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 هابررسی نقش بخش کشاورزی در باز توزیع آب میان سایر بخش 
 

 3پور، محمد حسن وکیل2حامد نجفی علمدارلوو  1کیانی و صادق خلیلیانمحمد کیانی ده

 چکیده

ی خشک و نیمه خشک و عدم ی بی رویه از منابع موجود، قرار گرفتن ایران در منطقهکاهش منابع آب در چند سال اخیر، استفاده

دیریت صحیح منابع موجود،  بحران آب را به صورت همه جانبه برای ایران به وجود آورده است. در این میان تخصیص صحیح منابع آب م

های اقتصادی و ارتباطات مستقیم و ی ضوابط مربوط به بخشای که ضمن در نظر گرفتن همههای اقتصادی به گونهبین بخش

ی مهمی است که لزوم توجه در سطح کالن را مورد تأکید ای ممکن را بدست آورد، مسئلهن بیشترین بازدهها با یکدیگر، بتواغیرمستقیم آن

با تأکید بر میزان  1331و  1331های دهد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی بازتوزیع آب توسط بخش کشاورزی در سالقرار می

ستانده و آمار مربوط به مصرف آب، به واکاوی مصرف آب -استفاده از جداول داده بری غیرمستقیم است. بدین ترتیب در این تحقیق باآب

که بزرگترین رغم ایندهد که بخش کشاورزی علیاست. نتایج این تحقیق نشان میهای مستقیم و غیرمستقیم پرداخته شدهبه صورت

های متفاوتی را بدست بری غیرمستقیم از یکدیگر، رتبهو آب بری مستقیمبری مستقیم و غیرمستقیم را در کشور دارد اما با تفکیک آبآب

هایی مثل صنایع کشاورزی تا حد زیادی مسیر های مورد نیاز بخشدهد. همچنین فارغ از هدر رفت آب در این بخش، تأمین نهادهمی

رغم اینکه بخش کشاورزی به یگر علیآورد. به عبارت دمصرف آب را شفاف و توجیهات الزم مصرف باالی آب در این بخش را فراهم می

ها شود اما این بخش در قالب محصوالت تولیدی میزان آب دریافتی را در میان سایر بخشی آب شناخته میعنوان بزرگترین مصرف کننده

حظات نقش بازتوزیعی گذاری در این خصوص با مالگردد، هرگونه سیاستنماید. بنابراین پیشنها میاز جمله صنایع غذایی باز توزیع می

 بخش کشاورزی صورت پذیرد.

 ستانده-بری غیرمستقیم، جدول دادهبری مستقیم و غیرمستقیم،، آبآبکلید واژه: 
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 مقدمه

فرآیند  در است. همچنین پایدار توسعه در کلیدی عنصر یک و زمین در حیات حفظ منابع از آب

 به منظور بنابراین. است شده یاد اساسی ادهنه یک به عنوان آب اجتماعی از-ی اقتصادیتوسعه

 پیرامون هایچالش و هاتوانمندی باید کشور ریزیبرنامه نظام پایدار، توسعه و رشد دستیابی به

 آب (. نهاده1331های مجلس، دهد )مرکز پژوهش قرار توجه مورد همزمان به طور را های تولیدینهاده

 به دسترسی بر آب کمبود .است مواجه هاییچالش با های تولیدی،نهاده تریناصلی از یکی به عنوان نیز

 کشور اینکه به توجه با .است اقتصادی تأثیرگذار توسعه همچنین و معیشت انسان، سالمت غذایی، مواد

 در آبی منابع بررسی رسدمی نظر به است،شده مواجه آبی منابع بحران و خشکسالی با اخیر هایسال در

 آب منابع مدیریت اساسی مسئله کردن منظور لحاظبه اقتصادی، هایبخش در آن مصرف نحوه و ایران

باشد )همان منبع(. در مناطق خشک و نیمه  باالیی برخوردار اهمیت از کشور، توسعه هایریزیدر برنامه

ترین عامل محدود کننده توسعه بخش کشاورزی است. در این خشک مانند اکثر نقاط ایران، آب مهم

باشد. از ترین مسائل در مدیریت آب، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب میناطق یکی از مهمم

که مقدار عرضه اقتصادی آب همیشه محدود بوده و مقدار تقاضا با افزایش جمعیت دائما باال جاییآن

(. 1331کیش، تای برخوردار است )زراعریزی جهت استفاده بهینه از آب از اهمیت ویژهرود، برنامهمی

ها و مصارف مختلف است. این ها در مدیریت منابع آب، تخصیص بهینه آب بین بخشیکی دیگر از چالش

(. بدین 1331شود )شیرزادی و همکاران، مسئله نیز با افزایش جمعیت و تقاضا روز به روز حادتر می

متفاوت یکی از اقداماتی است  های زمانیهای اقتصادی در دورهترتیب بررسی تقاضای آب در میان بخش

 ها ارائه دهد. ای از وضعیت مصرف آب در بخشبینانهتواند درک درست و تصویر واقعکه می

است و از تقاضا برای کاالها و خدمات دیگر متأثر است. بنابراین تقاضای آب یک تقاضای مشتق شده

ها تحت ه مصرف آب در این فعالیتشود کهای مختلف اقتصادی باعث میتغییرات در تقاضای فعالیت

گردد و هم به ای که هم به صورت مستقیم باعث اثرگذاری بر مصرف آب میتأثیر قرار گیرد. به گونه

دهد. لذا های اقتصادی، مصرف آب را تحت تأثیر قرار میصورت غیرمستقیم و با تأثیر بر سایر فعالیت
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شوند، نه تنها مصرف کاالها و خدمات ر تقاضا میها و عواملی که به نوعی باعث تغییرات دسیاست

دهند، ها و به دنبال آن تغییرات در مصرف آب  به صورت مستقیم را تحت تأثیر قرار میمختلف بخش

گردند که به طبع باعث تغییر در مصرف ها نیز میبلکه باعث تغییر در مصرف کاالها و خدمات سایر بخش

(. اولین مطالعات مربوط به تلفیق 1333شود )کرباسی و رفیعی دارانی، آب )تغییرات غیرمستقیم( نیز می

دهند و هم ابعاد زیست محیطی را لحاظ های اقتصادی را مدنظر قرار میهایی که هم تعامالت بخشمدل

گردد که ها سیستمی پیشنهاد می(. در این سال2119گردد )ولژوئز ، بر می 1391 نمایند به اوایل دههمی

های اقتصادی را با در نظر گرفتن و استفاده از اطالعات مربوط تواند به صورت همزمان مبادالت بخشمی

گردد در (. سیستمی که پیشنهاد می1333به محیط زیست مورد بررسی قرار دهد )هلستن و همکاران، 

یم انرژی، آب، انتشار ها تنها نیازهای مستقای است که ابتدا با استفاده از آنستانده-های دادهواقع مدل

CO2 ها استخراج گردید گرفت و بعدها نیازهای غیرمستقیم نیز از این مدلو غیره مورد بررسی قرار می

(.  با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی 2113و ژائو و یانگ،  1333؛ بیکنل و همکاران، 2111)فرنگ، 

مورد کردند. بدین ترتیب طیف وسیعی از  هایی در اینبسیاری از کشورها سعی در پیاده سازی سیاست

گران اقتصاد محیط زیست، ردپای اکولوژیک منابع طبیعی را معرفی نمودند و در حال حاضر تحلیل

نمایند که در رپای اکولوژیک آب، محققان سه نوع ردپای اکولوژیک زمین، آب و کربن را محاسبه می

 (. 1333گردد )صادقی و همکاران، مقدار آب مصرفی مستقیم و غیرمستقیم برآورد می

 استفاده اکولوژیک ردپای سنجش در روش دو از پژوهشگران که دهدمی نشان موجود ادبیات

 تولید در رفته کار به)آب(  موردنظر منابع آشکار مصرف مبنای بر و دارد کالن یت. روش اول ماهکنندمی

 کار به منابع منهای واردات خدمات و کاالها تولید در رفته کار به منابع عالوه به داخلی خدمات و کاالها

 سال در ریس و واکرناگل توسط بار اولین که میگردد محاسبه صادرات خدمات و کاالها تولید در رفته

 مدیریت جهت در را اکولوژیک ردپای وضعیت تواندنمی مذکور روش بکارگیری اما .شد مطرح 1339

 از وسیعی طیف مسأله، این از رفت برون برای. نماید آشکار اقتصادی مختلف هایبخش سطح در منابع

 حسابداری نظام قالب در را دومی روش(،  2111(، و فرنگ )2113) لنزن(، 2111ثل هابک )م پژوهشگران

(. 1333)صادقی و همکاران،  اندداده قرار شاخص این محاسبه مبنای ستانده-داده جدول شکل به بخشی
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های مختلف اقتصادی در زمان برهم کنش بخشتوانایی باالیی در بررسی همستانده از -تحلیل داده

برخوردار است. به  های مختلف و به خصوص در حوزه آبها و همچنین تحلیل سیاستاستفاده از نهاده

ستانده در طیف وسیعی از مطالعات مرتبط با آب و با اهداف مختلف -ای که از چهارچوب دادهگونه

 بریآب در زمینه شده انجام مطالعات (. بررسی1333ست )کرباسی و رفیعی دارانی، ااستفاده شده

 کشاورزی در بخش آب مصرف روی بر تنها مطالعات بیشتر دهد،می نشان ایران در اقتصادی هایبخش

 مطالعات، بیشتر همچنین در .است مانده مغفول تولیدی هایبخش سایر در آب مصرف و اندشده متمرکز

 ایواسطه حاصل مبادالت که غیرمستقیم بریآب به و شده بسنده مستقیم بریآب محتوای هب فقط

 کارگیریبه با و شده است استفاده بخش هر محصوالت تولید فرآیند در که است آبی هاست )منظوربخش

 هاشبخ این بریجمع آب به غیرمستقیم صورتبه ها،بخش سایر در واسطه هاینهاده عنوانبه ها،آن

ای که در (. بدین ترتیب انجام مطالعه1331های مجلس، است )مرکز پژوهش نشده شود(، توجهمی اضافه

بری مستقیم( باز توزیع مصرف آب را به صورت آشکار )آب های اقتصادی باشد وی بخشی همهبرگیرنده

گذاری جهت تخصیص تواند در امر سیاستبری غیرمستقیم( مورد بررسی قرار دهد میو پنهان )آب

 های اقتصادی مفید باشد.بهینه آب در بین بخش

 

 ادبیات تحقیق

ی تحقیقات صورت مطالعات معدودی در داخل و مطالعات زیادی در خارج از کشور در این زمینه

( با استفاده از 1333آبادی )گردد. میرزایی خلیلها اشاره میگرفته است که در ذیل به برخی از آن

ستانده مدیریت تقاضای آب را در استان کرمان مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق -دهتکنیک دا

میلیارد  12/111ی ایجاد شده به ازای یک میلیارد ریال آب در بخش کشاورزی نشان داد که ارزش افزوده

و  112ترتیب ی ایجاد شده به ازای یک میلیارد ریال آب به باشد و بیشترین و کمترین ارزش افزودهمی

( با 1332باشد. تفضلی و همکاران )میلیارد ریال مربوط به بخش سایر خدمات و برق و گاز می 13/11

نتایج پرداختند.  ایران اقتصاد مختلف هایبخش در آب ردپای ستانده به سنجش-استفاده از جدول داده

بوط به بخش کشاورزی، دارای های مر، زیربخشاقتصاد ایرانهای برای بخش دهد،نشان می بدست آمده
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ای ( در مطالعه1333. صادقی و همکاران )باشندبیشترین مقدار شاخص ردپای آب در کل اقتصاد ایران می

های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی به تحت عنوان سنجش ردپای آب بخش

اکولوژیک آب در ایران پرداختند. نتایج این های اقتصادی بر ردپای ای بخشبررسی اثرات مصرف واسطه

میلیارد  1/31های اقتصادی برابر با دهد که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخشتحقیق نشان می

 است.درصد دیگر وارداتی بوده 12درصد آن داخلی و  33است که مترمکعب بوده

شانشی  استان تولیدی مختلف هایبخش بریآب ای که روی( در مطالعه2111ژیکانگ و همکاران )

 بریآب کل درصد از 13معادل  سهمی داشتن با کشاورزی اند بخشداده نشان است گرفته انجام چین

 و دوم هایرتبه درهای )تولید برق( و )تولید کاغذ( بخش و داده به خود اختصاص را اول رتبه مستقیم،

های بخش که شودمی مشخص ها،بخش غیرمستقیم بریآب میزان محاسبهبا  اما .اندگرفته قرار سوم

( با 2119اند. ولژوئز )داشته را غیرمستقیم بریآب )صنایع غذایی(، )منسوجات( و )پوشاک( بیشترین

های اقتصادی آندلوس را مورد بررسی قرار داد. نتایج بری بخشستانده آب-استفاده از یک جدول داده

 و غیرمستقیم پایین بخش کشاورزی است. از طرف دیگری بری مستقیم باالاین تحقیق مؤید آب

های با آب بری مستقیم پایین و غیرمستقیم باال های صنایع غذایی و هتل و رستوران از جمله بخشبخش

 بخشی در 11ستانده -داده مدل از استفاده با را بریآب محاسبات ( نیز2113هستند. وانگ و همکاران )

بری بخش زراعت بیشترین سهم را در آب مطالعه، این نتایج براساس اند.دهدا انجام چین غربی شمال

های )صنعت( و )دامپروری( بخش که دهدمی نشان غیرمستقیم بریآب مستقیم داشته است. بررسی

 از استفاده با خود یمطالعه ( در2111همکاران ) و اند. ژانگداشته را غیرمستقیم بریبیشترین آب

 سهم دادند، بخش کشاورزی بیشترین نشان چین اقتصاد تولیدی بخش 21انده و برای ست-داده تکنیک

گاز(، )خدمات  و برق آب، توزیع و کشاورزی بخش )تولید بخش از بعد است. داشته را بری مستقیمآب از

اما . اندداده اختصاص خودبه را سهم بیشترینکاغذی(  محصوالت و کاغذ تولیدهتل و رستوران( و )

تنباکو(، )تولید  و توتون و غذایی صنایعهای )ها، بخشبخش غیرمستقیم بریآب به مربوط نتایج اساسبر

اند. اختصاص داده خود به را سهم بیشترینفلزات اساسی(، )منسوجات( و )تولید کانی های غیر فلزی( 

 در توجه ته قابلاست. نک 11مورد مطالعه  بخش 21بری غیرمستقیم بخش کشاورزی در بین ی آبرتبه

 بخش تولیدی، سهم هایبخش غیرمستقیم بریآب میزان گرفتن نظر در با که است این مطالعه این
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 نیز های تولیدیبخش سایر بریآب و یافته کاهش غیرمستقیم و مستقیم بریآب میزان از کشاورزی

های شمالی چین برای استان ای آب مجازی را( در مطالعه2111وانگ و همکاران ) .است بوده مالحظه قابل

دهد خالص صادرات که با کمبود آب مواجه هستند مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان می

باال بوده است اما در اواخر، استان شاندوگ چین وارد کننده  1331-2112آب مجازی در ابتدای دوره 

دهد و م و غیرمستقیم را مورد تأکید قرار میبری مستقیاست. همچنین در این تحقیق آبخالص آب شده

کند جهت تدوین الگوی مناسب مدیریت آب مجازی باید به این نکته توجه نمود. وانگ و  بیان می

های ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل ساختاری در ردپای آب مصرفی بخش( در مطالعه2119همکاران )

مورد بررسی  1331-2111های ه ردپای آب را بین سالستاند-اقتصادی چین با استفاده از الگوی داده

دهد، در دوره مطالعه بخش کشاورزی که بزرگترین ظرفیت را قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می

دهد با است. همچنین نتایج نشان میجهت ذخیره آب داشته است جای خود را به بخش صنعت داده

 گردد.مصرف آب مشاهده می کاهش در WTOبه  2111الحاق چین در سال 

کشور اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دادند. در این  21( ردپای آب را برای 2119التر و همکاران )

های مرتبط با آب و توزیع آن در بین ای که شامل دادهستانده چند منطقه-تحقیق از یک جدول داده

دهد که اتحادیه اروپا به طور غیرمستقیم یکشورهای مورد مطالعه است استفاده گردید. نتایج نشان م

کند که این های آبی و سبز را از طریق تجارت محصوالت کشاورزی وارد می)مجازی( مقدار زیادی از آب

دهد که شود. همچنین نتایج نشان میواردات بیشتر از آبی است که از منابع آب داخلی استفاده می

مرزهای اروپا در معرض خطر نیست. کلیه مطالعات ذکر شده در مدیریت پایدار آب در داخل و خارج از 

های اقتصادی در طول بری بخشاین قسمت بر دو نکته مشترک تأکید دارند و آن هم تغییرات آب

های اقتصادی است. بدین ترتیب در این تحقیق بری غیرمستقیم بخشهای مختلف و همچنین آبدوره

-1331های اقتصادی ایران در دوره بری غیرمستقیم بخشآب بری مستقیم و غیرمستقیم و سپسآب

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1331

 

 روش تحقیق
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در بررسی نیازهای هربخش به صورت کلی سه نوع نیاز )ضریب( مستقیم و غیرمستقیم، نیاز مستقیم 

گرفت، اما نظر قرار میگردد که ابتدا فقط نیازهای مستقیم و غیرمستقیم مدو نیاز غیرمستقیم تعریف می

ها تر، نیازهای مستقیم و نیازهای غیرمستقیم از هم تفکیک و در سیاستگذاریبعدها برای بررسی دقیق

ی دیگری باشد. در تواند به انرژی، آب و یا هر نهادههای اقتصادی میمورد استفاده قرار گرفت. نیاز بخش

 از گیرد. به طور کلی منظوری مورد بررسی قرار میهای اقتصاداین تحقیق نیازهای )ضرایب( آبی بخش

 خود استفاده تولید فرآیند در مستقیم به صورت بخش هر که است آبی میزان آب، مستقیم ضرایب

ای )به جز آب( واسطه هاینهاده سایر فرآیند در که است آبی به مربوط غیرمستقیم ضرایب و کندمی

 میزان به کشاورزی بخش مثال به عنوان مذکور، بخش در هانهاده آن از استفاده با و است رفته کاربه

 هاینهاده سایر تولید برای کهآن حال .کندمصرف می آب محصول، واحد یک تولید برای مشخصی

 بنابراین است.شده مصرف آب مقداری شیمیایی نیز کود مانند بخش این در استفاده مورد ایواسطه

 برابر کشاورزی بخش بریآب میزان و آب است منابع حاوی غیرمستقیم به صورت شیمیایی کود نهاده

 هاینهاده تولید برای که آب )آبی مصرف غیرمستقیم میزان به عالوه آب مستقیم مصرف میزان

(. رویکردی که در این تحقیق بر 1331های مجلس، )مرکز پژوهش بود شده( خواهد استفاده ایواسطه

شود باشد. به عبارت دیگر فرض میگیرد، رویکرد طرف تقاضا میام میاساس آن محاسبات الزم انج

های اقتصادی چقدر نهادهای دیگر عرضه به اندازه کافی وجود دارد و با افزایش تقاضای هر یک از بخش

بری های اقتصادی به نهاده آب تحت عنوان آبجا نیازهای بخشدر این باشد.مثل آب مورد نیاز می

های اقتصادی  مورد بررسی توان برای بخشبری را میگردد. سه نوع آبادی تعریف میهای اقتصبخش

بری غیرمستقیم که هرکدام تعریف بری مستقیم و آببری مستقیم و غیرمستقیم، آبقرار داد. آب

چه تقاضای نهایی یکی از دهد که چنانبری مستقیم و غیرمستقیم نشان میای دارند. آبجداگانه

برای تأمین تقاضای به وجود ی اقتصادی مثال بخش کشاورزی یک واحد افزایش یابد، این بخش هابخش

بری مستقیم در واقع نشان ی آب به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیاز دارد. آبآمده، چقدر از نهاده

ضای ایجاد دهد که اگر تقاضای نهایی بخش مورد نظر یک واحد افزایش یابد، این بخش برای تأمین تقامی

بری غیرمستقیم نیز به همین صورت ی آب به صورت مستقیم نیاز دارد. برای آبشده چقدر از نهاده
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ی آب به صورت غیرمستقیم نیاز دارد. برای بیان چگونگی دهد که چقدر بخش مذکور به نهادهنشان می

شود و نده پرداخته میستا-های اقتصادی ابتدا به معرفی جدول دادهبری بخشمحاسبات مربوط به آب

 بری پرداخته خواهد شد.بعد از آن چگونگی تعمیم آن جهت محاسبات مربوط به آب

شوند. ناحیه اول که به عنوان ماتریس ستانده به سه ناحیه تقسیم می-به طور کلی جداول داده

سوم به عنوان شود. ناحیه دوم شامل اجزای تقاضای نهایی است و ناحیه مبادالت بین بخشی شناخته می

ناحیه ارزش افزوده معرفی شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا ماتریس مبادالت بین بخشی که 

کند، به های تولیدی را بر حسب واحد پولی بیان میای بین فعالیتی محصوالت واسطهجریان مبادله

 (:1399گردد )لئونتیف، صورت زیر معرفی می

(1) 

 
تری از مبادالت بین بخشی، باشد. برای بیان دقیقمی برای تولید  از بخش  با خرید بخش  برابر 

شود. بدین منظور برای استفاده می (Aنام ماتریس ضرایب فنی ) ، از ماتریس دیگری بهجای ماتریس به

 شود:نشان داده می شود و با استفاده می از نسبت  و  بیان ارتباط بین بخش 

(2)                 
    

تأمین  چه نسبتی از نیازهای خود را از بخش  بیانگر این است که بخش  توان گفت که می

 شود:( تعریف میA( ماتریس ضرایب فنی )2حال بر اساس رابطه ) کند.می

(3)  
 دهد. ها را نشان میماتریس قطری است که عناصر آن تولید کل بخش 

معروف به ماتریس ضرایب فنی یا ماتریس نیازهای مستقیم است. این ماتریس از یک طرف  Aماتریس 

دهد. برای و از طرف دیگر نیازهای هر بخش را برای تولید یک ریال محصول، نشان می تکنولوژی تولید

ی بین تقاضای نهایی و تولید کل تبیین گردد. در یک جدول ها ابتدا باید رابطهبری بخشبررسی آب

ستانده برای هر بخش جمع سطری و ستونی برابرند. به عبارت دیگر عرضه کل و تقاضای کل برای -داده

ها به های اقتصادی یا توسط سایر بخشهر بخش با هم برابر است. به طور کلی تولیدات هر یک از بخش
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رسند. بر این رسند و یا به عنوان تقاضای نهایی به مصرف اجزای تقاضای نهایی میمصرف واسطه می

دهد )توفیق، نهایی نشان می را به تقاضای واسطه و تقاضای ی زیر تخصیص تولیدات بخش اساس رابطه

1311.) 

(1)  
 ها بنویسیم، خواهیم داشت:ی بخش( را به صورت ماتریسی برای همه1ی )که اگر رابطه

(1)    

 که به طور خالصه عبارت است از:

(9)  
بردار  بردار ستونی با عناصر واحد و  ماتریس مبادالت بین بخشی،  ها، بردار تولید کل بخش 

( قرار 9ی )در رابطه نوشته و به جای   ( را به صورت 3ی )تقاضای نهایی است. حال رابطه

 دهیم:می

(1)  
 د:شوی فوق به صورت زیر نوشته میاست، رابطه که با توجه به این

(3)  

 نماییم:حل می ( را برای  3ی )در ادامه رابطه

(3) =                                                                                        

ی کل )مستقیم و غیرمستقیم( یا ماتریس لئونتیف معروف به ماتریس نیازها ماتریس 

 ( را به صورت زیر بنویسیم:3ی )نشان داده و بر اساس آن رابطه باشد. اگر عناصر این ماتریس را با می

(11) 

 
چه مقدار باید از بخواهد یک ریال کاال تحویل تقاضای نهایی دهد،  دهد که اگر بخش نشان می 

گویند این ام میبخش  نیازهای کل )مستقیم و غیرمستقیم( که خریداری نماید. دلیل این بخش 

نیز افزایش خواهد یافت. زیرا  افزایش یابد، تولید بخش  اگر تقاضا برای محصوالت بخش  است که
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خواهد تقاضای نهایی را تأمین کند باید تولید خود را افزایش دهد، اما برای افزایش می تی که بخش وق

باشد می ها، محصوالت بخش های بیشتری را خریداری کند که یکی از آنتولید نیاز به این دارد که نهاده

 (.1331)سوری، 

ای مشابه توان رابطهاضای نهایی بر تولید مورد بررسی قرار گرفت، میکه اثرات افزایش تقپس از آن 

بری به صورت ها نیز ارائه نمود. برای این منظور ابتدا ضرایب آببری بخشبا سطح تولید برای تعیین آب

 شود:زیر تعریف می

                                                                                                                 )11(                 

حجم آبی  بیانگر شود و مصرف می حجم آبی است که به صورت مستقیم توسط بخش  

دهد که (، نشان می11ی)به عبارت دیگر رابطه نماید.ام به ازای یک واحد تولید مصرف میاست که بخش 

به ازای ارزش یک واحد تولید خود، چه حجمی از آب را در فرآیند تولید خود مورد استفاده قرار  بخش 

 .(1333)مانرسا و همکاران، دهد می

 خواهیم داشت: با فرض ثابت بودن 
                                                                                                                             

(12)      

 ( به صورت ماتریسی:12)ی رابطه

(13) 

 
 باشد، لذا خواهیم داشت:می و چون 

(13)  
ضرایب فزاینده به ماتریس  دهیم. ماتریس نشان می را با  باشد و عناصر آنمی که 

ام به ارزش یک واحد افزایش یابد چه بخش  نهایی تقاضای چهچنان دهدآب معروف است و نشان می

برای تولید  به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تأمین تقاضای به وجود آمده نیاز است. حجمی از آب

های سایر ، به نهادهشودهایی که توسط بخش  مذکور تولید می، عالوه بر نهادههر محصولی توسط بخش 
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بری که در واقع آب استها مقداری آب مصرف شدهباشد. در تولید این نهادهها نیز احتیاج میبخش

 (:1333شود )مانرسا و همکاران، غیرمستقیم نامیده می

 

                                                                                                       )11( 

قسمت اول طرف راست این رابطه  دهد ورا نشان می  بری بخش ( کل آب11ی )طرف چپ رابطه

بری دهد. قسمت دوم طرف راست این رابطه نیز آببری مستقیم بخش مذکور را نشان میآب

 توان به شکل ماتریسی نیز نوشت: ( را می11ی )رابطه دهد.غیرمستقیم را نشان می

                                                                                                                   )11( 

 توان به صورت زیر نوشت:( را می11ی )رابطه

                                                                                                                  )19( 

 (:1333بری مستقیم را از غیرمستقیم جدا نمود )گای و پراپس، توان آبمی (19ی )با تجزیه رابطه

                                                                            

(11)  

است. به عبارت  ، آب مورد نیاز جهت تولید بری مستقیم است. ی آب، نشان دهنده

است. به  ، آب مورد نیاز تولید ی مصرف غیرمستقیم آب است. دیگر اولین مسیر یا حلقه

، آب مورد نیاز تولید کاالهای عبارت دیگر دومین مسیر مصرف غیرمستقیم آب است. 

مصرف غیرمستقیم آب است. به طور کلی آب مصرفی غیرمستقیم امین مسیر است که  

 است.برابر با مجموع مسیرهای ایجاد شده

 

 گیری و بحثنتیجه

های مجلس مرکز پژوهش 1331و  1331های ستانده سال-برای انجام این تحقیق از جداول داده

ها( از جداول ی زیربخشهای آماری )برای هر سال و همهاست. به دلیل فقدان پایهاستفاده شده

 است. ، استفاده شدهها در انتها آورده شدهبخشی که  شرح  تجمیع زیربخش 3ی شدهتجمیع
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میلیون مترمکعب آب  33111گردد، بخش کشاورزی با مصرف ، مشاهده می1طور که در جدول همان

است. پس از ص دادههای اقتصادی به خود اختصا، بیشترین آب مصرفی را در بین بخش1331در سال 

های خدمات، صنایع کشاورزی و سایر صنایع به ترتیب با این بخش و البته با اختالف بسیار زیاد، بخش

 گیرند. های دوم تا چهارم قرار میمیلیون مترمکعب در رده 933و  1131، 1/1113مصرف 

 1331های اقتصادی برای سال ، وضعیت مصرف آب در بخش1جدول 

 بخش هر مصرفدرصد 

 مصرفی آب کل از

 مصرفی آب حجم

 (مترمکعب میلیون(

 هر ستانده سهم درصد

 کل ستانده از بخش
 بخش (ریال میلیارد) ستانده

 کشاورزی 342995/1 9/27 93700 90/62

 معدن 529060/7 14/3 26/5 0/03

 به وابسته صنایع 243259/5 6/58 1134 1/1

 کشاورزی

 صنایع سایر 714457/5 19/31 639 0/62

 گاز و برق 76137/18 2/06 57/3 0/06

 آب 10015/23 0/27 0 0

 ساختمان 278076/2 7/52 243/2 0/24

 خدمات 1505039 40/69 1459/5 1/41

 کل 3699040 100 103400 100

 مأخذ: شرکت منابع آب ایران و محاسبات تحقیق   

 

گردد که ای اقتصادی، مشخص میهبا نگاهی به سهم مصرف آب هر بخش از کل آب مصرفی بخش

است. این میزان  درصد از آب مصرف شده، توسط بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته 31حدود 

 3ی این بخش از کل اقتصاد تنها حدود ، سهم ستانده1مصرف آب در شرایطی است که مطابق جدول 

که به مراتب معدن، با وجود اینهایی مثل خدمات، سایر صنایع و درصد است. این نسبت برای بخش

مصرف آب کمتری نسبت به بخش کشاورزی دارند، بیشتر است. به عبارت دیگر بخش کشاورزی 

ی ایجاد شده های اقتصادی دارد، اما ستاندهکه مصرف آب باالتری نسبت به سایر بخشرغم اینعلی
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تر است. آب کمتری دارند، کوچکهایی که مصرف توسط این بخش، نسبت به ستانده کل اقتصاد از بخش

 ، نیز پابرجا است. 2مطابق جدول  1331همین تفاسیر برای سال 

 

 1331های اقتصادی برای سال ، وضعیت مصرف آب در بخش2جدول 

 بخش هر مصرف درصد

 مصرفی آب کل از

 مصرفی آب حجم

 (مترمکعب میلیون(

 بخش هر ستانده درصد

 کل ستانده از
  بخش )ریال میلیارد (ستانده

 کشاورزی 866751 8/6 85597/9 92/47

 معدن 1093068 10/84 100 0/11

 کشاورزی صنایع 601180/9 5/96 234/726 0/25

 صنایع سایر 2243299 22/25 1158/923 1/25

 گاز و برق 469722/7 4/66 88/096 0/1

 آب 28133/49 0/28 0 0

 ساختمان 821184/5 8/14 1149/556 1/24

 خدمات 3959878 39/27 4240/4 4/58

 کل 10083218 100 92569/6 100

 مأخذ: شرکت منابع آب ایران و محاسبات تحقیق   

 

طور های اقتصادی و متعاقبا در کل اقتصاد به وجود آمده است. هماناما تغییراتی در مصرف آب بخش

و خدمات تا حدود بسیار  های معدن، سایر صنایع، برق و گازگردد، مصرف آب در بخشکه مشاهده می

که در بخش کشاورزی، صنایع کشاورزی و ساختمان کاهش مصرف آب زیادی افزایش یافته است در حالی

کاهش یافته است. اما با  1331نسبت به سال  1331گردد. به طور کلی آب مصرفی در سال مشاهده می

ها ته است، سهم مصرف این بخشهای کشاورزی و ساختمان کاهش یافکه آب مصرفی در بخشوجود این

گردد. از طرف از مصرف کل اقتصاد افزایش یافته است. اما در صنایع کشاورزی، کاهش سهم مشاهده می

های معدن، سایر صنایع و های برق و گاز نیز کاهش یافته است. برای بخشدیگر سهم مصرف آب در بخش

 گردد. ده میخدمات، افزایش سهم مصرف آب نسبت به کل اقتصاد مشاه
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 1331و  1331های ، میزان تغییرات به وجود آمده در مصرف آب برای سال3جدول 

 پنج طی  مصرفی آب حجم در تغییر درصد

 سال
 بخش مصرفی آب درحجم تغییر درصد

 کشاورزی 8/65- 1/73-

 معدن 277/36 55/47

 کشاورزی صنایع 79/3- 15/86-

 صنایع سایر 81/37 16/27

 گاز و برق 53/75 10/75

 آب  0

 ساختمان 372/68 74/54

 خدمات 190/54 38/11

 کل 10/47- 2/09-

 مأخذ: محاسبات تحقیق  

 

باشد و پس از آن بخش گردد، بیشترین کاهش مربوط به صنایع کشاورزی میطور که مالحظه میهمان

تیب بخش کشاورزی ساالنه حدود گیرد. بدین ترهای بعدی قرار میدرصد در در رده 9/3کشاورزی با 

درصد  39/11دهد و بخش صنایع کشاورزی با درصد کاهش در مصرف آب را از خود نشان می 12/1

 دهد.ی اول را به خود از نظر میانگین کاهش ساالنه به خود اختصاص میکاهش، رتبه

بری د، بیشترین آبدهنشان می 1331های اقتصادی را برای سال بری بخش، که آب1بر اساس جدول  

های صنایع کشاورزی و سایر مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش کشاورزی است و پس از آن بخش

بری مستقیم و غیرمستقیم مثال برای بخش اعداد موجود در سنون مربوط به آب گیرند.صنایع قرار می
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لیارد ریال یا صد میلیون چه تقاضای نهایی این بخش یک واحد )یک میدهد، چنانکشاورزی نشان می

میلیون متر  333/1واحد ) 3333/1تومان( افزایش بیابد، این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

 میلیون لیتر( آب نیاز دارد. 1/333مکعب یا 

 

 1331های اقتصادی برای سال بری بخش( آب1جدول 

 بری مستقیمآب بری غیرمستقیمآب
بری مستقیم و  آب

 غیرمستقیم
 خشب

 کشاورزی 0/3391 0/2732 0/0659

 معدن 0/0007 0/00005 0/00067

 کشاورزی صنایع 0/1647 0/00466 0/15999

 صنایع سایر 0/0103 0/00089 0/00941

 گاز و برق 0/0026 0/00075 0/00189

 آب 0/0029 0 0/0029

 ساختمان 0/0079 0/00087 0/00706

 خدمات 0/0053 0/00097 0/00435

 مأخذ: محاسبات تحقیق   

 

چه تقاضای نهایی این بخش یک واحد )یک به همین ترتیب برای بخش صنایع کشاورزی، چنان

میلیارد ریال یا صد میلیون تومان( افزایش یابد، برای افزایش تولید و پاسخ دادن به این حجم تقاضا به 

میلیون لیتر( آب نیاز  1/191یا میلیون مترمکعب  191/1واحد ) 191/1طور مستقیم و غیرمستقیم به 

، آب بری مستقیم و 1توان به همین نحو تفسیر نمود. در جدول ها نیز میبرای سایر بخش دارد.

تری بری غیرمستقیم تفکیک شده است تا بتوان به نتایج دقیقبری مستقیم و آبغیرمستقیم به آب

ی، صنایع کشاورزی و خدمات به ترتیب بری مستقیم، بخش کشاورزرسید. بر اساس ستون مربوط به آب

بری مستقیم را دارند. به عبارت دیگر مثال برای میلیون مترمکعب، بیشترین آب 111/1و  111/1، 213/1با 

چه تقاضای نهایی این بخش یک واحد )یک میلیارد ریال یا صد میلیون تومان( بخش کشاورزی، چنان

ن متر مکعب آب به صورت مستقیم نیاز دارد. ستون میلیو 213/1افزایش یابد، بخش کشاورزی به 
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بری غیرمستقیم است. بر اساس اعداد این ستون بیشترین دیگری که در این جدول قرار دارد، آب

باشد. به عبارت دیگر به ازای بری غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع کشاورزی و بخش کشاورزی میآب

 191/1و  191/1زی و یا بخش صنایع کشاورزی، به ترتیب افزایش یک واحد تقاضای نهایی بخش کشاور

دهد که بخش صنایع کشاورزی میلیون مترمکعب آب به صورت غیرمستقیم دارند. این نتایج نشان می

توان به همین ها نیز میبری غیرمستقیم باالتری نسبت به بخش کشاورزی دارد. برای سایر بخشآب

بری بری مستقیم و آبمستقیم و غیرمستقیم و همچنین آب بری، آب1صورت تفسیر نمود.  جدول 

 دهد.نشان می 1331های اقتصادی برای سال غیرمستقیم را برای بخش

 

 1331های اقتصادی برای سال بری بخش( آب1جدول 

 بری مستقیمآب بری غیرمستقیمآب
بری مستقیم و آب

 غیرمستقیم
 بخش

 کشاورزی 0/1251 0/0988 0/0264

 معدن 0/00052 0/00009 0/00042

 کشاورزی صنایع 0/06498 0/00039 0/06459

 صنایع سایر 0/00392 0/00052 0/0034

 گاز و برق 0/00029 0/00019 0/00011

 آب 0/00189 0 0/00189

 ساختمان 0/0041 0/0014 0/0027

 خدمات 0/00279 0/00107 0/00172

 های تحقیقمأخذ: یافته   

 

میلیون مترمکعب  1913/1و  121/1های کشاورزی و صنایع کشاورزی با جدول نیز بخشمطابق این 

های کشاورزی ساختمان بری مستقیم بخشبری مستقیم و غیرمستقیم را دارند. از نظر آببیشترین آب

 1331بری مستقیم را دارند. و همانند سال میلیون مترمکعب بیشترین آب 111/1و  133/1به ترتیب با 

میلیون مترمکعب همچنان مربوط به  129/1و  1911/1بری غیرمستقیم به ترتیب با شترین آببی
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گردد هر ، مالحظه می1باشد. همانطور که در جدول های صنایع کشاورزی و بخش کشاورزی میبخش

بری مستقیم و غیرمستقیم بخش کشاورزی کاهش یافته است، اما همچنان این بخش به عنوان چند آب

بری مستقیم و غیرمستقیم برای شود. به طور کلی آبشناخته می 1331ترین مصرف کننده در سال بزرگ

های مثل کاهش یافته است که برای بخش 1331نسبت به سال  1331های اقتصادی در سال کلیه بخش

بری ببری مستقیم و هم در آکشاورزی، صنایع کشاورزی، سایر صنایع و برق و گاز، این کاهش هم در آب

هایی مثل ساختمان و خدمات این کاهش فقط فقط در غیرمستقیم اتفاق افتاده است. اما برای بخش

 بری مستقیم این دو بخش افزایش یافته است.بری غیرمستقیم اتفاق افتاده است و آبآب

 

 

 

 1331و  1331های های اقتصادی برای سالبری بخشی آب( رتبه9جدول 

 و غیرمستقیم مستقیمبری آب مستقیمبری آب بری غیرمستقیمآب
 بخش

1331 1331 1331 1331 1331 1331 

 کشاورزی 1 1 1 1 2 2

 معدن 8 7 7 7 8 7

1 1 5 2 2 2 
 صنایع

 کشاورزی

 صنایع سایر 3 4 4 4 3 3

 گاز و برق 7 8 6 6 7 8

 آب 6 6 8 8 6 5

 ساختمان 4 3 5 2 4 4

 خدمات 5 5 3 3 5 6

 های تحقیقافتهمأخذ: ی     

 

بری مستقیم را به بری مستقیم و غیرمستقیم و آبی یک آببخش کشاورزی در هر دو سال رتبه

به خود  1331و  1331های بری مستقیم را در سالی هفت آبخود اختصاص داده است. بخش معدن رتبه
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بیشتری دارد و همین بری غیرمستقیم ، آب1331نسبت به سال  1331اختصاص داده است، اما در سال 

بری غیرمستقیم سبب دهد. همین کاهش رتبه در آبی آن را از هشت به هفت کاهش میامر رتبه

ی بری مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن کاهش یابد. رتبهی آبرتبه 1331شود نسبت به سال می

بری مستقیم اهش آبافزایش یافته است که بیانگر ک 1به  2بری مستقیم بخش صنایع کشاورزی از آب

بری مستقیم و غیرمستقیم آن ی آبو رتبه 1بری غیرمستقیم آن همچنان ی آباین بخش است. اما رتبه

 1بری مستقیم ی آبرتبه 1331و  1331های است. برای سایر صنایع نیز در سالحفظ شده 2نیز همچنان 

را  3ی رتبه 1331این بخش در سال  بری مستقیم و غیرمستقیمباشد. آبمی 3بری غیرمستقیم و آب

بری غیرمستقیم، بری مستقیم و آبی آبرغم ثابت ماندن رتبهعلی 1331دهد، اما برای سال بدست می

ها نیز به همین نحو بری مستقیم و غیرمستقیم آن افزایش یافته است. برای سایر بخشی آبرتبه

 توان تفسیر نمود.می

 

 بندی و پیشنهاداتجمع

های بری غیرمستقیم باالی بخش صنایع کشاورزی نسبت به بخش کشاورزی و سایر بخشآب

بری مستقیم و غیرمستقیم( بخش کشاورزی که اقتصادی بیانگر این نکته است که آب مصرفی )آب

های اقتصادی است به صورت غیرمستقیم و از طریق مصرف بزرگترین مصرف کننده آب در میان بخش

گیرد. به عبارت اورزی به عنوان نهاده در اختیار بخش صنایع کشاورزی قرار میآن در محصوالت کش

ی باشد و با همهی غذا نیز میدیگر بخش کشاورزی به عنوان یک بخش تولیدی بزرگ که تأمین کننده

ها های اقتصادی ارتباط باالیی دارد، بخشی از این آب را به صورت غیرمستقیم در اختیار سایر بخشبخش

ها های مورد نیاز سایر بخشدهد. بدین ترتیب فارغ از هدررفت آب در این بخش، تأمین نهادهرار میق

باشد. این مسئله لزوم تفکیک بری باالی این بخش میمثل صنایع کشاورزی یکی از دالیل مهم آب

دهد. ر میبری غیرمستقیم مورد تأکید قرابری مستقیم و آببری مستقیم و غیرمستقیم را به آبآب

کاهش یافته  1331نسبت به سال  1331بری غیرمستقیم بخش کشاورزی در سال بری مستقیم و آبآب

تواند دالیل متفاوت داشته باشد. همانطور که قبال نیز ذکر گردید ممکن است تنها در است که این امر می
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توان برای های آماری مییههای مورد مطالعه این اتفاق افتاده باشد که در صورت منتشر شدن پاسال

وجود داشته باشد،  1331-1331های بین ها نیز تحقیق نمود. اما اگر روند ثابتی در این سالسایر یال

گردد اثرات بهبود تکنولوژی بر کاهش لذا پیشنهاد می. تواند به دلیل بهبود تکنولوژی آبیاری باشدمی

بری مستقیم بخش ستقیم و غیرمستقیم و آببری مآب مصرفی نیز مورد بررسی قرار گیرد. آب

دهد و همچنین باال بودن ی اول را برای این بخش در هر دو سال مورد مطالعه بدست میکشاورزی رتبه

بری مستقیم و غیرمستقیم را بدست ی اول آبشود که در حالت کلی رتبهبری مستقیم سبب میآب

بری ی آبین تفسیر نمود. به عبارت دیگر کاهش رتبهتوان چندهد. برای بخش معدن نیز تا حدودی می

بدین  است.بری مستقیم و غیرمستقیم بخش مذکور شدهی آبغیرمستقیم این بخش، سبب کاهش رتبه

توان از این نتایج بدست ارائه نمود، این است که سیاستگذاری بر اساس هریک گیری که میترتیب، نتیج

تواند ی هدف سیاستگذار باشد و از طرف دیگر میتواند نشان دهندهبری، از یک طرف میاز انواع آب

دقت رسیدن به این هدف را نشان دهد. به عبارت دیگر اگر صرفا تحقیقات و سیاستگذاری بر اساس 

گاه میزان مصرف آب به صورت مستقیم و به صورت بری مستقیم و غیرمستقیم مدنظر باشد، آنآب

بری بری مستقیم و غیرمستقیم به آبچه سیاستگذاری عالوه بر آبچنانماند. غیرمستقیم مغفول می

تر خواهد بود. با توجه بری غیرمستقیم نیز توجه نماید، رسیدن به اهداف تعیین شده آسانمستقیم و آب

های اقتصادی، بری بخشی انواع آبگردد بسته به رتبهچه در باال گفته شد، پیشنهاد میی آنبه همه

شده، فارغ از سال مورد یررسی و موردی که  های بکار گرفتهگذاری الزم صورت پذیرد. کلیه روشسیاست

تواند برای هر سال و هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیشنهاد مطالعه گردید )در سطح ملی( می

 ی صورت پذیرد.اها( نیز چنین مطالعههای دیگر و مناطق )استانگردد در مطالعات بعدی برای سالمی

 

 منابع

 مختلف. شرکت مدیریت منابع آب ایران. هایبخش در آب مصرف حجم به مربوط آمار 

 اقتصاد مختلف هایبخش در آب ردپای (. سنجش1332تفضلی، ح.، بانویی، ع. و مومنی، ف. )

 اطبایی.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طبستانده. پایان-داده رویکرد از استفاده با ایران



 

4622 

 

 برنامه و بینیپیش سنجش، در آن کاربردهای و ایران در ستانده-داده تحلیل(. 1311. )ف توفیق،

 .تهران اسالمی، انقالب آموزش و انتشارات. ریزی

(. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی. حفاظت منابع آب و خاک. 1331کیش، ی. )زراعت

 .31-33. 2. شماره 1دوره 

 ستانده. انتشارات نور علم.-. تحلیل داده(1331سوری، ع. )

هدفه در کاربرد برنامه ریزی چند (. 1333م. )، صبوحی صابونی ، س. و شیرزادی لسکوکالیه

. 2، شماره 3. اقتصاد و کشاورزی. دوره مدیریت منابع آب سطحی و زیر زمینی منطقه ساوجبالغ

33-33. 

(. 1333صادقی، ک.، کریمی تکانلو، ز.، متفکر آزاد، م.، اصغرپور قورچی، ح. و اندایش، ی. )

اقتصاد  ماتریس حسابداری اجتماعی. رهیافت با ایران در اقتصادی بخشهای آب پای رد سنجش

 .111-31. 3، شماره 11مقداری. دوره 

(. بررسی اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در 1333کرباسی، ع. و رفیعی دارانی، ه. )

ستانده در استان خراسان رضوی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. دوره -بخش کشاورزی: تحلیل داده

 .93-31، 31، شماره 22

 هایبخش غیرمستقیم در و مستقیم آببری سالمی.سنجشهای مجلس شورای امرکز پژوهش

اقتصادی  پژوهشهای . معاونت1331ستانده سال -داده جدول بر ایران مبتنی اقتصاد مختلف

 مجلس شورای اسالمی.

دهمین سمینار  . مدیریت تقاضای آب در استان کرمان(. 1333آبادی، ح. )میرزایی خلیل 

 .سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

 

 

Bicknell, K.B., Ball, R.J., Cullen, R. and Bigsby, H.R. (1998). New Methodology for the 

Ecological Footprint With Application to the New Zealand Economy. Ecological Economics, 

27 :149– 160. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=90021
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=90021
http://webmail.vojoudi.com/Paper-ABYARI10-ABYARI10_226=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://webmail.vojoudi.com/Paper-ABYARI10-ABYARI10_226=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://webmail.vojoudi.com/Papers-ABYARI10-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1.html
http://webmail.vojoudi.com/Papers-ABYARI10-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1.html
http://webmail.vojoudi.com/Papers-ABYARI10-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1.html


 

4622 

 

Ferng, J. (2001). Using Composition of Land Multiplier to Estimate Ecological Footprints 

Associated with Production Activity.  Ecological Economics, 37: 159–172. 

Gay, P., Proops, J.L.R. (1993). Carbon-dioxide production by the UK economy: an input–

output assessment. Applied Energy ,44: 113–130. 

Hellsten, E., Ribacke, S. and Wickbom, G. (1999). SWEEA – Swedish environmental and 

economic account. Structural Change and Economic Dynamics, 10: 39–72. 

Hubacek, K., Sun, L. (2001). A scenario analysis of China’s land use change: incorporating 

biophysical information into input–output modeling. Structural Change and Economic 

Dynamics ,12: 367–397. 

Lenzen, M. (2003). Environmentally important linkages and key sectors in the Australian 

economy. Structural Change and Economic Dynamics,14: 1–34. 

Leontief, W. (1966). Input–Output Economics. Oxford University Press, New York. 

Lutter, S., Pfister, P., Giljum, S., Wieland, H. and Mutel, C. (2016). Spatially explicit 

assessment of water embodied in European trade: A product-level multi-regional input-output 

analysis. Global Environmental Change. Vlo, 38, 171–182. 

Manresa, A., Sancho, F. and Vegara, J.M. (1998). Measuring commodities’ commodity 

content. Economic Systems Research, 10: 357–365. 

Velazquez, E. (2006). An input–output model of water consumption: Analysing intersectoral 

water relationships in Andalusia. Ecological Economics, 56:226– 240. 

Wackernagel, M. & Rees,W. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on 

the Earth, New Society Publishers, Gabriola Island, B. C., Canada. 

Wang, W., Gao, L., Liu, P. and Hailu. A. (2014). Relationships between regional economic 

sectors and water use in a water-scarce area in China: A quantitative analysis. Journal of 

Hydrology, 515: 180–190. 

Wang, X., Huang , K., Yu, Y.,  Hu, T. and Xu, Y. (2016). An input–output structural 

decomposition analysis of changes insectoral water footprint in China. Ecological Indicators, 

69: 26–34. 

Wang, Y., Xiao, H.L. and Lu, M.F. (2009). Analysis of water consumption using a regional 

input–output model: Model development and application to Zhangye City, Northwestern 

China. Journal of Arid Environments, 73: 894–900. 

Xikang, C. (2000). Shanxi Water Resource Input-Occupancy-Output Table and Its 

Application In Shanxi Province of China. Thirteenth International Conference on Input-

Output Techniques. Macerata, Italy. 

Zhang, Z. Y., Shi. M. J. , Zehnder, A. J. and Abbaspour, K. (2011). Analyses of Impacts of 

China’s International Trade on Its Water Resources and Uses. Hydrology and Earth System 

Sciences, 15: 2871-2880. 



 

4622 

 

Zhao, X. B. Yang, C. Z. F. (2009). National Water Footprint in an Input-Output Framework: 

A Case Study of China 2002. Ecological Modeling, 220: 245-253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


