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چکیده

Abstract
The study of virtual water and water productivity in agricultural crops requires the establishment of relations
where represent the actual amount of water in order to
produce the respective crop. This feature presents a new
approach in studies regarding agricultural ecology. This
survey evaluates the virtual water, water productivity and
ecological water footprint of wheat and corn fields in the
Kouzaran region which is located in the center of Kermanshah province in the period of 2013 to 2014. Results
showed that the amount of virtual water in wheat systems
in the region with irrigation efficiency equal to 100, 40
and 32 percent were 2202, 3523 and 3699 m3/ton, respectively. For the aforementioned efficiencies, these numbers
for corn were 2417, 3867 and 4060 ton/m3, respectively.
The amount of water productivity for wheat systems were
0.454, 0.283 and 0.27 whilst for corn systems were 0.413
and 0.258 and 0.246 ton/m3. The ecological water footprint for irrigated wheat systems with 4851 hectares of
cultivated land was 18251150 m3/year and for corn systems with 2523 hectares of cultivated land was 10550601
m3/year. According to the findings of the current study, is
suggested that considering the severe water shortages in
the region, cultivation of high-consuming crops such as
corn must be stopped and alternative plants like saffron
must be replaced in the Kouzaran's farmers’ agricultural
planning. Improving productivity and efficiency of irrigation as well as decreasing irrigated wheat cultivation must
be considered as main priorities in the region, simultaneously much more investments should be allocated to
rain-fed wheat cultivation and supplementary irrigation
in order to overcome current problems.
Keywords: Virtual water, productivity, Ecological footprint, Kermanshah.
DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.50280
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 در فرآوردهی،بررسی مقدار آب مجازی سپس مقدار بهروری
 نیاز به پیریزی روابطی است که نشاندهنده مقدار،کشاورزی
 این امر رویکرد.واقعی مرصف آب برای تولید آن فرآورده باشد
 در.جدیدی را در پایشهای بومشناختی کشاورزی منایان میسازد
 میزان بهرهوری و رد پای اکولوژیک آب،این مطالعه آب مجازی
 مورد93-92 مزارع گندم آبی و ذرت منطقه کوزران در سال زراعی
 نتایج نشان داد که مقدار آب مجازی مزارع.بررسی قرار گرفت
 درصد به32  و40 ،100 گندم در منطقه برای بازدهی آبیاری معادل
 این مقادیر. مرتمکعب بر تن بود3699  و3523 ،2202 ترتیب برابر
 مرت مکعب بر تن4060  و3867 ،2417 برای مزارع ذرت به ترتیب
 و0/283 ،0/454  مقادیر بهرهوری برای مزارع گندم.بدست آمد
 تن بر مرتمکعب0/246  و0/258 ،0/413  و برای مزارع ذرت0/27
 ردپای اکولوژیک آب برای مزارع.با بازدههای آبیاری ذکر شده بود
 مرتمکعب در18251150  هکتار4851 گندم آبی با سطح زیر کشت
10550601  هکتار2523 سال و برای مزارع ذرت با سطح زیر کشت
 با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش.مرتمکعب برآورد شد
پیشنهاد میشود که کشت گیاهان پرمرصفی مانند ذرت دانهای با
 گیاهان جایگزینی،توجه به رشایط وخیم آبی منطقه متوقف شده
مانند زعفران که نیاز آبی کمرتی دارند در برنامه زراعی کشاورزان
منطقه کوزران گنجانده شوند و رسمایهگذاری بیشرتی در جهت
توسعه کشت محصوالتی مانند کلزا که با وضعیت آب و هوایی
 همچنین نسبت به.منطقه سازگاری بهرتی دارند صورت پذیرد
افزایش بهرهوری و بازده آبیاری و به موازات آن کاهش کشت گندم
آبی اقدام شود و رسمایهگذاری اصلی به بخش کشت گندم دیم و
.آبیاری تکمیلی آن اختصاص یابد

، رد پای اکولوژیک، بهرهوری، آب مجازی:واژههای کلیدی
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مقدمه

مورد بررسی قرار میگیرد .رد پای بومشناختی عبارت است از
مقدار تأثیری که تولید یک فرآورده کشاورزی بر منابع آبی
میگذارد .این تأثیرات عبارتند از مقدار آبی که از منابع آب
سطحی و زیرسطحی تأمین شده و مورد مرصف قرار میگیرد
(آب آبی) ،6مقدار آبی که به صورت رطوبت در خاک نگه
داشته شده است (آب سبز) ،7و مقدار آبی که طی مراحل تولید
یک فرآورده آلوده میشود (آب خاکسرتی) Chapagain( 8و
همکاران2006 ،؛  Mekonnenو . )2010 ،Hoekstra
عربی یزدی و همکاران ( ،)1388رد پای اکولوژیک در بخش
کشاورزی را بر اساس الگوهای غذایی و مرصف مورد قبول
کشور بر مبنای دادههای صادرات و واردات مواد غذایی در
سال  ،1385مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی آنها رد پای
اکولوژیک آب کشور در سال مذکور را  104میلیارد مرتمکعب
نشان داد .همچنین آنها گزارش کردند در سال  1385کشور با
واردات خالص آب مجازی و کرس صادرات آب مجازی بدون در
نظر گرفنت بازده آبیاری  60درصدی 20 ،میلیارد مرتمکعب از
منابع آب داخلی خود را ذخیره کرده است .مكنون و همکاران
( ،)1390به این نتیجه رسیدهاند كه کمبود منابع آبی در بخش
کشاورزی به دلیل كمبود منابع آب فیزیكی نیست؛ بلكه این
کاستیها به دلیل مدیریت ضعیف منابع آب است .نتایج
دوست محمدی و ایزدپناه ( ،)1392نشان داد که با افزایش
 0/32درصدی در بازده آبیاری ،حدود  91/73میلیون مرتمکعب
آب رصفهجویی میشود؛ که با این حجم آب و با بهرهوری یک
کیلوگرم به ازای مرصف یک مرتمکعب آب میتوان 91732/57
تن گندم تولید کرد .در تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب
مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان مشاهده شد که
آب مرصفی خالص برای تولید گندم در این استان برابر 3/3
میلیون مرتمکعب است .همچنین  10درصد کاهش تلفات آب
در نتیجهی بهبود بازده آبیاری ،میتواند با  1/17درصد کاهش
در میزان آب مرصفی برای تولید گندم ،شاخص خودکفایی
را  18/2درصد افزایش و وابستگی به واردات آب مجازی به
این استان را تا  3/62درصد کاهش دهد (ساالری و همکاران،
 )2003( Rockström .)1393در بررسی خود با عنوان چالش
آب در انقالب سبز کشورهای درحالتوسعه اعالم منود که
باالبردن بهرهوری آب میتواند موجب کاهش فشار بر منابع
آب شیرین جهانی شود.
باید توجه داشت که مقدار آب مجازی مورد نیاز برای تولید
هر کاال یا محصول و در پی آن رد پای بومشناختی آب با توجه
به رشایط اقلیمی ،فرهنگی ،مدیریت و برنامه ریزی در هر
کشور و حتی منطقه ،متفاوت است ( Chapagainو همکاران،
 )2006این مسئله موجب میشود که مطالعات برآورد مقدار
آب مجازی در هر منطقه امری رضوری باشد (.)2013 ،Finger

آب مجازی 1مقدار آبی است که یک فراورده کشاورزی از
ابتداییترین مرحله تا انتهای مراحل تولید مرصف میکند و
از آن با عنوانهایی چون آب مجازی ،آب تعبیه شده ،یا آب
بیرونی نیز یاد شده است ( .)2003 ،Hoekstraبحث درباره
آب مجازی ابتدا توسط تونی آلن )1993( 2مطرح شد .او
اشاره کرد که کشورهایی که با کمبود منابع آب شیرین روبرو
هستند به ویژه در منطقه خاورمیانه ،میتوانند با واردات
محصوالتی که نیاز آبی باالیی دارند ،فشار بر منابع آبی
خود را کاهش دهند .او پیشنهاد کرد که تجارت آب مجازی
میتواند راه حل مناسبی در جهت حل مشکالت جغرافیای
سیاسی 3کشورهای این منطقه باشد ( .)2003 ،Allanدر میان
 10کشور جهان ،ایران و پاکستان پرمرصفترین کشورها از
نظر آب آبی معرفی شدهاند .در مقابل مرصف آب مجازی
در ایاالتمتحده آمریکا و هندوستان در بخش آب سبز و
آبی بوده است که نشانگر استفاده بهرت این کشورها از مزارع
دیم و رطوبت خاک است ( Faderو همکاران .)2011 ،تجزیه
تحلیل شبکه جهانی تجارت آب مجازی نشان داده است
که آینده تجارت آب مجازی بهصورت روزافزون ناهمگون
خواهد شد و کشورها اهمیت بسیار بیشرتی به آن خواهند
داد ( Dalinو همکاران.)2012 ،
حرکت به سمت استفاده اقتصادیتر از آب در کشاورزی
سالهاست آغاز شده است و افزایش بهرهوری آب کشاورزی
بخشی از برنامههای اصلی متام فعالین عرصه کشاورزی است
( Kijneو همکاران .)2003 ،به عبارت سادهتر بهرهوری آب
زراعی تولید واحدهای بیشرت محصول در قبال مرصف کمرت آب
است که نشاندهنده بازده بیشرت یک سامانه کشاورزی است.
رویکرد رد پای بومشناختی بر این پایه بنیان نهاده شده است
که انسان برای ادامه زندگی ،بر محیط اطراف خود تأثیراتی
میگذارد ،این تأثیرات چه مقدار هستند و سهم هر انسان یا
جامعه انسانی چقدر است؟ (رسایی و زارعی .)1389 ،استفاده
از این رویکرد در بخشهای مختلف از جمله منابع آبی امکان
پذیر است و منایانگر تأثیر انسان بر زیستبوم پیرامون خود
از جمله منابع آبی است .رد پای بومشناختی آب 4شاخصی
است که برای ملموس ساخنت مقادیر مرصف آب در فرآیند
تولید مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند آب مرصف شده
را به صورت جهانی ،در یک کشور یا منطقه به دقت مورد
پیامیش قرار دهد .آب مجازی موجود در فرآوردههای وارد
شده به همراه آب مجازی مرصف شده ،منایانگر نیاز واقعی آب
منطقه است .به همین دلیل در بررسی آب مجازی فرآوردههای
کشاورزی ،رد پای بومشناختی آب داخلی و خارجی 5آن فرآورده
نرشیه آب و توسعه پایدار
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سال سوم ،شامره 1395 ،2

استان کرمانشاه با مساحت  ۲۴۶۴۰کیلومرت مربع یکی از
مهمترین مراکز کشاورزی کشور است .بخش کوزران با وسعت
تقریبی  800کیلومرتمربع یکی از قطبهای مهم تولیدی
کشاورزی این استان است .بیشرتین سطح زیر کشت محصوالت
آبی در بخش کوزران مربوط به مزارع گندم و ذرت است .با
توجه به تغییرات اقلیمی ،خشکسالیهای چند سال گذشته و

کشت پی در پی محصوالت آبی ،زیانهای بسیاری به منابع
آبی منطقه وارد شده است که تأثیرات آن بهصورت خشک
شدن فصلی رسابها 9و چشمههای دامئی و نیز افت شدید
سطح ایستابی چاهها منود پیدا کرده است .بر این اساس بررسی
تأثیرات کشت گندم آبی و ذرت بر منابع آبی این منطقه امری
مهم به نظر میرسد.

مواد و روش
برای محاسبه ردپای اکولوژیک آب در منطقه از روش «باال به
10
پایین» استفاده شد .در این روش ردپای اکولوژیک آب هر
منطقه شامل دو مؤلفه ردپای اکولوژیک آب داخلی ()WFi
پژوهش حارض در بخش کوزران (سنجابی) که از بخشهای
و ردپای اکولوژیک آب خارجی ( )WFeاست ( Van oelو
تابع شهرستان کرمانشاه با وسعت تقریبی  800کیلومرتمربع
همکاران:)2008 ،
در موقعیت جغرافیایی  34°و ´ 15تا  34°و ´ 40عرض شاملی
WF = WFi + WFe
			
()3
و  46°و ´ 25تا  46°و ´ 45طول رشقی با ارتفاع  1350مرت که
ردپای اکولوژیک آب داخلی ( )WFiاز کرس مقدار آب مجازی
تقریباً در مرکز استان کرمانشاه واقع گردیده است ،اجرا شد.
که با صادرات کاال یا خدمات از منطقه خارج میشود (،)Ve.d
به منظور محاسبه آب مجازی و میزان بهرهوری آب کشاورزی از
از کل مقدار آب مرصف شده از منابع داخلی که جهت تولید
روابط ( )1و ( )2استفاده شد (عربی یزدی و همکاران.)1388 ،
استفاده شده است ( ،)WUمحاسبه میشود .در این مطالعه
SWDc = CWRc/CYc
()1
آب مرصفی در مزارع گندم و ذرت و آب مجازی براساس
			 CWP = 1/SWD
)(2
صادرات این دو محصول بدست آمده است.
که در آن SWD ،و  CWRبه ترتیب نیاز ویژه آب گیاه و
WFi = WU – Ve.d
				
()4
نیاز خالص آبی (رصفنظر از باران مؤثر) CY ،متوسط عملکرد
ردپای اکولوژیک آب خارجی ( )WFeبرابر با حجم منابع آبی
محصول (تن در هکتار) و  CWPبهرهوری آب کشاورزی
است که برای تولید محصوالت وارداتی به منطقه مرصف شده
هستند.
است ()Vi؛ البته اگر محصوالت وارداتی به منطقه دوباره به
برای برآورد نیاز خالص آبی محصول ( )CWRاز نرمافزار
مناطق دیگر صادر شود ،آب مجازی این محصوالت ( )Ve.rرا
استاندارد فائو ( )CROPWAT.8استفاده شد .برای این منظور
باید از ردپای اکولوژیک آب خارجی کرس منود ( Hoekstraو
اطالعاتی شامل مشخصات مزارع گندم و ذرت منطقه از نظر
همکاران.)2009 ،
موقعیت ،نوع و عمق خاک ،آمار سطح زیر کشت و میزان تولید
WFe = Vi – Ve.r
				
()5
مزارع گندم و ذرت ،روشهای آبیاری مرسوم و بازده آبیاری
برای برآورد صادرات آب مجازی ( ،)Veمقدار آب مجازی
(از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه) ،طول فصل
محصوالت صادراتی تولیدشده در داخل منطقه ( )Ve.dو مقدار
رشد ،تاریخ کاشت و برداشت (از طریق کشاورزان) بدست آمد.
آب موجود در محصوالت وارداتی (آب پنهان) که دوباره صادر
برای دریافت اطالعات از کشاورزان منطقه از روش پرسشنامه
میشوند ( ،)Ve.rرا باید جمع منود ( Hoekstraو همکاران،
استفاده شد .بدین منظور پس از برآورد تعداد پرسشنامهها
.)2009
به وسیله فرمول شارک کوکران منونهبرداری خوشهای انجام
Ve = Ve.d + Ve.r
			
()6
شد .تعداد  92پرسشنامه مخصوص گندمکاران و  56پرسشنامه
مخصوص ذرتکاران پس از بررسی روایی و پایایی ادبیات
نتایج و بحث
در میان کاربران سامانهها توزیع شد .از آنجاییکه اطالعات
گیاهی مورد نظر جهت تنظیامت نرم افزار ()CROPWAT.8
براساس اطالعات بدست آمده سطح زیر کشت هر دو گیاه
الزامیست ،مقدار رضیب گیاهی ( )Kcو عمق ریشه گندم آبی
گندم و ذرت در سال زراعی  92-93نسبت به میانگین ده ساله
و ذرت از دادههای استاندارد فائو بدست آمد .همچنین از
پیش از آن ،کاهش یافت ه ولی عملکرد در واحد سطح با افزایش
اطالعات اقلیمی و بارندگی بلند مدت برای استفاده در نرمافزار
همراه بودهاست (جدول .)1
( )CROPWAT.8بهرهبرداری شد.
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خرمی وفا ،م .و همکاران

جدول  -1سطح زیرکشت ،مقدار تولید و عملکرد گندم آبی و ذرت منطقه کوزران
در سال زراعی  93 -92و میانگین ده ساله پیش از آن
عملکرد
مقدار تولید
سطح زیر کشت
(کیلوگرم در هکتار)
(تن)
(هکتار)
سال زراعی
ذرت
گندم آبی
ذرت
گندم آبی
ذرت
گندم آبی
7000
4000
19187
21312
2741
5328
میانگین  10ساله
7500
4500
18922
21800
2523
4851
93-92

جدول ( )2مقدار آب مجازی مورد نیاز برای هر تن گندم و
ذرت را در منطقه کوزران با بازدههای مختلف نشان داده
است .براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی بازده آبیاری در
کشور  40درصد است؛ با این حال  )2000( FAOبازده آبیاری
در ایران را معادل  32در صد اعالم کرده است که این مقدار
یکی از کمرتین بازدههای آبیاری در سطح جهان است.

براساس آخرین اطالعات آماری (آمارنامه کشاورزی )91-92،مقدار کل
تولید محصوالت مزارع آبی کشور  61/9میلیون تن در سال زراعی
 92-91بوده است (جدول  .)3در این سال  86میلیارد مرتمکعب آب
در بخش فاریاب کشاورزی کشور برای تولید این مقدار محصول
مرصف شده است که نشان میدهد مقدار بهرهوری آب کشور در
بخش کشاورزی  0/71کیلوگرم بر مرت مکعب بوده است .این رقم
نشانگر بهرهوری کم آب در زراعت غالت منطقه نسبت به متوسط
کل بهرهوری آب کشاورزی کشور و به عبارتی پایین بودن بهرهوری آب
منطقه در تولید گندم آبی و ذرت است (شکل .)1

جدول  -2مقدار آب مجازی در منطقه کوزران (مرتمکعب بر
تن) با در نظر گرفنت بازدههای متفاوت در سال زراعی 93 -92
نوع محصول
گندم
ذرت

بازده آبیاری (درصد)
32
40
100
3699
3523
2202
4060
3867
2417

ﺑﺎزده  ۱۰۰درﺻﺪ

ﺑﺎزده  ۴۰درﺻﺪ

0.8

۰.۷۱

مقدار بهرهوری آب یکی از مهمترین شاخصهای بخش
آب در کشاورزی است که باید توجه ویژهای به آن داشت.
بر همین اساس مقدار بهرهوری آب در مزارع تولید گندم
آبی و ذرت منطقه کوزران با احتساب بازدههای آبی مورد
نظر سازمان جهاد کشاورزی (آمارنامه کشاورزی )91-92 ،و
گزارشهای سازمان خوار و بار جهانی ( )2000 ،FAOدر شکل
( )1نشان داده شده است.

۰.۴۸

۰.۴۵

۰.۴۱
۰.۲۶ ۰.۲۵

۰.۲۸ ۰.۲۷

ذرت

ﮔﻨﺪم

0.4

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ

۰.۴۲

0.6

0.2

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر

0

شکل  -1بهرهوری آب در مزارع گندم و ذرت با در نظر گرفنت
بازدههای متفاوت در منطقه کوزران و میانگین کشوری

جدول  -3مقدار منابع آبی و تولید غالت آبی کشور در سال زراعی 91-92
مقادیر
رشح
محاسباتی
130
کل منابع آب در دسرتس (میلیارد مرت مکعب در سال)
86
کل منابع آب مرصف شده در بخش کشاورزی (میلیارد مرت مکعب در سال)
61/9
مقدار کل تولید مزارع آبی کشور (میلیون تن)
16/4
مقدار کل تولید غالت کشور (میلیون تن)
12/6
مقدار کل تولید غالت آبی کشور (میلیون تن)
8/6
مقدار کل گندم و ذرت کشور (میلیون تن)
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با وجود اینکه ذرت به عنوان گیاه چهار کربنه از لحاظ
فیزیولوژیک کارآیی مرصف آب باالتری نسبت به گندم دارد
اما بهرهوری مرصف آب پایینتری را نشان داد (شکل  .)1دلیل
اصلی کاهش بهرهوری آب در ذرت میتواند مربوط به مساعد
نبودن رشایط رشد این گیاه و همزمانی بخش وسیعی از دوره
رشد آن با آب و هوای نامساعد (حداکرث تبخیر و تعرق و

کاهش شدید بارندگی) در منطقه باشد .از سوی دیگر قرار
گرفنت بخش بزرگی از دوره رشد گندم در آب هوای مناسب
احتامالً موجب باالرفنت بهرهوری مرصف آب آن نسبت به گیاه
ذرت شده است (شکل  .)2این موضوع نشان میدهد که در
گزینش کشت این دو گیاه در منطقه بر اساس میزان بهرهوری،
اولویت با گندم است.
ذرت

100
80
60
40
20
0

MAXtemp ˚C
Rad Mj/m²/day

Eto mm/day
Humidity %

Growth
Rain mm

ﮔﻨﺪم

100
80
60
40
20
0

MAXtemp ˚C
Rad Mj/m²/day

Growth
Rain mm

Eto mm/day
Humidity %

شکل  -2دوره رشد ذرت و گندم در منطقه کوزران
قسمت هاشور زده دوره رشد گیاهان را نشان میدهد.

جدول ( )4رد پای اکولوژیک آب در سال زراعی  93-92در
منطقه کوزران را منایش میدهد .با توجه به اینکه حدود 20
درصد از کشاورزان در زمان کاشت از بذر تولیدی خود استفاده
میکنند این مقدار از رد پای اکولوژیک آب خارجی کرس شد.
همچنین منطقه کوزران اقدام به صادرات دوباره محصوالت
بررسی آب مجازی ،بهرهوری و ردپای اکولوژیک آب در مزارع ...

وارداتی خود ننموده است؛ لذا این مقدار در محاسبات صفر
در نظر گرفته شد .منطقه کوزران تنها اقدام به ورود بذر
منوده است که این بذر و آب مجازی موجود در آن در بخش
کشاورزی همین منطقه مرصف شده و به مکان دیگری انتقال
داده نشده است.
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جدول  -4رد پای اکولوژیک آب (مرتمکعب در سال) در سامانههای گندم و ذرت منطقه کوزران سال زراعی 93-92
نوع گیاه
گندم
ذرت

ردپای اکولوژیک آب (با بازده  40درصد)

رد پای آب کل
(مرتمکعب)
72733041
73478675

ردپای آب خارجی
(مرتمکعب)
807473
307301

نتیجهگیری

طبیعتاً باید از کارایی مرصف آب باالتر و بهرهوری بیشرتی
برخوردار باشد (مختاری و همکاران )1392 ،درصورتیکه نتایج
نشان دهنده عدم بهره وری بهینه در سامانههای تولید ذرت
در منطقه کوزران است .بهرهوری کمرت از نظر مرصف آب
در سامانههای تولید ذرت نسبت به گندم نشاندهنده عدم
تناسب کشت این گیاه با خصوصیات اقلیمی منطقه است.
این موضوع لزوم تغییر الگوی کاشت در منطقه را قوت میبخشد.
چرا که مقدار بهرهوری آب در سامانههای تولید گندم و ذرت
منطقه از متوسط کشوری پایینتر است (شکل  )1که میتواند
به دلیل استفاده از روشهای سنتی آبیاری با هدرروی باالی
آبیاری و همچنین عدم رسمایهگذاری مناسب بخش کشاورزی
در سامانههای روز آمد آبیاری در این منطقه باشد .بخش دولتی
میتواند با ایجاد مشوقهای مالی و یا ایجاد موانع در استفاده از
چاههایی که سیستم آبیاری بهینه ندارند ،در ترسیع روند تجهیز
مزارع به تجهیزات آبیاری مدرن اقدام مناید.

با توجه به ردپای اکولوژیک آب مرصفی در گندم آبی و
ذرت منطقه ،باید توجه داشت که نه تنها جلوگیری از اتالف
محصول تولید شده بلکه استفاده بهینه از آن نیز میتواند
موجب رصفهجویی بیشرت در مرصف منابع به خصوص آب
باشد .در واقع بر اساس یافتههای این آزمایش ،هر کیلوگرم
دور ریز نان موجب اتالف  3523لیرت آب میگردد .همچنین
تولید هر کیلوگرم محصول حجیم شده از ذرت تولیدی موجب
مرصف  4060لیرت آب خواهد شد .باید توجه داشت که در
تولید محصوالت زراعی عواملی مانند افزایش شاخص برداشت،
كاربرد كم آبیاری ،تنظیم تاریخهای كاشت و خاكورزی برای
كاهش تبخیر و افزایش نفوذ سطح مزرعه ،استفاده دوباره آب
با افزایش بهرهوری موجب رصفهجویی در مرصف آب میشوند
(اسدی و عقیلی .)1388 ،ذرت گیاهی چهار کربنه است و
پیشنهادات

 با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش ،باید گفت کهبرآورد مقدار آب مجازی میتواند یکی از عوامل مناسب گزینش
کشتهای جایگزین در مناطق کشاورزی کشور باشد.
 نتایج این پژوهش نشان میدهد که ادامه کشت گیاهانپرمرصفی چون ذرت دانهای با توجه رشایط وخیم آبی منطقه
جایز نیست و باید گیاهان جایگزین دیگری مانند زعفران (مجرد
و فیروز زاده )1393 ،در برنامه زراعی کشاورزان گنجانده شده
و یا رسمایهگذاری بیشرتی در جهت افزایش سطح زیر کشت
گیاهانی مانند کلزا (امیدوار و همکاران )1393 ،که نیاز آبی
کمرتی داشته و دوره رشد مناسبی دارند صورت پذیرد.
 کاهش تولید گندم آبی و ایجاد زیرساختهای الزم جهتآبیاری تکمیلی مزارع دیم میتواند راهکار دیگری برای کاهش
فشار بر منابع آبی منطقه باشد .عالوه بر این اعامل برنامههای
افزایش بازده آبیاری هم موجب کاهش فشار بر منابع آبی
خواهد شد.

 به طور کلی مدیریت منابع آبی شاید مهمترین وظیفهبرنامهریزان کالن مملکتی برای سالهای آینده باشد؛ زیرا پیشبینی
میشود تا سال  2025میالدی 50 ،تا  60درصد مردم جهان با تنش
آبی و مشکالت ناشی از کم آبی مواجه شوند .کشور ایران هم که
جزو کشورهای نیمه خشک است ،از این قاعده مستثنی نیست
(احسانی و همکاران .)1387 ،توجه ویژه به تجارت آب مجازی
نیز میتواند از راهکارهای مناسب جهت مبارزه با پدیده کم
آبی باشد ( Lenzenو همکاران .)2012 ،در این خصوص منطقه
کوزران میتواند مقداری از آب مورد نیاز خود را از طریق واردات
محصوالت کشاورزی از سایر مناطق بر طرف مناید .البته باید
توجه منود که آیا این روش میتواند زیستبوم منطقه را که در
اثر استفاده بیرویه از چاههای کشاورزی دچار تنش خشکی
شده است یاری کند یا خیر.

نرشیه آب و توسعه پایدار

سطح زیر
رد پای آب داخلی کشت (هکتار)
(مرتمکعب)
4851
71925568
2523
73171374
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پینوشت

6- Blue water
7- Green water
8- Grey water
 -9منظور از رساب ،چشمههای دایمی با دبی آب باالست که
میتواند دریاچه یا رودخانه دایمی ایجاد کند .مانند رساب روانرس و
رساب نیلوفر که در باور محلی با واژه چشمه متفاوت است.
10- Top-down

1- Virtual Water
2- Tony Allan
3- Geopolitics
4- Ecological Water footprint
5- Internal and external water footprint
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