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جايگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان
حٕيسضضب ٔيطظايي ذّيُ آثبزي
تبضيد پصيطش91/03/15 :
تبضيد زضيبفت90/11/17 :
چکیذه
زض ايٗ تحميك إٞيت ثرص آة زض فطآيٙس تٛسقٝي استبٖ ثب تٛخ ٝث ٝزيسٌبٜٞبي ٔرتّف التػبزي
ٔٛضز ثطضسي لطاض ٌطفت .ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض تىٙيه زاز -ٜستب٘سٛٔ ٜضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٚ ٝخٙجٞٝبي
ٔرتّف ٔٛضٛؿ اظ زيس ٔٙغمٝاي  ٚوالٖ ضٚضٗ ٌطزيس٘ .تبيح ايٗ تحميقك ٘طقبٖ زاز وق ٝثرقص آة
يىي اظ ثرصٞبي ظيطثٙبيي  ٚاسبسي ٔٙغمٔ ٝيثبضس و ٝثٝفٛٙاٖ ٔٛتٛض ضضس زض التػبز ٔٙغم ٝفُٕ
ٔيوٙس  ٚثبفث ضضس سبيط ثرصٞب ثٝذػٛظ ثرص وطبٚضظي  ٚفقبِيتٞبي ٚاثست ٝث ٝآٖ ٔيٌقطزز
ثٝعٛضي وٞ ٝط ٚاحس سطٔبيٌٝصاضي(يه ٔيّي ٖٛضيبَ ثقط اسقبس سقبَ پبيق ) 1378 ٝزض ثرقص آة
ٔٙغم ،ٝثبفث اضتغبَ ٔستميٓ  ٚغيطٔستميٓ ٘ 0/043فط ٔيضقٛزٕٞ .نٙقيٗ ٔحبسقجٝي پي٘ٛقسٞبي
پسيٗ  ٚپيطيٗ ٘طبٖ زاز و ٝثرقص آة اظ ِحقبػ پي٘ٛقسٞبي پسقيٗ زض ضتجقٝي چٟقبضْ  ٚاظ ِحقبػ
پي٘ٛسٞبي پيطيٗ زض ضتجٝي پقٙدٓ ٔقيثبضقس ٌٛ ٚيقبي ايقٗ ٔغّقت اسقت وق ٝثرقص آة يىقي اظ
ثرصٞبي وّيسي التػبز استبٖ است و ٝثطاي ضضس سبيط ثرصٞبي التػبز ثبيس تٛخٚ ٝيژٜاي ث ٝايٗ
ثرص ٕ٘ٛز .ثطضسي ٘سجت ٔػطف آة ث ٝاضظش افعٚز ٚ ٜاضظش ستب٘سٜي ثرص وطبٚضظي ٘طقبٖ زاز
و ٝث ٝاظاي ٔػطف ٞط ٚاحقس(ٔيّي ٖٛضيقبَ) آة ،ثقٝتطتيقت ٚ 242/1 ٚ 170/4احقس اضظش افقعٚزٚ ٜ
اضظش ستب٘س ٜزض ثرص وطبٚضظي استبٖ ايدبز ضس ٜاست .2أب ثطضسي ايٗ ز ٚضبذع ٘طبٖ زاز وقٝ
اظ ِحبػ ثرطي ،آة ثٝغٛضت ثٟي ٝٙثيٗ ثرصٞب تٛظيـ ٘طس ٜاست.
طبقهبندی Q25: JEL
ياشٌَاي كليذي :آة ،استبٖ وطٔبٖ ،إٞيت التػبزي ،تىٙيه زاز -ٜستب٘س ،ٜپي٘ٛسٞبي پيطيٗ ٚ
پسيٗ.

 -1فضٞ ٛيبت فّٕي زا٘طٍب ٜضٟيس ثبٙٞط وطٔبٖMirzaei_hr @yahoo.com .
ٔ -2مبزيط فٛق اِصوط ثطاي وُ وطٛض ثطاسبس خس َٚزاز ٜستب٘س ٜث ٝضٚظ آٚضي ضس ٜسبَ 1382ث ٝتطتيت ٚ 128/3
ٔ 182/9ي ثبضس
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پیشگفتار
آة ٌطاٖثٟبتطيٗ ثطٚتي است و ٝزض اذتيبض ثطط لطاضٌطفت ٝاسقت ثرػقٛظ زضٔٙقبعك ذطقه وقٝ
سغح فؾيٕي اظ وطٛض ٔب ضا زض ثطٌطفت ٝاست .ثب تٛخ ٝث ٝالّيٓ ذطقه  ٚضقىٙٙسٜي وطقٛض  ٚثقب زض
٘ؾطٌطفتٗ ذطىسبِيٞبي اذيط ،إٞيت آة ثٝفٛٙاٖ يه ٟ٘قبزٜي حيقبتي ثقيص اظ پقيص ٔطقرع
ٌطزيققس ٜاسققت .زض آيٙققسٜي ٘عزيققه ،آة ثققٝفٙققٛاٖ يققه ٟ٘ققبزٜي ٔحسٚزوٙٙققسٜي تٛسقققٝي
التػبزي -اختٕبفي وطٛض ذٛاٞس ضس .ثٙبثطايٗ ثبيس ثب ٔسيطيتي غحيح ،عٛضي ثط٘بٔٝضيقعي ضقٛز تقب
ضٕٗ حساوثط استفبز ٜاظ أىب٘بت  ٚتٛا٘بييٞبي ٔٛخٛز ٔٙبثـ آة ،اظ ترطيت آٟ٘ب خٌّٛيطي ٕ٘قٛزٚ ٜ
ٕٞبٍٙٞي الظْ ثطاي يه تٛسقٝي ٔٛظ ٖٚخٟت استٕطاض ثٟتط ثٟطٜثطزاضي  ٚتبٔيٗ ٘يبظٞب اظ ٔٙبثـ آة
فطاٌ ٓٞطزز.
زض ٔٙغمٝي ٔٛضز ٔغبِق(ٝاستبٖ وطٔبٖ) و ٝيىي اظ ٔٙبعك ذطه وطٛض ٔيثبضس ،آة فال ٜٚثطايٙىٝ
ٔحسٚزوٙٙسٜي وطبٚضظي استٔ ،حسٚز وٙٙس ٜضضس التػبزي  ٚاختٕبفي ٘يقع ثقٝضقٕبض ٔقيضٚز .ثقٝ
ٌفتٝي وبضضٙبسبٖ ٚظاضت ٘يطٓٞ ،ٚاو ٖٛٙزض ٔٙغمٝي وطٔبٖ ٔيعاٖ ترّيٝي آة اظ ٔٙبثـ ظيطظٔيٙقي
زض حسٚز  %25ثيص اظ تغصئ ٝيثبضس  ٚاٌط ض٘ٚس ثٟطٜثطزاضي ثٕٞ ٝيٗ غٛضت ازأ ٝيبثس ؽقطف 20
سبَ آيٙقسٙٔ ٜقبثـ ظيطظٔيٙقي آة زض ايقٗ ٔٙغمق ٝثق ٝپبيقبٖ ذٛاٞقس ضسقيس(ٌعاضش زفتقط التػقبز
آة.)1385،
اٌطچٔ ٝسئّٝي وٕيبثي آة زض ثيطتط وطٛضٞب ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝثط٘بٔٞٝقبي ثّٙسٔقستي ثقطاي
ٔمبثّ ٝثب آٖ پيصثيٙي ضس ٜاست أب زض وطٛض ٔب تبو ٖٛٙتٛخ ٝچٙقسا٘ي ثق ٝايقٗ ٔسقئّٝي حيقبتي
٘طس ٜاست و ٝزِيُ اسبسي آٖ فمساٖ آٔبض  ٚاعالفبت زليقك  ٚوقبضثطزي ٘ ٚيقع تققبضيف ٔ ٚفقبٞيٓ
استب٘ساضز ثٛز ٚ ٜاستفبز ٜاظ تىٙيه زاز -ٜستب٘سٜي ثرص آة ٔيتٛا٘س ثق ٝايقٗ ٘يقبظ اسبسقي پبسقد
زٞس.
اسققتبٖ وطٔققبٖ ثققب ٔتٛسققظ ثبض٘ققسٌي ٔ 145يّققئتققط ،زاضاي ثبضضققي وٕتققط اظ ٔيققبٍ٘يٗ ايققطاٖ
(ٔ 251يّئتط)  ٚتمطيجب ٔ %2تٛسظ ثبض٘سٌي خٟبٖ(ٔ 750يّئتط) ٔيثبضس و ٝايٗ ٔيقعاٖ ٘يقع زض
چٙس سبَ اذيط ث ٝزِيُ ذطىسبِيٞبي پيبپي وبٞص يبفت ٝاست .ايٗ آٔقبض  ٚاضلقبْ ٔجقيٗ ٚضققيت
ثحطا٘ي ايٗ استبٖ ٔيثبضس .اظ سٛي زيٍط وطت ٔحػٛالت وطقبٚضظي ٔب٘ٙقس پسقت ٝزض زضقتٞقبي
وطٔبٖ ،ضفسٙدبٖ ،ظض٘س  ٚسيطخبٖ ثٚ ٝخٛز ٔققبزٖ غٙقي ٔق  ٚآٞقٗ  ٚظغقبَ سق ًٙزض ٔٙقبعك
ضفسٙدبٖ ،ضٟطثبثه ،سيطخبٖ  ٚظض٘س ٘ ٚيع وطت ٔطوجبت  ٚذطٔقب  ٚزض زضقتٞقبي خيطفقت ،ثقٓ ٚ
وٟٛٙج ٔٛخجبت ثٟطٜثطزاضي ثيص اظ حس اظ سفطٜٞبي آة ظيطظٔيٙي ضا فطإٛ٘ ٓٞز ،ٜث ٝحسي و ٝآة
ظيطظٔيٙي زض ايٗ ٔٙبعك ثب افت ضسيس ٔٛاخٌ ٝطزيس ٚ ٜضست ايٗ افقت زض ٘تيدقٝي وقبٞص حدقٓ
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ٔرعٖ تب ا٘ساظٜاي است و ٝثقضي اظ زضتٞب لبزض ثق ٝتقبٔيٗ آة ٔطقطٚة ٔٙغمق٘ ٝيقع ٕ٘قيثبضقٙس
(ٌعاضش زفتط التػبز آة.)1385،
زض حٛظٜٞبي آثطيع استبٖ  ٚزضتٞبي ٔطثٛع ،ٝفّيضغٓ ايٗ و ٝسغح ٚسيقي اظ آٟ٘ب حبِقت وقٛيطي
زاض٘س ،ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثـ آةٞبي ظيطظٔيٙي تٛسقٝي فطاٚاٖ يبفت ٝاست .ثٝعٛضيو ٝزض سبَ 1384
تقساز  11684چب ٜفٕيك  17478 ٚچب٘ ٜيٕ ٝفٕيك ٚخقٛز زاضقت ٝوقٔ ٝيقعاٖ ترّيقٝي سقبال٘ٝي
چبٜٞبي فٕيك ٔ 4280يّئ ٖٛتطٔىقت ضس ٜاست ٔ ٚيعاٖ ترّيٝي سبال٘ٝي چبٜٞبي ٘يٕق ٝفٕيقك
ٔ 1594يّئ ٖٛتطٔىقت ثطآٚضز ضس ٜاستٕٞ .نٙيٗ تقساز  1912لٙبت  1172 ٚچطٕ ٝزض اسقتبٖ
وطٔبٖ آٔبضثطزاضي ضس ٜؤ ٝيعاٖ ترّيٝي سبال٘ٝي آٟ٘ب ثقٝتطتيقت ٔ 154 ٚ 720يّيقٔ ٖٛتطٔىققت
ثطآٚضز ضس ٜاست .زض ٔدٕٛؿ زض ٞط سقبَ ثقيص اظ ٔ 6يّيقبضز ٔتطٔىققت آة اظ ايقٗ ٔٙقبثـ ترّيقٝ
ٔيٌطزز و ٝحسٚز ٔ 800يّئ ٖٛتطٔىقت ثيص اظ تٛاٖ سقفطٜٞقب اسقت(ٌعاضش زفتقط التػقبز آة،
.)1385
ثٝذبعط إٞيقت ثقبالي آة زض التػقبز وطقٛض  ٚاسقتبٖ وطٔقبٖ ،زض ظٔيٙقٝي آة ٔغبِققبت ظيقبزي
ثرػٛظ زض ظٔيٝٙي ٔػطف ثٟي ٚ ٝٙپبيساض ٔٙبثـ آةٔ ،سيطيت تمبضبي آة  ٚتقييٗ اضظش التػبزي
آة زض تِٛيس ٔحػٛالت ٔرتّف ،ا٘دبْ ضس ٜاست .ثقٝفٙقٛاٖ ٔثقبَ أيٙيقبٖ ٕٞ ٚىقبضاٖ( )1388زض
ٔغبِقٝاي تحت فٛٙاٖ ثطآٚضز اضظش التػبزي آة زض تِٛيس ٔحػ َٛپست ،ٝث ٝايٗ ٘تيد ٝضسيس٘س وٝ
اضظش التػبزي آة زضتِٛيس پست ٝث ٝاظاي ٞقط ٔتطٔىققت ٔققبزَ 1426ضيقبَ ٔقيثبضقسٕٞ .نٙقيٗ
حسيٗظاز ٚ ٜسالٔي( )1383ث ٝضٚشٞبي تقييٗ ثٟتطيٗ تبثـ تِٛيس ثطاي ثطآٚضز اضظش التػبزي آة
وطبٚضظي زض ٔحػٌٙ َٛسْ پطزاذتٙس .اظ عطف زيٍط ذٙدطي سبزاتي  ٚغجٛحي(ٔ )1388غبِققٝاي
تحت فٛٙاٖ ٔسيطيت تمبضبي آة آثيبضي زضت ٔطٟس ثب تبويس ثط سيبست ليٕتٌصاضي ا٘دبْ زاز٘قس.
زضايٗ پژٞٚص ثب استفبز ٜاظ يه ضٚش زٔ ٚطحّٝايٚ ،اوٙص وطبٚضظاٖ ث ٝسيبستٞبي تغييقط ليٕقت
آة ثطزضآٔسٔ ،يعاٖ تمبضبي آة ٔ ٚيعاٖ ٔػطف سبيط ٟ٘بزٜٞب ٔٛضز ثطضسي لطاضٌطفقت٘ .تقبيح ٘طقبٖ
زاز و ٝثب افعايص ٘طخ آةثٟب ،اٍِٛي ٔػطفي آة  ٚسبيط ٟ٘بزٜٞقب تغييقط  ٚزضآٔقس وطقبٚضظاٖ وقبٞص
ٔييبثس .پٛضغجبغي ٕٞ ٚىبضاٖ(٘ )1388يع ٔغبِقٝاي تحت فٛٙاٖ ٔػطف ثٟي ٚ ٝٙپبيساض ٔٙبثـ آة زض
ثرص وطبٚضظي ا٘دبْ زاز٘س .زضايٗ تحميك سقي ضس ٜو ٝزٞ ٚسف تبٔيٗ پبيساضي ٔػطف ٔٙقبثـ آة
 ٚثٟيٝٙسبظي ٔػطف ثيٗ زٚضٜاي ايٗ ٔٙجـ زض ٔٙغم ٝثب استفبز ٜاظتئٛضيٞبي التػبزي ٔس ٘ؾط لطاض
ٌيطز٘ .تبيح ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝاستفبز ٜاظ ضٚشٞبي ٔسضٖ آثيبضي زض ٔٙغم ٝتب حس ظيقبزي ٔقيتٛا٘قس
ٔطىُ وٓآثي ضا حُ وٙس  ٚوطت چغٙسض لٙس ثيطتطيٗ ٞعي ٝٙضا ثٙٔ ٝبثـ آثي تحٕيُ ٔقيوٙقس .زض
ذبضج اظ وطٛض ٘يع ثحث آة  ٚاستفبز ٜاظ اٍِٛي زاز ٜستب٘س ٜثسيبض ٔقٛضز تٛخق ٝلقطاض ٌطفتق ٝاسقت.
ثٝعٛضيو ٝظايى )2000(ًٙزض تحميك ذٛز تحت فٛٙاٖ "خس َٚزاز -ٜثٝوبضٌيطي فٛأُ -سقتب٘سٜ
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ٔٙجـ آة  ٚوبضثطز آٖ زض ايبِت ضب٘سبي چيٗ" خس َٚزاز -ٜستب٘سٜي ثٝوبضٌيطي ٔٙجـ آة ضا ثقطاي
ايبِت ضب٘سبي چيٗ و ٝاظ ِحبػ ٔٙبثـ آة ثسيبض فميط است ،ثطاي سبَ  1995ايدبز وقطز ٜاسقت .زض
ايٗ تحميك ثطاي ثطآٚضز اضظش التػبزي آة ،ضٚش تبثـ تِٛيس تطا٘سّٛي  ٚثط٘بٔٝضيقعي ذغقي ٔقٛضز
اسققتفبز ٜلققطاض ٌطفتقق ٝاسققتٕٞ .نٙققيٗ ضاخققطظ ( )1999زض تحميققك ذققٛز تحققت فٙققٛاٖ" اضظيققبثي
اسققتطاتژيٞققبي ٔققسيطيت آة" اثتققسا تغييققطات ٔػققطف آة ،اضققتغبَ  ٚوققبضآيي ٔػققطف آة ضا زض
ظيطثرصٞبي وطبٚضظي ضبُٔ ٔحػٛالت ثط٘ح٘ ،يطىط ،سٛيب ،شضت  ٚغيط ٜو ٝثب اسقتفبز ٜاظ آةٞقبي
ظيطظٔيٙي آثيبضي ٔيٌطز٘س ،ثب استفبز ٜاظ تىٙيه زاز -ٜستب٘سٛٔ ٜضز ثطضسقي لقطاض زاز ٚ ٜاسقتطاتژي
ٔٙبست ثطاي ايٗ ٔٙغمٔ(ٝبٞبضتطاي) ضا و ٝحقساوثط وقطزٖ اسقتفبز ٜاظ ٞقط ٚاحقس آة  ٚزض ٟ٘بيقت
شذيطٜي آٖٔ ،طرع ٕ٘ٛز ٜاست  ٚاظ استطاتژيٞبي لبثُ وبضثطز زيٍط خبيٍعيٗ وطزٖ ٔحػٛالت ٚ
خٌّٛيطي اظ تجريط  ٚتقطق ثب ٔبِچ پبضي  ٚافعٚزٖ ٔٛاز ثق ٝذقبن ضا فٙقٛاٖ ٕ٘قٛز ٜاسقت .ثٙقبثطايٗ
استطاتژيٞب ثٌٝ٘ٛٝاي تقييٗ ضسٜا٘س و ٝضٕٗ شذيطٜي آة ،سغح زضآٔس وطبٚضظاٖ  ٚاضتغبَ حفؼ
ضٛز .زضذػٛظ اضتجبط ثيٗ ثرص آة سبيط ثرصٞبٌٙ ،عاِ )2000(ٛزض تحميك ذقٛز تحقت فٙقٛاٖ
"يه ٞيجطيس ٔسَ زاز -ٜستب٘س ٜآة" ثطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ اضتجبط ثيٗ آة  ٚثرصٞبي التػبزي زض
ٔٙغمٝي ا٘س ِٚاسپب٘يب اظ زٔ ٚسَ زاز -ٜستب٘س ٜاسقتفبزٕ٘ ٜقٛز ٜاسقت وق ٝثقب ايدقبز ضٚاثقظ ثقيٗ
ثرصٞبي تِٛيسي  ٚثرص آة ،اخبظٜي يه اضظيقبثي ٔسقتميٓ  ٚغيطٔسقتميٓ ا٘قىقبس تغييقطات زض
حدٓ فقبِيتٞب ضا ٔيزٞس ٘ ٚيع ثبث٘ ٚ ٛيٛاس( )2001ثب استفبز ٜاظ تىٙيقه زاز -ٜسقتب٘س ،ٜتغييقطات
ٔيعاٖ ٔػطف آة ،اضتغبَ  ٚوبضآيي ضا زض ٔبٞبضتطاي ٙٞس ٔٛضز ثطضسي لقطاض زاز٘ ٚ ٜتيدقٌ ٝطفتٙقس
و ٝوطبٚضظاٖ ثٝغٛضت وبضا اظ آة استفبزٕ٘ ٜيٕ٘بيٙس.
أطٚظ ٜتٛٙؿ  ٚپينيسٌي فقبِيتٞبي التػبزي ٔٛخت ضس ٜو ٝسيبستٍعاضاٖ التػبزي ضٚظ ثٝضٚظ ٘يبظ
ثيطتطي ث ٝآٔبض  ٚاعالفبت ٔٙسدٓ  ٚزليك زاضت ٝثبضقٙس وق ٝتىٙيقه زاز -ٜسقتب٘س ٜثقب تٛخق ٝثقٝ
پبيٞٝبي تئٛضيىي لٛي آٖ ٔيتٛا٘س اظ ايٗ ِحبػ ٔثٕطثٕط ثبضسٕٞ .نٙيٗ اظ ذػٛغيبت ٟٔقٓ زيٍقط
استفبز ٜاظ تىٙيه زاز -ٜستب٘س ٜايٗ است و ٝثب استفبز ٜاظ ايٗ تىٙيهٔ ،يتٛاٖ آثقبض ٕٞق ٝخب٘جقٝي
تغييط زض يه ثرص ضا ثطضٚي سبيط ثرصٞب ثٚ ٝضٛح ٔطرع ٕ٘ٛز .ث ٝفجبضت زيٍط اسقتفبز ٜاظ ايقٗ
اثعاض فّٕي ،ث ٝثط٘بٔٝضيعاٖ التػبزي ايٗ أىبٖ ضا ٔيزٞس تب اثطات ٔتمبثُ سيبستٞبي التػقبزي زض
ضاثغ ٝثب يقه ثرقص ضا ثقط ضٚي سقبيط ثرقصٞقب ثقٝعقٛض زليقك ٔطقرع ٕ٘بيٙقس .ثقٝذػقٛظ زض
ثط٘بٔٝضيعيٞبي ثّٙس ٔقست وقٞ ٝقسف ثٟجقٛز يقه يقب چٙقس ثرقص التػقبزي اسقت ،ثبيسقتي آثقبض
ٕٝٞخب٘جٝي آٖ زض سبيط ثرصٞبي التػبزي ٔٛضز ثطضسي لطاض ٌيطز(ثب٘ٛيي .)1379،ثب تٛخ ٝث ٝثحث
ٔصوٛضٞ ،سف آضٔب٘ي اظ ٔغبِقٝي حبضط تٟيٝي چبضچٛثي ٔٙبست خٟت افٕبَ ٔسيطيت غحيح ٔٙبثـ
آة زض ٔٙغمٝي ٔٛضز ٔغبِقٔ ٝيثبضس  ٚاٞساف خعئي تحميك فجبضتٙس اظ:
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 -1تقييٗ اضظش التػبزي آة زضٞط يه اظ ثرصٞب  ٚظيطثرصٞبي استبٖ.
 -2تقييٗ اضتجبعبت پسيٗ  ٚپيطيٗ ثرص آة ثب سبيط ثرصٞب  ٚظيطثرصٞب.
 -3تحّيُ خبيٍب ٜثرص آة زض استبٖ.
متذيلًشي تحقيق

يىي اظ اثعاضٞبي ٔٙبست  ٚوبضا ثطاي ضٙبسقبيي وٕقي ضٚاثقظ زض٘ٚقي  ٚثيط٘ٚقي ثرقص آة ثقب سقبيط
ثرصٞبي التػبزي  ٚثب ز٘يبي ذبضج زضچبضچٛة ٘ؾبْ حسبةٞبي ّٔي ،خس َٚزاز -ٜسقتب٘س)I-O(ٜ
ٔيثبضسٔ .حبسجبت  ٚيبفتٞٝبي خسٔ َٚعثٛض أىبٖ ٔقيزٞقس تقب ٔيقعاٖ ٚاثسقتٍيٞقبي ثرقصٞقبي
التػبزي ث ٝثرص آة ٔ ٚتمبثال ٔيعاٖ ٚاثستٍي ثرقص آة ثق ٝسقبيط ثرقصٞقب ثقٝغقٛضت وٕقي ٚ
سيستٕبتيه ٘طبٖ زاز ٜضٛز .اعالفبت  ٚيبفتٞٝبي حبغُ اظ خس َٚزاز -ٜستب٘س ٜثٔ ٝسقئِٛيٗ ايقٗ
أىبٖ ضا ٔيزٞس تب تػٛيطي وٕي ٚ ٚالقي اظ فّٕىطز التػبزي ثرص آة زض اذتيبض زاضقت ٝثبضقٙس ٚ
زض ثط٘بٔٝضيعيٞب ثب اعالفبت زليك  ٚوبُٔتطي فٕقُ ٕ٘بيٙقس  ٚزض ٘تيدق ٝظٔيٙقٝي الظْ ثقطاي حقُ
ٔطىالت ايٗ ثرصٞب ضا فطإ٘ ٓٞبيٙس .زض ايٗ تحميك ثب اسقتفبز ٜاظ آذقطيٗ آٔقبض  ٚاعالفقبت وّقي
استبٖ ؤ ٝطثٛط ث ٝسبَ  1382ثٛز ٚ ٜتٛسظ ٔطوع آٔبض ايطاٖ زض سقبَ  1388ا٘تطقبض يبفتق ٝاسقت،
خس َٚزاز -ٜستب٘سٜي استبٖ ثٝضٚظآٚضي  ٚاظ آٖ ثطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ استفبز ٜضس.
محاسثٍي پيًوذَاي پيطيه ي پسيه
ضطيت پيٛستٍي پسيٗ(ٞ 1)BLطثرص فجبضت است اظ ثجت زازٜٞبي ٚاسغٛٔ ٝضز ٘يبظ آٖ ثرص ثقٝ
تِٛيسات ثرص ٔصوٛض .يقٙي:
()1

  aij
i

ij

X
X
i

BL j 

j

ايٗ ضطايت زضخ ٝترػػي ضسٖ ثرصٞبي تِٛيسي ضا ٘طبٖ ٔيزٙٞس .اٌط فقبِيتي ثق٘ ٝؾقبْ تِٛيقس
ثسيبض ٔتىي ثبضس ،ذطيساض زازٜٞبي ٚاسغٝاي ثيطتطي است  ٚزاضاي ضطيت) (BLثعضٌتطي ٔيثبضس
(زض ايٙدب  ∑xijثطاثط ثب خٕـ فٕٛزي وُ ستب٘سٜٞبي  ٕٝٞثرص  jاظ فطآٚضزٜٞقبي زيٍقط ثرقصٞقب
است xj ،تِٛيس ثرص  ∑aij ٚ jحبغُ خٕـ ضطايت فٙي ثرص ٔ jيثبضس).
ضطيت پيٛستٍي پيطيٗ(ٞ 2)FLط ثرص فجبضت است اظ ٘سجت ٔدٕٛؿ تمبضبي ٚاسغٝاي ٞط ثرص
ث ٝتمبضبي وُ آٖ ثرص .يقٙي:

1- Back Ward Linkage Multiplier
2- Forward Linkage Multiplier
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FLij 

ايٗ ضطايت خٟت فطض ٝضا ٘طبٖ ٔيزٞس .ث ٝايٗ ٔقٙي و ٝفقبِيتي وق ٝزاضاي ضقطيت) (FLثعضٌتقط
ثبضس ،ثيطتط فطضٝوٙٙسٜي وبالي ٚاسغٝاي ثطاي ثرصٞبي تِٛيس تب ثرص ٟ٘بيي اسقت .ثق ٝفجقبضت
زيٍط ،ثرطي و ٝضطيت) (FLثعضٌتطي زاضز ،زض اضتجبط پيطيٗ ثب سبيط ثرصٞب لقطاض زاضز(زض ايٙدقب
 ∑xijثطاثط ثب خٕـ افمي وُ ستب٘سٜٞبي  ٕٝٞثرصٞبي تِٛيسي اظ فطآٚضزٜٞبي ثرقص  xj، iتِٛيقس
ثرص  ∑aij ٚ iحبغُ خٕـ ضطايت فٙي ثرص ٔ iي ثبضس( ).تٛفيك.)1371،
تررسي اضتغالزايي تخصَا
ثطاي ٔحبسجٝي ٔيعاٖ اضتغبَ ظايي يب تمبضبي ٘يطٚي وبض تٛسظ ٞقط ثرقص ثبيسقتي ثقطزاض ضقطايت
اضتغبَ ضا زض ٔبتطي ٔقىٛس ِئ٘ٛتيف ضطة ٕ٘ٛز تب وُ اضتغبَ ايدبز ضس ٜثٚ ٝاسغٝي فقبِيت ٞط
ثرص ٔحبسجٌ ٝطززٕٞ .نٙيٗ اٌط ضطايت اضتغبَ(ٔيعاٖ اضتغبِي وق ٝزض ٞقط ثرقص ثق ٝاظاي يقه
ٚاحس تِٛيس ا٘دبْ ٔيٌيطز) ثٝغٛضت ٔبتطي لغقطي زض ٔقبتطي ٔقىقٛس ِئ٘ٛتيقف ضقطة ضقٛز،
ٔبتطي اضتغبَ حبغُ ٔقيٌقطزز وق ٝثقب اسقتفبز ٜاظ آٖ ٔقيتقٛاٖ اضقتغبَ ٔسقتميٓ ضا اظ اضقتغبَ
غيطٔستميٓ تفىيه ٕ٘ٛز(تٛفيك.)1371،
اٌط   j ٚ qث ٝتطتيت تِٛيس  ٚاضتغبَ زض ثرص  jثبضٙس ضطيت اضتغبَ زض ايٗ ثرقص ثقسيٗ ٌ٘ٛقٝ
j

حسبة ٔيضٛز:
j

()3

j

j

زض ايٗ غٛضت ٔبتطي
ِئ٘ٛتيف ذٛاٞس ثٛز.
()4
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اضتغبَ  Lحبغُضطة ٔبتطي
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حبغُضطة ٔبتطي اضتغبَ ٞ ٚطيه اظ اخعاي تمبضبي ٟ٘بيي اثط اضقتغبَظايقي آٖ خقعر ضا ٕ٘بيقبٖ
ٔيسبظز(تٛفيك.)1371،
نتايج و بحث
ثطضسي ٔػبضف ٚاسغٟ٘ ٚ ٝبيي آة زض استبٖ ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝاضظش تمبضبي ٚاسغٝي ثرص آة زض
استبٖ ثطاثط ثب ٔ163500يّي ٖٛضيبَ اسقت وق %0/32 ٝوقُ اضظش تمبضقبي وقُ اسقتبٖ ضا تطقىيُ
ٔيزٞس .اضظش تمبضبي ٟ٘بيي ايٗ ثرص ثطاثط ثب ٔ 271500يّي ٖٛضيبَ ٔقيثبضقس وق %53/2 ٝاضظش
تمبضبي وُ ضا تطىيُ ٔيزٞس ،يقٙقي  %47/8اضظش تمبضقبي وقُ التػقبز غقطف ٔػقطف ٚاسقغٝ
ٔيٌطزز .ثٙبثطايٗ فّيضغٓ ايٙى ٝاستبٖ وطٔبٖ زض ٔٙغمٝي وٛيطي  ٚوٓ آة ٔيثبضس ،سٔ ٟٓػقبضف
ٚاسغ ٝاظ آة وٕتط اظ ٔػبضف ٟ٘بيي ٔيثبضس(خس.)1 َٚ
خس٘ )2( َٚطبٖ ٔيزٞس و ٝوٕتطيٗ ٔمساض ٔػطف آة ث ٝاضظش افقعٚزٔ ٜطثقٛط ثق ٝظيقطثرصٞقبي
استرطاج ٔقبزٖ ،سبذتٕبٖ  ٚذسٔبت حُٕ ٘ ٚمقُ  ٚاضتجبعقبت ثقٝتطتيقت ثقب ٚ 0/0005 ، 0/0004
ٔ 0/0006يثبضس  ٚثيطتطيٗ ٔمساض ٔطثٛط ث ٝظيطثرصٞبي ثطق ٌ ٚبظ  ٚذقسٔبت ٔٛسسقبت ٔقبِي ٚ
ضفبٞي ثب ثٝتطتيت ٔ 0/004 ٚ 0/08يثبضس و ٝثٝفّت ٘يبظ ظيبز ثرصٞبي ثطق  ٚضفبٞي ثق ٝآة ثقطاي
تِٛيس ٔيثبضس .الظْ ث ٝتٛضيح است وقٞ ٝطچق٘ ٝسقجت ٔػقطف آة ثق ٝاضظش افقطٚز ٜوٕتقط ثبضقس،
٘طبٖزٙٞسٜي آٖ است و ٝآٖ ثرص يب ظيطثرص ثب آة وٕتط اضظش افعٚزٜي ثيطقتطي تِٛيقس ٕ٘قٛزٜ
است .فى ايٗ ٔٛضٛؿ زض ٔٛضز ٘سجت ٔػطف ث ٝاضظش ستب٘س ٜآة غبزق ٔيثبضس.
ٕٞنٙيٗ ثطضسي پي٘ٛسٞبي پسيٗ  ٚپيطيٗ ظيطثرص آة زض استبٖ ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝايٗ فقبِيقت اظ
ِحبػ پي٘ٛسٞبي پيطيٗ  ٚپسيٗ ث ٝتطتيت زض ضتجٝي چٟقبضْ  ٚپقٙدٓ لقطاض زاضز ،أقب زض خقس َٚزض
لسٕت وبالي اِٚيٝي ٟ٘بيي لطاض ٔيٌيطز ،يقٙي اظ آٖ ثٝغٛضت ثٟي ٝٙاستفبزٕ٘ ٜيٌطزز .ثق ٝفجقبضت
زيٍط چ ٖٛثيطتط آة استحػبِي زض استبٖ زض ثرص وطبٚضظي ٔػطف ضس ٚ ٜضا٘سٔبٖ آثيبضي زض ايٗ
ثرص پبييٗ ٔيثبضس ،ضطيت  FLوٕتط اظ ٔ 0/55يثبضس(ٕٞ ٚ )0/37يٗ أط ثبفث ٔيضقٛز تقب ايقٗ
فقبِيت زض ٌط ٜٚا َٚلطاض ٍ٘يطز(خس.)3 َٚ
اظ عطف زيٍط ثط اسبس خس َٚزاز -ٜستب٘سٜي استبٖ اضتغبَ ٔستميٓ حبغُ اظ يقه ٔيّيق ٖٛضيقبَ
سطٔبيٌٝصاضي زض ثرص وطقبٚضظي  ٚظيقطثرص آة ثقٝتطتيقت ٘ 0/039 ٚ 0/26فقط ثقٛز ٚ ٜاضقتغبَ
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غيطٔستميٓ حبغُ اظ ٕٞبٖ ٔمساض سطٔبيٌٝصاضي ثٝتطتيت ٘ 0/034 ٚ 0/29فقط ٔقيثبضقس .ثيطقتطيٗ
اضتغبَ ٔستميٓ  ٚغيطٔستميٓ ٔطثٛط ث ٝثرص غٙقت  ٚوٕتطيٗ اضتغبَ ٔطثٛط ث ٝثرص اسقترطاج
ٔقبزٖ ٔيثبضسٕٞ .نٙيٗ تدطي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞبي خس َٚزاز -ٜستب٘س٘ ،ٜطبٖ ٔيزٞس و ٝظيقطثرص
آة ث ٝاظاي ٞط ٔ 100يّي ٖٛضيبَ سطٔبيٌٝقصاضي ٘ 3/4فقط اضقتغبَ ٔسقتميٓ  ٚغيطٔسقتميٓ ايدقبز
ٔيٕ٘بيس(خس.)4 َٚ
اعالفبت ٕٟٔي زيٍطي و ٝثب زازٜٞبي ٔٛخقٛز ٔقيتقٛاٖ ٔحبسقجٕ٘ ٝقٛز ،ثٟقطٜٚضي آة ٔقيثبضقس.
ثٟطٜٚضي آة يقٙي ٞط ٚاحس آة ،چمسض اضظش افعٚز ٜايدبز وطز ٜاست و ٝاظ تمسيٓ اضظش افعٚز ٜثقٝ
اضظش آة ٔحبسجٔ ٝيضٛز .خس٘ )5(َٚطبٖ ٔيزٞقس وق ٝوٕتقطيٗ سق ٟٓآة زض ٞعيٙقٝي ٚاسقغٝ
ٔطثٛط ث ٝثرص سبذتٕبٖ ٔ %0/023ي ثبضسٕٞ .نٙيٗ ايٗ خس٘ َٚطبٖ ٔيزٞس و ٝاضظش افعٚزٜي
ايدبز ضس ٜث ٝاظار يه ٔيّيقبضز ضيقبَ آة زض ثرقص وطقبٚضظئ 170/42 ،يّيقبضز ضيقبَ ٔقيثبضقس.
ثيطتطيٗ  ٚوٕتطيٗ اضظش افعٚزٜي ايدبز ضس ٜث ٝاظار يه ٔيّيبضز ضيبَ آة ثٝتطتيقت 11/48 ٚ 442
ٔيّيبضز ضيبَ ٔطثٛط ث ٝثرصٞبي سبيط ذسٔبت  ٚثطق ٌ ٚبظ ٔيثبضس.
نتیجهگیری و پیشنهادها
٘تبيح ايٗ تحميك ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝثرص آة يىي اظ ثرصٞبي ظيطثٙبيي  ٚاسبسي استبٖ ٔقيثبضقس
ؤ ٝيتٛا٘س ثٝفٛٙاٖ ٔٛتٛض ضضس زض التػبز ٔٙغم ٝفُٕ وٙس  ٚثبفث ضضس سبيط ثرصٞب ٌطزز.
ثطاسبس خس َٚزاز -ٜستب٘سٜي سبَ  1382استبٖ وطٔبٖٔ ،ػقبضف ٚاسقغٟ٘ ٚ ٝقبيي آة زض اسقتبٖ
٘طبٖ ٔيزٞس و ٝاضظش تمبضبي ٚاسغٝي ثرص آة زض استبٖ ثطاثط ثب ٔ163500يّيق ٖٛضيقبَ اسقت
و %0/32 ٝوُ اضظش تمبضب وُ استبٖ ضا تطىيُ ٔيزٞس .اضظش تمبضبي ٟ٘بيي ايقٗ ثرقص ثطاثقط ثقب
ٔ 271500يّي ٖٛضيبَ ٔيثبضس و %53/2 ٝاضظش تمبضبي وقُ ضا تطقىيُ ٔقيزٞقس .يقٙقي %47/8
اضظش تمبضبي وُ التػبز غطف ٔػطف ٚاسغٔ ٝيٌطزز .ثٙبثطايٗ فّيضغٓ ايٙىق ٝاسقتبٖ وطٔقبٖ زض
ٔٙغمٝي وٛيطي  ٚوٓ آة ٔيثبضس ،سٔ ٟٓػبضف ٚاسغ ٝاظ آة وٕتقط اظ ٔػقبضف ٟ٘قبيي ٔقيثبضقس.
وٕتطيٗ س ٟٓآة زض ٞعيٚ ٝٙاسغٔ ٝطثٛط ث ٝثرقص سقبذتٕبٖ ٔ %0/023قيثبضقسٕٞ .نٙقيٗ ايقٗ
خس٘ َٚطبٖ ٔيزٞس و ٝاضظش افعٚزٜي ايدبز ضس ٜث ٝاظار يه ٔيّيبضز ضيبَ آة زض ثرص وطقبٚضظي
ٔ 170/42يّيبضز ضيبَ ٔيثبضس .ثيطتطيٗ  ٚوٕتطيٗ اضظش افعٚز ٜايدقبز ضقس ٜثق ٝاظار يقه ٔيّيقبضز
ضيبَ آة ثٝتطتيت ٔ 11/48 ٚ 442يّيبضز ضيبَ ٔطثٛط ثق ٝثرقصٞقبي سقبيط ذقسٔبت  ٚثقطق ٌ ٚقبظ
ٔيثبضس.
اظ عطف زيٍط وٕتطيٗ ٔمساض ٔػطف آة ث ٝاضظش افعٚزٔ ٜطثٛط ث ٝظيطثرصٞبي اسقترطاج ٔققبزٖ،
سبذتٕبٖ  ٚذسٔبت حُٕ ٘ ٚمُ  ٚاضتجبعبت ثقٝتطتيقت ٔ 0/0006 ٚ 0/0005 ، 0/0004قيثبضقس ٚ
ثيطتطيٗ ٔمساض ٔطثٛط ث ٝظيطثرصٞبي ثطق ٌ ٚبظ  ٚذسٔبت ٔٛسسبت ٔبِي  ٚضفبٞي ثٝتطتيقت 0/08
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ٔ 0/004 ٚيثبضس .الظْ ث ٝتٛضيح است وٞ ٝطچ٘ ٝسجت ٔػطف آة ثق ٝاضظش افقطٚز ٜوٕتقط ثبضقس،
٘طبٖزٙٞسٜي آٖ است و ٝآٖ ثرص يب ظيطثرص ثب آة وٕتط اضظش افعٚزٜي ثيطقتطي تِٛيقس ٕ٘قٛزٜ
است .فى ايٗ ٔٛضٛؿ زض ٔٛضز ٘سجت ٔػطف ث ٝاضظش ستب٘سٜي آة غبزق ٔيثبضس.
اضتغبَ ٔستميٓ حبغُ اظ يه ٔيّيق ٖٛضيقبَ سقطٔبيٌٝقصاضي زض ثرقص وطقبٚضظي  ٚظيقطثرص آة
استبٖ ثٝتطتيت ٘ 0/039 ٚ 0/26فط ثٛز ٚ ٜاضتغبَ غيطٔستميٓ حبغُ اظ ٕٞبٖ ٔمساض سطٔبيٌٝقصاضي
ثٝتطتيت ٘ 0/034ٚ 0/29فط ٔيثبضس .ثيطتطيٗ اضقتغبَ ٔسقتميٓ  ٚغيطٔسقتميٓ ٔطثقٛط ثق ٝثرقص
غٙقت  ٚوٕتطيٗ اضتغبَ ٔطثٛط ث ٝثرص استرطاج ٔققبزٖ ٔقيثبضقسٕٞ .نٙقيٗ تدطيق ٚ ٝتحّيقُ
زازٜٞبي خس َٚزاز -ٜستب٘س٘ ٜطقبٖ ٔقيزٞقس وق ٝظيقطثرص آة ثق ٝاظاي ٞقط ٔ 100يّيق ٖٛضيقبَ
سطٔبيٌٝصاضي ٘ 3/4فط اضتغبَ ٔستميٓ  ٚغيطٔستميٓ ايدبز ٔيٕ٘بيس.
ٕٞنٙيٗ ٔحبسجٝي پي٘ٛسٞبي پسيٗ  ٚپيطيٗ ٘طبٖ ٔقيزٞقس وق ٝثرقص آة اظ ِحقبػ پي٘ٛقسٞبي
پسيٗ زض ضتجٝي چٟبضْ  ٚاظ ِحبػ پي٘ٛسٞبي پيطيٗ زض ضتجٝي پٙدٓ ٔيثبضس وٌٛ ٝيبيي ايٗ ٔغّت
است و ٝثرص آة يىي اظ ثرصٞبي وّيسي التػبز استبٖ است و ٝثقطاي ضضقس سقبيط ثرقصٞقبي
التػبز ثبيس تٛخٚ ٝيژٜاي ث ٝايٗ ثرص ٕ٘ٛز .ثطضسي ٘سقجت ٔػقطف آة ثق ٝاضظش افقعٚز٘ ٚ ٜسقجت
ٔػطف ث ٝاضظش ستب٘س ٜآة ٘يع ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝاظ ِحبػ ثرطي آة ثٝغٛضت ثٟي ٝٙثيٗ ثرقصٞقب
تٛظيـ ٘طس ٜاست.
پيطىُادات
 -1پبييٗ ثٛزٖ اضظش افعٚزٜي آة زض ثرص وطبٚضظي استبٖ ٘سجت ث ٝثرص ثرصٞقبي غقٙقتي ٚ
ذسٔبتي(و ٝث ٝفّت ضا٘سٔبٖ پبييٗ آثيبضي ٔيثبضس) تٛخ ٝثيطتط ث ٝسيستٓٞبي آثيبضي ضا ٔيعّجس.
 -2زضغٛضتي و ٝأىبٖ افعايص ضا٘سٔبٖ آثيبضي زض ثرص وطبٚضظي اسقتبٖ ٔمقسٚض ٘جبضقس ،ثبيسقتي
ثرصٞبي غٙقتي  ٚذسٔبتي و ٝاضظش افعٚزٜي ثيطتطي ايدبز ٔيٕ٘بيس ،ثٝفٛٙاٖ ثرصٞبي وّيسي
ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌيط٘س(افتجبضات ٚسطٔبيٞٝبي ٔحسٚز استبٖ ثٝخبي تٕطوع ثط افعايص سغح ظيطوطت
ث ٝاستفبزٜي ثٟي ٝٙاظ أىب٘بت ٔٛخٛز ثرص وطقبٚضظي  ٚسقطٔبيٌٝقصاضي زض ثرقصٞقبي غقٙقتي ٚ
ذسٔبتي اذتػبظ يبثس) و ٝايٗ أط اظ ٘بثٛزي ثرص وطبٚضظي ٘يع خٌّٛيطي ٔيٕ٘بيس.
 -3ثب تٛخ ٝث ٝخبيٍبٚ ٜيژٜي پست ٝزض التػبز وطبٚضظي استبٖ  ٚوطٛض(و ٝسبال٘ ٝحسٚز يه ٔيّيبضز
زالض اضظآٚضي زاضز) پيطٟٙبز ٔيٌطزز و ٝفقبِيت تِٛيس پسقت٘ ٝيقع ٕٞب٘ٙقس سقبيط ٔحػقٛالت ٔب٘ٙقس
ٌٙسْ ،خ ،ٛثط٘ح ،پٙج ٚ ٝغيطٚ ،ٜاضز خس َٚزاز -ٜستب٘سٜي ّٔي ٌطزز تب أىبٖ تدعيق ٚ ٝتحّيقُ ايقٗ
ٔحػ َٛث ٝسِٟٛت ٟٔيب ٌطزز.
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پیوست ها:
9

جذيل  -9تخص كطايرزي ي زيرتخص آب در اقتصاد استان كرمان سال( 9322ميليارد ريال) .
فقبِيت

فطض ٝوُ*

تِٛيس وُ*

ٞعيٚ ٝٙاسظ

غبزضات*

ٔػطف ٚاسغٝ

تمبضبي ٟ٘بيي

تمبضبي وُ*

اضظش افعٚزٜ

ٚاضزات*

وُ استبٖ

50982

47561/5

18433/3

6153/62

18433/3

32549

50982

29128/2

4432/6

ثرصوطبٚضظي

11705/7

12058

3571

1682

4674/6

7031

11705/7

8487/1

740

ظيطثرص آة

435

435

217

0

163/5

271/5

435

218

0

ٔبذصٌ :عاضش التػبزي-اختٕبفي استبٖ وطٔبٖ (٘ ٚ )1377تبيح تحميك

جذيل  -2ارزش آب مصرفي ،ارزش افسيدٌ ي ارزش دادٌ ي ستاوذٌ َريك از تخصَا در اقتصااد
استان (ميليارد ريال).

 - 1الظْ ث ٝتٛضيح است چ ٖٛثطاي تٟي ٝخس َٚزاز ٜستب٘س٘ ٜيبظ ث ٝأبض  ٚاعالفبت ظيبز  ٚغحيح ٚخٛز زاضزِ .صا زض
ايطاٖ خس َٚزاز ٜستب٘سٞ ٜط چٙس سبَ يىجبض تٟئ ٝيضٛز .ثطاي ٔثبَ آذطيٗ خس َٚزاز ٜستب٘س ٜايطاٖ ٔطثٛط ث ٝسبَ
ٔ 1380ي ثبضس  .ثٙبثطايٗ ٔب زض ايٗ تحميك ثطاي تٟي ٝخس َٚزاز ٜستب٘س ٜاستبٖ ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝآٔبض الظْ ثطاي تٟيٝ
خس َٚزاز ٜستب٘س ٜفمظ ثطاي سبَ ٚ 1382خٛز زاضت ،اثتسا خس َٚزاز ٜستب٘س ٜوطٛض ثطاي سبَ  1382اظ ضٚش ضاس
تٟي ٚ ٝپ اظ آٖ خس َٚزاز ٜستب٘س ٜاستبٖ وطٔبٖ ثطاي سبَ ٔصوٛض تٟي ٝضس.
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جذيل  -3ضراية پيًستگي پسيه ي پيطيه تخص َا ي زيرتخص َاي استان كرمان
BL

FL

جذيل  -4اضتغال مستقيم ي غير مستقيم تخص َا ي زير تخص َا در استان كرمان ( 9322وفر).
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جذيل  -5سُم ي تُرٌ يري آب در تخص َاي مختلف استان كرمان.

