
 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 آب چيست ؟  پای رد در يزد استان جايگاه 

 محمد رضا اختصاصی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد و رئیس انجمن علمی مدیریت وکنترل مناطق بیابانی ایران

Mr_EKHTESASI@YAZD.AC.IR 

 چکيده :

يت  قابليت ها ، محدوديکي از نکات مهم در امر سياست گذاری آب در کشور مديريت راهبردی آن براساس 

مي باشد . به عنوان مثال بايد مشخص  SWOTبرنامه ريزی به روش  به عبارت ديگر يا ها ، فرصت ها وتهديد ها و

 و ايران يک سوم بارش ميانگين يزد به عنوان يکي از خشک ترين مناطق ايران بلکه جهان با استانگردد که  

 يا باشد مجازی بآ کننده صادر بايد ورزان وصنعتگران سختکوشو از سوی ديگرکشا بارندگي دنيا  هشتم يک

قرار نگرفته  مد نظر  ورکش توسعه ششم برنامه در بلکه در برنامه های توسعه استان؟ تنها نه که اليسو .؟ کننده وارد

 برای ار تحقيقاتي حاضر قرن آغاز در آب مديريت پروفسور هوکسترا، آرين.؟ است نشده فکری آن برای و

 ماميت آب ردپای. کرد مطرح را «آب ردپای» اصطالح و داد انجام هلند در يونسکو آب آموزشي انستيتوی

ويا  وموقعيت اقتصادی واردات .کندمي محاسبه را منطقه ويا يک فرآورده کشور، يک توسط شده مصرف آب

 که تاس آن، طرح اين ويژگي ر بازار اقتصادی جهان ومنطقه ويا کشور بررسي مي کند. ازدصادرات آن را 

رای مثال ب  مثال عنوان به . دهدمي ارائه جزئيات با را محصول هر توليد برای آب مصرف به مربوطه اطالعات

، چه رفمص آب ميزان چهتوليد هر واحد کاال اعم از کاشي ، آجر ، خيار سبز و غيره در استان يزد و يا کشور 

ه به در پايان با توجو وارزش آب وکاالی توليدی در بازار چه مقدار است؟  است شده آلوده يا تبخير ميزان

برای توازن وعدالت اقتصادی آب در يک منطقه بايد به توليد ،  شرايط زيست محيطي ، اجتماعي واقتصادی

ت ابدر يک اکوسيستم پايدار ويا ثومحيط زيست  . تا تعادل آب يشيدصادرات کدام کاالها انديا  واردات و 

ايد همچنان که استان يزد بگذاری شودسياست  ، منابع موجود بررسيضمن در نظر است تا  مقالهدر اين بماند . 

به عنوان به اولين صادر کننده خيار سبز گلخانه ای باقي بماند يا خير؟ استان يزد بايد به عنوان دومين استان 

 آيندهر صنايع آب بر صنايع فوالد ويا ديگ فعاليت های راراستم ؟ ونهايتا اينکهباقي بماند ياخيرصادر کننده کاشي 

 چه پيامد های زيست محيطي و اقتصادی به همراه خواهد داشت؟ استان يزد 

 کليد واژه:  رد پای آب ، آب مجازی ، برنامه راهبردی ، محيط زيست، 

 مقدمه :

ا ت تدوین کند یبین کشورکمی واقتصادی درون کشوری ویا  ای قصد دارد در مورد مصرف آب مجازی ترازنامه« ردپای آب»

اطق من . هدف این طرح توجه به این امر است که عدالت در مدیریت تولید ، تجارت و مصرف آب در منطقه وجهان بر قرار گردد. 

 جه خواهند شد. وگرنه با بحران بی آبی موا .آبی باید از صادرات آب مجازی بپرهیزندکشورهای درگیر مشکالت کمویا 
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در بسیاری از کشور ها  رد پای آب در قوانین و سیاست های کالن دیده شده است،  ولی در کشور ایران متاسفانه حتی در برنامه 

 نوز مشکله ،ششم توسعه، بحثی از آب مجازی ورد پای آب به میان نیامده است و این نشان می دهد که در کشور کم آبی مثل ایران

 صورت جدی در سبد مدیریت کالن وخرد از جایگاه درخوری برخوردار نمی باشد.  آب به کمبود

در شرایط زمانی کنونی باید مقدار و ارزش آب را در سبد اقتصادی کشور وخانوارها در نظر بگیریم . در شرایط کنونی باید در 

واقعی وذاتی یک واحد آب در  در تولید ، مصرف  مدارس عالوه بر باباآب داد باید اضافه کنیم بابا جه مقدار آب داد؟ تا ارزش

 ( . 1وحتی تجارت مشخص گردد )شکل 

 

: ارزش گذاری واقعی آب در بخش های مختلف ، تعریف آب مجازی و نهایتا تعیین رد پای آب  از الزامات برنامه ریزی  1شکل 

 کشور ها ومناطق خشک وفرا خشک از جمله استان یزد.

 

 بسیاری از استان های ایران مرکزی را تهدید می کند . بلکه  استان یزد نه تنها کیفیت آب وبحران کمیت 

ب از منابع زیر زمینی برداشت ومصرف می شود  در حالی که آمیلیون متر مکعب  1111ساالنه در سطح استان یزد چیزی حدود 

وجود دارد به عبارت دیگر میلیون متر مکعب کسری  011میلیون مترمکعب است. یعنی ساالنه حدود  011جایگزینی آن در حدود 

سانتیمتر سفره های زیر زمینی کل استان می  01درصد کمبود منابع آب در استان یزد وجود داردکه منجر به افت متوسط  01هرساله 

 ان اشاره نمود که هر ساله از طریق برداشت منابعوشود و این حجم آب تقریبا  معادل حجم آبی یک سد متوسط است. به نوعی می ت

 معادل یک سد از حیض انتفاع خارج می گردد. آب زیر زمینی در استان یزد 

منابع آب زیر  (TDS)مقدار امالح محلول درآب سال گذشته  0طی  از نظر کیفی نیز منابع آبی استان یزد با بحران مواجه است .

اطراف حلقه چاه آب آشامیدنی  0افزایش داشته است . بطور میانگین هر ساله چیزی در حدود درصد  011در حدود زمینی استان 
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براستی ارز این منابع  در استان یزد چیست و چه کسانی باید این اقدام  شهریزد به خاطر آلودگی بیو شیمیایی از رده خارج می شود.

ورزی ، صنعتی ، شرب و بهداشت وغیره صورت نگیرد نمی مهم را انجام دهند ؟ ارزش گذاری آب در بخش های مختلف کشا

مدیریت مناسبی بر این کاالی مهم وراهبردی اعمال نمود . و  منافع اقتصادی و تجاری آب نیز مانند بسیاری از کاالهای دیگر در 

و به صورت قانون چه کسانی باید ارزش های زیست محیطی از جمله آب را برآورد دست عده ای باقی خواهد ماند. براستی 

 ودر چه زمانی عدالت اقتصادی آب بصورت جامع وگسترده شکل خواهد گرفت؟ درآورند؟

آیا براستی به اندازه زمین خواری برای آب خواری وقاچاق آب در استان های کم آب ویا بی آب کشور فکری شده است؟ و آنها که بدون 

 حساب وکتاب از این کاالی ملی یا انفال بهره  می برند شناسایی شده اند؟ 

سود آب قاچاق به جیب چه کسانی  و ؟می شودچاق یزد آب قا از جملهکشور آیا می توان گفت که در بسیاری از استان های خشک 

 ؟ می رود

ی ماز شهرت خاصی برخوردارکشور وحتی جهان  درمصرف آب   درست است که  کشاورزان استان یزد به دلیل مدیریت صحیح

گلخانه ر و اتحت فش کشت های غرقابی به  تبدیل اقدامات مهمی در راستایدر طی یک دهه اخیر باشند و مسولین استان یزد نیز 

یک  یک دیدگاه آمایشی و یابا استان  توسعه ای ا یهای برداشته اند که براستی جای قدردانی و تشکر دارد  ولی آیا در راهبرده

 ؟ رد پای آب توجه شده است علمی به این نکته مهم دیدگاه 

صادر کننده کشاورز و وارد کننده خیار سبز از جیرفت وبندر عباس  قبلسال  01تا  که استان یزد سوال اینجا است که چرا و چگونه 

به یزد  رد پای آب در استان چرا بود در دو دهه اخیر خود به واردکننده کشاورز وصادر کننده خیار سبز تبدیل شده است ؟ براستی

 ست؟وآیا این راهبرد برای استان خشک وکم آب یک راهبرد مناسبی ا خوبی قابل رویت نیست؟ 

با نگاه دیگر می توان همین سوال را از توسعه بخش صنعت و استقرار پاره ای از صنایع آب بر از جمله آجر ، کاشی ، فوالد و غیره 

 اردکان  پرسید؟–در استان یزد بخصوص دشت یزد 

 : بررسی منابع در گذسته وحال حکایت از اینچنین  خبر هایی در استان دارد  

سئول اظهار یک مقام متحلیلی بر روی آنها صورت گیرد ؟  به عنوان مثال توسط برنامه ریزان وکارشناسان خبره آب که بد نیست 

تن محصوالت  111هزار و  00۳با اشاره به تولید .  وی   هکتار رسیده است 1111در یزد به  ای  گلخانههای سطح زیرکشت  ،داشت 

 ظرفیتعمده   ، این استان در حال حاضر از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است  وی اضافه نمود ای در یزد گفتگلخانه

 .می باشدهزار تن  011ای استان خیارسبز با ظرفیت صادراتی محصوالت گلخانه

یلیون متر مکعب می م 01ا معادل دهزار تن خیار سبز در یزد حدو 071آب مجازی الزم برای تولید حدود این در حالی است که  

  .تا کوچک استشود . که به اندازه یک سد متوسط 
 

ای را هدست آمده از آب فراوان و انرژی یارانمحصول به: رییس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی دکتر سعید نیریزی بنا به اظهار  

 مجازی آب به این روش، تجدیدنظر اساسی کنیم در حالی که باید در صادراتبا قیمت بسیار اندکی به دیگر کشورها صادر می

 کنیم.
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 -ده باال یزد مثلودامنه های شیرکوه  استان  در مناطق ییالقی   ارزش هر لیتر آب قاچاق غیر قابل شرببر اساس برآورد های اولیه 

است . به  تومان 01111 آب در  هر متر مکعبقیمت  یعنی  است است .تومان به ازاء هر لیتر  01 در حدود  یجسان و طزرجان 

. آیا با ادامه این تومان خرید وفروش می شود . این هم به صورت قاچاقی وشبانه  111111لیتری حدود   0111تانکر  عبارت دیگر،

 وضع شرایط آب در آینده بحرانی تر نخواهد شد؟

آب مجازی هر کیلو خیار  بگیریم فقط  ارزش لیتر در نظر 111اگر خوشبینانه آب مجازی هر کیلو خیار سبز را در دشت یزد معادل 

 تومان می شود. در حالی که قیمت هر کیلو خیار سبز در بازار کمتر از این مقدار است.  0111سبز، حدود 

استان یزد در حال حاضر یکی اصلی ترین استان های صادر کننده کاشی ، آجر وفوالد کشور است . آیا به آب مجازی ورد پای 

 ح استان ومنطقه توجهی شده است؟آب آن در سط

 در استان یزد چه باید باشد؟ مدیریت منابع آبسیاست گذاری  و راه چاره

تبدیل کشاورزی سنتی وحتی صنعتی و صادراتی کنونی به یک کشاوری درون خودکفایی و یک کشاورزی زیست  -1

 از الگویآبخواه محصوالت برای تهیه را برطرف نموده و  از نیاز های استان یزد  فقط پاره ایمحیطی به نحوی که 

 استفاده کرد. واعزام کشاورز به سایر استان ها و یا کشور های آبدار   "کشت فرا سرزمینی"های

 گیاهان –ی صنعت گیاهان –تولید و صادرات محصوالتی که نیاز فراوانی به آب ندارند )مثل گیاهان دارویی جایگزینی    -0

 ...... (      - صنعتی های تراشه – افزار نرم تولید – معطر

مدیریت آب بر اساس ارزشگذاری واقعی آب در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، شرب وبهداشت و خدمات   -0

 و فضای سبز شهری . 

 بررسی جامع آب مجازی وو رد پای در استان و برنامه ریزی استان بر مبنای واردات آب مجازی به جای صادرات آب .  -4

یریت یکپارچه منابع آب جلب نظر می کند. در حال حاضر وزراتخانه، سازمان ها و دستگاه ها جداگانه برنامه فقدان مد  -0

 ریزی کرده و به کارهای اجرایی دست می زنند بی آن که مدیریت کالن آب در نظر گرفته شود.

زد به کشور و تبدیل استان ی ی جنوبآب کشور ویا مناطق ساحل نیاز به آب فراوان به مناطق پربا   کارخانجاتانتقال  -1

 . شهری با کشاورزی وصنعت کم آبخواه 
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