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تجارت آب مجازی و کاربرد آن در حوزۀ آبخیز
(مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز برآفتاب حاجیآباد و پایاب رودان،
استان هرمزگان)
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 شهال دهقانپیر؛
 امالبنین بذرافشان*؛ استادیاردانشکدۀکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاههرمزگان،بندرعباس.
 ارشک حلیساز؛ استادیاردانشکدۀکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاههرمزگان،بندرعباس.
چکیده
مشکل افت آبهای زیرزمینی و کمبود آب در اغلب دشتهای استان هرمزگان امری اجتنابناپذیر است که در اثر استفادۀ بییروییه و
عدم مدیریت مناسب در جهت عرضه و تقاضای آب در بخش کشاورزی رخ داده است .در تحقیق حاضر به محاسبۀ بیالن آب مجیازی
در بخش کشاورزی (صادرات و واردات آب مجازی) و ارزش آن در دو حوزۀ آبخیز با دو اقلیم متفاوت در شمال (حوزۀ آبخییز برآفتیاب
حاجیآباد) و شرق (حوزۀ آبخیز پایاب رودان) استان هرمزگان پرداخته شده است .نتایج نشان داد حوزۀ آبخیز شمالی استان هرمزگان
بهعنوان صادرکنندۀ آب مجازی است که عمدۀ حجم آب مجازی مربوط به محصول گندم و نخیالت به ترتیب بیه  14و 0/18میلییون
مترمکعب و حوزۀ آبخیز شرقی استان مربوط به نخیالت (0/8میلیون مترمکعب) و مرکبات (0/6میلیون مترمکعب) است و حجم عمدۀ
واردات آب مجازی مربوط به گندم و برنج است .همچنین طبق نتایج بیهدسیت آمیده ،حیوزۀ آبخییز برآفتیاب حیاجیآبیاد بیهعنیوان
صادرکنندۀ آب مجازی و حوزۀ آبخیز پایاب رودان بهعنوان وارد کنندۀ آب مجازی است ،بهطوریکیه تیراز تجیارت آب مجیازی در دو
حوضه بهترتیب  -11/94و  17/83میلیون مترمکعب و به ترتیب  64و  67درصد منابع آب شیرین موجود در دو حیوزۀ آبخییز پاییاب
رودان و برآفتاب حاجیآباد صرف تولید محصوالت کشاورزی شده و شاخص خودکفایی آب مجازی ،بهترتیب  86و  81درصد و میزان
شاخص کم آبی حدود  66و  69درصد برآورد شد که حاکی از کمبود شدید منابع آب در دو حوزۀ آبخیز است.
کلید واژگان :آب مجازی ،صادرات و واردات آب ،شاخص شدت مصرف ،شاخص خودکفایی ،استان هرمزگان.

648

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396

 .1مقدمه
در دنیای امروز با توجه به افزایش جمعیت به وییهه در
کشورهای در حال توسعه ،تقاضا برای آب به منظور تأمین
نیازهای جمعیتی افیزایش قابیل مالحظیهای یافتیه اسیت
[ .]17این موضوع به وییهه در منیاطقی از جهیان کیه بیه
صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه هستند ،بیشیتر
حائز اهمیت است .کشور ایران بیه دلییل قیرار گیرفتن در
کمربند خشک و نیمه خشک خشکیهای زمیین در زمیرۀ
کشورهایی با محدودیت منابع آب قلمیداد مییشیود و در
سالهای اخیر افزایش بهرهبیرداری از آبهیای زیرزمینیی
خسارت های غیر قابل جبرانی بیر منیابع آب زییر زمینیی
کشور وارد کرده است که این محدودیت ذاتیی منیابع آب
زمینه را برای بروز خشکسالیهای شدید در بخشهایی از
کشییور بیشییتر نمییوده اسییت [ .]12از جملییه عییواملی کییه
موجب این محدودیت منابع آب شده ،تلفیات زییاد آب در
بخییش کشییاوزی اسییت .یکییی از عییواملی کییه در بخییش
کشاورزی موجب پایین بودن کارایی آب شده ،عدم توجیه
بییه میییزان مصییرف آب در انتخییاب تولییید محصییوالت
کشاورزی و اعمال نکردن الگوی کشت مناسیب برمبنیای
ارزش آب در منطقه است [ .]22باتوجه به سیهم بییش از
 90درصدی بخش کشاورزی از مصرف منیابع آب کشیور،
هر نوع برنامهریزی و سرمایهگذاری بیرای ارتقیاء رانیدمان
آب در این بخش زمینهساز کاهش قابیل توجیه مشیکالت
منابع آب در کشور اسیت [ .]24بیه آبیی کیه در مراحیل
مختلف تولید یک کاال استفاده میشود آب مجازی ذخیره
شده در کاال نامیده میشود [ .]3این اصیطال اولیین بیار
توسط آلن 1به منظور اشاره به مقیدار آب موجیود و قابیل
دسییترد در سیسییتم جهییانی از طریییق مبادلیۀ کاالهییای
کشاورزی ارائه گردید .تجارت آب مجازی مییتوانید ییک
ابییزار در حییل مشییکالت جیرافیییایی ،سیاسییی و حتییی
جلوگیری از جنگ آب باشد.
رشد جمعیت کشور در دهههای گذشته در کنار بهبیود
Allen
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شاخصهای اقتصادی و رفاهی کشور باعث افزایش مصیرف
آب در بخشهای مختلف شرب و صنعتی و از همه مهیمتیر
کشاورزی شده است .نبود شناخت کافی اهمیت اسیتفاده از
تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور ایین مسیأله
را دو چندان کرده و مبادلۀ آب مجیازی بیهعنیوان یکیی از
راهکارها برای کاهش تنش آبی در ایران ارزییابی مییشیود.
انتظار میرود با روند رو به افزایش کمآبی در ایران ،اهمییت
آب مجازی در هر دو بعد صادرات و واردات مواد غیذایی در
تأمین امنیت غذایی ،پیوسته افیزایش یابید .بیدین ترتییب،
مبادلۀ آگاهانه آب مجازی به عنوان ییک تیدبیر اساسیی در
مدیریت منابع آب همراه با اصیالحات منطقیی در سیاختار
کشاورزی ،توجه به امنیت بلندمدت غذایی و مصرف پاییدار
آب در ایران را تأمین خواهد کرد [.]20
از ده یۀ  ،1990تییاکنون محققییین بسیییاری از جملییه
پهوهشگران [ ]4در خاورمیانه؛ پهوهشیگران [ ]9و [ ]10و
[ ]17در دنیییا؛ پهوهشییگران [ ]13درآنییدالوزیای اسییاانیا
[]16؛ در مییییراکش و هلنیییید []17؛ در هنیییید []31؛
پهوهشییگران [ ]32[ ،]27و [ ]37در کشییور چییین و در
بریتانیا [ ]18جریانات آبمجازی تعبیه شده در واردات یا
صادرات محصیوالت کشیاورزی بیین کشیورها ییا منیاطق
مختلف را برآورد کردهاند .ضیمنا سیایر مطالعیات بیر ایین
مسأله تأکید کیردهانید کیه تجیارت آبمجیازی از طرییق
واردات کاالهای آببر مثل غالت از کشور یا منطقیهای بیا
منابع آبی فراوان ،قادر به حل مسأله کمبیود آب محلیی و
بهبود کیارایی مصیرف آب جهیانی اسیت [25؛ 17؛ .]35
کشاورزی بهعنیوان مصیرفکننیدۀ اصیلی آب در سرتاسیر
جهان ،بهخیاطر تقاضیاهای سیایر بخیشهیا تحیت فشیار
قرارگرفته و بهخاطر تیییر وضیعیت اقلیمیی تهدیید شیده
است .از زمانی که آلن بحث آب مجازی را مطیر کیرد و
تا زمانی که مورد توجه مجامع علمی قیرار گرفیت ،وقتیی
کاالی تولید شده به بازار جهانی عرضه مییشیود تجیارت
آب مجییازی روی داده اسییت .بییه صییورتی کییه مقییدار آب
صرفهجویی شده در جهان از طرییق تجیارت آب مجیازی
بین  300Km3تیا  600Km3گیزارش شیده اسیت .بیرای
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مثییال کشییور مصییر از طریییق واردات گنییدم در بیییش از
 3/6 Km3از منابع آب ملی خود صرفهجویی کیرده اسیت
[ .]19چییین از جملییه کشییورهایی اسییت کییه در زمینییۀ
مییدیریت آب بییا اسییتفاده از تجییارت آب مجییازی درون
کشوری قیادر بیه حیل بحیران آب بیوده اسیت [ .]34در
بسیاری از قسمتهای چین بیه خصیوص دشیت شیمالی
چین و مناطق شمال غربی ،کمبود آب تشدید شده است.
در نتیجه راهکار مدیریتی که توسط بسیاری از محققان از
جمله [ 21 ،34 ،33،36و  ]13پیشنهاد شده است ،انتقال
آب مجازی به این مناطق جهت تخفیف اثرات کمبیود آب
است .در تمام این پهوهشها بیان شده است کیه از نقطیه
نظر بهرهبرداری از منیابع آب ،وارد کیردن آب بیه صیورت
مجازی به دشیت شیمالی چیین دارای کیارآیی احتمیالی
بیشتری نسبت به انتقال آب واقعی از طریق طیر عظییم
انتقال آب جنوب  -شمال چین (پروژهای در حال سیاخت
که بخشی از آب رودخانه یانگتسه در جنوب چیین را بیه
مناطق شمالی منتقل میکند) است .در تحقیقی محققین
در چین جریانهای آب مجازی غالت و حبوبات را در 31
استان براسیاد دادههیای مصیرف آب ،عملکیرد تولیید و
مصرف غذایی (براساد جمعیت) محاسبه نموده و مناطق
شرقی ،مرکزی و غربی چین و همچنین مناطق شیمالی و
جنوبی کشور را براساد جریانهیای آب مجیازی بیا هیم
مقایسه نمودند [ .]32این پهوهشیگران دریافتنید کیه آب
مجازی در چین از مناطق دارای فقر آبی به سمت مناطق
دارای غنییای آبییی و از منییاطق دارای کییارآیی بییاالی آب
مصرفی برای تولید غالت به سمت منیاطق دارای کیارآیی
پییایین آب ،جریییان مییییابیید .پهوهشییگران [ ]31جریییان
بینایالتی آب مجازی در هندوستان را در چارچوب برنامۀ
بزرگ انتقال آب دولت هندوستان بررسی کیردهانید .ایین
پییهوهشگییران نشییان دادنیید کییه الگییوی فعلییی تجییارت
بینایالتی آب مجازی ،کمبود آب را در ایالیتهیای دچیار
کمبود آب تشدید میکند و ایین موضیوع بییش از اینکیه
تحت سلطۀ استعداد آبی مناطق باشد ،توسط جرییان آب
مجازی که خیود تحیت تیأثیر فاکتورهیای دیگیری مثیل
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«سرانۀ مساحت سطح زیر کشت» و «دسترسیی بیه بیازار
مطمئن» است ،کنترل میشود .در نهایت محققین فوق به
این موضوع اشاره میکنند که به منظور حصول یک درک
جامع از مقولۀ تجیارت آب مجیازی ،فاکتورهیای غیرآبیی
تولید نیز باید مدنظر قرار گیرند .در ایران نییز طیی دهیۀ
گذشته این مسئله توسط محققین و میدیران و مسیئولین
بخش آب مورد توجه قرار گرفته است که محققین مذکور
جریان آب مجیازی را در کیل اییران [ 5و ،]26در اسیتان
خراسان [ ،]28در استان هرمزگان [ ،]7در استان کرمیان
[ ،]13در حییوزۀ آبخیییز دشییت رفسیینجان [11و  ،]14در
استان خراسان جنوبی [ ]2و در استان همیدان [ ،]38بیه
تحلیل وضعیت بحران آب در کشور ،الزام میدیریت آب در
سطح استانهیا و کشیور بیر اسیاد مفهیوم آب مجیازی،
ردپای آب و تجارت آب مجیازی پرداختنید .میرور منیابع
گذشته نشان میدهد مطالعات بیه بررسیی شیاخصهیای
بینالمللی و چشمانداز بحران آب پرداختیه شید تیا ابعیاد
بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضیا بررسیی شیود
که یافتههای این پهوهش ها نشان میدهد ،ایران در حیال
حاضر بهعنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان آب مجازی
بوده است این درحالیست که یکدهیم ایین مقیدار ،آمیار
صادرات آب مجازی از کشور است که مختص محصیوالت
آببر و کم ارزش است .تحقیقات نشان میدهید ،سیاسیت
واردات و صادرات محصوالت در کشور بدون توجیه جیدی
به مفهوم آب مجازی بوده است [ .]8در اسیتان هرمزگیان
که عمدتا دارای اقلیم خشک و فراخشک اسیت [ ،]6اکثیر
محصوالت زراعی وابستگی صد درصدی به آبییاری دارنید
[ ]7و تولید محصوالت کشاورزی آببر مییتوانید فایا را
برای صادرات آب مجازی فراهم آورد ،این درحالیاست که
کشت محصوالت آب بر با بهره وری پیائین در ایین اسیتان
بخش اعظم محصوالت کشاورزی را در بیر مییگییرد کیه
عمدتا از آب آبی 1بهیره مییبرنید و عوامیل تهدیدکننیدۀ
 1به مجموعه آبهای سطحی و زیرزمینی ،آب آبی گفته میشود ،که بیرای
محصوالت آبی بکار میرود .آب سبز ،آب موجود در پروفییل خیاک اسیت و
زراعت دیم با آب سبز صورت میپذیرد.
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دیگری از جمله شوری آب و خاک ،پیائین بیودن رانیدمان
آبیاری ،ضعف مدیریت ،رقابت شدید اسیتفاده از منیابعآب
بین بخشهای صینعت ،شیرب ،محییط زیسیت بیا بخیش
کشاورزی ،فرسودگی تأسیسات و غیره موجب تأثیرگیذاری
در کاهش تولید محصیوالت کشیاورزی شیده اسیت .عیدم
رعایت الگوی کشت برمبنای مفهوم آب مجازی در اسیتان
در حییال حاضییر لطمییات جبییران ناپییذیری بییه منییابع آب
زیرزمینی در دشتهای مختلف در جایجیای اسیتان وارد
نمییوده اسییت و ادام یۀ رونیید الگییوی کشییت غیرعلم یی و
غیراصولی به تدریج طی دهۀ آینده سبب فرونشست بیش
از پیش دشتها در اثر اضیافۀ برداشیت از سیفرههیای آب
زیرزمینی ،تخریب اراضی ،از بین بردن اراضی کشاورزی و
باغی در روستاها ،کمبود آب شرب و بهداشتی در شیهرها،
خالی از سکنه شدن بخش عظیمی از مناطق در اسیتان و
مهاجرت اجباری جمعیت به سایر نقیاط دارای منیابع آب،
افزایش تنشهای محلی در خصوص استفاده از منابع آبیی
بین کشاورزان و حتی واکنشهای در اعتراض بیه خشیک
شدن رودخانهها و سدها و افزایش اعتراضات شیکلگرفتیه
نسبت به روند انتقال آب حوضه به حوضه خواهد شد .بیر
این اساد ،تحقیق حاضیر بیه بییالن آب مجیازی ،حجیم
صادرات و واردات و ارزش اقتصادی آب مجیازی در سیطح
دو حوزۀ آبخیز بیا دو اقلییم و الگیوی کشیت متفیاوت در
استان هرمزگان پرداخته است ،تا بر اساد آن به پیشنهاد
الگییوی کشییت جدییید در جهییت مصییرف محصییوالت کییم
مصرف و با ارزش نیل یابد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقییۀ مییورد مطالعییه ،دو حییوزۀ آبخیییز در دشییتهییای
حاصییلخیییز رودان در شییرق و حییاجیآبییاد در شییمال اسییتان
هرمزگان است .دو شهرستان در مجموع  44/6درصد از اراضی
زیرکشت را دربر میگیرد و بیهعنیوان نماینیدۀ منیاطق تحیت
کشت در استان هرمزگان با دو اقلیم مختلیف انتخیاب گردیید.
این دو شهرستان بواسطۀ کیفیت و کمیت مناسیب منیابع آب،
در رتبۀ نخست کشت محصیوالت زراعیی و بیاغی در شیرق و
شییمال اسییتان محسییوب میییگردنیید و از نظییر برداشییت آب
زیرزمینی نییز در ردۀ اول قیرار دارنید [ .]7ایین دو حوضیه در
تقسیمبندی حوزههای آبخیز کشور ،جزء حیوزۀ آبخییز بیزرگ
خلیج فارد و دریای عمان (درجه یک) و بندر سیدیج (درجیه
دو) محسییوب میییگییردد (شییکل  .)1حییوزۀ آبخیییز پایییاب در
شمالشرقی شهرستان رودان با مسیاحتی بیالب بیر 80254/2
هکتار بوده که ارتفاع از سیطح درییای آن  190متیر ،مییانگین
بارش  210و متوسط دمای ساالنه  29/8درجۀ سانتیگیراد و
نوع اقلیم برمبنای روش دومارتن اصال شیده فراخشیک گیرم
است .کشت عمیده شیامل محصیوالت زراعیی و بیاغی شیامل
صیفیجات و اراضیی بیاغی نخییالت و مرکبیات اسیت کیه در
جدول  1ارائه گردید .حیوزۀ آبخییز برآفتیاب در شیمالشیرقی
شهرستان حاجیآباد بیا مسیاحت  124033هکتیار بیوده کیه
ارتفییاع از سییطح دریییای آن  1200متییر ،میییانگین بییارش
162میلیمتر و متوسط دمای ساالنه  25/8درجۀ سانتی گیراد
و نوع اقلیم برمبنیای روش دومیارتن اصیال شیده فراخشیک
معتدل است .جدول  ،1محصوالت زراعی و باغی مناطق میورد
مطالعه در سال زراعی هدف را نشان میدهد.

جدول  .1وسعت اراضی محصوالت زراعی و باغی (برحسب هکتار) در حوزههای آبخیز مورد مطالعه در سال زراعی 1392
نام
شهرستان

نام
حوضه

پیاز

گوجه

بادمجان

مرکبات

نخیالت

گندم

جو

ذرت

مجموع
اراضی زراعی

مجموع
اراضی باغی

جمع کل

رودان

پایاب

123/4

345/6

529/2

304/5

92/2

-

-

-

998/2

369/8

1368

حاجیآباد

برآفتاب

-

--

-

122/7

421/6

2850/5

33/5

987/2

3394/8

544/3

3939
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شکل .1جانمایی منطقۀ مورد مطالعه در شهرستان ،استان هرمزگان و ایران

 .2.2روش تحقیق
بهمنظور برآورد آبرانه و میزان مبادالت آب مجیازی در
سطح حوزۀ آبخیز محاسبات زیر انجام شده است:
مرحلییۀ اول :محاسییبۀ متوسییط نیییاز آبییی محصییوالت

( )Crop Water requirementبا استفاده از رابطۀ .]15[ 1
() 1

𝑛∑
) 𝑗𝑖=1(𝐶𝑊𝑅𝑐,𝑖,𝑗 ∗𝐴𝑐,𝑖,
𝑗𝑇𝐴𝑐,

= 𝑗𝑐𝑅𝑊𝐶

کیه در آن  c,I,jبیه ترتییب شمارشیگرهای محصیول

652

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396

منطقه ،سال CWR cj ،متوسط نیاز آبی در سیطح منطقیه
بیییرای محصیییول  cدر سیییال 𝑗 ) ℎ𝑎−1و CWR c,i,j ،(𝑚3

متوسییط نیییاز آبییی محصییول  cدر منطقییۀ  iدر سییال
𝑗 ) ℎ𝑎−1و 𝐴𝑐,𝑖,𝑗 ،(𝑚3سطح زییر کشیت محصیول  cدر
منطقۀ تولیدکننده  iدر سال  T𝐴𝑐,𝑗 ،(ha)jکل سطح زیر
کشت محصول  cدر سال  iبر حسب ) (haاست.
مرحلییییۀ دوم :متوسییییط میییییزان آب مجیییییازی
) (VWC, virtual water contentیک محصول میتوانید
به صورت نسبتی از متوسط نیاز آبی به متوسیط عملکیرد
آن محصول محاسبه شود (رابطۀ .)2
() 2

𝑗𝐶𝑊𝑅𝑐,
𝑗𝑌𝑐,

= 𝑗VWC𝑐,

که 𝑗 𝑉𝑊𝐶𝑐,میزان آب مجیازی محصیول  cدر سیال
𝑗)  )𝑚3 𝑡𝑜𝑛−1و 𝑗 𝑌𝑐,متوسط عملکرد محصول  cدر سیال
𝑗)  (ton ℎ𝑎−1میباشند .متوسط عملکرد محصول نییز از
روش میانگین وزنی محاسبه شد [.]29
مرحلییۀ سییوم :مبادل یۀ آبمجییازی منطقییه بییرای هییر
محصول که شامل واردات و صادرات مییشیود ،از حاصیل
ضییرب مقییدار کمییی واردات یییا صییادرات آن محصییول در
میزان آب مجازی مربیوط بیه آن محاسیبه شیده اسیت و
میزان آبمجازی در بخش صادرات و واردات با استفاده از
معادالت ( )3و ( )4محاسبه میگردد.
() 3

𝑉𝑊𝐼𝐶,𝐽 = 𝑉𝑊𝐶c,j ∗ Ic,j

() 4

𝑉𝑊𝐸𝑐𝑗 = VWCcj ∗ Ecj

کیه 𝑗 𝑉𝑊𝐼𝑐,واردات آب مجیازی محصیول  cدر سیال
 𝑉𝑊𝐸𝑐,𝑗 ،(𝑚3 𝑦 −1 ) jصادرات آب مجیازی محصیول c
در سال  𝐼𝑐,𝑗 ،(𝑚3 𝑦 −1 ) jمقدار واردات ساالنۀ محصول c
در سییال (𝑚3 𝑦 −1) jو 𝑗 𝐸𝑐,مقییدار صییادرات سییاالنۀ
محصول  cدر سال  (𝑚3 𝑦 −1) jاست.

مرحلۀ چهیارم :کیل واردات آب مجیازی ( )1TVWIو
کییل صییادرات آب مجییازی ( )2TVWEبییرای منطقییه بییه
صورت زیر محاسبه میشود:
() 5

𝑚∑ = 𝑗𝐼𝑊𝑉𝑇
)𝑗𝑐𝐼𝑊𝑉(𝑐=1

() 6

)TVWEj = ∑nc=1(VWEcj

کیییه 𝑗𝐼𝑊𝑉𝑇 کیییل واردات آب مجیییازی در سیییال
 (𝑚3 𝑦 −1) jو 𝑗𝐸𝑊𝑉𝑇 کیل صیادرات آب مجیازی در
سال  M ،(𝑚3 𝑦 −1) jتعداد محصیوالت وارد شیدۀ تحیت
بررسی و  Nتعداد محصیوالت غیذایی صیادر شیده میورد
بررسی میباشند [.]15
کل مبادلۀ خیالص آب مجیازی  (TNVWT3)jعبیارت
است از کل انتقیال خیالص آب مجیازی منطقیه در سیال
.(𝑚3 𝑦 −1) j
𝑗𝐸𝑊𝑉𝑇 𝑇𝑁𝑉𝑊𝑇𝑗 = 𝑇𝑉𝑊𝐼𝑗 −

() 7

مرحلۀ پنجم :محاسیبۀ شیدت مصیرف آبمجیازی در
بخش کشاورزی و بررسی میزان وابسیتگی منطقیههیا بیه
واردات آب که با استفاده از معیادالت ( )8و ( )9محاسیبه
میگردد.
× 100

() 8

𝑈𝑊
𝐴𝑊

= 𝐼𝑊

که در این رابطه4 WI ،شیدت مصیرف آب بیه درصید،
 WUکییل برداشییت داخلییی آب بییرای تولییید محصییوالت
کشییاورزی WA5 ،(𝑚3𝑦 −1) ،کییل منییابع آب موجییود در
).(𝑚3 𝑦 −1

منطقه
مرحلۀ ششم؛ شاخص وابستگی بیه آب :شاخصیی کیه
منعکس کنندۀ اتکای یک منطقه به منابع آب خیارجی از

1

The total import of virtual water
The total import of virtual water
3
Total net virtual water trade
4
Water consumption intensity
5
Water availability
2
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طریق واردات آب مجازی میباشد.

()9

∗ 100

 .3نتایج
𝐼𝑊𝑉𝑁𝑇
𝐼𝑊𝑉𝑁𝑇𝑊𝑈−

= 𝐷𝑊

 :WUکل آب تخصیص یافته بیرای تولیید محصیوالت
غذایی :TNVWI ،کل واردات خالص آب مجیازی منطقیه.
اگر وابستگی به آب یک منطقیه بیه  100درصید نزدییک
شود آنگاه آن منطقه تقریبا به طور کامیل بیه واردات آب
مجازی متکی است.
مرحلۀ هفتم؛ شیاخص کیمآبیی :کیل مصیرف آبیی در
بخش های مختلف (برحسب مترمکعب) به کل منابع آبیی
موجود در حیوزۀ آبخییز (برحسیب مترمکعیب) .اگیر ایین
شاخص بییش از  40درصید باشید ،نشیاندهنیدۀ کمبیود
شدید منابع آبی در حیوزۀ آبخییز اسیت .مرحلیۀ هشیتم؛
شاخص خودکفایی آب :نشیاندهنیدۀ توانیایی ملیی بیرای
تأمین آب مورد نیاز برای تولید داخلیی اسیت ،اگیر خیود
کفایی آب به صفر نزدییک شیود آنگیاه ییک منطقیه بیه
شدت به وارد کردن آب به صورت مجازی متکی است.
()10

WSS1= 100 – WD

 .3.2آمار و اطالعات مورد استفاده
نیاز آبی گیاهان بر اساد سند ملی آب ایران ،اطالعات
مربیوط بیه منیابع آبیی اسیتان ( )1393از شیرکت آب
منطقیهای اسیتان هرمزگیان ،مرکیز تحقیقیات و آمیوزش
کشییاورزی و منییابعطبیعییی اسییتان هرمزگییان ( )1393و
اطالعات مربوط به صادرات و واردات محصوالت کشیاورزی
از سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ( )1393و داده
های مربوط به سطح زیر کشت ،تولید و عملکرد محصوالت
کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اخیذ
گردید و نیازهای غذایی جمعیت استان مطابق بیا الگیوی
پیشینهادی بهینیه در طیر امنییت غیذایی کشیور ()27
محاسبه گردید.
Water self-sufficiency

1

در این پهوهش با استفاده از رابطه  1متوسط نیاز آبیی
محصوالت مورد مطالعه برآورد شده است و بیا اسیتفاده از
رابطییۀ  2و در نظییر گییرفتن عملکییرد محصییول ،میییزان
آبمجازی محصوالت در دو حوزۀ آبخیز میورد مطالعیه در
شهرستان رودان و حاجیآباد در استان هرمزگان در سیال
 1393و مقایسۀ آن با برخی از محصوالت که سیطح زییر
کشت بیاالیی نسیبت بیه بقییۀ محصیوالت کشیاورزی در
استان داشته ،در همان سال صورت پیذیرفت .جیدول ()2
شناسایی و تحلیل مصارف و تجارت آبی محصوالت زراعی
و باغی در سال  1393و محاسبات مربیوط بیه مییزان آب
مجازی محصوالت را نشان میدهید .بیا توجیه بیه جیدول
مقدار آب مجازی برای هیر محصیول بیه علیت تییییر در
عملکرد محصول متفاوت میباشد .آب مجازی محصیوالت
کشاورزی متأثر از نیاز آبی و عملکرد محصول است.
نتییایج محاسییبات مربییوط بییه میییزان آب مجییازی
محصیییوالت زراعیییی و بیییاغی در اسیییتان هرمزگیییان ،در
شهرستانهای رودان و حاجیآباد در سال  1393در شکل
 2ارائه شده است .با مقایسۀ آنها مییتیوان دریافیت کیه
میزان آب مجازی برای کیدام محصیول و در کیدام اقلییم
بیشتر است و یا به عبارت دیگر کارایی آب کشاورزی برای
تولید این محصوالت را نشان میدهد .با توجیه بیه شیکل
 -2الف ،بیشترین میزان آب مجازی در دو حوضۀ مربیوط
به نخیالت و کمترین میزان آن در حوضۀ رودان مربوط به
پیاز است .اگر محصوالت با مصرف بیش از یک مترمکعب
در کیلییوگرم آب مجییازی را محصییوالت پرمصییرف تلقییی
نمییائیم ،در ای ین حوض یه ،صیییفیجییات و مرکبییات جییزء
محصوالت کممصرف با بهره وری باال هسیتند و در مقابیل
در این حوضیه نخییالت کیم بهیره و پرمصیرف محسیوب
میگردد .در بیین صییفی جیات نییز پییاز دارای کمتیرین
مصرف آب مجازی و بیشترین بهره وری و درآمد ناخیالص
را دارا می باشد و در مقابل نخیالت دارای کمترین درآمید
ناخییالص اسییت (شییکل  -3الییف) .درآمیید ناخییالص از
حاصلارب عملکرد در قیمت سرمزرعه حساب میی شیود.
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در حوزۀ آبخیز برآفتاب حاجیآباد ،نخیالت و ذرت آببر و
کم بهره و خربزه کمآببر و دارای درآمید ناخیالص بیاالیی

است .با این توصیف پیاز و خربیزه بیشیترین سیودآوری و
نخیالت کمترین سودآوری را دارند.

جدول  .2مساحت ،متوسط نیاز آبی ( ، )CWRعملکرد محصول ( ،)CYمیزان آب مجازی ( )VWو میزان آب مجازی صادراتی ( 𝑰𝑾𝑽(

از محصوالت کشاورزی حوزۀ آبخیز پایاب  -رودان و برآفتاب -حاجیآباد
نام محصول

مساحت
Ha

بادمجان
پیاز
گوجه
مرکبات
نخیالت
خیار
جمع کل

529/211
123/411
345/609
304/53
92/26
3/931
1398/952

گندم
جو
ذرت
مرکبات
نخیالت
خربزه
جمع کل

2850/481
33/436
987/29
122/75
421/55
57/08
4472/587

عملکرد

کل تولید

()ton/ha

()ton

نیاز خالص آبی
3

()m /ha

حجم صادرات آب
3

مجازی ()m /ton

حوزۀ آبخیز پایاب  -رودان
17/86
74/25
15/97
15/87
4/55
16/4
144/9

10768/031
4196/373
551/631
30/443
421
64/69
16032/168

4310
4040
4020
10450
15030
4400
42250

2280900
498580/4
1410816
3182339
1386667/8
17296/4
8776599/6

حوزۀ آبخیز برآفتاب -حاجیآباد
3/35
2/68
7/46
9/96
3/88
59/49
86/82

9886/508
90001/29
7078/647
12/316
370/5449
2606/374
109955/6799

2530
2010
8340
10450
15030
5150
43510

7211718
67206/36
8233323
1337975
6673136
293991/8
23523350/16

شکل .2میزان آب مجازی محصوالت کشاورزی در مناطق مورد مطالعه (متر مکعب بر کیلوگرم)،
الف :حوزۀ آبخیز پایاب رودان؛ ب :حوزۀ آبخیز برآفتاب ،حاجیآباد

در شییکل  3درآمیید ناخییالص محصییوالت کشییاورزی
(میلیون ریال) را نشان مییدهید .در حیوزۀ آبخییز پاییاب
رودان پیییاز بیشییترین درآمیید ناخییالص و نخیییالت دارای

کمترین درآمید ناخیالص بیوده اسیت و در حیوزۀ آبخییز
برآفتاب حاجیآباد بیشترین درآمد ناخالص مربوط خربیزه
و کمترین درآمد ناخالص مربوط به نخیالت است .بر ایین
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اساد هرقدر میزان مصیرف آب مجیازی کمتیر ،تولیید و
بهرهوری آب بیشیتر بیوده و درآمید خیالص نییز افیزایش

مییابد.

شکل  .3میزان درآمد ناخالص محصوالت کشاورزی در مناطق مورد مطالعه ( میلیون ریال در هکتار)،
الف :حوزۀ آبخیز پایاب رودان؛ ب :حوزۀ آبخیز برآفتاب ،حاجیآباد

شکل  4ارزش آب مجازی محصوالت میورد مطالعیه را
در هر دو حوزۀ آبخیز نشان میدهد ،ارقام ارائیه شیده بیه
این معنی است که هر متر مکعیب آب کیه در تولیید هیر
محصول به مصرف رسیده است معیادل چیه ارزش رییالی
است .با این توصیف در حوزۀ آبخییز پاییاب رودان ،ارزش
آب مجازی پیاز در رتبۀ اول و خیار در رتبۀ دوم قرار دارد
و در حوزۀ آبخیز برآفتاب حاجیآباد ،خربزه دارای باالترین

ارزش است .در کل در دو حوضۀ میورد مطالعیه ارزش آب
مجازی صیفیجات بیش از سایر محصوالت زراعی و بیاغی
است .در واقع آب مجازی به همان میزان آب واقعی مصرف
شده در تولید محصول اطالق میشود که با ایین شیاخص
مییتیوان دریافیت کیه ارزش رییالی آب در تولیید کیدام
محصول باالتر و سودآوری بیشتری دارد.

شکل  .4ارزش آب مجازی محصوالت کشاورزی در مناطق مورد مطالعه ( هزار ریال بر مترمکعب)،
الف :حوزۀ آبخیز پایاب رودان؛ ب :حوزۀ آبخیز برآفتاب ،حاجیآباد

در شییکل  5حجییم آب مجییازی وارداتییی و صییادراتی
محصوالت کشاورزی (مترمکعب) برای هر دو حوزۀ آبخییز
نشان داده شده که نتایج نشان میدهید بیشیترین حجیم
آب مجیازی صییادراتی مربیوط بییه حیوزۀ آبخیییز برآفتییاب

حاجیآباد و کمترین حجم آب مجازی صادراتی مربوط به
شهرستان رودان است .این درحالی است که حوزۀ آبخییز
برآفتاب حاجی آباد که در دشت حاجی آباد واقع گردییده،
از جمله چندین دشت ممنوعه استان بهشیمار میی آیید و
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ساالنه  6میلیون مترمکعب کسری مخیزن دارد .بیشیترین
حجم آب مجازی وارداتی مربیوط بیه شهرسیتان رودان و
کمترین حجم آب مجازی وارداتی مربیوط بیه شهرسیتان
حاجیآباد است ،بدین معنی که عمده نیاز آبیی جمعیتیی
در حوزۀ آبخیز پایاب رودان خارج از حیوزۀ آبخییز تیأمین
میشود و تراز آب مجازی آن منفی است.
جدول  3تراز تجارت آب مجازی در دو حوزۀ آبخییز را
نشان می دهد .براین اساد تراز تجیارت در حیوزۀ آبخییز
رودان منفییی و در برآفتییاب حییاجیآبییاد مثبییت محاسییبه
گردید .بدین معنی که حوزۀ آبخییز برآفتیاب حیاجیآبیاد
صادرکنندۀ آب مجازی است .نتایج نشان مییدهید حیوزۀ
برآفتاب حاجیآباد تنها  5/7میلیون مترمکعب آب مجازی
وارد شده و حیدود چهیار برابیر آن از ایین حوضیه خیارج
میگردد که بواسطۀ کشیت محصیوالت آببیری همچیون

ذرت ،گندم و جو است ولی درحوضۀ پاییاب رودان مییزان
 20/7میلیون مترمکعیب آب مجیازی وارد و تنهیا 8/759
میلیون مترمکعب آب صادر میشود که عمدتا مربیوط بیه
محصوالت جالیزی است .درمقایسۀ ارزش آب صیادراتی و
وارداتی ،میزان ارزش آب صیادراتی از دو حیوزۀ آبخییز در
استان هرمزگان بیش از ارزش وارداتیی بیوده و ارزش آب
صادرشییده حییوزۀ آبخیییز پایییاب رودان بیییش از برآفتییاب
محاسبه گردید .این دیدگاه در مفاهیم آب مجازی به ایین
معنی است که با واردات هرمحصول با حجیم مصیرفی آب
مجازی کمتر و ارزش بیشتر به منطقه ،آب مصیرفی بیرای
تولید آن محصول در منطقه ذخیره شده و سبب افیزایش
منابع آبی می گردد و مقدار ذخیره شده میتواند در بخش
دیگری برای تولید محصوالت با ارزشتری بکار رود.

شکل  .5ارزش و حجم کل آب مجازی وارداتی و صادراتی محصوالت کشاورزی در حوزههای آبخیز مورد مطالعه

جدول  .3وضعیت تجارت آب مجازی در حوزههای آبخیز مورد مطالعه در استان هرمزگان (میلیون مترمکعب)
محصوالت زراعی و باغی

صادرات آب مجازی

واردات آب مجازی

تراز تجارت آب مجازی

حوزۀ آبخیز پایاب رودان
حوزۀ آبخیز برآفتاب حاجیآباد

8/759
23/523

-20/7
-5/7

-11/941
17/823

در نهاییت جهیت ارزییابی بهتیر وضیعیت منیابع آبیی
حوزههای آبخیز ،از شاخصهای معمول مدیریت منابع آب
استفاده شد .مهمتیرین شیاخصهیای ارزییابی منیابع آب

حوزههای آبخیز مورد مطالعه در جدول  4ارائه شده است.
بر اساد جدول  ،4به ترتیب  64و  67درصید منیابع آب
شیرین موجود در دو حوزۀ آبخیز پاییاب رودان و برآفتیاب
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حاجیآباد صرف تولید محصوالت کشاورزی شده است.

دو حوزۀ آبخییز پاییاب رودان و برآفتیاب حیاجی آبیاد
بهترتیب  86و  81درصد میزان نیاز آبی جمعییت خیود را
در رابطه با کاال و خدمات از منابع داخلی تأمین مینمایند
و تنها  13/82و  19درصد به واردات آب مجیازی وابسیته
هستند .هرچه شاخص وابستگی به واردات آب مجازی بیه
صفر نزدیک باشد ،نشاندهندۀ عیدم وابسیتگی بیه واردات
آب مجییازی اسییت .اییین بییدان معنییی اسییت کییه مطییابق
طبقهبندی [ ]17مناطق مورد مطالعه در درجیۀ بیاالیی از
خودکفایی آب قرار داشیته و در سیال میورد مطالعیه ،بیه

منابع آب خارج از حوزۀ آبخییز وابسیته نبیوده اسیت .لیذا
میتوان با مدیریت صحیح تولید در سطح دو حوزۀ آبخیز،
صادرات و واردات آب مجازی را بیه سیمت سیود بیشیینه
سوق داد .با توجه به اینکه اگر شاخص کمآبی بیش از 40
درصد باشد نشان دهندۀ کمبود شدید منابع آبیی و شیدت
باالی مصیرف آب اسیت .در ایین تحقییق مییزان شیاخص
کمآبی بهترتیب در حیوزۀ آبخییز پاییاب رودان و برآفتیاب
حاجیآباد حدود  66و  69درصد برآورد شد که حیاکی از
کمبود شدید در منابع آب دو حوزۀ آبخیز است.

جدول  .4شاخصهای محاسبه شده در حوزههای آبخیز مورد مطالعه

نام شاخص
کل منابع در دسترد حوضه
کل منابع استفاده شده
کل منابع مصرف شده در بخش کشاورزی
کل حجم صادرات آب
کل حجم واردات آب
خالص مبادله آب مجازی
شاخص شدت مصرف آب در بخش کشاورزی
شاخص وابستگی به واردات آب مجازی
شاخص خودکفایی به واردات آب مجازی
شاخص کمآبی
میزان آب برگشتی

واحدسنجش
*

MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
درصد
درصد
درصد
درصد
MCM

حوزۀ آبخیز پایاب رودان

حوزۀ آبخیز برآفتاب حاجیآباد

مقدار

مقدار

150
98/34
96
8/759
20/7
11/941
64
13/82
86/18
65/56
24/96

163
112/12
109/08
23/523
5/7
17/823
67
19
81
68/78
27/28

* :MCMمیلیون مترمکعب

 .4بحث و نتیجهگیری
در مطالعۀ حاضر به بررسی وضعیت آبی بیا تأکیید بیر
مفهوم آب مجازی پرداخته شده اسیت ،کیه در آن مییزان
آب مجییازی و همچنییین ارزش ریییالی آب مجییازی هییر
محصول با در نظر گرفتن درآمد ناخالص محصوالت قابیل
بررسی است که میتواند عاملی در تیییر الگوی کشیت در
منطقه باشد .بطورکلی نتایج نشان داد ،حجم صیادرات آب
مجازی از دو حوزۀ آبخیز میورد مطالعیه کیه دارای اقلییم
فراخشک گرم و فراخشک معتیدل اسیت ،بییش از واردات

آب مجازی است ،نتایج پهوهش [ ]7در مقیاد استانی در
هرمزگان نیز مؤیید ایین مطلیب اسیت و در واقیع اسیتان
هرمزگان علیرغم مشیکالت وسییع کیمآبیی ،همیه سیاله
بهعنوان صادرکنندۀ آب مجازی است .روند رو به افیزایش
کمآبی اهمییت آب مجیازی در امنییت غیذایی در اسیتان
هرمزگان ،که اکثر دشتهای آن در وضعیت ممنوعه قیرار
دارد ،پیوسته افزایش مییابد ،مبادلۀ آگاهانه آب مجازی با
تیییر در الگوهای کشت میتوانید بیه عنیوان ییک تیدبیر
سیاسیی و اساسییی در جهییت مییدیریت منییابع آب ،حفی
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محیطزیست ،توسعۀ کشاورزی و حف امنیت غذایی باشد
و با واردات محصوالت آببیر ،منیابع آب داخیل اسیتان را
حف نمود و در بخشهای دیگر به مصرف رساند.
نتایج مطالعه در مقیاد حوزۀ آبخییز در منیاطق میورد
مطالعه نشان می دهد ،کل منابع آبی موجود در دسترد در
دو حوزۀ آبخییز کیه از سیفرههیای آب زیرزمینیی تیأمین
میشود 64 ،درصد آن صرف بخش کشاورزی میشیود کیه
خود این عامل سبب شده شاخص خودکفیایی آب مجیازی
در بخش کشاورزی به بیش از  80درصد و شاخص کمآبیی
به بیش از  60درصد برسد .این بیدان معنیی اسیت کیه در
حوزههای آبخیز مورد مطالعه ،رفع احتیاجات غذایی بهطیور
کل از منابع آبی داخیل حوضیه تیأمین مییشیود و سیبب
کمبود شدید آب شده است .مطالعات محققیین در منیاطق
خشک و نیمهخشک ایران مثل بیرجند [ ،]1کرمیان [،]14
استان خراسان [ ]28نیز تأیید کنندۀ این مطلب است.
نتایج بیهدسیت آمیده نشیان داد ،در بیین محصیوالت
زراعییی ،گنییدم و ذرت بیهعنییوان عمییدهتییرین محصییوالت
مصرفکنندۀ آب مجیازی اسیت کیه دارای ارزش پیائینی
است ،نتایج محققین [ ]8نشان میدهد ،این مسئله ناشیی
از عملکییرد پییائین آنهییا در کشییت دیییم اسییت .در واقییع
میتوان اذعان نمود ،آب مجازی در این بخیش شیامل آب
مجازی سبز است که بهدلیل تبخیر زییاد ،سیبب کیاهش
ارزش آب مجازی و کاهش عملکرد در واحد سیطح شیده
است .افزایش عملکرد در واحد سطح به ازای آب مصیرفی
کمتر ،یکی از راه کارهای کیاهش آب مجیازی محصیوالت
تولیدی است که میتوانید منجیر بیه صیادرات کمتیر آب

مجازی میشود .عالوه بر این نتایج پیهوهش انجیام شیده
نشان مییدهید کیه بیا در نظیر گیرفتن درآمید ناخیالص
محصوالت کشاورزی ،ارزش ریالی آب مجازی در محصول
قابل بررسی است که مییتوانید عیاملی در تییییر الگیوی
کشت در بخش کیاربری اراضیی زراعیی در حیوزۀ آبخییز
محسوب گردد که همسو با نتایج محققین [ ]11در اییران
است .اصیال شییوۀ تولیید در بخیش کشیاورزی و ارتقیاء
سییطح بهییرهوری در مصییرف آب و مییدیریت نهییادههییای
کشییاورزی از راهکارهییای کییاهش آب مجییازی در بخییش
کشاورزی به شمار میرود و بدین ترتیب میتوان به منابع
کافی آب برای تولیید میواد غیذایی دسیت یافیت .اصیال
الگوی تیذیهای جامعه به سوی یک الگوی بهینه ،استفاده
از روشهای آموزشی و بیاال بیردن آگیاهیهیای میردم در
جهت بهتر کردن الگوی مصرف غذایی نیز باعیث کیاهش
واردات آب مجازی میشود .بیا تییییر و تعیدیل الگوهیای
کشت موجود در منطقه میتوان به حف محییط زیسیت،
توسعۀ پایدار کشاورزی ،خودکفایی و حف امنیت غیذایی
نیز نائل شد .با شناخت بیشتر پتانسیل و ظرفیت مبادالت
در استان هرمزگان مبادالت محصوالت کشاورزی میتوان
به مزیت نسبی دست یافت و با واردات محصوالت آببیر،
کمبییود منییابع آب و افییت دشییتهییا را جبییران نمییود و
همچنین تأکید بیشیتری بیر صیادرات محصیوالت بیومی
منطقه داشت .زیرا سیازگاری ایین محصیوالت بیا شیرایط
اقلیمی و نیاز آبی کمتر باعث میشود فشار بیر منیابع آب
زیرزمینی کاهش یافته و در جهیت تعیدیل منیابع آبیی و
کشاورزی پایدار پیش رفت.
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