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  مقاله پژوهشی
  

 يبازارها يريگ شکل ليپتانس و ياقتصاد يها ييهمگرا بر يور بهره ةتکان ريتأث ينيب شيپ و يبررس
  مرز) هم يکشورها و رانيا مطالعه: (مورد يا منطقه آب

  
  ٣ينجات يمهد و ٢يجالئ ديعبدالمج ديس ،*١پور عرب حانهير

  
  

  چکيده
  

 شده، انجام مطالعات براساس دارد. ازين يا منطقه و يجهان انداز چشم کي به و تاس يا منطقه و يجهان ينگران کي آب کمبود
 از يکي آب، يا منطقه يبازارها به دنيرس يبرا است. آب منابع تيريمد يها روش از يکي آب يا منطقه يبازارها يريگ شکل
 يرهايمتغ نيتر مهم به ،يور بهره منظر از مطالعه نيا است. ياقتصاد يها ييهمگرا جهتدر مناسب بستر جاديا ،مؤثر يابزارها
 يکشورها با رانيا آب، يا منطقه يبازارها يريگ شکل در مسافت تياهم ليدل به است. پرداخته ياقتصاد ييهمگرا در مؤثر
 مدل از د،يد ممکن شکل نيبهتر به را يور بهره يها تکانه ريتأث بتوان نکهيا يبرا ن،يهمچن اند. شده مطالعه و انتخاب مرز هم

 رانيا يخارج تجارت گسترش موجب يور بهره مثبت يها تکانه که داد نشان جينتا. شد استفاده ايپو محاسبه قابل يعموم تعادل
 دنيرس باعث داده، شيافزا يکند به را ياقتصاد رفاه نکهيا بر عالوه يور بهره ةتکان ن،يهمچن است. شده هيهمسا يکشورها و
 است، ياقتصاد ييهمگرا آب، يا منطقه يبازارها به دنيرس شرط شيپ ازآنجاکه .شد ياقتصاد رشد رد يداريپا و ثبات ينوع به

 نيبنابرا ؛است آب يا منطقه يبازارها يريگ شکل جهتدر رانيا اقتصاد يبرا مناسب ياستراتژ  مرز هم يکشورها با ييهمگرا
 ثبات و رفاه شيافزا باعث و کرده فراهم را آب بحران با بلهمقا يبرا مناسب فرصت تواند يم آب، يا منطقه يبازارها يريگ شکل

  شود. ياقتصاد رشد در يداريپا و
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  مقدمه
 تجربه رانيا آن تبع به و جهان که آب کمبود بحران امروزه

 را منابع آن ةنيبه فمصر و آب منابع تياهم ،کند يم
 جهان مردم يبرا آب نيتأم نيبنابرا ؛دهد يم نشان شتريب
 برخوردار يا ژهيو تياهم از ياقتصاد مختلف يها بخش و

 ساز نهيزم تواند يم آن روند در اخالل هرگونه و است
 و يشي(تجر شود ياقتصاد و ياجتماع مشکالت

 و يمل يها يگذار هيسرما و ها استيس .)١٣٨٣ ،يچ شميابر
 يگذار هيسرما و يکشاورز ةاراني استيس مانند ،يجهان
 شيافزا به منجر اغلب ،صنعت بخش در يخارج ميمستق
 در است. شده آب منابع کاهش جهينت در و تقاضا

 آب کمبود يبرا بيرق کي يمياقل راتييتغ ،بلندمدت
 گذاران استيس شتريب ،١٩٩٠ سال از .)٢٠٠٦ ،نزن(م است

 حال در يکشورها بر آن اثرات و آب کمبود ،محققان و
 کنند يم قلمداد يجهان ديتهد کي را افتهي توسعه و توسعه

 ةنيزم در يجهان يها گزارش ).٢٠٠٢ ،کاتور و (بونتمس
 واضح شد. ميتنظ ٢٠٠٣ سال از آب يمال منابع نيتأم

 يالملل نيب يها يهمکار ةعرص به آب موضوع که است
 و آب کمبود مورد در دايز يها ينگران است. شده ليتبد

 شده باعث جهان نقاط از يبرخ در آب تيريمد مشکالت
 از ياريبس توجه کانون ،آب به مربوط مسائل تا

 باشد. نهاد مردم يها سازمان و يالملل نيب يها سازمان
 ١»آب يجهان يشورا« مانند يفرامل ينهادها وجودآمدن به
 شبخ به يديجد يها زهيانگ ٢»آب يجهان مشارکت« و

   .)٢٠٠٤ ،کنل و (متا دهد يم يخصوص
 مطالعات ياقتصاد ييهمگرا يبرا يداخل اتيادب در

 کانال از ييهمگرا ةنيزم در يول است، شده انجام يمتعدد
 به جانيا در که است معدود اريبس مطالعات يور بهره
  شود. يم پرداخته ها آن نيتر مهم
 ،يسنج روش از استفاده با )١٣٨٤( فرهمند و ياکبر

 بر ديتأک با ياسالم يکشورها انيم ياقتصاد ييهمگرا
 قرار يبررس مورد را فارس جيخل ةحوز يکشورها نقش
 مثبت ييفضا يوابستگ که دهد يم نشان جينتا اند. داده

 با نيهمچن دارد. وجود ياسالم يکشورها رشد نرخ انيم
 هر يکشورها رشد ،يا منطقه مثبت زيسرر اثرات به توجه

 مجاور يکشورها رشد بر يمثبت اثرات ندتوا يم منطقه
  کند. جاديا مثبت ياقتصاد رشد ةچرخ کي و باشد داشته

                                                                 
1- World Water Council(WWC) 
2- Global Water Partnership (GWP) 

 ييهمگرا يا مطالعه در )١٣٨٦( همکاران و يشميابر
 قرار يبررس مورد را ياسالم يکشورها در يانرژ يور بهره
 از کشورها نکهيا وجود با دهد يم نشان جينتا اند. داده
 و ها تنگه گاز، ريذخا نفت، ريذخا در ييباال تيظرف
 اما ،هستند برخوردار ييباال تيجمع و مهم يها آبراه

 شوند ظاهر ريگ چشم صورت به يجهان ةعرص در نتوانستند
 است. يگروه و يا منطقه مطالعات ازمندين امر نيا و

 يور بهره در ييهمگرا ،ها مدل ةهم اساس بر نيهمچن
  دارد. وجود منتخب يکشورها نيب يانرژ
 برآورد جاذبه، مدل يمبنا بر )١٣٨٨( بطا و ييبايشک

 قرار يبررس مورد را ١٩٩٥- ٢٠٠٦ ةدور يبرا يتجار اثرات
 يکشورها و رانيا يتجار ليپتانس ،برآورد جينتا دادند.
 دوجانبه تجارت در يغرب جنوب يايآس ةمنطق بلوک عضو

 تجارت حجم که کند يم انيب و دهد يم نشان درصد ٦١ ار
 مدل نيتخم نيهمچن ابد.ي يم شيافزا ها آن نيب دوجانبه

 نيب تجارت و دارد يشتريب ييهمگرا رانيا حضور بدون
  ابد.ي يم شيافزا درصد ٧١ به بلوک ياعضا
 ييهمگرا در يکشاورز نقش )١٣٩٢( همکاران و مجرد
 يبيترک يها داده مدل در اکو عضو يکشورها يا منطقه

 که داد  ي نشان جينتا .اند داده قرار يابيارز مورد را ايپو
 بخش است. برقرار ييهمگرا اکو عضو يکشورها نيب

 عيتسر در ،يا منطقه رشد شيافزا رغم به يکشاورز
   دارد. يمنف ريتأث ييهمگرا
 يعموم تعادل مدل کي از استفاده با )١٣٩٣( يمحمود

 يبرخ بر اکو يا منطقه ييهمگرا ريتأث يبررس به استاندارد
 پرداخته سازمان نيا عضو يکشورها ياقتصاد يرهايمتغ

 که دهد يم نشان يتجار استيس يساز هيشب جينتا است.
 يترق موجب اکو ياعضا يتجار يها استيس اصالحات

   شود. يم عضو يکشورها اقتصاد
 نيقوان يبررس و مطالعه با )١٣٩٧( همکاران و ياحمد
 نيقوان ييشناسا ضمن کشور، آب يحقوق نظام با مرتبط
 يحقوق يها چالش از يبرخ آب، بازار ةزدارندبا و مشوق
 مبادالت تيوضع يبررس با سپس .کردند ارائه را آب ةمبادل

 که يمالحظات و ها چالش برخوار، دشت ةمحدود در موجود
 است. شده مشخص دارد، وجود بازار نيا تيموفق يبرا
 الزم ،کارآمد آب بازار ليتشک يبرا که دهد يم نشان جينتا

 بازدارنده، نيقوان اصالح و يقيتشو نيقوان تيتقو با است
 نيزم از مستقل و جداگانه سند صدور همچون يموارد

 ،يبردار بهره يها پروانه ليتعد و اصالح ها، برداشت يبرا
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 جاديا و هوشمند يکنتورها به منطقه يها چاه زيتجه
  .رديگ قرار توجه مورد ينيرزميز آببران يها تشکل
 به يقيتطب ةمطالع کي در )١٣٩٧( همکاران و زاده يواحد
 کا،يآمر ا،ياسترال يکشورها در آب بازار اتيتجرب يبررس

 يبررس و رانيا در مجن آب بازار و نيچ و اياسپان ،يليش
 ها يبررس اند. پرداخته بازارها نيا يبازده بر مؤثر عوامل
 دنيرس و آب بازار با مرتبط مسائل حل که دهد يم نشان

 متخصصان توسط تنها داريپا و مدکارآ کرديرو کي به
 بلکه بود، نخواهد سريم ياقتصاد علوم و آب منابع تيريمد
 و ياجتماع ،يحقوق مسائل کارشناسان مشارکت ازمندين
 آب، يبازارها عملکرد بهبود يبرا است. يطيمح ستيز

  است. الزم يقانون يبسترها کردن فراهم
 آب يبازارها ليتشک اثرات )١٣٩٧( همکاران و عيبد

 نيا يبرا دادند. قرار يبررس مورد را ستانيس در يا منطقه
 يکيدرولوژيه-ياقتصاد يساز مدل ستميس کي از منظور

 تابع افتيره و ١مثبت ياضير يزير برنامه مدل بر مشتمل
 داد نشان جينتا .شد استفاده ثابت ينيجانش کشش با ديتول
 ةمنطق سطح در يا منطقه آب يبازارها يبرقرار با که
 آب، يتقاضا و عرضه نيب تعادل جاديا بر افزون ستان،يس
 مورد مناطق نيب آب دادوستد شدن متعادل و ياريآب

 يآب جو و گندم محصوالت رکشتيز سطح مطالعه،
 سطح و شيافزا آب بازار وجود عدم طيشرا به نسبت

  .ابدي يم کاهش خربزه و هندوانه از،يپ ونجه،ي رکشتيز
 ريتأث يبررس به يا مطالعه در )١٣٩٩( همکاران و پور عرب
 آب انتقال ليپتانس و يساختار راتييتغ بر يور بهره ةتکان

 آن از يحاک جينتا پرداختند. مرز هم يکشورها و رانيا نيب
 يريکارگ به رشد متوسط طور به يور بهره ةتکان که است

 ياقتصاد يها بخش در را رماهريغ و ماهر کار يروين
 متوسط طور به را هيسرما يتقاضا آن کنار در و داده کاهش

 که داد نشان يساز هيشب جينتا نيهمچن است. داده شيافزا
 در آب يتقاضا بر يور بهره ةتکان متفاوت ريتأث به توجه با

 رانيا نيب آب انتقال ليپتانس ،ياقتصاد مختلف يها بخش
  دارد. وجود مرز هم يکشورها و

 يور بهره و ييهمگرا ةنيزم در يجهان مطالعات عموماً
 نيا در اساس نيبرا ؛است يداخل مطالعات از تر گسترده
 قيتحق موضوع به که مطالعه يشتريب تعداد به بخش
 شود. يم اشاره ،دارد يتر کينزد ارتباط

                                                                 
1- Positive Mathematical Programming 

 ديتول از يا منطقه ييهمگرا يا مطالعه در )١٩٩٩( يتراس
 يمل اقتصاد ةتوسع روند با رابطه در يداخل ناخالص ةسران

 هم از مختلف ةمرحل دو کند. يم ليتحل و هيتجز را ايتاليا
 نظر در شکست ةنقط عنوان به ١٩٧٥ سال و شده کيتفک

 دوره کي از پس که دهد يم نشان جينتا است. شده گرفته
 متوقف ايتاليا در يا منطقه ييهمگرا روند ،ديشد ييهمگرا
 شود. يم دييتأ ييواگرا به ليتما ،بعد به زمان آن از و شده
 که دهد يم نشان يمکان عوامل هم و يمل ةتوسع روند هم

 روند در يمهم نقش يزمان و يمکان کيتفک ييشناسا
  کند. يم فايا ييهمگرا
 مدل کي و ياقتصاد مدل کي )٢٠٠٩( همکاران و زمن

 يتجار ةکپارچي مدل کي يةته هدف با را آب يکيزيوفيب
 آب موقت معامالت بهبود مدل نيا از هدف اند. کرده ادغام

 ي نشان ها افتهي است. بوده ها رساختيز بر آن اتريتأث و
 زانير برنامه و رانيمد به تواند يم کپارچهي مدل کي که داد
 آب موقت تجارت در ياريآب ستميس ريتأث نييتع يبرا

  کند. کمک
 يبررس و بحث به يا مطالعه در )٢٠١٢( همکاران و بوکر
 يتقاضا ،چندگانه يها مدل شامل ،شرفتهيپ يها مدل
 يها آب بيترک يرفتار يها پاسخ ،يتکنولوژ انواع ،يرقابت

 شتريب .پرداختند ي يسازمان عوامل ادغام و ،ينيرزميز
 طيشرا تحت آب اقتصاد يها مدل بر مقاله نيا تمرکز
 تر قيدق اطالعات که معتقدند ها آن .بود  آب کمبود
 دقت و عمق شيافزا موجب يکيدرولوژيه و ياقتصاد
 شود. يم يا رشته نيب گسترش و آب اقتصاد ياه مدل
 يها آب منابع يبررس يبرا ها مدل گسترش نيهمچن
 يها استيس ،ياقتصاد يها استيس ،يالملل نيب يمرز
  هاست. آن متقابل اثرات و ينهاد و يطيمح

 يور بهره ،يتجرب يا مطالعه در )٢٠١٢( سياديالکس
 ةدور رد اروپا يةاتحاد در منطقه ٢٥٨ يبرا يکشاورز
 يها افتهي سهم. داد قرار يابيارز مورد را ١٩٩٥-٢٠٠٤
 زيآم تيموفق يتجرب يها آزمون به مقاله نيا يتجرب

 دگاهيد آن از تر مهم بلکه ،شود ينم محدود يا منطقه
 ةمنطق ٢٦ در را ييهمگرا از يشواهد که است ياستيس

 مورد در بحث يبرا جينتا نيا کند. يم ارائه اروپا يةاتحاد
 جينتا دارد. تياهم اروپا در يجار يها استيس

 به فقط ييهمگرا تيخاص که داد  ي نشان ياقتصادسنج
 شود. يم محدود ييهمگرا يها باشگاه
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 کوتاه يا خچهيتار به يا مقاله در )٢٠١٣( همکاران و وسرا
 ييهمگرا ةنحو سپس و پرداختند منابع مورد در تفکر از

ع تقدر شاخص از استفاده با را منابع  يمعرف ١مناب
 حل يبرا يديکل ،موضوع يها يدگيچيپ بر تسلط اند. کرده

 و منابع ييهمگرا بر تسلط و بود خواهد رو شِيپ يها چالش
 و است مناظره يها  عرصه از يکي يور بهره به آن ليتبد
 تعامل يها  سميمکان که است ازين منابع ييهمگرا يبرا

  شود. يررسب تعامل نيا ريتأث نيهمچن ؛شود شناخته
 يعموم تعادل مدل کي )٢٠١٧( همکاران و کوپمن

 صي(تخص آب يبازارها ليپتانس يابيارز يبرا محاسبه قابل
 اختصاص يبرا آن) يا هيسا يها متيق به توجه با آب

 يعموم ةعرض و صنعت ،يکشاورز بخش به آب کم منابع
 يها بخش در ،آب بازار از ويسنار چهار اند. کرده ارائه آب

 جينتا شد. داده توسعه ياقتصاد سطوح تا صنعت خاص
 خسارات ةهم باًيتقر يکشاورز بخش که داد ي نشان
 که يدرحال ؛شود يم متحمل را يمياقل راتييتغ از يناش

 و ضرر کاهش به قادر  يفن اقدامات با يديتول يها بخش
 شيافزا باعث آب بازار ةدامن گسترش هستند. خود انيز

 بخش از آب مجدد صيتخص جهيتن در و ياقتصاد ديتول
  شود. يم يعموم خدمات و ديتول به يکشاورز

 کي ةارائ به يا مطالعه در )٢٠١٧( همکاران و لريو
 و ها استيس حيتشر و آب بازار يابيارز يبرا هياول چارچوب
 يها حوزه و ها دولت يبرا فرصت جاديا يبرا الزم اصالحات

 چارچوب ند.ا پرداخته آب يتجار معامالت يبرا ييقضا
 يابيارز .١ است: شده ليتشک مرحله سه از يشنهاديپ
 مسئل و بازار يابيارز .٢ ينهاد و يکيدرولوژيه يازهاين

 يبررس و مستمر نظارت .٣ اجرا و توسعه به مربوط
. شد اعمال مرحله سه يبرا چارچوب نيا ةنديآ يازهاين

 يديکل اطالعات تواند يم برنامه نيا که داد  ي نشان جينتا
 بهتر آب کمبود تا دهد قرار آب زانير برنامه ارياخت در را
  شود. تيريمد

 يها آب مورد پنج يبررس به )٢٠١٨( همکاران و البرشت
 داد نشان ها ليتحل و هيتجز اند. پرداخته کايآمر در يمرز
 ،يزير برنامه دنتوا يم يفرامرز يها نهيزم چگونه که

 يبرخ در و بکشد شچال به را يآب منابع ياجرا و تيحاکم
 يبرا دهد. انجام را يا سازنده اقدامات تواند يم زين موارد
 الزم ينهاد داتيتمه ،ياسيس منازعات و ها چالش با مقابله

                                                                 
1- Resource Power Index 

 طور هب توانند يم يا منطقه و يداخل يها تالش و است
  شوند. استفاده يالملل نيب يها هتوافقنام در يمؤثر

 CGE مدل کي از ادهاستف با )٢٠٢٠( همکاران و کازکارو
 قيطر از را منابع تعادل عدم اياسپان در يا چندمنطقه

 بر يمبتن وهايسنار کنند. يم يبررس مختلف يوهايسنار
 منابع با يمناطق در پرمصرف يکشاورز محصوالت شيافزا
 نيب داريپا ييغذا نيتأم يها رهيزنج ةتوسع و فراوان يآب

 ييها استيس به ها افتهي است. يکشاورز صنعت و مزارع
 همراه به يزيآم تيموفق جينتا تواند يم که دارد اشاره
  د.نباش داشته

 از يکي ،است مسلم آنچه ،شده انجام مطالعات براساس
 ليتشک آب يجهان بحران با مقابله يبرا مهم يها حل راه

 تيظرف که است ييکشورها نيب آب يا منطقه يبازارها
 راستا نيدرا دارد. ودوج ها آن در يالملل نيب يها ييهمگرا
 نکهيا اول .است ياساس پرسش دو به پاسخ دنبال به مقاله
 ريمس در را تجارت انيجر چگونه يور بهره يها تکانه
 ايآ نکهيا دوم دهد؟ يم قرار ريتأث تحت ياقتصاد ييهمگرا
 يبرا دارد؟ وجود آب يا منطقه يبازارها يريگ شکل امکان
 يرهايمتغ از يکي قيازطر شده تالش ها، پرسش به پاسخ
 روند که يور بهره يعني ،ياقتصاد ييهمگرا روند بر مؤثر
 يوهايسنار شود. استفاده ،است ريناپذ اجتناب آن رشد

 اصل ،يديکل يرهايمتغ يور بهره يبرا شده گرفته درنظر
 افق کي در و کرده يگذار هدف را ياقتصاد ييهمگرا

 اند. کرده ينيب شيپ بلندمدت
 

 اه روش و مواد
 در شده مطرح ويسنار يساز هيشب يبرا ازين مورد يها داده

 شده گرفته GTAP٢ داده گاهيپا نهم نسخه از پژوهش نيا
 اي منطقه ١٤٠ با يجهان ةرنديدربرگ نسخه نيا است.
 بر عالوه است. ياقتصاد بخش ٥٧ و رانيا جمله از کشور

 نيا در زين IMPACT يها داده از GTAP ةداد گاهيپا
 مدل کي IMPACT مدل است. شده ستفادها پژوهش

 است. يکشاورز يجزئ تعادل و آب يساز هيشب از يبيترک
 منطقه ١٤٠ از مدل عيتجم قيتحق ياصل هدف به توجه با
 اي يآب مرز با يکشورها و رانيا ةمنطق سه به کشور اي

 ه،يروس ه،يترک (پاکستان، رانيا با مشترک يخاک
 ت،يکو ن،يبحر جان،يرباآذ ارمنستان، امارات، قزاقستان،

 افتهي رييتغ کشورها ريسا و )يسعود عربستان قطر، عمان،
                                                                 
2- Global Trade Analysis Project 
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 ٨ به ديتول عامل ٥ و بخش ١٣ به مدل بخش ٥٧ است.
 گونه نيبد راتييتغ نيا که است افتهي رييتغ ديتول عامل
 ،يزراع محصوالت ريسا زراعت، شامل: ها بخش .است

 گاز، فت،ن سنگ، زغال الت،يش ،يدار جنگل ،يدامپرور
 نيهمچن خدمات. و آب ته،يسيالکتر ،يميپتروش صنعت،
 مرتع، نيزم م،يد نيزم ن،يزم آب، شامل: ديتول عوامل

 منابع و هيسرما رماهر،يغ کار يروين ماهر، کار يروين
 .است يعيطب

 يقو يابزار (CGE)١ محاسبه قابل يعموم تعادل يها مدل
 يها مدل .است دهيچيپ روابط ليتحل و هيتجز يبرا

(CGE) اول نسل شوند. يم ميتقس ستايا و ايپو ةدست دو به 
 کي مدل نيا دارند. ستايا تيماه (CGE) يها مدل
 ،(مارتنز شود يم استفاده ياسيس مسائل در يا دوره

 و يسيکدنو GTAP در توان يم را CGE يها مدل ).١٩٩٨
 مدل کي GTAP يديکل ياجزا از يکي کرد. يساز هيشب

CGE مدل عنوان به که است GTAP شود. يم شناخته 
 توسط GDyn عنوان تحت ،GTAP مدل يايپو ةنسخ

 ،يطورکل به شد. ارائه )٢٠٠٠( دوگال مک و نايانچووچيا
 ستميس از اي مجموعه صورت به ايپو (CGE) هاي مدل

 کي معادالت از اي مجموعه و ايپو اي يزمان نيب معادالت
  .شوند يم ليتشک ستايا اي اي دوره

  
اي اجراي مدل برخي از معادالت تغيير يافته و به بر

است اضافه  GTAP-Eکدهاي مدل اصلي که بر اساس 
)، عامل ٢٠٠٣شده است. براساس مطالعة گووهن و هرتل (

سازي  آمده از حداقل دست تقاضاي شرطي و تابع هزينة به
مشخص شده  GTAPها در  مخارج و تغييرات متناسب آن

 ٩تا  ١صورت معادالت  اي به يانهاست. همچنين ساختار آش
شود: در باالترين سطح در النة اول، توليدکنندگان  ارائه مي

ها به توليد  با استفاده از ترکيب ارزش افزوده و ساير نهاده
.     پردازند.  مي  =       .        +        .  .               

        (۱) 
از ترکيب  CESها براساس تابع  در سطح بعدي نهاده

هاي داخلي و خارجي و ارزش افزوده براساس تابع  نهاده
CES انرژي، نيروي کار، منابع -سرمايه- آب از ترکيب

                                                                 
1- Computable General Equilibrium models 

زمين آبياري - ترکيب آب طبيعي، زمين مرتع، زمين ديم،
.       دست آمده است: به  .  =       .  .        +       .  .               

      )٢ (  

    .  =  ∑       .  .                       
          )٣(  

هاي آبياري و  زمين CESدر سطح مياني براساس تابع 
- آب و شوند ترکيب می هم با يبيارآ غيري ها  زمين
 آب- هيسرماترکيب  وي انرژترکيب  ازي انرژ-هيسرما

.       :است آمده دست به  .  =             +                   
  )٤  (   

       .  .  =          .  .          +       .  .                   
 )٥                                (  

در سطح بعدي توليدکننده، انرژي الکتريسته و انرژِي 
با هم ترکيب  CESبع غيرالکتريسته را براساس يک تا

با  CESکند و همچنين سرمايه و آب براساس يک تابع  مي
.       شوند: هم ترکيب مي  .  =               +                         
               )٦(   

       .  .  =              +                        
               )٧(  

از ترکيب  CESدر سطح بعدي بر اساس يک تابع 
دست  سنگ انرژي غيرالکتريسته به سنگ و غيرزغال زغال
  آمده:

     =                +                         
 )٨     (  

 هاي فرآورده و گاز نفت، توليدکنندة سطح، ترين پايين در
.       کند: مي ترکيب باهم CES تابع يک براساس را نفتي  =  ∑       .  .                       

 )٩(       

 سولو توسط فني، پيشرفت اقتصادي، رشد ادبيات در
 عنوان به را فني پيشرفت سولو است. شده معرفي )١٩٥٧(

 به فني پيشرفت کرد. وارد توليد تابع در انتقال عامل يک
 پيشرفت و عاملي فني پيشرفت شود: مي تقسيم دسته دو

 عوامل از يکي وري بهره عاملي، فني رفتپيش خنثي. فني
 خنثي فني پيشرفت که درحالي دهد مي افزايش را توليد
 اين در گيرد. مي نظر در را توليد عوامل کل وري بهره



 اي گيري بازارهاي آب منطقه هاي اقتصادي و پتانسيل شکل وري بر همگرايي بهره ةر تکانتأثي بيني بررسي و پيش                                  ٧٦

 عوامل کل وري بهره افزايش آب، جايي جابه عامل مطالعه
 زير صورت به افزوده ارزش تابع است. شده گرفته نظر در

= ̦      شود. مي تعريف       ̦ (∑       (     ̦  ̦ )    )              )٩(     ,r: بخش ةارزش افزودj ةام در منطق r     ,   : ضريب
 پارامتر جانشيني:     و پارامتر توزيع:    تغيير تکنولوژي

 r ةمنطق ام درjام در صنعت i ةتقاضاي نهاد QFEi,j,rو 
کند و  وري ارزش افزوده بنگاه تغيير مي با شوک بهره .است

شود و اشتغال  منجر به تغيير تقاضاي عوامل توليد مي
کند. و تغيير تقاضاي عوامل توليد منجر به تغيير  تغيير مي

وري بر ضريب تغيير  بهره ةتکانعرضه خواهد شد. 
يير توليد گذارد و باعث تغ تکنولوژي در تابع توليد اثر مي

 شود. در هر بخش مي
کند و  تغيير ميr  ةدرآمد منطق  , ,     با تغيير در

با تغيير در  .شود موجب تغييردر مطلوبيت سرانه مي
  شود. مطلوبيت سرانه، تغيير در رفاه حاصل مي

  است: ريز صورت به مدل يا انهيآش ساختار نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  يا انهيآش ساختار نمودار - ١ شکل
 

  بحث و جينتا
 باي اقتصاد رشد ،ياقتصاد ةتوسع بر ثرؤم ريمتغ نيتر مهم
 دري داريپا و ثبات به دنيرسي برا است. داريپا و ثبات
 عالوه ريمتغ نيا است،ي ديکل ريمتغ کي يور بهره رشد،

ي براي عامل دارد، همراه به را ثبات اب ديتول نکهيا بر
 مصرفي برا را طيشرا تواند يم که استي اقتصاديي همگرا

 ةده در باشد. داشته همراه به منطقه سطح در آب ةنيبه
ي کشورها اکثر و رانيا ،۲۰۱۸ سال تا اًبيتقر و ۱۹۹۰

 اند. بوده برخوردار برنامه بدون و ثبات يبي رشد از ،مرز هم
 که مرز همي کشورها و رانيا ةتوسعي ها مهبرناي بررس با

 سال تاي برخ و ۲۰۲۵ سال تاي ا برنامه افق ها آن ازي برخ
ي کشورها ةهم که شد مشخص شود، يم شامل را ۲۰۳۰
 رشد در دشانيتول عوامل کلي ور بهره سهم مطالعه مورد

 نيا اند. کردهي گذار هدف ۸/۲ تا ۲/۱ نيب راي اقتصاد
ي رشد به دنيرسي برا را نهيزم تواند يمي گذار هدف
 نيتر مهم ازي کي راستا نيا در .آورد فراهم داريپا و باثبات

 ،شود يم متأثري ور بهره راتييتغ انيجر در کهيي رهايمتغ
 نشان ايپو مدلي ها يخروج است.ي خارج تجارت انيجر
ي زمان ةفاصل در رانياي خارج تجارت انيجر که داد

 اتفاق نيا کند. يم تجربه راي صعودي روند ۲۰۳۰-۲۰۲۳
 ازي کي که گرفته تصور زين رانيا مرز همي کشورها در

 نيهمچن است.ي اقتصاديي همگراي برا مهمي ها نشانه
 تراز واکنش ،ابدي يم شيافزا اقتصاد دري ور بهرهي وقت

 توجه قابل و مهم اريبس ةنکت است. مثبتي طورکل بهي تجار
ي کشورها و رانيا نيب ،يتجار تراز راتييتغ که است نيا

ي ابيارزي براي مناسب اريبس اريمع تواند يم هيهمسا

هانهاده ريسا زودهفا ارزش   

یداخل یخارج  یاريآب نيزم بيترک   نيزم 
مید  

 نيزم
 مرتع

کار یروين  منابع 
 یعيطب

-هيسرما-آب
یانرژ  

 یهانيزم
یاريرآبيغ  

 یهانيزم
یاريآب  

یانرژ بيترک آب و هیاسرم بیترک   

هيسرما تهيسيالکتر آب  تهيسيرالکتريغ   

رزغاليغ  زغال سنگ  سنگ

ینفت یهافرآورده  نفت گاز 

 محصول
LEONTIF 

CES 
CES 

CES 

CES 

CES 
CES 

CES 

CES 
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ي ور بهره در رييتغ اگري عني ؛باشدي اقتصادي ها ييهمگرا
 مختلفي ها تکانه باي روند ،است ريناپذ اجتنابي امر که

ي واکنش ،هيهمساي کشورها و رانيا واکنش ،کند دنبال
ي برا زمال طيشرا ازي بخش خود نيا که است همگرا
 آنچه صورت نيا در کند. يم هيتوج راي اقتصاديي همگرا

ي بازارهاي ريگ شکل به تواند يمي اسيس ةيتوص عنوان به
 کي دري ور بهرهي گذار هدف ،کند کمک آبي ا منطقه
  است. بلندمدتي زمان افق

 که کل افزوده ارزش ةجاذب يها مدل اتيادب براساس
 ثرؤم ريمتغ نيتر مهم ،است يداخل ناخالص ديتول ةسازند

 بر يور بهره ةتکان ريتأث نيبنابرا ؛است ييهمگرا انيجر بر
 يبرا الزم ليپتانس وجود انگريب يداخل ناخالص ديتول

 که داد نشان ايپو مدل يخروج است. ياقتصاد ييهمگرا
 ناخالص ديتول ارزش رييتغ بر يور بهره مثبت ةتکان ريثأت

 تا بلندمدت در نکهيا ذکر قابل ةنکت است. مثبت يداخل
 ارزش ةنيزم در هيهمسا يکشورها و رانيا ۲۰۳۰ سال
 نيبنابرا ؛رسند يم ينسب ثبات کي به يداخل ناخالص ديتول
 يبرا را ثبات طيشرا تواند يم بلندمدت در يور بهره انيجر
  .کند فراهم يداخل ناخالص ديتول

  

  يريگ جهينت
 يريگ شکل هيتوج يبرا يسازبستر ،مقاله ياصل هدف
 آب يا منطقه يبازارها است. آب يا منطقه يبازارها

 و رانيا در آب ةنيبه صيتخص يبرا را طيشرا توانند يم
 يبازارها به دنيرس يبرا آورند. فراهم مرز هم يکشورها
 ييهمگرا به دنيرس جهتدر طيشرا ديبا ،آب يا منطقه
 يديکل ةنکت دو راستا نيا در پس شود. فراهم ياقتصاد
 ةحلق يور بهره نکهيا يکي است؛ گرفته قرار توجه مورد

 يکشورها و رانيا در آب منابع از استفاده در مفقوده
 تجارت تواند يم که ياقتصاد ييهمگرا دوم و است مرز هم
 اتيادب براساس دهد. شکل يا منطقه يبازارها در را آب

 ريمتغ سه ،کنند يم هيتوج را ييهمگرا که جاذبه يها مدل
 يجمع هم ليپتانس و ييهمگرا ةدرج توانند يم مهم

 تجارت شامل: ريمتغ سه نيا ؛کنند انيب را کشورها
 است. يداخل ناخالص ديتول ارزش و رفاه شاخص ،يخارج
 در را ريمتغ سه نيا يها واکنش و کنش تواند يم که يکانال

 يور بهره کند، مشخص ياقتصاد ييهمگرا يريگ شکل
 ،مطالعه نيا در ياداقتص ييهمگرا ليتحل هدف رايز ؛است

 بوده آب يا منطقه يبازارها يريگ شکل يبرا تيظرف جاديا

 ييهمگرا روند بر يور بهره بلندمدت ريثأت ليدل به است.
 از مختلف يها بخش در آن آثار کردن مشخص و ياقتصاد

 ايپو ةمحاسب قابل يعموم تعادل يها مدل پرقدرت ابزار
 مثبت يها تکانه که داد نشان جينتا است. شده استفاده

 تجارت گسترش موجب ،خاص مقاطع در جز به يور بهره
 نيهمچن است. شده هيهمسا يکشورها و رانيا يخارج

 نکهيا بر عالوه يور بهره ةتکان که داد نشان مدل ينيب شيپ
 به دنيرس باعث ،دهد يم شيافزا يکند به را ياقتصاد رفاه
 ؛شد هدخوا زين ياقتصاد رشد در يداريپا و ثبات ينوع

 در ريناپذ اجتناب حرکت کي يور بهره انيجر اگر نيبنابرا
 ييهمگرا تواند يم ،باشد يآب منابع از ياقتصاد ةاستفاد
 ؛باشد داشته همراه به را آب تجارت بر ديکأت با ياقتصاد
 يبرا مثبت يانداز چشم ا،يپو مدل يها يخروج نيهمچن
 نيا بر دهد. يم نشان را مرز هم يکشورها و رانيا کشور
 در رانيا اقتصاد يبرا مناسب ياستراتژ توان يم اساس
 با ييهمگرا را آب يا منطقه يبازارها يريگ شکل

 با مقابله يبرا مناسب فرصت که دانست مرز هم يکشورها
  کرد. خواهد فراهم زين را آب منابع در بحران

  
  منابع
 .١٣٨٦ .م يريامو  .ن يالهد علم .ح يشميابر .١
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 ةمنطق در ياريآب آب يتقاضا و عرضه يبخش تعادل

-٢٥٣ ):٣(١٤ رانيا آب منابع قاتيتحق ،ستانيس
٢٥٦.  



 اي گيري بازارهاي آب منطقه هاي اقتصادي و پتانسيل شکل وري بر همگرايي بهره ةر تکانتأثي بيني بررسي و پيش                                  ٧٨

 تيريمد .١٣٨٣ .ا يچشميابرو  .م يشيتجر .٥
 شيهما نياول کشور، در آب منابع يتقاضا
 تهران، ،يمل نابعم اتالف از يريشگيپ يها روش
 .رانيا ياسالم يجمهور علوم نگستانفره

 صفحه ١٦. تعداد صفحات: ١٣٨٣خرداد
 در ياقتصاد ييهمگرا .١٣٨٨ .ف طاو  .ع ييبايشک .٦

 يها پژوهش ةفصلنام .يغرب جنوب يايآس ةمنطق
  .٤٧- ٢٣ ):٥٣(١٤ .يبازرگان

 .م ينجاتو  .ع ياسفندآباد يجالئ .ر پور عرب .٧
 راتييتغ بر يور بهره ةکانت ريتأث يبررس .١٣٩٩
 و رانيا نيب آب انتقال ليپتانس و يساختار
 اقتصاد يپژوهش-يعلم ةفصلنام ،مرز هم يکشورها
 doi: 10.22055/jqe.2021.34201.2260يمقدار

 نقش .١٣٩٢ .م ساالرپورو  .م فريونيهما .ع مجرد .٨
 عضو يکشورها يا منطقه ييهمگرا در يکشاورز

  .۲۱۱-۱۸۹ :)۴(۴۸ .ياقتصاد قاتيتحق .کوا
 ياقتصاد ييهمگرا اتريتأث .١٣٩٣ .ع يمحمود .٩

 يعموم تعادل مدل کي در اکو عضو يکشورها
 و ها پژوهش فصلنامه). GTAP مدل( استاندارد

  .۳۰-۵ ):۷۰(۲۲ .ياقتصاد يها استيس
 .١٣٩٧ .ر انيکراچو  .ل فروهر .س زادهيواحد .١٠

 .آب بازار يالملل نيب يها تجربه يقيتطب ةمطالع
  .١٨٤- ١٩٧ ):٤(١٤ .آب منابع قاتيحقت

11. Albrecht T. R. Varady R. G. Zuniga-Teran 
A. A. Gerlak A. K. Routson De Grenade R. 
Lutz-Ley, A. and Willems B. 2018. 
Unraveling transboundary water security in 
the arid Americas. Water International. 
43(8): 1075-1113. 

12. Alexiadis S. 2012. Convergence in 
agriculture: Evidence from the European 
Regions. Agricultural Economics Review. 
11(389): 84-96. 

13. Bontemps C. and Couture S. 2002. Irrigation 
water demand for the decision maker. 
Environmental and Development Economics 
7(4): 643-657 

14. Booker J. F. Howitt R. E. Michelsen A. M. 
and Young R. A. 2012. Economics and the 
modeling of water resources and policies. 
Natural Resource Modeling. 25(1): 168-218. 

15. Cazcarro I. Duarte R. Sanchez Choliz J. and 
Sarasa C. 2020. Water and production 
reallocation in the Spanish agri-food system. 
Economic Systems Research. 32(2): 278-
299. 

16. Gohin A. and Hertel T. 2003. A note on the 
CES functional form and its use in the 
GTAP model..  Center for Global Trade 
Analysis, Department of Agricultural 
Economics, Purdue University. 

17. Ianchovichina E. and McDougall R. 2000. 
Theoretical structure of Dynamic GTAP. 
Dynamic modeling and applications for 
global economic analysis. 13-70. 

18. Koopman J. F. Kuik O. Tol R. S. and 
Brouwer R. 2017. The potential of water 
markets to allocate water between industry, 
agriculture, and public water utilities as an 
adaptation mechanism to climate change. 
Mitigation and adaptation strategies for 
global change. 22(2): 325-347. 

19. Martens A. 1998. CGE Modeling and 
Developing Economies: A Concise 
Empirical Survey of 73 Applications to 26 
Countries. Journal of Policy Modeling. 
10(4): 529-568 

20. Mehta L. and Mirosa Canal O. 2004. 
Financing water for all: behind the border 
policy convergence in water management. 
IDS Working Paper 233. 

21. Meinzen-Dick R. 2006. Water reallocation: 
Challenges, threats, and solutions for the 
poor (No. HDOCPA-2006-41). Human 
Development Report Office (HDRO), 
United Nations Development Programme 
(UNDP). 

22. Solow Robert M. 1957. Technical change 
and the aggregate production function. 
Review of Economics and Statistics. 39(3): 
312-320. 

23. Terrasi M. 1999. Convergence and 
divergence across Italian regions. The annals 
of regional science. 33(4): 491-510. 

24. Vasara P. Rouhiainen J. and Lehtinen H. 
2013. Resource convergence and resource 
power: towards new concepts for material 
efficiency. Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London Series A. 
371(1986): 20110562-20110562 

25. Wheeler S. A. Loch A. Crase L. Young M. 
and Grafton R. Q. 2017. Developing a water 
market readiness assessment framework. 
Journal of Hydrology. 552: 807-820. 

26. Zaman A. M. Malano H. M. and Davidson 
B. 2009. An integrated water trading–
allocation model, applied to a water market 
in Australia. Agricultural Water 
Management. 96(1): 149-159. 

 
 
 
 
 

 



 ٧٩                                                                                                        ١٤٠٠/ پاييز ٤٢/ پياپي ٣/ شماره ١٥ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  وستيپ
  )٢٠٣٠- ٢٠١٢(ي تجار تراز راتييتغ -١ جدول

DTBAL(p) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 10175.8 12133.52 14017.32 10877.46 3256.43 7182.12- 16055- 24302.1- 32405.1- 39407.3- رانيا

 70120.74 44032.36 10892.12 25115.1- 61440.5- 97038- 130524- 165288- 204683- 279232- گانيهمسا

 80299.5- 56169.5- 24912.4- 14235.13 58180.76 104216.7 146575.9 189586.9 237086.1 318639.3 جهان نقاط ريسا

 
DTBAL(p) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 3721.34 5749.38 5813.95 5819.17 5713.07 5186.69 7146.51 7433.03 2507.6- رانيا

 105216 116343 121845 124212 122200 114121 101792 80869.7 71473- گانيهمسا

 108945- 122102- 127668- 130041- 127923- 119316- 108945- 88309- 73975.8 کشورها ريسا
 

  )٢٠٣٠- ٢٠١٢( رفاه راتييتغ -٢ جدول
EV(p) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 27713.2 26041.2 23250.7 22774.4 23601.2 25498.5 25772.4 25417.5 27853.7 27586.23 رانيا

 164051 161801 162241 169605 179354 189843 192827 195132 208957 275834.7 گانيهمسا

 2321000 2296694 2229980 2192126 2152888 2107148 2017768 1932871 1949029 1910082 جهان نقاط ريسا
 

EV(p) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 39426.6 36973.2 36369.1 35802.2 35313.8 34967.2 32750.3 31952.9 47120.83 رانيا

 258814 247571 241131 233549 225037 215701 201356 191724 339437.8 گانيهمسا

 2793848 2689537 2642268 2598262 2557491 2513844 2435276 2392522 2341675 جهان نقاط ريسا

 
  )GDP )۲۰۱۲ -۲۰۳۰ ارزش در رييتغ - ٣ جدول

vgdp(p) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
رانيا  9.886 8.518 6.359 5.097 3.975 2.638 2.015 2.092 2.89 3.327 

گانيهمسا  10.534 7.372 6.371 5.729 5.153 4.476 3.847 3.294 2.897 2.617 

جهان نقاط ريسا  2.906 2.881 2.846 2.995 3.156 3.271 3.351 3.394 3.433 3.392 

  
vgdp(p) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

رانيا  6.664 3.853 3.849 4.102 3.918 3.795 3.697 3.616 3.831 

گانيهمسا  6.344 2.74 2.567 2.527 2.451 2.423 2.421 2.432 2.549 

جهان نقاط ريسا  2.959 3.313 3.278 3.251 3.188 3.115 3.044 2.981 2.962 

  
  )r )۲۰۱۲-۲۰۳۰ ةمنطق در j صنعت در شده استفاده i ةنهادي برا تقاضا - ۴ جدول

qfe(agre) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 0.916 1.131 1.486 1.474 1.246 1.097 1.39 2.581 2.251 2.251 رماهريغ کاري روين

 2.052 2.517 3.222 3.495 3.446 3.286 4.149 5.121 3.923 9.019 ماهر کاري روين

 5.304 5.491 5.416 4.718 3.304 1.711 0.048- 0.048- 1.09- 3.772 هيسرما

  
qfe(agre) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

رماهريغ کاري روين  -1.13 0.658 0.62 0.442 0.286 0.273 0.243 0.198 -0.004 

ماهر کاري روين  -0.241 1.664 1.578 1.322 1.342 1.34 1.321 1.293 1.061 

هيسرما  2.89 5.213 5.119 4.976 4.827 4.742 4.653 4.562 4.423 

  
qfe(ind) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 3.032- 3.67- 4.605- 5.395- 5.951- 6.069- 7.237- 6.874- 5- 5- نيروي کار غيرماهر

 1.836 2.24 2.739 3.13 3.326 3.156 4.325 3.642 1.983 1.983 نيروي کار ماهر

 5.313 5.892 6.667 7.62 8.513 9.041 9.148 8.624 6.307 6.307 سرمايه
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  )r )۲۰۱۲-۲۰۳۰ ةدر منطق jشده در صنعت  استفاده i ةتقاضا براي نهاد - ۴جدول ادامه 
qfe(ind) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

رماهريغ کاري روين  -3.394 -2.898 -2.75 -2.517 -2.969 -3.015 -3.069 -3.144 -3.075 

ماهر کاري روين  0.467 1.419 1.365 1.273 1.584 1.579 1.576 1.571 1.525 

هيسرما  4.493 4.894 4.646 4.485 4.319 4.162 4.023 3.899 3.855 

  
qfe(serv) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

رماهريغ کاري روين  -3.11 -3.11 -8.885 -10.367 -9.343 -9.524 -8.639 -7.156 -5.287 -4.02 

ماهر کاري روين  5.887 5.887 4.175 3.833 1.94 1.785 1.782 1.879 2.044 2.051 

هيسرما  14.023 14.023 14.133 13.346 12.242 10.849 9.45 8.269 7.412 6.815 

  
qfe(serv) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

رماهريغ کاري روين  -2.583 -3.31 -3.054 -2.631 -3.226 -3.294 -3.381 -3.501 -3.381 

ماهر کاري روين  2.315 2.102 2.109 2.132 2.493 2.475 2.451 2.416 2.395 

هيسرما  7.294 6.555 6.189 5.908 5.659 5.422 5.195 4.981 4.811 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


