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ABSTRACT
Today due to the unbalanced distribution of water resources as well as the unbalanced
distribution of the population, it is necessary that the justly distribution of water, the allocation and
optimal utilization of water resources for the needs of different parts and in different areas be done.
Water transfer plans are one of the water supply and development projects, which on the one hand
is a response to the problem of imbalance with the distribution of the population and its related
activities, and on the other hand, is the spatial distribution of water. These plans are a solution to the
water crisis and has economic, social, and environmental effects. This study investigates the
productive effects of the project of Taleghan water transfer to Tehran and Alborz provinces in the
form of a general equilibrium model. For this purpose, the input-output table of each province
designed and implemented using the general equilibrium model of water transfer scenario. Based
on the results, with increasing 114 million cubic meters and 35 million cubic meters of drinking
water respectively for Tehran and Alborz provinces, with a tariff of 4,000 Rials, household
expenditure for Tehran and Alborz provinces, respectively, grows by 37 and 108 percent. Due to
the growth of household expenditures, the production of various economic sectors, except for the
product and treatment sector of water, had a small growth in the rest of the sectors.
Keywords: Inter-basin water transfer; Input-output table; Production effects; Static general
equilibrium model; Water scarcity
EXTEND ABSTRACT
Water transfer plans are one of the water supply and development projects, which on the one
hand is a response to the problem of imbalance in the distribution of the population and its related
activities, and on the other hand, the spatial distribution of water. These plans, while the solution to
the water crisis, has economic, social, and environmental effects. Among the various effects, the
economic effect is the most important effect that may affect the production of various economic
sectors. Which needs to be considered for the justification of these plans. Several water transfer
projects have been implemented in Iran to deal with water scarcity.
The province of Tehran is one of the most populous provinces in Iran . Alborz province is adjacent
to Tehran province, Due to its proximity to the province of Tehran, such Tehran, these two
provinces have high population densities. Taleghan Water Transfer Project is one of the water
supply and development projects, of which 448 million cubic meters is 150 million cubic meters
drinking water needed for The provinces of Tehran and Alborz . Of the 150 million cubic meters,
this project is 114 million cubic meters for the needs of drinking water in Tehran province and 35
million cubic meters for drinking water needs in Alborz province This amount of water is for final
demand and can affect the production of various economic sectors
E-mail: mbaky@yorku.ca
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Therefore, this study investigates the production effect of the Taleghan water transfer project. As it
was said, water is very important among the factors of production and it is a commodity of value
and its use in one sector affects other sectors, and any change in its resources affects the whole
economy. in analyzing these effects, it is necessary to use a model that can consider the relationship
of sectors and is different from the partial equilibrium. A model is needed to consider the
relationship of sectors in the economy; for this purpose, the general equilibrium model is used
because this model shows the impact of policies on the whole economy and it helps to achieve the
desired goal. CGE patterns are used for a wide range of economic issues. Using the general
equilibrium is possible to investigate the effects of different policies. The theory of general
equilibrium is a branch of neoclassical economics that attempts to explain the behavior of supply,
demand, and price in a whole economy, taking into account the relationship between different
markets and different sectors of the economy.
To investigate the effects of 150 million cubic meters of water transmission to the provinces of
Tehran and Alborz, first, the input-output table of each province was obtained using the RAS
method with MATLAB software.
After designing the input-output table, 58 sections were Aggregated into 13 sections Output and
value-added amount, in the water treatment and distribution section respectively, for Tehran
Province is 5,417,683, 3,176,536, and Alborz Province is 524,709, 287,198, and its contribution is
from the total output of Tehran and Alborz provinces of 0.0002 and its contribution to the valueadded of 0.002 For both provinces.
As the results show, this share of the value-added is negligible. The reason for the low share of
value-added in the water treatment and distribution sector of these two provinces can be stated that
water sales in the agricultural sector are not based on volumetric pricing and economic value.
Also, for drinking water, its pricing is based on the volumetric method. The purchase of water raw
and water supervision right include a very low percentage of the water price, and national accounts
are the only value of water exchanged, and the purchase and sale of water among farmers are not
considered unofficially.
After the input-output table of each province, Using the input-output table for the base year of
2011, using the GAMS software, the general equilibrium model was implemented and the results
were extracted. Then the shock enters the model. Which means that the impact of the transfer of
water to Tehran is equivalent to 114 million cubic meters and the province of Alborz is equivalent
to 35 million cubic meters and is considered separately in each province and exogenous
In the case of water transferred to Tehran province, under the scenario of water transfer to 114
million cubic meters, and a tariff of 4000 rials, each cubic meter of water for households spending
on the purchase of this water sector will grow by 37%. In the case of water transferred to Tehran
province, under the scenario of water transfer to 35 million cubic meters, and assuming a tariff of
4000 rials, each cubic meter of water for households spending on the purchase of this water sector
will grow by 108%. Investigating the state of production in different sectors shows that the
production, treatment, and distribution of water is 10.37 and 33 percent, respectively, with the
highest increase in production for Tehran and Alborz provinces. Then, water transfer has a greater
effect on the production, transmission, and distribution of electricity (due to the interconnection
between the two water and electricity industries), which was 0.045 and 0.4, respectively, in Tehran
province and Alborz.
According to the results, this transfer of water has the most effect on the water treatment and
collection sector than other parts. Because the transfer of water needs this section .The collection,
treatment, and distribution sector of water is based on the standard classification of economic
activities, the ISIC, the 1993 National Accounting System, includes the collection, treatment, and
distribution of water to households, business activities, and commercial customers. As stated, water
is considered as an intermediate input and final consumption. Due to the fact that 150 million cubic
meters are for final consumption and with the aim of supplying drinking water. Hence, this amount
of water affects the consumption of households and does not have much effect on production.
Today due to the unbalanced distribution of water resources as well as the unbalanced distribution
of the population, it is necessary that the justly distribution of water, the allocation and optimal
utilization of water resources for the needs of different parts and in different areas be done. Inter-
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basin water transfer projects are one of the water supply and development projects, which on the
one hand is a response to the problem of imbalance in the distribution of the population and its
related activities, and on the other hand, the spatial distribution of water.
These plans, while is a solution to the water crisis, have effects on different sectors of the economy.
Therefore, this study investigates the productive effects of the Taleghan water transfer project in
Tehran and Alborz provinces in the form of a general equilibrium model For this purpose, the
input-output table of each province was first designed and then implemented using the general
equilibrium model of water transfer scenario. Based on the results of this study, with an increasing
114 million cubic meters and 35 million cubic meters of drinking water respectively for Tehran and
Alborz provinces, with a tariff of 4,000 Rials, household expenditure for Tehran and Alborz
provinces, respectively, grows by 37 and 108 percent.
Due to the growth of household expenditures, the production of various economic sectors, except
for the product and treatment sector of water, had a small growth in the rest of the sectors.
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بررسی آثار تولیدی پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز با مدل تعادل عمومی
4

شهربانو باقری ،1باب اله حیاتی ،2سعید یزدانی ،3مرتضی بکی حسکوئی*
 ،1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 ،2استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 ،3استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،4استادیار و استاد مدعو ،دانشکده علوم اداری دانشگاه یورک ،تورنتو ،کانادا
(تاریخ دریافت -98/4/17 :تاریخ تصویب)99/10/30 :

چکیده

امروزه بهدلیل توزیع نامتوازن منابع آب و توزیع نامتوازن جمعیت الزم است که توزیع
عادالنه آب ،تخصیص و بهرهبرداری بهینه از منابع آب برای نیاز بخشهای مختلف در مناطق

مختلف انجام شود .طرحهای انتقال آب یکی از طرحهای تامین و توسعه آب است که از یک-
سو ،پاسخی به مساله ناهماهنگی در مقابل توزیع جمعیت و فعالیتهای مربوط به آن است و
از سوی دیگر ،توزیع مکانی آب است .این طرحها در عینحال که راهحلی برای بحران آب
است آثاری بربخشهای مختلف اقتصاد دارد .لذا ،این مطالعه به بررسی آثار تولیدی طرح
انتقال آب طالقان به استانهای تهران و البرز در قالب یک مدل تعادل میپردازد .برای این
منظور ابتدا جدول داده-ستانده هر استان طراحی شد و سپس ،با استفاده از مدل تعادل عمومی
سناریوی انتقال آب اجزا شد .براساس نتایج مطالعه ،با افزایش  114میلیون مترمکعب و
35میلیون مترمکعب آب شرب بهترتیب برای استانهای تهران و البرز با تعرفه 4000ریال
مصارف خانوار برای استانهای تهران و البرز بهترتیب  37و 108درصد رشد نمود و در اثر
رشد این میزان مخارج خانوارها ،تولید بخشهای مختلف اقتصادی بهجز بخش تولید و تصفیه

آب مابقی بخشها رشد ناچیزی داشتند.
واژههای کلیدی :انتقال آب بینحوضهای ،آثار تولیدی ،کمیابی آب ،مدل تعادل عمومی
ایستا
مقدمه
آب يکی از منابع مهم در توسعه کشورهاست و در
اقتصاد از اهميت بسزايی براي بخش توليد و مصرف
برخوردار است .مسايل متنوع مرتبط با آب از الزامات
توسعه پايدار در جوامع رو به رشد است Pahizkari et
).)al, 2016
ميزان سرانه آب تجديدپذير داخلی در جهان 5996
مترمکعب در سال 2011است و با رشد جمعيت تقاضاي
آب در سطح جهان ساالنه حدود 3/2درصد افزايش می-

يابد) .(Ghassem & White2007باتوجه به محدوديت
منابع آب و براساس شاخصهاي موجود بينالمللی از
قبيل شاخص فالکن مارک ( 1700–3000بحران آبی
کم  1000-1700،بحران آبی متوسط500-1000،
بحران آبی شديد وکمتر از  500بحران آبی شديد)
;& Widstrand Falkenmark (Alcamo & et al,2000
)1992پيشبينی شده است که  54کشور در جهان تا

سال  2050با بحران آب روبرو خواهند بود
)&White2007

.(Ghassemi
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در صورت تداوم روند فعلی ،سهم جمعيت مواجه با
بخران آبی شديد از کل جمعيت جهان از 26/2درصد در
سال  2000به  42/4درصد در سال 2050افزايش
خواهد يافت و تعداد افرادي که بحران آبی شديد را
تجربه خواهند کرد ،به حدود 3/9ميليارد نفر خواهد

رسيد (جدول (Organization for Economic 2011 )2
Co-operation and Development (OECD),
جدول .2جمعيت تحت بحران آب در جهان در افق )2050
ميليارد نفر درصد(

جمعيت

سهم
از کل

جمعيت

سهم
از کل

درصد
رشد
جمعيت

شدت بحران
آبی

2050

2000

بحران آبی
کم

3/2

52/5

3/9

42/4

21/9

بحران آبی
متوسط

1/3

21/3

1/4

15/2

7/7

بحران آبی
شديد

1/6

26/2

3/9

42/4

143/7

کل

6/1

100

9/2

100

50/8

منبع Organization for Economic Co-operation and
Development:

در اکثر مناطق جهان حوضههاي آبريز داراي
ناموزونی پراکندگی ميزان بارش و توزيع مکانی بارش
بوده است.
با توجه به عدم توزيع يکنواخت و پراکنش نامناسب؛
منابع آبی و بارش ونيز منابع خاک ،تغييرات و تنوع
اقليمی ،پراکنش جمعيت ،کارخانجات صنعتی و اراضی
کشاورزي ،الزم است تا تالشهاي فزايندهاي به سمت
بهبود مديريت بهتر منابع آب ،افزايش سهم سرمايه-
گذاريها در زيرساختها و امور زيربنـايی و توسعه منابع
آب صورت گيرد ).(Ali Mohammadi, 2013
توسعه منابع آب شامل روشهاي مختلفی از جمله
ساخت سدها ،انتقال آب و مديريت منابع آب است که
اين روشها براي مقابله با بحران آب در مناطق مختلف
.(Basiratzadeh et al.,
جهان اجرا شده است.
)2008اجراي طرحهاي منابع آب مانند ساير پروژهها
نيازمند سرمايهگذاري و برآورد هزينه و منافع حاصل از
اجرا است تا در صورت اجرايی شدن ،منافع بدست آمده
ارزش پرداخت چنين هزينههايی را داشته باشدGlbaz ( .
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 )et al., 2017طرح هاي انتقال آب يکی از طرحهاي
تامين و توسعه آب است که از يکسو ،پاسخی به مساله
ناهماهنگی در مقابل توزيع جمعيت و فعاليتهاي
مربوط به آن است و از سوي ديگر ،توزيع مکانی آب
است ).(Basiratzadeh et al., 2008
انتقال آب بين حوضهاي در واقع فرآيند برداشت آب
با لوله است که با هدف انتقال فيزيکی آب از ناحيه با
هيدرولوژي نسبتاٌ خوب (حوضه مبدأ) به ساير نواحی با
کمبود آب (حوضه مقصد) انجام میشود و پاسخی به
مساله توزيع جمعيت انسانی با اهداف تامين نيازهاي
انسان در برابر افزايش تقاضا ،بهبود کيفيت زندگی و
تغير الگوي زيست اجرا میشود ( Ghassemi & White,
 .)2007اين طرحها در عين حال که راهحلی براي بحران
آبی است آثار اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحيطی دارد
در بين اثرات مختلف ،اثر اقتصادي از مهمترين مسايلی
است که در ارزيابی اثرات اقتصادي بايد مورد توجه قرار
گيرد اثرات اقتصادي شامل :خسارات ناشی از عدم
تجزيهوتحليل هزينه و سود ،هزينههاي ساخت و ساز،
هزينه زمين هاي از دسترفته در مسير ساخت و ساز،
کاهش درآمد مصارف مختلف در اثر کاهش آب و نيز به-
صورت کالن اثرات بر رشد صنعت ،کشاورزي و خدمات،
اثرات درآمدي و توليدي بر بخشهاي مختلف کشاورزي،
صنعت و خدمات ،اثرات بر سرمايهگذاري بخشها و
مناطق ،و اثرات بر تقاضاي بخشهاي مختلف کشاورزي،
صنعت ،خدمات است .با توجه به اثرات بيان شده الزم
است براي توجيهپذيري اين طرحها اثرات آن بررسی
شود) .(Sadeghi et al., 2017انجام اين کار در واقع به و
اتخاذ مديريت يکپارچۀ منابع آب ،ارتقاي کارايی
اقتصادي ،عدالت اجتماعی و پايداري زيستمحيطی
کمک مینمايدThamipour Zarandi &Yazdani, ( .
.)2016
در ايران نيز براي مقابله با کمبود آب طرح انتقال
آب اجرا شده است .ايران از جمله کشورهاي خشـک
جهـان و داراي منـابع آب محدود است و همچنين با
توزيع نامناسب آب ،خاک ،جمعيت و نيز عدم توزيع
يکنواخت زمانی و مکانی بارشها ،ناهمگونی فضايی
مصارف آبی مواجه است).(Roozbahani et al., 2015
طبق گزارش وزارت نيرو  %27بارش فقط در چهار درصد
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از سطح کشور ايران مىبارد و  %73ديگر از بارش در 96
درصد از مساحت کل کشور فرو مىريزد ( 12ميليارد
متر مکعب کسري آب (کسري مخزن) دارد (Ministry
) .of Energy, 2006درصورت ادامه رشد جمعيت و
افزايش مصرف آب به همين روند پيشبينی شده است
در سال  1400جمعيت تقريباً  120ميليون نفر خواهد
رسيد و سرانه مصرفی آب به مرز 1000متر مکعب در
سال و يا کمتر از آن کاهش خواهد يافت (Ministry of
) .Energy, 2006در نتيجه ،پراکنش نامطلوب جغرافيايی
و همچنين پراکنش نامطلوب زمانی بارش و باتوجه به
اينکه سرانه آب تجديد شونده با افزايش جمعيت کاهش
يافته و از نظر معيارهاي جهانی به مرز بحرانی نزديک
میشود .لذا بهرهبرداري بهينه از منابع آب در مديريت
آن در ايران نقش مهمی دارد).(Mohammadi, 2013
همانطور که بيان شد در ايران نيز طرح انتقال آب
براي مواجه با بحران آب انجام میشود طرح انتقال آب
طالقان دراستان تهران و البرز براي نياز آب شرب اين دو
استان است.
حجم کل ريزشهاي جوي ساالنه در استان تهران
 4225ميليون متر مکعب است و پتانسيل آوردهاي
سطحی اين استان در حدود  1650ميليون متر مکعب
است که کمتر از  2درصد از مجموع پتانسيل منابع آب
کشور است.
حجم کل مصارف آب در سطح استان تهران 4331
ميليون متر مکعب است که41 /8درصد آن در بخش
شرب و  56/1درصد دربخش کشاورزي و  2/1درصد در
بخش صنعت مصرف می شود  41/2درصد آب مصرفی
از منابع آب سطحی و مابقی از منابع آب زيرزمينی
تامين می شود ;.(Ministry of Energy, 2012
)Statistical Center of Iran, 2012

استان البرز همجوار با استان تهران است .اين استان
بهدليل همجواري با استان تهران مانند تهران مقصد
بسياري از جريانهاي مهاجرتی است و سرعت رشد
جمعيت بهخصوص رشد جمعيت جوان باالست .از اين-
رو ،اين دو استان از تراکم جمعيتی بااليی برخوردارند (
.)Statistical Center of Iran , 2012
اين تراکم بسيار باالي جمعيت ،استقرار بيش از حد
ظرفيت فعاليتها و عمده مسايل زيستمحيطی در

تهران و البرز منجر به نيازهاي مختلف آبی شده است
که در اين ميان تقاضاي آب شرب بهدليل گسترش
شهرنشينی روزبهروز نمايان تر شده است (Ministry of
).Energy, 2006
نياز آبی استان تهران و البرز از منابع آبی سطحی و
زيرزمينی تاًمين میشود .منابع آبی سطحی از مخازن
آبی براي استان تهران از طريق سدهاي الر ،لتيان ،کرج،
ماملو و طالقان است و استان البرز سد طالقان و کرج
است .به طور کلی و منابع آب تجديدپذير در تهران و
البرز 1/8ميليارد مترمکعب است و سرانه آب
تجديدپذير 127مترمکعب در سال 90است .از اينرو،
باتوجه به رشد روز افزون جمعيت و نيازهاي مختلف آبی
اين دو استان منابع آبی موجود آب سطحی نتوانسته
کفاف اين رشد شهرنشينی را بدهد و ازسويی ديگر منابع
آبی آبخوانهاي زيرزمينی نيز در سالهاي اخير به دليل
افزايش جمعيت و توسعه کشاورزي ،صنعت و ساير
فعاليتهاي عمرانی و اقتصادي بهطور بیرويه مورد بهره-
برداري قرار گرفته است .در نتيجه ،افت آبخوانها با
افت مستمر سطح آب زيرزمينی و کاهش حجم مخزن
به همراه افت شديد کيفيت را منجر شده است .بههمين
دليل ،طرح انتقال آب طالقان براي جلوگيري از بحران-
هاي شديد آب ايجاد شد ).(Ministry of Energy, 2006
همانطور که بيان شد در عينحال که اين طرحها به
تامين و توسعه آب کمک میکنند ،اجراي اين طرحها
داراي اثراتی در نواحی مبداً و مقصد است که الزم است
در نظر گرفته شود.
طرح انتقال آب طالقان يکی طرحهاي تاًمين و
توسعه منابع آب است که از ميزان  448ميليون متر
مکعب آب  150ميليون متر مکعب نياز آب شرب تهران
و البرز است) (Ministry of Energy, 2011از150
ميليون متر مکعب اين طرح  114ميليون متر مکعب
براي نياز آب شرب استان تهران است و  35ميليون متر-
مکعب آن براي نياز آب شرب استان البرز است .اين
ميزان آب براي تامين تقاضاي نهايی است و امکان
تاثيرگذاري بر توليد بخشهاي مختلف اقتصادي را دارد.
با توجه به اهميتی که طرح انتقال آب طالقان در
استانهاي تهران و البرز دارد و با وجود روند روبه رشد
جمعيت اين استانها و نياز مختلف آبی آنها و همچنين،
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آثار که طرحهاي انتقال آب دارند؛ الزم است وجود و يا
عدم وجود تاًثيرات اين گونه طرحها براي توجيه پذيري
آن بررسی شود .براين اساس ،اين مطالعه به بررسی اثر
توليدي طرح انتقال آب طالقان در استان تهران و البرز
میپردازد .همانطورکه بيان شد آب در ميان عوامل
توليدي از اهميت بسياري برخوردار است و کااليی با
ارزش است و استفاده از آن در يک بخش ساير بخش ها
را تحت تاثير قرار میدهد و هر تغييري در منابع آب کل
اقتصاد را تحت تاًثير قرار میدهد (Fiorillo et al.,
 2007).در تحليل اين اثرات الزم است از مدلی استفاده
شود که بتواند ارتباط بخشها را در نظر بگيرد و متفاوت
از تعادل جزيی است .در تعادل جزيی تاثير سياستها در
يک بخش خاص يا بازار خاصی را در نظر دارد و با فرض
اينکه هيچ ارتباطی بين کل اقتصاد و آن بخش يا بازار
خاص وجود ندارد .بر اين اساس نياز به مدلی است که
ارتباط بخشها در اقتصاد را در نظرگيرد .براي اين
منظور در اين مطالعه از مدل تعادل عمومی استفاده
میشود ،بهدليل اينکه اين مدل تاثير سياستها را در
کل اقتصاد نشان میدهد و در رسيدن به هدف مورد نظر
کمک مینمايد.
در زمينه منابع آب و موضوعات مرتبط با آن در
سطح خرد مطالعات گستردهاي صورت گرفته است .ولی
مطالعات اندکی در زمينه مسايل آب در سطح کالن
کشور و استانی انجـام شده است و بهصورت منطقهاي و
يا استانی مطالعهاي در ايران انجام نشده است.
از جمله مطالعاتی خارجی که در زمينه آب صورت
گرفته است میتوان به مطالعه )1960( Johansen
اشاره نمود که اولين مطالعهاي است که از تعادل عمومی
براي تخصيص منابع آب استفاده نمود و سپس Dixon
در سال ( )1990جايگزينهاي مناسب را براي قيمت آب
با استفاده از مدل تعادل عمومی براي سيدنی پيشنهاد
نمود.
 Kumar & Youngدر سال ( )1996از ماتريس
حسابداري اجتماعی براي تحليل و ادغام منابع آب به
منظور نشان دادن سياستهاي قيمت گذاري آب را
گسترس دادند Chen & Hsu .در سال ( )2010به
بررسی و قيمت بازاري براي انتقال آب ميان بخشهاي
مختلف را با مدل تعدل عمومی بررسی نمودندRivers .
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 & Grovesدر سال ( )2013اثر رفاهی قيمت گذاري آب
را در کانادا با مدل تعادل عمومی محاسبهپذير را بررسی
نمودند Taranyan et al .در سال ( )2015به بررسی آثار
اقتصادي بلندمدت کميابی آب در جنوب آسيا پرداختند
و براي اين منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذير
پويا و به صورت متولی با يک مدل پيشرفته تعادل
عمومی ايستا استفاده گرديد و در مطالعهشان رشد
اقتصادي را در جنوب چين در صورت وجود و عدم وجود
کميابی آب بررسی نمودند .نتايج آنها نشان داد که
کمبود آب اثر منفی بر رشد اقتصادي تمام نواحی جنوب
آسيا خواهد داشتZoe et al .در سال ( )2017کمبود
آب و توسعه اقتصادي در مناطق کم آب و اثر بهره
برداري در ميان بخشها را بررسی نمودند و از ماتريس
حسابداري تعبيه شده آب استفاده نمودند .نتايج اين
م طالعه اهميت منابع آب در اقتصاد را نشان دادTien .
 Bui et alدر سال ( )2020به ارزيابی اثرات پروژه انتقال
آب در حوضه مقصد پرداختند .نتايج نشان میدهد که با
اجراي اين پروژه ،تخليه رودخانه تقريباً سه برابر شده و
سطح آب رودخانه يک متر باالتر از حد متوسط افزايش
میيابد .و در ماههايی از سال اراضی مجاور رودخانه
دچار طغيان میشود .نتايج نشان میدهد که ارزيابی
جامع اثرات زيستمحيطی اين پروژه کيفيت زيست-
محيطی را در منطقه مبدا يا منطقه مقصد بهطور قابل
توجهی کاهش نمیدهد و ازسويی سود خالص از انتقال
بايد بهطور عادالنه بين منطقه مبدا و منطقه مقصد
انتقال آب تقسيم شود که اين سود حاصل از انتقال
اجراي اين پروژه در منطقه بهطور عادالنه تقسيم نشده
است.
در ايران Karamoz et alدر سال ()2004در مطالعه
خود انتقال آب را يک ضرورت ملی دانستند و در قالب
حسابرسی هاي اقتصادي محيط زيستی در نظر گرفتند
و اهميت طرح هاي انتقال آب را در قالب عدالت
اجتماعی و منافع ملی مطرح نمودند Yousefi et al .در
سال ( )2011نقش آب را در فرايند توسعه کشور با
استفاده از مدل تعادل عمومی در نظر گرفتند و لحاظ
شدن ارزش واقعی آب در حسابهاي ملی و عدم تعيين
حدود و تفکيک ارزش فروش آب در حسابداري ملی را
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الزم دانستند تا آب از مديريت بخشی منابع آب به
سمت مديريت يکپارچه منابع آب سوق يابد.
طبق مطالعات انجام شده ،اکثر مطالعات بر ضرورت
موضوعات آب تاًکيد داشتند و تاثيرات آن بر اقتصاد را
امري مهم دانستند و تاثيرات آن بر اقتصاد را امري مهم
دانستند و نيز اهميت ابزاري سياستی را بيان نمودند که
بتواند سياست اعمالی در زمينه آب را بخصوص در سطح
منطقه و استان نشان دهد .بررسی سياست در زمينه آب
در سطح استانی و منطقهاي با مدل تعادل عمومی
صورت نگرفته است و سياست انتقال آب نيز که به
عنوان سياستی است که از جنبه هاي مختلف آثاري
دارد و مهمترين آن اثر اقتصادي است در مطالعات
پيشين بررسی نشده است .لذا ،الزمه انجام و توجيه-
پذيري اينگونه طرحها ،بررسی آثار آن است .با وجود
اهميت اين گونه طرحها که در تاًمين آب در مصرف
نهايی ،صنايع و بخشهاي مختلف دارند جنبه کالن
اقتصادي نيز در مطالعات پيشين لحاظ نشده است .از
اين رو بررسی جنبه توليدي منطقه به برنامه ريزان
کمک می نمايد تا سود حاصل از طرح را به طور عادالنه
توزيع نمايند .بنابراين ،اين مطالعه به سبب اهميتی که
انتقال آب بر توليد بخشهاي مختلف اقتصادي دارد ،به
بررسی آثار توليدي طرح انتقال آب طالقان به استان
تهران و البرز در قالب يک مدل تعادل عمومی می
پردازد.
مواد و روشها
الگوهاي  CGEبراي طيف وسيعی از مسايل
اقتصادي بهکار میروند .با استفاده از تعادل عمومی
امکان بررسی اثرات سياستهاي مختلف وجود دارد.
تئوري تعادل عمومی شاخهاي از اقتصاد نئوکالسيک
است که تالش میکند شکلگيري عرضه ،تقاضا و قيمت
را در کل اقتصاد با در نظر گرفتن ارتباط بين بازارهاي
مختلف و بخشهاي مختلف اقتصادي را بررسی کند
)(Hosoe et al, 2010

يکی از بخشهاي مهم اقتصادي بخش آب است و
آب بهعنوان نهاده واسطهاي و اوليه ساير بخشها
استفاده میشود و نيز بهصورت نهايی نيز مصرف می-
شود .با توجه به اينکه مدل تعادل عمومی را میتوان

براي بررسی آثار سياستهاي مختلف استفاده نمود .و با
وجود ارتباطی که بخشهاي مختلف اقتصادي با يکديگر
دارند .لذا ،مصرف آب در يک بخش بر ساير بخشها اثر-
گذار است و هرگونه سياستی در بخش آب و تغيير در
حجم آب ،کل اقتصاد را تحت تاًثير قرار میدهد .از اين-
رو ،با مدل تعادل عمومی میتوان آثار سياستهاي
مربوط به آب را نيز بررسی نمود.
در واقع مدل تعادل عمومی با توجه به اينکه آب
يکی از بخشهاي اقتصادي است اين قابليت را دارد تا
ارتباط بخش آب با ساير بخشها را در نظر گيرد .اين
مدل در واقع قادر است سياست هاي که در زمينه آب
است را چه در سطح کالن منطقهاي و چه در سطح
ملی بررسی نمايد .انتقال آب نوعی تغيير در حجم آبی
است و همانطور که بيان گرديد آب بهعنوان نهاده
واسطه و مصرف نهايی است .لذا ،تغيير در حجم مصرفی
آن میتواند موجب تغيير در ساير بخشها گردد .از اين-
رو ،با مدل تعادل عمومی می توان آثار انتقال آب به
خوبی بررسی نمود .بنابراين ،در اين مطالعه براي
دستيابی به هدف طرح شده از يک الگوي تعادل عمومی
استفاده شد .در اين الگو اقتصاد شامل  13بخش در
نظرگرفته شد .خانوار بهعنوان مصرف کننده آب شرب و
عوامل توليد شامل نيروي کار و سرمايه است.
ساختار و چارچوب يک الگوي  :CGEمدل
تعـادل عمـومی در شـکل رياضـی شـامل مجموعـههاي
از معادالت همزمان است که بسياري از آنها غيرخطی
بـوده و در اين معادالت تابع هدف خاصی وجود ندارد.
معادالت مـذکور بيانگر رفتار بخشهاي مختلف اقتصادي
است .اين مدلها با کاليبره شدن مناسب و دقيق،
ويژگیهاي رفتـاري و سـاختاري اقتصاد را به طـور
دقيـق مـنعکس نمـوده و اثـرات سياسـت و شوکهاي
برونزا بـه خـوبی نشان میدهد( .پيوست2010) )2
(Hosoe et al,

اين مدل در اين مطالعه شامل محصوالت ،عوامل
توليد ،و نهادها است .محصوالت خـود شـامل 13بخـش
است و منظور از عوامل توليد دو عامل کـار و سـرمايه-
انـد .نهادها نيز شامل خانوارها ،دولت و دنياي خارج
است .ساختار تعادل عمومی از مطالعات Hosoe et al.,
) (2010و) Lofgren et al., (2002استفاده شده است.
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در رابطه با اختصارات متغيرها و پارامترها در معادالت
به پيوست  2رجوع شود.
ساختار توليد (محصوالت :توليد در دو مرحله
صورت میپذيرد .در هر مرحله ،هـدف بنگـاه
حـداکثرکـردن سـود است .با فـرض اينکـه در هرکـدام
از بخشهاي  13گانه يک بنگاه نماينده وجود دارد کـه
در مرحلۀ اول ،عوامل توليد را با استفاده از يک تابع
توليد کاب داگالس ترکيب میکند و ارزش افزوده را
توليد میکند .معادالت ( )1و ( )2در مرحلۀ دوم ،ارزش
افزودة توليدي با استفاده از يک تابع لئونتيف با نهـاده-
هـاي واسـطهاي ترکيب شده است و کاالي نهايی توليد
میشود ،معادالت ( )3و (( .)4کاالي مرکب از ترکيب
کاالي توليد و عرضه شده داخلی و کاالي وارداتی با
استفاده از يک تابع با کشش جانشـينی ثابـت بهدست
میآيد .توضيحات در قسمت بلوک تجارت آمده است.
()1
()2
()3
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()6
()7

بنگاهها :بنگاهها در کنار خانوار به مثابۀ يک نهاد
غيردولتی وارد مدل  CGEمـیشـوند .بايد توجه داشت
که حساب فعاليتها در اين مدلها از حساب نهادهـا
تفکيـک مـیشـود .بنابراين ،دريافتیهاي توليدکننده
بابت فعاليتهاي توليدي در حساب فعاليتهـا مـیآيـد
و دريافتی هاي بنگاهها به مثابه يک نهاد غيردولتی در
حساب نهادهـا درج مـیشـود .بنگـاههـا به مثابه يک
نهاد همانند خانوارها میتوانند مالک عامل توليد سرمايه
يا زمين در مدل زمين به مثابه يک نوع سرمايه لحاظ
شده است و از قبل آن درآمد کسب کنند .ساير درآمد
بنگاهها شامل پرداختهاي انتقالی از ساير نهادها می-
شود .بنگاهها به خانوارهـا سـود سـهام میبخشند و
ماليات بر درآمد مستقيم را به دولت میپردازند معادالت
( )8و (.)10
() 8
() 9

()4
()5

دنياي خارج :در مدلهاي تعادل عمومی قابل

خانوارها :خانوارها درآمد خود را از عوامل توليد کار
و سرمايه بهدسـت مـیآورنـد .آنان از بنگاههـا سـود
سـهام خـود را دريافـت مـیکننـد و مشـمول انتقـال-
هـاي درون خانواري ،پرداختهاي انتقالی از دولت ،و
انتقالهـاي بـا دنيـاي خـارج نيـز هسـتند .خانوارها به
دولت ماليات می پردازند و نرخ ثابتی از درآمد قابل
تصـرف خـود را پـسانـداز میکنند .تابع تقاضاي
خانوارها از حداکثرکردن تابع مطلوبيتشان بهدست مـی-
آيـد معاالت ( )6و ( .)7کاالهـاي مرکب توليدشده در
فرايند توليدي ،براي مصـرف خصوصـی از سـوي
خانوارهـا ،مصـرف دولتی و سرمايهگذاري از سوي بنگاه-
ها و همچنين ،به مثابۀ نهادههاي واسـطهاي
مورداسـتفاده قرار میگيرند.

محاسبه فرض مـیشـود کـه کاالهـاي عرضه شده در
داخل و وارداتی جانشينهاي ناقص يکديگرند که به آن
فـرض آرمينگتون گفته میشود .بنابراين ،کاالهاي عرضه
شده در داخـل و وارداتـی براساس يک تابع با کشش
جانشينی ثابت ترکيب شده و کاالي مرکب توليد مـی-
شـود ()10کـه براي مصرف نهادها تخصيص میيابد تابع
تقاضاي واردات و عرضه داخل و نيز شرط سود صفر
براساس حداکثرسازي سود بهصورت معادالت ( )11و
( )12بدست میآيند .همچنين ،کاالي مرکب ،به مثابۀ
کاالي واسطهاي در فراينـد توليـد وارد میشود .در طرف
عرضه نيز بنگاهها براساس يک فرايند بهينه سازي و
برمبناي يک تابع با کشش تبديل ثابـت تصـميم مـی
گيرنـد که کاالهاي توليدي خود را به بازار داخلی عرضه
کنند يا دنياي خارج صادرات کنند .معادالت تقاضاي
صادراتی و عرضه به داخل و شرط سود صفر از طريق
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فرآيند بهينه ساري به صورت معادالت ( )14(،)13و
( )15است .در مباحث تجارت خارجی بايد بين دو نوع
متغير قيمت تمايز قائل شد .يکی قيمت برحسب پول
داخلی و ديگري متغير قيمت برحسب پول خارجی است
که اين دو قيمت بهصورت معادالت ( )16و ( )17با هم
ارتباط دارند.
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
دولت :درآمد دولت از ماليات و دريافتیهاي انتقالی
است معادله ( )18که دولت ماليات مستقيم را از درآمد
خانوارها و بنگاهها معادله ( )19و ماليات غيرمستقيم را
از کاالهاي داخلی و وارداتی معادله ()20دريافت میکند.
هزينههاي دولت شامل هزينۀ مصـرف کاالهـا و خدمات
و پرداختهاي انتقالی معادله ( )21میشود.

کلوژر نئوکالسيکی پايۀ مدل اين پـژوهش در
چهـارچوب مـدلهـاي  CGEوالراسی است ،اما باتوجه
به ويژگیهاي اقتصـاد ايـران تعـديل شـده اسـت.
در تـراز پسانداز سرمايهگذاري فرض میشود که
هرچه در اقتصاد پسانداز میشود سـرمايهگـذاري می-
شود که اين يک کلوژر پس انـدازمحور اسـت .معادله
( )25ايـن کلوژر بـا واقعيت اقتصاد ايران که در آن مازاد
تقاضا براي وجوه قابل سرمايهگذاري وجود دارد سازگار
است .فرض میشود که برابري پسانداز و سرمايهگذاري
براساس مکانيسم نرخ سـود حاصـل میشود .نحوة توزيع
سرمايهگذاري بين بخشهاي اقتصادي نيز بسـتگی بـه
نـرخ بازگشـت سرمايه و هزينۀ استفاده از آن دارد .در
بخش تراز دولتی فـرض مـیشـود هزينـههـاي دولـت
ثابـت و برونزاست و کسري بودجه دولت با تغيير در
ماليات مستقيم برطرف میشود .اين کلوژر بـا واقعيت
ساختار مالی دولت طی سالهاي گذشته که سـعی در
توسـعۀ پايـۀ ماليـاتی داشـته ،سازگار است .درخصوص
تراز پرداختها معادله ( )24نيز پسانـداز خـارجی
ثابـت و نـرخ واقعـی ارز شناور و درونزا فرض میشود.
تغييرات نرخ ارز باعث میشود که کسري تراز
پرداخـتهـا برطرف شود .اين کلوژر نيز با برنامه هاي
دولت براي تک نرخی کردن نرخ ارز سازگار است.
()22

()23
()24

()18
()19
()20
()21

تعادل :تعادل عمومی به وضعيتی اطـالق مـیشـود
کـه عرضـه و تقاضـاي کاالهـا معادله ( )23و عوامل
توليد برابر شود معادله ( )22و به عالوه ،تساوي بين
پسانداز و سرمايهگذاري برقرار شود ( (Annabi et al.,
.2005

()25
جمعآوري و سامانده دادهها

براي بررسی اين موضوع الزم است تا از جدول داده
ستانده استانی استفاده شود .باتوجه به اينکه در ايران
جدول داده ستانده استانی وجود ندارد؛ از اينرو ،الزم
است جدول استانهاي تهران والبرز ساخته شود .طراحی
جدول داده-ستانده با توجه به اينکه نياز به توضيح
بسيار گستردهاي دارد و آن را نيز می توان در قالب
مقاله جداگانه ارايه نمود و بهدليل کوتاهی سخن آورده
نشده است.
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اين جدول از ترکيب دادههاي مختلفی ساخته
میشود براي طراحی جدول داده-ستانده استان از
جدول داده-ستانده کشور استفاده میشود .جدول داده-
ستانده ايران براساس سال  90در مرکز آمار ايران
موجود است و مابقی دادهها از سازمانها و نهادهاي
مربوطه جمعآوري شد .دادههاي مربوط به واردات و
صادرات به دنياي خارج از گمرک در سال  90استخراج
و پس از تبديل کد به  13بخش طبقهبندي شد.
آمار مربوط به هزينه و درآمد خانوار ،سرمايه گذاري،
دولت و موجودي انبار (محاسبه بردار تقاضاي نهايی،
اجزاي آن بهجز صادرات) باتوجه به روش زير بهدست
آمد.
ابتدا نسبت ستانده منطقه متناظر با ستانده ملی
در هر بخش بهدست میآيد و سپس ،ضرب در اجزاي
تقاضاي نهايی ملی میشود و اجزاي بردار تقاضاي نهايی
بهدست میآيد (Flegg, et al. 2015).در رابطه با خانوار
با توجه به اينکه دادههاي مجموع و برخی از بخشها
موجود است با مقادير واقعی تعديل گرديد.
بخش تقاضاي واسـطه ابتدا براساس همان روش
تقاضاي نهايی بهدست آمد و مجموع آن با مقادير واقعی
تعديل گرديد .سپس ،ماتريس مبادالت واسـطه با
استفاده از RASبهدست آمد.
بههمينمنظور ،ماتريس مبادالت واسـطهاي بـين
بخشـی ملی بهعنوان سال مبدأ و بردارهاي تقاضاي
واسطهاي و هزينه واسطهاي بهعنـوان سـال مقصد
مبناي محاسبه قـرار میگيرنـد اين روش مبتنی بر يک
فرآيند تکراري تدريجی مانند  RASاست در هر مرحله،
درايههاي سطري و ستونی ماتريس مبـادالت واسـطهاي
به نحوي تعديل میشود که نهايتاً جمع سطري و
سـتونی آن بـه ترتيـب ارقـام تقاضـاي واسـطهاي و
هزينه واسطهاي را بدست آورد.
از بين روشهاي غير آماري روش  RASبيش از بقيه
مورد استفاده قرار میگيرد اين روش به برخی از
اطالعات جدول داده-ستانده نياز دارد)& Blair ,2009
.)Miller
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نتایج و بحث
جهت بررسی اثرات انتقال آب به ميزان  150ميليون
متر مکعب به استانهاي تهران و البرز ابتدا جدول داده
ستانده هر استان با روش راس با نرمافزار متلب بهدست
آمد.
بعد از طراحی جدول داده-ستانده  58بخش به 13
بخش تجميع شد( .طبقهبندي صنايع به  4بخش صنايع
وابسته به کشاورزي با آببري باال ،صنايع با آببري باال،
صنايع با آببري متوسط و صنايع با آببري پايين
براساس ميزان مصرف آب هر واحد کاال دستهبندي شده
است) .برخی از شاخصهاي کالن اقتصاد استان تهران و
البرز از جدول داده-ستانده در جدول  3و  4نشان داده
شده است.
رشته فعاليت جمعآوري ،تصفيه و توزيع آب بر
اساس طبقهبندي استاندارد رشته فعاليتهاي اقتصادي
در سيستم حسابداري ملی  1993مشتمل بر جمع
آوري ،تصفيه و توزيع آب به خانوارها ،رشته فعاليتها و
مصرفکنندگان تجاري است.
زيربخشهاي رشته فعاليت آب در حسابداري ملی
ايـران مشتمل بر بخشهاي شـرکتهـاي آب منطقـه-
اي ،شـرکتهـاي آب و فاضـالب شـهري و روسـتايی،
شـرکتهـاي بهرهبرداري آب ،چاههاي آب  ،شرکت آب
و برق کيش است.
ستانده بخش آب مشتمل بر دريافتیهاي حاصل از
فروش آب به مشترکين و حقالنظاره و خدمات
کارشناسی چـاههـا اسـت.
معمـوالً واحدهاي تصفيه و توزيع آب عالوه بر
فعاليت اصلی خود فعاليتهـاي ديگري نيز انجام می-
دهند که توليد آنهـا نيـز جـزء سـتانده محسـوب می-
شود (توليد برق ،تشکيل سرمايه به حساب خود و
غيـره(.
مقادير ستانده و ارزش افزوده بخش تصفيه و توزيع
آب در جدول 3و 4به تر تيب براي استان تهران
 3،176،536، 5،417،683ميليون ريال و استان
البرز 287198، 524،709ميليون ريال است و سهم آن
از ستانده کل براي استانهاي تهران و البرز 0/0002و
سهم آن از ارزش افزوده 0/002براي استان است.
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همانطور که نتايج نشان داده شده است اين سهم از
ارزش افزوده بسيار ناچيز است علت پايين بودن سهم
ارزش افزوده بخش تصفيه و جمع آوري آب در اين دو
استان آنست که فروش آب در بخش کشاورزي بر اساس
قيمتگـذاري حجمـی و ارزش اقتصـادي آن نيست.
در مــورد آب شــرب کــه قيمتگذاري آن بر

اساس روش حجمی است ،خريدخام آب و حق النظاره
آب درصد بسيار پايينی از قيمت تمام شده آب را شامل
می شود و در حسـابهـاي ملـی تنهـا ارزش آب
مبادلـه شـده منظـور میشود و خريد و فروش آب در
بين کشاورزان بهصورت غيررسمی در نظر گرفته نشده
است.

جدول  -3بررسی شاخصهاي کالن  13بخش اقتصادي از جدول داده ستانده استان تهران (ميليون ريال و درصد)
رديف

بخش ها

ستانده

درصد
ستانده

ارزش افزوده

درصد ارزش
افزوده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

زراعت و باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

12،651،284
14،383،883
291،137
10،201،796
90،214،994
283،913،071
245،577،990
80،689،242
17،284،469
42،546،446
5،417،683
219،492،241
1،336،084،72
5

0/005
0/0061
0/00012
0/004
0/04
0/12
0 /10
0/03
0/01
0/02
0/002
0/09
0/57

8،713،713
4،533،364
176،440
5،438،792
25،890،119
57،239،603
39،696،645
40،745،512
276،703
29،273،512
3،176،536
85،354،094
1،064،223،7
30

0/0064
0/003
0/001
0/004
0/019
0/042
0/03
0/03
0/0002
0/021
0/002
0/062
0/78

ادامه جدول  -3بررسی شاخصهاي کالن  13بخش اقتصادي از جدول داده ستانده استان تهران
رديف

بخش ها

صادرات

درصد صاردات

واردات

درصد واردات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

زراعت ،باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

2،527،166
117،574
30،877
6،145،790
3،603،326
20،631،907
7،297،498
2،104،852
1،174،339
21،209،539
0
0
27،869،028

0 /03
0/0013
0/0003
0/07
0/039
0/22
0/08
0/023
0/013
0/229
0
0
0/301

1،232،525
520،551
38،124
51،791
4،088،137
75،886،258
20،148،106
26،988،343
72،343
891،394
0
0
22،573،161

0/008
0/0034
0/0002
0/0003
0/027
0/5
0/13
0/18
0/0005
0/006
0
0
0/15

متبع:يافته هاي تحقيق
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جدول  -4بررسی شاخصهاي کالن  13بخش اقتصادي از جدول داده ستانده استان البرز (ميليون ريال و درصد)
رديف

بخشها

ستانده

درصد
ستانده

ارزش افزوده

درصد ارزش
افزوده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

زراعت و باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

4،737،907
4،872،314
143،984
281،729
28،577،709
50،069،881
23،026،632
10،100،397
715،081
0
524،709
20،396،470
127،607،360

0/02
0/02
0/10
0/001
0/10
0/18
0/08
0/048
0/003
0
0/002
0/07
0/47

3292598,6
1456155,4
88203,98
176536,374
58837533,9
17346684,9
7467843,04
5401114,4
52289,847
0
287198,19
8047992
106678039

0/02
0/009
0/0005
0/001
0/055
0/109
0/047
0/034
0/0003
0
0/002
0/050
0/67

ادامه جدول  -4بررسی شاخصهاي کالن  13بخش اقتصادي از جدول داده ستانده استان البرز
رديف

بخشها

صادرات

درصد صاردات

واردات

درصد واردات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

زراعت و باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوخت گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

995065,61
41929,99
16077,230
120047,18
1203014,8
4331752
1292736,9
247575,53
47312,998
0
0
0
6158157,3

0/07
0/003
0/0011
0/0083
0/0832
0/3
0/09
0/0171
0/0033
0
0
0
0/43

485،244
185،643
19،850
6،663
1،020،46
27،119،808
2،276،336
1،854،199
2،993
0
0
0
5،814،172

0.01
0/005
0/0005
0/0002
0/026
0/7
0/059
0/048
0
0
0
0/15

متبع:يافته هاي تحقيق

بعد از اينکه جدول داده-ستانده هر استان طراحی و
به  13بخش تجميع شد ،بـا اسـتفاده از جدول داده-
ستانده بـراي سـال پايـه  1390بـا استفاده از نرم افزار
 GAMSمدل تعادل عمـومی اجرا شد و نتايج آن
استخراج گرديد .شوک وارد شده به مدل يعنی اثر انتقال

آب به استان تهران معادل 114ميليون مترمکعب و
استان البرز يا 35ميليون متر مکعب بهصورت جداگانه به
صورت برونزا لحاظ گرديد .نتايج در جدول  5نشان داده
شده است.
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جدول  -5اثر انتقال آب بر توليد
بخش

درصد تغييرات توليد تهران

درصد تغييرات توليد البرز

زراعت و باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

0%/00063
0%/0005
0%/013
0%/0012
0%/0001
0%/0001
0%/00003
0%/0003
0%/045
0%/001
10/371%
0%/0003
0%/00004

0%/0004
0%/0004
0%/005
0%/031
0%/00008
0%/0003
0%/0002
0%/001
% 0/38
0
%33/25
0%/001
0%/0001

منبع :نتايج تحقيق

در مورد آب انتقال يافته به استان تهران ،تحت
سناريوي انتقال آب به ميزان 114ميليون مترمکعب و با
فرض تعرفه  4000ريالی ،هر مترمکعب مخارج
خانوارهاکه صرف خريد اين بخش آب انتقال يافته می-
شود  37درصد رشد میکند.
درمورد استان البرز تحت سناريوي انتقال اب 35
ميليون مترمکعب و با فرض تعرفه  4000ريالی هر
مترمکعب مخارج خانوارها را که صرف خريد اين بخش
آب انتقال يافته است 108درصد رشد میدهد .اثر رشد
اين ميزان تقاضاي خانوارها بر بخشهاي مختلف استان-
هاي تهران و البرز نيز در جدول  5نشان داده شد.
بررسی وضعيت توليد در بخشهاي گوناگون نشان
میدهد که توليد بخش جمعآوري ،تصفيه ،تامين آب
بهميزان  10/37و  33/25درصد بيشترين افزايش توليد
را بترتيب براي استانهاي تهران و البرز دارد.
بخش توليد ،انتقال و توزيع برق با توجه به ارتباطات
بين بخشی دو صنعت آب و برق ،انتقال آب اثر بيشتري
بر فعاليت توليد و توزيع برق داشته است که به ترتيب
 0/045و  0/4در استان تهران و البرز بهدست آمد.
در رتبههاي بعدي بخش ماهيگيري و معدن به
ترتيب  0/01و 0/001درصد براي استان تهران و

 0/005و0/03افزايش توليد براي استان البرز را نشان
میدهد .اين بخشها در استان تهران و البرز بيشترين
تاثير را نسبت به ساير بخشهاي توليدي دارند .ساير
بخشها براي استان تهران به ترتيب توليد گاز ،توزيع
سوختهاي گازي از طريق شاه لوله ،زراعت و باغداري
خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري ،دامداري،
صنايع با آببري پايين ،ساختمانها ،صنايع وابسته به
کشاورزي با آببري باال ،صنايع با آببري باال ،خدمات و
صنايع با آببري متوسط افزايش توليد بسيار ناچيزي را
نشان میدهند .ساير بخشها براي استان البرز به ترتيب
توليد صنايع با آببري پايين ،ساختمانها ،زراعت و
باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري،
دامداري ،صنايع با آببري باال ،خدمات و صنايع با آب-
بري متوسط ،صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
وگاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله ،نيز اين
افزايشی توليد بسيار ناچيزي است.
دليل اين افزايش را میتوان اينگونه بيان نمود که
در بخش آب ،انتقال اب توليد اين بخش را بهدليل
افزايش تقاضاي نهايی آب افزايش داده است.
رشته فعاليت جمعآوري ،تصفيه و توزيع آب بر
اساس طبقهبندي استاندارد رشته فعاليتهاي اقتصادي

باقري و همکاران :بررسی آثار توليدي پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز...

 ISICسيستم حسابداري ملی  1993مشتمل بر جمع-
آوري ،تصفيه و توزيع آب به خانوارها ،رشته فعاليتها و
مصرفکنندگان تجاري است .زمانی که آب توليد می-
شود ،بهدليل ارتباط بين بخشهاي صنعت آب و صنعت
برق ،برق نيز توليد میشود .از اينرو انتقال آب توليد
بخش برق را افزايش می دهد .ولی بر ساير بخشها
تاثيري ناچيزي میگذارد .بهعبارتديگر ،آب انتقاليافته
براي مصارف شرب است و الزم است تا آب انتقال يافته
جمعآوري و تصفيه شود .لذا ،بر توليد بخش آب اثر می-
گذارد .در فرايند توليد آب به توليد برق نيز نياز است.
از اينرو ،اين اثر در توليد برق نيز نشان داده شده است.

از سوي ديگر ،با توجه به اين مساله انتقال آب به-
منظور شرب منطقه موردنظر است ساير بخشها که
اب را در فرآيند توليد استفاده مینمايند اثر بسيار
ناچيزي بر آنها داشته است .ازآنجايیکه افزايش مقدار
توليد در بخشها منجر به افزايش تفاضاي کار و سرمايه
میگردد و درآمد خانوار از اين محل افزايش میيابد .اين
منجر به افزايش تقاضا براي کاال و خدمات میشود.
پيوست ( 1جدول  )6ميزان کشش توليد نسبت به
سرمايه و کشش توليد نسبت به کار ،پارامتر انتقال (بهره
وري کل عوامل توليد) و سهم کاالها از هزينه خانوار را
نشان میدهد.

درصد کشش توليد نسبت به کار براي يخش
رشته فعاليت جمع آوري ،تصفيه و توزيع آب بيشترين
ميزان در استانهاي تهران و البرز است و بهترتيب
0/98 0/95درصد است و نسبت به بخشهاي ديگر

بيشترين کشش توليد نسبت به کار را دارد.
کشش توليد نسبت به سرمايه براي بخش رشته
فعاليت جمعآوري ،تصفيه و توزيع آب کمترين ميزان
نسبت به بخشهاي ديگر را دارد و در استانهاي تهران
و البرز بهترتيب 0/004و  0/02درصد است.
بهرهوري عوامل توليد در يخش رشته فعاليت جمع-
آوري ،تصفيه و توزيع آب براي استانهاي تهران و البرز
بهترتيب  28/5و  50/5ميليون ريال به ازاي هرميليون
ريال منابع (سرمايه و نيرويکار) است و بيشترين مقدار
نسبت به ساير بخشهاست و سپس ،بخش صنايع با
آببري باالست و بعد از آن بهرهوري عوامل توليد
ماهيگيري بيشترين مقدار استنتيجه گيري
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طرحهاي انتقال آب بين حوضهاي يکی از طرحهاي
توسعه منابع آب است يعنی مقداري آب از يک منطقه
به منطقه ديگر انتقال میيابد .تغيير در حجم آب قادر
است تمام اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد لذا ،براي
بررسی هر گونه تغيير در حجم آب مصرفی در منطقه از
مدل تعادل عمومی استفاده شده است .مدل تعادل
عمومی اين قابليت را دارد تا ارتباط بخش آب با ساير
بخشها را در نظر گيرد .مدلی است که آب را در سطح
کالن منطقهاي و يا ملی در نظر میگيرد و اثرات را به-
خوبی نشان میدهد .با توجه به اينکه آب بهعنوان نهاده
واسطه و مصرف نهايی است .لذا ،تغيير در حجم مصرفی
آن میتواند موجب تغيير در ساير بخشها گردد.
در اين مطالعه تغيير در حجم آب بهصورت 114
ميليون مترمکعب براي استان تهران و  35ميليون
مترمکعب براي استان البرز بررسی شد .طبق نتايج
حاصله تغيير در ميزان آب مخارج مصرف خانوار در
استان تهران و البرز را بهترتيب  37و  108درصد رشد
میدهد .سپس ،افزايشی بسيار ناچيزي در توليد بخشها
را منجر میشود .از اينرو ،اين انتقال آب بيشترين اثر را
بر بخش تصفيه و جمع آوري آب نسبت به ساير بخشها
دارد .بدليل آنکه انتقال آب نيازمند اين بخش است.
رشته فعاليت جمع آوري ،تصفيه و توزيع آب براساس
طبقهبندي استاندارد رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC
سيستم حسابداري ملی  1993مشتمل بر جمعآوري
،تصفيه و توزيع آب به خانوارها ،رشته فعاليتها و
مصرفکنندگان تجاري است .همانطور که بيان شد آب
به صورت نهاده واسطه و مصرف نهايی درنظر گرفته می-
شود .باتوجه به اينکه  150ميليون مترمکعب براي
مصارف نهايی و با هدف تامين آب شرب است از اينرو،
اين ميزان آب بر مخارج مصرفی خانوار تاثير میگذارد و
بر توليد اثر چندانی نداشته است .بنابراين ،پيشنهاد می-
شود در مطالعات بعدي انتقال آب را از جنبهاي ديد که
آب را بهعنوان نهاده در بخشهاي توليدي در نظر گرفته
شود و از سويی ،با توجه به اينکه اين مطالعه به بررسی
آثار توليدي پروژه انتقال آب به استان تهران و البرز
پرداخته است بر طبق نتايج بهدست آمده همانطور که
بيان شد مصرف آب خانوار افزايش يافته و توليد بخش-
ها افزايشی بسيار ناچيزي داشته است .لذا ،اين طرح
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انتقال آب از لحاظ توليدي اثر مثبت معنی داري ندارد و
در بخش توليدي توجيه اقتصادي ندارد .طبق نتايج،
آب شرب انتقال يافته مصرف نهايی را بهطور مستقيم
افزايش میدهد و سود بخش هاي توليدي بهصورت غير-
مستقيم بسيار ناچيز است تا بتوان بين مناطق مقصد و
مبداً توزيع نمود .فرايند انتقال آب پيچيده و هزينهبر
است .لذا ،به برنامهريزان توصيه میشود در صورت اعمال

سياست انتقال آب در طرحهاي آتی آثار اقتصادي طرح
بررسی گردد تا طرح موردنظر از لحاظ اقتصادي توجيه
پذير باشد .تا توزيع عادالنه سود را در مناطق ايجاد
نمايد .انجام اين کار در واقع به اتخاذ مديريت يکپارچۀ
منابع آب ،ارتقاي کارايی اقتصادي ،عدالت اجتماعی و
پايداري زيستمحيطی کمک مینمايد.

پيوست .1متغيرها و پارامترهاي و معادالت الگوي تعادل عمومی ايستا مطالعه
جدول -6کشش توليد نسبت به عوامل توليد ،پارامتر انتقال (بهره وري کل عوامل توليد) سهم کاالها در هزينه هاي خانوار استان هاي
تهران و البرز
رديف

صنايع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

زراعت و باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

کشش توليد
نسبت به
نيروي کار
استان تهران
0/323
0 /370
0 /500
0/0330
0/375
0 /438
0/467
0/384
0/359
0/305
0/957
0/517
0/446

کشش توليد
نسبت به سرمايه
استان تهران
0/677
0/6298
0/4997
0/6695
0/6250
0/5617
0/5332
0 /6155
0 /6415
0/6951
0/0432
0/4833
0 /5540

کشش توليد
نسبت به
نيروي کار
استان البرز
0/36
0,45
0,65
0,46
0,44
0,55
0,61
0,46
0,43
0
0,98
0,67
0,43

کشش توليد
نسبت به
نيروي کار
استان البرز
0/64
0/55
0/35
0/54
0/56
0/45
0/39
0/54
0/57
0
0/02
0/33
0/57

نتايج تحقيق

ادامه جدول6
رديف

صنايع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

زراعت و باغداري خدمات کشاورزي و دامپروري و جنگلداري
دامداري
ماهيگيري
معادن
صنايع وابسته به کشاورزي با آببري باال
صنايع با آببري باال
صنايع با آببري متوسط
صنايع با آببري پايين
توليد ،انتقال و توزيع برق
توليد گاز ،توزيع سوختهاي گازي از طريق شاه لوله
جمع آوري ،تصفيه ،تامين آب
ساختمانها
خدمات

منبع :يافته هاي تحقيق

پارامتر انتقال
(بهره وري کل
عوامل توليد)
استان تهران
2/49
2/28
2/32
2/5
2/2
2/2
2/1
2/23
2/1
2/7
28/5
2/26
2/4

سهم کاالها در
هزينه هاي
خانوار تهران
0/007
0/003
0/0003
0
0/08
0/03
0/04
0/08
0/002
0/003
0/002
0/0003
0/751

پارامتر انتقال
(بهره وري کل
عوامل توليد)
استان البرز
1/7
1/34
3/15
2/51
0/85
2/28
5/20
2/62
0/09
0
50/5
0
2/37

سهم کاالها در
هزينه هاي
خانوار استان
البرز
0/02
0/007
0/001
0
0/18
0/06
0/03
0/05
0/0008
0
0/0013
0/0002
0/64
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پيوست -2م متغيرها و پارامترهاي و معادالت الگوي تعادل عمومی ايستا مطالعه
جدول -6کشش توليد نسبت به عوامل توليد ،پارامتر
 -1متغير و پارامتر بلوک قيمت
تعريف

متغير/
پارامتر

متغير/
پارامتر

تعريف

نرخ تعرفه واردات،

مقدار واردات

نرخ ارز

قيمت واردات به پول داخلی

قيمت واردات به پول خارجی

نرخ ماليات بر فروش

قيمت صادرات

قيمت توليدکننده

نرخ ماليات بر صادرات

مقدار توليد داخل

يمت صادرات تحويل در کشتی به پول خارجی

مقدار صادرات

مقدار محصول عرضه شده در بازار (عرضه مرکب)،

قيمت هر واحد فعاليت

قيمت کاالي مرکب

سهم نهادههاي واسطهاي در توليد داخلی

مقدار فروش محصول داخلی در بازار داخل
قيمت محصوالت داخلی در بازار داخلی

سهم ارزش افزوده در توليد داخلی
سهم کاال در سرمايه گذاري کل
معادالت بلوک قيمت
معادله

تعريف
قيمت واردات
قيمت صادرات
جذب
ارزش توليد داخلی
قيمت داخل بر اساس قيمت عوامل
شاخص قيمت سرمايه گذاري
شاخص قيمت مصرفکننده
قيمت فعاليت
 -2متغير و پارامتر بلوک توليد
تعريف
تقاضاي از هر عامل توليد
مجموعه عوامل توليد
پارامتر بهرهوري کل عوامل توليد
بيانگر شاخص انحراف قيمت عامل در رشته فعاليت
سهم عامل توليد در ارزش افزوده هر فعاليت
قيمت ارزش افزوده در هر فعاليت
تقاضاي کاالي واسطه اي غيرتجميعی

متغير /پارامتر

تعريف
پارامتر انتقال تابع آرمينگتون
پارامترسهم تابع آرمينگتون
توان تابع آرمينگتون
پارامتر انتقال تابع تبديل
پارامتر سهم تابع تبديل
توان تابع کشش انتقالی ثابت
سهم کاال در فعاليت

متغير/
پارامتر
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معادالت بلوک توليد
تعريف

معادله

تابع توليد ارزش افزوده فعاليت
تقاضاي عامل توليد
تقاضاي کاالي واسطه غيرتجميعی
تابع توليد کل فعاليت
تابع عرضه مرکب (آرمينگتون)
نسبت تقاضاي واردات و کاالي داخلی
تابع تبديل با کشش انتقالی ثابت
نسبت عرضه صادرات و کاالي داخلی

تعريف
درآمد خانوار

 -3متغير و پارامتر بلوک نهادها
متغير/
تعريف
پارامتر
پرداخت انتقالی دنياي خارج به دولت

درآمد خانوار از ارزش افزوده

کل مخارج دولت

پرداختهاي انتقالی دولت به خانوار

مخارج مصرفی دولت

تقاضاي مصرفی خانوار

درآمد شرکت

سهم فعاليت از تقاضاي خانوار

درآمد شرکت از ارزش افزوده

نرخ ماليات بر درآمد خانوار

پرداختهاي انتقالی دنياي

درآمد دولت

مخارج شرکت

درآمد دولت از مالياتهاي مستقيم

نرخ ماليات بر درآمد شرکت

درآمد دولت از مالياتهاي غيرمستقيم
درآمد دولت از ارزش افزوده

پرداخت انتقالی شرکت به خارج

متغير/
پارامتر

343

باقري و همکاران :بررسی آثار توليدي پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز...
معادالت بلوک نهادها
معادله

تعريف
درآمد خانوار
تقاضاي مصرفی خانوار
درآمد دولت
درآمد دولت از ماليات غير
مستقيم
درآمد دولت از مالياتهاي
مستقيم
مخارج دولت
درآمد شرکت
مخارج شرکت

تعريف
مقدار عرضه عامل توليد
حساب پسانداز خارجی

 -4متغير و پارامتر بلوک قيود
تعريف
متغير /پارامتر
متغيرموهومی (برابر صفر در تعادل(

معادالت بلوک قيود
تعريف
بازار عوامل
بازار کاالهاي مرکب
تراز حساب جاري
برابري پسانداز -سرمايهگذاري

معادله

متغير /پارامتر
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