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اين  ، درتوان در راستای حل مسئله بحران آب گام برداشت. لذابنیان شدن اقتصاد میو دانش آوریبا پیشرفت علم و فن

است. آمار  شده  پرداختهفقر آبی  لحاظ ازرتبه با کشورهای هم بنیان بودن اقتصادران در دانشمطالعه به مقايسه جايگاه اي

که ايران در زير  ی شد. نتايج نشان دادآور جمعاز بانک جهانی  1992-2112و اطالعات الزم برای دوره زمانی 

رتبه کشورهای همو  های پايین قرار داردبنیان در دهکاقتصاد دانشخص شابنیان و همچنین های اقتصاد دانش شاخص

 ريزچهار بین ايران از  اند.قرار گرفتهايران نسبت به  در جايگاه باالتری بنیاناقتصاد دانش شاخص فقر آبی بر اساس

های اطالعات و ارتباطات، اقتصاد و رژيم یها رساختيز)آموزش و سرمايه انسانی،  بنیانکننده اقتصاد دانشبیان شاخص
رتبه فقر آبی در مقايسه با کشورهای هم اقتصاد و رژيم نهادیزير شاخص در ترين عملکرد را نهادی و نوآوری( ضعیف

بنیان همچنین شاخص اقتصاد دانش .دهدبنیان در کشور را نشان میهای اقتصاد دانشعدم توازن در زير بخشدارد که 

 قرارسوم  دهکهای مذکور در میانگین در سال طور بهرشد کندی را داشته و  1992-2112هایران طی سالبرای اي

 است. گرفته

 ، جايگاه ايرانیفقر آببنیان، : اقتصاد دانشها دواژهیکل

 مقدمه-1

در  و نامناسبی قرار داردترين نیازهای انسان در وضعیت عنوان يکی از اساسیآمارهای موجود بیانگر آن است که آب به

نشان  شده  انجامهای بینیپیش .(2119و همکاران،  1از مردم جهان به آب کافی دسترسی ندارند ) کومنینیک چهارم کيحدود 

تری طور گستردهبه 2122های آينده ادامه خواهد داشت و با تداوم روند فعلی، جهان در سال دهد که بحران آب در سالمی

تواند دارند. دسترسی به منابع آبی می باهم(. آب و فقر ارتباط تنگاتنگی 2114، 2را تجربه خواهد نمود ) کالرک و کینگ یآب کم

المتی، تحصیالت، مشارکت س ازجملهدلیل و يا پیامد فقر باشد. ارتباط متقابل اين دو مقوله، بر ابعاد مختلف زندگی انسان 

های مختلف در بسیاری از موارد، مردم فقیر برای فعالیت .(2111و همکاران،  3ارد ) بوشگذمیزان درآمد تأثیر میاجتماعی و 

. تنش (2111و همکاران،  4افزايد ) مولدنمی ها آنشدت فقر  بر زمانخود به آب کافی دسترسی ندارند و اين موضوع در طول 

. از سوی (2113، 2)سالیوان و می خود معطوف داشته است جهانی آبی و نیاز آبی فقیرترين مردم دنیا، امروزه توجه جهانی را به

ايران نیز در  .بر استفاده شود سعه، از صنايع آبديگر، حرکت به سمت رشد و توسعه در کشورها سبب شده است تا در مسیر تو

                                                
1 Komnenic et al 
2 Clarke and King 
3 Bosch et al 
4 Molden et al 
5 Sullivan and Meigh 
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بانک  (.2113، سی سال اخیر را تجربه کرده است )کشاورز و همکاران یخشکسالترين ترين و گستردهده سال گذشته طوالنی

بندی اعالم کرد ايران در رده رانيادر  ريپذ ديتجدمنابع آبی  یمترمکعب 122( در گزارشی با اشاره به سرانه 2114جهانی )

بنیان بر حل مسئله های اقتصاد دانشتوان با پیشرفت در مؤلفهاست. می قرارگرفته 29کشور جهان در رتبه  111منابع آبی بین 

 راه درها را ها و فرصتکند تا چالشبه کشورها کمک می« بنیانشاخص دانش»رهای ديگر پیشی گرفت. بحران آب از کشو

 رساختيزاقتصاد و رژيم نهادی، دانش و سرمايه انسانی،  زير شاخصها از چهار بنیان شناسايی کنند. اين شاخصاقتصاد دانش

و مقايسه آن با کشورهای بنیان بودن اقتصاد کشورمان دانشارزيابی وضعیت  .است شده  لیتشکو نوآوری  اطالعات و ارتباطات

مؤثر ، های خاصتمرکز بر حوزههای قبلی و جاری و لزوم تواند در ارزيابی عملکرد برنامهمنابع آبی می لحاظ ازتر و فقیر تر یغن

رتبه فقر آبی آن، محاسبه و جايگاه ايران هم بنیان برای ايران و کشورهایدر اين مطالعه شاخص اقتصاد دانشلذا  باشد.

 (.1332)منوريان و همکاران،  است شده  مشخص

 ی تحقیقپیشینه-2

بنیان( را بر رشد های مختلف دانش )در چارچوب اقتصاد دانشجنبه ریتأثای، ( با انجام مطالعه2114) 1چن و داهلمن

بنیان از اند. در اين مطالعه برای هر يک از محورهای اقتصاد دانشبررسی کرده 1921 – 2111کشور طی دوره  92اقتصادی 

 است. شده  استفادههای متعددی شاخص
-2111)های سالطی  در را بنیان بر توسعه کشورهای اروپايیتأثیر ارکان اقتصاد دانش ( در مطالعه،2111) 2دوراک

 .است شده  استفاده ترکیبی بنیان از شاخصاقتصاد دانش محاسبه شاخصدر اين مطالعه برای  .بررسی نموده است( 2111

به بررسی « بنیان در مديريت بحران آبهای دانشجايگاه راهکار»( در مقاله خود تحت عنوان 1392سلطانی ذوقی )

-21که بخش کشاورزی  دادنتايج نشان  .پرداخته استبخش کشاورزی  بحران آب مديريت بنیان درهای دانشکارايی راهکار

 .های نوين در بخش کشاورزی استترين دلیل اين اتالف باال عدم استفاده از فناوریمهم ودرصد اتالف در مصرف آب دارد  31

های مؤثری در توان گامبنیان میهای دانشبر راهکار تکیهو عوامل تولید ساير  ووری منابع آب، خاک، انرژی بهرهافزايش با 

 خصوص در بخش کشاورزی برداشت.ه با کمبود آب بمواجهه 

-2114های برای ايران طی سالرا بنیان های اصلی و فرعی اقتصاد دانشی شاخصا( در مطالعه1391عزيزی و مرادی )

در  یتوجه قابلايران رشد  که است. نتايج نشان داد گرفته قرار سنجش مورد ايران امتیازاتو  اندمحاسبه و بررسی کرده 1992

 در جايگاه پنجم رشد قرار داشته است. هااين شاخص نداشته و بیشتر سال

 هامواد و روش-3
 یها رساختيززير شاخص دانش و سرمايه انسانی،  4بنیان از اقتصاد دانش شاخص محاسبه منظور بهدر اين مطالعه 

در نظر  يیها مؤلفهاست و برای هر زير شاخص،  دهش  استفادههای اقتصادی و رژيم نهادی و نوآوری اطالعات و ارتباطات، محرک

 آورده شده است. 1که در جدول  شده  گرفته
 بنیانمحاسبه شاخص اقتصاد دانش جهت شده گرفتههای در نظر ها و مؤلفه: زیر شاخص1جدول

                                                
1 Chen and Dahlman (2004) 
2 Dworak (2010) 

 های اجزای اقتصاد دانشمؤلفه اجزای اقتصاد دانش

 نام در دوره دوم تحصیلینرخ ثبت انسانیدانش و سرمايه 

 نام در دوره سوم تحصیلینرخ ثبت
 نفر( 111تعداد دارندگان تلفن همراه )از هر  اطالعات و ارتباطات یها رساختيز

 نفر( 111تعداد کاربران اينترنت )از هر 

 شاخص نقش قانون اقتصاد و رژيم نهادی

 یگذار قانونشاخص کیفیت 



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

3 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

  

که متغیرهايی که شده است. به خاطر اين نهاده بنابنیان اقتصاد دانش مؤلفهمقايسه متدولوژی تخمین دانش بر چهار 

با واحدهای مختلف سنجش( قرار دارند، بنابراين  ها )وهای متفاوتی از ارزشاست در دامنه ها آندانش شامل متدولوژی ارزيابی 

 اند.ترين( نرمال شده)قوی 11ترين( تا در متدولوژی تخمین دانش همه متغیرها از عدد صفر )ضعیف

 .استزير  صورت بهال کردن متغیرها متدولوژی ارزيابی دانش و فرآيند نرم

 است. شده  استخراجی بانک جهانی های اطالعات، از بانکهای خامداده -1

، 11کند. نمرهتوصیف میعملکرد هر کشور را در هر متغیر نسبت به عملکرد بقیه کشورهای نمونه  11 صفرتامقیاس  -2

که  یدرصد  دهترين عملکرد است. کمترين امتیاز برای ضعیف ،باالترين امتیاز برای بهترين عملکرد و نمره صفر

-3درصد دوم بهترين عملکرد، امتیاز نرمال شده بین  11و  9-11شان بین امتیاز نرمال شده ،رادارندبهترين عملکرد 

 دامه دارد.ا 11تا  1و اين روند تا ده درصد بدترين عملکرد با امتیاز نرمال شده بین  دهندمیرا به خود اختصاص  9

ده  صفرتااست که تمامی متغیرها بین  صورت نيبدگفته شد، روش امتیازدهی در اين شیوه  قبالًگونه که همان -3

بنیانی در اقتصاد خواهد بود. شوند، به طوری که هر چه عدد بزرگتر باشد، بیانگر درجه باالتر دانشبندی می رتبه

 است: شده  استفادهکشورهای نمونه  کل  بهکشور نسبت  زير برای نرمال کردن امتیازات برای هرفرمول 

(1) 
( ) 10 (1 ( ))

NW
Normalized u

NC
    

تعداد  NW)کشورهای نمونه( و  یموردبررسکل کشورهای  NCبرای هر متغیر،  آمده دست بهمعیار سنجش  uکه در آن 

شاخص تری در آن قرار دارند )دارای عملکرد ضعیف موردنظرتر و يا برابر کشور پايین موردنظرکشورهايی است که در شاخص 

از میانگین  بنیان بانک جهانیاز متدولوژی ارزيابی اقتصاد دانش منتشرشدهاست که در کلیه مستندات  ذکر قابلهستند( است. 

 ( 1391مرادی،  است )عزيزی و شده  استفادهو  برده  نامآن  یها رشاخهيزگیری شاخص و عنوان روش اندازهساده )حسابی( به

های حکمرانی جهانی و شاخص بانک جهانی که شامل آمار مختلف آماری منابع تحقیق از ازین موردآمار و اطالعات 

(WGI) فرانسه، اوکراين، هلند، آلمان، ايتالیا، جمهوری چک، بلغارستان، جنوبی برای دوازده کشور اسپانیا، کره ،باشد می ،

 ست.شده ا یآور جمع 1992-2112دوره زمانی  طیرومانی، ايران و هند 

 

 تایج بحثن-4

 محاسبه زیر شاخص دانش و سرمایه انسانی -4-1

نام در نرخ ثبت "های مؤلفهشد برای محاسبه شاخص دانش و سرمايه انسانی از ها بیان مواد و روشطور که در همان

و محاسبه اين زير شاخص برای ايران  است. شده  استفاده "نام در دوره سوم تحصیلینرخ ثبت " و "دوره دوم تحصیلی

  داشته است.نتايج زير را در بر ،فقر آبی لحاظ از رتبه همبا کشورهای آن مقايسه 
 

ات+ واردات( به تولید ناخالص داخلی به قیمت نسبت تجارت )صادر

 سال پايه
 های تحقیق و توسعه )بر مبنای رشد ناخالص داخلی(هزينه نوآوری

 تعداد ثبت اختراع ساکنان
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 دانش و سرمایه انسانی شاخص ریزبندی کشورها بر اساس رتبه: 1نمودار 

 مآخذ: نتايج محقق

دهک سوم و از بین دوازده شاخص دانش و سرمايه انسانی در ، ايران بر اساس زير شودديده می 1 نمودارطور که در همان

سطح برای افزايش محسوس ريزی مناسبی لذا، ايران برنامه بنیانی قرار دارد.سوی دانشجهت حرکت به کشور در جايگاه يازدهم

 آموزش نسبت به ساير کشورها نداشته است.

 

 اطالعاتی و ارتباطی یها رساختیزمحاسبه زیر شاخص  -4-2

کاربران  تعداد " و "داد دارندگان تلفن همراهتع " هایؤلفهماطالعاتی و ارتباطی از  یها رساختيزبرای محاسبه زير شاخص 

 دهد.بندی کشورها را بر اساس اين زير شاخص نشان میرتبه 2است. نمودار  شده  استفاده "اينترنت

 
 فناوری اطالعات و ارتباطات رساختیزشاخص  بندی کشورها بر اساس زیررتبه: 2نمودار 

 مآخذ: نتايج تحقیق

دهک چهارم و همچنین در بین دوازده کشور در  بر اساس اين زير شاخص ايران در، دهدنشان می 2نمودار  طور کههمان

اما بايد توجه کرد که اين امتیاز  ؛قابل قبولی باشد تواند جايگاهتقريبی می طور به اين جايگاه نهماگرچه  قرار دارد. جايگاه نهم

9/31 

7/69 7/4 
6/76 6/66 6/43 

5/99 

4/39 4/2 

3/16 

2/18 

0/92 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 شاخص دانش و سرمایه انسانی

9/38 9/06 8/8 

7/08 
6/4 

5/31 
4/62 4/58 

3/07 2/93 2/81 

0/89 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 شاخص زیر ساخت های اطالعات و ارتباطات 



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

5 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

تحول شگرفی را در سطح جهان  یبررس موردهای در سال قاًیدقکه  استاطالعاتی و ارتباطی  رساختيزمربوط به شاخص 

 بیشتر باشد.تواند ايران در اين زمینه میبنابراين رشد  .تجربه کرده است

 

 محاسبه زیر شاخص اقتصاد و رژیم نهادی -4-3
نسبت  "و  "گذاریشاخص کیفیت قانون"، "شاخص نقش قانون" هایمؤلفهو رژيم نهادی از  اقتصاد برای محاسبه زير شاخص 

 آورده شده است. 3 در قالب نمودار نتايج استفاده شد. "تجارت )صادرات+ واردات( به تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پايه
 

 
 یم نهادیرها بر اساس زیر شاخص اقتصاد و رژبندی کشورتبه: 3نمودار 

 مآخذ: نتايج تحقیق

دهک دوم و در بین دوازده در  ايران کشور ،طور میانگینبه 1992-2112 هایسال طیشود گونه که مشاهده میهمان

 باًيتقربنیانی قرار دارد. از طرف ديگر چون سوی دانشجهت حرکت به زير شاخصامتیازات اين  نظر ازآخر  جايگاهکشور، در 

لذا لزوم  ؛حکمرانی کشور وابسته استهای شاخص ینوع بهطور مستقیم به عملکرد سه قوه و به مؤلفههای اين همه متغیر

 به نظرکشور ضروری و رژيم نهادی  جايگاه اقتصادبهبود برای حرکت به سمت  ها آنبازنگری در قوانین و چگونگی اجرای 

 در جايگاه آخر قرار دارد.در بین کشورهای مذکور . ايران بر اساس اين زير شاخص رسد می

 

 محاسبه زیر شاخص نوآوری -4-4

 "و"(داخلیهای تحقیق و توسعه )بر مبنای رشد ناخالص هزينه" هایؤلفهمحاسبه زير شاخص سیستم نوآوری از ممنظور به

 دهد.بندی کشورها را بر اساس اين زير شاخص نشان میرتبه 4شد. نمودار استفاده  "تعداد ثبت اختراع ساکنان
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 بندی کشورها بر اساس زیر شاخص نوآوریرتبه: 4نمودار 

 مآخذ: نتايج تحقیق

 قرار دهک چهارم و در بین دوازده کشور در جايگاه دهم ايران در، نوآوری زير شاخص دهد که بر اساسنتايج نشان می

اقتصاد  مؤلفهترين ايران در مهمدر اين زير شاخص و امتیاز تقريباٌ مناسب عملکرد رشد يافته  یدهنده. اين موضوع نشاندارد

 بنیان است.دانش

 

 بنیانمحاسبه شاخص اقتصاد دانش -4-5
زير شاخص دانش و برای چهار  آمده دست به، ارقام مربوط به اين شاخص از میانگین اعداد بیان شد قبالًطور که همان

بندی کشورهای نتايج رتبه آمده است. دست، بهاطالعات و ارتباطات، اقتصاد و رژيم نهادی و نوآوری رساختيزسرمايه انسانی، 

 آورده شده است. 2ودار در نم انیبن دانشرتبه فقر آبی با ايران بر اساس شاخص اقتصاد هم

 
 بنیانشاخص دانشبندی کشورها بر اساس رتبه: 5نمودار 

 مآخذ:نتايج تحقیق

 و در آخرين جايگاه قرار گرفته رين عملکرد را داشتهتضعیف ،رتبه فقر آبیهم یدر بین کشورهاايران دهد، نشان می 2نمودار 

بنیان شدن اقتصاد ايران مناسبی جهت پیشرفت ايران در اين زمینه و دانش یها یگذار استیسها و ريزیبرنامهبايد است؛ لذا 

 لحاظ گردد.
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 گیری:نتیجه -5
پیشرفت تکنولوژی و باال  .شرطی کافی برای حل مشکالت پیچیده منابع آب ايران نیست ،تحقق رويکرد اقتصادی به آب

 ديگر هستند.مهم وری آب از موارد بردن بهره

جوامع است. همچنین  توسعه اقتصادیرشد و عامل  نيتر مهمامروزه که  شود میوری بهرهسبب افزايش  دانش پیشرفت

پیشرفت و رشد میزان لذا؛ کشورها به دنبال ارزيابی  .شود کشورها میپذيری و رقابت و نوآوری سبب رشددانش پیشرفت 

 در اين زمینه مشخص شود. ها یگذار استیسو  ها ريزینامهبرلزوم اصالح تا  باشند میاقتصاد دانش 

های اقتصادی و رژيم نهادی، و فناوری اطالعات شاخص اقتصاد دانش از چهار زير شاخص: آموزش و منابع انسانی، محرک

رده فقر کشورهای همبین  زير شاخصايران در اين چهار  رتبه مطالعهر اين است. د شده  لیتشکو ارتباطات و سیستم نوآوری 

زير شاخص ايران از چهار نتايج نشان داد که  .گرفت قرار سنجش موردبنیان شنشاخص اقتصاد دا تيدرنهاو مشخص  ،آبی

 اطالعات و ارتباطات، اقتصاد و رژيم نهادی، نوآوری( یها رساختيزبنیان )آموزش و سرمايه انسانی، اقتصاد دانش کننده انیب

دارد که اين امر عدم توازن رتبه فقر آبی هم هایکشوربا در مقايسه زير شاخص اقتصاد و رژيم نهادی، ترين عملکرد را در ضعیف

-2112هایسال برای ايران طیبنیان شاخص اقتصاد دانش دهد.بنیان در کشور را نشان میهای اقتصاد دانشدر زير بخش

 باوجودکشور آلمان  که یدرحال .است قرارگرفتهآخر های مذکور در جايگاه در سال میانگین طور بهرشد کندی را داشته و  1992

 داشته است. را ن در اين بازه زمانی بیشترين رشدمیانگی طور به با ايران فقر آبی ازلحاظبودن  رتبههم

بسترهای  اما انجام شده است،در ايران بنیان اقتصاد دانشزمینه پیشرفت در زيادی   های گذاری های اخیر سرمايهطی سال

طبق تعاريف و مبانی . نشده استفراهم کشور توسعه راستای رشد و بنیان در ی اقتصاد دانشریکارگ بهو  رشدمناسب برای 

از  .باشندبا يکديگر  راستا هم ودر ارتباط باشند  باهمای زنجیره صورت بهشده بايد  تعريفبنیان، چهار زير شاخص اقتصاد دانش

 شود کهپیشنهاد می ترين عملکرد را در زير شاخص اقتصاد و رژيم نهادی داشته است؛ لذاکه ايران ضعیف جائی آن

و  ایای و غیر تعرفهموانع تعرفه کاهشهمانند نهادی  ی اقتصاد و رژيمبیشتر در حوزهها و اصالح سیاست ها گذاری استیس

در  یرساختيزهای های مذکور، بايد ضعفهمچنین برای ارتقای جايگاه ايران در ساير زير شاخص اصالح قانون و مقررات باشند.

و همچنین تجاری سازی تحقیقات و اختراعات  شگذاری در پژوهش و آموز با سرمايه ود.فناوری اطالعات و ارتباطات از بین بر

 به رشد بیشتر اقتصاد دانش بنیان در ايران کمک کرد. توان  می
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Abstract 
 

With the advent of science and technology and knowledge – based economy, it can be taken to solve the water 

crisis. Therefore, this study compares Iran’s status of being knowledge- based economy with countries the same 

rank of water poverty. The statistics and information was collected from the World Bank for the period 1996-

2016. The results showed that Iran is under the subindices of knowledge –based economy and also the index of 

knowledge–based economy is in the lower decides and countries with the same rank of water poverty, based on 

the index of knowledge- based economy are in higher position than Iran. Iran has the weakest function in 

subindex of economy and institutional regime compared to countries with same rank of water poverty that shows 
imbalance in subdivisions of  knowledge –based economy in the country. The index of knowledge –based 

economy for Iran also slowed down in 1996- 2016 and on average placed in their decides in mentioned years. 
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