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Water is one of the most important components of
sustainable life. However, the excessive use of this vital
element has caused irreparable damage to the limited water
resources, and the agricultural industry assumed as the
largest amount of consumed water. In recent years, the
significant reduction of water resources as well as the
growing trend of drought necessitates a review and change in
the agricultural induster. In this research the water
requirement of agricultural plants of Mazandaran province
including rice, wheat, barley and citrus is estimated in order
to investigate the volume of green and blue virtual water,
exported and imported water by these crops across the
province. Meteorological data such as rainfall, maximum and
minimum temperature, relative humidity, sundial of the area
and information such as cultivation area, crops yield rate,
exported and imported water volume collected from relevant
agencies over the last ten years. FAO Penman-Monteith and
USDA methods in CROPWAT software used to estimate
virtual water and water needs. Results showed that rice,
wheat, barley and citrus consumption accounted for the
largest water requirement. Also, rice water requirement is
blue water and wheat, barley and citrus plants consume green
water sources which is not relocated and is not suitable for
other purposes or storage. Consequently, due to the climatic
potential of Mazandaran province, the pattern of cultivation
alter to plants with low water requirements that are able to
absorb their required water from green water sources, such
as wheat, barley and citrus as well as lower plant area with
abundant water requirement such as rice can save more water
resources and the water crisis could be effectively in control.
Keywords: Water crisis, Virtual water, Blue water, Green
water, CROPWAT

 مصرف بیرویه.آب یکی از مهمترین اجزای موردنیاز برای تداوم حیات است
 صدمات جبرانناپذیری به منابع آبی وارد ساخته و صنعت کشاورزی،این عنصر
 در سالهای اخیر.بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است
کاهش چشمگیر منابع آبی و همچنین روند رو به رشد خشکسالی لزوم بازبینی
، بههمین منظور در این پژوهش.و تغییر در صنعت کشاورزی را ایجاب مینماید
، جو، گندم،برآورد نیاز آبی محصوالت کشاورزی استان مازندران شامل برنج
 آبی و میزان آب صادر و واردشده،مرکبات و بررسی حجم آب مجازی سبز
.توسط این محصوالت در سطح استان بهعنوان قطب کشاورزی کشور است
 رطوبت، حداقل و حداکثر دما،بدین منظور اطالعات هواشناسی ازجمله بارش
 میزان، ساعات آفتابی منطقه و اطالعاتی همچون سطح زیر کشت،نسبی
 حجم آب صادر و واردشده در طی ده سال اخیر از،عملکرد این محصوالت
 بهمنظور برآورد نیاز آبی و آب مجازی.سازمانهای مربوطه دریافت شده است
 استفادهCROPWAT  در نرمافزارUSDA مانتیث و-از روشهای فائم پنمن
 جو و مرکبات بیشترین نیاز، گندم، یافتهها نشان داد بهترتیب برنج.شده است
 همچنین عمده آب.آبی و حجم آب مصرفی را به خود اختصاص دادهاند
،موردنیاز برنج از آب آبی تأمین میشود و بیشترین آب مصرفی گیاهان گندم
 با.جو و مرکبات از منابع آب سبز بوده که برای ذخیرهسازی مناسب نیست
 تغییر الگوی کشت به سمت گیاهانی،توجه به پتانسیل اقلیمی استان مازندران
با نیاز آبی کم که قادر به جذب آب موردنیاز خود از منابع آب سبز هستند
 جو و مرکبات و همچنین کاهش سطح زیر کشت گیاهانی با نیاز،مانند گندم
آبی فراوان مانند برنج منابع آبی بیشتری را ذخیرهسازی نموده و در کنترل
.بحران آب مؤثر باشد
CROPWAT

، آب آبی، آب سبز، آب مجازی، بحران آب:واژههای کلیدی

مرضیه مکارمی و همکاران

با برداشت بیرویه از منابع آبی در سالهای اخیر و تغییرات
اقلیمی پیشرو ،لزوم بررسی تولیدات کشاورزی با هدف کاهش
برداشت از منابع آب کشور و اتحاد تصمیمات مدیریتی در تغییر
الگوی مصرف وجود دارد .با بررسی آب مورداستفاده محصوالت و
خصوصیات هیدرولوژی و اقلیمی هر منطقه ،مدیریت و کاهش
روند هدررفت منابع آبی مقدور خواهد بود .با توجه به وضعیت
بحرانی گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی ،ضرورت بازبینی و
بررسی میزان آب مورد استفاده محصوالت متداول کشاورزی
هرچند در مناطق پربارش نیز وجود دارد .هرچند بر اساس نتایج
مشاهده تحلیل شیمیایی پساب فاضالب تصفیهشده شهری
میتوان بیان کرد که عناصر موجود در پساب همگی در محدوده
قابلقبول و مورداستفاده برای کشاورزی است که باید راهکارهای
الزم در این زمینه برای کشور اعمال شود (چوپان و امامی
 .)1399،امروزه پژوهشگران حوزه آب تأکید بر بازنگری در
سیاستگذاریها و رویکردهای مدیریتی منابع آب بهخصوص
رویکرد مدیریتی آب مجازی دارند .لذا در این پژوهش آب مجازی
مورد استفاده در کشت محصوالت کشاورزی استان مازندران
شامل آب آبی و آب سبز مورد بررسی قرارگرفته است.

 -1مقدمه
در آینده نزدیک ،رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی در کنار تشدید
کمبود آب موجب افزایش هزینههای تأمین آب میشود و این
مسئله ،ضمن تهدید اقتصاد حوضههای آبخیز بهخصوص در
مناطق خشـک و نیمهخشک ،موجب بروز مناقشات جدی بین
کشـورها و یا ساکنان محلی خواهد شد (معلمی .)1397 ،از سویی
دیگر تغییرات اقلیمی دلیل اصلی تشـدید مسائل مربوط به کمبود
آب بوده و خواهد شــد .همچنین گسترش مسائل اجتماعی و
اقتصادی ،الزامات انسان (مانند آبیاری کشاورزی ،توسعه صنعتی،
افزایش تولید کاال ،محصوالت کشاورزی و تولید برق) موجب
درگیریهای شدیدی بین عرضه آب و تقاضا در محصوالت
کشاورزی میشود ( .)Zhao et al., 2016از این منظر ،نیاز به
تصمیمگیریهای اصولیتر برای مدیریت تقاضای آب است .یکی
از این راهکـارهـا استفاده از مفهوم آب مجازی و تجارت آن است
(بذرافشان و همکاران .)1396 ،کشور ایران در حال حاضر حجم
زیادی از آب مجازی را وارد میکند ،این در حالی است که مقدار
کمتری از آب مجازی را به خارج از کشور صادر میکند که مختص
محصــوالت با نیاز آبی باال و کمارزش است ( Faramarzi et al.,
.)2010
آب مجازی درواقع میزان آب موردنیاز برای تولید یک محصول
از آغاز تولید تا لحظه مصرف است که نادیده گرفتهشده و مؤلفه
پنهان تولید به شمار میآید ( Lylliwhite., 2010; Liu et al,
 .)2007یک کشور یا منطقه میتواند با انتخاب خود بهعنوان
واردکننده آب مجازی ،خود را از فشار بر منابع آبی آزاد سازد
( .)Yang et al., 2006; Gerbens-leenes et al., 2009شرایط
اقلیمی و فرهنگی ،مکان تولید ،مدیریت و برنامهریزی در حجم
آب مجازی هر کاال مؤثر است و قطعاً مقدار آن در مورد یک کاال
در مناطق مختلف ،متفاوت است .تجارت آب مجازی میتواند
منجر به واردات محصول از دیگر مناطق شود و بهاین ترتیب ،از
آثار منفی استفاده از منابع آب پرهیز میشود ).(Salah, 2014
) Hoekstra and Mekonnen (2016در بریتانیاZhao et al., ،
) (2016در چین Badrolmasud et al., (2019) ،در کشور کانادا
و در ایران زارع ابیانه و همکاران ( ،)1394پور صالحی و همکاران
( ،)2016بذرافشان و همکاران و تهامی پور و عابدی ( )1396به
بررسی ردپای آب و تجارت آب مجازی پرداختند .نتایج مطالعات
نشان داد برای استفاده بهینه از آب مصرفی باید سیاستی ترکیبی
از صادرات و واردات محصوالت کشاورزی با در نظر گرفتن منافع
اقتصادی را دنبال نمود.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
عملکرد گیاه و محتوی آب مجازی آن در تولیدات کشاورزی
وابسته به نوع آبوهوا و تغییرات آن ،محل جغرافیایی تحت
مطالعه ،نوع گیاه ،فضای کشت و برداشت ،رطوبت و حاصلخیزی
خاک است ( .)Badrulmasud et al., 2019استان مازندران
بهعنوان قطب کشاورزی و باغداری کشور نقش به سزایی در تأمین
محصوالت کشاورزی در کشور ایران بهعهده دارد .این استان دارای
مختصات جغرافیایی ' 35˚ 46تا ' 36˚ 58عرض شمالی و '21
˚ 50تا ' 54˚ 08طول شرقی و توپوگرافی نسبتاً هموار است .آب
و هوای این منطقه معتدل و مرطوب بوده و میانگین بارندگی
سالیانه داستان  977میلیمتر است.
نیاز آبی گیاه ،مقدار آبی است که گیاه در طی فصل رشد به
آن احتیاج دارد .برای تعیین میزان تبخیر-تعرق گیاه ( ،)ETc1ابتدا
باید میزان تبخیر-تعرق پتانسیل ( )ET02برآورد شود و سپس
بهوسیله آن تبخیر-تعرق گیاه موردنظر را محاسبه نمود .در این
پژوهش سطح زیر کشت و عملکرد برنج ،گندم ،جو و مرکبات در
شهرستانهای آمل ،امیرآباد ،بابلسر ،رامسر ،ساری ،قائمشهر،
نوشهر مورد بررسی قرارگرفته است.
برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ،روش زائو پنمن-مانتیث
24
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نشان داده شده است .برای برآورد نیاز آبی از روش زائو پنمن-
مانتیث ،از رابطه ( )1استفاده میشود (.)Allen et al., 1998

بهعنوان یکی از روشهای مورد تأیید و استاندارد برای محاسبه
تبخیر-تعرق مرجع ،با توجه به دادههای اقلیمی پیشنهادشده است
(موسوی و همکاران .)1388 ،دادههای اقلیمی مورد استفاده
اطالعات هواشناسی روزانه ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی
شهرستانهای مورد مطالعه در دوره آماری  10ساله شامل حداقل
و حداکثر دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی ،سرعت باد و بارندگی
هستند .موقعیت جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه در شکل 1

()1

900
) 𝑎𝑒 𝑈2(𝑒𝑠 −
𝑇 + 279
) ∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑈2

𝐸𝑇0

𝛾 0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) +

=

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه در استان مازندران

برای محاسبه ( ET0میلیمتر بر روز) از دادههای متوسط دمای
هوا( T :درجه سلسیوس) ،شیب منحنی فشار بخار∆ :
(کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس) ،تابش خالص بر سطح گیاهRn :
(ماژول بر مترمربع بر روز) ،میانگین سرعت باد در ارتفاع دو متری:
( U2متر بر ثانیه) ،گرمای خاک( G :مگاژول بر مترمربع بر روز)،
ضریب سایکرومتری( 𝛾 :کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس) ،فشار
بخار اشباع( es :کیلوپاسکال) و فشار بخار واقعی( ea :کیلوپاسکال)
استفاده میشود .جزئیات معادله زائو پنمن-مانتیث از رابطه ()2
محاسبه میشود:
()2

()5
()6
()7
()8
()9
()10

که  :Zارتفاع محل از سطح دریا (متر) است :Ra .تابش برون زمینی
(مگاژول بر مترمربع) :dr ،فاصله نسبی زمین تا خورشید :ə ،زاویه
میل خورشید (رادیان) :Ø ،عرض جغرافیایی (رادیان) :Ws ،زاویه
ساعتی غروب خورشید (رادیان) :M ،شماره ماه میالدی سال که
تبخیر-تعرق برای آن محاسبه میشود :J .شماره روز ژولیوسی از
ابتدای سال مسیحی و  :Dشماره روز از ماه هستند.

) 𝜆𝑇 = 2.501 − (2.361 × 10−3

که  :λگرمای نهان تبخیر (مگاژول بر کیلوگرم) و  :Tدمای هوا
برحسب سانتیگراد است.
()3

))2504 𝑒𝑥𝑝(17.27𝑇/(𝑇 + 237.7
(𝑇 + 237.7)2

()4
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293 − 0.0065 Z 5.26
( 𝑃 = 101.3
)
293
𝜕 𝑅𝑎 = 37.6 𝑑𝑟 (𝑊𝑠 sin ∅ sin
) 𝑠𝑊 + cos ∅ cos 𝜕 sin
)𝜕𝑛𝑎𝑡 𝑊𝑠 = 𝐴𝑟𝑐 cos(−𝑡𝑎𝑛∅.
)𝐽 𝑑𝑟 = 1 + 0.33cos(0.172
)𝜕 = 0.409 sin(0.0172𝐽 − 1.39
𝑀
)𝐷 𝐽 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 (275 − 30 +
9

()11

𝑠𝑊 𝑁 = 7.64

=𝛥

𝑃
𝛾 = 0.00163
𝜆

که  :Nحداکثر ساعت روشنایی در روز  Jاز سال (ساعت) است.
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𝑛0.5
) 𝑅𝑎 − 2.45
𝑁
𝑛
× 10−9 (0.9 + 0.1) (0.34
𝑁
4
𝑒) 4
𝑥𝑘𝑇() 𝑎 𝑒√− 0.14
𝑛𝑘𝑇 +
𝑎
𝑑𝑇 17.27
( = 0.611 exp
)
𝑇𝑑 + 237.3

مؤثر) و برای انسانها و سایر موجودات غیرقابل استفاده است و
تنها در فرآیند رشد و نمو گیاهان ،مورداستفاده قرار میگیرد و یا
تبخیر میشود را آب سبز مینامند (Hoekstra and Chapagain,
) .2008مقدار آب سبز بر اساس میزان بارش مؤثر در طول فصل
رشد گیاهان مختلف و در مناطق مختلف با روش  USDA3که
توسط وزارت کشاورزی امریکا ارائهشده است بهصورت زیر
محاسبه میشود:

( 𝑅𝑛 = 0.77 (0.25 +

()12

که  :nتعداد ساعت آفتابی واقعی (ساعت) :ea ،فشار واقعی بخارآب
(کیلوپاسکال) Tkx ،و  :Tknحداکثر و حداقل دمای روزانه (کلوین)
و  :Tdدمای نقطه شبنم هستند ( .)Zhao et al., 2010برای بهدست
آوردن میزان تبخیر و تعرق مرجع از نرمافزار CROPWAT
استفاده شده است.
 CROPWATیک سیستم پشتیبانی است که بخش آب
وخاک سازمان فائو برای برنامهریزی و مدیریت آبیاری آن را
راهاندازی کرده است .این برنامه یک ابزار کاربردی مشترک است
که هواشناسان ،متخصصان کشاورزی و مهندسان آبیاری به کمک
آن محاسبات و استانداردهای تبخیر و تعرق گیاه مرجع ،نیاز آبی
و آبیاری محصوالت را تخمین میزنند .همچنین در مورد
طرحهای خاص مدیریتی و برنامههای آبیاری در برخورد با کمبود
آب بهعنوان یک راهنما برای بهبود عملیات آبیاری و زمانبندی
آبیاری عمل میکند .پایگاه دادههای  CROPWATشامل
دادههایی برای  6ناحیه اقلیمی و  144کشور است .برای انجام
محاسبات مربوط به برنامهریزی آبیاری ،تاکنون مدلهای رایانهای
متعددی تهیهشده که  CROPWATدر زمره آنها قرار دارد .در
این برنامه محاسبات مربوط به نیاز آبی محصوالت مختلف و
نیازمندیهای آبیاری بر مبنای روشهای ارائهشده در نشریات زائو
در مورد آبیاری و زهکشی قابلارائه است (.)Allen et al., 1989
()13

()14

که  :P10کل بارندگی دهروزه برحسب میلیمتر و  :Pe,10میزان
بارندگی مؤثر در طول مدت ده روزه است .مقدار آب سبز بهصورت
مجموع بارندگیهای مؤثر دهروزه در طول فصل رشد محاسبه
میشود .آب مجازی سبز ،متوسط بارش مؤثر محصول (مترمکعب
بر هکتار) درنظر گرفته میشود.
آب آبی شامل آبهای سطحی و آب زیرزمینی موجود در
منطقه است .برای تعیین آب مجازی آبی ،نیاز خالص آبیاری
محاسبه میشود .نیاز خالص آبیاری ( )IRمقدار آبی که در اثر
وقوع بارش مؤثر ،مقدار آن کسر شده است درنظر گرفته میشود.
()15

𝑊𝐺 𝐼𝑅 = 𝐸𝑇𝑐 −

که  :ETCنیاز آبی (میلیمتر) و  :GWبارش مؤثر (میلیمتر)
هستند .آب مجازی آبی بهصورت متوسط نیاز آبی خالص گیاه
محاسبه میشود.
بر مبنای مقادیر نیاز آبی محاسبهشده ،میزان آب مجازی و
بهرهوری مصرف آب تعیین میشود .مقدار آب مجازی بهصورت
نسبت نیاز آبی به عملکرد محصول (مترمکعب آب بهازای هر تن
محصول) با استفاده از رابطه ( )16محاسبه میشود که مجموع
آب مجازی آبی و آب مجازی سبز است.

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0

نیاز آبی محصول ( )ETcاز حاصلضرب تبخیر-تعرق پتانسیل
در ضریب رشد گیاه ( )Kcمحاسبه میشود .برای تعیین ضرایب
رشد گیاهان در طی زمان رشد گیاه ،کل دوره رشد به سه مرحله
تقسیم میشود .طول مدت مراحل مختلف رشد و همچنین
ضرایب گیاهی در این سه مرحله از رشد (ابتدایی-میانی-انتهایی)،
با استفاده از اطالعات موجود در نشریه  56زائو) و تطبیق آن با
شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه تعیین میشود
(.)Horleman and Neubert, 2007; Hoekstra et al., 2009
برای برآورد آب مجازی و اجزای آن شامل آب سبز و آبی از
چارچوب پیشنهادی آبابایی و رمضانی ( )1394استفاده میشود.
بهطورکلی آب حاصل از بارش که در خاک ذخیره شده (بارش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

4.17 − 0.02𝑝10
× 𝑃10
𝑚𝑚 𝑃10 ≤ 83
{ = 𝑃𝑒, 10
4.17
𝑚𝑚 41.7 + 0.1𝑃10 𝑃10 ˃ 83

()16

𝐶𝑇𝐸
𝑃𝑇

= 𝑐𝑊𝑉𝑇

که  :TVWcمیزان آب مجازی گیاه (مترمکعب بر تن) و  :ETCکل
نیاز آبی گیاه (مترمکعب بر هکتار) است :TP .نیزعملکرد کل
محصول است.
کل واردات آب مجازی ) (TVWIو کل صادرات آب مجازی
) (TVWEبرای استان بهصورت روابط ( )17و ( )18محاسبه
میشود.
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𝑀

()17

استان مازندران براساس روابط ذکرشده از روش زائو پنمن-مانتیث
و مدل رایانهای  CROPWATبا استفاده از دادههای اقلیمی
ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه شده است .نیاز آبی شامل آب
آبی و آب سبز محصوالت برنج ،گندم ،جو و مرکبات به تفکیک
ایستگاهها و نوع محصوالت در دوره  10ساله است .در ادامه نتایج
محاسبات به دو صورت نیاز آبی هر محصول در سالهای مورد
مطالعه و میانگین ده ساله نیاز آبی در شهرهای استان در قالب
نمودارهای میلهای ارائهشده است .در استان مازندران حجم زیادی
از آب برای کشت برنج مصرف میشود که نشاندهنده اهمیت
بررسی نیاز آبی برنج در این استان است .شکلهای  2و  3میزان
آب مورداستفاده در تولید برنج در این استان را نشان میدهند.

) 𝑗TVW𝐼𝑗 = ∑( 𝑉𝑊𝐼𝑐,
𝑐=1
𝑁

()18

) 𝑗TVW𝐸𝑗 = ∑( 𝑉𝑊𝐸𝑐,
𝑐=1

که  :TVWIjکل واردات آب مجازی در سال ):TVWEj ،j(m3y-1
کل صادرات آب مجازی در سال ) :M ،j(m3y-1تعداد محصوالت
واردشده تحت بررسی و  :Nتعداد محصوالت غذایی صادرشده
مورد بررسی هستند ).(Ababaaei and Ramezani, 2014
 -3نتایج
نیاز آبی و میزان آب مجازی گیاه  TVWcمحصوالت کشاورزی
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شکل  -2نمودار نیاز آبی گیاه برنج در سطح استان مازندران در ده سال اخیر به تفکیک سال
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شکل  -3نمودار میانگین دهساله نیاز آبی برنج به تفکیک شهر در استان مازندران
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کمترین نیاز آبی برنج بهترتیب مربوط به شهرهای بابلسر و
امیرآباد است .نتایج ارزیابی نیاز آبی گندم در ده سال اخیر در
ایستگاههای هواشناسی موردمطالعه در نمودارهای ارائه شده
شکلهای  3و  4قابلمشاهده است.

شکل  2نمودار میزان نیاز آبی برنج در سطح استان را طی
سالهای  1387الی  1396نشان میدهد .بیشترین و کمترین نیاز
آبی برنج در طی ده سال اخیر بهترتیب در سالهای  1396و
 1388مشاهده میشود .شکل  3نمودار میانگین دهساله نیاز آبی
برنج در شهرهای مورد مطالعه را نشان میدهد که بیشترین و
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شکل  -4نمودار نیاز آبی گیاه گندم در سطح استان مازندران در ده سال اخیر به تفکیک سال
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570
560

540
530
520
510
500
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شکل  -5میانگین ده ساله نیاز آبی گندم به تفکیک شهر در استان مازندران

نمودار ارائهشده در شکل  4نشاندهنده بیشترین و کمترین
نیاز آبی در ده سال گذشته در سالهای  1396و  1388است.
همچنین براساس نمودار شکل  5بیشترین و کمترین نیاز آبی با
توجه به شرایط اقلیمی خاص هر منطقه ،بهترتیب در شهرهای
امیرآباد و رامسر مشاهده شده است .تأثیرات تغییر آب وهوا در
سطح استان و همچنین در سالهای مختلف بهچشم میآید .از
طرفی گندم در سطح استان مازندران بهصورت دیم کشت میشود
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

و عمده آب مصرفی آن از نوع آب سبز است .لذا تولید بیشتر گندم
و استفاده از این پتانسیل درکشت و کار آن ،میتواند در آینده
حتی نیاز بیشتر گندم را برآورده کند .در شکلهای  6و 7
نمودارهای میلهای میانگین ساالنه نیاز آبی گیاه جو و نیاز آبی
میانگین دهساله این محصول به تفکیک شهرهای استان ارائهشده
است.
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شکل  -6نمودار نیاز آبی گیاه جو در سطح استان مازندران در ده سال اخیر به تفکیک سال
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شکل  -7میانگین ده ساله نیاز آبی گیاه جو به تفکیک شهردر استان مازندران

مرکبات یکی از محصوالت مهم باغبانی است که در جهان
دارای سابقهی کشت و پرورش  4000ساله است .با توجه بهاین
مسئله که مرکبات ،یکی از محصوالت تجاری و استراتژیک استان
مازندران است و باغداران در سطح چشمگیری به کشت این
محصول پرداختهاند ،ارزیابی حجم نیاز آبی مرکبات و آب مجازی
مصرفی ،در بهبود کنترل منابع آبی در دسترس بسیار مفید است.

با توجه به نمودار شکل  6بیشترین و کمترین نیاز آبی در
شهرهای امیرآباد و رامسر و همچنین براساس نمودار شکل 7
بیشترین و کمترین میزان نیاز آبی این محصول در سالهای
 1396و  1388مشاهده میشود .با توجه به اقلیم منطقه امیرآباد
و ویژگیهای هواشناسی در این منطقه نیاز آبی گیاه جو در ده
سال گذشته بیشتر از سایر ایستگاههای استان مازندران شده
است.
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شکل  -8نمودار نیاز آبی مرکبات در سطح استان مازندران در ده سال اخیر به تفکیک سال
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شکل  -9میانگین ده ساله نیاز آبی مرکبات به تفکیک شهر در مازندران

نیاز آبی را بهخود اختصاص میدهند .توصیه میشود سطح زیر
کشت مرکبات در مناطق شناسایی شده با کمترین نیاز آبی
افزایش و سطح زیر کشت آن در مناطقی با نیاز آبی باالتر ،کاهش
یابد .شکل  10میزان نیاز آبی چهار محصول مذکور را در طی ده
سال گذشته در سطح استان مازندران نشان میدهد ،همانطور
که مشاهده میشود بهترتیب مرکبات ،گندم  ،جو و برنج بیشترین
نیاز آبی را بهخود اختصاص دادهاند.

همانطور که در شکل  8مشاهده میشود بیشترین و کمترین
نیاز آبی مرکبات بهترتیب در سالهای  1389و  1388ایجاد شده
است .با نگاهی به نمودار مربوط به تغییرات نیاز آبی در بین
ایستگاهها در ده سال اخیر در شکل  ،9مشخص میشود کمترین
نیاز آبی مرکبات ،در شهرهای آمل ،رامسر و نوشهر است .بنابراین
این مناطق استعداد بیشتری برای کشت و کار مرکبات دارند .با
اینوجود ،مرکبات در شهرستانهای امیرآباد و بابلسر بیشترین
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هکتار)
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700

0
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شکل -10میانگین نیاز آبی گیاهان در طی ده سال گذشته در سطح استان مازندران

استان مازندران را نشان میدهد.

جدول  1میانگین کل آب مجازی محصوالت مورد بررسی در
طی ده سال گذشته با توجه به سطح زیر کشت این محصوالت در

جدول  -1میانگین دهساله کل آب مجازی محصوالت مورد بررسی در استان مازندران از سال  1388تا 1396
سال

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

برنج

17952

14570

17577

15829

16230

14837

15348

14739

15124

15928

گندم

7030

5490

8018

9181

6095

5508

6987

7251

5833

6202

جو

3307

2516

2933

3728

4416

1817

2418

2854

3227

2863

مرکبات

392

450

375

465

447

368

404

393

402

362

محصول
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و هوایی و نزوالت جوی بوده است.

جدول  1نشان میدهد برنج بیشترین مصرف آب مجازی را
بهخود اختصاص داده است و مرکبات از محصوالت با مصرف آب
مجازی کمتری بهشمار میرود .بعد از برنج ،گندم بیشترین حجم
آب مجازی را بهخود اختصاص داده است .نتایج مطالعات نشان
میدهد تغییرات در حجم آب مصرفی در طی سالهای مختلف،
مربوط به تغییر سطح زیر کشت و عملکرد گیاهان مورد مطالعه
در طی سالهای مختلف و همچنین تغییرات شرایط جوی و آب

میزان آب مجازی سبز و آبی بر مبنای روش  ،USDAبا
استفاده از خروجی مدل ،روابط ( )13تا ( )15و دادههای اقلیمی
همچون میزان بارش منطقه و نیاز خالص آبیاری هر محصول
محاسبه شده است .درشکل  ،11درصد آب مجازی سبز و آبی در
چهار محصول برنج ،گندم ،جو و مرکبات در طی ده سال گذشته
در کل استان مازندران قابل مشاهده است.

شکل  -11درصد میانگین نیاز آبی سبز و آبی در گیاهان موردمطالعه در سطح استان مازندران در ده سال اخیر

سبز در محصوالت گندم و جو را نشان میدهد .جدول  2حجم
آب صادر شده و وارد شده محصوالت گندم و جو را نشان میدهد.
کل واردات آب مجازی ) (TVWIو کل صادرات آب مجازی
) (TVWEبر اساس دادههای موجود اداره گمرک کشور و روابط
( )17و ( )18محاسبه شدهاند.

در نمودارهای ارائهشده در شکل  11مشاهده میشود
بیشترین میزان آب سبز که آب قابل استفاده از گیاهان بوده و
قابل برداشت نیست ،متعلق به مرکبات است .همچنین بیشترین
میزان آب آبی مصرفی که بخشی از منابع آبی قابلجمعآوری و
برداشت است در تولید برنج مورد استفاده قرارگرفته است.
همچنین نمودارهای فوق نسبت مشابهی از مصرف آب آبی و آب

جدول  -2حجم آب صادرشده و واردشده بهواسطه محصوالت موردمطالعه در استان مازندران از سال  1388تا 1396
سال

آب مجازی واردشده (مترمکعب در سال)

آب مجازی صادرشده (مترمکعب در سال)
گندم

جو

گندم

جو

88

-

0/285

103575

-

89

3891

0/004

_

14570

90

16/5

0/299

22243

-

91

55

0/108

58400

45263

92

-

0/0105

52428

115212

93

-

-

526

6353

94

-

-

2416

22098

95

-

0/081

21638

23648

96

1363

0/050

-

-

جمع

5325/5

0/884

261229

227147
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مرضیه مکارمی و همکاران

آبی باال به منابع آبی بازنمیگردد .تولید مرکبات آب مجازی
کمتری را در برمیگیرد .عمده آب مجازی مصرف شده توسط
مرکبات از نوع آب سبز است و مرکبات در گروه محصوالت
کممصرف با بهرهوری باالی آب قرار دارند .گندم و جو نیز شرایطی
مشابه مرکبات در استان مازندران دارند.
با افزایش محصولهای سازگار در منطقه بهدلیل مصرف آب
مجازی کمتر و عملکرد بیشتر و تغییر دادن میزان تولیـد
محصولهایی مانند مرکبات ،گندم و جو که دارای نیاز آبی کمتر
در سـطح استان هستند ،به مبـادلۀ آگاهانه آب مجازی در استان
پرداخت .عالوهبر این نیاز آبی گیاهان در شهرهای غربی استان
نسبت به شهرهای شرقی کمتر بوده و این بهدلیل بارندگی بیشتر
و بارندگی مؤثر ،بیشتر در شهرهای غربی است .بنابراین میتوان
بیان کرد غرب استان مازندران بیشتر مستعد کشت گیاهان با نیاز
آبی باالتر همچون برنج نسبت به شرق استان مازندران است .با
تغییر الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه و نیاز آبی محصول
میتوان ذخیرهسازی بیشتر منابع آبی و همچنین استفاده کاراتر
از منابع آب موجود را بهبود بخشد .مضافاً ،بهکارگیری فنّاوریهای
نوین کشاورزی مانند کشاورزی حفاظتی ،استفاده از بذور
اصالحشده و برگزاری برنامههای آموزشی و ترویجی برای
کشاورزان برای بهبود بهرهروی در استفاده از منابع از طریق
افزایش عملکرد و کاهش مصرف نهادههای تولید ،در حفظ توان
صادراتی استان و کاهش فشار موجود بر منابع آب ،میتواند
راهگشا باشد.

ارزیابی حجم آب صادر و وارد شده در استان مازندران نشان
داد محصول جو نقشی در صادرات آب مجازی از مازندران نداشته
و بیشترین آب صادرشده در مازندران توسط گندم صورت گرفته
است .همچنین برنج و مرکبات از محصوالت عمده استان مازندران
در بازار داخلی و خارج از کشور هستند .حجم بیشتر آب مجازی
مصرف شده توسط گندم و مرکبات از منابع آب سبز است که
قابل انتقال و جابجایی نیست و تنها توسط گیاهان مصرف میشود.
با توجه بهاین امر ،صادرات آب مجازی توسط این دو گیاه آسیبی
به منابع آب تجدیدناپذیر این استان وارد نمیسازد .ضمن اینکه
حجم آب وارد شده توسط گیاه گندم و جو ،چندین برابر حجم
آب صادر شده است.
 -4بحث و نتیجهگیری
با روند رو به افزایش کمآبی در استان مازندران ،اهمیت آب مجازی
در امنیت غذایی استان پیوسته رو به افزایش است .بنابراین با
توجـه بـه عملکرد هریک از محصولهای موردمطالعه ،میزان آب
مجازی مصرفی و ارزش اقتصادی آنها میتوان صادرات آب
مجازی محصولهای با نیاز آبی باال را کاهش داده و با واردکردن
محصولهایی که دارای میزان آب مجازی مصـرفی باالیی هستند،
به امنیت آبی و مدیریت منابع آب در استان مازندران کمک کرد.
مطالعه نیاز آبی محصوالت کشاورزی استان مازندران در ده
سال اخیر نشان داد مرکبات ،گندم  ،جو و برنج بیشترین نیاز آبی
را بهخود اختصاص دادهاند .بررسی سطح زیر کشت این محصوالت
در استان نشان داد برنج بیشترین مصرف آب مجازی را به خود
اختصاص داده است و مرکبات از محصوالت با مصرف آب مجازی
کمتری به شمار میرود .همچنین  97درصد از نیاز آبی مرکبات
از آب سبز تأمین میشود درحالیکه نیاز آبی برنج تنها  40درصد
از آب سبز تأمینشده و  60درصد نیاز به آب آبی دارد .همچنین
در خصوص گندم و جو در حدود  78درصد از نیاز آبی از آب سبز
تأمین میشود.
بهطورکلی تولید مرکبات ،برنج و جو بیشتر از نیاز استان است
که به استانهای دیگر و یا خارج از کشور ارسال میشود .حجم
آب مجازی مورد نیاز گیاه برنج در سطح استان نسبت به سایر
محصوالت بیشتر است .خروج برنج از استان به مناطق دیگر کشور
به معنی خروج حجم باالیی از آب مجازی است .با توجه به اینکه
آب مصرفی برنج عمدتاً از نوع آب آبی است و این نوع آب مجازی
عالوهبر اینکه قابل انتقال است ،در سایر بخشها نیز قابل استفاده
است .در حقیقت آب مجازی مصرف شده توسط این گیاه با نیاز
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