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  رانيا در يکشاورز محصوالت يبرخ آب يردپا و يمجاز آب مبادالت يابيارز
 

  ٣يفرامرز رهيمن و ٢يسلطان ديسع ،*١يرچوليم مهيفه
  
  

دهيچک  
 
 را يمجاز آب مبادالت زين و يورزاکش بخش در آب يور بهره يابيارز ران،يا  رشد به رو تيجمع يبرا غذا ديتول شيافزا به ازين

 و داده ارتباط گريکدي به را ها بخش و مسائل از ياريبس آب، يپارد با همراه يمجاز آب مفهوم است. ساخته مهم يامر
 با يکشاورز محصوالت آب يردپا يابيارز مقاله، نيا در دهند. يم ارائه آب منابع نهيبه تيريمد يبرا را يمناسب چارچوب

 در آب منابع هدررفت و يساز رهيذخ زانيم ،نيچنهم .شد انجام سبز آب و يآب آب زين و يخارج و يداخل آب يردپا کيتفک
 جو، گندم، شامل يمطالعات محصوالت آب يردپا متوسط که دهد يم نشان يبررس نيا جينتا شد. برآورد يمجاز آب تجارت اثر

 يردپا زين و باشد يم نفر هر يازا به سال در مترمکعب ۶۵۶ رانيا در يفرنگ نخود و پرتقال ب،يس از،يپ ،ينيزم بيس برنج، ذرت،
 در ،نيچنهم .سبز) آب يردپا کل از %۲۹ و يآب آب يردپا کل از %۴۰( است کمتر يداخل آب يردپا با سهيمقا در يخارج آب
 ۱۳۵ ،حبوبات و وهيم گروه صادرات اثر ودر شده رهيذخ آب مترمکعب ونيليم ۱۴۶۱۱ متوسط طور به غالت گروه واردات اثر

 در آب مترمکعب ونيليم ۱۴۴۷۶ متوسط طور به۱۳۷۶-۱۳۸۰ دوره در اساس نيا بر است. رفته دست از آب مترمکعب ونيليم
   است. شده رهيذخ کشور

  
  .ميرمستقيغ و ميمستق مصارف سبز، آب ،يبآ آب ،يمجاز آب :يديکل يها هواژ

  
 آب پژوهش مجله ايران. در کشاورزي محصوالت برخي آب ردپاي و مجازي آب مبادالت ارزيابي .۱۳۹۵ ف. فرامرزي و س. سلطاني ف. ميرچولي ارجاع:

  .۵۸-۴۹ :۲۰ ايران.
 
  
  
  
 
 

                                                             
   اصفهان. يدانشگاه صنعتدانشکده منابع طبيعي،  ي،زداريارشد رشته آبخ يکارشناس -١
  اصفهان. يدانشگاه صنعتدانشکده منابع طبيعي،  ي،زداريار گروه مرتع و آبخيدانش -٢
 اصفهان. يدانشگاه صنعتدانشکده منابع طبيعي،  ي،زداريار گروه مرتع و آبخياستاد -٣
  fmircholi@yahoo.com: سنده مسئولينو*

  ۲۷/۰۱/۱۳۹۳: رشيخ پذيتار                                    ۳۰/۰۴/۱۳۹۲افت: يدر يختار

 

mailto:fmircholi@yahoo.com


 مبادالت آب مجازي و ردپاي آب برخي محصوالت کشاورزي در ايران ارزيابي                                                                                         ٥٠

مقدمه
 يضرورت موجود، يعيطب منابع مناسب و حيصح تيريمد

 همه انيم در است. داريپا توسعه به دنيرس يبرا مهم
 که است يمنابع نيتر ياصل از نيريش آب ،يعيطب منابع

 و خشک يکشورها در داد. ژهيو تياهم آن به ديبا
 است يمهم مسئله آب منابع تيريمد جهان، خشک مهين
 بحران دليل  به کشورها از ياريبس در آب بحران رايز
 است آب تيريمد ضعفدليل  به  بلکه ،نبوده يکيزيف
   .)۲۰۰۹ همکاران، و ايلداآ(

 کشورها ريسا در کشور کي يمصرف يکاالها از ياريبس
 کي در آب يواقع مصرف ،گريد عبارت به .شود يم ديتول

 در است. کشور آن در آب هدررفت زانيم از ترشيب کشور
 منابع رتيمد جهت کشور کي در آب يمل هدررفت مقابل،

 از ياديز مقدار کهيحال در است تياهم حائز آب
 نيبنابرا .شود يم صادر مناطق ريسا به يديتول محصوالت

عنوان   به )Water Footprint, WF( آب يردپا مفهوم
 کشور کي در آب يواقع مصرف برآورد يبرا يشاخص

 مفهوم با يکينزد ارتباط آب يردپا .باشد ديمف تواند يم
 و (هوکسترا دارد )Virtual Water, VW( يمجاز آب

  .)٢٠٠٧ ن،يچاپاگ
 و ميمستق مصارف که است آب مصرف شاخص آب، يردپا

 نظر در را دکنندگانيتول اي کنندگان مصرف ميرمستقيغ
 مقدار ،يمجاز آب .)٢٠١١ همکاران، و (هوکسترا رديگ يم

 محصول اي کاال کي ديتول نديافر در شده مصرف آب
 )١٩٩٣( آلن توسط ابتدا مفهوم نيا که است يکشاورز

 ستميس در دسترس قابل و موجود آب مقدار به اشاره يبرا
 در و شد ارائه يکشاورز يکاالها لهمباد قيطر از يجهان

 شمال و انهيخاورم يکشورها در آب بحران کاهش با رابطه
 وارد را الزم  ييغذا مواد از يا عمده بخش که قايفرآ
 نيااساس  بر  .)١٩٩٧ ،٢٠٠٣ (آلن، شد مطرح کنند، يم

 به )Virtual Water Trade( يمجاز آب تجارت مفهوم،
 کند يم اشاره يمبادالت محصوالت در نهفته بآ مقدار

  .)۲۰۰۷ ،زندر و انگي(
 محصوالت واردات با توانند يم آب بحران دچار يکشورها

 منابع ،يداخلصورت  به  ها آن ديتول يجا به ،باال يآب ازين با
 شده رهيذخ آب مقابل، در .کنند رهيذخ را خود آب

 خدمات ظحف ،سودآورتر محصوالت ديتول يبرا تواند يم
 شود. استفاده يداخل يازهاين نيمأت اي و ستيز طيمح

 و ياضاف آب منبععنوان   به يمجاز آب واردات ،نيبنابرا

 يکشورها در يطيمح ستيز يها انيجر حفظ يبرا يفرصت
 ،همکاران و انگي( شود يم گرفته در نظر آب بحران دچار

٢٠٠٦(.   
 آب مختلف منابع است ممکن کاال کي ديتول نديافر در

 آب نيمأت منبع نوع صورت نيا در که شود استفاده
 ييسزا به نقش يمجاز آب تجارت ليتحل در تواند يم

 محصوالت ديتول نديافر در مثال طور به باشد. داشته
 سبز آب و )Blue Water( يآب آب زيتما تياهم يکشاورز

)Green Water( يها آب ،يآب آب از منظور .است مهم 
 ينيزمريز و يسطح آب منابع ليقب از ياربرد بهره قابل

 منبع که است خاک در موجود رطوبت ،سبز آب و باشد يم
 ازين مورد رطوبت نيمأت در سبز آب است. يبارندگ آن

 دو به يمجاز آب ،اساس نيا بر .است مهم ميد کشت
 شود يم ميتقس سبز يمجاز آب و يآب يمجاز آب دسته
 در يمصرف آب نوع کيتفک .)۲۰۰۵ ،همکاران و ي(ابووب

 در -۱ :است مهم ليدل دو هب يمجاز آب تجارت ليتحل
 حجم نظر از يتر بزرگ منبع يآب آب سبز، آب با سهيمقا

 در ييغذا مواد ديتول در مشارکت و نيريش آب ريذخا
 به ازيندليل  به  يآب آب از يبردار بهره -۲ است. رانيا

 سبز آب از تر گران اريبس آب عيتوز و انتقال يها شبکه
 را آن تيريمد ع،يتوز و تقالان تيقابل نيهم اگرچه است.
 داده شيافزا را آن از يبردار بهره يها نهيگز و کرده تر ساده
 ديتول سبز آب از يبردار بهره راه فقط کهيحال در .است

  .)۱۳۸۵ ان،ي(اردکان است ميد محصوالت
 آب يردپا خود يبررس در )۲۰۰۴( هوکسترا و نيچاپاگ

(WF) ۲۰۰۱ دوره در جهان مختلف يکشورها در را-
 که داد نشان يبررس نيا جينتا کردند. محاسبه ۱۹۹۷

 با ياديز تفاوت جهان مختلف يکشورها در WF متوسط
 مقدار نيا کايمرآ متحده االتيا در ،مثال طور به .دارند هم

 نفر هر يازا به سال در مترمکعب ۲۴۸۳ معادل
)m3/cap/yr( سال بر مکعبمتر گايگ ۰۱/۶۹۶ اي و 
)Gm3/yr( مصرف مردم ييغذا يالگودليل  به  که بوده) 
 مصرف که يطور به است يصنعت يکاالها و گوشت) اديز

 متوسط حاليکه در است، %۳۲ حدود يصنعت يکاالها
 آب يردپا .است m3/cap/yr۱۲۴۰ جهان در آب يردپا

 Gm3/yr اي m3/cap/yr ۱۶۲۴ حدود و بوده باال رانيادر
 و محصوالت ديتول کم عملکرددليل  به  که ستا ۶۵/۱۰۲

 انگه و وکستراه باشد. يم اديز تعرق و ريتبخ زين
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 يکشورها دري کشاورز محصوالت آب يردپا )،۲۰۰۲(
 برآورد ۱۹۹۵-۱۹۹۹ دوره يبرا را ،رانيا جمله از ،مختلف

 WF هلند و کيبلژ يکشورها ،يبررس نيااساس  بر  .کردند
 و کيمکز ژاپن، دارند. m3/cap/yr۲۰۰۰ حدود در ييباال
 مورد در و دارند m3/cap/yr ۱۰۰۰ معادل WF کايآمر

   است. شده محاسبه m3/cap/yr ۱۴۵۷ ،رانيا
 را غالت يجهان مبادله ريثأت )٢٠٠٤( همکاران و چريدوفر

 که دادند نشان ها آن اند. کرده ليتحل آب يجهان مصرف بر
 ٢١٥ واردات شامل واردات، همه مجموع ١٩٩٥ سال در

 نيا واردات عدم صورت در که است بوده غله تن ونيليم
 ٤٣٣ بودند مجبور واردکننده يکشورها غله، مقدار

 آب مکعب لومتريک ١٧٨ و ثرؤم يبارندگ لومترمکعبيک
 ونر و مريز .کنند مصرف يداخل آب منابع از را ياريآب
 مورد ١٥ يبرا را يمجاز آب کل حجم نيانگيم )٢٠٠٣(

 ٢٠٠٠ سال در يدام و يکشاورز محصوالت يجهان مبادله
   اند. کرده برآورد سال در مکعبمتر يگاگ ١٣٤ معادل

 در نظر با آب يپا رد و يمجاز آب تجارت پژوهش، نيا در
 .شد يابيارز سبز آب و يآب آب نوع دو هر گرفتن

 آب و  يآب يمجاز آب مبادالت يخيتار روند ،نيچنهم
 آب منابع شيافزا به رو کمبود به توجه با سبز يمجاز

  است. شده ليتحل
  

  ها روش و مواد
  يمجاز آب تجارت محاسبه

 يبرا سبز و يآب آب يپا رد و يمجاز آب پژوهش، نيا در
 گندم،( غالت گروه شامل کياستراتژ ييغذا محصوالت

 برنج ،%۲۰ جو ،%۶۰ حدود گندم است؛ برنج) ذرت، جو،
 ساالنه محصوالت کشتيرز ياراض کل %۲ ذرت و ۵%

 نيا که يطور به ،اند داده اختصاص خود به را کشور
 هستند کشور در يآب آب کننده مصرف نيشتريب محصوالت

 از يمطالعات محصوالت گريد .)۲۰۱۰ ،همکاران و ي(فرامرز
 و )ازيپ و ينيزم بيس ،پرتقال و بي(س ها  وهيم گروه جمله
 ۱۳۷۶-۱۳۸۰ يها سال در )يفرنگ (نخود حبوبات گروه

  .باشند يم
 جهاد وزارت ياه گزارش از يمطالعات محصوالت يآب ازين

 ازين يکشاورز جهاد وزارت است. دسترس در يکشاورز
 عوامل از استفاده با را يباغ و يزراع محصوالت تمام يآب

 يتجرب مناسب روابط و تعرق و ريتبخ رب ثرؤم يهواشناس
 و ي(فرش است کرده گزارش و محاسبه يجامع طرح در

 شامل ييغذا تجارت به مربوط يها داده .)۱۳۷۶ همکاران،
 است يبردار بهره قابل فائو تيسا از صادرات و واردات

)FAOSTAT, www.fao.org(. به مربوط يها داده 
 تيسا از ميد و يآب کشت نوع کيتفک به ديتول و عملکرد

-۱۳۸۰( يبررس مورد بازه يبرا و يکشاورز جهاد وزارت
-www.agri( هستند موجود ساالنهصورت  به  )۱۳۷۶

jahad.org(. شامل يکيدرولوژيه يها داده ،نيچنهم 
 نواقص يبازساز که باشند يم يبارندگ يزمان يها يسر

 است شده انجام  SWATمدل يمياقل مولد با يآمار
   .)۲۰۰۹ همکاران، و ي(فرامرز

 در شده مصرف آب مقدار محصوالت، يمجاز آب يمحتوا
 يمجاز آب يمحتوا .است ها آن ديتول مختلف مراحل

)Virtual Water Content, VWC( از يکشاورز محصوالت 
 به اهيگ عملکرد و رشد دوره در يمصرف آب مقدار نسبت
 سطح در محصول هر يآب ازين متوسط د.يآ يم دست

 کشور يها دشت هيکل در يوزن نيانگيم روش با کشور،
  :شود يم محاسبه

)۱(  
TA jc

n

i A jicCWR jic
jcCWR

,
1

),,( ,,
,

∑
=

×
=  

 استان محصول، يگرها شمارش بيترت به c، i، j آن در هک
CWR سال، و jc, يبرا کشور سطح در يآب نياز متوسط 

 ازين متوسط CWRc, i, j و )j )m3/ha سال در c محصول
 سطح j )m3/ha،( Ac,i,j سال در i استان در c محصول يآب
 لک TAc, j و j سال در i استان در c محصول کشت ريز

 يها استان تمام در j سال در c محصول كشت زير سطح
 ازيناساس  بر  يمجاز آب زانيم است. )ha( دکنندهيتول

 و (هوکسترا ديآ يم دست  هب محصول عملکرد و اهيگ يآب
  ):۲۰۰۲ هانگ،

)۲(  CWRcVWC c CY c
=  

 cمحصول يبرا يمجاز آب يمحتوا وسطمت VWCc هک
(m3/ton) و CYc محصول عملکرد متوسط c )ton/ha( 

  .است m3/ha حسب بر )CWR( اهيگ يآب ازين .است
 آب قيطر از اهانيگ يآب ازين از يقسمت نکهيا به توجه با
 ديبا د،شو يم نيمأت يبارندگ قيطر از گريد قسمت و يآب

 نيبد .)۲۰۰۳ ،نو(ر شود  مشخص ها آن از کي هر سهم
 مقدار و مشخص اهيگ رشد دوره در يبارندگ مقدار ،ورظمن

 خاک حفاظت سازمان توسط شده ارائه روش با حاصل

http://www.fao.org
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 .شود يم ليتبد ثرؤم يبارندگ به کا،يآمر يکشاورز وزارت
 يبرا بارش کل از استفاده با ثرؤم يبارندگ ،روش نيا در

 مشخص نظر مورد اهانيگ رشد دوره مختلف يها ماه
 جهاد وزارت استفاده مورد زين روش نيا ؛شود يم

  .است يکشاورز

)۳(  
125 0.02

125
P tot

P Peff tot
− ×

= ×  

250mmP tot <  

)۴(  125 0.1P Peff eff= + ×  
250 m mP tot >  

 ثرؤم يبارندگ و رشد دوره در اهيگ يآب ازين از استفاده با
  د:کر برآورد را ازين مورد سبز آب و يآب آب مقدار توان يم
)۵(  _, ,CWR CWR P effB j c j=  
)۶(  ,C W R P effG j =  

 اهيگ سبز و يآب عملکرد به مربوط يها داده که اجآن از
 و يآب يمجاز آب يمحتوا ريمقاد توان يم ،است موجود

 هر يبرا کشور يمجاز آب مبادله د.کر مشخص را سبز
 آن صادرات اي واردات يکم مقدار ضرب حاصل از محصول،
 آن به مربوط سبز اي يآب يمجاز آب زانيم در محصول
 توجه با يمبادالت سبز و يآب آب زانيم .است شده محاسبه

 قابل ها آن ديتول يبرا ازين مورد سبز و يآب آب مقدار به
  :است محاسبه

)۷(  ,, ,BVWI BVWC I c jc j c j= ×  
)۸(  ,, ,BVWE BVWC E c jc j c j= ×  
 j لسا در c محصول يآب يمجاز آب واردات BVWIc, j هک

(m3/y)، BVWEc, j محصول يآب يمجاز آب صادرات c در 
 سال در c محصول ساالنه واردات مقدارj، Ic , j (m3/y) سال

j )ton/yr،( Ec , j محصول ساالنه صادرات مقدار c سال در 
j )ton/yr( است.  

 آب صادرات کل و )BVWI( يآب يمجاز آب واردات کل
 محاسبه ريزصورت  به  سال هر در )BVWE( يآب يمجاز
  شد:

)۹(  ( ),
1

R
BVWI BVWIj c j

c
= ∑

=
  

)۱۰(  
( ),

1

R
GVWI GVWIj c j

c
= ∑

=
  

 کل BVWEj سال، در يمجاز آب واردات کل BVWIj هک
 شده وارد محصوالت تعداد R سال، در يمجاز آب صادرات

 .است يبررس مورد شده صادر ييغذا محصوالت تعداد c و
 يآب آب ي(ردپا )BVWT( يآب يمجاز آب خالص مبادله
 آب صادرات کل و واردات کل نيب اختالف حاصل )يخارج
  .است يآب يمجاز

)۱۱(  BVWT BVWI BVWEj j j= −  
 آب صادرات و واردات بيترت به BVWEj و  BVWIjکه

 سبز يمجاز آب خالص مبادله .است سال در يآب يمجاز
  .است محاسبه قابل يآب يمجاز آب مشابه

 
 آب يپا رد محاسبه

 از يدرست سنجش کشور، کي در يمصرف آب کل
 يبرا .ستين کشور آن به يجهان آب منابع صيتخص
 مقدار ديبا کشور، يمصرف آب يواقع مقدار به يابيدست

 آب منابع يمصرف مقدار به يواردات يمجاز آب خالص
 .)۲۰۰۲ انگ،ي و (هوکسترا شود اضافه کشور آن يداخل
 قابل ريزصورت  به  کشور کي در آب يپا رد نيبنابرا

  :است محاسبه
)۱۱(  BWF BWU BVWTj j j= −  

 در يداخل ديتول يبرا يمصرف يّآب آب منابع BWU که
 يمجاز آب خالص مبادلهمقدار BVWT و j (m3 /yr) سال

 سبز آب يردپا .است j (m3/yr) سال در رکشو به يآب
  .شود  يم محاسبه يآب آب يردپا مشابه

  
  بحث و جينتا

  سبز و يآب يمجاز آب يمحتوا
 در رييتغدليل  به  محصول هر يبرا يمجاز آب مقدار

 متفاوت مختلف يها سال در هوا و آب تيوضع و عملکرد
 و يآب ازين از متأثر يکشاورز محصوالت يمجاز آب است.

 محل يمياقل طيشرا به خود که است محصول عملکرد
 محصول هر يبرا يمجاز آب نيانگيم است. وابسته کشت

 شکلاساس  بر  شد. محاسبه ۱۳۸۰ تا ۱۳۷۶ يها سال در
 ريسا با سهيمقا در پرتقال و بيس از،يپ ،ينيزم بيس ،۱

 .کنند يم استفاده يکمتر يآب آب ،يبررس مورد محصوالت
 يمحتوا يدارا ينيزم بيس از،يپ پرتقال، برنج، ن،يچنهم
 آب يمحتوا مقدار .باشند يم يکمتر سبز يمجاز آب

 يآب يمجاز آب يمحتوا به نسبت )GVWC( سبز يمجاز
)BVWC( ترشيب يمطالعات محصوالت از ياريبس مورد در 

 نيمأتدليل  به  يآب کشت طيشرا در اهانيگ رايز ،است
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   دارند. يثرترؤم آب مصرف و کرده رشد تر عيسر ،يآب آب مداوم
  

  ١٣٧٦-١٣٨٠ دوره در m3/kg حسب بري کشاورز محصوالت )GVWC( سبز و )BVWC( آبيي مجاز آبي محتوا متوسط -١ جدول
  ينخودفرنگ  بيس  پرتقال  ازيپ  ينيزم بيس  برنج  ذرت  جو  گندم  

BVWC ٣/٤  ٧/٠  ٥/٠  ٢/٠  ٣/٠  ٥/١  ٣/١  ٢/١  ١/١  
GVWC  ٧/١  ١/٣  ٠/١  ٢/١  ٣/١  ٠  ٢/٧  ٣/٤  ٨/٣  

                   
  يمجاز آب مبادالت

 محصوالت ،يمطالعات يها سال در فائو، آمار به توجه با
 وجز ينخودفرنگ و بيس پرتقال، از،يپ ،ينيزم بيس

 گروه شامل يواردات محصوالت و بوده يصادرات محصوالت
  .هستند ذرت) و برنج جو، (گندم، غالت

 و بيس پرتقال، از،يپ ،ينيزم بيس صادرات مقدار متوسط
 ونيليم ۵/۰ ،۷/۰ ،۰۴/۰ ،۴/۰ ،۴/۰ بيترت به ينخودفرنگ

 روند .)FAOSATA, www.fao.org( است سال  در  تن

 شکل در مختلف محصوالت به مربوط يمجاز آب صادرات
 در يمجاز آب صادرات مقدار است. شده داده نشان ۱

 نيتر مهم است. داشته يشيافزا روند رياخ يها سال
 و بوده ينخودفرنگ ،يمجاز آب صادرات نظر از محصوالت

 محصول به مربوط يآب يمجاز آب صادرات مقدار نيبيشتر
 ينخودفرنگ محصول به مربوط سبز يمجاز آب و بيس

 .است

-۱۳۸۰ هدور در يکشاورز محصوالت به مربوط يمجاز آب صادرات روند ب) و يصادرات سبز و يآب يمجاز آب متوسط الف) -۱ شکل
۱۳۷۶ 

 ذرت و برنج جو، گندم، محصوالت واردات مقدار متوسط
 ۲۵/۱ ،۸۶/۰ ،۵۶/۰ ،۴/۵ ترتيب به مطالعاتي دوره در

  است. سال در تن ميليون

 ميزان مجازي، آب محتواي از استفاده با پژوهش، اين در
 شکل در است. آمده دست به ساالنه مجازي آب مبادالت

 غالت گروه به مربوط سبز و آبي مجازي آب واردات روند ۲
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http://www.fao.org
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 مجموع از شکل، ايناساس  بر  است. شده داده نشان
 با گندم مجازي، آب واردات مکعب متر ميليون ۱۴۶۱۱

 خود به را واردات سهم بيشترين مجازي آب واردات ۷۱%
  است. داده اختصاص

  

  

 ۱۳۷۶-۱۳۸۰ دوره در کشاورزي محصوالت سبز و آبي مجازي آب واردات روند ب) و سبز و آبي مجازي آب واردات متوسط الف) -۲ شکل

  
 سبز و آبي مجازي آب واردات سهم بيشترين همچنين،

 هاي سال در مجازي آب واردات روند است. گندم به مربوط
  است. شده کم ۱۳۸۰-۱۳۷۸

 مطالعاتي، محصوالت مورد در که دهد مي نشان ۳ شکل
 بيشتر مجازي آب صادرات از مجازي آب واردات حجم

 آب واردکننده مجازي، آب تجارت تراز نظر از ايران و بوده
 برابر مجازي آب واردات خالص متوسط و است مجازي

 واردات خالص مقدار است. سال در مترمکعب ميليارد۳/۱۴
 و بوده مترمکعب ميليارد ۶/۸ ،۱۳۷۶ سال در مجازي آب
  است. رسيده مترمکعب ميليارد ۱/۱۰ به ۱۳۸۰ سال در

  

  
 در يمطالعات يکشاورز محصوالت )VWT( يمجاز آب تجارت کل و )GVWT( سبز و )BVWT( يآب يمجاز آب مبادالت روند -۳ لشک

  ۱۳۷۶-۱۳۸۰ دوره
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  آب ردپاي
 داخلي آب ردپاي بخش دو شامل آب ردپاي کلي، طور به
 آب و سبز آب شامل ها آن از کدام هر که است خارجي و

 اثراتدليل  به  سبز و آبي آب تفکيک است. آبي
 فرصت هزينه همچنين و محيطي زيست هيدرولوژيک،

 در که )؛۲۰۰۸ همکاران، و (ليو است مهم ها آن متفاوت
  اند. شده جدا جزء دو اين نيز پژوهش اين

  (آب آبي آب مصرف شاخصعنوان   به آبي آب ردپاي
 به مجازي آب واردات مقادير است. زيرزميني) و سطحي

 از يک هر اگر زيرا شوند، مي اضافه کشور داخلي آب منابع
 حجم شوند، توليد داخليصورت  به  شده وارد محصوالت

 داخل در بايد کشور به مجازيصورت  به  شده وارد آب

 حجم همچنين، شد. مي مصرف داخلي منابع از و کشور
 منابع از آب خروج سبب کشور از شده صادر مجازي آب

 يک آب ردپاي عنوان تحت موضوع اين است. شده داخلي
 براي ).۲۰۰۲ هانگ، و (هوکسترا شود مي تعريف کشور
 ۱/۱۰ توليد براي مترمکعب ميليارد ۱/۱۹ حدود مثال،

 شده استفاده ۱۳۷۶-۱۳۸۰ هاي سال در گندم تن ميليون
 گندم تن ميليون ۴/۵ متوسط طور به دوره، اين در است.

 داخل در مقدار اين بود قرار اگر است. شده وارد کشور به
 به بود. الزم آب مکعب متر ميليارد ۴/۱۰ شود، توليد کشور

 ميليارد ۴/۱۰ گندم، تن ميليون ۴/۵ واردات با ترتيب، اين
 (جدول است شده ذخيره کشور داخل در آب مترمکعب

۲.( 
  

 در مکعبمتر ونيلي(م )GVWT( سبز و )BVWT( يآب يمجاز آب تجارت ، )GIWF( سبز آب )،BIWF( يآب آب مصرف متوسط -۲ جدول
  ۱۳۷۶-۱۳۸۰ دوره در تن) ونيلي(م يکشاورز محصوالت صادرات واردات/ و ديتول مقدار و سال)

  BVWT  GVWT صادرات واردات/  BIWF GIWF ديتول  محصول

  ۴/۵۵۷۲  ۳/۴۸۶۱  ۴/۵  ۸/۱۱۰۳۹  ۰/۸۱۲۹  ۱/۱۰  گندم
  ۳/۷۱۴  ۸/۵۵۸  ۵/۰  ۲/۳۲۵۵  ۳/۱۹۶۹  ۶/۴  جو

  ۰  ۴/۱۳۰۹  ۸/۰  ۰  ۴/۳۶۸۴  ۴/۲  برنج
  ۴/۷  ۵/۱۵۸۷  ۲/۱  ۸/۷  ۱/۱۴۹۶  ۱/۳  ذرت

  ۵/۰  ۰/۲۴  ۴/۰  ۹/۳۲  ۶/۱۲۶۸  ۵/۳  ينيزم بيس
  ۲/۱  ۹/۱۳  ۴/۰  ۳/۱۶  ۳/۲۲۸  ۴/۱  ازيپ

  ۰  ۵/۲  ۰۴/۰  ۳/۶۲۸  ۷/۶۹۰  ۸/۱  پرتقال
  ۷/۰  ۲/۹۲  ۷/۰  ۳/۱۵  ۵/۱۵۳۲  ۵/۰  بيس

  ۳/۸۴  ۱/۳۰  ۵/۰  ۰/۳۰۴  ۰/۹۹  ۲/۰  ينخودفرنگ
  

 متوسط و يداخل يآب آب يردپا متوسط ،۴ شکل در
اساس  بر  است. شده داده نشان يخارج يآب آب يردپا

 يآب آب يردپا نيبيشتر و نيکمتر آمده، دست  هب جينتا
 .است گندم و ينخودفرنگ به مربوط يديتول محصوالت

 در نظر سبز آب مصرف شاخصعنوان   به سبز آب يردپا
 ليپروف در شده رهيذخ باران آب سبز، آب شود. يم گرفته
 ريتبخ صرف يبارندگ از بخش نيا ،قتيحق در .است خاک

  شود. يم اهيگ تعرق و
 آب پاي رد که شود مي مشخص ۵ و ۴ هاي شکل مقايسه با

 همچنين، است. بيشتر سبز آب ردپاي به نسبت آبي
 به است. بيشتر سبز آب به نسبت خارجي آبي آب ردپاي

 ردپاي در بيشتري سهم )BWF( آبي آب ردپاي کلي، طور

 آب ردپاي متوسط که طوري به داشته )WF( آب
 ميليون MCM ۴۸۷۵۹ ،۱۳۷۶-۱۳۸۰ دوره در محصوالت
 آب ردپاي MCM ۲۷۲۵۲ مقدار اين از که بوده مترمكعب

   است. سبز آب ردپاي MCM ۲۱۵۰۷ و آبي
 گندم توليدي محصوالت آب، ردپاي کل مقدار از

 MCM متوسط طور به و داشته را آب ردپاي ترين بزرگ
 آبي) آب %۵/۴۲ و سبز آب %۵/۵۷( آب سال در ۱۹۱۶۸
 توليد براي سبز آب ردپاي کلي طور به کند. مي مصرف

 %،۰۵/۰ ذرت %،۲۱ جو %،۷۲ گندم صفر، برنج محصول
 و %۱/۰ سيب %،۴ پرتقال %،۱/۰ پياز %،۲/۰ زميني سيب

  است. %۲ نخودفرنگي
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 در کشور داخل در شده انجام مطالعات با بررسي اين نتايج
 ايران کشاورزي محصوالت مجازي آب وضعيت خصوص

 مجازي آب واردات حجم مثال،عنوان   به دارند. همخواني
 با )۱۳۸۶( همکاران و روحاني توسط غالت واردات اثر در

 در اما دارد؛ هماهنگي پژوهش اين از آمده دست به نتايج

 ردپاي و مجازي آب صادرات و واردات کل حجم مقابل،
 با مطالعاتي محصوالت تعداد در تفاوتدليل  به  آب

 مطالعات با راستا هم مطالعه اين هستند. متفاوت يکديگر
 )٢٠٠٤( هوکسترا و چاپاگين و )۲۰۰۲( هانگ و هوکسترا
  است. آورده دست به مثبت را مجازي آب واردات خالص

  

 
 

 )BIWF( يآب آبي ردپا متوسط ب) و )BWF(ي آب آبي ردپا کل و )BEWF(ي خارج و )BIWF(ي داخلي آب آبي ردپا روند الف) -۴ شکل
  ۱۳۷۶-۱۳۸۰ دوره دري ديتول محصوالت )GIWF( يداخل سبز و

  

1376-1380 دوره در )GWF( سبز آبي ردپا کل و )GEWF(ی خارج و )GIWF(ی داخل سبز آبي ردپا روند -5 شکل
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  يريگ جهينت
 دوره در سبز آب ليپتانس که دهد يم نشان ۲ جدول
 متفاوت مختلف، محصوالت ديتول يبرا ۱۳۸۰-۱۳۷۶

 از %۱۲ و برنج ديتول %۱۰۰ حدود که يطور به ،است
 طور به اما شود يم انجام يآب آب مصرف با گندم ديتول

 ديتول سبز آب اب يمطالعات محصوالت از %۴۰ متوسط
 بخش در کشور يمجاز آب صادرات ،گريد طرف از .اند شده

 جينتا است. بوده مترمکعب ونيليم ۲۴۹ حدود يکشاورز
 نشان محصوالت سبز و يآب يمجاز آب يمحتوا محاسبه

 و يآب( يمجاز آب يمحتوا ،شده صادر محصوالت دهد يم
  به اند. داشته شده  وارد محصوالت به نسبت يترکم )سبز

 يها سال در يکشاورز واردات يالگو ،گريد عبارت
 با است. بوده بر آب محصوالت واردات سمت به يمطالعات

 برنج و ينخودفرنگ يآب يمجاز آب يمحتوا زانيم به توجه
 کاهش رسد يم نظر به ،کشور در آب ديشد بحران زين و

 کاشت سطح شيافزا و محصوالت نيا کاشت سطح
 از حاصل سود تواند يم باالتر فرصت نهيهز با يمحصوالت

   د.ينما نهيشيب را يمجاز آب صادرات و واردات
  
 منابع

 :يمجاز آب تجارت .۱۳۸۵ ر. يسهراب و ر. انيردکانا .۱
 مقاالت مجموعه .رانيا در کاربرد و يجهان اتيادب

 اصفهان. .رانيا آب منابع تيريمد کنفرانس نيدوم
 يموسو م. يونياف ا. س. يچانيس ه. انگي ن. يروحان .۲

 مبادله يابيارز .۱۳۸۶ ا. .ع يقيحق کامگار و ف.
 آب منابع به توجه با يمجاز آب و ييغذا محصوالت
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