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  دهچکی
حــال توســعه، بلکــه در  آب منبع حیاتی براي هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظــت آب نــه تنهــا در کشــورهاي در

 .شــودنمــی هاي ملی واردیک عامل تولیدي در حساب عنوانبهاست. در اقتصاد سنتی، آب  زیاديداراي اهمیت  نیزکشورهاي توسعه یافته 
رشــد ارزش افــزوده  تــأثیرراي بررســی . بــاولیه بسیاري از کاالها و خدمات اســت مستقیم نهادهغیر طور مستقیم وهولی در واقعیت، آب ب

افــزار بــا اســتفاده از نــرم ARDLمــدل هاي کشاورزي، صنعت و برق بر رشد ارزش افزوده بخش آب در استان مازنــدران، ضــرایب بخش
استفاده شد. آزمون ایستایی متغیرهــا  تعمیم یافته فولر -دیکی واحد ریشه آزمون از متغیرها، ایستایی بررسی میکروفیت تخمین زده شدند. براي

دست آمده از تخمــین نتایج به بر اساسداشتند.  نیز سازگاري تئوري با و ندبود دارمعنی درصد 95 اطمینان سطح در نشان داد که تمام متغیرها
درصــد افــزایش (کــاهش) در  39/0و  54/0بــه  منجر ترتیببههاي صنعت و برق بخش (کاهش) در ارزش افزوده افزایش درصد یکمدل، 

درصد کاهش (افــزایش)  54/0افزایش (کاهش) در ارزش افزوده بخش کشاورزي باعث  درصد یکارزش افزوده بخش آب شد. همچنین، 
 بر اساس .بودند بر ارزش افزوده بخش آب مؤثربخش کشاورزي  از ترتیب بیشترهاي صنعت و برق بهدر ارزش افزوده بخش آب شد. بخش

هــا بــر ارزش افــزوده ارزش افزوده این بخش تأثیرهاي کشاورزي، صنعت و برق سبب افزایش جویی در مصرف آب در بخشنتایج، صرفه
  .شودبخش آب می
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  ، سارييسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،یزراع یهندسآب، دانشکده م یگروه مهندس .1
  ، تهرانییو توسعه روستا يکشاورز اقتصاد يزریبرنامه يهاسسه پژوهشؤم ،ياقتصاد کشاورز. گروه 2
 مازندران، دانشگاه پیام نور. 3
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  مقدمه
شونده است که بــا اســتفاده صــحیح طبیعی تجدید آب یک منبع

صــورت نامحــدود در ). هر زمان که آب بــه7ناپذیر است (پایان
شــود. کمبــود آب اختیار باشد، از ارزش اقتصادي آن کاسته مــی

کننــدگان شود زیرا مصــرفباعث افزایش ارزش اقتصادي آن می
ین و بــا ). آب شیر24کنند (زیادي براي استفاده از آن رقابت می

باید با دیدگاه اقتصــادي  رواینکیفیت کاالیی کمیاب است و از 
  ).12به آن نگریسته شود (
اساســی  و بنــاییزیــر هايبخش از آب یکی در ایران، بخش

کنــد  عمل اقتصاد در رشد موتور عنوانبه تواندمی است که کشور
و  کشــاورزي بخــش ویــژهبــه هــا،بخــش ســایر رشــد و باعــث
مصــرف کــل آب کشــور در . )9(شود  آن، به ابستهو هايفعالیت
میلیــارد  5/82میلیارد متر مکعب در سال است کــه  5/88حدود 

بــه  درصد 7) در کشاورزي و کمتر از درصد 93متر مکعب آن (
میــزان مصــرف ). 15مصارف شهري و صنعتی اختصاص دارد (

بــا  کشور، فاصله زیــاديصنعت و کشاورزي  هايبخش آب در
و در بســیاري از مــوارد، سیاســت  داردالمللی بین دهاياستاندار

 نشــدهبه درستی و در بخش مناسب اعمــال  ،سازي مصرفبهینه
  .)11( است

ــر ــاوتی ب ــأثیرات متف ــزوده بخــش آب ت ــزایش ارزش اف   اف
ــاي مختلــف اقتصــادي دارد. بخش ــرهه   وري آب در بخــشبه

  صنعت (نسبت ارزش آب تخلیه شده به ارزش تولیدات صنعتی
  استفاده از آب) شاخص عملکرد کلی در استفاده از آب است. با

  در شرایط کلی، اعتقاد بر این است کــه شــدت مصــرف آب در
  ازاي هــر واحــدصورت ارزش افزوده صنعت بهبخش صنعت به

  ). در بخــش شــرب،16( مصــرف آب، در حــال افــزایش اســت
شــاخص درصــدي از مردمــی کــه از یــک منبــع آب آشــامیدنی 

  اي از ســطح رضــایت مــردم درکننــد، نشــانهده میمناسب استفا
  له نیازمنــدئ. ایــن مســاســترابطــه بــا تــأمین نیازهــاي اساســی 

  گیــري پیشــرفت در رســیدن بــه اهــداف توســعه اســت.انــدازه
  موجــب رشــد ،گذاري در تهیه آب آشامیدنی و بهداشتیسرمایه

   .)17( شوداقتصادي می

در بخــش کشــاورزي بیشترین استفاده از منابع آب شیرین دنیــا 
افزایش تولیدات و امنیــت ). در این بخش، 14گیرد (صورت می

هــاي الزم و هماهنــگ در ابعــاد گــذاريغذایی، در گرو ســرمایه
آبی نــه تنهــا . کمبرداري از منابع آب استبهره مختلف توسعه و

شــدت تحــت تــأثیر قــرار هــاي بخــش کشــاورزي را بهفعالیت
بط بــا ایــن بخــش نظیــر تولیــد هــاي مــرتدهد، بلکه فعالیتمی

ــر  ــاهش داده و ب ــز ک ــوجات را نی ــذایی و منس ــوالت غ محص
هاي مدیریت منابع آب و تصفیه آن نیز اثر نسبتاً شدیدي فعالیت

ــاي آب در بخش ــد تقاض ــا رش ــر، ب ــوي دیگ ــاي دارد. از س ه
کشاورزي، شرب و صنعت و افــزوده شــدن تقاضــاهاي جدیــد 

هش امکان عرضه، رقابت پروري و محیط زیست و کانظیر آبزي
کنندگان آب تشدید خواهد شد. با توجه به اهمیــت بین مصرف

خصوص جامعه روستایی، بخش کشاورزي در اقتصاد ایران و به
ها ها با تنشکمبود آب و یا انتقال آن از این بخش به سایر بخش
). از میــان 3و مناقشات اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بــود (

هــاي صــادي، بخــش بــرق در کنــار بخــشهــاي اقتکــل بخــش
کشاورزي و صنعت بیشترین پیوند را با بخش آب دارد. افزایش 

اي بر ارزش افزوده ارزش افزوده بخش آب، اثرات قابل مالحظه
  ).17بخش برق داد (

دانشــگاه  محــیط زیســت نتایج تحقیقــات مرکــز مطالعــات 
قتصادي ) در زمینه بررسی توسعه ا5آتالنتیک فلوریداي آمریکا (

هــاي متفــاوت آب در و نقش آب نشان داد که با توجه به نقــش
زندگی بشر، مشخص کردن نقش دقیــق آب در توســعه اقتصــاد 
ناممکن اســت. مشــکل اصــلی آن اســت کــه آب در ارتبــاط بــا 

آب یک منبــع بسیاري عوامل دیگر در توسعه اقتصاد نقش دارد. 
مواد معدنی اما در عین حال همانند نفت،  ،طبیعی محسوب شده

ست. استخراج، تصفیه و توزیع ه و چوب یک کاالي اساسی نیز
عنوان عنوان یک ورودي اقتصادي و بــهبر است. آب بهآن هزینه

مــی هاي اقتصادي محسوبکننده فعالیتتسهیل کننده یا تسریع
منــابع آب قابــل اعتمــاد در  ه کــهمطالعات متعدد نشان داد شود.

سهم داشته و کمبود آب به رکود و رشد تولید ناخالص داخلی، 
در پژوهشــی بــا  ).3(شــود کــاهش رشــد اقتصــادي منجــر مــی
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نگر، آثار کمبود آب در اقتصاد کشور با رویکردي سیستمی و کل
). نتــایج مــدل 18( شــداستفاده از مدل تعادل عمــومی بررســی 

هــاي بخــش تعادل عمــومی، بیــانگر تأثیرپــذیري شــدید فعالیت
هاي مرتبط با بخش است. همچنین، فعالیتآبی کشاورزي از کم

کشاورزي نظیر ســاخت محصــوالت غــذایی و منســوجات نیــز 
  دهد.کاهش سطح تولید را نشان می

هــاي بهینــه مصــرف آب، گــذاري بیشــتر در روشبا سرمایه
هاي اقتصادي وابسته به آب افــزایش یافتــه و تولید برخی بخش

). در ایــن 13بــد (یادرنهایت تولید ناخالص داخلی افزایش مــی
گذاري منطقــی آب فوایــد زیــادي دارد کــه عالئــم راستا، قیمت

طور درســت دهد تا آب را بهکنندگان آب میواضحی به مصرف
، بــرآورد ارزش افــزوده آب بــراي روایــن). از 23استفاده کنند (

توانــد از نظــر اقتصــادي قضــاوت هاي رقابت کننــده مــیبخش
ها باشد. زیــرا ارتبــاط آن بخشمناسبی براي مصرف آب در این 

هــاي کشــاورزي، صــنعت و بــرق کــه بــا ارزش افــزوده بخــش
ریــزي توانــد بــراي برنامــهمــی هستند،کنندگان بارز آب مصرف

عنوان کاالي اقتصادي مــؤثر باشــد. هدفمند در استفاده از آب به
) ارزش افزوده آب مــورد اســتفاده از 21شاهنوشی و همکاران (

بــرآورد  درصــد 6/13ود در اســتان اصــفهان را ررودخانه زاینده
ند. بر مبنــاي ایــن مطالعــه، آب یکــی از محورهــاي اصــلی کرد

اقتصاد اســتان اصــفهان بــوده و مــدیریت منــابع آب و افــزایش 
گــذاري در بخــش آب دو عامــل اساســی بــراي کــاهش سرمایه

ریسک در ساختار فعلی اقتصاد این استان معرفی شد. انصاري و 
وسعه بازار مالی بر رشد بخش کشــاورزي ایــران اثر ت) 4یکانی (

 ARDL بــا اســتفاده از مــدلرا  1386-1346 طــی دوره زمــانی
ارزیابی کردند و نتیجه گرفتنــد کــه تــأثیر موجــودي ســرمایه و 

دار بــود. نیروي کار بر رشــد بخــش کشــاورزي مثبــت و معنــی
ثبــت ترتیب تأثیر منفــی و مهمچنین، بازار سرمایه و بازار پول به

اثر شوك سیاست پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزي داشتند. 
توسط بــراداران  بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران

نشــان نتــایج بررسی شــد.  ARDL به کمک مدل) 6و زمردیان (
اثــري  ترتیببه پولی و مالی سیاستو منفی که شوك مثبت  داد

رنــد. آهنگــري و دامنفی بر ارزش افزوده بخش صنعت  ومثبت 
افــزوده بــر  تأثیر دو متغیر توســعه مــالی و ارزش) 2پور (کامران

طــی  را هاي کشاورزي و صنعت ایــرانمصرف انرژي در بخش
 نتــایج آزمــون بانــد بررســی کردنــد. 1355-1392 دوره زمــانی

ARDL  مدتکوتاهکه در هر دو بخش در بلندمدت و  دادنشان، 
وجب افزایش مصرف انرژي افزوده م رشد توسعه مالی و ارزش

  شدند.
دهد که تاکنون نقش آب مرور تحقیقات انجام شده نشان می

طــور جــدي هاي مختلف بــهدر میزان رشد ارزش افزوده بخش
مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به نقــش کلیــدي آب در 

در پــژوهش حاضــر، هاي مختلف اســتان مازنــدران، رشد بخش
هاي کشاورزي، صنعت و برق با خشرابطه رشد ارزش افزوده ب

مــدل رشد ارزش افزوده بخش آب در این استان بــا اســتفاده از 
ARDL شود.بررسی می 

  

 هامواد و روش
هــاي هــاي ارزش افــزوده بخــشبراي انجــام ایــن تحقیــق، داده

کشاورزي، آب، صنعت و برق و تولید ناخــالص داخلــی اســتان 
ها بــراي یــک دوره داده مازندران مورد استفاده قرار گرفت. این

  ) از مرکز آمار ایران تهیه شد. 1390تا  1370ساله ( 20
  

  هاي گسترده روش خودتوضیح برداري با وقفه
بعضــی  و پایــا صــفر ســطح در متغیرها از تعدادي که صورتی در

بررســی  بــراي تــوانمــی شوند، پایا گیريتفاضل بار یک با دیگر
سري  متغیر گرفت. یک بهره ARDLالگوي  از متغیرها بین رابطه

ضــرایب  و واریــانس میــانگین، کــه اســت پایــا زمــانی، وقتــی
شــامل  ARDLبماند. مدل  ثابت زمان طول در آن خودهمبستگی

در  الزم هــاياســتنباط انجــام و مــدتبلنــد رابطه ضرایب تخمین
قبول  یا و رد مورد در گیريبراي تصمیم است. ضرایب این مورد

توســط  کــه Fآمــاره  بــا را محاسباتی Fار مقد باید صفر فرضیات
کوتــاه روابــط بررســی منظوربــه .کرد مقایسه شده، مدل محاسبه

 کــرد استفاده خطا تصحیح الگوهاي از توانمی متغیرها بین مدت
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  ).21و  20(
 اجــزاي بــرآورد با داشتن توانایی یافته تعمیم ARDLالگوي 

   ):8است ( زیر شرح بلندمدت به و مدتکوتاه
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متغیــر  itXمتغیــر وابســته،  tYعرض از مبــدأ،  0آنها،  در که
عملگر وقفه زمانی  Lتعداد مورد مطالعه، tتوضیحی (مستقل)، 

iqمرتبه اول،  (i ,....., k) هاي بهینه مربوط به هــر تعداد وقفه 1
کار هاي توضــیحی بــهتعداد متغیر kیک از متغیرهاي توضیحی،

تعداد وقفه بهینه مربوط به متغیر وابسته،  Pگرفته شده در مدل،
)t,…,n2,n1nهــاي ) تعداد وقفه بهینه مربوط به هر یــک از متغیر

از مبــدأ، هاي قطعی همچون عــرض بردار متغیر tWتوضیحی و 
هاي هاي برونــزا بــا وقفــههاي فصلی، روند زمانی یا متغیرمتغیر

 تــوانمــی را مــورد نظــر الگــوي درازمــدت معین اســت. رابطــه
  بیان کرد: زیر صورتبه
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رابطه بلندمدت حاصل از ایــن روش کــاذب  اینکهبراي بررسی 
نیســت، دو راه وجــود دارد. در روش اول، فرضــیه زیــر مــورد 

   گیرد:آزمون قرار می
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انباشتگی یــا رابطــه بلندمــدت فرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم
مــدت بــه ســمت تعــادل ینکه رابطــه پویــاي کوتــاهاست. براي ا

بلندمدت گرایش یابد، مجموع ضرایب باید کمتر از یک باشــد. 
 متغیــر بهینــه هايوقفه )، تعداد19بیزین ( شوارتز رابطه بر اساس
شود. براي انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک می تعیین وابسته

ر مجمــوع از مجموع ضرایب با وقفــه متغیــر وابســته کســر و بــ

بــراي  τآمــاره  لــذا، انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شــود.
صورت زیر محاســبه آزمون فرضیه وجود همگرایی بلندمدت، به

  شود:می
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در روش دوم، وجود رابطه بلندمــدت بــین متغیرهــاي تحــت 
داري عنــیبــراي آزمــون م  Fبررسی از طریــق محاســبه آمــاره

سطوح با وقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا مورد آزمایش قرار 
مــذکور غیراســتاندارد   Fگیرد. نکته مهم آن است که توزیعمی

مــدل  اینکــهاست. مقادیر بحرانی متناظر با تعداد رگرسورها و 
شوند. دو شامل عرض از مبدأ و روند است یا خیر محاسبه می

ند: یکی بر این اســاس کــه تمــام گروه مقادیر بحرانی ارائه شد
متغیرها پایا هستند و دیگري بر این اساس که همگی ناپایا (با 

محاســباتی در   Fگیري پایا شــده) هســتند. اگــربار تفاضلیک
خارج این مرز قرار گیرد، یک تصــمیم قطعــی بــدون نیــاز بــه 

  Fاگر شود.باشند، گرفته می  I(1)یا I(0)متغیرها  اینکهدانستن 
محاسباتی فراتر از محدوده باالیی قرار گیرد، فرضیه صفر مبنی 

تــر از بر عدم وجــود رابطــه بلندمــدت رد شــده و اگــر پــایین
شود. محدوده پایینی قرار گیرد، فرضیه صفر مذکور پذیرفته می

محاسباتی در بــین دو حــد قــرار گیــرد، نتــایج اســتنباط   Fاگر
باشند.   I(1)یا I(0) متغیرها غیرقطعی و وابسته به این است که

هاي ریشه واحد روي تحت این شرایط، مجبور به انجام آزمون
  متغیرها هستیم. 

 بــا متغیرهــا جمعــیهــم درجه باید ابتدا ضرایب این برآورد در
 سپس و مشخص شود بیزین شوارتز یا آکائیک هايشاخص کمک

 یــاد ضــرایب (OLS)از روش حداقل مربعات معمولی  استفاده با

 بــا مطالعــه، مــورد دوره در انتخــابی الگوهاي محاسبه شوند. شده

  شود.زده می ) تخمینMicrofit )20 افزار نرم از استفاده
  

  نتایج و بحث
وقتی قرار باشد ساختار اقتصادي یــک  ،در دانش اقتصاد ،معموالً
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  لید ناخالص داخلی استان مازندران (هزار میلیارد ریال)هاي مختلف در تو. ارزش افزوده بخش1شکل 

 

  
 هاي مختلف در تولید ناخالص داخلی استان مازندران. مقایسه سهم ارزش افزوده بخش2شکل 

  
، اقتصــاد ملــی آن جامعــه در قالــب تولیــد شــودجامعه بررسی 

کــه  شــودتا مشــخص  شودمیبررسی  GDPناخالص داخلی یا 
هاي مختلف درآمدزایی در اقتصاد آن جامعه چقــدر هم بخشس

در طــی دوره مطالعــه، تولیــد ناخــالص داخلــی اســتان . اســت
از تولیــد ناخــالص داخلــی  درصــد 12طور متوسط به مازندران

هــاي آب، ارزش افــزوده بخــشکشور را به خود اختصاص داد. 
هــا در کشاورزي، صنعت و برق و سهم هر یــک از ایــن بخــش

 )1(هاي ترتیب در شکلد ناخالص داخلی استان مازندران بهتولی
ســال دوره مطالعــه، ارزش  20در طــی ارائه شده اســت.  )2(و 

هاي صــنعت و کشــاورزي در اســتان مازنــدران از افزوده بخش
متناوب افــزایش  طوربهو ها بیشتر بود ارزش افزوده سایر بخش

یباً ثابت بود. آب و برق تقر هايارزش افزوده بخش یافت. سهم
ترین سطح قــرار ارزش افزوده بخش آب در پایینبا این وجود، 

در خالل چند سال اخیر، ارزش افــزوده بخــش بــرق از  داشت.
 قابــل از رشــد آب بخــش رشدي جزئی برخوردار بود و ســهم

هــاي آب، متوســط ســهم بخــش .نبــود برخــوردار ايمالحظــه
 20ی در طــی کشاورزي، صنعت و برق از تولید ناخالص داخلــ

درصــد 4/1و  97/8، 49/19، 17/0ترتیب سال مورد مطالعــه بــه
  بود.

  
رابطه رشد ارزش افزوده بخش آب بــا رشــد ارزش افــزوده 

  هاي کشاورزي، صنعت و برقبخش
هــاي مختلــف اقتصــاد بــر تولیــد ناخــالص ارزش افزوده بخش

ه داخلی تأثیرات متفاوتی دارد. در این مطالعه، براي بررسی رابط
بخش آب با رشد ارزش افــزوده بخــشبین رشد ارزش افزوده 

در اســتان مازنــدران از مــدل  هاي کشــاورزي، صــنعت و بــرق
ARDL  استفاده شد. سپس، نتایج تخمین مورد تحلیل و بررسی

 از متغیرهــا، ایســتایی آزمون قبل از تخمین مدل، برايواقع شد. 
 شــد. نتــایج دهاســتفا تعمیم یافته فولر -دیکی واحد ریشه آزمون
 شــده اســت. ارائه )1(جدول  در یافته تعمیم فولر -دیکی آزمون



  ۱۳۹۸ ربها/ اول / شماره  سهسال بيست و /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

62 

 تعمیم یافته فولر -دیکی آزمون از استفاده با متغیرها ایستایی . نتایج بررسی1جدول 
 روند بدون از مبدأ و با عرض روند مبدأ و از عرض با  متغیر  سطح

  صفر سطح
dRVAW 76/3-  84/3-  
dRVAA  96/3-  47/4-  
dRVAI  7/4 -  83/4-  
dRVAE  47/5-  57/5-  

  سطح یک
dRVAW 9/1 -  33/2-  
dRVAA  36/3-  74/3-  
dRVAI  43/2-  5/2 -  
dRVAE  71/3-  75/3-  

  
تمــامی  براي واحد ریشه وجود صفر فرض این آزمون، بر اساس

تفاضــل  مــورد در آزمــون تکرار با نشد. جز انرژي ردمتغیرها، به
گیــري، تمــام متغیرهــا بار تفاضــلاز یک سمتغیرها، پ مرتبه اول

  .شدند ایستا
 OLSســنتی  روش از اســتفاده هــا،داده بــه ایســتایی توجه با  

هــاي وقفــه بــا خودبازگشــت روش از بنــابراین، مقــدور نیســت.
ایســتایی  درجــه به توجه روش، در این ).8شد ( استفاده توزیعی
بــراي  مناســب هايتعیین وقفه با همچنین، ندارد. اهمیتی متغیرها
و  داوريپــیش بــدون فــردي بــه و منحصر مناسب مدل متغیرها،
  .شودمی انتخاب اقتصاد هاينظریه از استفاده
بخــش آب روي  افــزودهارزش  تــأثیر رشــد برآورد منظوربه

فــرم مــدل  ،کشاورزي، صــنعت و بــرق هايارزش افزوده بخش
ARDL است صورت زیربه حاضر تحقیق براي:   
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ترتیب به βو  RVAW ،RVAA ،RVAI ،RVAE ،0αکه در آن 
هاي آب، کشــاورزي، صــنعت و بــرق، رشد ارزش افزوده بخش
. هســتندجزء اخالل مدل پیشنهادي  tU عرض از مبدأ، ضریب و

  شد. افزار میکروفیت برآوردنرم توسط سنجیاقتصاد مدل
) 2( جــدول در ARDL روش بــه )8(معادلــه  تخمــین نتیجه

معنــی درصــد 95 اطمینان سطح در تمام متغیرها شده است. ارائه
 نیــز بــاالي مــدل 2R .دارنــد نیز سازگاري تئوري با و هستند دار

ارزش افــزوده  در تغییــرات درصــد 95 کــه است این دهندهنشان
 توضــیح مــدل در موجــود توضیحی بخش آب توسط متغیرهاي

  شده است. داده
 بــین جمعیهم وجود از باید ،ARDLدله معا تخمین از پس
ضــرایب  مجمــوع چــهکــرد. چنــان حاصــل اطمینــان متغیرهــا
 باشد، یک از تروابسته کوچک متغیر به مربوط وقفه با متغیرهاي

 خواهــد گــرایش بلندمــدت تعادلی سمت الگوي به پویا الگوي
 صــورت زیــرشــده بــه زده تخمــین براي مــدل tآماره  .داشت
  شد: محاسبه

)9(  /
t

/

 


0 68 1
0 47  

توســط  شــده ارائــه بحرانی کمیت از t=  -55/3محاسباتی  مقدار
اســت.  بیشتر درصد 95 اطمینان سطح در )5بنرجی و همکاران (

آن  وجود و رد بلندمدت رابطه عدم مبنی بر صفر فرضیه بنابراین،
بلندمــدت، ایــن  رابطــه وجود از اطمینان از شود. پسمی پذیرفته

رابطه تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین معادله بلندمــدت 
دهد کــه رشــد داده شده است. نتایج نشان مینشان  3در جدول 

ترتیب بــا ضــرایب ارزش افزوده صنعت، کشاورزي و انرژي بــه
داراي بیشترین تا کمترین تأثیر مثبت بر  -15/0و  -57/1، 06/3

درصــد  95افــزوده آب بــوده و در ســطح اطمینــان  رشد ارزش
دار بودند. مقایســه ضــرایب بــرآوردي بــا وضــعیت فعلــی معنی

دهد که بخش صنعت در مقایسه با ســایر اقتصاد کشور نشان می
هاي در نظر گرفته شــده، تــأثیر بیشــتري بــر رشــد ارزش بخش

  افزوده بخش آب دارد. 
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  ARDL. نتایج مدل 2جدول 
  tره آما  ضریب  متغیر

C 91/0-  94/0-  
dRVAW  68/0-  44/1-  
RVAA  54/0-  33/1-  
RVAI  54/0  99/1  
RVAE  39/0  96/1  

2R  95/0  
D.W  08/2  

F 28/4  
  

  ب معادله بلندمدتی. نتایج تخمین ضرا3جدول 
 tآماره   ضریب  متغیر

C 15/0-  55/0-  
RVAA  57/1-  5/0-  
RVAI 06/3  87/0-  
RVAE  16/0-  83/0  

 
ــه شــده در جــدول تمــامی ضــرا   داراي تفســیر  )3(یب ارائ

افــزوده افزایش (کاهش) در ارزش درصد 1هر . هستندبلندمدت 
، 06/3ترتیب باعــث هاي صنعت، کشاورزي و انــرژي بــهبخش

در ارزش افــزوده بخــش  درصد افزایش (کاهش) 15/0و  57/1
گیري کــرد کــه بــا افــزایش توان نتیجهشود. بنابراین، میآب می
هاي مناســب ذاري در بخش کشاورزي و انرژي، روشگسرمایه

بررسی روابــط  منظوربه جویی آب بایستی اعمال شود.در صرفه
مربوطــه  خطــاي تصــحیح مدت بین متغیرهاي مــدل، مــدلکوتاه

  :زیر است صورتبه
)10(  RVAW d dRVAA dRVAI

dRVAE ECM
   
 

0 1 2

3 4
  

ــه در آن  ــه βو  RVAW ،dRVAA ،RVAId ،dRVAE ،0αک ب
آب، تغییــرات رشــد ارزش  زش افــزوده بخــشارترتیب رشــد 
هاي کشاورزي، صنعت و بــرق، عــرض از مبــدأ و افزوده بخش

  .هستندضریب 
  بیــانگر کــه خطــا تصــحیح الگــوي برآورد به مربوط ضرایب

  

  خطا تصحیح متغیرهاي معادله تخمین . نتایج4جدول 
 tآماره   ضریب  متغیر

dRVAA 54/0-  33/1-  
dRVAI 54/0  99/1  
dRVAE  4/0  96/1  
ECM(-1) 59/0-  09/1-  

2R  97/0  
D.W  08/2  

F 52/11  
  

 توضــیحی متغیرهــاي داخلــی و ناخالص تولید متغیر میان ارتباط
  .شده است ارائه )4(جدول  در است،

 هســتند. دارمعنــی متغیرها ضرایب تمامی ،)4جدول ( مطابق
هاي صنعت، (کاهش) در ارزش افزوده بخش افزایش درصد یک

درصــد  54/0و  39/0، 54/0به  منجر ترتیباورزي بهبرق و کش
 رابطــه، این افزایش (کاهش) در ارزش افزوده بخش آب شد. در

بخش کشــاورزي بــر  از ترتیب بیشهاي صنعت و برق بهبخش
، 2Rآمــاره  مقدار به توجه با .بودند ارزش افزوده بخش آب مؤثر

 متغیــر تغییــرات از درصــد 99 حــدود مــدل توضیحی متغیرهاي

  اند.توضیح داده را وابسته
 ایــن شــد. برآورد -59/0معادل  مدل، در ECM(-1)ضریب 

 هــر در کــه دهدمی نشان است، دارمعنی آماري نظر از که ضریب
ارزش افزوده بخــش  تعادل (انحراف) عدم درصد از 59/0 دوره،

آب از مقادیر بلندمدت خود بعد از گذشــت یــک دوره از بــین 
درصد عــدم تعــادل در  59/0ست و در واقع در هر دوره، رفته ا
 مــدت خــودروند بلنــد سمت به و تعادل، تعدیل شده برايالگو 

  شده است.  نزدیک
مدت و بلندمدت مــدل نشــان داد کــه در نتایج تخمین کوتاه

مدت، رشد ارزش افزوده بخش صنعت، بیشترین تأثیر را بر بلند
مــدت، رشــد ی در کوتاهرشد ارزش افزوده بخش آب داشت. ول

 ترتیب بیشترین تأثیر راهاي صنعت و برق بهارزش افزوده بخش
مدت و بر رشد ارزش افزوده بخش آب دارند. بنابراین، در کوتاه

بلندمدت، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي تأثیري منفــی بــر 
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  هاي آب، کشاورزي، صنعت وبینی شده ارزش افزوده بخش. مقادیر پیش5جدول 
  برق استان مازندران (هزار میلیارد ریال)

  سال
  ارزش افزوده

  برق  صنعت  کشاورزي  آب
1391  32/0 98/35 28/19 17/3 

1392  34/0 71/38 88/20 34/3 

1393  37/0 45/41 47/22 50/3 

1394  39/0 18/44 07/24 67/3 

1395  42/0 92/46 66/25 83/3 

1396  44/0 65/49 26/27 40/3 

1397  46/0 39/52 85/28 17/4 

1398  49/0 12/55 45/30 33/4 

1399  51/0 86/57 04/32 50/4 

1400  53/0 60/60 64/33 66/4 

  
  رشد ارزش افزوده بخش آب دارد.

  
 هاي مختلفبخشبینی ارزش افزوده پیش

هــاي آب، ســاله (بخــش 20هاي سري زمــانی با استفاده از داده
سال آینده  10ي زمانی بینی سرکشاورزي، صنعت و برق)، پیش

هاي فوق انجام گرفت. در جــدول ) براي بخش1400تا  1391(
هــاي مختلــف ارائــه شــده بینی شده بخش، ارزش افزوده پیش5

بینی با این فرض انجام شد که است. قابل ذکر است که این پیش
هاي ذکر شده مشابه شرایط فعلــی باشــد. شرایط حاکم بر بخش

هــاي ال آینــده، ارزش افــزوده بخــشســ 10رود طــی انتظار می
  کشاورزي، صنعت، برق و آب از رشد مالیمی برخوردار باشد. 

  

  گیري نتیجه
هــاي کشــاورزي، در این تحقیق، تأثیر رشد ارزش افزوده بخش

صــنعت و بــرق بــر رشــد ارزش افــزوده بخــش آب در اســتان 
ســاله بررســی شــد. پــس از مطالعــه  20مازندران در یــک دوره 

تخمــین رابطــه بــین رشــد  براي ARDLمدل ضرایب مقدماتی، 

هاي کشاورزي، صنعت و برق با بخــش آب ارزش افزوده بخش
افــزوده بخــش افــزایش ارزش نتایج،  بر اساستخمین زده شد. 

شــود، در صنعت باعث افــزایش ارزش افــزوده بخــش آب مــی
هــاي کشــاورزي و گذاري در بخــشکه افزایش سرمایه صورتی

شود. بنابراین، با زش افزوده بخش آب میبرق موجب کاهش ار
هــاي گذاري در بخش کشاورزي و انرژي، روشافزایش سرمایه

افــزایش  منظوربــهجویی آب باید اعمال شــود. مناسبی در صرفه
هاي کشــاورزي، صــنعت و بــرق روي تأثیر ارزش افزوده بخش

هــاي صــرفهتکنیــک شــودارزش افزوده بخش آب، پیشنهاد می
-بهره هاي فوق اعمال شود. ارتقايب در بخشجویی مصرف آ

 اســت. آن ترصحیح اجراي و دقیق ریزيبرنامه مستلزم آب وري

 هــايبرنامــه اجراي و ریزيبرنامه از هر مرحله نتایج اینکه براي

 و تحلیل گیرياندازه نیازمند بدانیم، را وريبهره ارتقاي به مربوط

 الزم لحاظ بدین بود. خواهیم وريبهره هايشاخص و پارامترها

 مراحــل شــامل وري کــهنــام چرخــه بهــره بــه را فرایندي است

 ریزي و بهبود اســتگیري، تحلیل، برنامهاصلی اندازه چهارگانه

  .بست کارهب موفقیت، به حصول براي
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Abstract 
Water is a vital source for both human and biological living. Today, water management and conservation, not only both 
in developing countries but also in and the developed countries ones, has is of great importance. In the traditional 
economy, water is not considered as a productive factor in the national accounts; however, but in reality, water is the 
primary factor in many direct and indirect goods and services. To evaluate the effect of growth in the added value of 
agriculture, industry and electricity sectors on the added value of water sector in the Mazandaran province, coefficients 
of ARDL model were estimated using the Micro fit software. The extended Dickey-Fuller unit root test was used for the 
statistical test of variables. The static test of variables showed that all variables were significant at the 95% confidence 
level and were also consistent with the theory. A 1% increase (decrease) in the added value of industry and electricity 
resulted in the increase of 0.54 % and 0.39 %, respectively, increase (decrease) in the added value of the water sector, 
respectively. Also, 1% increase (decrease) in the added value of the agricultural sector caused in a 0.54% increase 
(decrease) in the added value of the water sector. Industry and electricity sectors affected the added value of water 
sector more than agriculture. In the long-term, the growth of the added value of the industry sector had the greatest 
impact on the growth of the added value of water sector. Based on the results, controlling water use in agriculture, 
industry and electricity sectors increases increased the effects of the added value of these sectors on the added value of 
the water sector. 
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