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 چكیده
از  کیهر  در دیتول شیافزا این موضوع است که یپژوهش حاضر، بررس یهدف اساس

 ریمصرف آب در همان بخش و سا ی بر میزانتأثیر، چه زدیاستان  یاقتصاد یهابخش

ستانده -داده افتهیمیاز مدل تعم ،منظور نیا رسیدن به یبرا ؟دارداستان  یهابخش

 نیب یآب مجاز یهاانیمدل، جر نیبا استفاده از ا کهطوریبه ؛استفاده شده است

 یو خارج یمنابع آب داخل کی، به تفك0931در سال  استاناقتصادی مختلف  یهابخش

 ازیمورد ن میمقدار آب مستق که دهدینشان م ،پژوهش نیا جینتا .محاسبه شده است

ی اقتصاد یهادر همه بخش یینها یتقاضا یاضاف )میلیون ریال( واحد کی تأمین یبرا

این تقاضای نهایی  تأمینبرای  کهاست  یدر حال نیا ؛مترمكعب است 10حدود  ،استان

مربوط  جینتا. شودمصرف می میرمستقیغ به شكل نیز آب مترمكعب 39 بیش از ،اضافی

 یبخش اقتصاد 91 یهمه که اگر دهدینشان م ،زیآب ن یمبادله بیضرا یبه محاسبه

مصرف کنند،  یمترمكعب آب اضاف کی ،خود یینها یتقاضا تأمین منظوربه ،زدیاستان 

 زیمترمكعب آب ن 4/34از  شیب م،یمترمكعب مصرف مستق 91در کل اقتصاد عالوه بر 

ی )سایر مترمكعب آن از منابع خارج 7/30که  شودیمصرف م میرمستقیغ صورتبه

ت درنظر گرفتن مصارف بر اهمیّ ،. این نتایجشودیم تأمین های کشور(استان

بخشی آب مجازی، های بینداخلی و خارجی جریان منشأغیرمستقیم آب و نیز تفكیک 

 کند.می تأکیدآب  یحوزههای گذاریریزی و سیاستدر برنامه

 JEL: B41 ،C6 ،Q25 ،R12 بندیطبقه

بخشي آب، هاي بینداخلي و خارجي آب مجازي، جريان منشأمصرف آب، های کلیدی: واژه
   ستانده، استان يزد -مدل داده
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 مقدمه  -0

گذاران و پژوهشگران توجه بسیاري از سیاست ،ايريزي منطقهامروزه مفهوم برنامه

 يکه به گفتهچنانهاي مختلف در سراسر دنیا را به خود جلب کرده است؛ آنحوزه

در  ،ايريزي منطقه(، اين حد از توجه به موضوع برنامه1007) 1گالسون و مارشال

ي طرح نظر يسابقهاگرچه  ؛عصر سلطه نئولیبرالیسم، جاي تعجب و شگفتي دارد

هاي آدام اسمیت و حتي قبل از او نسبت اي را به انديشهريزي منطقهبرنامه

توان به تحوالت ناشي از تخصصي معرفي آن به مفهوم امروزي را ميامّا  ؛دهندمي

مربوط  1910 يدههدر اواخر  ،شدن مناطق مختلف در کشورهاي اروپايي و آمريکا

(. از آن زمان، اين مفهوم با 1006 و همکاران، 1دانست )نگاه شود به استیمسون

، 4ريزي شهري، برنامه3ايمنطقه يريزي توسعهعناوين متفاوتي از جمله، برنامه

در  7ريزي فضاييو برنامه 6ريزي استفاده از زمین، برنامه1ريزي سرزمینبرنامه

، 9)نگاه شود به ريچاردسون 8هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته استپژوهش

 (. 1007گالسون و مارشال،  و 1970

اقداماتي براي دستیابي به توزيع »اي را به عنوان ريزي منطقهبرنامه طورکليبه

تر توسعه اقتصادي بین مناطق مختلف، نسبت به حالتي که نیروهاي بازار همگن

زمین و ساير  هايکنند و نیز اقداماتي براي سامان دادن به تغییر کاربريايجاد مي

(. هدف اساسي 1011کنند )گالسون و مارشال، تعريف مي« امکانات در هر منطقه

 هاي اقتصاديتوزيع جمعیت و فعالیت ينحوهاي، سازماندهي به ريزي منطقهبرنامه

ها، به منظور ها، امکانات و منابع آندر مناطق مختلف، متناسب با نیازها، مزيت

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و ايجاد محیط بهتر است که اين هدف جنبه

 گیرد.زيستي را دربر ميمحیط

                                                           
1 Glasson & Marshall 
2 Stimson 
3 Regional Development Planning 
4 Urban Planning 
5 Territory Planning 
6 Land-Use Planning 
7 Spatial Planning 

 ها تا حدي درآن يهمه ؛ امّااگرچه قلمرو موضوعي هر يک از اين مفاهیم با يکديگر متفاوت است 8

 اي هستند.ريزي منطقهمفهوم برنامه يبردارنده
9 H. R. Richardson 
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شناخته « آمايش سرزمین»با اصطالح  عمدتاً ،اي در ايرانريزي منطقهبرنامه

گذاران قرار گرفته است. مروري بر اسناد توجه سیاست شده و به شدت مورد

 ،به عنوان مثال ؛سازدنمايان مي خوبيبهت اين موضوع را اهمیّ ،باالدستي کشور

کند که: باالترين سند فرادستي کشور، عنوان مي عنوانبهقانون اساسي،  48اصل 

ها و سطح استان برداري از منابع طبیعي و استفاده از درآمدهاي ملي دردر بهره»

شور، بايد تبعیض در کها و مناطق مختلف هاي اقتصادي میان استانفعالیت توزيع

هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمايه و که  طوريبهار نباشد، ک

کشور )بعد از  يهاي توسعهبرنامه يهمه«. باشد امکانات الزم در دسترس داشته

اند که آخرين مورد آن سند برنامه اي داشتهانقالب( نیز به اين موضوع توجه ويژه

سند  يتهیّهقانون اين برنامه، دولت را مکلف به  16 يمادهششم توسعه است. 

 آمايش ملي و استاني در سال اول اجراي قانون کرده است.

منابع آب در آن، بدون شک با توجه به شرايط اقلیمي کشور ايران و کمبود 

اي در کشور، درنظر گرفتن وضعیت منابع ريزي منطقههاي مهم برنامهيکي از جنبه

هاي اقتصادي يا گسترش فعالیت ،به عبارت ديگر ؛آب در مناطق مختلف آن است

بايست با درنظر گرفتن نیازهاي آبي اين ايجاد صنايع جديد در هر منطقه، مي

ن با ظرفیت منابع آب منطقه صورت گیرد. اين موضوع در ا و تناسب آهفعالیت

 چهچناندو چنداني برخوردار است.  اهمیّتتر از جمله استان يزد از مناطق خشک

بري اين بدون توجه به میزان آب ،هاي اقتصادي در اين استانگسترش فعالیت

 ييندهآها و تناسب آن با وضعیت آبي استان صورت گیرد، ممکن است که فعالیت

 يرکن اساسي و محور توسعه ،چرا که آب ؛استان با مخاطره مواجه شود يتوسعه

 (.1011، 10آيد )کنرپايدار هر منطقه به حساب مي

هاي کشور مربوط به استان يهمهکه بخش اعظمي از مصارف آب در  جاآناز 

، بررسي چگونگي مصرف آب در سیستم 11ها استهاي اقتصادي آنفعالیت

ضروري به نظر  ،ايريزي صحیح منطقهها، در راستاي برنامهاقتصادي اين استان

هاي در واقع بررسي اين موضوع که افزايش تولید در هر يک از بخش ؛رسدمي
                                                           

10 Connor 
بر اساس آمار منابع مختلف از جمله شرکت مديريت منابع آب ايران و نیز شرکت مهندسي آب و فاضالب، تنها  11

درصد آن در سیستم  91شود و حدود درصد از کل آب مصرفي کشور توسط خانوارها استفاده مي 1حدود 

رسد. توجه شود که همه مصارف آب شرب را مصرف ميهاي کشاورزي، صنعت و خدمات( به اقتصادي )بخش

 شود.هاي خدماتي مينبايد به بخش خانوار ارتباط داد، چرا که برخي از اين نوع مصارف، صرف فعالیت
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ي بر مصرف مستقیم و غیرمستقیم منابع آبي همان تأثیراقتصادي يک استان، چه 

گذاران مک ارزشمندي به سیاستتواند کهاي کشور( دارد، مياستان )و ساير استان

بنابراين معرفي مدلي که قادر باشد  ؛اي باشدريزي صحیح منطقهدر راستاي برنامه

از  کند،هاي اقتصادي يک منطقه را به خوبي تبیین چگونگي مصرف آب در بخش

هاي آن ستانده با توجه به قابلیت-فراواني برخوردار خواهد بود. مدل داده اهمیّت

هاي جريان يهاي اقتصادي، محاسبهتحلیل روابط بین بخش :همچون ،در مواردي

 ينیبشیو پ ييشناساهاي مختلف، مجازي مواد و منابع طبیعي در میان بخش

 ي، رشد اقتصاد ينیبشیو پي دیکل يهابخش نییتع ،يبازار کار و انرژ يازهاین

شود. مروري بر شناخته مياي ريزي منطقهعنوان يکي از ابزارهاي مهم در برنامهبه

دهد که بیشتر اقتصاددانان نشان مي ،مطالعات تجربي صورت گرفته در اين زمینه

مدل درآمدي کینزي يا  يستانده را بر ضرايب ساده-اي، برتري ضرايب دادهمنطقه

 (.1970اند )ريچاردسون، هاي پايه اقتصاد پذيرفتهمدل

پژوهش حاضر، بررسي اين موضوع گفته، هدف اساسي در راستاي مطالب پیش

هاي اقتصادي استان يزد، مصرف آب در است که افزايش تولید در هر يک از بخش

براي اين منظور،  ؛کندميمتأثر هاي استان را چگونه همان بخش و ساير بخش

ستانده مورد استفاده قرار گرفته است که روابط -مدلي مبتني بر جدول داده

 1390که براي سال  ،کشد. اين مدليزد را به تصوير ميبخشي آب در استان بین

بخشي آب را طراحي شده است، بر خالف ساير مطالعات مشابه داخلي، روابط بین

 ؛کندهاي کشور( بررسي ميبه تفکیک منابع آب داخلي و خارجي )ساير استان

تغییرات تولید يک بخش اقتصادي در استان  تأثیربنابراين اين مدل قادر است که 

يزد را بر مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب، هم از منابع داخلي استان و هم از 

 هاي کشور محاسبه کند.منابع آبي ساير استان

در پنج بخش تدوين شده است. پس از مقدمه، در بخش دوم،  ،مطالب اين پژوهش

ست. در بخش سوم روش پژوهش و مدل ادبیات نظري و تجربي موضوع تشريح شده ا

دهد. و در هاي پژوهش را ارائه ميمورد نظر تشريح شده است. بخش چهارم يافته

 پیشنهادها اختصاص يافته است. يارائهاگیري و نهايت، بخش پنجم به نتیجه
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 پژوهشادبیات  -9

جايگاه  ،زيستي در مباحث اقتصاديمیالدي، موضوعات محیط 1960 يدههتا 

با آشکار شدن اثرات مخرب  ،گذشته يدههطي چند  ؛ امّاچنداني نداشتند

موضوعات مرتبط با  1960 يزيست انساني، از دهههاي اقتصادي بر محیطفعالیت

زيست مورد محیط-اقتصاد يو رابطه شدزيست نیز وارد مباحث اقتصادي محیط

ت روز افزون اين موضوع اهمیّ(. 1006، 11توجه پژوهشگران قرار گرفت )ويالزکوز

ت يافتن زمان با اهمیّشد. هم 1970 يپايدار در دهه يموجب معرفي مفهوم توسعه

ها و مفاهیم اقتصادي، نظريه يزيستي در مباحث مربوط به توسعهمسائل محیط

رشد بودند. شايد گیري و اي نیز در حال شکلريزي منطقهمربوط به موضوع برنامه

هاي يکي از جنبه ،زيستمحیط يمسألهمنجر شده است که  ،زماني همین تقارن

اي و آمايش سرزمین را تشکیل دهد )نگاه شود به گالسون و ريزي منطقهمهم برنامه

 (. 1007مارشال، 

يافته و محدوديت به داليلي از جمله فراواني نسبي آب در کشورهاي توسعهبنا 

ل توسعه، تا اوايل قرن حاضر میالدي، موضوع هاي مورد نیاز در کشورهاي در حاداده

)دوآرت و  گرفتزيست قرار ميمحیطي حوزهتر مورد توجه اقتصاددانان کم ،آب

کمبود آب در بسیاري از کشورهاي  يمسأله(. با اين وجود، تشديد 1011، 13يانگ

يکي از  عنوانبهپذيري به منابع آب، جهان، باعث شده است که امروزه دسترس

(. 1011و همکاران،  14آيد )کازکاروشمار اي بهريزي منطقهعناصر قدرتمند در برنامه

میالدي،  1000 يدههدوم  ينیمهويژه از به ،اخیرهاي سالبر اين اساس، طي 

ستانده، به بررسي مصرف آب در سیستم -کارگیري روش دادهمطالعات فراواني با به

(. يکي 1011اند )دوآرت و يانگ، تلف جهان پرداختهاقتصادي کشورها و مناطق مخ

اثرات  يستانده در اين زمینه، قابلیت آن در محاسبه-هاي اصلي مدل دادهاز مزيت

 زيست است.هاي اقتصادي بر محیطغیرمستقیم فعالیت

تولیدي  يهاتی، فعالاقتصادي ي مختلفهابخش نیبا توجه به روابط متقابل ب

بر مصرف منابع آب  زین میرمستقیبه شکل غ میعالوه بر اثرات مستق هر بخش،

عالوه بر  ،چرا که يک بخش اقتصادي براي تولید محصوالت خود ؛گذاردمي تأثیر

                                                           
12 Vela´zquez 
13 Duarte & H. Yang 
14 Cazcarro 
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ها نیز براي تولید هاي ديگري نیز احتیاج دارد که هرکدام از اين نهادهآب به نهاده

تولید هر واحد ستانده در يک  در واقع با ؛هاي ديگري نیاز دارندخود به نهاده

 يشود که به زنجیرهايجاد مي ،بخشيهاي بیناي از وابستگيبخش، زنجیره

 تأمین يها در زنجیرهمعروف است. از طرفي تولید هر کدام از اين نهاده 11تأمین

هاي اي از جريانهمواره چرخه ،بنابراين ؛نیز به مقادير مشخصي آب نیاز دارد

هاي مختلف اقتصادي در جريان است که تبیین چگونگي بین بخشمجازي آب در 

گذاران به منظور اتخاذ تواند کمک ارزشمندي به سیاستمي ،هااين جريان

 چند مورد از  ،حساب آيد. در ادامهبه ايمنطقهصحیح ملي و  16هايبرنامه

سي ستانده به برر-هاي اخیر با استفاده از مدل دادهکه طي سال هاييپژوهش

 اند، اشاره شده است.مصرف آب در کشورها و مناطق مختلف جهان پرداخته

ستانده و -داده لیبا استفاده از تحل خود پژوهشدر  ،(1001) و همکاران دوآرت

اقتصاد  يدیتول يهارفتار بخش ن،یشیو پ نیپس يوندهایبر پ يروش خاص مبتن

را مورد مطالعه قرار دادند.  آب میرمستقیو غ میکنندگان مستقمصرف عنوانبه ایاسپان

مصرف آب  يهاکشور و داده نيا 1991ستانده سال -ها با استفاده از جدول دادهآن

را به  ایمختلف اقتصاد اسپان يهابخش ،ها(داده تي)به علت محدود 1997در سال 

مربوطه پرداختند. بر اساس  يهالیو تحل فیو به توص کردند میهشت بلوک تقس

با  يها، بخش«خدمات ريسا»و  «ييمواد غذا» ،«يکشاورز» يهاآمده، بلوک به جينتا

، «خدمات ريسا» نیهمچن,آب هستند میرمستقیو غ میاز نظر مصرف مستق تیّاهم

را در مصرف آب  ينقش مهم «يکشاورز»و  «کیفلزات و الکترون ،ييایمیمواد ش»

در بخش  آببا توجه به شدت مصرف  ،تي. در نهاکننديم يباز يدنیآشام

 يهابخش و بخش نيا يهاتیاست در فعال ازیباورند که ن نيها بر اآن «يکشاورز»

 محدود شوند. هاتیفعال نيا ينظر شده و حت ديتجد ،مرتبط با آن

بخشي  10ستانده -با استفاده از جدول داده، (1009وانگ و همکاران )

اين  ياقتصاد ستمیآب در س يبخشنیروابط ب يه بررسچین، ب 17يشهرستان ژانگ

مواد  دیتول» يهاکه بخش دهدينشان م ها،نتايج پژوهش آنپرداختند.  شهرستان

مقادير زيادي آب به شکل  ،به ازاي هر واحد تولید خود «داريجتگل»و  «ييغذا

، «حمل و نقل و ارتباطات» يهابخش ،در مقابلکنند. مستقیم مصرف مي
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 يریکارگبا بهامّا  ؛دارند يکم میمستق يبراگرچه آب ،«خدمات»و « ساختمان»

 ژهيوآب مصرف شده )به ياديز ريمقاد دشانیتول نديفرآ درکه  ياواسطه يهانهاده

آب هستند.  زياديحجم  يکنندهمصرف ،میرمستقیغ طوربه(، يکشاورز يهانهاده

به ترتیب به حدود  ،هانسبت مصرف غیرمستقیم به کل مصرف آب در اين بخش

به عبارت ديگر، به ازاي هر مترمکعب مصرف ؛رسددرصد مي 1/96و  9/97، 1/98

مترمکعب  39/14و  68/47، 61/13ها، به ترتیب حدود مستقیم آب در اين بخش

 آب به شکل غیرمستقیم و پنهان مصرف خواهد شد.

 يمحاسبهمربوط به  هايپژوهشاز  ياریدر بس که ( معتقد است1009لنزن )

برش  يخطا ي، نوعاست ستانده استفاده شده-داده ریغ يهاکه از روش يآب مجاز

درنظر گرفته  تأمین يرهیتنها مرحله اول زنج ،مطالعات نيچرا که در ا ؛وجود دارد

بر اين  گرفته شده است. دهيناد ،رهیزنج نيمراحل ا رينهفته در سا يشده و آب مجاز

مصرف آب سال  يهاو داده 18ياستانده چندمنطقه-مدل دادهاو با استفاده از اساس، 

 التيا دکننده،یتول دگاهياز د يساده يهالیکه بر اساس تحل دهدينشان م ،1006

 ؛است يخالص آب مجاز يواردکننده کي( ای)واقع در کشور استرال 19ايکتورريو

محصوالت با  تأمین يرهیدر سراسر زنج شدههیآب تعب يکه با محاسبهيدرحال

حجم قابل  يبه طور خالص صادرکننده التيا نيستانده، ا-داده لیاستفاده از تحل

 است. يآب مجاز يامالحظه

 نیز و میرمستقیو غ میمصرف مستق ي( به بررس1013) 10و همکاران وبکویم

 نيا جيپرداختند. نتا کايآمر زينويليو ا ایفرنیکال التيدر دو ا يتبادل آب مجاز

 صورت گرفته 1008سال  يبخشستانده هفت-داده اولجد يهيکه بر پا ،مقاله

، «دام»، «برق دیتول»، «زراعت»، «11يپروريآبز» يهابخش ،دهدينشان م است،

 نيرا دارند. ا میمستق يبرآب نيباالتر بیترتبه« صنعت»و « خدمات»، «معدن»

 ،يمورد بررس التيهر دو ا ،1008که در سال  دهندينشان م نیهمچن ،جينتا

 التيدر ا يکه خالص صادرات آب مجاز ،اندبوده يخالص آب مجاز يصادرکننده

درصد کل  19حدود  ،ایفرنیکال التيدر ا همچنین .؛اس زينويليبرابر ا 3/1 ایفرنیکال

 زينويليا التيا يمقدار برا نيکه ا است صادر شده يمجاز صورتبه ،يآب مصرف
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مصرف  يها)هم داده يآمار يهابه داده يعدم دسترس ان،يپا در .درصد است 71

 يرا مجبور به استفاده از منابع آمار گرانپژوهشستانده( که -آب و هم جدول داده

 مطالعه ذکر شده است. نيا يهاتيمحدودعنوان بهب ،دست دوم کرده

استان  30 نیب يتبادل آب مجاز ،خود پژوهش( در 1016) و همکاران 11هوآنگ

ها را مورد استان ريصادرات هر استان بر مصرف آب سا تأثیر نیو همچن نیکشور چ

سال  ياستانده چندمنطقه-جدول داده يهيمطالعه که بر پا ني. در ادندقرار دا يبررس

مصرف آب سال  يهاموجود، از داده يهاتيمحدود لیانجام شده، به دل 1007

که کل حجم آب  دهديم نشان ،هاپژوهش آن جياستفاده شده است. نتا 1008

 77مترمکعب است که  اردیلیم 3/106 ن،یچ يهانهفته در صادرات استان يمجاز

است. صادرات کاالها و خدمات  يشرق يهادرصد آن مربوط به صادرات استان

در  يرا بر صادرات آب مجاز تأثیر نيشتری، ب14انگسویو ج 13گوانگدونگ يهااستان

مترمکعب(. در طرف  اردیلیم 7/18و  1/13 بیسطح کل کشور داشته است )به ترت

را بر صادرات آب  تأثیر نيشتریب ،رمقابل، صادرات کاالها و خدمات در سطح کل کشو

با  بیداشته است )به ترت 11انگیجنیگوانگدونگ و ش انگسو،یج يهااستان يمجاز

 .مترمکعب( اردیلیم 1/13و  1/13، 6/17

تعادل  کرديبا رو غالباًرا مصرف آب در اقتصاد ، رانيموجود در ا هايپژوهش

و همکاران،  يزديمازار )عرب اندي بررسي کردهبر بخش کشاورز تأکیدو با  ييجز

در  يتعادل عموم کرديمطالعات با روبرخي  ،ریاخ يهاوجود در سال ني(. با ا1391

آب و اقتصاد را  يرابطه ،ياجتماع يحسابدار سيماتر ايستانده -قالب مدل داده

( در 1386) يشميو ابر يآبادلیخل ييرزایم. از جمله اندقرار داده يمورد بررس

-با استفاده از جدول داده «ينقش آب در توسعه بخش کشاورز»با عنوان  يامطاله

بخش  يدر توسعهويژه به ،نقش بخش آب را در اقتصاد ،1378ستانده سال 

از  يکي ،مطالعه، بخش آب نيا جي. بر اساس نتاانددادهمورد مطالعه قرار  يکشاورز

  ،نیشیو پ نیپس يوندهایاست که از لحاظ پ رانياقتصاد ا يدیکل يهابخش

 نيدر ا يگذارهيو ششم قرار دارد و هر واحد سرما ازدهمي يرتبهدر  بیترتبه

 .شوديم میرمستقیو غ مینفر اشتغال مستق 019/0 جاديباعث ا ،بخش
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-داده لیخود با استفاده از تحل ي( در مقاله1393) يداران يعیو رف يکرباس

اقتصاد بر مصرف آب  يينها يتقاضا يدر اجزا رییاثر تغ يبه بررس ،ستانده

ها با آنپژوهش  جيپرداختند. بر اساس نتا يدر استان خراسان رضو ياورزکش

 يهااقتصاد، مصرف آب در بخش يينها يتقاضا ياز اجزا کيدر هر  شيافزا

صادرات و  يدرصد 10 شي. با افزاابدييم شيافزا يبخش کشاورز ويژهبه ،مختلف

 711746و  860341 زانیبه م بیترتبه ،مصرف کل آب يمصرف بخش خصوص

 بیبه ترت ،شيافزا نيدر ا يکه سهم بخش کشاورز ابدييم شيمترمکعب افزا زاره

و  يمصرف دولت شياست که افزا يدر حال نيا ؛درصد است 01/98و  74/91

 پژوهش، نيا يهاافتهيبر مصرف آب ندارند. بر اساس  يچندان تأثیر ،يگذارهيسرما

در بخش  ويژهبه ،را بر مصرف آب تأثیر نيشتریب ،صادرات يتوسعه يهااستیس

 داشته است. يکشاورز

هنگام ستانده به -( با استفاده از جدول داده1391و همکاران ) يپاشاک يجواد

و  نیآب، زم يکيزیو مقدار ف يينها يتقاضا نیارتباط ب يبه بررس 1391،شده سال 

 ،هاآن ياستفادهمورد  يستانده-جدول دادهپرداختند.  رانيانسان در اقتصاد ا

« خدمات»و « ساختمان»، «صنعت»، «معدن» ،«يکشاورز»شامل پنج بخش 

و « صنعت» «يکشاورز» يهابخش، پژوهش نيا جي. بر اساس نتااست

 13911، 61711 میرمستقیو غ میمستق يندهيفزا بيبا ضرا بیترتبه ،«ساختمان»

 ،اين نتايج اند.داشته اکل ر يبرآب نيشتریب ،الير اردیلیمترمکعب به م 3160و 

واحد  کي ،هابخش يهمه يينها يکه تقاضا يدرصورت دهدنشان مي نیهمچن

 19/70104 شيبا افزا يمصرف آب در بخش کشاورز ابد،ي شي( افزاالير ونیلی)م

 .افتيخواهد  شيها افزابخش رياز سا شتریب يمترمکعب ونیلیم

موضوع که  نيبا اشاره به ا خود پژوهشدر  (1391و همکارن ) يزديمازار عرب

 يهانظام يطهیصورت پنهان و خارج از حمصرف آب، به يبخشنیمبادالت ب

 نيا ياند. برامبادالت کرده نيا نییدر تب يسع رد،یگيم صورتموجود  يحسابدار

با  استفاده کرده و (1390سال  يستانده )جدول داخل -ها از مدل دادهآن ،منظور

بخشي آب در اقتصاد مبادالت بین يمقدار-يارزش يبیو ترک يمقدار کرديدو رو

 يبخش کشاورز که دهدينشان م ،مطالعه نيا جي. نتاايران را بررسي کردند

مصرف آب  يندهيفزا بيضرا نيترکم م،یمصرف مستق میحجم عظ رغميعل

در اين رابطه، بخش صنايع وابسته به کشاورزي ( را دارد. میکل به مستق يبر)آب
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مصرف آب است.  يهمیلیون مترمکعب، داراي بیشترين ضرايب فزايند 31/148با 

که از منظر بخش  دهدمينشان  ،زیف آب نبخشي مصر نیپنهان مبادالت بي اليه

درصد  18درصد و از منظر بخش تقاضا کننده  1/91کننده، بخش کشاورزي عرضه

توان تنها اين مطالعه را مي دهد.از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص مي

بخشي آب در کشور را به تصوير کشیده و داخلي دانست که روابط بین يمطالعه

تنها منبع داخلي  ياد شده، يدر مطالعه ،مورد تحلیل قرار داده است. با اين وجود

اين  عالوه بر اين، ؛بخشي آب مجازي مورد توجه قرار گرفته استهاي بینجريان

اي در سطح استاني يا عهمطالعه در سطح ملي انجام شده و تا کنون هیچ مطال

براي اولین بار  ،حاضر ياي، به تحلیل اين موضوع نپرداخته است. در مطالعهمنطقه

بخشي آب مجازي در سطح استاني )استان يزد( و با تفکیک منابع هاي بینجريان

به  ؛هاي کشور( مورد بررسي قرار گرفته استآب داخلي و خارجي )ساير استان

شود که افزايش تقاضاي نهايي در هر ن مطالعه نشان داده ميدر اي ،عبارت ديگر

ي بر مصرف آب در همان استان و نیز ساير تأثیربخش اقتصادي استان يزد، چه 

 هاي کشور خواهد داشت.استان
 

 شناسی پژوهشروش -9
 ستانده - مدل داده -9-0

بسیار ساده و در عین حال اساسي  يبر يک ايده ،ستانده-چارچوب کلي مدل داده

متکي است که بر مبناي آن، ستانده يک بخش اقتصادي از طريق مصرف 

يک  يتوانند ستاندهخود مي ينوبهها به آيد که اين نهادههايي به دست مينهاده

(. بر اين اساس، سیستم تعامالت و 1009، 16بخش ديگر باشند )سارجنتو

-اصلي مدل داده يهاي مختلف اقتصادي، هستهبخشهاي متقابل بین وابستگي

صورت سیستم معادالت خطي به ،دهد. اين روابط متقابلستانده را تشکیل مي

 شود:( خالصه مي1) يماتريسي آن به صورت رابطهشود که فرم نشان داده مي
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 نیز Aبردار تقاضاي نهايي است.  Yکل و  يبردار ستانده X(، 1) يدر رابطه

 Aاز ماتريس  ijaشود. عنصر ماتريس ضرايب فني تولید )ضرايب نهاده( نامیده مي

هاي ، چه میزان از نهادهiدهد که براي تولید يک واحد ستانده بخش نشان مي

)(1ام مورد نیاز است. ماتريس j بخش  AI  نیز به عنوان ماتريس معکوس

کل نیازهاي مستقیم و  يدهنده( نشانijlلئونتیف شناخته شده و هر عنصر آن )

يک واحد اضافي تقاضاي  تأمینبه منظور  jهاي بخش ، از نهادهiخش غیرمستقیم ب

 (.1009نهايي است )میلر و بلیر، 

 ای دومقیاسهستانده منطقه - مدل داده -9-9

هاي اقتصادي بر منابع آب يک منطقه، بهتر است فعالیت تأثیرتر براي بررسي دقیق

؛ تمايز قايل شد ،مجازي داخلي و وارداتي محصوالت مختلف که بین محتواي آب

هاي مورد نیاز براي تولید محصوالت يک منطقه، که برخي از نهادهجاآناز  ،در واقع

بنابراين بخشي  ؛شودمي تأمیناز خارج از منطقه )ساير مناطق ملي يا خارج کشور( 

دارند. از کل مقدار خارجي  منشأاز محتواي آب مجازي نهفته در اين محصوالت 

خارجي(، بخشي از آن مربوط به واردات از  منشأآب مجازي خارجي )آب مجازي با 

رو با از اين؛شودساير مناطق ملي و بخش ديگر مربوط به واردات از خارج کشور مي

 تأثیرآيد که وجود ميستانده داخلي و وارداتي، اين امکان به-تفکیک جدول داده

تغییرات تولید در يک منطقه، بر مصرف منابع آب به تفکیک منابع داخلي و 

ستانده به منظور انجام -هاي دادههاي اخیر مدلخارجي بررسي شود. در سال

اند گسترش يافته« 17ستانده چندمقیاسه-تحلیل داده»چنین محاسباتي، با عنوان 

 (.1017، و شائو و همکاران 1017)نگاه شود به لیو و همکاران، 

به تفکیک  ،بخشي آب در اقتصاد استان يزدهاي بینجريان ،در پژوهش حاضر

در واقع به  ؛هاي کشور( بررسي شده استمنابع آب داخلي و خارجي )ساير استان

هاي آبي ناشي از منابع خارج از کشور ناديده گرفته شده است. دو دلیل جريان

هاي اي بخشورد نیاز )واردات واسطههاي معدم دسترسي به دادهدلیل به نخست 

خارج کشور  منشأاز  ،هاکه اين جريانجاآناقتصادي استان از خارج کشور(. دوم، از 

 ،هابنابراين ناديده گرفتن آن ؛ي بر منابع آب داخلي کشور ندارندتأثیرهستند، 

 کند.خللي بر هدف اصلي اين پژوهش وارد نمي

                                                           
27 Multi-scale input-output analysis 
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ستانده  -پژوهش، الزم است که جدول دادهبه منظور تحقق اهداف محاسباتي 

به تفکیک ضرايب داخلي و ضرايب وارداتي )واردات از ساير مناطق  ،استان يزد

اين جدول، از روش سهم مکاني ي تهیهحاضر، براي پژوهش کشور( تهیه شود. در 

AFLQ  فاقد هرگونه واردات  ،آمده از اين روشدست بهاستفاده شده است. ضرايب

اي ضرايب داخلي منطقه ،به عبارت ديگراست؛ مناطق يا از خارج کشور از ساير 

 (. 1016، 18هستند )فلگ و توهمو

شود تکنولوژي تولید در سطح فرض مي ،که در روش سهم مکاني جاآناز 

 ،يامنطقه بياز ضرا يمل يداخل بيتفاوت ضرا ؛همانند سطح ملي است ،منطقه

( 3. روابط )19دهديرا نشان م کشور مناطق ريمنطقه از سا يواردات واسطه بيضرا

هاي در روش ،ايضرايب نهاده داخلي و وارداتي منطقه ي( چگونگي محاسبه4و )

 دهند:سهم مکاني را نشان مي

ijijij aqr ˆ                                                                              )3( 
   

ijijij ram ˆˆ                                                                              )4( 
  

ضريب  ijqاي( ملي، ضرايب نهاده داخلي )بدون واردات واسطه ijaکه در آن 

 ijm̂ضرايب نهاده داخلي منطقه و  ijr̂(، AFLQسهم مکاني )در اين پژوهش 

 است. کشور مناطق ريمنطقه از سا ايواردات واسطهضرايب 

، از AFLQاستان يزد با استفاده از روش  يستانده-جدول دادهي تهیهبراي 

استفاده هاي مجلس، مرکز پژوهش 1390شده سال هنگام بهستانده -جدول داده

با توجه پژوهش، بخش اقتصادي است که در اين  71داراي  ،شده است. اين جدول

بخش به  10هاي در دسترس مصرف آب، در به ساختار تولیدي استان يزد و داده

 ( تجمیع شده است.1شرح جدول )
 

 

 

                                                           
28 Flegg & Tohmo 

اي سهم مکاني خودداري شده است. براي هبه منظور جلوگیري از افزايش حجم مقاله، از تشريح روش 19

( و 1016و  1013( و فلگ و توهمو )1011رجوع شود به کوالوسکي ) ،کسب اطالعات بیشتر در اين زمینه

 (.1396نصراللهي و زارعي )
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 هاي اقتصادي استان يزد در اين مطالعهعناوين و شماره بخش :0جدول 

 نام بخش
شماره 

 بخش
 نام بخش

شماره 

 بخش

 11 اساسي فلزات ساخت 1 کشاورزي

 11 تجهیزات و آالتماشین بجز فابريکي فلزي محصوالت ساخت 1 معدن

 13 ديگر جاي در نشده بنديطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت 3 دخانیات و آشامیدني غذايي، مواد صنايع

 14 دفتري آالتماشین و برقي هايهدستگا ساخت 4 منسوجات ساخت

 11 الکترونیکي ابزار ساير و پزشکي ارتباطي، صنايع 1 دباغي و چرم پوشاک، صنايع

 16 نقل و حمل تجهیزات ساخت 6 چوبي محصوالت و چوب ساخت

 7 انتشار و چاپ مقوا، کاغذ، صنايع،
 و ديگر جاي در نشده بنديطبقه مصنوعات مبلمان، ساخت

 بازيافت
17 

 هايسوخت و زغال نفت، شیمیايي، صنايع

 ايهسته
 18 گاز و برق آب، 8

 19 ساختمان 9 پالستیک و از الستیک محصوالت ساخت

 10 خدمات 10 غیرفلزي کاني محصوالت ساير

 

 یافته مصرف آبستانده تعمیم - مدل داده -9-9

زيستي، هاي محیطبراي انجام تحلیل ،ستانده-هاي تعمیم مدل دادهيکي از روش

زيست )يا مصرف منابع طبیعي( اضافه کردن يک بردار سطري از آلودگي محیط

ول محاسبات اين پژوهش،  ي مرحلهستانده است. بر اين اساس،  -به جدول داده

( 1) يهاي مختلف است. اين کار با استفاده از رابطهبري مستقیم بخشتعیین آب

 :شودانجام مي

j

jd

j
x

w
w                                                                                   )1( 

   
کل ستانده و کل مصرف آب در  يدهندهنشان بیبه ترت jwو  jxکه در آن 

d.ام استjبخش 

jw  بخش  میمستق يبرآبنیزjکه بخش  دهديام است و نشان مj 

 .دارد ازین )به شکل مستقیم( چقدر آب ،خود يهر واحد ستانده دیتول يبرا

بخشي، هاي قبل اشاره شد، به دلیل روابط متقابل بینگونه که در بخشهمان

غیرمستقیم نیز مقاديري  طوربهعالوه بر مصرف مستقیم،  jبراي تولید ستانده بخش 

 شود:( نشان داده مي6) يمعادلهي وسیلهبهشود که اين روابط آب مصرف مي
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ij

n

i

t

i

d

j

t

j awww .
1




                                                                   )6( 

  

tستانده و -ضرايب فني تولید در جدول داده ijaکه در آن 

jw بري کل آب

بري مستقیم و قسمت فوق، آب ياول سمت راست معادلهام است. قسمت j بخش

 jبري غیرمستقیم )مصرف غیرمستقیم آب به ازاي هر واحد تولید( بخش دوم، آب

معادالت  يوسیله( به6) يرابطه يدهد. شکل ماتريسي و فرم حل شدهرا نشان مي

 شود:( نشان داده مي8( و )7)

AWWW tdt .                                                                      )7( 
  

1)(.  AIWW dt                                                                    )8( 
   

tکه در آن 
W  وdW و مستقیم بري کل بردارهاي آب يدهندهبه ترتیب نشان

ستانده است.  -نیز ماتريس ضرايب فني جدول داده Aهاي اقتصادي هستند. بخش

دهد نشان مي ،کند که هر عنصر آن( يک بردار سطري را محاسبه مي8) يرابطه

چقدر آب به  ،يک واحد افزايش يابد، در کل اقتصاد ،اگر ستانده يک بخش خاص

 شکل مستقیم و غیرمستقیم مصرف خواهد شد.

 صورتبهبخشي آب در اقتصاد، ( ماتريس روابط بین7) يبا گسترش رابطه

 شود:( تعريف مي9) يرابطه

 IAIWW d  1* )(ˆ                                                             )9( 
  

dکه در آن 
Ŵ ماتريسي بري مستقیم است ماتريس قطري آب يدهندهنشان(

هاي مستقیم قرار دارد و ساير عناصر آن صفر بريکه روي قطر اصلي آن آب

*هستند(. عنصر 

ijw  از ماتريس*
W بخش  يدهد که اگر ستاندهنشان ميj  يک

به شکل غیرمستقیم مصرف  iواحد افزايش يابد، چقدر آب اضافي در بخش 

 بخش میرمستقیبري غآب س،يماتر نيمجموع عناصر هر ستون ا نيبنابرا ؛شودمي

 دهد.مربوط به آن ستون را نشان مي

بري مستقیم بخش موجود در ستون بر آب W*با تقسیم عناصر ماتريس 

دهد در صورت افزايش يک واحدي شود که نشان ميمتناظر، ماتريسي تشکل مي
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ها مصرف خواهد شد. اين بخش، چقدر آب در ساير بخشمصرف آب در هر 

ود و عناصر آن با شآب شناخته مي يبا عنوان ماتريس ضرايب مبادله ،ماتريس

 شود:( محاسبه مي10) ياستفاده از رابطه
d

jijij ww*                                                                            )10(  

يک واحد  jدهد اگر تقاضا براي آب در بخش نشان ميij(، 10) يدر رابطه

تقاضاي نهايي خود مصرف  تأمینيک واحد آب اضافي براي  jافزايش يابد )بخش 

بنابراين اين ماتريس  ؛مصرف خواهد شد iکند( چه مقدار آب اضافي در بخش 

 کند.هاي ديگر را منعکس مييک بخش اقتصادي و ساير بخشهاي آب بین وابستگي

هاي آب مجازي داخلي و خارجي تفکیک جريان منظوربهدر پژوهش حاضر، 

جداگانه هم بر مبناي جدول  طوربه)ساير مناطق کشور(، محاسبات مورد اشاره، 

اي استان انجام شده داخلي و هم جدول ضرايب واردات واسطه يستانده-داده

هاي داخلي، تعامالت بین بخش يستانده-در جدول ضرايب دادهجاکه آناست. از 

بنابراين محاسبات مبتني  ؛اي وجود نداردداخلي استان ارائه شده و واردات واسطه

بخشي آب ناشي از منابع داخلي را به نمايش هاي بینبر اين جدول، جريان

افزايش تولید و مصرف که  دهدينشان م ،اين محاسباتدر واقع نتايج  ؛گذاردمي

دارد. در طرف  iي بر مصرف منابع آب داخلي در بخش تأثیرچه  jآب در بخش 

بخشي هاي بیناي، جريانمقابل، محاسبات مبتني بر جدول ضرايب واردات واسطه

 کند.آب ناشي از منابع خارجي را محاسبه مي
 

 های پژوهشداده -9-9

مربوط  يهاداده مورد نیاز است. الف(داده براي انجام محاسبات اين پژوهش، دو نوع 

ها در جدول داده نيکه ا استان يزد اقتصاد هاي مختلفبخش نیبمتقابل به روابط 

مربوط به  يهادادهب( موجود است.  (1390ه مورد استفاده )جدول سال ستاند-داده

ي از منابع مختلف آمار نیزها داده نيا يزد. ي استاناقتصاد يهامصرف آب در بخش

از جمله سازمان جهاد کشاورزي استان يزد، شرکت آب و فاضالب استان يزد و مرکز 

هاي موجود، برخي از محدوديتدلیل بهاند. آمار ايران گردآوري و برآورد شده

له از جم ،هاي مختلف با درنظر گرفتن برخي مفروضاتهاي مصرف آب در بخشداده

وري آب )نسبت ستانده به مصرف آب( در سطح استان و کل يکسان بودن بهره

هاي کشور، برآورد شده است. اين نکته نیز قابل ذکر است که عدم دسترسي به داده



 1397 . زمستان4 شماره .11ي دوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه             02
 

مصرف آب، محدوديت مورد اشاره در بسیاري از مطالعات مشابه حتي در کشورهاي 

 يافته است.توسعه
 

 نتایج پژوهش -4

هاي مربوط به ارزش ستانده، مقدار مصرف آب و (، داده1) يشمارهدر جدول 

گذاري هاي اقتصادي استان يزد ارائه شده است. شمارهبري مستقیم بخشآب

( انجام 1ها در اين جدول )و ساير جداول اين پژوهش(، بر اساس جدول )بخش

با  ،ي استاندهد که بخش کشاورزنشان مي ،هاشده است. تجزيه و تحلیل اين داده

 يهمهآب در بین ي کنندهمصرفترين درصدي، بزرگ 1/93سهم حدود 

 17/63همچنین با مصرف حدود  ،هاي اقتصادي استان يزد است. اين بخشبخش

مترمکعب آب براي تولید يک میلیون ريال محصول خود، با اختالف بسیار زيادي 

 ز دارد.بري مستقیم را نیها، بیشترين آبنسبت به ساير بخش
 

 (.1390هاي اقتصادي استان يزد )هاي مربوط به بخشرخي از شاخصب: 9جدول 

 بخش
 ستانده

 )میلیارد ريال(

 مصرف آب

 )هزار مترمکعب(

 بري مستقیمآب

 )مترمکعب به میلیون ريال(

1 17639 1121400 63/57 

1 16139 14884 0/92 

3 4916 7975 1/62 

4 4039 1690 0/42 

1 66 94 1/42 

6 81 85 1/04 

7 298 165 0/55 

8 1631 880 0/54 

9 1988 788 0/40 

10 10359 4957 0/48 

11 17800 11870 0/67 

11 1323 903 0/68 

13 1197 963 0/80 

14 2677 340 0/13 

11 116 363 3/13 

16 117 259 2/21 

17 820 1183 1/44 

18 6238 5793 0/93 

19 11203 1567 0/14 

10 62227 22933 0/37 

 - 1199092 160871 کل

 هاي مصرف آب: محاسبات پژوهش بر مبناي دادهمأخذ
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استان آب در اقتصاد  يبخشنیبه دست آمده از محاسبات مربوط به روابط ب جينتا

 يکه به ازا دهدينشان م ،جدول ني( ارائه شده است. هر عنصر ا3در جدول ) ،يزد

به  از منابع داخلي و خارجي ستون( چقدر آب) j بخش يواحد ستانده کي دیتول

 ني. جمع عناصر هر ستون اشوديسطر( مصرف م) i در بخش میرمستقیشکل غ

. در مقابل، جمع عناصر دهديبخش متناظر را نشان م میرمستقیغ يبرس آبيماتر

واحد  کي ياقتصاد يهابخش يهمه داتیکه اگر تول دهدينشان م ،آن يسطرها

يافت. قابل ذکر است که خواهد  افزايشچقدر  i مصرف آب در بخش ابد،ي شيافزا

بنابراين ممکن است جمع سطرها  ؛اندتا سه رقم اعشار گرد شده ،مقادير اين جدول

 کمي اختالف داشته باشد. است، هاي آن، با آنچه که در جدول درج شدهيا ستون

 تأمین منظوربه ،استان يزدي اقتصادي هابخش ياگر همه بر اساس اين نتايج،

در کل  کنند، تولید واحد )میلیون ريال( محصول اضافي کي تقاضاي نهايي خود،

اين  ؛شودمترمکعب آب به شکل مستقیم مصرف مي 1/81حدود  سیستم اقتصادي

اين تقاضاي  تأمینبخشي، براي در حالي است که با توجه به روابط متقابل بین

مترمکعب آب  1/91اضافي در اقتصاد، عالوه بر اين حجم مصرف مستقیم، به حدود 

اضافي ديگر نیز نیاز است )مصارف غیرمستقیم آب(. از اين مقدار نیازهاي 

هاي مترمکعب آن از منابع آب خارجي )ساير استان 1/89غیرمستقیم آب، حدود 

درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب در  اهمیّت ،شود. اين نتايجمي تأمینکشور( 

به عنوان ؛ دهدخوبي نشان ميهاي اقتصادي را بهبري بخشسنجش میزان آب

و  يدنیآشام ،ييمواد غذا عيصنا»بري مستقیم بخش مثال، در حالي که میزان آب

بري غیرمستقیم مترمکعب به میلیون ريال است، آب 61/1 تنها حدود «اتیدخان

 رسد.مترمکعب به میلیون ريال مي 41د اين بخش به حدو

منابع  کیتفک تیّاهمداللت مهم ديگري نیز دارد و آن  ،نتايج اين محاسبات

چرا که ؛ استآب  میرمستقیدر محاسبات مربوط به مصارف غ يو خارج يآب داخل

درصد نیازهاي غیرمستقیم آب در اقتصاد استان يزد  96بر اساس اين نتايج، حدود 

 کيمحصول در  دیممکن است که تول در واقع؛ شودمي تأمیناز منابع خارجي 

آب در کل  ياديز ريباعث مصرف شدن مقاد ،ياثرات تکاثر قيبخش خاص، از طر

اقتصاد، بخش  نيتجارت حاکم بر ابا توجه به ساختار  امّا ؛ودش ياقتصاد ستمیس

 يتأثیر جهیو درنت شودمي تأمین استانآب از خارج  میرمستقیاز مصارف غ ياديز

براي توجیه سهم باالي منابع آب خارجي از مصارف  ندارد. يبر منابع آب داخل
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هاي سهم هاي اقتصادي استان يزد، بايد به منطق روشغیرمستقیم آب در بخش

 داتیتول نکهيبا توجه به استانده استان توجه کرد. -جدول داده يمکاني در تهیه

 داتیاز کل تول يکوچک اریها، سهم بسبخش شتریدر ب ،زدياستان  ياقتصاد

نهاده در جدول  بيضرا ،يسهم مکان يها، بنا بر اصول روشدارندکشور  ياقتصاد

 نياند. اکوچک به دست آمده اریبسملّي ستانده استان، نسبت به سطح -داده

 يهابخش ياواسطه يهااز نهاده ياديز اریباعث شده است که بخش بس ،موضوع

از  است مصرف شده  دیتول يکه برا يآب جهیباشند و در نت ياستان، واردات ياقتصاد

 منابع خارج استان استفاده شده باشد.

 منشأشود که ( )جمع سطرها( مشخص مي3با دقت در ستون آخر جدول )

هاي مختلف استان، مربوط به بخش هاي غیرمستقیم در بخشبريبیشتر آب

هاي درصد نیازهاي غیرمستقیم بخش 91بیش از طور کلي به ؛کشاورزي است

اقتصادي استان به مصرف آب به منظور افزايش تقاضاي نهايي، ناشي از وابستگي 

)مصرف  درصد مصرف آب 93که حدود با توجه به اينها به بخش کشاورزي است. آن

هاي اقتصادي استان، مربوط به بخش کشاورزي است و با توجه به مستقیم( در بخش

(، اين نتیجه قابل توضیح 003/1مقدار باالي پیوندهاي پیشین اين بخش )حدود 

هاي پرمصرف آب )مانند هاي کشاورزي در بخشکه بیشتر نهاده جاآن. از 30است

از خارج استان «( ساخت منسوجات»و « صنايع مواد غذايي، آشامیدني و دخانیات»

 بنابراين حجم اعظم مصارف غیرمستقیم آب در اين استان وارداتي است.؛ شودوارد مي

( به نمايش 4) يدر جدول شماره مبادله آب بيضرا يمربوط به محاسبه جينتا

به  ،ي استان يزدبخش اقتصاد 10 ياگر همهدهد که نشان مي ،درآمده است. اين نتايج

مصرف کنند، در کل  يمترمکعب آب اضاف کي ،خود يينها يتقاضا تأمین منظور

مترمکعب آب نیز به  4/94بیش از  م،یمترمکعب مصرف مستق 10اقتصاد عالوه بر 

به اين معني است که اگر  ،مورد اشاره يشود. نتیجهصورت غیرمستقیم مصرف مي

 تأمینکه براي  ايگونهبههمزمان افزايش يابد،  طوربهها بخش يهمهتقاضاي نهايي 

 يمرحلهتنها يک مترمکعب آب الزم باشد، در  ،يافته، در هر بخشاين تقاضاي افزايش

تعامالت  امّا ؛مترمکعب آب مصرف خواهد شد 10، مقدار تأمین ياول از زنجیره

                                                           
ها، در متن مقاله گزارش نشده به منظور جلوگیري از افزايش حجم مقاله، پیوندهاي پسین و پیشین بخش 30

ويسندگان مقاله مکاتبه داشته توانند با نها هستند، ميمند به دريافت اين دادهاست. خوانندگان محترمي که عالقه

 باشند.
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تقاضاي  تأمین منظوربه ،هر بخش يکند که ستاندهبخشي در اقتصاد الزام ميبین

يافته در خود آن بخش( تقاضاي نهايي افزايش تأمینها )عالوه بر اي ساير بخشواسطه

هاي اقتصادي، نه به میزان تقاضاي بخش يافزايش ستانده ،بنابراين ؛باز هم افزايش يابد

اين  تأمینآبي که براي  ،. در نتیجه31يافته، بلکه بیشتر از آن خواهد بودنهايي افزايش

مترمکعب مصرف مستقیم اولیه خواهد بود.  10لیدات مورد نیاز است، بسیار بیشتر از تو

مترمکعب آن از منابع داخلي و  7/1مترمکعب مصرف غیرمستقیم، حدود  4/94از کل 

درصد  8/81همچنین حدود  ؛شودمي تأمینمترمکعب آن نیز از منابع خارجي  7/91

مصرف غیرمستقیم به مستقیم آب در شود. نسبت آن مربوط به بخش کشاورزي مي

بیش از « ساخت منسوجات»و « صنايع مواد غذايي، آشامیدني و دخانیات»هاي بخش

و  7/11به ترتیب به حدود  ،هامقدار آن در اين بخشکهطوريبه ؛ها استساير بخش

گر اين موضوع است که به ازاي هر مترمکعب رسد. نسبت مزبور در واقع بیانمي 4/14

ف مستقیم آب در يک بخش، چقدر آب به شکل غیرمسقیم و پنهاني مصرف مصر

صنايع ارتباطي، »، «معدن»، «برق و گازآب، »هاي در بخش ،شود. اين نسبتمي

داراي کمترين مقدار نسبت به ساير « کشاورزي»و « پزشکي و ساير ابزار الکترونیکي

 (.13/0و  13/0، 11/0، 16/0ها است )به ترتیب حدود بخش

نسبت مصرف غیرمستقیم آب از منابع خارجي به مصرف غیرمستقیم از منابع 

ساخت »و « ساخت ساير محصوالت کاني غیرفلزي»هاي داخلي در بخش

ها بسیار قابل توجه و بیش از ساير بخش« آالت دفتريهاي برقي و ماشیندستگاه

ها لي در اين بخشاست. به ازاي هر مترمکعب آب غیرمستقیمي که از منابع داخ

 1/101، و 1/136تقاضاي نهايي(، به ترتیب حدود  تأمینشود )براي مصرف مي

ساخت »هاي در بخش ،شود. اين نسبتمترمکعب آب از منابع خارجي مصرف مي

به « ايهاي هستهصنايع شیمیايي، نفت و زغال و سوخت»و « تجهیزات حمل و نقل

 ،ا است. براي توجیه اين نتیجههز ساير بخشبوده و کمتر ا 4/9و  1/3ترتیب حدود 

 يستانده-جداول داده يهاي سهم مکاني در تهیهکافي است به منطق روش

ها، هر چه که يک بخش اي توجه کرد. بر اساس منطق موجود در اين روشمنطقه

در برآوردن  يشتریب ييبخش تواناتر باشد، آن اقتصادي در سطح منطقه تخصصي

 يکمتر ازین جهیمنطقه از ستانده خود دارد و درنت يهابخش ريسا ايواسطهي تقاضا

                                                           
بخشي اقتصاد )براي اطالع بیشتر رجوع شود به صادقي، میزان اين افزايش بستگي دارد به پیوندهاي بین 31

1394.) 
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هاي اقتصادي که ساير بخشاز طرف ديگر با توجه به اينامّا ؛داشتبه واردات خواهد 

بنابراين درصد بااليي از  ؛تر تخصصي هستندها کممنطقه نسبت به اين بخش

بخش  جاکهآنند، وارداتي است. از کنهاي تخصصي واگذار ميهايي که به بخشنهاده

هاي اقتصادي ترين بخشيکي از تخصصي« ساخت ساير محصوالت کاني غیرفلزي»

ها دريافت هايي که از ساير بخش، بنابراين بیشتر نهاده31روداستان يزد به شمار مي

ها نیز وارداتي کند وارداتي بوده و درنتیجه آب غیرمستقیم مصرف شده براي آنمي

 است.

تفکیک منابع داخلي و خارجي مصارف  اهمیّت ،خوبيبه، فوق نیز ينتیجه

بري آب« ساخت منسوجات»بخش  ،به عنوان مثال ؛دهدغیرمستقیم آب را نشان مي

غیر موجه به نظر  ،آب يزدغیرمستقیم بااليي دارد و گسترش آن در استان کم

اين مصارف غیرمستقیم، مشخص  منشأبا دقت در  امّارسد )از نظر منابع آب(. مي

بنابراين  دارد؛خارجي  منشأ ،شود که بیشتر مصارف غیرمستقیم آب در اين بخشمي

 چنداني بر منابع آب داخلي استان نخواهد داشت. تأثیر ،گسترش آن

  

                                                           
 (.1396رجوع شود به نصراللهي و زارعي ) 31



...  بخشي آبهاي بینستانده براي بررسي جريان -توسعه مدل داده 41 

 

 خارجي ( در اقتصاد يزد به تفکیک منابع داخلي وW*خشي آب )بماتريس روابط بین: 9جدول 
 1 1 3 4 1 6 7 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

1 0/307 13/730 0/004 0/163 1/472 39/261 0/118 9/507 0/414 5/205 0/378 4/858 0/066 2/798 

1 0/000 0/006 0/000 0/001 0/000 0/004 0/000 0/009 0/000 0/005 0/000 0/007 0/000 0/009 

3 0/001 0/072 0/000 0/001 0/001 0/119 0/000 0/019 0/002 0/039 0/000 0/012 0/000 0/025 

4 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/005 0/052 0/013 0/026 0/000 0/000 0/000 0/001 

1 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/009 0/000 0/000 0/000 0/000 

6 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/079 0/000 0/001 

7 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/001 0/060 

8 0/000 0/048 0/000 0/008 0/000 0/032 0/000 0/075 0/000 0/035 0/000 0/044 0/000 0/062 

9 0/000 0/002 0/000 0/000 0/000 0/003 0/000 0/003 0/002 0/011 0/000 0/002 0/000 0/004 

10 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/001 0/001 0/003 0/000 0/002 

11 0/000 0/002 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/004 0/001 0/004 0/001 0/009 0/001 0/010 

11 0/000 0/002 0/000 0/000 0/000 0/003 0/000 0/003 0/000 0/004 0/001 0/013 0/000 0/009 

13 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 

14 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 

11 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 

16 0/000 0/004 0/000 0/001 0/000 0/003 0/000 0/005 0/000 0/004 0/000 0/007 0/000 0/007 

17 0/000 0/003 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/004 0/000 0/005 0/003 0/060 0/000 0/006 

18 0/000 0/027 0/000 0/008 0/000 0/027 0/000 0/040 0/001 0/029 0/001 0/032 0/001 0/046 

19 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 

10 0/001 0/046 0/000 0/009 0/001 0/066 0/001 0/063 0/006 0/077 0/005 0/084 0/002 0/095 

 3/137 0/071 5/214 0/390 5/457 0/440 9/787 0/124 39/530 1/475 0/193 0/004 13/945 0/309 کل

 

 تفکیک منابع داخلي و خارجي ( در اقتصاد يزد بهW*خشي آب )بماتريس روابط بین :9ادامه جدول 

 8 9 10 11 11 13 14 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

1 0/050 0/548 0/035 2/403 0/002 0/520 0/001 0/496 0/001 0/476 0/002 0/373 0/001 0/418 

1 0/015 0/075 0/000 0/021 0/000 0/042 0/001 0/083 0/000 0/020 0/000 0/016 0/000 0/017 

3 0/001 0/013 0/000 0/016 0/000 0/012 0/000 0/015 0/000 0/015 0/000 0/010 0/000 0/011 

4 0/000 0/000 0/001 0/011 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 

1 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 

6 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 

7 0/000 0/002 0/000 0/002 0/000 0/003 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/002 

8 0/000 0/121 0/000 0/169 0/000 0/046 0/000 0/027 0/000 0/025 0/000 0/028 0/000 0/057 

9 0/002 0/003 0/000 0/004 0/000 0/003 0/000 0/002 0/000 0/002 0/000 0/003 0/000 0/003 

10 0/002 0/001 0/000 0/006 0/002 0/018 0/000 0/007 0/001 0/008 0/001 0/006 0/000 0/004 
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 8 9 10 11 11 13 14 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

11 0/003 0/004 0/000 0/008 0/000 0/014 0/010 0/145 0/014 0/163 0/011 0/121 0/005 0/100 

11 0/001 0/006 0/000 0/007 0/000 0/009 0/000 0/009 0/000 0/017 0/000 0/017 0/000 0/012 

13 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/011 0/000 0/001 

14 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/005 

11 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/003 0/000 0/011 

16 0/000 0/005 0/000 0/005 0/000 0/009 0/000 0/015 0/000 0/014 0/000 0/041 0/000 0/013 

17 0/000 0/002 0/000 0/005 0/000 0/005 0/000 0/008 0/000 0/013 0/000 0/005 0/000 0/005 

18 0/012 0/084 0/000 0/046 0/001 0/101 0/000 0/065 0/000 0/033 0/000 0/026 0/000 0/030 

19 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 

10 0/013 0/067 0/001 0/088 0/001 0/094 0/001 0/102 0/002 0/096 0/002 0/086 0/001 0/101 

 0/792 0/008 0/754 0/016 0/888 0/019 0/981 0/014 0/880 0/006 2/794 0/039 0/934 0/100 کل

 

 ( در اقتصاد يزد به تفکیک منابع داخلي و خارجيW*خشي آب )بماتريس روابط بین :9جدول  ادامه
 کل 10 19 18 17 16 11 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

1 0/003 0/323 0/046 0/100 0/002 0/694 0/000 0/039 0/003 0/360 0/006 0/535 2/911 82/807 

1 0/000 0/009 0/000 0/003 0/001 0/031 0/000 0/001 0/000 0/022 0/000 0/005 0/017 0/387 

3 0/000 0/007 0/008 0/004 0/000 0/014 0/000 0/001 0/000 0/006 0/000 0/012 0/014 0/422 

4 0/000 0/001 0/001 0/000 0/000 0/004 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/020 0/100 

1 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/016 

6 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/030 0/000 0/000 0/000 0/004 0/000 0/000 0/001 0/125 

7 0/000 0/002 0/001 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 0/002 0/082 

8 0/000 0/037 0/002 0/022 0/000 0/057 0/000 0/008 0/000 0/042 0/000 0/036 0/004 0/981 

9 0/002 0/013 0/006 0/000 0/001 0/011 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/001 0/013 0/070 

10 0/001 0/003 0/003 0/000 0/002 0/015 0/000 0/000 0/005 0/043 0/000 0/002 0/018 0/124 

11 0/009 0/041 0/038 0/001 0/003 0/034 0/000 0/000 0/005 0/068 0/000 0/003 0/100 0/731 

11 0/000 0/004 0/016 0/001 0/000 0/010 0/000 0/000 0/000 0/014 0/000 0/001 0/020 0/145 

13 0/000 0/001 0/017 0/002 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/001 0/017 0/025 

14 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/001 0/010 

11 0/001 0/074 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 0/001 0/096 

16 0/000 0/007 0/000 0/517 0/000 0/005 0/000 0/001 0/000 0/011 0/000 0/005 0/000 0/681 

17 0/000 0/003 0/009 0/003 0/002 0/106 0/000 0/000 0/000 0/004 0/000 0/001 0/015 0/239 

18 0/000 0/019 0/003 0/003 0/000 0/027 0/001 0/080 0/000 0/028 0/001 0/042 0/022 0/792 

19 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/008 0/000 0/003 0/000 0/024 

10 0/003 0/064 0/065 0/003 0/002 0/095 0/000 0/009 0/002 0/100 0/001 0/037 0/109 1/381 

 89/237 3/288 0/686 0/007 0/717 0/015 0/140 0/002 1/136 0/014 0/661 0/216 0/609 0/019 کل

 : نتايج پژوهشمأخذ

 



...  بخشي آبهاي بینستانده براي بررسي جريان -توسعه مدل داده 43 

 

 ( در اقتصاد يزد به تفکیک منابع داخلي و خارجيijماتريس ضرايب مبادله آب ) :4جدول 
 1 1 3 4 1 6 7 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

1 0/005 0/216 0/004 0/177 0/907 24/202 0/282 22/719 0/291 3/660 0/363 4/671 0/119 5/065 

1 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/003 0/000 0/022 0/000 0/003 0/000 0/007 0/000 0/017 

3 0/000 0/001 0/000 0/001 0/001 0/073 0/000 0/045 0/001 0/027 0/000 0/012 0/001 0/045 

4 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/011 0/125 0/009 0/018 0/000 0/000 0/000 0/002 

1 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/006 0/000 0/000 0/000 0/001 

6 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/076 0/000 0/001 

7 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/001 0/002 0/108 

8 0/000 0/001 0/000 0/008 0/000 0/020 0/000 0/179 0/000 0/025 0/000 0/042 0/000 0/113 

9 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/002 0/000 0/007 0/002 0/008 0/000 0/002 0/000 0/007 

10 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/003 0/000 0/001 0/001 0/003 0/000 0/005 

11 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/009 0/000 0/002 0/001 0/009 0/001 0/017 

11 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/008 0/000 0/003 0/001 0/012 0/000 0/017 

13 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/001 

14 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 

11 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 

16 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/011 0/000 0/003 0/000 0/007 0/000 0/013 

17 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/009 0/000 0/004 0/003 0/058 0/000 0/010 

18 0/000 0/000 0/000 0/009 0/000 0/017 0/000 0/095 0/001 0/020 0/001 0/031 0/001 0/082 

19 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/002 

10 0/000 0/001 0/000 0/010 0/001 0/041 0/001 0/150 0/004 0/054 0/005 0/081 0/004 0/171 

 5/679 0/129 5/014 0/375 3/837 0/309 23/386 0/296 24/368 0/909 0/210 0/004 0/219 0/005 کل

 

 ( در اقتصاد يزد به تفکیک منابع داخلي و خارجيijماتريس ضرايب مبادله آب ) :4ادامه جدول 

 8 9 10 11 11 13 14 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

1 0/093 1/017 0/089 6/063 0/004 1/086 0/001 0/744 0/002 0/697 0/002 0/464 0/007 3/287 

1 0/028 0/139 0/000 0/052 0/001 0/088 0/001 0/125 0/000 0/030 0/000 0/020 0/000 0/132 

3 0/002 0/023 0/000 0/040 0/000 0/026 0/000 0/022 0/000 0/022 0/000 0/012 0/000 0/089 

4 0/000 0/000 0/002 0/028 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/004 

1 0/000 0/000 0/000 0/005 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/002 

6 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/004 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/008 

7 0/000 0/003 0/000 0/005 0/000 0/006 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/002 0/000 0/012 

8 0/000 0/225 0/001 0/427 0/000 0/095 0/000 0/041 0/000 0/037 0/000 0/035 0/000 0/451 

9 0/003 0/006 0/000 0/010 0/000 0/005 0/000 0/003 0/000 0/003 0/000 0/004 0/000 0/021 
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 8 9 10 11 11 13 14 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

10 0/004 0/002 0/001 0/016 0/004 0/037 0/000 0/010 0/001 0/011 0/001 0/008 0/002 0/034 

11 0/006 0/007 0/001 0/019 0/001 0/029 0/015 0/218 0/021 0/239 0/013 0/150 0/036 0/785 

11 0/002 0/011 0/000 0/017 0/000 0/019 0/000 0/014 0/000 0/025 0/000 0/022 0/001 0/094 

13 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/002 0/000 0/014 0/000 0/008 

14 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/002 0/002 0/040 

11 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/004 0/000 0/086 

16 0/000 0/010 0/000 0/012 0/000 0/019 0/000 0/023 0/000 0/021 0/000 0/051 0/000 0/104 

17 0/000 0/004 0/000 0/012 0/000 0/010 0/000 0/011 0/000 0/019 0/000 0/007 0/000 0/039 

18 0/022 0/155 0/001 0/116 0/002 0/211 0/001 0/097 0/000 0/048 0/000 0/033 0/001 0/234 

19 0/000 0/002 0/000 0/002 0/000 0/003 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/001 0/000 0/007 

10 0/023 0/124 0/003 0/222 0/002 0/196 0/002 0/154 0/003 0/140 0/002 0/107 0/009 0/791 

 6/230 0/061 0/937 0/020 1/301 0/028 1/471 0/021 1/838 0/013 7/050 0/098 1/732 0/185 کل

 

 ( در اقتصاد يزد به تفکیک منابع داخلي و خارجيijآب ) ماتريس ضرايب مبادله :4ادامه جدول 

 کل 10 19 18 17 16 11 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

1 0/001 0/103 0/021 0/045 0/002 0/481 0/000 0/042 0/020 2/575 0/015 1/452 2/230 78/766 

1 0/000 0/003 0/000 0/001 0/000 0/022 0/000 0/001 0/001 0/154 0/000 0/013 0/032 0/833 

3 0/000 0/002 0/004 0/002 0/000 0/009 0/000 0/001 0/000 0/044 0/000 0/034 0/011 0/531 

4 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/003 0/000 0/000 0/000 0/003 0/000 0/001 0/024 0/188 

1 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/020 

6 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/021 0/000 0/000 0/000 0/031 0/000 0/001 0/001 0/150 

7 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/004 0/000 0/002 0/003 0/152 

8 0/000 0/012 0/001 0/010 0/000 0/039 0/000 0/008 0/000 0/298 0/000 0/099 0/004 2/165 

9 0/001 0/004 0/003 0/000 0/000 0/007 0/000 0/000 0/000 0/013 0/000 0/004 0/010 0/105 

10 0/000 0/001 0/001 0/000 0/001 0/010 0/000 0/000 0/035 0/304 0/000 0/006 0/052 0/452 

11 0/003 0/013 0/017 0/000 0/002 0/024 0/000 0/000 0/035 0/484 0/000 0/007 0/152 2/017 

11 0/000 0/001 0/007 0/001 0/000 0/007 0/000 0/000 0/002 0/101 0/000 0/004 0/015 0/359 

13 0/000 0/000 0/008 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/014 0/000 0/003 0/008 0/051 

14 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/006 0/000 0/000 0/003 0/051 

11 0/000 0/024 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/008 0/000 0/002 0/001 0/131 

16 0/000 0/002 0/000 0/235 0/000 0/004 0/000 0/001 0/000 0/078 0/000 0/013 0/000 0/610 

17 0/000 0/001 0/004 0/001 0/001 0/073 0/000 0/000 0/000 0/030 0/000 0/002 0/010 0/292 

18 0/000 0/006 0/001 0/002 0/000 0/019 0/001 0/086 0/000 0/201 0/002 0/114 0/034 1/575 

19 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/001 0/060 0/000 0/007 0/001 0/091 



...  بخشي آبهاي بینستانده براي بررسي جريان -توسعه مدل داده 41 

 

 کل 10 19 18 17 16 11 

 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي بخش

10 0/001 0/020 0/029 0/001 0/002 0/066 0/000 0/010 0/013 0/715 0/002 0/100 0/106 3/153 

 91/691 2/699 1/863 0/020 5/123 0/110 0/151 0/002 0/788 0/010 0/300 0/098 0/194 0/006 کل

 : نتايج پژوهشمأخذ

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -1

جدي  طوربه ،اي و آمايش سرزمینريزي منطقهمفهوم برنامه ،هاي اخیردر سال

گذاران کشور قرار گرفته است. يکي از اهداف اساسي مورد توجه سیاست

 ،هاي اقتصادي مناطق مختلفاي، توزيع و گسترش فعالیتريزي منطقهبرنامه

ها است. با توجه به کمبود زيستي آنمطابق با شرايط اجتماعي، اقتصادي و محیط

هاي اقتصادي به منابع آب، يکي شديد منابع آب در ايران، تبیین نیاز واقعي فعالیت

اي مورد توجه هاي منطقهزيريبايست در برنامههاي مهمي است که مياز جنبه

قرار گیرد. در اين راستا، بررسي اين موضوع که تولید يک بخش اقتصادي در يک 

هاي استان و کشور ي بر مصرف آب در همان بخش و ساير بخشتأثیراستان چه 

هاي صحیح گذاران جهت اتخاذ برنامهتواند کمک ارزشمندي به سیاستدارد، مي

بخشي هاي بینپژوهش حاضر اقدام به تبیین جريان ،اساساي باشد. بر اين منطقه

هاي کشور( کرده ترين استانآب در اقتصاد استان يزد )به عنوان يکي از خشک

  ؛ستانده استفاده شده است-يافته دادهاز مدل تعمیم ،است. براي اين منظور

مختلف هاي هاي آب مجازي بین بخشبا استفاده از اين مدل، جريان کهطوريبه

 استان، به تفکیک منابع آب داخلي و خارجي محاسبه شده است.

بري غیرمستقیم در بسیاري از دهد که میزان آبنشان مي ،نتايج اين پژوهش

ها است. مقدار آب بري مستقیم آناي بیش از آبقابل مالحظه طوربه ،هابخش

هاي بخش ير همهيک واحد اضافي تقاضاي نهايي د تأمینمستقیم مورد نیاز براي 

اين در حالي است که با توجه به روابط  ؛مترمکعب است 81اقتصادي، حدود 

اين تقاضاي اضافي در اقتصاد، عالوه بر اين حجم  تأمینبخشي، براي متقابل بین

مترمکعب آب اضافي ديگر نیز نیاز است )مصارف  91مصرف مستقیم، به بیش از 

هاي گذاريیرمستقیم آب در سیاستغیرمستقیم آب(. چنانچه اين مصارف غ

هاي نادرست و فشار تواند منجر به اتخاذ سیاستاي ناديده گرفته شود، ميمنطقه

مضاعف بر منابع محدود آب شود. از کل نیازهاي غیرمستقیم آب ناشي از افزايش 
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مترمکعب  89هاي اقتصادي استان يزد، حدود يک واحدي تقاضاي نهايي در بخش

مترمکعب آن نیز از منابع  3هاي کشور( و آب خارجي )ساير استانآن از منابع 

 يبرا يکلطوربهکه  دهدينشان م همچنین ،شود. اين نتايجمي تأمینداخلي استان 

آب در بخش  ياديز ريمقاد ،يمختلف اقتصاد يهابخش يهر واحد ستانده دیتول

غیرمستقیم آب در بیشتر نیازهاي  منشأ ،. در واقعشوديمصرف م يکشاورز

با افزايش  ،روها به بخش کشاورزي است. از اينهاي مختلف، وابستگي آنبخش

بخشي آب در اقتصاد کاسته کارايي اين بخش، حجم قابل توجهي از تبادالت بین

 شده و مصارف غیرمستقیم آب کاهش خواهد يافت.

 ياگر همهدهد که نیز نشان ميآب  يمبادله بيضرا يمربوط به محاسبه جينتا

مترمکعب  کيخود  يينها يتقاضا تأمین منظوربه ي استان يزدبخش اقتصاد 10

 م،یمترمکعب مصرف مستق 10مصرف کنند، در کل اقتصاد عالوه بر  يآب اضاف

شود که حدود مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف مي 4/94بیش از 

 تأمینمکعب آن نیز از منابع خارجي متر 7/91مترمکعب آن از منابع داخلي و  7/1

داخلي و خارجي مصارف  منشأتفکیک  اهمیّت خوبيبه ،شود. نتايج اين پژوهشمي

در انتها، بر اساس نتايج به دست آمده از اين دهد. غیرمستقیم آب را نشان مي

 شود:به شرح زير ارائه مي پیشنهادهايي ،پژوهش

هاي اي، نیاز واقعي فعالیتمنطقه يهايگذاراستیس ريزي وبرنامه در -1

اقتصادي به مصارف آب )شامل مصرف مستقیم و غیرمستقیم( مورد توجه قرار 

ها نیز نبايد مورد تولید يک بخش بر مصرف آب ساير بخش تأثیرهمچنین ؛ بگیرد

 غفلت قرار گیرد.

هاي بین بخشي آب در اقتصاد اي از جريانار آنجا که حجم قابل مالحظه -1

شود که افزايش کارآيي مربوط به بخش کشاورزي است، پیشنهاد مي ،ان يزداست

 گذاران قرار بگیرد.به طور جدي در دستور کار سیاست ،اين بخش

، در يک منطقه آب میرمستقیمصارف غ يدر مطالعات مربوط به محاسبه -3

ي يا جداول چندمقیاسه با تفکیک داخل يستانده-بهتر است که از جدول داده

 ،بخش خاص کي دیچرا که ممکن است تول ؛استفاده شود ضرايب داخلي و خارجي

تجارت  يبا توجه به الگو امّا ؛داشته باشد ازین میرمستقیآب غ ياديز ريبه مقاد

بر  يوارد شده و فشار يرجاز مناطق خا از،یآب مورد ن نياز ا ياديمنطقه، حجم ز

  نکند. وارد يمنابع آب داخل
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