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Abstract
Agricultural lands in Khuzestan province, southwest Iran, have a great ability to produce around 137 types of crops 
(around 13.5% of the country's production). Around 90% of the farmlands in this region are under irrigation. Therefore, 
the sustainable management of water resources plays an important role in this area. This study aims to assess the 
long-term challenges and strategies of water consumption management in the agricultural sector of the province 
and then to examine the development of crop production with water consumption from 1990 to 2016. Results 
showed that despite long term drought from 1976 to 2006, the agricultural productions increased around twofold. 
The area under sugar- cane as the main crop production (about 48%, with water consumption around 36000 m3/ha) 
increased from 60946 ha in 2007-2008 to 107142 ha in 2015-2016. Based on the principal aims mentioned above, the 
following subjects need more attention to improve water efficiency in the future: providing the best water supply and 
modified irrigation systems, formulation of suitable cultivation patterns, providing a provincial water atlas, promoting 
agricultural knowledge and agricultural subsidies facilities, development of irrigation and drainage systems, improving 
greenhouse production,  developing modern irrigation systems, and  transferring the spring cultivation to the winter one. 
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چکیده
توانایی باالی استان خوزستان در توليد 137 نوع محصول در بخش کشاورزی )13/5 درصد توليدات کشور( که 90 درصد آن 
وابسته به وجود آب های سطحی است، لزوم مدیریت پایدار سرزمين در این استان را بيش از پيش آشکار می سازد. در همين راستا 
این مطالعه با هدف تحليلی بر وضعيت بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه مصرف آب به بررسی روند تغييرات سطح 
کشت، توليد و مصرف آب محصوالت کشاورزی استان، از سال آبی69-70 تا 94-95، پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان 
داد علی رغم رخداد خشک سالی ها طی سال های 1395-1386، کشت محصوالت زراعی استان به بيش از دو برابر افزایش یافته 
است. در الگوی کشت کنونی، گندم و نيشکر به ترتيب با 48 و 11 درصد بيشترین سطح اراضی تحت کشت را داشتند. سطح کشت 
نيشکر به عنوان محصولی آب بر )36000 مترمکعب در هکتار( از 60946 هکتار در سال آبی 86-87، به 107142 هکتار در سال 
94-95 رسيد که حدود 90 درصد آن مربوط به حوضه کارون بود. کشت محصوالت اقتصادی و کم آب خواه،  ارزش گذاری آب 
و توجه به اقتصاد تخریب سرزمين، ارائه الگوی کشت مناسب، تدوین اطلس آبی استان،  ارتقای دانش کشاورزی و فرهنگ سازی،  
تخصيص یارانه بر نهاده های کشاورزی،  زهکشی اراضی کشاورزی و نمک زدایی،  سياست گذاری خرید محصوالت کشاورزی 
براساس کيفيت محصول،  کشت گلخانه ای، استفاده از سامانه های نوین آبياری و انتقال کشت بهاره به زمستانه از جمله راهکار هایی 

هستند که می توانند در جهت کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب در استان مورد توجه قرار گيرند.
 واژه های كلیدی: مصرف آب، آب های سطحی، سطح کشت محصوالت زراعی، محصوالت آب بر 
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اجتماعی  اقتصادي  وضعيت  همچنين  غذایی،  رو به رشد 
آینده  به ویژه  استان  براي  را  مهمی  چشم انداز  کشور، 
فعاليت هاي کشاورزي ترسيم نمی کند وليکن می توان 
با شرایط  متناسب  و  اتخاذ سياست های درست  با 
منطقه از قبيل اصالح الگوی ملی و منطقه ای کشت 
بخش  در  را  آب  بهره وری  آب،  نرخ گذاری  و 
کشاورزی استان بهبود بخشيد. هدف از مطالعه 
حاضر نگاهی به چالش ها و راهکارهای مدیریت 
مصرف آب در بخش کشاورزی استان است. 
خوزستان علی رغم احراز مقام اول توليد 
در بخش کشاورزی کشور، در سال 1394 تنها 
5/41 درصد از توليد ناخالص داخلی کشور 
در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داد 
و بعد از استان های فارس، مازندران، کرمان 
و خراسان رضوی در رتبه پنجم قرارگرفت 
اقتصادی  حساب های  ایران،  آمار  )مرکز 
بخش  سهم  عالوه بر این   .)1394 منطقه ای، 
GDP استان از 14/8  کشاورزی در توليد 

10/5 درصد در  به  درصد در سال 1380 
سال 1386، به 7/3 درصد در سال 1391 
و 10 درصد در سال 1394 رسيد )شکل 1(. 
اقتصادی،  تحریم های  آغاز  و  خشک سالی 
علت اصلی نوسانات مذکور در سال های 86 
و 91 بوده است )مرکز آمار ایران، حساب های 

اقتصادی منطقه ای، 1394(.

 اقدامات و یافته ها
مشخصات منطقه مورد مطالعه

ت  لعا مطا یج  نتا ز  ا بخشی  لعه  مطا ین  ا
جامع  مطالعات  طرح  اقتصادی-اجتماعی 
گرد و غبار خوزستان بوده که توسط مؤسسه 
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور طی سال های 
97-1395 انجام شده است. در این مطالعه 
اطالعات آماری مربوط به بخش کشاورزی 
 )1396 همکاران،  و  )چنگلوایی  استخراج 
آب  مصرف  و  توليد  کشت،  سطح  روند  و 

 مقدمه
به سبب  استان خوزستان 

یط  ا شر ز  ا ی  ر ا د ر خو بر
دمای  با  ه  همرا متنوع  قليمی  ا

متوسط ساليانه 24 درجه، جریان 
کارون،  مثل  بزرگ  رودخانه های 

جراحی، کرخه و دز سهم باالیی در 
 32 معادل  ایران  آب  ساليانه  آورد  حجم 
معادل  رقمی  که  داشته  متر مکعب  ميليارد 
33 درصد از منابع آب های سطحی کشور را 
در بر می گيرد. از سویی دیگر وجود اراضی 
حاصلخيز و مستعد با مساحتی معادل 2/2 
ميليون هکتار )34 درصد کل استان( سبب 
کشاورزی  لحاظ  از  استان خوزستان  شده، 
همواره از ظرفيت و توانایی باالی برخوردار 
جهاد  سازمان  اطالعات  بر اساس  باشد. 
 137  )1397( استان خوزستان  کشاورزی 
نوع محصول در این استان توليد مي شود که 
درصد   17/8 و  توليد  حجم  درصد   13/5
می گيرد  بر  در  را  کشور  زیرکشت  از سطح 
با شدت  با این وجود،   .)1397 )چنگلوایی، 
گرفتن مخاطرات خشک سالی و تغيير اقليم 
در دهه اخير و به موازات آن عدم مدیریت 
درست و آمایشی، منابع سرزمينی به ویژه آب 
با بحران و خطر جدی مواجه شده است. این 
در حالی است که وابستگی توليد استان به 
اراضی آبی بيش از 98 درصد است و 90 
توسط  کشاورزی  موردنياز  آب  از  درصد 
آب های سطحی تأمين و بقيه 10 درصد از 
منابع زیرزمينی برداشت می شود. در مجموع 
روند تحوالت بخش کشاورزی در دهه اخير 
گسيخته  لجام  گسترش  که  می دهد  نشان 
کشاورزی آبی و تغيير بدون ضابطه کاربري 
منابع آب و خاك، تهدیدي جدي در مسير 
تاالب ها،  به ویژه  طبيعی  سرمایه هاي  حفظ 
استان  در سطح  طبيعی  آبگيرهای  و  هورها 
در خوزستان  امروزه  است.  خوزستان شده 
توسعه اراضی و زراعت آبی مهم ترین رقيب 
قلمداد می شود که  تاالب ها در مصرف آب 
کانون های  و  چشمه ها  یجاد  ا شوربختانه 
پيامد  بادی،  فرسایش  و  ریزگرد  بحرانی 
اتخاذ رویکرد و سياست های غلط مدیریتی 
حاکم بر استان است. وضعيت موجود مدیریت 
سرزمين در استان خوزستان، همراه با تقاضای 
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شکل 2- نمایی از درخت خرما 

شکل 1- مقایسه تحول کمی شاخص سطح زیرکشت و شاخص سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی خوزستان 
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تجزیه و تحليل  مورد  کشاورزی  محصوالت 
قرار گرفت. در نهایت چالش ها و راهکارهای 
بخش  در  آب  منابع  مدیریت  موجود جهت 

کشاورزی استان ارائه شد.
نتایج نشان داد کشت محصوالت زراعی 
تا   1369-70 آبی  سال های  طی  استان، 
پایان 95-94، روند صعودی به خود گرفته، 
به طوری که این رقم از 440 هزار هکتار با 
دو برابر افزایش به بيش از 800 هزار هکتار 

رسيده است )شکل 3(.
کشت  الگوی  بررسی  از  حاصل  نتایج 

شکل 4- الگوی سطح کشت محصوالت زراعی استان در سال 94-95

محصوالت زراعی استان نشان داد که گندم 
و نيشکر به ترتيب با 48 و 11 درصد بيشترین 
سطح اراضی تحت کشت را به خود اختصاص 

داده اند )شکل های 4 تا 6(.
براساس  بارندگی ها  کاهش  علی رغم 
در  که   1396 ماه سال  تا دی  مهر  ميانگين 
آن نزوالت در مقایسه با ميانگين بلند مدت 
دوره مشابه 65 درصد کاهش داشته )بهادری، 
1396(، مصرف آب کشاورزی اما در سال 
87-86 نسبت به سال 95-94 از افزایش 

35 درصدی برخوردار بود )شکل 7(.

نشان دهنده  آب  بهره وری  تعریف،   براساس 
به  کيلوگرم  حسب  بر  گياه  عملکرد  نسبت 
ازای واحد آب مصرفی است. نتایج به دست 
که  است  آن  بيانگر  حاضر  مطالعه  از  آمده 
سه  ميانگين  از  که  استان  در  آب  بهره وری 
حوضه کرخه، کارون و جراحی حاصل شد، 
از روند افزایشی برخوردار بوده به طوری که 
این ميزان طی دهه گذشته در سال 85-86 
از 1/11 به 1/42 کيلوگرم بر متر مکعب در 
سال 95-94 رسيد که به معنای بهبود روش 
یا سيستم های آبياری است. شاخص بهره وری 

شکل3- روند سطح کشت محصوالت زراعی آبی استان در سال های 69-95
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شکل 5- نمایی از مزارع کشت برنج

شکل 6- نمایی از مزارع کشت چغندر قند
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احتساب  با  خوزستان  در  کشاورزی  آب 
نيشکر، 1/4 و بدون احتساب نيشکر معادل 

0/9 برآورد می شود. 
بررسی الگوی کشت محصوالت آبی،  نشان 
داد طی سال های اخير،  علی رغم وضعيت کم آبی 
استان،  بر سطح کشت گياهانی که از آب بری 
باالتری برخوردارند افزوده شده است. برای 
مثال سطح کشت نيشکر از 60946 هکتار در 
سال آبی 87-86، به 107142 هکتار در سال 
94-93 و به 89565 هکتار در سال 94-95 
افزایش پيدا کرده که به طور ميانگين بيش از 
90 درصد آن از حوضه کارون حاصل شده 
در  درست  کشت  سطح  افزایش  این  است. 
زمانی اتفاق افتاد که با کاهش ساليانه آورد 
رودخانه ها همراه شد. کاهش آورد رودخانه ها 
از  به سال 94 کمتر  منتهی  در دوره 8 ساله 
آورد بلند مدت بود که به طور ميانگين به 49 
درصد آن رسيد )چنگلوایی و همکاران،1396(. 
در این ارتباط می توان گفت که اگرچه سهم 
سطح کشت نيشکر در بين محصوالت زراعی 
استان اندك به نظر می رسد اما از نظر مصرف 
آب بيشترین سهم را دارا است )شکل 9(. در 
نيز مطالعه حاضر همين روند  مورد شلتوك 
افزایشی مشابه نيشکر را نشان داد؛ در سال 
95 سطح کشت برنج در استان به بيش از 57 
به بيش از  هزار هکتار و در سال 93 حتی 

73 هزار هکتار رسيد. 

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
وضعيت پيش روی استان خوزستان در سال های 
که  است  واقعيت  این  مؤید  به خوبی  اخير 
سرمایه های محيطی و طبيعی استان به عنوان 
اقتصادی،  سرمایه های  رشد  برای  بستری 
 اجتماعی، انسانی و فيزیکی، رو به تضعيف نهاده 
است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد مدیریت 
مصرف آب کشاورزی خوزستان، نيازمند توجه 
جدی تر به بحث کارایی و بهره وری در انتخاب 
است.  آبياری  سيستم های  و  محصول  نوع 
اقتصادی  پيامدهای محيط زیستی و  مدیریت 
اجتماعی استان خوزستان طی سال  های اخير 
که زندگی ساکنين را با مشکل جدی مواجه 
و  دقيق چالش ها  مستلزم شناسایی  ساخته، 
محدودیت ها و ارائه راهکارهای اساسی است.

 بر این اساس مهم ترین چالش های بخش 

شکل 7- روند مصرف آب محصوالت زراعی استان و سه حوضه داخل آن

شکل 8 - نمایی از مزارع کشت نيشکر

شکل 9- سطح کشت و مصرف آب نيشکر در محصوالت زراعی )آبی( استان خوزستان طی سال های 
69-95
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کشاورزی خوزستان،  را می توان به شرح 
زیر بيان کرد:

- ظرفيت زراعی خاك: عدم توجه به 
ظرفيت زراعی خاك ها به هنگام آبياری 
به طورکلی برای تمامی محصوالت کشت 
شده در استان خوزستان سبب شده که مصرف آب 
بدون رعایت برخی از اصول پایه ای صورت گيرد. 
- عدم توسعه و گسترش روش های آبياری 
انواع تکنيک های  به کار گيری  با  تحت فشار: 
زیرسطحی  آبياری  نظير  فشار  آبياری تحت 
در کشت محصوالتی مثل ذرت و محصوالت 
جاليزی به دليل جلوگيری از تبخير و هدر روی 
آب، بهره وری مصرف آب افزایش پيدا می کند. 
- مدیریت نامناسب زهاب های کشاورزی 
و شوری باالی زهاب ها: نتایج بررسی حاضر 
نشان داد که بيش از 30 درصد آب مصرفی سال 
95-94 مربوط به نيشکر است. چنانچه فرض 
شود نيمی از آن به صورت زهاب وارد چرخه 
محيط زیست منطقه شده، می توان دریافت که 
مقدار توليد زهاب فقط از نيشکر به بيش از 

1/6 ميليارد مترمکعب می رسد. زهاب های توليد 
شده به دليل حضور امالح موجود در خاك و نيز 
مصرف کود و سم، سهم باالیی در کاهش کيفيت 
زهاب دارند. چنانچه تصور شود که در هر کشت 

به طور ميانگين250 کيلوگرم کود شيميایی در واحد 
سطح مصرف می شود. مصرف باالی کود همراه با 
سموم عالوه بر تجمع نيترات و آلودگی آب های 

زیرزمينی، عامل مغذی شدن و اکسيژن زدگی 
آب های سطحی را نيز فراهم می کند.

 براساس اطالعات تهيه شده مقدار امالح 
در زهاب نيشکر در حال حاضر به طور ميانگين 
به حدود 7 دسی زیمنس بر متر گزارش می شود 

)بی نام، 1397(.
محيط زیستی  حقابه  از  عدم حفاظت   -
تاالب ها و آبگيرهای طبيعی و وقوع ریزگردها 
اهواز، شادگان و  به ویژه در محدوده جنوبی 

هورالعظيم.
- کشاورزی توليدمحور: توجه به توليد فقط 
به صرف رسيدن به خودکفایی بدون در نظرگرفتن 
حقابه های محيط زیستی و مصرف نهاده های توليد 
از قبيل آب، کود و سم و ایجاد آلودگی از دیگر 

چالش های استان است.
- کم توجهی نسبت به آزمون خاك برای 
تعيين نياز کودی: با تعيين نياز کودی و ميزان 
مواد غذایی موجود در خاك به هنگام کاشت 
کرد. اضافی جلوگيری  کوددهی  از  می توان 
برخی از مهم ترین راهبردها، سياست ها و 

عدمتوسعه 
و گسترش روش های 

با   ، ر فشا تحت  ی  ر بیا آ
تکنیک های  انواع  به کار گیری 

آبیاری  نظیر  فشار  تحت  آبیاری 
محصوالتی  در کشت  زیرسطحی 
جالیزی  محصوالت  و  ذرت  مثل 
و  تبخیر  از  جلوگیری  به دلیل 
هدر روی آب، بهره وری مصرف 
آب افزایش پیدا می کند. 

شکل 10- نمایی از کشت ذرت
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راهکارها با توجه به مطالعات انجام شده عبارتند از:
- تغيير در روش آبياری و تجهيز کردن 
تحت  آبياری  سيستم  به  زراعی  زمين های 
فشار: براساس مطالعه انجام شده از جمع کل 
از 870 هزار  بيش  به  که  استان  آبی  اراضی 
هکتار می رسد، طبق گزارش سازمان جهاد 
فقط   )1395( خوزستان  استان  کشاورزی 
حدود 42 هزار هکتار آن تحت پوشش شبکه 
دارند.  قرار  کم فشار  و  فشار  تحت  آبياری 
- اصالح و تغيير الگوی کشت متناسب با 

شرایط آبی منطقه: روند سطح کشت و توليد 
محصوالتی با نياز آبی باال در این مطالعه نشان 
داد که سطح کشت نيشکر با مصرف آب 36000 
مترمکعب در واحد سطح از 60946 هکتار در 
دوره خشک سالی 95-86، در سال 95 بيش 
از 40 درصد افزایش داشت. از این رو بررسی 
تأثير جایگزینی محصوالتی با مصرف آب باال با 
محصوالتی با نياز آبی کمتر نظير کنجد )9000 
متر مکعب در هکتار( در زمان های خشک سالی 
الزم است موردمطالعه قرار گيرد. در خصوص 

شکل 11- نمایی از آبياری به روش شياری در کشت گياهان علوفه ای

شکل 12- نمایی از کشت گندم
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شلتوك نيز مطالعه حاضر نشان داد که در سال 
95 سطح زیر کشت برنج در استان به بيش از 
57 هزار هکتار رسيد. با حذف برنج از الگوی 
کشت امکان صرفه جویی در مصرف آب به 
حدود 2/2 ميليارد متر مکعب ميسر می شود.

- بدیهی است که مصرف کودهای آلی و 
کمپوستی که امکان توليد آن در استان به خوبی 
ميسر است، عالوه بر بهبود حاصلخيزی خاك، 
مؤثرتر  نيز  کاهش مصرف آب  در  می تواند 
تا  قادرند  آلی  کودهای  زیرا  نماید  عمل 
حدود 6 برابر وزن خود رطوبت جذب کنند.

- از دیگر راهبردهایی که می تواند از فشار 
بر منابع آب و خاك بکاهد، سياست گذاری 
خرید محصوالت کشاورزی بر اساس کيفيت 
براساس  صرفًا  نه  و  شود  انجام  محصول 
صنعتی  کشورهای  از  برخی  در  آن.  کميت 
بر اساس  اغلب  خرید محصوالت کشاورزی 
هر  فشار  بر  مواردی  در  به تازگی  و  کيفيت 
خاك(  و  )آب  طبيعی  منابع  بر  کمتر  چه 
صورت می گيرد، به عبارتی دیگر برای رسيدن 
به مقدار مشخصی از محصول هر چه فشار 
مشخصی  و  بيشتر  بهای   ، کمتر بع  منا بر 
به منظور تشویق به کشاورز پرداخت می شود. 
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