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بررسي اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب در چارچوب منحني
زیستمحیطي کوزنتس
محمد حیدری ،*1امیر خادمعلیزاده 2و مرتضی خورسندی
تاریخ دریافت1331/5/ 6 :

3

تاریخ پذیرش1331/ 1/1 :

چکیده
افزایش جمعیت و نیاز به آب برای تولیدات کشاورزی و صنایع آب بر ،اهمیت آب را برای
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دو چندان کرده است .با این حال تا کنون مطالعات اندکی
به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند .هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد
اقتصادی و مصرف آب با بررسی دادههای  66کشور از نقاط گوناگون جهان است که در دوره
 1332- 2612و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه
منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار میباشد؛ به گونهای که با افزایش درآمد سرانه ،مصرف آب
تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی ،مصرف آب کاهش می یابد .دو متغیر کنترل یِ
«نسبت زمین های کشاورزی » و همچنین « ،نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل
کلیدی مصرف آب در این پژوهش برای کشورهای منتخب و ایران مورد بررسی قرار گرفت که
نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته ،متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت
جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت .بر این اساس محدودیت منابع آبی
در بلند مدت نباید مانع رشد کشاورزی باشد و همچنین ،انجام اقدامهایی که مانع از مهاجرت
روستا به شهر میشود ،می تواند در کنترل مصرف آب موثر باشد.
طبقهبندي O44 ،Q25 ،Q15 :JEL

واژههاي كليدي :رشد اقتصادی ،مصرف آب ،منحنی زیست محیطی کوزنتس.

 -1دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی (ره).
 - 2استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی (ره).
 - 3دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی (ره).
*  -نویسنده مسئول مقالهm_heidari@atu.ac.ir :
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پیشگفتار
آب ،یکی از مهمترین موضوعهای چالشی زندگی انسانها در سده اخیر است .افزایش جمعیت و
به تبع آن افزایش مصرف خانگی آب و همچنین ،افزایش نیاز به آب برای تولیدات کشاورزیِ
بیش تر برای تامین مواد غذایی ،مصرف آب را در سرتاسر جهان افزایش داده است .از سوی دیگر،
حرکت به سمتِ رشد و توسعه در کشورها سبب شده است تا در مسیر توسعه ،از صنایع آببر
استفاده شود .این مسائل به خودیِ خود می تواند آب را برایِ کشورهای در حال توسعه ،به مسئلهای
حیاتی بدل کند .از سوی دیگر  ،برخی پژوهشها به بررسی رابطه میان «مصرف آب» و «رشد
اقتصادی» پرداختهاند (کاتز2668،1؛ کول .) 2662،2این پژوهشها رابطهای زنگولهای میان رشد
اقتصادی و مصرف آب را نشان می دهند .بر مبنای این پژوهشها ،با افزایش رشد اقتصادی ،مصرف
آب افزایش مییابد ،اما در مراحل باالتر ،این افزایش در رشد اقتصادی سبب میشود مصرف آب
کاهش پیدا کند .این مسئله را تعبیری دیگر از منحنی زیست محیطی کوزنتس )EKC( 3مینامند.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین مصرف سرانه آب 2و رشد سرانه اقتصادی در کشورهای منتخب
منتخب و ایران پرداخته شده است که می تواند روند استفاده از تمام منابع آبی کشور اعم از نزوالت
آسمانی و مقدار بارندگی ساالنه کشور و برداشت از ذخیره آب های زیرزمینی را در گذشته و حال،
همزمان با تغییرات رشد اقتصادی کشور ،فراروی پژوهشگران و تصمیمگیران قرار داده و پایه علمی
مناسبی را برای پیش بینی این روند در آینده کشور در دسترس آنها قرار دهد و زمینه پژوهش های
آتی را برای پژوهشگرا ن عرصه اقتصاد آب فراهم آورد .به بیان دیگر ،هدف اصلی این پژوهش ،پاسخ
به این پرسش است که « چه رابطه ای بین سرانه مصرف آب و رشد اقتصادی سرانه در کشورهای
منتخب وجود دارد؟» با پاسخ به این پرسش می توان به بررسی فرضیه این پژوهش که عبارت است
از« :بین مصرف سرانه آب و رشد اقتصادی سرانه در کشورهای منتخب ،رابطهای به شکل  Uوارون
وجود دارد که با  EKCسازگار است» پرداخت .در صورت اثبات این فرضیه ،میتوان دریافت که
مشکل کم آبی بین کشورهای منتخب پژوهش ،چه زمانی کاهش پیدا میکند .و از آنجا که ایران
در بین این کشورها قرار گرفته است ،می تواند پاسخی برای زمانِ کاهش بحران کمآبی و
بحران های زیست محیطی ناشی از آن (مانند ریزگردها و بیابان زایی) در ایران بدست آورد.
بنابراین ،عمدهترین اهداف پژوهش عبارتند از:
 -1ب دست آوردن رابطه سرانه مصرف آب و درآمد سرانه در ایران و کشورهای منتخب.
- Katz
-Cole
3
-Environmental Kuznets Curve
4
-Water Consumption Per Capita
1
2
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 -2آگاهی از مقدار نقطه آستانه ای که پس از آن ،مصرف سرانه آب در ایران کاهش مییابد.
ادبیات پژوهش
کمبود آب موضوعی جهانی است « ،سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد»( 1فائو) پیشبینی
کرده است که تا سال  2625میالدی  1/ 3میلیارد نفر با کمبود آب مطلق زندگی میکنند و دو
سوم از جمعیت جهان در شرایط تنش خواهد بود (بانک جهانی .)2663 ،مساله کمبود آب به
تنهایی مطرح نیست بلکه این موضوع پیامدها و چالشهایی چون مهاجرت ،ناهنجاری های
اجتماعی ،جنگ و پیامدهای زیست محیطی را هم به همراه میآورد (زارع .)1333 ،در این بخش
پیشینه علمی پژوهش های نظری و تجربی مربوط به داخل و خارج از کشور به تفصیل خواهد آمد.
پژویان و مرادحاصل ( ) 1386در تحقیقی با عنوان «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا» با
استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل) اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی
زی ست محیطی کوزنتس برای  61کشور با گروههای درآمدی متفاوت ( شامل ایران) را مورد آزمون
قرار دادهاند .نتایج این پژوهش  ،برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس و وجود رابطه  Uوارون
میان رشد درآمد سرانه و آلودگی را در کشورهای مورد بررسی تائید میکند.
عباسیفر ( « )1388بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و
توسعهیافته» در دو گروه از کشورها برای داده های  1386تا  ،2661بر اساس مبانی نظری منحنی
زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار داده است .نتایج نشان داده است که شرایط اقتصادی
حاکم بر هر دو گروه از ک شورها منطبق با منحنی کوزنتس بوده و از آن پیروی میکند.
فطرس و همکاران ( « )1383شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای
عضو اوپک» را بررسی کردند .نتـایج نشـان میدهند که در مراحل اولیـه رشـد اقتصـادی ایـن
کشـورها ،آلـودگی هـوا افـزایش یافتـه اسـت ،اما ،با تداوم رشد و واردات فناوریهای کم تر آالینده،
کیفیت زیست محیطی این کشورها بهبود یافته است .بنابراین ،فرضیه زیست محیطی کوزنتس در
این کشورها صادق میباشد.
جودی و بهبودی ( )1383به « بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و محیط زیست با استفاده از
الگوهـای رشـد و روش معادالت همزمان» پرداخته اند .نتایج تخمین تابع تولید و تابع آلودگی
زیست محیطی (انتشار )CO2به صـورت هم زمان و با استفاده از روش کم ترین مربعات دو
مرحلهای ( )2SLSدر دوره  1356تا  1386نشان می دهد که با وجود تاثیر مثبت محیط زیست بر
رشد تولید ناخالص داخلی ،آلودگی زیست محیطی در فرایند رشـد اقتصادی افزایش مییابد.
)- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO
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باللی و همکاران ( )1332به « بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی زیست محیطی
ناشی از بخش نفت در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس» پرداخته و بدین منظور از متغیرهای
اقتصادی ارزش افزوده بخش نفت ،دی اکسیدکربن منتشر شده ناشی از مصرف انرژی و متغیر
نوسانات قیمت نفت در سالهای  1333تا  1388ایران استفاده کرده است .نتایج پژوهش
نشاندهنده وجود رابطه زنگولهای شکل بین ارز ش افزوده بخش نفت و دی اکسیدکربن تولید شده
ناشی از مصرف آن است که بر همین اساس ،فرضیه کوزنتس در بخش انرژی را مورد تأیید قرار
میدهد.
کول )2662( 1سعی کرده است با پاسخ به این سوال که «آیا یک رابطه سیستماتیک میان بین
مصرف آب و درآمد وجود دارد؟» از لحاظ نظری به بررسی امکان وجود یک رابطه  Uوارون در این
مورد بپردازد .وی به این نتیجه رسید که وجود یک رابطه معکوس میان رشد اقتصادی و مصرف آب
امکان وجود خواهد داشت و این مسئله برای کشورهای توسعه یافته صادق است ،اما به نظر میرسد
کشورهای در حال توسعه ،برای سال های زیا دی در مرحله افزایش مصرف آب در مقابل افزایش
رشد اقتصادی خواهند بود .به عبارت دیگر ،کشورهای در حال توسعه تا نقطه بازگشت منحنی ،راه
درازی را در پیش خواهند داشت.
باربیر )2662( 2با استفاده از مدلهای رشد و با دادههای مقطعی کشورهای منتخب به این نتیجه
میرسد که امروزه برای بیش تر اقتصادهای جهان ،نرخ استفاده از آبِ شیرین ،هنوز محدود کننده
رشد نیست .با این حال برای تعداد محدودی از کشورها ممکن است کمبود آب ،رشد اقتصادی را به
طور متوسط یا شدید تحت تاثیر قرار دهد.
یو )2661( 3به بررسی رابطه علیت بین مصرف آب شهری و رشد اقتصادی منطقه ای در یک
منطقه از کره با استفاده از مدلهای هم انباشتگی و تصحیح خطا پرداخته و برای این منظور از
دادههای  1313تا  2661استفاده کرده است .نتیجه این مطالعه نشان داده است که یک رابطه علیت
یک طرفه از سمت رشد اقتصادی منطقه به مصرف آب شهری وجود دارد.
دوارت و همکاران ) 2613( 2با استفاده از روش  PSTR5در بین  65کشور و برای دادههای 1362
تا  2668به بررسی مصرف آب و درآمد سرانه پرداختهاند .در این پژوهش ،از دو متغیر دیگر ،به غیر
از درآمد سرانه برای توضیح مصرف آب استفاده شده است ،که عبارتند از :مقدار بارش و آزادی
-Cole
- Barbier
3
- Yoo
4
-Duarte et al
5
- Panel Smooth Transition Regression
1
2
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سیاسی .این پژوهش در نهایت به رابطه ای غیر خطی بین مصرف سرانه آب و درآمد سرانه رسیده که
به صورت  Uوارون بوده است .در نتیجه ،وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس برای مصرف آب در
این مطالعه تائید شده است.
کَزکارو و همکاران ) 2613( 1با استفاده از جدول داده-ستانده به این نتیجه رسیده اند که با رشد
تقاضا در اسپانیا میان سالهای  1386تا  ،2661مصرف آب در این کشور تقریبا  3برابر رشد داشته
است .که این رشد تقاضای مصرف آب ،به دلیل افزایش مصرف خانگی و همچنین افزایش صادرات
است.
کاتز )2612( 2با انتخاب سه مجموعه داده گوناگون اعم از  126کشور جهان ،کشورهای OECD3
و  28ایالت کشور آمریکا و با انجام روشهای داده مقطعی و پانل در برداشت آب و بکارگیری هر دو
روش کمترین مربعات و تحلیل رگرسیون ناپارامتری و همچنین ،استفاده از سطح درآمد سرانه و
مصرف کلی آب ،به این نتیجه میرسد که با وجود این که بعضی از این روشها ،وجود  EKCرا تائید
میکند ،اما نتایج به شدت وابسته به مجموعه دادهها و روشهای آماری است.
گوران و همکاران )2616( 2به بررسی نقش مصرف منابع آب بر رشد اقتصادی در  38کشور
جنوب صحرای آفریقا پرداختهاند .یافتهها نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها عمدتا
توسط آب و نیروی کار هدایت میشود .همچنین ،در این پژوهش نشان داده میشود که بهرهوری در
برداشت آب و استفاده از نیروی کار به پیشرفتهای فن آوری در این کشورها منجر میشود.
مواد و روشها
دادههای مورد استفاده برای  26سال ،از سال  1332تا  2612است که با استفاده از آمار و
دادههای موجود در شاخصهای  WDI5وبسایت بانک جهانی برای کشورهای منتخب استخراج شده
است .جامعه آماری مورد مطالعه مجموعهای  66کشوری از کشورهایی است که عالوه بر موجود
بودن اطالعات مورد نیاز ،گستره های جغرافیایی متفاوتی داشته و در  5قاره پخش میباشند.
همچنین این کشورها از لحاظ توسعه یافتگی و درحال توسعه بودن نیز باید متفاوت باشند تا نتایج
حاصله تنها مختص به گروهی خاص نباشد.

- Cazcarro et al
- Katz
3
- Organization for Economic Co-operation and Development
4
- Ngoran et al
5
- World Development Indicators
1
2
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هنگامیکه داده های مورد استفاده جهت تخمین روابط به صورت پانل (تابلویی) هستند ،الزم
است پیش از برآورد الگو ،مشخص شود که از دو مدل  Pooling Dataیا  ،Panel Dataکدامیک برای
برآورد و استنتاجات آماری مناسبتر میباشند .بدین منظور ابتدا باید با تلفیق تمامی دادهها به
صورت  ، Poolالگو را برآورد کرده و مجموع مجذورات باقیماندهها را بدست آوریم .در مرحله بعد
الگو را به صورت پانل با عرض از مبدأهای متفاوت برای هر مقطع ) (Fixed Effectبرآورد کرده و
مجموع مجذورات باقیمانده های این روش را نیز بدست آوریم .سپس با استفاده از آماره آزمون  Fکه
به صورت زیر محاسبه میشود و به  Fلیمر معروف است ،روش مناسب انتخاب میشود.
آماره آزمون لیمر ،جهت انتخاب نوع مدل:
()1

(SSRpool −SSRpanel )/q
)𝐾SSRpanel /(𝑁−

=F

در رابطه باال F ،آماره آزمون لیمر SSRpool ،مجموع مجذورات باقیماندههای مدل q ،pool
تعداد محدودیتها SSRpanel ،مجموع مجذورات باقیماندههای مدل پانل N ،تعداد دادهها و  kدرجه
آزادی میباشد .اگر آماره آزمون بدست آمده ،از مقدار بحرانی  Fجدول در سطح معنیداری آزمون
(در اینجا  )6/65بیشتر باشد ،در این صورت مدل پانل مناسبتر خواهد بود.
برای برآورد مدل به روش پانل دو الگوی گوناگون وجود دارد ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی.
آزمون هاسمن به ما در انتخاب یکی از این دو الگو کمک میکند .درصورتیکه احتمال بدست آمده
کمتر از سطح معنی داری (در اینجا  )6/65باشد ،باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد و اگر این
احتمال بیش تر از سطح معنی داری (در اینجا  ) 6/65باشد ،روش اثرات تصادفی مالک عمل
خواهد بود.
با تخمین الگو ،فرضیه تحقیق که وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس برای مصرف آب در
مجموعه کشورهاست ،تائید یا رد می شود .در صورت تائید این فرض ،نقطه بیشینه منحنی که بعد
از آن مصرف آب کاهش مییابد با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
()2

−𝛽1
2𝛽2

=y

که در آن  𝛽1و  𝛽2ضرایب درآمد سرانه در الگو هستند.
مدل عمومی پژوهش ها در حوزه منحنی کوزنتس ،به گونهای است که در آن متغیر وابسته (که
غالبا از انواع آلودگی است) با توانهای گوناگون درآمد سرانه (یا تولید ناخالص داخلی) و متغیرهای
دیگر توضیحی ،در ارتباط است .در این پژوهش که مبتنی بر رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب
است ،با توجه به نکاتی که در زیر میآیند و همچنین ،با توجه به دادههای موجود و لزوم همگن
بودن متغیرهای معادله ،در نهایت به الگوی زیر رسیده شد:
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(𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝐶𝑖 + 𝛽2 𝐼𝑁𝐶𝑖2 + 𝛽3 𝐼𝑁𝐶𝑖3 + 𝛽4 𝐿𝐴𝑁𝐷 + )3
𝜀 𝛽5 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁 +
در ادامه به توضیح هر یک از این متغیرها و دالیل تجربی حضور آنها در معادله خواهیم
پرداخت.
 : WATER iنمایانگر آن مقدار آبی است که به طور سرانه از منابع سطحی و زیرزمینی برداشت
شده و در بخشهای گوناگون (اعم از کشاورزی ،صنعتی و مصارف خانگی) استفاده میشود .برای
این شاخص از داده های بانک جهانی که به صورت مطلق بود استفاده شده و بر جمعیت کشورها در
همان سال تقسیم شده است .واحد این متغیر ،متر مکعب بر نفر در هر سال است.
 : INC iنمایانگر درآمد سرانه است که عبارت است از تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد
جمعیت .تولید ناخالص داخلی ،جمع ارزش افزوده ناخالص تمام بخش های اقتصاد است به اضافه
مالیات تولید و منهای هر یارانه ای که مشتمل بر ارزش تولیدات نباشد .این شاخص بر اساس دالر
امریکا و به قیمتهای سال  2616از دادههای بانک جهانی استخراج گردیده است.
توان اول و دوم این متغیر برای تبیین شکل زنگوله ای منحنی کوزنتس است .به این ترتیب که
در صورت مثبت بودن ضریبِ توان اول و منفی بودن ضریبِ توان دوم ،حالت زنگوله ای یا  Uوارون
بدست میآید .در صورتی که توان سوم معنی دار بوده و غیر صفر باشد ،منحنی کوزنتس به شکل N
درخواهد آمد ،اگر چه تاکنون در تحقیقات انجام شده این اتفاق نیفتاده است و توان سوم درآمد ،یا
بی معنی بوده و یا صفر شده است.
 :LANDiنمایانگر نسبت زمین های کشاورزی موجود در یک کشور ،به کل زمینهای آن کشور
است .از آن جا که کشاورزی ،یکی از اصلیترین متغیرهای مصرف آب بوده و بیشترین سهم
مصرف آب در کشورهای متوسط و کم درآمد متعلق به بخش کشاورزی است ،در نتیجه این متغیر
به مدل اضافه شده است تا نسبتِ مقدار زمین کشاورزی بر کل زمین ها ،بر مصرف آب سنجیده
شود.
 : URBANiاین متغیر ،نشان دهنده نسبتِ جمعیتِ شهرنشینی در یک کشور ،نسبت به کل
جمعیت است .نسبت جمعیت شهرنشینی افزون بر این که متغیری موثر در مصرف آب است،
میتواند به عنوان شاخصی جهت سنجش مقدار صنعتی بودن کشورها شناخته شود .در مراحل
اولیه صنعتی شدن ،با هجوم نیروی کار از روستا به شهر روبهرو هستیم که به افزایش نسبت
جمعیت شهرنشین میانجامد .مطابق پژوهش های انجام شده ،افزایش جمعیتِ شهرنشین ،سبب
افزایش در مصرف آب میشود (یو2661 ،؛ کزکارو و همکاران.)2613 ،
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نتایج و بحث
به طور کلی ،یک فرایند تصادفی هنگامی مانا (بدون ریشه واحد) نامیده میشود که میانگین و
واریانس در طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی ،تنها به فاصله یا وقفه بین
دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد (گجراتی،
.)1332
در این پژوهش ،تنها از آزمون لوین ،لین و چو )LLC(1برای بررسی مانایی استفاده شده است،
که نتایج آن در زیر آمده است:
بر اساس آنچه در روش پژوهش ذکر شد ،برای انتخاب مدل ،از آزمون لیمر (معادله  ) 1استفاده
شد:
با توجه به اینکه آماره آزمون  Fاز سطح معنیداری بیش تر است ،پس از روش پانل استفاده
میکنیم.
نتایج آزمون هاسمن ،برای معادلهی این پژوهش به صورت جدول  3میباشد:
با توجه به اینکه همه متغیرها مانا هستند ،پس بدون استفاده از آزمونهای همانباشتگی ،با
استفاده از روش اثرات ثابت ،اقدام به برآورد الگو شده است .همانگونه که ذکر شد ،دادههای این
برآورد متعلق به دوره  1332تا  2612بوده و طی دورههای  5ساله استخراج شده است .در جدول
 ،2نتایج بدست آمده از برآورد مدل مشاهده میشود:
بر اساس الگوی برآورد شده ،مشاهده می شود ضرایب درآمد سرانه و نسبت جمعیت شهرنشین
به کل جمعیت ،در بازه  35درصد معنی دار و قابل قبول است .رابطه مثبت ضریب درآمد سرانه
( ) INCبیانگر این است که با افزایش درآمد سرانه ،مصرف سرانه آب افزایش پیدا میکند .از سوی
دیگر ،منفی بودن ضریبِ (  )INC2بیانگر رابطه زنگوله ای شکل میان مصرف سرانه آب و درآمد
سرانه است .از این رو ،منحنی زیست محیطی کوزنتس و رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب برای
 66کشور مورد مطالعه ،اثبات میشود.
در رابطه با توان سوم درآمد سرانه ( ،)INC3با توجه به اینکه عدد حاصل ( )5/53E-12تقریبا
صفر است ،در نتیجه تاثیری در شکل منحنی ندارد .یعنی منحنی به حالتِ  Nشکل درنخواهد آمد.
وجود رابطه مثبت میان نسبت جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه آب نشان دهنده این امر است
که گسترش شهرنشینی ،بر مصرف آب تاثیر بسیاری دارد ،به بیان دیگر ،یک درصد افزایش در
نسبت جمعیتِ شهرنشین ،سبب افزایش یازده واحد مصرف آب سرانه میشود.

-Levin, Lin and Chu
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متغیر «نسبت زمین کشاورزی به کل زمین» نیز ،بر خالف انتظار ،معنی دار نیست .این مسئله
می تواند حاکی از این امر باشد که در بلند مدت ،نسبت زمین کشاورزی تاثیری بر مصرف آب
نخواهد داشت.
علت بی تاثیر بودن نسبت زمین های کشاورزی به کل زمین در مصرف آب را میتوان در بهبود
فناوری و شیوههای نوین آبیاری جستجو کرد .بر اساس گزارش یونسکو ،)2663( 1در کشورهای با
درآمد سرانه باال ،مقدار آب اختصاص یافته شده به کشاورزی  36درصد از کل آب است ،در صورتی
که در کشورهایی با درآمد سرانه پایینتر ،این مقدار به  82درصد میرسد.
با افزایش درآمد سرانه ،کشاورزان به سمت شیوه های نوین آبیاری و بهبود فناوری میروند که
این مسئله ،سبب کاهش مصرف آب می شود .این کاهش مصرف آب ممکن است مصرف آبِ افزایش
یا فته توسط زمین های کشاورزی جدید را جبران کند .در نتیجه میتوان گفت در درازمدت ،مقدار
زمینهای کشاورزی ،متغیر تاثیرگذاری در مصرف آب نیست.
با توجه به اثبات منحنی زیست محیطی کوزنتس ،میتوان نقطه بازگشت را بدست آورد .نقطه
بازگشت ،آن مقداری از درآمد سرانه است که در آن مصرف سرانه آب به بیشینه رسیده و پس از
آن ،با افزایش درآمد سرانه ،مصرف سرانه آب کاهش می یابد .با توجه به اینکه میتوان  INC3را
صفر در نظر گرفت ،بر اساس رابطه ( ،)2نقطه بازگشت پذیری منحنی با جایگذاری ضرایب ،عبارت
است از  32861دالر ،با قیمت پایه سال  . 2616یعنی هرگاه درآمد سرانه کشورهای مورد مطالعه،
به این مقدار برسد ،با ادامه روند رشد اقتصادی ،مصرف آب در این کشورها کاهش خواهد یافت.
برای درک بهتر موقعیت کشورهای مورد مطالعه ،از تحلیل توصیفی متغیر درآمد سرانه کمک
میگیریم:
با توجه به اینکه میانه درآمد سرانه ،از نقطه حاصل پایینتر است ،میتوان نتیجه گرفت بیش از
نیمی از کشورها از این نقطه عبور نکردهاند و در واقع به این سطح از درآمد نرسیدهاند.
ایران نیز فاصله بسیار زیادی با نقطه مطلوب دارد .درآمد سرانه ایران در سال  ، 2612بر مبنای
سال پایه  5351 ،2616دالر بوده است .در نتیجه ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند این
است تا درآمد سرانه اش بیش از  5/5برابر رشد داشته باشد که این امر تا سالیان درازی قطعا
محقق نخواهد شد .مطابق با یافته های پژوهش ،ایران با توجه به اختصاص بیشترین سهم آب به
کشاورزی ،هنوز تا رسیدن به نقطه ای که سهم صنعت در مصرف آب افزایش یابد فاصله زیادی دارد.
برای درک بیش تر نتایج بدست آمده و قابل مقایسه بودن آن ،الزم است آمار و ارقام مرتبط با
مصرف آب در نقاط گوناگون جهان مورد بررسی قرار گیرد:
UNESCO
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تقاضای آب با توجه به کاربردهای گسترده آن به سه دسته تقاضای آب کشاورزی ،صنعتی و
شهری تقسیم میشود که در هر کدام از این گروهها ،آب کاربردهای گوناگونی دارد ،بخش عمده
آب استحصال شده صرف کشاورزی میشود و آب برداشتی در صنعت به گونه عمده بمنظور خنک
کردن سیستم های تولیدی ،ایجا د بخار و تبدیل بخار به آب مورد استفاده قرار میگیرد .تقاضای
آب شهری شامل انواع تقاضای آب برای کاربردهای خانگی ،عمومی و تجاری است .تقاضای عمومی
آب ،شامل آب عرضه شده به پارک ها ،بیمارستان ها ،مدارس و دیگر مکان های عمومی است و
تقاضای تجاری آب ،شامل آب مصرفی ا نبارها ،فروشگاهها ،رستورانها ،هتلها و دیگر موارد مشابه
میشود .تقاضا برای آب در بخش های کشاورزی و صنعتی به واقع تقاضا برای یک عامل تولیدی یا
کاالی واسطه ای است و تقاضا برای آب خانگی تقاضا برای یک کاالی نهایی مصرفی است (پژویان و
حسینی.)1382،
بر اساس جدول باال  ،کشورهایی با سطح درآمد باالتر نسبت به کشورهای جهان سوم مصرف آب
شرب و صنعتی بیشتری دارند ،اما به مقدار قابل مالحظهای در کشاورزی از آب کم تری استفاده
میکنند .از اصلی ترین دالیل باال بودن سهم آب کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه
نیافته مشکل پایین بودن راندمان آبیاری است که استمرار آن می تواند به خسارتهای بیشتری
بیانجامد و فاصله وضعیت این کشورها را از شرایط الزم برای توسعه پایدار ،بیش از پیش کند.
یکی از مهم ترین متغیرهای مورد بحث در این پژوهش ،برداشت ساالنه آب است .برداشت ساالنه
آب شیرین در آمارها ،به کل برداشت آب ،بدون در نظر گرفتن تلفات تبخیر آب از حوزه
ذخیرهسازی اشاره دارد .برداشت ها برای کشاورزی و صنعت شامل کل برداشتها برای آبیاری و
پرورش دام و برای استفاده های صنعتی از جمله برداشت برای سیستمهای حرارتی و نیز
خنککننده میباشد .برداشت برای مصارف خانگی نیز شامل آب آشامیدنی ،استفاده یا عرضه
شهرداری ها و نیز استفاده برای خدمات عمومی ،موسسات تجاری و خانهها می باشد.
در جدول  ،1مقدار برداشت آب شیرین ساالنه در مناطق گوناگون جهان آمده است:
بر اساس جدول باال ،بیش ترین برداشت متعلق به شرق آسیاست که بیشترین جمعیت را نیز در
خود جای داده است .پس از آن نیز به ترتیب جنوب آسیا ،اروپا و آسیای مرکزی ،آمریکای شمالی،
آمریکای التین و در نهایت خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا قرار دارد.
نکته مهمیک ه در این جدول نیز به چشم می خورد ،تاثیر جمعیت بر مقدار برداشت آب است .به
نظر می رسد مهمترین متغیر در برداشت آب ،مقدار جمعیت در آن منطقه است .از آن رو که این
جمعیت افزون بر مصرف آشامیدنی ،مصرف صنعتی و کشاورزی را نیز در کنار خود به وجود
میآورد.
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یکی دیگر از مهمترین عوامل استفاده از آب ،مقدار رشد و توسعه یافتگی یک کشور است .با
رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ،افزون بر اینکه شیوه های کشاورزی مدرن و مکانیزه میشود،
که این خود در کاهش مصرف آب سهم چشمگیری دارد ،سهم صنعت و خدمات در اقتصاد افزایش
مییابد .ای ن دو مورد به دلیل مصرف کمتری که از آب دارند ،سبب میشوند تا مصرف آب در
کشورهایی با درآمد بیشتر ،نسبت به کشورهای کم درآمدتر کاهش یابد.
در جدول باال ،همانگونه که مالحظه میشود ،با حرکت از « درآمد متوسط رو به پایین» به
سمت «پردرآمد» مقدار برداشت آب شیرین کاهش پیدا میکند.
در مورد کشورهای با درآمد کم که کمترین مقدار برداشت از آب را دارند ،میتوان این نکته را
گفت که به دلیل سطحِ بسیار پایین درآمد این کشورها ،در بخشهای کشاورزی و خدمات بسیار
ضعیفاند و تولید چندانی ندارند .در نتیجه مصرف آب آنها بسیار پای ین است .البته ،مسائل
جغرافیایی نیز در این زمینه بی تاثیر نیست.
در این تقسیم بندی ،ایران در زمره کشورهای «درآمد رو به متوسط باال» قرار گرفته است .این
کشورها با برداشت از حدود یک سوم منابع آب شیرین جهان ،سهمی به سزا در برداشت از این
منابع دارند .با افزایش درآمد سرانه این کشورها و ورود به زمره کشورهای «پر درآمد» ،میتوان
امید داشت در مقدار این برداشت ،کاهش صورت بگیرد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
هدف از این نوشتار بررسی وجود رابطه ی میان رشد اقتصادی و مصرف آب در بین کشورهای
منتخب این بررسی (از جمله ایران) بود .برای این منظور ابتدا به ارائه کلیاتی در زمینهی آب و
مصرف و توزیع آن در نقاط گوناگون جهان پرداخته شد ،سپس در ادامه به پژوهشهایی در رابطه با
مصرف آب و رشد اقتصادی اشاره شد که در آن ها نیز وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس ،اثبات
شده بود .در نهایت ،با معرفی مدل ،به بررسی رابطه مصرف آب و رشد اقتصادی در کشورهای
منتخب (از جمله ایران) پرداخته شد .پس از آزمون فرضیه پژوهش ،وجود رابطه ای به صورت U
وارون می ان رشد اقتصادی سرانه و مصرف سرانه آب در خصوص کشورهای منتخب (از جمله ایران)
رد نشد .همچنین ،مطابق با نتایج حاصل ،نقطه بیشینه درآمد سرانه  32861دالر آمریکا (بر مبنای
سال پایه  ) 2616بدست آمد .نسبت زمین های کشاورزی به کل زمین های موجود؛ در مدل مورد
بررسی ،متغیری بی معنی بود و بر اساس نتایج بدست آمده از مدل ،نسبت جمعیت شهرنشین به
کل جمعیت ،اثر مستقیمی بر مصرف آب داشته و افزایش نرخ شهرنشینی سبب افزایش مصرف آب
میشود.
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از آن جایی که تا کنون مطالعه ای به زبان فارسی بر رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب نپرداخته
بود ،این پژوهش توانسته است ادبیاتِ مرتبط با این موضوع را به زبان فارسی وارد کند .با توجه به
پژوهشهای اندکی که در این زمینه حتی در سطح جهان انجام گرفته است ،وجود متغیر «نسبت
زمینهای کشاورزی به کل زمینهای موجود» نوآوری دیگر این پژوهش است .بر خالف انتظار و با
وجودی که بیش تر ین مصرف آب در جهان متعلق به زمینهای کشاورزی است (جدول  )6این
متغیر در بلندمدت بی معنی است و اثری بر مصرف آب ندارد .از این رو ،میتوان به عنوان راهکاری
سیاستی بیان کرد که محدودیت منابع آبی نباید مانع رشد کشاورزی باشد ،بلکه رشد فناوری و
استفاده از شیوه های نوین آبیاری می تواند مصرف آب را کاهش دهد و در بلندمدت این دو (رشد
زمین های زیر کشت و مصرف منابع آب) رابطه معنا داری با یکدیگر ندارند.
همچنین ،از آنجایی که افزایش نرخ شهرنشینی سبب افزایش مصرف آب میشود ،توجه به
روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهر می تواند نقش موثری در کنترل مصرف آب داشته باشد.
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پورتوریکو
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سوئد

سوئیس

تاجیکستان

ترینیداد و توباگو
ترکمنستان

تونس
اوکراین
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جدول  - 2آزمون ریشه واحد متغيرها.
نام متغیر
Water
INC
INC2
INC3
Urban
Land

LLC prob

نتیجه

6/6666
6/6666
6/6666
6/6666
6/6666
6/6666

مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

ماخذ :یافتههای پژوهش
جدول  - 1نتایج آزمون ليمر.
آماره آزمونF

احتمال ()Prob

نتیجه

13/136286

6/666

استفاده از روش پانل

ماخذ :یافتههای پژوهش
آماره آزمون χ2
18/336123

جدول  - 3نتایج آزمون هاسمن.
احتمال ()Prob
6/6666

نتیجه
روش اثرات ثابت

ماخذ :یافتههای پژوهش
جدول  - 1برآورد الگو به روش اثرات ثابت.
نام متغیر
C
INC
INC2
INC3
Land
Urban
ماخذ :یافتههای پژوهش

ضریب تخمینی
- 833/1586
6/668233
- 1/62E- 66
5/53E- 12
2/666612
11/81135

آماره t
-2/213512
2/232151
-5/535331
5/653362
6/662121
2/622365

احتمال ()Prob
6/6168
6/6666
6/6666
6/6666
6/5286
6/6661
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جدول  - 1توصيفات آماري متغير درآمد سرانه.
حداقل
366/1316

نام متغیر
درآمد سرانه

حداکثر
31533/63

میانگین
18613/13

میانه
3228/536

ماخذ :یافتههای پژوهش
جدول  - 6سهم مصارف آب در بخشهاي گوناگون.
نوع مصرف

کل دنیا

کشورهای برخوردار

کشورهای با درآمد
متوسط و یا کم

شرب
صنعت
کشاورزی

8
22
16

11
53
36

8
16
82

ماخذ :گزارش یونسکو2663 ،
جدول  - 1مقدار برداشت ساالنه آب شيرین در مناطق گوناگون جهان (ميليارد ليتر)
منطقه

مقدار برداشت آب شیرین

کل جهان
شرق آسیا و اقیانوس آرام
اروپا و آسیای مرکزی

3368/5
1685
523/5

آمریکای التین و کارائیب
خاورمیانه و شمال آفریقا
امریکای شمالی
جنوب آسیا

326/6
363/8
511/2
1623/2

جنوب صحرای آفریقا

111

ماخذ :بانک جهانی

211

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /2بهار (2311صص)263 -281
جدول  -8مقدار برداشت اب شيرین بر حسب سطح درآمد مناطق جهان (ميليارد ليتر).
منطقه

مقدار برداشت آب شیرین

درصد

درآمد متوسط رو به پایین
درآمد متوسط رو به باال
پر درآمد
درامد کم

1516/26
1238/36
316/1
31/5

21
32
25
2

ماخذ :بانک جهانی
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