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چکیده
ایران ،از جمله نواحیِ واقع شده در نواحی خشک و نیمهخشک جهان است که از کمبود آب آبی رنج میبرد .به این ترتیب ،توسعههی پایعدار ایعران،
مستلزم تصحیح الگوی مصرف منابع آب آبی بوده و از سویی دیگر ،هرگونه برنامهریزی در زمینهی مدیریت مصرف منابع آب ،نیازمنعد شعناخت یعحیحِ
وضهیتِ کمآبی در نواحی مختلف کشور میباشد .در این پژوهش ،برای نخستین بار ،وضهیت کمآبی بر اساس شاخص کمبعود آب آبعی  )BWSتحعت
دقتهای زمانیِ مختلف ،شامل مقیاسهای ساالنه و ماهانه ،و دقتهای مکانی مختلف ،شامل مقیاسهای کشوری ،نواحیِ اقلیمی و استانی بررسی شد.
بدین منظور ،بر اساسِ ارزیابی جامع ردپای آب ،ابتدا مجموع آب آبیِ مصرفی در مقیاس روزانه در استانهای مختلف کشعور و در حدفایعل سعا هعای
 2005-2015بدست آمد و سپس ،با تقسیمِ آن بر موجودیت آب آبی ،مقدار شاخص  BWSمحاسعبه شعد .مقعادیر  ،BWS<1نشعاندهنعدهی فقعدان
کمآبی ،و مقادیر  ،1.5≤BWS<2 ،1≤BWS<1.5و  ،BWS>2به ترتیب نشاندهندهی کمآبی اندک ،متوسط ،و شدید میباشد .هرگونه مکعان یعا
زمانی با  ،BWS>1نقطهی بحرانی نامیده میشود .بر اساس تحلیلهای ساالنه برای کعل کشعور 46 ،دریعد از مجمعوع آب آبعی مصعرفی در بخعش
کشاورزی ناپایدار بوده و در ازای تهدی به نیازهای محیطزیستی مصرف شده است؛ در این حالت ،شاخص  BWSبرابعر بعا  1/9بعوده و کعل کشعور در
شرایط کمبود آب متوسط قرار دارد .با این وجود ،بر اساس تحلیل ساالنه در مقیاسهای مکانی ریزتر ،ناحیهی اقلیمی مرطوب و  7اسعتان کشعور ،فاقعد
کمآبی هستند .در تحلیلهای ماهانه نیز ،تحت تمامیِ مقیاسهای مکانی ،نقاط غیربحرانی وجود خواهد داشت .بر اساس یافتههای این پعژوهش ،تیییعر
دقت بررسیهای  ،BWSعالوه بر تیییر تهداد نقاط بحرانی بین یک تا  37مورد ،وضهیت کیفی کمآبی در این نقعاط را نیعز تیییعر خواهعد داد .بعه ایعن
ترتیب ،شناسایی یحیحِ نقاط بحرانی واقهی ،که در آنها نیازهای محیطزیستی به دلیل مصارف ناپایدار آب آبی تامین نشعده اسعت ،نیازمنعد تحلیعل در
ریزترین مقیاس زمانی و مکانی ممکن خواهد بود.
واژههای کلیدی :ایران ،ردپای آب آبی ناپایدار ،طبقهبندی وضهیت کمآبی ،موجودیت آب آبی ،نیازهای زیستمحیطی

مقدمه

1

مصرف فزایندهی آب آبی در طعو ننعد دهعهی گذشعته ،کعه از
یکسو ،بواسطهی افزایش جمهیت ،و از سویی دیگر ،به دلیعل بهبعود
سبک زندگی بشر ،تیییر الگوی مصرف ،و توسههی اراضی کشعاورزی
آبی ،به وجعود آمعده اسعت Ercin et al., 2014; Vorosmarty et
 ،)al., 2000مسالهی کمبود آب آبی را به یک نالش جهعانی تبعدیل
نموده است .از این رو ،بحران آب ،از حیث عواقبی کعه معیتوانعد بعر
نرخهی طبیهی زمین به جای بگذارد ،بعه عنعوان بعزر تعرین خطعر
جهانی در آخعرین گعزارم مجمعع جهعانی اقتصعاد دکعر شعده اسعت
 -1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه زابل
Email: F.Karandish@uoz.ac.ir @yahoo.com

 .)WEF, 2015بنابراین ،توسههی پایدار در زندگی بشعری ،مسعتلزم
بععازنگری سیاسععتهععای فهلععی تخصععیص و مصععرف آب و تععدوین و
پایهگزاری سیاستهای جامع و نوین ،بعا هعدف برقعرای تعوازن بعین
موجودیت و مصرف آب آبی خواهد بعود؛ ایعن مهعم در گعام نخسعت،
نیازمند شناخت نواحی بحرانی ،که در آنها ،مصارف آب آبی ،بعه ازای
تهدی به حریم محیطزیست یعور معیگیعرد ،معیباشعد .در ننعین
نواحیای ،مصارف آب آبی به ایطالح ناپایدار خواهعد بعود و ادامعهی
این روند ،قابلیت تولید منطقه را از حیظ انتفاع خارج خواهد نمود.
تهیین نواحی بحرانی ،با توجه به پیامدهای حایله ،هعم از منظعر
فیزیکی ،و هم از منظر اقتصعادی و اجتمعاعی ،امکعانپعذیر اسعت .از
دیععدگاه فیزیکععی ،دو شععاخص تععنش آب  )WSIو کمبععود آب آبععی
 )BWSبرای تحلیل بحعران آب وجعود دارد .شعاخص  WSIتوسعط
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فیستر و همکاران  )Pfister et al., 2009ارائه شد که میزان پایداری
آب مصرفی را از تلفیق مصارف یور گرفته از منابع آب و پیامدهای
محیطزیستیشان تهیین میکند؛ این شاخص ،در محدودهی یعفر تعا
یک تیییر نموده و عدد حایله ،در حقیقت کسری از آب آبی مصعرفی
توسط یک مصرفکنندهی خاص ،که به ازای تهدی بعه حعریم دیگعر
مصرفکنندگان ،یور گرفته است را نشان معیدهعد .کعارآیی ایعن
شاخص برای اولین بار ،در پژوهشی جهعانی بعرای ارزیعابی نرخعهی
حیا کتان به اثبا رسید  .)Pfister et al., 2009شعاخص کمبعود
آب آبی  )BWSکه برای اولین بار توسط هوکسترا و همکعاران ارائعه
شد  ،)Hoekstra et al., 2011یکی دیگر از شاخصهعای جعامع در
تحلیل فیزیکی کمبود آب است که مقدار آب آبی ناپایعدار و وضعهیت
فیزیکی کمآبعی را ،از مقایسعهی مجمعوع مصعارف آب بعا منعابع آب
موجود تهیین میکند .این شاخص برای اولین بار ،در ارزیابی وضعهیت
بحران آب در  405حوضعهی آبریعز جهعان در بعازهی زمعانی -2005
 1996به کار برده شد و بر اساس تحلیلی ماهانه ،مهلوم شد کعه 2/67
میلیارد نفر از جمهیت جهان ،که در  201حوضه از این مناطق زنعدگی
میکنند ،حداقل در یک ماه از کل سا  ،بعا کمبعود آب شعدید مواجعه
هستند  .)Hoekstra et al., 2012از آنجاییکه شاخص  ،BWSبعه
طور مطلق ،و نه به یور وزنی ،مقادیر ردپای آب پایدار و ناپایعدار را
تهیین میکند ،در تحلیلهای مربوط بعه بحعران فیزیکعی آب آبعی ،از
مزیععت نسععبی برخععوردار اسععت  .)Hoekstra, 2016از ایععنرو،
پژوهشگران بسیاری در جهان ،تحقیقهعای خعود را مبتنعی بعر ایعن
شععاخص انجععام دادهانععد ;e.g. Karandish et al., 2020
Hogeboom et al., 2020; Nouri et al., 2020, Nouri et al.,
;2019; Zhuo et al., 2019; Mekonnen and Hoekstra, 2016
 .)Hoekstra et al., 2012بسیاری از این محققان در پعژوهشهعای

خود ،به وجود نقاط بحرانی  )BWS>1در نقاط مختلعف جهعان ،بعه
ویژه در ماههای گرم ،اشاره داشته ،و لزوم تهیین حعد بعرای برداشعت
منابع آب آبی ،با هعدف حفعظ پایعداری محعیطزیسعت را خاطرنشعان
ساختند  .)Hogeboom et al., 2020کاراندیش و همکاران ،وضهیت
تنش منابع آب زیرزمینی را از دیدگاه ردپای آب آبی در پروسهی تولید
محصوال کشاورزی بررسی نموده و به این مهم دست یافتند که بعه
جز نواحی اقلیمی فرامرطوب ،که در آنها کشاورزی اغلب متکعی بعر
مصرف آب سطحی است ،منابع آب زیرزمینی در دیگر نواحی اقلیمی،
تحت فشارهای متوسعط تعا شعدید قعرار دارنعد Karandish et al.,
 .)2018ایشان همچنین در پژوهشی دیگر ،ایعالح الگعوی کشعت و
کاهش تلفا مواد غذایی را گامی موثر برای کاهش مصرف منابع آب
آبی ،و کاهش شد کمبود آب آبی بیان داشتند Karandish et al.,
 .)2020با این وجود ،تحلیلهای ایشان در مقیاس ساالنه و با تمرکعز
بر منابع آب زیرزمینی بوده و نتایج بدست آمده ،نمیتواند واقهیتهای
پنهان کمبود آب آبی در کشور را آشکار نماید.
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انتخاب مقیاس مکانی و زمانی یحیح در برآورد مقعادیر شعاخص
 ،BWSتاثیر مهمی در به تصویر کشیدنِ واقهیتهای مربوط به کمبود
آب دارد .به عنوان نمونه ،نتایج بسیاری از پژوهشهای یور گرفتعه
در مقیاس ساالنه نشان میدهد که در جهان ،همچنان آب کافی برای
مصارف پایدار بشر وجود داشته و ادامهی این رونعد ،خطعری از منظعر
محیطزیستی به همراه نخواهد داشت Mekonnen and Hoekstra,
 .)2016این در حالی است که یافتههای یک پژوهش جهعانی ،کعه در
سطح سلو هایی با ابهاد  30×30دقیقه و در مقیعاس ماهانعه یعور
گرفت ،نشان داد که نهار میلیون از کل جمهیت جهان ،حعداقل یعک
ماه از سا  ،با کمآبی شدید مواجه بوده و حدود نیمی از این جمهیعت،
در کشورهای هند و نعین زنعدگی معیکننعد؛ همچنعین ،نتعایج ایعن
پژوهش نشان داد که حدود نیم میلیارد از جمهیت جهعان نیعز در کعل
سا  ،بعا نعالش کعمآبعی شعدید مواجعه هسعتند Mekonnen and
 .)Hoekstra, 2016دو برابر بودن جمهیت درگیر با کمآبعی شعدید در
یک ماه از سا بر اساس یافتههای این پژوهش در مقایسعه بعا نتعایج
بدست آمده از پژوهش هوکسترا و همکاران ،که در مقیاس حوضعهای
یور گرفت ،اهمیت انتخاب مقیاسهعای مکعانی ریزتعر در تحلیعل
پراکنش مکانی مقادیر  BWSو تهیین نواحی بحرانی واقهعی را نشعان
میدهد .)Hoekstra et al., 2012
به این ترتیعب ،آشکارسعازی تیییعرا مکعانی و زمعانی شعاخص
 BWSنیازمند انجام تحلیلهای جامع در مقیاسهای مکانی و زمعانی
یحیح بوده و نقش مهمی در سیاستگعزاریهعای خعرد و کعالن در
زمینهی نگونگی تخصیص و مصارف آب خواهد داشعت .در حقیقعت،
یافتن مکانها و زمانهای غیربحرانیِ واقهی ،امکان توسعههی پایعدار
کشاورزی را فرآهم نموده و بعا کعاهش تولیعد در منعاطق بحرانعی ،از
میزان فشار بر منابع آب آبی و تهدی به محیطزیست خواهعد کاسعت.
با این وجود ،در کل جهعان ،پعژوهشهعای انعدکی بعه تهیعین ننعین
مناطقی ،به ویژه بر اساس دادههای محلی پرداختعهانعد .کارانعدیش و
همکاران ،در مقیاس سعاالنه ،و بعرای کشعور ایعران در سعا ،2010
دریافتند که به استثنای یک استان ،دیگر مناطق کشور دنار کعمآبعی
اندک تا متوسط هستند  .)Karandish et al., 2018بعا ایعن وجعود،
تحلیل ایشان در مقیاس ساالنه یور گرفته و تیییعرا زمعانی ایعن
شاخص در طو یک سا بررسی نشده اسعت .در پعژوهش حاضعر ،و
برای نخستین بار ،ضمن انجام ارزیابی جامع ردپای آب ،نواحی بحرانی
در مقیععاسهععای مکععانیِ اسععتانی ،نععواحی اقلیمععی و کشععوری ،و در
مقیاسهای زمانیِ ماهانه و ساالنه ،در کشور ایران بر اساس شعاخص
 BWSتهیین شده و وضهیت بحران فیزیکی آب تحعت مقیعاسهعای
مختلف با هم مقایسه میشود .یافتعههعای ایعن پعژوهش ،ععالوه بعر
آشکارسازی تمایز نتایج بدست آمده تحت تحلیلهای یور گرفته با
مقیاسهای مختلف ،مکانهعا و زمعانهعای بحرانعی در ایعران را بعه
تصویر کشیده و میتواند به عنعوان نقشعهی راه ،در گعامهعای بهعدیِ
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تصمیمگیری مورد استفاده قرار بگیرد.

مواد و روشها
محدودهی پژوهش

محدودهی پژوهش کشور ایران ،با وسعهتی مهعاد  1/64میلیعون
کیلومتر مربعع ،مشعتمل بعر  30اسعتان ایعلی اسعت کعه بعر اسعاس
طبقهبندی اقلیمعیِ دومعارتن ،دارای پعنج کعالس اقلیمعیِ فراخشعک،
خشک ،نیمهخشک ،مدیترانهای و مرطوب میباشعد Karandish et
 )al., 2020شکل  .)1طعو دورهی پعژوهش ،حدفایعل سعا هعای
 2005-2015انتخععاب شععد .بععرای تهیععین مصععارف آب در بخععش

کشاورزی 28 ،گیاه عمده که بعیشتعرین سعهم را در مجمعوع سعطح
زیرکشت و تولید در کشور را داشعتند ،انتخعاب و بعر اسعاس سیسعتم
طبقهبندی سازمان خواروبار جهانی فعائو  ،)Allen et al., 1998در 8
گروه طبقهبندی شدند .این گروهها مشتمل بر غال گندم ،جو ،برنج،
در دانهای) ،سبزیجا پیاز و گوجهفرنگی) ،حبوبعا لوبیعا ،نخعود،
عدس) ،محصوال ریشهای و فیبر سعیبزمینی)،ردانعههعای روغنعی
کتان ،سویا ،کلزا) ،خشکبار پسته ،گردو ،بادام ،فندق) ،گیاهان قندی
نیشکر و نیندرقند) ،و میوهها سیب ،موز ،خرمعا ،انگعور ،لیمعوترم،
لیمو شیرین ،نارنگی ،پرتقا  ،و گریپفرو ) بودند.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدودهی پژوهش (چپ) ،و پراکنش مکانی نواحی اقلیمی و ایستگاههای سینوپتیک منتخب در کشور (راست)

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سعازمان جهعاد کشعاورزی ،در
طو دورهی پعژوهش 46/7 ،میلیعون تعن محصعو در  7/9میلیعون
هکتار اراضی آبی تحت کشت این گیاهان تولید شد )IMAJ, 2020؛
نواحی اقلیمی خشک و نیمهخشک ،به ترتیب سهمی مهعاد  51و 29
درید در مجمعوع ایعن اراضعی آبعی ،و  62و  23دریعد در مجمعوع
گیاهان تولید شده در اراضعی منتخعب در کشعور را داشعتند .گیاهعان
قندی ،با سهمی مهاد  30دریعد در مجمعوع تولیعد آبعی در نعواحی
خشک ،و غال با سهمی مهاد  41درید ،در مجموع تولیعد آبعی در
نواحی نیمهخشک ،به عنوان گیاهان غالب در این نواحی اقلیمی بودند
.)IMAJ, 2020
محاسبات ردپای آب آبی

محاسبههای مربوط به ردپای آب گیاهعان منتخعب ،بعه تفکیعک
برای هرگیاه ،در هر استان در هر یک از سا ها یور گرفت .ردپای
آب مصرفی هر گیاه ،از دو بخش ردپعای آب سعبز و ردپعای آب آبعی

تشکیل شده است که به ترتیب ،از تقسیم مجموع آب سبز و آب آبعی
مصرفی در طو دورهی منتخب  )m3 ha-1بر مجموع عملکر گیاه t
 )ha-1بدست میآید .برای تخمین مقادیر روزانهی آب سبز و آب آبعی
در طو دورهی رشد هر گیاه ،از مد آکعوآکرا  1اسعتفاده شعد .ایعن
مد  ،بر پایهی یک مهادلهی بیالن آب روزانعه ،قعادر بعه محاسعبهی
هریک از مولفههای بیالن آب ،از جمله آب آبی و آب سبز مصرفی در
طو فصل رشد محصو  ،به شکل دیل میباشد:
)1

𝑡𝑃𝐷 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 + 𝑃𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐶𝑅𝑡 − 𝑅𝑂𝑡 − 𝐸𝑇𝑡 −

که در آن 𝑆𝑡 ،و  𝑆𝑡−1به ترتیب ،رطوبت خاک در انتهای روزهای
 tو  t-1ام 𝑃𝑡 ،مقدار بارم 𝐼𝑡 ،مقدار آب آبیعاری 𝐶𝑅𝑡 ،میعزان ارتفعاع
موئینگی 𝑅𝑂𝑡 ،مقدار رواناب سعطحی 𝐸𝑇𝑡 ،مجمعوع نیعاز آبعی گیعاه
و 𝑡𝑃𝐷 میزان نفود عمقی از انتهای ریشه میباشد .تمامی ترمها در این
1- AquaCrop
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مهادله بر حسب میلیمتر بر روز بیان شده است .سهم آب سبز و آبعی
در تمامی این ترمها با لحاظ نسبت بارم به عمق آب آبیعاری لحعاظ
شد  .)Hoekstra, 2017سپس ،نیاز آبی گیاه به یور نیاز آبی سبز
 )ETgreen , mmو نیاز آبعیِ آبعی  )ETblue , mmمحاسعبه شعده و در
نهایععت ،ردپععای آب سععبز  )WFgreen.prodو آبععی  )WFblue.prodدر
پروسهی تولید محصو به یور دیل محاسبه شد:
𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔𝑇𝐸
𝑌
𝑒𝑢𝑙𝑏𝑇𝐸

)2

𝑌

= 𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔𝐹𝑊
= 𝑒𝑢𝑙𝑏𝐹𝑊

{

کععه در آن Y ،میععزان عملکععرد محصععو  )kg ha-1مععیباشععد.
دادههای ورودی مورد نیاز در سه بخش به معد آکعوکرا وارد شعد:
دادههای اقلیمی ،دادههای گیاهی و دادههای محیطی و معدیریتی .بعا
استفاده از آمار هواشناسی روزانه در  52ایستگاه سعینوپتیک در سعطح
کشور شکل  ،)1دادههای بارم ،دمای حداقل و حداکثر به معد وارد
شد .همچنین ،بر اساس آمار گزارم شده در این ایسعتگاههعا ،مقعادیر
روزانهی تبخیر-تهرق مرجع با استفاده از رابطهی فائو پعنمن-مانتیعث
در طو دورهی مطالهه محاسبه و سپس به مد وارد شد .بعرای هعر
یک از استانهای کشور و هر یک از محصو هعای منتخعب ،مقعادیر
عملکرد و سطح زیرکشت ،تقویم زراعی ،شعیوهی معدیریت آبیعاری و
مصرف نهادههای کشاورزی ،از سازمان جهاد کشعاورزی کشعور تهیعه
شد .سایر دادههای مورد نیاز نیز بر اساس نتایج پژوهشهعای یعور
گرفته برای این محصوال در ایران بدست آمد.
با در دست داشتن مقادیر روزانهی ردپای آب آبی برای هر یک از
گیاهان مورد نظر در هر سا  ،ابتدا میانگین وزنی  10سعالهی مقعادیر
ردپای آب آبی روزانه برای هر گیاه در طعو دورهی  ،2005-2015و
بر اساس مجموع تولید ساالنهی آن گیاه در استان منتخب بدست آمد.
سپس ،مقادیر ماهانه و ساالنهی ردپای آب آبی برای تمعامی گیاهعان
تولیدی ،در مقیاس اسعتانی ،ناحیعهی اقلیمعی ،و کشعوری بعر حسعب
میلیون متر مکهب در سا محاسبه شد.
تحلیل پایداری و شاخص کمبود آب آبی

به منظور تحلیلِ پایعداری ردپعای آب در یعک مقیعاس مکعانی و
زمانی منتخب ،ابتدا مقادیر شاخص کمبود آب آبی ،)BWS, m3 m-3
از تقسیم مجموع مصارف آب آبی بعر میعزان آب آبعی موجعود در آن
مکان و زمان بدست آمد :)Hoekstra et al., 2011
𝑗𝐵𝑊𝐹𝑖,

)3

𝑗𝐵𝑊𝐴𝑖,

𝑗𝐵𝑊𝑆𝑖,

=

{

𝑗𝐵𝑊𝐴𝑖,𝑗 = 𝑁𝑅𝑖,𝑗 − 𝐸𝐹𝑅𝑖,
𝑗 𝐵𝑊𝐹𝑖,مقادیر مطلق ردپای آب آبی 𝐵𝑊𝐴𝑖,𝑗 ،)m3

که در آن،
موجودیت آب آبی  𝑁𝑅𝑖,𝑗 ،)mآب آبی تجدیدپعذیر  ،)mو 𝑗𝐸𝐹𝑅𝑖,
نیاز محیطزیستی  )m3بوده و  iو  jبه ترتیعب مبعین مقیعاس مکعانی
استان ،ناحیهی اقلیمی ،یا کشور) و زمان ماهانه یا ساالنه) میباشعد.
3

3
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بر اساس طبقهبندی مکونن و هوکسترا BWS<1 ،نشان میدهد کعه
در مکان و زمعان معوردنظر ،کمبعود آب آبعی وجعود نداشعته و بعدون
تخریب محیطزیست ،آب آبی موجود پاسخگوی نیاز آب آبعی خواهعد
بود  .)Mekonnen and Hoekstra, 2016فراتر رفتن مقدار BWS
از یک بدان مهنی است که مصرف آب آبی ،در ازای تهدی به نیازهای
محیطزیستی یور گرفته و به همین دلیل ،مصارف آب آبعی ،دارای
مولفهی ناپایدار خواهد بود و مقدار ایعن ناپایعداری ،هرگونعه مصعرف
فراتر از 𝐴𝑊𝐵 میباشد .در ایعن یعور  ،بعه ازای ،1< BWS<1.5
کمبود آب اندک ،به ازای  1.5< BWS<2کمبعود آب متوسعط ،و بعه
ازای  BWS>2کمبود آب شدید وجود خواهد داشعت Mekonnen
.)and Hoekstra, 2016

نتایج و بحث
تمامی نتایج گزارم شده در ایعن بخعش ،یافتعههعای حایعل از
پژوهش فهلی بوده و بر اساس دستورالهملهای مهرفی شده در بخش
مواد و رومها بدست آمده است .این یافتعههعا ،از دو حیعث از دیگعر
پژوهشهای یور گرفته بعرای تهیعین وضعهیت کعمآبعی در ایعران
متمایز است :او آنکه ،محاسبههای مربوط به آب آبی مصعرفی ،بعر
اساس دستورالهمل استاندارد ارزیابی ردپای آب بدست آمده و به جای
آب برداشتی ،آب آبی مصرفی را نشان معیدهعد ،در حعالیکعه دیگعر
پعژوهشهعا و آمععار ،اغلعب بعه میععزان برداشعت و تخصعیص آب بععه
بخشهای مختلف اکتفا نمودهاند؛ دوم آنکعه ،وضعهیت کعمآبعی ،بعر
اساس شاخص  ،BWSکه توسط هوکسعترا و همکعاران ارائعه شعده،
بررسی شده اسعت  .)Hoekstra et al., 2011یکعی دیگعر از نقعاط
قو این پژوهش ،که امکعان مقایسعهی یافتعههعای آن را بعا دیگعر
پژوهشها ناممکن میسازد ،تحلیلهای یور گرفته در مقیاسهای
مکانی و زمانی ریز میباشد؛ این در حالی است که اغلب پعژوهشهعا،
به محاسبا در سطح کشوری و در مقیاس سعاالنه اکتفعا نمعودهانعد.
لکن ،یافتههای این پژوهش ،به خوبی نشان میدهد که دقت ارزیابی،
می تواند به شد نتایج را متاثر سازد .در ادامه ،نتایج بدسعت آمعده در
سطوح مختلف ارزیابی ارائه میشود.
تحلیلهای ساالنه در مقیاس کشوری ،نواحی اقلیمی و استانی

جدو  ،1مقادیر ردپای آب آبی ناپایدار و شاخص کمبود آب آبعیِ
ساالنه را در مقیاسهای کشوری و نواحی اقلیمی نشان معیدهعد .بعر
اساس یافتههای بدسعت آمعده از محاسعبا ردپعای آب در پعژوهش
حاضر ،از مجموع  45/5میلیارد متر مکهب آب آبی مصرفی در بخعش
کشاورزی 20/9 ،میلیاردمترمکهب  46درید) از آن ناپایدار معیباشعد،
شاخص  BWSدر کل کشور و در مقیاس ساالنه ،برابر با  1/9بعوده و
از این حیث ،ایران در شرایط کمبود آب متوسط قرار دارد.
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فراخشععک ،خشععک و مدیترانععهای ،در وضععهیت کمبععود آب شععدید ،و
ناحیهی اقلیمی نیمهخشک در وضهیت کمبود آب اندک قرار داشعته و
ناحیهی اقل یمعی مرطعوب ،فاقعد کمبعود آب اسعت؛ بعا بیعانی دیگعر،
موجودیت آب آبی در ایعن ناحیعهی اقلیمعی ،پعس از کسعر نیازهعای
محیطزیستی ،بیشتر از مصارف ساالنهی آب آبی در آن میباشد.

بررسی مقادیر ساالنهی  BWSدر نواحی مختلعف اقلیمعی ایعران
نشان میدهد که این شاخص ،برای نواحی اقلیمی فراخشک ،خشعک،
نیمهخشک ،مدیترانهای و مرطوب ،به ترتیعب  ،4/1 ،1/2 ،2/7 ،2/6و
 0/7میباشد؛ از نظعر طبقعهبنعدی یعور گرفتعه توسعط مکعونن و
هوکسترا  ،)Mekonnen and Hoekstra, 2016سه ناحیهی اقلیمیِ

جدول  -1مقادیر ساالنهی آب آبی ناپایدار و شاخص کمبود آب آبی در مقیاس کشوری
مقیاس مکانی
کل کشور
ناحیه اقلیمی فراخشک
ناحیه اقلیمی خشک
ناحیه اقلیمی نیمه خشک
ناحیه اقلیمی مدیترانه ای
ناحیه اقلیمی مرطوب

مقادیر آب آبی ناپایدار (میلیارد مترمکعب)

BWS

20.9

1.9

3.5

2.6

15.4

2.7

1.7

1.2

0.9

4.1

0.0

0.7

تحلیل مقادیر ساالنهی  BWSدر مقیاس استانی نشان معیدهعد
که از مجموع  30استان کشعور ،اسعتانهعای مازنعدران و گعیالن در
ناحیهی اقلیمی مرطوب) ،و استانهای آدربایجان غربی ،نهارمحعا و
بختیععاری ،ایععالم ،کهگیلویععه و بویراحمععد ،و کردسععتان جملگععی در
ناحیهی اقلیمیِ نیمهخشک) ،فاقد کمبود آب آبی بوده و مقادیر BWS
در سایر استانهای کشور بیشتر از واحد است .علیرغعم اینکعه نتعایج
تحلیعل در مقیعاس ناحیعهی اقلیمععی ،حعاکی از کمبعود آب انععدک در
ناحیهی اقلیمیِ نیمهخشعک بعود ،تحلیعل در مقیعاس اسعتانی نشعان
میدهد که  5استان از مجموع  12اسعتان واقعع در ایعن اقلعیم ،فاقعد
کمبععود آب بععوده و مجمععوع مصععارف سععاالنهی آب آبععی در بخععش
کشاورزیِ آنها ،کمتر از آب آبی موجودشان معیباشعد .ععدم انطبعاق
یافتههای حایل در تحلیلهعای اسعتانی بعا مقعادیر بدسعت آمعده در

وضعیت کمآبی
متوسط
شدید
شدید
کم
شدید
فاقد کمآبی

مقیاسهای کشوری و نواحی اقلیمی در دیگر استانهعای کشعور نیعز
مشععهود اسععت؛ در  23اسععتان کشععور ،مصععارف آب آبععی بععبشتععر از
موجودیت آن پعس از کسعر نیازهعای محعیطزیسعتی بعوده و مقعادیر
ساالنهی  ،BWSدر محدودهی  1/1-9/1تیییر میکنعد .اسعتانهعای
ایفهان اقلیم خشک) ،لرستان و کرمانشان اقلیم نیمهخشعک) دارای
کمبود آب اندک ،استان قزوین اقلیم نیمعهخشعک) دارای کمبعود آب
متوسط ،و سایر استانها دارای کمبود آب شدید هسعتند .ایعن نتعایج،
مبین آن است که ریزتر نمودن مقیاسهای مکانی ،واقهیتهای کمبود
آب را با وضوح بیشتری به تصویر کشیده و در نتیجه ،عدمقطهیت در
سیاستگزاریهای یور گرفته در نگعونگی مصعرف پایعدار آب در
بخش کشاورزی را کاهش میدهد.

شکل  -2مقادیر ساالنهی شاخص کمبود آبی و سهم در مجموع آب آبی ناپایدار در مقیاس استانی
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تحلیلهای ماهانه در مقیاسهاای کشاوری ،ناواحی اقلیمای و
استانی

شکل  ،3مقادیر ماهانهی ردپای آب آبی پایدار و ناپایدار و شاخص
 BWSدر مقیاس کشوری را نشان معیدهعد .بعرخالف تحلیعلهعای
ساالنه ،که وضهیت کمآبی در کعل کشعور را متوسعط بیعان معیدارد،
تحلیل در مقیاس ماهانه حاکی از وجعود معاههعایی بعدون کعمآبعی و
ماههایی با کمآبی شدید میباشد .بر اساس شکل  ،3مصارف آب آبعی
در ماههای ژانویه تا آپریل ،و اکتبر تا دسامبر ،کمتر از آب آبی موجعود
بوده و تمامیِ ردپای آب آبی در این ماهها ،پایدار میباشد .)BWS<1
در بازهی ماههای معی تعا سعپتامبر 70 ،تعا  93دریعد از مجمعوع آب
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مصرفی در بخش کشاورزی ناپایدار میباشد؛ مقادیر مطلق ردپعای آب
ناپایدار در این بازهی زمانی ،بین  4/1میلیاردمترمکهب در ماه می) تعا
 9/6میلیارد متر مکهب در ماه جوالی) متییر است .بر اسعاس مقعادیر
ماهانهی شاخص  ،BWSایران در طو این ماهها ،همواره بعا کمبعود
آب شعدید مواجعه بعوده  )BWS>2کععه دلیعل عمعدهی آن ،انطبععاق
ماههای مذکور با فصل کشت بخش عمدهای از گیاهان زراعی و باغی
در کشور از یک سو  ،)Karandish and Hoekstra, 2017و بعاالتر
بودن مقادیر نیاز آبی این گیاهان در این بازهی زمانی از سعویی دیگعر
 )Karandish and Mousavi, 2018میباشد.

شکل  -3مقادیر ماهانهی ردپای آب آبی پایدار و ناپایدار و شاخص کمبود آب آبی در مقیاس کشوری

شکل  ،4مقادیر ماهانهی ردپای آب آبی پایدار و ناپایدار و شاخص
 BWSدر مقیاس ناحیهی اقلیمی را به تصویر میکشد .بر اساس این
شکل ،مقعادیر ماهانعهی ردپعای آب آبعی ناپایعدار در نعواحی اقلیمعی
فراخشک ،خشک ،نیمهخشک ،مدیترانهای و مرطعوب ،بعه ترتیعب در
محععدودههععای -0/27 ،0/42 - 2/39 ،0/05 – 5/32 ،0/13 – 1/3
 ،0/05و  0/09 – 0/34میلیارد مترمکهب در ماه قعرار دارد؛ معاههعای
بحرانی در ناحیعهی اقلیمعی فراخشعک ،در بعازهی زمعانی آپریعل تعا
سپتامبر ،در اقلیم خشک در محعدودهی آپریعل تعا نعوامبر ،و در سعایر
نواحی اقلیمی ،در حدفایل ماههای می تا سپتامبر واقع شعده اسعت.
شکل  4به خوبی نشان میدهد که اگرنه در مقیعاس زمعانیِ سعاالنه،
ناحیهی اقلیمیِ مرطوب ،فاقد کمبود آب به نظعر معیرسعد ،لکعن بعر
اساس تحلیلهای ماهانه ،این ناحیه در حدفایل معاههعای ژوئعن تعا
سپتامبر از کمبود آب آبی شدید رنج معیبعرد کعه دلیعل عمعدهی آن،
کشت برنج در سطحی وسیع میباشد .همچنعین ،در ناحیعهی اقلیمعی
خشک ،که مقدار ساالنهی  BWSدر طبقهی کمبود آبی انعدک قعرار
داشت ،در ماه هعای آپریعل تعا سعپتامبر ،کمبعود آبعی شعدید مشعاهده

میشود .شکل  4همچنین نشان میدهد که در تمامی نواحی اقلیمعی،
دامنهی تیییرا مقادیر ماهانعهی شعاخص  BWSدر نعواحی اقلیمعی
مختلف ،بسیار فراتعر از مقعادیر سعاالنهی آن بعوده و بعین معاههعای
مختلف ،از نظر سهمشان در مجموع ردپای آب آبعی ناپایعدار سعاالنه،
اختالف بارزی وجود دارد .همچنین ،دامنهی نوسانا مقادیر ماهانهی
 BWSدر کل کشور بین  0-16بعود؛ لکعن ایعن شعاخص در نعواحی
اقلیمی مختلف ،در محدودهی  0-45تیییرمیکند .این یافتهها ،اهمیت
تحلیلهای کمآبی در مقیاسهای زمانیِ کونکتر را مشهود میسازد.
شکل  5پراکنش مکانی مقادیر ماهانهی شاخص  BWSدر سطح
کشور و سهم هر استان در مجموع ردپای آب آبی ماهانه در کشعور را
نشان میدهد .از جمله مهمترین یافتههای حایل در تحلیل ماهانهی
شاخص  BWSدر سطح استانی آن است که حتی در ماههعای آپریعل
 15استان) ،اکتبعر  13اسعتان) و نعوامبر  14اسعتان) ،کعه در سعایر
تحلیلها به عنوان ماههای غیربحرانی شعناخته شعدهانعد ،)BWS<1
نیز بخشهایی از کشور با مشکل کمآبی اندک تا شدید مواجه هستند.
بر اساس یافتهای این بخش ،معاههعای ژوئعن ،جعوالی و آگوسعت را
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میتوان از جمله بحرانیترین ماههای سا برشعمرد کعه طعی آنهعا،
تمامی کشور دستخوم کمآبی شدید هستند .این در حالی است که در

ماههای ژانویه تا مارچ و ماه دسامبر ،شاخص  BWSکمتر از یک بوده
و کمآبی وجود ندارد.

شکل  -4مقادیر ماهانهی ردپای آب آبی پایدار و ناپایدار و شاخص کمبود آب آبی در مقیاس ناحیهی اقلیمی

مهمترین عوامل معوثر بعر  ، BWSیکعی موجودیعت آب آبعی ،و
دیگری ،مصارف آب آبی میباشد .اگرنعه ماهیعت برخعی اسعتانهعا،
همچون استانهای واقع در ناحیهی اقلیمی فراخشک ،کعمآب اسعت،
لکن فراتر رفتن شاخص  BWSاز یک و ایجاد کمآبعی در بسعیاری از
استانهای ایران ،به دلیل مصارف نایحیح از منابع آب آبی میباشعد.
توسههی کشاورزی آبی ،و کشت گیاهان با ردپعای آب بعاال ،از جملعه
مهمترین دالیعل افعزایش مصعرف آب آبعی در کشعاورزی محسعوب
میشود .به عنوان نمونه ،توسههی کشت برنج در استانهعای شعمالی
کشور ،به ویژه در استان گلستان ،مهمترین دلیل ایجاد کمآبعی شعدید
در این نواحی ،علیرغم داشتن سهمی قابل توجه در مجموع منابع آب
تجدیدپذیر کشور ،میباشد .اگرنه این استانها در نواحی پربارم واقع

و دارای پتانسیل کافی برای توسههی کشعت دیعم معیباشعند ،لکعن،
تمرکز کشاورزان در این مناطق ،اغلب به دلیعل منعافع اقتصعادی ،بعر
روی تولید محصوال آببری همچون برنج بوده که در نهایت ،باعث
بروز کمآبیهای شدید در فصل تابستان شده است .در بسیاری دیگعر
از استانهای کشور نیز فراتر رفتن میزان تقاضا برای آب آبی از میزان
موجودیت آب آبی ،به دلیل وجود الگوی کشت نایحیح بوده و نیازمند
بازنگریهای اساسی برای توسههی پایدار معیباشعد .ایعن نتیجعه بعا
یافتههای کاراندیش و هوکسترا ،که به اهمیت تعدوین الگعوی کشعت
بهینه متناسب با منابع آب موجود کشور اشاره داشتهاند ،همخوانی دارد
.)Karandish and Hoekstra, 2017
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شکل  -5پراکنش مکانی مقادیر ماهانهی شاخص  BWSدر سطح کشور و سهم هر استان در مجموع رپای آب آبی ماهانه در کشور

1635

1636

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،5جلد  ،14آذر  -دي 1399

ننین بازنگریهایی بدون شعک ،نیازمنعد تحلیعلهعای جعامع از
وضهیت منابع آب در کشور میباشد .در ننین تحلیعلهعایی ،انتخعاب
مقیاس بدون شک نقش مهمی خواهد داشت؛ نتایج این پژوهش نیعز
حاکی از وجود اختالفهای قابلتوجه در تخمعین شعاخص  BWSدر
مقیاسهای مکانی و زمعانی مختلعف معیباشعد .یکعی از مهعمتعرین
ویژگیهای تحلیلهای شاخص  BWSدر مقیاسهای مکانی و زمانی
ریزتر ،یافتن نقاط بحرانی واقهی از یکسو ،و یافتن نعواحی بعیخطعر
برای تدوین برنامههای توسهه میباشد .در حقیقت ،همانگونعه کعه در
نواحی بحرانی ،باید بعا محعدود مصعارف آب آبعی و تعامین نیازهعای
محیطزیستی ،زمینههای توسههی پایدار را فرآهم نمعود ،معیتعوان در
نواحی ایمن ،که مقدار  BWSدر آنها کمتر از یعک بعوده و آب آبعی
کافی برای مصارف فهلی وجود دارد ،برنامهریزیهای توسهه متناسعب
با پتانسیل منطقه را پایهریزی نمود .یافتههای ایعن پعژوهش نیعز بعه
خوبی نشان میدهد که در تخمعینهعای یعور گرفتعه بعر اسعاس
ارزیابیهای بزر مقیاس ،بعه دلیعل پنهعان شعدن تیییعرا زمعانی و
مکععانی  BWSدر محععدودهی پععژوهش و در طععو دورهی بررسععی،
دامنهی عدمقطهیت برنامههای توسهه افزایش یافته و احتما شکست
در آنها افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که در تخمعینهعای
یععور گرفتععه بععر اسععاس ارزیععابیهععای کونععکمقیععاس ،امکععان
برنامهریزیهای بهتر متناسب با ماهیت واقهیترِ کمآبی فرآهم خواهعد
شد.

مقایسهی تعداد نقاط بحرانی تحت مقیاسهای بررسی شدهی
مختلف

جدو  ،2تهداد نقاط بحرانی تحت مقیاسهعای زمعانی و مکعانیِ
مختلف بررسی شده را نشان میدهد .یک نقطهی بحرانی ،یک مکان
و یا زمان مهینی است که در آن ،مجموع مصارف آب آبی ،بیشتعر از
موجودیت آب آبی بعوده و در نتیجعه ،شعاخص  BWSفراتعر از یعک
خواهد بود  .)Hoekstra et al., 2011در مقیاس ساالنه ،تهداد نقعاط
بحرانی تحت مقیاسهای مکانی کشوری ،ناحیهی اقلیمعی و اسعتانی،
به ترتیب 4 ،1 ،و  23مورد خواهد بود؛ در مقیاس ماهانعه ،تهعداد ایعن
نقاط تحت مقیاسهای مکانی کشوری ،ناحیهی اقلیمی و استانی ،بعه
ترتیب 31 ،5 ،و  37مورد خواهد بود .همچنین ،وضهیت کعمآبعی نیعز
تحت بررسیهای مختلف با یکدیگر فرق خواهعد داشعت .در بررسعی
یور گرفته در مقیاس ساالنه و در کل کشور ،شاهد کمآبی متوسط
در سرتاسر سا خواهیم بود؛ ایعن در حعالی اسعت کعه بررسعیهعای
یور گرفته در مقیاسهای ریزتعر ،ععدم وجعود کعمآبعی در برخعی
مکانها و زمانها از یکسو ،و تنوع وضهیت کمآبی در نقاط بحرانی از
سویی دیگعر را نشعان معیدهعد .بعه ایعن ترتیعب ،هرگونعه ارزیعابی
یور گرفته در مقیاسهای مکانی و زمانی ریزتعر ،متمعمن کعاهش
احتما شکست در برنامعهریعزیهعای معدیریت منعابع آب ،و تطعابق
بیشترِ آن با وضهیتِ واقهی حاکم در کشور خواهد بود.

جدول  -2تعداد نقاط بحرانی و وضعیت کمآبی تحت مقیاسهای زمانی و مکانیِ مختلف
تعداد نقاط بحرانی

وضعیت کم آبی

مقیاس زمانی

مقیاس مکانی

نعداد نقاط بررسی شده

ساالنه
ساالنه
ساالنه
ماهانه
ماهانه
ماهانه

کشوری
ناحیه اقلیمی
استانی
کشوری
ناحیه اقلیمی
استانی

1

1

5

4

30

23

7

12

5

7

()BWS>1

بدون کمآبی

کمآبی اندک

کمآبی متوسط

کمآبی شدید

BWS<1
0

1≤BWS<1.5
0

1.5≤BWS<2
1

BWS≥2
0

1

1

0

3

3

2

18

0

0

5

60

31

29

5

2

24

360

37

169

22

15

154
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در این پژوهش ،وضهیت پایداری و ناپایعداری ردپعای آب آبعی ،و
کمآبی در ایران ،بر اسعاس ارزیعابی ردپعای آب و شعاخص  BWSدر
مقیاسهای مکانی مختلف کشعوری ،ناحیعهی اقلیمعی و اسعتانی) و
زمانی ساالنه و ماهانه) بررسی شد .نتایج این پژوهش نشعان داد کعه
تیییر مقیاسهای منتخب ،میتواند تهداد نقاط بحرانی را بین  1تعا 37
مورد تیییر دهد همچنین ،علیرغمِ ایعنکعه بعر اسعاسِ بررسعیهعای

ساالنه در کل کشور ،مقدار شاخص در محدودهی کمآبی متوسط قرار
دارد ،در بررسیهای ریزمقیاس ،بخشهایی از کشور فاقد کمآبی بعوده
و همچنین ،وضهیت کمآبی در نقاط بحرانی از اندک تعا شعدید متییعر
است .بر اسعاس یافتعههعای ایعن پعژوهش ،داشعتن درک یعحیح از
وضهیت مصرف آب آبی و شرایط کعمآبعی ،نیازمنعد بررسعیِ شعاخص
 BWSدر مقیاسهای مکانی و زمانی کونک بوده و هرگونه افعزایش
در دقتهای مکانی و زمانی ،خطر شکست برنامهریزیهعای کوتعاه و
بلندمد منابع آب را کاهش خواهد داد.
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Abstract
Iran, is amongst the arid and semi-arid regions of the world, suffering from blue water scarcity. Hence,
sustainable development in Iran requires modifying blue water consumption pattern, and on the other hand, all
water resources consumption planning requires a proper knowledge about the water scarcity status in different
regions of the country. In this study, for the first time, water scarcity status is assessed based on the blue water
scarcity index (BWS) under different temporal resolutions, including annual and monthly scales, and different
spatial resolutions, including national, climate-regions, and provincial scales. In this regard, total blue water
consumption was first estimated on a daily basis for different provinces over the period 2005-2015, and then was
divided by blue water availability to estimate BWS. A BWS<1 indicates non-scarcity status, and 1≤BWS<1.5,
1.5≤BWS<2, and BWS> indicate, low, moderate, and severe water scarcity, respectively. Every place or any
time scale with BWS> is called a hotspot. Based on the annual assessment for the entire country 46% of total
blue water consumption in the agricultural sector is unsustainable, and is consumed at the cost of violating
environmental flow requirements; under such conditions, the BWS is 1.9 and the entire country is under
moderate water scarcity. However, based on the annual assessments at finer spatial resolutions, the humid
climatic region and 7 provinces do not experience blue water scarcity. Besides, there are non-hotspots for all
considered spatial scales under monthly assessments. Based on the findings of this study, changing the resolution
of the BWS assessments will change the number of hotspots in the range of 1 to 37, and will change the status of
these hotspots as well. Hence, properly diagnosing the actual hotspots, in which environmental flow
requirements are not satisfied due to unsustainable blue water consumption, requires assessments at the possible
finest spatial and temporal scales.
Keywords: Iran, Classifying water scarcity status, Blue water availability, Environmental flow requirements,
Unsustainable blue water footprint
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