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 هچکید

آب رودخانه  یمختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصاد یها بخش ینارتباط ب یین، با تباین بررسی در
 یخط یزیر ستانده و برنامه -داده یقیتلف یالگو یکمنظور از  ینا یاستان برآورد شده است. برا یندر ا رود یندهزا

نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار  حداکثرو برنامه چهارم توسعه  هایهدفکه در آن  ی،فاز یبا پارامترها
هر مترمکعب آب در استان اصفهان  یارزش واقع شده، ینتدو یالگو یجگرفته، استفاده شده است. با توجه به نتا

 55/08حدود  رود یندهسهم آب زا پایه ینزده شد، که بر ا ین( تخم0831سال  یمت)به ق یالر 01411حداقل 
برنامه چهارم توسعه )که هم راستا با  هایهدفتداوم  برای ین،. همچنباشد یاصفهان م انستدرصد ارزش افزوده ا

درصد  38/7در استان،  گذاری یه( الزم است حداقل رشد ساالنه سرماباشند یم یزبرنامه پنجم توسعه ن هایهدف
در دسترس دو عامل مهم در منابع آب  یریتو مد گذاری یهسرما یشاقتصاد استان، افزا کنونیباشد. در ساختار 

 .باشند یبرنامه توسعه، م هایهدف ه نشدنبرآورد یسککاهش ر
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دانشگاه فردوسي  دانشیار گروه اقتصاد کشاورزيترتیب دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد،  به 

گروه  استاد و گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد استاداه شیراز، گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاستاد مشهد، 

 اقتصاد دانشگاه اصفهان

Email: fateme.hayatgheibi@stu.um.ac.ir shahnoushi@um.ac.ir 

mailto:fateme.hayatgheibi@stu.um.ac.ir
mailto:shahnoushi@um.ac.ir


 1931/ 4/شماره ي 6اقتصاد کشاورزي/جلد   2

 مقدمه

و  یاتها، منشأ ح مشترک انسان ینهگنج عی،یمنابع طب ینمندتراز ارزش یکیعنوان  به آب

از  یاریآب در بس امروزهاست.  یا هر جامعه یو اجتماع یرشد و توسعه اقتصاد یربنایز

. یستن یقاعده مستثن یناز ا یزن یرانشده است. کشور ا یلتبد یبحران جد یکمناطق جهان به 

است که با  یآن جزء مناطق یرقش ینواح یژهو استان اصفهان و به یران،مختلف ا قمناط یندر ب

مترمکعب است  1054است. سرانه منابع آب در استان اصفهان،  روبهرو یمنابع آب یتمحدود

با توجه  ینو جهان است. همچن یاآس یران،درصد کمتر از سرانه در ا 04و  11، 50 یبترت که به

 بنابرایننوان شده، مترمکعب ع 1614منابع آب  یریتآب در مد سرانه یحد بحران که ینبه ا

کمبود  ین(. بنابرا1900 یمی،قرار دارد )ابراه یبحران یهناح یردرصد ز 10منطقه اصفهان حدود 

 نمود. یاستان اصفهان تلق روی یشچالش پ ینتر مهم توان یآب را م

(. 1901 یران،)مرکز آمار ا داردرتبه سوم را  ی،محصول ناخالص داخل یداصفهان در تول استان

 0/1، 6/10 یبترت به یارزش 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 باشد یدرصد م 3/0و 

 یجاددر ا ید،عوامل مختلف تول یطور کل (. به1900 یران،داده است )مرکز آمار ا اصاختص

 یدنهاده تول یکدارند. آب به عنوان  یاقتصاد سهم مشخص یها از بخش یکهر  یدارزش تول

هر بخش،  ید. ارزش تولدارد یسزائ استان نقش به یاقتصاد یها بخش یدارزش تول یجاددر ا

. دهد یقرار م یرها را تحت تأث بخش دیگر یدو اشتغال در آن بخش و ارزش تول گذاری یهسرما

. با شود یآن نم یممستق تاثیرتنها محدود به  یاقتصاد یها آب در بخش یتنقش و اهم ینبنابرا

بخش، به  یکآب بر  یاثرگذار دیگر،یکمختلف اقتصاد با  یها توجه به ارتباط متقابل بخش

اقتصاد  یها بخش ینهرچه روابط ب بنابراین. شود یمنتقل م یزن ها بخش دیگربه  یرمستقیمطور غ

 تر خواهد شد. آب روشن یتباشد، اهم تر یها قو بخش ینب یوندتر و پ گسترده

 زاده ینمثال حس یصورت گرفته است. برا یمتفاوت یها آب، به روش یارزش اقتصاد تعیین

هر  یارزش اقتصاد ید،( با استفاده از تابع سود ترانسلوگ مق1963) یو سالم یروزیف

اند.  کرده محاسبه یالر 154چغندرقند در استان خراسان حدود  یدمترمکعب آب را در تول
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 ینو کمتر یشترینب یخط یزیر از روش برنامه یریگ ( با بهره1904و همکاران ) کشته یمکر

اند.  دست آورده به یالر 1/00و  5340 یبترت به یستانس منطقه آب در یرا برا ای یهسا یمتق

 ینهاده آب را برا یارزش واقع ید( با استفاده از تابع تول1901) یزانو عز یآقاپور صباغ

 934، 064برابر با  یبترت مارون به یو زهکش یاریگندم، جو و ذرت در شبکه آب هایمحصول

 ید،روش تابع تول یریکارگهبا ب یز( ن1900و همکاران ) پور یاند. تهام برآورد کرده یالر 014و 

 یو گوجه فرنگ یآب یاسو ی،پنبه آب ی،محصوالت گندم آب یدتول یآب را برا یارزش اقتصاد

 اند. بر مترمکعب محاسبه کرده یالر 5104و  1005، 1041، 1104 یبترت ستان گلستان بها یآب

چند محصول  یا یکتنها  یاو  یآب کشاورز یشده، ارزش اقتصاد یاد هایبررسی همهدر  

آبادی و  میرزایی خلیل بررسیدر  که یمورد توجه قرار گرفته است. در حال یخاص زراع

و  ی(، ه5441) یا(، بوه5444(، سائنز )5444(، چن )1301اون )(، مارک و ب1901ابریشمی )

 یاستانده و -داده ی( از الگو5446و همکاران ) یانگ( و 5446) رانو همکا یوو(، ل5440چن )

آب بهره گرفته  یارزش اقتصاد یینتع یبرا یاضیر یزیر ستانده و برنامه-داده یاز الگو یقیتلف

و جدول  یخط یزیر برنامه یالگو یبترک پایه(، بر 5444)چن  بررسی یجبر نتابنا شده است. 

 نزدیک بهتن آب ) یکاز  که یدر صورت ،استان شانخی 1ستانده -کارگیری عواملهب -داده

 1104)معادل  یوان 6/1استان  ینا یناخالص داخل یداستفاده شود، تول یدرست مترمکعب( به1

 یزیر برنامه یالگو یقاز تلف دست آمدهبه یجنتا .یابد یم یش( افزا5444سال  یمتبه ق یالر

آب  ای یهسا های یمتمحاسبه ق ی( برا5446) نو همکارا یوول وسیلهبهستانده  -و داده یخط

هرچند ، دهد ینشان م یزن 1333سال  یبرا ینچ یحوضه اصل 3در  یدیو آب تول یصنعت

 که یت اما در صورتاس یادز یدیو آب تول یآب صنعت یشده برا ارزش محاسبه یناختالف ب

، SE ،ZH وضهح 0 یارزش هر مترمکعب آب برا ،در نظر گرفته شود یمتدو ق ینا یانگینم

YT  وSW ها  حوضه یگرد یو برا 2ریال 11054و  10164، 10104، 14004معادل  یبترت به

 .باشد ی( م1960سال  یمت)به ق یالر 0444از  یشب

                                           
1
 Input-Occupancy-Output 

 ریال ارزش داشته است.  1460 در حدوددالر و هر دالر  828/0میالدي(، هر یوان معادل  8111) 8331در سال  2



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

 یاقتصاد یتاهم یانگرآب، ب یارزش اقتصاد یینتع ینهگسترده صورت گرفته در زم هایبررسی

محاسبه  یکشورها، برا یگربر خالف د یراندر ا رسد ینظر م . اما بهباشد یم یعیمنبع طب ینا

توجه شده است. هرچند بخش  یآب تنها به نقش آن در بخش کشاورز یارزش اقتصاد

اقتصاد و  یگرد یها گرفتن بخش یدهآب است، اما ناد نندهک مصرف ینتربزرگ یکشاورز

خواهد شد.  یا کننده گمراه یجمنجر به نتا یو با بخش کشاورز دیگریکها با  ارتباط متقابل آن

ستانده نشان  -داده ی( با استفاده از الگو5443وانگ و همکاران ) بررسی یجطور که نتا همان

نسبت  یرآب کمت یمطور مستق خود، به یددر تول تصنعت و خدما یها هرچند بخش دهد، یم

را  ییها بخش یا واسطه یها اما نهاده کنند، یمصرف م یدارغذا و جنگل یدتول یها به بخش

الزم است  یناست. بنابرا یازمورد ن یادیها آب ز آن یدتول یندکه در فرا دهند یمورد استفاده م

 لحاظ شود. یزمختلف اقتصاد ن یها بخش ینب یوندآب تعامل و پ یدر محاسبه ارزش اقتصاد

واقع  یراناستان در مرکز فالت ا ینکه ا دهد یاستان اصفهان نشان م یاییجغراف یتموقع بررسی

در  یلیمترم 154بارش حدود  یانگینهکتار و م یلیونم 1/14در حدود  یشده است و با وسعت

(. کل 1900پوش،  و مامن ی)دهقان باشد یخشک کشور م یمهخشک و ن یها سال جزء استان

درصد  01/50مترمکعب بوده که  یلیونم 06/0414، 1900در سال  صفهانامصرف آب استان 

 رود یندهشده است. سهم حوضه زا ینتأم یرزمینیدرصد از منابع ز 00/60و  یآن از منابع سطح

 ینا یدرصد از آب مصرف 91/11 یندرصد است. همچن 61/65استان،  یازآب مورد ن یندر تأم

استان  ی)استاندار باشد یم یآن منابع سطح از درصد 13/99و  یرزمینیمنابع زاز حوضه، 

استان اصفهان،  یا و سازمان آب منطقه 1901استان اصفهان،  ی؛ استاندار1906اصفهان، 

 یرزمینیو ز یسطح یها آب ینمنبع تأم ینتر مهم رود، یندهرودخانه زا یانم ین(. در ا1906

 رود یندهاز سد زا یب خروج(، حجم آ1904-00ساله )90 یانگینم پایهاستان است. بر

 رود ینده(. زا1901و همکاران،  یمترمکعب در سال گزارش شده است )ضراب یلیونم1000

زاگرس در استان  یها که از کوه باشد یم یرانا یرودخانه فالت داخل ینتر و پرآب ترین یطوالن

در  یگاوخونخود را تا باتالق  یلومتریک 904 یرسرچشمه گرفته و مس یاریچهارمحال و بخت

رودخانه  ین(. بدون وجود ا1900و افشار،  ی)صفو دهد یاستان اصفهان ادامه م یجنوب شرق
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 ینی)حس یستن یسرم یاصفهان به آسان یو بقا یدرولوژیکآن حفظ تعادل ه یدائم یانو جر

 (.1905 ی،ابر

 رود یندهزامتأثر از آب  یادیز یزاناستان اصفهان که به م یبخش کشاورز هاییدبر تول عالوه

در کشور  یشتازپ یها که جزو بخش یزاستان ن ینصنعت و خدمات ا یها بخش باشند، یم

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

 ی،ا هسته فناوریمرکز  ی،نظام یعفوالد، صنا یعکشور از جمله صنا یدیمادر و کل یعصنا عمده

برق و  یعصنا تی، ام ید یمی،پتروش اکریل، یپل یشگاه،گسترده مانند پاال یاربس یمیاییش یعصنا

 یواحدها یزآجر، سنگ و ن یمان،س هایهاز جمله کارخان یساختمان یعاز صنا ییاربس شمار

 ،یعصنا ینا همهآب  کننده یناست. منبع تأم یافتهاستقرار  رود یندهزا یهدر حاش ینساج پرشمار

 یعصنا ینبه ا یرسانآب یریتمد نبودو  ییرهاهرگونه تغ ین. بنابراباشد یم رود یندهرودخانه زا

زاده و همکاران،  همراه خواهد داشت )مومن را به یریناپذ جبران هایآسیبروز  یک یبرا یحت

1900.) 

 یاسنقش اس یزن یساکن در بخش مرکز یتو بهداشت جمع آشامیدنیآب  یندر تأم رود زاینده

مختلف از  یاستان اصفهان در شهرها و روستاها یت% جمع04از  یشب یازدارد. آب مورد ن

از  یاستان و بخش یگرد ی% شهرها94از  یشبزرگ اصفهان و کاشان و ب یجمله شهرها

و صدها روستا از  یبداردکان و م یزد، یجمله شهرها زهمجوار ا یها استان یشهرها یتجمع

 (.1900زاده و همکاران،  )مومن شود یم ینتأم رود یندهارودخانه ز یاتیشاهرگ ح

 یادیز میزاناقتصاد استان اصفهان را به  ییشکوفا توان یچه گفته شد م به آن یاجمال ینگاه با

در استان  رود یندهرودخانه زا یتاستان دانست. اگرچه اهم یندر ا رود یندهاز وجود زا یناش

نقش و سهم آن  یقرار گرفته است، ول همگان یرشذمورد پ یاصل کل یکاصفهان به عنوان 

تالش شده  بررسی این در روینطور مشخص نشان داده نشده است. از ا اقتصاد استان به در

 یوندهایمختلف استان اصفهان و لحاظ کردن پ یها بخش ینروابط ب یینبا تب ، تااست

ارزش  یجاددر ا رود ندهیو سهم آب زا ییناستان تع ینآب در ا یارزش اقتصاد بخشی، ینب
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 افزوده استان برآورد شود.

 

 یقتحق روش

 یرمستقیمو غ یمطور مستق مختلف اقتصاد، آب به یها بخش یانم یوندتوجه به ارتباط و پ با

، هاگذاریاثر ین. به منظور لحاظ نمودن اسازد یمختلف را متأثر م های یتفعال یدارزش تول

 1360 یک،؛ زاس و و1364 یرری،است )کارتر و ا شده نهادیشستانده پ -داده یاستفاده از الگو

در  رود یندهسهم آب زا یین، تعاین بررسیهدف  که ین(؛ اما با توجه به ا1300 ی،و ر یسو هر

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

 استان وجود داشته باشد.  یاز منابع آب ینهاستفاده بهآن امکان  یهاست که بر پا ییالگو ینتدو

-بهمند برای ایجاد یک برنامه هماهنگ می باشد اما قدرت یستانده ابزار -تکنیک داده هرچند

امکان توسعه همه  که ینبا وجود ا ینچن(. هم1961 یق،)توف آیددست نمیبهبهینه  پاسخ ناچار

فرض در عالم واقع  ینستانده است اما تحقق ا -داده یالگو یهاول یها ها از فرض بخش

به  یدنرس یبرا ها،  یکاست ین(. لذا به منظور رفع ا1901 یفی،)شر پذیرد میندرت صورت  به

ستانده  -داده یالگو یقمختلف اقتصاد، از تلف یها بخش یانم یوندو لحاظ کردن پ ینهبه پاسخی

 یسماتر یبکه ضرا صورت یناست؛ به ا ( استفاده شدهLP) یخط یاضیر یزیر برنامه یو الگو

 یفن یبعنوان ضرا ستانده استان اصفهان، به -از جدول داده آمدهدست  به یفمعکوس لئونت

 اند.  در نظر گرفته شده LP یالگو

-هدفدر  شده یینتع یها به ارزش افزوده یابیو دست گذاری یهآب، سرما یتمحدود چنینهم

 -ها از جدول داده مربوط به آن یفن یبوارد و ضرا LP یبرنامه چهارم توسعه در الگو های

عالوه بر لحاظ نمودن  دست آمدهبه یدر الگو یب،ترت ینا ستانده استخراج شده است. به

آب،  یارزش اقتصاد یینمختلف اقتصاد استان در تع یها بخش بینو روابط متقابل  یوندهاپ

 شدهبرآورد  یگرد های یتو محدود آب یتحداکثر ارزش افزوده استان با توجه به محدود

الگو، با توجه به روابط متقابل  ینآب در ا یمحاسبه شده برا ای یهسا یمتق ین،است. بنابرا

آب در نظر  یعنوان ارزش اقتصاد به تواند یبوده و م دیگریکمختلف اقتصاد بر  یها بخش
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حداکثر کردن ارزش افزوده 

 استان

افزوده استان اصفهان، از  در ارزش رود یندهمنظور محاسبه سهم آب زا به یتگرفته شود. در نها

 1044) رود یندهاز سد زا یحجم آب خروج میانگینرودخانه ) ینضرب حجم آب ا حاصل

عنوان شاخص حجم آب رودخانه در سال، در نظر گرفته شده است( در  مترمکعب( به یلیونم

 هر مترمکعب آب استفاده شده است. ای یهسا یمتق

 باشد: میصورت زیر  شکل کلی الگوی تدوین شده به

jij
j i

i FCvVMax 
 

)(:
46

1

46

1

 

Subject to: 

1)   ibj
j

iji VFCvi  


46

1

4621 ,...,,  

2)   max,...,, ij
j

iji VFCvi  


46

1

4621  

3) HFCvh jij
j i

ii 
 

)(
46

1

46

1

 

4) GFCvg jij
j i

ii 
 

)(
46

1

46

1

 

5) max,jj FF    j∈{1,5,…,01} 

6) ,0jF   j =1,5,…,01 

jF تقاضای نهایی بخش =j  (01،...،1،5 = j ستانده  -بخش موجود در جدول داده 01دهنده  و نشان

 استان است.(

iv نسبت ارزش افزوده بخش =i  بخشبه ستانده این 

 قیود حداکثر ظرفیت تولیدی

 برنامه هایهدفقیود تأمین 

 محدودیت آب

 ها محدودیت حداکثر تقاضا برای بخش

 گذاری محدودیت سرمایه
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ijC مؤلفه =ij مستقیم،  هایگذاریدهنده اثر ام ماتریس معکوس لئونتیف است و نشان

ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی  به iشده بر ستانده بخش  غیرمستقیم و القا

 باشد. می jبخش 

ibV =در برنامه چهارم توسعه برای بخش شده  ارزش افزوده تعیین میزانi  

maxiV حداکثر ظرفیت تولیدی بخش =i  

ih =آب مورد نیاز بخش  میزانi برای تولید یک واحد ارزش افزوده 

H برنامه چهارم توسعه هایهدفتأمین  برای= حداقل آب مورد نیاز 

ig =گذاری مورد نیاز بخش  سرمایه میزانi برای تولید یک واحد ارزش افزوده 

Gبرنامه چهارم توسعه هایهدفتأمین  برایگذاری مورد نیاز  = حداقل سرمایه 

maxjF حداکثر تقاضای نهایی برای بخش =j  

 

 یاضیر یزیر از برنامه ید،و تول یریتمد گیری یممو تص یزیر برنامه مختلفسطوح  در

کار گرفته  به یقطع های یتتابع هدف و محدود یموارد ین. در چنشود یاستفاده م یککالس

 یندر ا ینهمواره انحراف، نوسان و انعطاف وجود دارد؛ بنابرا یاما در مسائل واقع شوند، یم

استفاده شود  یو توابع هدف فاز ها یتدودبا مح یفاز یاضیر یزیر برنامه زموارد الزم است ا

مورد  یپارامترها یقدق میزان یینتع که ینبا توجه به ا یزن این بررسی(. در 1901 ی،)آذر و فرج

بهره  یفاز یالزم است از پارامترها باشد، یشده ممکن نم ینتدو یزیر برنامه یدر الگو یازن

برآورد  پس از آنو  یلتبد یصورت فاز شده به ینتدو LP یالگو نخست براینگرفته شود. بنا

از روش  یفاز یبا پارامترها یخط یزیر تابع هدف برنامه یمنظور حداکثرساز شده است. به

 ( استفاده شده است. 5446و همکاران ) یمنز( و ج1331) یمنزج

ضرایب تابع  میزانترین  الزم است الگو به ازای هر سه حد باال، پایین و ممکن نخست

pترتیب با  به شدهیادازای سه حد  رد شود. تابع هدف فازی بههدف برآو
V ،m

V  وl
V  نشان

 داده شده است.
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 باشند: می زیرصورت  های فازی نیز به محدودیت

 ( قطعی(:1محدودیت حداقل )محدودیت )

  ibj
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p ،m  وl باشند.  ترین حالت، حد باال و حد پایین یک عدد فازی می دهنده ممکن ترتیب نشان به

 بنابراین:
p

iji Cv )( ضریب  میزانترین  = ممکنjF ( قطعی5( و )1در محدودیت ) 
m

iji Cv )(  ضریب  میزان= بیشترینjF ( قطعی5( و )1در محدودیت ) 
l

iji Cv )( ضریب  میزانترین  = کمjF  ( قطعی5( و )1محدودیت )در 

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

 میزانو  αریزی خطی با پارامترهای فازی در مرحله اول نیازمند تعیین مقدار  حل الگوی برنامه

در  α ،1/4حداقل سطح قابل قبول برای  این بررسیدر  باشد. قابل قبول برای تابع هدف می

 04ها،  ممکن بودن محدودیتنانظر گرفته شده است؛ به این معنا که حداکثر ریسک قابل قبولِ 

های الگو وجود دارد  درصد امکان برآورد نشدن محدودیت 04باشد؛ بنابراین حداکثر  درصد می

شوند. عالوه بر این الگو  عیین شده، تأمین میتوان گفت قیود ت درصد می 14و با اطمینان 

 ازای مقادیر کمتر ریسک نیز برآورد شده است. به

(، 1900 غیبی، یات( )ح1904ستانده استان اصفهان ) -از جدول داده بررسی یازمورد ن های داده

 یرخانهو دب یو اقتصادکشاورز یزیر برنامه یها توسعه استان اصفهان )موسسه پژوهش یسند مل

 یاجتماع -ی(، قانون برنامه چهارم توسعه، گزارش اقتصاد1900ساله چهارم،  ستاد برنامه پنج

 1901استان اصفهان سال  ینامه آمار(، سال1906استان اصفهان،  یاصفهان )استاندار اناست

استان اصفهان  یا منطقه یها حساب یران،ا یمل یها (، حساب1901استان اصفهان،  ی)استاندار

شده  دریافتاصفهان  یا و آمار سازمان آب منطقه های( و گزارش1900 یران،مار ا)مرکز آ

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

 

 و بحث نتایج

ستانده  -جدول داده یریکارگهبا ب ینو محاسبه اطالعات مورد نیاز و همچن گردآوریاز  پس

 های یسکر یازا به یاضیر یزیر ستانده و برنامه -استان اصفهان، الگوی تلفیقی داده 1904سال 
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 یعنوان ارزش اقتصاد الگو، به ینآب در ا یمحاسبه شده برا ای یهسا یمتمتفاوت برآورد و ق

به  یابیدست برای یازمورد ن گذاری یهآب و سرما میزان ینچنگرفته شده است. هم نظرآب در 

 است.  شده یینتع یسکرنامه چهارم توسعه و کاهش در رب هایهدف

نشان  یازا را به یفاز یخط یزیر برنامه یاز برآورد الگو دست آمدهبه یج( نتا1) جدول

 0ستون  که یدر هر بخش است. در حال یازآب مورد ن گریاناز سمت راست ب 9. ستون دهد یم

که ممکن است در  دهد یرا نشان م هر بخش یینها یتقاضا ینتأم یبرا یازکل آب مورد ن

بخش مورد نظر مصرف گردد.  یینها یتقاضا ینتأم برای یگرد یها بخش یاو  شدهیادبخش 

میلیون  3/6106، "زراعت و باغداری"بخش  هایتأمین تقاضای نهایی تولید برای پایه ینبر ا

مترمکعب  یلیونم 0/6096بخش در حدود  ینا یازاست، اما آب مورد ن یازمترمکعب آب مورد ن

میلیون مترمکعب  31/163، "زراعت و باغداری"کل آب مورد نیاز بخش  ین. بنابراباشد یم

این بخش است. در  هایبرای تأمین تقاضای نهایی تولید آب مورد نیاز استان میزانبیش از 

، "زراعت و باغداری"میلیون مترمکعب آب مصرف شده در بخش  31/163واقع، حداقل 

با مصرف  باطبخش در ارت ینا ین. بنابرارسد یهای دیگر م یرمستقیم به مصرف بخشطور غ به

آب را  میزان ینو ا کند یواسطه عمل م یکصورت  میلیون مترمکعب آب، تنها به 31/163

 یگرد یها بخش یارعنوان نهاده واسطه در اخت خود )که به یدهایهمراه با تول یرمستقیمطور غ به

 بآ میزان یندر نظر گرفتن ا رسد ی. به نظر مکند یمنتقل م یگرد یها ( به بخشدهد یقرار م

 گیران یمتصم یاردر اخت را از مصرف آب تری ینانهواقع ب یرتصو یگر،د یها عنوان سهم بخش به

 قرار دهد.

 است: یلدرصد به شرح ذ 04 یسکر یازا به دست آمدههای بهنتیجهمجموع  در

 هایهدفرسیدن به  برایب مورد نیاز استان درصد، حداقل آ 04 یسکر یازا به 

 میزانبا  یسهدر مقا ین،باشد. بنابرا میلیون مترمکعب می 0630برنامه چهارم توسعه، 

میلیون مترمکعب کمبود  690 بهنزدیک ، استان اصفهان با1900آب موجود در سال 

 آب مواجه است.
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 از کل  "خدمات"و  "صنعت و معدن"، "کشاورزی"های  سهم آب مورد نیاز بخش

، 0/03ترتیب  برنامه چهارم توسعه، به هایهدفیابی به دست برایآب مورد نیاز 

 باشد. درصد می 01/1و  93/9

 صنعت و معدن"، "کشاورزی"های  بخش هایتأمین تقاضای نهایی برای تولید برای" 

میلیون مترمکعب آب الزم است.  001و  031، 0/6659ترتیب  به "خدمات"و 

ترتیب  ها به این بخش یبه تقاضا برا ییگوپاسخ برای یازن، سهم آب مورد نبنابرای

 باشد. درصد می 11/1و  00/0، 01/06

 یبرا دست آمدهبهو کل ارزش افزوده  یالر 14044ای هر مترمکعب آب  قیمت سایه 

( است. بنابراین افزایش 1904ثابت سال  یمتمیلیون ریال )به ق 146014544استان 

 اضافه خواهد کرد. دست آمدهبهبه ارزش افزوده  یالر 14044ب آب، یک مترمکع

 در  شده یینهای تع یابی به ارزش افزودهدست برایگذاری مورد نیاز  حداقل سرمایه

. باشد ی( م1904میلیون ریال )به قیمت ثابت  90501444برنامه چهارم توسعه، 

 03/50حداقل  1900ه سال نسبت ب 1900گذاری در سال  الزم است سرمایه ین،بنابرا

 درصد باشد. 01/6رشد ساالنه آن  میانگینطور  درصد رشد داشته باشد؛ یعنی به

 مترمکعب در سال در نظر  یلیونم 1044 رود یندهحجم آب رودخانه زا که یدر صورت

 .باشد یدرصد م 00/19رودخانه در ارزش افزوده استان،  ینگرفته شود، سهم ا
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 /60ازای  ریزی خطی فازی به از برآورد الگوی برنامه دست آمدهبه هاینتیجه(: 1جدول )

 (1904گذاری مورد نیاز در استان )ثابت  و میزان آب و سرمایه

گذاري مورد  کل سرمایه

نیاز در استان براي تأمین 

 تقاضاي نهایي هر بخش

کل آب مورد نیاز استان براي 

 نهایي هر بخش تأمین تقاضاي

آب مورد نیاز در هر 

 )مترمکعب(بخش 

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(
 نام بخش

 داریزراعت و باغ 0609363 00/6096094901 10/6106011131 10/999940

11/066053 41/11405045 50/11566630 5500364 
، کرم ابریشم، زنبور پرورش حیوانات

 عسل و شکار

 داریجنگل 06/14906 4 05/14000 06/9066

 گیریماهی 03/95001 90/0411105 00/0045965 41/0100

 معدن 14/003091 61/56509 14/1100134 16/135914

41/630430 30/104001000 40/10006100 1000914 
غذایی و انواع  هایفرآوردهساخت 

 ها آشامیدنی

 اکواز توتون وتنب هافرآوردهساخت  66/5000 4 14/646156 93/1044

 هااخت منسوجس 1010901 34/16131016 04/01411060 00/065103

96/10346 03/309113 53/501909 14/101143 
آوری و رنگ  ساخت پوشاک، عمل

 کردن پوست خزدار

 چرمی هایفرآوردهتولید چرم و  00/13051 60/510553 11/050311 65/00110

 چوبی هایفرآوردهت چوب و ساخ 5411909 14/9190500 95/0501330 90/119005

10/140064 00/1905439 96/1503600 04/110560 
های  ساخت کاغذ و انتشار رسانه

 ضبط شده

50/050904 09/51669016 13/13054641 15516004 
شده  های نفتی تصفیه ساخت فرآورده

 و...

00/014030 11/3105060 19/3919610 1034360 
 هایساخت مواد و فرآورده

 ائیشیمی

14/100133 06/0110940 19/0056110 501543 
الستیکی و های ساخت فرآورده

 پالستیکی

10/000156 59/50904090 15/91191330 5000901 
کانی  هایفرآورده دیگرساخت 

 غیرفلزی

 های تحقیق مأخذ: یافته
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 (1ادامه جدول )
گذاري مورد نیاز  کل سرمایه

در استان براي تأمین 

 هر بخشتقاضاي نهایي 

کل آب مورد نیاز استان 

براي تأمین تقاضاي نهایي 

 هر بخش

آب مورد نیاز در 

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(
 نام بخش

 اساسی هایساخت فلز 15191304 10/160006004 65/110001100 04/569094

60/111046 93/6600600 34/0339056 1401050 
-هابریکی بفلزی ف هایفرآوردهساخت 

 وتجهیزات هاجزماشین

 و تجهیزات هاساخت ماشین 1140101 09/0303160 40/6613343 16/500351

 های برقی دیگر و دستگاه ها ساخت ماشین 94/940106 63/5460019 01/9900593 30/115104

95/16133 46/500039 11/09105 01/03541 
ها و  ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 رتباطیوسایل ا

51/94111 00/669341 10/004006 151960 
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار 

 دقیق

16/144090 15/1641439 60/1136500 94/309330 
ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و 

 تریلر نیم

 حمل و نقل دیگر تجهیزهایساخت  41/01951 05/193661 10/059043 11/11344

09/51630 95/5014041 11/1160006 04/361654 
و  یهای چوبفرآورده دیگرساخت مبلمان، 

 بازیافت

 تولید، انتقال و توزیع برق 5160196 4 01/690309 01/149404

 پاالیش و توزیع گاز طبیعی 1619000 4 56/190456 55/1010

 آوری، تصفیه و توزیع آبگرد 54/543051 40/094654930 90/013430900 95/15000

 های مسکونی ساختمان 5001300 4 01/1000010 39/0413693

 ها ساختمان دیگر 9000449 4 11/0501050 00/15101310

50/0000094 60/3563400 4 11050464 
فروشی، خدمات  فروشی، خرده عمده

 تعمیراتی

 هتل و رستوران 64/010055 4 03/0355094 03/11001

 ل و نقل و خدمات پشتیبانی آنحم 0909905 4 99/1340460 60/5061440

 پست و مخابرات 1141546 4 13/566945 64/060955

 گری مالیواسطه 1510565 4 55/149104 39/0066

 بیمه 199143 4 00/90550 09/060

 مستغالت 6140060 4 69/1010119 49/593503

 کرایه و خدمات کسب و کار 1161109 4 54/1190105 05/505036
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 (1) ادامه جدول
گذاري مورد  کل سرمایه

نیاز در استان براي تأمین 

 تقاضاي نهایي هر بخش

کل آب مورد نیاز استان 

براي تأمین تقاضاي نهایي 

 هر بخش

آب مورد نیاز در هر 

 )مترمکعب(بخش 

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(
 نام بخش

 امور عمومی 1119003 4 15/0400590 64/153010

 امور دفاعی و انتظامی 5100930 4 96/1645064 14040

 تامین اجتماعی اجباری 150930 4 04/19940 00/10031

 آموزش 5000500 4 94/5549913 31/114004

 بهداشت و مددکاری 5600160 4 10/0510350 15/99199

 خدمات مذهبی سیاسی 14/111130 4 00/111650 00/6560

 یحی، فرهنگی و ورزشیتفر 054164 10/10111116 05/19334050 66/100310

 سایر خدمات 64/046009 4 14/160140 10/0553

 کل ارزش افزوده استان 012061711

 حداقل آب مورد نیاز 0200011111

 اي آب قیمت سایه )میلیون ریال/ متر مکعب( 1010/1

 گذاري مورد نیاز حداقل سرمایه 00700111

 های تحقیق مأخذ: یافته

 

درصد  94یا به عبارت دیگر ریسک  /70ازای  به دست آمدهی بههانتیجه( 5در جدول )

 است: زیرارائه شده است. خالصه نتایج به شرح 

  برنامه چهارم توسعه  هایهدفیابی به دست برایدراین حالت، حداقل آب مورد نیاز

میلیون ریال )به  90604444گذاری الزم  میلیون مترمکعب و حداقل سرمایه 1/0063

چنین ارزش افزوده برآورد شده برای استان ( است. هم1904قیمت ثابت 

 باشد. میلیون ریال می 141400944

 14  میلیون  1/00درصد(، نیازمند  94درصد به  04درصد کاهش در ریسک )از

 گذاری بیشتر است. میلیون ریال سرمایه 053444مترمکعب آب و 
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  ای هر  درصد قیمت سایه 94ازای ریسک  مورد نیاز، بهدر صورت تأمین آب

 باشد. تومان می 1094مترمکعب آب، 

 31/03ترتیب  های کشاورزی، صنعت و خدمات از میزان آب مورد نیاز به سهم بخش ،

 درصد است. 01/1و  56/9

 1900گذاری در سال  برنامه چهارم توسعه الزم است سرمایه هایهدفمنظور تأمین  به 

طور میانگین نرخ  درصد رشد داشته باشد. یعنی به 90/56حداقل  1900ه سال نسبت ب

 درصد باشد. 0/0گذاری  رشد ساالنه سرمایه

 میلیون مترمکعب در نظر گرفته  1044رود  که حجم آب رودخانه زاینده در صورتی

 باشد. درصد می 54/54شود، سهم این رودخانه در ارزش افزوده استان، 

 

مورد  گذاری یهآب و سرما ینو امکان تأم یتدرصد به قابل 94درصد و  04 کیسر ینب انتخاب

 یسککاهش ر برایالزم  گذاری یهبتوان آب و سرما که یدارد. در صورت یاستان بستگ یبرا یازن

 هایهدفو تداوم  یابینسبت به دست توان یم یشتریب یناناستان فراهم نمود، با اطم یرا برا

 یربود. در غ یدوار( امباشند یم یزبرنامه پنجم توسعه ن هایهدفراستا با  )که هم رمبرنامه چها

که  . ضمن آنیرفتبرنامه را پذ هایهدف برآورده نشدن یشترب یسکر یدناچار با به صورت، ینا

 ینکمتر وجود ندارد. علت ا یادرصد  54به  یسکامکان کاهش ر بررسی هاینتیجهبا توجه به 

 هایهدفها با  بخش یدیتول یتاستان و ظرف یساختار اقتصاد نیناهمخواامر، ممکن است 

 یلبه دل یعنیاقتصاد استان باشد؛  یریپذ انعطاف نبود یادر برنامه چهارم توسعه و  شده یینتع

 وجود ندارد. یسکر یشترامکان کاهش ب یساختار هایبازدارنده

ارزش افزوده استان اصفهان، در  رود یندهکه اشاره شد حداقل سهم آب رودخانه زا طور همان

آب  یندر تأم رود یندهدست آمده با توجه به نقش رودخانه زا درصد است. ارزش به 00/19

-استان اصفهان است و هم یکه قطب کشاورز رود یندهحوضه زا یبخش کشاورز یازمورد ن

ها و  شبخ ینبودن ا یدیسو و کل یکبر استان از  بزرگ و آب یعد صنایآن در تول یتاهم ینچن

 است.  یهقابل توج یگر،د یکل اقتصاد از سو یداتها بر تول آن یسزا به یرتأث
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 /70ازای  ریزی خطی فازی به از برآورد الگوی برنامه دست آمدههای بهنتیجه(: 5جدول ) 

 (1904گذاری مورد نیاز در استان )ثابت  و میزان آب و سرمایه

کل 

گذاري  یهسرما

مورد نیاز در 

استان براي تأمین 

تقاضاي نهایي 

 هر بخش

کل آب مورد نیاز 

استان براي تأمین 

تقاضاي نهایي هر 

 بخش

آب مورد نیاز در 

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(
 نام بخش

19/991040 13/6690563930  10/6061306491  داریزراعت و باغ 0666611 

31/001941 04/11304094  16/11999316  ، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکارپرورش حیوانات 5944961 

03/1045 01/91000  4 60/00530  داریجنگل 

40/0136 01/0006350  09/0491440  01/95146  گیریماهی 

93/139061 11/1130440  01/56509  معدن 003056 

16/045109 00/105046049  04/10013140  ها غذایی و انواع آشامیدنی هایرآوردهفساخت  1009001 

90/1046 05/614100  4 66/5000  از توتون وتنباکو هافرآورددهساخت  

05/009066 46/01090416  63/16600040  هاساخت منسوج 1069111 

10/10006 13/301060  39/503116  64/100010  آوری و رنگ کردن پوست خزدار ساخت پوشاک، عمل 

01/00661 11/099103  15/510100  04/13630  چرمی هایفرآوردهتولید چرم و  

03/110106 66/0519430  31/9195064  چوبی هایفرآوردهساخت  چوب و  5414009 

93/143653 95/1931000  54/1531110  14/110000  ساخت کاغذ و انتشار رسانه های ضبط شده 

91/016590 10/51910653  00/13943304  شده و... های نفتی تصفیه دهساخت فرآور 11345604 

03/015059 05/3160641  13/3014913  شیمیائی هایفرآوردهساخت مواد و  1030039 

00/106050 01/0163131  19/0001096  34/506030  الستیکی و پالستیکی هایفرآوردهساخت  

00/036063 30/50660640  95/91603969  لزیکانی غیر ف هایفرآورده دیگرساخت  5345611 

54/503591 46/104501006  90/111941010  اساسی ساخت فلزهای 11109644 

13/119104 15/6051005  41/1459503  1401615 
و  ها ماشین جزهفلزی فابریکی ب هایفرآوردهساخت 

 تجهیزات

31/500099 66/6630191  01/0360001  و تجهیزات ساخت ماشین ها 1114106 
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 (5ادامه جدول )

کل 

گذاري  سرمایه

مورد نیاز در 

استان براي تأمین 

تقاضاي نهایي 

 هر بخش

کل آب مورد نیاز 

استان براي تأمین 

تقاضاي نهایي هر 

 بخش

آب مورد نیاز در 

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(
 نام بخش

09/991510 16/14456140  46/1461606  های برقی دیگر و دستگاه هاساخت ماشین  031501 

63/16909 04/501603  34/09310  05/03034  
ها و وسایل  ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 ارتباطی

04/94031 69/601116  30/005164  54/156419  ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق 

63/115550 66/1099511  01/1651111  04/336095  تریلر ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 

19/10110 33/110595  05/511396  59/06010  حمل و نقل تجهیزهای دیگرساخت  

11/51603 50/5000544  60/1111901  و بازیافت هایفرآورده دیگرساخت مبلمان،  310005 

13/140590 51/601110  تولید، انتقال و توزیع برق 5100361 4 

15/5046 40/03345  4 04/010013  یپاالیش و توزیع گاز طبیع 

15/19400 55/061635304  01/099005011  34/514144  آوری، تصفیه و توزیع آب گرد 

31/0145610 05/1055501  های مسکونی ساختمان 5031940 4 

30/15565000 30/0996913  ها ساختمان دیگر 9145093 4 

31/0141430 50/3910401  فروشی، خدمات تعمیراتیفروشی، خردهعمده 11114534 4 

11/11199 03/0300095  4 34/010091  هتل و رستوران 

14/5033310 04/1356041  حمل و نقل و خدمات پشتیبانی آن 0050410 4 

46/004933 46/504591  پست و مخابرات 1111611 4 

40/0304 45/111406  گری مالیواسطه 1550991 4 

14/000 60/90616  4 04/190901  بیمه 

09/501119 94/1063106  مستغالت 6105600 4 

14/501605 00/1103610  کرایه و خدمات کسب و کار 1105040 4 

50/145019 05/9511999  امور عمومی 1919144 4 
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 (5ادامه جدول )

کل 

گذاري  سرمایه

مورد نیاز در 

استان براي تأمین 

تقاضاي نهایي 

 هر بخش

کل آب مورد نیاز 

استان براي تأمین 

تقاضاي نهایي هر 

 بخش

از در آب مورد نی

هر بخش 

 )مترمکعب(

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(
 نام بخش

94/14014 10/1611600  امور دفاعی و انتظامی 5100031 4 

06/10300 06/19159  تامین اجتماعی اجباری 150930 4 

03/111450 00/5510160  آموزش 5000533 4 

06/99369 06/0940490  بهداشت و مددکاری 5610304 4 

66/6911 65/160103  4 04/116965  خدمات مذهبی و سیاسی 

04/101614 06/10996691  33/10110044  خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی 054133 

56/0531 00/109661  سایر خدمات 014415 4 

 کل ارزش افزوده استان 016100011

 حداقل آب مورد نیاز 0020611111

 ي آبا قیمت سایه  )میلیون ریال/ متر مکعب( 1000/1

 گذاري مورد نیاز حداقل سرمایه 00201111

 های تحقیق مأخذ: یافته

 

 یشنهادهاو پ گیري نتیجه

در اقتصاد استان اصفهان، با توجه به ارتباط  رود یندهسهم آب زا یینمنظور تع به این بررسی در

-به یخط یزیر ستانده و برنامه -داده یاز الگو یقیتلف دیگر،یکاقتصاد با  یها و تعامل بخش

متفاوتِ  های یسکر یازا به دست آمدههای بهنتیجهمورد استفاده قرار گرفته است؛  ی،فاز کلی

 ی. اما در مجموع ارزش واقعباشد یبرنامه، متفاوت م هایهدفو  ها یتشدن محدودن وردبرآ

 رود یندهسهم آب زا پایه یناست. بر ا یالر 14044هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 

 . باشد یدرصد ارزش افزوده استان اصفهان م 00/19حدود 
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ارزش  یینگسترده صورت گرفته در ارتباط با تع هایبررسیبا  دست آمدههای بهنتیجه مقایسه

با  بررسی این آب در یدست آمده برا ارزش به یناختالف ب دهد یآب، نشان م یاقتصاد

محاسبه ارزش آب در نظر گرفته شده است  در بخشی ینب هاها ارتباط که در آن هاییبررسی

 هاییبررسیکمتر از اختالف آن با  یار( بس5446و همکاران،  یووو ل 5444چن،  بررسی)مانند 

 اند. خود لحاظ ننموده های یامر را در بررس یناست که ا

 یدهد کل آب مورد نیاز بخش کشاورز دست آمده نشان می به هاینتیجه یمقایسه کل چنینهم

این بخش است. در  هایبرای تأمین تقاضای نهایی تولید آب مورد نیاز استان میزانش از بی

های  طور غیرمستقیم به مصرف بخش به ی،شده در بخش کشاورز از آب مصرف بخشیواقع، 

مسائل مربوط  یدر بررس بخشی ینب یوندهایلحاظ پ یتاهم گویایموضوع  ین. ارسد یدیگر م

بررسی نقش آب در یک بخش، بدون در نظر گرفتن پیوندهای  ریگبه آب است. به عبارت د

 پایه یندرستی نشان نخواهد داد. بر ا های دیگر ارزش واقعی آب را به آن بخش با بخش

از مصرف  دست آمدهبهمنافع  ماکننده آب است ا مصرف ینتر بزرگ یهرچند بخش کشاورز

منتقل  یزاقتصاد ن یها بخش دیگرو به  شود یبخش تنها محدود به خود بخش نم ینآب در ا

 یرابخش است؛ ز یندر ا یدفراتر از تول ی،آب در بخش کشاورز یتاهم بنابراینخواهد شد. 

 أثرمت یرمستقیمغ یا یمطور مستق به یزاقتصاد استان را ن یها بخش یگرآن، د یبآس یا یتتقو

 . سازد یم

 را مد نظر قرار داد: یرز ادهاییشنهپ توان ی، مبررسیاز  دست آمدههای بهنتیجه بربنا 

آن،  یممستق یراقتصاد عالوه بر تأث یها بخش یدآب بر تول یرمستقیمغ یرتوجه به تأث -1

و  گیران یمتصم یارها در اخت بخش یدآب در تول یترا از اهم تری ینانهب واقع یرتصو

رزش ا یینمرتبط با تع های یدر بررس بایستی ین،. بنابرادهد یقرار م گذارانیاستس

 .یردمدنظر قرار گ ضوعمو ینآب ا یاقتصاد

در ارزش افزوده  رود یندهنشان داد سهم آب زا این بررسی هاینتیجهطور که  همان -5

و  بهینه هایگیرییمتصم ین،. بنابراباشد یدرصد م 00/19استان اصفهان، حداقل 

ه در استان توسع یاصل های یهکه از پا یاتیح یانشر ینحفظ ا برای یاصول یزیر برنامه
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 یعیطب یستمراستا الزم است بر حفظ اکوس یناست. در ا یضرور باشد، یاصفهان م

از  یکیجا که استان اصفهان  از آن ینچنشود. هم یرودخانه اهتمام جد ینحاکم بر ا

کشور را  یدهایاز تول یسزائهو سهم ب آید شماربهکشور  یصنعت یها استان ینتر مهم

 یارزش واقع رسد یخود اختصاص داده است، به نظر م به یاقتصاد یها در بخش

 یها استان نسبت به استان ین( در ایالر 14044هر مترمکعب آب ) یشده برا برآورده

 دیگربه  رود یندهانتقال آب زا یها پروژه یاجرا یبرا روینباشد. از ا یشترمجاور ب

 شود. یآن توجه کاف یاقتصاد یهمجاور، الزم است به توج یها استان

برنامه چهارم  هایهدفبه  یابیدست برایاستان  یازمورد ن گذاری یهحداقل سرما -9

 ین( محاسبه شده است؛ بنابرا1904ثابت  یمت)به ق یالر یلیونم 90501444توسعه، 

 که یندرصد باشد. با توجه به ا 01/6 گذاری یهالزم است حداقل رشد ساالنه سرما

در اقتصاد  یسکدو عامل مهم کاهش ر سر دسترو منابع آب د گذاری یهسرما یشافزا

در  یدیکل یردو متغ ینا یشبستر مناسب به منظور افزا یجادا باشند، یاستان اصفهان م

. یرداستان قرار گ یزانر مد نظر برنامه یراهبرد های یاستبه عنوان س یداقتصاد استان با

 صوصی،بخش خ اریگذ یهاز توسعه سرما پشتیبانیو  یتبه تقو توان یمثال م یبرا

 یریتمولد و مد گذاری یهسمت سرما به ینگینقد یت، هداهاو نوسان یسککاهش ر

 بهتر منابع و مصارف آب اشاره نمود.

 یسکر یگرد یانبه ب یا یدتول یسکنشان داد که کاهش ر بررسی هاینتیجه -0

 یاقتصاد کنونیکمتر در چارچوب ساختار  یادرصد  54به  یاقتصاد های یتفعال

 ینلذا الزم است در تدو باشد، ینم یرپذ امکان شده یینتع هایهدفان و است

 یلاستان و تعد ادیساختار اقتص ییربلندمدت در استان، نسبت به تغ های یاستراتژ

 شود. ید، تأکهاهدف
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 منابع

چاپ اول، انتشارات موسسه کتاب مهربان  ی،فاز یریت( علم مد1901ح. ) ی،ع. و فرج آذر،

 نشر، تهران.

و  یاریآب یها آب در شبکه یواقع یمتق یین( تع1901ع. ) یزان،م. و عز ی،صباغ آقاپور

 یکنفرانس اقتصاد کشاورز ینمارون(. مجموعه مقاالت ششم ی)مطالعه مورد یزهکش

 آبان، مشهد. 3تا  0 یران،ا

در صنعت آب. لوح فشرده  یور بهره یارتقا یاقتصاد یار( ارائه مع1900ع.ر. ) ابراهیمی،

 بهمن، اصفهان. 0تا  9منابع آب،  یریتکنفرانس مد ینمقاالت دوم

 استان اصفهان. دفتر آمار و اطالعات، اصفهان. ی( سالنامه آمار1901استان اصفهان. ) استانداری

. 1900اجتماعی استان اصفهان سال  -( گزارش اقتصادی1906استان اصفهان. ) استانداری

 و بودجه. یزیر دفتر برنامه یزی،ر معاونت برنامه

 و بینی پیش ، سنجش در آن کاربردهای و ایران در ستانده –( تحلیل داده 1961ف. ) توفیق،

 .تهران ، اسالمی انقالب آموزش انتشارات ریزی، برنامه

آب در استان  ی( برآورد ارزش اقتصاد1900ع. ) ی،پور، ز. و شاورد م.، زارع پور، تهامی

. مجموعه مقاالت یددر روش تابع تول یحصح یم تابعانتخاب فر یتاهم یگلستان: بررس

 بهمن، تهران. 10تا  10 یران،ا یکنفرانس اقتصاد کشاورز ینهفتم

و  ینآب، زم یها نهاده ی( برآورد ارزش اقتصاد1963ح. ) ی،ج. و سالم یروزی،ف زاده حسین

عه مقاالت استان خراسان(. مجمو یچغندرقند )مطالعه مورد یددر تول یکار خانوادگ یروین

 اسفند، مشهد. 1بهمن تا  53 یران،ا یکنفرانس اقتصاد کشاورز ینسوم

 -140: 64 ی،اقتصاد یقاتو اصفهان. فصلنامه تحق رود ینده( زا1905س.ح. ) ی،ابر حسینی

110. 

 نامه یاندر اقتصاد استان اصفهان، پا رود ینده( برآورد سهم آب زا1900ف. ) غیبی، حیات

 مشهد. یدانشگاه فردوس ی،کده کشاورزارشد، دانش یکارشناس
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آن بر منابع آب و  یامدهایو پ یراخ ی( خشکسال1900پوش، ع.ر. ) م. و مامن دهقانی،

 0تا  9منابع آب،  یریتکنفرانس مد ین. لوح فشرده مقاالت دومرود یندهحوضه زا یکشاورز

 بهمن، اصفهان.

 ده. ( آمار منتشرنش1906استان اصفهان. ) یا آب منطقه سازمان

و  یریتاستان گلستان. انتشارات سازمان مد یاقتصاد یزیر برنامه ی( الگو1901ن. ) شریفی،

 مازندران. یزیر برنامه

 یز: حوضه آبریمنابع آب، مطالعه مورد یکپارچه ی( مدلساز1900ح.ر. و افشار، ع. ) صفوی،

 بهمن، اصفهان. 0تا  9منابع آب،  یریتکنفرانس مد ین. لوح فشرده مقاالت دومرود یندهزا

آب از کارون  یا حوضه ینانتقال ب یزیر ( برنامه1901م. ) ی،ا.ح. و شبانکار یان،ا.، حلب ضرابی،

 .00 -16(: 1)55دانشگاه اصفهان،  ی. مجله پژوهشرود یندهبه زا

 یستان،از آب رودخانه س ینه( استفاده به1904ا.ج. ) یمیا،م. و ک ی،م.ح.، کوپاه کشته، کریم

 .551 -136: 90و توسعه،  یآب. فصلنامه اقتصادکشاورز یببخش ش یردمطالعه مو

 .1900-1904 یها سال ی،ا منطقه یها ( حساب1900. )یرانآمار ا مرکز

 .یرانا ی( سالنامه آمار1901. )یرانآمار ا مرکز

ساله چهارم.  ستاد برنامه پنج یرخانهو دب یو اقتصادکشاورز یزیر برنامه یها پژوهش موسسه

و  یزیر برنامه یها توسعه استان اصفهان. انتشارات موسسه پژوهش ی( سند مل1900)

 تهران. یقاتی،تحق های یافته یمامور پردازش و تنظ یریتمد -یاقتصادکشاورز

 یها و چالش رود یندهحوضه زا یریت( مد1900ن. ) یبی،ح. و حب یزدانیان،س.ا.،  زاده، مومن

 بهمن، اصفهان. 0تا  9منابع آب،  یریتنفرانس مدک ینآن. لوح فشرده مقاالت دوم یفرارو

. ی( نقش آب در توسعه بخش کشاورز1901ح. ) یشمی،ح.ر. و ابر آبادی، یلخل میرزایی

 آبان، مشهد. 3تا  0 یران،ا یکنفرانس اقتصاد کشاورز ینمجموعه مقاالت ششم
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