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بررسی میزان تولید ناخالص داخلی استان مازندران به ازای واحد آب مصرفی
پژوهشگران :عبداله درزي ،ساره رفیعیراد ،مجتبی خوش روش ،احمد عسگري و محمدرضا بابایی
کد طرحMAI-91022 :

چکیده
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است .امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنهاا ر
کشو های ر حال توسعه ،بلکه ر کشو های توسعه یافته نیز را ای اهمیات زیااری اسات .ر اتتااار
سنتی ،آب به عنوان یک عامل تولیدی ر حسابهای ملی وا ر نمیشور .ولی ر واتعیت ،آب بهطاو
مستقیم و غیرمستقیم نهاره اولیاه بسایا ی از کااهاا و اادمات اسات .ر ایا پاووه  ،ابتادا ساهم
بخ های کشاو زی ،صنعت و برق ر تولید نااالص راالی کشو و استان مازند ان طای ساالهاای
 0971 -0931بر سی شد .سپس ،برای بر سی تاثیر شد ا زش افزوره ای بخا هاا بار شاد ا زش
افزوره بخ

آب ر استان مازند ان ،ضرایب مدل  ARDLبا استفاره از نرمافزا میکروفیت تخمی زره

شدند .برای بر سی ایستایی متغیرها ،از آزمون یشه واحد ریکی -فولر تعمیم یافته استفاره شاد .آزماون
ایستایی متغیرها نشان رار که تمام متغیرها ر سطح اطمینان  %39معنیرا بوره و با تئو ی نیز ساازاا ی
راشتند .بر اساس نتایج بهرست آمده از تخمی مدل %0 ،افزای
صنعت و برق به ترتیب منجر به  1/95و  1/93ر صد افزای
همچنی  %0 ،افزای
ر ا زش افزوره بخ
افازوره بخ

(کاه ) ر ا زش افزوره بخ

(کاه ) ر ا زش افزوره بخا هاای
(کاه ) ر ا زش افزوره بخ

کشاو زی باعث  1/95ر صد کااه

آب شد .بخ های صنعت و برق بهترتیب بیشتر از بخ

آب شد.
(افازای )

کشاو زی بار ا زش

آب مؤثار باورناد .بار اساااس نتایااج ،صاارفهجاویی ر ماارآ آب ر بخا هاای

کشااو زی ،صنعت و برق سبب افزایا

تأثیار ا زش افازوره ای بخا ها بار ا زش افازوره بخا

آب میشور.

کلید واژهها :آب ،تولید نااالص راالی ،شد اتتااری ،مدل .ARDL
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مقدمه
ر اتتاار سنتی ،آب بهعنوان یک عامل تولیدی ر حسابهای ملی وا ر نمیشور .ولی ر
واتعیت ،آب بهطو مستقیم و غیرمستقیم نهاره اولیه بسیا ی از کااها و ادمات است .لذا از موا ر
مبهم ر حسابدا ی ملی کشو  ،ا زش بخ

آب است .تعیی حدور و تفکیک ا زش فروش آب

شرب ،کشاو زی و محیط زیست ر حسابدا ی ملی ،از مسایل پی

وی بخ

مشمتل بر زیربخ های متعدری است که برای محاسبه ا زش افزوره ای

آب است .بخ

آب

بخ  ،ا زش افزوره

زیربخ های آن باید ر نظر ارفته شور .همچنی بخ

آب به صو تهای مختلفی بر اتتاار و ر

نتیجه بر تولید نااالص راالی اثراذا است .ای بخ

ر موا ری ر آمد ایجار کرره و ر موا ر

ریگری هزینه بر اتتاار تحمیل میکند .آب ر بخ های شرب ،کشاو زی ،صنعت ،انرژی و محیط
زیست مو ر استفاره واتع شده و ا زش افزوره و ر آمد ایجار میکند .همچنی  ،آلورای آب عواتبی
به رنبال را ر ،از جمله تخریب محیط زیست ،اطرات اجتماعی و اتتااری ،که ر موا ر فوق ،آب
هزینههایی بر اتتاار تحمیل میکند .آب بر فقر و تند ستی مررم نیز تاثیرات تابل توجهی را ر.
برای عوامل موثر بر مارآ آب عبا تند از :بحرانهای جهانی ،عوامل جمعیتی ،محرکهای
اتتااری ،پیشرفت های علم و تکنولوژیکی و تغییر اتلیم .تمام موا ر ذکر شده با تغییرات مارآ آب،
بهطو غیر مستقیم بر اتتاار کشو ها و تولید نااالص راالی آنها تاثیر میکنند.
متوسط جهانی مصرف آب در بخشهاي مختلف
بهرلیل شد جمعیت و به موازت آن شد بخ

کشااو زی و اساترش شهرنشاینی ،برراشات از

منابع آب زیرزمینی ر اغلب مناطق از حد مجاز فراتر فته است .ر کشو های با ر آمد کم و متوسط،
بخ

کشاو زی بز گتری مارآ کننده آب است .حال آنکه مارآ آب ر بسایا ی از کشاو های

پیشرفته که مشکل کم آبی نیز ندا ند ،ر بخ

صنعت بیشتر است .ر شکل  0میازان تابات بار سار

مارآ آب ر بخ های مختلف برای کشو های با ر آمد کم و متوساط ،بااا و متوساط جهاانی آن
نشان راره شد.
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شکل  -1متوسط مصرف جهانی آب در بخشهای مختلف

منابع آب کشور و چگونگی بهرهبرداري از آن در حال حاضر
محدوریت ذاتی منابع آب از مهمتری چال های بخ

آب کشو میباشاد .نازوات آسامانی ر

کشو ما بهطو متوسط حدور  511میلیا ر مترمکعب ر سال است .متوسط با ان ساانه کشو حادور
 091میلیمتر میباشد .ای مقدا با ان ،از حدور یک سوم متوسط با ندای رنیا کمتار اسات .بناابرای ،
ایران ر سطح جهانی کشو ی اشک و کم باا ان اسات .منااطق شامالی و غربای از ساهم آب بیشاتر
براو را بوره و حدور  71ر صد منابع آب با کیفیت ر ای محدوره وجور را ر و نیم ریگار کشاو ر
نواحی مرکزی ،شرق و جنوبشرتی بسیا کم با ان بوره (کمتر از  011میلیمتر ر سال) و حدورا از 91
ر صد منابع براو را هستند .بنابرای  ،با توجه به آما یار شده استفاره بهینه از منابع آب کامال مباره
و واضح است.
موازنه مولفههای و وری و اروجی ر سطح کشو نشانرهنده کسری حجم ذااایرآبی باه میازان
 9/8میلیا ر مترمکعب بوره که مربوط به مخازن آبی زیرزمینی میباشد و اار با همی

وند پای

ویام

ر آینده از ای مقدا نیز بیشتر اواهد شد.
ارزش آب و جایگاه راهبردي آن در اقتصاد ایران
تولید نااالص راالی یا  GDPیکی از مقیاسهای اندازه اقتصاد است GDP .ر برایرناده ا زش
مجموع کااها و ادماتی است که طی یک رو ه معی  ،معموا یک سال ،ر یک کشو تولید میشاور.
3
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از میان صنایع یک کشو  ،آب و فاضالب صانایع غیار تولیادی نامیاده مایشاور .بخا
بخ های کلیدی اتتاار بوره و عامل زندای و توسعه پایدا جوامع انسانی است .ای بخا

آب یکای از
ر تولیاد

نااالص راالی بهصو ت جمعآو ی ،تافیه و توزیع آب ر نظر ارفته میشور .محدوره ایا فعالیات
شامل استحاال و تامی آبهای سطح اا ضی و تحت اا ضی بهصو ت برراشت از آب ورااناههاا،
سدها ،چاهها و تنوات و استفاره از آنها ر ماا آ کشاو زی ،صنعتی ،اادماتی و ااانگی (آب شارب
اانوا ) میباشد .افزون برآن ،تامی آب توسط کا ااههای آب شیری ک ر محدوره ایا فعالیات تارا
را ر .تسمت بیشتر فعالیت جمعآو ی ،تافیه و توزیع آب توسط شرکتهای آب منطقهای ،شرکتهای
آب و فاضالب و شرکتهای بهرهبررا ی آب ،مدیریت و ارا ه میشور .آب از مهمتری عوامل تولیادی
ر کشاو زی ایران است .کمآبی نه تنها فعالیتهای بخ
میرهد ،بلکه فعالیتهای مرتبط با ای بخ

کشااو زی ا باه شادت تحات تااثیر تارا

نظیر تولید محاوات غذایی و منسوجات ا نیز کااه

راره و بر تولید فعالیت های مدیریت منابع آب و تافیه آن نیز اثر نسبتا شدیدی را ر .همچنای کمباور
آب ،کسری تراز تجا ی بخ

کشاو زی ا تشدید کرره و از سویی تولید نااالص راالی ا کاه

سطح عمومی تیمتها ا ر سنا یوی اوشبینانه کمآبی افزای

و

میرهد .میزان با نادای ر کشاو باه

نحوی است که ر بیشتر نواحی بدون توسل به آبیا ی ،فعالیت کشاو زی امکانپذیر نیسات .از طرفای
با شد تقاضای آب ر بخ های کشاو زی ،شرب و صنعت و افزوره شادن تقاضااهای جدیاد نظیار
آبزی پرو ی و محیط زیست و کاه

امکان عرضه ،تابت بی ماارآکنناداان آب تشادید اواهاد

شد.
اارچه کشاو زی و ماهیایری ،صنعت و معدن ،سااتمان ،آب ،برق ،ااز ،ادمات از بخ هاای
مهم اتتاار میباشند ،آب بهرلیل تاثیر غیرمستقیم ر افزای

ا زش افزوره سایر بخ هاای اتتااار ،از

جایگاه ویوهای براو را است .با توجه به اهمیت موضوع ،با ای مطالعه میزان تولید ناااالص راالای
استان به ازای واحد آب مارفی مشخص اواهد شد .همچنی میزان  GDP/m3برای رستههای مختلف
صنایع (بر اساس تقسیمبندیهای موجور) بهمنظو تعیی آنکه چه صنعتی  GDPبیشتری به ازای یاک
متر مکعب آب تولید میکند ،تعیی میشور.
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آب به عنوان یک کاالي اقتصادي در مازندران
با توجه به کمبور آب و اهمیت مدیریت تقاضا و عرضه آب ر مازند ان ،بخ
اتتاار استان مازند ان نق

مهمی راشته باشد بهطو یکه سهم بخ

آب میتواناد ر

آب از تولیاد ناااالص راالای

برای رو ه زمانی بلندمدت نیز تابل پی بینی باشد .بر سی و تعیی سهم آب ر اتتاار ،باه مادیران و
برنامه یزان منابع آب و تخایص آب ر استان کمک تابل توجهی مینماید تا اهکا ها و برنامه یازی
بهتری ر جهت حل مشکالت موجور ا ایه کنند .همچنی  ،مارآکنناداان نیاز از مقااریر آب ماو ر
رسترس ر سالهای آینده مطلع شده و ر ای زمینه برنامه یزی مناسبتری ا بدهند .برای مثاال آب
ا به موا ری یا بخشی تخایص اواهند رار که ا زش افزوره بااتری را ر تا هم بهینه ماارآ آب و
اتتااری بهتری و جلوایری از هد فت اواهند راشت.
عوامل موثر بر تقاضاي آب در استان
 .1قیمت نهادههای جانشین
منابع اونااون ا بهعنوان جانشی برای آب میتوان ر نظر ارفت .کشااو زان ر هنگاام عملیاات
کشت ،از آبهای سطحی و زیرزمینی استفاره میکنند .با توجه به ای کاه ماارآ اصالی آب از چاه
منبعی باشد ،تیمت آب تحت تاثیر ترا اواهد ارفت.
 .2قیمت زمین
ر بسیا ی از مناطق ،حقابه با زمی ارید و فروش میشور ،یعنی ا زش حقاباه ر تیمات زمای
منعکس میشور .تفاوت تیمت زمی های آبی و ریم ر اکثر موا ر ا زش آب ا نمایان میکند .بادیهی
است هرچه زمی ا زانتار باشاد یعنای میازان تقاضاای آب ر آن زمای باااتر اسات .فعالیاتهاای
اصالحات ا اضی ،توسعه و احیای ا اضی تابل کشت که منجر به افزای
آن میشور تقاضای آب ا افزای
عملیات حفاظت ااک که ر افزای

عرضه زمی و کاه

تیمات

اواهد رار .از سوی ریگار ،عملیاات باه ز اعای ،تنااوب کشات و
عرضه زمی های حاصلایز نق

ا باا میبرر.
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 .3قیمت سایر نهادهها
نهارههای مکمل و جانشی آب ،همانند کور بیوشیمیایی (شیمی زیستی) و برای از آنهاا همانناد
رستگاههای آبیا ی تحت فشا ماهیت سرمایهای و مکانیکی را ند .بهطاو معماول ،کاور شایمیایی ر
ز اعت آبی مارآ میشور ،به همی جهت کاه

تیمت آن موجب افزای

تقاضا برای آب میشور.

 .4قیمت یا مقدار محصول
تیمت محاول یا مقدا آن ،ابطهای مستقیم با مقدا تقاضاای آب را ر .الگاوی کشات زا عاان
تحت تاثیر ای متغیرها تعیی میشور ،چرا که کشاو زان با توجه به شارایط باازا محااوات ،برناماه
کشت اور ا تنظیم میکنند.
اار تعرفههای آب به ا زش بازرهی یا تیمت تعاارلی آن ر باازا تابات کامال نزریاک شاوند،
الگوی کشت کشاو زان یعنی نوع و سطح زیر کشت محاوات و مقدا آب تخاایص راره شاده باه
هر یک نیز تغییر میکند .اار سیاست تیمتاذا ی آب اصالح شاور ،باا توجاه باه محادوریت آب ر
رشتهای ایران ،میتوان از زا عان انتظا راشت از الگویی استفاره کنند که ا زش افزوره هر واحد آب
ا به حداکثر برساند.
 .5رعایت قوانین و مقررات
متقاضیان آب موظفند هنگام مارآ آب توانی و ضوابط مقار ا عایات کنناد .اااهی اوتاات
اجرای ای مقر ات موجب کاه

مارآ و افزای

کا آیی و ااهی موجاب افازای

تیمات اواهاد

شد.
اهداف پژوهش
نق

بخ

آب به عنوان یکی از بخ های زیربنایی و اساسی ر مازند ان مطرح میباشد که

میتواند بهعنوان موتو شد ر اتتاار عمل کند و باعث شد سایر بخ ها بهویوه بخ

کشاو زی و

فعالیتهای وابسته به آن شور .لذا ر ای مطالعه با توجه به اهمیت ای موضوع ا زش آب به عنوان
یک کاای اتتااری نشان راره شده است و سهم آب از تولید نااالص راالی استان تعیی شده است.

6

بررسی میزان تولید ناخالص داخلی استان مازندران ...

بنابرای هدآ پووه

بر سی جایگاه بخ

آب ر اتتاار استان مازند ان و پی بینی سهم بخ

آب

از تولید نااالص راالی برای رو ه زمانی بلندمدت میباشد.
ر پووه

حاضر بر سی و تعیی سهم آب ر اتتاار ،به مدیران و برنامه یزان منابع آب و

تخایص آب ر استان کمک تابل توجهی مینماید تا اهکا ها و برنامه یزی بهتری ر جهت حل
مشکالت موجور ا ایه کنند .همچنی  ،مارآکننداان نیز از مقاریر آب مو ر رسترس ر سالهای
آینده مطلع شده و ر ای زمینه برنامه یزی مناسبتری ا بدهند .برای مثال آب ا به موا ری یا
بخشی تخایص اواهند رار که ا زش افزوره بااتری را ر تا هم بهینه مارآ آب و اتتااری بهتری
و جلوایری از هد فت اواهند راشت.
مواد و روشها
ابتدا ا زش افزوره بخ های آب،کشاو زی ،برق و صنعت و سهم آنها ر تولید نااالص راالی
طی سالهای  0971-0931بر سی شد .سپس برای بر سی ابطه شد اتتااری و شد ا زش افزوره
بخ های مو ر نظر ر استان مازند ان ،مدل  ARDLاستفاره شد .ر مرحله بعدی ،ا زش افزوره
بخ های اتتااری مو ر نظر و سهم آنها ر تولید نااالص راالی برای سالهای 0930-0511
برآو ر شد .بهطو االصه مراحل انجام پووه

به شرح زیر میباشد:

 .0محاسبه تولید نااالص راالی استان مازند ان
 .0طراحی مدل  ARDLبرای محاسبه سهم آب از تولید نااالص راالی
 .9تخمی الگوی انتخابی ر رو ه مو ر مطالعه
 .5واسنجی مدل
 .9پی بینی سهم آب از تولید نااالص راالی
متدولوژي اقتصادسنجی
ساختار مدل

ARDL

بطو االصه الگوی  ARDLتعمیم یافته با راشت توانایی برآو ر اجزای کوتاهمدت و بلندمدت
به شرح زیر است:
7
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 ( L, P)Yt   bi ( L, qi ) X it cWt  ut

()0
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)  ( L, P)  (1  1 L   2 L2  ...   P LP
bi ( L, qi )  bi 0  bi1 L  bi 2  ...  biqt Lq

()0

i  1,2,...., k

()9

که ر ابطه فوق  α0عرض از مبادا Yt ،متغیار وابساته Xit ،متغیار توضایحی (مساتقل) t ،تعادار ماو ر
مطالعه L ،عملگر وتفه زمانی مرتباه اول qi (i  1,.....,k ) ،تعادار وتفاههاای بهیناه مرباوط باه هار یاک از
متغیرهای توضیحی k ،تعدار متغیرهای توضیحی بهکا ارفته شده ر مدل P ،تعادار وتفاه بهیناه مرباوط باه
متغیر وابسته )n1, n2, …, nt( ،تعدار وتفه بهینه مربوط به هر یک از متغیرهای توضیحی Wt ،بررا متغیارهاای
تطعی همچون عرض از مبدأ ،متغیرهای فالی ،وند زمانی یا متغیرهای برونزا با وتفههای معی میباشد.
ابطه ر ازمدت الگوی مو ر نظر ا میتوان به صو ت زیر بیان کرر:
bˆi 0  bˆi1  ...  bˆiq
) bi(1, qi

و
1  ˆ (1, p) 1  ˆ1  ...  ˆ p

i  1,2,...., k

()5

حتی برای بر سی ای که ابطه بلندمدت حاصل از ای

1 

وش کاذب نیست ،رو اه وجور را ر:

ر وش اول فرضیه زیر مو ر آزمون ترا میایرر:
p

H 0   i  1  0
i 1

()9

p

H 1   i  1  0
i 1

()6

فرضیه صفر بیانگر عدم وجور همانباشتگی یا ابطه بلندمدت است ،برای اینکه ابطه پویای کوتاه
مدت به سمت تعارل بلندمدت ارای

یابد ،مجموع ضرایب ،کمتر از یک باید باشد .براساس ابطه

شوا تز بیزی تعدار وتفههای بهینه متغیر وابسته تعیی میشور .برای انجام آزمون مو ر نظر باید عدر
یک از مجموع ضرایب با وتفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراآ معیا ضرایب مذکو تقسیم
شور ،لذا آما ه  τبرای آزمون فرضیه وجور همگرایی بلند مدت ،به صو ت زیر
محاسبه میشور.
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که ر آن  بیانگر تعدار وتفههای متغیر وابسته است .با توجه باه کمیات بحرانای ا ایاه شاده ر
سطوح مختلف اطمینان میتوان نتیجه ارفت که یاک ابطاه تعاارلی بلندمادت بای متغیرهاای الگاوی
تسهیالت وجور را ر یا ایر .اار آما ه محاسبه شده ر ابطه فوق از مقدا کمیاتهاای بحرانای ا ایاه
شده توسط بنرجی ،روارو و مستر بیشتر باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجور همگرایای بلناد مادت
ر میشور.
ر وش روم ،وجور ابطه بلندمدت بی متغیرهای تحت بر سی از طریق محاسبه آما ه  Fبارای
آزمون معنارا ی سطوح با وتفه متغیرها ر فرم تاحیح اطا مو ر آزمای

ترا میایرر .نکته مهام آن

است که توزیع Fمذکو غیراستاندا ر است .مقاریر بحرانی متناظر با تعدار ارسو ها و ایا کاه مادل
شامل عرض از مبدا و وند است یا ایر محاسبه میشوند .رو اروه مقاریر بحرانی ا ایه شدهاند :یکای
برای اساس که تمام متغیرها پایاا هساتند و ریگاری بار ایا اسااس کاه همگای ناپایاا (باا یاک باا
تفاضلایری پایا شده) هستند .اار  Fمحاسباتی ر اا ج ای مرز ترا ایرر ،یک تامیم تطعی بادون
نیاز به رانست ای که متغیرها ) I(0یا ) I(1باشند ،ارفته میشاور .ااار Fمحاساباتی فراتار از محادوره
باایی ترا ایرر ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجور ابطه بلندمدت ر شده و ااار پاایی تار از محادوره
پایینی ترا ایرر ،فرضیه صفر مذکو پذیرفته میشور .اار  Fمحاسباتی ر بی رو حد ترا ایرر ،نتاایج
استنباط غیرتطعی و وابسته به ای است که متغیرها ) I(0یاا ) I(1باشاند ،تحات ایا شارایط ،بایساتی
آزمونهای یشه واحد وی متغیرها انجام شور.
ر برآو ر ای ضرایب ابتدا باید ر جه همجمعی متغیرها با کمک شااصهای آکایاک یاا شاوا تز
بیزی مشخص شور و سپس با استفاره از  OLSضرایب یار شده محاسابه شاوند .الگوهاای انتخاابی ر
رو ه مو ر مطالعه با استفاره از نرمافزا  Microfitتخمی زره میشور.
به منظو برآو ر شد اتتااری نسبت به تولید بخ های آب ،کشاو زی ،صنعت و برق ،فرم
 ARDLبرای پووه

حاضر بهصو ت زیر است:
∑

∑

∑
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که ر آن

،

،

،

بهترتیب شد تولید نااالص راالی ،شد

،

ا زش افزوره بخ های آب ،کشاو زی ،صنعت و برق و
اتتاارسنجی توسط نرم افزا میکروفیت برآو

جزء ااالل مدل پیشنهاری میباشند .مدل

ر شده است.

تمام متغیرها ر سطح اطمینان  39ر صد معنیرا هستند و با تئو ی نیز سازاا ی را ند.

باای

مدل نیز نشان رهنده ای است که  38ر صد تغییرات ر تولید نااالص راالی توسط متغیرهای
توضیحی موجور ر

مدل توضیح راره شدهاند.

نتایج و بحث
ر طی رو ه مطالعه ،تولید نااالص راالی استان بهطاو متوساط  00ر صاد از تولیاد ناااالص
راالی کشو ا به اور ااتااص رار .همچنی  ،تولید نااالص راالای اساتان از شاد تابال تاوجهی
براو را نبور .وجور آب وهوای معتدل ،میزان با نادای مناساب و وجاور ا اضای حاصالخیز (09/0
ر صد ا اضی استان) محاوات کشاو زی ز اعی و باغی (بهترتیب  9/0و  9/0ر صد از کل کشاو )،
جنگل صنعتی (یک میلیون هکتا معارل  50ر صد از کل ا اضی استان) و ر یای از با منابع سرشاا
و معارن غنی و از همه مهمتر نیروی انسانی با ران

باای استان ( 9/9ر صد رانشجویان رانشگاههاای

کشو ) از جمله امتیازات منحار به فرری است که هر یک از ایا امتیاازات و ظرفیاتهاا باه تنهاایی
میتواند بهعنوان یک عامل تعیی کننده ونق اتتااری استان باشد .بنابرای سهم ایا اساتان از تولیاد
نااالص راالی کشو با توجه به میزان منابع آبی می تواند با افزای

ا زش افزوره آب بیشتر شور.

ارزش افزوده بخش آب در اقتصاد کشور و استان مازندران
ا زش افزوره بخ آب کشو و استان مازند ان ر شکلهای ( )0و ( ) 9نشان راره شد.
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شکل  -2ارزش افزوده آب در استان مازندران (میلیون ریال)

شکل  -3ارزش افزوده آب کل کشور (میلیون ریال)

پی بینی میشور که سهم ا زش افزوره بخ های کشاو زی و صنعت از تولید ناااالص راالای
مازند ان ،بیشتری و سهم ا زش افازوره بخا

آب ،کمتاری میازان باشاد .همچنای متوساط ساهم

بخ های آب ،کشاو زی ،صنعت و برق باهترتیاب  06/1ر صاد 96/08 ،ر صاد 00 ،ر صاد و 95/0
ر صد برای  01سال آینده پی بینی شد .مازند ان با وجور برااو را ی از ظرفیاتهاای کام نظیار ر
بخ های صنعت ،معدن ،کشاو زی و اررشگری هنوز با مشکالت اتتاااری فراوانای مواجاه اسات.
11
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برای شد بخ های مهم اتتااری استان ،از جمله بخ های کشاو زی ،صنعت ،برق و آب به منظاو
افزای

سهم تولید نااالص راالی استان از تولید ناااالص راالای کال کشاو  ،اتادامات اساسای و

سیاستهای جدی ضرو ی است .برای توساعه و وناق اتتاااری ،ضارو ی اسات تماامی ابزا هاای
افزای

سرمایهاذا ی ا بی
ا زش افزوره بخ

جزئی ر حال افزای

از پی

ر استان فعال و موانع موجور تحقق ای مهم ا برطرآ کرر.

آب ر کل کشو و استان مازند ان ر طی رو ه مطالعاه ،باهصاو ت بسایا
است .از آنجا که کشو ایران ر کمربند اشک و نیمهاشک جهان واتع شاده،

کمبور منابع آبی هموا ه به عنوان یک عامل محدورکننده فعالیتها ر کشو مطرح بوره اسات .توزیاع
مکانی آب ر ایران بهرلیل شرایط طبیعی بسیا ناهمگ است .توزیع زمانی نازوات جاوی ر کشاو
نیز مانند توزیع مکانی وند مشابهی ا نشان میرهد و میزان آن ر سالهای مختلاف و حتای فااول
مختلف متغیر بوره و ای مساله مشکالت اونااونی ا ر چند سال اایار بارای بخا هاای مختلاف،
بهویوه بخ

کشاو زی و تامی آب شرب شهرها به همراه راشته و زیانهای زیاری ا باه ایا بخا

تحمیل کرره است .حتی توزیع نامناسب زمانی با شها طی سالهاای نرماال نیاز از تنگناهاای جادی
محدوریت منابع آب ایران است و ای معضل ر سالهای اشک تشدید میشور .باا توجاه باه وناد
شد جمعیت کشو و تشدید نیاز بخ های مختلف ،افزای

مارآ آب بخا

شاهری ،وساتایی و

صنعتی اجتنابناپذیر اواهد بور .آب ر فرایند توسعه اتتاااری ،اجتمااعی و فرهنگای کشاو نقا
عمده و کلیدی را ر .افزای

تولیدات کشاو زی و امنیات غاذایی ،توساعه مراکاز جمعیات شاهری و

وستایی و بهبور و ا تقای کیفیت زندای ر اروی انجام سرمایهاذا یهای ازم و هماهنگ ر ابعاار
مختلف توسعه و بهرهبررا ی از منابع آب است .تجهیز عزم سیاسی برای توجه به نق

بیبدیل آب ر

توسعه پایدا و به تبع آن تخایص جایگاه مناسب ر سااتا و حکمرانی کشو و تاامی مناابع ماالی
مو ر نیاز بخ

آب ،توسعه ظرفیتهای نیروی انسانی برای تمشایت اماو باا اارای

باه جنباههاای

غیرسازهای مدیریت آب ،تقویات بنیاانهاای مشاا کت واتعای ذینفعاان ر چرااه مادیریت آب از
ضرو تهای اصلی و مهم ر چا چوب وظایف رولت میباشد.
اقدامات اساسی براي افزایش تولید ناخالص داخلی استان مازندران
 -برنامهریزی مناسب در توزیع اعتبارات
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توزیع بورجه یکای از چاال هاای پای
ظرفیتهای اتتااری بخ

وی ساااتا اتتاااری مازناد ان اسات .بارای شاکوفایی

کشاو زی ر سراسر استان ،برنامه یزی مناسبی ر توزیع اعتبا ات باید راشت.

ر با ه احتمال تاثیراذا ی نامناسب ،تداال چند فعالیت اتتااری ر آمدزا ر مازند ان باهعناوان
محو توسعه ،واتعیت ای است که بهطو همزمان نمیتوان چند برنامه ا ر یک سبد برناماهای بارای
یک منطقه راشت .اما نه به ای معنا که ر هر بخ
بخ

اولویتهایی ا ر نظر نداشت .به عبا تی برای هر

میتوان برنامههای ااصی ا بر اساس ظرفیتهای هر منطقاه ا ائاه رار .هرچناد اتتااار اساتان

مبتنی بر کشاو زی است ،اما وتتی که ر یک بخ
یعنی صرفه اتتااری برای فعاان آن تشر از بی

از استان ارای

به کشاو زی کاه

یافتاه اسات،

فته ،طبیعی است که هر فرری ر شاغل ااور بارای

منافع اتتااری فعالیت میکند .مدیران باید کا ی کنند تا تضار منافع فرری و اجتمااعی از بای بارور و
ریدااهها ر فعالیتهای اتتااری به سمت منافع جمعی تغییر مسیر بدهد.
 ارایه برنامههای راهبردیاستان مازند ان ر بی استانهای کشو یکی از استانهایی است که ر مسیر مناسب توسعه تارا
را ر .اما ر همی مسیر چال هایی پی

وی اتتاار مازند ان وجور را ر که سبب میشور طی مسیر

با مشکل مواجه شور .برای نمونه ،نداشت یک اهبرر مناسب بارای بهارهمنادی از هماه ظرفیاتهاای
اتتااری مازند ان ،موجب هد فت سرمایه میشور .همانطو کاه بارای یاک کشاو ر بخا هاای
مختلف اتتااری برنامه تعریف میشور ،ر یک استان هم میتوان بر اسااس ظرفیاتهاا ،برناماههاای
مختلف اتتااری ا طراحی و اجرا کرر .مهم ای اسات کاه ظرفیاتهاا شانااته شاوند و ر پیونادی
مناسب با یکدیگر باشند که به بخا هاای ریگار آسایب وا ر نکنناد .ایا پیوناد ا تاامیمساازان و
برنامه یزان باید با تدوی

اهکا های علمی و بنیاری و توزیع مناساب اعتباا باه منااطق مختلاف بار

اساس ظرفیتها و فرصتها ایجار کنند .حتی اار شد اتتااری ا با شد نامتوازن بخواهیم باهرسات
بیاو یم ،ابتدا باید صنایع پیشگام ا معرفی کرر و پس از مکانیاابی و اولویاتشناسای ،از اجارای ایا
برنامه حمایت شور .مشروط بر آن که پیوند مناطق فعال ر یک فعالیت اتتااری به تماام نقااط اساتان
برترا باشد و سور حاصل از آن ر همه ابعار برای سراسر استان باشد.
نتیجهگیري

13

کد طرح /MAI-91022 :پژوهشگران :عبداله درزي و همکاران

ر ای پووه  ،سهم آب از تولید نااالص راالی استان مازند ان بر سای شاد .بارای ایا کاا
راره های مربوط به تولید نااالص راالی کل کشو و استان مازند ان ،ا زش افازوره بخا هاای آب،
کشاو زی ،صنعت و برق ،از طریق مطالعات کتابخانهای ،بهصو ت سری زمانی  01ساله از سال 0971
تا سال  ،0931جمعآو ی شد .بخ های ریگری غیر از بخ

آب ،ر مطالعه ر نظر ارفته شادهاناد،

بهرلیل اینکه بخ های فوق جزو مهمتری بخ های اتتاار هستند و بخ
افزای

آب بیشاتری تااثیر ا ر

ا زش افزوره ای بخ ها را ر.
ر مرحله بعدی با استفاره از رارههای اررآو ی شده ،سهم تولید نااالص راالی استان مازند ان

از تولید نااالص راالی کشو و سهم ا زش افزوره بخ های آب ،کشاو زی ،صنعت و برق از تولید
نااالص راالی برای کل کشو و استان مازند ان بهطو جدااانه مو ر تجزیه و تحلیال تارا ارفات.
براساس نتایج حاصل ،تولید نااالص راالی استان بهطو متوسط  00ر صد از تولید ناااالص راالای
کل کشو ا به اور ااتااص راره است .سهم ا زش افزوره بخ

صانعت باه میازان  05/73ر صاد

برای کل کشو  ،بیشتری میزان ر مقایساه باا ساهم ا زش افازوره ساایر بخا هاسات .بارای اساتان
مازند ان ،سهم ا زش افزوره بخ

کشاو زی بهمیزان  03/53ر صد ،بیشتری میزان ر مقایسه با سهم

ا زش افزوره سایر بخ ها بور .سهم ا زش افزوره بخ

آب از تولید نااالص راالی برای کل کشو

بهمیزان  1/96ر صد و برای استان مازند ان بهمیزان  1/07ر صد ،کمتری میزان بی بخ های ر نظار
ارفته شده بور.
بطو کلی ا زش افزوره بخ
بسیا جزئی ر حال افزای

آب ر کل کشو و استان مازند ان ر طی رو ه مطالعه ،بهصو ت

است .براساس آما سری زمانی  01ساله استان مازناد ان ،متوساط ساهم

بخ های آب ،کشاو زی ،صنعت و برق باهترتیاب  1/06ر صاد 08/96 ،ر صاد 00 ،ر صاد و 0/95
ر صد ر  01سال آینده پی بینی شد.
نتایج ای بخ

که از مهمتری یافتههای پووه

 علی غم اهمیت بخ

حاضر بهشما می ور ،حاکی از آن است که:

آب ر اتتاار ،سهم بخ

فوق ر رو ه مطالعه ،تابال توجاه نباوره

است.


شد ا زش افزوره بخ

آب تاثیر مثبت بر تولید نااالص راالی را ر ،بناابرای ایا بخا

پتانسیل زیاری برای سرمایهاذا ی را ر.
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شد ا زش افزوره بخ
عنوان سه بخ

آب بر شد ا زش افزوره بخ های کشاو زی ،صنعت و برق ،باه-

مهم اتتاار ،تاثیر مثبت را ر.

 ضعف مدیریت و برنامه یزی ر بخ

آب ،بهصو ت اتخاذ تامیمات متعدر و ناهماهناگ،

عدم تامی به موتع منابع مالی برای بهرهبررا ی از ای بخ

و نبور یک برناماه جاامع بارای

مارآ آب ر کشو تابل توجه است.
 پایی بورن سهم سرمایهاذا ی ر بخ

فوق موجب عدم شد ای بخ

میشور.

 ر کشو ما ر زمینه منابع آب ،آما و اطالعات کافی وجور ندا ر ،همچنی کمبور تحقیقات
کا برری ر زمینه منابع آب محسوس میباشد.
با ای وجور مازند ان با وجور براو را ی از ظرفیتهای کم نظیر ر بخ های صنعت ،معدن،
کشاو زی و اررشگری ،هنوز با مشکالت اتتااری فراوانی مواجه است .برای شد افزای

سهم

تولید نااالص راالی استان از تولید نااالص راالی کل کشو  ،اتدامات اساسی و سیاستهای جدی
برای افزای

ا زش افزوره آب ضرو ی است .بنابرای برای توسعه و ونق اتتااری ،ضرو ی است

تمامی ابزا های افزای

سرمایهاذا ی ا بی

از پی

ر استان فعال و موانع موجور تحقق ای مهم ا

برطرآ کرر.
پیشنهادها
 ر بسیا ی موا ر تامی آب به توانی و مقر اتی که تبال وضع شده است ا تباط را ر .با وجور ای ،
اجرای ای توانی و مقرا ت اغلب ضعیف و بینتیجه است .برای اتخاذ اتدامات محکم ،تاوانی و
مقر ات باید تجدید نظر شور و از لحاظ اجرایی پایههای محکم و توی راشته باشد تا باا تقویات
چنی مکانیزمی برنامه ترویج و اجرای موثر و کا آمد توانی و مقر ات کنترل آلورای آب ،اجرای
آسان راشته باشد.
 تقویت و پشتیبانی از اتدامات افزای

آااهی عمومی و افزای

مشا کت همه اروههاا ر اجارای

فرایندهای تامیمایری ،موضوع آب به رتت فتا مررم و کسانی کاه از مناابع اساتفاره مایکنناد
بستگی را ر .بدون ر ک و فهم موضوع آب توسط مررم ،سیاستهای اجرایی نمیتواند موثر باشد.
مشا کت عمومی ر تضمی توسعه و پیشرفت جامع آب و مدیریت برناماه یازی و اجارا بسایا

15

کد طرح /MAI-91022 :پژوهشگران :عبداله درزي و همکاران

آااهی ر تمامی سطوح ،افتگو میان اروههاای رسات اناد کا

تعیی کننده است و برای افزای

آموزش راره شور و از شیوههای مشا کتی حمایت اررر.
 توسعه فناو یهای کمآب بر و بازچراانی آب.

 مساعدت مالی و تکنیکی ،بهویوه برای زیر ساات توسعه و مدیریت ادمات آب باید توسعه راره
شور.
 فقدان منابع مالی مانع عمده ر اجرای سیاستهای آب است .بدون وجور یک بورجه کافی ،تامی
آب و امکانات بهداشتی نمیتواند توسعه یافته باشد و یا اوب ارامه پیادا کناد .بارای اطمیناان از
تامی منابع مالی ،بهبور سیستم تیمتها و ااوصیسازی ،اهحلهای ممک هستند ،با ای پای -
بینیهای احتیاطی برای چنی ادماتی ،تیمتها باید ر حد استطاعت برای فقرا فراهم شده باشد.
بخ

رولتی باید یا انههایی برای تامی آب برای فقرا تهیه کند.

 تشویق مررم توسط رولت ،به سرمایهاذا ی ر صنایع کلیدی که به آب کمی احتیاج را ند توساط
ا ایه وامهای کم بهره و تکنولوژیهای مناسب ضرو ی میباشد.

 نظر به اینکه بی

از  35ر صد منابع آب کشو ر بخ

کشاو زی مارآ میشور (بای

از 89

میلیا ر مترمکعب) ،یکی از اساسیتری نیازهای تحقیقاتی کشو مسائل مربوط به صرفهجویی آب
و بهبور وشهای آبیا ی ر ای بخ
 بخ

میباشد.

کشاو زی یکی از اههای کلیدی ر استفاره مطمائ و پایادا از آب اسات و بارای ایجاار

تعارل بی غذا و تامی آب با تکنولوژی و وشهای تولید غذاها ،که متاداول و ایاج هساتند باه
حداتل آب نیازمند است و وشهای بومی برای ذایره آب ر فعالیاتهاای کشااو زی و انادازه
مارآ حداتل آب همچنی

وشهای آبیا ی ،مانند آبیا ی تحت فشا  ،باید ماو ر تشاویق تارا

ایرر.
 سیاستهای مدیریتی تامی آب ،آب باید با جهت نیازها و تا اندازهای با وش تامی سنتی آب ر
جهت مدیریت تطبیق راره شور.
 منابع آب کافی و سیستمهای بهداشتی از احتیاجات ضرو ی برای مناطق هستند.توسعه و پیشرفت
زیربنای ادماتی آب باید سرعت تغییرات جمعیتی ا حفظ کرره و برنامهای که اادمات باه آنهاا
احتیاج را ند ،فراهم کنند.
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 یافتههای مطالعههای جامع آب کشو نشان راره است کاه بارای سایدن باه تعاارل بای مناابع و
91 کشااو زی ا تاا

 میازان ماارآ بخا،بازره

ماا آ و پایدا ی محیط زیست باید با افزای

.رار تا بتوان تامی آب شرب و سایر بخ ها امکانپذیر شور

ر صد مارآ وضع موجور کاه

 برای ایجار امنیت اساسی ر حوارث غیر تابل کنترل باید. مایبتهای طبیعی اجتنابناپذیر هستند
 ماایبتریاداان از، یا سیستم بیمه ناحیاهای،آماره بور و بایستی بتوان با ایجار شبکههای کشو ی
.مایبتهای فاجعه آمیز ا پشتیبانی کرر
تشکر و قدردانی
ای طرح پووهشی با حمایت مالی کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقهای مازند ان به انجام
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Determination of gross domestic production (GDP) of
Mazandaran province per unit consumed water
Abstract
Water is a vital source for both human and biological living. Today, water
management and conservation, not only in developing countries but also in
developed countries, has great importance. In the traditional economy, water is not
considered as a productive factor in the national accounts but in reality, water is the
primary factor in many direct and indirect goods and services. In this research,
firstly, the share of agriculture, industry and electricity sectors in the gross
domestic product of Iran and Mazandaran province was investigated for a period of
1991- 2011. Then, to evaluate the effect of growth in added value of these sectors
on the added value of water sector in the Mazandaran province, coefficients of
ARDL model were estimated using the Microfit software. The extended DickeyFuller unit root test was used for the statistical test of variables. The static test of
variables showed that all variables were significant at 95% confidence level and
were also consistent with the theory. A 1% increase (decrease) in added value of
industry and electricity resulted in 0.54 % and 0.39 %, respectively, increase
(decrease) in added value of water sector. Also, 1% increase (decrease) in the

19

 عبداله درزي و همکاران: پژوهشگران/MAI-91022 :کد طرح

added value of the agricultural sector caused in 0.54 % increase (decrease) in the
added value of water sector. Industry and electricity sectors affected the added
value of water sector more than agriculture. In the long-term, growth of the added
value of industry sector had the greatest impact on the growth of added value of
water sector. Based on the results, controlling water use in agriculture, industry and
electricity sectors increases the effects of added value of these sectors on added
value of water sector.
Keywords: Economy, Production, Merchandise, ARDL model
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