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چکیده

در این تحقیق برای بررسی وضعیت منابع آب بخش کشاورزی دشت جیرفت ،نخست تغییرات عمق آبهای زیرزمینیی در دور ای د
ساله با استفاد از روشهای زمین آمار در نرمافزار  Arc Gis10.5بررسی میشود .در ادامه بهمنظور تعیین نقش کاربری کشاورزی در
کاهش سطح آب های زیرزمینی به بررسی عملکرد محصوالت کشاورزی تولیییی ررداتتیه و مقییار آب مییازی بیرای محصیوالت
شاتص محاسبه میشود .همچنین برای تعیین نقش تشکسالی در کاهش سیطح آبهیای زیرزمینیی شیاتصهیای تشیکسیالی
هواشناسی  SPI, RAI, DI,ZSI, CZI, MCZIبا بهر از نرمافزار  RDITبررسی میشود .نتایج این تحقیق افت یک متیری سیطح
آبهای زیرزمینی در هر سال را نشان می دهی .نتایج مربوط به آب میازی ،تولیی و صادرات محصیوالت کشیاورزی آببیر بیا ارزش
اقتصادی رایین را ارائه میدهی .شاتصهای تشکسالی فراگیرترین سالهای تشکسالی شییی را مربوط به سالهای 9737 ،9731
9731 ،و  9711میدانی .در سالهای دیگر تشکسالی با سطح متوسط ولی مکرر وجود دارد که ناشی از ماهیت تشک و بارنیگی کم
در منطقه است و در مواردی نادر با حالتی غیر از تشکسالی روبهرو بود است .با وجود بحران کم آبی ،بیه ویور تیار در منیاوق
تشک و کویری و با وجود مصرف درصی باالیی از منابع آبی در بخش کشاورزی ،الزم است که محصیوالت تولیییی دارای مزاییای
نسبی ،ارزش افزود و کمترین نیاز به آب باشی.
واژه
کلید 


آب میازی ،تراز آب زیرزمینی ،تشکسالی هواشناسی ،دشت جیرفت.

 .1سرآغاز
تغییرات اقلیمی ،رشد جمعیت و به تبه ن تسعهعا اقاده و و
اجام عی و افزایش برواشته

جه نی از من ب نبه

شهیری

) 2008نمسو عینی عدم تساز میه نب ق بهم وعهارا به نب
مدرفی ور ای من خ م هسوتر اعت
) et al., 2007ورج یی ک تق ض

. (Shen et al., 2016; Ji

نب افزایش ی بد ،بخشه

ب عث شده اعت ت بیش از پیش به برهرا جهد نب روبه رو

تسلید مساو

ب شیم). (Ribot et al., 2005; Mekonnen & Hoekstra, 2010

تهدید کساهنهد بهسو ) .(UNDP, 2007ت هدید که هش عه

نب ع مههم مهههم تههممی امنیههت ه ایی ور من ه خ ک ه
نیمه ک ه

اعهت)(Jalota & Arora, 2002; Li et al., 2004

بررا نب ب عنسا عمدهتهری پیسنهد ور منه خ ک ه
نیم ک

و

ب قیم نهده اعهت

* نسیسنده مسئسل:

و

.(Alcamo et al., 2007; ABS,

نبه

ایی ،امنیت

ایی و بخهشهه

زیرزمینی و ت دید فع لیته

جنلهموار ور

ک ورز به که هش

تنسع زیسای و م هالتت مرهیز زیسهای ور اکسعیسهامهه
ک ورز ور من خ ک

و نیم ک

شده اعت (

Tilman

 )et al., 2002از رف ویلر ای من خ ب علت به ر

کهم

Email: hjafari@ut.ac.ir
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به صهسرت بیعهی به

ور ع ه له ه

(Chowdary et al.,

ب زنلر عی عت هه

چه لش کمبهسو نب مساجه هسهاند

اکیههر پژوه ههلرا تمکیههد بسههی ر بههر
مهدیریای نب و حرکهت به عهمت

) 2005ام برواشت مه زاو نب و اعهاد وه یراصهسلی از نب

رویالروه

ب عث ایج و بیت مندی نبخسا هه شهده اعهت و ایه امهر

جمل ای رو ه میتسا ب مدهسم تجه رت نب مجه ز

اجامه عی و اقاده و

ورنینده می تساند ب عث برهرا هه

نبه

برا تدوی عی عت هه نگ ه نه بهرا افهزایش بههرهور

ف ئس بخش ک ورز  07ورصهد منه ب

شیری را مدرف میکنهد

مدرف نب ور تم می ع سح بسی ر مههم اعهت

(FAO, 2017; Gleick,

) .2003بخههش ک هه ورز ور عهه
تممی کننده

جههه نی بهه عنههسا

ا و بزرگتری مدرفکننده من ب نب ،راب ها

تنله تنلی به بخههش نب وارو) .(Madani, 2019همچنههی
پیشبینیشده اعت ت عه ل  0707حهدوو  07ورصهد مهساو
ایی بی ار برا تممی نی زه

جمعیت ور حه ل رشهد

الزم کساههد بهسو ( .)FAO, 2017; Gleick, 2003ور واقه
جمعیاههی تغییههر ی فاه از  0/0بیلیههس ور عه ل  0770به 9
بیلیس ور ع ل  0707نخساهد بسو) .(UN, 2015بخش اعظم
ک سر ایرا نیز ور قلمرو نب و هسایی ک
ع لی از ویژگیه

قهرار گرفاه

اصلی نب و هسا

ایرا مرسسب می شسو (ش هسیی و پرهمت :5990 ،عه ولی
ع ه روو و همال ه را  ،)5990 ،همچنههی عههتوه بههر کمبههسو
ب رندگی (یسعهدی و هماله را  ،)5990 ،پهراکنش ن من عه
زم نی و مال نی (یه ور  )5990 ،و نسعه ن ت شهدید ن ور
مقی اه

روزان  ،فدلی و عه الن از جمله کدسصهی تی

اعت ک مسج

عهدم ا مینه که فی نسهبت به وری فهت

حداقم نب مهسرو نیه ز بهرا مده رف ک ه ورز  ،تغ یه
جری ه

ع ری و عدرهه

زیرزمینی و مد رف انس نی

میشسو .ور واق ک سر ایرا از رفهی ور اقلهیم ک ه
نیم ک

و

ب مردوویت شدید من ب نبی قرار گرفا اعهت

و از رف ویلر بخش ک ورز ورصد بسی ر ب الیی از کم
نب مدرفی ک سر را ب کسو اکاد ص میوههد .همچنهی
بر بخ گزار

وزارت نیرو اعا ه یی از جمله عیسها و

بلسچسا  ،ف را ،کرم  ،و یزو و ع یر ور روه من خ مساج
ب کمبسو نب قرارگرفا اند (گزار

وزارت نیرو.)5991 ،

(Sadek,

).2010ور واق نب مج ز ب حجم نب مهسرو نیه ز بهرا
مهیشهسو

تسلیهد که ال و کهدم ت تعریه

;(Allen, 1988

) Salah, 2014و زم نی ک ک ال تسلید به به زار عرضه
شسو تج رت نب مج ز رو واوه اعت .ب افزایش کمبهسو
نب ور ایههرا مدهههسم نب مج ه ز ب ه مسضههسعی مهههم ور
م لع ت مدیریت من ب نب تبدیم شهده اعت(ب سها نی و
همال را .)5939 ،

عیسام ک ورز ور وضعیت فعلی ق ور ب تممی نی زهه

اعت و وقسع ک

5

اش ره کرو .ورک مدهسم و اعهاراتژ تجه رت نب مجه ز

شسو ).(Fedoroff et al., 2010
بر بخ گزار

ج م نلهر وارنهد ( .)Fedoroff et al., 2010از

شهرعا

جیرفت ور اعها

کرمه

از جمله منه قی

اعت ک ور بخهش ک ه ورز به عنهسا حق به وار اصهلی
نبه

ع ری و زیرزمینی شن کا مهیشهسو .مردهسالت

زراعی ک ت شده ور وشت جیرفت ب صهسرت عه الن به
ترتی

ش مم گنهدم ،جهس ،هندوانه  ،کیه ر ،گسجه فرنلهی،

ذرت ،لسبی  ،نخسو ،عدا ،م

 ،ب قت ،نفاه بلروا رو نهی،

کنجد ،کدو ،گرم  ،عی زمینی ،ب ومج  ،عیر ،لسبی عهبز،
یسنج  ،اعپرا و حن اعت ( نم ر ع زم جه و ک ه ورز
جنههسب اعهها کرمه  ،)5990 ،از جمله مردههسالتی که
بیش تری مس حت را وارند و ب ویلهر منه خ و که رز از
ک سر ص ور میشسند میتسا ب گندم ب مس حت ع

زیر

ک ت 10300هالا ر ،جس ،53501کی رعبز 55507و هندوان
 57901هالا ر اش ره کرو .مردسالت ب ی نیز ش مم عمهد
مرکب ت و کرم اعت .ع

زیر ک ت مردسالت زراعهی

ور جیرفههت  530090هالا ه ر اعههت ( ههرح ج ه م ک شههت
مردههسالت زراعههی جنههسب اعهها کرمهه  )5997 ،و ور
تقسیمبند وزارت نیرو ورح لت «مساجهه به کمبهسو نب»
قرار گرفا اعت (گزار

تمدید ممنسعیت نب زیرزمینهی،

 .)5991ب نرس ک اللس ک ت و مدرف نب ور من خ
ک

و کسیر ب وو فرض وجهسو نب فهراوا و قیمهت

تجزیهوتحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش ...
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فاطمه عادلی ساردو و همکاران

ارزان آب همراه بویه است .به عبدرت ییلر عدم توجاه باه
م دئل اقتصدی یر بخش کشدورز ساب

به خدرز از حوضه ،مطدیعدت ب یدر

انجدم شده است (Chu

شاده اسات تاد

) et al., 2017; Liu et al., 2013, 2015: Ye at al., 2018که

افزویه پدیین و نیادز آبای بادال یر ایان

برخی از این مطدیعدت شادمل ماواری زیار اسات Shikun :و

بخش تویید و صدیر شوی .بر اثار صادیرات آب مجادز از

همکادران  )0750یر مقدیاها باه بررسای آثادر جریاادن آب

یک حوضة آبریز ،حجمی از آب از آن خدرز میشاوی کاه

مجدز بر استرس مندبع آبهد منطقها پریاختهاند .جریدن

اگر این حج آب یر حوضه بدقی بمدند ،میتواند آثدر مثبات

آب مجدز  VWFیر این مقدیه ،راهحلی اسدسای بارا حال

محصوالتی بد ارز

و قدبال تاوجهی یاشاته بدشاد

(Mekonnen & Hoekstra,

مشکل کمبوی آب منطقها و کدرایی آب معرفی شده است.

) .2010از طرف ییلر میدنلین نزوالت آسمدنی ایران حادوی

 Yingminو همکاادران  )0750بااه محدساابه ریپاااد

 000میلیمتر یر سد اسات و باه طاور متوساط حادوی 00
یرصد کشور ماد را منادطق خشاک و نیماهخشاک تشاکیل
مییهند که بهطور متوسط مقدار بدرنادگی یر اساتدن کرمادن
کمتر از 597میلیمتر یر سد است گزار

تمدید ممنوعیت

آب زیرزمینی .)5991 ،همچناین تاراز آب زیرزمینای یشات
جیرفت از سد  09به علت خشک دییهد مکرر و افازایش
بریاشات از آب زیرزمینای یچاادر افات شاادید شاده اساات.
بهطور که یر تدریخ  33-39یشت مجدیاً ممنوعه شاد نظار
به اینکه حیدت این منطقه واب اته باه حیادت اقتصادی بخاش
کشدورز است بد اندک یور خشکی و خشکسدیی به یییل
پدیین بوین متوساط بدرنادگی سادالنه ،اقتصادی عماومی ایان
منطقه یستخو

نوسدندت شدید میشوی.

بد توجه به مواری ذکر شاده یکای از تهدیادهد جاد
برا وضعیت مندبع آب جیرفت یر سد هد اخیار را بدیاد
مصرف بخش قدبال مالحظاه ا از ایان منادبع محادوی یر
بخش کشدورز و نیز کشت محصوالت آب بار یر یشات
جیرفت یان ت .وضعیتی که یر سد هد گاشته نه تنهد باد
انجدم اقدام هد اصالحی و تغییر ایلو کشت باد تغییراتای
قدبل قبو روبه رو نشده است ،بلکه بد افزایش حدر چده هد
غیرمجدز زمینة تشدید خ ادرت هاد را فاراه کاریه اسات.
محدوییت شادید منادبع آب و رقدبات باین کادربر هاد
مختل

برا بهره بریار از مندبع آبی ،عدم رعدیت ایلاو

کشاات متندس ا

بااد میاازان آب قدباال استحصااد از مناادبع

بدالیست ،یزوم مدیریت مندبع آب را یوچندان کریه است.
یر ارتباادب بااد کاادربری مدهااوم آب مجاادز یر بخااش
کشدورز و بهعنوان یک قید محدوییت برا صادیرات آب

اکویوژیکی آب برا محصوالت مختلا

کشادورز یر یاک

منطقه یر چین پریاختهاند و ایلو کشات مندسا

باد ن ابت

ترکیباای هرکاادام از محصااوالت قدباال کشاات را پیشاانهدی یایه
است Yu .و همکدران  )0753یر این مقدیه به بررسای میازان
صدیرات آب مجادز یر کشاور چاین ،روسایه و کشاورهد
عرب ای پریاختااه اساات .و یر نهدیاات تجاادرت آب مجاادز را
نلرشی جدید برا گ تر

یر ایدههاد مادیریت منادبع آب

معرفی کریه است Jinwon .و  )0753 Sandyیر این مقدیه باه
بررسی تویید محصوالت کشدورز  ،صادیرات آب مجادز از
طریق این محصوالت و راهبریهد صرفهجویی آب یر بخش
کشدورز پریاخته شده است .یر این مقدیه برا صارفهجاویی
یر میزان آب مصرفی یر بخش کشدورز به میزان  59یرصاد
از سندریوهد شبیهسدز شده استددیه شده است.
یهقدن و همکادران )5990 ،باه محدسابة بایالن آب
مجادز یر بخاش کشادورز
مجدز ) و ارز

صادیرات و واریات آب

آن یر یو حوضاة آبخیاز باد یو اقلای

متددو ت یر شمد و شرق استدن هرمزگادن پریاختاه اناد.
عدبد و تهادمی پاور  )5990یر مطدیعاه ا باه بررسای
میزان آب مصرفی مجدز بارا محصاوالت کشادورز
عمده یر استدن زنجدن پریاخته اناد .نتادین نشادن یای یر
یک سد پدیاه ،صادیرات محصاوالت منتخا
معدی  00.09میلیون مترمکع

حجمای

صدیرات آب مجادز را

یر پاای یاشااته اساات کااه حج ا عمااد آن مربااوب بااه
محصااوالت باادغی بااویه اساات .صاادیح نیااد و بدسااتدنی،
 ) 5999به بررسی تجدرت محصوالت بدغی و زراعی باد
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رویکری آب مجادز پریاختاه اناد و راهکدرهادیی بارا
کدهش خروز آب از حوضة ارائه شاده اسات .پاژوهش

DI5,ZSI6, CZI7, MCZI8یر یوره ا یه سدیه بد استددیه
از نرم افزار  RDIT 9بررسی می شوی.

حدضر بد نلرشی یکپدرچاه باه برر سای تغییارات ساطح
آب هااد زیرزمیناای یر یشاات جیرفاات بااد اسااتددیه از

 .2مواد و روشها

رو هد زمین آمدر 0می پریازی .یر ایامه به منظور تعیین

منطقة موری مطدیعه محادویه :محادوی مطدیعادتی جیرفات

نقااش کاادربر کشاادورز یر کاادهش سااطح آب هااد

بخشی از حوضة غربی جدزموریدن است که بین طاو هاد

زیرزمینی به بررسی عملکری محصوالت کشدورز تویید

جغرافیاادیی  00 ْ 50و  03 ْ 50شاارقی و عاارضهااد

شده یر یشت جیرفت به ازا یک یوره یه سدیه بارا

جغرافیدیی  03 ْ 50و  09 ْ 59شمدیی و یر جنوب شارق

بر اسدس بیش ترین ساطح

ایران قرار گرفته است .وسعت یشت  0010کیلومتر مربع و

شادمل گنادم،

ارتددس آن از سطح یریاد باین  077-377متار متغیار اسات.

جو ،ذرت ،هندوانه ،خیادر ،سای زمینای ،پیادز ه اتند.

شی

کلی این محدویه از سمت شمد به سمت جناوب و

همچنین یر نهدیت برا یک سد پدیه مقدار آب مجدز

متوسط بدرندگی سدالنه آن  507میلیمتار اسات .یر یشات

محصوالت کشدو رز منتخ

زیر کشت می پریازی .محصوالت منتخا

محدسبه می کند .همچناین از

جیرفت چندین رویخدنة یائمی و فصلی جریدن یارناد کاه

شدن نقش پدرامتر خشک سدیی

مه ترین آنهد رویخدنه هلیلروی است یفتر مطدیعدت پدیاه

یر کدهش سطح آب هد زیرزمینی یشت جیرفت ،تعدای

مندبع آب .)5991 ،شکل .)5یر این پژوهش یو شهرساتدن

را برا محصوالت منتخ
طرف ییلر برا مشخ
 0شاادخ

خشااک ساادیی هواشندساای

SPI 3, RAI 4,

جیرفت و عنبرآبدی موری نظر قرار گرفته است.

شکل .1موقعیت جغرافیایی دشت جیرفت در جنوب استان کرمان

تجزیهوتحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش ...
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 .1-2روش انجام تحقیق

مصاارفی یر محصااوالت کشاادورز و یر نهدیاات بررساای

یر این تحقیاق رو هاد باه کدرگرفتاه شاده شادمل ساه

شدخ

ق اامت اسااتددیه از رو هااد زمااین آماادر باارا بررساای

طور مجزا بیدن میشوی.

هد خشکسدیی هواشندسی است کاه یر ایاماه باه

وضعیت تراز آب هد زیرزمینی ،محدسبة مقدار آب مجدز

شروع
مرحله اول :جمع آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق

اطالعات هواشناسی ،هیدرولوژیکی ،نیازهای آبی ،مشخصات زمینهای کشاورزی ،طول دورههای
رشد گیاهان مختلف ،الگوی کشت آببران ،مقادیر مصرف آب ،اطالعات زراعی هر محصول

مرحله دوم :تعیین تغییرات ترازآبهای زیرزمینی

مرحله سوم :محاسبة آب مجازی

آزمون نرمال بودن دادهها با استفاده
ازآزمونهای شایپرو-ویلک و کلموگراف-
اسمیرنوف درمحیط SPSS

محاسبة آب مجازی سبز و آبی در
محصوالت کشاورزی منتخب بر
اساس بیشترین سطح زیرکشت
مرحله چهارم :بررسی وضعیت منطقه از نظر خشکسالی هواشناسی

بررسی وضعیت منطقه از نظر شاخص
خشکسالی هواشناسی SPI, RAI, DI,ZSI,
CZI, MCZIدر دورهی تحقیق با استفاده از
نرمافزار RDIT

تعیین تغییرات تراز آبهای زیرزمینی بر
اساس روشهای زمین آمار
مرحله پنجم :تحلیل نتایج

جمعبندی و نتیجهگیری)

شکل .2نمودار مراحل اجرایی تحقیق

 .2-2بررسییو ویییآی

آ هییاز ززرزمی ییو د یی

آب یر چدههد زیرزمینی منطقة موری مطدیعه بهعنوان مبناد

جیرف

کدر استددیه شده اسات .بارا بررسای نرماد باوین یایههاد

بهمنظور بررسی تغییرات سطح آبهد زیرزمینای یر منطقاة

بهمنظاور اساتددیه از رو هاد زماین آمادر از آزماونهاد

موری مطدیعه از مجموعه رو هاد زماین آمادر باد انتخادب

شدیپرو-ویلک و کلموگراف -اسمیرنوف یر نرمافازار

رو

 Krigingو نوس  Ordinaryاستددیه شده است .نخ تین

SPSS

استددیه شده است.

تجربههد باهکادرگیر رو هاد زماینآمادر باه مدهاوم
امروز آن بر اسدس نظریدت ی  .جی .کرین مهندس معادن

 .3-2محاسبة آ

اهل آفریقد جنوب مبنی بر وجوی نوعی رابطه همب اتلی

بررسیهد نشدن مییهد که عمد فعدییتهد کشادورز یر

بین بخشهد ک عیدر و پرعیدر یر قطعها معدنی آغدز شاد

جنوب استدن کرمدن از یحدظ مقدار وزنی تویید و همچناین

) .(Kardan Moghaddam & Khashei Siuki, 2012ساطح

سطح زیر کشت ،مربوب به یشت جیرفت است کاه شادمل

مجازز محصوالت کشاورزز
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شهرسااتدنهااد جیرفاات و عنبرآباادی اساات .باادین منظااور

جیرفاات و عنبرآباادی واقااع یر یشاات جیرفاات را یر یور

اطالعدت موری نیدز برا ارزیدبی ریپد محصوالت مختل

آمدر یه سدیه نشدن ماییهاد .شادیدن ذکار اسات یر ایان

کشدورز یشت جیرفت از جمله مقدار تویید و سطح زیار

بررسی محصوالت گلخدنها یحدظ نشده است.

کشت ،عملکری و نیدز آبی محصوالت مختل

از آنجدیی که اطالعدت گیدهی موری نظر برا تنظیمدت

بد مراجعه به

ساادزمدن جهاادی کشاادورز جیرفاات ،ساادیت ساادزمدن و

نرمافزار  CROPWATایزامی است ،مقدار ضری

آمدرندمههاد ارائاه شاده توساط وزارت جهادی کشادورز

)(Kcو عمااق ریشااه محصااوالت کشاادورز مختلاا

استخراز شده است .یر مرحلة بعد تعدای از محصاوالت

یایه هد استدنداری فدئو به یست آمد .همچنین از اطالعادت

کشاادورز انتخاادب شاادند کااه سااطح و عملکااری ساادالنة

اقلیمی و بدرندگی بلند مادت بارا اساتددیه یر نارمافازار

بیشتر را به خوی اختصدص یایه بویند و سپس ریپد آب

 CROPWATبهرهبریار شد .جدو  9مشخصدت گیدهدن

برا آنهد محدسبه شد .شکل  0عملکری متددوت یو منطقاة

جو
خیار
گوجه فرنگی

ذرت
سیب زمینی
بادمجان

منتخ

گیادهی
از

را بیدن میکند.

250000

250000

200000

200000

150000

150000

100000

100000

50000

50000

0

0

ذرت دانهاى
سیب زمینى
بادمجان

گندم
هندوانه
پیاز

جو
خیار
گوجهفرنگى

گندم
هندوانه
پیاز

شکل .3عملکرد (تن در هکتار) محصوالت منتخب در شهرستان جیرفت و عنبرآباد از سال 1331-1331
(منبع :آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی)

 .4-2محاسبات ردپاز آ

استدنداری فدئو باه یسات آماد  .)FAO, 2014همچناین از
57

55

آب مجاادز از سااه جااز آب آباای  ،آب ساابز و آب

اطالعدت اقلیمی و بدرندگی بلناد مادت بارا اساتددیه یر

خدک تر  50تشکیل شده است رابطاة  ،)5کاه یر آن ،هار

نرمافزار CROPWATاساتددیه شاد .جادو  9مشخصادت

جزء از ریپد آب محصو زراعی ،بهصورت مترمکع

بر

کیلوگرم بیدن میشوی.
یر این تحقیق برا محدسابة آب مجادز محصاوالت
مختل

به یو ق امت آب سابز و آب آبای باد اساتددیه از

رو هد ارائه شده پریاختاه شاده اسات.

& Hoekstra

 .)Chapagin, 2008; Hoekstra et al., 2011از آنجدیی کاه
اطالعاادت گیاادهی مااوری نظاار باارا تنظیماادت ناارمافاازار
 CROPWATایزامی است ،مقادار ضاری
عمااق ریشااه محصااوالت کشاادورز مختلا

گیادهی ) (Kcو
از یایههااد

گیدهدن منتخ

را بیدن میکند.

WF  WFblue  WFgreen  WFgrey

)5

تبخیر و تعرق گیاده ) (ETcاز حدصالضارب تبخیار و
تعرق پتدن یل گیاده مرجاع))(ET0یر ضاری
بهیست
)0

میآید.

گیادهی

Kc

ETc  Kc  ET0

تبخیر و تعرق گیده مرجع بر مبند معدییه پنمن -مدنیت
فدئو محدسبه شده است .یر این رابطه  Rnتدبش خادص یر

تجزیهوتحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش ...
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سطح پوشش گیدهی) T ، (MJm-2 d-1متوسط یماد هاوا
یر ارتددس  0متر از سطح زمین

)9
900
) u 2 (es  ea
Tem  273
)    (1  0.34u 2

 U2 ،متوسط سارعت

بادی یر ارتداادس  0متار از سااطح زمااین ) (m/sو

0.408( Rn  G )  

es – ea

کمبوی فشدر بخدر یر ارتددس  0متر از ساطح زماین

ET0 

)(Kpa

را نشدن مییهد.
جدول  .1ویژگیهای عمده محصوالت منتخب تولیدی دشت جیرفت

ندم محصو

طو یوره رشد

تبخیر و

تعرق)mm( ET0

بدران

مؤثر))mm( (Peff

نیدز خدی

آبیدر

گندم

519

031

507

5017

جو

599

019

570

5907

ذرت

591

097

7

0977

هندوانه

515

190

39

9137

خیدر

579

531

39

907

سی زمینی

507

109

573

9057

پیدز

507

930

507

0007

()mm

( منبع :نرمافزار  Net Watو یافتههای تحقیق)

 .5-2ردپاز آ

سبز

یر این رابطه طو Tمدت رشد گیده یر یوره رشاد  dروز

آب سبز به حجمی از آب اطالق مایشاوی کااه یر منادطق

است که اطالعدت مربوب به آن برا محصاوالت منتخا

یر

غیراشبدس خدک به صورت رطوبت خدک ذخیااره مایشاوی.

جدو  ...آوریه شده است.

این منبع آبی یر مندطق یی بهصورت مااؤثر صارف تعارق

را نشدن مییهد .همچنین قدبل ذکر است که عادی  57تبخیار و

گیاادهی ماایشااوی یاااد از ساااطح خااادک و آبهااد آزای

بار

بهصورت تبخیار از یساترس خادرز میشوی
 .(Obuobieبر طبق رو

)et al., 2005
& Hoekstra

 1استددیه میشوی .)Hoekstra et al., 2011

 )Chapagain, 2011مقاادار آب ساابز از طریااق معدییااه 0
محدسبه میشوی.

CWU green
)1
یر رابطة یک
سبز گیده یر منطقاه مترمکعا
محصو

WFgreen 

)0



از رابطة



ETgreen  min Pe , ETc

ردپای آب آبی
آبهااد زیرزمینااای و آبهااد ساااطحی )یریدچااههااد و

مقادار مصارف ریپاد آب

رویخدنههاد) آب آبای را تشاکیل ماییهناد و باه مجماوس

بار هکتادر) و  Yعملکاری

مقدار از ایان آب کاه توساط گیاده بارا رشاد اساتددیه

کیلوگرم بر هکتدر) است .مقادار مصارف ریپاد

آب سبز گیده بهصورت رابطه  9محدسبه میشوی.
T

)0

تعرق را از میلیمتر به حج آب یر واحد زمین مترمکع
کیلوگرم) تبدیل میکند .برا محدسبة مقدار

ارائه شده توساط

Y

تبخیر و تعارق آب سابز

CWU green  10   ETgreen
d 1

میشوی ،ریپد آبی آب نادم یاری علیقلاینیاد و همکادران،
 .)5990ریپد آبی نیز مدنند ریپد سبز محدسبه میشاوی و
تنهد تددوت آن یر ق مت تبخیر و تعارق اسات .بار طباق
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ارائااه شااده توسااط Hoekstraو)0755 Chapagain

مقدار آب آبی از طریق معدییه  0محدسبه میشوی.

CWU blue
Y

)0
یر رابطة 3

 .)1967یهک او معارف مقادار بدرشای اسات کاه از 57

WFblue 

بر هکتدر) و  Yعملکری محصاو

کیلوگرم بر هکتدر) است.
T

d 1

شاخص(ZSI) Z-Score

رابطه  9استددیه میشوی.

ETblue  max0, ETc  Pe 

شاخصهای خشکسالی هواشناسی

شدخ

یر سد  5990ارائه شاده اسات و معماوالً باد
 SPIاشتبده گرفته مایشاوی بیشاتر شابیه باه

است  ،امد بدون نیدز به تندس

برا محدسبة مقدار تبخیر و تعرق آب آبای  ETblueاز
)9

مقیدس مدهدنه ،فصلی و سدالنه است.
این شدخ

CWU blue  10   ETblue

)3

یرصد بدر

کمتر بدشد و به همین ترتی

باد یهاک یها

ایامه یاری .مقیدس زمادنی ماوری اساتددیه یر ایان شادخ

مقدار مصارف ریپاد آب آبای

گیده یر منطقه مترمکع

طوالنی به  57بخش تق ای مایشاوی

Gibbs & Maher,

31

یایههاد بادر

CZI

یر توزیاع

گدمد ید پیرسون نوس  IIIاست.
شااخص ) CZI (China-Z Indexو

MCZI (Modified

)CZI

این شدخ

یر سد  5990ارائه شده است .ایان شادخ

بر اسدس تبدیل ریشه سوم ویل ون -هیلدرتی شکل گرفتاه

برا پدسخ یاین به این سؤا که آید کدهش چشملیر سطح

است .محدسبدت این شدخ

آبهااد زیرزمیناای تنهااد واب ااته بااه افاازایش زمااینهااد

یایههد بدرندگی از توزیع پیرسن نوس  9تبعیت میکند.

براین فرض استوار است کاه

کشدورز و مصارف آب مجادز اساتن نیادز اسات تاد
تغییرات اقلیمی شدمل خشکسدیی نیز بررسی شوی .ارزیدبی
و پدیش خشکسدیی بار اسادس شادخ

هاد آن یکای از

راه هد تعدیل خشکسدیی است .یر این تحقیق  0شدخ
خشکسدیی هواشندسی بررسی میشوی.
شدخ
مختل

زمدنی  01،50،0،9،5و  13مدهه) تعری

استدنداری شاده یاد  SPIبارا مقیادسهاد
شده است

 )McKee et al.1993, 1995شدخصی پرطرفدار باهمنظاور
پاادیش وضااعیت خشااکساادیی یر کلاارایو ارائااه شااده
است).(Karabulut, 2015; Deo, 2011
شاخص ناهنجاری بارش ()RAI
این شدخ

که یر سد  5900توسط رو ارائه شده است

یارا یو ندهنجدر مثبت و مندی است و بر اسدس محدسبة
انحراف مقدییر بدرندگی از نرمد است.
شاخص دهکها ()DI
یر این شدخ

توزیع بدر

 .1-3تراز آ هاز ززرزمی و
قدباال ذکاار اساات باارا ایاان بررساای از آماادر چاادههااد
مجدز شرکت مدیریت مندبع آب استدن کرمدن )5993 ،شدمل
سطح آب زیرزمینی و موقعیت مکدنی آنهاد اساتددیه شاده

شاخص بارش استاندارد شده ()SPI
بدر

 .3نتازج

باه وقاوس پیوساته یر یورها

است و چده هد غیرمجدز یحدظ نشده است .یر این بررسی
به علت روابط غیرخطی طبیعت ،ق مت پدیینیست یشات
جیرفت نیز یر نظر گرفته شده است .نتدین نشدن مییهد که
عمق آب از حواشی یشت به سمت بخش میادنی یشات و
خروجی یشت بهتدرین کدهش مییدبد .شابکه پیزومتریاک
یر محدوی مطدیعدتی جیرفت از ساد  00-00تهیاه شاده
است و افتوخیز سطح آب به طاور متوساط سادالنه 7/00
متر افت سطح آب زیرزمینی برآوری شده اسات شاکل .)1
تراز آب زیرزمینای یشات جیرفات از ساد  09باه علات
خشکسدیی هد مکرر و افزایش بریاشت از آب زیرزمینای
یچدر افت شدید شاده اسات گازار

تمدیاد ممنوعیات

محاادوی مطدیعاادتی جیرفاات و فدریاادب شاارقی.)5991 ،

تجزیهوتحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش ...
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به طور که یر سد  31یشت مجدیاً ممنوعه شاد و ساطح

اینکه سد پنج ممنوعیت ،سد آبی  33-39اسات و افات

تراز آب زیرزمینی  057/799متر بوی ،پس از گاشت مدت

محدسبه شده یر سد آبی  30-33نشدن می یهد که یر ایان

چهدر سد از ممنوعیت یر مهر  33تاراز آب زیرزمینای باه

سد تراز آب زیرزمینی از  070/003متر باه  079/000متار

 079/000متر رسیده است یر این فدصله چهدر سد بهطاور

کدهش یدفته است بهطور که یر این ساد  5/90متار افات

متوسط سدالنه  5/05متر افات ساطح آب زیرزمینای نشادن

سطح آب زیرزمینی مشدهده شده اسات .باه طاور کلای یر

یایه ماایشااوی و باارا هاار سااد معاادی  00/03میلیااون

فدصلة زمدنی  5930تد  5990حادوی بایش از  57متار افات

مترمکع

ک ر مخزن محدسبه شده اسات .باد توجاه باه

سطح آب زیرزمینی قدبل مشدهده است.
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شکل .4تراز سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)

افت آب زیرزمینی،ک ر حج مخازن آب زیرزمینای،

آبی نیز مقادار آب مصارفی باه ترتیا

شادمل ،055 ،937

کاادهش کیدیاات آب ،کاادهش آباادهی چاادههااد ،افاازایش

 501 ،30 ،573 ،505 ،597 ،370و  500ییتاار یر کیلااوگرم

ک شکنی و جدبهجدیی چدههد و فرونش ات زماین از آثادر

است.

بریاشت بیرویه آب از آبخوانهد

است.

نتدین نشدن یای یر بین محصاوالت کشادورز انتخادب
شده بد بیشترین سطح زیرکشت گندم و جو باه ترتیا

 .2-3آ

مجازز مصرفو در محصوالت کشاورزز

باد

مقدار  0005و 0709ییتر یر کیلوگرم یارا بیشترین مقادار

یر ایاان راسااتد وضااعیت توییااد و صاادیرات محصااوالت

مصرفی آب مجدز ه تند .همچنین قدبال ذکار اسات کاه

بر اسدس سطح زیر کشت) شدمل گندم،

محصویی چون هندوانه به طور میدنلین نیدز به  951ییتر یر

جو ،ذرت ،سی زمینی ،گوجهفرنلی ،بدیمجدن ،پیدز ،خیدر و

کیلوگرم آب مجدز سبز و آبای یاری .ایان موضاوس نشادن

هندوانه بررسی شد و میزان آب مجدز بد استددیه از مدهوم

می یهد بد توجه به سیرصعوی سطح زیرکشت محصوالت

آب سبز و آب آبی برا تویید این محصوالت محدسبه شد.

کشدورز منتخ  ،رویه توییدات کشادورز یر منطقاه باه

شکل  1میزان آب مجدز مصارفی ایان محصاوالت را یر

سمت تویید ارزان ترین و پرآببر ترین محصوالت حرکات

سد  5990نشدن مییهد .مقدار آب سابز مصارفی یر ایان

کریه و ایبته این محصوالت بیشترین سه صادیرات را نیاز

کشدورز منتخ

محصوالت به ترتی

،099 ،039 ،109 ،937 ،5900 ،5017

 510 ،000و  503ییتر یر هر کیلوگرم است .یر آب مجدز

به خوی اختصدص یایه است که نیدزمند تقویات جنباههاد
مدیریتی تویید و صدیرات این محصوالت است.
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اخصهاز خشکسیایو هوا اسیو

از جمع آور یایه هد بدر

جیرف

ای تلده هد موری بررسای ،از

سدزمدن هواشندسی جیرفت نواق

یر این تحقیق برا بررسای خشاکسادیی یر  53ای اتلده

رو

هواشندسای موجاوی یر منطقاه و اطاراف آن از  0شاادخ

از شدخ

آمدر موجوی از طریاق

ه ب تلی بین ای تلدههد بدزسدز شد ،سپس هرکدام
هد بد بهره از نرمافزار RDITبررسی شد.

خشکسدیی هواشندسی استددیه شده است .بدین منظور پس
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شکل  .4مقدار آب مجازی مصرفی در کیلوگرم محصوالت منتخب تولیدی در دشت جیرفت در سال 1331
(منبع :یافتههای تحقیق)
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شکل  .1وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر شاخصهای خشکسالی هواشناسی (منبع :یافتههای تحقیق)

تجزیهوتحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش ...
فاطمه عادلی ساردو و همکاران
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میزان بدرندگی و توزیع ندمندس

یر ایان تحقیاق یشات جیرفاات یر جناوب اساتدن کرماادن

تبخیربدال ،بدیهد شادید ماوقتی و نوسادن یرجاه حارارت

بااهعنااوان منطقااها بااد پتدن اایل باادال توییااد محصااوالت

شرایط اقلیمی ندمندسبی را یر شهرستدن جیرفت ایجدی کریه

کشدورز بهعنوان نمونه موری مطدیعه انتخدب شاده اسات.

است.

زمدنی و مکدنی بادر هاد،

یر این مطدیعه آمادر و اطالعادت مرباوب باه یو شهرساتدن

نتادین حدصال از ساه بخااش تغییارات عماق آبهااد

جیرفت و عنبرآبدی یر یشات جیرفات یحادظ شاده اسات.

زیرزمینی ،آب مجدز مصرفی یر محصوالت کشادورز و

نخ ت وضعیت یشت از منظر تغییرات عمق آب زیرزمینی

شدخ

هد خشکسدیی یر یشت جیرفت یازوم مادیریت

بررسی شد که نتدین به طور متوسط افات یاک متار عماق

مندبع آب یر این بخش را یوچندان کریه اسات .باد وجاوی

آبهد زیرزمینی به ازا هرسد را نشدن مییهد .تراز آب

بحران ک آبی یر ایران و به طور خدص یر مندطق خشک و

زیرزمینی یشات جیرفات از ساد هاد گاشاته باه علات

کویر مدنند کرمدن ،و بد وجوی آنکه یرصد زیدی از منادبع

افزایش بریاشات بایش از حاد از آب زیرزمینای باه یییال

آبی یر بخش کشدورز مصرف میشاوی ،مایتاوان نتیجاه

حدر چدههد غیرمجدز و خشکسادییهاد مکارر

گرفت که صدیرات این نوس محصوالت کشادورز مزیات

یچدر افت شدید شده است و طبق بررسی صاورت گرفتاه

تجدر مندطق خشک نی ت .یکی از محصوالتی که کادمالً

یر این تحقیق و صحت سانجی نتادین حدصاله باد آمادر و

سنتی و بدون برندمه جدمع کشت میشوی هندوانه است کاه

گزار هد سدزمدن مندبع آب شهرستدن جیرفات باه طاور

بد توجه به میزان آب بار بادال بار طباق محدسابدت ایان

کلی یر فدصلة زمدنی  5930تد  5990حدوی بیش از  57متار

پژوهش ،حادوی  977ییتار بارا هار کیلاو) بحاران آب و

افت سطح آب زیرزمینی قدبل مشدهده است.

قیمت پدیین منطقها این محصو نیدزمند بررسی بیشاتر از

گ تر

یر این راستد وضاعیت توییاد و صادیرات محصاوالت

جنبههد اقتصدی بد توجه باه مدهیات خشاک و کا آبای

بر اسدس سطح زیر کشت) بررسی شاد

منطقه است .همچنین بد کنتر و مدیریت عرضاه و تقدضاد

و میزان آب مجدز برا توییاد ایان محصاوالت محدسابه

یر زمینة کدشت محصوالت ،به گونه ا برندمه ریز شوی که

شد .این موضوس نشدن می یهد رویه توییدات کشدورز یر

تویید محصوالت آب بر به انداز نیدز یاخلی حوضه بدشاد

منطقه به سمت تویید ارزانترین و پرآببرترین محصوالت

و به نوعی بد این محدوییت شادید آبای ،صادیرات آب باد

حرکت کریه و ایبته این محصوالت بیشترین سه صدیرات

سدزوکدرهد مدیریت مندبع آب یر این مندطق مرتدع شاوی.

را نیز به خوی اختصدص یایه است.

برا توسعة کشدورز الزم اسات وزارت جهدیکشادورز

کشدورز منتخ

یر ایامه شدخ

هاد خشاکسادیی هواشندسای بارا

ارزیدبی یرستی از مندبع آبی موجوی یاشته بدشد و بر اسدس

یورها  07سدیه از ساد  1374تاد  1394بررسای شاد .یر

آن به کشدورزان ایلو کشت بدهد .ترجیح این اسات کاه

خشک سدیی هواشندسی مقدییر بدرنادگی ن ابت باه مقادار

محصوالتی یر این منادطق توییاد شاوی کاه یارا مزایاد

میدنلین سنجیده میشوی .نتدین حدصل از این بخش وجاوی

ن بی ،ارز

خشک سدیی یائمی بد توجه به مدهیت خشاک و کا بادران

بهرهور آب یر بخش کشدورز تنهد  99یرصد و بهعنوان

منطقه را تأکید میکند و بهجاز چنادین ساد باد وضاعیت

یک چدیش مطارح اسات .یر ایان راساتد ایلوهاد کشات

خشکسدیی شدید ،بقیه سد هد یر حدیت خشکسادیی غیار

هم دز بد اقلی ارائه شده توسط سدزمدن جهدی کشادورز و

شدید ه تند .یر واقاع اساتدن کرمادن رو کمربناد آب و

تشویق کشدورزان به استددیه از آن میتواند گادمی ماؤثر یر

هوایی خشک و نیمهخشک زمین واقع شده است و کمباوی

زمینة مدیریت آب یر این مندطق بدشد .همچنین بدیاد آگاده

افزویه و کمترین نیدز به آب بدشد ،زیرا میزان
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بوی مصرف آب یر بخش کشدورز بد مبدحثی مدنند اشاتغد

و فندوران کشور به شمدره طرح  93750711صاورت گرفتاه

پدیدار ،امنیت غاایی و استقال کشور گره خوریه اسات کاه

است که نوی ندگدن کمد تشکر و قدریانی را یارند.

یر واقع بهینهسدز مصرف آب یر سه حوز بدزیهی ،انتقاد
و توزیع بدید من ج بررسی و سیدستگاار شاوی .یر ایان

زاددا

ها
1. virtual water trade
2. geostatistical methods
3. Standardized Precipitation Index
4. Rainfall Anomaly Index
5. Deciles Index
6. Z-Score Index
7. China-Z Index
8. Modified CZI
9. Rain-based Drought Indices Tools
10. blue water
11. green water
12. gray water
13. metrological drought

راستد عالوه بار هدفمناد شادن حکمرانای مادیریت آب یر
کشور ،تقویت و هم دنسادز سیدساتهاد وزارت جهادی
کشدورز و وزارت نیرو نیاز یر اویویات ه اتند .راه بارون
رفت از وضع موجوی ،گدتمدن مشترک بین تمادم بخاشهاد
کشور یربدره مدیریت آب است تاد مادیریت آب یر جدمعاه
بهویژه یر بخش کشدورز بد رویکری علمی متحو

شوی.

تشکر و قدردانو
این پژوهش بد حمدیت مدیی صندوق حمدیت از پژوهشالران
م ابع

بدغ تدنی ،س،ا ،.مهرآبدی بشرآبدی  ،ح ،.زارس مهرجری  ،م،ر .و شرافتمند ،ح .5939 .کدربری مدهاوم آب مجادز یر مادیریت منادبع آب
ایران .مجله تحقیقدت مندبع آب ایران.93-03 :)5 0 .
یفتر مطدیعدت پدیه مندبع آب ،شرکت سهدمی آب منطقها کرمدن .وزارت نیرو.5991 ،
سدیت سدزمدن جهدی کشدورز ،

www.maj.ir/5990

صدیح نید ،ن .و بدستدنی ،م .5990.بررسی راهبری تجدرت آب مجدز محصوالت زراعای و بادغی یر ایاران .بررسای راهباری تجادرت آب
مجدز محصوالت زراعی و بدغی ایران .نشریه آبیدر و زهکشی ایران.000-007 :)55 0 .
طرح جدمع کدشت محصوالت زراعی جنوب استدن کرمدن ،طرح شش توسعه .جهدی کشدورز جنوب استدن کرمدن.5997 .
عدبد  ،س .و تهدمیپور ،م .5990 .اندازهگیر و تحلیل تراز تجدر آب مجدز یر بخش کشدورز استدن زنجدن .مجله تحقیقدت اقتصدی
و توسعه کشدورز ایران.351-370 :)1 10 .
عدییی سدریو ،ف ،.صدیحی ،ا .و صدیحی ،ر .5990 .تحلیل مقدی ها گزار

وضعیت محیطزی تی ) (SOERشاهر تهاران و ینادن بارا

رسیدن به مؤیدههد پدیدار محیط شهر .030-000 :)1 19 .
گزار

تمدید ممنوعیت محدویه مطدیعدتی جیرفت و فدریدب شرقی ،شرکت سهدمی آب منطقه کرمدن.5991 ،

یوسدی ،ح ،.محمد  ،س ،.نورایلهی . ،و سدیاتی نژای ،س،ز .5990 .ارزیدبی شدخ

ریپد آب محصوالت زراعی و بدغی استدن تهاران.
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