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Abstract
Background & Objective: The importance and necessity of planning the rainfed cropping pattern of each
region can be attributed to the need for optimal use of rainfall and the provision of solutions to increase
production efficiency in rainfed agricultural lands. This study was carried out with the aim of taking into
account the water footprint to determine the optimal cropping pattern of rainfed agricultural lands in Ghaenat
and Zirkoh counties.
Materials & Methods: In this study, the appropriate cropping model of rainfed crops was investigated using
multi-objective non-linear programming with the aim of reducing green and gray water footprints while
maximizing net profit in counties of Zirkoh and Ghaenat. The data was collected in 2018-2019 through surveys
and desk studies from databases and weather stations.
Results: The results showed that the optimal cropping model while maintaining the current income in the
region reduced the green water footprint by 1898384 m3.ton-1 and 249886 m3.ton-1 in the multi-objective
planning model in the region. The results also showed that by reducing the amount of green water footprint in
the cropping model, the amount of economic water footprint in rainfed agricultural land decreases. In general,
to achieve economic objectives and reduce the water footprint, in the form of multi-objective planning, the
reduction of 121 and 58 ha of cultivated area compared to the current pattern in Ghaenat and Zirkoh is
inevitable.
Conclusion: According to the results of this study, it is necessary to pay attention to the objectives of reducing
the water footprint, especially the amount of the green water footprint in optimizing the crop model of rainfed
areas. Also, due to the advantages and positive effects of the multi-objective model compared to the current
model. The effective role of green water in maintaining water resources and groundwater aquifers will replace
the multipurpose model in the region. Steps can be taken to increase profits and reduce water use, using

the proposed model, in addition to selecting the appropriate model and making the best use of
resources.
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چکیده
اهداف :اهمیت و ضرررورت برنامهریزی در الگوی کشررت دیم هر منطقه را میتوان ناشری از لزوم اسررتداده ب ینه از میزان
بارندگی و ارائه راهکارهایی ج ت افزایش راندمان تولید در اراضری دیم دانست .این مطالعه با هدف حسابداری ردپای آب
برای تعیین الگوی کشت ب ینه اراضی دیم ش رستانهای قائنات و زیر کوه اجرا گردید.
مواد و روشها :در این مقاله الگوی کشت مناسب محصولات زراعی دیم با استداده از برنامهریزی غیرخطی چندهدفه با
هدف کاهش ردپای آب سبز و خاکستری در کنار حداکثرسازی سودخالص ،در ش رستان های زیرکوه و قائنات بررسی
شد .دادههای مطالعه در سال زراعی  2311-2311به روش تحقیق پیمایشی و مطالعات اسنادی از پایگاههای اطلاعاتی و
ایستگاههای هواشناسی منطقه جمعآوری شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که الگوی کشت ب ینه با حدظ درآمد کنونی کشاورزان منطقه ،ردپای آب سبز را به میزان 2111310
متر مکعب بر تن و ردپای آب آبی را به میزان  101112متر مکعب بر تن نسبت به الگوی کشت رایج در منطقه کاهش داد.
همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان ردپای آب سبز در الگوی کشت میزان ردپای آب اقتصادی در بوم نظامهای
زراعی دیم کاهش مییابد .در مجموع ج ت نیل به اهداف اقتصادی و کاهش ردپای آب ذکر شده در این مطالعه در قالب
برنامهریزی چند هدفه کاهش  212و  81هکتاری سطح زیر کشت نسبت به الگوی جاری در قائنات و زیرکوه اجتناب ناپذیر
است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این مطالعه توجه به اهداف کاهش ردپای آب علیالخصوص میزان ردپای آب سبز در
ب ینهسازی الگوی کشت مناطق دیم امری ضروری است ،همچنین به دلیل مزایا و اثرات مثبت الگوی چند هدفه نسبت به
الگوی جاری ،به خصوص کاهش آلایندههای آب و نقش موثر آب سبز در حدظ ذخایر منابع آبی و سطح سدره های آب
زیر زمینی ،جایگزین کردن الگوی چندهدفه در منطقه مناسب خواهد بود .با استداده از مدل پیشن ادی میتوان علاوه بر
انتخاب الگوی مناسب و استداده ب ینه از منابع ،در راستای افزایش سود و کاهش استداده از آب گام برداشت.
واژه های کلیدی :الگوی کشت ،ب ینه سازی ،ردپای آب خاکستری ،ردپای آب سبز ،سود خالص
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مقدمه
منابع آب شیرین دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل
توج ی میباشرررند .رشرررد جمعیت همراه با توسرررعه
اقتصرادی و اجتماعی باعث شده تا این منابع در معرض
ت دید قرار گیرند .کاهش سطح آبهای زیرزمینی ،خشک
شردن رودخانهها و سطح بالای آلودگی ها نشانههای از
کمبود منابع آب میباشرند (شرکوهی و دانشکار آراسته
 .)1120با توجه به اینکه کشراورزی بزرگترین مصرف
کننرده منابع آب در ج ان به شرررمار میآید ،بنابراین
درصررورتی که بشررر بخواهد با چالشهایی که در آینده
پیش رو او قرار دارد مقابله کند ،باید سرطح مصرف آب
در بخش کشراورزی را تا سطح پایدار کاهش دهد (ژائو
و همکاران  .)1122همچنین بررسرری وضررعیت موجود
کشرراورزی بیانگر آن اسررت که با وجود پتانسرریلها
افزایش تولید محصرررولات کشررراورزی ،به دلیل فقدان
سریسرتم مدیریتی صرحیح امکان استداده ب ینه از منابع
موجود آب و خاک مسیر نشده است (آبابائی و رمضانی
اعتدالی  .)1122بهطوری که با وجود اختصررراص حدود
 81درصرد از زمینهای زراعی کشررور به کشررت دیم ،به
دلیررل عرردم برنررامررهریزی دقیق تولیررد تن ررا  8درصررررد
محصرولات کشراورزی کشرور از طریق این کشت تولید
میشرود .این درحالی است که در ج ان به طور میانگین
 18درصرد از محصولات کشاورزی از طریق کشت دیم
تولید میشرود (وزارت ج اد کشاورزی  .)1121بنابراین
لازم اسرت از هم اکنون با اتخاذ تدابیر اصولی و معقول،
راهکاری را برای افزایش تولید در مناطق دیم اندیشررید.
یکی از راهکارهای توصررریه شرررده ،پیادهسرررازی نظام
ب روری آب کشراورزی در ساختار مدیریت اراضی دیم
میباشررد (تولبر و بریوچ  ،)1121بهنحوی که در حوزهی
مدیریت جدید مداهیم جدید از جمله الگو کشررت و ردپای
آب در اراضری دیم ارائه شرده باشد (ادریریا و همکاران
.)1121
2
ردپای آب  ،شرراخصرری برای نشرران دادن حجمی از
آب اسررت که بهطور مسررتقیم یا غیر مسررتقیم برای تولید
کالا مصرررف میشررود .در مورد کشررت دیم با توجه به

عدم اسرررتداده از آب آبیاری ،تن ا ردپای آب سررربز و
خاکستری منظور میگردد (زومیدس و همکاران .)1120
ردپای سرربز ،به سرر م آب حاصررل از بارندگی (موثر)
مرتبط اسررت .ردپای خاکسررتری ،به حجم آب شرریرین
اطلاق میشرود که برای رقیق سرازی کودها و سموم که
در فرآیند تولید محصررول اسررتداده شرردهاند ،مورد نیاز
اسرررت (سررریمئونیدو و همکاران  .)1121فلاچ و همکاران
( )1111به بررسررری اهمیت آب سررربز در تجارت آب
مجرازی پرداختنرد .نترایج این پژوهش نشررران داد که
بیشررترین سرر م از آب مجازی گندم؛ ذرت و سررویا که
بهطور دیم کشررت شرردهاند مربوط به آب سرربز اسررت.
همچنین این محققین اظ ار کردند که آب سرربز در تامین
امنیررت غررذایی و کرراهش تنش و بحران آبی در ج رران
بیشرررترین سررر م را دارد .آبابائی و رمضرررانی اعتدالی
( )1122مجموع ردپای آب را در تولید گندم دیم در ایران
را  3112متر مکعب بر تن و س م آب سبز در آن را بیش
از  21درصد از کل ردپای آب برآورد نمودند.
الگوی کشرررت عبررارت اسرررت از تعیین یررک نظررام
کشررراورزی دارای مزیرت اقتصرررادی پررایرردار مبتنی بر
سرریاسررتهای کلان کشررور ،دانش بومی کشرراورزان و
ب رهگیری ب ینره از پترانسررریرلهرای منطقهای با رعایت
اصرول اکوفیزیولوژیک تولید محصررولات کشاورزی در
راسررتای حدظ محیط زیسررت (دوری و همکاران  1123و
مرزبان و همکاران  .)1111a,bدر این راسرتا ،استداده از
رهیافتهای برنامهریزی ریاضرری از جمله برنامهریزی
چندهدفه 1برای ارائه الگوی کشرررت ب ینه از مزیتهای
قابل توج ی برخوردار است (نی و همکاران  1121و ژی
و همکاران  .)1121مدل تصررمیمگیری چندهدفه از ،توابع
هدف و محدودیتها تشرکیل میشود و هدف تصمیمگیر
به حداکثر رسراند یا به حداقل رساندن توابع هدف است.
از آن جاییکه این مسرایل بندرت راهحل منحصر به فرد
دارند ،تصررمیمگیر جوابی را از میان مجموعه جوابهای
کرارا انتخراب میکنرد (رن و همکراران  .)1121در زمینه
ب ینهسررازی تخصرریص زمینهای قابلکشررت در مناطق
مختلف دنیا مطالعات قابلتوج ی انجام پذیرفته است .در
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بسرریاری از این مطالعات از مدل برنامهریزی چندهدفه
اسرتداده شرده است (زنگ و همکاران  1121و لاله زاری
و همکاران .)1122
از روش برنرامرهریزی خطی چنردهردفه تاکنون در
مطالعات و تصرررمیمگیریهای چندهدفه در خصررروص
هدف افزایش سود خالص (کرامت زاده و همکاران 1122
و رن و همکراران  ،)1121حداقل سرررازی مصررررف آب
آبیرراری (رمضرررانی و همکرراران  1123و لررالرره زاری و
همکاران  )1122و توجه به اهمیت نگرش زیسررتمحیطی
(مرزبان و همکاران  )1112اسرتداده شده است .همچنین
مطالعات زیادی در خصرروص ب ینهسررازی تخصرریص
اراضی کشاورزی در دنیا با استداده از مدل برنامهریزی
چندهدفه انجام شررده اسررت (ژی و همکاران  .)1121در
مطالعهای پارسررراپور و همکاران ( )1121نشررران دادند
الگوی ب ینه کشت در اراضی کشاورزی فریمان و تربیت
جام مصررف مواد زیانآور از جمله سرموم شریمیایی و
کودها را به حداقل میرسراند .مصلح و همکاران ()1121
در ارزیابی الگوی ب ینه کشررت با مدلهای برنامهریزی
چندهدفه در شرر رکرد اختصرراص اراضرری بیشررتر به
سرریبزمینی در مقایسرره با یونجه و ذرت را پیشررن اد
دادنرد .مانوس و همکاران ( )1121به طراحی یک مدل
برای تعیین الگوی کشرت مناطق شمالی مصر پرداخته و
از مدلهای برنامهریزی چندهدفه ج ت حل آن اسررتداده
کردند .نتایج کلی حاصررل از این مطالعه بیانگر توانایی
بیشررتر مدلهای چندهدفه نسرربت به مدلهای تک هدفه
بود.
شر رستانهای قائنات و زیرکوه با سطح زیر کشت
حدود  1811هکتار حدود یک پنجم مسرراحت کشرراورزی
اسررتان خراسرران جنوبی را دارند .این دو ش ر رسررتان با
داشرتن  110حلقه چاه عمیق و  111رشته قنات ،همچنین
متوسررط بارش حدود  138میلیمتر بیشررترین منابع آب
در سرررطح اسرررتان را دارند (وزارت ج اد کشررراورزی
 .)1121با توجه به قرارگیری منطقه زیرکوه و قائن در
کمربند خشرررک و نیمه خشرررک ج انی و همچنین پایین
بودن سرررطح کاربرد تکنولوژی در بخش کشررراورزی
اراضری دیم این شر رستانها ،بالا بودن ردپای آب ملی
نسبت به میانگین ج انی (حدود  2111مترمکعب در سال
به ازاء هر ندر) منطقی اسرررت (قاسرررمی پور و عباسررری
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 .)1121لرذا لزوم یکپرارچرهنگری ،یرافتن منابع جدید و
اسررتداده از روشهای مدیریتی مبتنی بر یکپارچه نگری
راههرایی اسرررت که برای جلوگیری از بروز بحران در
بخش آب پیشررن اد شررده اسررت .بنابراین ارائه راه حلی
جامع نگر ،در ج ت حدظ منابع آب و دسرررتیابی به ثبات
اجتماعی ضروری به نظر میرسد .این تحقیق با استداده
از اصررول ردپای آب طرح گردید تا بتواند زوایای پن ان
و مشکلات موجود در ب رهبرداری و مدیریت کلان آب و
مدیریت منابع آب در مناطق دیم را آشررکار نماید .هدف
از این مطررالعرره تعیین الگوی کشررررت ب ینرره توسرررط
برنامه ریزی چندهدفه برای یافتن راهحل مناسرربی ج ت
افزایش تولید و پایداری منطقه است.
مواد و روشها
این مطالعه به منظور ب ینهسازی الگوی کشت اراضی
دیم در راستای افزایش سود خالص و کاهش ردپای آب
سبز و ردپای آب خاکستری بااستداده از برنامهریزی
چندهدفه در سطح ش رستانهای قائنات و زیرکوه اجرا
شد (شکل  .)2این منطقه در حد فاصل  33درجه و 28
دقیقه عرض شمالی و  81درجه و  31دقیقه تا  21درجه
و  82دقیقه طول شرقی قرار گرفته است .میانگین دمای
سالانه در طول سال در این منطقه  13/8درجه سانتیگراد
است .حداکثر و حداقل مطلق به ترتیب  02و  -11درجه
سانتیگراد بوده است .حداکثر متوسط رطوبت نسبی در
ب من ماه با  28درصد و حداقل آن در تیرماه  38درصد
است .متوسط بارش سالیانه قاینات و زیر کوه به ترتیب
 211و  221میلیمتر است .تحقیق حاضر از لحاظ میزان
و درجه کنترل ،غیر آزمایشی و توصیدی ،همچنین از نظر
نحوهی گردآوری دادهها ،میدانی و درن ایت به لحاظ
قابلیت تعمیمیافتهها ،از نوع پیمایشی محسوب میشود.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل زارعین مناطق دیم
بود .در این مطالعه  21کشاورز گندم کار 30 ،کشاورز
جو کار 11 ،کشاورز نخود کار 21 ،کشاورز خربزه کار
و  20کشاورز هندوانه کار در ش رستان قائنات و 08
کشاورز گندم کار 13 ،کشاورز جو کار 20 ،کشاورز
نخود کار 28 ،کشاورز خربزه کار و  23کشاورز هندوانه
کار در ش رستان زیرکوه انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

محاسبه شاخصهای ردپای آب
ردپای آب سبز و خاکستری برای محصولات مختلف
با استداده از روابط  1و  3قابل محاسبه هستند
(بذرافشان و همکاران 1121و فنگ و همکاران .)1111
رابطه ()1
رابطه ()3

𝑃𝑒×10
𝑌

= 𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊

= 𝑦𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊
)(α × NAR⁄Cmax − CNat) × (1⁄Y
و WFGray

در روابط فوق WFGreen ،ردپای آب سبز،
ردپای آب خاکستری برحسب متر مکعب در تن محصول
میباشد .همچنین  Peمجموعه بارندگی موثر در طول
دوره رشد گیاه (میلیمتر) Y ،عملکرد هر محصول (تن در
هکتار) )%( ،درصد تلدات کودی نیتروژن( NAR ،کیلوگرم
در هکتار) نرخ مصرف کود برای هر گیاه Cmax ،غلظت
بحرانی نیتروژن (کیلوگرم در متر مکعب) CNat ،غلظت
واقعی نیتروژن در منابع آب دریافت کننده (کیلوگرم در
متر مکعب) و  21فاکتور (عامل) تبدیل واحد از میلیمتر
به متر مکعب در هکتار میباشد .مقادیر  Peبا استداده از
روش فائو و با بکارگیری مدل  CROPWATمحاسبه شد.
اطلاعات مورد نیاز از مطالعات اسنادی از پایگاههای
اطلاعاتی مرکز آمار ایران و سازمان ج اد کشاورزی

استان خراسان جنوبی و ایستگاههای هواشناسی منطقه
جمع آوری شد.
برنامهریزی چندهدفه
در مطالعهی حاضر سعی در افزایش سود
کشاورزان مناطق دیم در کنار کاهش مصرف آب از راه
اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی شده است.
دستیابی به این اهداف نیازمند توجه به اهداف متداوت و
گاهاً متضادی شامل حداکثرسازی سود خالص و
حداقلسازی ردپای آب سبز و ردپای آب خاکستری
است .محدودیتهای الگوی کشت شامل محدودیت زمین،
محدودیت آب و محدودیت خاص روش حل مقید
برنامهریزی چندهدفه شامل محدودیت سطح بازده
برنامهای مشخص و میزان معین از مصرف آب است.
برای تشکیل توابع عضویت اهداف یاد شده ،ابتدا باید
مقادیر ب ینه یا آرمانی برای هر یک از اهداف را تعیین
نمود .منظور از مقدار ب ینه ،حداکثر سود (،)Z1
حداقلسازی ردپای آب سبز ( )Z2و ردپای آب خاکستری
( )Z3است .این مقادیر در قالب یک الگوی برنامهریزی تک
هدفه مشروط بر محدودیتها (رابطه  )0و توابع هدف
تعیین گردیدند (جدولهای  2و .)1
الف) محدودیتهای مدل:
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 -2مجموعه محدودیت مربوط به مقدار زمین قابل
دسترس اراضی دیم :در این مجموعه محدودیت مقدار کل
زمین تخصیص داده شده به محصولات در شرایط آبی
نباید از کل زمین قابل کشت برای محصولات برای هر
ش رستان (در هر منطقه) و در هر ماه بیشتر باشد.
رابطه
()0

≤ ∑jj=1 LandSchdjm Land_ClIrrigated Vjd
LandRHS Irrigatedd2
∀ d, m

 -1مجموعه محدودیت مربوط به حداکثر و حداقل
مقدار زمین اراضی دیم :در این مجموعه محدودیت
حداکثر و حداقل مقدار زمین ج ت کشت هر محصول در
هر ش رستان ارائه شده است.
j
رابطه ()8
≤ ∑ Land_Cl_Vjd
j=1

∀ d, j

Land_Cl_maxjd

j
≤ ∑j=1 Land_Cl_Vjd
Land_Cl_mindj ∀ d, j

رابطه ()2

 -3مجموعه مربوط به عوامل اقتصادی :در این
مجموعه محدودیت سود خالص نباید از سود خالص
شرایط کنونی محصولات اصلی کشاورزی منطقه کمتر
شود.
d
≥ NetBenefit_Cl_Vj
(رابطه )1
∀ d

∑dd=1 NetBenifitC𝑢rrent d

 -0مجموعه مربوط به ردپای آب سبز :در این
مجموعه محدودیت ردپای آب سبز نباید از ردپای آب
سبز در شرایط کنونی محصولات اصلی کشاورزی
منطقه کمتر شود.
≥ WFGreen_Cl_Vjd
∑dd=1 WFGreen_Current d ∀ d
رابطه)(1

-1مجموعه مربوط به ردپای آب خاکستری :در این
مجموعه محدودیت ردپای آب خاکستری نباید از ردپای
آب خاکستری در شرایط کنونی محصولات اصلی
کشاورزی منطقه بیشتر شود.
WFgray_Cl_Vjd ≤ ∑dd=1 WFgray_Crrent d ∀ d
رابطه)(1

ب) توابع هدف مدل تدوین الگوی کشت منطقه
اهداف متداوتی از مدل کشت ارائه شده میتوان
متصور شد .بهعلت انعطاف در مدل و تقابل آن با افراد
تصمیمگیر میتوان اهداف متداوت اقتصادی و محیط
زیستی در مدل مورد نظر گنجانده شود ،که در ادامه
شرح داده شده است.
-2حداکثرسازی سود خالص حاصل از فعالیتهای
کشاورزی برای کلیه مناطق تحت بررسی که بصورت
زیر فرموله میشود:
Z1 : ObjectProfit V = ∑dd=1 NetBenefit_Cl_Vjd

رابطه ()21
که در آن  ObjectProfitVمتغیر تابع هدف و مربوط
به سود خالص کل در الگو است.
 -1حداقلسازی آب سبز کلیه مناطق تحت بررسی
یکی از اهداف کاهش مصرف آب است.
j

Z2 : Object WFGreen_v = ∑dd=1 ∑j=1 WFGreen_Cl_Vjd
رابطه)(22

که در آن  Object WFGreen_vمتغیرتابع هدف و
مربوط به ردپای آب سبز الگو است.
 -8حداقلسازی ردپای آب خاکستری کلیه مناطق
تحت بررسی یکی از اهداف زیست محیطی است.
j

Z3 : Object WFgray_v = ∑dd=1 ∑j=1 WFgray_Cl_Vjd
رابطه)(21

که در آن  Object gray_vمتغیرتابع هدف و مربوط
به ردپای آب خاکستری الگو است.
پس از مشخص شدن الگوی مورد استداده برای
ب ینهسازی فعالیتها در چارچوب تامین آرمانهای یاد
شده ،باید محدودیتها و معیارهای تصمیمگیری برای
رسیدن به اهداف مشخص در هر گزینه را مشخص کرد.
وابسته به ترجیحات تصمیمگیر ،وزنهایی بر حسب
اهمیت اهداف رقیب به معیارهای تصمیمگیری داده
میشود (رن و همکاران  .)1121در این مطالعه برای
انجام تحلیلهای اقتصادی از نرخ برابری دلار در برابر
ریال معادل  211111استداده شد .در ن ایت الگوریتمهای
ریاضی الگوی برنامهریزی منطقهای مورد استداده در
محیط بسته نرم افزاری  GAMSتوسعه داده شد
(جیایمس.)1121 ،
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جدول  -1فهرست نمادهای مورد استفاده در مدل برای تعریف مجموعهها و متغیرها
نماد

شرح

}d ∈ {1,2, … , D

سطح دوم تقسیمات سیاسی (ش رستان)

}j ∈ {1,2, … , j
}m ∈ {1,2, … , m
𝑑𝑗𝑉 𝐿𝑎𝑛𝑑_𝐶𝑙Irrigated

گروه اصلی محصولات
ماههای سال

نوع
مجموعه

مقدارزمین تخصیص داده شده به محصول  jدرش رستان  dبه محصولات آبی

𝑑𝑗𝑉_𝑙𝐶_𝑡𝑖𝑓𝑒𝑛𝑒𝐵𝑡𝑒𝑁
𝑑𝑗𝑉_𝑙𝐶_𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊ٌ

سود خالص کل برای کشت محصول  jبرای ش رستان d
ردپای آب سبز برای کشت محصول  jبرای ش رستان d

𝑑𝑗𝑉_𝑙𝐶_𝑦𝑎𝑟𝐺𝐹𝑊
متغییر

ردپای آب خاکستری برای کشت محصول  jبرای ش رستان d
تابع هدف و مربوط به سود خالص کل در الگو

𝑉𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑃𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑂
𝑑𝑗𝑉_𝑙𝐶_𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊

ردپای آب سبز کل برای کشت محصول  jبرای ش رستان d
تابع هدف و مربوط به آب سبز

𝑣_𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑂
𝑑𝑗𝑉_𝑙𝐶_𝑦𝑎𝑟𝐺𝐹𝑊

ردپای آب خاکستری کل برای کشت محصول  jبرای ش رستان d
تابع هدف و مربوط به ردپای آب خاکستری

𝑣_𝑦𝑎𝑟𝐺𝐹𝑊𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑂

جدول  -2فهرست نمادهای مورد استفاده در مدل برای تعریف پارامترها
نماد

شرح

NB
𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊
𝑦𝑎𝑟𝐺𝐹𝑊
LandSchdjm

سود خالص
ردپای آب سبز
ردپای آب خاکستری
ضریب کاربری زمین برای محصول  ،jماه  mدر ش رستان d

LandRHS Irrigatedd

مقدار زمین قابل کشت در ش رستان  dمحصولات آبی

LandRHS 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑓𝑒𝑑 d
Land_Cl_maxjd
Land_Cl_mindj

مقدار زمین قابل کشت در ش رستان  dمحصولات آبی و دیم
حداکثر سطح زیر کشت هر محصول در منطقه
حداقل سطح زیر کشت هر محصول در منطقه

𝑑 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝐶𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑒𝐵𝑡𝑒𝑁

سود خالص شرایط کنونی برای کشت محصول  jبرای ش رستان d

𝑑 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝐶_𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝐹𝑊

ردپای آب سبز شرایط کنونی برای کشت محصول  jبرای ش رستان d

𝑑 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝐶_𝑦𝑎𝑟𝐺𝐹𝑊

ردپای آب خاکستری شرایط کنونی برای کشت محصول  jبرای ش رستان d

نتایج و بحث

متوسط  1081کیلوگرم در هکتار م مترین محصول در

میزان شاخصهای ردپای آب و حسابداری آب

الگوی کشت هر دو ش رستان محسوب میشود .همچنین

محصولات دیم در الگوی کشت جاری منطقه

سه محصول هندوانه ،خربزه و نخود با اختصاص حدود

در الگوی کشت جاری منطقه کشت گندم و جو به

 1 ،12و  1درصد از اراضی دیم زیرکوه و قائنات31 ،

ترتیب  01و  12درصد سطح زیر کشت اراضی دیم منطقه

درصد از تولیدات منطقه را تولید میکند (شکل .)1

مورد مطالعه را به خود اختصاص دادهاند .گندم با

بیشترین سود خالص در الگوی کشت جاری محصولات

مجموع حدود  1231هکتار ،تولید  8130تن و عملکرد

دیم بهترتیب مربوط به نخود و گندم بود (جدول .)3
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3%

4%
28%

28%

44%

11%
14%

گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

a

گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

21%

4%

43%

b

شکل  -2سطح زیر کشت محصولات دیم قائنات ( )aو زیر کوه ( )bدر الگوی جاری منطقه

نتایج نشان داد که شاخص ردپای آب در ش رستان

نخود ،گندم ،جو ،هندوانه در ش رستان زیر کوه بود

زیرکوه نسبت به ش رستان قائنات بیشتر است .باید

(شکل  .)3گربنز-لینز و همکاران ( )1111گزارش کردند

توجه داشت که مقدار ردپای آب مورد نیاز برای تولید

که س م ردپای آب مزارع جو در حدود  1برابر مزارع

محصول با توجه به شرایط اقلیمی ،فرهنگی و مدیریتی

گندم است .بر همین اساس به نظر میرسد برآورد اجزای

در هر منطقه متداوت است .این مسئله موجب میشود که

ردپای آب در فرآیند محصولات دیم میتواند به عنوان

مطالعات برآورد شاخصهای ردپای آب در هر منطقه

جزئی م م از مطالعات اراضی دیم قرار گیرد و با

امری ضروری باشد (گلابی و همکاران  .)1111مجموع

مشخص ساختن مناطق با بالاترین س م از هریک از

حجم ردپای آب محصولات دیم در منطقه زیرکوه و

اجزای ردپای آب ،امکان مدیریت هدفمندتر و اعمال

قائنات در حدود  1118و  1211مترمکعب در سال در

راهبردهای موثرتر برای مدیریت منابع آب با هدف

منطقه برآورد شد .همچنین بهترتیب  1 ،13 ،30 ،01و 2

افزایش ب روهوری و کاهش هزینه های اقتصادی و

درصد درصد از کل حجم ردپای آب در تولید جو ،نخود،

زیست محیطی را ممکن میسازند (الدایا و همکاران

گندم ،خربزه و هندوانه در ش رستان قائنات و بهترتیب

.)1121

 1 ،21 ،11 ،81و  1درصد از حجم ردپای آب در تولید
1908

1808

2752

1577

5266

3240
گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

144
126

a

گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

172

202

b

شکل  -3حجم ردپای آب (مترمکعب بر تن ) محصولات دیم قائنات ( )aو زیر کوه ( )bدر الگوی جاری منطقه

همچنین حجم ردپای آب سبز در ش رستانهای زیر

بارندگی در خاک و کاهش س م آب کشاورزی از منابع

کوه و قائن به ترتیب  1381و  1122متر مکعب در سال

زیرزمینی ،باید بیشتر س م آب کشاورزی از دخایر خاک

(حدود  13و  11درصد از کل حجم ردپای آب در تولید

منطقه تامین شود که در ن ایت منجر به کاهش برداشت

محصولات دیم) است .با توجه به سیاستهای ذخیره
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بی رویه از منابع آبی زیر زمینی منطقه خواهد شد (باینز

در زیرکوه به ترتیب به نخود ،گندم و جو مربوط بود .به

و همکاران .)1122

عبارت دیگر این محصولات برای یک دلار سود خالص

نتایج ارزیابی ردپاهای آب سبز و خاکستری در

در اراضی دیم نسبت به خربزه و هندوانه ،به آب باران

الگوی کشت جاری محصولات دیم نشان داد کشت

بیشتری احتیاج دارند .بنابراین محاسبه حسابداری

محصولات نخود  ،گندم و جو در الگوی کشت رایج در

ردپای آب اصلاح سیاستهای مصرف آب را فراهم

منطقه بیشترین میزان ردپاهای آب سبز و خاکستری را

میسازد (بینام  .)1122بهطور کلی ،نتایج مطالعه الگوی

دارا بود (جدول  .)3بهطور کلی در بسیاری از مناطق

کشت جاری دیم در منطقه ،بیانگر این بود که محصولاتی

خشک و نیمه خشک مانند ش رستانهای زیرکوه و

که سود بالایی دارند ردپای آب قابل توج ی را نیز ایجاد

قائنات که هم توزیع زمانی و مکانی ،بارندگی نامناسب

کردند .به دلیل تاثیر بسزای ردپای آب سبز و خاکستری

است و هم مقدار بارندگی اندک است ،بارانهای موقتی

بر نظامهای دیم ،نظامهای کشاورزی دیم باید به گونهای

برای تأمین نیاز آبی گیاهان کافی نیست .لذا کاهش ردپای

بازطراحی شوند که در عین بهکارگیری راهکارهای

آب سبز و تولید محصولاتی که ردپای آب سبز کمتری

مناسب مدیریتی به منظور افزایش ذخیره آب در خاک و

دارند در اراضی دیم میتواند به ذخیره مقدار رطوبتی در

کاهش آلایندهها به آب سود بیشتری عاید کشاورزان

خاک بسیار کمک کند .بیشترین ردپای اقتصادی آب سبز

منطقه کنند (نظری و همکاران .)1111

و خاکستری در قائنات به ترتیب به جو ،نخود و گندم و
جدول  -3میزان ردپای آب در الگوی کشت جاری محصولات دیم
محصولات گیاهی
قائنات
گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود
زیرکوه
گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

سود خالص
()$.ha-1

ردپای آب سبز
()m3.ton-1

ردپای آب
خاکستری
()m3.ton-1

ردپای اقتصادی آب
سبز
()m3.$-1

ردپای اقتصادی
آب خاکستری
()m3.$-1

012
211
131
221
011

2212
1128
213
218
1881

111
318
13
21
111

3/18
11/28
1/03
1/11
8/12

1/21
3/18
1/21
1/21
1/02

288
211
111
111
130

2818
2011
281
281
8182

133
288
11
81
121

21/22
1/13
1/12
1/21
12/22

2/81
1/11
1/21
1/11
1/11

سطح زیر کشت پیشنهادی محصولات در الگوهای
کشت با اهداف مختلف
نتایج حاصل از الگوی کشت ب ینه نظامهای تولیدی
دیم منطقه به تدکیک محصول و اهداف مورد مطالعه در
جدول  0ارائه شده است .ملاحظه میشود که مجموع
سطح زیر کشت الگوی کشت محصولات دیم منطقه در
برنامهریزی چندهدفه نسبت به الگوی جاری محصولات
آبی کمتر بود .همچنین الگوی چندهدفه نسبت به الگوی

جاری به تدکیک ش رستان (جدول  )0نشان داد که سطح
زیر کشت خربزه در الگوی چندهدفه نسبت به الگوی
جاری در قائنات  3برابر و زیر کوه  22برابر نسبت به
الگوی جاری افزایش داشت .این افزایش سطح زیر کشت
خربزه در الگوی چندهدفه در تمام اهداف مورد بررسی
مشاهده شد .دلیل افزایش سطح زیر کشت خربزه کم
بودن ردپاهای آب سبز و خاکستری و بالا بودن سود
خالص این محصول نسبت به سایر محصولات بود.
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همچنین زمینهای حاصلخیز کشاورزی صورت گیرد
(گالان-مارتین و همکاران  .)1128با توجه به کاهش
بارندگی در سالهای اخیر در ایران مطالعه و افزایش
سطح زیر کشت محصولات زراعی که برداشت آب
زیرزمینی را تشدید نموده است ،امری ضروری است
(فساخودی و همکاران .)1121

امروزه علاوه بر تشدید بحران کم آبی در ج ان ،مسئله
آلودگی منابع آبی نیز روزبهروز شدت بیشتری مییابد
(وال و همکاران  .)1121بنابراین تولید گیاهانی که ردپای
آب خاکستری کمتری دارند مانند خربزه در الگوی کشت
محصولات دیم پیشن اد میشود .همچنین افزایش سطح
زیر کشت نخود در زیرکوه نسبت به الگوی جاری 1
درصد ،و تغییرات سطح زیر کشت نخود الگوی چندهدفه
نسبت به الگوی جاری محصولات دیم در قائنات 82
درصد کاهش یافت .این افزایش سطح زیر کشت زیرکوه
در الگوی چندهدفه در اهداف ردپای خاکستری ،و سود
خالص است ،که نشان دهنده سود خالص بالا و پایین
بودن آلایندگی منابع آب این محصول در زیر کوه نسبت
به قائنات بود .همچنین برنامهریزی منطقهای نسبت به
الگوی جاری کاهش  81درصدی سطح زیر کشت جو و
هندوانه را در الگوی چندهدفه نشان میدهد (جدول .)0
این کاهش در الگوی چندهدفه در تمام اهداف مشاهده شد
که بیانگر بالا بودن ردپای آب و پایین بودن سود این
محصولات نسبت به سایر محصولات در این منطقه است.
همچنین کاهش  82و  22درصدی سطح زیر کشت گندم
در الگوی جاری نسبت به الگوی چندهدفه بهترتیب در
محصولات دیم زیرکوه و قائنات مشاهده شد (جدول .)0
بنابراین افزایش یا کاهش سطح زیر کشت محصولات
مختلف کشاورزی باید با توجه به محدودیت منابع و

متغیرهای مهم در تعیین الگوی کشت
درآمد اقتصادی نقش م می در رونق و توسعه
کشاورزی دارد ،بهطوریکه در این مطالعه سود خالص
کلیه الگوهای محصولات آبی به جز الگوی حداکثرسازی
سود خالص ،در حد الگوی جاری باقی ماند .در الگوی
حداکثرسازی سود محصولات دیم به ازای  10دلار سود
خالص بیشتر در کل منطقه ،ردپای آب سبز  21درصد و
ردپای آب خاکستری  11درصد نسبت به وضع موجود
کاهش یافت (جدول  .)8با این وجود که سطح زیر کشت
در الگوی کشت الگوی چندهدفه در حدود  212هکتار در
ش رستان قائنات و  81هکتار در ش رستان زیرکوه
نسبت به الگوی جاری کمتر است ،میتوان با مدیریت این
اراضی و کشت گیاهان دارویی بصورت دیم در کنار
سایر محصولات سود را نسبت به الگوی جاری در
مناطق افزایش داد.

جدول  -4سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در الگوی کشت محصولات دیم شهرستانهای قائنات
و زیرکوه به تفکیک اهداف مورد مطالعه (واحد :هکتار)
برنامه ریزی
چندهدفه

حداقلسازی
ردپای آب
خاکستری

حداکثرسازی
ردپای آب
سبز

حداکثرسازی
سود خالص

الگوی
جاری

محصولات گیاهی

شر

2831
118
2028
881
81

2212
118
2102
881
111

2311
118
2211
881
81

2813
118
2028
881
111

2101
881
081
2211
213

گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

قائنات

3111

3103

3103

3103

3103

کل

211
311
201
281
81

211
311
201
281
81

131
311
201
281
18

111
311
201
281
211

311
211
81
311
82

گندم
جو
خربزه
هندوانه
نخود

2301

2301

2383

2311

2311

کل

زیرکوه
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نتایج نشان داد در کلیه الگوهای مورد بررسی،

برای تولید محصولات را ذخیره کرد .میزان ردپای آب

امکان کاهش ردپای آب سبز وجود دارد .کاهش ردپای

خاکستری نیز در تمام الگوهای پیشن ادی محصولات

آب سبز در تمام الگوها مشاهده شد .الگوها با اهداف

نسبت به الگوی جاری کاهش یافت .بنابراین نتایج نشان

ردپای سبز و ردپای آب خاکستری بیشترین کاهش

میدهد با اجرای الگوی کشت ب ینه ،شاهد کاهش

ردپای آب را داشتند که با اجرای این الگوها ردپای آب

 101112مترمکعب بر تن آلودگی در منطقه خواهیم بود.

سبز بهترتیب به میزان  1211338و  1122111متر مکعب

با افزایش سطح زیرکشت خربزه در قائنات و خربزه و

بر تن و در حدود  33و  32درصد نسبت به الگوی جاری

نخود در زیرکوه نسبت به الگوی جاری ردپای آب

کاهش خواهد یافت .همچنین میزان کاهش ردپای آب سبز

خاکستری کاهش یافت .طبق یافتههای مطالعه س م

در الگوی چندهدفه در حدود  21درصد نسبت به الگوی

بزرگی از آب خاکستری مربوط به استداده از کود

جاری بوده است (جدول  .)8در واقع در این مطالعه با

نیتروژن و آلودگی آبهای زیر زمینی میباشد

کاهش سطح زیرکشت هندوانه ،گندم ،جو و نخود در

(کاستلانوس و همکاران  .)1122بنابراین اجرای الگوی

قائنات و گندم ،جو و هندوانه در زیرکوه ،در مدل الگوی

کشت ب ینه استداده از کود نیتروژن و آلودگی منابع

چندهدفه میتوان مقدار  21درصد از بارندگی مورد نیاز

آبهای زیرزمینی نیز کاهش خواهد یافت.

جدول  -5میزان ردپای آب سبز و خاکستری و سود خالص در تعیین الگوی کشت محصولات آبی به تفکیک اهداف و
شهرستانهای مورد مطالعه
برنامهریزی

حداقلسازی ردپای آب

حاکثرسازی ردپای

حداکثرسازی

الگوی

چندهدفه

خاکستری ( )m .ton

-1

آب سبز ( )m .ton

سود خالص

جاری

-1

3

3

ش ر

متغیر

2212

2212

2212

2211

2212

قائنات

سود خالص

181

181

181

112

181

زیرکوه

(دلار)

2311

2311

2311

2083

2311

کل

3220210

3002131

3312121

3101233

0101112

قائنات

ردپای آب سبز

2221821

2221821

2101118

2311111

2111832

زیرکوه

(مترمکعب بر تن)

0130203

0828101

0001211

8311123

2231811

کل

812132

831121

881121

221012

181011

قائنات

ردپای آب خاکستری

213110

213110

211801

232120

121122

زیرکوه

(مترمکعب بر تن)

121118

283113

218021

183108

121212

کل

کاهش ردپای اقتصادی آب سبز و خاکستری در

قزوین صورت گرفته است به این نتیجه رسیدند که

تمام الگوها مشاهده شد .الگوها با اهداف ردپای اقتصادی

کشاورزی به عنوان عمدهترین مصرف کننده آب در

سبز و ردپای اقتصادی آب خاکستری بیشترین کاهش را

دشت قزوین بیشترین حساسیت را نسبت به خود

داشتند .همچنین میزان ردپای اقتصادی آب از  1/11متر

برانگیخته است .در این تحقیق از مداهیم حسابداری آب

مکعب بر دلار در الگوی جاری به  1/81متر مکعب بر دلار

برای تعیین الگوی کشت ب ینه برای مدیریت ب تر آب

 ،در الگوی  MOPرسید (جدول  .)2دلیل کاهش ردپای آب

کشاورزی استداده شده است .نتایج نشان داد که تعیین

اقتصادی در الگوی برنامهریزی چندهدفه را میتوان به

الگوی کشت باعث ب بود ردپای اقتصاد آب در این دشت

کاهش سطح زیر کشت جو و گندم مربوط دانست.

خواهد شد.

شکوهی و همکاران ( )1122در مطالعهای که در استان
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جدول  - 6میزان ردپای اقتصادی در تعیین الگوی کشت محصولات آبی به تفکیک اهداف و شهرستانهای مورد
مطالعه
برنامهریزی
چندهدفه
1/10
3/10
0/11
1/20
1/32
1/81

حداقلسازی
رد پای آب
خاکستری
1/11
3/10
0/11
1/21
1/32
1/01

حداکثرسازی
ردپای آب
سبز
1/11
3/11
3/11
1/23
1/31
1/01

متغیرها

حداکثرسازی
سود خالص

الگوی جاری

ش ر

1/18
3/20
0/01
1/20
1/32
1/81

2/21
0/12
2/12
1/21
1/81
1/12

قائن
زیرکوه
کل
قائن
زیرکوه
کل

نتیجه گیری

حداکثرسازی ردپای آب
سبز(مترمکعب بر دلار)
حداقلسازی ردپای آب
خاکستری (مترمکعب بر دلار)

دسترس در این ناحیه و منابع ناشی از نزولات جوی ،را

با توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد که

با در نظر گرفتن منافع ملی و حدظ استقلال سیاسی و

زارعین منطقهی مورد مطالعه در تدوین الگوی کشت

اقتصادی کشور حدظ خواهد شد .بهطوری که با اجرای

فعلی خود ،بهمیزان مصرف آب و ردپای آب در مزارع

الگوی برنامهریزی چندهدفه در اراضی دیم هر دو

دیم منطقه چندان توج ی ندارند .نتایج حاکی از نامطلوب

ش رستان ردپای آب سبز در حدود  2111310متر مکعب

بودن شرایط کشاورزی در منطقه بوده بهطوری که

بر تن نسبت به الگوی جاری کاهش خواهد یافت .لحاظ

محصولات مورد بررسی در منطقه زیرکوه و قائنات آب

کردن الگوی کشت ب ینه به دست آمده در این مطالعه به

بیشتری مصرف میکنند و یا عملکرد کمتری تولید

کشاورزان امکان میدهد همزمان با حدظ درآمد

میکند .بهطوری که روند افزایش سطح محصولات با

اقتصادی ،مصرف آب را نیز کاهش دهند .بنابراین با

ردپای آب سبز بالا از جمله گندم و جو در مزارع دیم

تلدیق تکنیکهای  LCAو  MOPمیتواند به عنوان یک

بهویژه در سالهای اخیر که با پدیده خشکسالی مواجه

رویکرد پایدار در مدیریت اثرات محیطی بر کیدیت

هستیم متناسب با ظرفیت موجود منابع آبی در ش رستان

اکوسیستم مطرح باشد که ریسکهای اقتصادی و

قائن و زیرکوه نیست .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد

محیطی را کاهش داده ،و در عین حال وضعیت مطلوبی

که مشکلات منطقه مورد مطالعه که به دلیل عدم تناسب

از لحاظ اقتصادی برای منطقه فراهم آورد.

میان الگوی ب رهبرداری و منابع موجود حادث گشته
است را نمیتوان بهصورت تک بعدی و تک هدفه حل
نمود .بنابراین ،اصلاح الگوی کشت براساس برنامهریزی

سپاسگزاری

چندهدفه برای ب بود مشکلات منطقه امری ضروری

از حمایت مالی در چاپ مقاله که از محل اعتبارات

است .با تعیین الگوی کشت ب ینه در اراضی دیم منطقه

معاونت پژوهشی دانشگاه زابل به شماره IR-UOZ-GR-

قائنات و زیرکوه ،منابع آب سطحی و زیرزمینی در

 9360تامین شده است ،تشکر و قدردانی میگردد.
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