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زمينه و هدف :بحران آب انسان نهاد ،يکي از چالشهاي جهاني است که پايداري جهان در آينده را تهديد ميکند .برداشت بيرويه از
منابع آب آبي براي تأمين نياز غذايي در حال رشد بشر ،مهمترين دليل اين بحران است .بنچمارکينگ ردپاي آب که هنوز در ابتداي مسير
خود قرار دارد ،روش مناسبي براي تعيين مؤلفه ناکارآمد ردپاي آب مي باشد .لذا ،در اين پژوهش ،امکان محدود نمودن ردپاي آب در بخش
کشاورزي به سطح پايدارش در استان خوزستان بررسي شد.
روش پژوهش :اين تحقيق ،شامل سه مرحله محاسبه ردپاي آب ،تحليل پايداري و تحليل کارآمدي ميباشد .ابتدا ،ردپاي آب مصرفي و
تخريبکننده براي  23گياه در شهرستانهاي استان خوزستان در طول دوره  0892-3102محاسبه شد .ردپاي آب سبز و آبي ،به ترتيب ،از
تقسيم تبخير-تعرق سبز و آبي بر عملکرد گياه به دست آمد .براي تخمين مقادير روزانه تبخير-تعرق ،از مدل  AquaCropاستفاده و
سپس ،از حاصل جمع مقادير روزانه ،مقادير فصلي محاسبه شد .ردپاي آب خاکستري براي کود نيتروژن مصرفي محاسبه شد .در گام بعدي،
وضعيت پايداري ردپاي آب آبي ،با مقايسه مقادير مطلق ردپاي آب آبي با آب آبي موجود ،که از کسر نياز زيستمحيطي از رواناب طبيعي به
دست آمد ،تعيين شد .سپس ،مقادير بنچمارک ردپاي آب براي سطوح توليد  32 ،01و  21درصد تعيين شد و بر اساس آنها ،مقادير ناکارآمد
ردپاي آب براي هر گياه به دست آمد .در انتها ،مقادير ردپاي آب ناکارآمد و ناپايدار با هم مقايسه شدند تا معلوم شود که آيا دستيابي به
سطوح بنچمارک ميتواند آب مصرفي را به سقف پايدارش در محدوده پژوهش محدود نمايد .يک تحليل همبستگي براي تعيين ريشههاي
اصلي ناکارآمدي در استان خوزستان نيز انجام شد.
يافتهها :همگام با  22درصد افزايش در توليد و  22درصد افزايش ردپاي آب آبي واحد ،مقدار مطلق ردپاي آب آبي در طول دوره پژوهش
 91درصد افزايش يافت .اين روند ،منتج به افزايش شدت برداشت آبهاي زيرزميني با شدت  03ميليون مترمکعب در سال شد ..سهم آب
سبز در ردپاي آب مصرفي ،از  21درصد در سال  0892به  89درصد در سال  3102کاهش يافت .لکن ،مجموع ردپاي آب خاکستري،
روندي کاهشي را با شيب متوسط  081مترمکعب در هکتار در سال طي نمود که اين کاهش ،بيشتر به دليل کاهش ردپاي آب خاکستري
گياهان اقتصادي بود.در سال  1/89 ،3102ميليارد مترمکعب از مجموع آب آبي مصرفي ناپايدار بود که اين مقدار 92 ،درصد بيشتر از سال
 0892بود .تعداد شهرستانها با مصارف ناپايدار نيز از  3شهرستان در سال  0892به  8شهرستان در سال  3102رسيد .گياهان غذايي بيش-
ترين سهم را در ردپاي آب آبي ناپايدار داشتند .بر اساس تحليل کارآمدي ،و با لحاظ سطوح بنچمارک در سطح  32درصد از کل توليد،
ردپاي آب آبي ناکارآمد در سال  ،3102بين  1/32تا  221ميليون مترمکعب در شهرستانهاي مختلف متغير بود .در مقايسه با سال ،0892
ميزان ناکارآمدي در  02شهرستان بين  01تا  2921مترمکعب در هکتار افزايش يافت .اگرچه در مقياس استاني ،دستيابي به سطوح بنچ-
مارک ميتواند ردپاي آب را به ح دود پايدارش برساند؛ لکن در دو شهرستان انديمشک و رامشير ،مقادير ردپاي آب ناپايدار ،به ترتيب 2/9 ،و
 281/8ميليون مترمکعب بيش تر از مقادير ردپاي آب آبي ناکارآمد بودند و سيستم توليد آنها نيازمند بازنگري اساسي است .آناليز همبستگي
نشان داد که افزايش در ارزش افزوده بخش کشاورزي و يا صادرات محصوالتش ،کشت محصوالت آببر ،افزايش شدت کمبود آبي و
دسترسي به منابع آب زيرزميني ميتواند ميزان ناکارآمدي را افزايش دهد .در مقابل ،افزايش تعداد بهرهبرداران در واحد سطح ،عملکرد
محصول ،و سطح زير کشت گياهان اقتصادي ،ميتواند از ميزان ناکارآمدي بکاهد.
نتايج :ارزيابي ردپاي آب نشان داد که توليد گياه در استان خوزستان در ازاي تعدي به حريم محيطزيست صورت ميگيرد که خطري براي
پايداري کشاورزي در آينده نزديک است .اگرچه دستيابي به سطوح بنچمارک ردپاي آب ميتواند با حذف مؤلفه ناکارآمد ردپاي آب ،شرايط
محدود نمودن مجموع ردپاي آب به سطوح پايدارش را فراهم کند ،لکن خطر ناپايداري ،هنوز در برخي مناطق وجود دارد که اين مساله،
اهميت تحليل در مقياسهاي ريز را نشان ميدهد .بنابراين ،براي تدوين برنامههاي توسعه پايدار ،انجام پژوهشهاي بعدي براي تعيين ماه-
هاي بحراني نيز ضروري است.
کلمات کليدي :ارزيابي ردپاي آب ،تدوين بنچمارک ردپاي آب ،تحليل کارايي و پايداري ،کمبود آب آبي ،ايران
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ايران ،عالوه بر کمبود فيزيکي آب آبي که به داليلي

مقدمه
توليد محصوالت کشاورزي ،ازجمله آببرترين

همچون واقع شدن در کمربند خشک و نيمهخشک جهان،

فرآيندها محسوب ميشود .بر اساس آمار ارائه شده توسط

پايين بودن ظرفيت کارايي تکنيکي به دليل تحريمهاي

سازمان خواروبار جهاني ،فائو ،ساالنه بين  07تا  07درصد

سياسي و اقتصادي و تغيير اقليم و خشکساليها به وجود

از آبهاي برداشتي از منابع آب سطحي و زيرزميني

آمده است ،از تنشهاي مديريتي آب در بخش کشاورزي

جهان ،به بخش کشاورزي اختصاص داده ميشود

نيز رنج ميبرد ( .)Karandish, 2021عدم انطباق روند

( .)Karandish et al., 2018در کشورهاي در حال توسعه،

توسعه با پتانسيلهاي واقعي مناطق ،باعث پيشي گرفتن

بهويژه کشورهايي که توليد ناخالص ملي آنها ،بيشتر

تقاضا از موجوديت آب شده و با مصارفي فراتر از حد

مبتني بر کشاورزي بوده و يا تالش در جهت کاهش

مجاز ،زمينه تعدي به نيازهاي زيستمحيطي و ناپايداري

وابستگي به واردات غذا دارند ،اين سهم بيشتر از

مصرف آب در بخش کشاورزي را فراهم آورده است

کشورهاي صنعتي ميباشد .ايران نيز از جمله کشورهايي

( .)Madani et al., 2016در چنين شرايطي ،ارتقاي

است که پس از وقوع انقالب اسالمي ،با تدوين سياست-

کارآمدي ردپاي آب آبي از طريق تدوين بنچمارکهاي

هاي جديد در بخش کشاورزي با هدف افزايش

ردپاي آب و تالش براي رسيدن به آنها با اصالح

خودکفايي در توليد ،بخش زيادي از منابع آب خود را

فعاليتهاي تکنيکي و مديريتي ،ميتواند ابزار مؤثري براي

صرف تأمين غذاي مورد نياز مردم در کشور نموده است.

کاهش اختالف بين مصرف واقعي و سطوح پايدار آن

در طول دهههاي گذشته ،تقاضاي آب به داليل

شود .از مجموع آب آبي که در بخش کشاورزي کشور

متعددي همچون افزايش جمعيت ،بهبود استانداردهاي

مصرف ميشود ،حدود  55/5ميليارد مترمکعب ناکارآمد

زندگي ،تغيير الگوي مصرف و همچنين توسعه اراضي

بوده و فراتر از سطوح استاندارد بنچمارک براي ردپاي آب

تحت کشت آبي ،در حد قابل توجه افزايش يافته است

آبي است ( .)Karandish, 2021ميزان صرفهجويي در

()Vörösmarty et al., 2003; Ercin and Hoekstra, 2014

مصرف آب زيرزميني ،در صورت کاهش ردپاي آب

به همين دليل ،برداشتهاي بيرويه از منابع آب آبي

محصوالت کشاورزي به سطوح بنچمارک ،حدود  2ميليارد

محدود و ناديده انگاشتن سهم محيطزيست ،پايداري

مترمکعب گزارش شده است (.)Karandish et al., 2018

کشاورزي را به خطر انداخته است .در حال حاضر ،بيش

همچنين ،تالش براي دستيابي به سطوح بنچمارک با

از  4ميليارد نفر از مردم جهان ،دستکم در يک ماه از

اصالح فعاليتهاي مزرعهاي ،همچون تبديل سيستمهاي

Mekonnen and

سنتي به تحت فشار در صورت امکان ،مالچپاشي ،اعمال

 .)Hoesktra, 2016يافتههاي پژوهشي براي ايران نشان

روشهاي آبياري صرفهجو و رفع خأل عملکرد ،ميتواند

ميدهد که بر اساس تحليلهاي ساالنه در مقياس کشوري،

تا  51ميليارد مترمکعب از مجموع آب آبي مصرفي در

ايران در شرايط کمآبي متوسط قرار گرفته و ساالنه44 ،

بخش کشاورزي بکاهد (.)Karandish, 2021

سال ،با کمآبي شديد مواجه هستند (

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

درصد از مصارف آب در بخش کشاورزي ،ناپايدار

با اين وجود ،پژوهشهاي مربوط به بنچمارکينگ هنوز

محسوب ميشود .اين در حالي است که تحليل در

در ابتداي راه خود قرار گرفته و تاکنون توجه چنداني بدان

مقياسهاي زماني و مکاني ريزتر ،وجود تنشهاي آبي

نشده است .اولين بار( ،

Hoekstra and Mekonnen

متوسط تا شديد در بخش وسيعي از کشور و بهويژه در

 ،)2014سطوح بنجمارک براي محصوالت عمده جهان را

حدفاصل ماههاي ارديبهشت تا شهريور را نشان ميدهد

استخراج نمودند .لکن ،در اين پژوهش ،به دليل وسعت

(.)Karandish, 2020

کار ،به تأثير عوامل اقليمي و محيطي که ميتوانست مقادير

استفاده کارآمد و پایدار از منابع آبی خوزستان با تدوین بنچمارکهای ردپای آب 73 /

ردپاي آب را تحت تأثير قرار دهد توجه نشد

سطوح بنچمارک ردپاي آب در محدوده پژوهش محاسبه

( .)Mekonnen and Hoekstra, 2014به دنبال ايشان،

شد .از آنجايي که استان خوزستان ،بهعنوان قطب

پژوهشي با لحاظ اثر اقليم و بافت خاک ،براي چهار ناحيه

کشاورزي ايران شناخته شده و سهم مهمي در تأمين نياز

اقليمي خشک ،نيمهخشک ،مرطوب و فرا مرطوب انجام

غذايي کشور دارد ،اين استان در پژوهش حاضر بهعنوان

شده و در آن ،سطوح استاندارد بنچمارک ردپاي آب در

محدوده مطالعاتي انتخاب شد.

سطح مزرعه تدوين شد .بدين منظور ،تأثير روشهاي
آبياري تحت فشار ،مالچپاشي و کمآبياري معمولي روي

مواد و روشها

ردپاي آب سه محصول ذرت ،سيبزميني و گوجهفرنگي

 .1محدوده پژوهش

بررسي شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که کاهش ردپاي

استان خوزستان ،با وسعتي برابر با 42656

آب محصوالت به سطوح بنچمارکي که با اصالح

کيلومترمربع و اقليم غالب خشک بر اساس طبقهبندي

فعاليتهاي مديريتي به دست ميآيد ،ميتواند ميزان آب

دومارتن ( )Karandish and Hoekstra, 2017در جنوب

مصرفي در فرآيند توليد اين محصوالت را تا  20درصد

شرقي ايران ،در محدوده عرض جغرافيايي  92درجه و 75

کاهش دهد ( .)Chukalla et al., 2015بهمنظور تعيين

دقيقه تا  33درجه شمالي و طول جغرافيايي  75درجه و

اثرگذارترين عوامل ،حين تدوين سطوح بنچمارک،

 74دقيقه تا  74درجه و  33دقيقه طول شرقي قرار دارد

پژوهشي براي کشور چين انجام شد و در آن ،اثرات نوع

(شکل  .)1حدود  94درصد از مجموع شاغالن استان ،به

کشت (ديم يا آبي) ،ميزان آورد آبي (سال خشک يا تر)،

کشاورزي مشغول بوده ( )SCI, 2016و سهمي برابر با 5

دماي هوا (سال سرد يا گرم) ،بافت خاک و ناحيه اقليمي

درصد در مجموع ارزش افزوده به دست آمده در استان

بر سطوح بنچمارک براي گندم بررسي شد .پژوهش ايشان

دارند .اين استان ،با تمرکز بر فعاليتهاي صنعتي14 ،

نشان داد که ناحيه اقليمي ،بيشترين تأثير را در استخراج

درصد از مجموع توليد ناخالص ملي را تأمين ميکند

سطوح بنچمارک داشته و ناديده گرفتن آن 24-15 ،درصد

( .)Takapu, 2016بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي،

اختالف بين سطح بنچمارک واقعي و تدوين شده ،ايجاد

مجموع سطوح زير کشت در سال  ،1321برابر با 5/1

خواهد نمود (.)Zhuo et al., 2016

ميليون مترمکعب بود که از اين ميزان ،حدود  65درصد به

نگاه به پژوهشهاي پيشين در ايران و جهان نشان مي-

کشت آبي اختصاص داشت .مجموع توليد از اين اراضي

دهد که در اغلب آنها ،سطوح بنچمارک تنها براي تعداد

در سال مذکور ،برابر با  51/0ميليون تن بود که حدود 00

محدودي از گياهان تدوين شد و غالباً ،مقياسهاي مکاني

درصد از آن از اراضي آبي به دست آمد (.)MAJ, 2019

دليل ،عالوه بر در نظر گرفتن طيف گستردهاي از

درنهايت ،مطابق با طبقهبنديهاي ارائه شده توسط سازمان

محصوالت غذايي و اقتصادي در اين پژوهش ،تمامي

خوار و بار جهاني ،فائو ،به ده گروه غالت ،سبزيجات و

محاسبات و تحليلها در تدوين بنچمارکها در ريزترين

صيفيجات ،گياهان علوفهاي ،گياهان فيبري ،ميوههاي

مقياس ممکن که دادههاي مورد نياز موجود بود ،صورت

گرمسيري و نيمه گرمسيري ،آجيل و خشکبار ،ساير ميوه-

گرفت .از ديگر نوآوريهاي پژوهش آن است که با اتخاذ

ها ،دانههاي روغني موقت ،دانههاي روغني دائمي و

رويکرد تحليل تغيير متقابل ،عوامل مؤثر بر ميزان

گياهان قندي تقسيمبندي شد .جدول  ،5گياهان ذيل هر

ناکارآمدي ردپاي آب شناخته شد و سپس ،اثر ميزان

گروه و ميانگين  15ساله سهم اين گروههاي محصـول در

کاهش ردپاي آب آبي ناکارآمد و ناپايدار در صورت اتخاذ

مجموع سطح زير کشت و توليـد در استـان خوزستان در

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

بزرگ در محاسبات ايشان در نظر گرفته شد .به همين

در اين پژوهش 12 ،گياه غالب در استان انتخاب شد و
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شکل  .1موقعيت محدوده پژوهش در ايران (چپ) و موقعيت ايستگاههاي سينوپتيک منتخب در محدوده پژوهش

حدفاصل سالهاي  5145تا  5104را نشان ميدهد.

مختلف و قرار دادن آنها در طبقههاي غذايي و اقتصادي

درنهايت ،براي انجام تحليلهاي نهايي ،دو گروه عمده

در جدول  5ارائه شد.

گياهان غذايي و اقتصادي در نظر گرفته شد؛ محصوالت
غذايي ،گروه از محصوالت کشاورزي در نظر گرفته شد

 .2محاسبات ردپاي آب

که با هدف تأمين نياز غذايي داخلي (در استان خوزستان

ردپاي آب واحد در فرآيند توليد گياه .تمام محاسبهها

و ديگر استانهاي کشور) کشت ميشوند و غالباً ارزش

در اين بخش ،به تفکيک هريک از گياهان ،در هر شهرستان

اقتصادي پاييني دارند .محصوالت اقتصادي ،گروه از

و هر سال صورت گرفت .دوره پژوهش در اين مطالعه،

محصوالت هستند که بيشتر با هدف ارتقاي ارزش افزوده

 15سال و در محدوده سالهاي  5145تا ( 5104معادل

بخش کشاورزي ،بهويژه از طريق صادرات درون يا برون

سالهاي  5064-2754ميالدي) بود .ردپاي آب مصرفي در

کشوري ،توليد ميشوند .بر اساس طبقهبندي ارائه شده در

فرآيند توليد يک گياه ،از دو مؤلفه سبز و آبي تشکيل شده

سازمان خواروبار جهاني ،فائو ،گروهبندي محصوالت

است .ردپاي آب سبز و ردپاي آب آبي

جدول  .1گياهان منتخب در گروههاي مختلف محصول بر اساس طبقهبندي فائو و ميانگين  11ساله سهم آنها در مجموع سطوح آبي تحت
کشت و توليدات حاصل از آن در محدوده پژوهش
گروه محصول
غالت

گياهان منتخب
گندم ،برنج ،جو ،ذرت

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

گوجهفرنگي ،خيار ،پياز،
سبزيجات و صيفيجات
هندوانهو يونجه
خربزه،علوفهاي
ذرت
گياهان علوفهاي
سيبزميني
گياهان فيبري
ميوههاي گرمسيري و نيمه گرمسيري گرمسيري خرما ،انجير ،کنار
گردو
آجيل و خشکبار
سيب ،زردآلو ،هلو ،انگور،
ساير ميوه ها
کلزا،
دانه هاي روغني موقت
کنجديپ فروت ،نارنج،
پرتقال ،گر
زيتون
دانه هاي روغني دايمي
نارنگي ،ليموترش ،ليمو
نيشکر ،چغندرقند
گياهان قندي
شيرين ،انار

تقسيمبندي

سهم در کل سطح

سهم در کل

غذايي/اقتصادي

زير کشت آبي

توليدات آبي

غذايي

53/17

17/47

غذايي
اقتصادي
غذايي
اقتصادي
اقتصادي
اقتصادي
اقتصادي
اقتصادي
اقتصادي

1/77
3/23
4/34
4/11
3/71
4/41
4/71
4/41
11/15

11/33
13/15
4/74
4/41
1/17
> 4/41
4/43
> 4/41
73/31

()Allen et al., 1998
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واحد ( ،)m3 t-1به ترتيب ،از تقسيم مجموع آب سبز و آبي

شهرستان و هر سال ،ميزان ردپاي آب مطلق با استفاده از

مصرفي در طول دوره رشد گياه ( )m3 ha-1بر عملکرد گياه

رابطه ذيل تعيين شد:

( )t ha-1به دست ميآيند .براي محاسبه مقادير آب سبز و
آبي مصرفي در طول دوره رشد گياه ،از مدل

()1

∑
∑

𝑃𝑇
𝑃𝑇

{

AquaCrop

که در آن،

استفاده شد .در اين مدل ،اجزاي بيالن آب ،بهصورت
روزانه شبيهسازي ميشود .با در دست داشتن اين مؤلفهها
و بر اساس رابطه ذيل ،ميتوان مقادير رطوبت سبز و آبي

به

و
-1

3

ترتيب ،مقادير مطلق ردپاي آب سبز و آبي ( ،)m y
𝑃𝑇 مقدار محصول توليدي (  i ،)t yگياه مورد نظر در
-1

خاک را با استفاده از رابطه ذيل تعيين نموده و سپس،

گروه محصول منتخب j ،گروه محصول ،و  kو  yبه ترتيب

مقادير روزانه تبخير-تعرق سبز و آبي را بر اساس آنها

شهرستان و سال منتخب ميباشد .مقادير مطلق ردپاي آب

محاسبه نمود محاسبه نمود.

سبز و آبي براي کل محصوالت نيز با روندي مشابه ،از

()5

]𝑡[𝑃𝐷𝑆[𝑡]=𝑆[𝑡−1]+𝑃[𝑡]+𝐼[𝑡]+𝐶𝑅[𝑡]−𝐸𝑇[𝑡]−𝑅𝑂[𝑡]−

حاصل جمع مقادير متناظر به دست آمده براي گروههاي
مختلف محصول محاسبه شد.

که در آن 𝑆[𝑡] ،ميزان رطوبت خاک در روز  tام،
]𝑆[𝑡−1ميزان رطوبت خاک در روز  t-1ام 𝑃[𝑡] ،ميزان

 .1تحليل کارآمدي و پايداري ردپاي آب

بارش 𝐼[𝑡] ،ميزان بارندگي 𝐶𝑅[𝑡]،ميزان صعود موئينگي،

تعيين بنچمارک و مؤلفه ناکارآمد ردپاي آب :بنچمارک

]𝑡[𝑃𝐷

ردپاي آب ،براي هر يک از گياهان منتخب به دست آمد.

]𝑡[𝑇𝐸ميزان تبخير-تعرق 𝑅𝑂[𝑡] ،ميزان رواناب و

ميزان نفوذ عمقي ميباشد .پس از محاسبه مقادير روزانه

بدين منظور ،ابتدا مقادير ردپاي آب در فرآيند توليد

تبخير-تعرق سبز و آبي ،مقادير فصلي آنها از حاصل-

محصول منتخب ،بهصورت صعودي مرتب شد .سپس،

جمع مقادير روزانه محاسبه شده و سپس ،ردپاي آب سبز

مقادير بنچمارک در سطوح  25 ،57و  57درصد ،بهگونهاي

و آبي واحد با استفاده از روابط ذيل تعيين شد.

تدوين شد که به ترتيب 25 ،57 ،و  57درصد از توليدات

{

()2

مربوط به آن گياه در طول دوره پژوهش ،با مقاديري برابر
و يا کمتر از ردپاي آب منتخب به دست آمده باشند .اين

ردپاي آب سبز )،(m3 t-1

مقادير ،به تفکيک ،براي تمامي محصوالت منتخب و به

WFblueردپاي آب آبي) ETgreen ،(m3 t-1ردپاي آب

تفکيک شهرستان تعيين شد تا اثر تغييرات مکاني اقليم نيز

سبز  ETblue،mmردپاي آب آبي  ،mmو  Yميزان عملکرد

در محاسبات لحاظ شود .سپس ،اين بنچمارکها براي

محصول ( )Kg ha-1ميباشد.

گروههاي مختلف محصول ،بهصورت ميانگينهاي وزني

که در آن،

 AquaCropپس از انجام آناليز حساسيت براي شناختن

نهايت ،بر اساس مقادير بنچمارک به دست آمده ،مقادير

پارامترهاي حساس و اثرگذار در خروجيهاي مدل ،به

ردپاي آب آبي کارآمد و ناکارآمد به دست آمد پتانسيل

تفکيک محصول و شهرستان و بر اساس دادههاي عملکرد

بنچمارکينگ در کاهش مؤلفه ناکارآمد ردپاي آب ارزيابي

محصول ،واسنجي و صحتسنجي شد.

شد.

ردپاي آب مطلق گروههاي محصول .با در دست

تحليل پايداري ردپاي آب .با توجه به اينکه هدف

داشتن مقادير ردپاي آب واحد ،براي هر محصول در هر

اصلي ما از انجام اين پژوهش ،ارائه راهکاري براي کاهش
فشار بر منابع آب آبي موجود در استان خوزستان است،

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

الزم به ذکر است که در اين پژوهش ،مدل

بر حسب سهم توليد هر گياه در آن گروه به دست آمد .در
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لذا پس از انجام محاسبات ردپاي آب واحد ،شدت

درصدي در مجموع توليدات زراعي و باغي در استان

ناپايداري در مصرف آب در بخش کشاورزي محاسبه شد.

خوزستان در اين دوره زماني ،مجموع ردپاي آب آبي اين

براي تعيين مقادير ردپاي آب ناپايدار ،ابتدا نسبت مجموع

گياهان ،از  1/19ميليارد مترمکعب در سال  1211به 3/95

ردپاي آب آبي در فرآيند توليد گياهان به مقدار آب آبي

ميليارد مترمکعب در سال  9411رسيد .اين افزايش ،ردپاي

موجود به دست آمد .اگر اين مقدار ،بيشتر از يک باشد،

آب آبي واحد را نيز از  3544مترمکعب در سال  ،1211به

بدين معني است که ردپاي آب ،داراي مؤلفه ناپايدار مي-

 7114مترمکعب در هکتار در سال  9411رساند .شکل 3

باشد که اين مؤلفه ،با استفاده از رابطه ذيل به دست آمد

همچنين اين افزايش را براي هر دو گروه گياهاني با

(:)Hoekstra et al., 2011

ارزش غذايي و اقتصادي ،با ميانگين رشد ساالنه  114و
𝑆

()4

 349مترمکعب در هکتار نشان ميدهد .افزايش ردپاي آب

 ،USمقدار ردپاي آب آبي

آبي در استان خوزستان ،عالوه بر برداشت بيرويه آب-

ناپايدار ( BWA ،)m3 y-1ميزان آب آبي موجود پس از

هاي سطحي ،با تخليه ناپايدار منابع آب زيرزميني همراه

کسر نيازهاي زيستمحيطي ( )m3 y-1و  Yنماينده سال

بوده است؛ به نحوي که مجموع برداشت آب از منابع

ميباشد .سهم هر گروه محصول در ميزان ردپاي آب

زيرزميني از  4/13ميليارد مترمکعب در سال  1211به

ناپايدار ،به سهم آن در مجموع ردپاي آب آبي مطلق در

 1/11ميليارد مترمکعب در سال  9411رسيد و سهم آن در

فرآيند توليد گياهان در محدوده پژوهش بستگي دارد؛

مجموع ردپاي آب آبي نيز  99درصد افزايش يافت .ردپاي

هرچه اين سهم بيشتر باشد ،مجموع ردپاي آب در فرآيند

آب سبز در فرآيند توليد مجموع گياهان منتخب در استان

توليد آن گروه از محصوالت نيز بيشتر خواهد بود.

خوزستان نيز افزايشي  19درصدي داشته و از 9/51

 BWAاز کسر رواناب طبيعي از نيازهاي زيستمحيطي به

ميليارد مترمکعب در سال  1211به  3/17ميليارد مترمکعب

دست ميآيد .مقادير رواناب طبيعي از شرکت مديرت

در سال  9411رسيد؛ لکن ،سهم آب سبز در مجموع

منابع آب ايران ( )IWRMC, 2021و سازمان آب و برق

ردپاي آب مصرفي (سبز+آبي) ،از  14درصد در ابتداي

خوزستان ( )KWPAC, 2021به دست آمد .مقادير

دوره مطالعاتي به  71درصد در انتهاي اين دوره رسيد.

نيازهاي زيستمحيطي نيز بر اساس روش ريتچر محاسبه

همگام با اين کاهش ،ردپاي آب سبز واحد نيز بهطور

شد ( .)Ritcher et al., 2012در اين روش ،با هدف بقاي

متوسط 114 ،مترمکعب در سال کاهش يافت .عالوه بر

محيطزيست 67 ،درصد از مجموع آبهاي تجديد پذير

تغييرات اقليمي ،مهمترين دليل اين مساله را ميتوان تغيير

به طبيعت اختصاص داده شده و براي منافع بشري

الگوي کشت و جايگزيني اراضي ديم با آبي دانست.

که در آن،

WFabs

blue

برداشت نميشود.

بر خالف ردپاي آب مصرفي ،مقدار مطلق و واحد

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

ردپاي آب خاکستري در فرآيند توليد گياهان منتخب،
نتايج و بحث

روندي کاهشي را با شيب ميانگين به ترتيب 7/50 ،ميليارد

 .1ردپاي آب در فرآيند توليد گياهان

مترمکعب در سال و  547مترمکعب در هکتار در سال طي

شکل  ،1روند تغييرات زماني مقادير مطلق (ميليارد

نمود .اين کاهش ،بهويژه براي گياهان اقتصادي مشهود

مترمکعب) و واحد (مترمکعب بر هکتار) ردپاي آب سبز،

بود .مجموع ردپاي آب خاکستري براي گياهان اقتصادي،

آبي و خاکستري را به تفکيک گياهاني که ارزش غذايي يا

با کاهشي  00درصدي از  0/0ميليارد مترمکعب در سال

اقتصادي دارند و براي کل گياهان در طول دوره پژوهش

 ،5064به  7/5ميليارد مترمکعب در سال  2754رسيد؛ اين

( )5064-2754نشان ميدهد .همگام با افزايش 13

کاهش ،همگام با متوسط کاهش ساالنه ردپاي آب
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خاکستري به ميزان  1047مترمکعب در هکتار بود .با اين

گروههاي مختلف محصول در مقادير مطلق ردپاي آب

وجود ،نگاه به شکل  1نشان ميدهد که ردپاي آب

سبز ،آبي و خاکستري تعيين و نتايج آن در شکل  4نمايش

محصوالت غذايي ،روندي افزايشي داشته و با  201درصد

داده شد .به استثناي سالهاي  5064و  ،2755در باقي

افزايش ،از  5/4ميليارد مترمکعب در سال  5064به 4/1

سالها ،غالت همواره بيشترين سهم را در مجموع ردپاي

ميليارد مترمکعب در سال  2754رسيد .ردپاي آب

آب آبي داشته و اين سهم در سالهاي مختلف ،بين  10تا

خاکستري واحد براي اين گروه گياهان نيز ساالنه 247

 60درصد متغير بود .اين افزايش سهم ،به دليل افزايش

مترمکعب در هکتار افزايش يافت.

سطح زير کشت غالت ،بهويژه گندم و ذرت در طول دوره

تغيير الگوي کشت ،يکي از مهمترين عواملي است که

پژوهش بود .شکل  4همچنين نشان ميدهد که با گذشت

ميتواند ردپاي آب مطلق و واحد در يک محدوده

زمان ،سهم گياهان اقتصادي در مجموع ردپاي آب آبي،

پژوهش را متأثر سازد .افزايش سهم محصوالت آببر در

به دليل توسعه سطح زير کشت آنها و توجه به گياهان

الگوي کشت ،با مصرف آب آبي بيشتر ،ميتواند در

آببري همچون نيشکر ،افزايش يافته است .اين مساله را

نهايت ،فشار بر منابع آب آبي را افزايش داده و خطري

ميتوان به حمايت اقتصادي دولت از توسعه صنايع کشت

براي پايداري سرزمين محسوب شود .از اين رو ،سهم

نيشکر و توسعه باغات در برنامههاي توسعه

فرآيند توليد گياهان غذايي و اقتصادي در استان خوزستان ،در طول دوره پژوهش ()1111-1131

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

شکل  .1تغييرات زماني ردپاي آب سبز ،آبي و خاکستري مطلق ،و ردپاي آب مصرفي و تخريبي واحد در
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شکل  .4تغييرات زماني سهم گروههاي مختلف محصول در مقادير مطلق ردپاي آب سبز ،آبي و خاکستري
در استان خوزستان ،در طول دوره پژوهش ()1111-1131

کشور منسوب نمود .عليرغم روند افزايشي سهم گياهان

 .2تحليل پايداري ردپاي آب

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

اقتصادي در مجموع ردپاي آب آبي در محدوده پژوهش،

شکل  ،5پراکنش مکاني ردپاي آب ناپايدار در

سهم آنها در ردپاي آب خاکستري از  66درصد در سال

شهرستانهاي مختلف استان خوزستان در سالهاي 5064

 5064به  24درصد در سال  2754رسيد .اين مساله ،به

(ابتداي دوره پژوهش) و ( 2754انتهاي دوره پژوهش) را

دليل استفاده بيشتر از کودهاي دامي بهجاي کودهاي

نشان ميدهد .اين مقادير ،بهصورت مطلق (ميليارد

صنعتي در سالهاي آتي ،بهويژه در باغات تحت کشت

مترمکعب) و واحد (مترمکعب در هکتار) ارائه شد .در

ميوههاي گرمسيري ميباشد .اين در حالي است که افزايش

ابتداي دوره مطالعاتي ،تنها  7/51ميليارد مترمکعب آب در

توليد در اراضي تحت کشت گياهاني که در گروه

ازاي تعدي به حريم زيست مصرف شد که اين تعدي ،در

محصوالت غذايي وجود دارند ،اغلب با افزايش آب

دو شهرستان رامشير ( 07درصد) و ماهشهر ( 57درصد)

خاکستري همراه بوده که دليل آن را ميتوان به استفاده

بهواسطه توليد گياهان غذايي رخ داد .در سال ،2754

فراتر از حد مجاز از نهادههاي شيميايي منسوب نمود .اين

مجموع ردپاي آب ناپايدار به  7/06ميليارد مترمکعب

يافته با نتايج کارانديش ( )Karandish, 2019مطابقت دارد.

رسيد که اين مجموع ،در  0شهرستان رخ داد .بخش
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زيادي از اين ناپايداري ،مربوط به توليد گياهاني با ارزش

شده و در عوض ،گياهاني همچون محصوالت فيبري ،که

غذايي بوده و گياهان اقتصادي ،به دليل سهم کمترشان در

ردپاي آب واحد کمتري دارند ،جايگزين شوند .مساله

مجموع توليد و آب مصرفي ،سهم کمتري در ردپاي آب

ناکارآمدي در طول دهه اخير ،بهويژه براي گياهان

ناپايدار دارند.

اقتصادي بارزتر است .بر اساس شکل  ،5ميزان ناکارآمدي
در فرآيند توليد گياهان اقتصادي و در سطح بنچمارک 25

 .1تحليل کارآمدي ردپاي آب

درصد ،از  7/40ميليارد مترمکعب در سال  2770به 1/1

بررسي مقادير ردپاي آب ناکارآمد نشان ميدهد که

ميليارد مترمکعب در سال  2754افزايش يافت؛ اين در

چه بخشي از مصارف آب ناپايدار را ميتوان با اصالح

حالي است که ميزان ردپاي آب ناکارآمد براي گياهان

مديريت در اراضي حذف نمود .بر اين اساس ،در سال

زراعي در اين دوره کاهشي بوده و از  7/56ميليارد

 ،5064مجموع ردپاي آب ناکارآمد در ازاي دستيابي به

مترمکعب در سال  2770به  7/55ميليارد مترمکعب در

بنچمارک ردپاي آب در سطح توليد  25 ،57و  57درصد

سال  2754رسيد.

 .)4اين مقدار در سطح بنچمارک  25درصد 7/70 ،ميليارد

مترمکعب) و واحد (مترمکعب در هکتار) ردپاي آب

مترمکعب بيشتر از مجموع ردپاي آب ناپايدار در سال

ناکارآمد را به تفکيک براي محصوالتي که در گروه

 5064بود که نشان ميدهد در صورت اصالح مديريت در

گياهاني با ارزش غذايي و اقتصادي قرار دارند ،و براي کل

آن سال ،ميشد به توليد پايدار رسيد .در سال ،2754

محصوالت در سالهاي  5064و  2754نشان ميدهد .در

مجموع ردپاي آب ناکارآمد در سطوح توليد  25 ،57و 57

سال  ،5064مجموع ردپاي آب ناکارآمد در سطح بنچ-

درصد ،به ترتيب به  5/20 ،5/57و  7/06ميليارد مترمکعب

مارک  25درصد در شهرستانهاي مختلف ،بين صفر تا

رسيد که مقدار اين ناکارآمدي در سطح توليد  25درصد،

 555ميليون مترمکعب متغير بوده و شش شهرستان گتوند،

 7/20ميليارد مترمکعب بيشتر از مجموع ردپاي آب

حميديه ،اللي ،اميديه ،رامهرمز و شوشتر ،فاقد ردپاي آب

ناپايدار در استان خوزستان است .با اين وجود ،مقايسه

ناکارآمد بودند .در سال  ،2754دامنه تغييرات ردپاي آب

پراکنش مکاني ردپاي آب ناکارآمد در سطح توليد 25

ناکارآمد به  7/24تا  474ميليون مترمکعب رسيد و هيچ

درصد و ردپاي آب ناپايدار در محدوده پژوهش نشان

شهرستاني فاقد ناکارآمدي مصرف نبود .همگام با اين

ميدهد که در دو شهرستان انديمشک و رامشير ،مقادير

افزايش ،مقادير ردپاي آب ناکارآمد واحد در شهرستانهاي

ردپاي آب ناپايدار ،به ترتيب  4/6و  147/0ميليون

مختلف نيز در  54شهرستان ،بين  57تا  1647مترمکعب

مترمکعب بيشتر از مقادير ردپاي آب ناکارآمد در اين دو

در هکتار افزايش يافت .با اين وجود ،تغيير الگوي کشت

شهرستان ميباشد؛ اين يافته بدان معناست که سيستم توليد

باعث شد تا در مقايسه با سال  ،5064ميزان ردپاي آب

در اين دو شهرستان نيازمند بازنگري اساسي بوده و تنها با

ناکارآمد واحد در سال  2754در شش شهرستان اهواز،

اصالح مديريت در شرايط فعلي ،نميتوان به پايداري

انديمشک ،ماهشهر ،اميديه ،رامشير و شوش ،بين  57تا

دست يافت (شکل  .)0به عبارتي ديگر ،بايد کشت برخي

 2077مترمکعب در هکتار کاهش يابد که کمترين و

گياهان آببر ،مانند برنج ،که عالوه بر باال بودن ردپاي آب

بيشترين کاهش ،به ترتيب در شهرستانهاي ماهشهر و

مصرفي آنها ،درصد آب آبي مصرف شده در توليد آنها

انديمشک مشاهده شد.

و در نهايت ،درصد ناکارآمدي ردپاي آنها نيز زياد بوده و
باعث ناپايداري توليد ميشوند ،از الگوي کشت حذف

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

به ترتيب  7/42 ،5/5و  7/07ميليارد مترمکعب بود (شکل

شکل  ،0پراکنش مکاني مقادير مطلق (ميليون
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شکل  .1پراکنش مکاني مقادير مطلق و ناکارآمد ردپاي آب آبي در استان خوزستان در ابتدا ( )1111و انتهاي ( )1131دوره پژوهش
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شکل  .1پراکنش مکاني مقادير مطلق و ناکارآمد ردپاي آب آبي در استان خوزستان در ابتدا ( )1111و انتهاي ( )1131دوره پژوهش
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شکل  .7تغييرات زماني مقادير ميانگين و محدوده تغييرات ردپاي آب ناکارآمد و مجموع توليد براي گروه گياهان غذايي،
اقتصادي و کل گياهان در استان خوزستان ،در طول دوره پژوهش ()1111-1131

 .4تحليل عوامل مؤثر بر ناکارآمدي ردپاي آب

ناکارآمدي ردپاي آب آبي حدود  5/42درصد افزايش

محدوده پژوهش ،ارتباط بين مقادير ردپاي آب آبي

آب آبي و ميزان ناکارآمدي با ضريب همبستگي  05درصد

ناکارآمد واحد با لحاظ مقادير بنچمارک در سطح توليد 25

به دست آمد؛ به نحوي که هر درصد افزايش در ميزان اين

درصد ،با برخي عوامل محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و

شاخص ،مقدار ردپاي آب آبي ناکارآمد واحد را 5/55

کشاورزي بررسي و نتايج آن در شکل  6به تصوير کشيده

درصد افزايش ميدهد .اين يافته ،با اصل توسعه پايدار ،که

شد .همبستگي مثبت بين ميزان ردپاي آب آبي با ردپاي

به لزوم افزايش کارايي مصرف آب در شرايط بحران آبي

آب آبي ناکارآمد نشان ميدهد که کشت گياهان آببر در

اعتقاد دارد ( ،)Long et al., 2017در تناقض است .به

استان خوزستان ،يکي از مهمترين داليل ناکارآمدي آب

اعتقاد ( ،)Richards, 2002عدم اصالح قيمت آب متناسب

مصرفي در بخش کشاورزي ميباشد .به ازاي يک درصد

با وضعيت کمآبي و ناچيز بودن هزينه آب مصرفي توسط

افزايش در مصرف آب آبي در واحد سطح ،ميزان

کشاورز ،مهمترين دليلي است که انگيزه کافي براي حفظ

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

با هدف تعيين ريشههاي افزايش ناکارآمدي در

مييابد .عالوه بر آن ،ارتباط مستقيمي بين شاخص کمبود

 / 03ساالری و همکاران

Huang et al.,

منابع آبي محدود را از وي گرفته و باعث کاهش کارايي

پژوهشگران ديگر نيز گزارش شده است (

مصرف آب ميشود .در ايران نيز ،سياستهاي حمايتي

 )Gua et al., 2021( .)2021; Gua et al., 2021نيز بيان

دولت از آب و برق مصرفي در بخش کشاورزي ،باعث

داشتند که با افزايش درآمد سرانه ناخالص در يک منطقه،

فاصله هنگفتي بين قيمت واقعي آب و ميزان پرداختي

ميزان بهرهوري اقتصادي آب کاهش مييابد؛ هرچند اين

توسط کشاورزان شده که به نوبه خود ،منتج به پايين بودن

رابطه ،خطي نبوده و به شکل منحني  Sاست .با اين

کارايي مصرف حتي در شرايط بحران آبي شديد شده است.

وجود ،نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که زماني که

يکي ديگر از عواملي که باعث ناکارآمدي ردپاي آب

سهم گياهان اقتصادي نسبت به گياهان غذايي در مجموع

آبي ميشود ،اتکا به استفاده از منابع آب زيرزميني براي

ارزش افزوده حاصل از توليد و صادرات بيشتر ميشود،

توليد گياهان است .اگرچه بخش زيادي از آب آبي

ميزان ردپاي آب آبي ناکارآمد در واحد سطح کاهش مي-

مصرفي در استان خوزستان از آبهاي سطحي تأمين

يابد .دليل اين امر را ميتوان اينگونه بيان داشت که اغلب

ميشود ،لکن يافتههاي اين پژوهش نشان داد که يک

گياهان اقتصادي ،توسط بهرهبرداران دولتي و يا نهادهاي

درصد افزايش در ميزان آب زيرزميني مصرفي در واحد

بزرگ خصوصي اداره شده و نظارت بر بهرهبرداري از اين

سطح ،ميزان ردپاي آب آبي ناکارآمد در واحد سطح را

مجموعهها ،دقيقتر و کارآمدتر از اراضي خردهمالکي

 7/5درصد افزايش خواهد داد .پژوهشگران بسياري،

است .از آنجايي که خردهمالکان ،سهم بااليي در تأمين

دسترسي غيرمجاز به منابع آب زيرزميني و برداشت

امنيت غذايي کشور داشته و اغلب غذاي کشور ،در اراضي

بيرويه از آن را عامل ناپايداري و ناکارآمدي مصرف آب

ايشان توليد ميشوند ( ،)Karandish et al., 2021ارتقاي

;Lei et al., 2020

بهرهوري آب در اين اراضي ميتواند تا حد زيادي از

 .)Karandish et al., 2018; Fishman et al., 2015توسعه

ميزان ردپاي آب ناکارآمد در محدوده پژوهش بکاهد .با

چاههاي غيرمجاز و ارزشگذاري ناصحيح منابع آب

اين وجود ،افزايش ارزش افزوده حاصل از صادرات

زيرزميني ،مهمترين عامل بهرهبرداري بيرويه از منابع آب

محصوالت کشاورزي ،همواره از زمان تدوين برنامه

Noori et al.,

توسعه اول تاکنون ،مورد توجه دولت بوده و همواره،

 .)2021عالوه بر آن ،نبود قوانين شفاف در بهرهبرداري از

سياستهاي تشويقي متعددي همچون مستثني نمودن

منابع آب زيرزميني و پايش مستمر آن ،از يکسو و

صادرات بخش کشاورزي از ماليات و يا تأمين يارانهاي

محدوديت در برداشت و تخصيص اين منابع به بخش-

نهادههاي دولتي براي افزايش سهم محصوالت کشاورزي

هايي با بهرهوري فيزيکي و اقتصادي و کارايي مصرف آب

در صادرات تدوين نموده است .شکل  6همچنين نشان

پايين ،منتج به افت شديدي در سطح منابع آب زيرزميني

ميدهد که افزايش تعداد بهرهبرداران در واحد سطح ،ميزان

در نقاط بسياري از کشور شده است .تحليل اثرات عوامل

ناکارآمدي ردپاي آب آبي را کاهش ميدهد .با گذشت زمان

اقتصادي بر وضعيت آب آبي مصرفي در استان خوزستان

و در مقايسه با سال  ،5064مجموع بهرهبرداران در اراضي

نشان داد که تمرکز بر توليد با هدف افزايش ارزش افزوده

کشاورزي استان خوزستان 52 ،درصد افزايش يافته و تعداد

بخش کشاورزي از يکسو و افزايش درآمد حاصل از

بهرهبرداران در واحد سطح ،از  7/21نفر در هکتار به 7/17

صادرات آنها از سويي ديگر ،ميتواند ميزان ردپاي آب

نفر در هکتار رسيده است .اين افزايش ميتواند به دليل

ناکارآمد در واحد سطح در استان خوزستان را افزايش

توسعه صنايع کشت و صنعت نيشکـر در استان باشد .ايـن

دهد .ارتباط مثبت بين ميزان آب آبي مصرفي و ارزش

در حـالي است که کـوچـک شدن وسعت اراضي ،بهويژه

افزوده حاصل از بخش کشاورزي توسط برخي

در شهرستانهايي که فاقد واحدهاي کشت و صنعت بوده و

در بخش کشاورزي عنوان داشتند (

زيرزميني در ايران محسوب ميشود (

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401
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شکل  .8ارتباط بين عوامل محيطي ،اقتصادي-اجتماعي و کشاورزي با مقادير واحد ردپاي آب آبي ناکارآمد در محدوده پژوهش

سهم بيشتري در تأمين محصوالت گروه غذايي دارند ،ميزان
کارآمدي آب آبي مصرفي را کاهش داده است

( Karandish

.)et al., 2021

نتيجهگيري
در اين پژوهش ،از ابزار ارزيابي ردپاي آب براي
تحليل وضعيت کارآمدي و پايداري آب مصرفي در بخش

ناکارآمد ،ميزان عملکرد محصول بود .شکل  6نشان مي-

پژوهش ،الگوي ناپايدار و ناکارآمد مصرف آب در استان

دهد که به ازاي هر درصد افزايش در عملکرد مجموع

و روند رو به رشد آن را نشان ميدهد .اگرچه دستيابي به

محصوالتي که در استان خوزستان کشت ميشود ،ميزان

سطوح بنچمارک ردپاي آب ميتواند با حذف مؤلفه

ردپاي آب آبي ناکارآمد در واحد سطح 5/04 ،درصد

ناکارآمد ردپاي آب ،شرايط محدود نمودن مجموع ردپاي

کاهش مييابد .به اين ترتيب ،اصالح الگوي کشت و

آب به سطوح پايدارش را فراهم کند ،لکن خطر

مديريت نهادهها با هدف ارتقاي عملکرد محصول ،مي-

ناپايداري ،هنوز در برخي مناطق وجود دارد که اين مساله،

تواند کارآمدي آب مصرفي در بخش کشاورزي را افزايش

اهميت تحليل در مقياسهاي زماني و مکاني ريزتر را

داده و راه رسيدن به پايداري در فرآيند توليد را تسهيل

نشان ميدهد .عواملي همچون تمرکز بر کشت محصوالت

کند .عالوه بر آن ،هر يک درصد افزايش در سطح زير

آببر و گسترش کمبود آب آبي ،دسترسي بيشتر به منابع

کشت گياهاني با ارزش اقتصادي باال ،ميزان ردپاي آب

آب زيرزميني ،تمرکز بر افزايش ارزش افزوده توليد و

ناکارآمد در واحد سطح را  5/5درصد کاهش خواهد داد.

صادرات بخش کشاورزي با تمرکز بر کشت گياهان با
ارزش غذايي و کاهش سطح زير کشت محصوالت

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

يکي ديگر از عوامل مؤثر بر ميزان ردپاي آب آبي

کشاورزي در استان خوزستان استفاده شد .نتايج اين

 ساالری و همکاران/ 03

،بهخوبي نشان ميدهد که اقتصاد محدوده پژوهش

اقتصادي در سيستمهايي با تعداد بهرهبرداران باال و خأل

 آب عاملي محدود،بهشدت به آب وابسته است؛ بنابراين

 ميتوانند شدت ناکارآمدي آب مصرفي در بخش،عملکرد

کننده براي رشد اقتصادي ايران بوده و اثبات اين

 ارتباط باالي بين شاخص.کشاورزي را افزايش دهند

 پايداري ساختار اقتصادي کشور در بلندمدت تا،وابستگي

کمبود آب آبي و ميزان ناکارآمدي در محدوده پژوهش از

 براي تدوين، را تهديد ميکند؛ به همين دليل2757 افق

يکسو و تمرکز بر ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي

 بايد، ضمن بهبود اين عوامل،برنامههاي توسعه پايدار

 در تناقض با اصل مهم،بدون ارتقاي مطلوب بهرهوري

پژوهشهايي با دقت زماني باالتر انجام داد تا با تعيين

توسعه پايدار است که بيان ميدارد ارتقاي کارايي مصرف

 نقشه راه دقيقتري را،دقيق زمانها و مکانهاي بحراني

 با کاهش مصرف آب و ارتقاي، بايد بهصورت توأمان،آب

.تدوين نمود

 اين مساله.بهرهوري در بخشهاي مختلف همراه باشد
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Abstract:
Background and aim: Anthropogenic water scarcity is among global concerns which threats the
sustainability of the world in future. Overexploiting limited blue water resources for supplying
human’s growing food demand is the main root of such a scarcity. Being still in its infancy, water
footprint (WF) benchmarking is a proper method to determine the inefficient fraction of water
consumption. Hence, we assessed if achieving benchmark levels can limit agricultural WF to its
sustainable cap in Khuzestan province, which is the agricultural backbone of Iran.
Method: The research consists of three stages including WF accounting, and sustainability and efficiency
assessment. First, consumptive and degradative WFs were accounted for 32 in counties of Khuzestan
province over the period 1986-2016. Green and blue WFs were accounted by dividing green and blue
evapotranspiration by crop’s yield, respectively. The AquaCrop model was used to simulate daily
evapotranspiration, and then, seasonal values were estimated by aggregating daily values. Grey WF was
estimated for the applied nitrogen fertilizer in croplands. In the next stage, the sustainability status of water
consumption pattern was assessed by dividing overall blue WF by blue water availability. The latter was
estimated by subtracting environmental flow requirements from natural runoff. Thereafter, WF benchmarks
were extracted for 10th, 25th, and 50th level of crop production, and based on which, the inefficient fractions
of blue WFs were estimated for individual crops. Finally, inefficient blue WFs were compared with
unsustainable ones to know if achieving benchmark levels can limit agricultural blue water consumption to
its sustainable caps in the study area. A correlation assessment was also done to determine the main roots of
inefficiency in Khuzestan province.
Results: Along with a 63% increase in crop production and 53 increase in unit blue WF, the overall
blue WF increased by 80% over the study period. Such an increasing pattern caused groundwater
overexploitation with an annual average rate of 12 million m3 y-1. The contribution of green WF in
consumptive WF decreased from 60% in 1986 to 48% in 2016. Overall grey WF, however, followed a
decreasing trend, with an average annual decreasing slope of 140 m 3 ha-1 y-1, which mainly occurred
by a considerable reduction in cash crop’s grey WF. In 2016, a total of 0.98 billion m3 of blue water
was consumed unsustainably, which was roughly 85% higher than one in 1986. The number of
countries with unsustainable water consumption also increased from 2 counties in 1986, to 9 counties
in 2016. Stable crops had the largest contribution in unsustainable WF. Based on the results of
efficiency assessment, and considering WF benchmarks developed at 25 th of crop production level,
inefficient blue WF varies in the range of 0.26 to 606 million m3 y-1 in different counties in 2016.
Compared with 1986, the inefficiency increased by 10-3860 m3 ha-1 in 16 counties in 2016. While
achieving benchmark levels can reduce blue WF to its sustainable level at provincial scale,
unsustainable blue WFs in Andimeshk and Ramshir counties are still 6.8 and 340.9 million m3 higher
than the inefficient blue WFs, respectively. The correlation assessment showed that inefficiency
increase along with any increase in added value by agricultural production and/or export, unit blue
WF, blue water scarcity level, and access to groundwater consumption; while it decreases with any
increase in the number of employees per ha, crop yield, and cash crop’s harvested area.
Conclusion: WF assessment showed that crop production in Khuzestan province is done at the cost of
deteriorating environment, which threats the stability of agricultural system in near future. While
achieving benchmark levels helps with being limited to sustainable WF caps through removing
inefficient blue WF fractions, there are still the risk of unsustainability in some regions, which
indicates the importance of high-resolution assessments for determining hotspots. Hence, further
research is required to determine temporal hotspots as well, in order to implement a proper sustainable
development plans.
Key words: Blue water scarcity, efficiency and sustainability assessment, WF assessment, WF
benchmarking

10.30495/WSRCJ.2022.20329

