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Abstract

چکیده

Today, the issue of water shortage has become a major
challenge in Iran. Since the agricultural sector has a high
share in water consumption to increase population and
food supply, so the study of water footprint indicates
the volume of water that is directly or indirectly used to
produce goods or provide any services has significant
potential to help water management in the agricultural
sector. In this study, water footprint in cucumber
production from 2015 to 2019 using AGWAT software was
investigated in 4 areas of Darhshahr city, Ilam province,
which has the highest area under cultivation and export
of cucumber. The results showed that in faryab lands of
the four studied parts, Ermo rural district, Abbas Abad
rural district, Chamjab village, and Darhshahr center,
the share of green, blue, gray, and white water footprints
were 16%, 20%, 20%, 25% of the total water footprint in
cucumber production in Darhshahr city, respectively.
In the study, the average total water footprint in faryab
lands is about 9,684 m3/ton. Therefore, according to the
water footprint in the study areas, the replacement of new
irrigation methods, including; drip irrigation with low
wastage and higher efficiency is recommended instead of
flood irrigation in cucumber cultivation in these areas.
Keywords: Cucumber Water Footprint, AGWAT
Software, Water Crisis.

امروزه مسئله کمبود آب به یک چالش اساسی در کشور ایران
 از آنجاییکه بخش کشاورزی در راستای افزایش.تبدیل شده است
جمعیت و تأمین مواد غذایی سهم باالیی در مرصف آب به خود
 لذا بررسی ردپای آب که نشاندهنده حجمی،اختصاص داده است
از آب است که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تولید کاال یا
ارائه هر گونه خدمات به مرصف میرسد پتانسیل قابل توجهی
 در این.برای کمک به مدیریت آب در بخش کشاورزی دارد
 با1398  تا1394 پژوهش ردپای آب در تولید محصول خیار از سال
، منطقه از شهرستان درهشهر4  درAGWAT استفاده از نرم افزار
 که بیشرتین سطح زیر کشت و صادرات محصول،تابع استان ایالم
 نتیجه بررسی نشان.خیار را به خود اختصاص داده است بررسی شد
، دهستان ارمو، در اراضی فاریاب چهار بخش مورد مطالعه،داد
 روستای چمژاب و مرکز درهشهر سهم ردپای،دهستان عباس آباد
%25 ،%20،%20 ،%16  خاکسرتی و سفید بهترتیب، آبی،آب سبز
درصد از مجموع ردپای آب در تولید محصول خیار در شهرستان
 در مطالعه صورت گرفته متوسط مجموع ردپای آب.درهشهر است
 ازاینرو. مرتمکعب بر تن میباشد9/684 در اراضی فاریاب حدود
 جایگزین کردن،با توج ه به روند ردپای آب مناطق مورد مطالعه
روشهای نوین آبیاری از جمله؛ آبیاری قطرهای با هدر رفت کم
 بهجای آبیاری غرقابی در کشت محصول خیار این،و کارایی باالتر
.مناطق توصیه میشود
. بحران آب،AGWAT  نرمافزار، ردپای آب خیار:واژ ههای كلیدی
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بین محصوالت باغی ،پسته و در بین محصوالت زراعی گندم
بیشرتین ردپای آب سفید داشتند .خلیلی و همکاران ()1398
مدیریت منابع آب محصوالت زراعی استان قم را با استفاده
از مفهوم ردپای آب در سالهای 1395-1385را بررسی کردند.
نتایج مطالعه نشان داد بیشرتین ردپای آب سفید از آن محصول
پنبه و هندوانه است .گالبی و همکاران ( )1398ردپای آب
محصوالت کشاورزی را برای تعیین بهرتین منطقه تولید گندم با
استفاده از آزمون روندیابی منکندال در استان اصفهان بررسی
کردند .نتایج مطالعه نشان داد فریدونشهر بهرتین منطقه جهت
کشت محصول گندم در این استان میباشد .اویسی و همکاران
( )1398آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب در محصول گندم
آبی استان اصفهان طی سالهای  1394-1386با استفاده از
نیاز خالص آبیاری که از نرمافزار  NETWATاستخراج شد،
بررسی کردند .نتیجه پژوهش نشان داد استان اصفهان فقط
در سال  1386صادر کننده آب مجازی محصول گندم بوده
است .صادقی و همکاران ( )1394در مطالعهای ردپای آب در
بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت با استفاده از
روش ماتریس حسابداری اجتامعی ( )SAMرا سنجیدند .نتیجه
تحقیق نشان داد ،محصوالت کشاورزی از جمله گندم ،و بخش
نباتات صنعتی بیشرتین سهم از ردپای آب به را دارند .رمضانی
اعتدالی و آبابایی ( )1395ردپای آب در تولید جو در  15استان
کشور ،که بیشرتین تولید و سطح زیر کشت را دارند ،را با
استفاده از نرمافزار  AGWATارزیابی کردند .نتیجه تحقیق
نشان داد استانهای خراسان ،اصفهان و فارس بیشرتین ردپای
آب در تولید جو اراضی فاریاب کشور را دارندKarandish .
و همکاران ( )2021برای اولین بار مطالعه موردی در ایران،
بهصورت تجزیه و تحلیل مقایسهای دو اقدام ،انتقال آب بین
حوضهای فیزیکی و مجازی ( )IBWTردپای سبز و آبی ()WF
مربوط به تولید  39محصول تولید شده که محصول خیار یکی
از این اقالم بود ،در استانهای مرطوب مازندران و سمنان
بررسی کردند .نتایج نشان داد ،الگوهای زراعی اصالح شده،
بهگونهای که مازاد تولید محصوالت پرمرصف آب در مازندران
تولید استان سمنان را کاهش میدهد Nikolaou .و همکاران
( )2021به ردپای آب محصول کشاورزی خیار و گوجه فرنگی
در منطقه مدیرتانه بهمنظور شناسایی اقدامات انرژی مناسب
برای اقلیم محلی و عملکرد محصول در راستای هدف پایدار
گلخانهای پرداختند ،نتیجه تحقیق نشان داد کاشت گلخانهای
این محصوالت میتواند بهعنوان یک اقدام کاهشی برای مبارزه
با تغییرات آب و هوایی و کمبود آب در این منطقه باشد.
 Kahramanoğluو همکاران ( )2020ردپای آب و بهرهوری
استفاده از آبیاری محصوالت مهم در قربس شاملی را بررسی
کردند ،نتیجه بررسی نشان داد در بین محصوالت کشاورزی،

مقدمه
امروزه تقاضای منابع آب ناشی از رشد جمعیت و کمبود آب
برای تولیدات کشاورزی که رابطه مستقیمی با امنیت غذایی
دارد ،به مسئلهای جهانی تبدیل شده است .کشاورزی بهعنوان
اصلیترین منبع تأمین مواد غذایی و آب بهعنوان مهمرتین
عامل محدود کننده در توسعه بخش کشاورزی ،اهمیت منابع
آبی را مشخص میمناید .در راستای استفاده بهینه از منابع
موجود آب ،بررسی راهکارهای استفاده بهین ه آب از طریق
بازنگری در تخصیص منابع آب و مدیریت آن ،امری رضوری
است .از آنجاییکه میزان آب مرصفی پایه و ردپای آب هر
محصول در هر منطقه تحت تأثیر اقلیم ،میزان تولیدات ،الگوی
مرصفی مردم ،عملیات کشاورزی و راندمان کاربرد آب متغیر
است توسعه روشهای مدیریتی کارآمد و جدید که بتوان
با آن مقدار آب واقعی مرصفی را محاسبه کرد ،امری الزم و
رضوری است( .علیقلینیا و همکاران .)1395 ،در این راستا
یکی از راهکارهای نوین اقتصادی که کارشناسان و برنامهریزان
اقتصادی در جهت مدیریت پایدار منابع آب بر آن تأکید دارند،
ردپای آب است (رمضانی اعتدالی و همکاران.)1395 ،
مفهوم ردپای آب بهعنوان شاخصی از کمیت ،زمان و مکان
مرصف آب شیرین ،نخستین بار توسط )2003( Hoekstra
ارائه شد .این مفهوم پس از انجام اصالحاتی در روشهای
برآورد و محاسبه ،در مجموعهای از انتشارات مؤسسه IHE
یونسکو بهعنوان یک شاخص قابل اتکا معرفی شد (علیقلینیا
و همکاران .)1396 ،ردپای آب سبز ،به سهم آب حاصل از
بارندگی مرتبط است .ردپای آب خاکسرتی ،به حجمی از آب
شیرین اطالق میشود که برای رقیق سازی کودها و سمومی که
در فرآیند تولید محصول استفاده شده ،اشاره دارد .ردپای آب
سفید ،تلفات آب حاصل از آبیاری آب سفید میباشد (رحیمی
پور انارکی و همکاران.)1399 ،
پژوهشهای متعددی در ارتباط با ردپای آب در محصوالت
کشاورزی انجام شده است Kalvani .و همکاران ( )2019ردپای
آب در محصوالت کشاورزی استان تهران از جمله محصول
خیار ،در بازه زمانی  2008تا  2015مورد بررسی قرار دادند.
 Arabiو همکاران ( )2018ردپای آب در محصوالت کشاورزی
مختلف از جمله خیار محاسبه و منابع آبی را بررسی منودند.
کاملی علی آباد و همکاران ( )1397در تحقیقی آب مجازی
مرصفی در خیار سبز گلخانهای استان یزد را بررسی کردند.
نتیجه پژوهش نشان داد میانگین مرصف آب یک عدد خیار
سبز در زمستان  8/93لیرت میباشد .پیری و سارانی ()1398
ردپای آب محصوالت باغی و زراعی در استان سیستان و
بلوچستان را برآورد کردند و نتیجه بررسی آنها نشان داد ،در
نرشیه آب و توسعه پایدار
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محصول کاهو در این منطقه کمرتین ردپای آب داردTrottier .
و  )2017( Perrierشیوه کاشت کشاورزی چند محصول از
جمله خیار در کشور فلسطین و مفهوم جعبه سیاه آب مجازی
با رویکرد  stsرا بررسی کردند ،تا فرضیههای اساسی را شناسایی
کنند .نتایج تحقیق نشان داد ،محصوالت کشت شده این کشور
نشان میدهند متغیرهای اجتامعی و سیاسی در حاکمیت
آب حجم جریانات مجازی آب را بسیار بیشرت از متغیرهای
اقلیمی یا زراعی تعیین میکند .این نتایج این امکان را میدهد
که کشاورزی خرده مالکان در رشایط موجود در رسزمینهای
فلسطین چه نوع سیاستهایی میتوانند بهکار برند که از آنها
حامیت کند Dasilva .و همکاران ( )2016ردپای آب مرصفی
مواد غذایی محصوالت کشاورزی از جمله خیار در کشور برزیل
را با استفاده از رویکرد هوکسرتا بررسی کردند .نتیجه بررسی

نشان داد متوسط ردپای آب غذایی برزیلی 1619 ،مرت مکعب
برای هر نفر است ،که گوشت گاو به مقدار  %21بیشرتین سهم
را دارد Zhang .و  )2014( Anadonنابرابری آب در چین را
با استفاده از روش بین منطقهای ورودی و خروجی مطالعه
کردند .نتیجه تحقیق نشان داد مناطق در حال توسعه مانند
شاندونگ ،و ژجیانگ ،بزرگرتین ردپای آب را دارند.
با توجه به اهمیت و نتایج تحقیقهای صورت گرفته در زمینه
ردپای آب محصوالت کشاورزی برای مدیریت کارآمد منابع آب،
در این مقاله به بررسی اجزای ردپای آب محصول کشاورزی خیار
شهرستان درهشهر بهمنظور مدیریت بهینه آب و برنامهریزی پایدار
در راستای رشد هوشمند (رشد و توسعه قابل پیاده برای جلوگیری
از هدر رفت آب کشاورزی و غنی کردن اراضی کشاورزی) بخش
کشاورزی این شهرستان ،پرداخته شده است.

مواد و روشها

برآورد شده است .بهمنظور محاسبه ردپای آب محصول خیار
در مناطق ذکر شده شهرستان درهشهر ،دادههای هواشناسی
ایستگاهای هواشناسی شهرستان درهشهر؛ نظیر دمای هوا،
رطوبت و ساعت تابش خورشید در فصل پاییز و بهار ،جمعآوری
و بهعنوان دادههای اولیه وارد نرمافزار  AGWATشد و با
تعیین تاریخ کشت محصول خیار در هر منطقه از شهرستان
درهشهر و تعیین روش آبیاری محصول خیار نیاز ناخالص آبیاری
و تبخیر و تعرق محصول در منطقه بهدست آمد ،سپس با
استفاده از دادههای بهدست آمده از نرمافزار گفته شده نیاز
خالص آبیاری محصول و بارندگی موثر محاسبه شد .این مدل
تحت رشایط فاریاب استفاده شد .هرگاه رطوبت منطقه ریشه
به کمرت از  50درصد رطوبت سهلالوصول رسید ،با استفاده از
آبیاری مقدار رطوبت به سطح رطوبت مزرعه باز گردانده شد.
از آنجاییکه  AGWATنیاز خالص آبیاری را برای دورههای
 10روزه محاسبه میکند ،در ابتدا نیاز خالص آبیاری ( )IRirrبا
استفاده از حاصلرضب نیاز ناخالص آبیاری ( )GIirrو راندمان
آبیاری ( )IEirrدر سطح هر یک از دشتها محاسبه شد (رابطه
 .)1سپس ،مجموع بارندگی مؤثر ( )peffدر طول دوره رشد
خیار بهصورت اختالف بین مجموع تبخیر و تعرق واقعی گیاه
( )ETcو مجموع نیاز خالص آبیاری برآورد شد .در نهایت ،حجم
مرصف آب ( )CWUآبی و سبز از روابط زیر محاسبه شد:
CWUBLUE, Irr = IRIrr = 10 IEIrr GIIrr
()1
(CWUGreen, Irr = 10 Peff = 10 (ETc – IRIrr
()2
CWUBlue, RF = 0
()3
CWUGreen,RF = 10 Peff
()4
در این رابطه  Irrو  RFبهترتیب نشاندهنده رشایط فاریاب و
دیم و  10فاکتور تبدیل واحد از  mmبه  m3/haمیباشند .ردپای

شهرستان درهشهر در جنوب استان ایالم ،واقع شده ،این
شهرستان به دلیل قرار گرفنت در کنار رودخانه سیمره یکی
از مناطق پر ظرفیت در بخش کشاورزی است .بخش زیادی
از مردمان این شهرستان از طریق کشاورزی گذران زندگی
میکنند .در این شهرستان محصوالت زیادی توسط کشاورزان
از جمله؛ گندم ،برنج ،کلزا ،ذرت ،طالبی و خیار و  ...کشت
میشود ،اما طبق آمار جهاد کشاورزی شهرستان ،بعد از
محصول گندم ،بیشرتین سطح زیر کشت پاییزه و بهاره در این
شهرستان مربوط به خیار است .از  14000هکتار کشاورزی
این شهرستان ساالنه حدود  5000هکتار به کشت خیار پاییزه
و بهاره با برداشت ساالنه ،نزدیک به 100هزار تن اختصاص
مییابد .کیفیت باالی این محصول و کاشت وسیع آن در این
شهرستان ،باعث ایجاد کارخانه خیار شور شده ،که پیرو آن
باعث اشتغالزایی و رونق تولید ،صادرات ،خیار و خیارشور،
به کشورهای خارجی مثل عراق ،اسرتالیا ،افغانستان و ...شده
است .ازاینرو در این مطالعه حجم ردپای آب سبز ،آبی،
خاکسرتی و سفید در تولید محصول خیار در سطح مناطقی
از شهرستان درهشهر که بیشرتین سطح زیرکشت محصول خیار
دارند ،از جمله؛ دهستان عباسآباد ،ارمو ،چمژاب و سطح
شهرستان ،با بهکارگیری چارچوب ارائه شده توسط Hoekstra
و  )2011( Chapagainو با اعامل تغییرات برآورد شد.
برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول و نیاز آبیاری تحت رشایط
غیراستاندارد در سال  1398براساس فرضیات  Allenو همکاران
( )1998صورت پذیرفت.
نیاز آبیاری و بارندگی مؤثر با استفاده از نرمافزار AGWAT
بررسی اجزای ردپای آب محصول خیار در استان ایالم (مطالعه موردی :شهرستان درهشهر)
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رحیمی ،ف.

تولید خیار در سطح شهرستان درهشهر محاسبه شد .سپس
مجموع هر یک از این اجزاء در سطح شهرستان مورد مطالعه
بهصورت متوسط وزنی این مقادیر در رشایط فاریاب و دیم با
استفاده از روابط ( 11 ،10 ،9و  )12محاسبه شد:
WFVi,x,y = Prodi,x,y × WFi,x,y
()9
i= 1,….7
(AWFx,y = (a WFVi,x,y)/(aProdi,x,y
()10
WAWx = . AWFx, irr + (1- β) AWFx,rf
()11
NWFx= Tot Prod. WAWFX
()12
که در آنها  iشاخص مناطق مورد مطالعه ( عباس آباد ،ارمو،
چمژاب و مرکز درهشهر) x ،جزء ردپای آب (آبی ،سبز ،خاکسرتی
یا سفید) y ،شاخص نوع سامانه کشت (فاریاب یا دیم)prod ،
حجم تولید خیار (،)Mtonا WFVکل حجم هر یک از اجزاء
ردپای آب ( AWF ، )MCMمتوسط هر یک از اجزای ردپای آب
( β ، )m3/tonسهم تولید خیار فاریاب در سطح منطقه مورد
مطالعه و  WAWFمتوسط وزنی هر یک از اجزاء ردپای آب
( TotProd ، )m3/tonکل تولید خیار در سطح شهر ( )Mtonو
 NWFکل حجم هر یک از اجزای ردپای آب در سطح منطقه
مورد مطالعه ( )MCMمیباشند.

آب سبز ( )WFGreenو آب آبی ( )WFBlueبر حسب  m3/tonاز
تقسیم آب مرصفی سبز و آبی بر مقدار خیار تولیدی ()ton/ho
محاسبه میشود .از آنجاییکه مقدار تولید محصول در رشایط
فاریاب و دیم متفاوت میباشند ،محاسبه اجزای ردپای آب با
استفاده از عملکرد محصول در رشایط فاریاب و دیم بهصورت
جداگانه صورت گرفت.
یکی دیگر از اجزای ردپای آب در تولید خیار ،حجم آب مورد
نیاز برای رقیقسازی کودهای کشاورزی هدر رفته میباشد.
این مفهوم توسط  Hoekstraو همکاران ( )2011تحت عنوان
آب خاکسرتی نامیده شده است .در این مطالعه ردپای آب
خاکسرتی ( )WFGrayتنها برای کودهای نیرتوژن بهکار گرفته
شد .ردپای آب خاکسرتی در تولید محصول خیار از روابط زیر
محاسبه میشود:
(WFGray, Irr =(1/Yie1d irr)×(αirr × NAR irr)/(CMax-CNat( )5
(WFGray. RF =(1/Yie1d RF)×(αRF×NAR RF)/(CMax-CNat( )6
که در آنها  )%( αدرصد تلفات کودهای نیرتوژنNAR (Kg/( ،
 haنرخ مرصف کود CMax (kg/m3( ،غلظت بحرانی نیرتوژن،
( CNat (kg/m3غلظت واقعی نیرتوژن در منابع آب دریافت
کننده و  )ton/ha) Yie1dعملکرد خیار میباشند .مقادیر α
در رشایط فاریاب و دیم بهترتیب  5و  10درصد در نظر گرفته
شد .غلظت بحرانی نیرتوژن در منابع آب دریافت کننده نیز
براساس استاندارد  US-EPAبرابر با  10mg/litمنظور شد.
عالوهبر اجزای سهگانه فوق ،تلفات آب آبیاری ( )m3/haنیز
بهعنوان بخش دیگری از ردپای آب (ردپای آب سفید) در تولید
خیار برآورد شد.
WFwhite, irr = 10 (GI irr-IR irr) /Yie1dirr
()7
WFwhite, RF = 0
(		)8
با استفاده از روابط ارائه شده اجزاء مختلف ردپای آب در

ا

ا

ا

نتایج و بحث
باتوجهبه اطالعات بهدست آمده ،سطح زیر کشت و میزان
تولید محصوالت ثبت شدند و باتوجهبه روابط مطرح شده
عملکرد ،میزان آب مجازی ،سهم آب مجازی آبی و سبز ،ردپای
آب و بهرهوری محصول خیار کشت شده در شهرستان درهشهر
در بازه زمانی  5ساله  1394تا  1398محاسبه و در جدول ()1
آورده شد.

جدول  -1عملکرد و بهرهوری محصول خیار شهرستان درهشهر (زینیوند و غدیری)1397 ،
آب مجازی آب مجازی ردپای آب شاخص
آب
عملکرد
تولید
محصول خیار سطح زیر
بهرهوری
سبز
آبی
محصول مجازی
مناطق مورد کشت ساالنه ساالنه
3
3
3
3
3
( )kg/m
( )m
()m /kg( )m /kg( )m /kg( )ton/h
()ton
()ha
بررسی
0/95 1,234,467 0/012
0/217
0/217
23/62
12050
510
ارمو
1/03 2,423,009 0/013
0/312
0/312
35/20
24995
710
عباس آباد
0/91 1,012,543 0/013
0/219
0/219
23/53
12002
510
چمژاب
0/87 1,006,709 0/013
0/214
0/214
19/56
6025
308
درهشهر
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رد پای آب در تولید محصول خیار را نشان می-دهد .کشت
وسیع خیار آبی در اراضی فاریاب دهستان عباس آباد با
مجموع  3/384مرت مکعب بر تن ،و روستای چمژاب با 3/385
مرت مکعب بر تن ،حجم باالیی از ردپای آب در تولید خیار را
به همراه داشته است .در این دو منطقه باال بودن ردپای آب
خاکسرتی و آب سبز از دیگر دالیل باال بودن مجموع ردپای آب
در تولید خیار میباشد .بر این اساس ،مجموع ردپای آب در
تولید خیار در سطح کشور ( )NWFبرابر 4/168 MCM/year
برآورد میشود.

بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول ( ،)2ردپای آب سبز و
خاکسرتی مناطق دیم و فاریاب ،روستای عباس آباد و چمژاب
در کشت بهاره و پاییزه محصول خیار ،بیشرت از روستای ارمو
میباشد .بنابراین در روستای عباس آباد و روستای چمژاب که
ردپای آب بیشرتی دارند ،بهمنظور رصفهجویی در مرصف آب و
افزایش بازدهی محصول ،در کنرتل تلفات آبیاری این محصول که
بهصورت غرقابی میباشد ،باید مدیریت مؤثرتری در آبیاری این
محصول بهصورت آبیاری نوار تیپ قطرهای بهکار گرفته شود.
جدول ( )3مقادیر متوسط وزنی ( )WAWFهر یک از اجزای

جدول  -2اجزاء ردپای آب در تولید محصول خیار 4منطقه ،مورد مطالعه شهرستان درهشهر
()m3/tonا WFRF
مناطق سطح
مجموع
سبز
زیرکشت خیار خاکسرتی
Total
Green
Gray
0/027
0/004
0/023
ارمو
0/030
0/005
0/025
عباس آباد
0/030
0/005
0/025
چمژاب
0/031
0/005
0/026
درهشهر
0/027
0/003
0/024
Average
0/0060 0/002 0/0012
)%(Cv
0/027
0/004
0/023
Min
0/031
0/005
0/026
Max

()m3/tonا WFIrr
آبی
خاکسرتی
blue
Gray
0/017 0/0013
0/024 0/0015
0/029 0/0015
0/024 0/0014
0/015 0/0006
0/0132 0/007
0/17
0/0013
0/29
0/0015

سفید
White
0/13
0/15
0/14
0/16
0/06
0/03
0/13
0/16

سبز
Green
0/002
0/003
0/003
0/003
0/0027
0/008
0/002
0/003

آب مرصفی (Water(mm
Peff

IR

ETC

18
20
20
20
15
10
18
20

32
48
38
43
29
22
32
48

36
44
40
43
32
23
36
44

جدول  -3مجموع حجم هر یک از اجزاء ردپای آب در تولید محصول خیار  4منطقه مورد مطالعه ،از شهرستان درهشهر
(WTFRF (MCM
(WTFIrr (MCM
مناطق سطح زیرکشت خیار
خاکسرتی مجموع
سبز
مجموع
خاکسرتی سفید
آبی
سبز
Total
Gray
Green
Total
White
Gray
blue
Green
1/321
1/32
0/001
2/962
1/28
0/23
1/25
0/202
ارمو
1/451
1/45
0/001
3/384
1/54
0/34
1/30
0/204
عباس آباد
1/461
1/46
0/001
3/385
1/54
0/34
1/30
0/205
چمژاب
1/471
1/47
0/001
3/433
1/56
0/35
1/32
0/203
درهشهر
5/704
5/7
0/004 13/164
5/92
1/35
5/17
0/813
Total
2/0816 2/076 0/0056 0/254
0/066
0/065
0/078
0/045
(AWF (m3/ton
9/684
1/94
0/33
1/13
0/014
(WAWF(m3/ton
0/0148 0/0052 0/0049 0/0024 0/0023 NWF (MCM):4province
4/168
1/037
1/043
1/065
1/023
(NWF (MCM
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در این مطالعه عالوهبر ردپای آب سبز و آبی ،ردپای آب
خاکسرتی ،میزان آب الزم برای رقیقسازی کودهای شیمیایی
برای تخلیه به منابع آب پذیرنده بررسی شد.
براساس شکل ( )1سهم ردپای آب خاکسرتی و آبی در روستای
ارمو به علت استفاده از آب چاه و آبیاری قطرهای نسبت به
روستای عباسآباد ،چمژاب و مرکز درهشهر کمرت میباشد.
عالوهبر روش آبیاری ،رشایط آب و هوایی منطقه منجر به
افزایش مجموع ردپای آب آبی (آب آبیاری) و تلفات آبیاری (آب
سفید) شده است .باال بودن ردپای آب در تولید آبی محصول
خیار در سطح شهر ،دهستان عباس آباد و چمژاب به دلیل
ردﭘﺎی آب ﺧﺎﮐﺴﱰی

کاشت زود هنگام ،روش نامناسب آبیاری (غرقابی) و استفاده
از آب جاری رودخانه سیمره نسبت به دهستان ارمو که از آب
محدود چاه برای آبیاری محصول خیار استفاده میکنند ،قابل
توجه میباشد .ردپای آب میتواند از راه افزایش عملکرد در
هکتار با بهکارگیری سیستمهای آبیاری کاراتر ،کاهش تبخیر و
تعرق غیر سودمند ،بهینهسازی تاریخ کشت کاهش یابد.
واضح است که بهبود مدیریت زراعی و آبیاری تکمیلی در
مناطق مورد مطالعه باعث کاهش ردپای آب و افزایش کارایی
آب آبی و کاهش تلفات آبیاری در اراضی آبی منطقه خواهد
شد.
ردﭘﺎی آب ﺳﺒﺰ

ردﭘﺎی آب آﺑﯽ

30%

25%

24%

24%

25%

21%
16%

15%

20%

15%

15%

10%
7%

دره ﺷﻬﺮ

7%

7%

ﻋﺒﺎس آﺑﺎد

ﭼﻤﮋاب

5%

ارﻣﻮ

10%
5%
0%

شکل  - 1سهم هر یک از اجزاء ردپای آب  4منطقه مورد مطالعه شهرستان درهشهر به مجموع آب در اراضی فاریاب

با بهرهوری آب بیشرت بهجای محصوالت با بهرهوری آب کمرت
در مناطق کاشت شود .بهاین ترتیب آب برای تولیدات با ارزش
اقتصادی باالتر و سایر مصارف رضوری داخلی ذخیره شود.
افزایش تولید و صادرات محصوالتی که در تولید آنها نیاز به
آب زیادی بوده و از طرف دیگر ارزش اقتصادی ناچیزی در
بازارهای جهانی دارند و وارد کردن محصوالت و کاالهایی که
نیاز آبی کمی داشته و تولید آنها در داخل میتواند با بهرهوری
باال و مرصف آب اندک صورت پذیرد ،سیاستی زیانآور برای
آینده منابع آب و امنیت بلندمدت موادغذایی در کشور کمآبی
مانند ایران خواهد بود که با نتیجه تحقیق کاملی علی آبادی و
همکاران ( )1397مطابقت دارد.
باتوجهبه نتایج تحقیق پیشنهاد میشود ،کشت محصول خیار
در شهرستان درهشهر با مدیریت و روش آبیاری نوین بهجای
آبیاری غرقابی صورت گیرد ،تا از معایب این روش سنتی آبیاری

نتیجهگیری و پیشنهادات
با بررسی روند ردپای آب محصول خیار شهرستان درهشهر،
قطب تولید خیار استان ایالم ،بهنظر میرسد ،در مقابل تولید و
سطح زیر کشت کلی این محصول ،برای اصالح رشایط موجود
با ارائه خدمات تخصصی به¬منظور تشویق کشاورزان در
استفاده از روشهای آبیاری نوین و جایگزین کردن محصوالت
آببر میتوان ردپای کلی آب شهرستان را کاهش داد که با
نتیجه تحقیق رحیمی پور انارکی و همکاران ( )1399مطابقت
دارد .پایین بودن راندمان سیستمهای آبیاری و مرصف بیش از
اندازه کودهای ازته در مزارع مهمرتین عوامل باال بودن سهم
ردپای آب خاکسرتی و سفید در این شهرستان میباشد و با
نتیجه تحقیق رمضانی اعتدالی و همکاران ( )1395مطابقت
دارد .بهمنظور افزایش کارایی مرصف آب بهرت است ،محصوالتی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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از جمله؛ از بین رفنت و تخریب دیوارهها و پشتها در خاکهای
سبک ،و خروج یک رسی علفهای هرز و مواد غذایی از خاک
جلوگیری شود .در این راستا با جایگزینی روش آبیاری نوین
بهجای روش غرقابی ،استفاده از سموم شیامیی مرض برای از
بین بردن رشد همیشگی علفهای هرز که باعث از بین رفنت
مواد معدنی و سایر امالح مفید خاک شده ،کاهش مییابد.
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