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چکیده
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مقدمه
آب بهعنوان یکي از ارزشمندترین منابع طبیعي ،گنجینه مشترک انسانها ،منشأ حیات و
زیربناي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعهاي است .در حال حاضر آب در بسیاري از
مناطق جهان به یک بحران جدي تبدیل شده است .کشور ایران نیز از این قاعده مستثني
نیست .در بین مناطق مختلف ایران ،استان اصفهان و بهویژه نواحي شرقي آن جزء مناطقي
است که با محدودیت منابع آبي مواجه است .سرانه منابع آب در استان اصفهان0251 ،
مترمکعب است که بهترتیب  10 ،52و  01درصد کمتر از سرانه در ایران ،آسیا و جهان است.
همچنین با توجه به اینکه حد بحراني سرانه آب در مدیریت منابع آب  0611مترمکعب عنوان
شده ،لذا منطقه اصفهان حدود  02درصد زیر ناحیه بحراني قرار دارد (ابراهیمي.)0802 ،
بنابراین کمبود آب را ميتوان مهمترین چالش پیشروي استان اصفهان تلقي نمود.
استان اصفهان در تولید محصول ناخالص داخلي ،رتبه سوم را داراست (مرکز آمار ایران.)0801 ،
سهم این استان در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت ،خدمات و کشاورزي بهترتیب  1/2 ،02/6و
 2/9درصد ميباشد که به این ترتیب رتبه دوم ،سوم و پنجم را در تولید این بخشها به خود
اختصاص داده است (مرکز آمار ایران .)0802 ،بهطور کلي عوامل مختلف تولید ،در ایجاد ارزش
تولید هر یک از بخشهاي اقتصاد سهم مشخصي دارند .آب به عنوان یک نهاده تولید در ایجاد
ارزش تولید بخشهاي اقتصادي استان نقش بهسزائي ایفا ميکند .ارزش تولید هر بخش،
سرمایهگذاري و اشتغال در آن بخش و ارزش تولید سایر بخشها را تحت تأثیر قرار ميدهد.
بنابراین نقش و اهمیت آب در بخشهاي اقتصادي تنها محدود به اثرات مستقیم آن نميشود .با
توجه به ارتباط متقابل بخشهاي مختلف اقتصاد با یکدیگر ،اثرگذاري آب بر یک بخش ،به طور
غیرمستقیم به سایر بخشها نیز منتقل ميشود .لذا هرچه روابط بین بخشهاي اقتصاد
گستردهتر و پیوند بین بخشها قويتر باشد ،اهمیت آب روشنتر خواهد شد.
تعیین ارزش اقتصادي آب ،به روشهاي متفاوتي صورت گرفته است .براي مثال حسینزاده
فیروزي و سالمي ( ) 0869با استفاده از تابع سود ترانسلوگ مقید ،ارزش اقتصادي هر مترمکعب
آب را در تولید چغندرقند در استان خراسان حدود  051ریال محاسبه کردهاند .کریمکشته و
همکاران ( )0801با بهرهگیري از روش برنامهریزي خطي بیشترین و کمترین قیمت سایهاي را
براي آب در سیستان بهترتیب  5912و  22/1ریال بهدست آوردهاند .آقاپور صباغي و عزیزان
( ) 0801با استفاده از تابع تولید ارزش واقعي نهاده آب را براي محصوالت گندم ،جو و ذرت در
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شبکه آبیاري و زهکشي مارون بهترتیب برابر با  891 ،261و  211ریال برآورد کردهاند.
تهاميپور و همکاران ( )0800نیز با بکارگیري روش تابع تولید ،ارزش اقتصادي آب را براي
تولید محصوالت گندم آبي ،پنبه آبي ،سویا آبي و گوجه فرنگي آبي استان گلستان بهترتیب
 0225 ،0010 ،0021و  5001ریال بر مترمکعب محاسبه کردهاند.
در کلیه مطالعات ذکر شده ،ارزش اقتصادي آب کشاورزي و یا تنها یک یا چند محصول خاص
زراعي مورد توجه قرار گرفته است .در حاليکه در مطالعه میرزایي خلیلآبادي و ابریشمي
( ،)0801مارک و باون ( ،)0900چن ( ،)5111سائنز ( ،)5111بوهیا ( ،)5110هي و چن
( ،)5112لیوو و همکاران ( )5116و یانگ و همکاران ( )5116از الگوي داده -ستانده و یا
تلفیقي از الگوي داده-ستانده و برنامهریزي ریاضي براي تعیین ارزش اقتصادي آب بهره گرفته
شده است .بر اساس نتایج مطالعه چن ( ،)5111بر مبناي ترکیب الگوي برنامهریزي خطي و
جدول داده -بکارگیري عوامل -ستانده 0استان شانخي ،در صورتيکه از یک تن آب (تقریباً
معادل 0مترمکعب) بهدرستي استفاده شود ،تولید ناخالص داخلي این استان  1/6یوان (معادل
 1121ریال به قیمت سال  )5111افزایش ميیابد . .نتایج حاصل از تلفیق الگوي برنامهریزي
خطي و داده -ستانده توسط لیوو و همکاران ( )5116براي محاسبه قیمتهاي سایهاي آب
صنعتي و آب تولیدي در  9حوضه اصلي چین براي سال  0999نیز نشان ميدهد هرچند
اختالف بین ارزش محاسبهشده براي آب صنعتي و آب تولیدي زیاد است اما در صورتيکه
میانگین این دو قیمت در نظر گرفته شود ارزش هر مترمکعب آب براي  2حوضه YT ،ZH ،SE
و  SWبهترتیب معادل  02161 ،02021 ،01201و  00251ریال 5و براي دیگر حوضهها بیش
از  2111ریال (به قیمت سال  )0860ميباشد.
مطالعات گسترده صورت گرفته در زمینه تعیین ارزش اقتصادي آب ،بیانگر اهمیت اقتصادي
این منبع طبیعي ميباشد .اما بهنظر ميرسد در ایران بر خالف دیگر کشورها ،براي محاسبه
ارزش اقتصادي آب تنها به نقش آن در بخش کشاورزي توجه شده است .هرچند بخش
کشاورزي بزرگترین مصرفکننده آب است ،اما نادیده گرفتن بخشهاي دیگر اقتصاد و ارتباط
متقابل آنها با یکدیگر و با بخش کشاورزي منجر به نتایج گمراهکنندهاي خواهد شد .همانطور
که نتایج مطالعه وانگ و همکاران ( )5119با استفاده از الگوي داده  -ستانده نشان ميدهد،
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هرچند بخشهاي صنعت و خدمات در تولید خود ،بهطور مستقیم آب کمتري نسبت به
بخشهاي تولید غذا و جنگلداري مصرف ميکنند ،اما نهادههاي واسطهاي بخشهایي را مورد
استفاده ميدهند که در فرایند تولید آنها آب زیادي مورد نیاز است .بنابراین الزم است در
محاسبه ارزش اقتصادي آب تعامل و پیوند بین بخشهاي مختلف اقتصاد نیز لحاظ شود.
بررسي موقعیت جغرافیایي استان اصفهان نشان ميدهد که این استان در مرکز فالت ایران واقع
شده است و با وسعتي در حدود  01/1میلیون هکتار و میانگین بارش حدود  051میلیمتر در
سال جزء استانهاي خشک و نیمه خشک کشور ميباشد (دهقاني و مامنپوش .)0802 ،کل
مصرف آب استان اصفهان در سال  0111/26 ،0802میلیون مترمکعب بوده که  52/21درصد
آن از منابع سطحي و  62/22درصد از منابع زیرزمیني تأمین شده است .سهم حوضه زایندهرود
در تأمین آب مورد نیاز استان 65/61 ،درصد است .همچنین  11/80درصد از آب مصرفي این
حوضه ،منابع زیرزمیني و  88/19درصد آن منابع سطحي ميباشد (استانداري استان اصفهان،
0806؛ استانداري استان اصفهان 0801 ،و سازمان آب منطقهاي استان اصفهان .)0806 ،در
این میان رودخانه زایندهرود ،مهمترین منبع تأمین آبهاي سطحي و زیرزمیني استان است.
براساس میانگین 82ساله ( ،)0821- 02حجم آب خروجي از سد زایندهرود 0222میلیون
مترمکعب در سال گزارش شده است (ضرابي و همکاران .)0801 ،زایندهرود طوالنيترین و
پرآبترین رودخانه فالت داخلي ایران ميباشد که از کوههاي زاگرس در استان چهارمحال و
بختیاري سرچشمه گرفته و مسیر  821کیلومتري خود را تا باتالق گاوخوني در جنوب شرقي
استان اصفهان ادامه ميدهد (صفوي و افشار .)0802 ،بدون وجود این رودخانه و جریان دائمي
آن حفظ تعادل هیدرولوژیک و بقاي اصفهان به آساني میسر نیست (حسیني ابري.)0805 ،
عالوه بر تولیدات بخش کشاورزي استان اصفهان که به میزان زیادي متأثر از آب زایندهرود
ميباشند ،بخشهاي صنعت و خدمات این استان نیز که جزو بخشهاي پیشتاز در کشور
هستند به طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع آبي این رودخانه تأثیر پذیرفته و رونق گرفتهاند.
عمده صنایع مادر و کلیدي کشور از جمله صنایع فوالد ،صنایع نظامي ،مرکز تکنولوژي
هستهاي ،صنایع شیمیایي بسیار گسترده مانند پاالیشگاه ،پلياکریل ،پتروشیمي ،ديامتي،
صنایع برق و تعداد بسیار زیادي از صنایع ساختماني از جمله کارخانجات سیمان ،آجر ،سنگ و
نیز واحدهاي متعدد نساجي در حاشیه زایندهرود استقرار یافته است .منبع تأمینکننده آب
کلیه این صنایع ،رودخانه زایندهرود ميباشد .بنابراین هرگونه تغییرات و عدم مدیریت آبرساني
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به این صنایع حتي براي یک روز خسارات جبرانناپذیري را بههمراه خواهد داشت (مومنزاده و
همکاران.)0802 ،
زایندهرود در تأمین آب شرب و بهداشت جمعیت ساکن در بخش مرکزي نیز نقش اساسي دارد.
آب مورد نیاز بیش از  %01جمعیت استان اصفهان در شهرها و روستاهاي مختلف از جمله
شهرهاي بزرگ اصفهان و کاشان و بیش از  %81شهرهاي دیگر استان و بخشي از جمعیت
شهرهاي استانهاي همجوار از جمله شهرهاي یزد ،اردکان و میبد و صدها روستا از شاهرگ
حیاتي رودخانه زایندهرود تأمین ميشود (مومنزاده و همکاران.)0802 ،
با نگاهي اجمالي به آنچه که گفته شد ميتوان شکوفایي اقتصاد استان اصفهان را به مقدار
زیادي ناشي از وجود زایندهرود در این استان دانست .اگرچه اهمیت رودخانه زایندهرود در
استان اصفهان به عنوان یک اصل کلي مورد پذیرش عموم جامعه قرار گرفته است ،ولي نقش و
سهم آن در اقتصاد استان بهطور مشخص نشان داده نشده است .از اینرو در مطالعه حاضر تالش
شده است با تبیین روابط بین بخشهاي مختلف استان اصفهان و لحاظ کردن پیوندهاي
بینبخشي ،ارزش اقتصادي آب در این استان تعیین و سهم آب زایندهرود در ایجاد ارزش افزوده
استان برآورد شود.

روش تحقيق
با توجه به ارتباط و پیوند میان بخشهاي مختلف اقتصاد ،آب بهطور مستقیم و غیرمستقیم
ارزش تولید فعالیتهاي مختلف را متأثر ميسازد .به منظور لحاظ نمودن این اثرات ،استفاده از
الگوي داده  -ستانده پیشنهاد گردیده است (کارتر و ایرري0961 ،؛ زاس و ویک 0962 ،و
هریس و ري)0902 ،؛ اما با توجه به اینکه هدف مطالعه حاضر ،تعیین سهم آب زایندهرود در
اقتصاد استان اصفهان با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش افزوده استان ميباشد ،نیاز به
تدوین الگویي است که بر پایه آن امکان استفاده بهینه از منابع آبي استان وجود داشته باشد.
هرچند تکنیک داده -ستانده ابزاري قدرتمند براي ایجاد یک برنامه هماهنگ مي باشد اما الزاما
ًً
جواب بهینه حاصل نميکند (توفیق .)0860 ،همچنین با وجود اینکه امکان توسعه همه
بخشها از فرضهاي اولیه الگوي داده  -ستانده است اما تحقق این فرض در عالم واقع بهندرت
صورت ميپذیرد (شریفي .)0800 ،لذا به منظور رفع این کاستيها ،براي رسیدن به جوابي
بهینه و لحاظ کردن پیوند میان بخشهاي مختلف اقتصاد ،از تلفیق الگوي داده -ستانده و
الگوي برنامهریزي ریاضي خطي ( )LPاستفاده شده است؛ به این صورتکه ضرایب ماتریس
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معکوس لئونتیف بهدست آمده از جدول داده -ستانده استان اصفهان ،بهعنوان ضرایب فني
الگوي  LPدر نظر گرفته شدهاند.
همچنین محدودیت آب ،سرمایهگذاري و دستیابي به ارزش افزودههاي تعیینشده در اهداف
برنامه چهارم توسعه در الگوي  LPوارد و ضرایب فني مربوط به آنها از جدول داده  -ستانده
استخراج شده است .بهاین ترتیب ،در الگوي حاصل شده عالوه بر لحاظ نمودن پیوندها و روابط
متقابل بین بخشهاي مختلف اقتصاد استان در تعیین ارزش اقتصادي آب ،حداکثر ارزش
افزوده استان با توجه به محدودیت آب و محدودیتهاي دیگر برآورد گردیده است .بنابراین،
قیمت سایهاي محاسبه شده براي آب در این الگو ،با توجه به روابط متقابل بخشهاي مختلف
اقتصاد بر یکدیگر بوده و ميتواند بهعنوان ارزش اقتصادي آب در نظر گرفته شود .در نهایت
بهمنظور محاسبه سهم آب زایندهرود در ارزش افزوده استان اصفهان ،از حاصلضرب حجم آب
این رودخانه (متوسط حجم آب خروجي از سد زایندهرود ( 0211میلیون مترمکعب) بهعنوان
شاخص حجم آب رودخانه در سال ،در نظر گرفته شده است) در قیمت سایهاي هر مترمکعب
آب استفاده شده است.
شکل کلي الگوي تدوین شده بهصورت زیر ميباشد:
حداکثرکردن ارزش افزوده استان

46 46

 (v C

ij )  F j

i

Max : V 

j 1 i 1

Subject to:

قیود تأمین اهداف برنامه
قیود حداکثر ظرفیت تولیدی

 F j  Vib

 F j  Vi max

46

C

ij

j 1
46

C

ij

j 1

محدودیت آب

H

محدودیت سرمایهگذاری

G

محدودیت حداکثر تقاضا برای بخشها

}j∈{1,2,…,04

i  1,2,...,46  vi 
i  1,2,...,46  vi 
46 46

 (h  v C

ij )  F j

ij )  F j

i

i

j 1 i 1

46

46

 ( g  v C
i

i

j 1 i 1

F j  F j max,
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Fj  0,

j =1,2,…,04

 = Fjتقاضاي نهایي بخش  j = 0،5،...،21 ( jو نشاندهنده  21بخش موجود در جدول داده -ستانده
استان است).

 = viنسبت ارزش افزوده بخش  iبه ستانده این بخش
 = Cijمؤلفه ijام ماتریس معکوس لئونتیف است و نشاندهنده اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و
القاشده بر ستانده بخش  iبهازاي یک واحد افزایش در تقاضاي نهایي بخش  jميباشد.
 = Vibمقدار ارزش افزوده تعیینشده در برنامه چهارم توسعه براي بخش i
 = Vi maxحداکثر ظرفیت تولیدي بخش i
 = hiمقدار آب مورد نیاز بخش  iبراي تولید یک واحد ارزش افزوده
 =Hحداقل آب مورد نیاز جهت تأمین اهداف برنامه چهارم توسعه
 = g iمقدار سرمایهگذاري مورد نیاز بخش  iبراي تولید یک واحد ارزش افزوده
 =Gحداقل سرمایهگذاري مورد نیاز جهت تأمین اهداف برنامه چهارم توسعه
 = Fj maxحداکثر تقاضاي نهایي براي بخش j
در سطوح متعدد برنامهریزي و تصمیمگیري مدیریت و تولید ،از برنامهریزي ریاضي کالسیک
استفاده ميشود .در چنین مواردي تابع هدف و محدودیتهاي قطعي بهکار گرفته ميشوند ،اما
در مسائل واقعي همواره انحراف ،نوسان و انعطاف وجود دارد؛ بنابراین در این موارد الزم است از
برنامهریزي ریاضي فازي با محدودیتها و توابع هدف فازي استفاده شود (آذر و فرجي.)0801 ،
در مطالعه حاضر نیز با توجه به اینکه تعیین مقدار دقیق پارامترهاي مورد نیاز در الگوي
برنامهریزي تدوین شده ممکن نميباشد ،الزم است از پارامترهاي فازي بهره گرفته شود.
بنابراین ابتدا الگوي  LPتدوین شده بهصورت فازي تبدیل و سپس برآورد شده است .بهمنظور
حداکثرسازي تابع هدف برنامهریزي خطي با پارامترهاي فازي از روش جیمنز ( )0991و جیمنز
و همکاران ( )5116استفاده شده است.
ابتدا الزم است الگو به ازاي هر سه حد باال ،پایین و ممکن ترین مقدار ضرایب تابع هدف برآورد
p

m

l

شود .تابع هدف فازي بهازاي سه حد مذکور بهترتیب با  V ، Vو  Vنشان داده شده است.
 Fj

p
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. حد باال و حد پایین یک عدد فازي ميباشند، بهترتیب نشاندهنده ممکن ترین حالتl  وm ،p
:بنابراین
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p

)  = (vi  Cijممکنترین مقدار ضریب  Fjدر محدودیت ( )0و ( )5قطعي

m
l

)  = (vi  Cijبیشترین مقدار ضریب  Fjدر محدودیت ( )0و ( )5قطعي

)  = (vi  Cijکمترین مقدار ضریب  Fjدر محدودیت ( )0و ( )5قطعي

)  = (1  ریسک عدم ممکن بودن محدودیتها و  αدرجه ممکن بودن محدودیتها است.
حل الگوي برنامه ریزي خطي با پارامترهاي فازي در مرحله اول نیازمند تعیین مقدار  αو مقدار
قابل قبول براي تابع هدف مي باشد .در مطالعه حاضر حداقل سطح قابل قبول براي  1/1 ،αدر
نظر گرفته شده است؛ به این معنا که حداکثر ریسک قابل قبولِ عدم ممکن بودن محدودیتها،
 21درصد ميباشد؛ بنابراین حداکثر  21درصد امکان برآورد نشدن محدودیتهاي الگو وجود
دارد و با اطمینان  11درصد ميتوان گفت قیود تعیین شده ،تأمین ميشوند .عالوه بر این الگو
بهازاي مقادیر کمتر ریسک نیز برآورد شده است.
دادههاي مورد نیاز مطالعه از جدول داده -ستانده استان اصفهان (( )0801حیاتغیبي،)0800 ،
سند ملي توسعه استان اصفهان (موسسه پژوهشهاي برنامهریزي و اقتصادکشاورزي و دبیرخانه
ستاد برنامه پنجساله چهارم ،)0802 ،قانون برنامه چهارم توسعه ،گزارش اقتصادي -اجتماعي
استان اصفهان (استانداري استان اصفهان ،)0806 ،سالنامه آماري استان اصفهان سال 0801
(استانداري استان اصفهان ،)0801 ،حسابهاي ملي ایران ،حسابهاي منطقهاي استان اصفهان
(مرکز آمار ایران )0802 ،و گزارشات و آمار سازمان آب منطقهاي اصفهان اخذ شده است.
تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  Excelو  winQSBصورت گرفته است.

نتایج و بحث
پس از جمع آوري و محاسبه اطالعات مورد نیاز و همچنین با بکارگیري جدول داده -ستانده
سال  0801استان اصفهان ،الگوي تلفیقي داده -ستانده و برنامهریزي ریاضي بهازاي ریسکهاي
متفاوت برآورد و قیمت سایهاي محاسبه شده براي آب در این الگو ،بهعنوان ارزش اقتصادي آب
در نظر گرفته شده است .همچنین مقدار آب و سرمایهگذاري مورد نیاز جهت دستیابي به
اهداف برنامه چهارم توسعه و کاهش در ریسک تعیین گردیده است.
جدول ( )0نتایج حاصل از برآورد الگوي برنامهریزي خطي فازي را بهازاي نشان ميدهد.
ستون  8از سمت راست بیانگر آب مورد نیاز در هر بخش است .در حاليکه ستون  2کل آب
مورد نیاز براي تأمین تقاضاي نهایي هر بخش را نشان ميدهد که ممکن است در بخش مزبور و
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یا بخشهاي دیگر جهت تأمین تقاضاي نهایي بخش مورد نظر مصرف گردد .بر این اساس جهت
تأمین تقاضاي نهایي تولیدات بخش "زراعت و باغداري" 6126/9 ،میلیون مترمکعب آب مورد
نیاز است ،اما آب مورد نیاز این بخش در حدود  6086/0میلیون مترمکعب ميباشد .بنابراین
کل آب مورد نیاز بخش "زراعت و باغداري" 069/91 ،میلیون مترمکعب بیش از مقدار آب
مورد نیاز استان براي تأمین تقاضاي نهایي تولیدات این بخش است .در واقع ،حداقل 069/91
میلیون مترمکعب آب مصرف شده در بخش "زراعت و باغداري" ،بهطور غیرمستقیم به مصرف
بخشهاي دیگر ميرسد .بنابراین این بخش در ارتباط با مصرف  069/91میلیون مترمکعب آب،
تنها بهصورت یک واسطه عمل ميکند و این مقدار آب را به طور غیرمستقیم همراه با تولیدات
خود (که بهعنوان نهاده واسطه در اختیار بخشهاي دیگر قرار ميدهد) به بخشهاي دیگر
منتقل ميکند .به نظر ميرسد در نظر گرفتن این مقدار آب بهعنوان سهم بخشهاي دیگر،
تصویر واقع بینانهتري را از مصرف آب در اختیار تصمیمگیران قرار دهد.
در مجموع نتایج حاصل بهازاي ریسک  21درصد به شرح ذیل است:
 بهازاي ریسک  21درصد ،حداقل آب مورد نیاز استان جهت رسیدن به اهداف برنامه چهارم
توسعه 0692 ،میلیون مترمکعب ميباشد .بنابراین ،در مقایسه با مقدار آب موجود در سال
 ،0802استان اصفهان تقریباً با  682میلیون مترمکعب کمبود آب مواجه است.
 سهم آب مورد نیاز بخشهاي "کشاورزي"" ،صنعت و معدن" و "خدمات" از کل آب مورد
نیاز جهت دستیابي به اهداف برنامه چهارم توسعه ،بهترتیب  8/89 ،09/0و  1/00درصد
ميباشد.
 جهت تأمین تقاضاي نهایي براي تولیدات بخشهاي "کشاورزي"" ،صنعت و معدن" و
"خدمات" بهترتیب  290 ،6658/2و  200میلیون مترمکعب آب الزم است .بنابراین ،سهم
آب مورد نیاز جهت پاسخگویي به تقاضا براي این بخشها بهترتیب  2/20 ،06/00و 1/10
درصد ميباشد.
 قیمت سایهاي هر مترمکعب آب  01211ریال و کل ارزش افزوده حاصلشده براي استان
 016211511میلیون ریال (به قیمت ثابت سال  )0801است .بنابراین افزایش یک
مترمکعب آب 01211 ،ریال به ارزش افزوده حاصل اضافه خواهد کرد.
 حداقل سرمایهگذاري مورد نیاز جهت دستیابي به ارزش افزودههاي تعیینشده در برنامه
چهارم توسعه 82520111 ،میلیون ریال (به قیمت ثابت  )0801ميباشد .بنابراین ،الزم

برآورد سهم آب زایندهرود96 ...

است سرمایهگذاري در سال  0800نسبت به سال  0802حداقل  52/29درصد رشد داشته
باشد؛ یعني بهطور متوسط رشد ساالنه آن  6/01درصد باشد.
 در صورتيکه حجم آب رودخانه زایندهرود  0211میلیون مترمکعب در سال در نظر گرفته
شود ،سهم این رودخانه در ارزش افزوده استان 08/22 ،درصد ميباشد.
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جدول ( )1نتايج حاصل از برآورد الگوي برنامهريزي خطي فازي بهازاي    0/ 6و ميزان آب و
سرمايهگذاري مورد نياز در استان (ثابت )1831
کل سرمايهگذاري مورد

ارزش افزوده

آب مورد نياز در هر کل آب مورد نياز استان براي

(ميليون ريال)

بخش (مترمکعب)

تأمين تقاضاي نهايي هر بخش

0609363

6196194904/00

6406144131/10

999940/11

2211364

11266630/20

41402042/44

066023/44

جنگلداری

44906/06

4

44110/02

9066/06

ماهیگیری

92004/13

0411102/90

0042962/01

0100/41

معدن

103094/14

26219/64

1110434/14

132944/16

1100944

10006111/40

114101110/30

630430/41

نام بخش
زراعت و باغداری
پرورش حیوانات ،کرم ابریشم ،زنبور
عسل و شكار

ساخت محصوالت غذایی و انواع
آشامیدنیها
ساخت محصوالت از توتون

نياز در استان براي تأمين
تقاضاي نهايي هر بخش

2110/66

4

646126/44

1044/93

1140914

16434046/34

01441060/04

062413/10

104443/44

201909/23

309143/03

10346/96

تولید چرم و محصوالت چرمی

43021/01

240223/61

021341/11

00141/62

ساخت چوب و محصوالت چوبی

2441909

9190200/44

0201330/92

149102/90

110260/04

1213600/96

1912439/01

141064/40

12216004

13124641/13

21669016/09

021904/21

1034360

3949611/19

3102060/11

044031/00

204243

0126141/49

0410940/16

110433/44

2111901

91491331/42

21904091/29

110126/10

وتنباکو
ساخت منسوجات
ساخت پوشاك ،عملآوری و رنگ
کردن پوست خزدار

ساخت کاغذ و انتشار رسانههای
ضبط شده
ساخت فرآوردههای نفتی تصفیهشده
و...
ساخت مواد و محصوالت شیمیائی
ساخت محصوالت الستیكی و
پالستیكی
ساخت سایر محصوالت کانی
غیرفلزی

مأخذ :یافتههای تحقیق
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ادامه جدول ()1
نام بخش
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت فلزی فابریكی
بجزماشینآالت وتجهیزات
ساخت ماشینآالت و تجهیزات
ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی
دیگر
ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و
وسایل ارتباطی
ساخت ابزار پزشكی ،ابزار اپتیكی ،ابزار
دقیق
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و

ارزش افزوده

آب مورد نياز در

کل آب مورد نياز استان کل سرمايهگذاري مورد نياز

هر بخش

براي تأمين تقاضاي نهايي

در استان براي تأمين

(مترمکعب)

هر بخش

تقاضاي نهايي هر بخش

12491304

160106004/11

140114110/62

269094/04

1401021

0339026/34

6600600/93

141146/60

1140104

0303160/19

6613343/40

200324/16

940106/94

2461149/63

9900293/11

112104/30

(ميليون ريال)

03241/04

09402/44

200039/46

16133/92

124961

004006/10

669344/00

94411/24

319330/94

1436201/61

4644439/42

444190/46

ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

04921/44

193661/02

029043/40

11344/14

ساخت مبلمان ،سایر مصنوعات و بازیافت

361624/04

1461106/44

2044044/92

21630/19

تولید ،انتقال و توزیع برق

2161196

4

690309/04

149404/04

پاالیش و توزیع گاز طبیعی

1619000

4

191426/26

4041/22

243024/24

094624930/40

043430900/90

12100/92

ساختمانهای مسكونی

2111311

4

4000040/04

1413693/39

سایر ساختمانها

9010449

4

1201121/14

12104341/00

14021464

4

3263400/60

0001194/21

110122/64

4

0322094/03

11011/13

حمل و نقل و خدمات پشتیبانی آن

1919902

4

1340460/99

2061440/60

پست و مخابرات

1144246

4

266942/13

060922/64

واسطهگری مالی

1211262

4

449414/22

0166/39

بیمه

199443

4

91220/00

061/09

مستغالت

6440160

4

1040419/69

293213/49

کرایه و خدمات کسب و کار

1164409

4

1190102/24

212136/02

نیمتریلر

جمعآوری ،تصفیه و توزیع آب

عمدهفروشی ،خردهفروشی ،خدمات
تعمیراتی
هتل و رستوران
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ادامه جدول ()1
نام بخش

ارزش افزوده

آب مورد نياز در هر

(ميليون ريال)

بخش (مترمکعب)

کل آب مورد نياز استان

کل سرمايهگذاري مورد

براي تأمين تقاضاي نهايي نياز در استان براي تأمين
هر بخش

تقاضاي نهايي هر بخش

امور عمومی

1449103

4

0400290/42

123010/64

امور دفاعی و انتظامی

2400930

4

1642164/96

14140

تامین اجتماعی اجباری

120930

4

49941/04

11131/01

آموزش

2110210

4

2249913/94

114014/34

بهداشت و مددکاری

2600160

4

0240321/10

99499/42

114430/44

4

444620/10

6260/10

124464

40414116/40

49334020/12

100341/66

046109/64

4

460140/44

0223/10

خدمات مذهبی سیاسی
تفریحی ،فرهنگی و ورزشی
سایر خدمات

کل ارزش افزوده استان

112061711

حداقل آب مورد نياز

3200011111

قيمت سايهاي آب
حداقل سرمايهگذاري مورد نياز

( 1/1110ميليون ريال /متر مکعب)
80701111

مأخذ :یافتههای تحقیق

در جدول ( )5نتایج حاصل بهازاي    0/ 7یا به عبارت دیگر ریسک  81درصد ارائه شده
است .خالصه نتایج به شرح ذیل است:
 دراین حالت ،حداقل آب مورد نیاز جهت دستیابي به اهداف برنامه چهارم توسعه 0069/1
میلیون مترمکعب و حداقل سرمایهگذاري الزم  82601111میلیون ریال (به قیمت ثابت
 )0801است .همچنین ارزش افزوده برآورد شده براي استان  011120811میلیون ریال
ميباشد.
 01 درصد کاهش در ریسک (از  21درصد به  81درصد) ،نیازمند  02/0میلیون مترمکعب
آب و  259111میلیون ریال سرمایهگذاري بیشتر است.
 در صورت تأمین آب مورد نیاز ،بهازاي ریسک  81درصد قیمت سایهاي هر مترمکعب آب،
 0281تومان ميباشد.

برآورد سهم آب زایندهرود010 ...

 سهم بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات از میزان آب مورد نیاز بهترتیب 8/56 ،09/90
و  1/00درصد است.
 بهمنظور تأمین اهداف برنامه چهارم توسعه الزم است سرمایهگذاري در سال  0800نسبت
به سال  0802حداقل  56/80درصد رشد داشته باشد .یعني بهطور میانگین نرخ رشد
ساالنه سرمایهگذاري  0/2درصد باشد.
 در صورتي که حجم آب رودخانه زایندهرود  0211میلیون مترمکعب در نظر گرفته شود،
سهم این رودخانه در ارزش افزوده استان 51/51 ،درصد ميباشد.
انتخاب بین ریسک  21درصد و  81درصد به قابلیت و امکان تأمین آب و سرمایهگذاري مورد
نیاز براي استان بستگي دارد .در صورتيکه بتوان آب و سرمایهگذاري الزم جهت کاهش ریسک
را براي استان فراهم نمود ،با اطمینان بیشتري ميتوان نسبت به دستیابي و تداوم اهداف برنامه
چهارم (که همراستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز ميباشند) امیدوار بود .در غیر اینصورت،
بهناچار باید ریسک بیشتر عدم دستیابي به اهداف برنامه را پذیرفت .ضمن آنکه با توجه به
نتایج مطالعه امکان کاهش ریسک به  51درصد یا کمتر وجود ندارد .علت این امر ،ممکن است
عدم تطابق ساختار اقتصادي استان و ظرفیت تولیدي بخشها با اهداف تعیینشده در برنامه
چهارم توسعه و یا عدم انعطافپذیري اقتصاد استان باشد؛ یعني به دلیل موانع ساختاري امکان
کاهش بیشتر ریسک وجود ندارد.
همانطور که اشاره شد حداقل سهم آب رودخانه زایندهرود در ارزش افزوده استان اصفهان،
 08/22درصد است .ارزش به دست آمده با توجه به نقش رودخانه زایندهرود در تأمین آب مورد
نیاز بخش کشاورزي حوضه زایندهرود که قطب کشاورزي استان اصفهان است و همچنین
اهمیت آن در تولید صنایع بزرگ و آببر استان از یک سو و کلیدي بودن این بخشها و تأثیر
بهسزاي آنها بر تولیدات کل اقتصاد از سوي دیگر ،قابل توجیه است.
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جدول ( )7نتايج حاصل از برآورد الگوي برنامهريزي خطي فازي بهازاي    0/ 7و ميزان آب و
سرمايهگذاري مورد نياز در استان (ثابت )1831
کل

نام بخش

ارزش افزوده
(ميليون ريال)

آب مورد نياز در
هر بخش
(مترمکعب)

کل آب مورد نياز

سرمايهگذاري

استان براي تأمين

مورد نياز در

تقاضاي نهايي هر

استان براي تأمين

بخش

تقاضاي نهايي
هر بخش

زراعت و باغداری

0666611

6164306491/11

6691263930/13

994140/19

پرورش حیوانات ،کرم ابریشم ،زنبور عسل و شكار

2944961

11999346/16

41314094/04

014941/34

جنگلداری

00231/60

4

91001/01

1142/03

ماهیگیری

92446/01

0491441/09

0006321/01

0136/40

معدن

103026

26219/04

1130440/11

139161/93

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

1109001

10013140/04

112146149/00

142419/16

ساخت محصوالت از توتون وتنباکو

2110/66

4

614400/12

1046/90

ساخت منسوجات

1169441

16610040/63

01190446/46

019066/12

ساخت پوشاك ،عملآوری و رنگ کردن پوست خزدار

100040/64

203446/39

301161/43

10116/11

تولید چرم و محصوالت چرمی

43630/14

240400/12

099413/41

00664/14

ساخت چوب و محصوالت چوبی

2444009

9192164/34

0249431/66

140406/03

ساخت کاغذ و انتشار رسانه های ضبط شده

110101/14

1234140/24

1934100/92

143623/93

ساخت فرآوردههای نفتی تصفیهشده و...

11342604

13943314/00

21910623/41

016290/91

ساخت مواد و محصوالت شیمیائی

1031139

3014913/43

3161641/02

042029/03

ساخت محصوالت الستیكی و پالستیكی

206030/34

0104096/49

0463431/01

116121/11

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

2342611

91613969/92

21661641/30

136063/11

ساخت فلزات اساسی

11409644

141944110/90

104201006/46

203294/24

1404612

4429203/41

6121002/42

149114/43

1114406

0361101/01

6631491/66

201099/34

ساخت محصوالت فلزی فابریكی بجز ماشینآالت و
تجهیزات

ساخت ماشین آالت و تجهیزات

برآورد سهم آب زایندهرود018 ...
ادامه جدول ()7
کل

نام بخش

ارزش افزوده
(ميليون ريال)

آب مورد نياز در
هر بخش
(مترمکعب)

کل آب مورد نياز

سرمايهگذاري

استان براي تأمين

مورد نياز در

تقاضاي نهايي هر

استان براي تأمين

بخش

تقاضاي نهايي
هر بخش

4461616/46

14426140/16

994240/09

ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی دیگر

03034/12

09310/34

204613/14

16909/63

ساخت ابزار پزشكی ،ابزار اپتیكی ،ابزار دقیق

126419/24

002464/31

611116/69

94134/04

ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمتریلر

336192/14

1621114/04

4199244/66

412221/63

ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

16010/29

214396/02

440292/33

11441/49

ساخت مبلمان ،سایر مصنوعات و بازیافت

340012

1444901/60

2000244/21

21603/44

تولید ،انتقال و توزیع برق

2111364

4

601410/24

140290/43

پاالیش و توزیع گاز طبیعی

110043/04

4

03342/40

2146/12

جمعآوری ،تصفیه و توزیع آب

214444/34

099002041/04

064632304/22

19400/12

ساختمانهای مسكونی

2134940

4

4022204/12

1142610/31

سایر ساختمانها

9442193

4

1996943/30

12262111/30

عمدهفروشی ،خردهفروشی ،خدمات تعمیراتی

14414234

4

3940411/21

0441430/31

هتل و رستوران

110191/34

4

0300092/03

11499/44

حمل و نقل و خدمات پشتیبانی آن

1020440

4

1326041/04

2033340/14

پست و مخابرات

1111611

4

214294/46

014933/46

واسطهگری مالی

1220994

4

411416/42

0304/40

190901/14

4

91616/60

010/44

مستغالت

6402601

4

1063106/94

201449/09

کرایه و خدمات کسب و کار

1112041

4

1103610/00

214612/14

امور عمومی

1919144

4

9211999/12

142049/21

ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی

بیمه

131201
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ادامه جدول ()7
کل

نام بخش

ارزش افزوده
(ميليون ريال)

آب مورد نياز در
هر بخش
(مترمکعب)

کل آب مورد نياز

سرمايهگذاري

استان براي تأمين

مورد نياز در

تقاضاي نهايي هر

استان براي تأمين

بخش

تقاضاي نهايي
هر بخش

امور دفاعی و انتظامی

2400034

4

1611600/40

14144/94

تامین اجتماعی اجباری

120930

4

49429/06

11310/06

آموزش

2110233

4

2210161/10

111420/03

بهداشت و مددکاری

2641304

4

0941490/06

99369/06

116962/04

4

460103/62

6944/66

خدمات تفریحی ،فرهنگی و ورزشی

124433

40411044/33

40996694/16

104644/14

سایر خدمات

014412

4

419661/01

0234/26

خدمات مذهبی و سیاسی

کل ارزش افزوده استان

116103811

حداقل آب مورد نياز

3320611111

قيمت سايهاي آب
حداقل سرمايهگذاري مورد نياز

( 1/1108ميليون ريال /متر مکعب)
80231111

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتيجهگيري و پيشنهادها
در مطالعه حاضر بهمنظور تعیین سهم آب زایندهرود در اقتصاد استان اصفهان ،با توجه به
ارتباط و تعامل بخشهاي اقتصاد با یکدیگر ،تلفیقي از الگوي داده -ستانده و برنامهریزي خطي
ت عدم برآورد
تماماً فازي ،مورد استفاده قرار گرفته است؛ نتایج حاصل بهازاي ریسکهاي متفاو ِ
شدن محدودیتها و اهداف برنامه ،متفاوت ميباشد .اما در مجموع ارزش واقعي هر مترمکعب
آب در استان اصفهان حداقل  01211ریال است .بر این اساس سهم آب زایندهرود حدود
 08/22درصد ارزش افزوده استان اصفهان ميباشد.
مقایسه نتایج حاصل با مطالعات گسترده صورت گرفته در ارتباط با تعیین ارزش اقتصادي آب،
نشان ميدهد اختالف بین ارزش بهدست آمده براي آب در مطالعه حاضر با مطالعاتي که در

برآورد سهم آب زایندهرود012 ...

آنها ارتباطات بینبخشي در محاسبه ارزش آب در نظر گرفته شده است (مانند مطالعه چن،
 5111و لیوو و همکاران )5116 ،بسیار کمتر از اختالف آن با مطالعاتي است که این امر را در
بررسيهاي خود لحاظ ننمودهاند.
همچنین مقایسه کلي نتایج بهدست آمده نشان ميدهد کل آب مورد نیاز بخش کشاورزي بیش
از مقدار آب مورد نیاز استان براي تأم ین تقاضاي نهایي تولیدات این بخش است .در واقع،
مقداري از آب مصرفشده در بخش کشاورزي ،به طور غیرمستقیم به مصرف بخشهاي دیگر
ميرسد .این موضوع مبین اهمیت لحاظ پیوندهاي بینبخشي در بررسي مسائل مربوط به آب
است .به عبارت دیگر بررسي نقش آب در یک بخش ،بدون در نظر گرفتن پیوندهاي آن بخش
با بخشهاي دیگر ارزش واقعي آب را بهدرستي نشان نخواهد داد .بر این اساس هرچند بخش
کشاورزي بزرگترین مصرفکننده آب است اما منافع حاصل از مصرف آب در این بخش تنها
محدود به خود بخش نميشود و به سایر بخشهاي اقتصاد نیز منتقل خواهد شد .لذا اهمیت
آب در بخش کشاورزي ،فراتر از تولید در این بخش است؛ زیرا تقویت یا آسیب آن ،دیگر
بخشهاي اقتصاد استان را نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر ميسازد.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه ،ميتوان پیشنهادات زیر را مد نظر قرار داد:
توجه به تأثیر غیرمستقیم آب بر تولید بخشهاي اقتصاد عالوه بر تأثیر مستقیم آن ،تصویر
واقعبینانهتري را از اهمیت آب در تولید بخشها در اختیار تصمیمگیران و سیاستگذاران قرار
ميدهد .بنابراین ،توصیه ميشود در بررسيهاي مرتبط با تعیین ارزش اقتصادي آب این
موضوع مدنظر قرار گیرد.
همانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان داد سهم آب زایندهرود در ارزش افزوده استان اصفهان،
حداقل  08/22درصد ميباشد .بنابراین ،اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامهریزي اصولي جهت
حفظ این شریان حیاتي که از پایههاي اصلي توسعه در استان اصفهان ميباشد ،ضروري است.
در این راستا الزم است بر حفظ اکوسیستم طبیعي حاکم بر این رودخانه اهتمام جدي شود.
همچنین از آنجا که استان اصفهان یکي از مهمترین استانهاي صنعتي کشور محسوب
ميشود و سهم بسزائي از تولیدات کشور را در بخشهاي اقتصادي به خود اختصاص داده
است ،به نظر ميرسد ارزش واقعي برآورده شده براي هر مترمکعب آب ( 01211ریال) در این
استان نسبت به استانهاي مجاور بیشتر باشد .از اینرو براي اجراي پروژههاي انتقال آب
زایندهرود به سایر استانهاي مجاور ،الزم است به توجیه اقتصادي آن توجه کافي شود.
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حداقل سرمایهگذاري مورد نیاز استان جهت دستیابي به اهداف برنامه چهارم توسعه،
 82520111میلیون ریال (به قیمت ثابت  )0801محاسبه شده است؛ بنابراین الزم است
حداقل رشد ساالنه سرمایهگذاري  6/01درصد باشد .با توجه به اینکه افزایش سرمایهگذاري و
منابع آب در دسترس دو عامل مهم کاهش ریسک در اقتصاد استان اصفهان ميباشند ،ایجاد
بستر مناسب به منظور افزایش این دو متغیر کلیدي در اقتصاد استان باید به عنوان
سیاستهاي راهبردي مد نظر برنامهریزان استان قرار گیرد .براي مثال ميتوان به تقویت و
حمایت از توسعه سرمایهگذاري بخش خصوصي ،کاهش ریسک و نوسانات ،هدایت نقدینگي
بهسمت سرمایهگذاري مولد و مدیریت بهتر منابع و مصارف آب اشاره نمود.
نتایج مطالعه نشان داد که کاهش ریسک تولید یا به بیان دیگر ریسک فعالیتهاي اقتصادي به
 51درصد یا کمتر در چارچوب ساختار فعلي اقتصادي استان و اهداف تعیینشده امکانپذیر
نميباشد ،لذا الزم است در تدوین استراتژيهاي بلندمدت در استان ،نسبت به تغییر ساختار
اقتصادي استان و تعدیل اهداف ،تأکید شود.

منابع
آذر ،ع .و فرجي ،ح )0801( .علم مدیریت فازي ،چاپ اول ،انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر ،تهران.
آقاپور صباغي ،م .و عزیزان ،ع )0801( .تعیین قیمت واقعي آب در شبکههاي آبیاري و زهکشي (مطالعه
موردي مارون) .مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران 0 ،تا  9آبان ،مشهد.
ابراهیمي ،ع.ر )0802( .ارائه معیار اقتصادي ارتقاي بهرهوري در صنعت آب .لوح فشرده مقاالت دومین
کنفرانس مدیریت منابع آب 8 ،تا  2بهمن ،اصفهان.
استانداري استان اصفهان )0801( .سالنامه آماري استان اصفهان .دفتر آمار و اطالعات ،اصفهان.
استانداري استان اصفهان )0806( .گزارش اقتصادي -اجتماعي استان اصفهان سال  .0802معاونت
برنامهریزي ،دفتر برنامهریزي و بودجه.
توفیق ،ف )0860( .تحلیل داده – ستانده در ایران و کاربردهاي آن در سنجش  ،پیشبیني و
برنامهریزي ،انتشارات آموزش انقالب اسالمي  ،تهران.
تهاميپور ،م ،.زارعپور ،ز .و شاوردي ،ع )0800( .برآورد ارزش اقتصادي آب در استان گلستان :بررسي
اهمیت انتخاب فرم تابعي صحیح در روش تابع تولید .مجموعه مقاالت هفتمین کنفرانس اقتصاد
کشاورزي ایران 02 ،تا  02بهمن ،تهران.

برآورد سهم آب زایندهرود016 ...
حسینزاده فیروزي ،ج .و سالمي ،ح )0869( .برآورد ارزش اقتصادي نهادههاي آب ،زمین و نیروي کار
خانوادگي در تولید چغندرقند (مطالعه موردي استان خراسان) .مجموعه مقاالت سومین کنفرانس
اقتصاد کشاورزي ایران 59 ،بهمن تا  0اسفند ،مشهد.
حسیني ابري ،س.ح )0805( .زایندهرود و اصفهان .فصلنامه تحقیقات اقتصادي.000 -012 :61 ،
حیاتغیبي ،ف )0800( .برآورد سهم آب زایندهرود در اقتصاد استان اصفهان ،پایاننامه کارشناسي
ارشد ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد.
دهقاني ،م .و مامنپوش ،ع.ر )0802( .خشکسالي اخیر و پیامدهاي آن بر منابع آب و کشاورزي حوضه
زایندهرود .لوح فشرده مقاالت دومین کنفرانس مدیریت منابع آب 8 ،تا  2بهمن ،اصفهان.
سازمان آب منطقهاي استان اصفهان )0806( .آمار منتشرنشده.
شریفي ،ن )0800( .الگوي برنامهریزي اقتصادي استان گلستان .انتشارات سازمان مدیریت و
برنامهریزي مازندران.
صفوي ،ح.ر .و افشار ،ع )0802( .مدلسازي یکپارچه منابع آب ،مطالعه موردي :حوضه آبریز زایندهرود.
لوح فشرده مقاالت دومین کنفرانس مدیریت منابع آب 8 ،تا  2بهمن ،اصفهان.
ضرابي ،ا ،.حلبیان ،ا.ح .و شبانکاري ،م )0801( .برنامهریزي انتقال بین حوضهاي آب از کارون به
زایندهرود .مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان.02 -16 :)0(55 ،
کریمکشته ،م.ح ،.کوپاهي ،م .و کیمیا ،ا.ج )0801( .استفاده بهینه از آب رودخانه سیستان ،مطالعه
موردي بخش شیب آب .فصلنامه اقتصادکشاورزي و توسعه.550 -096 :82 ،
مرکز آمار ایران )0802( .حسابهاي منطقهاي ،سالهاي .0802-0801
مرکز آمار ایران )0801( .سالنامه آماري ایران.
موسسه پژوهشهاي برنامهریزي و اقتصادکشاورزي و دبیرخانه ستاد برنامه پنجساله چهارم)0802( .
سند ملي توسعه استان اصفهان .انتشارات موسسه پژوهشهاي برنامهریزي و اقتصادکشاورزي-
مدیریت امور پردازش و تنظیم یافتههاي تحقیقاتي ،تهران.
مومنزاده ،س.ا ،.یزدانیان ،ح .و حبیبي ،ن )0802( .مدیریت حوضه زایندهرود و چالشهاي فراروي آن.
لوح فشرده مقاالت دومین کنفرانس مدیریت منابع آب 8 ،تا  2بهمن ،اصفهان.
میرزایي خلیلآبادي ،ح.ر .و ابریشمي ،ح )0801( .نقش آب در توسعه بخش کشاورزي .مجموعه مقاالت
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران 0 ،تا  9آبان ،مشهد.
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