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تحلیل راهبردهای مدیریت منابع آب به روش  TOPSISبر مبنای ردپای آب محصوالت کشاورزی در حوضۀ دز
ماندانا چاآخوری ،8نرگس ظهرابی ،2حسین فتحیان

*3

 2 ،1و  .3گروه مهندسی منابع آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت 1311/12/12؛ تاریخ تصویب )1022/20/22

چکیده
کمبود انرژی ،آب و منابع غذایی ناشی از رشد سریع جمعیت ،تغییرات آبوهوایی ،عدم تعادل اکوسیستمها و تنوع اقتصادی،
بزرگترین چالش برای جهان امروز است .در این مقاله ،مدیریت منابع آب ،انرژی و غذا با رویکرد  Nexusو با استفاده از مفهوم
ردپای آب در حوضۀ آبریز دز واقع در استان خوزستان بررسی میشود .به این منظور ،ردپای آب محصوالت عمدۀ زراعی و باغی
کشتشده در این حوضه محاسبه شد .برای ارائۀ راهکارهای راهبردی در مدیریت منابع آب با توجه به سه مؤلفۀ آب ،غذا و
انرژی از روش تحلیلی  TOPSISاستفاده شد .نتایج نشان داد باالترین شاخص ردپای آبی محصوالت بهترتیب مربوط به ماش،
برنج ،نیشکر و کلزا بوده که بهترتیب معادل  2971 ،1762 ،9494و  2116مترمکعب در تن است .با توجه به تحلیل و اولویت
راهبردهای مؤثر بر مدیریت منابع آب ،غذا و انرژی به روش  ،TOPSISپنج معیار جمعآوری و استحصال بهینۀ منابع آب ،غذا و
انرژی ،تغییر الگوی آبیاری و اجرای روشهای کمآبخواه ،سهمیهبندی منابع آب کشاورزی ،توسعۀ مدیریت ریسک و بحران برای
جلوگیری از نقصان در کمیت و کیفیت منابع آب ،غذا و انرژی در راستای بهبود محصوالت کشاورزی ،بازچرخانی و استفادۀ مجدد
از آب با تأکید بر جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز با بهکارگیری روشهای نوین استحصال آب به عنوان
راهبردهای بااهمیت و تأثیرگذار در ردۀ اول تا پنجم قرار گرفتهاند.
کلیدواژگان :ردپای آب ،روش  ،TOPSISمدیریت منابع آب ،محصوالت کشاورزی.

* نویسندۀ مسئول

Email: fathian.h58@gmail.com
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مقدمه
کمبود انرژی ،آب و منابع غذایی ناشی از رشد سریع جمعیت،
تغییرات آبوهوایی ،عدم تعادل اکوسیستمها و تنوع
اقتصادی ،بزرگترین چالش برای جهان امروز است .کمبود
این منابع میتواند بیثباتی اجتماعی و سیاسی ،درگیری
ژئوپلتیک و آسیبهای زیستمحیطی جبرانناپذیری را به
وجود آورد .گرایشهای جهانی مانند شهرنشینی،
جمعیتشناسی و تغییرات آبوهوایی که در حال حاضر در
جریان هستند ،چالشهای جدی برای توسعۀ پایدار و
مدیریت منابع انسانی به شمار میروند .به طور خالصه،
پایداری درازمدت مستلزم استراتژیهای یکپارچه است ،با
پذیرش اینکه بسیاری از منابع طبیعی مانند آب ،زمین،
سوختهای فسیلی و مواد معدنی به علت سوء استفاده از
آنها ،کاهش مییابد .بنابراین ،افزایش نیازهای آبی و ارتباط
مستقیم آن با بخش کشاورزی و انرژی ،ضرورت برنامهریزی
مناسب بهرهبرداری منابع مختلف آب ،انرژی و غذا را ایجاد
میکند ،تا تعادل و توازنی بین جریان برداشت و بهرهبرداری
از منابع تولید و میزان تولید محصوالت کشاورزی ایجاد شود.
با توجه به ارتباط نزدیک سه منبع آب ،انرژی و غذا و
همچنین ،تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر ،مفهوم جدیدی به نام
رویکرد پیوندی ) (NEXUSیا رویکرد همبست مطرح شده
است که اشاره به ذات یکپارچه و اثرات متقابل برنامهریزی
آب و غذا و انرژی دارد [.]1
بخش کشاورزی بهعنوان مهمترین بخش تولیدکنندۀ مواد
غذایی کشور نهتنها مصرفکنندۀ انرژی است ،بلکه مهمترین
عرضهکنندۀ انرژی نیز محسوب میشود .نظر به اینکه بخش
کشاورزی از یکطرف با محدودیت منابع تولید روبهرو بوده و
از سوی دیگر ،تأمینکنندۀ امنیت غذایی جمعیت در حال
رشد است ،باید تعادل و توازنی بین جریان برداشت و
بهرهبرداری از منابع تولید و میزان تولید محصوالت کشاورزی
ایجاد شود .در واقع ،روند استفاده از منابع تولید باید به شکل
پایدار و در راستای توسعۀ پایدار باشد .توسعۀ پایدار بر اساس
تعریف در سال  1112در «کنفرانس زمین» عبارت است از:
رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسلهای آینده در
راستای تأمین نیازهایشان [ .]2طبق برآوردهای فائو ،بخش
کشاورزی برای تأمین نیاز افزایش جمعیت تا سال  2202باید
تولیدات خود را تا  02درصد افزایش دهد [ .]3همچنین ،بر
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اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی [ ]0مقدار مصرف
انرژی تا سال  2230حدود  02درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین ،بر اساس پیشبینیهای فائو تا سال  2202حدود
 12درصد مصرف آب آبیاری افزایش خواهد داشت .درنتیجه،
با رشد تقاضا ،رقابت بر سر منابع نیز افزایش خواهد یافت.
تضمین فراهمی آب ،غذا و انرژی و امنیت هر سه بخش بدون
کاهش منابع طبیعی بهعنوان چالشی بزرگ در منطقۀ آسیا
شناخته میشود .به این دلیل ،از سال  2210به بعد سازمان
ملل متحد مجموعهای از اهداف را موسوم به  1SDGsبا هدف
دستیابی به توسعۀ پایدار درازمدت جوامع انسانی و تضمین
فراهمی غذا ،آب و انرژی به منظور پایداری برای نسلهای
آینده در دستور کار خود قرار داد [ .]0در راستای عملیاتی
کردن این اهداف ،محققان چارچوبهای و رهیافتهای
میانرشتهای و تخصصی متعددی را برای دستیابی به نوعی
توازن و تعادل پویا و بهینه در تولید و مصرف منابع ارائه
کردهاند که از مهمترین آنها ،همبست یا پیوند آب ،انرژی و
غذا است .بر اساس این رهیافت آب ،انرژی و امنیت غذایی
عناصر کلیدی کانونی برای کاهش فقر با تضمین منابع کافی
برای حفظ و بهبود معیشت از راه عادالنه است؛ که بهطور
همزمان ،حفظ اکوسیستم برای حفظ محیطهای طبیعی
سالم و بهرهبرداری از اکوسیستم را از طریق تأمین ارائۀ
خدمات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای امرار معاش الزم
و ضروری میداند [ .]0در این راستا ،ردپای آب ،شاخصی
برای نشان دادن حجمی از آب است که به طور مستقیم یا
غیرمستقیم برای تولید کاال مصرف میشود .ردپای آب آبی،
به حجم آبی که در تولید محصول استفاده میشود( ،نیاز
خالص) اشاره دارد .ردپای آب سبز ،به سهم آب حاصل از
بارندگی (مؤثر) مرتبط است .ردپای آب خاکستری ،به حجمی
از آب شیرین گفته میشود که برای رقیقسازی کودها و
سمومی که در فرایند تولید محصول استفاده شدهاند ،مورد
نیاز است .ردپای آب سفید مفهوم جدیدی است که میزان
تلفات آب آبیاری در تولید محصوالت را مشخص میسازد [7
و  .]8اولویت اصلی هر سیستم مدیریت منابع ،مدیریت پایدار
منابع است [ .]1پایداری منابع آب را میتوان به عنوان
«توانایی استفاده از آب در مقادیر و کیفیت کافی از مقیاس
محلی تا جهانی برای پاسخگویی به نیازهای انسانها و
اکوسیستمها در حال حاضر و آینده برای حفظ زندگی و
1. Sustainable Development Goals
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همچنین ،محافظت از انسان در برابر خسارتهای ناشی از
بالیای طبیعی و انسانی و حفظ زندگی پایدار» تعریف کرد.
آب بسیاری از جنبههای وجود ما را تحت تأثیر قرار میدهد،
جنبههای بسیاری وجود دارد که باید در پایداری منابع آب
مورد توجه قرار گیرند .در مناطق خشک و نیمهخشک «با
منابع آب سطحی محدود» رشد بخشهای مختلف نیازمند
مدیریت پایدار منابع آب موجود بهخصوص منابع آب
زیرزمینی است [ .]12با توجه به بحرانهای آبی و محیط
زیستی که امنیت غذایی و انرژی کشور را با چالش مواجه
کرده است؛ مدیریت پیوند آب ،انرژی و غذا با مشارکت تمام
ذینفعان میتواند این تغییرات را در بخشهای مختلف
کنترل کند [.]11
مکوئن و هواکسترا ( )2210ضمن بیان اینکه کاهش 20
درصد ردپای آب محصوالت در دنیا موجب ذخیرۀ  31درصد
آب میشود ،دو عامل استفاده از فناوریهای خاص در
کشاورزی و شیوۀ کشت زرع را به عنوان معیارهای اصلی در
میزان ردپای آب محصوالت تولیدی در هر منطقه ،کاهش آن
معرفی کردند [ .]12چوچان و همکاران ( )2210در
مطالعهای ردپای آب تونس را به تفکیک سه جزء آبی ،سبز و
خاکستری در سطح ملیـ محلی برای دورۀ 2220-1110
تجزیهوتحلیل کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
گوجهفرنگی و سیبزمینی به عنوان محصوالت با بهرهوری
آب نسبتاً زیاد و زیتون و جو محصوالتی با بهرهوری آب کم
معرفی شدند [ .]13رودریگرز و همکاران ( )2210در بررسی
ردپای آب تولیدات سیبزمینی در آرژانتین ،کل ردپای آب
سیبزمینی را  323/11تن در مترمکعب بیان کردند که از
این مقدار ،سهم ردپای آب آبی و آب سبز بهترتیب 00/0
درصد و  20/10است [ .]10سو و همکاران ( )2210ردپای
آب پنج محصول ذرت ،سیب زمینی ،نیشکر ،ذرت خوشهای
شیرین و برنج منطقۀ نیمهگرمسیر تایوان را بررسی کردند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد کمترین ردپای آب مربوط به
سیب زمینی بوده است .برای مناطق گرمسیری و
نیمهگرمسیری نیشکر به علت استفادۀ بیشتر از آب باران و
برای مناطق معتدل ،ذرت بهتر است [.]10
حسینی و دالور ( )2222در تحقیق با موضوع کاربرد و
ارزیابی پیوند آب ،غذا و انرژی در مدیریت شبکههای آبیاری
مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری زایندهرود ،نشان دادند هر چند
هر یک از شاخصهای بهرهوری بهتنهایی منعکسکنندۀ اثرات
هر یک از سیاستها در شبکههای مختلف هستند ،اما با
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استناد به یک شاخص نمیتوان در مورد اثربخشی سیاستها
تصمیمگیری قطعی کرد .همچنین ،در مجموع میتوان اظهار
داشت که در نظر گرفتن همزمان پیوند آب ،غذا و انرژی در
تحلیل عملکرد شبکههای آبیاری و انتخاب سیاستهای برتر
امری ضروری است [ .]10اسالمی و همکاران ( )2222به
مطالعۀ موضوع کاربرد مدلسازی در مدیریت رابطۀ پیوندی
آب ،غذا و انرژی پرداختند .در مقالۀ یادشده ،دیدگاه رابطۀ
پیوندی در مدیریت یکپارچۀ منابع با رویکرد بهینهسازی
معرفی میشود .نتایج بررسیها در مدلسازی نشان داد
چگونه این نوع آنالیزها میتوانند به تصمیمگیرندگان و
ذینفعان یک منطقه کمک کنند تا تصمیمهای بهصرفهای در
مدیریت بهینۀ منابع آب ،انرژی و غذا بگیرند [ .]17گالبی و
همکاران ( )2211به بررسی تعیین الگوی کشت بهینۀ مبتنی
بر شاخص ردپای آب (مطالعۀ موردی :استان کرمانشاه)
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد در بین محصوالت
مطالعهشده در بخش زراعی هندوانه ،ذرت علوفهای و چغندر
قند به عنوان محصوالت برتر از نظر شاخص ردپای آب و در
مقابل کنجد ،لوبیا و آفتابگردان به عنوان نامناسبترین
محصوالت از نظر این شاخص شناخته شدند .در بخش
تولیدات باغی نیز گیالس -آلبالو به عنوان محصول برتر و
بادام به عنوان محصول نامناسب از نظر شاخص ردپای آب
معرفی شدند .در میان تمام دشتهای استان ،دشت کرمانشاه
در بخش تولیدات زراعی و باغی بیشترین سهم ردپای آب را
داشت .تقریباً برای تمامی محصوالت مطالعهشده ردپای آب
آبی بیشتر از آب سبز بوده است که نشان میدهد اتکای
تولیدات استان به منابع آب سطحی و زیرزمینی است [.]18
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ،بررسی مدیریت بهینۀ
منابع آب ،انرژی و غذا با رویکرد نکسوس و با استفاده از
مفهوم ردپای آب است که به بررسی مفهومی همبست یا
پیوند منابع آب ،انرژی و غذا در مدیریت بهینۀ منابع و
بررسی مفهوم و جایگاه ردپای آب در مدیریت بهینۀ منابع و
رابطۀ میان مدیریت بهینۀ منابع آب ،انرژی و غذا با رویکرد
نکسوس و با استفاده از مفهوم ردپای آب میپردازد.
با توجه به ضرورت بهینهسازی مدیریت منابع آب ،غذا و
انرژی با رویکرد همبست و تجمیع نگرش همبست با مدیریت
جامع منابع آب و اهمیت توجه به ذات یکپارچه و اثرات
متقابل برنامهریزی این منابع بر یکدیگر هر گونه تالش برای
رسیدن به توازن میان این اهداف با منافع و نیازهای مردم و
محیط زیست در سطح منطقهای ،ملی و جهانی حائز اهمیت
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است .بنابراین ،در این مطالعه حوضۀ آبریز دز به عنوان قطب
بزرگ کشاورزی استان خوزستان ،که با توجه به پیادهسازی
طرح عظیم دز و ساخت انواع سد و شبکه توسط متخصصان و
مهندسین مشاور در این حوضۀ آبریز ،کارکرد زیادی در
آبادانی این استان داشته و به دلیل سهم زیاد آن در میزان
تولیدات محصوالت کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه ،به
عنوان محدودۀ مطالعاتی تحقیق مورد نظر انتخاب شده است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

استان خوزستان با داشتن یک سوم منابع آبهای سطحی
کشور و وجود رودخانههای بزرگ و زمینهای مستعد
کشاورزی از گذشته به عنوان قطب بزرگ کشاورزی در کشور
مطرح بوده است ،به طوری که وجود این پتانسیلها ،منجر به
اجرای پروژههای بزرگ عمرانی در خوزستان به عنوان
سرلوحۀ اولین برنامۀ هفتسالۀ توسعۀ اقتصادیـ اجتماعی
ایران طی سالهای 1330ـ  1301شد .پنج رودخانۀ بزرگ
کرخه ،دز ،کارون ،مارون -جراحی و زهره -هندیجان،
تأمینکنندۀ عمدۀ منابع آب استان خوزستان هستند .حجم
آبدهی این رودخانهها بیش از  32میلیارد مترمکعب است که

حدود  31درصد از منابع آبهای سطحی کشور را شامل
میشود .این استان امکاناتی از نظر استفاده از منابع آبهای
زیرزمینی نیز دارد که بیشتر به پتانسیل منابع آبهای
سطحی افزوده خواهد شد ،به طور کلی آبهای زیرزمینی
خوزستان نسبت به منابع سطحی درصد محدودی است
[ .]11طبق آمارنامۀ منتشرشده در سال زراعی 1310ـ
 ،1310بیشترین سطح برداشتشدۀ محصوالت زراعی آبی
کشور مربوط به استان خوزستان بوده ،به طوری که
13/2درصد از سطح اراضی کشت آبی کشور در این استان
برداشت شده است که حدود  88درصد از کل اراضی آن
اختصاص به کشت آبی و  12درصد اراضی مربوط به کشت
دیم بوده است .در این سال ،استان خوزستان از لحاظ میزان
تولید و سطح محصوالتی همچون گروه غالت ،محصوالت
صنعتی ،و سبزیجات در رتبۀ اول کشور بوده است ،به طوری
که حدود  33درصد (تقریباً یک سوم) از کل میزان تولیدات
محصوالت زراعی ،مربوط به استان خوزستان است که سهم
تولید محصوالت آبی  11/8درصد بیشترین تولید در زراعت
آبی را به خود اختصاص داده است [ .]22جدول  1ترکیب
کشت و درصد تولید محصوالت کشاورزی آبی در استان
خوزستان را نشان میدهد.

جدول  .8ترکیب کشت و درصد تولید محصوالت کشاورزی آبی در استان خوزستان
طبقهبندی محصوالت
غالت
حبوبات
دانههای روغنی و صنعتی
سبزیجات
محصوالت جالیزی
نباتات علوفهای

ترکیب کشت (درصد)
00/0
3/0
10/0
7/1
3/7
0/8

در این میان ،حوضۀ آبریز دز نیز سهم زیادی در میزان
کشت و تولیدات استان دارد .محصوالت کشتشده در این
حوضه ،از تنوع زیادی برخوردار است و محصوالتی نظیر
گندم ،ذرت ،شلتوك ،نیشکر ،چغندرقند ،حبوبات ،دانههای
روغنی ،نباتات علوفهای و انواع سبزی و صیفی و باغها در این
حوضه کشت میشود .در این میان ،سه محصول گندم،
نیشکر و ذرت ،بیشترین سطح زیر کشت را دارند ،به طوری
که مجموع سطوح کشت این سه محصول بیش از  72درصد
ترکیب کشت منطقه را شامل میشود .در جدول  2سطح زیر
کشت محصوالت کشاورزی در حوضۀ آبریز دز طی سالهای
1311ـ  1312تا 1317ـ  1318آورده شده است.

درصد تولید
10/2
2/3
00/8
12/0
0/3
12/1

محاسبۀ نیاز آبی محصوالت کشاورزی
برای محاسبۀ نیاز آبی محصوالت کشاورزی در دشت دزفول
از نرمافزار  CROPWATو محاسبات بههنگامسازی نیاز آبی
گیاهان زراعی و باغی کشور مطالعۀ موردی استان خوزستان
استفاده شد .این نرمافزار در واقع خروجی و نتیجۀ طرح «نیاز
خالص آبیاری محصوالت زراعی و باغی ایران» است که توسط
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی انجام گرفته است
که در آن به برآورد نیاز آبی گیاهان با استفاده از دادههای
ایستگاههای هواشناسی معرف  022دشت ایران و با استفاده از
روش پنمن -مونتیث به محاسبۀ تبخیرـ تعرق پرداخته است
و از آنجا که به عنوان معیار اصلی برای برآورد نیاز آبی
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گیاهان معرفی شده و بیش از  80درصد محصوالت کشاورزی
که در منطقه کشت میشود را پوشش میدهد ،در نتیجه به
عنوان مالك محاسبات نیاز آبی در حوضۀ آبریز دز قرار گرفته
است [ .]21معادلۀ فائو  -پنمن -مونتیث به صورت رابطۀ 1
است.
()1
 :تبخیرـ تعرق مرجع ( ،) /
که در این معادله،
2
 :تابش خالص در سطح پوشش گیاهی (:T ،)MJ/m day
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متوسط دمای هوا در ارتفاع  2متری از سطح زمین ( )،
 :متوسط سرعت باد در ارتفاع  2متری از سطح زمین
 :کمبود فشار بخار در ارتفاع  2متری
(،)m/s
0
( ) : ،شیب منحنی فشار بخار (  : ،)kpa/cضریب
سایکرومتری ( )kpa/c0و  :Gشار گرما به داخل خاك ( MJ/m2
 )dayاست .دادههای مربوط به سطح زیر کشت ،تولید و
عملکرد محصوالت کشاورزی نیز از آمارنامههای سازمان جهاد
کشاورزی استان خوزستان استخراج شده است.

جدول  .2سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی بر حسب هکتار در حوضۀ آبریز دز طی دورۀ زمانی 8338ـ  8332تا 8331ـ 8331
نام محصول
گندم
ذرت
نیشکر
جمع
ترکیب کشت
کاهو -کرفس -کلم
ماش
باغها ـ مرکبات
برنج (شلتوك)
چغندر قند
سبزی
هویج
کلزا
خربزه ـ هندوانه
سایر محصوالت
جمع
ترکیب کشت
جمع کل

سال آبی
8338ـ 8332 8332ـ 8333 8333ـ 8334 8334ـ 8335 8335ـ 8331 8331ـ 8331 8331ـ 8331

08103
30301
33028
120211
70
0770
0033
3820
2100
12
3222
2312
1032
2001
11817
31000
20
100078

03800
01200
33128
128117
70
0730
0100
0201
3201
122
3131
2723
2303
2100
11077
01087
20
101080

00008
30212
33072
123332
70
0022
0121
0121
2080
2211
3200
2301
2202
2002
1701
02173
20
103020

کشاورزان ،کارشناسان کشاورزی و ترویج ،هیدرولوژیستها،
هواشناسان کشاورزی ،کارشناسان و مدیران منابع ،توزیع و
مصرف آب با مسئلۀ تبخیرـ تعرق و به بیان دیگر ،مقدار آب
واقعی مصرفشده توسط یک پوشش گیاهی مواجه هستند،
بنابراین تعیین صحیح عرضۀ آب آبیاری برای توسعۀ پایدار و
مدیریت کشاورزی مهم است .در این میان ،تعیین تبخیرـ تعرق
نقش کلیدی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است .از سوی
دیگر ،از تبخیرـ تعرق برای شناخت اکوسیستم ،مدیریت سیالب
و مدیریت توسعۀ شهری نیز استفاده میشود .از تمام آبی که
جذب گیاه میشود ،تقریباً  10درصد آن با تعرق تلف میشود و
فقط  0درصد یا کمتر در خود گیاه به مصرف میرسد .بنابراین،
تخمین صحیح تبخیرـ تعرق گیاه اهمیت زیادی دارد و برآورد

01703
31138
33302
120201
77
0021
0000
0103
2208
3100
2103
2102
2208
1220
8200
37110
23
100200

03211
33013
21222
110120
70
0017
2881
0178
0010
0210
3272
3383
2203
1023
0027
31232
20
100100

08020
23011
27002
11080
72
0720
2030
0001
0032
7772
3087
2880
3102
720
8172
03000
32
103132

01037
27112
21110
18020
00
0083
0070
0122
12031
7700
3377
2010
3880
3120
1200
00301
30
100170

میانگین چندسالۀ کشت
03188
33702
32228
111700
70
0002
0111
0021
0310
3388
3122
2710
2331
2221
1077
02030
20
102112

غیر صحیح منجر به تلفات آب در مدیریت آبیاری میشود.
مشکالت و چالشهای آبیاری در صورت تخمین صحیح مقدار
تبخیرـ تعرق گیاه ،به حداقل خواهد رسید [.]22
محاسبۀ ردپای آب
ردپای کل آب برای محصوالت زراعی و باغی در حال رشد
حاصل جمع دو جزء ردپای آب آبی و ردپای آب سبز است
(رابطۀ  .)2ردپای آب در بخش کشاورزی برحسب مترمکعب
بر تن بیان میشود که معادل لیتر بر کیلوگرم است .جزء سبز
ردپای آب در تولید یک محصول ،از تقسیم جزء آب سبز
مصرفی گیاه به متوسط عملکرد محصول محاسبه میشود.
جزء آب آبی نیز به همین راه محاسبه میشود.
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()2

مانند  AHPاست .از این تکنیک میتوان برای رتبهبندی و
مقایسۀ گزینههای مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین
فواصل بین گزینهها و گروهبندی آنها استفاده کرد .از جمله
مزیتهای این روش آن است که معیارها یا شاخصهای
بهکاررفته برای مقایسه میتوانند دارای واحدهای سنجش
متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند .به بیان
دیگر ،میتوان از شاخصهای منفی و مثبت به شکل ترکیبی
در این تکنیک استفاده کرد .بر اساس این روش ،بهترین

)( 3
)( 0

و
 ،ردپای آب (،)m3/ton
که در آن
3
بهترتیب ردپای آب سبز و آب آبی (،)m /ton
بهترتیب جزء آب سبز و آب آبی
و
گیاه ( )m3/haو عملکرد محصول ( )ton/haاست .اجزای
) ،از مجموع تبخیرـ تعرق
آب سبز و آبی مصرفی گیاه (
روزانه در تمام دورۀ رشد گیاه به صورت روابط  0و  0محاسبه
میشوند:
∑
)(0

∑

نشاندهندۀ تبخیرـ تعرق آب سبز و
که در آن
نشاندهندۀ تبخیرـ تعرق آب آبی است .عدد  12نیز به منظور
تبدیل عمق آب در میلیمتر به حجم آب در سطح زمین بر
حسب ( )m3/haاست .مجموع تبخیرـ تعرق از روز اول کاشت تا
طول دورۀ رشد در واحد روز را
روز برداشت محصول و
نشان میدهد .تبخیرـ تعرق آب سبز یعنی تبخیرـ تعرق حاصل
از بارش را میتوان با حداقل مقدار بین تبخیرـ تعرق گیاه ( )
و بارش مؤثر ( ) برابر در نظر گرفت.
تبخیرـ تعرق آب آبی نیز مساوی تبخیرـ تعرق گیاه
منهای بارش مؤثر است ،اما زمانی که بارش مؤثر بیش از
تبخیرـ تعرق گیاه باشد ،مقدار آن صفر است ( Dota and
.)Theodossiou, 2014
)( 7
)( 8

همچنین ،درخور یادآوری است که ردپای آب آبی
محصوالت تولیدی به آب آبیاری مرتبط است و از طریق نیاز
آبیاری در سطح زیرکشت واقعی در هر سال محاسبه میشود.
نیاز آبیاری نیز با توجه به نوع محصول و بارندگی طی سال
متفاوت بوده و کامالً مبتنی بر وضعیت واقعی محصوالت
کشاورزی است .ردپای آب سبز نیز به بارندگی مؤثر مرتبط است.
روش تحلیل تاپسیس
تکنیک تاپسیس ( )TOPSISیا اولویتبندی بر اساس شباهت
به راه حل ایدهآل ،یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره

گزینه یا راه حل ،باید کمترین فاصله را از راه حل مثبت-
ایدهآل و طوالنیترین فاصله از راه حل منفیـ ایدهآل داشته
باشد .راه حل ایدهآل ،راه حلی است که دارای بیشترین سود
و کمترین هزینه است ،در حالی که راه حل غیر ایدهآل ،راه
حلی است که بیشترین هزینه و کمترین سود را داشته باشد.
مراحل اجرای الگوریتم  TOPSISعبارتاند از:
گام اول :تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nشاخص و

m

گزینه و تبدیل معیارهای کیفی به کمی ،که در این تحقیق 3
شاخص و  18گزینه وجود دارد.
گام دوم :نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم از طریق نرم
اقلیدسی (رابطۀ :)1
()1

∑√

گام سوم :ماتریس بیمقیاس موزون:
ابتدا اوزان شاخصها را به شیوۀ آنتروپی شانون ،محاسبه
میشود (روابط 12ـ :)10
()12
∑
()11
()12

]

[∑

()13
()10

∑

تشکیل ماتریس بیمقیاس موزون ( )vijبا ضرب ماتریس
بیمقیاسشده ( )rijدر ماتریس قطری وزنها (( )wiرابطۀ :)10
()10
 wiوزن شاخص  iام است ،جمع اوزان شاخصها برابر 1
است.
گام چهارم :ایدهآلهای مثبت و منفی برای هر شاخص:
تعیین راه حل ایدهآل مثبت (* )Aو منفی ( )A-به صورت
روابط  10و :17

چاآخوری و همکاران :تحلیل راهبردهای مدیریت منابع آب به روش  TOPSISبر...
||

{

}
}

()10

}

()17

}

||

{

∑√

()11

||
{
||
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گام پنجم :به دست آوردن میزان فاصلۀ ایدهآل:
میزان فاصلۀ هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی تعیین
میشود .فاصلۀ هر گزینه تا ایدهآل مثبت ( ) و منفی ( )
به صورت روابط  18و :11

گام ششم :میزان نزدیکی نسبی:
تعیین نزدیکی نسبی ( ) یک گزینه به راه حل ایدهآل
(رابطۀ :)22
()22
رتبهبندی گزینهها بر اساس نزدیکی نسبی ( ) گزینهای
که ) ( ،آن بزرگتر باشد ،بهتر است.

∑√

()18

جدول  .3متغیرهای استفادهشده برای محاسبۀ ردپای آب محصوالت غالب کشاورزی
محصول نام
گندم
ذرت
نیشکر
کاهو
ماش
مرکبات
شلتوك
چغندر قند
سبزی
هویج
کلزا
هندوانه

محصول عملکرد
(هکتار در تن)
0/1
0/8
8/0
08/1
1/3
11/8
0/3
03/8
30/1
38/1
1/7
28/8

آبیاری نیاز
(مترمکعب در
هکتار)
2322
0702
12032
2002
0002
1222
11072
3372
1018
1080
2230
3772

آبی نیاز
موثر بارندگی
آبی آب ردپای
(مترمکعب در (مترمکعب در
)(m3/ton
هکتار)
هکتار)
182
2
1002
232
32
1222
2
1222
1200
1122
1020
2

نتایج و بحث
تحلیل ردپای آب محصوالت در منطقۀ مطالعهشده

ردپای آب به عنوان روشی برای نشان دادن مصرف آب و
اثرات سیستمهای تولید روی منابع آب معرفی شده است.
ردپای آب در کشاورزی از سه جزء آب سبز (آب باران) ،آب
آبی (آب آبیاری) و آب خاکستری (زهآب آلوده به مواد
شیمیایی) تشکیل شده است .متغیرهای استفادهشده برای

3282
0702
13182
2872
0082
12222
11072
0012
2700
2028
3002
3772

001
010
1002
00
0100
782
2071
77
03
31
1227
131

سبز آب ردپای
)(m3/ton

کل ردپای
)(m3/ton

231
2
182
0
20
80
2
28
30
21
128
2

822
010
1000
02
0172
807
2071
120
71
01
2130
131

محاسبۀ ردپای آب محصوالت غالب کشاورزی در جدول
نشان داده شده است .جدول  ،0اجزای ردپای آب آبی و سبز
محصوالت غالب کشاورزی را نشان میدهد .شکل  1مقایسۀ
ردپای آب آبی محصوالت کشاورزی و میانگین چندسالۀ
سطوح کشت در حوضۀ آبریز دز را نشان میدهد .شکل 2
مقایسۀ ردپای آب آبی و سبز محصوالت کشاورزی در حوضۀ
آبریز دز را نشان میدهد.
3
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جدول  .4اجزای ردپای آب محصوالت غالب کشاورزی درحوضۀ آبریز دز
نام محصول

ترکیب کشت
(درصد)

ردپای آب
آبی
)(m3/ton

ردپای آب سبز ردپای کل
)(m3/ton
)(m3/ton

سهم ردپای آب
آبی (درصد)

سهم ردپای آب نسبت ردپای آب آبی به
ردپای آب سبز
سبز (درصد)

گندم

33/3

001

231

822

72/1

32

2/3

ذرت

22/8

010

2

010

122/2

2

-

نیشکر

11/7

1002

182

1000

88/1

11

8/2

کاهو

3/0

00

0

02

12/2

8

11/0

ماش

3/2

0100

20

0172

11/0

2

221/0

باغهای مرکبات

2/8

782

80

807

12/2

12

1/2

برنج (شلتوك)

2/7

2071

2

2071

122/2

2

-

چغندر قند

2/1

77

28

120

73/0

27

2/8

سبزی

1/1

03

30

71

00/1

00

1/2

هویج

1/7

31

21

01

07/2

03

1/3

کلزا

1/0

1227

128

2130

07/0

03

1/0

هندوانه

1/0

131

2

131

122/2

2

-

60000
سطح زیرکشت (هکتار)

50000

رد پای آب آبی
( متر مکعب در تن )

40000

میانگین چند ساله
سطح زیرکشت ( هکتار )

4945

5000
4000

2671

30000

3000

20000

1462

1227
782

10000

131
0

2000

39

43

77

561 696

1000

55
0
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ردپای آب آبی (مترمکعب در تن)

6000
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5000
ردپای آب سبز

4500

ردپای آب آبی

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
هندوانه

کلزا

هویج

سبزی

چغندرقند

برنج

باغات

ماش

کاهو

نیشکر

ذرت

گندم

0

مرکبات
0

908

29

36

28

0

85

25

5

182

0

239

ردپای آب سبز

131

1227

39

43

77

2671

782

4945

55

1462

696

561

ردپای آب آبی

شکل  .2مقایسۀ ردپای آب آبی و سبز محصوالت کشاورزی در حوضۀ آبریز دز

با توجه به اینکه شاخص ردپای آب بیانگر میزان نیاز آبی
هر محصول بر مقدار تناژ در هکتار آن محصول است و بر
حسب متر مکعب بر تن بیان میشود ،محاسبۀ ردپای آبی
محصوالت آمده در جدول  0از مقادیر سهم نیاز آبی آن
محصول از عملکرد در هکتار و ردپای آب سبز هم از مقادیر
بارندگی مؤثر طی دورۀ رشد آن گیاه بر عملکرد محصول به
دست آمده است .ردپای آب کل نیز حاصل جمع دو جزء
ردپای آب آبی و ردپای آب سبز است که با توجه به دادههای
موجود درصد سهم اجزای ردپای آب آبی و آب سبز نسبت به
ردپای آبی کل محاسبه شد.
این مطالعه ردپای آب در دو جزء آب آبی و آب سبز برای
محصوالتی که باالترین میانگین سطح زیر کشت را طی چند
سال اخیر داشته و به عنوان محصوالت غالب منطقه به شمار
میروند ،بررسی کرده است.
براساس مطالعات انجامشده؛ سه محصول گندم ،نیشکر و
ذرت ،بیشترین سطح زیر کشت را دارد ،به طوری که مجموع
سطوح کشت این سه محصول بیش از  72درصد ترکیب
کشت منطقه را شامل میشود .بنابراین ،نه تنها مدیریت
آبیاری این سه محصول میتواند در مدیریت بهینۀ آب در کل
منطقه تأثیرگذار باشد ،بلکه باید ردپای آب سایر محصوالت
نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا مدیریت کشت سایر
محصوالت نیز بهدرستی صورت پذیرد.

در حالت کلی ،نتایج بهدستآمده از تحلیل اجزای ردپای
آب محصوالت مورد ارزیابی نشان میدهد که جزء ردپای آب
آبی از ردپای آب سبز ،بیشتر است و درصد سهم ردپای آب
آبی نسبت به ردپای آب سبز بیش از  02درصد بوده و در
برخی محصوالت این نسبت به  122درصد نیز میرسد که
این امر بیانگر آن است که بیشترین نیاز آبی محصوالت از
طریق آبیاری تأمین میشود و اتکای تولید محصوالت زراعی
و باغی بر استفاده از منابع آب سطحی (چه در بخش شبکه و
چه در بخش رودخانه) ،بیشتر است.
بیشترین شاخص ردپای آبی محصوالت بهترتیب مربوط
به ماش ،برنج ،نیشکر و کلزا بوده که بهترتیب معادل ،0100
 1002 ،2071و 1227مترمکعب در تن ،ردپای آبی را به خود
اختصاص دادند و این در حالی است که میانگین سطح زیر
کشت ماش و برنج ،نسبت به سطح کل منطقه ،ارقام باالیی
نیستند ،ولی با توجه به اینکه ،این دو محصول ،جزء
محصوالت تابستانه هستند و با توجه به زیاد بودن شاخص
ردپای آبی آنها ،برای کشت تابستانه در این منطقه ،باید مورد
توجیه اقتصادی قرار گیرند.
همچنین ،کشت نیشکر که سطح قابل توجهی از منطقه
را پس از گندم و ذرت به خود اختصاص داده و سطح وسیعی
از اراضی منطقه با برآورد تقریبی  22درصد را در بر گرفته
است ،ردپای آبی آن معادل  1002مترمکعب در تن به دست
آمد ،که از ردپای آبی بهدستآمده برای ذرت و گندم
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بهترتیب معادل  010و 001مترمکعب در تن ،بیشتر بوده و از
این منظر میتواند در تحلیل منابع آبی منطقه ،بسیار
تأثیرگذار باشد.
نتایج در خصوص محصول کلزا نیز نشان میدهد این
محصول هر چند از ردپای آبی زیادی (معادل 1227
مترمکعب در تن) برخوردار است ،اما سهم ردپای آب سبز آن
نیز معادل  128مترمکعب در تن برآورد شده است که تفاوت
چندانی با سهم ردپای آب آبی ندارد و این امر به دلیل
بهرهگیری از آب حاصل از بارندگی در فصل پاییز است.
در رتبههای بعدی بیشترین شاخص ردپای آب ،مربوط به
باغها ،ذرت و گندم بهترتیب با شاخص ردپای آبی 010 ،782
و  001مترمکعب در تن هستند و از دیگر نتایج بهدستآمده
در این مطالعه میتوان به این نکته اشاره کرد که گندم
بیشترین ردپای آب سبز را به خود اختصاص داده است و
درصد سهم ردپای آب سبز گندم معادل  32درصد ،ذرت
معادل صفر درصد و باغها معادل  12درصد است.
محصوالتی نظیر چغندر قند ،کاهو ،سبزی و هویج
بهترتیب با شاخص ردپای آبی  03 ،00 ،77و  31مترمکعب
در تن کمترین شاخصهای ردپای آبی را در بین سایر
محصوالت یادشده ،دارند و افزایش کشت آنها بهویژه برای
محصوالتی نظیر سبزی و هویج بهترتیب با سهم ردپای آب
سبز  30و  21مترمکعب در تن ،قابل توجه است و توجیه
میشود .بنابراین ،کشت این محصوالت در صورتی که با
محدودیت منابع آب به منظور تأمین نیاز آبی آنها و یا سایر
محدودیتها مانند (بازاریابی و صنایع تبدیلی) مواجه نباشند،
توصیه میشود.
به طور کلی ،میتوان گفت که شاخص ردپای آب به عنوان
یک شاخص جهانی نشاندهندۀ مقدار واقعی آب مصرفی بر
اساس شرایط و اقلیم هر منطقه است .شاخص ردپای آب متأثر
از شرایط مختلف در سطح محلی ،منطقهای ،استانی و یا
جهانی ممکن است ،متفاوت باشد .ارقام این شاخص که تحت
تأثیر عواملی همچون شیوۀ کشت و زرع ،عملکرد محصول،
استفاده از فناوریهای نوین ،نوع سیستمهای آبیاری،
کمآبیاری ،مالچپاشی ،استفاده از واریتههای مختلف یک
محصول و شدت تبخیرـ تعرق متفاوت است ،بنابراین نتایج
متفاوتی را حتی در یک استان در مقایسه با دشتهای مختلف
آن نشان داده است .برای مثال ،گالبی و همکاران ) (1398در
تحقیقی به بررسی موضوع تعیین الگوی کشت بهینۀ مبتنی بر
شاخص ردپای آب در استان کرمانشاه پرداختند ،که نتایج این
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تحقیق نشان داد در میان تمام دشتهای استان ،دشت
کرمانشاه در بخش تولیدات زراعی و باغی بیشترین سهم
ردپای آب را داشت و همۀ دشتها با هم نتایج یکسانی
نداشتند .همچنین ،آنها دریافتند که بیشترین نیاز آبی ذرت از
طریق آبیاری تأمین شده است و باید کشت آن مورد توجیه
اقتصادی قرار گیرد و نتایج برای کنجد و حبوبات نیز به
بیشترین ردپای آب آبی اشاره دارد .در حالی که در مطالعۀ
جهانی انجامشده توسط هوکسترا و چاپاگین) ، (2007برخی
محصوالت مهم کشاورزی مانند گندم بیشترین سهم جهانی
ردپای آب مصرفی را بعد از برنج  (767گیگا مترمکعب در
سال )به خود اختصاص داده است.
تحلیل راهبردها به روش تاپسیس
بر اساس میزان ردپای آب بهدستآمده برای محصوالت
اساسی در حوضۀ آبریز دز ،در ادامه به مدیریت منابع آب،
انرژی و غذا با استفاده از روش تحلیلی  TOPSISپرداخته
شده است .در فرایند ارزیابی راهبردهای مدیریت منابع آب،
انرژی و غذا ،ابتدا به منظور شناخت معیارها و راهبردهای مهم
و اولویتدار از نظر گروه ،از میان مجموع معیارها و راهبردهای
پیشنهادی ،از روش دلفی و تهیۀ پرسشنامه استفاده شد و از
این میان 3 ،معیار و  18راهبرد نهایی از  10کارشناس خبرۀ
شرکت آب و فاضالب و جهاد کشاورزی استان خوزستان
نظرخواهی شد؛ که این فرایند توسط طیف ساعتی صورت
گرفته است.
روایی پرسشنامه از طریق پرسش از اساتید و کارشناسان
فن ارزیابی و تأیید شد .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به صورت رابطۀ 21
است:
()21

)

∑

()

(

که در آن ،تعداد گویهها ،واریانس جمع نمرههای هر
پاسخگو و واریانس نمرات مربوط به گویۀ شمارۀ  iام است.
مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالهای پرسشنامه 72/0
به دست آمد که با توجه به اینکه این ضریب بزرگتر از 7/0
است ،بنابراین پرسشنامه از روایی برخوردار است.
به منظور مدیریت منابع آب ،انرژی و غذا ،راهبردها و
معیارهای مهم و اولویتدار از نظر گروه انتخاب و به منظور
ترسیم نمودار سلسلهمراتب تصمیمگیری و تهیۀ پرسشنامۀ
مقایسات زوجی در نظر گرفته شدند .پس از مشخص شدن
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معیارها و راهبردهای مهم و اولویتدار از نظر گروه ،به منظور
برآورد وزن نسبی معیارها و راهبردها برای دستیابی به هدف
«توسعۀ پایدار مدیریت منابع آب ،انرژی و غذا» از روش
دلفی ،ماتریسهای مقایسات زوجی گروهی شکل گرفت .ابتدا
اوزان شاخصها را به شیوۀ آنتروپی شانون وزندهی کرده
(جدول  ،)0سپس با استفاده از روش  TOPSISعوامل
تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب ،انرژی و غذا در حوضۀ آبریز
دز ،اولویتبندی شده است.
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جدول  .5وزن شاخص ها بر اساس پرسشنامه

ردیف
1
2
3

نام معیار
انرژی
غذا
آب

وزن
2/280
2/223
2/072

اولویت
3
2
1

با استفاده از روش تاپسیس به اولویتبندی نهایی
راهبردهای تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب ،انرژی و غذا
پرداخته شده است (جدول .)0

جدول  .1نتایج حاصل از رتبهبندی راهبردها
رتبه

*cj

dj-

dj+

گزینه

شرح گزینه
جمعآوری و استحصال بهینۀ منابع آب ،غذا و انرژی

1

2/102

24102

24221

A1

10

2/023

24208

24280

A2

ایجاد بارشهای مصنوعی برای تغذیۀ آبخوانها

0

2/012

2/288

2/200

A3

تعیین آببها برای تمامی منابع در دسترس

18

2/272

2/211

2/101

A4

ایجاد محیطهای گلخانهای در راستای بهرهوری بهینه در تمامی فصول

7

2/012

2/288

2/200

A5

افزایش مشارکت مردمی

12

2/000

2/283

2/207

A6

بهکارگیری نیروهای بومی و تکنولوژیهای جدید کنترل مصرف

1

2/008

2/280

2/200

A7

تعدیل الگوی مصرف ناپایدار و تغییر و اصالح شیوههای معیشتی مردم

8

2/020

2/280

2/201

A8

آموزشهای الگوی بهینۀ مصرف در بخشهای مختلف مصارف

10

2/208

2/231

2/112

A9

برخورد قانونی با متخلفان مصارف غیر مجاز

11

2/032

2/203

2/282

A10

تعدیل در برداشت از منابع زیرزمینی

2

2/822

2/117

2/221

A11

تغییر الگوی آبیاری و اجرای روشهای کمآبخواه

10

2/370

2/200

2/212

A12

جلوگیری از بوتهکنی و قطع اشجار برای کاهش تبخیر منابع

17

2/112

2/228

2/117

A13

کاهش مصرف سموم کشاورزی آلودهکنندۀ منابع

12

2/020

2/202

2/280

A14

معرفی ارقام گیاهی جدید و مقاوم به خشکی و تنش های کمآبی

3

2/717

2/110

2/221

A15

سهمیهبندی منابع آب کشاورزی

13

2/028

2/201

2/280

0

2/773

2/113

2/233

A16
A17

توسعۀ سیستمهای پایش مستمر منابع آلودهکنندۀ محیط زیست

0

2/020

2/212

2/200

A18

توسعۀ مدیریت خطرپذیری (ریسک) و بحران برای جلوگیری از نقصان در کمیت و
کیفیت منابع آب ،غذا و انرژی در راستای بهبود محصوالت کشاورزی
بازچرخانی و استفادۀ مجدد از آب با تأکید بر جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی و
فضای سبز (با بهکارگیری روشهای نوین استحصال آب)

بنابراین ،با توجه به تحلیل و اولویت راهبردهای مؤثر بر
مدیریت منابع آب ،غذا و انرژی ،پنج معیار جمعآوری و
استحصال منابع آب ،غذا و انرژی ،تغییر الگوی آبیاری و
اجرای روشهای کمآبخواه ،سهمیهبندی منابع آب کشاورزی،
توسعۀ مدیریت خطرپذیر (ریسک) و بحران به منظور
جلوگیری از نقصان در کمیت و کیفیت منابع آب ،غذا و انرژی
در راستای بهبود محصوالت کشاورزی ،بازچرخانی و استفادۀ
مجدد از آب با تأکید بر جایگزینی پساب برای مصارف

کشاورزی و فضای سبز با بهکارگیری روشهای نوین
استحصال آب؛ به عنوان راهبردهای با اهمیت و تأثیرگذار در
ردۀ اول تا پنجم قرار گرفتهاند .همچنین ،نتایج بهدستآمده
از این تحلیل نشان داد؛ خودکفایی کشاورزی بر مدیریت
منابع آب ،غذا و انرژی تأثیرگذار بوده ،ضمن آنکه نتایج کلی
بیانگر آن است که راهبردهای تصمیمگیری گروهی بر
مدیریت منابع آب ،غذا و انرژی ،بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
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راهکارهای مدیریتی
 قیمتگذاری آب و انرژی

پیشنهاد میشود از بهینهسازی قیمتگذاری آب و انرژی با در
نظر گرفتن اهداف ذینفعان مختلف در این عرصه استفاده
کرد .به دلیل اینکه برای قیمتگذاری منابع که نوعی امر
سیاستی تصمیمگیری در سطح کالن است ،باید منطقی
اقتصادی برای تصمیمگیری وجود داشته باشد .زمانی که
قیمت آب به میزان ارزش واقعی آن افزایش یابد ،به دنبال آن
کشاورزان الگوهای مصرفی جدیدی برای بهرهبرداری مصرف
آب اتخاذ خواهند کرد ،که در این صورت محصوالت آببر
توجیه اقتصادی نخواهند داشت .از طرف دیگر ،افزایش هزینۀ
تولید محصوالت و بهطبع آن افزایش قیمت فروش ممکن
است موجب کاهش میزان تقاضای محصوالت شود و
همچنین ،میتواند فرهنگ مصرف مواد غذایی در جامعه را
اصالح کند .به اینصورت که دورریز مواد غذایی تولیدشده با
هزینۀ بیشتر و تبدیل شدن به زباله در این محصوالت کاهش
مییابد.
 تدوین الگوی کشت و جانمایی مناسب آن

در تعیین الگوی کشت عالوه بر بررسی مسائل تخصصی و
فنی همچون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و میزان آب در
دسترس و بافت خاك و کیفیت منابع آب ،رعایت تناوب
زراعی و نیازهای منطقهای ،باید به مسائل بازاریابی محصوالت
کشاورزی (از جمله نگهداری ،درجهبندی ،بستهبندی و
حملونقل) و بازدهی اقتصادی و افزایش کارایی مصرف آب با
توجه به کشت محصوالت با عملکرد باال و نیاز آبی کمتر
توجه بیشتری شود ،زیرا عدم امنیت کشت برای محصوالت
پردرآمد با سودآوری بیشتر و حجم آب مصرفی کمتر در این
بحران بیآبی هیچوقت نمیتواند آنان را به افزایش کشت آن
محصوالت ترغیب کند .بنابراین ،اصالح الگوی کشت
محصوالت کشاورزی و جانمایی مناسب محصوالت در منطقه،
یکی دیگر از مسائلی است که باید بهشدت مورد توجه
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان قرار گیرد.
 اصالح سیاستهای واردات و صادرات با رویکرد توجه به
آب مجازی و ردپای آب

لزوم توجه به مفهوم آب مجازی در تدوین سیاستهای
واردات و صادرات میتواند به عنوان یکی از راهحلهای
مواجهه با بحران آب در منطقه مد نظر قرار گیرد .سیاست
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تجارت آب مجازی با افزایش واردات محصوالت کشاورزی و
صنعتی آببر و کاهش صادرات آنها میتواند توسط نهادهای
امر بررسی شود .نکتۀ بااهمیت در تجارت آب مجازی این
است که با افزایش یا کاهش واردات و صادرات به چه میزان از
نظر اقتصادی با اهداف ذینفعان تناسب دارد و باید عوامل
اقتصادی و اجتماعی (مانند افزایش یا کاهش بیکاری) را نیز
مد نظر قرار داد.
 افزایش محصوالت گلخانهای

استفاده از روشهای علمی و فنی مناسب برای افزایش کارایی
مصرف آب کشاورزی از ضروریات بخش کشاورزی است .به
عنوان یک راه حل حرکت به سمت تولیدات گلخانهای برای
افزایش تولید در واحد سطح و رفع نیازهای غذایی جمعیت
میتواند راهگشا باشد .شرایط خاص اقلیمی منطقه ،پایین
بودن امکان افزایش منابع جدید آب استفادهشده در بخش
کشاورزی و ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی از منابع آب
محدود ،از جمله عواملی هستند که ما را به سمت توسعۀ
کشتهای گلخانهای سوق میدهند .براساس جمعبندی
اطالعات پرسشنامههای تهیهشده توسط کمیتۀ ملی آبیاری و
زهکشی ایران ،کارگروه استفادۀ پایدار از منابع آب برای تولید
محصوالت کشاورزی نشان میدهد میانگین (وزنی) کارایی
مصرف آب در  07درصد گلخانههای کشور  18/70کیلوگرم
بر متر مکعب است که  0برابر در مزرعه است .عملکرد
محصوالت گلخانهای به دلیل کنترل عوامل مؤثر بر تولید از
جمله کنترل شرایط اقلیمی ،برنامۀ آبیاری و تغذیه ،افزایش
سطح کشت ناشی از افزایش تراکم بوته ،استفاده از حجم
گلخانه به جای سطح در مقایسه با شرایط مزرعه افزایش
چشمگیری را نشان داده است [ .]23وزارت نیرو میتواند از
طریق ایجاد زیرساختهای الزم تأمین انرژی برای احداث
گلخانههای مکانیزه و در سیاستهایی را تدوین کند.
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نتایج حاصل از بررسی انجامشده در مبحث ردپای آب محصوالت
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تولیدات محصوالت کشاورزی به منابع آب سطحی را نشان
میدهد .از طرفی ،نتایج این تحقیق نشان میدهد هر چه ردپای
آب محصوالت کمتر باشد ،عملکرد آنها به ازای آب مصرفی
مطلوبتر خواهد بود .در این مطالعه برخی محصوالت به دلیل
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