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 مقدمه

و  یاتها، منشأ حمشترک انسان ینهگنج یعي،منابع طب یناز ارزشمندتر یکيعنوان به آب

از  یارياست. در حال حاضر آب در بس ياهر جامعه يو اجتماع يرشد و توسعه اقتصاد یربنايز

 يقاعده مستثن یناز ا یزن یرانشده است. کشور ا یلتبد يبحران جد یکمناطق جهان به 

 ين جزء مناطقآ يشرق ينواح یژهواستان اصفهان و به یران،مختلف ا قمناط ین. در بیستن

 0251مواجه است. سرانه منابع آب در استان اصفهان،  يمنابع آب یتاست که با محدود

و جهان است.  یاآس یران،درصد کمتر از سرانه در ا 01و  10، 52 یبترتمترمکعب است که به

مترمکعب عنوان  0611منابع آب  یریتآب در مد سرانه يحد بحران کهینبا توجه به ا ینهمچن

(. 0802 یمي،قرار دارد )ابراه يبحران یهناح یردرصد ز 02، لذا منطقه اصفهان حدود شده

 نمود. ياستان اصفهان تلق رويیشچالش پ ینترمهم توانيکمبود آب را م ینبنابرا

(. 0801 یران،رتبه سوم را داراست )مرکز آمار ا ي،محصول ناخالص داخل یداصفهان در تول استان

و  2/1، 6/02 یبترتبه يارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و کشاورز یجاداستان در ا ینسهم ا

ها به خود بخش ینا یدرتبه دوم، سوم و پنجم را در تول یبترت ینکه به ا باشديدرصد م 9/2

ارزش  یجاددر ا ید،عوامل مختلف تول يطور کل(. به0802 یران،داده است )مرکز آمار ا اصاختص

 یجاددر ا یدنهاده تول یکدارند. آب به عنوان  ياقتصاد سهم مشخص يهااز بخش یکهر  یدتول

هر بخش،  ید. ارزش تولکنديم یفاا يسزائاستان نقش به ياقتصاد يهابخش یدارزش تول

. دهديقرار م یرها را تحت تأثبخش یرسا یدو اشتغال در آن بخش و ارزش تول گذاريیهسرما

. با شوديآن نم یمتنها محدود به اثرات مستق ياقتصاد يهاآب در بخش یتنقش و اهم ینبنابرا

بخش، به طور  یکآب بر  ياثرگذار یکدیگر،مختلف اقتصاد با  يهاتوجه به ارتباط متقابل بخش

اقتصاد  يهابخش ین. لذا هرچه روابط بشوديمنتقل م یزن هابخش یربه سا یرمستقیمغ

 تر خواهد شد.آب روشن یتباشد، اهم تريها قوبخش ینب یوندتر و پگسترده

 زادهینمثال حس يصورت گرفته است. برا يمتفاوت يهاآب، به روش يارزش اقتصاد تعیین

هر مترمکعب  يارزش اقتصاد ید،( با استفاده از تابع سود ترانسلوگ مق0869) يو سالم یروزيف

و  کشتهیمکر اند.محاسبه کرده یالر 051چغندرقند در استان خراسان حدود  یدآب را در تول

را  ايیهسا یمتق ینو کمتر یشترینب يخط یزيراز روش برنامه یريگ( با بهره0801همکاران )

 یزانو عز ياند. آقاپور صباغدست آوردهبه یالر 1/22و  5912 یبترتبه یستانآب در س يبرا

و و ذرت در محصوالت گندم، ج ينهاده آب را برا يارزش واقع ید( با استفاده از تابع تول0801)
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اند. برآورد کرده یالر 211و  891، 261برابر با  یبترتمارون به يو زهکش یاريشبکه آب

 يآب را برا يارزش اقتصاد ید،روش تابع تول یريبا بکارگ یز( ن0800و همکاران ) پوريتهام

 یبترتاستان گلستان به يآب يو گوجه فرنگ يآب یاسو ي،پنبه آب ي،محصوالت گندم آب یدتول

 اند.بر مترمکعب محاسبه کرده یالر 5001و  0225، 0010، 0021

چند محصول خاص  یا یکتنها  یاو  يآب کشاورز يمطالعات ذکر شده، ارزش اقتصاد یهدر کل 

آبادي و ابریشمي در مطالعه میرزایي خلیل کهيمورد توجه قرار گرفته است. در حال يزراع

و چن  ي(، ه5110) یا(، بوه5111(، سائنز )5111(، چن )0900(، مارک و باون )0801)

 یاستانده و -داده ي( از الگو5116و همکاران ) یانگ( و 5116) رانو همکا یوو(، ل5112)

آب بهره گرفته  يارزش اقتصاد یینتع يبرا یاضير یزيرستانده و برنامه-داده ياز الگو یقيتلف

و  يخط یزيربرنامه يالگو یبرکت ي(، بر مبنا5111مطالعه چن ) یجشده است. بر اساس نتا

 یباًتن آب )تقر یکاز  کهيدر صورت ،استان شانخي 0ستانده -بکارگیري عوامل -جدول داده

)معادل  یوان 6/1استان  ینا يناخالص داخل یداستفاده شود، تول يدرستمترمکعب( به0معادل 

 یزيربرنامه يالگو یقحاصل از تلف یج. . نتایابديم یش( افزا5111سال  یمتبه ق یالر 1121

آب  ايیهسا هايیمتمحاسبه ق ي( برا5116) نو همکارا یووستانده توسط ل -و داده يخط

هرچند  دهدينشان م یزن 0999سال  يبرا ینچ يحوضه اصل 9در  یديو آب تول يصنعت

 کهياست اما در صورت یادز یديو آب تول يآب صنعت يشده براارزش محاسبه یناختالف ب

 SE ،ZH، YT وضهح 2 يدر نظر گرفته شود ارزش هر مترمکعب آب برا یمتدو ق ینا نیانگیم
 یشها بحوضه یگرد يو برا 5ریال 00251و  02161، 02021، 01201معادل  یبترتبه SWو 

 .باشدي( م0860سال  یمت)به ق یالر 2111از 

 ياقتصاد یتاهم یانگرآب، ب يارزش اقتصاد یینتع ینهگسترده صورت گرفته در زم مطالعات

محاسبه  يکشورها، برا یگربر خالف د یراندر ا رسدينظر م. اما بهباشديم یعيمنبع طب ینا

توجه شده است. هرچند بخش  يآب تنها به نقش آن در بخش کشاورز يارزش اقتصاد

اقتصاد و ارتباط  یگرد يهاگرفتن بخش یدهآب است، اما ناد نندهکمصرف ینبزرگتر يکشاورز

 طورخواهد شد. همان ياکنندهگمراه یجمنجر به نتا يو با بخش کشاورز یکدیگرها با ل آنمتقاب
 دهد،يستانده نشان م -داده ي( با استفاده از الگو5119مطالعه وانگ و همکاران ) یجکه نتا

                                         
1 Input-Occupancy-Output 

 ریال ارزش داشته است.  0121دالر و هر دالر تقریباً  050/1میالدي(، هر یوان معادل  0999) 0860در سال  5
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نسبت به  يآب کمتر یمطور مستقخود، به یددر تول تصنعت و خدما يهاهرچند بخش

را مورد  یيهابخش ياواسطه يهااما نهاده کنند،يمصرف م يو جنگلدار غذا یدتول يهابخش

الزم است در  یناست. بنابرا یازمورد ن یاديها آب زآن یدتول یندکه در فرا دهندياستفاده م

 لحاظ شود. یزمختلف اقتصاد ن يهابخش ینب یوندآب تعامل و پ يمحاسبه ارزش اقتصاد

واقع  یراناستان در مرکز فالت ا ینکه ا دهدياصفهان نشان م استان یایيجغراف یتموقع بررسي

در  یلیمترم 051بارش حدود  یانگینهکتار و م یلیونم 1/01در حدود  يشده است و با وسعت

(. کل 0802پوش، و مامن ي)دهقان باشديخشک کشور م یمهخشک و ن يهاسال جزء استان

درصد  21/52مترمکعب بوده که  یلیونم 26/0111، 0802در سال  صفهانمصرف آب استان ا

 رودیندهشده است. سهم حوضه زا ینتأم یرزمینيدرصد از منابع ز 22/62و  يآن از منابع سطح

 ینا يدرصد از آب مصرف 80/11 یندرصد است. همچن 61/65استان،  یازآب مورد ن یندر تأم

استان اصفهان،  يندار)استا باشديم يدرصد آن منابع سطح 19/88و  یرزمینيحوضه، منابع ز

(. در 0806استان اصفهان،  ياو سازمان آب منطقه 0801استان اصفهان،  ي؛ استاندار0806

استان است.  یرزمینيو ز يسطح يهاآب ینمنبع تأم ینترمهم رود،یندهرودخانه زا یانم ینا

 یلیونم0222 رودیندهاز سد زا ي(، حجم آب خروج0821-02ساله )82 یانگینبراساس م

و  ترینيطوالن رودینده(. زا0801و همکاران،  يمترمکعب در سال گزارش شده است )ضراب

زاگرس در استان چهارمحال و  يهاکه از کوه باشديم یرانا يرودخانه فالت داخل ینترپرآب

 يدر جنوب شرق يخود را تا باتالق گاوخون یلومتريک 821 یرسرچشمه گرفته و مس یاريبخت

 يدائم یانرودخانه و جر ین(. بدون وجود ا0802و افشار،  ي)صفو دهديدامه ماستان اصفهان ا

 (.0805 ي،ابر یني)حس یستن یسرم ياصفهان به آسان يو بقا یدرولوژیکآن حفظ تعادل ه

 رودیندهمتأثر از آب زا یاديز یزاناستان اصفهان که به م يبخش کشاورز یداتبر تول عالوه

در کشور  یشتازپ يهاکه جزو بخش یزاستان ن یندمات اصنعت و خ يهابخش باشند،يم

 اند. و رونق گرفته یرفتهپذ یررودخانه تأث ینا ياز منابع آب یرمستقیمو غ یمهستند به طور مستق

 يمرکز تکنولوژ ي،نظام یعفوالد، صنا یعکشور از جمله صنا یديمادر و کل یعصنا عمده

 تي،اميد یمي،پتروش اکریل،يپل یشگاه،د پاالگسترده مانن یاربس یمیایيش یعصنا ي،اهسته

آجر، سنگ و  یمان،از جمله کارخانجات س يساختمان یعاز صنا یاديز یاربرق و تعداد بس یعصنا

آب  کنندهیناست. منبع تأم یافتهاستقرار  رودیندهزا یهدر حاش يمتعدد نساج يواحدها یزن

 يآبرسان یریتو عدم مد ییراتهرگونه تغ یننابرا. بباشديم رودیندهرودخانه زا یع،صنا ینا یهکل
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زاده و همراه خواهد داشت )مومنرا به یريناپذروز خسارات جبران یک يبرا يحت یعصنا ینبه ا

 (.0802همکاران، 

دارد.  ينقش اساس یزن يساکن در بخش مرکز یتآب شرب و بهداشت جمع یندر تأم رودزاینده

مختلف از جمله  ياستان اصفهان در شهرها و روستاها یتجمع %01از  یشب یازآب مورد ن

 یتاز جمع ياستان و بخش یگرد يشهرها %81از  یشبزرگ اصفهان و کاشان و ب يشهرها

و صدها روستا از شاهرگ  یبداردکان و م یزد، يجمله شهرها زهمجوار ا يهااستان يشهرها

 (.0802ران، زاده و همکا)مومن شوديم ینتأم رودیندهرودخانه زا یاتيح

اقتصاد استان اصفهان را به مقدار  یيشکوفا توانيچه که گفته شد مبه آن ياجمال ينگاه با

در  رودیندهرودخانه زا یتاستان دانست. اگرچه اهم یندر ا رودیندهاز وجود زا يناش یاديز

قش و ن يعموم جامعه قرار گرفته است، ول یرشمورد پذ ياصل کل یکاستان اصفهان به عنوان 

در مطالعه حاضر تالش  ینروطور مشخص نشان داده نشده است. از ااقتصاد استان به درسهم آن 

 یوندهايمختلف استان اصفهان و لحاظ کردن پ يهابخش ینروابط ب یینشده است با تب

ارزش افزوده  یجاددر ا رودیندهو سهم آب زا ییناستان تع ینآب در ا يارزش اقتصاد بخشي،ینب

 برآورد شود.استان 

 يقتحق روش

 یرمستقیمو غ یمطور مستقمختلف اقتصاد، آب به يهابخش یانم یوندتوجه به ارتباط و پ با

اثرات، استفاده از  ین. به منظور لحاظ نمودن اسازديمختلف را متأثر م هايیتفعال یدارزش تول

و  0962 یک،و و ؛ زاس0961 یرري،است )کارتر و ا یدهگرد یشنهادستانده پ -داده يالگو

در  رودیندهسهم آب زا یینهدف مطالعه حاضر، تع کهین(؛ اما با توجه به ا0902 ي،و ر یسهر

به  یازن باشد،ياقتصاد استان اصفهان با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش افزوده استان م

 د داشته باشد. استان وجو ياز منابع آب ینهآن امکان استفاده به یهاست که بر پا یيالگو ینتدو

قدرتمند براي ایجاد یک برنامه هماهنگ مي باشد اما الزاماًًً  يستانده ابزار -تکنیک داده هرچند

امکان توسعه همه  کهینبا وجود ا ین(. همچن0860 یق،)توف کنديجواب بهینه حاصل نم

ندرت ع بهفرض در عالم واق ینستانده است اما تحقق ا -داده يالگو یهاول يهاها از فرضبخش

 يبه جواب یدنرس يبرا ها،يکاست ین(. لذا به منظور رفع ا0800 یفي،)شر پذیردميصورت 

ستانده و  -داده يالگو یقمختلف اقتصاد، از تلف يهابخش یانم یوندو لحاظ کردن پ ینهبه

 یسماتر یبکه ضراصورت ین( استفاده شده است؛ به اLP) يخط یاضير یزيربرنامه يالگو
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 فزوده استانکردن ارزش احداکثر

 يفن یبعنوان ضراستانده استان اصفهان، به -از جدول داده آمدهدست به یفلئونتمعکوس 

 اند. در نظر گرفته شده LP يالگو

در اهداف  شدهیینتع يهابه ارزش افزوده یابيو دست گذاريیهآب، سرما یتمحدود همچنین

ستانده  -داده ها از جدولمربوط به آن يفن یبوارد و ضرا LP يبرنامه چهارم توسعه در الگو

و روابط  یوندهاحاصل شده عالوه بر لحاظ نمودن پ يدر الگو یب،ترت ینااستخراج شده است. به

آب، حداکثر ارزش  يارزش اقتصاد یینمختلف اقتصاد استان در تع يهابخش بینمتقابل 

 ،یناست. بنابرا یدهبرآورد گرد یگرد هايیتآب و محدود یتافزوده استان با توجه به محدود

مختلف  يهاالگو، با توجه به روابط متقابل بخش ینآب در ا يمحاسبه شده برا ايیهسا یمتق

 یتآب در نظر گرفته شود. در نها يعنوان ارزش اقتصادبه توانديبوده و م یکدیگراقتصاد بر 

ضرب حجم آب در ارزش افزوده استان اصفهان، از حاصل رودیندهمنظور محاسبه سهم آب زابه

عنوان مترمکعب( به یلیونم 0211) رودیندهاز سد زا يرودخانه )متوسط حجم آب خروج ینا

هر مترمکعب  ايیهسا یمتشاخص حجم آب رودخانه در سال، در نظر گرفته شده است( در ق

 آب استفاده شده است.

 باشد:صورت زیر ميشکل کلي الگوي تدوین شده به
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max,jj FF    j∈{1,2,…,04} 

 قیود حداکثر ظرفیت تولیدی

 قیود تأمین اهداف برنامه

 محدودیت آب

 هامحدودیت حداکثر تقاضا برای بخش

 گذاریمحدودیت سرمایه
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,0jF   j =1,2,…,04 

jF = تقاضاي نهایي بخشj  (21،...،0،5 = j ستانده  -بخش موجود در جدول داده 21دهنده و نشان

 استان است.(

iv نسبت ارزش افزوده بخش =i به ستانده این بخش 

ijC مؤلفه =ijدهنده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و ام ماتریس معکوس لئونتیف است و نشان

 باشد.مي jازاي یک واحد افزایش در تقاضاي نهایي بخش به iالقاشده بر ستانده بخش 

ibVشده در برنامه چهارم توسعه براي بخش = مقدار ارزش افزوده تعیینi  

maxiV حداکثر ظرفیت تولیدي بخش =i  

ih مقدار آب مورد نیاز بخش =i براي تولید یک واحد ارزش افزوده 

Hحداقل آب مورد نیاز جهت تأمین اهداف برنامه چهارم توسعه = 

igگذاري مورد نیاز بخش = مقدار سرمایهi احد ارزش افزودهبراي تولید یک و 

Gگذاري مورد نیاز جهت تأمین اهداف برنامه چهارم توسعه= حداقل سرمایه 

maxjF حداکثر تقاضاي نهایي براي بخش =j  

 یککالس یاضير یزيراز برنامه ید،و تول یریتمد گیريیمو تصم یزيرسطوح متعدد برنامه در

اما  شوند،يکار گرفته مبه يقطع هايیتتابع هدف و محدود يموارد ین. در چنشوديماستفاده 

 زموارد الزم است ا یندر ا ینهمواره انحراف، نوسان و انعطاف وجود دارد؛ بنابرا يدر مسائل واقع

(. 0801 ي،استفاده شود )آذر و فرج يو توابع هدف فاز هایتبا محدود يفاز یاضير یزيربرنامه

 يدر الگو یازمورد ن يپارامترها یقمقدار دق یینتع کهینبا توجه به ا یزمطالعه حاضر ندر 

بهره گرفته شود.  يفاز يالزم است از پارامترها باشد،يشده ممکن نم ینتدو یزيربرنامه

منظور و سپس برآورد شده است. به یلتبد يصورت فازشده به ینتدو LP يابتدا الگو براینبنا

 یمنز( و ج0991) یمنزاز روش ج يفاز يبا پارامترها يخط یزيرتابع هدف برنامه يحداکثرساز

 ( استفاده شده است. 5116و همکاران )

ترین مقدار ضرایب تابع هدف برآورد ابتدا الزم است الگو به ازاي هر سه حد باال، پایین و ممکن

ترتیب با ازاي سه حد مذکور بهشود. تابع هدف فازي به
p

V ،
m

V  و
l

V .نشان داده شده است 
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 باشند:صورت ذیل ميهاي فازي نیز بهمحدودیت

 ( قطعي(:0دیت )محدودیت حداقل )محدو

  ibj
j

iji VFCvi  


46

1

4621 ,...,,  

 ( فازی:1سمت چپ محدودیت )

            j
j

l

iji

p

iji

m

iji

p

iji FCvCvCvCvi 













46

1 22
1

4621
)(

,...,,

 

 ( فازی:1سمت راست محدودیت )

         










l

ib

p

ib

m

ib

p

ib VVVV
2

1
2

)( 
 

 ( قطعی(:2محدودیت حداکثر )محدودیت )

  max,...,, ij
j

iji VFCvi  


46

1

4621  

 ( فازی:2سمت چپ محدودیت )

            j
j

l

iji

p

iji

m

iji

p

iji FCvCvCvCvi 













46

1 2
1

2
4621

)(
,...,,



 

 ( فازی:2محدودیت )سمت راست 

         










l

i

p

i

m

i

p

i VVVV maxmaxmaxmax

)(

22
1 

 

 

p ،m  وl باشند. ترین حالت، حد باال و حد پایین یک عدد فازي ميدهنده ممکنترتیب نشانبه

 بنابراین:
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p

iji Cv )(  =ترین مقدار ضریب ممکنjF ( قطعي5( و )0در محدودیت ) 
m

iji Cv )(  بیشترین مقدار ضریب =jF ( قطعي5( و )0در محدودیت ) 
l

iji Cv )( ترین مقدار ضریب = کمjF ( قطعي5( و )0در محدودیت ) 

)( 1ها و عدم ممکن بودن محدودیت = ریسکα ها است.درجه ممکن بودن محدودیت 

و مقدار  αریزي خطي با پارامترهاي فازي در مرحله اول نیازمند تعیین مقدار حل الگوي برنامه

در  α ،1/1باشد. در مطالعه حاضر حداقل سطح قابل قبول براي قابل قبول براي تابع هدف مي

ها، است؛ به این معنا که حداکثر ریسک قابل قبولِ عدم ممکن بودن محدودیت نظر گرفته شده

هاي الگو وجود درصد امکان برآورد نشدن محدودیت 21باشد؛ بنابراین حداکثر درصد مي 21

شوند. عالوه بر این الگو توان گفت قیود تعیین شده، تأمین ميدرصد مي 11دارد و با اطمینان 

 ر ریسک نیز برآورد شده است.ازاي مقادیر کمتبه

(، 0800 غیبي،یات( )ح0801ستانده استان اصفهان ) -مطالعه از جدول داده یازمورد ن هايداده

 یرخانهو دب يو اقتصادکشاورز یزيربرنامه يهاتوسعه استان اصفهان )موسسه پژوهش يسند مل

 ياجتماع -يگزارش اقتصاد (، قانون برنامه چهارم توسعه،0802ساله چهارم، ستاد برنامه پنج

 0801استان اصفهان سال  ي(، سالنامه آمار0806استان اصفهان،  ياصفهان )استاندار اناست

استان اصفهان  يامنطقه يهاحساب یران،ا يمل يها(، حساب0801استان اصفهان،  ي)استاندار

خذ شده است. اصفهان ا يا( و گزارشات و آمار سازمان آب منطقه0802 یران،)مرکز آمار ا

 صورت گرفته است. winQSBو  Excelافزار با استفاده از نرم طالعاتا یلو تحل یهتجز

 و بحث نتایج

ستانده  -جدول داده یريبا بکارگ ینآوري و محاسبه اطالعات مورد نیاز و همچناز جمع پس

 هايیسکر يزاابه یاضير یزيرستانده و برنامه -استان اصفهان، الگوي تلفیقي داده 0801سال 

آب  يعنوان ارزش اقتصادالگو، به ینآب در ا يمحاسبه شده برا ايیهسا یمتمتفاوت برآورد و ق

به  یابيجهت دست یازمورد ن گذاريیهمقدار آب و سرما ینگرفته شده است. همچن نظردر 

 است.  یدهگرد یینتع یسکاهداف برنامه چهارم توسعه و کاهش در ر

. دهدينشان م   يازارا به يفاز يخط یزيربرنامه ياز برآورد الگوحاصل  یج( نتا0) جدول

کل آب  2ستون  کهيدر هر بخش است. در حال یازآب مورد ن یانگراز سمت راست ب 8ستون 

که ممکن است در بخش مزبور و  دهديهر بخش را نشان م یينها يتقاضا ینتأم يبرا یازمورد ن
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اساس جهت  ینبخش مورد نظر مصرف گردد. بر ا یينها يتقاضا ینجهت تأم یگرد يهابخش یا

میلیون مترمکعب آب مورد  9/6126، "زراعت و باغداري"تأمین تقاضاي نهایي تولیدات بخش 

 ین. بنابراباشديمترمکعب م یلیونم 0/6086بخش در حدود  ینا یازاست، اما آب مورد ن یازن

میلیون مترمکعب بیش از مقدار آب  91/069، "زراعت و باغداري"کل آب مورد نیاز بخش 

 91/069مورد نیاز استان براي تأمین تقاضاي نهایي تولیدات این بخش است. در واقع، حداقل 

طور غیرمستقیم به مصرف ، به"زراعت و باغداري"میلیون مترمکعب آب مصرف شده در بخش 

یلیون مترمکعب آب، م 91/069با مصرف  باطبخش در ارت ینا ین. بنابرارسديهاي دیگر مبخش

 یداتهمراه با تول یرمستقیمطور غمقدار آب را به ینو ا کنديواسطه عمل م یکصورت تنها به

 یگرد يها( به بخشدهديقرار م یگرد يهابخش یارعنوان نهاده واسطه در اختخود )که به

 یگر،د ياهعنوان سهم بخشبه بمقدار آ یندر نظر گرفتن ا رسدي. به نظر مکنديمنتقل م

 قرار دهد. گیرانیمتصم یاررا از مصرف آب در اخت تريینانهواقع ب یرتصو

 است: یلدرصد به شرح ذ 21 یسکر يازاحاصل به یجمجموع نتا در

 درصد، حداقل آب مورد نیاز استان جهت رسیدن به اهداف برنامه چهارم  21 یسکر يازابه

با مقدار آب موجود در سال  یسهدر مقا ن،یباشد. بنابرامیلیون مترمکعب مي 0692توسعه، 

 میلیون مترمکعب کمبود آب مواجه است. 682، استان اصفهان تقریباً با 0802

 از کل آب مورد  "خدمات"و  "صنعت و معدن"، "کشاورزي"هاي سهم آب مورد نیاز بخش

صد در 00/1و  89/8، 0/09ترتیب نیاز جهت دستیابي به اهداف برنامه چهارم توسعه، به

 باشد.مي

 و  "صنعت و معدن"، "کشاورزي"هاي جهت تأمین تقاضاي نهایي براي تولیدات بخش

میلیون مترمکعب آب الزم است. بنابراین، سهم  200و  290، 2/6658ترتیب به "خدمات"

 10/1و  20/2، 00/06ترتیب ها بهاین بخش يبه تقاضا برا یيجهت پاسخگو یازآب مورد ن

 باشد.درصد مي

 استان  يشده براو کل ارزش افزوده حاصل یالر 01211اي هر مترمکعب آب ت سایهقیم

( است. بنابراین افزایش یک 0801ثابت سال  یمتمیلیون ریال )به ق 016211511

 به ارزش افزوده حاصل اضافه خواهد کرد. یالر 01211مترمکعب آب، 

 در برنامه  شدهیینهاي تعهگذاري مورد نیاز جهت دستیابي به ارزش افزودحداقل سرمایه

الزم  ین،. بنابراباشدي( م0801میلیون ریال )به قیمت ثابت  82520111چهارم توسعه، 
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درصد رشد داشته  29/52حداقل  0802نسبت به سال  0800گذاري در سال است سرمایه

 درصد باشد. 01/6طور متوسط رشد ساالنه آن باشد؛ یعني به

 مترمکعب در سال در نظر گرفته  یلیونم 0211 رودیندهه زاحجم آب رودخان کهيدر صورت

 .باشديدرصد م 22/08رودخانه در ارزش افزوده استان،  ینشود، سهم ا
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و ميزان آب و  /60ازاي ريزي خطي فازي بهنتايج حاصل از برآورد الگوي برنامه (1جدول )

 (1831در استان )ثابت گذاري مورد نياز سرمايه
گذاري مورد کل سرمايه

نياز در استان براي تأمين 

 تقاضاي نهايي هر بخش

کل آب مورد نياز استان براي 

 تأمين تقاضاي نهايي هر بخش

آب مورد نياز در هر 

 )مترمکعب(بخش 

 ارزش افزوده

 )ميليون ريال(
 نام بخش

 اعت و باغداریزر 0609363 00/6196194904 10/6406144131 11/999940

44/066023 44/41402042 20/11266630 2211364 
، کرم ابریشم، زنبور پرورش حیوانات

 عسل و شكار

 جنگلداری 06/44906 4 02/44110 06/9066

 ماهیگیری 13/92004 90/0411102 01/0042962 41/0100

 معدن 14/103094 64/26219 14/1110434 16/132944

41/630430 30/114101110 40/10006111 1100944 
ساخت محصوالت غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

93/1044 44/646126 4 66/2110 
ساخت محصوالت از توتون 

 وتنباکو

 ساخت منسوجات 1140914 34/16434046 04/01441060 10/062413

96/10346 03/309143 23/201909 44/104443 
آوری و رنگ ساخت پوشاك، عمل

 ارکردن پوست خزد

 تولید چرم و محصوالت چرمی 01/43021 61/240223 11/021341 62/00141

 ساخت چوب و محصوالت چوبی 2441909 44/9190200 92/0201330 90/149102

40/141064 01/1912439 96/1213600 04/110260 
های ساخت کاغذ و انتشار رسانه

 ضبط شده

21/021904 09/21669016 13/13124641 12216004 
شده های نفتی تصفیهساخت فرآورده

 و...

 ساخت مواد و محصوالت شیمیائی 1034360 19/3949611 11/3102060 00/044031

44/110433 16/0410940 49/0126141 204243 
ساخت محصوالت الستیكی و 

 پالستیكی

10/110126 29/21904091 42/91491331 2111901 
ساخت سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی

 های تحقیقذ: یافتهمأخ
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 (1ادامه جدول )
گذاري مورد نياز کل سرمايه

در استان براي تأمين 

 تقاضاي نهايي هر بخش

کل آب مورد نياز استان 

براي تأمين تقاضاي نهايي 

 هر بخش

آب مورد نياز در 

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )ميليون ريال(
 نام بخش

 ساخت فلزات اساسی 12491304 11/160106004 62/140114110 04/269094

60/141146 93/6600600 34/0339026 1401021 
ساخت محصوالت فلزی فابریكی 

 آالت وتجهیزاتبجزماشین

 آالت و تجهیزاتساخت ماشین 1140104 19/0303160 40/6613343 16/200324

30/112104 11/9900293 63/2461149 94/940106 
برقی  هایآالت و دستگاهساخت ماشین

 دیگر

92/16133 46/200039 44/09402 04/03241 
ها و ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 وسایل ارتباطی

24/94411 00/669344 10/004006 124961 
ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتیكی، ابزار 

 دقیق

46/444190 42/4644439 61/1436201 94/319330 
ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و 

 تریلرمنی

 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 44/04921 02/193661 40/029043 14/11344

 ساخت مبلمان، سایر مصنوعات و بازیافت 04/361624 44/1461106 92/2044044 19/21630

 تولید، انتقال و توزیع برق 2161196 4 04/690309 04/149404

 ز طبیعیپاالیش و توزیع گا 1619000 4 26/191426 22/4041

 آوری، تصفیه و توزیع آبجمع 24/243024 40/094624930 90/043430900 92/12100

 های مسكونیساختمان 2111311 4 04/4000040 39/1413693

 هاسایر ساختمان 9010449 4 14/1201121 00/12104341

21/0001194 60/3263400 4 14021464 
فروشی، خدمات فروشی، خردهعمده

 تعمیراتی

 هتل و رستوران 64/110122 4 03/0322094 13/11011

 حمل و نقل و خدمات پشتیبانی آن 1919902 4 99/1340460 60/2061440

 پست و مخابرات 1144246 4 13/266942 64/060922

 گری مالیواسطه 1211262 4 22/449414 39/0166

 بیمه 199443 4 00/91220 09/061

 مستغالت 6440160 4 69/1040419 49/293213

 کرایه و خدمات کسب و کار 1164409 4 24/1190102 02/212136



 1931/ 4/شماره ي 6اقتصاد کشاورزي/جلد   199

 (1ادامه جدول )
گذاري مورد کل سرمايه

نياز در استان براي تأمين 

 تقاضاي نهايي هر بخش

کل آب مورد نياز استان 

براي تأمين تقاضاي نهايي 

 هر بخش

آب مورد نياز در هر 

 )مترمکعب(بخش 

 ارزش افزوده

 ون ريال()ميلي
 نام بخش

 امور عمومی 1449103 4 42/0400290 64/123010

 امور دفاعی و انتظامی 2400930 4 96/1642164 14140

 تامین اجتماعی اجباری 120930 4 04/49941 01/11131

 آموزش 2110210 4 94/2249913 34/114014

 بهداشت و مددکاری 2600160 4 10/0240321 42/99499

 خدمات مذهبی سیاسی 44/114430 4 10/444620 10/6260

 تفریحی، فرهنگی و ورزشی 124464 40/40414116 12/49334020 66/100341

 سایر خدمات 64/046109 4 44/460140 10/0223

 کل ارزش افزوده استان 112061711

 حداقل آب مورد نياز 3200011111

 اي آبقيمت سايه )ميليون ريال/ متر مکعب( 1110/1

 گذاري مورد نيازحداقل سرمايه 80701111

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

درصد ارائه شده  81یا به عبارت دیگر ریسک  /70ازاي ( نتایج حاصل به5در جدول )

 است. خالصه نتایج به شرح ذیل است:

 1/0069نامه چهارم توسعه دراین حالت، حداقل آب مورد نیاز جهت دستیابي به اهداف بر 

میلیون ریال )به قیمت ثابت  82601111گذاري الزم میلیون مترمکعب و حداقل سرمایه

میلیون ریال  011120811( است. همچنین ارزش افزوده برآورد شده براي استان 0801

 باشد.مي

 01  میلیون مترمکعب 0/02درصد(، نیازمند  81درصد به  21درصد کاهش در ریسک )از 

 گذاري بیشتر است.میلیون ریال سرمایه 259111آب و 

 اي هر مترمکعب آب، درصد قیمت سایه 81ازاي ریسک در صورت تأمین آب مورد نیاز، به

 باشد.تومان مي 0281
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 56/8، 90/09ترتیب هاي کشاورزي، صنعت و خدمات از میزان آب مورد نیاز بهسهم بخش 

 درصد است. 00/1و 

 نسبت  0800گذاري در سال هداف برنامه چهارم توسعه الزم است سرمایهمنظور تأمین ابه

طور میانگین نرخ رشد درصد رشد داشته باشد. یعني به 80/56حداقل  0802به سال 

 درصد باشد. 2/0گذاري ساالنه سرمایه

 میلیون مترمکعب در نظر گرفته شود،  0211رود که حجم آب رودخانه زایندهدر صورتي

 باشد.درصد مي 51/51ودخانه در ارزش افزوده استان، سهم این ر

 

مورد  گذاريیهآب و سرما ینو امکان تأم یتدرصد به قابل 81درصد و  21 یسکر ینب انتخاب

 یسکالزم جهت کاهش ر گذاريیهبتوان آب و سرما کهيدارد. در صورت ياستان بستگ يبرا یازن

و تداوم اهداف برنامه  یابينسبت به دست توانيم يیشترب یناناستان فراهم نمود، با اطم يرا برا

 صورت،ینا یربود. در غ یدوار( امباشنديم یزراستا با اهداف برنامه پنجم توسعه ن)که هم رمچها

که با توجه به . ضمن آنیرفتبه اهداف برنامه را پذ یابيعدم دست یشترب یسکر یدناچار بابه

امر، ممکن است  ینکمتر وجود ندارد. علت ا یادرصد  51به  یسکمطالعه امکان کاهش ر یجنتا

در برنامه  شدهیینها با اهداف تعبخش یديتول یتاستان و ظرف يتطابق ساختار اقتصاد معد

امکان  يموانع ساختار یلبه دل یعنياقتصاد استان باشد؛  یريپذعدم انعطاف یاچهارم توسعه و 

 وجود ندارد. یسکر یشترکاهش ب

در ارزش افزوده استان اصفهان،  رودیندهاشاره شد حداقل سهم آب رودخانه زاکه  طورهمان

آب مورد  یندر تأم رودیندهدست آمده با توجه به نقش رودخانه زادرصد است. ارزش به 22/08

 یناستان اصفهان است و همچن يکه قطب کشاورز رودیندهحوضه زا يبخش کشاورز یازن

 یرها و تأثبخش ینبودن ا یديسو و کل یکبر استان از و آب بزرگ یعد صنایآن در تول یتاهم

  است. یهقابل توج یگر،د يکل اقتصاد از سو یداتها بر تولآن يسزابه
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و ميزان آب و  /70ازاي ريزي خطي فازي بهنتايج حاصل از برآورد الگوي برنامه (7جدول ) 

 (1831ياز در استان )ثابت گذاري مورد نسرمايه
کل 

گذاري سرمايه

مورد نياز در 

استان براي تأمين 

تقاضاي نهايي 

 هر بخش

کل آب مورد نياز 

استان براي تأمين 

تقاضاي نهايي هر 

 بخش

آب مورد نياز در 

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )ميليون ريال(
 نام بخش

19/994140 13/6691263930  11/6164306491  1066661  زراعت و باغداری 

34/014941 04/41314094  16/11999346  ، کرم ابریشم، زنبور عسل و شكارپرورش حیوانات 2944961 

03/1142 01/91001  4 60/00231  جنگلداری 

40/0136 01/0006321  09/0491441  01/92446  ماهیگیری 

93/139161 11/1130440  04/26219  معدن 103026 

16/142419 00/491121461  04/10013140  هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی 1109001 

90/1046 12/614400  4 66/2110  ساخت محصوالت از توتون وتنباکو 

12/019066 46/01190446  63/16610040  ساخت منسوجات 1169441 

11/10116 43/301161  39/203446  64/100040  دارآوری و رنگ کردن پوست خزساخت پوشاك، عمل 

14/00664 41/099413  12/240400  14/43630  تولید چرم و محصوالت چرمی 

03/140406 66/0249431  34/9192164  ساخت  چوب و محصوالت چوبی 2444009 

93/143623 92/1934100  24/1234140  14/110101  ساخت کاغذ و انتشار رسانه های ضبط شده 

91/016290 41/21910623  00/13943314  41134260  شده و...های نفتی تصفیهساخت فرآورده 

03/042029 02/3161641  43/3014913  ساخت مواد و محصوالت شیمیائی 1031139 

11/116121 01/0463431  49/0104096  34/206030  ساخت محصوالت الستیكی و پالستیكی 

11/136063 30/21661641  92/91613969  یساخت سایر محصوالت کانی غیر فلز 2342611 

24/203294 46/104201006  90/141944110  ساخت فلزات اساسی 11409644 

43/149114 42/6121002  41/4429203  1404612 
آالت و ساخت محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشین

 تجهیزات

34/201099 66/6631491  01/0361101  ساخت ماشین آالت و تجهیزات 1114406 
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 (7جدول )ادامه 
کل 

 گذاريسرمايه

مورد نياز در 

استان براي تأمين 

تقاضاي نهايي 

 هر بخش

کل آب مورد نياز 

استان براي تأمين 

تقاضاي نهايي هر 

 بخش

آب مورد نياز در 

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )ميليون ريال(
 نام بخش

09/994240 16/14426140  46/4461616  های برقی دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه 131201 

63/16909 14/204613  34/09310  12/03034  
ها و وسایل ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 ارتباطی

04/94134 69/611116  31/002464  24/126419  ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتیكی، ابزار دقیق 

63/412221 66/4199244  04/1621114  14/336192  تریلرساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 

49/11441 33/440292  02/214396  29/16010  ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

44/21603 21/2000244  60/1444901  ساخت مبلمان، سایر مصنوعات و بازیافت 340012 

43/140290 24/601410  تولید، انتقال و توزیع برق 2111364 4 

12/2146 40/03342  4 04/110043  پاالیش و توزیع گاز طبیعی 

12/19400 22/064632304  04/099002041  34/214444  آوری، تصفیه و توزیع آبجمع 

31/1142610 12/4022204  های مسكونیساختمان 2134940 4 

30/12262111 30/1996943  هاسایر ساختمان 9442193 4 

31/0441430 21/3940411  فروشی، خدمات تعمیراتیفروشی، خردهعمده 14414234 4 

44/11499 03/0009203  4 34/110191  هتل و رستوران 

14/2033340 04/1326041  حمل و نقل و خدمات پشتیبانی آن 1020440 4 

46/014933 46/214294  پست و مخابرات 1111611 4 

40/0304 42/411416  گری مالیواسطه 1220994 4 

44/010 60/91616  4 14/190901  بیمه 

09/201449 94/1063106  تمستغال 6402601 4 

14/214612 00/1103610  کرایه و خدمات کسب و کار 1112041 4 

21/142049 12/9211999  امور عمومی 1919144 4 
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 (7جدول )ادامه 
کل 

گذاري سرمايه

مورد نياز در 

استان براي تأمين 

تقاضاي نهايي 

 هر بخش

کل آب مورد نياز 

استان براي تأمين 

تقاضاي نهايي هر 

 بخش

آب مورد نياز در 

بخش هر 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )ميليون ريال(
 نام بخش

94/14144 40/1611600  امور دفاعی و انتظامی 2400034 4 

06/11310 06/49429  تامین اجتماعی اجباری 120930 4 

03/111420 10/2210161  آموزش 2110233 4 

06/99369 06/0941490  بهداشت و مددکاری 2641304 4 

66/6944 62/460103  4 04/116962  خدمات مذهبی و سیاسی 

14/104644 16/40996694  33/40411044  خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی 124433 

26/0234 01/419661  سایر خدمات 014412 4 

 کل ارزش افزوده استان 116103811

 حداقل آب مورد نياز 3320611111

 اي آبقيمت سايه  )ميليون ريال/ متر مکعب( 1108/1

31111802  گذاري مورد نيازحداقل سرمايه 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 يشنهادهاو پ گيرينتيجه

در اقتصاد استان اصفهان، با توجه به  رودیندهسهم آب زا یینمنظور تعمطالعه حاضر به در

 يخط یزيرستانده و برنامه -داده ياز الگو یقيتلف یکدیگر،اقتصاد با  يهاارتباط و تعامل بخش

 وردمتفاوِت عدم برآ هايیسکر يازاحاصل به یجمورد استفاده قرار گرفته است؛ نتا ي،ماً فازتما

هر مترمکعب  ي. اما در مجموع ارزش واقعباشديو اهداف برنامه، متفاوت م هایتشدن محدود

حدود  رودیندهاساس سهم آب زا یناست. بر ا یالر 01211آب در استان اصفهان حداقل 

 . باشديرزش افزوده استان اصفهان مدرصد ا 22/08

آب،  يارزش اقتصاد یینحاصل با مطالعات گسترده صورت گرفته در ارتباط با تع یجنتا مقایسه

که در  يآب در مطالعه حاضر با مطالعات يدست آمده براارزش به یناختالف ب دهدينشان م
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است )مانند مطالعه چن،  در محاسبه ارزش آب در نظر گرفته شده بخشيینها ارتباطات بآن

امر را در  یناست که ا يکمتر از اختالف آن با مطالعات یار( بس5116و همکاران،  یووو ل 5111

 اند.خود لحاظ ننموده هاييبررس

بیش  يدهد کل آب مورد نیاز بخش کشاورزدست آمده نشان مينتایج به يمقایسه کل همچنین

ین تقاضاي نهایي تولیدات این بخش است. در واقع، از مقدار آب مورد نیاز استان براي تأم

هاي دیگر طور غیرمستقیم به مصرف بخشبه ي،شده در بخش کشاورزاز آب مصرف يمقدار

مسائل مربوط به آب  يدر بررس بخشيینب یوندهايلحاظ پ یتاهم مبینموضوع  ین. ارسديم

گرفتن پیوندهاي آن بخش بررسي نقش آب در یک بخش، بدون در نظر  یگراست. به عبارت د

اساس هرچند بخش  یندرستي نشان نخواهد داد. بر اهاي دیگر ارزش واقعي آب را بهبا بخش

بخش تنها  ینمنافع حاصل از مصرف آب در ا ماکننده آب است امصرف ینتربزرگ يکشاورز

 یتهممنتقل خواهد شد. لذا ا یزاقتصاد ن يهابخش یرو به سا شوديمحدود به خود بخش نم

 یگرآن، د یبآس یا یتتقو یرابخش است؛ ز یندر ا یدفراتر از تول ي،آب در بخش کشاورز

 . سازديم أثرمت یرمستقیمغ یا یمطور مستقبه یزاقتصاد استان را ن يهابخش

 را مد نظر قرار داد: یرز یشنهاداتپ توانيحاصل از مطالعه، م یجاساس نتا بر

 یرآن، تصو یممستق یراقتصاد عالوه بر تأث يهابخش یدتولآب بر  یرمستقیمغ یرتوجه به تأث

قرار  گذارانیاستو س گیرانیمتصم یارها در اختبخش یدآب در تول یترا از اهم تريینانهبواقع

 ینآب ا يارزش اقتصاد یینمرتبط با تع هاييدر بررس شوديم یهتوص ین،. بنابرادهديم

 .یردمدنظر قرار گ ضوعمو

در ارزش افزوده استان اصفهان،  رودیندهمطالعه حاضر نشان داد سهم آب زا یجنتاطور که همان

جهت  ياصول یزيرو برنامه یحصح یماتاتخاذ تصم ین،. بنابراباشديدرصد م 22/08حداقل 

است.  يضرور باشد،يتوسعه در استان اصفهان م ياصل هايیهکه از پا یاتيح یانشر ینحفظ ا

شود.  يرودخانه اهتمام جد ینحاکم بر ا یعيطب یستمبر حفظ اکوس راستا الزم است یندر ا

کشور محسوب  يصنعت يهااستان ینتراز مهم یکيجا که استان اصفهان از آن ینهمچن

اختصاص داده  به خود ياقتصاد يهاکشور را در بخش یداتاز تول يو سهم بسزائ شوديم

 ین( در ایالر 01211هر مترمکعب آب ) يشده برا برآورده يارزش واقع رسدياست، به نظر م

انتقال آب  يهاپروژه ياجرا يبرا ینروباشد. از ا یشترمجاور ب يهااستان نسبت به استان

 .شود يآن توجه کاف ياقتصاد یهمجاور، الزم است به توج يهااستان یربه سا رودیندهزا
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نامه چهارم توسعه، به اهداف بر یابياستان جهت دست یازمورد ن گذاريیهحداقل سرما

الزم است  ین( محاسبه شده است؛ بنابرا0801ثابت  یمت)به ق یالر یلیونم 82520111

و  گذاريیهسرما یشافزا کهیندرصد باشد. با توجه به ا 01/6 گذاريیهحداقل رشد ساالنه سرما

 دیجاا باشند،يدر اقتصاد استان اصفهان م یسکدو عامل مهم کاهش ر سمنابع آب در دستر

به عنوان  یددر اقتصاد استان با یديکل یردو متغ ینا یشبستر مناسب به منظور افزا

و  یتبه تقو توانيمثال م ي. برایرداستان قرار گ یزانرمد نظر برنامه يراهبرد هايیاستس

 ینگينقد یتو نوسانات، هدا یسککاهش ر صوصي،بخش خ گذاريیهاز توسعه سرما یتحما

 بهتر منابع و مصارف آب اشاره نمود. یریتمولد و مد گذاريیهسمت سرمابه

به  ياقتصاد هايیتفعال یسکر یگرد یانبه ب یا یدتول یسکمطالعه نشان داد که کاهش ر یجنتا

 یرپذامکان شدهییناستان و اهداف تع ياقتصاد يکمتر در چارچوب ساختار فعل یادرصد  51

ساختار  ییربلندمدت در استان، نسبت به تغ يهاياستراتژ ینلذا الزم است در تدو باشد،ينم

 شود. یداهداف، تأک یلاستان و تعد ادياقتص

 منابع

 چاپ اول، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر، تهران. ي،فاز یریت( علم مد0801ح. ) ي،ع. و فرج آذر،

)مطالعه  يزهکش و یاريآب يهاآب در شبکه يواقع یمتق یین( تع0801ع. ) یزان،م. و عز ي،صباغ آقاپور

 آبان، مشهد. 9تا  0 یران،ا يکنفرانس اقتصاد کشاورز ینمارون(. مجموعه مقاالت ششم يمورد

 یندر صنعت آب. لوح فشرده مقاالت دوم يوربهره يارتقا ياقتصاد یار( ارائه مع0802ع.ر. ) ابراهیمي،

 بهمن، اصفهان. 2تا  8منابع آب،  یریتکنفرانس مد

 استان اصفهان. دفتر آمار و اطالعات، اصفهان. ي( سالنامه آمار0801هان. )استان اصف استانداري

. معاونت 0802اجتماعي استان اصفهان سال  -( گزارش اقتصادي0806استان اصفهان. ) استانداري

 و بودجه. یزيردفتر برنامه یزي،ربرنامه

 و بینيپیش ، سنجش در آن کاربردهاي و ایران در ستانده –( تحلیل داده 0860ف. ) توفیق،

 .تهران ، اسالمي انقالب آموزش انتشارات ریزي،برنامه

 يآب در استان گلستان: بررس ي( برآورد ارزش اقتصاد0800ع. ) ي،پور، ز. و شاوردم.، زارع پور،تهامي

کنفرانس اقتصاد  ین. مجموعه مقاالت هفتمیددر روش تابع تول یحصح يانتخاب فرم تابع یتاهم

 بهمن، تهران. 02تا  02 ران،یا يکشاورز



 016 رود...یندهبرآورد سهم آب زا

کار  یرويو ن ینآب، زم يهانهاده ي( برآورد ارزش اقتصاد0869ح. ) ي،ج. و سالم یروزي،ف زادهحسین

کنفرانس  یناستان خراسان(. مجموعه مقاالت سوم يچغندرقند )مطالعه مورد یددر تول يخانوادگ

 اسفند، مشهد. 0بهمن تا  59 یران،ا ياقتصاد کشاورز

 .000 -012: 61 ي،اقتصاد یقاتو اصفهان. فصلنامه تحق رودینده( زا0805س.ح. ) ي،ابر حسیني

 يکارشناس نامهیاندر اقتصاد استان اصفهان، پا رودینده( برآورد سهم آب زا0800ف. ) غیبي،حیات

 مشهد. يدانشگاه فردوس ي،ارشد، دانشکده کشاورز

حوضه  يآن بر منابع آب و کشاورز یامدهايو پ یرخا ي( خشکسال0802پوش، ع.ر. )م. و مامن دهقاني،

 بهمن، اصفهان. 2تا  8منابع آب،  یریتکنفرانس مد ین. لوح فشرده مقاالت دومرودیندهزا

 ( آمار منتشرنشده. 0806استان اصفهان. ) ياآب منطقه سازمان

و  یریتمداستان گلستان. انتشارات سازمان  ياقتصاد یزيربرنامه ي( الگو0800ن. ) شریفي،

 مازندران. یزيربرنامه

. رودیندهزا یز: حوضه آبريمنابع آب، مطالعه مورد یکپارچه ي( مدلساز0802ح.ر. و افشار، ع. ) صفوي،

 بهمن، اصفهان. 2تا  8منابع آب،  یریتکنفرانس مد ینلوح فشرده مقاالت دوم

آب از کارون به  ياحوضه ینل بانتقا یزير( برنامه0801م. ) ي،ا.ح. و شبانکار یان،ا.، حلب ضرابي،

 .02 -16(: 0)55دانشگاه اصفهان،  ي. مجله پژوهشرودیندهزا

مطالعه  یستان،از آب رودخانه س ینه( استفاده به0801ا.ج. ) یمیا،م. و ک ي،م.ح.، کوپاه کشته،کریم

 .550 -096: 82و توسعه،  يآب. فصلنامه اقتصادکشاورز یببخش ش يمورد

 .0802-0801 يهاسال ي،امنطقه يها( حساب0802). یرانآمار ا مرکز

 .یرانا ي( سالنامه آمار0801. )یرانآمار ا مرکز

( 0802ساله چهارم. )ستاد برنامه پنج یرخانهو دب يو اقتصادکشاورز یزيربرنامه يهاپژوهش موسسه

 -يورزو اقتصادکشا یزيربرنامه يهاتوسعه استان اصفهان. انتشارات موسسه پژوهش يسند مل

 تهران. یقاتي،تحق هايیافته یمامور پردازش و تنظ یریتمد

آن.  يفرارو يهاو چالش رودیندهحوضه زا یریت( مد0802ن. ) یبي،ح. و حب یزدانیان،س.ا.،  زاده،مومن

 بهمن، اصفهان. 2تا  8منابع آب،  یریتکنفرانس مد ینلوح فشرده مقاالت دوم

. مجموعه مقاالت ي( نقش آب در توسعه بخش کشاورز0801ح. ) ي،یشمح.ر. و ابر آبادي،یلخل میرزایي

 آبان، مشهد. 9تا  0 یران،ا يکنفرانس اقتصاد کشاورز ینششم
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