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چکیده
کمبو ینابع آب کافی ،عالوه بر کاهش روند توسعه کشاورزی ر حال حاضر ،باع خسارات و زیرانهرایی نیرز ر آینرده خواهرد شرد.
یطالعه حاضر ،یطالعهای به ینظور ارائه راهکارهای پایدار ر یدیریت ینابع آب با استفا ه از یفهوم ر پای آب و کارایی یصررف آب زعفرران
ر سطح یلی از طریق تجزیه و تحلیل خوشهای ییباشد ،که با هدف شناسایی اولویت استانها به توجه به و شاخصه یذکور انجام شد .ر
این یطالعه ،حجم ر پای آب سبز ،آبی ،خاکستری و سفید ر تولید زعفران ر سطح کشور با بهکار یری چارچوب اصرلی طری وره آیراری
 8917تا 8939برآور ر ید .نتایج نشان ا  ،سهم هریک از اجزای ر پای آب شایل آب سبز ،آب آبی و آب خاکستری ر یحصول زعفرران
ر ایران بهترتیب  35 ،25و  85رصد است که یتوسط ر پای آب یجازی ناشی از آن  2764یتریکعب برکیلو رم تخمین ز ه شد .یحردو ه
تیییرات کارایی یصرف آب از  5/2تا  5/62یتییر است .ر بررسی اولویتبندی بر حسب و شاخص یعرفی شده ،استانهرا بره چهرار سرته
تقسیم شدند که لرستان ،کریانشاه ،همدان ،خراسان شمالی ،تهران ،کریران ،آذربایجران شررقی و زنجران ر سرته کمتررین ر پرای آب و
بیشترین کارایی یصرف آب و ر اولویت اول قرار یی یرند .استان لستان ،قزوین ،یرکزی ،البرز ،یز و خراسان رضوی و جنروبی ر زیرره
استان های با اولویت وم استان فارس و سمنان ر اولویت سوم و استان چهاریحال و بختیاری ر اولویت آخر قرار ار  .براین اساس ،توجه
به شاخصهایی همچون کارایی یصرف آب و ر پای آب ییتواند کمک شایانی به تصمیم یران ر زیینره تیییرر الگروی کشرت ر ینراطق
خشک و نیمه خشک و توسعه کشت یحصول فو

ر کشور ارائه نماید.

کلمات کلیدی :آب یجازی ،تحلیل خوشهای ،اولویتبندی ،آب سفید.
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و سته آب آبری و آب سربز تقسریمبنردی یریشروند .آبهرای

مقدمه
زعفران رانبهاترین یحصول کشاورزی و ارویری جهران و

زیرزیین ری و آبهررای سررطحی آب آب ری را تشررکیل ی ری هنررد،

یکی از یهمترین یحصوالتی است که برا توجره بره صرا راتی و

رحالیکه به رطوبت خاد ر یناطق غیراشرباع آب سربز یری-

ارزآوری آن توجه خاصی به آن یعطوف شده است ( Haulicek,

ویند .ینشاء آب آبی و آب سبز ،بارند ی است .آب باران بعرد از

 .)1985ایران نیز ر بین تولیدکنند ان زعفران ر نیا ،هرم بره

نفوذ ر خاد و قبل از اینکه به ینطقه اشباع برسرد آب سربز را

لحاظ تولید و هم سطح زیرکشت ،یقام اول را ارا ییباشرد ،لرذا

تشکیل یی هد ،رحالیکه آبهای زیرزیینی (ینطقره اشرباع) و

ساالنه حجم زیا ی از آبی که صرف تولید این یحصول ییشو ،

همچنین رواناب حاصل از ایرن بارنرد ی کره بره رو خانرههرا و

از کشور خارج ییشو (.)Bazrafshan e al., 2019

ریاچهها ،پشت سدها و تاالبها ییپیونرد  ،آب آبری را شرایل

یکی از عوایلی که ر بخش کشاورزی یوجب پرایین برو ن

ییشوند .کشراورزی یرم عمردتاً از بخرش آب سربز حاصرل از

کارایی آب شده عدم توجره بره ییرزان یصررف آب ر انتخراب

بارند ی تیذیه ییکنرد رحرالیکره کشراورزی آبری از آب آبری

یحصوالت کشاورزی و اعمرال نکرر ن الگروی کشرت یناسرب

یهارشده ای که به زیینهای کشاورزی هدایت ییشرو سریراب

بریبنای ارزش آب ر ینطقه است  .تجارت آب یجازی ییتواند

یی رر ( .)Hoekstra & Hung, 2002آب خاکسرتری ،بره

یک ابزار ر حل یشکالت جیرافیای سیاسی و حتی جلو یری از

حجم آبی اطال ییشرو کره طری فراینرد تولیرد یحصروالت

جنگ به سر آب باشد ( .(Allen, 2003برآور وار ات و صا رات

آلو هشده و کیفیت اولیه خو را از ست ا ه است .این آبها وار

آب یجازی ر یقیاس بین المللی و رون کشوری (استانی) برای

سیستمهای طبیعی آبی ییشو  .ییزان آبری کره الزم اسرت ترا

استفا ه بهینه از ینابع آب و خاد کشور بر اسراس پتانسریل هرر

بتوان کیفیت آبهای آلو ه را به سطح استاندار و یطلوب رساند،

ینطقه ییتواند بهعنوان یک راه کرار پایردار یردنظر قررار یرر

یعا ل حجرم آب یجرازی خاکسرتری ر نظرر رفتره یریشرو

انتقال آب یجازی یکی از یکانیزم های های ذخیره سازی ینرابع

( .)Obuobie et al., 2005تلفات آب آبیاری را نیز یریتروان

آب اخلی کشور و ستیابی به اینیت آبی ر سطح یلی ییباشد.

بهعنوان بخشی از ر پای آب ر تولید ر نظر رفت ،کره بره آن

ینابع آب شیرین ارای تیییررات زیرانی و یکرانی قابرل تروجهی

ر پرای آب سرفید وینرد ( Ababaei & Ramezani Etedal,

ییباشند ( .)Ridoutt & Pfister, 2010

.)2017
2

ر پای آب 8،شاخصی برای نشان ا ن حجمی از آبری اسرت

کارایی یصرف آب )  (WUEیعموالً بهعنوان شاخصی برای

که بهطور یستقیم یا غیریسرتقیم بررای تولیرد کراال و یرا ارائره

ارزیابی یصرف آب ر واحد تولیرد کشراورزی اسرت ( Howell,

هر ونه خدیات به یصرف ییرسد .این عرد بررای یحصروالت

;2001

کشاورزی ،شرایل یجمروع آب شریرین یصررفشرده ر طری
فرآیندهای زنجیره تولید یک یحصول خواهد بو ( & Hoekstra

 .)Chapagain, 2008ر چرخرره هیرردرولونی ،ینررابع آب برره
1 -Water footprint

&

Nyakudya

;2011

al.,

et

Morell

 .)Stroosnijder, 2014کارایی یصرف آب تحت تأثیر عوایرل
یتعد ی نظیر یدیریت ،آب و هوا و غیره قرار ار و این بهیعنای
ارزیابی تأثیر شیوههای یختلف بر کارایی یصرف آب است ( Lu

2 -Water Use Efficiency

ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران

.)et al., 2016

444

 )Nezhad Moshizi, 2018ر بررسری ر پرای آب یحصرول

با ظهور شاخص ر پای آب که نمایشی از یجمروع یصرارف

وجهفرنگی ر استان هریز ان اشراره کرر  .تحقیقرات یرذکور،

یسررتقیم و غیریسررتقیم ر بخررشهررای یختلررف جایعرره اسررت،

وضعیت آب یجازی و تجارت آب را برای یحصوالت یهرم و یرا

تحقیقات زیا ی ر راستای یدیریت نوین ینرابع آب برا رویکرر

عمده یناطق یختلف یور یطالعه قرار ا ند.

یکپارچه ر ایران و جهان انجام شده است که به بررسی ارتبراط
بین آب یور استفا ه و عملکر یحصول یور نظر ییپر ازند.

کمبو ینابع آب عالوه بر کاهش روند توسرعه کشراورزی ر
حال حاضر ،باع خسارات و زیانهایی نیز ر آینده خواهد شرد.

لو و همکاران ( )Lu et al., 2016به بررسی ارتباط کرارایی

بنابراین الزم است از هماکنون با اتخاذ تدابیر اصرولی و یعقرول،

یصرف آب و ر پای آب یجازی یحصول ندم زیسرتانه و ذرت

راهکارهایی را برای عبور از بحرانهای احتمالی آینده اندیشرید.

تابستانه پر اختند .نتایج نشان ا  ،بیشترین سرهم ر پرای آب ر

راهحل عبور از بحران باید راهحلی جرایعنگرر هرم از نظرر حفر

ذرت و ندم به ترتیرب یربروط بره آب آبری و آب سربز اسرت.

ینابع آب و هم از نظر تایین ینافع اقتصرا ی و ثبرات اجتمراعی

همچنین افزایش کارایی یصررف آب سربب کراهش ر پرای آب

باشد .یطالعه حاضر ،یطالعهای جرایع ر یردیریت ینرابع آب برا

یی ر .

استفا ه از یفهوم ر پرای آب و کرارایی یصررف آب زعفرران ر

یحققررین یتعرردی برره بررسرری آب یجررازی ر یحصرروالت

سطح یلی ییباشد که با هدف یعرفی ییزان ر پای هر استان ر

یختلف ر ایران ر یقیاس استانی و یا کشوری پر اختنرد کره از

تولید زعفران ،یحاسبه حجم آب یجرازی صررف شرده ناشری از

جمله یریتروان بره غالیحسرینپرور جعفرری نریا و همکراران

کشررت زعفررران ر هررر اسررتان ،بررسرری کررارایی یصرررف آب و

( )Gholam Hosein Pour Jafari Nejad et al., 2014ر

شناسایی استانهای ارای کارایی یصرف آب براال و ر پرای آب

استان کریان برای بررسی یزیت نسبی یحصول پسرته و خریرا

کم ییباشد تا راهگشایی جهت توسعه کشت این یاه ر ایرران

اییردی و همررایی ( )Omidi & Homaee, 2015ر بررسرری

بریبنای ید اه آب یجازی باشد.

یقدار آب یجازی نردم ر اسرتان فرارس صرافی و ییرلطفری
( )Safi & Mirlotfi, 2015ر بررسی حجم آب یجازی نیشکر
ر خوزسرتان سراالری و همکراران ( )Salari et al., 2016ر

مواد و روشها
م طقه مورد مطالعه و اطالعات آماری

تحلیل زیرانی و یکرانی تیییررات آب یجرازی نردم ر اسرتان

ر این پریوهش ،اطالعرات یربروط بره سرطح زیرر کشرت،

سیستان و بلوچستان شکوهی و همکاران ( Shokoohi et al.,

عملکر ر واحد سطح کاللره خشرک ،8ییرزان تولیرد ،رانردیان

 )2016ر بررسی حسرابداری ر پرای آب جهرت تعیرین الگروی

آبیاری ،تاریخ کشت و تیپ خاد یحصوالت ینتخب از سال نایه

کشررت بهینرره ر شررت قررزوین آبابررایی و ریضررانی عترردالی

سازیان جها کشاورزی طی سالهای  8917تا  8939بررای 83

( )Ababaei & Ramezani Etedali, 2017ر بررسی ر پای

استان که ر جدول  8ارائه ر یرد ،اسرتخراج ر یرد .همچنرین

آب یحصوالت نردم ،جرو و ذرت ر کرل کشرور بذرافشران و

ا ههای اقلیمی از سرازیان هواشناسری هرر اسرتان ( IRIMO,

همکاران ( )Bazrafshan et al., 2018; 2019ر بررسری آب

 )2015ر ینطقه یور نظر تهیه ر ید که ا هها شرایل سرری

یجررازی یحصرروالت زراعرری و برراغی ر اسررتان هریز رران و
بذرافشان و رکانی نیا یشریزی ( Bazrafshan & Gerkani

 -8ینظور از عملکر ر اینجا ،عملکر کالله خشک زعفرران اسرت کره وار برازار اخلری و
خارجی یی ر .
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زیانی بارش ،رصد رطوبرت نسربی ،سراعات آفترابی ،حرداقل و

خشک قرار ارند ،که حداقل و حرداکثر یتوسرط برارش سراالنه

حداکثر رجه حرارت هوا و سرعت برا طری وره آیراری یرور

بهترتیب  47و  963ییلی یتر و حداقل و حرداکثر یرای یتوسرط

یطالعه یی باشد .ینطقه یرور یطالعره  83اسرتان تولیرد کننرده

ساالنه  82و  28رجه سانتی را است.

زعفران ر ایران است که ر اقلیم های فراخشک ،خشک و نیمه
جدول – مشخصات اقلیمی استانهای تولیدکننده زعفران در ایران
Table 1- Climate profile of producer's saffron in Iran

متوسط عملکرد

سطج زیرکشت

Yield mean
)(kg.ha-1

Planting area
)(ha

5.14

83.63

6.19

440.37

4.45

39.52

1.96

40.41

3.41

12941.64

3.15

57240.96

5.15

374.36

4.63

19.25

2.80

72.99

3.24

335.74

3.45

27.65

5.10

342.36

4.58

43.70

3.95

48.60

5.45

39.70

3.27

62.36

4.35

33.03

4.39

446.34

نوع آب و هوا
Climate type
(De
)Martonne

متوسط بارش ساالنه

متوسط دمای ماهانه

Annual rainfall average
)(mm

Monthly
temperature
)average (°C

239

13

خشک

141

17

خشک

202

18

298

11

133

17

خشک

212

16

نیمه خشک

226

13

300

12

112

19

252

19

298

14

118

17

369

16

350

18

387

17

260

14

290

12

47

21

نیمه خشک
Semi- arid
Arid
Arid

نیمه خشک
Semi- arid

فرا خشک
Extra- Arid
Arid
Semi- arid

نیمه خشک
Semi- arid

فرا خشک
Extra- Arid

خشک
Arid

نیمه خشک
Semi- arid

فرا خشک
Extra- Arid

نیمه خشک
Semi- arid

نیمه خشک
Semi- arid

نیمه خشک
Semi- arid

نیمه خشک
Semi- arid

نیمه خشک
Semi- arid

فراخشک
Extra- arid

استان
Province

آذربایجان شرقی*
East Azarbaijan

اصفهان
Esfahan

تهران
Tehran

چهاریحال و بختیاری
Chaharmahal-o
Bakhtiari

خراسان جنوبی
South Khorasan

خراسان رضوی
Razavi Khorasan

خراسان شمالی
North Khorasan

زنجان
Zanjan

سمنان
Semnan

فارس
Fars

قزوین
Qazvin

کریان
Kerman

کریانشاه
Kermanshah

لستان
Golestan

لرستان
Lorestan

یرکزی
Markazi

همدان
Hamedan

یز
Yazd

* اطالعات جدول ییانگین رازیدت هفت ساله بو ه که از سازیان هواشناسی کشور اخذ ر یده است.
*The table information is an average of 7 years old that has been obtained from (IRIMO) the Iran metrological organization.
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یحصررول فررو  ،از نظررر یصرررف آب ر زیررره یحصرروالت

یتر یکعب (،)Hoekstra & Chapagain, 2008

غلظت

کشاورزی با نیاز آبی پرائین برو ه کره یحصرول تولیردی ارای

واقعی نیترونن ر ینابع آب ریافت کننده بره کیلرو رم ر یترر

ارزش اقتصا ی باالیی است .ایا از آنجائی که عمویرا ر ینراطق

عمق آب آبیاری برای هر یاه ر طول فصل رشرد

کمباران ایران کشت ییشو ،لذا بهینهسازی الگوی کشت ر این
یناطق ،افزایش کرارایی یصررف آب و اسرتفا ه پایردار از آب ر
بخش کشاورزی ایری یهم یحسوب ییشو .

یکعب،

به ییلییتر ،و عد  85فاکتور تبدیل واحد از ییلرییترر بره یترر
یکعب ر هکتار ییباشد .یقا یر
رفته شد .ر این یطالعه

ر شرایط آبی  %85ر نظرر
تنها برای کو های نیترونن

بکار رفته شده اسرت .حرداکثر غلظرت نیتررونن ر ینرابع آب

برآورد اجزای ردپای آب

ر این یطالعه ،حجم ر پای آب سربز ،آبری و خاکسرتری ر

ریافت کننده براساس استاندار

 US-برابر با  85ییلی-

تولید برا ام ر سرطح کشرور برا برهکرار یری چرارچوب اصرلی

رم بر لیترر اسرت و چرون اطالعرات قیقری از غلظرت واقعری

( )Hoekstra & Chapagain, 2008و ر پررای آب سررفید

نیترونن ر ینابع آب ریافت کننده ر ست نیست ،ایرن یقردار

( )Ababaei & Ramezani Etedal, 2017طری وره آیراری

برابر صفر ر نظر رفته شد ).(Chapagain et al., 2006

 8917تا  8939برآور ر ید.
ر نرم افزار  Cropwatیعا له فائو پنمن یانتیس بره عنروان
روش استاندار به ینظور یحاسبه نیاز آبی زعفران ،ر نظر رفته
شد (رابطه .)8نیاز آبی 8هر یاه یجموع ییزان تبخیرر سرطحی و
تعر از یاه است که پارایترهای اقلیم ،زیان تولید ،روش آبیاری

()8
()2
()9

و نوع یاه از یهمترین پارایترهای یثثر بر آن هستند.
ر روابط زیر ،
آب آبی ،

ر پای آب سبز،
ر پرای آب خاکسرتری و

ر پای
ر پرای

آب سفید و برر حسرب یترر یکعرب ر هرر کیلرو رم یریباشرد
( .)Shokoohi et al., 2016همچنرین

یجمروع بارنرد ی

یثثر ( برا اسرتفا ه از روش  )USDA S.C. Methodر طرول

کارایی مصرف آب )(WUE2

کارایی یصرف آب ) (WUEیکی از شاخصهای یطررح ر
خصوص سرنجش ییرزان بهررهوری آب کشراورزی اسرت .ایرن
شاخص ر واقع نسبت یقدار یحصول تولید شده بره ازای یقردار
آب یصرفی (تبخیر -تعر ) یاه است .ر این تعریرف یریتروان
بهجای تبخیر -تعر

یاه یقردار آب یصررفی ر یزرعره را (برا

تبخیر و تعر هر یاه به ییلی-

لحاظ کر ن راندیان کاربر آب آبیاری) جانشرین کرر ه و یقردار

رصرد تلفرات

تولید یحصول را به ازای واحد حجم آب یصرفی ر آبیاری بره-

کو های نیترونن،

نر یصرف کرو بررای هرر یراه بره

ست آور  .هر چه این نسبت بیشتر باشد نشران هنرده یصررف

کیلو رم ر هکتار،

غلظت بحرانی نیترونن به کیلو رم ر

وره رشد یاه به ییلییتر،
یتر،

عملکر هر یحصول به تن ر هکترار،

1 . CWR

صحیحتر آب است (.)Lu et al., 2016
2 . Water Use Efficiency
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کیلو رم ر هکتار ر سال است ( )FAO, 2014لرذا برا ر نظرر

()4

رفتن پائین بو ن علمکر ر واحرد سرطح ر ایرران ،افرزایش
ر رابطه فو  Y :یقدار یحصول خشک ،ترر و یرا جزیری از

یحصول که به یصرف ییرسد بر حسب کیلو رم ر هکتار VW

آب یصرف شده توسط یاه (تبخیر -تعر واقعی یاه) بر حسب
یتریکعب ر هکتار.

عملکر از طریق روشهایی همچون آرایرش کاشرت و افرزایش
تراکم بنه ر واحد سطح ،زیران یناسرب کرو شریمیایی و کرو
ایی ،استفا ه از بقایای یاهی و یاهان و یرالچهرای پوششری
یی تواند سبب کاهش ر پای آب ر اجزا یختلف آن ر .
ر پای آب سبز ر یحدو ه  ،8485 -827 m3.kg-1آب آبری

آنالیز آماری

ر این تحقیق از تحلیل خوشهای ر یحیط  SPSS16جهت
ستهبندی استان های با خصوصیات یشابه برا سرطح تشرابه 33
رصد طی وره یتوسط آیاری ر اجرزای ر پرای آب و کرارایی
یصرف آب استفا ه ر ید .تحلیل خوشرهای یرک روش آیراری
یبتنی بر ا ههای کمی است ،با توجه به این که این ا هها قابل
اندازه یری و یحاسبه ییباشند بنابراین نتیجه به ست آیرده از
این روشها ،قیقتر و از اعتمرا بریشترری برخرور ار هسرتند
.تحلیل خوشهای فرآیند ر هبندی نمونهها به زیر یجموعرههرایی
اسررت کرره ر رابطرره بررا یسررئله خاصرری ارای یعنرری و یفهرروم
یی باشند .این نمونهها بهطور یثثری سازیان هی یریشروند ترا
جایعهای را که نمونه یری ییکنیم یشخص نمایند.
نتایج و بحث
برآورد اجزاء ردپای آب

یقا یر تولید ،عملکر و یصرف کو زعفران به تفکیرک هرر
استان طی وره آیاری  8917تا  8939ر جردول  2ارائره شرده
است .ر واقع  %855تولید زعفران ر ایران آبیاری ییشرو  .برر
اساس نتایج به ست آیده ،ییانگین عملکرر سراالنه زعفرران ر
ایران  4/84کیلو رم و یجموع تولید ساالنه ر کل کشور 221/4
تن ر سال است .همچنین ییانگین یصرف کو نیترونن خالص
ر ایران  854/1کیلو رم ر هکتار است .این ر حرالیسرت کره
ییزان عملکر ر کشرورهایی یاننرد ایتالیرا  1/9و اسرپانیا 7/34

 9433/47 -331/49 m3.kg-1و آب خاکسررررررررتری m3.kg-1

 244 -41/48یتییر اسرت .ییرانگین کرل ر پرای آب ر تولیرد
زعفران ر استانهای ینتخب  2764 m3.kg-1که از ایرن یقردار
 %25آب سرربز %75 ،آب آبرری و  %85آب خاکسررتری اسررت
(شکل.)8

بر اساس اطالعات ارائه شده ،باالترین سهم ر پای آب سربز
را بهترتیب به استانهای لستان ،لرستان و کریانشاه برهترتیرب
 26 ،21و  25رصد هستند .یناطق یستعد کشت زعفران ر ایرن
استانها ارای بارش یثثر یناسبی هستند ،لذا سهم ر پای سربز
بیشتر شده است .کمترین سهم ر پای آب سبز را استانهای یز ،
خراسان جنوبی و سرمنان برهترتیرب برا  4 ،9و  %4ارا هسرتند،
استان های فو جزء یناطق بیابانی فراخشرک ایرران برا ییرزان
بارش یثثر کم بو ه و بارش سهم ناچیزی ر ر پای آب ار .
سهم ر پای آب آبری ر تولیرد زعفرران  %75اسرت .از ایرن
نقطهنظر استانهای یز  ،سمنان و خراسان جنوبی برهترتیرب برا
 44 ،44و  %44بیشترین سرهم آب آبری را نسربت بره یجمروع
ر پای آب ر کشور ارا هستند .ر یقابل اسرتانهرای لسرتان،
لرستان و کریانشاه بهترتیرب برا  94 ،92و  %96کمتررین سرهم
ر پای آب آبی را ارا هستند .بدلیل باال بو ن برارش یرثثر ،نیراز
آبی ر استانهای با بارش یناسب و سهم ر پای آب آبی کاهش
یییابد.

ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران

شکل  -مقدار هر یک از اجزاء ردپای آب در تولید زعفران در استانهای اصلی تولید کننده زعفران در ایران
Figure1- Water footprint components of Saffron producing provinces of Iran.
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سهم ر پای آب خاکستری ر تولید زعفران ر ایرران حردو

( .)Ridoutt & Pfister, 2010لرذا ر پرای کرل بره یصررف

 %4است که استانهای لستان و چهاریحرال و بختیراری بره-

یستقیم و غیریستقیم آب ر تولید یحصوالت کشاورزی و اثرات

ترتیب با  6و  %4بیشرترین سرهم ر پرای آب خاکسرتری را ارا

زیست یحیطی ناشی از آن اللت ار که کاربر آن یری توانرد

هستند .یتوسط بارش ر ایرن ینراطق براال و بره همران یقردار

ارزیابی جایعتری از بهرهوری آب زراعی ،تحلیل توزیرع زیرانی و

آبشویی کو شیمیایی نیز باالست و ر یقابل ر استان خراسران

یکانی کشت اشت (.)Lu et al., 2016

شمالی کمترین سهم ر پای آب خاکستری را ارا هستند.

سهم ر پای آب آبی باالترین سهم را ر بین استانهای تولید

ر پای کل آب بر اجزای یصرف آب شایل آب سربز ،آبری و

کننده زعفران ارا هستند ،که نشان یی هد سرهم زیرا ی از آب

خاکستری اللت ار کره شرایل فراینرد یصررف آب از زیران

ر این استانها طی آبیاری از بین ییرو که شاید هیچگراه بره

کاشت تا بر اشت اسرت .یضرافاً برر آن کرل یصررف آب یرک

سفرههای آب زیرزیینی نرسد .این ر حرالی اسرت کره بریش از

یحصول شایل آب ابی و آب سبز اسرت کره هرر یرک اثررات و

 455شررت ر ایررران یررن جملرره شررت یشررهد و نیشررابور بررا

هزینههای یتفاوتی بر آب ر سترس ارند .یصرف آب سربز ر

فرونشست جدی روبرو است ( .)Madani, 2014این استانها ر

تولید یحصوالت کشاورزی از اب باران است که بررروی یحریط

اقلیم خشک و نیمه خشک با ییزان باران کم و نیاز آبری براالی

زیست اثرات سوئی ندار و ر یقابل آب آبی از آبهای سطحی و

یاه یواجه هستند.

یا زیرزیینی است که اثرات آن بر یحیط زیسرت یشرهو اسرت

شکل  -سهم هر یک از اجزای ردپای آب در تولید زعفران در استانهای اصلی تولید کننده زعفران در ایران براساس سطح تشابه %99
Figure 3- Shares of Saffron water footprint components in the major Saffron producing provinces of Iran based on 99%
similarity.
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شکل  -خوشهبندی ردپای آب کل در استانهای اصلی تولیدکننده زعفران در ایران براساس سطح تشابه  99درصد
Figure 4- Clustering of in WFTotal in the Saffron producing provinces in Iran based on 99% similarity.

از طرفی ر این اسرتان هرا تلفرات آبیراری بره لیرل شریوه
نایناسب آبیاری نیز سبب افزایش سرهم ر پرای آب آبری شرده

 2-3کارایی مصرف آب )(WUE

است ،بطوریکه عدم یدیریت صحیح و نایناسب ر نحوه آبیاری،

براساس نتایج ،یحدو ه تیییر کارایی یصرف آب زعفرران ر

تعدا فعات آبیاری بیش از حد یاه و تراریخ و زیران نایناسرب

ایران بین  5/2تا  5/62کیلو رم بر یتریکعرب اسرت .کرمتررین

ابیاری سبب کاهش عملکر زعفران ر این ینراطق شرده اسرت

کارایی یصرف آب ،یربوط به استان چهاریحرال و بختیراری برا

(  )Shirzadi Laskookalayeh et al., 2017که لزوم کنتررل

عملکر  8/36کیلو رم ر هکتار و بیشترین یربروط بره اسرتان

تلفات آبیاری ،افزایش راندیان آبیاری به کمک روشهای نروین

اصفهان برا عملکرر  6/83کیلرو رم ر هکترار اسرت .شرکل 4

و تاریخ یناسب آبیاری ر این استانها جهت افرزایش بهررهوری

کارایی یصرف آب را ر استانهای تولید کننده زعفران را نشران

آب و عملکر ضروری بهنظر ییرسد .از طرفری کمتررین سرهم

یی هد .یقدار کارایی یصرف آب به ست آیده برای یحصوالت

ر پرای آب سرفید یربرروط بره اسرتانهررای لرسرتان ،لسررتان و

و استانهای تولیدکننده زعفران ر کشور ،طیفی از ییزان کارایی

آذربایجان شرقی است ،توزیع آب سبز ر استانهای فو نشران

یصرف آب یحصوالت ر هر ینطقه و یا ر یقایسره برا ینراطق

یی هد ،وجو ییزان برارش یناسرب ر ینراطق فرو  ،بخرش

یختلف است .ینابع کاهش و الیل پایین بو ن کارایی یصررف

زیا ی از نیاز آبی یاه توسط رطوبرت یوجرو ر پروفیرل خراد

آب یحصوالت ر یناطق یختلف قطعاً به عوایرل و پارایترهرای

تایین یی ر  .لذا بر این اسراس ر اسرتانهرای فرو ایکران

زیا ی از جمله شرایط اقلیمی ،کیفیت آب و خاد ،نوع ینبرع آب

افزایش راندیان آبیاری سبب کاهش سهم ر پای اب سفید یری-

و سیستم آبیاری ،یسائل یدیریت برهزراعری و برهنریا ی ،ارقرام

ر .

یاهی ،یالکیت و یسراحت اراضری و ییرزان و نروع عملیرات و
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نها ههرای کشراورزی بسرتگی اشرته اسرت ( Morell et al.,

روشهای کاهش تبخیر یانند یرالچپاشری و اسرتفا ه از یاهران

.)2011

یقاوم به تبخیر ،تیییر زیان کشت و ننوتیپ یاهی ار ( Lu et

با توجه به نتایج کارایی یصرف آب ،استانهای تولید کننرده
ر چهار روه ستهبندی شدند ( شکل  .)6روه اول که بریش-

 .)al., 2016لذا توجه به ایرن یسرئله یریتوانرد سربب افرزایش
کارایی یصرف آب ر اقلیمهای فراخشک ر .

ترین کارایی یصررف آب را ار شرایل اسرتانهرای اصرفهان،
آذربایجان شرقی ،لرستان و خراسان شمالی است که رنرج تیییرر
کارایی یصرف آب بین  5/44ترا  5/62کیلرو رم برر یتریکعرب
است .طیف تیییر کارایی یصرف آب ر روه وم برین  5/42ترا
 5/48کیلو رم بر یتریکعب است که شرایل اسرتانهرای البررز،
لستان ،یز  ،تهران ،زنجان ،کریانشاه و همدان اسرت .ر رروه
سوم بین  5/95تا  5/94کیلو رم بر یتریکعب شایل استانهرای
فرارس ،سررمنان ،خراسران رضرروی ،خراسران جنرروبی ،قررزوین و
یرکزی است .استان چهاریحال و بختیاری برا کمتررین کرارایی
یصرف آب ( 5/25کیلو رم بر یتریکعب) ر رروه چهرارم قررار

 3-3بررسی ارتباط بین کارایی مصرف و ردپای آب

شکل  ،7تیییر کارایی یصرف آب زعفران را نسبت به ر پای
کل آب این یحصول ر استانهای تولید کننرده زعفرران نشران
یی هرد .برا توجره بره شرکل ،براالترین کرارایی یصررف آب و
پائین ترین ر پای آب یربوط به لرستان و پرایینتررین کرارایی و
باالترین ر پای آب یربوط به استان چهاریحال و بختیاری است.
کارایی یصرف آب برا ییرزان ر پرای آب نسربت عکرس ار  ،و
افزایش یقدار ر پای آب ،سبب کاهش کارایی یصرف آب یری-
شو .

یی یر  .این شباهت ر سطح  33رصد است.
کارایی یصرف آب به فاکتورهای یتعد ی همچون عملکرر
ر واحد سطح ،راندیان آبیاری ،ییزان تبخیر و تعر  ،اسرتفا ه از

شکل  -5کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب) در استانهای اصلی تولید کننده زعفران در ایران
Figure 5- Water use efficiency (Kg.m-3) in the major saffron producing provinces of Iran.
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شکل  -6خوشهبندی کارایی مصرف آب در استانهای اصلی تولیدکننده زعفران در ایران
Figure 6- Clustering of in WUE in the Saffron producing provinces in Iran.

شکل  -7تغییرات کارایی مصرف آب زعفران نسبت به کل ردپای آب در استانهای تولیدکننده زعفران در ایران
Figure 7- Changes in WUE & WFT in the saffron producing provinces in Iran.

بررسی میرزان تشرابه اسرتانهرا در شرا صهرای مرورد

کیلررو رم) و کررارایی یصرررف آب خیلرری زیررا (  5/47تررا 5/62

بررسی

کیلو رم بر یتریکعب) اسرت .لرذا ایرن اسرتان هرا ر صردر اول

استانهای تولید کننده زعفران با توجه به و شاخص ر پرای

اولویت کشت زعفران قرار یی یرند چرا که کرارایی یصررف آب

کل و کارایی یصرف آب نیز خوشهبندی شدند (شکل  1و جدول

باال و ر پای آب کمتر نسبت به سایر استانها ارنرد .ر خوشره

 .)2ر خوشه اول استانهای آذربایجان شرقی ،اصفهان ،تهرران،

وم استانهایی با ر پای آب یتوسط و کارایی یصررف آب زیرا

خراسان شمالی ،زنجان ،کریان ،کریانشاه ،لرستان و همردان برا

قرار ارند ،شایل البرز ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،قرزوین،

ر پای آب کم و کارایی یصرف باالی آب قرار یی یرند .ر ایرن

لستان ،یرکزی و یز که ر این استانها طیف ر پای آب برین

استانها ر پای آب کم (بین  8768/7تا  2942/2یتریکعرب برر
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 2476/1تا  9984/8یتریکعب بر کیلو رم و کارایی یصررف آب

کیلو رم بر یتریکعب) است .جالب توجره اسرت کره بره لحراظ

بین  5/958تا  5/44کیلو رم برر یتریکعرب اسرت .اسرتانهرای

شرایط آب و هوایی و همچنین ذخیره آب سبز یوجو ر اسرتان

نایبر ه ر ر ه وم اولویت کشت زعفران قرار ارند .استانهرای

چهاریحال و بختیاری ،ور از انتظار بو که این استان ر اولویت

اولویت اول و وم ،به لحاظ شرایط آب و هوایی و ییرزان برارش

آخر کشت زعفران قرار یر  .پائین بو ن عملکر زعفران ر این

بسیار یناسب توسعه کشت یرم هسرتند (بجرز اسرتان خراسران

استان یهمترین لیل باال بو ن ر پای آب و پائین بو ن کرارایی

جنوبی و یز ) ،توسعه کشت یم سبب ییشو  ،ر پرای آب آبری

یصرف آب است ،لذا الزم است ،یسئولین ایر ر خصوص توسعه

ر تولید زعفران ر ایران کاسته شده و ارزش اقتصا ی آب صا ر

کشت ر استانهای با پتانسریل براال ،بره ایرر تررویج یردیریت

شده افزایش یابد .ر ر ه سوم استان فارس و سرمنان برا ییرزان

آبیاری ر جهت کاهش هدررفت ،راهکارهایی ر جهت افرزایش

ر پای آب زیا ( 9431/1تا  9786/4یتریکعرب برر کیلرو رم) و

عملکر زعفران که ینتج به کاهش ر پا یی ر  ،توجه ویریهای

کررارایی یصرررف آب کررم ( 5/9کیلررو رم بررر یتریکعررب) قرررار

نمایند.

یی یرند .طبق آیارنایه جها کشاورزی بیش از  41رصد اراضی
زراعی و باغی ر استان فرارس یبتنری برر اسرتفا ه از آب سربز،

نتیجهگیری

بارش یثثر و بصورت کشت یم است .ینراطق شرمالی اسرتان

ر این یطالعه و شاخص ر پرای آب و کرارایی یصررف آب

فارس پنجمین تولیدکننده عمده زعفران ایرران هسرتند کره بره

یحصول زعفران از طریق تجزیه و تحلیل خوشرهای ر اسرتان-

لحاظ کیفیت ،هم تراز زعفران استان خراسان رضوی اسرت .لرذا

های اصلی تولیدکننده زعفران یور بررسی تحلیل قرار رفتنرد.

توسعه کشت زعفران ر این یناطق با تأکید بر پتانسریل اراضری

با توجه به هریک از شاخصها استانهای تولید کننرده زعفرران

زارعی و تیییر الگوی کشت باغات کمباز ه ر بوانات ،اسرتهبان،

ستهبندی شدند ،ر نهایت نیز با استفا ه از هر و شاخص یرک

اقلید و سپیدان سربب کراهش ر پرای آب ر یقیراس اسرتانی و

ستهبندی کلی برای استانهای تولیدکننده زعفران ارائه شد.

ارزآوری قابل توجهی خواهد شد .عمدهترین تولیدکننده زعفرران

بررسی توزیع ر پای کل آب ر تولید زعفرران ر  83اسرتان

استان سمنان ،شهرستان شاهرو (روستای ابر) است که به لحاظ

تولیدکننده زعفران ر ایرران حراکی از اینرة وسریع ر پرای آب

ارتفاع از سطح ریا و ییزان بارش بسیار یستعد کشرت زعفرران

یی باشد و این تیییرات عمدتاً بدلیل تفاوت ر ترکیب شرایط آب

است .براساس زارش جها کشراورزی اسرتان سرمنان ر سرال

و هوایی ،روه رشد و زیان لدهی ،ارتفاع از سطح ریا ،یصررف

 ،8937روستای ابر با عملکر  85/6کیلو رم ر هکترار زعفرران،

کو و شرایط خاد حا ث ر یدهاند.

رکور کشور را شکست .تبدیل اراضی باغی یانند زر الرو ،هلرو و
آلو به اراضی زعفران ر این یناطق ،سبب کاهش حجرم ر پرای
کل یحصوالت کشاورزی و افزایش بهرهوری اراضی یی ر .
استان چهاریحال و بختیاری به تنهایی ر ر ه چهرارم قررار
یرری یررر ایررن اسررتان ارای ر پررای آب بسرریار زیررا (4483/6
یتریکعب بر کیلو رم) و کارایی یصررف آب بسریار کرم (5/25
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شکل  -8خوشهبندی ردپای کل آب و کارایی مصرف آب در استانهای اصلی تولیدکننده زعفران در ایران
Figure 8- Clustering of in WFTotal, WFE & WUE in the Saffron producing provinces in Iran.
جدول  -دستهبندی استانهای تولیدکننده زعفران بر طبق شاخصهای WFTotal & WUE
Table 2- Classification of saffron producing provinces according to indices WF Total and WUE

اولویت
Rank
1
2
3
4

دستهبندی ردپای آب

دستهبندی کارایی مصرف آب

Water footprint
clustering

Water use efficiency
clustering

کم

خیلی زیا

)Low (<2475

)Exerme (0.45-0.62

نام استان
Province name

همدان ،کریان ،کریانشاه ،لرستان ،خراسان شمالی ،زنجان ،اصفهان آذربایجان شرقی
Hamedan, Kerman, Kermanshah, Lorestan, Nort K, Zanjan,
Esfahan, East Az

یتوسط

زیا

لستان ،البرز ،یرکزی ،یز  ،قزوین ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی

)Middle (2476-3597

)Sever (0.44-0.301

Golestan. Alborz, Mrkazi, Yazd, Razai K, Qazvin, South K

زیا

یتوسط

فارس و سمنان

)Sever (3598-3716

)Midlle (0.3-0.2

Fars, Semnan

خیلی زیا

کم

چهاریحال و بختیاری

)Extreme (>3717

)Low (<0.2

Chaharmahl and Bakhtiari

استانهای یز  ،خراسان جنوبی و خراسان رضروی براالترین

استانهای لرستان ،لسرتان و آذربایجران شررقی اسرت .ضرمناً

سهم آب سفید را ر ییان استانهای تولیرد کننرده زعفرران ارا

توزیع آب سبز ر سطح سه استان یذکور نشان یی هرد ییرزان

ییباشند .این استان ها ر اقلیم خشک و نیمه خشک برا ییرزان

قابل توجه بارش ر این ینراطق ،یوجرب براالتر برو ن یتوسرط

باران کم و نیاز آبی باالی یاه یواجره هسرتند .از سروی یگرر

رطوبت خاد و رفع بخش قابلتوجهی از نیاز آبی یاه یی ر .

یدیریت نایناسب آبیاری ،تعدا آبیاری و حجرم آبیراری بریش از

سهم ر پای آب خاکستری ر تولید زعفران طی وره آیاری

نیاز یاه و تاریخ و زیان نایناسب آبیاری سبب کراهش عملکرر

یور یطالعه ،بطور یتوسط  %4که با یصرف بهینه کو شیمیایی

زعفران (کاهش بهرهوری و افزایش ر پای آب) ر ایرن ینراطق

از نظررر زیررانی و یقرردار آن و همچنررین انتخرراب ننوتیررپهررای

شده است .از طرفی کمترین سهم ر پای آب سرفید یربروط بره

ساز ارتر با شرایط اقلیمی ،کاهش سرهم آب خاکسرتری ر ایرن

8931  زمستان،4  شماره،7  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

- ییزان تبخیر و تعر و نوع یردیریت آبیراری ر اولویرت،سطح
.بندی کشت زعفران بسیار یثثر است
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.ینطقه قابل حصول است
بررسی کارایی یصررف آب ر یحصرول زعفرران ر ایرران

بسیاری از یحققین افت شدید آب زیرزیینی و کمبرو ینرابع

 یتییرر5/2  ترا5/62  یحدو ه کارایی یصرف آب برین، نشان ا

 خشک و نیمه خشک ایران را رزارش،آبی ر یناطق فراخشک

 وابسته به عملکرر و ییرزان تبخیرر و، کارایی یصرف آب.است

 از آنجرائی کره زعفرران بره عنروان یکری از ارزآورتررین.ا هاند

 ییرزان کرارایی، هر قدر عملکر کمترر باشرد،یاهی است

، یحصوالت صا راتی ایران ر ایرن ینراطق یحسروب یریشرو

تعر

.یصرف آب کاهش یییابد

توسعه کشت این یحصول نیازیند برنایه ریزی قیق و یردیریت

 استان تولید کننرده زعفرران83 ، نتایج این تحقیق نشان ا

 لذا ر این زیینه توجه به شاخصهرایی همچرون، ینابع آب ار

ر ایران به لحاظ و شاخصه ر پای آب و کارایی یصرف آب بره

کارایی یصررف آب و ر پرای آب یریتوانرد کمرک شرایانی بره

که این سته بندی یسرتقل از نروع، چهار سته تقسیم یی شوند

.تصمیم یران ر این زیینه ارائه هد

 لرذا عروایلی همچرون عملکرر ر واحرد.اقلیم ینطقه ییباشرد
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Abstract
Lack of adequate water resources not only reduces the trend of agricultural development but
also causes damage and losses in the future. This study is a comprehensive research on water
resource management using water footprint approach, water footprint accounting and water use
efficiency by clustering analysis. In this study, water footprint of green, blue, gray and white in
saffron production are calculated using principle framework during 2008-2014. These indicators
were calculated using data and common methodology. The result showed that the share of WF Green,
WFBlue, WFWhite and WFGray is 12, 39, 44 and 5%, respectively in saffron production for which a
mean water footprint of 4900 m3.kg-1 is estimated. The amount of water footprint accounting and
water use efficiency is calculated to be 1.91-5.93 m3.kg-1 and 0.2-0.62 kg.m-3, respectively. In
assessing prioritization of provinces using two indicators, the provinces were divided into four
categories. Lorestan, Kermanshah, Hamedan, North Khorasan, Tehran, Kerman, East Azerbaijan
and Zanjan provinces including the lowest water footprint accounting and water footprint while
these provinces have the highest water use efficiency. The category of these provinces has the first
rank. Golestan, Ghazvin, Markazi, Alborz, Yazd, South Khorasan and Razavi Khorasan provinces
have the second rank, Fars and Semnan have the third rank and Chaharmahal and Bakhtirai have
the last rank of priority. Based on these results, considering indicators such as water use efficiency,
water footprints and footprint counting can help decision makers to develop the cultivation of
Saffron.
Keywords: Virtual Water, Cluster Analysis, Prioritrization.
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