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 چکیده

چنوین  بخش کشاورزی استان خراسان جنوببی پرداختوه .وهم  و     در این تحقیق به بررسی و ارزیابی میزان آب مجازی و ردپای آب در 
متور  میلی 98بر استان مقایسه گردیهم در استان خراسان جنببی با متبسط بارنهگی ساالنه نتایج حاصل با میزان آب مجازی بخش صنایع آب

 ای آب زیرزمینی عب اضافه بردا.ت ازسفرهمیلیبن مترمک 170 زار تن محصبالت کشاورزی، بیش از  490و میانگین تبلیه ساالنه بیش از 
متر مکعوب بورای    2900ی کشاورزی اسوتان خراسوان جنببی حهود گیردم در این پژو ش میانگین آب مجازی محصبالت عمههصبرت می

مبووادالت  مترمکعوب بور تون بورآورد .وهه اسوتم در نتیجوه         21بر استان حوهود  تبلیه  ر تن محصبل است که این مقهار برای صنایع آب
میلیبن مترمکعب آب را بوه   341معادل  1390ترین حج  واردات را در سال ، برنج بیش1394تا  1390 ای محصوبالت کشواورزی، درسال

ی آب مجازی ببده که میزان حج  آب مجوازی  ی مبرد مطالعه، استان  مباره صادرکننهه.کل مجازی به استان وارد کرده استم طی دوره
تورین سو     میلیبن مترمکعب افزایش یافته است که به ترتیب پنبه، زعفران و زر.و  بویش   533تا  412الت کشاورزی از صادراتی محصب

 510 ای موبرد مطالعوه،   صادرات آب مجازی را به خبد اختصاص داده استم میانگین کل حج  ردپای آب بخش کشاورزی استان طی سال
 .مترمکعب در سال برآورد گردیه 700میلیبن مترمکعب است که به ازای  ر نفر 

 

 بر، مبادالت آب مجازیردپای آب، محصبالت آب :کلیدی های هواژ
 

 4 3 2 1 مقدمه

 ای کشاورزی بوه  آب مایه حیات و عامل و محرک اصلی فعالیت
درصه آب مصورفی ج وان بوه آبیواری اختصواص       70رود و .مار می

بسیاری از کشبر ا بوه خصوبص کشوبر ایی کوه در منواطق       یابهم می
انه برای تبلیه محصوبالت کشواورزی   خش  قرار گرفتهخش  و نیمه

میلیوارد   95به آبیاری نیاز دارنهم منابع آب تجهیه .بنهه کشوبر ایوران   
میلیوارد   55 ای تجهیه پوییر زیرزمینوی   مترمکعب است که س   آب

میلیوارد مترمکعوب    40سوطحی  مترمکعب و منبع آب تجهیه .وبنهه  
درصوه  آن در   92میلیارد مترمکعوب    88است که از این مقهار، حهود 
رغ  محهودیت .وهیه منوابع   گردد و علیبخش کشاورزی مصرف می

وری و کارآیی استفاده از این منابع بسیار پوایین اسوت  آموار    آب، ب ره
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 یخانگ و صنعت  ایبخش به آب  م تخصیص1394نامه کشاورزی، 
 کول  از دارنوهم  کموی  کشاورزی سو    به آب تخصیص با مقایسه در

 10 و به صنایع درصه 20 حهود ج ان، برداریب ره دست در  ای آب

برآورد وا،   .بدم براساس می داده تخصیص خانگی مصارف به درصه
 طوی  در کشواورزی  تبلیهات برای آب مترمکعب میلیارد 6390 حهود

با.وهم   موی  دی  و فاریاب اراضی .امل که .بدمصرف می سال ی 
 در میلیبن لیتور آب  200به بیش از  کشاورزی بخش دیگر، عبارتبه

اسوت   نیازمنوه  محصوبالت کشواورزی   تبلیوه  و نمب و ر.ه برای ثانیه
 ای کشوبر  تر استان م در حال حاضر بیش1387 احسانی و  مکاران، 

.رقی کشوبر  آبی .هیه قرار دارنهم این مبضبع در نیمه در معرض ک 
تر خبد را نمایان با.ه، بیشای خش  و بارنهگی آن ک  میکه منطقه

 م استان خراسان جنببی به علت 2001زاده، قسازد  کشاورز و صادمی
تر با این بالی طبیعی مبقعیت جغرافیایی و اقلی  حاک  بر منطقه بیش

ن آب ترین منبع توممی  رو استم در مناطقی نظیر د.ت بیرجنه م  روبه
 ووای  مووبرد نیوواز صوونعت، .وورب و کشوواورزی، اسووتفاده از منووابع آب

ترین تخلیه از منابع زیرزمینوی صورف   زیرزمینی استم از آنجا که بیش
.بد، تغییرات کمیت و کیفیت این منوابع   تممین نیاز ای کشاورزی می
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 عملکرد محصبالت کشاورزی را متمثر خبا ه کورد  گیریطبر چش به

 م در استان خراسان جنببی افوزایش تقاضوا   1386،  ببران و  نربخش
برای آب و خهمات وابسته به آن، کا ش کیفیت منابع آب سوطحی و  

.وهن و  زیست نا.ی از . رنشوینی، صونعتی  زیرزمینی، تخریب محیط
نا وا و فشوار ای   تغییر کاربری اراضی، منوابع آب مبجوبد را در تنو    

رو نمبده بهای رو.رایط پیچیههای قرار داده و مهیریت آن را با فزاینهه
استم در این .رایط بحرانی، ایجاد تعادل پایهار و مبزون بین عرضه و 
تقاضا، تبلیه و مصرف آب به ی  معضل اساسوی در مسویر تبسوعه و    

 .وهه،  ا.واره  کمببد وای  وجوبد  آبادانی استان مبهل خبا ه .وهم بوا  

 به .هت به برکشاورزی در استان خراسان جنببی ماننه سایر نقاط کش

 عالوه آب، منابع که کمببد رسه نظر می به لیا وابسته استم آبیاری آب

 و خسوارات  باعث حاضر، حال در تبسعه کشاورزی رونه کنهکردن بر
 با اکنبن   از  است الزم .هم بنابراین خبا ه آینهه در نیز  ایینزیا

  ای بحران از برای عببر را را کار ایی معقبل، و اصبلی تهابیر اتخاذ

سوازی   پیواده  .وهه،  تبصیه را کار ای از انهیشیهم یکی آینهه احتمالی
 .با.وه  می کشبر آب ساختار مهیریت در کشاورزی آب وری ب ره نظام

ی مهیریت جهیه  تقاضای آب  مفا ی  جهیوهی  به نحبی که در حبزه
یوزدی و  ارائوه .وهه اسوت  عربوی     2و ردپوای آب  1به نام آب مجازی

 م صفت مجازی در ایون تعریوب بوهان معناسوت کوه      1393  مکاران،
بخش عمهه آب مصرف .هه طی فرآینوه تبلیوه، در محصوبل ن وایی     
وجبد فیزیکی نهارد و در حقیقت بخش بسیار نواچیزی از آب مصورفی   
در پایان به عنبان آب واقعوی در بافوت محصوبل بواقی خبا وه مانوه       

 در کوه  سوت ا مبضوبعی  مجوازی   م آب1390 محمهی و  مکاران، 

 .هه برآن رو تالش تر مبرد تبجه قرار گرفته استم از اینک  صنعت

 محوهوده  در صونعت  بخوش  در در این تحقیق مف بم آب مجازی تا

بررسی گوردد و نتوایج آن بوا بخوش      مطالعاتی استان خراسان جنببی
 کشاورزی استان مقایسه .بدم

بی آب با تبجه به این م و ، در ایون تحقیوق بوه بررسوی و ارزیوا      
تعیوین  ی کشاورزی استان خراسان جنوببی،  مجازی محصبالت عمهه

کشواورزی،   چنین سوبدآوری محصوبالت  بر ببدن و   بر و ک  آبآب
بور اسوتان خراسوان    تعیین میزان آب مصورفی واحوه ای صونعتی آب   

جنببی، برآورد .اخص ردپای آب و میزان آب مجازی بخوش صونعت   
خش کشاورزی و بخش صنعت بور  ی بمقایسهاستان خراسان جنببی، 

 اساس مفا ی  آب مجازی و ردپای آب پرداخته .هه استم

 
 جنوبی خراسان استان معرفی

 اسوتان  سوبمین   سور   طوالی استان خراسان جنوببی  سورزمین   
مربع در .ورق کشوبر واقوع     یلبمترک 150800با مساحت  ایران پ ناور

                                                           
1 - Virtual Water 

2 - Water Footprint  

 وای یوزد،   ستان.هه و از .مال با استان خراسان رضبی، از غرب با ا
 وای سیسوتان و بلبچسوتان و    سمنان و اصف ان، از جنبب بوا اسوتان  

کیلبمتر دارای مورز مشوترک بوا     331کرمان و از .رق به طبل حهود 
رسانی اسوتانهاری  با.ه  پایگاه اطالعکشبر افغانستان  والیت فراه  می

اقلی  استان از نبع خش  و بیابانی است کوه    م1394خراسان جنببی، 
 گوزارش   با.وه متر موی میلی 98متبسط بارنهگی سالیانه استان حهود 

چنوین جمعیوت    م   1394سازمان  با.ناسی استان خراسان جنببی، 
با.وهم  نفر موی  732192، حهود 1390استان براساس سر.ماری سال 

قابل ذکر است، بر اساس طرح آماری جهیه نفبس و مسکن، جمعیوت  
با.وه  نفور موی   768000، حوهود  1395استان خراسان جنببی در سال 

 م متبسط حج  نوزوالت  1395 گزارش طرح آماری نفبس و مسکن، 
 مترمکعوب  میلیوارد  5/3بور   جبی ساالنه استان خراسان جنببی بوال  

 بوه صوبرت   مترمکعب میلیبن 53 حهود مقهار این از گرددممی برآورد

 وای  س   آب مترمکعب میلیبن 983 .هه، جاری سطحی  ایجریان
 زموین، مراتوع،   سوط   از تعورق  و تبخیر صبرت به مابقی و زیرزمینی

گرددم بطبر کلوی حجو  کسوری    می خارج دسترس از غیره و زار ادی 
با.وه  میلیوبن مترمکعوب موی    170 وای اسوتان حوهود    مخازن د.ت

 م منابع آبی استان 1394ای استان خراسان جنببی،  .رکت آب منطقه
حلقوه چواه عمیوق و     3299قنات،  ر.ته 6252خراسان جنببی .امل 

میلیوبن   1206د نوه چشومه اسوت کوه سواالنه       2189نیمه عمیق و 
درصوه از   60.وبدم بویش از    مترمکعب آب از این منابع استحصال می

تورین  انوهم عموهه  اراضی زیر کشت استان را اراضی آبوی تشوکیل داده  
محصبالت زراعوی اسوتان عبارتنوه از: گنوهم، جوب، پنبوه، چغنهرقنوه،        

چنوین محصوبالت بواغی     و   ایمحصبالت جالیزی و نباتات علبفوه 
که پسوته، بوادام، سویب،    : زر. ، عناب، زعفران ضمن اینعبارتنه از

گالبی، به، گیالس، آلبالب، زردآلب،  لب، خرموا، توبت، .واتبت، گوردو،     
انجیر، انار، سنجه و گل نرگس از دیگر محصبالت باغی ایون اسوتان   

اول تبلیه محصبالت بواغی زر.و  و عنواب و    این استان رتبه استم 
رتبه دوم تبلیه زعفران و پنبه را در سط  ایران داراست  سازمان ج اد 

  م 1394کشاورزی استان خراسان جنببی، 
  نقشه مبقعیوت جغرافیوایی اسوتان خراسوان جنوببی را      1.کل  

 د هم ای مجاورش نشان مینسبت به استان
 

 هاروش و مواد

میزان مبوادالت  به منظبر برآورد میزان آب مجازی و ردپای آب و 
ی کشواورزی  وری آب محصوبالت عموهه  چنین ب ره   آب مجازی و

ارائه .هه تبسط  اکسوترا و  محاسبات به روش استان خراسان جنببی 
 با.هم ای زیر می  انجام .هه است که .امل گام2002  3 ان 

 

                                                           
3 - Hoekstra and Hung 
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 جوارهم یهانسبت به استان یاستان خراسان جنوب ییایجغراف تینقشه موقع  -1 شکل

 
  آبی نیاز 

  اکسترا و  ان ، ، متبسط نیاز آبی  ر محصبل  1 ی در رابطه
گیری وزنی و براساس سونه  در سط  استان به روش میانگین  2002

 .بدمملی آب ایران محاسبه می
 1                                                                        

CWRc
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ CWRc,i × Ac,i
n
i=1

TAc

 

CWR̅̅،  1ی که در رابطه ̅̅ ̅̅ ̅
c     متبسط نیاز آبوی در سوط  اسوتان

نیوواز آبووی   CWRc,i مترمکعووب در  کتووار ،  cبوورای محصووبل 
سط  زیر کشوت   Ac,i مترمکعب در  کتار ،  iدر د.ت  cمحصبل 
کوول سووط  زیوور کشووت  TAc  کتووار  و  iدر د.ووت  cمحصووبل 
   ای استان استدر تمام د.ت cمحصبل 

 
 محصول مجازی آب

ی آبی یوا بوه عبوارتی آب مجوازی  ور      ، نیاز ویژه2ی در رابطه
به صوبرت نسوبتی از متبسوط     ،  2002  اکسترا و  ان ، محصبل 

.وبد  متبسوط   محاسبه موی نیاز آبی به متبسط عملکرد آن محصبل 
 عملکرد  ر محصبل نیز به روش میانگین وزنی محاسبه .هه است م

 2    
SWDC =

CWR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
C

CY̅̅̅̅
C

 
 مترمکعب آب  cنیاز ویژه آبی گیاه  SWDC، 2ی که در رابطه

CY̅̅به ازای  ر تن محصبل  و  ̅̅
C   متبسط عملکرد محصبل  تون در

  کتار  است 
 

 کشاورزی آب وریبهره 
گیورد،  در مطالعه حاضر مبرد بررسی قرار موی مف بم دیگری که 

با.ه که به صوبرت عکوس   وری آب کشاورزی  ر محصبل میب ره
وری آب کشواورزی یکوی از   .بدم ب وره میزان آب مجازی تعریب می

 وای اخیور در مجوامع علموی     ترین مبضبعاتی است که در سالم  
ختار مرتبط با آب و آبیاری مبرد تبجه جهی قورار گرفتوه اسوتم سوا    

وری آب کشواورزی اسوتفاده صوحی  از آب بوه     بنیادی مف بم ب وره 
 مراه افزایش تبلیوه محصوبالت کشواورزی اسوت کوه بوه صوبرت        

   تعریب می .بد:3ی   رابطه
 3               CWP =

1

SWD
                   

 

 مجازی آب مبادالت
مبادلووه آب مجووازی اسووتان بووه ازای واردات یووا صووادرات  وور  

ضرب مقهار کمی واردات یا صادرات آن محصبل، از حاصلمحصبل، 
بهسوت   5و  4در میزان آب مجازی آن محصوبل مطوابق بوا روابوط     

آیهم آب مجازی  ر محصبل، به نیواز آبوی ویوژه گیواه در اسوتان       می
واردکننهه وابسته است، به عبارت دیگر به ازای واردات محصوبالت،  

نیواز بوبده اسوت، ذخیوره     مقهار آبی که برای تبلیوه محصوبل موبرد    
 گرددم می
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 4     VWIC = IC × SWDC 

 5  VWEC = EC × SWDC 

 Cواردات آب مجوووازی محصوووبل   VWIC ، 4در رابطوووه  
صادرات آب مجازی  VWEC ، 5 مترمکعب در سال ، و در رابطه  

مقهار واردات و صادرات   ECو  IC مترمکعب در سال ،  Cمحصبل 
  م2002با.ه   اکسترا و  ان ،  تن در سال  می Cساالنه محصبل 

چنین واردات و صادرات ناخالص آب مجازی از حاصل جموع    
دسوت    به7  و  6ی واردات و صادرات استان به صبرت روابط   مه
  م2002آیه   اکسترا و  ان ، می

 6     GVWI = ∑ VWICC   

 7     GVWE = ∑ VWECC         
  

از اختالف بوین کول    ، خالص واردات آب مجازی 8ی  در رابطه
 آیهمدست میواردات و صادرات آب مجازی  به

 8     NVWI = GVWI − GVWE            
  

واردات خالص آب مجوازی اسوتان     NVWI ، 8که در رابطه  
  م2002 مترمکعب در سال  است   اکسترا و  ان ، 

 
  استان کشاورزی آب ردپای

  محاسوبه  9 ی ردپای آب در بخش کشاورزی اسوتان از رابطوه  
 .بدممی

 
 9      WF = WU + NVWI                   

 آب منوابع  ازی کشاورزی مصرف آب کل WU ، 9  رابطه در که
  م2002  ان ، و  اکسترا  است  سال در مترمکعب  استانی آب

 
 استان صنایع مجازی آب

 بورآورد  وی صونعت  محصوبالت  دری مجاز آب انیجری محاسبه
 بوه  هی.وب  اسوتان،  سوط   دری صونعت  عموهه  محصوبالت  آبی ردپا

 انتخواب  وی بررسو  از پوس  منظبر، نیبهم استی کشاورز محصبالت
 بوه  تبجه با عمهه صنعت چنه انتخاب و استان سط  در برآب عیصنا
 حسوب  بور ی  صونعت  واحوه   ری مصرف آب زانیم نسبت مبجبد، آمار

  ور  در تن برحسب  صنعت آن هاتیتبل زانیم به  سال در مترمکعب
  تن بر مترمکعب حسب بری  صنعت واحهی مجاز آبی راحتبه ، سال

 وی احسوان   است مشا هه قابل  10ی  رابطه در که گرددیم محاسبه
  م1387  مکاران،

 
 
 

 = آب مجووووازی واحووووه صوووونعتی  مترمکعووووب بوووورتن     

میزان آب مصرفی (متر مکعب در سال)

میزان تبلیهات (تن در سال)
    10                                    

 

 و بحث نتایج

در این تحقیق، با استفاده از روابط ذکر .وهه و در نظور گورفتن    
چنوین  ی کشاورزی  زراعی و بواغی  و  و   عملکرد محصبالت عمهه

وری آب کشوواورزی متبسووط نیوواز آبووی، میووزان آب مجووازی و ب ووره
محصبالت مبرد بررسی استان خراسان جنببی محاسبه .ه که نتایج 

  قابل مشوا هه اسوتم محصوبالتی کوه میوزان آب      1ن در جهول  آ
با.ه را به عنبان محصوبالت کو  مصورف بوا      ا ک  میمجازی  آن

 تبان در نظر گرفتموری آب باال میب ره

چنین نتایج محاسباا  مبوب ب وبی میبآب  جا م با        هم
محص ال   ربعبی و وبایی مب رم ملاه بی مر بسبتا  اببسبا       

( بربئی شده بست. بگب محص التی وبا میبآب    2جن وی مر شکل )
عنبب ب  متبمک ببب وبببتن  وببی   1000جا م ببا   وببی  ب    

-محص ال  پبمصبف مر نظب گبفتی ش م  سباآی ا  و یبی ی  

هبا  مصبف و یال   حا وا  و می هجا  مر گبوه محص ال  کم
روند. علت وباال وب م    مر گبوه محص ال  پبمصبف وی شمار می

واشبد. بگبب    بب  ناشی ب  عملکببم ج  مبی  میآب  جا م ا    ع
محص ال  کشاور   م رم ملاه ی مر بیبن تحییب   وبب بسبا      

تبین ها وی ی ر  نآوهی مبتب ش م  وی میآب  جا م ا   ج 
جا م ا   وی تبتیب وی پنابی  وبامب   پهبتی   رشبخ و ابمبا      

 7721یاود. ول ر مثال میبآب  جا م با   پنابی    باتصاص می
شبد  بیبن وبدین م نبی بسبت کبی مر بسبتا         وامتبمک ب مبی 

 7721اببسا  جن وی وبب  ت هیبد یبخ تبن پنابی وبی میبآب        
 بست. متبمک ب جا مصبف شده

  ارزش ریووالی و اقتصووادی آب مجووازی محصووبالت  3.ووکل  
را  1394کشاورزی مبرد مطالعه در استان خراسوان جنوببی در سوال    

این معنی است که  ر   به 3د هم ارقام ارائه .هه در .کل  نشان می
مترمکعب آب که در تبلیه  ر محصبل به مصرف رسیهه است معادل 

با.هم با این تبصیب، محصبالت عناب، زعفران و چه ارزش ریالی می
ترین سبدآوری و ارزش را برای آب مجازی مصورفی در  زر.  بیش

طوبر محصوبالتی ماننوه چغنهرقنوه،     انهم  مینتبلیه خبد در بر دا.ته
نووه و سووبزیجات محصووبالتی  سووتنه کووه ارزش آب مجووازی  نهوا

 ا باالتر از سایر محصبالت استم در واقع آب مجازی به مصرفی آن
 مان میوزان آب واقعوی مصورف .وهه در تبلیوه محصوبل اطوالق        

تبان دریافوت کوه ارزش ریوالی آب در    .بد که با این .اخص می می
 ی داردمترتبلیه کهام محصبل باالتر است و سبدآوری بیش
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 جنوبی خراسان استان کشاورزی عمده محصوالت آب وریبهره و مجازی آب میزان -1 جدول

 محصول

 

 متوسط نیاز آبی

 )مترمکعب بر هکتار(

 عملکرد

 )کیلوگرم بر هکتار(

 آب مجازی

 )مترمکعب بر کیلوگرم(

 وری آببهره

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 کشت زیر سطح

 (هکتار)

 32000 29.0 4.3 2158 7338 گنهم
 40000 38.0 6.2 2450 5904 جب
 6500 13.0 7.7 2063 15889 پنبه

 800 67.1 6.0 30051 18031 چغنهرقنه
 840 38.0 6.2 3711 9650 حبببات

 500 7.16 06.0 218833 13130 سبزیجات
 3000 2 5.0 20046 10023  نهوانه
 1500 47.0 1.2 8267 17361 یبنجه

 1100 3.3 3.0 33726 10118 ذرت علبفه
 1200 417.0 4.2 462 1111 زیره
 3000 67.0 5.1 5796 8695 انگبر
 17000 18.0 4.5 1330 7186 پسته
 11000 14.0 2.7 1459 10507 بادام

 15000 19.0 1.5 1370 6852 زر. 
 2050 22.0 5.4 3868 17406 خرما
 4200 11.1 9.0 9145 8231 انار

 3200 41.0 5.2 1827 5481 عناب
 15000 00085.0 1183 4 4320 زعفران

 1394 تحقیق، محاسبات و جنببی خراسان استان کشاورزی ج اد سازمان آمار: ممخی

 

 
 1390-1394 جنوبی خراسان استان در مطالعه مورد کشاورزی محصوالت مجازی آب میانگین -2 شکل

 

ی استان خراسوان  کشاورزردپای آب محصبالت  زان  می4  .کل
 جموع  حاصل از که د هیمی مبرد مطالعه نشان  اجنببی را طی سال

 و اسوتان ی کشواورز  محصبالت هیتبلی برای مصرف آبی ردپا زانیم
 بهسوت   استانی واردات خالص  محصبالتی مجاز آب مبادالت حج 

 آبی ردپا زانیم  قابل مشا هه است، 4که در .کل    مانطبر مهیآیم
 از مقوهار  نیا و است دا.تهی نزول ریس  مباره استانی کشاورز بخش

قسمت از مطالعه با  نای جاستم نتای افتهکا ش ی 1394تا  1390 سال
 ، پبر آتشی و  مکاران 1393ی و  مکاران  زدمطالعات عربی ی جنتای
  مطابقوت  1392پبر جعفری نژاد و  مکواران    نغالمحسی  و 1388 

 استان تیجمعی برای کشاورز بخش آبی ردپا زانیم نیترشیبداردم 
ی عنو م یاسوت  مترمکعب بنیلیم 748 آن مقهار که ببده 1390 سال در

 اسوت  .وهه  برآورد مترمکعب 1022 حهود 1390 سال در نفر  ر س  



 1398شهریور  -مرداد ،  13، جلد  3، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      570

 کوا ش  نفور   ری برا مترمکعب 579 به 1394 سال در مقهار نیا که
در  اسوتان  در آبی بحران تیوضع د نهه نشان مطلب نای ماست افتهی

  اقلی رتغیی ههدر استان خراسان جنببی  در اثر پهی رطی سال  ای اخی

ی نو یرزماز منوابع آب زی  هبردا.وت بوی رویو    نو خشکسالی و  مچنوی 
 مکاران این عربی یزدی و  قاتاساس تحقی براستان  می با.هم البته 

 .رایط در اکثر مناطق کشبر با افزایش جمعیت تشهیه .هه استم

 

 
 1394 جنوبی خراسان استان در مطالعه مورد کشاورزی محصوالت مجازی آب ریالی ارزش -3شکل

 

 
 1394-1390 یجنوب خراسان استان یکشاورز محصوالت آب یردپا حجم -4شکل

 
 بور آب عیصونا  بخشی مجاز آب زانیم به مرببط محاسبات جینتا
 بوه  1394 توا  1390 مطالعه مبردی  اسالی طی جنبب خراسان استان
 آب حجو    5  .وکل م اسوت  .وهه  ارائهی اسهیمقای نمبدار ا صبرت
 نموبدار  نیو ام د هیم شینما رای جنبب خراسان استان عیصنای مصرف
 مقوهار  چوه  خبد تیفعال سال  ی یط استان عیصنا که د هیم نشان
 م  انهکرده مصرف آب

 "رانیو ای معهن مباد هیتبل و هیت "ی  صنعت واحه نمبدار، نیا طبق
 واقوع  طوبس  .و ر  در و اسوت  سن  زغال کنسانتره آن محصبل که

 عیصونا  نیبو  در خوبد  محصوبل  هیتبلی برا را آب نیترشیب است.هه
 خوبد  تیو فعال سوال   ی یطی صنعت واحه نیام کنهیم مصرف استان

 عیصوونا جووزو کووه کنووهیموو مصوورف آب مترمکعووب 700000 زانیووم

 م.بدیم لحاظ استان پرمصرف
 خراسوان  اسوتان  برآب عیصنا بخشی مجاز آب زانیم  6  .کل

 واحه .بدیم مالحظه نمبدار نیا اساس بر که د هیم نشان رای جنبب
 کنه،یم هیتبلی ا یگی عصاره .ربت که "نبش آدان .رکت"ی صنعت

 خوبد  بوه  را مطالعوه  موبرد  عیصونا  نیبو  در رای مجواز  آب نیتور شیب
 با.وه یمو  رجنوه یب .و ر  در کهی صنعت واحه نیام است داده اختصاص

 کنوه یم مصرف آب مترمکعب 131 خبد، محصبل تن  ی هیتبلی برا
 در پرمصورف  صنعت  ی رای صنعت واحه نیا تبانیم ثیح نیا از که
 ،"خراسوان  زپواک یت" عیصونا  آن از بعوه م کردی تلق استان عیصنا نیب
ی نسواج  کارخانجوات " نیچنو  و   و "ق ستان قنه" ،"گلشن هییصفا"

 مرونهیم .ماربه آب پرمصرف عیصنا جزء بیترت به "فردوس
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 1394 ،(سال در مترمکعب) جنوبی خراسان استان برآب صنایع مصرفی آب حجم - 5 شکل

 

 
 1394 ،(سال در مترمکعب) جنوبی خراسان استان برآب صنایع مصرفی آب حجم -6 شکل

 
 دسوت  جوه ینت نیو ا به تبانیم صنعت بخشی نمبدار ا ریتفس از

 موباد  هیو تبل و هیت   آبی باال مصرف بای صنعت واحه وجبد که افتی
 مصورف  نبسوانات  تبانوه یمو  مصرفک  عیصنا انیم در  رانیای معهن

 مطالعوات  با سهیمقا در آمهه بهست جهینت نیا که آورد ببجبد رای ادیز
  1394ی  عابوه  و پوبر یت ام مطالعه جینتا با  مسب کامالً .هه، انجام

 عیصونا  بخوش  کوه  د وه یم نشان بخش نیا جینتا نیچن  م با.هیم
ی ورب وره  بوا  پرمصرف و برآب عیصنا جزو  نبش آدان .رکتیی  غیا
 بوا   1392  مقوهم  نوژاد ی کبکب وی .کار مطالعه جینتام با.هیم نییپا
 بوه  خوبد  مطالعوه  در  وا آنم دارد مطابقت قیتحق از قسمت نیا جهینت

 اسوتان  صونعت  بخوش  دری مجواز  آب مصرفی الگب اصالحی بررس
 بخوش  نیتور شیبو  کوه  د وه یمو  نشوان   اآن جینتام پرداختنه لیاردب

 آب زانیو م بوا یی غویا  عیصونا  بخوش  ،یمجاز آب ریتمث تحتی صنعت
 ریتومث  نیترشیبی دارا و با.هیم سال در مترمکعب 150000ی مجاز
 نیچنو  و  م با.وه یمو  صنعت بخشی مجاز آبی نمبدار ا نبسان در
 .وهه  مصرف آب حج ی سهیمقا وی بررس به مرببط محاسبات جینتا

 خراسوان  اسوتان  بور آب عیصنا وی کشاورزی عمهه محصبالت تبسط
 م است .هه ارائهی اسهیمقا نمبدار بصبرت  7  .کل دری جنبب
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 1394-1390 جنوبی خراسان استان صنعت و کشاورزی بخش مصرفی آب حجم یمقایسه -7 شکل

 
ی مصرف آب کل حج  است، مشخص  7  .کل در که طبر مان

 بخش در مطالعه مبرد محصبالتی برا 1394 تا 1390ی  اسالی ط
 صونعت  بخوش  آبی مصرف حج  با که است .هه مشخصی کشاورز

ی مصورف  آب زانیو م .وبد یمو  مالحظه .کل، طبقم گرددیم سهیمقا
ی  وا سوال  دری کشواورز  بخوش  بوا  سوه یمقا در استان صنعت بخش

 کل حج  مقابل دری مصرف آب مقهار نیا و است زیناچ اریبس متفاوت
 سوال   ی یو طو  استانی کشاورز محصبالت تبسط .هه مصرف آب
 اسوتان  عیصنای مصرف آب زانیم ق،یتحق نیای طم ستین اسیق قابل
 آب مصورف  نیتور شیبو م اسوت  مترمکعب بنیلیم 70 سال،  ی یط

 نشوان  که با.هیم 1390 سال به مرببط استانی کشاورز محصبالت
 مترمکعوب  بنیلیم 1031ی کشاورز محصبالت سال نیای ط د هیم

 آب مصورف  زانیو م نیتور کو   .وکل،  اسواس  برم انهکرده مصرف آب
 1391 سوال  بوه  مربوبط  مطالعوه  موبرد ی کشواورز  محصبالت تبسط

 تبسووط آب مترمکعووب بنیوولیم 680 سووال نیووای طوو کووه با.ووه یموو
ی عربو  مطالعوه  جینتوا م است .هه مصرف استانی کشاورز محصبالت

 کوامالً  قیو تحق نیا در آمهه بهست جینتا با  1388   مکاران وی زدی
 محصوبالت ی المللو نیبو  مبوادالت  ارتبواط،  نیو ا درم با.وه یمو   مسب
ی کار وا راه ازی کی تبانهیم  اآن در ن فته آبیی جاجابه وی کشاورز

 و  1387   مکواران  وی روحوان  مطالعه در نیچن  م با.ه آب تیریمه
 مآمه بهستی مشاب  جینتا زین  1394  کاظ 
 

 گیری نتیجه

 وی مجواز  آب .واخص  بورآورد  وی بررسو  بوه  حاضری مطالعه در
 پرداختهی جنبب خراسان استان عیصنا وی کشاورز بخش در آبی ردپا
 اسوتان ی کشاورزی عمهه محصبالتی مجاز آب نیانگیمم است .هه

 محصوبل  تون   ور  هیتبلی برا مترمکعب 2900 حهودی جنبب خراسان
 21 حوهود  اسوتان  بور آب عیصونا  بخوش ی بورا  مقوهار  نیو ا کوه  است

 1390ی مطالعوات ی دوره در استان نیچن  م با.هیم تن بر مترمکعب
 حج  نیترشیبم است ببدهی مجاز آبی صادرکننهه  مباره 1394 تا

 مقوهار  که با.هیم 1390 سال به مرببط استان بهی وارداتی مجاز آب
 بوه  بورنج،  واردات جوه ینت در که است ببده مترمکعب بنیلیم 341 آن

 آبی ردپوا  حجو   کول  نیانگیو مم اسوت  .هه افزوده استانی آب منابع
 بنیو لیم 510 مطالعوه،  موبرد ی  وا سوال ی ط استانی کشاورز بخش

 بورآورد  سوال  در مترمکعوب  700 نفور   ری ازا به که است مترمکعب
ی نو یرزمیز آب منوابع  از بردا.وت  اضوافه  کوه  نموبد  تبجه هیبام هیگرد

ی کسر جبران وی آب منابع هاریپا تیریمه تیرعا با که رفتهیپی صبرت
 تیو جمعی آب ازینی جبابگب آبی فعل منابع ناًیقی ،ینیرزمیز آب مخازن
 م ستین استان
 

 پیشنهادها

 در تبسوعه  منوابع، ی هاریو پا  وهف  بای مجاز آب مف بمی کارآمه
ی باز.ناسو  شیافوزا  وی ابیدسوت  در آب از کارآموه ی بردارب ره و عمق

ی  وا چوالش  حلی برا رایی شن اد ایپ و کرده کم  تیریمه ساختار
 د هیم ارائه است آب منابعی ابیک  ازی نا. که آب بخش ر.ه به رو
 م.بدیم ا.اره  اآن ازی برخ به ریز مبارد در که
 بخوش  در کشوبر ی مصرف آب درصه 92 حهود نکهیا به تبجه با -

 در مصورف  تیریموه  منظوبر  بوه  گوردد، یمو  مصرفی کشاورز
 مصوارف  از درصوه  10 فقطی کشاورز بخش در اگر ،یکشاورز

 آب صونعت،  و .ورب  بخوش  آب کل انهازه به ابه،ی کا ش آب
 م.ه خبا ه رهیذخ
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ترین آب مجوازی را  با تبجه به اینکه بخش صنایع غیایی، بیش -
گردد در بخوش  پیشن اد میبا.ه، در بین صنایع استان دارا  می

تر، واردات این محصبالت در اولبیوت قورار   صنایع غیایی، بیش
 بگیردم

با در دست دا.تن مقوهار آب مجوازی محصوبالت صونعتی در      -
 وای صونعتی را طوبری    توبان .و رک   ای گبناگبن، میاقلی 

مصورف در منواطق کو  آب و صونایع     طراحی کرد تا صنایع ک 
 سیل آبی باال واقع .بنهمپرمصرف در مناطق با پتان

از عبامل مؤثر در کا ش .واخص آب مصورفی موردم  ردپوای      -
ای جامعه استم تغییر الگبی مصورف  آب ، اصالح الگبی تغییه

مباد غیایی مردم کشبر از غالت به مباد گب.تی و لبنی مصرف 
-آب را چنهین برابر کرده استم برای نیل به این  هف سیاست

بتبان الگبی مصرف جامعه را بوه سوبی    ا الزم است تا گیاری
 ی  الگبی ب ینه سبق دادم

طوبر آب مجوازی   با تبجه به اینکه میزان آب مصرفی و  موین  -
تور از محصوبالت   صنایع استان خراسان جنببی بوه .وهت کو    

تبان درصهی از آب تخصیصی به با.ه، میکشاورزی استان می
داد بخش کشاورزی را به محصبالت صنعتی استان اختصواص  

وری آب در تبانوه سوبب افوزایش ب وره    که این امر نه تن ا موی 
وری آب در بخوش صونعت را   بخش کشاورزی .بد بلکه ب وره 

تبان پیشن اد کورد کوه      افزایش خبا ه دادم در این رابطه می
بوور اسووتان را کووا ش داده و سووط  زیرکشووت محصووبالت آب
 ی آن را بوه بخوش صونعت   درصهی از میزان آب ذخیوره .وهه  

ی حاصل از کا ش سط  اختصاص داده و حج  آب باقی مانهه
 زیر کشت، در منابع آبی استان حفظ و ذخیره .بدم

 

 عبانم

م دفتر آمار و فناوری اطالعات، وزارت ج اد 1394آمار نامه کشاورزی، 
 کشاورزیم

ای بوور آب م    مقهمووه1387احسووانی، مم، خالووهی، هم، و برقووی، یم،  
کمیته ملی آبیاری و ز کشوی ایوران، ت ورانم    مجازیم چاپ اولم 

 م1-42ص صم 

ی مجاز آب تجارتم 1388 ،مآ نژاد،ی  ا.م و ،مف ،یرزاق ،مم ،یپبرآتش
 ،یکشواورز  بخوش  دری آبو  منابع از نهیب  استفاده ج تی را کار
 ،یکشواورز  بنیزاسو یمکان و اهیو گ خواک،  آب، علبمی مل شی ما

 مدزفبل واحهی اسالم آزاد دانشگاه

 دری مجواز  آب تجوارت ی ابیو ارزم 1394 ،مس ،یعابه و ،مم پبر،یت ام
  م96  3م فاضالب و آب مجلهم زنجان استان صنعت بخش

م 1387 ،مم ،یبنیوواف و ،مس ،یچانیسوو نیاموو ،مه انوو ،ی ،من ،یروحووان

 منوابع  بوه  تبجه بای مجاز آب ویی غیا محصبالت مبادلهی ابیارز
یم طبیع منابع وی کشاورز فنبن و علبم مجلهم رانیا در مبجبد آب
  م46  12

 منوابع  نوه یب  تیریموه م 1392 ،محما مقهم، نژادی کبکب و ،مف ،ی.کار
 ل،یو اردب استان صنعت دری مجاز آب مصرفی الگب اصالح با آب

 مرانیا آب منابع تیریمه کنفرانس نیپنجم

ی ردپوا ی بررسو م 1388 ،مف ان،یمحموه  و ،ما زاده،یعل ،ما ،یزدی یعرب
ی پژو شو ی علمو  مجلوه م رانیای کشاورز بخش در آب  یاکبلبژ
 م1-15 : 4  23م خاک و آب علبم

م بررسوی  1393عربی یزدی، ام، نی  نیا، نم، مجیهی، نم، امامی، حم، 
 وای خشو  از دیوهگاه .واخص ردپوای آبم      امنیت آبی در اقلی 

 م735-746 : ص ص 4  8مجله آبیاری و ز کشی ایران، 

م 1392 ،مع نشوواط، و ،ما زاده،یووعل ،ما ،نووژادی جعفوور پووبری نیغالمحسوو
 دری مجوواز آبی  ووا.وواخص و آب  یوواکبلبژی ردپووای بررسوو

ی م نهسی پژو شی علم فصلنامهم کرمان استانی ببم محصبالت
  م13  4م آب وی اریآب

 آب، بحوران  بوا  مقابلوه ی بورا ی را کاری مجاز آبم 1394 ،مم کاظ ،
 و علوبم ی عال مؤسسه ،یانرژ بحران و ج ان انهیسال کنگره نیاول

 مرازی. ،یخبارزمی فناور

م تجووارت آب مجووازی بوورای 1390محمووهی، حم، و تعووالی مقووهم، آم، 
محصبالت عموهه کشواورزی در ایوران، دوموین کنفورانس ملوی       

  ای کاربردی منابع آب ایرانمپژو ش

ریزی استان خراسان معاونت آمار و اطالعات سازمان مهیریت و برنامه
 زارش طرح آماری نفبس و مسکنم م گ1395جنببی، 

وزارت ج وواد کشوواورزی، سووازمان ج وواد کشوواورزی اسووتان خراسووان 
 مم مجمبعه اطالعات کشاورزی1394جنببی، 

وزارت راه و . رسوووازی، سوووازمان  با.ناسوووی کشوووبر، اداره کووول 
م دفتور آموار و اطالعوات    1394 با.ناسی استان خراسان جنببی، 

  با.ناسیم

رسوانی  م پایگاه اطوالع 1394استانهاری خراسان جنببی، وزارت کشبر، 
 استانهاریم
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Abstract 

In this study, we examine and evaluate the amount of virtual water and water footprint in agriculture of south 
Khorasan province. Furthermore, results that obtained by water consumer industry in this province was 
compared together. in southern Khorasan province, with an average annual rainfall of 98 mm, Average annual 
production of over 490 thousand tons of agricultural products, overdraft more than 170 million cubic from 
groundwater. In this study, the average of virtual water for major agricultural products in South Khorasan 
province is about 2900 cubic meters per ton of product, which is estimated at 21 cubic meters per ton for the 
province's water industry. As a result, rice imported about 341 million cubic meters of water in virtual form due 
to agricultural product trade in 2011 to 2015. During the study period, the province has always been the virtual 
exporter, with the volume of virtual water exported from agricultural products increased from 412 to 533 million 
cubic meters, which is the highest share of cotton exports, saffron and barberry, respectively. The average total 
volume of water footprint in the agricultural sector of the province during the studied years is 510 million cubic 
meters, which is estimated at 700 cubic meters per person per year. 
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