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 چکیده

شیود  ایین پیش با بیا بیدف      تعریف میی  است ردپای آب در یک محصول به صورت حجمی از آب شیرین که در تولید آن محصول مصرف شده
انجیا  شید  بیا اسیت اده از      94-95دشت از استان کرمانشاه بیرای سیال زراعیی     24محاسبه ردپای آب محصوالت عمده زراعی   باغی کشت شده در 

ی شد  نیاز آبیی گیابیان از   بای ارائه شده توسط سازمان جهاد کشا رزی، عملکرد   پارامتربایی که در محاسبه دخالت داشتند محاسبه   گردآ رآمارنامه
نتایج نشان داد در بین محصوالت مورد مطالعه در بخا زراعی بند انه، استخراج   ردپای آب محصوالت محاسبه گردید   CropWatطریق نر  افزار 

ترین محصوالت از به عنوان نامناسبای   چغندرقند به عنوان محصوالت برتر از نظر شاخص ردپای آب   در مقابل کنجد، لوبیا   آفتابگردان ذرت علوفه
آلبالو  به عنوان محصول برتر   بادا   به عنوان محصول نامناسب از نظر شیاخص   -نظر این شاخص شناخته شدند  در بخا تولیدات باغی نیز  گیالس

ترین سهم ردپای آب را داشت  تقریبا برای بیشبای استان، دشت کرمانشاه در بخا تولیدات زراعی   باغی در میان تما  دشتردپای آب معرفی شدند  
دبنده اتکای تولیدات استان به منابع آب سطحی   زیرزمینی اسیت   تمامی محصوالت مورد مطالعه ردپای آب آبی بیشتر از آب سبز بوده است که نشان

ه نمود   کشت محصوالت با نیاز آبی کمتر   عملکرد باالتر بای اخیر   کمبود آب باید از منابع آب موجود به بهترین نحو است ادلذا با توجه به خشکشالی
با اقداماتی نظیر کم آبیاری، مالچ پاشی   است اده از سیستم بای نوین آبیاری، می توان میزان شاخص ردپیای آب  ریزی قرار گیرد  بمچنین مورد برنامه

 ای کابا داد  محصوالت را به طور قابل مالحظه

 

 بی، آب سبز، شاخص ردپای آب، کشت بهینهآب آ :های کلیدیواژه

 

  3 2 1 مقدمه

 توجهی میی  قابل مکانی   زمانی تغییرات دارای شیرین آب منابع
 شده تا باعث اجتماعی -اقتصادی توسعه با بمراه جمعیت رشد  باشند
بییای  آب سییط  گیرنیید کابا قییرار تهدییید معییر  در منییابع اییین

بیا   آب آلیودگی  بیاالی  سیط     بیا  ر دخانه شدن خشک زیرزمینی،
 Gleick,1993; Mekonnen andباشند )بایی از کمبود آب مینشانه

Hoekstra., 2010; Postel., 2000; WWAP., 2009بنابراین در  ) 
پییا   آینیده  سال پنجاه در که بایی چالا با بخوابد بشر کهصورتی

بخییا  در آب مصییرف سییط  باییید کنیید، مقابلییه دارد قییرار ا  ر ی
(  بییا  Molden., 2007دبد ) کابا پایدار سطحی تا را کشا رزی

درصد تقاضا از منابع آب شیرین در دنیا به کشا رزی به عنیوان   70از 

                                                           
کارشناسی ارشد آبیاری   زبکشیی، گیر ه مهندسیی آب، دانشیگاه     آموخته دانا -1

 رازی کرمانشاه
دانشجوی دکتری منابع آب، گر ه مهندسی علیو  آب، دانشیگاه شیهید چمیران      -2

 ابواز
 دانشیار، گر ه مهندسی علو  آب، دانشگاه شهید چمران ابواز -3
   Email:Hamidgolabi@gmail.com)            نویسنده مسئول  -)*

 ,.WWAPترین منبیع تیامین میواد غیذایی اختصیات یافتیه )      اصلی

کننیده  ترین عامیل محید د  (   در راستای آن آب به عنوان مهم2009
جایی که میزان آب مصیرفی  ای دارد  اما از آننقا بسیار تعیین کننده
صول در بر منطقه تحت تاثیر اقلییم، مییزان   پایه   ردپای آب بر مح

تولیدات، الگوی مصرفی مرد ، عملیات کشیا رزی   رانیدمان کیاربرد    
بای مدیریتی کارآمد   جدید که آب متغیر است، بنابراین توسعه ر ش

بتوان با آن مقدار آب  اقعی مصیرفی را محاسیبه کیرد، امیری الز        
اخص ردپیای آب کیه   بای اخییر بیا وهیور شی    ضر ری است  در سال

دبنده مقدار  اقعیی آب مصیرفی براسیاس شیرایط   اقلییم بیر       نشان
با در راسیتای میدیریت   ای برای انجا  پش باباشد، دریچهمنطقه می

نوین منابع آب بیا ر یکیرد یکرارچیه بیاز شیده اسیت )علیقلیی نییا           
(  شاخص ردپای آب برای ا لین بار توسیط بواکسیتر   1395بمکاران، 
ای توسیط  بای اخیر به طور گسیترده معرفی   در سال 2002در سال 

متخصصین در نقاط مختلف دنیا مورد است اده قیرار گرفتیه اسیت  در    
توان به مطالعات زییر اشیاره   ی است اده از م هو  ردپای آب، میزمینه

نمود: بوکسترا   بانگ در پش بشی به برآ رد شیاخص ردپیای آب در   
 1995-1999ایییران در د ره زمییانی  کشییوربای مختلییف از جملییه  

با بیان کردند در ایران  شاخص ردپای آب بیه ازای بیر   پرداختند  آن

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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درصید     6/93مترمکعب در سال، خودک یایی آبیی کشیور     1457ن ر 
 Hoekstra andدرصید اسیت )   4/6 ابستگی به منیابع آب خیارجی   

Hung., 2005   چاپاگین   بمکاران به بررسی ردپیای آب مصیرفی  )
بیا نشیان داد در د ره آمیاری    پنبه در سراسر جهان پرداختند  نتایج آن

میلییارد متیر مکعیب آب در بیر      256محصول پنبه به  1997 -2001
درصید   19درصد آب سیبز     39درصد آب آبی،  42سال نیاز دارد که 

لینیز    -(  گربینیز Chapagain et al., 2006آب خاکسیتری اسیت )  
 25م آب آبی   آب سبز در تولید گند  در بمکاران نیز  به بررسی سه

 ,.Gerbens-Leenes et alکشور عمده تولیدکننده گنید  پرداختنید )  

، ینیزم ، بادا زمینی یبسبز گیابان پنبه، س آب لیو   بمکاران(  2009
  آفتابگردان را در د ره آمیاری   یشکرحبوبات، کلزا، سویا، چغندرقند، ن

 درصد آب مصرفی برآ رد نمودند 80 ابردر کل جهان بر 2002-1998
(Liu et al., 2009)   چاپاگین   بوکسترا به بررسی جهانی ردپای آب

بای محلی   آبییاری  اقعیی پرداختنید   بییان     برنج با است اده از داده
کردند در بند، اند نزی،  یتنا ، تایلند، میانمیار   فیلیریین، بخیا آب    

ز بخا آب آبی است  در حالی ای بزرگتر اسبز به نسبت قابل مالحظه
 4که در ایاالت متحده آمریکا   پاکسیتان، بخیا آب آبیی بیشیتر از     

(  Chapagain ana Hoekstra., 2011باشیید )برابیر آب سییبز مییی 
آب سیبز   آبیی   ادغیا  آن بیا     ردپای د مانت   بمکاران به بررسی 

 یبیا  از حوضیه  یکی  ردپای آب زیرزمینی در زیست یطردپای آب مح
سرانیا پرداختند  در یک سیال نرمیال، مییزان ردپیای آب سیبز بیرای       ا

 آب سییبز کییل mm410از مجمییو   mm 190کشییا رزی   مراتییع 
درصد آب کل بیه دسیت    50مقدار آب آبی نیز  محاسبه گردیده است 

ضمن بیان اینکیه    مکوئن   بواکسترا(  Dumont et al., 2013) آمد
 39دنییا باعیث ذخییره    درصید ردپیای آب محصیوالت در     25کابا 

خییات در  بییای ید  عامییل اسییت اده از فنییا ر شییود، یدرصیید آب میی
اصیلی در مییزان    یاربایعنوان مع وه کشت   زر  را بهحکشا رزی   ن

ردپای آب محصوالت تولییدی در بیر منطقیه   کیابا آن معرفیی      
چوچیان   بمکیاران     (Mekonnen and Hoekstra., 2014) کردند

ت کییک سیه جیزب آبیی، سیبز         هآب تونس را ب ردپای ایدر مطالعه
مییورد  2005-1996خاکسییتری در سییط  ملییی   محلییی بییرای د ره 

   یفرنگیی گوجییه دبییا نشییان دا نتییایج آن قراردادنیید   تحلیییل یییهتجز
نسبتا باال   زیتیون     آب ی ر عنوان محصوالت با بهره به زمینی یبس

 Chouchane et) جو محصوالتی با بهره  ری آب کم معرفی شیدند 

al., 2015  ) ر دریگییرز   بمکییاران در بررسییی ردپییای آب تولیییدات
 ( (m3/ton را زمینیی  یبدر آرژانتین، کیل ردپیای آب سی    زمینی یبس

بیان کردند که از این مقدار سهم ردپای آب آبیی   آب سیبز    99/323
 ,.Rodriguez et alباشد ) یدرصد م 15/24درصد    4/56به ترتیب 

سییو   بمکییاران ردپییای آب پیینج محصییول ذرت،      یحیی(  2015
شیرین   برنج منطقه نیمه گرمسیر  یا ، ذرت خوشهیشکرزمینی، ن یبس

با نشان داد که کمتیرین ردپیای آب    آن یجتایوان را بررسی کردند  نتا

بیرای منیاطق گرمسییری   نیمیه     زمینی بیوده اسیت     ربوط به سیبم
ب باران   بیرای منیاطق   گرمسیری نیشکر به علت است اده بیشتر از آ

(  عربیی ییزدی     Huisu et al., 2015باشید ) میی معتدل ذرت بهتر 
درصد از ردپای آب کشا رزی ایران به  42بمکاران بیان کردند حد د 

ای، درصد نباتات علوفه 13بای ر غنی، درصد به دانه 14گر ه غالت، 
ت با مربیوط اسی  درصد به میوه 11درصد به محصوالت صنعتی    11

( در 1389(  اخییوان   بمکییاران )1388)عربییی یییزدی   بمکییاران،  
در  SWATپش بشی به تخمین آب آبی   آب سبز با است اده از میدل  

غالمحسین پیور جع یری نیشاد       بهار پرداختند  -حوضه آبریز بمدان
پییای اکولوژیییک آب در  رد( بییه محاسییبه میییزان  1392بمکییاران )

با در  ستان کرمان پرداختند، آنمحصوالت کشا رزی پسته   خرمای ا
میلییارد   56/5این تحقیق شاخص ردپای آب در بخیا کشیا رزی را   

مترمکعب در سال  2/2097مترمکعب تخمین زدند که به ازای بر ن ر 
 11( بیه محاسیبه ردپیای آب    1394  رسولی مجید   بمکیاران )  است

استان کشیور اییران پرداختنید   اثیر تغیییر       31محصول کشا رزی در 
( 1394اقلیم را بر ردپای آب بررسی کردند  آبابایی   رمضانی اعتدالی )

در پش بشی به برآ رد اجزای ردپای آب در تولید گند  در سط  کشور 
پرداختند  نتایج نشیان داد مجمیو  ردپیای آب در تولیید محصیول در      

میلیون مترمکعب  42143در حد د  1385-1390سط  کشور در د ره 
اضی فاریاب سهم ردپای آب سبز   آب آبی به ترتیب بوده است  در ار

درصد برآ رد شد   سه استان فیارس، خراسیان   خوزسیتان     25   23
باشیند  محمیدی     بیشترین ردپای آب در تولید گند  کشور را دارا می

( به بررسی انتخیاب بهتیرین اسیتان در تولیید سییب      1396بمکاران)
رداختند   بیان کردنید اسیتان   زمینی با است اده از شاخص ردپای آب پ

بیا  ترین استانبمدان   سمنان به ترتیب به عنوان بهترین   نامناسب
-برای کشت سیب زمینی بستند  بررسی تحقیقات فوق بیانگر نگرانی

بای بسیار جیدی متخصصیین منیابع آب از افیزایا تقاضیای آب در      
در  بای ر زافز ن به منابع آب شییرین بخا کشا رزی   اعمال تنا

نقاط مختلف دنیا به دلیل باالرفتن تقاضیای محصیوالت کشیا رزی      
تغییر اقلیم بوده   ضر رت نگرش نو   اسیت اده از معییار ییا شیاخص     
جامع   کارآمدتری مانند ردپای آب را برای تعییین مقیدار  اقعیی آب    

رییزی   میدیریت بهینیه      مصرفی محصوالت کشا رزی جهت برنامه
کند  لذا بدف از ایین  بخا کشا رزی را بیان میپایدار مصرف آب در 

-مطالعه در ابتدا بیان نمودن مقدار ردپای آب آبی   آب سبز در دشیت 

بای استان کرمانشیاه  بیرای محصیوالت مختلیف   سیرس انتخیاب       
بهترین محصوالت مناسب با توجه به شرایط آب   بوایی   منابع آبی 

ه ایین مقولیه پرداختیه    این استان است که کمتر حتی در سط  ملی ب
شده است   سوال اساسی این تحقیق این است که آییا بیا اسیت اده از    

توان به دید  اقعی از منابع   مصارف آب دسیت  م هو  ردپای آب می
 یافت  
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 هامواد و روش

 معرفی منطقه مطالعاتی
کیلیومتر مربیع بیین     25009استان کرمانشیاه بیا  سیعتی حید د     

دقیقه عر  شمالی  15درجه    35دقیقه تا  36درجه    33بای  طول
 دقیقه طول شرقی از نصیف  30درجه    48دقیقه تا  24درجه    45  

مجمییو  اراضییی کشییا رزی در   النهییار گرینییویچ قییرار گرفتییه اسییت
 40871زراعی    اراضی بکتار 906000  شامل بکتار، 946871استان
 235000آبیی  میزان سیهم اراضیی   این از که بوده باغی اراضی بکتار

بای گر ، سرد     جود منابع خاک حاصل خیز   اقلیم  باشد بکتار می

را در ایین اسیتان    یکشیا رز  محصیوالت  اکثیر  کاشت ، امکانمعتدل
( نشیان داده  1فرابم نموده است  موقعیت استان کرمانشاه در شیکل ) 

بای اسیتان عبارتنید از دشیت کرمانشیاه،     شده است  تعدادی از دشت
بیستون، دشت حسن آباد، کرند) داالبو(  -، دشت صحنهدشت کنگا ر

  قلعه شیان از توابع اسال  آبیاد، دشیت دینیور، دشیت سینقر، دشیت       
بشیوه، دیره، قلعه شیابین، ذبیاب شیمالی   جنیوبی از توابیع سیرپل       
ذباب، دشت پاچه چله، گوا ر   بابارسیتم از توابیع گیالنغیرب، دشیت     

از توابع قصرشیرین، دشت جاللونید  بیونیج از توابع کرند، دشت سومار 
 باشند     دشت پا ه می

 

 
 موقعیت استان کرمانشاه -1شکل 

 

 روش مطالعه
در راستای رسیدن به ابداف این تحقیق، ردپیای آب محصیوالت   

ستان کرمانشیاه میورد   دشت از ا24عمده زراعی   باغی کشت شده در 
تعرق    نییاز   -بررسی   محاسبه قرار گرفت  به منظور محاسبه تبخیر

بیای مابانیه   اسیت اده گردیید  داده   CropWat8.0آبی از نیر  افیزار   
بواشناسی شامل میانگین دمای حداقل، دمای حداکثر، رطوبت نسبی، 
سییرعت بییاد   سییاعات آفتییابی پارامتربییای  ر دی مییدل بسییتند     

بیای سیازمان   ت گیابان   خاک نیز از با اسیت اده از آمارنامیه  مشخصا
جهاد کشا رزی   اطالعات کارشناسان کشا رزی تعییین شیدند  ایین    

مونتیث به محاسبه تبخیر    -پنمن -نر  افزار با است اده از معادله فائو
پردازد  یکی از معیادالتی کیه بیه صیورت تئیوری براسیاس       تعرق می

وشیده از گیاه ارائه شده است، معادله موسیو   تواز ن ر ی یک سط  پ
ترین   مونتیث بوده که در حال حاضر به عنوان دقیق -پنمن -به فائو

تعرق گیاه مرجع کیه در حیال   -استانداردترین ر ش برای برآ رد تبخیر
 Allenباشد، معرفی گردیده است )حاضر اساس محاسبات نیاز آبی می

et al., 1988 ( 1مونتییث بیه صیورت رابطیه )     -منپین  -فیائو (  معادله
 باشد: می
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: Rn(، mm/day: تبخییر تعیرق مرجیع )   ETOکه در این معادلیه،  

MJ/mتابا خالص در سیط  پوشیا گییابی )   
2
 day  ،)T  متوسیط :

Cمتری از سط  زمین ) 2دمای بوا در ارت ا  
0 ،)U2  متوسط سیرعت :

: کمبود فشیار بخیار   es-ea(، m/sاز سط  زمین ) متری 2باد در ارت ا  
kpa/C: شیب منحنی فشیار بخیار )  Δ(، kpaمتری ) 2در ارت ا  

0 ،)γ :
kpa/Cضییریب سییایکر متری )

0   )G شییار گرمییا بییه داخییل خییاک :
(MJ/m

2
 dayبای مربوط به سط  زیر کشت، تولیید    داده باشد ( می

سیازمان جهیاد    بیای عملکرد محصیوالت کشیا رزی نییز از آمارنامیه    
 کشا رزی کل کشور استخراج گردید   
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 مفهوم ردپای آب
کننده بیه سیه جیزب    ردپای آب یک محصول تولیدکننده یا مصرف

شییود )منتصییری   ردپییای آب سییبز، آبییی   خاکسییتری تقسیییم مییی 
(  ردپای آب آبی به بخشی از آب مصرفی که از منابع 1395بمکاران، 

شیده   در تولیید محصیول میورد     آب سطحی   یا زیرزمینیی تیامین   
گیرد اشاره دارد  در مقابل، ردپای آب سبز به سهم آب است اده قرار می

؛ 1394حاصل از بارندگی مرتبط اسیت )آبابیایی   رمضیانی اعتیدالی،     
Hoekstra et al.,2009 ، آب آبی برای مصارفی نظیر آبیاری مزار   )

 ,.Obuobie et alشیود ) بیای شیرب   صینعت مصیرف میی     بخا

(  به طور کلی، ردپای آب سبز، آبی است کیه جیایگزینی بیرای    2005
است اده آن  جود ندارد   یا بسیار کم است   فقیط در طبیعیت امکیان    

 Yuhang et؛ 1396جابجایی آن  جیود دارد )محمیدی   بمکیاران،    

al.,2016   تاکنون در مطالعات مربوط به منابع آب، بیشتر به مول یه   )
شده   مول ه آب سبز به عنوان بخشیی از منیابع آب در   آب آبی توجه 

کشا رزی دیم نادیده گرفته شده است  بحث آب سبز   لز   توجه بیه  
مطییرش شیید  1997آن ا لییین بییار توسییط فییالکن مییارک در سییال   

(Falkenmark,1997در  اقع آب سبز به حجم آبی اطالق می  ) شود
شود  اک ذخیره میکه در مناطق غیر اشبا  خاک به صورت رطوبت خ

این منبع آبی در مناطق دیم بیه صیورت میوثر صیرف تعیرق گییابی       
بای آزاد به صورت تبخیر از دسترس شود   یا از سط  خاک   آب می

(  اسیت اده از منیابع آب سیبز    Obuobie et al., 2005شود )خارج می
کند   اثر مخربی بیر محییط   تغییری در سیستم بیدر لوژی ایجاد نمی

ندارد  در مقابل بزینه است اده از منابع آب آبی در کشا رزی به زیست 
بای انتقال   توزیع آب، بیشتر از دلیل نیاز به امکانات نگهداری، شبکه

تیر  را سیاده آب سبز است   بمین قابلیت انتقال   توزیع، میدیریت آن 
کیه  را افزایا داده است  در حالیبرداری از آنبای بهرهنموده   گزینه
برداری از آب سبز، تولید محصوالت دیم است )سیهرابی،  تنها راه بهره

بیای  تیوان از راه (  ردپای اب را میی Obuobie et al., 2005؛ 1386
بیای آبییاری   مختل ی نظیر افزایا بازده محصول، است اده از سیسیتم 

کارآمد، کابا تبخیر   تعرق )به طور مثال، است اده از مالچ(، کیابا  
، افزایا است اده میوثر از بیارش، بهینیه سیازی کاشیت      بدررفت کود

محصول   انتخاب محصول محصوالت زراعی با عملکرد بیشیتر، نییز   
(  ردپیای  Zhuo et al.,2016; Chukalla et al.,2015کیابا داد ) 

کل آب برای محصوالت زراعی   باغی در حال رشد حاصل جمیع د   
(  ردپیای آب در  2ابطهباشید)ر جزب ردپای آب آبی   ردپای آب سبز می

شود که معادل لیتر بخا کشا رزی برحسب مترمکعب بر تن بیان می
بر کیلوگر  است  جزب سیبز ردپیای آب در تولیید ییک محصیول ، از      
تقسیم جزب آب سبز مصرفی گیاه به متوسط عملکرد محصول محاسبه 

 Dotaشیود ) شود  جزب آب آبی نیز به بمین طریق محاسیبه میی  می

and  Theodossiou,2014 ) 

 (2     )        W.F.proc.= W.F.proc,green+ W.F.proc,blue 
 (3)                         W.F.proc,green= CWUgreen/Y 
 (4)                                   W.F.proc,blue = CWUblue/Y          

(، m3/ton: ردپیییای آب ) W.F.procکیییه در ایییین ر ابیییط،   
W.F.proc,green   W.F.proc,blue       به ترتیب ردپای آب سیبز

: به ترتیب جزب آب CWUgreen   CWUgreen(، m3/tonآب آبی)
 ( است ton/ha: عملکرد محصول )Y(، m3/haسبز   آب آبی گیاه )

(، از مجمو  تبخییر    CWUاجزای آب سبز   آبی مصرفی گیاه )
 شوند:زیر محاسبه میتعرق ر زانه در تما  د ره رشد گیاه به صورت 

(5   )                           


p

d greengren ETCWU
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1
*10

 

(6)                                


p

d blueblue ETCWU
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1
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نشیان دبنیده تبخییر   تعیرق آب سیبز         ET greenکه در آن 

ETblue    نییز بیه    10نشان دبنده تبخیر  تعرق آب آبی اسیت  عیدد
منظور تبدیل عمق آب در میلی متر به حجم آب در سیط  زمیین بیر    

باشد  مجمو  تبخیر  تعرق از ر ز ا ل کاشت تا ر ز می m3/haحسب 
طییول د ره رشیید در  احیید ر ز را نشییان    lgpبرداشییت محصییول   

ر  تعرق حاصل از بیارش را  دبد   تبخیر  تعرق آب سبز یعنی تبخی می
(   بیارش میوثر   ETcتوان با حداقل مقدار بین تبخیر  تعرق گیاه )می

(Peff  برابر در نظر گرفت  تبخیر   تعرق آب آبی  نیز مسا ی تبخییر )
باشد  اما زمیانی کیه بیارش میوثر       تعرق گیاه منهای بارش موثر می

  Dota andبیا از تبخیر  تعرق گیاه باشد مقیدار آن صی ر اسیت )   

Theodossiou,2014 ) 
 (7                  )                      ETgreen= min(ETc, Peff) 
 (8                  )                  ETblue= max(0, ETc - Peff) 

بمچنین الز  بیه ذکیر اسیت کیه رد پیای آب آبیی محصیوالت        
نیاز آبیاری در سط  زییر  تولیدی به آب آبیاری مرتبط بوده   از طریق 

شود  نیاز آبیاری نیز با توجیه بیه   کشت  اقعی در بر سال محاسبه می
نو  محصول   بارندگی در طول سال مت ا ت بوده   کامال مبتنی بیر  

باشد  ردپای آب سبز نییز بیه   محصوالت کشا رزی می ضعیت  اقعی 
  (  1395باشد )منتصری   بمکاران، بارندگی موثر مرتبط می

 

 نتایج و بحث

در این مطالعه جهت ارزیابی ردپای آب محصوالت زراعی   باغی 
بای استان کرمانشاه   مقایسیه آنهیا بیا یکیدیگر،     در بر یک از دشت

با در د  جیز آب آبیی،   مقادیر ردپای آب محصوالت   بریک از دشت
آب سبز   حاصل جمع آنها بیه عنیوان ردپیای آب کیل بیه ت کییک       

 مقایسه شدند   محاسبه   با بم
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 محصوالت زراعی
نتایج مربوط به شاخص ردپای آب برای محصوالت زراعی کشت  

ارائیه شیده اسیت      1بای اسیتان کرمانشیاه در جید ل    شده در دشت
بیای  دبید دشیت  بررسی جزب به جزب ردپای آب برای گند  نشان می
متر مکعیب   3/585دیره، ذباب جنوبی، ذباب شمالی   قصرشیرین با 

آباد، قلعه شیان   گوا ر با بای اسال  آباد، حسنن آب آبی   دشتدر ت
متر مکعب در تین آب آبیی بیه ترتییب بیشیترین   کمتیرین        7/321

بای بابارستم، شاخص ردپای آب آبی را به خود اختصات دادند  دشت
متر مکعب در تن آب  7/968بشیوه، سرپل ذباب   قصر شیرین نیز با 

متر مکعیب در تین آب سیبز، بیه ترتییب        7/171کرند با  سبز   دشت
بیشترین   کمترین میزان شاخص ردپای آب سبز را به خود اختصات 

بای دیره، ذباب شمالی، ذباب جنوبی، سومار    دادند  برای جو دشت
بیای بابارسیتم،   مترمکعب در تن آبیی   دشیت    5/370قصرشیرین با 

رمکعیب در تین آب   مت 1/822بشیوه، سرپل ذباب   قلعه شیابین بیا   
سبز، به ترتیب بیشترین   کمترین مقادیر را به خود اختصیات دادنید    

بیای بابارسیتم، بشییوه،    دبد دشتمقایسه مقدار ردپای کل نشان می
سرپل ذباب   قلعه شابین که جز  نواحی گرمسیری استان بستند با 

بای اسال  آباد، حسن آبیاد   قلعیه   متر مکعب در تن   دشت 3/1151
متر مکعب در تن، به ترتیب بیشترین   کمترین مقدار  1/332یان با ش

  دشت کرند بیا   4/2520ردپای آب را دارند  برای نخود دشت پا ه با 
متر مکعب در تن آب آبی به ترتیب بیشترین   کمترین مقدار  2/1027

 5/879  دشت دیره با  3/1472اند  دشت بشیوه با نیاز آبیاری را داشته
عب در تن آب سبز به ترتیب بیشترین   کمترین مقدار آب سبز متر مک

اند  عدس نیز به صورت دییم   بیه د  شییوه    را به خود اختصات داده
شود   در تما  نقاط استان قابل کشت بیوده    پاییزه   بهاره کشت می

دبید دشیت   نشان میی  1محد یتی برای آن  جود ندارد  نتایج جد ل 
مترمکعیب   8/701بای بیونیج   کرند بیا  دشت   3/1263کرمانشاه با 

در تن به ترتیب کمترین   بیشترین مقدار ردپیای آب را دارنید  بیرای    
متیر   4/1251  دشت بابارسیتم بیا    3/595کرند با  ای دشتذرت دانه

مکعب در تن، بیه ترتییب کمتیرین   بیشیترین مقیادیر ردپیای آب را       
  آباد   قلعیه شیابین بیا    بای اسالداشتند  برای ذرت علوفه ای دشت

بای بابارستم، بشیوه   قلعیه شیابین   مترمکعب در تن   دشت 2/130
متر مکعب در تن، به ترتیب کمترین   بیشترین سهم ردپیای   191با  

آب را داشتند  چغندرقند در نواحی گرمسیری با بدف است اده بهینیه از  
واحی بارنییدگی فصییول پییاییز   زمسییتان، بییه صییورت پییاییزه   در نیی 

نشیان   1شود  نتایج کلی جید ل  سردسیری به صورت بهاره کشت می
بای اسیتان،  دبد مقادیر ردپای آب برای چغندرقند در تمامی دشتمی

ی آنهیا جیز  منیاطق مسیتعد     اختالف اندکی با بم دارند   تقریبا بمه
دبید  تر نشان میباشند  اما مقایسه دقیقبرای کشت این محصول می

مترمکعب در تن    2/177آباد، قلعه شیان   گوا ر با  بای اسال دشت

متر مکعب در تن، به ترتیب بیشترین   کمترین  8/143دشت کرند با 
بیای  ردپای پای آب را به خود اختصات دادنید  بیرای یونجیه دشیت    

بیستون   کنگا ر که جز  نواحی سردسیر استان بستند  -سنقر، صحنه
ای بابارسیتم، سیرپل ذبیاب      بی مترمکعب در تن   دشیت  3/841با 

متر مکعب در تن، به ترتیب کمترین   بیشترین  6/999قصرشیرین با 
بای معد دی از استان کشیت  ردپای آب را داشتند  شبدر نیز در دشت

-شده   ردپای آنها اختالف قابل توجهی با بیم نیدارد   بیرای گوجیه    

 6/213بیای بشییوه، سیرپل ذبیاب   قلعیه شیابین بیا        فرنگی دشت
متیر   4/160بای دییره   ذبیاب جنیوبی بیا     مترمکعب در تن   دشت

ترین سهم ردپا آب را به خود مکعب در تن، به ترتیب باالترین   پایین
شیود کیه لوبییا   کنجید دارای     اختصات دادند  بمچنین مشابده می

بیای  بیشترین مقادیرشاخص ردپای آب آبی بستند  کنجید در دشیت  
بکتار  به عنیوان کشیت د      20در سط  گرمسیری استان کرمانشاه 

در تابستان مورد توجه است   بمه نیاز آبی آن از طریق آبیاری تامین 
توانید دلییل   شود   به نسیبت عملکیرد پیایینی دارد   بمیین میی     می

باالبودن شاخص ردپای آب آبی این محصول باشید  ردپیای آب آبیی    
خییار نییز نشیان    محصوالت جالیزی استان کرمانشاه نظیر بند انیه    

دبد، بند انه با سط  زیر کشت بسییار بیاالتر   عملکیرد بیشیتر،     می
مترمکعیب در   8/184ردپای آب آبی کمتری دارد  دشت بابا رستم بیا  
متر مکعب در  1/478تن آب آبی برای بند انه   دشت قلعه شابین با 

تن آب آبی برای خیار بیشترین مقادیر شاخص ردپیای آب آبیی را بیه    
اختصات دادند   علت این امر پیایین بیودن مییزان عملکیرد در      خود

باشد  مقادیر شاخص ردپیای آب آبیی    احد سط  برای این نواحی می
آ رده  1زمینی   پیاز نیز بیه ت کییک در جید ل    سبزیجاتی نظیر سیب

 شده است  
( به بررسی نسبت تقسیم آب آبی به آب سبز   درصد 2در جد ل )

)نسبت آب آبی   آب سبز به ردپیای آب کیل(،   آب مصرفی برد  جز 
بیای اسیتان   جهت مقایسه ردپیای آب محصیوالت زراعیی در دشیت    

کرمانشاه پرداخته شد  علت این کار بی بعد کردن  احدبای ردپای آب 
در د  جز ردپای آب آبی   ردپای آب سبز   امکان مقایسه مییزان آب  

در نظر گرفتن  مصرفی بر یک از محصوالت در د  جز ذکرشده بد ن
نشیان   2باشد  نتایج جد ل میزان عملکرد محصول در  احد سط  می

، 3/1113ای، گند    جو به ترتییب  دبد در گر ه غالت ؛ ذرت دانهمی
مترمکعب در تن ردپای آب را بیه خیود اختصیات     7/746   2/1042

بیزار بکتیار از اراضیی اسیتان      411دادند  با توجه بیه اینکیه حید د    
باشید بیه نسیبت    تحت کشت گند  به صورت دیم   آبی می کرمانشاه

سایر غالت کشت شده از شاخص ردپای آب مطلوبی برخوردار اسیت   
درصید بیه دسیت آمید کیه نشیان        4/62ردپای آب سبز برای جو نیز 

دبد جو با توجه به سط  زیر کشت   عملکردش، بیشترین است اده  می
ای از نییاز آبیی ذرت دانیه   داشته اسیت  بمچنیین تمیا      را از بارندگی

طریق آبیاری تامین شده   باید کشت آن مورد توجیه اقتصیادی قیرار   
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گیرد  نتایج برای گر ه حبوبات کشت شده در اسیتان )نخیود، لوبییا      
مترمکعب در تین  بیشیترین    3/3686دبد که لوبیا با عدس( نشان می

ی بعیدی  بیا ردپای آب )آبی( را به خود اختصات داده است  در رتبیه 
مترمکعیب   9/2639بیشترین شاخص ردپای آب کل مربوط با نخود با 

 8/44درصید آن آب آبیی      2/55باشد کیه از ایین مییزان    در تن می
درصد آب سبز است  باالبودن درصد ردپای آب آبی بییانگر  ابسیتگی   

بای سیطحی   زیرزمینیی اسیت      بیشتر این محصوالت به منابع آب
-ه بیشتر از منابع آبی در دسترس  شده   میی کشت آنها باعث است اد

 تواند در تحلیل منابع آبی منطقه بسیار تاثیرگذار باشد 
متر مکعب در تن ردپای آب )سبز( در رتبیه   3/1413عدس نیز با 

ی نیاز آبیی آن از طرییق بارنیدگی    سو  قرار دارد   از آنجایی که بمه

 2اشد  نتایج جید ل  صرفه بتواند بسیار بهشود کشت آن میتامین می
دبد در گیر ه محصیوالت صینعتی کشیت شیده در اسیتان؛       نشان می

 7/4402  4/3481، 4/169چغندرقند، آفتابگردان   کنجد بیه ترتییب   
مترمکعب درتن ردپای آب کل )آبی( را بیه خیود اختصیات دادنید  از     

بزار بکتار از اراضی استان تحت کشیت چغنیدر    11آنجایی که حد د 
محصول به نسبت سایر محصیوالت صینعتی از شیاخص     باشد اینمی

بیای اسیتان   ردپای آب مطلوبی برخوردار است   کشیت ان در دشیت  
بکتار   عملکرد  20شود اما  کنجد با سط  زیر کشت حد دتوصیه می

بای کیلوگر  در بکتار   باالترین میزان ردپای آب کل در دشت 800
 شود  کشت می نواحی گرمسیری استان بعد از برداشت غالت

 
 (m3/ton) برحسب منطقه زراعی آب محصوالت ردپای -1جدول 

  عدس  نخود   جو    گندم   نام محصول
 

 آب کل آب سبز آب کل آب سبز آب آبی آب کل آب سبز آب آبی آب کل آب سبز آبیآب  نام دشت

 8/1122 8/1122 6/2374 8/1242 8/1131 1/332 7/171 4/160 524 3/202 7/321 اسال  آباد

 0 0 0 0 0 3/1151 1/822 2/329 1516 7/968 3/547 بابا رستم

 0 0 4/2908 3/1472 1/1436 3/1151 1/822 2/329 1516 7/968 3/547 بشیوه

 8/701 8/701 2/3010 8/917 4/2092 5/511 7/223 8/287 2/775 6/263 6/511 بیونیج

 0 0 0 0 0 3/943 1/619 2/324 2/1270 6/729 6/540 چلهپاچه 

 0 0 1/4222 7/1701 4/2520 4/641 6/348 8/292 5/942 8/410 7/531 پا ه

 0 0 0 0 0 7/516 3/265 4/251 6/798 325 6/473 جاللوند

 0 0 0 0 0 1/332 7/171 4/160 524 3/202 7/321 حسن آباد

 0 0 1/2092 5/879 6/1212 9/1098 4/728 5/370 7/1443 4/858 3/585 دیره

 8/1122 8/1122 9/2502 7/1223 2/1279 2/465 1/260 1/205 9/719 6/306 3/413 دینور

 0 0 1/2092 5/879 6/1212 9/1098 4/728 5/370 7/1443 4/858 3/585 ذباب جنوبی

 0 0 0 0 0 9/1098 4/728 5/370 7/1443 4/858 3/585 ذباب شمالی

 0 0 0 0 0 3/1151 1/822 2/329 1516 7/968 3/547 ذبابسرپل 

 5/982 5/982 3/2654 7/1070 6/1583 6/549 1/260 5/289 4/858 6/306 8/551 سنقر

 0 0 0 0 0 9/1098 4/728 5/370 7/1443 4/858 3/585 سومار

 8/1122 8/1122 9/2502 7/1223 2/1279 2/465 1/260 1/205 9/719 6/306 3/413 صحنه بیستون

 0 0 0 0 0 9/1098 4/728 5/370 7/1443 4/585 3/585 قصر شیرین

 0 0 4/2908 3/1472 1/1436 3/1151 1/822 2/329 1516 7/968 3/574 قلعه شابین

 0 0 6/2374 8/1242 8/1131 1/332 7/171 4/160 524 3/202 7/321 قلعه شیان

 2/1263 2/1263 9/2869 7/1376 2/1493 4/598 2/312 2/286 3/935 4/392 9/542 کرمانشاه

 8/701 8/701 1792 8/764 2/1027 1/306 7/145 4/160 7/486 7/171 315 کرند

 5/982 5/982 3/2654 7/1070 6/1583 6/549 1/206 5/289 4/858 6/306 8/551 کنگا ر

 0 0 0 0 0 5/335 7/171 8/163 524 3/202 7/321 گوا ر

 0 0 0 0 0 3/943 1/619 2/324 2/1270 6/729 6/540 گیالنغرب
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 (m3/ton) برحسب منطقه زراعی آب آبی محصوالت ردپای -1مه جدول ااد
 کنجد چغندر قند لوبیا ذرت علوفه ای ذرت دانه ای شبدر یونجه خیار هندوانه گوجه فرنگی پیاز سیب زمینی آفتابگردان نام دشت

 0 2/177 0 2/130 709 4/1232 2/842 8/301 142 9/171 0 1/206 0 اسال  آباد

 5/5092 0 0 191 4/1251 0 0 0 8/184 0 0 0 0 بابا رستم

 5/5092 0 0 191 6/947 0 6/999 0 0 6/213 0 0 0 بشیوه

 8/3858 0 0 6/139 0 0 0 0 0 1/164 0 0 0 پاچه چله

 0 0 0 3/156 3/954 0 871 0 0 6/203 0 3/244 0 پا ه

 0 0 9/3513 2/114 619 0 0 3/316 0 0 0 0 0 جاللوند

 0 0 0 0 709 0 2/842 0 0 0 0 0 0 حسن آباد

 6/3845 0 0 1/135 7/679 0 3/850 0 8/136 4/160 0 0 0 دیره

 0 7/173 7/4080 0 4/721 5/1188 3/841 0 0 5/175 0 3/218 8/3484 دینور

 6/3845 0 0 0 7/679 0 3/850 0 0 4/160 0 0 0 ذباب جنوبی

 6/3845 0 0 0 7/679 0 0 0 0 0 0 0 0 ذباب شمالی

 5/5092 0 0 191 6/947 0 6/999 0 0 6/213 0 0 0 سرپل ذباب

 0 3/164 4021 5/142 0 3/1211 3/841 4/425 0 9/190 7/204 5/224 8/3484 سنقر

 0 7/173 7/4080 4/132 4/721 5/1188 3/841 6/372 0 5/175 4/190 0 0 صحنه بیستون

 0 0 0 0 0 0 0 5/351 8/136 6/160 7/177 0 0 قصر شیرین

 5/5092 0 0 191 6/947 0 6/999 1/478 0 6/213 237 0 0 قلعه شابین

 0 2/177 4/3251 2/130 709 0 2/842 8/301 142 9/171 0 0 0 قلعه شیان

 0 3/173 6/4086 6/135 8/733 3/1290 4/875 5/369 9/162 4/176 0 6/218 7/3474 کرمانشاه

 0 8/143 8/2493 0 3/595 0 0 7/257 9/118 2/140 0 0 0 کرند

 0 3/164 4021 5/142 6/750 3/1211 3/841 4/425 4/171 9/190 0 5/224 0 کنگا ر

 0 2/177 0 0 709 0 0 8/301 142 9/171 0 0 0 گوا ر

 8/3858 0 3/3627 6/139 6/705 0 2/806 0 6/140 1/164 0 0 0 گیالنغرب

 شوند شوند  سایر محصوالت زراعی فقط به صورت آبی کشت میگند ، جو، نخود   عدس به صورت دیم   آبی کشت می*** 
 

 مطالعاتی محدوده در محصوالت زراعی سبز به آبی آب ردپای نسبت و آب ردپای  -2 جدول

محصوالت 

 زراعی

ردپای آب 

 آبی

رد پای آب 

 سبز

رد پای آب 

 کل

درصد ردپای آب 

 آبی

درصد ردپای آب 

 سبز

نسبت ردپای آبی به 

 ردپای سبز

 گند 
2/491 

 
551 2/1042 3/47 7/52 9/0 

 6/0 6/62 6/37 7/746 3/466 4/280 جو

 * 0 100 3/1113 0 3/1113 ذرت دانه ای

 * 0 100 8/150 0 8/150 علوفه ایذرت

 2/1 8/44 2/55 9/2639 4/1181 6/1458 نخود

 * 0 100 3/3686 0 3/3686 لوبیا

 * 100 0 1000 1000 0 عدس

 * 0 100 4/169 0 4/169 چغندر قند

 * 0 100 7/4402 0 7/4402 کنجد

 * 0 100 4/3481 0 4/3481 آفتابگردان

 * 0 100 7/222 0 7/222 سیب زمینی

 * 0 100 4/202 0 4/202 پیاز

 * 0 100 8/178 0 8/178 گوجه فرنگی

 * 0 100 8/147 0 8/147 بند انه

 * 0 100 7/354 0 7/354 خیار

 * 0 100 2/876 0 2/876 یونجه

 * 0 100 4/1220 0 4/1220 شبدر
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 نمودار مقایسه ردپای آب محصوالت زراعی استان کرمانشاه  -2شکل 

  
منطقیه کشیت ایین    لذا باید با توجه به  ضعیت کنونی منابع آبیی  

محصول مورد بازنگری    تحلیل اقتصیادی قیرار گییرد  بیرای گیر ه      
ای به ترتیب ردپیای  ای شامل شبدر، یونجه   ذرت علوفهنباتات علوفه

مترمکعیب در تین بدسیت     8/150   2/876، 4/1220کل آب )آبیی(،  
آمد  برای گر ه سبزیجات شامل سیب زمینی، پیاز   گوجه فرنگی بیه  

مترمکعب در تن  8/178   4/202، 7/222پای کل آب )آبی( ترتیب رد
شد  سیب زمینی بیشترین ردپای آب را به خود اختصات داده  لی در 
یک نگاه کلی شاخص ردپای آب برای گر ه سبزیجات ت یا ت بسییار   

بیای اسیتان،   ی آنها در تمامی دشیت زیادی بابم ندارند   کشت بمه
به منظور تیامین نییاز آبیی آنهیا      درصورتی که با محد دیت منابع آب

شود  برای محصوالت جالیزی کشت شیده در  ر بر  نباشند توصیه می
استان نظیر خیار   بند انه به ترتیب شیاخص ردپیای آب کیل )آبیی(     

 متر مکعب در تن بدست آمد  8/147   7/354
بیای کرمانشیاه،   دبد دشت( نشان می4(   شکل )3نتایج جد ل )

   15695، 4/15955، 7/17363اسال  آباد به ترتیب با سنقر، دینور   
متر مکعب در تن بیشترین مقادیر ردپای آب کل را به خود  5/14647

با بیشتر نییاز آبیی محصیوالت از    اختصات دادند   در تما  این دشت
طریق آبیاری تامین شده   ردپای آب آبی بیشتر از آب سبز بیوده کیه   

صوالت زراعی بر اسیت اده از منیابع آبیی    دبنده  اتکای تولید محنشان
بای اخیر   کمبود سطحی   زیرزمینی است  لذا با توجه به خشکشالی

منابع آبی باید از منابع آب موجود به بهترین نحو است ده نمود   کشت 
رییزی قیرار   محصوالت با نیاز آبی کمتر   عملکرد باالتر مورد برنامیه 

 گیرد 

 

 
 های مورد مطالعهنمودار مقایسه ردپای آب دشت  -3شکل 

 

 محصوالت باغی
نتایج مربوط به ردپای آب آبی   آب سبز محصوالت باغی کشیت  

( آمیده  3بیای اسیتان کرمانشیاه در جید ل )    شده به ت کیک در دشت

دبد که بادا ، گیرد ، گالبیی   انیار دارای    کلی نشان می است   نتایج
بیشترین مقدار ردپای آب آبی بستند  مقایسه جزب به جزب ردپیای آب  

   7/6534بای کرمانشاه   بیونیج بیا  دبد برای گالبی دشتنشان می
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مترمکعب در تن به ترتیب بیشترین   کمترین مقیادیر ردپیای    6/891
 7/117دادند  دشت قلعه شابین نییز  بیا    آب آبی را به خود اختصات

مترمکعب در تن بیشترین مقدار ردپای آب سبز را داشت  برای انگیور  
  دشت بیونیج بیا   1/682بای بابارستم، بشیوه   قلعه شابین با دشت

متر مکعب در تن به ترتیب بیشترین   کمترین سیهم ردپیای    2/442
ارسیتم، بشییوه   قلعیه    بیای باب اند  بمچنیین دشیت  آب آبی را داشته

مترمکعب در تن ردپای آب سبز، بیشترین است اده را  7/117شابین با 
بای پا ه   بیونیج به ترتییب بیا   اند  برای بادا  دشتاز بارندگی داشته

متر مکعب در تین بیشیترین   کمتیرین مقیادیر      6/7174   3/10489
دپیای آب  ردپای آب آبی را به خود اختصات دادند  بیاالترین سیهم ر  

مترمکعب در تن  1/901بیستون   دینور با  -بای صحنهسبز به دشت
دبید کیه دشیت کرمانشیاه       اختصات یافت  مقایسه کلی نشان میی 

متر مکعب در تن ردپیای آب   4/7416   5/11239بیونیج به ترتیب با 
بیشترین   کمترین مقادیر ردپای آب را به خود اختصات دادند  ردپای 

بای استان نیز زیاد اسیت  بیرای سییب     ، در سایر دشتآب برای بادا
 8/442  دشت بیونیج بیا   5/709بای بابارستم   قلعه شابین با دشت

مترمکعب در تن به ترتیب بیشیترین   کمتیرین مییزان ردپیای آب را     
   1/8838بای بابارستم   بیونیج به ترتیب با داشتند  برای گرد  دشت

شیترین   کمتیرین سیهم ردپیای آب را     متر مکعب در تن بی 6/5344
بیای اسیتان   دارند  مقدار ردپای کل آب انار تقریبیا در تمیامی دشیت   

کرمانشاه بسیار به بم نزدیک اسیت  بیشیترین مقیدار ردپیای آب بیه      
متر مکعب در تن  1/2791بای بابارستم، بشیوه   قلعه شابین با دشت

عیب در تین   متیر مک  8/1713اختصات دارد   دشیت بییونیج نییز بیا     
کمتییرین سییهم ردپییای آب را دارد  نتییایج ردپییای آب بییرای سییایر    

آلبیالو، آلیو، بلیو   بادمجیان کیه در       -محصوالت باغی نظیر گیالس
نشیان آمیده    3شیوند، در جید ل   نواحی محد دی از استان کشت می

 است  

 

 های مورد مطالعهشتهای ردپای آب در دمقایسه شاخص  -3جدول 
 ذهاب شمالی ذهاب جنوبی دینور دیره حسن آباد جاللوند پاوه پاچه چله بیونیج بشیوه بابا رستم اسالم آباد شاخص

 5/5481 5/7704 8/12781 5/7976 3/2033 2/5288 4/5774 2/5027 8/2891 9757 3/7596 8/11907 آب آبی

 8/1586 3/2466 2/2913 3/2466 374 3/590 1/2461 8/1348 9/2106 1/3263 8/1790 7/2739 آب سبز

 7068 8/10170 15695 8/10442 3/2407 5/5878 5/8235 6376 7/4998 13020 1/9387 5/14647 ردپای آب کل

 
 گیالنغرب گوا ر کنگا ر کرند کرمانشاه قلعه شیان قلعه شابین قصر شیرین بیستون -صحنه سومار سنقر سرپل ذباب

 8/10306 4/1987 10568 4/5252 3/14019 7/7339 2/10472 9/1781 9774 8/955 5/13335 8/8320 آب آبی

 8/1348 374 9/2619 9/1783 4/3344 9/1616 1/3263 8/1586 2/2913 8/1586 9/2619 8/1790 آب سبز

 6/11655 5/2361 9/13187 3/7036 7/17363 6/8956 2/13735 7/3368 3/12687 6/2542 4/15955 6/10111 ردپای آب کل

 

 (m3/ton) برحسب منطقه آب محصوالت باغی ردپای -3جدول 

   بادام     انگور     گالبی   محصول

 آب کل آب سبز آب آبی آب کل آب سبز آب آبی آب کل آب سبز آب آبی نام دشت

 0 0 0 4/632 9/45 5/586 0 0 0 اسال  آباد

 0 0 0 8/799 7/117 1/682 0 0 0 بابا رستم

 0 0 0 8/799 7/117 1/682 0 0 0 بشیوه

 4/7416 8/241 6/7174 2/465 23 2/442 4/918 8/26 6/891 بیونیج

 8/10950 5/461 3/10489 6/705 3/60 3/645 8/1332 9/46 9/1285 پا ه

 0 0 0 9/533 7/51 2/482 0 0 0 دیره

 6/10898 1/901 5/9997 1/721 3/103 8/617 0 0 0 دینور

 0 0 0 9/533 7/51 2/482 0 0 0 ذباب جنوبی

 9/9763 5/461 4/9302 5/623 8/48 7/574 6/6033 0 6/6033 سنقر

 6/10898 1/901 5/9997 1/721 3/103 8/617 6/1272 2/87 4/1185 یستونبصحنه 

 0 0 0 8/799 7/117 1/682 0 0 0 قلعه شابین

 0 0 0 4/632 9/45 5/586 0 0 0 قلعه شیان

 5/11239 1/875 4/10382 7/739 2/106 5/633 7/6534 0 7/6534 کرمانشاه

 0 0 0 1/491 23 1/468 0 0 0 کرند

 9/9763 5/461 4/9302 5/623 8/48 7/574 6/6033 0 6/6033 کنگا ر

 0 0 0 6/550 8/48 8/501 0 0 0 گیالنغرب
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 (m3/ton) برحسب منطقه باغی محصوالت آب آبی ردپای-3ادامه جدول 

 انار گردو زردآلو هلو آلو گیالس آلبالو سیب محصول

 آب آبی آب آبی آب آبی آب آبی آب آبی آب آبی آب آبی نا  دشت

 2/2273 9/7181 6/1362 6/845 0 0 7/592 اسال  آباد

 1/2792 1/8838 0 0 0 0 5/709 بابا رستم

 1/2792 0 0 0 0 0 0 بشیوه

 8/1713 6/5344 0 0 0 0 8/442 بیونیج

 1/2468 8/7696 0 0 0 0 9/641 پا ه

 0 0 0 0 0 0 7/592 حسن آباد

 7/2032 0 0 0 0 0 0 دیره

 0 9/7515 2/1408 8/856 1230 1/560 8/583 دینور

 7/2032 0 0 0 0 0 2/482 ذباب جنوبی

 0 6994 3/1315 1/808 6/1149 8/531 9/565 سنقر

 0 9/7515 2/1408 8/586 1230 1/560 8/583 صحنه  بیستون

 1/2792 0 0 0 0 0 5/709 قلعه شابین

 2/2273 0 6/1362 0 0 0 7/592 قلعه شیان

 0 7836 4/1445 0 9/1262 2/576 6/603 کرمانشاه

 9/1804 0 0 0 0 0 469 کرند

 0 6994 3/1315 1/808 6/1149 8/531 9/565 کنگا ر

 0 0 0 0 0 0 7/592 گوا ر

 8/2118 8/6673 0 0 0 0 1/532 گیالنغرب

 شوند شوند  سایر محصوالت باغی فقط به صورت آبی کشت می*** گالبی، انگور   بادا  به صورت دیم   آبی کشت می

 
دبد از میان تما  محصوالت باغی کشت نشان می 4نتایج جد ل 

گالبی   انار به ترتیب  بای استان کرمانشاه، بادا ، گرد ،شده در دشت
متیییر مکعیییب در تییین  3/2281   4/3714، 1/7259، 1/10133بیییا 

بیشترین مقادیر ردپای آب کل را به خود اختصیات دادنید  بمچنیین    
 3/8   6/15، 3/68بیای  گالبی ، بادا    انگور بیه ترتییب بیا نسیبت    

دبید  بیشترین نسبت آب آبی به آب سبز را دارند  نتایج کلی نشان می

صد بسیار اندکی از نیاز خالص آبی محصوالت باغی توسط آب سبز در
شود    کشت محصوالت باغی در استان کرمانشاه به منیابع  تامین می

آب سطحی   زیزمینی  ابسته است   باعث است اده بیشتر از منابع آبی 
تواند در تحلیل منیابع آبیی اسیتان بسییار تاثیرگیذار      موجود شده   می

 باشد 

 
 مطالعاتی محدوده در محصوالت باغی سبز به آبی آب ردپای نسبت و آب ردپای -4 جدول

محصوالت 

 باغی

ردپای آب 

 آبی

رد پای آب 

 سبز

رد پای آب 

 کل

درصد ردپای آب 

 آبی

درصد ردپای آب 

 سبز

نسبت ردپای آبی به ردپای 

 سبز

 * 0 100 8/578 0 8/578 سیب

 3/68 4/1 6/98 4/3714 6/53 8/3660 گالبی

 * 0 100 552 0 552 گیالس آلبالو

 * 0 100 1205 0 1205 آلو

 * 0 100 1/835 0 1/835 بلو

 * 0 100 9/1375 0 9/1375 زردآلو

 3/8 7/10 3/89 3/648 6/69 7/578 انگور

 6/15 6 94 1/10133 2/612 9/9520 بادا 

 * 0 100 1/7259 0 1/7259 گرد 

 * 0 100 3/2281 0 3/2281 انار
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 نمودار مقایسه ردپای آب محصوالت باغی استان کرمانشاه -4شکل 

 
بیای کرمانشیاه،   دبد دشت( نشان می5(   شکل )4نتایج جد ل )

، 30341بیسییتون   پییا ه بییه ترتیییب بییا   -کنگییا ر   سیینقر، صییحنه
متر مکعب درتن رد پای آب، بیشترین  23796  1/25047، 7/27785

بیا بیشیتر نییاز آبیی     سهم را در اسیتان دارنید   در تمیا  ایین دشیت     
محصوالت از طریق آبیاری تامین شده   ردپای آب آبی بیشیتر از آب  

دبنده  اتکای تولید محصوالت باغی بر اسیت اده از  سبز بوده که نشان
بیای  ست  لذا با توجیه بیه خشکشیالی   منابع آبی سطحی   زیرزمینی ا

اخیر   کمبود منابع آبی باید از منابع آب موجود به بهترین نحو است اده 
نمود   کشت محصوالت با نییاز آبیی کمتیر   عملکیرد بیاالتر میورد       

 ریزی قرار گیرد برنامه
 

 های مورد مطالعهشتمقایسه ردپای آب محصوالت باغی در د -4جدول 

 ذهاب جنوبی دینور دیره حسن آباد پاوه بیونیج بشیوه بابا رستم اسالم آباد شاخص

 1/2997 1/22770 9/2514 7/592 3/23227 6/16009 2/3474 8/13021 7/12918 ردپای آب آبی

ردپای آب 
 سبز

9/45 7/117 7/117 6/291 7/568 0 7/51 4/1004 7/51 

 8/3048 5/23774 6/2566 7/592 23796 2/16301 9/3591 5/13139 6/12964 ردپای آب کل

 
 گیالنغرب گواور کنگاور کرند کرمانشاه قلعه شیان قلعه شاهین صحنه  بیستون سنقر

 5/9826 9/668 4/27275 4/2803 7/29277 2/4891 7/4183 5/23955 4/27275 ردپای آب آبی

ردپای آب 
 سبز

3/510 6/1091 7/117 9/45 3/963 23 3/510 0 8/48 

 3/9875 9/668 7/27785 4/2826 30241 1/4937 4/4301 1/25047 7/27785 ردپای آب کل

 

 
 های استان کرمانشاهنمودار مقایسه ردپای آب دشت -5شکل 
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در صورتی که بخوابیم با توجه به نتایج حاصل از شاخص ردپای 

با را برای کشت محصیوالت زراعیی   بیاغی    ترین مکانمناسبآب، 
تیوان ارائیه نمیود  در    را میی  5استان کرمانشاه انتخاب کنیم، جید ل  

بای استان برای یک محصول خات، اختالف بسییار  بسیاری از دشت
اندکی بین مقدار شاخص کل ردپای آب  جود دارد  لذا انتخاب بهترین 

ت آن محصول بایید بیا در نظرگیرفتن      مستعدترین  مکان برای کش
بیای  منافع ملی   اقتصادی انجا  شود  در  اقع الز  اسیت تیا مکیان   

به عنوان ا لویت در تولید محصوالت موجود  5پیشنهاد شده در جد ل 

مدنظر قرار گیرند   بهترین الگوی کشت انتخاب شود   حتی المقید ر  
ان کشت شده   محصوالت کشا رزی با ردپای آب کمتر در سط  است

به منظور تامین نیاز استان به سایر محصوالت مورد نیاز کیه شیاخص   
بای بمجیوار مسیتعد کمیک گرفتیه     ردپای آب باالیی دارند، از استان

توان با اقدامات مدیریتی نظییر کیم آبییاری، میالچ     شود  بمچنین می
بای نیوین  پاشی   افزایا بهره  ری مصرف آب با است اده از سیستم

ای ری، مقدار ردپیای آب محصیوالت را بیه طیور قابیل مالحظیه      آبیا
 (  Chukalla et al., 2015؛ 1396کابا داد )یوس ی   بمکاران، 

 
 های مناسب از منظر شاخص ردپای آب برای تولید محصوالت کشاورزیدشت -5جدول 

 محصول نام دشت محصول نام دشت

 گند  کرند، اسال  آباد، حسن آباد، قلعه شیان، گوا ر پیاز قصر شیرین

 جو کرند، اسال  آباد، حسن آباد، قلعه شیان، گوا ر بند انه کرند

 نخود کرند خیار کرند

 عدس بیونیج، کرند گالبی صحنه بیستون -بیونیج

 ایذرت دانه  کرند، جاللوند، دیره، ذباب شمالی، ذباب جنوبی انگور کرند -بیونیج

 ذرت علوفه ای اسال  آباد، قلعه شیان، کرمانشاه، دیره، پاچه چله، گیالنغرب بادا  -بیونیج

 چغندرقند با (دشت کرند )با اختالف اندکی با سایر دشت سیب بیونیج، ذباب جنوبی

 یونجه با(بیستون، کنگا ر )با اختالف اندکی با سایر دشت -سنقر، صحنه گرد  بیونیج

 شبدر بای تحت کشت به عنوان مناطق مستعد انتخاب می شوندتمامی دشت انار (اختالف اندکی با سایر دشتبیونیج )با 

 گوجه فرنگی دیره، ذباب جنوبی آلبالو -گیالس (باسنقر)با اختالف اندکی با سایر دشت 

 کنجد ذباب جنوبی، ذباب شمالی آلو بیستون -دینور، صحنه

 لوبیا کرند بلو (ابسایر دشتسنقر)با اختالف اندکی با 

 سیب زمینی با(اسال  آباد )با اختالف اندکی با سایر دشت زردآلو (ابسنقر)با اختالف اندکی با سایر دشت

 

 گیرینتیجه

ترین بخا مصرف کننده آب در جهیان  کشا رزی به عنوان مهم
تاثیرمستقیم  بر کی ییت   کمییت   سبب است اده فشرده از منابع آب   

جانبیه  آب شده است  از این ر  شاخصی برای مدیریت پاییدار   بمیه  
منابع آب با عنوان ردپای آب ارائه شده است  این پیش با بیا بیدف    
بررسی شاخص ردپای آب محصوالت زراعی   باغی کشیت شیده در   

بای اسیتان کرمانشیاه انجیا  شید  نتیایج نشیان داد در بخیا        دشت
لیدات زراعی در گر ه غالت، باالترین میانگین ردپای آب مربوط به تو

تیرین مییانگین ردپیای آب    متر مکعب در تن(   پیایین  3/1113ذرت )
متر مکعب در تن( بوده اسیت  ردپیای آب سیبز     7/746مربوط به جو )
درصد به دست آمد  بیرای گیر ه حبوبیات، لوبییا        4/62برای جو نیز 

مترمکعیب   3/1413   3/3686نگین ردپای آب عدس به ترتیب با میا
در تن، به ترتیب کمتیرین   بیشیترین سیهم ردپیای آب را بیه خیود       
اختصات دادند  در گر ه محصوالت صنعتی ؛ چغندرقند، آفتابگردان   

مترمکعیب درتین ردپیای     7/4402  4/3481، 4/169کنجد به ترتیب 
ای نباتیات علوفیه  آب کل )آبی( را به خود اختصات دادند  برای گر ه 

ای به ترتیب ردپای کیل آب )آبیی(،   شامل شبدر، یونجه   ذرت علوفه
مترمکعب در تن بدست آمد  نتیایج نشیان    8/150   2/876، 4/1220

ای به عنوان محصول برتر کمترین مییزان ردپیا را   داد که ذرت علوفه
شیود  بیرای گیر ه    بای استان توصییه میی  دارد   کشت آن در دشت

شامل سیب زمینی، پیاز   گوجه فرنگی بیه ترتییب ردپیای     سبزیجات
مترمکعب در تین شید  سییب     8/178   4/202، 7/222کل آب )آبی( 

زمینی بیشترین ردپای آب را به خود اختصات داده  لی در یک نگیاه  
کلی شاخص ردپای آب برای گر ه سیبزیجات ت یا ت چنیدانی بیابم     

بای استان، درصورتی کیه  ی آنها در تمامی دشتندارند   کشت بمه
با محد دیت منابع آب به منظور تامین نییاز آبیی آنهیا ر بیر  نباشیند      

شود  برای محصوالت جیالیزی نظییر خییار   بند انیه بیه      توصیه می
متیر مکعیب در    8/147   7/354ترتیب شاخص ردپای آب کل )آبی( 

   1/10133تن بدست آمد  در بخا تولیدات باغی، بادا    گیرد  بیا   
مترمکعب در تن رد پای آب در صدر گر ه قرار دارند  سیب    1/7259

 522   8/578آلبییالو بییه ترتیییب بییا میییانگین ردپییای آب  -گیییالس
ترین محصوالت باغی برای کشت مترمکعب در تن،  به عنوان مناسب
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بای اسیتان،  شوند  در میان تما  دشتبای استان توصیه میدر دشت
باغی دشت کرمانشاه بیشترین سهم ردپای در بخا تولیدات زراعی   

 آب را دارد 
 

 منابع

اخییوان، س ، عابییدی کوپییایی، ج ، موسییوی، س ف ، عباسییرور، ک ،  
  تخمین آب آبی   آب سبز با 1389افیونی،   ، اسالمیان، س س  

بهار  مجلیه   -در حوضه آبریز بمدان SWAT   است اده از مدل  
: 14.53علو    فنون کشا رزی   منابع طبیعی، علو  آب   خاک، 

23-9   

  برآ رد اجزا ردپای آب در تولید 1394آبابایی، ب ، رمضانی اعتدالی، ه  
محصول گند  در سط  کشور  نشریه آب   خاک )علو    صینایع  

   1458-1468: 29.6کشا رزی(  

  شناسایی   ارزییابی شیاخص ردپیای آب بیه     1394ن   رسولی مجد،
ت کیک آب آبی، آب سبز   آب خاکستری با اعمیال تغیییر اقلییم     

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ار میه 

 از اسیت اده  بهینه میزان محاسبه ریاضی مدل تهیه .1386ر   سهرابی،

 شیرایط  بیه لحیا    منطقیه  نییاز  میورد  آب تیممین  در مجازی آب

 کارشناسیی  د ره پایان نامیه  غذایی   امنیت   اجتماعی اقتصادی،

 .شریف صنعتی دانشگاه ارشد،
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4.13: 89-80   
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  523-532 :4.2شاخص ردپای آب  اکوبیدر لوژی، 
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شاخص ردپای آب محصوالت زراعی حوضه آبریز دریاچه ار مییه  

با اعمال اثیر تغیییر اقلییم  نشیریه آب   خیاک )علیو    صینایع        
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Abstract 

      The footprint of water in a product is defined as the used water to produce it. Present study is conducted 
with the aim of calculating the  footprint of water in farm and gardening  products in 24 plains of Kermanshah 
province in the 2015-2016 cultivative year.  The function and parameters impressing the calculations were 
collected using the statistics provided by agricultural organization of Jihad. The aquatic need of plants was 
extracted by CropWat  software  and the footprint of products was calculated. Results showed that among the  
agricultural studied products,  of his plain, watermelon,  forage corn and Sugar beet were identified as the 
appropriate products according to average index of water footprint and on the other side, sesame, beans and 
sunflower were identified as the the most inappropriate products according to the index. In the gardening sector, 
almond and cherry- sour cherry were identified as the most inappropriate and appropriate products according to 
the above index,  respectively. Among all the plains of Kermanshah, kermansh allocated the most portion of 
water index  footprint  in the gardening  sector. The footprint of blue water is nearly more than green in studied 
products; representing the dependence of  products to surface and ground water resources. Hence, according to 
recent droughs and water shortage, water resources must be used accurately and decision must be made for 

cultivating the products with less water requirement and better performance  Also, the index of water footprint in 

products can be reduced considerably  by measures such as deficit irrigation, mulching and by the use of modern 

irrigation systems   
 
Keywords: blue water, green water, water  footprint index, optimal cultivation 
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