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  چکیده 

 ايدانه ذرت همچون برمواجه بوده است. اما کشت محصوالت آب یو خشکسال یبا مشکل کم آب رانیا ریاخ هايدهه یط

وري آب مصرفی در جهت آگاهی از مقدار دقیق کل آب مصرفی و بهرهبا توجه به اهمیت در مناطق مختلف وجود دارد. 

از دیدگاه  و بهره وري آب ايآب ذرت دانه يردپا یهواشناس هايراستا با استفاده از داده نیدر ا ،مدیریت منابع آب

از آن است که متوسط سهم  یحاک جینتا. قرار گرفت یمورد بررس 2014تا  2000دوره  يدر استان فارس برااقتصادي 

است.  شتریدرصد) ب 52/0درصد) و سبز( 4/9( یآب آب يدرصد) از ردپا 76/35( يدرصد) و خاکستر 3/54( دیآب سف

آب زیرزمینی، برگشت  هاي در سه بخش تغذیه به سفره ايمحصول ذرت دانه دیدرصد منابع آبی در تول 50لذا بیش از 

 جینتا .شود هاي سطحی وارده شده یا بر اثر تبخیر از دسترس گیاه خارج می به جریان ،یآب ابعمجدد و تغییر کیفیت من

 یهر مترمکعب آب مصرف وريبهره شیافزاو آب  يبه بعد کاهش در مقدار کل ردپا 2009از آن است که از سال  یحاک

 دیو سف يسهم آب خاکستر جیکشاورز با توجه به نتا يبرا یافتیسود در شیرخ داده است. اما افزا ايذرت دانه دیدر تول

جهت حفظ درآمد  شودیم شنهادیلذا پ ستیراستا ن کیمنابع آب در  يداریآب و پا تیفیبا حفظ ک ايذرت دانه دیدر تول

  توأم اتخاذ گردد. هاياستیس گرید يمنابع آب از سو يداریسو و پا کیاز  انکشاورز

  وري آب اي، بهرهردپاي آب، ذرت دانه قلحداکلیدي:  گانواژ

 

 مقدمه  - 1

 نیمطرح شده است و اول نیمحقق يبه عنوان موضوع مهم از سو قایو آفر یشرق يایبخصوص در آس ایکمبود آب در دن 

کمبود آب  صیاما تشخ) Couture، 2002وBontemps ( دیگرد انیب 1910 هاي¬مطالعات در مورد موضوع کمبود آب در دهه

 ستمیدوم  قرن ب مهیبطور گسترده در ن افتهیتوسعه و توسعه الدر ح يو اثرات آن بر کشورها یمشکل جهان کیبه عنوان 

سهم  يدر کشاورز یآب مصرف). Hastings ،1960 و Smith,  Ciriacywantrup,1951 Tolley ;1961 و1956مطرح شد (

 رسدیم رصدد 90در حال توسعه به  يسهم در کشورها نیاز منابع آب جهان را به خود اختصاص داده و ا يدرصد 70تا   50

)Molle ،2002  وPostel ،2001 .(بر  ياثرات بخش کشاورز تیریو مد ییشناسا ،يآب در کشاورز ادیز اریمصرف بس لیبه دل

  Shen، 2009و همکاران Falkenmark(تصاص داده است به خود اخ نیرا از طرف متخصص يشتریمنابع آب، توجه و ضرورت ب

رو  يتقاضا ،يرشد اقتصاد ت،یجمع شیمحققان معتقدند که افزا نیهمچن). Boehlert ،2010و  Strzepek، 2008و همکاران 

را در  يآب کشاورز يتقاضا برا ،ياقتصاد-یاجتماع طیشرا رییتغ نیو همچن میاقل رییو تغ يمحصوالت کشاورز يبه رشد برا

و  ندهیآ ییغذا تیامن يرا برا يوارد نموده و مخاطرات جد ببه منابع آ ینیسنگ هاي¬داده و فشار و تنش شیافزا ندهیآ

و  2005 ،و همکارانMilly ،2009و 2002و همکاران،  Rosegrant(فراهم خواهد نمود  ستزی¬طیمح داریتوسعه پا

Bruinsma ،2003  آن  میاقل ریتاث حتآب هر محصول در هر منطقه ت يو ردپا هیپا یآب مصرف زانیم یاز طرف). 2005و

به  ازیاست، لذا ن ریو راندمان کاربرد آب در آن منطقه متغ يکشاورز اتیمردم، عمل یمصرف يالگو دات،یتول زانیمنطقه، م

شاخص جامع  کیآب به عنوان  يهر محصول را به حساب آورد. شاخص ردپا یآب واقع ازیاست که بتوان با آن ن یمفهموم
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بار توسط هوکسترا در  نیاول يشاخص برا نی. اباشدیهر منطقه م میو اقل طیبر اساس شرا یمصرف بآ واقعی مقدار دهندهنشان

مورد استفاده قرار گرفته  ایدر نقاط مختلف دن نیتوسط متخصص ايبه طور گسترده ریاخ هايو در سال یمعرف 2002سال 

به حجم  ،یآب آب ي. ردپادیو سف يخاکستر سبز، ،یآب آب ي: ردپاشودیم میمحصول به چهار جز تقس کیب آ ياست. ردپا

 یآب سبز، به سهم آب حاصل از بارندگ يخالص) اشاره دارد. ردپا ازی(ن ردگییمحصول مورد استفاده قرار م دیکه در تول یآب

 درکه  یکودها و سموم سازيقیرق يکه برا شودیاطالق م نیریاز آب ش یبه حجم ،يآب خاکستر يموثر مرتبط است. ردپا

، Chapagainو   Ramezani Etedali  ،2014،Hoekstraو  Ababaei(است  ازنی مورد اندمحصول استفاده شده دیتول ندیفرا

  .کندیرا مشخص م ياریحجم تلفات آب دیآب سف نیهمچن .)2011، 2008و همکاران  Hoekstraو 2008

از  یکیآب روبرو است و استان فارس  نهیدر زم يقرار دارد که با مشکل جد يجزو کشورها یکنون طیدر شرا رانیا

 یآت يهاسال يبتوان برا نکهیا يبرا نیمواجه است. بنابرا ینیرزمیآب ز هاي¬کاهش سفره دیاست که با مشکل شد هاییاستان

از  یکی. ذرت گیردقرار  یمصارف مختلف مورد بررس انیم یآب مصرف زانیم ستالزم ا شود نیمنابع آب تأم داریبه صورت پا

غله به حساب  نیبعد از گندم و برنج سوم رکشتیباشد. از نظر سطح زیم هیدر تغذ تیاهم يغالت مهم و پر محصول و دارا

اول  يهادر مقام دیکشت و تول ریفارس، خوزستان و کرمانشاه از نظر سطح ز يهااستان 1396بر اساس آمار در سال  و دآییم

 دیدرصد تول 50از  شی(ب ايهزار تن ذرت دانه 60شهرستان داراب (استان فارس) با برداشت  نیتا سوم قرار دارند. همچن

در استان فارس، حفر  یرغم بروز خشکسال یاستان به خود اختصاص داده است. عل نیاستان فارس) مقام نخست را در ا

بر مانند برنج و ذرت و ...  و توسعه کشت محصوالت آب يمختلف به مزارع کشاورز یاراض لیتبد رمجاز،یغ ومجاز  يها چاه

 شتیمع يها راه نیتر یاز اصل يکشاورز داراب، که  شهرستان گرید يکرده است. از سو تر¬ياستان جد نیبحران آب را در ا

سخت آن اقدام  اریو تبعات بس یتوجه به مسئله کم آب دونبر ب محصول آب نیهمچنان به کشت ا شود یمردمانش محسوب م

 . ندنماییم

آب برنج در  يردپا یآب محصوالت مختلف پرداخته شده است. از جمله در پژوهش يردپا یمطالعات مختلف به بررس در

 1325مترمکعب در سال با متوسط  784000برنج  يآب برا يمطالعه ردپا نیا هاي¬افتهیشد. بر اساس  یبررس یسطح جهان

است. در  يدرصد آب خاکستر 8و  یدرصد آب آب 44آب سبز،  هدرصد آن مربوط ب 48که  باشد¬یهر تن م يمترمکعب به ازا

است.  یاز آب آب شیب اي¬بخش آب سبز به نسبت قابل مالحظه ن،یپیلیو ف انماریم لند،یتا تنام،یو ،يهند، اندولز يکشورها

،  Hoekstraو  Chapgain( باشد¬یبرابر آب سبز م 4از  شیب یو پاکستان آب آب کایمتحده آمر االتیاست که در ا یدر حال نیا

 نیدر چ اي¬آب محصوالت دانه يدر محاسبه ردپا یتنش-یو وزن یدو روش حجم گرید اي¬در مطالعه نیهمچن). 20011

 یتنش- یو در روش وزن لوگرمیمترمکعب بر ک 25/1برابر  یدر روش حجم اي¬آب محصوالت دانه يشد. مقدار کل ردپا یبررس

 یآب محصوالت زراع يمحاسبه ردپا یحاصل شد که روش حجم جهینت نیا تیبدست آمد. در نها لوگرمیمترمکعب بر ک 51/0

در ). 2015و همکاران،   Wangکردند ( انیاز آب سبز ب اي¬محصوالت دانه شتریمسئله را استفاده ب نیکاراتر است و علت ا

و همکاران،  نژاد¬يپورجعفر نیآب در محصوالت مختلف پرداخته شده است (غالمحس يردپا یبه بررس یمطالعات زین رانیا

 ).1396و همکاران،  یاعتدال ی؛ رمضان1395؛ بهمنش و همکاران، 1395و همکاران،  ي؛ منتصر2010

مختلف بوده  عیصنا نیآب به شکل کارا ب صیتخص یچگونگ یاساسسؤال  ریاخ هاي¬مطالعات صورت گرفته در دهه در

و   Schoengold( دیمطرح گرد ياز جنبه اقتصاد ياریآب آب ياستفاده کارا نهیبه مطالعات در زم ازین 1980است. از دهه 

Zilberman ،2005 (در  يدر توسعه کشاورز ياریآب تیاهم رغمیمطرح شد. عل يصاداز جنبه اقت ياریمناسب آب ستمیو س

 یو سالمت عموم ییغذا تیدر امن ياریآب تیچون اهم يترقیعم يموضوع کمبود آب به بحث ها ،ياقتصاد وابسته به کشاورز

در  یآب مصرف یقعوا زانیاز م یها آگاهمطرح شده که الزمه آن یمختلف يهاسمیمرتبط شد. جهت استفاده کارآمد از آب مکان

 اي¬محصول ذرت دانه يآب برا يردپا يمطالعه برآورد اجزا نیا یاساس هدف اصل نیباشد. بر همیمحصوالت مختلف م دیتول
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با محاسبه سود  ي. در مرحله بعدباشد¬یکه با بحران کمبود آب مواجه شده است م رانیاز محصوالت مهم در ا یکیبه عنوان 

به  (m^3/ha( ي¬دوره رشد محصول ذرت دانه یآب ط يو با در نظر گرفتن کل ردپا اي¬ذرت دانه دیهر هکتار تول يبه ازا

  آب پرداخته شد.  وري¬محاسبه بهره

 قیروش تحق - 2

در این بخش مراحل ارزیابی ردپاي آب محصوالت زراعی مورد بحث قرار گرفته است. این روش براي محصوالت سالیانه و 

) از حاصل جمع اجزاي آبی، WFprocباشد. کل ردپاي آب در طی دوره رشد محصول (میچندساله (مانند درختان) قابل کاربرد 

  شود: سبز، خاکستري و سفید حاصل می

)1( ������ = ������.����� +������.���� +������.���� +������.����� 

شود، یعنی حجم آب به ازاي هر واحد محصول واحد محصول بیان میتمام اجزاي ردپاي آب در این بخش براي هر 

  ) محاسبه خواهند شد:3) و (2(مترمکعب در تن). که هر یک از آنها به صورت روابط (

)2(  ������.����� =
��������

�
 

)3( ������.���� =
�������
�

 

، نیاز به 1هاي کشاورزي بدست آورد. همچنین براي میزان آب مصرفیتوان از آمارنامهعملکرد محصوالت سالیانه را می

 باشد. متوسط مصرف ساالنه گیاه در طول عمر محصول می

  شود:) محاسبه می4جزء خاکستري در ردپاي آب رشد یک محصول، با استفاده از رابطه (

)4(  ������.���� =
(� × ��)/(���� − ����)

�
 

حداکثر غلظت قابل  ����درصد تلفات کود نیتروژن در اثر آبشویی،   αنرخ کاربرد کود نیتروژن در هر هکتار،  ARکه 

در این  αباشد. مقدار غلظت طبیعی براي آالینده بررسی شده (کیلوگرم در مترمکعب) می ����قبول (کیلوگرم در مترمکعب) و 

. همچنین حداکثر غلظت نیتروژن در منابع آب دریافت )2006و همکاران،   Chapgain(ر گرفته شد درصد در نظ 10مطالعه 

میلی گرم بر لیتر در نظر گرفته شد و از آنجایی که اطالعات دقیقی از غلظت  10برابر با  US-EPAکننده بر اساس استاندارد 

و  Mekonnen(کننده در دسترس نیست این مقدار برابر با صفر در نظر گرفته شد واقعی نیتروژن در منابع آب دریافت

Hoekstra ،2010(. 2013تا  2000اي از آمارنامه کشاورزي براي دوره زمانی مقدار کود نیتروژنه مصرفی در تولید ذرت دانه 

  آوري شد. جمع

- ، میلیET( 2تار) با انباشت تبخیر و تعرق روزانه، مترمکعب در هکCWUاجزاء سبز و آبی در میزان آب مصرفی محصول (

 شود: متر در روز) در طول دوره رشد محاسبه می

)5( 
�������� = 10 ×��������

���

���

 

)6(  
������� = 10 ×�������

���

���

 

به منظور تبدیل عمق آب  10باشد. عامل تبخیر و تعرق آب آبی می ������بیانگر تبخیر و تعرق آب سبز و  �������که 

متر به حجم آب در سطح زمین بر حسب مترمکعب در هکتار است. حاصل جمع این اعداد در طول دوره رشد بر حسب میلی

ایی که محصوالت گیرد. از آنج) تا روز برداشت (معادل با طول دوره رشد بر حسب روز) صورت میday=1گیاه از روز کاشت (

                                                 
1 -Crop Water Use (CWU) 
2 - Daily Evapotranspiration 
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تواند به میزان قابل توجهی بر مصرف آب مختلف تفاوتهاي قابل توجهی در طول دوره رشد دارند، از این رو این عامل می

)، تاثیر بگذارد. مصرف آب سبز و آبی بیانگر کل بارندگی و کل آب آبیاري خارج شده از زمین در طول CWUمحاسبه شده (

  شود:) استفاده می7آب سفید از رابطه (دوره رشد است. براي محاسبه 

)7(  ������� =
(����� − �������)

�
 

) بر راندمان آبیاري (در این �������بیانگر نیاز ناخالص آب آبیاري است که از تقسیم نیاز خالص آب آبیاري ( �����که در آن 

  آید. شده است) بدست می درصد در نظر گرفته 60مطالعه راندمان آبیاري 

باشد. در این مطالعه به منظور محاسبه تعرق مرجع می-قدم اول در محاسبه نیاز آبی گیاهان برآورد مقدار دقیق تبخیر

هاي روزانه هواشناسی شامل دماي حداقل، دماي مونتیث استفاده شد. همچنین داده-تبخیر و تعرق و نیاز آبی از روش پنمن

، رطوبت نسبی و ساعت آفتابی به عنوان پارامترهاي ورودي مدل استفاده شدند. اطالعات هواشناسی از حداکثر، سرعت باد

  آوري شد. جمع 2013تا  2000ایستگاه هواشناسی شهرستان داراب به صورت روزانه براي دوره زمانی 

باشد. این اطالعات مد این محصول میاي نیاز به اطالعات هزینه و درآوري آب در تولید ذرت دانهبه منظور محاسبه بهره

اي و تقسیم آن کشاورزي جهاد کشاورزي بدست آمد. در نهایت با محاسبه سود حاصل از هر هکتار تولید ذرت دانه از آمارنامه

شان وري آب نگردد. بهره) محاسبه می8وري آب (ریال بر مترمکعب) با استفاده از رابطه (بر کل ردپاي آب این محصول، بهره

  اي توانسته چند ریال براي کشاورزي منفعت ایجاد نماید.دهد که هر مترمکعب آب براي تولید ذرت دانهمی

)8(  ���� =
��

���
 

سود ناخالص بر   NBکل حجم آب مصرف شده براي تولید محصول بر حسب مترمکعب در هکتار،  TWFکه در این رابطه 

باشد. جهت محاسبه سود ناخالص از تفاضل درآمد (حاصلضرب قیمت وري آب میبیانگر بهره NBPDحسب ریال در هکتار و 

هاي کاشت، داشت و برداشت) براي دوره زمانی مورد اي ( شامل هزینهدر عملکرد) از هزینه متغیر کشت یک هکتار ذرت دانه

  مطالعه استفاده شد. 

  نتایج و بحث - 3

تبخیر تعرق بالقوه در شهرستان  2014تا  2000هاي هواشناسی روزانه براي دوره زمانی دهدر این مطالعه، با استفاده از دا

اي تبخیر و تعرق گیاهی و در نهایت داراب استان فارس محاسبه شد. سپس با استفاده از ضریب گیاهی براي محصول ذرت دانه

اي در شهرستان داراب استان براي محصول ذرت دانهبا استفاده از تبخیر و تعرق گیاهی و معادالت مربوطه اجزاي ردپاي آب 

گزارش شده است.  2014تا  2000هاي ) براي سال1اي در جدول (فارس بدست آمد. اجزاي مختلف ردپاي آب ذرت دانه

درصد) از ردپاي آب آبی  76/35درصد) و خاکستري ( 3/54نتایج این جدول حاکی از آن است که متوسط سهم آب سفید (

، آب 83/286تا  153و آب آبی از  1434تا  984درصد) بیشتر است. ردپاي آب سفید از  52/0صد) و سبز(در 4/9(

دهد که باشند. همچنین نتایج نشان میمتر مکعب بر تن، در دوره مورد مطالعه در نوسان می 2/1027تا  44/717خاکستري از

باشد. باالترین ردپاي می 2000-2013رمکعب بر تن در طی مت 26/2391متوسط ردپاي آب در طول دوره رشد گیاه برابر با 

  متر مکعب بر تن است. 1929مقدار  با  2013و کمترین آن مربوط به سال  2685با مقدار  2007آب مربوط به سال 

  سال
  اجزاي ردپاي آب (مترمکعب بر تن)

  کل آب سفید آب خاکستري آب سبز  آب آبی

2000  209/27087 3/8860729 735/8277 1395/9991 2344/9838 

2001 235/64764 1/3799852 806/17027 1434/7916 2477/9895 

2002 210/21468 0/2446947 759/1009 1359/3023 2328/8626 

2003 194/54174 0/2711424 717/44938 1330/9877 2243/2499 
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 ذرت دانه اي شهرستان داراب محصوالت در مترمکعب بر تن)(آب ردپاي اجزاء -1جدول 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته

  ، روند اجزاي ردپاي آب نمایش داده شده است که آب آبی، سفید و خاکستري روندي کاهنده دارند. )1(در نمودار 

  

.  
  2013-2000 اي در شهرستان داراب براي دوره زمانی: روند اجزاي ردپاي آب ذرت دانه1نمودار 

 آبی درصد) مابقی 3/54( درصد 50 از بیش و رسیده گیاه مفید مصرف اي بهذرت دانه آبیاري آب حجم درصد 50 از کمتر

 هاي سفره به جریان تغذیه، در شود کهاست با عنوان آب سفید، از دسترس گیاه خارج می گیاه براي مفید و مصرف غیرقابل که

 همانطور که پیشتر گفته شد، .شود می خارج گیاه دسترس از شده وارده سطحی هاي جریان به مجدد برگشت زیرزمینی و آب

 مجازي آب حجم معادل رسـاند، مطلـوب و استاندارد سطح به را آلوده هايآب کیفیت بتوان تا اسـت الزم که آبی میزان

اي به میزان قابل توجهی که محصول ذرت دانهشود شود. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میمی گرفته نظر در خاکستري

باشد. به طور نماید که این امر ناشی از کاربرد باالي کود نیتروژنه در تولید این محصول میزیست میآب آلوده وارد محیط

ازي مترمکعب آب براي پاکس 43/854اي نیاز به متوسط در طی دوره مورد مطالعه به ازاي تولید هر تن محصول ذرت دانه

 76/35باشد. همچنین با توجه به سهم باالي آب خاکستري (متوسط دوره مورد مطالعه حدود کیفیت آب آلوده ایجاد شده، می

اي توجه به این مقوله جهت دستیابی به پایداري منابع آب در منطقه مورد درصد) نسبت به کل ردپاي آب محصول ذرت دانه

 هاي سفره به تغذیه بخش سه در ايدر تولید محصول ذرت دانه منابع آبی درصد 50 از بنابراین بیشگردد. مطالعه، آشکار می

 خارج گیاه دسترس از تبخیر اثر بر یا شده وارده سطحی هاي جریان به کیفیت منابع آبی، تغییر و مجدد برگشت زیرزمینی، آب

  . شود می

) 2مترمکعب آب محاسبه شد. نتایج این بخش در جدول (وري هر آوري و بهرهدر مرحله بعد اطالعات هزینه و درآمد جمع

ریال در سال  33282563و  2004ریال در سال  157450ارائه شده است. کمترین و بیشترین مقدار سود ناخالص برابر با 
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آب آبی آب سبز آب خاکستري آب سفید

2004 268/63113 2/561297 980/53968 1344/7566 2596/4887 

2005 266/51431 22/4303 983/64127 1329/953 2602/5389 

2006 261/25598 27/244483 931/73587 1376/3407 2596/577 

2007 286/83441 0/6479709 1027/2178 1370/6332 2685/3333 

2008 252/96926 5/5159521 908/45325 1366/84 2533/7784 

2009 254/73016 32/100485 934/71409 1337/6857 2559/2305 

2010 237/76516 0 847/28534 1377/4347 2462/4852 

2011 174/62723 21/587126 815/05993 1051/6589 2062/9332 

2012 170/40573 19/040883 751/98035 1112/3212 2053/7481 

2013 152/99998 29/21372 762/87805 1395/9991 1929/5306 
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رد اي در طی دوره موهاي ثابت و تورم زدایی شده) حاصل از کشت ذرت دانهمی باشد. سود ناخالص (بر اساس قیمت 2013

باشد. اما در این دوره با کاهش کل ردپاي آب براي این محصول مواجه هستیم، مطالعه از یک روند افزایشی برخوردار می

  باشد.وري آب متأثر از دو عامل ذکر شده در حال افزایش میبنابراین بهره

  ايدانهوري آب ذرتمتوسط هزینه تولید، درآمد و بهره -2جدول 

اي نمایش داده شده است. آب براي تولید ذرت دانهوري هر مترمکعب آب مصرفی و ردپاي ) بهره2همچنین در نمودار (

-اي مواجه هستیم که این امر میبه بعد با کاهش در مقدار کل ردپاي آب ذرت دانه 2009نتایج حاکی از آن است که از سال 

تولید باشد. هاي نوین آبیاري و تغییر تکنولوژي تواند به دلیل کاهش تلفات آب مصرفی (آب سفید) ناشی از بکارگیري سیستم

در سال باشیم. اي می وري هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ذرت دانه) به بعد شاهد افزایش بهره2009بنابراین از این سال (

اي کسب نموده است که ریال کشاورز سود ناخالص براي کشت ذرت دانه 181به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی حدود   2009

رسیده است. این افزایش بر اساس  2013ریال در سال  213ریال افزایش یافته و به مقدار  470به  2010این رقم در سال 

  باشد.و عملکرد این محصول میاي نمودار ناشی از کاهش مصرف آب،  افزایش قیمت ثابت هر کیلوگرم ذرت دانه

  

 
 در شهرستان داراب 2013تا 2000اي طی دوره زمانی وري کشت ذرت دانهمقایسه کل ردپاي آب و بهره -2نمودار  

  نتیجه گیري و پیشنهادات - 4

 و جامع نسبت به تعیین شاخص تريواقعی نگرش موجب مختلف، نقاط در کشاورزي ناپایدار توسعه و جمعیت افزایش

آب  تفکیک چهار جز آب آبی، آب سبز، آب خاکستري و به( کشاورزي مصرفی محصوالت آب میزان تعیین در آب ردپاي کارآمد
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مجموع بهره وري

 سال
 بهره وري آب  سود ناخالص  کل متوسط درآمد متوسط عملکرد متوسط هزینه تولید 

ریال بر مترمکعب) 10( (ریال در هکتار) (ریال در هکتار) (تن در هکتار) (ریال در هکتار)  

2000 4325910 19686/542 6506258/216 2180348/216 11/075324 

2001 4582470 18987/964 6819757/797 2237287/797 11/782663 

2002 6487120 18951/783 8707430/052 2220310/052 11/715573 

2003 6270800 19314/885 10504473/5 4233673/502 21/919227 

2004 8347550 16357/879 8505000 157450 0/9625331 

2005 8341820 16344/295 10173818/77 1831998/772 11/208796 

2006 8677400 17215/281 10740584/7 2063184/699 11/984612 

2007 10038490 16148/843 10524010 485520 3/0065313 

2008 11552750 17229/464 18767750/47 7215000/468 41/875942 

2009 15167130 16913/611 18240469/71 3073339/708 18/170808 

2010 13284540 17953/522 21872442/54 8587902/54 47/834082 

2011 13560350 15635/125 26526760/9 12966410/9 82/931292 

2012 13560350 16871/217 38199016/81 24638666/81 146/03965 

2013 37165630 15624/362 70448192/93 33282562/93 213/01711 
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اي در استان فارس (شهرستان داراب) سفید) شده است. از این رو در این مطالعه اجزاي ردپاي آب براي کشت ذرت دانه

نماید. بنابراین محاسبه شد. از سوي دیگر کشاورز تصمیمات تولیدي خود را براساس منابع در اختیار و کسب درآمد اتخاذ می 

هاي آبی اخیر نیز وري آب مصرفی در جهت مدیریت منابع آب با توجه به بحرانبهرهآگاهی از مقدار دقیق کل آب مصرفی و 

تواند در جهت دستیابی به معیشت پایدار براي کشاورز و سیاستگذاران مفید باشد که در مطالعه کنونی به آن پرداخته شده می

 است.  

 4/9درصد) از ردپاي آب آبی ( 76/35ري (درصد) و خاکست 3/54نتایج حاکی از آن است که متوسط سهم آب سفید (

 به تغذیه بخش سه در ايدر تولید محصول ذرت دانه منابع آبی درصد 50 از درصد) بیشتر است. لذا بیش 52/0درصد) و سبز(

 دسترس از تبخیر اثر بر یا شده وارده سطحی هاي جریان به کیفیت منابع آبی، تغییر و مجدد برگشت زیرزمینی، آب هاي سفره

شود به منظور استفاده کامل از آب و استفاده مجدد از منابع آبی تلف شده در جریان از این رو، پیشنهاد می. شود می خارج گیاه

نابراین، سازي آب و استفاده مجدد از آن مانند سیستم زهکشی مناسب بهره گرفت. بهاي مناسب ذخیرهفرایند تولید، از فناوري

باید نیز هاي خاکستري  هاي افراد، داشتن محیط زیست بهتر و منابع آب بیشتر، آب هزینهبراي کاهش مصرف آب، کاهش 

  .بازیافت شوند

اي در طی دوره مورد مطالعه از یک هاي ثابت و تورم زدایی شده) حاصل از کشت ذرت دانهسود ناخالص (بر اساس قیمت

وري آب ردپاي آب براي این محصول مواجه هستیم، بنابراین بهره باشد. اما در این دوره با کاهش کلروند افزایشی برخوردار می

به بعد با کاهش در مقدار کل  2009است که از سال نتایج حاکی از آن باشد. متأثر از دو عامل ذکر شده در حال افزایش می

سفید) ناشی از بکارگیري تواند به دلیل کاهش تلفات آب مصرفی (آب اي مواجه هستیم که این امر میردپاي آب ذرت دانه

وري هر مترمکعب آب ) به بعد افزایش بهره2009هاي نوین آبیاري و تغییر تکنولوژي تولید باشد. بنابراین از این سال (سیستم

اما افزایش سود دریافتی براي کشاورز با توجه به نتایج سهم آب خاکستري و سفید . رخ داده استاي مصرفی در تولید ذرت دانه

جهت حفظ درآمد شود اي با حفظ کیفیت آب و پایداري منابع آب در یک راستا نیست لذا پیشنهاد میولید ذرت دانهدر ت

وري باالي آب از سال هاي توأم اتخاذ گردد. جهت حفظ بهرهکشاورزان از یک سو و پایداري منابع آب از سوي دیگر سیاست

اي (و یا کاهش هزینه هاي تولید) به همراه کاهش مصرف قیمت ذرت دانه به بعد که متأثر از افزایش عملکرد، افزایش 2009

به کشاورزان راستاي حفظ کیفیت آب  رافزایش عملکرد ددر جهت اي ذرت دانهتکنیک تولید گردد باشد پیشنهاد میآب می

  آموزش داده شود که مقدار مناسب و بهینه اي از کود نیتروژن را استفاده نمایند. 
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Survey economic and environmental of corn cultivation with a water footprint approach 

in Fars province 
Abstract  
In recent decades, Iran has faced with dehydration and drought. But there is cultivation of products 
with high water requirement, like corn in different regions. Considering the importance of knowing the 
exact amount of crop water use and water productivity for water resources management, in this regard, 
by using the weather data, water footprint and water productivity for corn was survived in Fars 
province for the period 2000-2014. The results show that the average share of white water (54.3%) and 
gray (35.76%) are higher than the blue (4.9%) and green (0.52%) water footprint. Therefore, more 
than 50% of the used water in the production of corn, in three parts, fed to groundwater aquifers, the 
return of water and the change in the quality of water resources, enters to surface streams or 
evaporated from the available plant. The results indicate that since 2009, a decrease in the total amount 
of water footprints and an increase in the productivity of each cubic meter of water used in the 
production of corn has occurred. However, increasing profits for farmers due to the results of the share 
of gray and white water in corn production is not the same either by maintaining water quality and 
sustainability of water resources. Therefore, it is recommended that coherent policies be adopted in 
order to maintain farmers' income and water resources sustainability. 

Keywords: Corn cultivation; Fars; Productivity; Water footprint 


