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 خالصه

بـه آب در همـه ابعـاد زندگی بشر،  نیاز روزافـزون .اي برخوردار استاجتمـاعی از اهمیت ویژه -کـاالیی اقتصـادي عنوانبهدر جهان امروز، آب 

تجدید که منابع آب  خشکنیمهدر دسترس جوامع قرار داشته باشد. این مهم در مناطقی با اقلیم خشک و  یی نـادرعنـوان کـاالباعث شده تـا بـه

کشاورزي در اقتصاد کشورهاي . کندمی را ایجاب نابع آب بـا نگرشـی جـامعو ضرورت مدیریت م پیداکردهمحدودتري دارند بـیشتـر نمـود  پذیر

اي دارد. براي داشتن منابعی پایدار در کشاورزي ایران به سبب در برگرفتن فعالیت جمع کثیري از جمعیت، جایگاه ویژه خصوصبهدر حال توسعه 

فاده صحیح و اصولی از منابع نیز ضرورت است که یک الگوي مناسب که در آن عالوه بر داشتن شرط حداکثر درآمد ممکن براي کشاورز به است

و امروزه به آب نهفته در محصوالت  باشددر توسعه بخش کشاورزي می محدودکنندهعامل  ترینمهم عنوانبهتوجه شود، انتخاب گردد. آب 

ف آب در تواند در جهت کاهش مصرشود شناسایی و ارزیابی مقدار آب واقعی مصرفی محصوالت کشاورزي میکشاورزي کمتر توجه می

 باشد درمیپایاب رودان  حوزه آبخیزسبز محصوالت غالب کشاورزي در  محاسبه ردپاي آب آبی و باشد. هدف از این پژوهش مؤثر کشاورزي

 .محاسبه گردید افزار نت واتنرم ها توسطمیزان آب آبی و آب سبز مصرفی آن شدهکشتاین پژوهش براي بررسی ردپاي آب محصوالت غالب 

جات نسبت به سایر محصوالت و محصوالتی نظیر بادمجان و گوجه و پیاز که داراي ن با توجه به نتایج پژوهش و کمتر بودن نیاز آبی صیفیبنابرای

 .گردندباشند براي کشت در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میمیزان آب سبز بیشتري می
 

 وات، نت حوزه آبخیزواژگان کلیدی: آب آبی، آب سبز، ردپای آب، 
 

 

 مقدمه. 1

 
در  محدودکنندهعامل  ترینمهمعنوان گاه اساسی در تأمین نیازهاي غذایی در اغلب کشورها است و در این مورد نقش آب بهبخش کشاورزي تکیه

شخص کرد که تولید شود باید مکه بیشتر آن در بخش کشاورزي استفاده میبنابراین با توجه به کمبود آب و این ي بخش کشاورزي بوده است؛توسعه

مجازي  تر برخوردار است. در واقع توجه به آب نهفته در محصوالت کشاورزي یا اصطالحاً آبي اهمیت بیشتر و یا کمکدام محصول در داخل از درجه

بخش کشاورزي در  [.1]شد اي برخوردار باهاي کالن در جهان از اهمیت ویژهگذاريها و سیاستریزيتواند در تولیدات کشاورزي و در برنامهمی

اي دارد. رشد روزافزون جمعیت و ایران به سبب در برگرفتن فعالیت جمع کثیري از جمعیت، جایگاه ویژه خصوصبهاقتصاد کشورهاي در حال توسعه 

کارهاي اساسی در تخصیص بهینه ز راهیکی ا عنوانبهصحیح، مدیریت بهینه منابع را  اندیشیچارهمحدودیت منابع موجود، بشر را وادار ساخته است تا با 

ر در منابع به بهترین صورت ممکن به کار گیرد تا با تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهاي نامحدود بشري پاسخ دهد. براي داشتن منابعی پایدا

ز به استفاده صحیح و اصولی از کشاورزي ضرورت است که یک الگوي مناسب که در آن عالوه بر داشتن شرط حداکثر درآمد ممکن براي کشاور

شاخصی براي تعیین میزان مصرف واقعی آب معرفی کرد که در  عنوانبهتوان آب آبی و آب سبز را می ردپاي [.2]منابع نیز توجه شود، انتخاب گردد 

نظر به اینکه ایران جزء [ 6،5،4،3] این مورد پژوهشگران و محققین زیادي به بررسی میزان آب مصرفی واقعی محصوالت کشاورزي پرداختند همانند
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تجارت آب مجازي بر اساس مزیت  يمدیریت منابع آب که در آن به توسعههاي سیاست، توجه به شودمیمحسوب  خشکنیمهکشورهاي خشک و 

 بنديتقسیم سبز آب و آبی آب دو دسته به آب منابع، هیدرولوژي چرخه در ضروري است. شده است، امـري تأکید جانبههمهنسبی و همکاري 

 منشأ .گویندمی سبز آب غیراشباع مناطق در خاک رطوبت به کهدرحالی دهند،می تشکیل را آبی آب سطحی هايو آب زیرزمینی هايشود. آبمی

 کهدرحالی دهد.می تشکیل را آب سبز برسد اشباع منطقه به اینکه از قبل و خاک در نفوذ از بعد باران آب است بارندگی، سبز آب و آبی آب

 شوند.می شامل را آبی آب پیوندد،می هاتاالب، سدها پشت، هاها، دریاچهرودخانه به که بارندگی این از حاصل رواناب و همچنین زیرزمینی هايآب

 هايزمین به هک ايمهارشده آبی آب از آبی کشاورزي کهدرحالی کندمی تغذیه بارندگی از سبز حاصل آب بخش از عمدتاً  دیم کشاورزي

 سبز آب و آبی مجازي آب آب منشأ که گفت توانمی غذایی مواد تولید در دو این نقش به توجه گردد. بامی سیراب شودمی کشاورزي هدایت

 آب شامل بآ ردپاي [،8]نظر  بر بنا همچنین .[7] بندي نمودتقسیم سبز مجازي آب و آبی مجازي آب به را مجازي آب توانمی اساس این بر است.

مصرفی  خدمات و کاال تولید زیرزمینی( براي هايآب، هامثاًل )رودخانه آبی آب جهانی منابع از که است حجم آبی :آبی آب است. سبز آب و آبی

 .شودمی استفاده خاک رطوبت در واقع همان خاک در شدهذخیره  بارش یعنی سبز آب جهانی منابع از سبز: آب شود.می مصرف کشور یک ساکنان

کشورهاي متشکل از  يااختالفات منطقه یجهاند، درنتشده مجازي و تجارت آن عموماً در مقیاس ملی یا جهانی انجام تاکنون اکثر مطالعات در مورد آب

سبز )آب باران  . در این مقطع زمانی، تعداد معدودي از مطالعات بر تمایز بین آبگرددیرنج وسیعی از نواحی اقلیمی کشاورزي حذف و رفع م

جا بر آب آبی اند. در اینکرده یدشده در تولید محصول( تأک شده در طول فرایند تولید محصول( و آب آبی )آب سطحی یا زیرزمینی مصرفمصرف

 محدود ،بزرگ بر محیط یرفرصت باال و تأث ،ا مصرف آب آبی به خاطر کمبود هزینهکرده است؛ امّ یدو مدیریت منابع آبی متداول تأک یزيردر برنامه

. آب سبز موجب حفظ شودیبه فاکتوري محدودکننده براي توسعه اجتماعی اقتصادي در نواحی کمبود آب تبدیل م مسألهشده است. ضمناً، این 

 يترکوچک یطیمح ریتأثعالوه، آب سبز عموماً داراي هزینه فرصت پائین تر و سر جهان شده است. بهااکوسیستم زمینی و کشاورزي دیمی در سر

ه ؛ بنابراین معناداري آب سبز براي کشاورزي و اکوسیستم محرکی براي بروز نگرانی در میان پژوهشگران بوده است. در این وضعیت، تعیین نحوباشدیم

 است. به شده لیسر جهان تبداها به هدف کشورها و مناطق در سرکاهش مصرف آب آبی در تولید کشاورزي و منحرف نمودن آب آبی به سایر بخش

 [.9] سبز در تولید محصول اهمیت داردآب منظور نیل به این هدف، کمیت سنجی مقدار و نسبت آب آبی و 

 

 

 هامواد و روش. 2
 

ي آبخیز پایاب رودان، شش محصول عمده مورد کشت در حوزه شامل در این پژوهش براي بررسی ردپاي آب محصوالت کشاورزي غالب در حوزه

براساس نظر کارشناسان شرکت سهامی آب ) %34گوجه فرنگی، پیاز، خیار، مرکبات و نخیالت در دو حالت با درنظر گرفتن راندمان آبیاري بادمجان، 

میزان آب مجازي همچنین میزان متوسط آب آبی و آب سبز  ؛ واي استان هرمزگان( و بدون در نظر گرفتن راندمان آبیاري مورد بررسی قرار گرفتهمنطقه

هکتار بوده که ارتفاع از سطح  2/85245 بر بالغي آبخیز پایاب شهرستان رودان با مساحتی حوزهراي هر یک از محصوالت مورد محاسبه قرار گرفت. ب

کشت باشد. فراخشک گرم می شدهاصالحگراد و نوع اقلیم برمبناي روش دومارتن درجه سانتی 8/29و دما  215متر، میانگین بارش  195دریاي آن 

 جات و اراضی باغی نخیالت و مرکبات است.عمده شامل محصوالت زراعی شامل صیفی

 

 

 آوري داده ها و انجام محاسباتجمع. 3

 
پایاب رودان برآورد  حوزه آبخیزآبی و آب سبز محصوالت غالب در  ( میزان آب1افزار نت واتدر این تحقیق با استفاده از سند ملی آب ایران )نرم

باشد. آب سبز به دپاي کل آب براي محصوالت زراعی در حال رشد حاصل جمع دو جزء ردپاي آب آبی و ردپاي آب سبز می. ر(1)شکل  گردید

هاي سطحی آب آبی را هاي زیرزمینی و آبآب [.3]شود شود که در مناطق غیر اشباع خاک به صورت رطوبت خاک ذخیره میحجم آبی گفته می

اگر آب مجازي را به تفکیک شود. شود، ردپاي آبی آن گیاه اطالق میه از این منابع براي رشد یک گیاه استفاده میدهند و به مجموع آبی کتشکیل می

                                                 
1 Net Wat 
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شود. نوع آب مصرفی محاسبه کنیم خواهیم داشت: آب سبز مصرفی معادل بارندگی مؤثر است، یا سهمی از بارش که در تبخیر و تعرق گیاه مصرف می

عدد کمتر همان آب سبز مصرفی  )بارش مؤثر (و )نیاز آبی گیاه(و دقیق آن به دقت زیادي نیاز دارد. در هر فاصله زمانی، از  البته تعیین مقدار واقعی

آب آبیاري تأمین شده و برابر است با تفاضل بارندگی مؤثر از آب  است. آب آبی مصرفی معادل بخشی از تبخیر و تعرق واقعی گیاه است که توسط

دهد اکثرا براي داد و ستد آب مجازي از مقیاس هاي کشوري، استانی و حتی قاره اي رو و گذشته نشان میمطالعات محقیقن پیش .[15]مصرفی گیاه 

هدف  بستر اصلی آب بهترین مرز جهت انتخاب مقیاس مطالعات تجارت آب مجازي است. عنوانبهاستفاده کردند. این در حالی است که حوزه آبخیز 

ي آبخیز پایاب رودان به تفکیک در محدوه حوزه شدهکشتنیاز و مصرفی محصوالت کشاورزي عمده  درمحاسبه میزان آب واقعی مواز این پژوهش 

  باشد.دو جزء آب آبی و آب سبز می
 =   in(m  , ( آب سبز مصرفی                                                                                (1)

 آب آبی مصرفی (2)

 

)  - max(   =   

ردپــاي کــل آب بــراي محــصوالت باشد. متر میبر حسب میلی مؤثرمیزان بارندگی  تبخیر و تعرق واقعی گیاه،  در این معادالت 

 عنوانبه. ردپاي آب باشدمی  (WF  green)و ردپـــاي آب ســـبز  (WF blue). زراعــی در حال رشـد حاصـل جمـع دو جـزء ردپـاي آب آبـی

ورزي از عنوان لیتر بر کیلوگرم شود، یعنی حجم آب در جرم محصول که معموأل براي بیان روند ردپاي آب در بخش کشاواحدي از محصول بیان می

 شود. یا متر مکعب بر تن استفاده می

 

 ردپاي آب سبز        (6)

 
=  

 

 ردپاي آب آبی                                                                                   (5)

 
= 

 

 

باشد. اجزا مصرف آب محصول عملکرد محصول می  Yجز آب سبز و جز آب آبی محصول و  و   در این روابط

(CWU)   شود.هاي زیر بیان میسبز و آبی نیز از مجموع تبخیر و تعرق روزانه در تمام دوره رشد محصول به صورت رابطه 

 

(4)                                                                                                          = 10*     

                                                      = 10*     
(3)  

 

نیز به منظور تبدیل  15باشد. عدد دهنده تبخیر و تعرق آب آبی مینشان دهنده تبخیر و تعرق آب سبز و نشان در این رابطه 

 باشد. طول دوره رشد در واحد زمان می   lgp 3و  4هاي . رابطهباشدمی m3/ton متر به حجم آب در سطح زمین عمق آب در میلی
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 هرمزگان  ی آبخیز پایاب در شهرستان رودان و  استانجانمایی حوزه -1شکل 

 

 

 نتایج . 4

 
پایاب رودان ، مقادیر ردپاي آب محصوالت در دو جز آب آبی ، آب سبز و  حوزه آبخیزدر این مطالعه جهت ارزیابی ردپاي آب محصوالت زراعی در 

رد بررسی را به مومقادیر مربوط به متوسط ردپاي آب هر یک ازمحصوالت  2ردپاي کل آب محاسبه شده است. شکل  عنوانبهها حاصل جمع آن

 54355پایاب رودان  حوزه آبخیزدهد. متوسط ساالنه آب مصرفی محصوالت غالب تولید شده در آبی و ردپاي آب کل نشان می تفکیک آب سبز، آب

در بین محصوالت مورد باشد. با توجه به این شکل می %11و  %89باشد که از این مقدار سهم دو جزء آب سبز و آب آبی به ترتیب متر مکعب بر تن می

متر مکعب بر تن بوده و محصول خیار داراي کمترین میزان آب آبی به  14565مطالعه ، محصول باغی نخیالت داراي بیشترین میزان آب آبی به میزان 

عب بر تن بوده و  محصو ل خیار متر مک 925باشد. و از نظر میزان آب سبز محصول پیاز داراي بیشترین میزان آب سبز متر مکعب بر تن می 6535میزان 

 باشد. متر کعب بر تن می 275داراي کمترین میزان آب سبز 
 

 
 ی آبخیز پایاب رودانحوزهمقادیر مربوط به آب سبز، آب آبی و  آب کل محصوالت عمده در  -2کل ش

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

آب مصرفی ) آب سبز یا آب آبی ( و با توجه ردپاي آب یک محصول معیاري براي ارزیابی آب مصرفی محصول ،  از نظر نوع  آنجایی کهاز 

باشد، به بررسی نسبت تقسیم آب آبی و آب سبز و درصد آب مصرفی هر دو جز ) نسبت آب آبی و آب سبز به اب کل مصرفی ( به شرایط اقلیمی می

ه نسبت آب آبی و آب سبز مصرفی جهت مقایسه محصوالت زراعی مورد بررسی از نظر نوع آب مصرفی در حوزه پرداخته شد. مقادیر مربوط ب

نشان داده شده است هر چه این نسبت عدد کوچکتري باشد نشان از باال بودن میزان آب سبز و استفاده بیشتر آن  6به طور مجزا در شکل  زمحصوالت نی

کمترین نسبت آب آبی را به آب  52/4و  69/4هاي پیاز و گوجه به ترتیب با نسبت 6باشد. با توجه به شکل محصول از منابع آبی ناشی از بارندگی می

دهد که این محصوالت بیشترین میزان سبز دارند و محصوالتی مانند نخیالت داراي بیشترین میزان نسبت آب آبی ره به آب سبز دارند و این نشان می

که کشت این محصوالت باعث استفاده بیشتر از توان گفت هاي سطحی  و زیرزمینی در دسترس دارند. در نتیجه میمصرف آب خود را از منابع آب

توان دریافت که نسبت آب آبی به آب سبز در محصوالت باغی بیشتر هاي سطحی و زیرزمینی در دسترس شده. همچنین با توجه به نمودار میمنابع آب

جات از آب آبی ) استفاده از راعی و صیفیدهد محصوالت باغی نسبت به محصوالت زباشد که این نشان میجات میاز محصوالت زراعی و صیفی

 کنند.هاي زیرزمینی ( بیشتري استفاده میهاي سطحی و آبآب

 

 
 (اعداد قرمز رنگ) نسبت آب آبی به آب سبز مصرفی محصوالت زراعی  -3ل شک
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پایاب رودان پرداخته شده است که در آن  ت در حوزه آبخیزتخمین و ارزیابی ردپاي آب آبی و سبز محصوالت عمده مورد کشدر مطالعه حاضر به 

الت میزان آب مصرفی واقعی ) ردپاي آب آبی و ردپاي آب سبز( با استفاده از سند ملی آب ایران محاسبه گردید که نسبت آب آبی به آب سبز محصو

دهد که در حوزه آبخیز پایاب رودان محصوالت باغی در مقایسه با یدر تغییر الگوي کشت در منطقه باشد. نتایج نشان م مؤثرتواند عاملی کشاورزي می

اند و بیشترین میزان آب آبی مصرفی در بین محصوالت مربوط به مرکبات و نخیالت بوده است. و سایر محصوالت داراي آب مصرفی بیشتري بوده

ه به میزان آب واقعی مصرفی توسط محصوالت در بخش کشاورزي با توجباشد. کمترین میزان آب آبی و آب سبز مصرفی مربوط به محصول خیار می

توان الگوي کشت مناسب در حوزه آبخیز مشخص کرد، تعیین الگوي کشت با توجه به ردپاي آب آبی و آب سبز محصوالت موجب حوزه آبخیز می

تواند ضمن افزایش تولید محصول، شت مناسب میحفظ محیط زیست و حفظ امنیت غذایی در تولید بعضی از محصوالت خواهد بود چرا که الگوي ک

شده در طول فرایند تولید محصول( و مطالعات بر تمایز بین آب سبز )آب باران مصرف به انجام  [3] وري آب در کشاورزي گردد.باعث افزایش بهره

ریزي و مدیریت منابع آبی متداول تأکید کرده ر برنامهبر آب آبی دو اند. شده در تولید محصول( تأکید کردهآب آبی )آب سطحی یا زیرزمینی مصرف 

نده براي است؛ امّا مصرف آب آبی به خاطر کمبود هزینه، فرصت باال و تأثیر بزرگ بر محیط، محدود شده است. ضمناً، این مسأله به فاکتوري محدودکن
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کوسیستم زمینی و کشاورزي دیمی در سراسر جهان شده است. شود. آب سبز موجب حفظ اتوسعه اجتماعی اقتصادي در نواحی کمبود آب تبدیل می

باشد؛ بنابراین معناداري آب سبز براي کشاورزي و اکوسیستم تري میکوچک یطیمح ریتأثعالوه، آب سبز عموماً داراي هزینه فرصت پائین تر و به

ه کاهش مصرف آب آبی در تولید کشاورزي و منحرف نمودن محرکی براي بروز نگرانی در میان پژوهشگران بوده است. در این وضعیت، تعیین نحو

سنجی مقدار و نسبت آب آبی  منظور نیل به این هدف، کمیت شده است. به ها به هدف کشورها و مناطق در سراسر جهان تبدیلآب آبی به سایر بخش

جات در حوزه آبخیز نسبت به سایر محصوالت و دن نیاز آبی صیفیبنابراین با توجه به نتایج پژوهش و کمتر بوو آب سبز در تولید محصول اهمیت دارد.

باشند براي کشت در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد محصوالتی نظیر بادمجان و گوجه و پیاز که داراي میزان آب سبز بیشتري نسبت به سایر محصوالت می

الت موجود در حوزه آبخیز و همچنین در استان هرمزگان برآورد شود تا از شود که میزان ذخیره آب سبز در تمام محصوگردند همچنین پیشنهاد میمی

( را شناسایی کرد و از این طریق به خودکفایی جاتیسبزجات و آبی و همچنین سازگار در منطقه )مانند صیفیاین طریق بتوان محصوالت مقاوم به کم

 پایاب رودان با عملکرد باال رسید. زحوزه آبخیدر تولید بعضی از محصوالت کشاورزي در استان و در 
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