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Abstract 

Considering the importance of water scarcity, the purpose of this research 

is to use the econometric model to determine the share of economic 

inequality, sustainability and water consumption (QESW) in Analysis of 

Economic, Sustainability Inequality and Water Consumption in Between 

Members of Economic Cooperation Organization. In terms of comparison 

of countries based on the added value to gross domestic production and 

the efficiency of water use in the industry, agriculture and service sectors, 

the country of Azerbaijan with the highest coefficient of added value to 

gross domestic production in the industry sector is one of the countries 

with a high coefficient of water use efficiency. It is in the industry sector. 

Also, while the coefficient of added value to gross domestic production in 

the agricultural sector was high in Afghanistan, this country was one of 

the countries with a high coefficient in terms of the efficiency of water 

use in the agricultural sector of Afghanistan. Azerbaijan has been one of 

the countries with the highest coefficient of water use efficiency in the 

service sector with the highest coefficient of added value to gross 

domestic production in the service sector. According to what was 

mentioned, using the QESW analysis policy makers can adopt strategies 
for better management of water resources regarding water scarcity and crisis 
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1. Introduction 

Water scarsity is one of the most important issues of the 21st century. One of the main issues in 

economics is how to balance the infinite demands from the market with the finite resources of the planet. 

A proper understanding of water use and economic development is critical to addressing the causes of 

environmental degradation. Sustainable solutions are needed to boost economic growth while reducing 

water consumption and pollution, and it is very important to consider the impact of economic 

development and water resource consumption on renewable water resources and their impact on water 

quality. The relationship between water consumption and economic development has been investigated 
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in various studies. In this research,suggestions for policymakers are provided and formula application 

guidelines for regional-level comparisons are described 

2. Materials and Methods 
Dataset was formed from available data retrieved from AQUASTAT for the period (2018-2022). The 

studied countries, member countries of Economic Cooperation Organization include: Iran, Turkey, 

Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Pakistan. In this research, 3 main indicators of economic 

inequality, sustainability inequality and water consumption have been used. The proposed 

econometric model in Equation (1) where indicatior x in the formula refers to different indicators to 

be considered. 

 

(1)QESV= ((Number of indicator X of country Y)/ (Total of sub-category of indicator X of country 

Y))/ ((Number of indicator X of Eco countries)/ (Total of sub-category of indicator X of Eco 

countries)) 

                                        

 This model shows a methodology to compare countries with regard to water resource extraction and 

what indicators should be used to achieve a balanced use of water resources 

3. Results 
This research has had as its goal to analyze the sustainability inequalities in water consumption of ECO 

countries. After proposing the equation (Equation (1)) for calculating quotients of three different groups 

of indicators made available from AQUASTAT database, i.e., economic inequalities, sustainability 

inequalities and water consumption results were analyzed and compared. It was observed that, across 

the four analyzed periods taking into account the indicators of economic inequality, Afghanistan and 

Tajikistan have the largest rural population and Iran and Turkey have the largest urban population 

among the member countries of the Economic Cooperation Organization. According to the index of 

added value to the GDP, the country of Iran with the highest coefficient is based on the service sector, 

the country of Uzbekistan is based on the agricultural sector and the country of Turkmenistan is based 

on the industry sector. Regarding the indicators of sustainability inequality, the highest water 

consumption efficiency index is in the industry and service sectors of Afghanistan and in the agricultural 

sector of Tajikistan. The most underground water resources are related to Kyrgyzstan and the surface 

water resources are related to Turkmenistan. By analyzing the index of water consumption inequality, 

it was found that the country of Afghanistan took the most water resources in the agricultural sector and 

the country of Kazakhstan took the most water resources in the industrial sector. In the urban sector, 

the largest withdrawal of water resources was from Kazakhstan. The country of Uzbekistan has the 

highest withdrawal of surface water and the country of Iran has the highest withdrawal of underground 

water. 

4. Discussion and Conclusion 
We investigated economic, sustainability inequality and water consumption in the member countries 

of the Economic Cooperation Organizatio. The results of this research can be help to understand 

which countries have more inequality in terms of water consumption and to adopt more effective 

policies for sustainability in water consumption, better management of water resources at the national 

and regional levels. 

5. Six important references 
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  پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو همکاری اقتصادینابرابری اقتصادی، تحلیل

 
 3ندا بنی اسدی  ،2هاجر اثنی عشری ، 1* سمیه نقوی

 25/10/1400تاریخ ارسال :

 02/1401/ 07تاریخ پذیرش:

 
 مقاله پژوهشی

 چکیده 

اهمیت کمیابی آب،   به  از مدل  باتوجه  استفاده  پژوهش،  این  ازانجام  اقتصادی،  هدف  نابرابری  برای تعیین سهم  اقتصادسنجی 

از نظر مقایسه کشورها بر اساس ضریب  باشد. در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی می  (QESWپایداری و مصرف آب ) 

آذربایجان با باالترین  کشور  های صنعت، کشاورزی و خدمات،ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی و کارایی استفاده از آب در بخش

از آب در بخش  ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی در بخش صنعت، جزء کشورهای با ضریب باالی کارایی استفاده 

که در کشور افغانستان ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی در بخش کشاورزی باال بوده،  صنعت است. همچنین، در حالی

ریب کارایی استفاده از آب در بخش کشاورزی افغانستان، جزء کشورهای با ضریب باال بوده است. کشور  این کشور از منظر ض

آذربایجان با باالترین ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی در بخش خدمات، جزء کشورهای با ضریب باالی کارایی استفاده  

ا استفاده از تحلیل  نابرابری اقتصادی، پایداری و مصرف آب در کشورهای  بنابر آنچه ذکر شد،  ب  از آب در بخش خدمات بوده است. 

منابع    مدیریت بهترتوانند راهکارهایی جهت  اران در خصوص کمیابی و بحران آب میسیاستگزعضو سازمان همکاری اقتصادی،  

 آب اتخاذ نمایند. 
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 مقدمه
یکی از مسائل اصلی در اقتصاد این است که چگونه می 

توان تقاضای بی نهایت از طرف بازار را با منابع محدود کره  

کشورها نگران کننده  زمین متعادل کرد. آب برای بسیاری از  

است)سازمان   حیاتی  طبیعی  منبع  آب  زیرا  هست  و  بوده 

آنجایی که منابع آب شیرین موجود در  2020ملل،   از    .)

تعیین   است،  شده  توزیع  نابرابر  طور  به  و  محدود  جهان 

تخصیص  کجا  در  و  چگونه  که  موجود  آب  حجم  کمیت 

مهم یابد، برای تولید کاالهای خاص و برای افراد خاص  می

است برابری مصرف آب را می توان با درک جامع نابرابری 

کرد) تقویت  آن  اصلی  علت  و  آب   Wang etمصرف 

al.,2020)درست استفاده از آب و توسعه اقتصادی    . درک

برای رسیدگی به علل تخریب محیط زیست حیاتی است.  

اقتصادی و در عین   تقویت رشد  برای  پایدار  راه حل های 

ب و آلودگی مورد نیاز است و در نظر  حال کاهش مصرف آ

اقتصادی و مصرف منابع آب بر منابع   گرفتن تأثیر توسعه 

آ تأثیر  و  تجدیدپذیر  مهم  آب  بسیار  آب  کیفیت  بر  نها 

از   آبکمبود    (.Wang et al.,2020)است بسیاری  در 

احساسمناطق   ) می  جهان   (.Yang et al., 2013شود 

اقتصادی   رشد جمعیت و تقاضای توسعه  افزایش  به  منجر 

اند شده  آبی  منابع  بر  فشار  نتیجه،  در  و  . آب 

; 2000, .et al. ; AlcamoFalkenmark et al., 1989(

)et al., 2000 Vörösmarty  از    کمبود یکی  آب  منابع 

Elisson,  ;2015می باشد )  21موضوعات بسیار مهم قرن  

et al., 2017 ; Liet al., 2018 Lu  .)  بر مؤثر  عوامل  از 

کمبود منابع آب، تأثیر تغییر اقلیم بر الگوی بارش برف و  

.(Kaini et al., 2020a)  .و تغییرات دما می باشد (Hock 

et al. 2019; Kaini et al. 2020b)  سال اخیر،  60  درطی

تقاضای جهانی به چند دلیل افزایش یافته است، رشد سریع 

( اقتصادی  رشد  و  ،0Kaur et al, 201جمعیت  توسعه   ( 

( Tilman et al, 2002کشاورزی به دلیل امنیت غذایی )

( شدن  صنعتی  و  شهرنشینی  و  Biswas, 2010توسعه   )

 .(Sophocleous, 2004تغییر کاربری اراضی )

گزارش    مشترک"در  کمیسیون    "آینده  توسط  که 

منتشر شد،    1987جهانی محیط زیست و توسعه در سال  

ای که نه تنها مفهوم توسعه پایدار تعریف شد، یعنی توسعه 

می برآورده  را  حال  مردم  توانایی  نیازهای  به  بلکه  کند، 

وارد  نسل آسیبی  آنها  نیازهای  برآوردن  برای  آینده  های 

بنابراین، استفاده پایدار از .  (Langhelle,1999) کند  نمی

منابع آب نقش مهمی در توسعه پایدار و پایدار جامعه انسانی  

که امروزه  (   ,(Lundin & Morrison, 2002کندایفا می  

آب در مصارف  برای  رقابت  پایدار،  رشد  به  اثر رسیدن  در 

ش برابر  سه  شهری  و  صنعتی  استخانگی،  نابرابری   ده  و 

موجود در مصرف آب در کشاورزی، مدیریت پسماند، مصرف  

(. نابرابری Jiang,2015تی را بدتر کرده است)  خانگی و صنع

در تخصیص منابع ممکن است زمانی وجود داشته باشد که  

نداشته   وجود  باال  تقاضای  با  همراه  کافی  منابع 

بسیار  Jethoo &Poonia, 2011باشد) شهرهای  مانند   )

به دلیل سهم  صن برای آب دارند که  زیادی  تقاضای  عتی  

نها در تولید ناخالص داخلی قابل انکار نیست یا در  خالص آ

از محرکبخش نیز یکی  آبیاری کشاورزی  های  های دیگر، 

 .(Feng et al., 2019اصلی نابرابری هستند)

و  آب  مصرف  اقتصادی  ارتباط  مطالعات    توسعه  در 

 به   (Wang & Wang, 2020)   .مختلف بررسی شده است

فعالیت بین  ارتباط  و  بررسی  آب  مصرف  و  اقتصادی  های 

 Duarte) .  همچنین مصرف آب و جمعیت را بررسی کردند

et al., 2014 )   ارتباط بین اندازه جمعیت و توسعه اقتصادی

به بررسی ارتباط بین   (Li et al., 2017)را بررسی کردند.  

پرداختند.  و بخش مصرف آب    ,.Ferraso et al) صنعت 

بررسی نابرابری اقتصادی، پایداری و مصرف آب    به  (2021

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداختند. نتایج نشان داد  

بیشتری  داخلی  تولیدناخالص  و  جمعیت  که  کشورهایی 

برداشت منابع آب در سطح  آبی و  استرس  از نظر   دارند، 

به بررسی استفاده   (Gao et al., 2021) .باالتری قرار دارند

آب و توسعه اقتصادی در منطقه خشک شمال غربی    از منابع

و   کمیت  بین  ضعیف  منفی  ارتباط  نتایج  پرداخت.  چین 

کیفیت آب و توسعه اقتصادی نشان داد. این مطالعه به این 

نتیجه رسید که بهبود کمی و کیفی آب می تواند منجر به 

توسعه پایدار مصرف آب و توسعه اقتصادی شود. وی نشان  

اجتماعی تأثیر کمی در بهبود استفاده از منابع  داد که توسعه  
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دارد.   ای در مورد در   ( Kong et al., 2021)آب  مطالعه 

مصرف آب در کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه بین سال  

ردپای آب که از   از روش، با استفاده  2017تا    2004های  

رداختند که نتایج وی نشان  شاخص موران استفاده کردند، پ 

آن    داد که  با مصرف  رابطه  در  آب  از  استفاده  آب،  ردپای 

ده شد کاهش ردپای  توسط مردم را نشان می دهد. که مشاه

آب با رشد اقتصاد شرط الزم برای دستیابی به توسعه پایدار  

در   جویی  صرفه  های  فناوری  توسعه  این،  بر  عالوه  است. 

مصرف آب یک مسیر کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار  

مصرف    (Ngoran et al., 2016)است. نقش  بررسی  به 

در   اقتصادی  رشد  بر  آب  جنوب    38منابع  صحرای  کشور 

دهد که رشد اقتصادی  ها نشان میاند. یافتهآفریقا پرداخته

-در این کشورها عمدتا توسط آب و نیروی کار هدایت می

-شود که بهرهشود. همچنین، در این پژوهش نشان داده می

های  وری در برداشت آب و استفاده از نیروی کار به پیشرفت

 .شودمی فنآوری در این کشورها منجر

زیادی در خصوص سیاستمدل و  های  آب  منابع  های 

است. شده  ارائه  مدلسازی    پایداری  اقتصادی  چارچوب 

برای ارزیابی     (Parrado et al,2020میکرو توسط )  -ماکرو

است.  سیاست شده  پیشنهاد  کشاورزی  آب  مدیریت  های 

(2016Ke et al.,)  مبادله بین  رشد   مدلی جهت ارزیابی

ارائه نموئه  استفاده آب و حاقتصادی،   مایت محیط زیست 

پیوند بین آب،    ( مدلMarkantonis et al., 2019)است.

های مدیریت آب به سمت  انرژی و غذا برای توسعه سیاست

است. داده  پیشنهاد  را  مرتبط   یهاکمک  رغمیعل  پایداری 

درک  ی هامدل و    یداریپا  و اقتصادیدنابرابری     موجود، 

 راعواملیز  ،است  یترگسترده  ی هالیتحل  ازمند ی مصرف آب ن

تأث  یمتعدد آب  کمبود  و  مصرف  کاهش    گذارد. یم   ریبر 

غیرممکن  تغییرات سیاستی  از طریق  آب  نابرابری مصرف 

است . در نتیجه توسعه اقتصادی نمی تواند نابرابری مصرف  

س به  و  دهد  کاهش  را  نیازمند  تیاسآب  هدفمندتر  های 

. در نظر گرفتن تأثیر توسعه  (Wang & wang,2021)است

اقتصادی و مصرف آب روی منابع آب تجدیدپذیر و اثرش  

 ,Wang & Wang) کیفیت آب مهم و ضروری استروی 

2020). 

دهه دستدر  اخیر،  وهای  آب،  منابع  به  ضعیت اندازی 

افزایش  است.  آورده  وجود  به  را  اسفباری  گاه  و  نامطلوب 

آب    های  شورشدن سفرهرویه،  بی  هایبرداشتها،  تعداد چاه 

کشاورزی، های  برداری در فعالیتبرای بهره  غیره  زیرزمینی و

ای قرار داده  منابع آبی کشور را در وضعیت بسیار شکننده

گسترد پیامدهای  امر  این  تداوم  پنهان    و   پیدا  ە  است. 

اجتماعی و زیست را هر روز  اقتصادی،  محیطی بحران آب 

تهدید طبیعی    اینهنگفتی را از    ساراتکند و خآشکارتر می

-به بار می  های اخیرویژه طی دههمختلف، به  هایگسترهدر  

هدف  بنابر آنچه بیان شد،  (. 1396)خیابانی و همکاران،    آورد

پژوهش،  این  برای    ازانجام  اقتصادسنجی  مدل  از  استفاده 

پایداری و مصرف    سهم )ضریب(  تعیین نابرابری اقتصادی، 

همکاری   (QESW)  آب سازمان  عضو  کشورهای  در 

مقایسه جهت   شناسیباشد. این مدل، یک روشاقتصادی می 

و اینکه    دهد نشان می  کشورها با توجه به برداشت منابع آبی 

یابی به استفاده متوازن از منابع آب  جهت دست  تمرکز اصلی

شاخص چه  اساس  گیرد.  بر  انجام  باید  این  هایی  نتایج 

پژوهش به سیاستگزاران در درک اینکه کدام کشورها از نظر  

کرده   دارند کمک  بیشتری  نابرابری  آب  آمصرف  را نو  ها 

سیاست اتخاذ  بمؤثرهای  جهت  مصرف تر  در  پایداری  رای 

 کند. هدایت می ،آب

 
 هامواد و روش

  برای    AQUASTATهای این پژوهش  اطالعات و داده 

زمانی   است. جمع(،  2018-2022)دوره  شده  آوری 

کشورهای مورد مطالعه، کشورهای عضو سازمان همکاری  

ایران،   شامل:  قرقیزستان،  اقتصادی  ازبکستان،  ترکیه، 

شاخص 3در این پژوهش از   قزاقستان، پاکستان می باشند.

  3و مصرف آب  2، نابرابری پایداری1اصلی نابرابری اقتصادی

(، متغیرهای مورد استفاده  1در جدول ) استفاده شده است.

 اند. پژوهش حاضر، معرفی شده

 
 

 
1 Economic inequalities indicators 
2 Sustainability inequalities indicators 

3 Water consumption indicators 
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 QESWهای مورد استفاده در شاخص (:1)جدول 

 (Indicatorشاخص ) (Sub- Categoryزیرطبقه ) (Categoryطبقه ) 

 

 

 

 های نابرابری اقتصادیشاخص

 

 

 جمعیت 

 جمعیت شهری 

 جمعیت روستایی 

 کل جمعیت 

 

 

 اقتصاد، توسعه و امنیت غذایی

 خدمات به تولید ناخالص داخلی نسبت ارزش افزوده بخش  

 نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی 

 نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی 

 تولیدناخالص داخلی 

 

 

 های نابرابری پایداری شاخص

 

 

 منابع آب، کل منابع آب تجدیدپذیر 

 کل منابع آب سطحی تجدیدپذیر 

 منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر کل 

 

 

 استفاده آب، فشار روی منابع آب 

 کارایی مصرف آب کشاورزی 

 کارایی مصرف آب خدمات 

 کارایی مصرف آب صنعتی

 

 های  مصرف آب شاخص

 

 استفاده آب، برداشت آب بخشی 

 

 برداشت آب کشاورزی 

 برداشت آب صنعتی 

 برداشت آب خدمات 

 

 

 منابع آب برداشت از 

 های زیرزمینی برداشت آب

 های سطحی برداشت آب

 

 AQUASTATمنبع:

 

  ( که توسط پایوا LQدر این تحقیق از ضریب مکانی )

از   (2004) استفاده  با  شد.  استفاده  است،  شده  ایجاد 

نابرابری شاخص ضریب  قبل،  قسمت  در  شده  معرفی  های 

-به شکل زیر محاسبه می     1پایداری و مصرف آباقتصادی،  

 گردد: 

(1) 

QESV =
Number of indicator X of country Y

Total of sub−category of indicator X of country Y

Number of indicator X of  Eco countries 

Total of sub−category of indicator X of  Eco countries

               

                                   

 
1 Quotient of economic and sustainability 

inequalities and water consumption 

های معرفی شده  در این فرمول، به شاخص  Xکه شاخص  

 کند. ( اشاره می 1در جدول )

 

همکاری   QESWتحلیل سازمان  عضو  کشورهای  در 

 اقتصادی 

-2018) بعد از انتخاب داده و متغیرها برای دوره زمانی  

(، محاسبه شدند و  1ضرایب با استفاده از معادله )  2022)

  1و2    شکلدر    ( نشان داده شده است.4-2نتایج در جداول )

های اصلی، استفاده  حلیل شاخصکه برای ت  متغیرهاییتمام  

 نشان داده شده است.اند، شده



          

 
    ران ای  آب  و  یاریآب یمهندس یپژوهش  ی علم  هینشر

 1401پاییز   . نه و  چهل شماره. سیزدهم سال  
376 

 

 
 استرس آبی و منابع آب تجدیدپزیر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی  (:1)شکل

( شکل  به  دوره 1باتوجه  در  آبی  استرس  بیشترین   ،)

ترین  مربوط به کشور ازبکستان و کم  2018تا2022زمانی  

این  در  باشد. همچنین  قزاقستان می  به کشور  مربوط  آن 

دوره زمانی، بیشترین منابع آبی تجدیدپذیر مربوط به کشور 

های  ، متغیرهای مربوط به شاخص2شکلباشد. در  ترکیه می

 اند اصلی تحقیق نشان داده شده

 

 

 
 اقتصادی، پایداری و مصرف آبهای نابرابری شاخص (:2)شکل 
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نشان داده شده    QESW، نتایج محاسبه  2-4  جداولدر  

های نابرابری اقتصادی مصرف زیر شاخص  در خصوص  است.

جمعیت روستایی، کشورهای   (QESW)ضریباز نظر    آب،

ترکیه،تاجکستان، قزاقستان  افغانستان،    و   قرقیزستان، 

آذربایجان بیشترین ضریب  و کشور ایران کمترین ضریب  

می دارا  در  باشند.  را  آب  منابع  مدیریت  به  باید  بنابراین، 

مناطق روستایی اهمیت بیشتری داده شود.ضریب جمعیت 

سایر   به  نسبت  ایران  کشور  در  عضو شهری  کشورهای 

سازمان همکاری اقتصادی بیشتر است و این موضوع نشان  

ر مناطق شهری متمرکز  دهد بیشترین جمعیت ایران دمی

یریت مصرف آب در مناطق شهری بحرانی می اند و مدشده

-هرنشینی باعث افزایش منابع آب می افزایش نرخ ش  باشد.

ر به  توجه  بنابرابن  ازمهاجرت شود،  جلوگیر  و  وستاها 

به شهرها میروستایی و  ان   مدیریت  نقش مهمی در  تواند 

 کنترل مصرف آب داشته باشد. 

های کشاورزی، صنعت با محاسبه ضریب ارزش افزوده بخش

و خدمات، مشخص شد در کشور افغانستان بیشترین تمرکز  

(، در آذربایجان در بخش صنعت  93/2در بخش کشاورزی )

(70/1( کشاورزی  بخش  در  آذربایجان  در  در 27/1(،   ،)

(، در قرقیزستان در بخش 06/1قزاقستان در بخش صنعت )

( 27/2(، در تاجکستان در بخش کشاورزی)43/1کشاورزی)

 باشد. ( می005/1و در ترکیه در بخش خدمات )
 

 سازمان همکاری اقتصادیشاخص نابرابری اقتصادی کشورهای عضو (:2)جدول 

 Rural کشور 

Population 

)جمعیت  

( روستایی  

UrbanPopulatio

n 

 )جمعیت شهری( 

Services, Value 

Added to GDP 

)نسبت ارزش افزوده بخش  

حدمات به تولیدناخالص  

 داخلی( 

Agriculture,Value

 Added toGDP  

)نسبت ارزش افزوده  

بخش کشاورزی به  

 تولیدناخالص داخلی( 

Industry, 

Value 

Added to GDP 

)نسبت ارزش  

افزوده بخش صنعت  

به تولیدناخالص 

 داخلی( 

 89/0 93/2 06/1 41/0 88/1 افغانستان 

 70/1 65/0 64/0 91/0 14/1 آذربایجان

 01/1 27/1 09/1 23/1 65/0 ایران 

 06/1 55/0 02/1 94/0 10/1 قزاقستان

 81/0 43/1 92/0 58/0 60/1 قرقیزستان

 87/0 27/2 76/0 44/0 88/1 تاجکستان 

 90/0 72/0 005/1 22/1 63/1 ترکیه

 87/1 12/1 60/0 84/0 25/1 ترکمنستان 

 89/0 62/3 63/0 82/0 27/1 ازبکستان 

 
نشان داده    QESW، نتایج محاسبه شاخص  3در جدول  

شاخص زیر  خصوص  در  است.  نابرابری  شده   پایداریهای 

کارایی استفاده از آب (  QESWمصرف آب، از نظر ضریب)

افغانستان،  صنعتدر بخش   ایران، ترکمنستان ، کشورهای 

بیشتو ضریبآذربایجان  کشور    رین  کمترین   قزاقستانو 

 باشند.  میرا دارا ضریب 

آب در بخش کشاورزی    بیشترین ضریب کارایی استفاده از

قرقیزستان،   ایران،  افغانستان،  کشورهای  به  مربوط 

تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان می باشد. همچنین در 

کشورهای   به  متعلق  ضریب  بیشترین  خدمات  بخش 

و  ترکمنستان  قرقیزستان،  ایران،  آذربایجان،  افغانستان، 

کم و  میازبکستان  قزاقستان  کشور  به  متعلق  -ترین 

از  استفاده  کارایی  با ضریب کمتر  باشد.بنابراین کشورهای 
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آب، باید صرفه جویی آب، کارایی تکنیکی و  پایداری منابع  

زیرزمینی،   آب  منابع  به  باتوجه  دهند.  قرار  مدنظر  را  آب 

از،   عبارت هستند  دارند  را  باالترین ضریب  که  کشورهایی 

با ترکیه. کشورهای  و  قزاقستان  قرقیزستان،  ضریب   ایران، 

کمتر شامل، افغانستان، آذربایجان، ترکمنشتان و ازبکستان 

کشورهای    سطحی،  آب  منابع  ضریب  مورد  در  هستند. 

افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و 

ازبکستان  بیشترین ضریب و کشورهای ترکیه و ایران دارای  

توان کمترین ضریب هستند. با مقایسه این دو ضریب می  

گفت کشور ایران، بیشترین منابع آبی  کشور ایران از طریق 

 .منابع آب زیرزمینی تأمین می شود

 
 شاخص نابرابری پایداری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(:2)جدول 

 

 کشور 
SDG 6.4.1. 

Industrial 

Water Use 

Efficiency 

(USD/m3) 
)کارایی مصرف آب  

 در بخش صنعت( 

SDG 6.4.1. 

Irrigated 

Agriculture 

Water Use 

Efficiency 

(USD/m3) 
آب   مصرف  )کارایی 

 در بخش کشاورزی( 

SDG 6.4.1. 

Services 

Water Use 

Efficiency 

(USD/m3) 

)کارایی مصرف آب در  

 بخش خدمات( 

Total 

Renewable 

Ground water 

(109 m3/year) 
 

)کل منابع آب زیرزمینی 

 تجدیدپذیر( 

Total 

Renewable 

Surface 

Water 

(109 m3/year) 
)کل منابع آب سطحی  

 تجدیدپذیر( 

 00/1 56/0 8/6 04/2 39/3 افغانستان 

 11/1 64/0 33/1 77/0 32/1 آذربایجان 

 91/0 23/1 03/1 48/1 64/2 ایران 

 10/1 07/1 48/0 09/0 16/0 قزاقستان 

 05/1 99/1 28/2 27/2 66/0 قرقیزستان 

 02/1 94/0 68/0 84/4 19/0 تاجکستان 

 95/0 10/1 66/0 38/0 62/0 ترکیه

 16/1 05/0 39/1 80/1 92/1 ترکمنستان 

 85/0 ازبکستان 

 

6 08/1 62/0 01/1 

 
شاخص    4جدول   محاسبه  داده    QESWنتایج  نشان 

های مصرف آب، از نظر  شده است. در خصوص زیر شاخص

، کشاورزیدر بخش    منابع آب تجدیدپذیر (  QESWضریب)

وآذربایجان ترکمنستان  ایران،  افغانستان،  ،  کشورهای 

هستند.   رادارا  ضریب  بیشترین  قرقیزستان  و  ازبکستان 

د صنعت،  و  خدمات  بخش  آب  منابع  کشورهای    رضریب 

از منظر ضریب  رکیه  باال می باشد.  قزاقستان، تاجکستان و ت

قزاقستان،   افغانستان،  کشورهای   سطحی  آزاد  آب  منابع 

تاجکستان و ترکیه بیشترین ضریب را دارا هستند و ضریب  

منابع آب آزاد زیرزمینی در کشورهای ایران و ترکیه دارای 

بیشترین ضریب می باشد.  
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 شاخص نابرابری مصرف آب کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(:4)جدول 

 

 
 گیری نتیجه  

-هدف ازانجام این پژوهش، محاسبه و مقایسه شاخص

های نابرابری اقتصادی، پایداری و مصرف آب در کشورهای  

عضو سازمان همکاری اقتصادی بود. در دوره مورد مطالعه،  

شاخص گرفتن  بین  بادرنظر  در  اقتصادی،  نابرابری  های 

عضو   کشورهای  کشورهای  اقتصادی،  همکاری  سازمان 

و   روستایی  جمعیت  بیشترین  تاجکستان  و  افغانستان 

دارا  را  بیشترین جمعیت شهری  ترکیه  و  ایران  کشورهای 

ناخالص    هستند. تولید  به  افزوده  ارزش  شاخص  اساس  بر 

با   ایران  کشور  بخش باداخلی،  بر  مبتنی  ضریب،  الترین 

کشاورزی و کشور خدمات، کشور ازبکستان مبتنی بر بخش  

باشند. در خصوص ترکمنستان مبتنی بر بخش صنعت می

پایداری،  شاخص نابرابری  کارایی  های  شاخص  بیشترین 

های صنعت و خدمات مربوط به کشور مصرف آب در بخش

افغانستان و در بخش کشاورزی مربوط به کشور تاجکستان  

باشد. ز  می  آب  منابع  کشور بیشترین  به  مربوط  یرزمینی 

یزستان و منابع آب سطحی مربوط به ترکمنستان می  قرق

نابرابری مصرف آب، مشخص شد     باشد. باتحلیل شاخص 

بخش   در  آب  منابع  از  برداشت  بیشترین  افغانستان  کشور 

کشاورزی و کشور قزاقستان بیشترین برداشت ازمنابع آب 

داده اختصاص  خود  به  را  صنعتی  بخش  بخش  در  در  اند. 

بیشترین برداشت از منابع آب مربوط به کشور  شهری نیز  

از   ازبکستان بیشترین برداشت  قزاقستان بوده است. کشور 

آب سطحی و کشور ایران بیشترین برداشت از آب زیرزمینی 

 اند. را به خود اختصاص داده

به  افزوده  ارزش  ضریب  اساس  بر  کشورها  مقایسه  نظر  از 

های آب در بخش  تولیدناخالص داخلی و کارایی استفاده از

نتایج پژوهش نشان داد کشور صنعت، کشاورزی و خدمات، 

آذربایجان با باالترین ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص  

باالی   ضریب  با  کشورهای  جزء  صنعت،  بخش  در  داخلی 

کارایی استفاده از آب در بخش صنعت است. همچنین،  در  

افزوده  حالی ارزش  ضریب  افغانستان  کشور  در  به  که 

تولیدناخالص داخلی در بخش کشاورزی باال بوده، این کشور 

از آب در بخش کشاورزی  از منظر ضریب کارایی استفاده 

است. کشور   بوده  باال  با ضریب  افغانستان، جزء کشورهای 

آذربایجان با باالترین ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص  

باالی   ضریب  با  کشورهای  جزء  خدمات،  بخش  در  داخلی 

 کارایی استفاده از آب در بخش خدمات بوده است. 

نابرابری      QESW  روشبا استفاده از    شد،   بیانبنابر آنچه   

اقتصادی، پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو سازمان  

و   گرفت  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  اقتصادی،  همکاری 

 

 کشور 
Fresh 

Groundwater 

Withdrawal 

(109 m3/year) 
)برداشت آب  

 زیرزمینی(

Fresh Surface 

Water 

Withdrawal 

(109 m3/year) 
آب   )برداشت 

 زیرزمینی(

Municipal 

Water 

Withdrawal 

(km3/year or 

 )برداشت آب شهری( 

Industrial Water 

Withdrawal 

(km3/year or 

 )برداشت آب صنعتی( 

Agricultural 

Water 

Withdrawal 

(109 m3/year) 
)برداشت آب  

 کشاورزی( 

 10/1 17/0 14/0 12/1 61/0 افغانستان 

 04/1 89/0 48/0 09/1 70/0 آذربایجان 

 03/1 24/0 98/0 56/0 32/2 ایران 

 71/0 53/4 18/2 19/1 16/0 قزاقستان 

 04/1 90/0 43/0 28/1 16/0 قرقیزستان 

 84/0 38/3 19/1 25/1 21/0 تاجکستان 

 97/0 06/1 64/1 1 11/1 ترکیه

 06/1 61/0 40/0 30/1 04/0 ترکمنستان 

 03/1 74/0 60/0 31/1 03/0 ازبکستان 
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پژوهش   وضعیت کشورهای مختلف بررسی شد. نتایج این 

به سیاستگزاران در درک اینکه کدام کشورها از نظر مصرف  

خاذ  ها را جهت اتنآب نابرابری بیشتری دارند کمک کرده و آ

  ی دگ یرس  های مؤثرتر برای پایداری در مصرف آب،سیاست

ی، غلبه بر کمبود و منطقه ا  یبهتر به منابع آب در سطوح مل 

رزان، در مورد استفاده از آن توسط کشاو  یآگاه   شیفزاآب، ا

تولیدکنندگان بخش صنعت و شهروندان ساکن در شهرها  

 کند. هدایت می
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Analysis of Economic, Sustainability Inequality and Water Consumption in 

Between Members of Economic Cooperation Organization 
 

Somayeh Naghavi, Hajar Esnaashari,  

 

Somayeh Naghavi1, Hajar Esnaashari2, Neda Baniasadi3 

Abstract 
Considering the importance of water scarcity, the purpose of this research is to use the econometric 

model to determine the share of economic inequality, sustainability and water consumption (QESW) in 

Between Members of Economic Cooperation Organization. In terms of comparison of countries based 

on the added value to gross domestic production and the efficiency of water use in the industry, 

agriculture and service sectors, the country of Azerbaijan with the highest coefficient of added value to 

gross domestic production in the industry sector is one of the countries with a high coefficient of water 

use efficiency. It is in the industry sector. Also, while the coefficient of added value to gross domestic 

production in the agricultural sector was high in Afghanistan, this country was one of the countries with 

a high coefficient in terms of the efficiency of water use in the agricultural sector of Afghanistan. 

Azerbaijan has been one of the countries with the highest coefficient of water use efficiency in the 

service sector with the highest coefficient of added value to gross domestic production in the service 

sector. According to what was mentioned, using the QESW analysis policy makers can adopt strategies 

for better management of water resources regarding water scarcity and crisis. 
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