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This Paper has studied the relationship between water
consumption and value-added in the agriculture and
industry sectors based on the Kuznets curve hypothesis,
considering the low water demand and the need for water
consumption management in different economic sectors
of Iran. For this purpose, data of water consumption and
value-added related to Iran's agriculture and industry
sectors from 1991-2016 have been used. To analyze the
relationship between variables, the method of Bootstrap
Quintile Regression has been used. Results indicated that
during the studied period there was a significant
relationship between water consumption and agriculture
value added, which is consistent with the Kuznets curve
hypothesis. As production and value-added increased,
water consumption has increased up to its maximum point
and then with continued growth in production; water
consumption has decreased. Also, there was a positive and
significant linear relationship between value-added and
water consumption in the industry sector. So, the Kuznets
curve hypothesis was not confirm in the industry sector.
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با توجه به پدیده کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخشهای
 پژوهش حاضر رابطه بین مصرف آب و،مختلف اقتصادی کشور
ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت را بر پایه فرضیه
 بهاین منظور از دادههای.منحنی کوزنتس بررسی کردهاست
مصرف آب و ارزش افزوده مربوط به بخشهای کشاورزی و صنعت
 استفاده و برای تجزیه و تحلیل روابط بین1370-1395 طی دوره
 رگرسیون کوانتایل بهرهبرداری شدهBootstrap متغیرها از روش
 یافتههای پژوهش نشان میدهند که طی دوره مورد مطالعه.است
رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش
.کشاورزی وجود دارد که با فرضیه منحنی کوزنتس سازگاراست
 مصرف آب در ابتدا،بهطوری که با افزایش تولید و ارزش افزوده
 مصرف آب،تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد تولید
 اما رابطه بین ارزش افزوده و مصرف آب در.کاهش یافتهاست
، از اینرو.بخش صنعت بهصورت خطی مثبت و معنادار است
.فرضیه منحنی کوزنتس در بخش صنعت تایید نمیشود
 ارزش، ارزش افزوده بخش کشاورزی، مصرف آب:کلمات کلیدی
.Bootstrap  روش،افزوده بخش صنعت

افزایش جمعیت و افزایش درآمد سرانه به ازدیاد تقاضای آب و
کمیابی منابع آب شرب منجر میشوند ( .)Rock, 1998از طرف
دیگر و از دیدگاه اقتصادی ،میزان آب مصرفی از یکسو نهادهای
برای تولید است و از سوی دیگر مصرف آن بهمعنی کاهش ذخایر
و منابع در دسترس جامعه است .بنابراین ارتباط بین مصرف آب
و تولید اقتصادی حایز اهمیت است .در بلندمدت عدم مصرف
بهینه آب در بخشهای تولیدی در کنار بروز کمیابی منابع آب
تهدیدی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند .بر این
اساس ،به منظور مدیریت صحیح منابع از دیدگاه اقتصادی تجزیه
و تحلیل ارتباط بین آب مصرفی و توسعه اقتصادی مهم و ضروری
است.
بررسی مصرف آب در بخشهای مختلف کشور حاکی است
طی دو دهه اخیر بیشترین سهم مصرف آب کشور مربوط به بخش
کشاورزی بوده و در مقابل ،بخش صنعت در مصرف آب سهم
پایینی داشته است .جدول  1متوسط سهم مصرف آب و سهم
ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی را در دو بخش کشاورزی و
صنعت برای دوره زمانی  1395-1370نشان میدهد .اطالعات
مربوطه به مصرف آب بر حسب اطالعات میزان مصرف آب زیر
زمینی و مصرف سدهای مخزنی بزرگ کشور گردآوری شدهاند.

 -1مقدمه
دستیابی به توسعه پایدار همراه با افزایش تولید و اشتغال
مهمترین سیاستهای اقتصادی کشورهای درحال توسعه
محسوب میشوند .درنتیجه افزایش تولید با افزایش مصرف منابع
طبیعی از جمله آب همراه است .در دهههای اخیر بحران کاهش
منابع آبی همراه با گرم شدن کره زمین باعث شدهاند کمآبی و
رابطه آن با رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و
برنامهریزان اقتصادی قرار گیرند .عالوهبر این ،ایران کشوری
درحال توسعه با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک است.
از اینرو ،اهمیت ارتباط رابطه تولید و مصرف آب بسیار مهمتر از
کشورهایی میشود که مشکل کم آبی کمتری دارند .کاهش سرانه
منابع تجدید شونده آب ،افزایش دمای زمین و همچنین وقوع
خشکسالی مهمترین عواملی هستند که مدیریت صحیح مصرف
آب در بخشهای مختلف اقتصادی را پررنگتر میسازند.
همانگونه که ) Gleick (1993بیان میکند در کنار سایر
نهادههای تولید ،دسترسی به منابع آب تازه و قابل شرب از جنبه
تحرک و رشد صنعت ،رشد تولید محصوالت غذایی و تولید انرژی
الکتریسیته مهم و قابل تامل است .مطالعات تجربی نشان میدهند

جدول  -1سهم آب مصرفی و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت کشور (سالنامه آماری ،سالنامه آب کشور و بانک مرکزی)
13۷0

1395

13۷0-1395

سهم مصرف

دوره زمانی

سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی ()%

88/66

82

86

سهم آب مصرفی در بخش صنعت ()%

1/97

2/3

2/04

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ()%

12/32

9/96

9/02

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ()%

16/36

12/29

14/24

بررسی میزان مصرف آب و ارزش افزوده تولید در دو بخش
کشاورزی و صنعت نشان میدهند در سال  1370و  1395سهم
مصرف آب در بخش کشاورزی بهترتیب برابر  88/66و  82درصد
است .همچنین ،سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید
ناخالص داخلی در سالهای  1370و  1395برابر  12/32و 9/96
درصد است .در مقابل ،سهم مصرفی آب بخش صنعت در سال
 1370و  1395بهترتیب به میزان  1/97و  2/3درصد است،
درحالیکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص
داخلی در سال  1370و  1395برابر  16/36و  12/29درصد است.
با مقایسه دو سال  1370و  1395یافتههای تجربی اقتصاد ایران
حاکیاند در بخش کشاورزی نسبت ارزش افزوده به تولید ناخالص
داخلی کاهش معناداری داشته ولی سهم مصرف آب در این بخش
همچنان باال و چشمگیر است .بررسی بخش صنعت نیز بر افزایش
مصرف آب و کاهش سهم ارزش افزوده آن از تولید داللت دارد.
با توجه به تاکید بر مدیریت صحیح مصرف آب در بخشهای
مختلف اقتصاد ایران سوال مهم این است که آیا بخش کشاورزی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

و صنعت کشور از مزایای رشد ارزش افزوده بهمنظور مدیریت
مصرف آب بهره بردهاند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش پژوهش
حاضر با استفاده از منحنی زیستمحیطی کوزنتس 1رابطه بین
مصرف آب و ارزش افزوده را در بخشهای کشاورزی و صنعت
بررسی میکند .مهمترین کاربرد تحلیل منحنی زیست محیطی
کوزنتس بررسی کارآیی میزان مصرف آب در بخشهای تولیدی
است .همراه با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی،
میزان مصرف آب در کشور نیز افزایش مییابد .با استفاده از
منحنی کوزنتس محیطزیست میتوان بررسی کرد که آیا با تداوم
تولید و رشد اقتصادی ،تغییرات تکنیکی بهمنظور صرفهجویی در
مصرف آب صورت گرفتهاست یا خیر.
آگاهی از میزان تاثیرپذیری و کشش میزان مصرف آب نسبت
به ارزش افزوده ،از یکسو سیاستگذاران حوزه منابع و انرژی کشور
را در برآورد دقیق تغییرات مصرف آب در بخش کشاورزی و
صنعت یاری میکند و از سوی دیگر امکان برنامهریزی صحیح
بهمنظور حفظ و ذخیره منابع آب و همچنین تدوین الگوی بهینه
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میدارد در رابطه با مسئله مصرف آب و منابع آن ،جوامع سه فاز
مختلف را طی میکنند .در فاز اول که مراحل اولیه توسعه
اقتصادی و اجتماعی است ،میزان منابع آب و لزوم حفظ و یا
تجدید آن چندان موردنظر جوامع نیست و مدیریت هدفداری در
مورد آن دیده نمیشود .در این مرحله جامعه از میزان عرضه آب
و کاهش منابع آبی نگرانی ندارد .در فاز دوم که همراه با رشد و
توسعه اقتصادی است ،افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی و
تولیدی در جامعه بیشتر میشود و چون حجم منابع آبی در
دسترس ثابت هستند ،نیازهای بشری نسبت به منابع موجود آب
افزایش مییابند .در مرحله سوم ،بحث مصرف آب و نحوه مدیریت
آن اهمیت مییابد .در این مرحله هزینه دسترسی به آب شرب و
تازه برای جامعه افزایش یافته و جامعه بدنبال حل مشکالت
کمآبی و احیای منابع زیر زمینی و یا حداقل مدیریت بهینه منابع
آبی است.
مرحله اول و دوم را میتوان در قالب منحنی کوزنتس در
رابطه مستقیم بین مصرف آب و تولید اقتصادی توضیح داد.
افزایش تولید و درآمد و افزایش سطح توسعه جامعه با افزایش
مصرف آب همراه است .اما زمانیکه اقتصاد با مسایل بهینگی در
مصرف آب و حداقل کردن هزینههای مصرف آب همراه با تولید
بیشتر روبرو میشود ،اقتصاد به نقطه چرخش منحنی کوزنتس
نزدیک میشود .اتخاذ سیاستهای مناسب مدیریت مصرف آب در
بخشهای مختلف و استفاده از فناوریهای مناسب باعث میشوند
تا اقتصاد رابطهای منفی بین مصرف منابع آبی و درآمد را تجربه
کند .در این مرحله که فاز سوم ( Rock )1998است همراه با
افزایش رشد و سطح توسعه اقتصادی میزان مصرف منابع آبی
کاهش مییابند.

مصرف فرآهم میسازد .بر این اساس ،فرضیه پژوهش بر وجود
رابطه کوهانی شکل ( Uمعکوس) در بخشهای کشاورزی و صنعت
استوار است .برای این منظور دادههای سری زمانی کشور طی
2
دوره  1395-1370و رویکرد  Bootstrapرگرسیون کوانتایل
استفاده میشوند.
سازماندهی پژوهش به این شکل است که پس از بیان مقدمه،
ادبیات موضوع در بخش دوم بررسی میشود .در بخش سوم،
روششناسی پژوهش تشریح میشود .در بخش چهارم ،یافتههای
تجربی پژوهش ارایه میشوند .بخش پنجم به نتیجهگیری و ارایه
پیشنهادات اختصاص دارد.
 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
در مقاله حاضر ،وجود رابطه بین مصرف آب و ارزش افزوده
در بخشهای کشاورزی و صنعت در قالب منحنی کوزنتس
محیطزیست تحلیل میشود Kuznets )1955( .ارتباط بین
نابرابری درآمدی و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را
بررسی کرد .نتایج وی نشان دادند بین سطح توسعهیافتگی و
نابرابری درآمد یک رابطه کوهانی شکل ( Uمعکوس) وجود دارد.
در شکل  1محور افقی و عمودی بهترتیب درآمد سرانه و نابرابری
درآمدی را نشان میدهند .همانگونه که مشاهده میشود در ابتدا
با افزایش درآمد سرانه میزان نابرابری افزایش مییابد .زمانیکه
اقتصاد از منافع حاصل از رشد بهره میبرد ،اقتصاد از نقطه
چرخش 3عبور کرده و ارتباط بین دو متغیر منفی میشود .به بیان
دیگر با رشد و پیشرفت اقتصادی و تخصیص بهینه منابع و عوامل
تولید ،با افزایش درآمد سرانه نابرابری درآمدی کاهش مییابد.

 -2-2پیشینه تحقیق
نابرابری

در زمینه ارتباط مصرف آب و رشد اقتصادی مطالعات
متعددی صورت گرفتهاند Rock )1998( .با استفاده از دادههای
سری زمانی دوره  1994تا  1997رابطه بین مصرف آب شرب و
درآمد سرانه را در بین ایالتهای مختلف آمریکا بررسی کرد .نتایج
وی نشان دادند رابطهی کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و
درامد سرانه بر قرار بودهاست .همچنین رابطه مصرف آب و درآمد
سرانه به کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی و سیاستهای
تجاری اتخاذ شده در نوع کاالهای تولیدی بستگی دارد .با درنظر
گرفتن تاثیر عوامل فوق Rock )1998( ،معتقد است در رابطه با
مصرف صحیح منابع آب شرب و اجتناب از مسایل کمآبی ،الزم
است تا منابع آب تازه و شرب طی یک فرآیند اقتصادی -اجتماعی
توسعهیافته مدیریت و برنامهریزی شوند.
( Zhou and Tol )2005با استفاده از دادههای استانی کشور
چین طی دوره  2003-1997و رویکرد دادههای پانلی ارتباط بین

درآمدی
منحنی کوزنتس

رشد اقتصادی
شکل  -1رابطه نابرابری و درآمدسرانه در قالب منحنی کوزنتس

از سال  1990به بعد منحنی کوزنتس در بحث محیطزیست
کاربرد فراوان یافت که در آن ،رابطه آلودگی محیط زیست و رشد
اقتصادی (تولید سرانه) مورد ارزیابی قرار میگیرد و تحت عنوان
منحنی کوزنتس محیطزیست مشهور است Rock )1998( .بیان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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درآمد و مصرف آب را در بخش صنعت و کشاورزی بررسی کردند.
نتایج نشان میدهند در هر دو بخش صنعت و کشاورزی بین
میزان مصرف آب و تولید رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .در
بخش کشاورزی دمای هوا و بعد خانوار با مصرف آب رابطه مثبت
داشتهاند .در بخش صنعت دمای هوا و منابع آب رابطه مثبت و
قیمت آب با مصرف آب رابطه منفی داشتهاندJia et al. (2006) .
رابطه بین تغییر مصرف آب صنعتی و درآمد را بر پایه منحنی
کوزنتس در کشورهای مختلف طی دوره  2000-1960بررسی
کردند .نتایج نشان میدهند در کشورهای توسعهیافته همراه با
افزایش مصرف آب صنعتی ،درآمد افزایش یافته و پس از رسیدن
اقتصاد به نقطه چرخش همراه با افزایش سطح درآمد میزان تغییر
در مصرف آب صنعتی کاهش مییابد .بنابراین ،فرضیه منحنی
کوزنتس برای کشورهای توسعهیافته پذیرفته میشود .در
کشورهای درحال توسعه رابطه مصرف آب صنعتی و درآمد سرانه
مثبت بودهاست ،ولی وجود منحنی کوزنتس برای این کشورها
تایید نمیشود.
) Bhattarai (2008با استفاده از فرضیه کوزنتس محیطزیست
رابطه میزان آبیاری اراضی و درآمد و همچنین عوامل اثرگذار بر
ارتباط بین آبیاری اراضی و درآمد سرانه را در  66کشور در حال
توسعه منتخب و دوره زمانی  1992-1972بررسی کردند .یافتهها
نشان میدهند در اوایل مرحله توسعه تقاضای آبیاری زمینها باال
است ،ولی با افزایش درآمد این تقاضا کاهش یافتهاست .در مجموع
در کشورهای مورد مطالعه فرضیه کوزنتس محیطزیست بین
آبیاری اراضی و درآمد پذیرفته شدهاستHemati et al. (2011) .
با استفاده از دادههای بین کشوری مربوط به  132کشور در سال
 2006و رویکرد رگرسیون ،انتقال مالیم رابطه میزان آب مصرفی
و درآمد را در بخش صنعت بررسی کردند .نتایج حاکی است که
رابطه بین مصرف آب و درآمد بخش صنعت غیرخطی و بهشکل
کوهانی است .عواملی چون درجه توسعهیافتگی ،سطح درآمد،
کمیابی منابع آب و ساختار اجتماعی -اقتصادی کشورها بر رابطه
بین مصرف آب و درآمد بخش صنعت اثرگذارند.
( Thompson )2014بر پایه منحنی کوزنتس محیطزیست
ارتباط آلودگی آب و درآمد را در بین سی کشور متعلق به قاره
اروپا و آمریکا بررسی کرد .این تحقیق ،از دادههای مربوط به سی
کشور طی دوره  2000-1980استفاده کردهاست که در آن میزان
اکسیژن بیوشیمیایی ( )BODدر آب بهعنوان شاخص آلودگی آب
انتخاب شدهاست .در این مطالعه کشورها برحسب اینکه دارای
رودخانه مرزی هستند و یا فاقد رودخانه مرزیاند ،به دو گروه
تقسیم شدهاند .نتایج تحقیق حاکی است منحنی کوزنتس
محیطزیست در هر دو گروه پذیرفته شدهاست .با این تفاوت که
نقطه چرخش منحنی کوزنتس زیستمحیطی در کشورهای دارای
رودخانه مرزی نسبت به کشورهای فاقد رودخانه مرزی کوچکتر
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بودهاست .به بیان دیگر کشورهای دارای رودخانه مرزی زودتر از
گروه دوم به سیاستها و راهبردهای کاهش آلودگی اقدام کردهاند.
) Najafi Alamdarlo (2016ارتباط بین مصرف آب ،ارزش
افزوده و آلودگی ناشی از دیاکسید کربن را در بخش کشاورزی
ایران بررسی کرده است .در این مطالعه برای تحلیل روابط بین
متغیرها دادههای استانی طی دوره  1394-1382و رویکرد
گشتاورهای تعمیمیافته پانلی استفاده شده است .یافتهها حاکی
است همراه با رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ابتدا آلودگی
زیستمحیطی افزایش و سپس کاهش یافتهاست .همچنین ،رابطه
کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی در
بین استانهای کشور تایید شدهاست.
) Gu et al. (2017با استفاده از دادههای تولید ناخالص داخلی
و مصرف آب در بخش صنعت فرضیه منحنی کوزنتس
محیطزیست را طی دوره  2014-2002برای کشور چین آزمون
کردند .در این مطالعه منحنی کوزنتس یکبار برای کل کشور و
بار دوم به تفکیک کشور برحسب هشت ناحیه مانند نواحی
شمالی ،غربی ،جنوبی وشرقی کشور برآورد شدهاست .نتایج نشان
دادند بین رشد اقتصادی و مصرف سرانه آب در بخش صنعت هم
در کل کشور و هم در نواحی هشتگانه رابطه کوهانی شکل وجود
داشتهاست.
( Miglietta et al. )2017در مطالعهای بین کشوری با استفاده
از رویکرد دادههای پانلی ،فرضیه کوزنتس محیطزیست را برای
مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی و درآمد ملی داخلی
آزمون کردند .در این مطالعه از اطالعات آماری  94کشور طی
دوره  2005-1995و روش حداقل مربعات معمولی بهره گرفته
شدهاست .یافتهها نشان میدهند ارتباط بین مصرف آب و درآمد
ملی داخلی بهشکل  Nاست .بنابراین ،طی دوره مورد مطالعه
فرضیه کوزنتس محیطزیست برای مصرف آب رد شدهاست.
( Zhang et al. )2017فرضیه زیستمحیطی کوزنتس را
براساس ارتباط مصرف آب صنعتی و رشد اقتصادی کشور چین
طی دوره  2014-2002آزمون کردند .یافتهها نشان دادند که
فرضیه کوزنتس محیطزیست برای مصرف آب رد نمیشود .بهبیان
دیگر ،رابطه کوهانی شکلی بین مصرف آب صنعتی و تولید
ناخالص داخلی وجود داشتهاست .همچنین عواملی چون تعدیل
ساختار صنعت ،افزایش کارآیی مصرف آب و استفاده از فنآوری
مناسب باعث میشوند همراه با افزایش تولید میزان رشد مصرف
آب صنعتی کاهش یابد Wang and Li )2018( .رابطه مصرف آب
صنعتی شهری و توسعه اقتصادی شهر تیانجین کشور چین را
بررسی کردند .آنها بهمنظور بررسی معنیداری بین متغیرهای
تحقیق از دادههای مصرف آب صنعتی و ارزش افزوده صنایع
تولیدی و جمعیت طی دوره  2015-2005استفاده کردند .نتایج
نشان میدهد طی دوره مورد بررسی همراه با افزایش رشد
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اقتصادی میزان مصرف آب صنعتی روندی کاهشی و سپس
افزایشی را تجربه کردهاست .همچنین ،نرخ رشد مصرف آب
صنعتی کمتر از نرخ رشد اقتصادی است.
مهرآرا و همکاران ( )1390در مطالعهای بین کشوری بهمنظور
آزمون منحنی زیستمحیطی کوزنتس مبتنی بر منابع طبیعی
اثرات درآمد سرانه بر میزان برداشت سرانه آب در بخش کشاورزی
بررسی کردند .در این مطالعه از دادههای مقطعی  163کشور در
سال  2006استفاده شدهاست .یافتهها حاکی از آن است که
فرضیه کوزنتس مبتنی بر ارتباط کوهانی شکل بین درآمد سرانه
و میزان برداشت آب در بخش کشاورزی تایید شدهاست .همچنین
نتایج نشان میدهند کشور ایران در سال  2006از حیث میزان
برداشت آب در وضعیت بحرانی قرار داشتهاست .کیانی و سیدی-
ویند ( )1392رابطه گسترش بخشهای اقتصادی و کارآیی مصرف
آب در استانهای مختلف را با فراوانی آب بررسی کردند .آنها
برای این منظور با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای
تصحیح شده الگوی مصرف آب در ایران را برای سال 1387
ارزیابی کردند .نتایج نشان میدهند شدت مصرف کل آب در
استانهای کم آبتر خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خوزستان،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،قم ،کرمان و هرمزگان از میانگین
کشور بیشتر است .همچنین ،در استانهای کم آبتر خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس و
کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و
اقتصاد در بخشها با آببری بیشتر گسترش یافته است.
کرباسی و رفیعی دارانی ( )1393با استفاده از اطالعات جدول
داده-ستانده تاثیر تغییر در اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف
آب کشاورزی استان خراسان رضوی را محاسبه کردند .یافتهها
نشان دادند افزایش اجزای تقاضای نهایی به افزایش مصرف آب
منجر شدهاست .بر این اساس ،با افزایش  20درصد صادرات و
مصرف بخش خصوصی میزان مصرف کل آب کشور بهترتیب به
میزان  860342و  712746هزار مترمکعب افزایش یافتهاست.
سهم بخش کشاورزی از این افزایش بهترتیب برابر  95/74و
 98/05درصد است .همچنین کشش مصرف آب نسبت به
تغییرات اجزای تقاضای نهایی کوچکتر از  1برآورد شدهاست که
از بیکشش بودن آن نشان دارد.
حیدری ( )1395رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب را در 60
کشور از جمله ایران با استفاده از روش دادههای پانلی و اثرات
ثابت طی دوره زمانی  2012-1992بررسی کرده است .نتایج
نشان میدهند بین رشد اقتصادی و مصرف آب رابطهای کوهانی
شکل وجود داشته است .بنابراین در دوره مورد مطالعه فرضیهی
منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب از جمله
ایران برقرار است .بهاین معنی که با افزایش درآمد سرانه ،مصرف
آب تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی ،مصرف
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آب کاهش مییاید .عربمازار و همکاران ( )1395با استفاده از
الگوی تعمیمیافته داده-ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و
ترکیبی ارزشی -مقداری و با بهرهگیری از اطالعات سال 1390
روابط بین بخشی آب در اقتصاد ایران را بررسی کردند .نتایج نشان
میدهند بخش کشاورزی علیرغم حجم باالی مصرف مستقیم از
کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب ،یعنی آببری کل به مستقیم،
برخوردار است .بر اساس نتایج این تحقیق ،الیه پنهان مبادالت
بین بخشی مصرف آب نیز نشان میدهد بخش کشاورزی از منظر
بخش عرضهکننده و تقاضاکننده بهترتیب  92و  58درصد از کل
منابع کشور را به خود اختصاص دادهاست.
نصراللهی و زارعی ( )1397با استفاده از رهیافت داده-ستانده
ایران مربوط به سال  1390جریانهای آب مجازی بین بخشهای
مختلف اقتصادی کشور را به تفکیک منابع آب داخلی و وارداتی
بررسی کردند .یافتهها نشان میدهند اگر تمام بخشهای
اقتصادی بهمنظور افزایش تولید اقتصادی خود یک متر مکعب آب
اضافی مصرف کنند ،در مجموع در اقتصاد حدود  332مترمکعب
آب به شکل غیرمستقیم استفاده خواهد شد که  75درصد آن از
منابع داخلی تامین میشود .سهم بخش کشاورزی از حجم آب
مصرفی حدود  81/4درصد است که با توجه به حجم مصرف زیاد
آن افزایش کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی توصیه شده
است .جدول  2خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط
بین درآمد و مصرف آب را نشان میدهد.
 -3روششناسی پژوهش
-3-1تصریح الگو
بهمنظور بررسی ارتباط بین مصرف آب و ارزش افزوده از رابطه
( )1بهره برده میشود که در آن لگاریتم مصرف آب بهصورت
تابعی درجه سه و برحسب لگاریتم ارزش افزوده در بخش مورد
نظر تعریف شدهاست.
()1

log𝑊𝑡 = 𝛽 + 𝛾𝑙𝑜𝑔𝑦𝑡 + μ(log 𝑦𝑡 )2 + θ(log 𝑦𝑡 )3
𝑡𝜀 +

که𝑊 و 𝑦 :بهترتیب مصرف آب و ارزش افزوده در بخش مورد نظر
هستند؛ 𝛽 :عرض از مبدا :𝛾 ،شیب رگرسیون نسبت به لگاریتم
ارزش افزوده :𝜇 ،شیب رگرسیون نسبت به مجذور لگاریتم ارزش
افزوده و 𝜃 :شیب تابع نسبت به مکعب لگاریتم ارزش افزوده را
نشان میدهند؛  :εنیز جمله خطا است که فرض میشود از فرآیند
نوفه سفید پیروی میکند .درصورت وجود فرضیه کوزنتس در
بخش مورد مطالعه ،انتظار از بعد نظری آن است که پارامترهای
 γμبهترتیب مثبت و منفی و پارامتر 𝜃 صفر باشند.
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جدول  -2خالصه مطالعات صورت گرفته پیرامون مصرف آب و درآمد (تولید ناخالص داخلی)
نام نویسندگان

دوره زمانی

(سال)

(کشور)

Rock
()1998

1994-1997
(آمریکا)

بررسی ارتباط بین مصرف آب شرب و
درآمد سرانه

Zhou and Tol
()2005

1997-2003
(چین)

بررسی ارتباط بین درآمد و مصرف آب را در
بخش صنعت و کشاورزی

در هر دو بخش صنعت و کشاورزی بین میزان مصرف
آب و تولید رابطه منفی و معنیداری وجود داشتهاست.

Jia et al.
)(2006

1960-2000
(بین کشوری)

بررسی رابطه بین مصرف آب صنعتی و
درآمد

فرضیه منحنی کوزنتس در کشورهای توسعهیافته
پذیرفته شدهاست.

Bhattarai
)(2008

1972-1992
(بین کشوری)

مطالعه رابطه بین میزان آبیاری اراضی و
درآمد سرانه

وجود ارتباط کوهانیشکل بین میزان آبیاری اراضی و
درآمد سرانه پذیرفته شدهاست.

Hemati et al.
)(2011

2006
(بین کشوری)

بررسی رابطه میزان آب مصرفی و درآمد در
بخش صنعت

وجود رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد
سرانه در بخش صنعت تایید شدهاست.

Thompson
()2014

1980-2000
(بین کشوری)

بررسی ارتباط بین آلودگی آب و درآمد

رابطهی کوهانی شکل بین آلودگی آب و درامد وجود
داشتهاست.

Najafi Alamdarlo
)(2016

1382-1394
(ایران)

مطالعه ارتباط بین مصرف آب ،ارزش افزوده
و آلودگی ناشی از دیاکسید کربن در بخش
کشاورزی

وجود رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش
افزوده بخش کشاورزی تایید شدهاست.

Gu et al.
)(2017

2002-2014
(چین)

بررسی رابطه بین مصرف آب در بخش
صنعت و رشد اقتصادی

بین رشد اقتصادی و مصرف سرانه آب در بخش صنعت
رابطه کوهانی وجود داشتهاست.

Miglietta et al.
()2017

1995-2005
(بین کشوری)

مطالعه ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی
داخلی

ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی داخلی به شکل N
(درجه سه) بودهاست.

Zhang et al.
()2017

2014-2002
(چین)

مطالعه ارتباط مصرف آب صنعتی و رشد
اقتصادی

رابطه کوهانی شکلی بین مصرف آب صنعتی و تولید
ناخالص داخلی وجود داشتهاست.

Wang and Li
()2018

2005-2015
(چین)

بررسی میزان مصرف آب صنعتی و ارزش
افزوده صنایع تولیدی

همراه با افزایش رشد اقتصادی میزان مصرف آب
صنعتی روندی کاهشی و سپس افزایشی را تجربه کرده-
است.

مهرآرا و همکاران
()1390

2006
(بین کشوری)

بررسی اثر درآمد سرانه بر میزان برداشت
سرانه آب در بخش کشاورزی

رابطه کوهانی شکل بین درآمد سرانه و میزان برداشت
سرانه آب در بخش کشاورزی وجود داشتهاست.

کیانی و سیدیویند
()1392

1387
(ایران)

مطالعه رابطه گسترش بخشهای اقتصادی
و کارآیی مصرف آب

شدت مصرف کل آب در استانهای کم آب از میانگین
کشور بیشتر بوده و ساختار اقتصادی با مصرف آب
متناسب نبودهاست.

کرباسی و رفیعی ()1393

1389
(ایران)

بررسی تاثیر تغییر در اجزای تقاضای نهایی
اقتصاد بر مصرف آب کشاورزی استان
خراسان رضوی

افزایش اجزای تقاضای نهایی به افزایش مصرف آب
منجر شدهاست .بخش کشاورزی باالترین سهم مصرف
آب را دارا بودهاست.

عربمازار و همکاران ()1395

1390
(ایران)

مطالعه روابط بین بخشی آب در اقتصاد
ایران

بخش کشاورزی با سهم آببری باال سهم کمی در تولید
اقتصادی را بهخود اختصاص دادهاست.

حیدری
()1395

1992-2012
(بین کشوری)

مطالعه ارتباط رشد اقتصادی و مصرف آب

بین رشد اقتصادی و مصرف آب رابطهای کوهانی شکل
وجود داشتهاست.

نصراللهی و زارعی ()1397

1390
(ایران)

بررسی جریانهای آب مجازی بین بخش-
های مختلف اقتصادی کشور به تفکیک
منابع آب داخلی و وارداتی

سهم مصرف آب کشور از منابع داخلی آب  75درصد
بودهاست .همچنین در بین بخشهای مختلف اقتصادی،
بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را دارا
بودهاست.

هدف تحقیق

نتایج
رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد سرانه
تایید شدهاست.

ایران و بانک مرکزی است .برای تحلیل روابط بین متغیرها از
دادههای شاخص قیمتی مصرفکننده ،مصرف آب و ارزش افزوده
تولید در بخش کشاورزی و صنعت استفاده شدهاست .دادههای
ارزش افزوده با استفاده از شاخص قیمتی مصرفکننده به
قیمتهای ثابت سال  1390حقیقی شدهاند .با توجه به پایین

 -3-2معرفی دادهها
برای بررسی فرضیه منحنیزیست محیطی کوزنتس در بخش
کشاورزی و صنعت از دادههای دوره زمانی  1395-1370استفاده
میشود .قلمرو مکانی پژوهش دربرگیرنده کشور ایران است .ماخذ
دادهها سالنامه آماری آب وزارت نیرو ،سالنامه آماری مرکز آمار
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 3گزارش شدهاند.
مقدار آماره  chi2جدول با درجه آزادی ( )2برابر  5/991است.
با توجه به بزرگتر بودن آماره  chi2محاسبه شده از  chi2جدول
و همچنین کوچکتر بودن سطح احتمال آزمون از سطح ،%5
فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر رد میشود .بنابراین توزیع
متغیرهای پژوهش نرمال نیستند .از اینرو برای بررسی ارتباط
بین متغیرهای وابسته و توضیحی از رویکرد ناپارامتری استفاده
میشود.

بودن تعداد مشاهدات نخست نرمال بودن توزیع دادهها آزمون
میشوند .درصورت نرمال بودن توزیع دادهها برای برآورد ارتباط
بین متغیرهای پژوهش از رویکرد پارامتری و در غیر اینصورت از
رویکرد ناپارامتری استفاده میشود .برای بررسی نرمال بودن
توزیع دادهها از روش ( Royston )1991استفاده میشود .فرض
صفر در این آزمون به نرمال بودن توزیع دادهها داللت دارد و فرض
مقابل ،نرمال بودن توزیع دادهها را رد میکند .نتایج حاصل از
آزمون نرمال بودن توزیع دادهها در سطح معنیداری  %5در جدول

جدول  -3نتایج آزمون Royston
Pr
)(Skewness
0/0272

Pr
)(Kurtosis
0/04289

)adj chi2(2
6/57

0/0356

9/79

0/0075

10/77

0/0032

14/98

0/0018

متغیر

obs

ارزش افزوده بخش صنعت

26

ارزش افزوده بخش کشاورزی

26

0/0239

مصرف آب در بخش صنعت

26

0/0378

0/0049

مصرف آب در بخش کشاورزی

26

0/0351

0/0073

کرده ،ضرایب دقیقتری برآورد و فاصله اطمینان ضرایب را با
اعتماد بیشتری تعیین میکند .از اینرو ،روشهای نمونهگیری
مجدد با حداقل هزینه ،خطای نمونهگیری را نسبت به روشهای
مرسوم کاهش میدهند (سهیلی و همکاران .)1394 ،از اینرو ،در
اینجا برای تجزیه و تحلیل آماری و برآورد معادله ( )1رگرسیونی
از نرمافزار  Stataنسخه  14بر اساس رویکرد  Bootstrapرگرسیون
کوانتایل استفاده میشود.

 -3-3روش براورد الگو
همانگونه که اشاره شد برای برآورد الگوی پژوهش از روش
ناپارامتری استفاده میشود .بزرگترین مزیت روش ناپارامتری این
است که نیازی به درنظرگرفتن شکل و توزیع خاصی برای تابع
نیست .بنابراین ،زمانیکه توزیع دادهها نرمال نیست ،در رابطه با
استنتاج نتایج نگرانی وجود ندارد .در چنین شرایطی برآوردهای
ناپارامتری نتایج سازگار و کارآتری بهدست میدهند .یکی از
مشکالت متداول در رگرسیون ،دادههای پرت 4است که وجود این
دادهها باعث تغییر پارامترهای مدل میشود.
از دیگر مشکالتی که در اینجا بهمنظور رفع آن بحث میشود،
فرض نرمال بودن اجزای اختالل است که آمارههای مدل اعتبار
خود را از دست میدهند .یکی از روشهای حل این مسئله
استفاده از کوانتایل است .در رگرسیون کوانتایل به دادههای پرت
وزن کمتری داده میشود (سلیمیفر و همکاران .)1391 ،با
استفاده از رگرسیون کوانتایل ،میتوان از شاخصهای پراکندگی
و مرکزی مختلف برای بهدست آوردن یک تجزیه و تحلیل جامعتر
از رابطه متغیرها استفاده کرد .رویکرد رگرسیون کوانتایل که
توسط ) Koenker and Bassett (1978معرفی شد .همانند
رگرسیون معمولی (میانگین) برای تبیین ارتباط متغیر وابسته با
کوانتایلها و پیشبینی متغیر وابسته استفاده میشود .برمبنای
رگرسیون کوانتایل توزیع متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیر
مستقل شناسایی میشود .برای این منظور ،از برازشهای متعدد
مدل رگرسیون بر یک مجموعه داده بهازای کوانتایلهای مختلف
استفاده میشود .روش نمونهگیری مجدد  Bootstrapنیز
بادرنظرگرفتن تمامی حاالت تشکیل نمونه با ایجاد نمونههای
متعدد شرایط نمونه مورد مطالعه را به شرایط جامعه واقعی نزدیک

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Joint
Prob>chi2
0/0384

 -4یافتههای تجربی پژوهش
بررسی همبستگی به روش ناپارامتری بین متغیرها حاکی از وجود
رابطه مثبت بین ارزش افزوده و مصرف آب در بخشهای
کشاورزی و صنعت کشور است .با توجه به آماره Spearman
همبستگی بین متغیرهای ارزش افزوده و مصرف آب در بخش
کشاورزی و صنعت معنیدار و بهترتیب برابر  0/671و  0/74است.
همچنین آزمون رتبهای  Kendalبا فرض صفر مبنی بر استقالل
و عدم ارتباط بین دو متغیر بهمنظور معنیداری ارتباط بین
متغیرها استفاده شدهاست .جدول  4نتایج آزمون همبستگی بین
متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و
صنعت را نشان میدهد .سطح معنیداری برای آزمون یک درصد
در نظر گرفته شدهاست .در صورت کوچکتر بودن سطح احتمال
از یک درصد فرض صفر رد میشود.
با توجه به آماره آزمون و سطح احتمال گزارش شده مشاهده
میشود که عدم استقالل دو متغیر معنیدار است .بنابراین بر
اساس رویکرد ناپارامتریک همبستگی مثبت بین مصرف آب و
ارزش افزوده بخشها و وجود ارتباط و عدم استقالل آنها تایید
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کوانتایل باالتر از  0/5منحنی کوزنتس محیطزیست بین مصرف
آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی در فاصله اعتماد  %90تایید
میشود .در ابتدا رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش
کشاورزی مثبت بوده ولی با افزایش تولید و ارزش افزوده بخش
صنعت ارتباط بین دو متغیر منفی شدهاست .بنابراین فرضیه
کوزنتس آب در بخش کشاورزی پذیرفته میشود .البته نکته مهم
این است که ضریب مجذور لگاریتم ارزش افزوده در مقایسه با
لگاریتم ارزش افزوده بسیار کوچک است.

میشود .در ادامه نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی در بخش
کشاورزی و صنعت ارایه میشوند .بهمنظور تخمین معادله ( )1از
الگوریتم فرآیند  Bootstrapبا  1000بار نمونهگیری و مقادیر
کوانتایل  0/75 ،0/5 ،0/25 ،0/1و  0/9استفاده شدهاست.
 -4-1نتایج برآورد الگو در بخش کشاورزی
برآورد اولیه نشان داد که ضریب توان سوم لگاریتم ارزش
افزوده بخش کشاورزی در سطح هیچ یک از کوانتایلها معنیدار
نیستند .لذا شکل تبعی رگرسیون به معادله درجه دوم تقلیل و
سپس معادله مورد نظر برآورد شد .نتایج حاصل از برآورد در
جدول  5مشاهده میشوند .مقدار آماره  t-studentو سطح
معنیداری حاکیاند ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند.
یافتههای حاصل از براورد نشان میدهند در فاصله اعتماد
( 95%سطح احتمال  )%5در مقادیر کوانتایل  0/5و پایینتر از آن
وجود فرضیه منحنی کوزنتس محیط زیست بین مصرف آب و
ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید میشود .همچنین در مقادیر

 -4-2نتایج برآورد الگو در بخش صنعت
برآورد اولیه معادله ( )1در بخش صنعت نشان داد ضرایب درجه
سوم و درجه دوم لگاریتم ارزش افزوده در الگوی رگرسیونی
معنادار نیستند .ازاینرو ،برای بررسی ارتباط بین دو متغیر تنها
ارتباط خطی بین متغیرها برآورد شدهاست .نتایج برآورد ارتباط
لگاریتم ارزش افزوده و لگاریتم مصرف آب در بخش صنعت در
جدول  6خالصه شدهاند.

جدول  -4نتایج آزمون همبستگی
فرض صفر

نتایج آزمون

متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت مستقل از هم هستند.

)0/0001(180

متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مستقل از هم هستند.

)0/0001(177

جدول  -5نتایج برآورد رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی
نام متغیر

مقدار کوانتایل

مقدار ضرایب

لگاریتم ارزش افزوده کشاورزی

0/10

3/653318

𝒕
2/202

|𝒕| > 𝒑
0/039

( 7/835073و )-0/5284378

0/25

3/198438

2/16

0/041

( 6/256797و )0/140078

0/5

3/090224

4/52

0/000

( 5/900509و )2/18865

0/75

2/891587

1/83

0/061

( 4/261972و )1/34597

0/90

2/171685

1/74

0/068

( 3/856014و )1/01137

0/10

-0/3071112

-2/23

0/036

( 0/0548418و )-0/7774294

0/25

-0/3131948

-2/14

0/043

( -0/0101638و )-0/6162858

0/5

-0/303446

-4/49

0/000

( -0/215396و )-0/58526

0/75

-0/263175

1/79

0/072

( -0/146085و )-0/47503

0/90

-0/210428

1/71

0/081

( 0/0281641و )-0/382701

مجذور لگاریتم ارزش افزوده کشاورزی

فاصله اطمینان در سطح %95

جدول  -6نتایج برآورد رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت
نام متغیر

مقدار کوانتایل

مقدار ضرایب

عرض از مبدا

0/10

2/555834

𝒕
2/11

|𝒕| > 𝒑
0/04

( 6/154769و )-0/0403781

0/25

2/510631

22/42

0/000

( 2/741717و )2/279547

0/5

2/36443

17/41

0/000

( 0/2130214و )0/0996244

0/75

2/38459

15/16

0/000

( 2/966191و )2/06002

لگاریتم ارزش افزوده صنعت

فاصله اطمینان در سطح %95

0/90

2/684316

4/01

0/001

( 4/070907و )1/297774

0/10

0/0951694

2/01

0/047

( 1/1905308و )-0/1034671

0/25

0/1182491

5/13

0/000

( 0/0101638و )0/0707347

0/5

0/156143

5/67

0/000

( 2/644738و )2/084132

0/75

0/1552946

5/69

0/000

( 0/2115551و )0/098994

0/90

0/1083398

2/83

0/003

( 0/3455822و )-0/1289026

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت رابطه خطی مثبت و
معنادار بین دو متغیر را تایید کرد .بنابراین طی دوره مورد مطالعه
فرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در بخش صنعت پذیرفته
نمیشود .نکته مهم این است که با وجود مصرف پایین آب در
بخش صنعت ،وجود رابطه خطی و صعودی بین تولید و مصرف
آب در این بخش حایز اهمیت است.
شواهد تجربی ایران حاکی است طی دوره 1395-1370
بیشترین سهم مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است .از
اینرو ،مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حیاتی است.
استفاده از فنآوریهای دوستدار محیط زیست همراه با مصرف
بهینه آب ،افزایش بهرهوری تولید و کارآیی مصرف آب در بخش
کشاورزی برای مدیریت مصارف آب ضروری هستند .برای
جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور اقداماتی چون مهار آبهای
سطحی و ذخیره آبهایی که از کشور خارج میشوند ،الزم و مفید
هستند .عالوهبر مدیریت منابع و مصارف آب ،سیاستگذاران حوزه
آب میتوانند تولیدات محصوالت کشاورزی را متناسب با ارزش
اقتصادی آب ،خصوصیات اقلیمی و ویژگیهای جوی هر منطقه
برنامهریزی کرده و برای دستیابی به الگوی مصرف بهینه آب در
بخشهای مختلف تولیدی ،مصرف تحققیافته آب را کنترل کنند.
با اتخاذ چنین تصمیماتی میتوان آسیبهای اجتماعی-اقتصادی
آتی در اثر کمآبی را کاهش و زمینه تولید و توسعه اقتصادی کشور
را بهصورت پویا مطابق با چشمانداز سند توسعه فراهم کرد.

با توجه به آماره  t-studentو سطح احتمال آماره آن ،مشاهده
میشود در تمامی کوانتایلهای مورد بررسی ،عرض از مبدا و
ضریب لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت در فاصله اعتماد %95
معنیدار هستند .بنابراین ارتباط بین مصرف آب و ارزش افزوده
در بخش صنعت خطی و صعودی است .هرچند مصرف آب در این
بخش نسبت به بخش کشاورزی پایین است ،ولی در بلندمدت
میتواند مهم و قابل توجه باشد .از سوی دیگر ،معادله رگرسیون
( )1بهصورت لگاریتمی دو طرفه تعریف شدهاست .بنابراین،
ضرایب رگرسورها به کشش مصرف آب نسبت به ارزش افزوده
اشاره دارند .مقایسه کشش آب نسبت به ارزش افزوده بخش
کشاورزی و صنعت حاکیاست کشش مصرف آب نسبت به ارزش
افزوده در بخش کشاورزی بزرگتر از بخش صنعت است .یعنی با
افزایش یک درصد ارزش افزوده اقتصادی مصرف آب در بخش
کشاورزی بیشتر از بخش صنعت افزایش مییابد .بنابراین بخش
کشاورزی با تولید کمتر از مصرف آب بیشتری برخوردار است.
 -5نتیجهگیری
با توجه به پدیده کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخشهای
مختلف اقتصادی کشور ،پژوهش حاضر با استفاده از فرضیه
منحنی زیستمحیطی کوزنتس رابطه بین آب مصرفی و ارزش
افزوده را در بخشهای کشاورزی و صنعت بررسی کردهاست.
بهمنظور تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها از دادههای
مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت طی
دوره  1395-1370و رویکرد  Bootstrapرگرسیون کوانتایل
استفاده شدهاند .نتایج نشان میدهند طی دوره مورد مطالعه رابطه
کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی
وجود داشتهاست که با فرضیه منحنی کوزنتس آب سازگار است.
بنابراین با افزایش تولید و ارزش افزوده ،مصرف آب تا نقطه بیشینه
افزایش و با ادامه تولید ،مصرف آب کاهش یافتهاست.
نکته مهم در این بررسی این است که نقطه برگشت با شیب
بسیار کم شروع شدهاست .یعنی ،میزان کاهش در رشد مصرف
آب از رشد ارزش افزوده کمتر بودهاست .بررسی کشش مصرف
آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی نشان داد  %1افزایش ارزش
افزوده ،مصرف آب را در حدود  %4/1افزایش دادهاست .میزان
مصرف باالی آب با توجه به سهم پایین ارزش افزوده بخش
کشاورزی در تولید کشور میتواند در دهههای آتی در صورت عدم
اتخاذ سیاستهای مناسب به کاهش هرچه بیشتر تولید و
بهرهوری بخش کشاورزی و کاهش ذخایر آبی منجر شود.
یافتههای فوق با نتایج مطالعات (Bhattarai ،Rock )1998
( ،)2008مهرآرا و همکاران (Najafi Alamdarlo (2016) ،)1390
و حیدری ( )1395مطابقت دارد .از سوی دیگر ،بررسی ارتباط
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

-6پینوشتها
1- Environmental Kuznets Curve
2- Bootstrap Quintile Regression
3- Turning Point
4- Outliers
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