaran and Shin 
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 رشد بخش صنعت و معدن -2.30 0.000 -2.31 0.008

 رشد بخش خدمات -5.15 0.008 -5.52 0.000

 رشد بخش نفت -2.10 0.000 -5.23 0.000

 نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی -8.10 0.000 -8.51 0.005

 یروی کار شاغل در بخش صنعت و معدنن -8.23 0.001 -8.20 0.000

 نیروی کار شاغل در بخش خدمات  -0.11 0.000 -8.15 0.001

 نیروی کار شاغل در بخش نفت -8.10 0.003 -8.35 0.001

 موجودی سرمایه در بخش کشاورزی -0.23 0.003 -0.33 0.000

 موجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن -0.53 0.005 -0.51 0.000

 موجودی سرمایه در بخش خدمات  -0.83 0.002 -0.31 0.005

 موجودی سرمایه در بخش  نفت -8.18 0.001 -8.03 0.001

 سرمایه گذاری آب در بخش کشاورزی -0.13 0.000 -8.82 0.005

 سرمایه گذاری آب در بخش صنعت و معدن -8.10 0.008 -0.33 0.000

 ر بخش خدماتسرمایه گذاری آب د -8.13 0.005 -0.22 0.005

 سرمایه گذاری آب در بخش نفت -0.11 0.000 -0.33 0.002

 منبع: نتایج حاصل از تخمین     

انباشتگی بررسی مدل، صحت وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهـای تحقیق را با استفاده از آزمون هم در ادامه قبل از برآورد

شتگی را در دو گروه کلی پیشنهاد کرد که به عرض از مبدأ و ضرایب انبا( هفت آزمون هم1002، 8333نماییم. پدرونی )می

بعدی بوده و مشتمل  -شود که در بین واحدهای فردی متفاوت باشند. گروه اول مبتنی بر روش درونروند زمانی اجازه داده می

، 80گروهی ρروه دوم که سه آماره هستند. گ ،3پانلی ADF -و آماره 1پانلی PP -، آماره1پانلی ρ -، آماره2پانلی v -بر آماره

PP و  88گروهیADF بعدی است. برای هر دو گروه، تحت فرضیه صفر،  -شود، مبتنی بر روش بینرا شامل می 81گروهی

-نامانا است و بین متغیرهای مدل ارتباط بلندمدت وجود ندارد، در صورتی که فرضیه مقابل مبتنی بر وجود بــردار هم 

                                                           
6 - Panel ν-statistic 

7 - Panel ρ-statistic 

8 - Panel PP-statistic 

9 - Panel ADF-statistic 

10 - Group ρ -statistic 

11 - Group PP-statistic 

12 - Group ADF-statistic 
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در مقابل فرضیه  های گروه اول فرضیه باشد. برای آمارهی میان متغیرها میانباشتگ

در مقابل فرضیه   های گروه دوم فرضیه شود. در صورتی که برای آمارهآزمون می

 شود. آزمون می 

 انباشتگی پانلینتایج آزمون هم -( 4جدول )

 آماره های آزمون ر وابسته رشد بخش های مختلف اقتصادیمتغی

 هاآماره با روند زمانی بدون روند زمانی

 پانلی v -آماره (0.00) (0.30)

 پانلی ρ -آماره (0.00) (0.00)

 پانلی PP -آماره (8.00) (8.00)

 پانلی ADF -آماره (0.00) (0.00)

 گروهی ρآماره  (0.00) (0.00)

 گروهی PPآماره  (0.00) (0.00)

 گروهی ADFآماره  (0.05) (0.00)

 دهد.داری را نشان میهای تحقیق، اعداد داخل پرانتز مقدار سطح معنیمنبع: یافته           

های پدرونی گزارش شده برای آماره Probدهند، برای دو حالت مورد نظر، بیشتر مقدار طور که اطالعات جدول نشان میهمان

توان بیان کرد که رابطه درصد فرضیه صفر رد می شود بنابراین می 3داری باشند و در سطح معنیمی 0.03درصد یا  3کمتر از 

 بلندمدت بین متغیرها وجود داشته است.

 تصریح مدل و بررسی فرضیه 4.2

گونه که شود. همانته میترین حالت در نظر گرفبه منظور بررسی سرمایه گذاری آب در بخش های مختلف اقتصادی ابتدا ساده

ها یکسان باشد منتهی جمالت خطا در طول قبالً نیز اشاره شد، فرض کنید که عرض از مبداءها و ضرایب بین مقاطع و دوره

( نیز قابل تخمین OLSترین رهیافتی است که با روش حداقل مربعات معمولی )ها و بین خطاها متفاوت باشند. این سادهدوره

ترین نقطه ضعف این مورد این است که ثابت در نظر گرفتن ضرایب محدودیت باالیی است و م و شاید مهماست. نکته مه

ممکن است به خطای تصریح مدل منجر شود یعنی ما نتوانیم رابطه واقعی بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی را تخمین 

الت دهیم. با این حال این به مفهوم نادرست بودن این رویکرد بزنیم لذا ما به دنبال این هستیم که طبیعت مقاطع را نیز دخ

سرمایه شود که تأثیر نیست. به عبارت دیگر ممکن است اثرات مقاطع بر روی متغیر وابسته یکسان باشد. اما در ادامه فرض می

با  شود.ر مدل لحاظ میمتفاوت است و بنابراین اثرات ثابت و تصادفی نیز د ،مختلف بخش هایبر رشد اقتصادی  گذاری آب

مد نظر در این تحقیق تأثیر یکسانی بر رشد  استان هاشود که اثرات متغیرهای مختلف مربوط به این توضیح ابتدا فرض می
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 ام به رشد اقتصادیj استانام یا i استانآب  سرمایه گذاریداشته باشند. به عبارت دیگر تأثیر  بخش های اقتصادی اقتصادی

( استان هایاز مبدأ مدل نیز در بین مقاطع ) ام تأثیر یکسانی خواهند داشت. همچنین عرضj استانام یا i استان بخش های

یا لیمر  Fهای پانلی، به آزمون مختلف، یکسان است. جهت تشخیص این که از روش ترکیبی استفاده شود یا از روش داده

ای پانلی را مجاز دانست، آن گاه باید تشخیص دهیم که از روش هکنیم. در صورتی که آزمون لیمر استفاده از دادهرجوع می

 کنیم.اثرات تصادفی استفاده شود یا از مدل با اثرات ثابت که در این صورت از آزمون هاسمن استفاده می

نتایج در ، فرض صفر عرض از مبدأ و شیب یکسان برای تمام واحدها در مقابل مدل پانل آزمون خواهد شد. Fبا توجه به آماره 

 جداول زیر برای مدل تحقیق ارائه شده است.

 شده و یا داده های پنلی با اثرات ثابت  Pooledآزمون تشخیصی در مورد برآورد مدل به صورت داده های  –( 2جدول )

 Prob آماره آزمون بخش های اقتصادی

 0.000 815.23 بخش کشاورزی

 0.000 31.51 بخش صنعت و معدن

 0.000 810.52 بخش خدمات

 0.008 880.51 بخش نفت

را رد  Pooledآن فرضیه وجود اثرات ثابت در مقابل وضعیت  Probو مقدار  Fشود آزمون بر اساس این جدول مالحظه می

توان فرضیه صفر است پس می 0.03کمتر از  Fدست آمده آزمون ( به.prob) p-valueکند. به عبارت دیگر از آنجا که می

درصد( رد می شود بنابراین تا به اینجا برآورد  80درصد )و  3د بودن اثرات ثابت در مدل رگرسیون را در سطح مبنی بر زائ

باید از  ادامهدر  شده ارجحیت دارد. Pooledمدل به صورت داده های پنلی با اثرات ثابت به برآورد مدل به صورت داده های 

است، یکی انتخاب شود. به  82و اثرات تصادفی 85روش اثرات ثابت های پنلی که به دو صورتبین دو روش تخمین داده

شود. براساس این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر از آزمون هاسمن استفاده می پنلیهای منظور تعیین روش تخمین در داده

تفاوت انجام گرفت. های مختلف با متغیرهای توضیحی مبرای مدل 83باشد. لذا آزمون هاسمناستفاده از روش اثرات ثابت می

نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن که در جداول زیر گزارش شده است، دال بر عدم رد فرضیه صفر و انتخاب روش اثرات 

 باشد.تصادفی برای مدل می

ثرات آزمون تشخیصی در مورد برآورد مدل به صورت داده های پنلی با اثرات ثابت در مقابل داده های پنلی با ا –( 3جدول )

 تصادفی 

 Prob آماره آزمون بخش های اقتصادی

 0.512 3.53 بخش کشاورزی

                                                           
13. Fixed Effect 

14. Random Effect 

9. Hausman Test 
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 0.113 2.10 بخش صنعت و معدن

 0.311 2.11 بخش خدمات

 0.215 2.51 بخش نفت

 تخمین الگو به تفکیک متغیرهاي به کار رفته در مدل و تفسیر آن ها 4.3

روش داده های  ختلف بر رشد این بخش های با استفاده از روش سرمایه گذاری آب در بخش های مبه منظور بررسی تاثیر 

 پنلی با اثرات تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر نمایش داده شده است.

 سرمایه گذاري آب در بخش هاي مختلف شهرهاي ایرانبرآورد رابطه تاثیر  - (6جدول )

 ضرایب

 نام متغیرها

رشد بخش 

 کشاورزی

نعت و رشد بخش ص

 معدن
 رشد بخش نفت رشد بخش خدمات

  1.52 عرض از مبداء

(0.05) 

0.11 

(0.03) 

8.18 

(0.00) 

5.13 

(0.08) 

 8.18 نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی

(0.08) 
- - - 

 نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن

- 

8.15 

(0.01) 
- - 

 نیروی کار شاغل در بخش خدمات 

- - 
8.12 

(0.00) 
- 

 کار شاغل در بخش نفت نیروی

- - - 
8.10 

(0.05) 

 0.32 موجودی سرمایه در بخش کشاورزی

(0.02) 
- - - 

 موجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن

- 

1.13 

(0.01) 
- - 

 موجودی سرمایه در بخش خدمات 

- - 
1.32 

(0.01) 
- 

 1.08 - - - موجودی سرمایه در بخش  نفت
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(0.00) 

 8.38 شاورزیسرمایه گذاری آب در بخش ک

(0.01) 
- - - 

 سرمایه گذاری آب در بخش صنعت و معدن

- 

0.23 

(0.25) 
- - 

 سرمایه گذاری آب در بخش خدمات
- - 

0.11 

(0.33) 
- 

 سرمایه گذاری آب در بخش نفت
- - - 

0.18 

(0.12) 

 ضریب تعیین

 F(Prob)آماره 

 دوربین واتسون

0.13 

 (0.00) 25.32 

8.11 

0.18 

 (0.00) 35.33 

8.31 

0.33 

 (0.00) 31.13 

8.13 

0.11 

 (0.00) 21.32 

8.13 

 می باشد. Probمنبع: نتایج حاصل از تخمین، اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار 

سایر سرمایه گذاری آب در بخش های صنعت و معدن، خدمات و نفت یب مربوط به ابر اساس نتایج بدست آمده به جز ضر

در تمامی مدل های برازش شده نیروی کار  درصد اختالف معنی داری از صفر دارند. 33ن متغیرهای تحقیق در سطح اطمینا

شاغل و موجودی سرمایه در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش 

وی کار از رشد بیشتر از سهم های ذکر شده است و مطابق نتایج بدست آمده مشاهده گردید که در بخش کشاورزی سهم نیر

سرمایه می باشد اما در سایر بخش های ذکر شده سهم موجودی سرمایه از رشد بیشتر از سهم اشتغال نیروی کار از رشد 

بخش های تحقیق می باشد. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که سرمایه گذاری آب تنها در بخش 

درصدی بر رشد بخش کشاورزی داشته است و سرمایه گذاری آب در سایر  8.38ی داری معادل با کشاورزی تاثیر مثبت و معن

 بخش ها تاثیر معنی داری بر رشد بخش های صنعت و معدن، خدمات و نفت نداشته است.

کل بیانگر معنی داری  Fمدل بوده و آماره  باالیهمچنین آماره های خوبی برازش مدل بیانگر قدرت توضیح دهندگی 

در نهایت به رگرسیون برازش شده بوده و آماره دوربین واتسون نیز بیانگر عدم وجود خودهمبستگی شدید در مدل می باشد.

طور های زیرزمینی از یک مدل تمام لگاریتمی استفاده شد و همانگذاری در بخش آب بر روی برداشت آببررسی اثر سرمایه

ها گذاری بخش آب تأثیری در کاهش برداشتهای زیرزمینی میزان سرمایهاز آبهای منفی رفت با برداشتکه انتظار می

 کند. ضرایب برآوردی در مدل مورد استفاده به صورت زیر است: نداشته و نتایج مدل نیز این موضوع تائید می

 هاي زیرزمینیگذاري در بخش آب بر برداشت آببررسی اثر سرمایه  -( 7) جدول

 آوردیضرایب بر متغیرها
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 1.322 عرض از مبدا

(0.00) 

 1.28 های زیرزمینیآب برداشت

(0.08) 

 می باشد. Probمنبع: نتایج حاصل از تخمین، اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار                  

حنی افت و من 8531-8531 با توجه به اطالعات نوسانات سطح آب زیرزمینی و تغییرات حجم مخزن استخراج شده از سالهای

گذاری برای بررسی اثر سرمایه روند نزولی داشته و مؤید برآورد مدل خواهد بود.« های آب زیرزمینیسفره»سطح آب زیرزمینی 

گذاری در بخش های سطحی از یک مدل تمام لگاریتمی استفاده شد و ضریب اثرگذاری سرمایهدر بخش آب بر روی میزان آب

عددی منفی با سطح معناداری اندک استخراج شد که بیانگر آن است که عواملی غیر از های سطحی آب بر میزان روان آب

های مرزی بایستی در مدل به عنوان گذاری از جمله تغییرات آب و هوایی و یا میزان بارش و همچنین ورود آبسرمایه

 صورت زیر است: متغیرهای اثرگذار مورد توجه قرار گیرد. ضرایب برآوردی در مدل مورد استفاده به 

 هاي سطحیگذاري در بخش آب بر آببررسی اثر سرمایه  -( 8) جدول

 ضرایب برآوردی متغیرها

 عرض از مبدا
2.15 

(0.05) 

 های زیرزمینیبرداشت آب
5.08- 

(0.00) 

 می باشد. Probمنبع: نتایج حاصل از تخمین، اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار                     

 تیجه گیرين. 5

قرار  یدمورد تاک یرشد و توسعه اقتصاد یاتجوامع در اکثر نظر یرشد و توسعه اقتصاد ینددر فرآ یگذار یهسرما یتنقش و اهم

الزم  ی،رشد اقتصاد یکمنابع جهت تحر ینا ینهبه یصو ضرورت تخص یگذار یهگرفته است. با توجه به کمبود منابع سرما

 یهمنابع سرما یتشده و با هدا ییشناسا یبه درست ی،گذار یهمنابع سرما یصتخص ینهمکشور در ز یک ینسب یتهایاست مز

فراهم گردد.  یرشد اقتصاد یعاستفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسر ینهبخشها زم ینو کارآمدتر ینبه مولدتر یگذار

کانی آن در زمره کشورهای خشک و نیمه های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکشور ما به دلیل نازل بودن ریزش

های اقتصادی، کشاورزی و خشک جهان قرار دارد و در این شرایط به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخش

گذاری بخش آب در یابد. هدف تحقیق حاضر این بود که بررسی اثرات سرمایهصنعت تقاضا برای آب روز به روز افزایش می

 های تحقیق به شرح ذیل بیان خواهد شد.و یافته دی ایران صورت گیردتوسعه اقتصا
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برغم محدودیت ذاتی منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور، استفاده از این منابع ذاتاً باارزش و غیر  -8

 گیرد.م میگذاری برای استحصال پرهزینه، با کارایی بسیار پایین انجاقابل جایگزین و به لحاظ سرمایه

ادامه روند افزایش جمعیت کشور، میزان متوسط سرانه آب قابل تجدید تا مراحل ورود به دوره تنش آبی و سپس  -1

 مرحله مواجهه با بحران آب را تقلیل خواهد داد.

 رویه از منابع آب و پایین بودن کارایی، کمبود را تشدید خواهد کرد.ادامه روند استفاده بی -5

های مختلف )بخش کشاورزی، بخش صنعت و ولو براساس مدل اولیه نئوکالسیک برای بخشمدل برآورد شده س -2

گذاری آب بر بخش کشاورزی معدن، بخش خدمات و بخش نفت( اقتصاد ایران حاکی از آن است، کشش سرمایه

 ت.معنی اسهای اقتصادی بیباشد و برای سایر بخشدرصد می 8.3مثبت و معنادار است و میزان آن حدود 

گذاری تأثیری در کاهش های زیرزمینی، میزان سرمایههای زیرزمینی با برداشت آبمدل برآورد شده برای تخلیه آب -3

 33درصد با ضرایب اطمینان  -5برابر با  های سطحی درصد است و برای آب 1.2ها نداشته و میزان آن حدود برداشت

 باشد. درصد می

 گیرد.های این منابع صورت میهای زیرزمینی بدون توجه به محدودیتببرداشت بیش از حد مجاز از منابع آ -2

توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت ظرف سه دهه اخیر نسبت به کشورهای در حال توسعه و نیاز بیشتر به آب شرب،  -8

 بهداشت، خدمات، کشاورزی، صنایع، رشد رفاه و بهداشت و افزایش سرانه مصرف.

درصد  10مجاز از منابع آبهای زیر زمینی بدون توجه به محدودیت این منابع، سهم  توجه به برداشت بیش از حد -1

مصرف کشور در این بخش، اثرات ناشی از نشست زمین، کاهش ذخیره و افزایش آلودگی، هجوم آبهای شور و 

 مواجه است .های آب زیرزمینی به نحوی که عمده دشتهای با پتانسیل کشور با بیالن منفی جایگزین شدن در سفره

 منابع و مأخذ

» ها و راهکارها، مجموعه مقاالت اولین همایش دو ساالنه اقتصاد ایران اتحاد، رحیم، تحوالت توسعه منابع آب در ایران، روند (8

 8510دانشگاه تربیت مدرس « 8510چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهه 

 .   8511ملی آبیاری و زهکشی ایران، چاپ اول، زمستان  وری آب کشاورزی، کمیتهاحسانی. مهرزاد و دیگران، بهره (1

 .8511، ناشر موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، «اقتصادسنجی پانل دیتا»اشراف زاده. سید حمید رضا و مهرگان. نادر،  (5
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 8553-35مرکزی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، سالهای بانک  (3

 .8511، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، «های اقتصاد کالنتئوری و سیاست»برانسون. ویلیام اچ،  (2

 . 8511آبی،  ترجمه امیر عباس صدیقی و مسعود سلطانی، نشر نی، پوستل. سندرا، آخرین آبادی رویارویی با کم (1

 .8510، ترجمه صالح لطفی، مرکز نشر دانشگاهی، «های جدید رشد اقتصادیی بر نظریهدرآمد»جونز. هایول،  (1

، ترجمه مهدی تقوی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تحقیقات، جلد اول، «اقتصاد کالن پیشرفته»رومر. دیوید،  (3

8515. 

های گذاری و توجیه اقتصادی طرحدی، اجتماعی، ارزشسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، راهنمای تشخیص اثرهای اقتصا (80

 .8512، 558توسعه منابع آب، نشریه شماره 
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