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چکیده

Abstract
Water is a vital resource for each biological and economic
phenomenon. Water is considered as a production input.
Production is not possible without water in all economic
sectors. Also, the environment including air, soil, fauna and
plants utilize water in their bioprocess, therefore the quantity
of water demand is not limited only to final and intermediate
demand in economic sectors. In this paper effect of economic
activities and ecological water footprint, land and human has
been investigated using an input- output table with method
RAS in 2012. Data of this study derived from national accounts and water statistical yearbook data. First, production
multiplier coefficient of sectors links and then water, land,
and human multiplier coefficient, are calculated. In fact, the
calculated multiplier coefficient expresses the relationship
between final demand and water, land, and human in physical quantity terms in Iran’s economy. Results show that one
unit of demand or investment in agricultural sector requires
65722 m3 of water. Also, this quantity in industry, mining,
building and service sectors are 13922, 1227, 3260 and 1005
m3 respectively. Also, the results of land multiplier coefficient show that one unit demand or investment(in terms of
billion Rials) in agricultural, industry, mining, building and
service sectors requires 137552, 27888, 6419, 1832 m2 land
respectively. Also, the results of human multiplier coefficient
show that for one unit demand in the agricultural sector, 4
people employed directly and indirectly. Mining sector per
one unit demand or investment requires one people. The
mining, building and service sectors require 3, 5 and 2 people (directly and indirectly) respectively.
Keywords: multiplier coefficient, water ecology, land,
human, input-output table, RAS method.

 آب به عنوان.آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و اقتصادی است
، تولید برای هیچ بخشی از اقتصاد.یک نهاده برای تولید به شامر میآید
 جانداران و گیاهان، خاک، محیط زیست شامل هوا.بدون آب میرس نیست
 بنابراین مقدار،نیز از آب در فرآیندهای زیستی خود استفاده میکنند
تقاضا برای آب به تقاضای نهایی و واسطهای در بخشهای اقتصادی خالصه
، در این مقاله اثر فعالیتهای اقتصادی و ردپای بومشناسی آب.منیشود
 درRAS زمین و انسان با استفاده از رویکرد جدول داده–ستانده به روش
 دادههای. مورد سنجش قرارگرفته است1391 سطح کالن کشور برای سال
 ابتدا.آماری این پژوهش از حسابهای ملی و سالنامه آماری آب میباشد
رضایب فزاینده تولید پیوند بخشها محاسبه شده و سپس رضایب فزاینده
 رضایب فزاینده محاسبه شده. زمین و انسان محاسبه گردیده است،آب
 زمین و انسان،در واقع ارتباط بین تقاضای نهایی و مقدار فیزیکی آب
 نتایج نشان میدهد که یک واحد تقاضا.در اقتصاد ایران را بیان میکند
65722 یا رسمایهگذاری (برحسب یک میلیارد ریال) در بخش کشاورزی
، معدن، همچنین این میزان در بخشهای صنعت.مرتمکعب آب نیاز دارد
 مرتمکعب1005  و3260 ،1227 ،13922 ساختامن و خدمات به ترتیب
 همچنین نتایج محاسبه رضیب فزاینده زمین نشان میدهد که.میباشد
یک واحد تقاضا (یک میلیارد ریال) و یا رسمایهگذاری در بخش کشاورزی
 معدن، مرتمربع27888  مرتمربع زمین و در بخشهای صنعت137552
1832  مرت مربع و در بخش خدمات6419  ساختامن، مرتمربع2576
 همچنین نتایج.مرتمربع برحسب زمین زیر بنا مورد استفاده قرار میگیرد
محاسبات رضیب فزاینده انسان در بخشهای اقتصادی نشان میدهد برای
 در بخش کشاورزی به طور تقریبی،)یک واحد تقاضا (یک میلیارد ریال
 بخش معدن نیز. نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم بکار گرفته میشود4
، بخشهای صنعت. نفر نیاز دارد1 به ازای یک واحد تقاضا حدودا ً به
 نفر بطور2  نفر و5 ، نفر3 ً ساختامن و خدمات نیز به ترتیب حدودا
.مستقیم و غیرمستقیم در فرایند تولید خود بکار میگیرند
 جدول، انسان، زمین، بومشناسی آب، رضیب فزاینده:واژههای کلیدی
.RAS  روش،داده–ستانده
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مقدمه

است در آینده نزدیک حت ًام با مشکل آبی مواجه خواهیم شد و
چنانچه نقش آب در جمعیت شهری كشور مدیریت نشود ،قطعاً آب
کفاف جمعیت را نخواهد داد .یکی از راههای برون رفت از مشکالت
مدیریت منابع آب ،مرصف بهینه آب است.
از آنجا که مدیریت عرضه و تقاضای آب از مهمرتین مسائل پیرشوی
سیاستگذاران كشوراست ،سیاستگذاران بدون ترسیم دورمنای آینده
بخشآب ،قادر به مدیریت صحیح این بخش نخواهند بود .بنابراین
الزم است كه چشم اندازهای آتی ،رشایط و پیش نیازهای بخش
آب ترسیم گردد .تدوین اسرتاتژی ،فرآیند تهیه برنامه بلندمدت برای
مدیریت باید كارا باشد كه فرصتها ،موقعیتها و تهدیدهای
آینده را مد نظر قرار دهد.
اولین مرحله برنامهریزی ،بررسی وضعیت موجود بخش آب در سطح
كالن كشور و در مناطقی (استانها) است که رشد جمعیتی باالیی
دارند .زیرا عدم توجه به آب ،مشکالت معیشتی خانوارها و کشاورزان
و فقر غذایی را بهدنبال خواهد داشت .در این راستا دستگاههای که
در رابطه با مدیریت منابع آب ،توزیع و یا تولید کننده آب میباشند،
اعم از جمعآوری ،تصفیه و توزیع آب ،مثل رشکتهای آب منطقهای
و آب و فاضالب شهری و روستایی ،که عرضه کننده آب میباشند
و از طرفی دیگر تقاضاکنندگان آب که عمدتاً بخشهای اقتصاد که
بهعنوان یک کاال واسطهای در فراینده تولید استفاده میکنند و تقاضا
کنندگان نهایی که معموالً خانوارها ،دولت و صادرکنندگان میباشند؛
بایستی استفاده بهینه منابع در الگوی مرصف آب را رعایت کنند ،تا
درآینده دچار کمبود منابع آبی نشویم.
باتوجه به اینكه استفاده از آب دریک بخش ،سایر بخشها را تحت
تأثیر قرارمیدهد ،باید بخش آب در برنامههای توسعه به عنوان یك كل
در نظر گرفته شده و اثرات زیست محیطی و اقتصادی و سیاستهای
آن نیز بررسی شود .این مقاله از یافتههای تحقیق سنجش اثر
فعالیتهای اقتصادی بر اکولوژیک آب ،زمین و انسان در اقتصاد ایران
میباشد .در این مطالعه ابتدا رضایب فزاینده تولید پیوند بخشها با
استفاده از رویکرد جدول داده – ستانده محاسبه شده و سپس رضایب
فزاینده آب ،زمین و انسان محاسبه گردیده است .رضیب فزاینده تولید
در بخشهای اقتصادی و رضیب فزاینده آب ،زمین و انسان در واقع
رابطه فعالیت اقتصادی و استفاده از میزان یا مقدار فیزیکی هر یک
از متغیرها را نشان میدهد .در واقع این رضایب ،پاسخگویی به تقاضا
در بخشهای اقتصادی ایران را نشان میدهد.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است .آب به عنوان
یک نهاده برای تولید بهشامر میآید .هیچ بخشی از اقتصاد بدون
آب ،تولید برای آن امکان پذیر منیباشد .امروزه جوامع بین املللی
از اهمیت آب درجهت داشنت رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و
آینده آگاه گشتهاند .پایداری آب و زمین عبارت است از اطمینان از
نسلهای آتی که امکان تولید کاال و خدمات برای تامین اهداف خود
را داشته باشند .استفاده از آب وقتی پایدار خواهد بود که امکان
تولید غذا برای نسلهای فعلی و نسلهای آتی فراهم باشد .میدانیم
که کاالها برای فرآیند تولید خود در جریان اقتصادی بهصورت
زنجیرهای با یکدیگر ارتباط دارند .برای تولید کاال نیاز به مواد اولیه
از کاالهای ،دیگر بخشهای اقتصادی است و محصول تولید شدهی
هر بخش ،خود نیز در سایر بخشهای اقتصادی بهعنوان کاالی
واسطهای عرضه میشود و مابقی آن جذب تقاضای نهایی (خانوارها،
دولت ،رسمایهگذاری ،صادرات) میشود .تقاضای آب به کاربردهای
آن بستگی دارد و برحسب کاربرد و مصارف آن قابل تشخیص است.
تقاضای نهایی خانوارها و یا مرصف واسطهای در بخشهای صنعتی،
کشاورزی ،خدمات و زیست محیطی طبقهبندی میگردد .بطورکلی
تقاضای آب برحسب مصارف ،شامل :تقاضای آب به عنوان کاالی
نهایی و کاالهای واسطهای میباشد .تقاضای واسطهای بدین معنا
است که آب در تولید کاالها و خدمات از جمله آبیاری محصول،
خنکسازی ،عملیات تولید و به حرکت در آوردن توربینها برای تولید
برق ،مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه بر تقاضای نهایی و واسطه ای
در بخشهای اقتصادی برای آب ،محیط زیست ،هوا ،خاک ،جانداران
و گیاهان نیز از آب در فرآیند زیستی خود استفاده میکنند.
هامنطور که ذکر شد آب ازمهمترین عوامل تولید در بخش اقتصادی
است که تامین آن ،از منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت میگیرد.
منابع آب سطحی به رشایط جوی و میزان بارندگی دركشور بستگی
دارد .مطالعاتی که در گذشته در زمینه مسائل آب درسطح كالن
كشور انجام شده است نشان میدهد ،هزینههای خشكسالی به
میزان  4/4درصد ارزش افزوده زیربخشهای زراعی و باغی را كاهش
میدهد .در ایران و در بیشرت نواحی بدون توسل به آبیاری ،فعالیت
كشاورزی امكانپذیر منیباشد .در بعضی از استانها با مرصف آب
رشب باتوجه به اینكه جمعیت شهری ایران به شدت در حال رشد

و ثروت شخصی و دارایی مهمی بهشامر میرود .زمین در واقع
کاالیی است که هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ کیفیت ،ناهمگن
است(دبیری .)1394 ،از لحاظ مکانی ،ناهمگنی به این صورت است،
که نوع استفاده از زمین در مکانهای مختلف ،تفاوت دارد .از لحاظ
مکانی ،ناهمگنی به این صورت است که نوع استفاده از زمین در
مکانهای مختلف تفاوت دارد ،همچنین سبب میشود که موقعیت

مفهوم اکولوژیک یا بومشناسی زمین ،آب و انسان
 مفهوم بومشناسی زمینزمین یک عامل مهم تولید در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی
دربخش کشاورزی ،جنگل ،یا ساختامن مسکونی ،تجاری و صنعتی
میباشد .مالکیت زمین برای افراد و کشورها یک قدرت اجتامعی،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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آنها نسبت به بازار متفاوت باشد ،زمینی که در نزدیک شهر است
با زمینی که در کوهپایه و یا نقاط دور افتاده واقع شده است ،ارزش
متفاوتی خواهد داشت .از طرف دیگر زمینها از لحاظ کیفیت نیز
متفاوت هستند ،یعنی نوع خاک و حاصلخیزی آنها متفاوت است
که موجب ناهمگنی آنها میگردد .برای تعیین استفاده کارا از زمین،
نیاز به تعریف معیاری است که براساس آن رشایط کارایی بدست
میآید .معموالً استفاده کارآ از زمین به گونهای است که بیشرتین
رانت را به دنبال دارد .بنابراین رشط کارایی دقیقاً معادل با حداکرث
رانت میباشد .این معیار برای حالتهای مختلف قابل کاربرد بوده و
از انعطاف الزم برخوردار است .استفاده از زمین معموالً با سه حالت
مواجه هست .یکی حالتی که زمینها همگن هستند .در این حالت
نوع استفاده از زمین را تغییر میدهند تا بیشرتین رانت بدست آید.
حالت دوم مربوط به زمینهای ناهمگن است که در اغلب موارد
با این وضعیت مواجه هستند .این ناهمگنی به دلیل تفاوت در
مرغوبیت و موقعیت مکانی است .حالت سوم راجع به نوع مالکیت
زمین است  .در این حالت نیز کارایی معیار مطلوب از زمین ،حداکرث
رانت تعریف میشود.
 مفهوم بومشناسی تقاضای آبردپای بومشناسی تقاضای آب به کاربردهای آن بستگی دارد و

برحسب کاربرد و مصارف آن قابل تشخیص است( Pfisterو
همکاران .)2017 ،تقاضای نهایی خانوارها و یا مرصف واسطهای در
بخشهای صنعتی ،کشاورزی ،خدمات و زیست محیطی طبقهبندی
میگردد .بطورکلی تقاضای آب برحسب مصارف ،شامل :تقاضای
آب به عنوان کاالی نهایی و کاالهای واسطهای میباشد .تقاضای
واسطهای بدین معنا است که آب در تولید کاالها و خدمات از جمله
آبیاری محصول ،خنکسازی ،عملیات تولید و به حرکت در آوردن
توربینها برای تولید برق ،مورد استفاده قرار میگیرد.
 مفهوم بومشناسی انسانبطور کلی عنارصی که برای تولید میتوان ذکر کرد ،رسمایه انسانی
و مادی است .از رسمایه انسانی گاه به عنوان منابع انسانی یا هامن
نیروی کار یاد میشود .از رسمایه مادی به عنوان منابع مادی شامل:
ماشینآالت ،ساختامن و مانند آن سخن به میان میآید .اگر دو عنرص
رسمایه انسانی و مادی وجود نداشته باشد ،هرگز چیزی به عنوان
تولید یا فرآوری تحقق نخواهد یافت .از این رو تولید را برآیند طبیعی
کار و رسمایه ،یعنی رسمایه انسانی و مادی دانستهاند ،زیرا این انسان
است که با عنارصی چون خالقیت ،فعل و کار ،اندیشه و فکر خود،
درمنابع مادی ترصف و تغییرات مثبتی را ایجاد کرده و منجر به تولید
کاال یا خدمات میشود.

مبانی نظری و روش تحقیق

( )xjستانده بخش را نشان میدهد .بدین ترتیب مقدار نیازهای آب
بطور مستقیم و غیرمستقیم برای کل بخشهای اقتصادی از رابطه ()3
محاسبهمیشود.
		
()3
در گام بعدی با استفاده از روابط ( )1و ( )2ماتریس رضایب فزاینده
آب ( )Pvjطبق رابطه ( )4بدست میآید .همچنین رابطه ( )5بیان
میدارد که با افزایش یک واحد در تقاضای نهایی یا به طور مشخص با
یک واحد رسمایهگذاری ،چه میزان آب بهطور مستقیم و غیرمستقیم
توسط هر یک بخش اقتصادی مرصف میکنند.
-1
)(4
		 Pvj= PWj [I – A] . fdi
-1
)(5
			∆Pvj= PWj [I – A] . ∆fdi
این روابط برای تعیین رضیب فزاینده زمین و انسان نیز صادق است.
بطوریکه در مورد زمین نیز بیان میکند که با یک واحد تقاضا یا به
طور مشخص با یک واحد رسمایهگذاری ،چه میزان زمین به طور
مستقیم و غیرمستقیم توسط هر بخش اقتصادی بکار گرفته میشود.
و یا در مورد انسان نیز بیان میکند یک واحد تقاضا یا رسمایهگذاری
در بخشهای اقتصادی چه میزان نیروی کار (انسان) بکار گرفته
میشود .به عبارتی مدل ریاضی رضایب فزاینده از روابط ( )6تا ()11
محاسبهمیگردد.
				
)(6
				
)(7
				
)(8

دادههای آماری این تحقیق براساس آمارهای ثبتی از آب منطقهای ،آب
و فاضالب شهری و روستایی و سازمان مدیریت منابع آب با استفاده از
رویکرد جدول داده – ستانده میباشد .برای محاسبه رضیب فزاینده
آب در بخشهای اقتصادی از رویکرد جدول داده – ستانده استفاده
شده است .در این رویکرد هدف ارتباط بین تغییرات تقاضای نهایی
برای تولید و تغییرات میزان مرصف آب ،زمین و بکارگیری نیروی کار
(انسان) در هریک از بخشهای اقتصادی است .در واقع ما به دنبال
پاسخگویی به این سوال میباشیم،که با میزان مشخصی تقاضا و یا
رسمایهگذاری در هر یک از بخشها ،چه میزان آب مرصف میشود و
یا چه میزان زمین یا انسان برای تولید نیاز میباشد .روش مورد استفاده
بر اساس الگوی جدول داده-ستانده  Millerو  )2009( Blairمیباشد.
در این الگو ،رابطه هریک از نهادهها با تولید بهصورت رابطه
 A={aij}=Xij/Xjبیان میشود ،که ماتریس رضائب مستقیم که در
آن  Xijدادههای مستقیم تولید رشته فعالیت  iو  Xjبه کل ستانده
رشته فعالیت  jاست ،ماتریس کل نیازها عبارت خواهد بود از:
)(1
				Xi=[I – A]-1. fdi
)(2
		 		PWj=wj/xj
در رابطه فوق )PWj( ،مقدار مرصف آب بخش jام و یا رضیب
مستقیم آب را نشان میدهد به این معنا که به ازای یک واحد تولید
بخش jام این بخش به طور مستقیم چه مقدار آب مرصف میشود و
سنجش اثر فعالیتهای اقتصادی ایران بر تقاضای آب ،زمین و انسان در ...
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جوادی پاشاکی ،ک .و همکاران

				
)(9
				
)(10
			
)(11
 :Aرضایب مستقیم قطری آب :R ،رضایب مستقیم قطری زمین،
 :Qرضایب مستقیم قطری انسان :Z ،نهاده آب :M ،نهاده زمین،
 :Nنهاده انسان :]I – A]-1 ،رضیب معکوس لئون تیف : ،رضیب
نهادهها در قطر اصلی ماتریس،
 :به ترتیب رضیب فزاینده
آب ،زمین و انسان برحسب فیزیکی یا مقداری میباشد.
 معرفی الگوی جدول داده -ستانده و روش بهنگامسازیمعموالً جداول داده–ستانده ملی به دو روش آماری وغیرآماری تهیه
میشوند .در تهیه جداول آماری مجموعهای از اطالعات موردنیاز
گردآوری میشود كه اساس آن نیز حسابهای ملی است .از جمله
حساب تولید شامل :ارزش ستانده ،ارزش افزوده و هزینههای واسطهی
بخشها و حساب هزینه شامل :مرصف نهایی خصوصی خانوارها،
مرصف دولت و موسسات درخدمت خانوارها ،تشكیل رسمایه،
صادرات و واردات میباشد .درتهیه جدول آماری به دلیل وجود
هزینه باال و رصف وقت و زمان زیاد جهت تهیه این جداول ،معموالً
پژوهشگران سعی كردهاند كه روشهایی غیرآماری پایهریزی منایند تا
بتوان با حداقل نیازهای آماری و هزینههای مالی و انسانی،یك جدول
داده -ستانده بهنگام شده را محاسبه منود .در این مورد پژوهشگران
روشهای گوناگونی را ارائه منودهاند .از جمله روشهای غیرآماری
میتوان به موارد زیر اشاره كرد که به دلیل پیچیدگی این روشها در
این مقاله ،از پرداخنت به توضیح درباره آنها اجتناب میشود:
 -روش فرضیه رضایب ثابت

 روش قدر مطلق تفاضالت روش قدر مطلق وزنی تفاضالت روش قدر مطلق تفاضالت نرمال شده روش مربع تفاضالت روش مربع تفاضالت وزنی روش مربع تفاضالت نرمال شده روش بهینه سازی الگرانژی روش اعامل پارامرت ثابت تغییر همه جانبه1
 روش تعدیل دو نسبتیدر چارچوب روشهای تعدیل دونسبتی یكی از روشهایی كه از
استقبال عمومی بیشرتی برخوردار است و برای بهنگامكردن جداول
داده-ستانده از آن استفاده میشود روش  RASاست .در این مطالعه
برای بهنگام منودن جدول داده–ستانده از نرمافزار  EXRASکه در
محیط  MATLABبرنامه نویسی شده ،استفاده گردید (کردبچه و
همکاران.)1393،
 پوشش دادههای آماریپوشش دادههای آماری در سطح کل کشور میباشد و از دادههای آماری
ثبتیحسابهایملیسال 1391مرکزآمارایران،ترازنامهانرژی،سالنامه
آماری آب وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی استفاده شده است.
 پوشش بخشهای اقتصادیجدول به پنج بخش اقتصادی ،کشاورزی ،معدن ،صنعت ،ساختامن و
خدمات تقسیم شده است .در ناحیه دوم جدول خالص صادرات و
واردات و تغییر موجودی انبار به صورت یکجا در تقاضای نهایی دیده
شده است و با (ستانده) بخشها به عنوان پسامند تراز شده است.

نتایج و یافتههای تحقیق

دادههای غیرمستقیم داریم .دادههای غیرمستقیم دادههایی هستند
که توسط کلیه رشته فعالیتهایی خریداری میشوند که محصوالت
آنها توسط رشته فعالیت اول خریداری میشود .از طریق ماتریس
معکوس لئون تیف میتوان وابستگی تکنولوژی نظام تولیدی را
مشخص کرده و اثرات افزایش تقاضای مرصفکنندگان نهائی را در
شبکه تولید یک کشور مورد بررسی قرار داد .از حاصل رضب ماتریس
 )I – A)-1در بردار تقاضای نهائی یا ( Cمث ًال تقاضای مرصف نهائی
یعنی بخش خصوصی) ،میزان کل ستانده ناخالص مورد نیاز هر
محصول برای تامین تقاضای نهائی آن محصول مشخص میشود.
جدول ( )1نشان میدهد که اگر یک واحد تقاضا یا رسمایهگذاری
در بخش کشاورزی (برحسب یک میلیارد ریال) انجام گیرد ،افزایش
تولیدی به میزان  1/614در بخش کشاورزی صورت میگیرد .این
رضایب در بخش معدن برحسب یک واحد تقاضا برابر است با
 1/117واحد ،دربخش صنعت برحسب یک واحد تقاضا به میزان
 2/017واحد ،بخش ساختامن  1/911واحد و در بخش خدمات نیز
 1/319واحد منجر به افزایش تولید خواهد شد.

اطالعات جدول ( )1نتایج و یافتههای تحقیق در بخشهای اقتصاد
ایران در سال  1391را نشان میدهد .براساس جدول فنی مستقیم
و غیرمستقیم تولید (معکوس لئون تیف) 2این جدول پس از کرس
ماتریس رضائب فنی از ماتریس واحد و معکوس کردن آن حاصل
شد .ماتریس معکوس برای تحلیلهای داده – ستانده دارای اهمیت
ویژهای میباشد ،زیرا اثرات کامل تقاضا برای محصوالت هر بخش را
بر سایر بخشها نشان میدهد .جدول رضایب فنی (رضائب مستقیم)
رصفاً نشان میدهد هر بخش برای تولید ستانده خود نیازمند چه
دادههایی است ،ولی بررسی اثرات بعدی با استفاده از ارقام آن امکان
پذیر نیست .درحالیکه تاثیر تولید یک محصول فقط به دادههایی
ختم منیشود که مستقی ًام برای تولید آن محصول مورد نیاز است؛
بلکه تولید هر محصول ،زنجیره ممتدی از تولیدات دیگر را به دنبال
دارد .زیرا هر یک از محصوالت خریداری شده نیز به نوبه خود نیازمند
دادههای دیگریست .به این ترتیب دو نوع دادههای مستقیم و

نرشیه آب و توسعه پایدار
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سال سوم ،شامره 1395 ،1

جدول  -1رضیب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم تولید  )I – A)-1در بخش اقتصاد ایران در سال 1391
(منبع :دادههای حسابهای ملی مرکز آمار ایران و تعدیل جدول توسط محقق)

شهایاقتصادی
بخ 
كشاورزی ،شكار و جنگلداری
معدن
صنعت
ساختامن
خدمات
جمع

كشاورزی
1/22257
0/04808
0/09242
0/00785
0/24329
1/614

معدن
0/00798
1/00920
0/01664
0/00582
0/07734
1/117

• نتایج رضیب فزاینده آب
اطالعات جدول ( )2نتایج محاسبات رضیب فزاینده آب در بخشهای
اقتصادی ایران در سال  1391میباشد .این رضیب در بخش کشاورزی
نشان میدهد که به ازای یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در
اینبخش،بهمیزان 65722مرتمکعبآببطورمستقیموغیرمستقیم

صنعت
0/24016
0/22477
1/21492
0/01003
0/32671
2/017

خدمات
0/01542
0/01841
0/05358
0/02411
1/20732
1/319

ساختامن
0/05306
0/12254
0/24348
1/08633
0/40573
1/911

استفاده میشود .در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا
رسمایهگذاری در این بخش به میزان  1227مرتمکعب آب مرصف
خواهد شد .در بخشهای صنعت ،ساختامن و خدمات نیز به ترتیب
به میزان  13922مرتمکعب 3260 ،مرتمکعب و  1005مرتمکعب آب
بطور مستقیم و غیرمستقیم مرصف خواهد شد.

جدول  -2رضیب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم آب در بخشهای اقتصادی ایران در سال ( 1391برحسب مرت مکعب)
(منبع :ترازنامه انرژی وزارت نیرو -محاسبات توسط محقق)

كشاورزی
شهایاقتصادی
بخ 
كشاورزی ،شكار و جنگلداری 65596
37
معدن
63
صنعت
1
ساختامن
25
خدمات
65722
جمع

معدن
428
779
11
1
8
1227

• نیازهای آب در اقتصاد کشور
اطالعات جدول ( )3نتایج محاسبات نیازهای مستقیم وغیرمستقیم
بخشهای اقتصادی است .جمع سطری بخشهای اقتصادی نشان
میدهد که بخش کشاورزی  70104میلیون مرتمکعب آب نیاز دارد تا
بتواند تقاضای نهایی برای تولید محصوالت همه بخشهای اقتصادی
را تامین کند .سایر بخشها نیز عبارتند از :بخش معدن 620 ،میلیون
مرتمکعب ،بخش صنعت 2394میلیون مرتمکعب ،بخش ساختامن
94میلیون مرتمکعب و بخش خدمات  570میلیون مرت مکعب آب

صنعت
12886
173
828
1
34
13922

ساختامن
2847
95
166
110
42
3260

خدمات
827
14
37
2
125
1005

نیاز دارد .برای تأمین تقاضا نهایی بخش اقتصادی و کل اقتصاد نیز
 73783میلیون مرت مکعب آب نیاز است.
جمع ستونهای جدول ( )3نیز نشان میدهد که هر بخش اقتصاد
چقدر آب برای هزینه واسطهای تولید بخش خودش نیاز دارد .به
ترتیب نیاز بخشها ،عبارتند از :بخش کشاورزی 32281 ،میلیون مرت
مکعب ،بخش معدن 62 ،میلیون مرت مکعب ،بخش صنعت35457 ،
میلیون مکعب ،بخش ساختامن 2452 ،میلیون مرت مکعب و بخش
خدمات 3531 ،میلیون مرت مکعب آب برای تولیدات خودش نیاز دارد.

جدول  -3نیازهای مستقیم و غیرمستقیم آب در بخشهای اقتصادی -برحسب میلیون مرت مکعب در اقتصاد ایران سال 1391
شهایاقتصادی
بخ 
كشاورزی
معدن
صنعت
ساختامن
خدمات
جمع
سنجش اثر فعالیتهای اقتصادی ایران بر تقاضای آب ،زمین و انسان در ...

كشاورزی
32218/88
18/21
30/95
0/39
12/38
32280/82

معدن
21/63
39/31
0/57
0/03
0/40
61/95

صنعت
32816/94
441/52
2109/66
2/58
86/20
35456/92
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ساختامن
2141/61
71/10
124/88
82/72
31/62
2451/93

خدمات
2905/21
49/85
128/29
8/57
439/30
3531/23

جمع
70104/29
620/00
2394/36
94/30
569/91
73782/86
جوادی پاشاکی ،ک .و همکاران

• نتایج رضیب فزاینده زمین
اطالعاتجدول()4نتایجمحاسباترضیبفزایندهزمیندربخشهای
اقتصادی میباشد .این رضیب در بخش کشاورزی نشان میدهد یک
واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش به میزان 137552
مرتمربع زمین بطور مستقیم و غیرمستقیم استفاده میشود .این رقم

نشان دهنده بازده پائین در بخش کشاورزی است .در بخش معدن
نیز به ازای یک واحد تقاضا یا رسمایهگذاری در این بخش به میزان
 2576مرتمربع ،زمین استفاده خواهد شد .در بخشهای صنعت،
ساختامن و خدمات نیز به ترتیب به میزان  6419 ،27888و 1832
مرتمربع زمین بطور مستقیم و غیرمستقیم استفاده خواهد شد.

جدول  -4رضیب فزاینده زمین مستقیم و غیرمستقیم تولید برحسب مرت مربع در بخشهای اقتصاد ایران در سال 1391
شهایاقتصادی
بخ 
كشاورزی ،شكار و جنگلداری
معدن
صنعت
ساختامن
خدمات
جمع

كشاورزی
137425
79/5
38/6
1
8/7
137552

معدن
897
1668/5
7
0/7
2/8
2576

• نتایج رضیب فزاینده انسان
اطالعات جدول ( )5نتایج محاسبات رضیب فزاینده انسان در
بخشهای اقتصادی میباشد .این رضیب در بخش کشاورزی نشان
میدهد که یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش به
میزان 4/2نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم بکار گرفته شود .در بخش

صنعت
26996
371/6
507/5
1/2
11/7
27888

ساختامن
5965
202/6
101/7
135/1
14/6
6419

خدمات
1733
30/4
22/4
3
43/3
1832

معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا رسمایهگذاری در این بخش به
میزان  0/5نفر بکارگرفته خواهد شد .این رقم نشان میدهد بخش
معدن رسمایهبر بوده و کمرت از نیروی کار (انسان) استفاده میکند .در
بخشهای صنعت ،ساختامن و خدمات نیز به ترتیب به میزان 2/5نفر،
 4/8نفر و 2/4نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم بکار گرفته م یشوند.

جدول  -5رضیب فزاینده نیروی کار(انسان) مستقیم و غیرمستقیم تولید برحسب نفر دربخشهای اقتصاد ایران در سال 1391
صنعت ساختامن خدمات
كشاورزی معدن
شهایاقتصادی
بخ 
0/05
0/16
0/72
0/02
3/65
كشاورزی ،شكار و جنگلداری
0/01
0/04
0/07
0/31
0/01
معدن
0/05
0/21
1/06
0/01
0/08
صنعت
0/08
3/63
0/03
0/02
0/03
ساختامن
2/24
0/75
0/61
0/14
0/45
خدمات
2/42
4/79
2/48
0/51
4/22
جمع

• نتایج پیوند پسین و پیشین مستقیم تولید در اقتصاد ایران
پیوند پسین مستقیم :2یعنی اینکه یک بخش اقتصادی در فرآیند
تولید خود چه میزان از کاالها و خدمات خود و سایر بخشهای
اقتصادی را بطور مستقیم مورد استفاده قرار میدهد و از منظر
بخش تقاضاکننده مورد سنجش قرار میگیرد .جمع ستونی ماتریس
رضایب مستقیم هر بخش را پیوند پسین مستقیم آن بخش مینامند.
پیوند پیشین مستقیم :4پیوند پیشین مستقیم از منظر بخش
عرضهکننده مورد سنجش قرار میگیرد .یعنی یک بخش به چه
میزان از تولید خود را به عنوان واسطه به خود و سایر بخشها
عرضه میکند .جمع سطری ماتریس رضایب مذکور را پیوند پیشین
مستقیم مینامند .اطالعات جدول ( )6پیوند پسین مستقیم تولید از
نرشیه آب و توسعه پایدار

منظر بخش تقاضاکننده و پیوند پیشین مستقیم تولید از منظر بخش
عرضهکننده را نشان میدهد.
جدول  - 6پیوندهای پسین و پیشین مستقیم تولید
در بخشهای اقتصادی ایران در سال 1391
شهایاقتصادی
بخ 
كشاورزی ،شكار و جنگلداری
معدن
صنعت
ساختامن
خدمات

28

پیوندپسین
مستقیم
0/40
0/08
0/68
0/58
0/22

پیوندپیشین
مستقیم
0/34
0/28
0/43
0/10
0/81
سال سوم ،شامره 1395 ،1

• نتایج پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم
اطالعات جدول ( )7پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم
تولید هر بخش را از منظر بخش تقاضا محور و عرضه کننده و
در چارچوب الگوی عرضه محورش مورد سنجش قرار میگیرد.
پیوند مذکور نشان میدهد که با افزایش یک واحد ارزش افزوده
در یک بخش ،به چه میزان سبب افزایش تولید آن بخش در کل
اقتصاد خواهد شد .از جمع سطری ماتریس رضایب فزاینده ستانده
(تخصیص) ،پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم بدست میآید.

منیدهد .برای رفع این نارسایی ،پژوهشگران روشهای مختلفی
را پیشنهاد منودهاند .یکی از این روشها ،نرمالیزه کردن پیوندها
میباشد .هدف ،نرمالیزه کردن عملکرد متوسط هر بخش به
متوسط کل اقتصاد میباشد .شاخصهای بدست آمده میتوانند
بزرگرت از واحد و یا کوچکرت از واحد باشند .شاخصی که بزرگرت از
یک باشد ،بخش پیرشو یا کلید اقتصاد را نشان میدهد .یعنی اگر
ش رسمایهگذاری شود ،زودتر به رشد اقتصادی منجر
در این بخ 
خواهد شد.

جدول  -7پیوندهای پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم
(معکوس لئونتیف) تولید در بخشهای اقتصادی در سال 1391

جدول  -8پیوندهای پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم (معکوس
لئون تیف) تولید نرمالیزه در بخشهای اقتصادی در سال 1391

5

شهایاقتصادی
بخ 

رضیب پیوند
پسینمستقیم
وغیرمستقیم

رضیب پیوند
پیشینمستقیم
وغیرمستقیم

كشاورزی ،شكار و جنگلداری
معدن
صنعت
ساختامن
خدمات

1/61
1/12
2/02
1/91
1/32

1/54
1/42
1/62
1/13
2/26

رضیب پیوند
رضیب پیوند
شهایاقتصادی
بخ 
پسین نرمال شده پیشین نرمال شده
0/96
1/01
كشاورزی ،شكار و جنگلداری
0/89
0/70
معدن
1/02
1/27
صنعت
0/71
1/20
ساختامن
1/42
0/83
خدمات

جداول ( )9و ( )10آمار و اطالعات مربوط به مقدار آب و زمین
ش به
استفاده شده و نیروی کار بکار گرفته شده و ستانده هر بخ 
تفکیک مرصف واسطه و ارزش افزودهی بخشهای اقتصادی ایران
در سال  1391را نشان میدهند.

• پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پسین و پیشین نرمال شده
شاخص پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پسین و پیشین
لئونتیف ،بخشهای کلیدی و رتبهبندی آنها را به درستی نشان
6

جدول  -9مقدار آب ،زمین ،نیروی انسانی و ستاندهی بخشهای اقتصادی ایران در سال 1391
معدن
620
1329
247
804

*
كشاورزی
رشح
70104
آب (میلیون مرتمکعب)
146870
زمین (کیلومرت مربع)
3902
اشتغال (هزار نفر)
ستانده بخشها (هزار میلیارد ریال) 1306

صنعت
2394
1467
3062
3512

ساختامن
94
116
3112
931

خدمات
569
197
10227
5501

جدول  -10ستانده ،مرصف واسطه و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران در سال (1391بر حسب هزار میلیارد ریال)
(منبع :حسابهای ملی مرکز آمار ایران و محاسبه مرصف واسطه در بخشهای اقتصادی توسط محقق)

بخشهایاقتصادی
كشاورزی ،شكار و جنگلداری
معدن
صنعت
ساختامن
خدمات
مرصف واسطه
ارزش افزوده
ستانده

سنجش اثر فعالیتهای اقتصادی ایران بر تقاضای آب ،زمین و انسان در ...

كشاورزی
221
32
73
3
196
524
782
1306

معدن
3
4
8
3
47
66
738
804

29

صنعت
571
622
539
6
647
2386
1125
3512

ساختامن
2
64
161
67
242
537
394
931

خدمات
18
31
183
101
855
1188
4312
5501

جوادی پاشاکی ،ک .و همکاران

به همین دلیل بخش کشاورزی نیز بیشرتین میزان استفاده از زمین
و مرصف آب به خود اختصاص داده است .زمینی که عاملی برای
زیست محیط و تولید غذا برای انسان و آرامش و رفاه خانوارها و
عامل تولید در بخشهای صنعت ،معدن و خدمات میباشد.
سیاستگذاری در بخش آب ،با توجه به نوع تکنولوژی مرصفکننده
و زیرساختهای منابع آبی ،بحث میزان رسمایهگذاری در اموری
همچون زیرساختهای تولید ،ابزار و تجهیزات آبرسانی ،ماشینآالت،
مهار آبهای سطحی و بهسازی کانال آبرسانی است .تغییرات ناشی
از میزان رسمایهگذاری برای کلیه بخشهای اقتصادی تنها در قالب
جدول داده–ستانده قابل سنجش و اندازهگیری است .رضیب فزاینده
یکی از شاخصهای تغییرات ناشی از رسمایهگذاری و آثار آن بر روی
بخشهای اقتصادی و میزان مرصف منابع را نشان میدهد.
دومین سیاست میتواند مدیریتی باشد .این سیاست در واقع هامن
سیاست مالی است ،یعنی تغییرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی
(مرصف خانوار ،هزینه نهایی دولت ،رسمایهگذاری و صادرات) است.
الزم است قبل از اعامل هرگونه سیاست قیمت و یا تعرفه قیمتی ،اثر
آن بر مقدار مرصف آب ،زمین و انسان مورد توجه قرار گیرد.
آثار رسمایهگذاری در بخش منابع انسانی نیز با تعیین رضیب فزاینده
انسان قابل سنجش است که میتواند سطح بهرهوری نیروی کار،
ارتقاء دانش و سطح تحصیالت و میزان رسمایهگذاری انسانی را
پیشبینی کرد .انسان با کسب مهارت با استفاده از تکنولوژی جدید
موجب کاهش هزینههای تولید میشود.

نتیجهگیریوپیشنهادات
یکی از سیاستهای مهم دربحث اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از
منابع داخلی و توسعه پایدار است ،رضایب فزاینده آب ،زمین وانسان،
ابزار مناسبی برای هرگونه اعامل سیاستهای مالی است ،در واقع این
شاخصها تغییرات تقاضای اقتصاد بر اکولوژیک یا بوم شناسی آب،
زمین و انسان را نشان میدهد .به عبارتی اگر بهدنبال رشد اقتصاد 8
درصدی در سطح ملی باشیم و یا رشد جمعیت بیش از  1/3درصد
بهعنوانسیاستجمعیتیدردستورکارباشد،بایدبدانیماینسیاست
بر اکولوژیک چه میزان تاثیرگذار است و منجر به مرصف چه میزان
آب ،زمین و انسان در فرآیند تولید میشود .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که برای هر واحد تقاضا یا رسمایهگذاری (برحسب میلیارد
ریال) در بخش کشاورزی 65722 ،مرتمکعب آب مرصف میشود.
همچنین در سایر بخشهای اقتصادی که عبارتند :صنعت ،معدن،
ساختامن و خدمات به ترتیب 3260،1227،13922و 1005مرتمکعب
آب مرصف خواهد شد .نتایج محاسبه رضیب فزاینده زمین نشان
میدهد که برای هر واحد تقاضا (میلیارد ریال) و یا رسمایهگذاری
در بخش کشاورزی  137552مرتمربع زمین ،بخش صنعت 27888
مرتمربع ،معدن  2576مرتمربع ،ساختامن  6419مرت مربع و در بخش
خدمات  1832مرتمربع زمین زیر بنا مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس نتایج مشاهده میشود در اقتصاد ایران ،زمین بهدرستی در
فرآیند تولید بکارگرفته نشده و سطح بازدهی تولید آن پائین میباشد.
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