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ABSTRACT
The importance of the economic and environmental role of the agricultural sector and limitation
of water resources, planning are necessary tools for achieving the maximum objectives of the
agricultural sector. In this study, in order to evaluate the simultaneous fulfillment of multiple
economic goals in the agricultural sector of Yazd province including increasing production,
employment, productivity and minimizing water consumption based on the objectives of the Sixth
Development Plan, a combination of Goal Programming and Input-Output models were used. The
present study is important and innovative in terms of evaluating the simultaneous fulfillment of
sector objectives and related modeling with emphasis on the water factor. based on the
productivity, modeling was done in three scenarios. Based on the findings, it is impossible to
achieve the goals of the sector simultaneously within the goals of the particular plan due to limited
available water. The objectives of production and employment in the sector are not necessarily the
same. Also, it is not possible to achieve the ideal amount of production level with the current state
of water consumption efficiency. Accordingly, while paying attention to the key factor of water, it
is necessary to consider the proposed model of this research and its outputs in the definition of
agricultural sector development goals. Operation of productive activities with emphasis on
preparing and implementing a suitable cultivation pattern in each region is also a basic condition
for achieving the maximum goals of the sector.
Keywords: Input-Output, Goal Programming, Economic Goals, Yazd Province.

Extend Abstract
Objectives
According to the latest information from regional accounts, about 1.8% of the total output of
Iran's economic activities in 1398 was related to the province of Yazd, which in terms of output, is
ranked 16th among 32 regions of the country (including 31 provinces and one trans-region). In
terms of population with a share of about 1.4 percent Yazd is in 24th place. Therefore, in terms of
per capita production, Yazd province has been among the top provinces in the country and has
always been higher than the national average. On the other hand, Yazd, which is located in the
geographical center of Iran, is a droughty province. It has low water and has the lowest rainfall in
the country. Obviously, the limitation of water resources as a basic principle in water-scarce areas
reduces the access of the sectors, especially agriculture, to the required water, and this requires that
the impact of water scarcity on the projected objectives of the sectors be evaluated. The main
question is that in the face of limited water resources, is it possible to achieve the expected
objectives simultaneously? Evaluating the simultaneous realization of multiple economic goals in
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the agricultural sector of Yazd province, including maximizing production, employment,
productivity and optimizing water consumption based on the goals of the Sixth Plan in terms of
limited water resources, should be considered as the main objective of the present research.
Methods
In order to achieve the purpose of the study, the combined approach of the goal Programming
model and water Input-Output based on inter-sectoral relations is used. In order to compile the
Input-Output table of the province, the table of 2011 of the Statistical Center (the latest statistical
table of the country) is used as a criterion. Then, using the Flag Coefficient Method, the table of the
province was compiled in 2013 and prepared in 6 sectors including agriculture (agriculture,
horticulture, livestock, poultry and forestry), mining, industry, water, electricity and gas, buildings
and services. Now, despite the data of 2013 as the base year, the achievement of multiple goals in
2017 is evaluated as the target year in the framework of the combined model. Modeling based on
productivity status is done in three scenarios. In the first scenario, it is assumed that productivity in
the target year is the same as the base year. In the second scenario, maximizing productivity will be
considered as a goal. In the third scenario, it is assumed that productivity in the target year grows
exactly the same as the goals of the Sixth Plan compared to the base year.
Results
The research findings are important in several ways. First, within the framework of determined
goals, it is not possible to simultaneously achieve the goals of the sector. Second, improving labor
productivity has reduced employment, and therefore the production and employment goals of the
sector are not necessarily aligned. Third, reducing the volume of water available, significantly
reduces the level of production and achieving its ideal amount is impossible with the current state
of water efficiency. The condition for achieving the goals is to increase water productivity many
times more. The results of the three research scenarios also show that it is not possible to
simultaneously achieve economic goals in the agricultural sector of Yazd province within the goals
of the Sixth Plan, especially in terms of available limited water resource.
Discussion
The use of the combined model considered in this study evaluates the possibility of
simultaneously achieving multiple economic goals in the agricultural sector based on inter-sectoral
relations. Based on the results, it is suggested to consider the proposed model and its outputs in
defining and formulating the development goals of the sector. Also, the key element of water
should be the main axis in development planning. Operation of productive activities with the focus
on preparing and implementing a suitable cultivation pattern in each region is also a necessary
condition for achieving the maximum goals of the sector. Evaluating the potential of the proposed
model through its implementation in other areas and developing the model based on the separation
of water consumption components including water, green water and gray water are among the
proposed areas for future research. Also, key element of water resources, should be considered as
the base for any kind of development planning. Operation of productive activities with the focus on
preparing and implementing a suitable cultivation pattern in each region is also a necessary
condition for achievement of the maximum sector objectives. The development of the proposed
model based on the separation of water consumption components such as, blue water, green water
and gray water for future research could be useful tools and capabilities for better planning of
economic sectors particularly in the agriculture sector.
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بررسی تحقق همزمان اهداف اقتصادی بخش کشاورزی متاثر از محدودیت منابع آب در
چارچوب برنامه ششم توسعه :مورد مطالعه استان یزد
3

مجید دهقانیزاده ،1صادق بختیاری* 2و سعید دائیکریمزاده
 ،1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 ،2استاد گروه علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 ،3دانشیار گروه علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت -99/1/18 :تاریخ تصویب)99/10/13 :

چکیده
اهمیت نقش اقتصادی و زیستمحیطی بخش کشاورزی و محدودیت منابع آبی ،برنامه-
ریزی جهت تحقق حداکثری اهداف بخش را ضروری مینماید .در این تحقیق به منظور

ارزیابی تحقق هم زمان اهداف چندگانه اقتصادی در بخش کشاورزی استان یزد شامل بیشینه-
سازی تولید ،اشتغال و بهرهوری و کمینهسازی مصرف آب در چارچوب اهداف برنامه ششم
توسعه ،از مدل تلفیقی برنامهریزی آرمانی و داده–ستانده استفاده گردید .تحقیق حاضر از
حیث ارزیابی تحقق همزمان اهداف چندگانه در بخش و مدلسازی مرتبط ،با تاکید بر عامل

آب نوآورانه است .در این راستا ،مبتنی بر وضعیت بهرهوری مصرف آب و نیروی کار ،مدل-
سازی در سه سناریو انجام شد .بر اساس یافتهها ،تحقق همزمان اهداف اقتصادی بخش در
چارچوب اهداف برنامه خاصه محدودیت آب در دسترس ،ممکن نیست .اهداف تولید و
اشتغال در بخش نیز الزاماً همراستا نیستند .همچنین ،دسترسی به مقدار آرمانی سطح تولید با
وضعیت فعلی بهرهوری مصرف آب امکانپذیر نیست .در این خصوص الزم است ضمن توجه
به عنصر کلیدی آب ،در نحوه تعریف و تدوین اهداف توسعه بخش کشاورزی ،مدل
پیشنهادی این تحقیق و خروجیهای آن توجه شود .عملیاتی نمودن فعالیتهای بهرهورانه با
تاکید بر تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب هر منطقه نیز شرط اساسی جهت تحقق حداکثری
اهداف بخش میباشد.
واژههای کلیدی :داده –ستانده ،برنامهریزی آرمانی ،اهداف اقتصادی ،استان یزد

مقدمه
اهمیت آب بهگونهای است که برخورداری از آب
سالم برای نیازهای انسانی از جمله مصرف کشاورزی به
عنوان عامل تمدن شناخته شده است ( karamooz et al.,
 .)2018در حال حاضر ،کشاورزی حدود  70درصد
برداشت جهانی آب را شامل میشود و برآورده شدن 60
درصد افزايش تقاضای مواد غذايی در افق  ،2050به آب
قابل توجه نیاز دارد ( .)UN-Water, 2018کاهش شديد

کمی و کیفی منابع آب و افزايش رقابت میان مصرف-
کنندگان آن ،نیز بر لزوم برنامهريزیهای مديريتی به-
ويژه در بخش کشاورزی با توجه به سهم باالی مصرف
آن تاکید دارد ( Asadi and Najafi, 2019; Omidi et al.,
 .)2019از طرفی در برنامه ششم توسعه کشور ،اهداف
متعددی برای بخش کشاورزی طراحی شده که متوسط
رشد ساالنه اقتصادی  8درصد ،اشتغال  3/9درصد و
بهرهوری کل عوامل به میزان  3/2درصد و همچنین
کاهش مصرف آب از جمله آنها میباشد .بديهی است
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محدوديت منابع آب به عنوان اصل اساسی در مناطق
کمآبی نظیر يزد ،سبب کاهش دسترسی بخشها خاصه
کشاورزی به آب مورد نیاز میشود و اين ايجاب میکند
تا تاثیر کمآبی بر اهداف پیشبینی شده بخشها ،ارزيابی
گردد .سوال اساسی اين است که در شرايط مواجه با
محدوديت منابع آبی ،آيا امکان تحقق همزمان اهداف
پیشبینی شده وجود دارد؟ با عنايت به مباحث مورد
اشاره ،ارزيابی تحقق همزمان اهداف چندگانه اقتصادی
در بخش کشاورزی استان يزد شامل بیشنهسازی تولید،
اشتغال و بهرهوری و کمینهسازی مصرف آب مبتنی بر
اهداف برنامه ششم با لحاظ محدوديت منابع آب ،هدف
عمده اين تحقیق محسوب میگردد .الگوی مدنظر جهت
دستیابی به هدف ياد شده ،مدل تلفیقی برنامهريزی
آرمانی و داده–ستانده منطقهای در حوزه آب ،مبتنی بر
تعامالت و روابط بین بخشی است .هرچند در چارچوب
هدف تحقیق ،مطالعه مشابهی يافت نشد ،ولی برخی از
مطالعات صورت پذيرفته برای ارزيابی تحقق همزمانی
اهداف با تاکید بر مدل ترکیبی به شرح ذيل است.
 (2012) San Cristóbalبه توسعه يک مدل برنامه-
ريزی آرمانی و داده-ستانده در راستای اهداف توسعه
پايدار در اقتصاد اسپانیا پرداخته است .مبتنی بر نتايج
حاصله برای دستیابی به اهداف شامل سطح تولید،
نیروی کار ،نیاز به ذغال سنگ و تولید گازهای گلخانهای
و انتشار مواد زائد ،بخشهای وسايل نقلیه ،تجارت و
گردشگری بیشترين کاهش را در تولید و اشتغال
متحمل میشوند .بخشهای کشاورزی و فلزات اساسی
بیشترين کاهش در انتشار گازهای گلخانهای و بخش-
های آب ،برق و گاز و کاغذ بیشترين کاهش در انتشار
مواد زائد را دارند .دو بخش ساير محصوالت معدنی و
محصوالت فلزی ،بیشترين سطح کاهش نیاز به ذغال
سنگ را خواهند داشت (2015) Carvalho et al. .يک
مدل برنامهريزی خطی چند هدفه در چارچوب داده-
ستانده برای ارزيابی اهداف متعدد در اقتصاد برزيل ارائه
دادهاند .توابع هدف بیشینهسازی تولید و اشتغال و
کمینهسازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای
است .نتايج نشان میدهد که بیشینهسازی تولید و
اشتغال منجر به افزايش مصرف انرژی و انتشار گازهای
گلخانهای میشود و برعکس ،کمینهسازی انتشار گاز

گلخانهای يا مصرف انرژی تأثیر منفی بر تولید و اشتغال
دارد (2018) Gupta et al. .در چارچوب يک مدل
برنامهريزی آرمانی ،به بررسی اهداف توسعه پايدار شامل
رشد تولید ،مصرف برق و انتشار گازهای گلخانهای در
اقتصاد هند تا سال  2030پرداختهاند .رويکرد آنها
تخصیص اشتغال جهت بهینهسازی همزمان بخشها
بوده است .نتايج نشان میدهد که دستیابی به اهداف
تعیینشده بدون اقدامات اضافی در بخشها با تاکید بر
کشاورزی امکانپذير نیست(2018) Omrani et al. .
تعداد نیروی کار مورد نیاز در بخشهای مختلف استان-
های ايران برای دستیابی همزمان به اهداف تولید،
مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای با استفاده از
مدل برنامهريزی آرمانی در افق  2030را بررسی کرده-
اند .تخصیص نیروی کار در بین چهار بخش کشاورزی،
صنعت ،خدمات و حمل و نقل برای دستیابی به نرخ
رشد اقتصادی  4درصد مد نظر بوده است .بر اساس
نتايج ،تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در بخش
حمل و نقل بايد بهبود يابد (2018) González et al. .در
تحقیق خود جهت بررسی تأثیرات اقتصادی کمبود آب
در اقتصاد انگلستان ،از روش ترکیبی داده-ستانده و
برنامهريزی خطی استفاده کردهاند .هدف بیشینهسازی
تولید و اشتغال با توجه به محدوديت آب بوده است .بر
اساس نتايج مدل در سناريوهای مختلف ،تولید از 0/16
تا  1/48درصد کاهش يافته است (2019) Lin et al. .به
ارزيابی امکان بازسازی صنعتی چین در کاهش مصرف
انرژی و انتشار گازهای گلخانهای در سال 2020
پرداختهاند .روش آنها مدل ترکیبی داده-ستانده و
برنامهريزی آرمانی و اهداف شامل بیشینهسازی تولید و
کمینهسازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای
است .نتايج نشان میدهد که با بهینهسازی ساختار،
شدت مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای میتواند
تا  13/9و  5/3درصد کاهش و تولید میتواند با نرخ
ساالنه  6/6رشد کند .البته ،برای دستیابی همزمان به
اهداف ،چندين مشکل وجود دارد.
مطالعات قبلی همگی بر اهمیت ارزيابی تحقق هم-
زمان اهداف متعدد در سیستم اقتصادی تاکید دارند ،اما
وجه تمايز اين مطالعه نسبت به مطالعات مشابه ،ارائه
مدل تلفیقی برنامهريزی آرمانی و داده–ستانده آب در
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مقیاس منطقهای با تاکید بر عنصر کلیدی و کمیاب آب
است .داليل عمده انتخاب اين رويکرد ،توانايی مدل
داده-ستانده در محاسبه آب مصرفی از طريق رديابی کل
زنجیره تأمین و امکان بررسی تحقق اهداف متعدد با
لحاظ محدوديتها بر مبنای مدل آرمانی میباشد.
مواد و روشها
در اين تحقیق از رويکرد ترکیبی داده -ستانده آب و
برنامهريزی آرمانی بهرهگیری میشود .برنامهريزی
آرمانی يک مدل بهینهسازی مبتنی بر برنامهريزی خطی
است که مزيت آن ،امکان بررسی همزمان اهداف متعدد
است در حالیکه در مدلهای خطی تنها امکان لحاظ
يک هدف وجود دارد ( San Cristóbal, 2012; Rifai,
 .)1996اصل بنیادين در مدل آرمانی دستیابی به راهحل
مطلوب با کمینهسازی مجموع انحرافات بین اهداف و
سطح مورد انتظار تصمیمگیران است و به صورت زير
فرموله میشود (:)Gupta et al., 2018; Lin et al., 2019
()1

به ترتیب وزن ،تابع
و
که در آن ،
مربوط و سطح مورد انتظار (آرمان) iامین هدف مد نظر
انحرافات مثبت و منفی از آرمان
تصمیمگیران ،و
iام و مجموعه دستيافتنی است .در مدل آرمانی ،ابتدا
اهداف شناسايی و محدوديتهای مرتبط با آنها بیان
میشوند .سپس ،متغیرهای انحرافی از اهداف تعیین و
يک تابع اولويتبندی شده از آنها تعريف میشود .در
نهايت نیز جمع انحراف نامطلوب از اهداف حداقل می-
شود ( .)Colapinto et al., 2019; Rifai, 1996انحرافات
به ترتیب تحقق مقداری بیش از
و
نامطلوب
آرمان و تحقق مقداری کمتر از آرمان است .اگر
محدوديت آرمانی بصورت

باشد

انحراف

انحراف نامطلوب خواهد بود
نامطلوب و برعکس،
( .)Momeni, 2006در تحقیق حاضر برای ساخت توابع
مورد نیاز مدل آرمانی از مدل داده -ستانده استفاده شده
است .رابطه اساسی در مدل داده -ستانده بصورت زير
است:
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()2
بردار ارزش تولید بخشها،
که
ماتريس معکوس لئونتیف و بردار تقاضای نهايی است.
در چارچوب داده-ستانده ،بردارهای کل مصرف آب ( )
و اشتغال ( ) بصورت زير تعريف میشود ( González et
.)al., 2018; Velazquez, 2006
()3
()4
که ماتريس قطری ضرايب آب به صورت نسبت
آب مصرفی به ارزش تولید در بخشها ( ) و ماتريس
قطری ضرايب نیروی کار به صورت نسبت اشتغال به
ارزش تولید در بخشها ( ) میباشد.
در ادبیات داده-ستانده ،بهرهوری مصرف آب و
نیروی کار نیز به ترتیب به صورت معکوس ضرايب
مصرف آب (نسبت میزان آب مصرفی در هر میلیون
ريال ارزش تولید) و نیروی کار (نسبت اشتغال در هر
میلیون ريال ارزش تولید) تعريف میشود .به منظور
تدوين جدول داده-ستانده استان ،جدول سال 1390
مرکز آمار (جديدترين جدول کشور) مالک عمل قرار
میگیرد .پس از آن با به کارگیری روش ضريب مکانی
فلگ ،که بر اساس مطالعات متعدد يکی از بهترين
روشهای منطقهایسازی جداول ملی است ،جدول
استان در سال  1392تدوين و در  6بخش کشاورزی
(زراعت ،باغداری ،دام و طیور و جنگلداری) ،معدن،
صنعت ،آب ،برق و گاز ،ساختمان و خدمات منطبق بر
طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی (آيسیک)
آمادهسازی میشود  .در اين مطالعه ،اطالعات 1ارزش
تولید از حسابهای منطقهای مرکز آمار و آمار اشتغال و
آب مصرفی از اطالعات اسنادی و سالنامه آماری استان
استخراج میشود .حال با وجود اطالعات متغیرهای
هدف در سال  1392به عنوان سال پايه ،تحقق اهداف
در سال اول برنامه ششم توسعه ( )1396به عنوان سال
هدف در چارچوب مدل ترکیبی ارزيابی میشود .اهداف
 . 1دلیل استفاده از اطالعات سال  1392به جای  ،1390لحاظ تقسیمات
کشوری شهرستان طبس است که در انتهای سال  1391از استان يزد
منتزع گرديده و حسابهای منطقهای سال  92يزد بدون طبس است.
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مد نظر و محدوديتهای مرتبط با آنها را میتوان به
شرح ذيل فرمولبندی نمود.
هدف بیشینهسازی تولید ،در اين ارتباط دو
محدوديت وجود دارد )1 .محدوديت تعادل اقتصادی در
چارچوب داده-ستانده مبتنی بر رابطه  2بصورت
است که فرض میشود تولید،
تقاضای نهايی را برآورده میکند ،اما به خاطر محدوديت
آب میتواند پايینتر باشد ( .)González et al., 2018با
توجه به فقدان جدول داده-ستانده در سال هدف و
اينکه در جدول فرض میشود ،تکنیک تولید يک رشته
فعالیت در دوره زمانی کوتاهمدت تغییر زيادی نمیکند
( ،)Statistical Center of Iran, 2012ضرايب فنی در
سال پايه و هدف يکسان لحاظ میشود .نیز تقاضای
نهايی در سال هدف است که مبتنی بر مقدار سال پايه و
با توجه به اهداف برنامه به دست میآيد( .در تمامی
روابط پیشرو) مقدار بهینه تولید حاصل از حل مدل
میباشد )2 .محدوديت سطح تولید بصورت
میباشد که مقدار هدف تولید است که بر پايه مقدار
سال پايه و نرخهای برنامه بدست میآيد.
هدف بیشینهسازی اشتغال :در اين ارتباط محدوديت
تعريف میگردد
اشتغال به صورت
تعداد اشتغال در سال
(.)González et al., 2018
هدف است که با توجه به رقم سال پايه و رشد برنامه به
دست میآيد.
هدف کمینهسازی مصرف آب :در اين ارتباط ،مبتنی
بر رابطه  ،3دو محدوديت  )1مصرف آب کشاورزی به
و  )2مصرف آب ساير
صورت
صورت
به
بخشها

تعريف میشود .در اين راستا ،امکان بهرهمندی ساير
بخشها از آب مازاد احتمالی کشاورزی به عنوان بخشی
از پويايی مدل مد نظر است .سطح موردانتظار برای
مصرف آب در برنامه ششم نیز بر اساس برنامه سازگاری
با کمآبی برای کل بخشها حداکثر  850میلیون
مترمکعب است که حداکثر  750میلیون آن برای بخش
کشاورزی میباشد.
هدف بیشینهسازی بهرهوری مصرف آب :با اين فرض
که بهرهوری آب بايد حداقل به اندازه نرخ بهرهوری کل
عوامل در برنامه بهبود يابد ،محدوديت بهرهوری مصرف
تعريف میگردد.
آب بصورت
ضريب مصرف آب (معکوس بهرهوری) در سال هدف بر
نیز میزان آب
اساس مقدار سال پايه میباشد.
تخصیص يافته به بخش iام بر اساس مقدار بهینه تولید
( ) خواهد بود.
هدف بیشینهسازی بهرهوری نیروی کار :مشابه
محدوديت بهرهوری آب ،محدوديت بهرهوری نیروی کار
میباشد .ضريب نیروی کار
بصورت
در سال هدف بر اساس مقدار سال پايه و نیز میزان
اشتغال تخصیص يافته به بخش iام بر اساس مقدار
بهینه تولید ( ) خواهد بود .سطح آرمانهای مدل (غیر
از مصرف آب که پیشتر توضیح داده شد) بر مبنای
مقادير کمی اهداف برنامه ششم تنظیم میگردد .با توجه
به تمرکز مطالعه بر بخش کشاورزی ،وضعیت متغیرهای
هدف در سال پايه ،سطح آرمان و وضعیت جاری آنها
در سال هدف در قالب جدول  1جمعبندی میشود.

جدول  -1وضعیت اهداف در سال پايه و هدف و سطح موردانتظار آنها در بخش کشاورزی استان يزد
هدف

میزان سال پايه

سطح آرمان

میزان جاری در
سال هدف

نرخ رشد
سالیانه طبق
برنامه

تولید (میلیارد ريال)
اشتغال (نفر)
مصرف آب (میلیون مترمکعب)
ضريب مصرف آب (مترمکعب به میلیون ريال)
ضريب نیروی کار (نفر به میلیون ريال)

40644
25648
953
23/44
0/00063

55296
29889
750
20/58
0/00055

53839
27711
897
16/66
0/00051

8
3/9
- 3/ 2
- 3/ 2
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در اين تحقیق مبتنی بر وضعیت بهرهوری مصرف
آب و نیروی کار ،مدلسازی در سه سناريو انجام می-
شود .در سناريوی اول فرض میشود که بهرهوری در
سال ( 1396سال هدف) معادل سال ( 1392سال پايه)
است .در سناريوی دوم بیشینهسازی بهرهوری به عنوان
يک هدف مد نظر خواهد بود .در سناريوی سوم نیز
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فرض میشود بهرهوری در سال هدف دقیقاً معادل
اهداف برنامه ششم رشد میکند .بنابراين ،در سناريوهای
اول و سوم ،و به صورت برونزا و در سناريوی دوم
بصورت درونزا تعیین میشوند .جمعبندی مدل بر
مبنای مباحث فوق به صورت رابطه زير میباشد.

()5

در رابطه فوق وزن مرتبط با اهداف و ، ، ،
به صورت مثبت و منفی ،متغیرهای
 ، ،و
انحراف از سطح مورد انتظار اهداف مدل میباشد .ساير
عالئم و متغیرها همان تعاريف قبلی هستند .بردار وزن
اهداف به صورت زير فرض میشود که بنابر نظر تصمیم-
گیران قابل تغییر خواهد بود .مدل ترکیبی (رابطه  )5نیز
در قالب نرمافزار  Lingoکد نويسی و اجرا میگردد.
جدول  -2وزن اهداف در سناريوهای مختلف
سناريوی اول

سناريوی دوم

سناريوی
سوم

0/15
0/15
0/30
0/20
0/20
0
0

0/15
0/15
0/30
0/15
0/15
0/05
0/05

0/15
0/15
0/30
0/20
0/20
0
0

نتایج و بحث
مدل آرمانی ،مقادير برآوردی هر يک از متغیرهای
هدف را در چارچوب محدوديتها ارائه مینمايد .اين
مقادير در مقايسه با آرمانها میتواند دارای انحراف
مثبت (تحقق بیش از آرمان) يا انحراف منفی (تحقق
کمتر از آرمان) باشد .هدف مطالعه حاضر ،بررسی هم-
زمانی تحقق اهداف اقتصادی بخش کشاورزی استان يزد
با لحاظ محدوديت دسترسی به آب در چارچوب اهداف
برنامه ششم توسعه است .لذا ،برای امکان تحلیل بهتر
نتايج ،مقادير برآوردی متغیرهای هدف در سه سناريوی
مدنظر به همراه متوسط رشد سالیانه آنها نسبت به
سال پايه در جداول  3تا  6درج شده تا با رشدهای
هدف در برنامه مقايسه شود .در اين تحقیق ،تحلیلها
متمرکز بر بخش کشاورزی است .فرض کلی اين است
که چنانچه آب در اختیار باشد ساير شرايط تولید
فراهم است و در ازای حجم مشخصی از آب ،تولید انجام
میشود و با محدوديت آب ،تولید نیز محدود میشود.
مبتنی بر سطح بهینه تولید در هر سناريو ،متغیرهای

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،2

282

سالیانه  14/7درصدی بهرهوری است که در مقايسه با
نرخ  3/2درصدی برنامه رقم بسیار باالتری است و به
نظر در شرايط موجود دست نیافتنی است .اطالعات
جدول  1نشان میدهد که در سال  ،1396بخش
کشاورزی حدود  897میلیون مترمکعب آب مصرف
نموده که منجر به ايجاد  53839میلیارد ريال تولید و
سطح بهرهوری آب حدود  60هزار ريال در هر مترمکعب
شده است .اين در حالی است که آرمان بهرهوری آب در
سطح مصرف  750میلیون مترمکعب ،رقمی حدود 74
هزار ريال است .در سال پايه نیز در سطح مصرف 953
میلیون مترمکعب آب ،بهرهوری حدود  43هزار ريال
بوده است .مقايسه ارزش تولید تحقق يافته (جاری)
بخش در سال هدف با مقدار آن در سال پايه (دادههای
جدول  ،)1نیز مبین رشد سالیانه  7/3درصد است که از
هدف برنامه و سطح آرمان پايینتر است ،اما در مقايسه
با رشدهای حاصل از دو سناريوی اول و سوم به هدف
برنامه نزديکتر است .در اين راستا بايد توجه نمود که
رشد  7/3درصد حاصل ،بر اساس مصرف آب 897
میلیون مترمکعبی سال  1396حاصل گرديده که از رقم
حداکثر آب در اختیار بخش يعنی  750میلیون
مترمکعب ،فاصله قابل توجهی دارد .اين وضعیت خود
بیانگر اين واقعیت است که در شرايط موجود بهرهوری
مصرف آب و در چارچوب حداکثر آب در اختیار،
دستیابی به هدف تولید بخش امکانپذير نیست.

اشتغال و مصرف آب با توجه به میزان ضريب نیروی کار
و ضريب مصرف آب که معکوس بهرهوری هستند،
مشخص میگردد.
با اين اوصاف نتايج حاصل نشان میدهد که مقدار
محقق شده برای تولید بخش کشاورزی در دو سناريوی
اول و سوم (جدول  )3از آرمان آن (جدول  )1کمتر
است .مقايسه اين مقادير با ارزش تولید در سال پايه
نشان از رشد سالیانه منفی  5/8و  2/7درصدی است که
با هدف  8درصدی برنامه ششم فاصله دارد .در سناريوی
اول بهرهوری آب نسبت به سال پايه ثابت است ،از طرفی
حداکثر آب در اختیار بخش  750میلیون مترمکعب
تعیین گرديده که از مقدار آن در سال پايه حدود 200
میلیون کمتر است .اين وضعیت با فرض ثبات ساير
شرايط باعث محدوديت سطح تولید میشود .در سناريو
سوم با همان محدوديت آب ،به دلیل بهبود بهرهوری
مصرف آب در سال هدف ،مقدار محقق شده تولید باالتر
از سناريوی اول است .تحلیل نتايج در سناريو سوم نشان
میدهد که حتی در صورت تحقق کامل هدف برنامه در
ارتقاء بهرهوری عامل آب ،امکان تحقق هدف تولید وجود
ندارد .اما در سناريوی دوم که بیشینهسازی بهرهوری
مصرف آب به عنوان هدف مدنظر بوده ،مقدار آرمانی
تولید و رشد  8درصدی هدف برنامه محقق شده است.
برای نیل به اين هدف ،ضريب مصرف آب از مقدار
 23/44مترمکعب در هر میلیون ريال تولید به 13/56
کاهش میيابد (جدول  .)6اين وضعیت مستلزم رشد

جدول  -3وضعیت تولید برآوردی مدل و رشد سالیانه نسبت به سال پايه در سناريوهای مختلف
سناريوی اول

سناريوی سوم

سناريوی دوم

نام بخش

تولید (میلیارد
ريال)

رشد
(درصد)

تولید (میلیارد
ريال)

رشد
(درصد)

تولید (میلیارد
ريال)

رشد
(درصد)

رشد طبق
اهداف
برنامه

کشاورزی
معدن
صنعت
آب ،برق و گاز
ساختمان
خدمات
جمع

31993
53303
205937
11128
22806
130483
455650

- 5/ 8
8/8
9/3
9
7/5
5/8
6/7

55296
61645
211809
12022
33099
136735
510605

8
12/8
10/1
11/1
18
7
9/7

36438
53303
205937
11128
22806
130483
460095

- 2/ 7
8/8
9/3
9
7/5
5/8
6/9

8
8/8
9/3
9
7/5
5/8
8
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متناسب با وضعیت تولید ،در سناريوی اول و سوم
آرمان اشتغال در بخش کشاورزی نیز محقق نمیشود .بر
مبنای اطالعات جدول  ،4در هر دو سناريو میزان
اشتغال محقق شده حدود  20000نفر است که از میزان
آرمانی آن يعنی  29889نفر (جدول  )2کمتر است و در
مقايسه با رقم سال پايه رشد منفی ساالنه حدود 6
درصد را در بر دارد .هدف برنامه در اين خصوص رشد
 3/9درصدی است .از مقايسه نتايج اين دو سناريو نکته
قابل تاملی حاصل میشود .با وجود سطح باالتر تولید در
سناريو سوم ( 36438میلیارد ريال) نسبت به سناريوی
اول ( 31993میلیارد ريال) ،میزان اشتغال آنها تقريباً
برابر است .با توجه به اينکه بهرهوری نیروی کار در
سناريوی اول ثابت ولی در سناريوی سوم به اندازه هدف
برنامه ( 3/2درصد) رشد مینمايد به گونهای که ضريب
نیروی کار از  0/00063نفر شاغل در هر میلیون ريال
ارزش تولید به  0/00055کاهش میيابد (جدول ،)6
میتوان گفت بهبود بهرهوری نیروی کار باعث کاهش
اشتغال در بخش گرديده و لذا اهداف تولید و اشتغال
الزاماً همراستا نیستند .در سناريوی دوم ،که مقدار
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آرمانی تولید دستيافتنی است ،مقدار آرمان اشتغال در
بخش نیز محقق میشود .لیکن ،شرط تحقق آن کاهش
ضريب نیروی کار از رقم  0/00063نفر در میلیون ريال
ارزش تولید به  0/00054است که بیانگر ارتقاء سالیانه
بهرهوری حدود  3/8درصد است.
در حوزه کمینهسازی مصرف آب نیز نتايج مندرج در
جدول  5نشان میدهد که بخش کشاورزی در تمام
سناريوها حداکثر آب در اختیار ( 750میلیون
مترمکعب) را مصرف نموده و آب مازادی را در اختیار
ساير بخشها قرار نداده است .در عین حال ،کاهش
میزان آب در دسترس در بخش نسبت به سال پايه
(محدوديت آب) باعث کاهش سطح تولید در سناريوهای
اول و سوم شده است.
در مجموع ،نتايج حاصل از سناريوهای سهگانه نشان
میدهد که امکان تحقق همزمان اهداف اقتصادی در
بخش کشاورزی استان يزد در چارچوب اهداف برنامه
ششم بويژه از حیث محدوديت حجم آب در اختیار،
وجود ندارد.

جدول  -4وضعیت اشتغال برآوردی مدل و رشد سالیانه نسبت به سال پايه در سناريوهای مختلف
سناريوی اول
نام بخش

سناريوی سوم

سناريوی دوم

رشد طبق
برنامه

اشتغال (نفر)

رشد
(درصد)

اشتغال (نفر)

رشد
(درصد)

اشتغال (نفر)

رشد
(درصد)

کشاورزی

20187

-5/8

29889

3/9

20041

-6

3/9

معدن

16204

8/8

13826

4/6

14925

6/6

4/6

صنعت

109147

9/3

87393

3/4

100909

7/2

3/4

آب ،برق و گاز

6922

9

6328

6/6

6343

6/7

6/6

ساختمان

57881

7/5

50114

3/7

51769

4/5

3/7

خدمات

162060

5/8

153101

4/3

156580

4/9

4/3

جمع

372401

6/3

340649

3/9

350566

4/7

3/9

جدول  -5وضعیت مصرف آب برآوردی در سناريوهای مختلف (میلیون متر مکعب)
نام بخش

سناريوی اول

سناريوی دوم

سناريوی سوم

مصرف آب در سال پايه

کشاورزی

750

750

750

952/8

معدن

15/1

8/4

13/7

10/8

صنعت

41/2

37/2

38/0

28/9

آب ،برق و گاز

2/9

2/9

2/7

2/1

ساختمان

0/8

1/1

0/7

0/6

خدمات

23/7

42

22/9

18/9

جمع

833/7

841/6

828

1014
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جدول  -6وضعیت ضريب مصرف آب و نیروی کار (معکوس بهرهوری) در سناريوهای مختلف (متر مکعب به میلیون ريال -نفر به
میلیون ريال)
نام بخش

کشاورزی
معدن
صنعت
آب ،برق و گاز
ساختمان
خدمات

سناريوی اول
ضريب آب

23/44
0/283
0/200
0/261
0/036
0/181

ضريب کار

0/00063
0/00030
0/00053
0/00062
0/00254
0/00124

نتايج مطالعه از اين حیث که تحقق همزمان اهداف
چندگانه در چارچوب تعیین شده امکانپذير نبوده و
نیازمند تدابیر ويژه است ،با نتايج ساير مطالعات از جمله
 (2018) Gupta et al. ،(2019) Lin et al.و Carvalho
 (2015) et al.هماهنگ است .دستیابی همزمان به
اهداف به ويژه آرمان تولید و مصرف آب در بخش ذيل
محدوديت منابع آبی نیازمند اقداماتی نظیر تکمیل
زنجیره تولید ،اولويتبخشی به محصوالت با نیاز آبی
کمتر و مقاوم به خشکی ،تعیین الگوی کشت مناسب هر
منطقه ،توسعه کشتهای متراکم ،انتقال حداکثری
کشت به فضای کنترلشده ،توسعه روشهای نوين
آبیاری و مديريت مصرف آب با نصب کنتورهای هوشمند
و حجمی ،خواهد بود .نتايج مطالعه همچنین مويد
اهمیت عامل آب و سطح بهرهوری آن در دستیابی به
اهداف است ،لذا بايستی به عنوان محور اصلی برنامه-
ريزیها مدنظر باشد .از اين حیث نیز نتیجه با دستاورد
مطالعه  (2017) Sargaziدر شهرستان صومعهسرا مبنی
بر ضرورت محور بودن عامل آب در برنامهريزیهای
بخش در يک راستا میباشد .نتايج حاصل از اين تحقیق
با نتايج  (2018) González et al.در خصوص کاهش
تولید به واسطه محدوديت در دسترسی به آب نیز
هماهنگ است.
نتيجهگيري و پيشنهادها

بخش کشاورزی در منطقه کويری يزد عالوه بر نقش
معیشتی و اقتصادی ،عامل اساسی استمرار حیات است.
از طرفی ،توسعه اين بخش به عنوان بزرگترين
مصرفکننده آب میتواند آسیبهای جبرانناپذيری به

سناريوی دوم
ضريب آب

13/56
0/137
0/176
0/241
0/032
0/307

ضريب کار

0/00054
0/00022
0/00041
0/00053
0/00151
0/00112

سناريوی سوم
ضريب آب

20/58
0/257
0/185
0/241
0/032
0/176

ضريب کار

0/00055
0/00028
0/00049
0/00057
0/00227
0/00120

منابع پايه در اين مناطق وارد نمايد .در اين تحقیق به
منظور ارزيابی تحقق همزمان اهداف چندگانه اقتصادی
در بخش کشاورزی استان يزد در چارچوب اهداف برنامه
ششم توسعه بويژه محدوديت آب در دسترس ،از مدل
تلفیقی برنامهريزی آرمانی و داده –ستانده آب استفاده
گرديد که از حیث بررسی همزمانی اهداف بخش (شامل
بیشینهسازی تولید ،اشتغال و بهرهوری و کمینهسازی
مصرف آب) و مدلسازی مرتبط ،اتکاء بر عامل کلیدی
ال نوآورانه و در تصمیمگیریها ،حايز اهمیت
آب ،کام ً
میباشد.
يافتههای تحقیق از چند جهت حائز اهمیت است.
نخست آنکه در چارچوب اهداف تعیینشده ،تحقق هم-
زمان اهداف اقتصادی بخش ممکن نیست .دوم آنکه،
اهداف تولید و اشتغال بخش الزاماً همراستا نیستند .سوم
آنکه ،کاهش حجم آب در دسترس موجب کاهش قابل
توجه سطح تولید میگردد و دسترسی به مقدار آرمانی
آن با وضعیت فعلی بهرهوری آب ممکن نیست .بر اين
اساس ،پیشنهاد میگردد در نحوه تعريف و تدوين اهداف
توسعه بخش ،مدل پیشنهادی اين تحقیق و خروجیهای
آن مدنظر قرار گیرد .همچنین عنصر کلیدی آب ،محور
اصلی در برنامهريزی توسعه بخش باشد .عملیاتی نمودن
فعالیتهای بهرهورانه با محوريت تهیه و اجرای الگوی
کشت مناسب هر منطقه نیز شرط الزم در جهت تحقق
حداکثری اهداف بخش میباشد .فقدان اطالعات دقیق و
منسجم ساالنه در سطح استانها در خصوص متغیرهای
مورد بررسی و انتشار آنها با تاخیر چندساله و از طرفی
مغايرت در آمارهای اعالمی در مقاطع مختلف ،از جمله
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 آب سبز و آب خاکستری از جمله زمینههای،آب آبی
.پیشنهادی برای تحقیقات آتی میباشد

 ارزيابی.محدوديتهای جدی تحقیق به شمار میرود
توان مدل پیشنهادی از طريق اجرای آن در ديگر مناطق
و توسعه مدل بر اساس تفکیک اجزای آب مصرفی شامل
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