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  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبـادرت بـه تهيـه ايـن     ، كشور برنامه و بودجهسازمان امور نظام فني و اجرايي 

ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثـر مصـون از   
  ايراد و اشكال نيست.

  
يراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيـر  شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ا، از رو از ايـن 

  گزارش فرماييد:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -1
  ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2
 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

 اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.كارشناسان 

  .شود ميپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني 
  
  
  

  
  
  

  
  

   –شاه  تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علينشاني براي مكاتبه:
  ظام فني و اجراييسازمان برنامه و بودجه كشور، امور ن 33271مركز تلفن 

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 



  أ

 

  بسمه تعالي 

  پيشگفتار  
 تجـارت  عبـارت  از برآمده مجازي آب اصطالح است؛ شده مصرف كاال توليد فرايند در كه است آبي ميزان مجازي آب

 يا وارد مستقل، سياسي قلمرو يك مرز از كه كاالهايي توليد فرايند در شده مصرف آب ميزان آن، در كه است مجازي آب
 -سـطحي ( آبـي  آب از كه عبـارت  واقعي آب منبع سهبه همراه  مجازي آب ديدگاه،اين  از. ستا نظر مورد شود، مي صادر

 هاي آب پساب،( خاكستري آب و) شود مي جذب گياهان ريشه وسيله به كه خاك رطوبت از بخشي( سبز آب ،)زيرزميني
 مربـوط  اساسي طور به آب منابع متعارف، بيالن ديدگاه از. است آب چهارگانه منابع از يكي ،هستند )آلوده هاي آب و شور
 بـين  پيونـد . شود نمي گرفته نظر در آب چرخه در) سبز و مجازي( ديگر منبع دو و شود مي خاكستري و آبي آب منابع به
 بـيالن  از سـوي ديگـر  . است آب منابع بيالن با مجازي آب تجارت بحث پيوند ،»مجازي آب منابع« با »واقعي آب منابع«

 بـا  بلكـه  نبـوده،  روبـرو  بسـته  چرخـه  يـك  با ديگر مجازي، آب منابعبا  پيوند در ولي باشد. مي بسته چرخه يك متعارف،
 بـيالن  رابطـه  تعـين  به مربوط كلي مراحل راهنما، اين هاي يافته پايه بر .هستيم روبرو آب منابع بين تبادالت و فرآيندها

 و »هـا  آن پيونـد  ي نحـوه  و آب ي چهارگانـه  منـابع  تعيـين  و شناسايي« گام دو در مجازي، آب تجارت با كشور آب منابع
  . گردد تبيين مي »آب ي چهارگانه منابع) محتويات( مقادير تعيين«

الذكر، امور آب وزارت نيرو در قالب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب        با توجه به اهميت مبحث فوق
را با همـاهنگي امـور نظـام    » راهنماي نحوه ارتباط بيالن منابع آب كشور با تجارت آب مجازي«دستورالعمل كشور، تهيه 

زمان برنامه و بودجه كشور در دستور كار قرار داد و پس از تهيـه، آن را بـراي تاييـد و ابـالغ بـه عوامـل       فني و اجرايي سا
قـانون برنامـه و بودجـه،     23ذينفع نظام فني و اجرايي كشور به اين معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده 

طبــق نظـام فنــي اجرايـي كشــور (مصـوب شــماره     نامـه اســتانداردهاي اجرايـي مصــوب هيـات محتــرم وزيـران و     آيـين 
  هيات محترم وزيران) تصويب و ابالغ گرديد. 20/4/1385مورخ  - ه 33497/ت42339

 و اشـكال  وجـود  از مصـون  مجموعـه  اين گرديد، صرف مجموعه اين تهيه براي كه زيادي وقت و دقت تالش، عليرغم
 مـوارد  شود مي درخواست محترم كارشناسان از ضابطه اين شدن پربار و تكميل راستاي در لذا. نيست آن مطالب در ابهام

 پيشـنهادهاي  سـازمان  كارشناسـان . كننـد  ارسـال  كشـور  بودجـه  و برنامه سازمان اجرايي و فني نظام امور به را اصالحي
 و كشـور  فنـي  جامعـه  نماينـدگان  فكـري  هـم  بـا  ضابطه، متن در اصالح به نياز صورت در و كرده بررسي را شده دريافت

 كشور اجرايي و فني نظام رساني اطالع پايگاه طريق از و اقدام اصالحي، متن تهيه به نسبت حوزه، اين مجرب كارشناسان
 در معتبر، ابالغي ضوابط آخرين كردن پيدا در تسهيل براي و منظور همين به. كرد خواهند اعالم عموم، برداري بهره براي
 صـفحات،  از يك هر مطالب در تغيير هرگونه صورت در كه است شده درج صفحه آن مطالب تدوين تاريخ صفحات، باالي
  .بود خواهد معتبر جديدتر تاريخ داراي صفحات مطالب همواره اينرواز . شد خواهد اصالح نيز آن تاريخ



ب 

كشور جناب آقاي ها و جديت رييس امور نظام فني و اجرايي  بدين وسيله معاونت فني و توسعه امور زيربنايي از تالش
مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و اجرايي و نماينده مجري محتـرم طـرح تهيـه    
ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس تقي عبادي و متخصصان همكار در امر تهيه و 

 نمايد. نهايي نمودن اين ضابطه، تشكر و قدرداني مي

  
  غالمرضا شافعي  

 معاون فني و توسعه امور زيربنايي  

  1396بهار   
  



  ت

 

  »راهنماي نحوه ارتباط بيالن منابع آب كشور با تجارت آب مجازي«دستورالعمل  تهيه و كنترل
 ]     شماره  ضابطه[

  دانشگاه شيراز و شركت مهندسين مشاور سنگاب زاگرس مجري:
  ليسانس اقتصاد كشاورزي فوق (مدير مسوول فصلنامه مديريت آب)كارشناس آزاد  داريوش مختاري مولف اصلي:

  ليسانس هيدرولوژئولوژي فوق مهندسين مشاور سنگاب زاگرس  تورج كشاورزمولف همكار: 

  كننده: اعضاي گروه تهيه
  ليسانس هيدرولوژئولوژي فوق مهندسين مشاور سنگاب زاگرس  افراسياب بزرگر

  دكتراي اقتصاد كشاورزي (اقتصاد آب) دانشگاه شيراز  غالمرضا سلطاني
  دكتراي حفاظت خاك دانشگاه شيراز  اهللا امين شادروان سيف
  ليسانس هيدرولوژئولوژي فوق مهندسين مشاور سنگاب زاگرس  تورج كشاورز

  دكتراي هيدرولوژي دانشگاه شيراز  مزدا كمپاني زارع
  اقتصاد كشاورزيليسانس  فوق كارشناس آزاد  داريوش مختاري

  گروه نظارت:اعضاي 
  ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق بهان سدمهندسين مشاورشركت  عباسقلي جهاني

  ليسانس اقتصاد كشاورزي فوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  محمد ابراهيم رئيسي
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب  خاني فاطمه قبادي حمزه

 كشور

 آب -عمران دكتري مهندسي 

  :)طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشورمديريت منابع آب كميته تخصصي (اعضاي گروه تاييد كننده 
 دكتراي منابع آب  مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري بهرام ثقفيان

 شناسي ليسانس زمين شركت مديريت منابع آب ايران  فضلعلي جعفريان

 ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق سدمهندسين مشاور بهانشركت  عباسقلي جهاني

  دكتراي علوم و مهندسي آبياري خمينيالمللي امامدانشگاه بين  كارآراسته پيمان دانش
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب  خاني فاطمه قبادي حمزه

 كشور

 آب -دكتري مهندسي عمران 

 فوق ليسانس آب زيرزميني ايرانشركت مديريت منابع آب حسن نقوي

 اعضاي گروه هدايت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه كشور):

  معاون امور نظام فني و اجرايي عليرضا توتونچي

  رييس گروه امور نظام فني و اجرايي فرزانه آقا رمضانعلي

  كارشناس آبياري و زهكشي، امور نظام فني و اجرايي سيد وحيدالدين رضواني
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  مقدمه

  مقدمه

بايد به توليد محصوالتي  ،باشدداشته آب  كمبوداي  تغييرات ساختاري و الگوي مصرف آب اين است كه هر گاه منطقه
تـري در واحـد آب    و بازده كم تر بيشو محصوالتي را كه آب به دست آورد مد را آين درتر بيشبپردازد كه از هر واحد آب 

كنند. بر اين اساس، الگوي تجارت جهـاني محصـوالت در ارتبـاط بـا آب مجـازي بايـد طـوري        از مناطق ديگر وارد دارند 
بـر وارد   محصوالت آب آب،  بر صادر و كشورهاي كم طراحي شود كه كشورهايي كه داراي منابع آب فراوانند محصوالت آب

  د، (يعني محصوالت كاربر) صادر كنند.ي نياز دارنتر بيشتري به آب دارند ولي نيروي كار  كنند و محصوالتي كه نياز كم
و بـه ايـن ترتيـب     شـود  مـي آب نيـز   توجه به راهبرد كارايي بخشي آب موجب افزايش قدرت اقتصادي كشورهاي كم

توانند از سياست خودكفايي مواد غذايي به سمت سياست امنيت مـواد غـذايي بـا محوريـت تجـارت آب       كشورها بهتر مي
ي دستيابي به امنيت غذايي در سطح خانوار بايد مجموعه كاملي از ساير مسايل مورد توجه مجازي گرايش پيدا كنند. برا

تر از ميزان مورد نياز  براي توسعه توليدات كم خيز حاصلمحيطي، در كشورهايي كه مقدار اراضي  قرار گيرد. از نظر زيست
محيطي منفي بر جـاي   خود فشار آورند، اثرات زيستكه بر منابع توليد  است، نياز به واردات مواد غذايي دارند و درصورتي

ي براي توليد محصوالت دارند و براي تر بيش خيز حاصلگذارد. اين به آن معني است كه برخي كشورها نياز به اراضي  مي
تيب به هاي توليد ساير كشورها استفاده كنند و اقدام به واردات آب مجازي كنند و به اين تر جبران آن ناچارند از ظرفيت

داروي تمام مشكالت ناشـي از آب در جهـان نيسـت.     زيست خود كمك كنند. با اين حال تجارت آب مجازي نوش محيط 
  تواند در سطح راهبردي و مديريتي يك كشور كارآمد باشد. بايد اين واقعيت را به خوبي دريافت كه تجارت آب مجازي مي

  هدف -
شدن بحث  مربوط به چرخه منابع آب سطحي و زيرزميني بوده است با مطرح از آنجا كه تاكنون بيالن منابع آب، تنها

. به طـوري كـه بحـث تجـارت آب مجـازي بـدون       شود ميتجارت آب مجازي، دريچه جديدي بر بيالن منابع آب گشوده 
ون بر آن، پيونـد  اثر است. افز گذاري و يا بدون ارتباط با بيالن منابع آب، بحثي خنثي و كم ارتباط با ساير مباحث سياست

تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب و فرآيندهاي توليد تا مصرف كاالها، آغازگر ورود اين بحـث بـه دنيـاي كـاربردي و     
  ارزيابي نقش اين تجارت بر بيالن منابع آب است.

ب مجازي است. از هدف از تهيه اين راهنما، ارائه يك چهارچوب براي تعيين ارتباط بيالن منابع آب كشور با تجارت آ
الزم آنجا كه تجارت آب مجازي به عنوان يك بحث نو در ادبيات مديريت منابع آب كشورهاي مختلف مطرح شده اسـت،  

دستور كار مناسبي در اين رابطه تهيه شده تا راهنماي عملي مناسبي براي مطالعات و تصميمات اجرايي مربـوط بـه    بود
هاي موجود كشور نيز انجام شده تا به عنوان يك نمونـه عملـي،    ن راهنما براي دادهمديريت منابع آب كشور باشد. مفاد اي

  راهنمايي جامع براي كاربران باشد.
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  برددامنه كار -
دامنه كاربرد اين راهنما، بررسي وضعيت تجارت آب مجازي و ارتباط آن با بيالن منابع آب در سطح ملي است كه در 

روسـتايي) و بـه تفكيـك    -هـاي اقتصـادي (كشـاورزي، صـنعت و شـهري      در زيربخش آن، شيوه تعيين مقدار آب مجازي
توان صرفا پيوند تجـارت آب مجـازي بـا بـيالن      . بنابراين با كمك اين راهنما، ميشود مي هاي كااليي ارائه و محاسبه  گروه

يا مناطق كشور داراي مرزهـاي  ها  منابع آب در قلمرو كشوري را محاسبه كرد. در كشورهاي فدرال، كه هر كدام از استان
توان مقادير مربوط به صادرات و واردات  باشند، نيز مي سياسي جداگانه هستند و از نظر سياسي داراي اقتصاد مجزايي مي

 -سـبز  -را به منزله تجارت جداگانه كاال به حسـاب آورد و آب مجـازي را بـه عنـوان يكـي از منـابع چهارگانـه آب (آبـي        
مبحث در ترين  اي پايهبرآورد و محاسبه كرد. بحث شناسايي منابع چهارگانه آب در راهنماي حاضر، مجازي)،  -خاكستري

ي را از سياسـتگزار هاي تكميلـي و هرگونـه    توان بحث زمينه تجارت آب مجازي است. پس از آن از دريچه اين مبحث مي
حـث در  تـرين ب  اي ، پايه»و بيالن منابع آب پيوند بين تجارت آب مجازي«دريچه تجارت آب مجازي بررسي كرد. به واقع 

  ست.زمينه تجارت آب مجازي ا
افزون بر آن، كوشش الزم براي تعميم نتايج اين راهنما در سطح حوضه آبريز (مشتمل بر چند دشت) و بخشي از يك 

عـم از آب آبـي،   حوضه آبريز (يك دشت) انجام گرفت كه براي انجام محاسبات در سطح حوضه آبريز، مقادير آب واقعـي ا 
سبز و خاكستري تعيين شد. اما تعيين مقادير آب مصرفي كاالهاي صادره و وارده در سطح حوضه آبريز، ممكن نشد. بـه  
همين دليل تعيين رابطه بين بيالن منابع آب و تجارت آب مجازي در سطح حوضه آبريز در دستور كار اين راهنمـا قـرار   

ه داراي مرزهاي سياسي استاني است و مقادير صادره و وارده كاال بـه منزلـه تجـارت    نگرفت. بنابراين براي كشور ايران ك
توان محاسبات تجارت آب مجازي را براي مرزهاي اسـتاني تعيـين كـرد. آنچـه      آيد، نمي ها به حساب نمي كاال بين استان

  د.گير زمان چندين حوضه آبريز را در بر مي ، همشود ميبراي قلمرو كشوري نيز محاسبه 
مصارف در بيالن آب در واقع مقدار آبي است كه در فرآيند توليدات كشـاورزي، صـنعتي و خـدمات (شـرب) مصـرف      

رطوبـت خـاك و    -زيرزميني–رسد. پيوند بين منابع آب واقعي (سطحي و در نهايت به مصرف جمعيت انساني مي شود مي
كاالها)، تالقي بحث تجارت آب مجازي با بيالن آب است. به شده در فرآيند توليد  پساب) با منابع آب مجازي (آب مصرف

  هاي كليدي زير مرتبط است: طور كلي بحث تجارت آب مجازي از حيث محتوايي، با بحث
 بيالن منابع آب در كشور 

 برداري از منابع آب كارايي اقتصادي بهره 

 تجارت جهاني محصوالت و توجه به مزيت نسبي توليدات  
 امنيت غذايي  
 برداري پايدار از منابع آب بهره 

 الگوهاي توليد و مصرف محصوالت كشاورزي 

 محيطي توسعه پايدار و مالحظات زيست 
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 بازده بخشي آب 

و ارتبـاط آن بـا سـاير مـوارد      شود ميدر اين راهنما، شيوه ارتباط تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب كشور تعيين 
ها اسـت ولـي در رابطـه بـا      اهنماي حاضر ناظر بر نحوه تعيين اين ارتباط. گرچه رشود ميبرده نيز تا حدودي مشخص  نام

كند. چرا كه در تدوين راهبرد تجـارت آب مجـازي    تعيين راهبرد تجارت آب مجازي و تعيين خطوط آن اقدام جدي نمي
ب، توجه به مزيـت  هاي مختلف دولت را در رابطه با ميزان پذيرش خودكفايي مواد غذايي، حفاظت از منابع آ بايد سياست

هـا را بـر    هاي مختلف، آثار اين سياسـت  گزينه ارائهبيني كرد و پس از آن با  نسبي توليد، امنيت غذايي و ... تعيين و پيش
بيالن منابع آب بررسي كرد. در حالي كه در راهنماي حاضر تنها با يك تحليل ايستا به طور مشخص، ارتباط تجـارت آب  

. بـه طـور كلـي، دو كـاربرد مشـخص زيـر از ايـن        شـود  مـي كشور براي مدت يك سال تعيـين   مجازي با بيالن منابع آب
  دستورالعمل مورد نظر است:

 .كاربرد نخست مربوط به تعيين ارتباط تجارت آب مجازي و بيالن منابع آب براي هر سال است  
 ي هر سال است. اين كـاربرد  كاربرد دوم مربوط به بررسي تاثير متغيرهاي مختلف بر بيالن منابع آبي كشور برا

  پذير است:  هاي زير امكان به صورت
o هاي توسعه منابع آب بر بيالن منابع آبي كشور تاثير اجراي پروژه  
o تاثير واردات و صادرات ساليانه كشور بر بيالن منابع آبي كشور  
o  آبي كشوربررسي تاثير توليدات خوراكي و غيرخوراكي ساليانه كشور و تاثير آن بر بيالن منابع  
o هاي مختلف بر بيالن منابع آبي كشور هاي كشور در بخش بررسي تاثير اقدامات و برنامه 

o برداري از منابع آب زيرزميني بر بيالن منابع آب كشور بررسي تاثير بهره 

o هاي حفاظت جنگل بر مقادير منابع آب سبز بررسي تاثير برنامه 

o مقادير منابع آب خاكستري هاي توسعه آب و فاضالب بر بررسي تاثير برنامه 

o هاي الگوي كشت بر مقادير منابع چهارگانه آب بررسي تاثير برنامه 

o ارزيابي مقادير وابستگي و خودكفايي منابع آب كشور 

o تعيين ميزان آبرانه سرانه كشور 

o هاي توسعه منابع آب محيطي پروژه بررسي آثار زيست 

o بر كاهش فشار بر منابع آب هاي نامتعارف بررسي تاثير راهكار استفاده از آب  
o بررسي تاثير راهكار كاهش ضايعات بر كاهش فشار بر منابع آب  
o بررسي تاثير راهكار مديريت مصرف مواد غذايي (مديريت تغذيه) بر كاهش فشار بر منابع آب  
o ... و 

پـذير   اله امكـان كه بررسي موردهاي يادشده يا مواردي شبيه آن، تنها براي يك بازه زمـاني يـك سـ    شود مييادآوري 
است. آشكار است كه مقادير متغيرها از يك سال به سال بعد متفاوت است و به دنبال آن، نتايج مربوط به هـر سـال نيـز    
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كردن تغييرات سـاليانه و مشـاهده نتـايج     شده در اين راهنما امكان محاسبات و لحاظ ارائهافزار  متفاوت خواهد بود. در نرم
هـاي راهبـردي مـورد نظـر خـود را معلـوم كننـد         به اين ترتيب، چنانچه كاربران، مسير سياستپذير است.  مربوطه امكان

  هاي باال از اين راهنما براي تدوين راهبردهاي مديريت منابع آب هم كمك بگيرند. توانند با كمك يافته مي
  



 

  1 فصل1

  كليات
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  كليات -فصل اول 

  هاي كليدي ها و مفهوم تعريف -1- 1

  منابع نوع اول -
در دسـترس باشـد    يـا كـم   ناوافربه مقدار  يك منطقه معين د درتوان ميكه  )مانند آب( يعيمنابع طببه آن دسته از 

  .شود ميگفته 

  آب بخشي شاخص بازده -
(قابل  )GDP1( توليد ناخالص داخلي لاز كهاي اقتصادي مشابه  با بخشيك بخش ، شراكت و تعامل آببخشي  بازده
عنـوان    آب مصرفي در يك بخش اقتصادي معـين (قابـل ذكـر بـه    به ) كل توليد ناخالص داخلي ازعنوان درصدي   ذكر به

  ].121[ كل مصرف آب ملي) است درصدي از

)1 -1(  
  

شـود، شـاخص يادشـده بهبـود (افـزايش)       تر بيشهر چه سهم مصرف آب كمتر و ميزان سهم آن بخش در توليد 
درصد بوده ولي سـهم ايـن بخـش از     25خواهد يافت. در ايران سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي حدود 

اسـت.   27/0ين ترتيب شاخص بازده بخشي آب بخش كشـاورزي ايـران برابـر    درصد است. به ا 90مصرف آب حدود 
وري هر متـر مكعـب    درصد كاهش يابد و با كمك بهبود بهره 70چنانچه سهم بخش كشاورزي از منابع آب به حدود 

افـزايش   36/0آب، همان ميزان توليدات تحقق يابد، آنگاه شاخص بـازده بخشـي آب در بخـش كشـاورزي بـه عـدد       
هـاي   و رقابـت بـين بخـش    تـر  مناسـب دهنده بهبود شاخص يادشده براي دسـتيابي بـه بـازده     د يافت كه نشانخواه

درصد از توليد ناخالص داخلي و در همان حال  30اقتصادي از مصرف آب هست. چون سهم بخش صنعت نيز حدود 
اسـت   6ايران برابـر بـا    درصد است به اين ترتيب شاخص يادشده براي بخش صنعت 5سهم آن از مصرف آب حدود 

تواند با افزايش مصرف آب در بخش صنعت و در همان حال افزايش سهم توليدات صنعتي از كـل   كه اين شاخص مي
سـهم هـر بخـش از توليـد     «توليد ناخالص داخلي بهبود يابد. به اين ترتيب شاخص يادشـده تحـت تـاثير دو عامـل     

كند. به طور معمـول شـاخص بـازده بخشـي آب بـراي       ، تغيير مي»سهم هر بخش از مصرف آب«و  »ناخالص داخلي
بخش كشاورزي پايين و براي بخش صنعت، باالست. در صورتي كه آبي كـه از مصـرف بخـش كشـاورزي بـه سـمت       

را از هـر واحـد خـود توليـد      تـر  بزرگتواند ارزش اقتصادي چند برابر  ، ميشود ميهاي صنعتي و شهري منتقل  بخش
هاي كشاورزي، صنعتي و شرب  يك ميزان جهاني قابل پذيرش و منصفانه براي سهم بخش كه  شود ميكند. يادآوري 

درصـد اسـت. بـه طـور عمـوم كشـاورزي        5- 10و  20- 28، 65- 70از كل آب مصرفي در يك كشور به ترتيب برابـر  
كشور دارد. از سوي  ين مصرف آب را در يك اقتصاد دارد و تنها سهم اندكي در كل توليد ناخالص داخلي يكتر بيش

                                                      
1- Gross Domestic Product 

 = شاخص بازده بخشي آب
(درصد) توليد ناخالص داخليميزان شراكت بخش مورد نظر در

 )درصد(مصرف آب بخشسهم
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كند و سهم قابل مالحظه و فراوانـي را از كـل توليـد ناخـالص داخلـي       ترين آب را مصرف مي ديگر، بخش صنعت كم
آبـي را تحمـل    دهـد كـه مشـكالت كـم     هاي متفاوت كارايي بخشي آب، اين امكان را مي دهد. اين ويژگي تشكيل مي

 كنند.

  آبي كم -
يد كـه مصـرف آب تـازه در يـك جامعـه معـين، از سـطح        آ وجود ميه كه زماني ب به مفهوم وجود شرايط غالبي است

خشـك هسـتند بـه طـور معمـول       اقليمي خشـك و نيمـه   ]. كشورهايي كه در شرايط123[رود  مياي پايدار فراتر  ذخيره
  آب هستند. كشورهاي كم

  آب كميابي -
 افـزايش عرضـه  و  رود مـي تقاضا براي آب از سطح غالب ذخيره محلي فراتر  ،مفهوم شرايطي است كه از نظر آماري  به
هاي خشك براي يـك محـدوده جغرافيـايي     كميابي آب يك پديده مقطعي است كه در سال ].126[ شود ميضروري  آب

  معين (حتي كشور پرآب) قابل انتظار است.

  (مازاد) آب ملي كمبود -
  .شود ميمحاسبه  »مصرفي در دسترس هاي آب«به  »آب مصرفي«به صورت نسبت ملي آب  كمبود

  گي آبوابست -
  .شود ميدر كشور محاسبه » كل آب مصرفي«به » خالص آب مجازي وارداتي«وابستگي يك ملت به آب به صورت نسبت 

  خودكفايي منابع آب كشور -
آب مورد نياز براي توليد داخلي كاال و خدمات در كشور  تامينتوان يك ملت براي دهنده  اننش ميزان خودكفايي آبي

درصـد   100شـود خودكفـايي آبـي برابـر      تاميناست. اگر تمام آب مورد نياز در دسترس باشد و از درون مرزهاي كشور 
است. ميزان خودكفايي آبي در صورتي برابر صفر درصد خواهد بود كه يك كشوري بـه طـور كامـل تكيـه بـر واردات آب      

  زي داشته باشد.مجا

  كارايي اقتصادي در ارتباط با آب در سطوح محلي، ملي و جهاني -
تـوان بـه كـارايي اقتصـادي آن نگـاه كـرد:        هرگاه آب به عنوان يك كاالي اقتصادي در نظر گرفته شود در سه سـطح مـي  

وان براي مثـال بـا اسـتفاده از    ت خانگي)، حوضه آبريز و جهاني. كارايي مصرف آب در سطح محلي را مي - كننده (مزرعه مصرف
هاي آب اندوز افزايش داد. در سطح حوضه صحبت از ارزش آب در مصارف مختلف  آوري گذاري آب و توسعه فن سياست قيمت

توان از طريق تجارت آب مجازي بين منـاطق   موثر است. در سطح جهاني مي تر بيشهاي كالن  است كه در اين راستا سياست
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توانـد بـه    هـا مـي   ي مصرف آب را افزايش داد. به عبارت ديگر تجارت آب مجازي بين كشورها و حتي قـاره آب و پرآب كاراي كم
  آب به امنيت آبي به كار گرفته شود. عنوان ابزاري براي بهبود كارايي مصرف آب در سطح جهاني و رسيدن كشورهاي كم

  مزيت نسبي توليد در كشور با توجه به محدوديت منابع آب -
خـود را بـا واردكـردن     امنيـت غـذايي  نـد  توان مياند كه كشورهاي داراي فقر منابع آبي  ران زيادي نشان دادهپژوهشگ

ي توليـد، توجـه زيـادي    هـا  هزينـه هاي توليد يـا   آوري در تجارت آب مجازي، به فنكنند.  بر، تامين آبمحصوالت زراعي 
هايي كه اسـتفاده از   د در تدوين سياستتوان ميمجازي ل مزيت نسبي هماهنگ نيست. نظريه آب وبا اصو لزوما  شود مين

سودمندي نسبي براي تـدوين راهبردهـاي بهينـه توليـد و      نظريهباشد، اما  موثركند،  منابع محدود را مطلوب و بهينه مي
 ، واردات و اصـالح بخـش  مـواد خـوراكي  ند از طريق ايجاد تعادل بين توليد داخلـي  توان ميكشورها  تجارت مناسب است.

حتي  كنند ميمورد نياز خود را وارد  مواد خوراكياز  فراوانيبسياري از كشورها مقدار  .دست يابند امنيت غذاييتغذيه به 
]. در ديگر كشورها تجارت آب 155] و [154[ ؛]17مجازي دوري كنند [آب تجارت  يبردن راهبردهاكار بهاگر به ظاهر از 

ي توليدي و تجاري به شكلي كه باعـث بهبـود وضـعيت توليـد بـا      ها فعاليتد در ايجاد فرصت براي تعديل توان ميمجازي 
اساسـي در تجـارت    و]. اصل سودمندي نسبي جز145[ ؛]144استفاده از منابع محدود شوند به طور موفقي عمل كنند [

بـه   اي سـودمندي نسـبي متمركـز كننـد    كشورها تـوان خـود را بـر روي توليـد كاالهـاي دار      كه درصورتيجهاني است و 
هـا سـودمندتر    اقدام به واردات كاالها و خدماتي كنند كه بـراي آن  بايديابند. پس  ين منفعت در تجارت دست ميتر بيش
هاي توليـد مربـوط بـه     آوري توليد يا هزينه اما به فن كند مينظريه آب مجازي به ميزان منابع آبي يك كشور توجه  است.

تر نسبت به يـك كشـور پـرآب     آب بتواند كاالهايي را با هزينه كم نابع محدود كاري ندارد. اگر يك كشور كمآب و ديگر م
توليد كند اين كشور سود كافي را در توليد كاالها خواهد برد؛ حتي اگر آب در اين كشـور يـك نهـاده كميـاب و كليـدي      

را  هـايي كاال چه نـوع  بايدشورهاي داراي منابع آب محدود كه ك دهند نشان نمي ي مطلق توليدها هزينهباشد. از آنجا كه 
(مقايسه هزينه توليد يك كاال در دو كشـور  كردن مزيت نسبي  تجارت آب مجازي تنها با آزمون بهينهصادر كنند، راهبرد 

  .قابل تدوين استمختلف) 
 در كشـور، هزينـه  بـر   كاالهـاي آب كشورهاي داراي منابع محـدود آب، در صـورت توليـد     تر بيشدر بر همين اساس، 

منفعت اقتصـادي را از طريـق    بايد. پس اين كشور شود ميي نسبت به تهيه آن از طريق واردات به كشور تحميل تر بيش
 كـه  درصورتيبه دست آورند و است) توليد  تر پايينكه داراي مزاياي نسبي فراوانند (داراي هزينه بر  كم آب توليد كاالهاي

به واردات اقـدام كنـد. پـس    توليد داخلي كاال باال باشد، هزينه يعني ي داشته باشد تر بيشسودمندي نسبي  كاال، واردات
بايد، كه كشورهاي پرآب  گونه هماننسبي از طريق واردات كاالهاي پرآب اقدام كنند؛  يبه سودمند بايدآب  كمكشورهاي 

 ليد كنند.تو بر آب يكاالها
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  ييامنيت غذاتعريف و ابعاد  -
چون تجارت آب مجازي در سطح ملي مورد نظر در سطوح فردي، خانوادگي، ملي و جهاني كاربرد دارد.  امنيت غذايي

يكـي   امنيت غـذايي دو عامل مهم در  . شود ميتوجه در سطح ملي  امنيت غذاييبه است بنابراين، در دستورالعمل حاضر 
مفيد و قـابل اسـتفاده اسـت كـه بـا هـم در ارتبــاط تنگـاتنگي         مواد خوراكيو ديگري وجود  مواد خوراكيدسترسي به 

در  مـواد خـوراكي  وجود داشـته باشـد. دسترسـي بـه      اين موادمستلزم اين است كه  مواد خوراكيباشند. دسترسي به  مي
به  يمواد خوراكدادن امنيت  براي ارتباطاست.  كشاورزياي و محلي حاصل عملكرد تجارت و توليدات  سطوح ملي، ناحيه

. البته كاربرد اصلي اين ارتباط مربوط به راهبرد تجـارت آب  شود ميسناريوهاي مختلف  ارائهتجارت آب مجازي، اقدام به 
  مورد توجه است. تر كم دستورالعملكه در اين  شود ميمجازي 

  محيطي در رابطه با آب  مفهوم توسعه پايدار و مالحظات زيست -
شـناختي   اقتصـادي، اجتمـاعي و بـوم   ديدگاه (هدف) اصلي سه  سعه پايدار مشتمل برمفهوم تو 1ديدگاه گوئل كاهناز 
بخش كشـاورزي بـه منظـور ايفـاي نقـش      در دانشمندان  امروزهعناصر اساسي توسعه با يكديگر در تعامل هستند. . است

اند و شايد با اطمينـان بتـوان گفـت كـه      مقوله كشاورزي پايدار را مطرح كرده اي پايدار،  در دستيابي به توسعهآن كليدي 
در راهنماي حاضر نيز دستيابي به پايداري در بخش كشاورزي بس دشوارتر از دستيابي به پايداري در بخش صنعت است. 

  .شود ميي، بر پايداري در بخش كشاورزي توجه برداري از منابع آب زيرزمين با ابرام بر پايداري بهره

  2چرخه آب يا سيكل هيدرولوژي-
شناسي يـا   چرخه آب در اصطالحمسير گردش آب در طبيعت را ك چرخه است. يعت مانند ير حركت آب در طبيمس

پيوسـته روي   اين چرخه، آغاز و پاياني ندارد و در آن فرآينـدهاي بسـياري بـه طـور     خوانند. به طور ساده، چرخه آب مي
هـا كـه در معـرض     آب اقيـانوس و خشـكي   .دهـد  مـي ي آب را تشـكيل   ي چرخه انرژي خورشيد، نيروي محركه .دهد مي

و تغييـر شـرايط، متـراكم      بخار آب بـا بـاال رفـتن در هـوا    . شود ميهاي خورشيدي قرار دارد، به طور پيوسته تبخير  تابش
  )1-1شكل ( .گردد مي به سطح زمين بر »بارش«و به شكل باران و برف يا به طور كلي  شود مي

                                                      
1- Goel Kahen 
2- Hydrological Cycle 
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  اجزاي چرخه آب در طبيعت - 1-1شكل 

 يچرخـه آب و اجــزا  ،)2-1( شــكل كنـد.  يعبـور مــ  3دروسـفر يو ه 2توســفريل  ،1اتمسـفر چرخــه از  نيـ ا يطـ  آب در
، P(5( يندگعبارت از بار )2-1( شكلدر  4شناسي آب يهافرآيندا يها  مولفهدهد.  يعت نشان ميدهنده آن را در طب ليتشك

  )2-1(شكل  است. 10)G( زيرزميني هاي جريانو  9)Iنفوذ T(8 ،)تعرق E(7 ،)(ر يتبخ، 6)R( يرواناب سطح

  
  دهنده آن در طبيعت چرخه آب و اجزاي تشكيل - 2-1شكل 

                                                      
1- Atmosphere  
2- Lithosphere  
3- Hydrosphere 
4- Hydrology 
5- Precipitation 
6- Run off 
7- Evaporation 
8- Transpiration 
9- Infiltration 
10- Ground Water 
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  بيالن منابع آب -
. بنـابراين كليـه   شـود  مـي ماده استوار است، بـيالن آب خوانـده    ياصل بقا ربررسي تبادالت آب در يك محدوده كه ب

و  شـود  مـي ، در اين محدوده به مصرف رسيده، يا ذخيره شود مييي كه در يك زمان معين وارد يك محدوده خاص ها آب
. هدف از برقراري بيالن يا ترازنامه آب، تعيين و بررسـي مقـادير ورودي،   شود ميمختلف از محدوده خارج  هاي شكليا به 

  .باشد ميمصرفي، ذخيره شده و خروجي از يك محدوده در زمان مشخص 

  مشخص جغرافياييمحدوده يك بيالن عمومي آب در  -
اسـت. عوامـل   جغرافيايي محدوده يك كننده سهم هر يك از عوامل ورودي و خروجي آب در  بيالن عمومي آب تعيين

ي ورودي به زيرزميني ها جرياني سطحي ورودي و انتقالي به محدوده و حجم ها جريانورودي شامل حجم بارش، حجم 
هـاي   ي به خارج از محـدوده و يـا محـدوده   زيرزميني و ي سطحها جريانمحدوده و عوامل خروجي شامل تبخير و تعرق، 

  آورده شده است: )2-1رابطه (مجاور است. معادله بيالن عمومي آب در 
)1 -2(  SI UI SO UOP Q Q E Q Q V        

P:  ي جوي در محدوده بيالنها ريزشحجم  

SIQ:  يا انتقالي به محدوده بيالن ي سطحي وروديها جريانحجم  

UIQ:  ي ورودي يا انتقالي به محدوده بيالنزيرزميني ها جريانحجم  
E: مصـرف خـالص) در    و يزيرزمينـ (تبخير از بارندگي، تبخير از سطح آزاد آب، تبخيـر از آب   اشكال مختلف تبخير

  محدوده بيالن

SOQ: حجم جريان سطحي خروجي يا انتقالي از محدوده بيالن  

UOQ:  ي خروجي يا انتقالي از محدوده بيالنزيرزمينحجم جريان  
V:  يزيرزميني سطحي و ها آبتغييرات ذخاير در  

  صورت زير بيان كرد: له بيالن را بهمعاد توان ميبه زبان ساده 
  خروجي از آبخوان = ورودي به آبخوان

در مواردي كه معادله بيالن موازنه نباشد و با كسري و يا فزوني بيالن مواجه باشـد بـه معنـي برداشـت آب از حجـم      
 رابطـه  ذخيره بـه ايـن  ذخيره و يا اضافه شدن به حجم ذخيره است و بنابراين براي برقراري معادله بيالن تغيير در حجم 

  اضافه خواهد شد.
)1 -3(   in outQ Q t V     

Qin:  ي ورودي به محدوده بيالن، شاملها جريانكليه:  
qR: حجم نفوذيافته از بارندگي مستقيم بر سطح محدوده بيالن  
qi:  ي به محدوده بيالنزيرزمينحجم ورودي  
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qr:  ي سطحي در محدوده بيالنها جريانحجم نفوذ از  
qir: حجم نفوذ از آب آبياري در محدوده بيالن  

qmi: حجم نفوذ از آب برگشتي مصارف شهري و صنعتي در محدوده بيالن  
Qout:  ي خروجي از محدوده بيالن، شامل: ها جريانكليه  
qW: حجم تخليه و برداشت از محدوده بيالن توسط چاه، چشمه و قنات  
qo:  ي از محدوده بيالنزيرزمينحجم تخليه  
qd: حجم زهكشي از محدوده بيالن  
qe: حجم تبخير از محدوده بيالن  

t: (روز، ماه، سال) دوره بيالن  
V: تفاوت حجم ورودي و حجم خروجي از محدوده بيالن در طول دوره بيالن 

  بيالن هيدروكليماتولوژي -
) I) روانـاب و ( R) تبخيـر، ( E) بارنـدگي، ( Pاست كه در آن (  P=E+R+Iي  بر معادله بيالن هيدروكليماتولوژي مبتني

  نفوذ است.

  ي آبخوان آبرفتيزيرزمينبيالن آب  -
اي از بيالن است كـه در آن عوامـل ورودي و خروجـي و تغييـرات ذخيـره مخـزن آب        ي شكل ويژهزيرزمينبيالن آب 

از عوامل بيالن عمومي آب اسـت زيـرا تعـداد     تر پيچيده. برآورد اين عوامل گيرد ميمورد بررسي قرار  ،ي (آبخوان)زيرزمين
اسـاس اخـتالف    و يا محاسبه هسـتند. تغييـرات ذخيـره آبخـوان بـر      گيري اندازهمستقيم قابل  طور بهكمي از اين عوامل 

ايـن دو، مشـخص    كردن ضريب ذخيـره و مقايسـه   ي و لحاظزيرزمينو از طريق نوسانات سطح آب  ها خروجيو  ها ورودي
عكس كاهش آبـدهي   و قنوات بيانگر افزايش تغذيه و بر ها چشمهي و يا افزايش آبدهي زيرزمين. افزايش سطح آب شود مي

و افت سطح آب بيانگر افزايش تخليه و كاهش تغذيه آبخوان در يـك دوره مشـخص اسـت.     برداري بهرهي ها چاهقنوات و 
ي آبخوان آبرفتـي براسـاس   زيرزمينبيالن آب  .باشد ميبين تغذيه و تخليه آبخوان بهترين شرايط پايداري آبخوان، تعادل 

  :شود ميمعادله زير تهيه 
)1 -4(  UI P R I SW UO EX D ETQ Q Q Q Q Q Q Q Q V           

UI(Q   ي وروديزيرزمينجريان  :(

P(Q   نفوذ از بارندگي بر سطح آبخوان :(

R(Q   ي سطحيها جريانتغذيه از طريق  :(

I(Q   نفوذ از آب مصرفي آبياري :(
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sw(Q   نفوذ از پساب صنايع :(

UO(Q   ي خروجيزيرزمينجريان  :(

ET(Q   يزيرزمينتبخير از آب  :(

D(Q   زهكشي آبخوان توسط رودخانه :(

EX(Q   تخليه و برداشت از طريق چاه، چشمه و قنات :(

  1آب آبي، سبز و خاكستري -
آب «، »آب آبـي «منابع آب شامل چهار نـوع   در اين دستورالعمل، شده ارائهاساس روش كار  برالزم به اشاره است كه 

د ناشي از آب سبز و آبي باشـد.  توان ميآب مجازي خاستگاه يك تفاوت در است. » آب مجازي«و  »اكستريخآب «، »سبز
ز بـراي توسـعه و   يـ زيـادي ن  يهـا راهكاري و سطحي) آسان است، به طور معمول زيرزمينبه آب آبي (آب  يابيچون دست

در ايـن  نشـده خـاك) دشـوار اسـت.      در منطقه اشباع 2در مورد آب سبز (رطوبت خاك يزير كاربرد آن وجود دارد. برنامه
گيرد، محاسبه و به عنوان آب سبز مصـرفي گيـاه در    راهنما مقدار باران موثر كه مورد استفاده گياهان آبي و ديم قرار مي

ـ  مـي كه تنهـا  نظر گرفته شده است. يعني آب سبز بخشي از رطوبت خاك است  د از راه ريشـه گياهـان جـذب شـود.     توان
هايي روبرو اسـت   در رابطه با استفاده از آب آبي وجود دارد، استفاد از آب سبز با محدوديت يهاي متفاوت گزينه كه ليدرحا
ر كـاربري  ييـ با تغيير در الگوهاي كشت محصـوالت يـا تغ   توان ميمثال  يبرا .است يمتفاوت يكاربردها ين آب داراياما ا

ريـزي   بين آب آبي كه بـراي برنامـه   توان ميدر كشور آبرانه كمك شاخص  با. كردب سبز از آ يتر مناسباراضي، استفاده 
ريزي و مديريت بلندمدت منابع آبي است تفاوت  رود و آب سبز كه شامل برنامه مي كار مدت و بلندمدت به نابع آبي كوتاهم
ي مـديريت  هـا  سياستبع آب، در رابطه با صادرات، واردات، دسترسي به منا توان مي يل شد. با اطالع از كل آب مصرفيقا

  گيري كرد.  محيطي تصميم هاي زيست و جنبه مواد غذايي تامين يمنابع آب و چگونگ
منابع آب خاكستري، همان منابع آب نامتعارف هستند. منابع آب نامتعارف شامل پساب، منابع آب آلوده و منـابع آب  

ل استفاده هستند. به طور معمـول، آن دسـته از منـابع آب    شور هست. منابع آب نامتعارف، هم قابل استفاده و هم غيرقاب
همانند سفره آب شور)، قابل استفاده -اند نامتعارف كه ذاتا نامتعارف هستند (يعني به وسيله دخالت انسان، نامتعارف نشده

ب و يـا سـفره آب   اند (همانند پسـا  هستند. ولي آن دسته از منابع آب نامتعارف كه با دخالت عامل انساني، نامتعارف شده
رويه شور شده است) غير قابل استفاده هستند؛ مگر اينكه پساب، تصفيه شـود و بـه آب آبـي     برداري بي شيرين كه با بهره

گيرنـد. در تبـادل بـين     تبديل شود تا قابل استفاده شود كه در حالت اخير ديگر جزو آب خاكستري (نامتعارف) قرار نمي
قط داراي ورودي و خروجي و تبادل با منابع آب آبي (سـطحي يـا زيزرزمينـي) هسـت.     منابع آب، منابع آب خاكستري ف

آيد در اين حالت، هماننـد آب آبـي قابـل اسـتفاده اسـت و از فهرسـت آب        شده، آب آبي به حساب مي پس، پساب تصفيه
                                                      

1- Blue, Green and Gray Water  
2- Soil Moisture 
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شـده اسـت و پسـاب     خاكستري خارج شده است. به عبارتي در نتيجه تبادل آب خاكستري و آب آبي، اين فرايند انجـام 
  شده در جايگاه آب آبي، قابل استفاده شده است.  تصفيه

برداري انجام شـود و بـا    رويه شور شده است چنانچه بهره برداري بي همچنين، براي آبخواني كه آب سفره آن در نتيجه بهره
آب آن، محصوالت سازگار با شوري (همانند پسته) كشت شود، در حالت اخير، آب نامتعارف، قابل استفاده شده است. ولـي از  

ه اسـت و آب شـيرين آن بـا آب شـور جـايگزين شـده اسـت و در همـان حـال،          آنجا كه سفره آب شيرين، يكبار آسيب ديـد 
شود. منظور اين است كه ترجيحا نبايد از آب نامتعارف كه با  مي وارد ي به آبخوانتر بيشرويه ادامه دارد آسيب  برداري بي بهره

  استفاده نمود.محيطي، نادرست است،  برداري آن از ديدگاه زيست دخالت انساني نامتعارف شده و بهره
تـوان از آن   محيطـي نداشـته باشـد مـي     بار زيسـت  برداري از منابع آب غيرمتعارف، آثار زيان اينكه، اگر بهره تر بيشتوضيح 

گيرد. ولي اينكه از منابع آب نامتعارف (همچون پساب شـهر شـيراز    برداري كرد و در جايگاه آب غيرقابل استفاده قرار نمي بهره
برداري غيرقانوني و اشتباه هست. و اين استفاده نادرست، منابع آب نامتعـارف   شود يك بهره ت)، استفاده ميبراي توليد سبزيجا

رويه شور (نامتعـارف) شـده اسـت بـراي توليـد       برداري بي از آبخواني كه در اثر بهرهاگر كند. يا اينكه  را هرگز قابل استفاده نمي
رويـه از آبخـوان را    برداري بـي  بهره ،ش شرقي دشت مرودشت) استفاده شودمحصوالت سازگار با شوري (همچون پسته در بخ

. اسـت برداري، نادرسـت   كند و اين نوع بهره منابع آب نامتعارف را هرگز قابل استفاده نمي رو اين رويكرد از اين، شود ميتشديد 
توان از اين منبع آب نامتعارف اسـتفاده   نكردن آبخوان، مي ولي در مواردي كه يك آبخوان ذاتا شور هست، با رعايت فرونشست

حالت قابل استفاده را خواهد داشت. پس، منابع آبـي كـه از    ،برداري از منابع آب نامتعارف، به درستي كرد. در حالت اخير، بهره
اند و جزو منابع  شده اند ولي نامتعارف اند، هرچند ذاتا نامتعارف نبوده رويه برداشت شده برداري بي هايي كه در نتيجه بهره آبخوان

  آيند. آب خاكستري به حساب مي
شود، ورود آب از آب خاكستري بـه توليـدات    هنگامي كه از منابع آب خاكستري براي توليدات كشاورزي استفاده مي

ولـي بـا تصـفيه، قابـل اسـتفاده       بودههايي كه آشكارا غيرقابل استفاده  آيد. همينطور پساب بخش كشاورزي به حساب مي
بخشـي از  بـه عنـوان   ، قرارگيرنـد اسـتفاده  مورد چنانچه براي كاربري فضاي سبز شهري و يا كاربري كشاورزي  شوند، مي

گيرد و تبادل اين منبع با مصـارف آب آبـي بـراي مصـارف شـهري و       منابع آب خاكستري دوباره در چرخه توليد قرار مي
  آيد.  كشاورزي به حساب مي

  1مجازيآب  -
است و به ميزان آب مورد نياز براي توليد يك كـاال يـا خـدمات    شده  ارائهلن ط پروفسور توني آفهومي است كه توسم

آب مقدار اين به معناي شته باشد، تن آب نياز دا 3000به ل معموبه طور توليد يك تن گندم اگر اشاره دارد. براي مثال، 
از نظـر  در چنـين حـالتي،   . شـود  مـي است كه در توليد يك تن گندم به كار رفته است و به آن آب مجازي گفتـه  واقعي 

                                                      
1- Virtual Water 
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در داخل تن آب را  3000يك تن گندم را از خارج وارد كنيم تا اين كه   هشد كابتر  غيرمخربممكن است  محيطي زيست
همچنـين آب  نياز اسـت.  مورد برابر اين مقدار آب  10تا  5براي توليد گوشت  ].124[مصرف كنيم كشور براي توليد آن 

 آبـي  برقمورد نياز براي توليد يك واحد نيروي واقعي و عبارت از آب  شود مينيز مطرح  آبي برقدر موضوع نيروي مجازي 
ـ  پسوند مجازي در اصطالح آب مجازي به مفهوم غيرواقعي]. 121[ است معناسـت كـه بخـش    ه آن بودن آب نيست بلكه ب
نـدارد و تنهـا مقـدار انـدكي از آب     وجـود  ، در محصول فيزيكـي  شدهمصرف  ي آبي كه جهت توليد محصول نهايي عمده

اسـت كـه در توليـد    واقعـي  آب معنـاي  بـه   ،بنابراين مفهوم آب در تركيـب آب مجـازي   ؛مصرفي در آن باقي مانده است
اعـم از كاالهـاي توليـد     ز در فرايند توليد كاالهامادامي كه مقادير آب مصرفي مورد نيامحصول، مصرف شده است. پس، 

است به كار رفته  كاالهاكه در فرآيند توليد اين مورد نياز ، به ميزان آب مصرفي مورد نظر باشدداخل يا كاالهاي وارداتي 
ردات وا«است و در ادبيات موضـوع و در آغـاز، مفهـوم    » بيروني«. هرچند، آب مجازي نوعي آب شود ميآب مجازي گفته 

ورودي و رود كـه كاالهـايي از مبـادي     مورد نظر بوده است. يعني قاعدتا مفهوم آب مجازي زماني به كار مي» آب مجازي
شـان در داخـل    خروجي مرزهاي كشور (محدوده جغرافيايي) عبور كند و مقادير آب مورد نياز اين كاالها (بر پايه نياز آبي

  .كشور) محاسبه شود
. شـود  ميارتباط مناسب و منطقي بين منابع چهارگانه آب برقرار  شود ميبا كمك مفهوم آبرانه كه در ادامه شرح داده 

كه مقادير آب آبي و سـبز   شود مياز همين جا يادآوري آبرانه خودش شامل دو بخش كلي آبرانه داخلي و خارجي است. 
آب مجازي كاالهاي توليد داخل در محاسبه آبرانه در نظر گرفته  يا خاكستري مربوط به كاالهاي توليد داخل به عنوان

و مقادير آب آبي و سبز مربوط به كاالهاي وارداتي به عنوان آب مجازي وارداتي در محاسـبه آبرانـه در نظـر     شود مي
ب مجـازي  به همين ترتيب مقادير آب آبي، سبز يا خاكستري مربوط به كاالهـاي صـادراتي بـه عنـوان آ     .شود ميگرفته 

آب مجـازي، مقـدار آب واقعـي     شود مي. به همين خاطر است كه گفته شود ميصادراتي در محاسبه آبرانه در نظر گرفته 
شده در فرآيند توليد كاالها هست. پس به طور ساده، آب مجازي براي كاالهاي وارداتي (بـراي مصـرف داخلـي يـا      مصرف

شكيل يافته است. آب مجازي براي كاالهاي توليد داخلي (بـراي مصـرف   صادرات دوباره) از دو بخش آب آبي و آب سبز ت
  داخلي يا صادرات) از سه بخش آب آبي، آب سبز و آب خاكستري تشكيل يافته است.

  تجارت آب مجازي -
ابرام تجارت آب مجازي بر اين است كه كشورهايي كه با كمبود آب روبرو هستند، بايد از كشورهاي پـرآب، كـاال وارد   

ي نياز دارند، بپرهيزند. در چهارچوب تجارت آب تر بيشنند و از توليد كاالها و خدماتي كه در فرآيند توليد خود به آب ك
كند كه آب مجازي را صادر كنند. واردات محصـوالت بـا آب مصـرفي بـاال      مجازي، براي كشورهاي پرآب، منطق حكم مي

هاسـت.   توسط ديگر كشورها همان تجارت آب مجازي بـين ملـت  توسط بعضي از كشورها و صادرات اين گونه محصوالت 
هاي طرح ايده آب مجازي، نبود امكان جابجايي فيزيكي آب بين مناطق مختلـف اسـت. بـه همـين دليـل،       يكي از برهان

تعريف كرده است. البته با مفهـوم آبرانـه، آب مصـرفي بـراي      »آب وارداتي (بيروني)«]، آب مجازي را نوعي 65حدادين [
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شده براي توليد كاالهاي داخل  و به اين ترتيب آب مجازي به آب مصرف شود ميكاالهاي توليدشده در داخل هم محاسبه 
بر خاسـتگاه بحـث آب مجـازي ابـرام دارد. بـراي آب       تر بيش »حدادين«. به اين ترتيب ديدگاه شود ميكشور هم مربوط 
نياز آبي معين يا شـدت مصـرف آبـي يـك     «وان به مواردي چون ت كه مي شود ميهاي جايگزين استفاده  مجازي از عبارت

ارزش آب «، اصطالح »محتويات آب مجازي«جاي   ] به109] اشاره كرد. رنالت [100[ »نياز واحد آب«] يا 66[»محصول
  را به كاربرد. »مجازي

]. نخستين ديدگاه، مقدار آبي 67بررسي شود [» مصرف«يا » توليد«تواند از دو ديدگاه جداگانه  تجارت آب مجازي مي
دهـد كـه بـه آن     ، مبنـاي محاسـبه قـرار مـي    شـود  مـي توليد هر كاال در مكـان توليـد آن كـاال اسـتفاده      فرآيندكه در را 

Production Site Specific  فرآينـد اظر بر مكان و زمان توليد و مقادير آب محلي است كه در اين ديدگاه ن. شود ميگفته 
محاسبه را بـر مقـدار آب مـورد     يتوليد كاال به كار برده شده است. ديدگاه مصرف ناظر بر مكان مصرف كاالست كه مبنا

اين ديدگاه نـاظر  . شود مي گفته Consumption Site Specificآن دهد و به  ياز براي توليد كاال در مكان مصرف قرار مين
سـاز   . پـس ديـدگاه دوم، زمينـه   شـود  مـي  هريك كاال به كشور، ذخياست كه با واردات  يبر مكان و زمان توليد و مقدار آب

آثـار   توانـد  مـي به جاي توليد داخلي آن اسـت و بهتـر    ي تجاريذخيره آب در داخل يك كشور از طريق واردات يك كاال
  در اين دستورالعمل ديدگاه دوم مورد نظر است.كشور نشان دهد. الن آب يرا بر ب يتجارت آب مجاز

  1آبرانه -
با عنوان  تر بيش يكه تجارت آب مجاز يبه كشور است؛ به طور يناظر بر خالص واردات آب مجاز يتجارت آب مجاز

گيـري   از آنجا كه كل مصرف از منابع محلي آب در درون يك كشور، انـدازه . اما شود ميشناخته  2»واردات آب مجازي«
ها از منابع آب جهاني نيست، الزم است واردات خالص آب مجازي (تفاوت صادرات آب  درستي از تخصيص واقعي ملت

شاخص جديدي توان به  مجازي از واردات آب مجازي) به كل آب مورد استفاده در كشور افزوده شود. به اين ترتيب مي
كنـد. ايـن شـاخص،      زمان مجموع ميزان آب مصرفي كشور و واردات خالص آب مجازي را ارائه مـي  دست يافت كه هم

دهنده كـل   ، است و نشانشود ميتركيبي از كل آب مصرفي از منابع محلي و آنچه كه خالص واردات آب مجازي گفته 
ن بحـث را  يـ ا .شـود  مـي گفته  3ادبيات آب مجازي به آن آبرانهآب مصرفي كشور (از منابع محلي و تجاري) است و در 

از حجم آب مصرفي كشورها كاسـته    جا كه با صادرات آب مجازي،  مطرح كردند. از آن 4استرا و هانگفلوك بار نخستين 
مـورد  مجمـوع آب  مقـدار آبرانـه (   بايدپس  شود ميآن كشور افزوده  يمصرف و با واردات آب مجازي به حجم آب شود مي

دادن اثـرات   د يك ابزار مهـم بـراي نشـان   توان آبرانه ميشاخص ) محاسبه شود. استفاده كشور و خالص واردات آب مجازي
] 41[ توسط چابگاين و هاكسترا يبراي محاسبه مقادير كل آب مصرف گستردهمصرف بر روي منابع آب باشد. يك مطالعه 

                                                      
1- Water Footprint 
2- Virtual Water Import 
3- Water Footprint 
4- Floek Stra and Hung 
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كـل  ، كشورهاي هلند، بلژيك، ژاپن، مكزيك و آمريكا با مقدار گيري اندازه نخستين نتايجه ي. بر پا] انجام شده است42و [
 500در سال) و كشورهاي چين، هند و اندونزي داراي مقدار كل سرانه آبرانه  مترمكعب 2000سرانه آبرانه به نسبت باال (

  .در سال هستند مترمكعب
آب شـيرين مـورد   كاالها برابر ميـزان   رانهآباس، مطرح شد. بر همين اس 1توسط هاكسترا 2002مفهوم آبرانه در سال 

گيـري   معـين انـدازه  جغرافيـايي  براي يك محـدوده  كل  رانهآبكاالست.  در كل زنجيره توليداستفاده براي توليد محصول 
) در يزمينـ زيرو سطحي (آب شيرين از منابع آب آبي  مصرفكه برابر ميزان آبي  رانهآبو شامل اجزاي زير است:  شود مي

شده در خاك به عنـوان   (آب باران ذخيره نابع آب سبزبرابر ميزان مصرف از م زسب رانهآباست. محصول وليد زنجيره تكل 
هاي  است. ميزان مصرف از منابع آب آبي يا سبز برابر ميزان آبي است كه در مراحل توليد محصول به شكل رطوبت خاك)

رود.  تعرق از سطح گياه به دنبال عمليات نورساخت) از دسـت مـي   مختلف (تبخير از سطح ريشه، تبخير از سطح خاك و
شده  به صورت آلوده 2كه آب برگشتي دارد. براي مثال در صورتي  »شده آب آلوده«ميزان اشاره به نيز خاكستري  رانهآب

ن آبرانـه  گـردد، آنگـاه ايـن آب برگشـتي بـه عنـوا       آبريز بر حوضهبه منابع آبي   (به دنبال مصرف كودهاي شيمايي)
آبريز برگردد، جزو آبرانه بـه حسـاب    حوضهولي اگر اين آب برگشتي، آلوده نشود و به  3.شود ميخاكستري محسوب 

ها، الزم است همان رويه كلي مجمـوع ميـزان آب مصـرفي كشـور و واردات      آيد. براي محاسبه هر كدام از آبرانه نمي
به يادآوري است كه بـراي هـر گـروه كـااليي (توليـد داخلـي يـا         الزم خالص آب مجازي در محاسبه در نظر گرفته شود.

. به عبـارتي بـه محـض توليـد كـاال،      شود ميوارداتي) متناسب با منابع آب مرتبط با آن، هر چهار نوع منبع آبي محاسبه 
ـ  شود ميمقادير آب مربوط به آب آبي، آب سبز و آب خاكستري مربوط به توليد آن كاال محاسبه  ه محـض  . همين طـور ب

. نكته ديگر شود ميواردات كاال، مقادير آب مربوط به آب آبي، آب سبز و آب خاكستري مربوط به كاالي وارداتي محاسبه 
همچنين، آبرانه مربوط به كاالهاي وارداتي بر پايه دهنده آبرانه داخلي و آبرانه خارجي است.  اينكه مقدار آبرانه كل بازتاب

بود در كشـور توليـد شـود     يعني معادل آب مورد نياز كاالهاي وارداتي چنانچه بنا مي »كاالناظر بر مكان مصرف «ديدگاه 
  محاسبه شده است. به اين ترتيب:

 (مترمكعب) آبرانه داخلي (مقدار آب مصرفي از محل منابع آب داخلـي بـراي توليـد داخلـي      مقدار آبرانه كل =
معادل مقدار آب  - ع داخلي براي توليد كاالهاي صادراتي+ آبرانه خارجي (مقدار آب مصرفي از محل مناب كاال)

  مصرفي از محل منابع داخلي براي واردات كاال)

                                                      
1- Hoekstra 
2- Return Flow 

شـود. ايـن ديـدگاه در     بردن اثر آلودگي به منبع آب آلوده شـده افـزوده مـي    برابر ديدگاه هاكسترا، آب خاكستري برابر مقدار آب آبي است كه براي از بين -3
  كميته كارشناسي تدوين دستورالعمل حاضر، مورد بازنگري قرار گرفته و به شرح ارائه شده، اصالح شد. 
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    (از محل منـابع آب داخلـي) مقدار آبرانه كاالهاي توليد داخلي (براي مصرف داخلي) = مقدار آب آبي مصرفي
توليد كـاال + مقـدار آب خاكسـتري     براي توليد كاال + مقدار آب سبز مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي

  مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي توليد كاال
 معادل مقدار آب آبي مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي كاالي وارداتي +  مقدار آبرانه كاالهاي وارداتي =

دار آب خاكسـتري  معادل مقدار آب سبز مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي كاالي وارداتي + معـادل مقـ  
  مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي كاالي وارداتي

     مقدار آبرانه كاالهاي توليد داخلي (براي صادرات) = مقدار آب آبي مصرفي (از محل منـابع آب داخلـي) بـراي
ار توليد كاالي صادراتي + مقدار آب سبز مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي توليد كاالي صادراتي + مقـد 

 آب خاكستري مصرفي (از محل منابع آب داخلي) براي توليد كاالي صادراتي است.

مجموع  شود ميگونه كه ديده  دهد. همان )، شماتيك كلي از محاسبه آب مجازي در يك كشور را نشان مي3-1شكل (
  .شود ميي ارقام دو رديف اول از هر ستون و مجموع دو ستون اول از هر رديف به رقم نهايي بودجه منته

  
  شماتيك كلي از محاسبه آب مجازي براي تعيين توازن آب مجازي در يك محدوده معين -3-1شكل 

  آبرانه خروجي
  مصرف ملي 

  آبرانه مصرف ملي

صادرات دوباره آب 
 مجازي

صادرات آب 
  مجازي

آبرانه درون سطوح 
  ملي

واردات آب 
 مجازي

بودجه آب 
 مجازي

صادرات آب 
مجازي مرتبط با 
ساخت محصوالت 

  داخلي

آبرانه داخلي=
مصرف ملي

=

=

===

+++

+

+

+
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، رابطه بين آبرانه مصرف ملي و آبرانه درون يك كشور در يك مثال ساده براي دو كشور تجاري را نشـان  )4-1شكل (
مجازي وارداتي به مقدار آبرانه درون يك كشور افزوده شود آنگاه  انچه حجم آب، چن)4-1شكل (نتايج  اساس بر .دهد مي

صادرات آب مجازي از يك كشور  شود ميكه ديده  طور همانخواهد بود. دهنده آبرانه مصرف ملي  رقم به دست آمده نشان
ون محـدوده جغرافيـايي (بـه    ، آبرانـه در )4-1شـكل ( نتايج  اساس به منزله واردات آب مجازي براي كشور ديگر است. بر

 .آيد ميبه دست  كننده مصرفجمع آبرانه توليدكننده و  اي) از حاصل ي رودخانه هضعنوان مثال كشور يا حو

  

  رابطه بين آبرانه مصرف ملي و آبرانه درون يك كشور در يك مثال ساده براي دو كشور تجاري - 4-1شكل 

اگر بخواهيم رد پاي آب را در زنجيره توليد تا مصرف نهايي يك محصول دنبال كنيم، مفهـوم آبرانـه انـدكي پيچيـده     
، آبرانه مسـتقيم و غيرمسـتقيم در   )5-1برانه مستقيم و غيرمستقيم را در نظر گرفت. شكل (. در اين صورت بايد آشود مي

 توسـط سـتفاده مسـتقيم از آب   شـامل ا نـه تنهـا    دهنـد. آبرانـه   را نشـان مـي   هر مرحله از زنجيره توليد محصوالت دامي
د بـه عنـوان   توان ميانه بر. بنابراين آشود مينيز  استفاده غيرمستقيم از آبشامل  ، بلكهشود مي يا توليدكننده كننده مصرف

باشد. منظـور از آبرانـه مسـتقيم،    گيري سنتي  اندازههاي  برابر روشتخصيص منابع آب شيرين در تر براي  روش جامعيك 
. براي مثال در شود ميمقادير آب (آبي، سبز يا خاكستري) است كه به طور مستقيم و در هر مرحله از توليد كاال، مصرف 

و يا مقدار آبي كه براي شـرب و   شود ميي توليد محصوالت دامي، مقدار آبي كه براي خوراك دام (علوفه) مصرف  رهزنجي
. آبرانـه غيرمسـتقيم   شود ميبه عنوان آبرانه مستقيم در آن مرحله از زنجيره توليد منظور  شود ميشستشوي دام استفاده 

گيرد. يعني مقدار آبي كه براي توليد خوراك دام استفاده شده است، به عنوان آبرانـه   بين هر مرحله از توليد كاال قرار مي
شماري جلوگيري شود و در زنجيره توليـد مـواد    . به همين خاطر بايد دقت كرد كه از دوبارهشود ميغيرمستقيم محسوب 
به توليدات گياهي (خوراك دام) كه يكبار به عنوان آبرانه مستقيم محاسبه شده، دوبـاره بـه عنـوان    گوشتي، آبرانه مربوط 

  مقدار آبرانه توليدات دامي محاسبه نشود.

 آبرانه مصرف ملي

 واردات آب مجازي آبرانه درون كشور

 خارجي
 صادرات آب مجازي

 داخلي

آبرانه مصرف ملي

 آبرانه درون كشور مجازيواردات آب

 خارجي داخلي

 صادرات آب مجازي

 Bكشور Aكشور 
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  آبرانه مستقيم و غيرمستقيم در هر مرحله از زنجيره توليد محصوالت دامي از مرحله توليد تا مصرف نهايي -5-1شكل 

حجم و يا حجم آب مصرف شده  دهنده نشانو  چند بعدي است ،اين شاخصنكته آخر در رابطه با مفهوم آبرانه اينكه، 
في آب برداشتي (جريان برگشتي) كه آلوده نشده است كه بخش غيرمصر دهد مينشان ) 6-1شكل ( .استه شده آلودآب 

كه آبرانه شـامل   دهد مينشان ) 6-1يست. شكل (ي از آبرانه نو از محدوده جغرافيايي مورد مطالعه خارج نشده است جزي
  است. آب سبز و آب خاكستري و آب مصرفي غيرمستقيم ياجزا

  
  شماتيكي از اجزاي آبرانه بر پايه ديدگاه هاكسترا - 6-1شكل 

آب هـاي   امانهكننده يا توليدكننده مربوط به استفاده از سـ  تري در مورد مصرف انداز گسترده آبرانه چشمبدين ترتيب، 
هاي مهم  شده است. پس، جنبه شده و آلوده شامل حجمي از آب مصرفگيري  ه اين اندازهكند. به طوري ك مي ارائهشيرين 

  شاخص آبرانه شامل موردهاي زير است:
 بلكه شامل آب سبز و خاكستري نيز هست.شود ميآبرانه تنها شامل آب آبي ن ،  

 يك توليد كننده يا مصرف كنندهآبرانه 
  استفاده مستقيم از آب 

 

  استفاده غير مستقيم از آب
 

 آبرانه سبز آبرانه سبز

 آبرانه آبي آبرانه آبي

 آبرانه خاكستري آبرانه خاكستري

 آب
وده

آل
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في

صر
م

 

  آب استفاده نشده
 (جريان برگشتي)

 برداشت آب

آبرانه مستقيم (آب آبي)

 خرده فروش گر غذاپردازش پرورش دام مصرف كننده
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 يرمسـتقيم از آب نيـز   ، بلكـه شـامل اسـتفاده غ   شود مياستفاده از آب آبي محدود به استفاده مستقيم از آب ن
  هست.

 گردد (آب برگشتي) جز آب آبي استفاده شده (آبرانه آبي) در نظر گرفته  قسمتي از آب آبي كه به سامانه بر مي
  .شود مين
 آيد. چنانچه آب برگشتي در همان محدوده جغرافيايي از دسترس خارج شود جزو آبرانه به حساب مي  
 آبريـز از   حوضـه زمان مشابه بـراي اسـتفاده دوبـاره در همـان      كم براي يك مدت چنانچه آب برگشتي، دست

  دسترس خارج شود جزو آبرانه است.

  سياست بازدارنده -
به صورت چند سياست هماهنگ يا ل معموبه طور است كه  گذاري سياست، حاصل كار نخبگان بازدارندهيك سياست 

. يـك  ]122[طلبـد   كمبود آب را در اشكال مختلف مي مانند مديريت تقاضاي آب كه مديريتست كارها اي از راه مجموعه
و سپس تبديل  شود ميبه كار برده اي از اقدامات منطقي است كه توسط سياستگذاران  ، شامل مجموعهبازدارندهسياست 

آبي يك كشـور يـا    با مشكالت ناشي از كم توان ميشفاف و معين است كه از طريق آن  گذاري سياستيك   به آن اقدامات
، شامل منطق و برهان منحصر به فرد خود است كه بر پايه بازدارندهكرد. يك سياست  ييارويروطقه در سطوح مختلف من

آبـي را كـاهش    افزاري، پيامدهاي ناگوار مربـوط بـه كـم    هاي نرم گرفتن از اهرم و با كمك سياسي استوار است خردپذيري
تـر   البته همچنان كه پيش سياستي بازدارنده قابل بررسي است.تجارت آب مجازي در يك بسته دهد. به همين خاطر  مي

كه سياست بازدارنده  . در حاليشود ميگفته شد در اين راهنما، راهبردهاي مربوط به بكارگرفتن تجارت آب مجازي ارائه ن
  در چهارچوب ارائه راهبردها قابل طرح است.

  مجازي منابع آب كشور با تجارت آبين رابطه بيالن يتعهاي  گام -2- 1

  به شرح زير است:» تعين رابطه بيالن منابع آب كشور با تجارت آب مجازي«مراحل كلي مربوط به 
  ها ي پيوند آن ي آب و نحوه : شناسايي و تعيين منابع چهارگانه1گام 
هاي محاسباتي آب صنعت در پيوست  ها و نمونه (همراه با مثالي آب  : تعيين مقادير (محتويات) منابع چهارگانه2گام 

  اين ضابطه و فايل پشتيبان آن) 2
 هاي مربوط به پيوند مقادير منابع چهارگانه آب ي كاربرد يافته  : تعيين شيوه3گام 

ز الزم اسـت  در آغـا  شـود  مي) ديده 7-1طور كه در شكل ( شده است. همان ارائههاي باال  )، اجزاي گام7-1در شكل (
انواع منابع آبي شناسايي شوند. به طور متعارف براي تعيين بـيالن منـابع آب در يـك محـدوده جغرافيـايي معـين، تنهـا        

منـابع آب،   بيالنرا در چرخه منابع آب در نظر گرفت. به واقع، ي زيرزمينآب سطحي و بايست اجزاي منابع آب شامل  مي
امـا   گيـرد  ميالبته مصارف از منابع آبي را در نظر اساسا چرخه منابع آب آبي است و به انواع منابع آب ديگر كاري ندارد. 
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و محاسبات مصرف آب بر اساس ميزان آب سبز مصرفي گياه در  اين مصارف تنها به منزله برداشت از منابع آب آبي است
حاسبه نشده است. به عبارتي بحث پيوند بيالن منابع آب با تجارت آب مجازي از آنجـا  كل مرحله برداشت از منابع آب م

 نمـود در بيالن منظور  ه،كه الزم است آبرانه كاالها اعم از كاالهاي وارداتي يا توليدات داخلي را محاسبه كرد شود ميآغاز 
ها (شـامل آب آبـي، سـبز و خاكسـتري) محاسـبه      طور كه گفته شد در بيالن متعارف منابع آب نه تنها آبرانه كاال و همان

. به عبارتي در بيالن منـابع  شود ميشده براي مصارف مختلف محاسبه و تعيين  بلكه تنها ميزان آب آبي برداشت شود مين
شـده از   هاي شرب، صنعت و كشاورزي نيز بر اسـاس ميـزان آب برداشـت    و مصارف در بخش شود ميآب، آبرانه محاسبه ن

  .شود ميآبي محاسبه منابع آب 
در گام دوم، پس از شناسايي انواع منابع آب، الزم است مقادير آن بر حسب واحد آب (مترمكعب) محاسبه و در بيالن 
منظور شود. براي اين منظور الزم است مقدار آبرانه كاالها (توليد داخلي يا كاالهاي وادراتي و صادراتي) محاسبه شود. بـه  

. شـود  مـي اع منابع آب مصرفي (آب آبي، سبز و خاكستري) در توليد كاال محاسبه و در آبرانه منظور اين ترتيب مقادير انو
. در اين گام مقـادير آب  شود ميبه محض تعيين آبرانه هر كاال، امكان ورود به گام بعدي براي پيوند انواع منابع آب فراهم 

آبي ورودي به آن، ميزان مصرف از آب بـراي توليـد كـاال يـا     آب  آبي و فرآيندها و تبادالت آب با ساير منابع اعم از ميزان
. به عبارتي هر چقدر از منـابع آب آبـي كـه مصـرف     شود ميصادرات كاال و ميزان مصارف شهري از منابع آب آبي تعيين 

، شـود  مـي  . در اينجا همانند بيالن كه يك چرخه است و بستهشود ميشده است در بخش آبرانه داخلي نيز در نظر گرفته 
  با يك چرخه بسته روبرو نيستيم بلكه با فرآيندها و تبادالت بين منابع آب روبرو هستيم.
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  هاي اصلي براي تعيين مقادير منابع چهارگانه آب (پيوند بيالن منابع آب با تجارت آب مجازي) گام -7-1شكل 

  
  

شناسايي و تعيين 
 منابع آب داخلي

شناسايي و تعيين فرايندها 
و تبادالت منابع چهارگانه 

 آب

 تعيين مقادير منابع آب داخلي:
  منابع آب آبي داخلي -
خاكستري) كاالهاي كشاورزي و صنعتي توليد داخل براي مصرف داخـل يـا   -سبز-(آبيآب مجازي  -

صادرات

  تعيين مقادير منابع آب خارجي:
  آب آبي (ورودي يا خروجي از مرز) -
 سبز) كاالهاي وارداتي -آب مجازي (آبي -

 ها ي پيوند آن و نحوه مجازي) -خاكستري - سبز-(آبيشناسايي و تعيين نوع منابع چهارگانه آب  :1گام 

شناسايي و تعيين 
 منابع آب خارجي

  :2گام 

 :3گام هاي مربوط به پيوند مقادير منابع چهارگانه آبي كاربرد يافتهتعيين شيوه

 تعيين مقادير (محتويات) منابع چهارگانه آب



 

  2فصل 2

منابع انواع ناسايي و تعيين ش
-سبز- چهارگانه آب (آبي

ي پيوند  نحوه مجازي) و-خاكستري
  ها آن





  27  28/01/96    ها آن ونديپ ي نحوه و) مجازي- خاكستري- سبز- آبي( آب چهارگانه منابع انواع نييتع و ييشناسا -دوم فصل

 

  ها ي پيوند آن مجازي) و نحوه-خاكستري-سبز-منابع چهارگانه آب (آبيانواع ناسايي و تعيين ش -دومفصل 

  نكات كلي در خصوص تعيين انواع منابع چهارگانه آب -1- 2

  كار مهم است.پيش از آن، يادآوري برخي نكات كلي در رابطه با مباني نظري و روش 
حاكميـت  داراي مرزهاي سياسي مشخص و داراي يك كشور مستقل منظور از كشور در مطالعات تجارت آب مجازي، 

از طريـق  را امنيت ملي ايجاد ليت ومسواست كه  گروهي از سياستگذارانداراي  هر كشور مستقلي مشخص است. سياس
  دارند.ثبات اجتماعي بر عهده بهبود شرايط اقتصادي و افزايش 

ها  ريز است. اين ديدگاه در سياستهاي آب  حوضههاي مديريت منابع آب،  ريزي به طور معمول، واحد مديريت در برنامه
دستورالعمل، محدوده كشـور ايـران كـه    در اين  .شود مينيز به كار گرفته  1بين كشورها مديريت منابع آبهاي  و شيوه

  دوده جغرافيايي مشخص در نظر گرفته شده است.آبريز است، به عنوان مح حوضهشامل تعدادي 
      مشكلي كه همواره در مطالعات مربوط به مديريت منابع آب وجود دارد، تـداخل مرزهـاي سياسـي و مرزهـاي

  است. تر بيششناختي است كه اين مشكل در تبادالت آبي  بين كشورها و پيامدهاي مرزي مربوط به آن  آب
 شـود  مـي ايجـاد  يـك آبخيـز   ريز يـا  آب حوضهمحدوده يك در  تر بيشه كميابي آب، يك پديده محلي است ك .

يك تفاوت مفهومي بين  شود ميزيرا موجب  .، بسيار زياد استراهبردياهميت اين موضوع براي سياستگذاران 
ـ   مشكالت در سطح منطقهكردن  برطرفكميابي آب، در يك سطح محلي محدود و تالش براي  ه اي و جهـاني ب

در همـان   ولـي مازاد آب داشته باشـيم،   وجود آيد. معناي اين جمله آن است كه ممكن است در سطح جهاني 
بـه مفهـوم ايجـاد    اسـاس ايـن تعريـف،    شود. كمبود آب  شدت دچار مشكل  زمان، شخصي در سطح محلي به

  . شود مياي و در نهايت فرد مربوط  امنيت آبي در سطح جهاني، ملي و منطقه
 تـوان در نظـر گرفـت: بـرآورد آب      ورد ميزان آب مصرفي براي كاالهاي وارداتي را در دو وضعيت ميمبناي برآ

شـده بـراي توليـد آن كاالهـا در      شده براي توليد كاالهاي وارداتي در داخل كشور و برآورد آب مصـرف  مصرف
چه ميزان آب براي توليد آيد كه با ميزان كاالي واردشده  خارج از كشور. در حالت دوم اين نتيجه به دست مي

آب مانند ايران مطرح است، ميزان آبي  چه براي كشورهاي كم آن .آن كاالها در كشور مبدا مصرف شده اسـت 
بايد براي توليد كاال مصرف كرد. پس در اين مطالعه مبناي اصـلي در   است كه در صورت واردنكردن كاال مي

شد براي توليد كاالهـا از منـابع آب    ان آبي است كه الزم ميبرآورد آب مورد نياز براي كاالهاي وارداتي، هم
چه اهميت دارد اين است كه اگر بخواهد در منابع  آب مانند ايران آن داخلي مصرف كرد. براي يك كشور كم

اش تغييـر ايجـاد    جويي كند با تغيير در تجارت مواد خواركي تا چه اندازه در تراز منابع آبـي  اش صرفه آبي
مبناي برآورد نياز آبي كاالهاي وارداتي، ميزان آب مورد نياز توليدات غذايي در داخـل كشـور    خواهد شد.

چه دولت تصميم بگيرد به عنوان مثال از توليد يك ميليون تن  كه چنان شود ميبه اين ترتيب مشخص  است.
براين ايـن ادبيـات كـه    كند. بنا جويي مي اش صرفه پوشي كند چه ميزان آب از ذخاير طبيعي اي چشم ذرت دانه

                                                      
1- International Water Resource Management (IWRM) 
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كاالهاي وارداتي، نياز آبي در كشور صادركننده كـاال باشـد، كـاربرد     مبنا، ميزان آب مورد نياز در فرآيند توليد
عملي براي ايران ندارد. يعني اين كه چه ميزان آب در كشور مبدا براي توليد كاالهاي وارداتـي مصـرف شـده    

شده در فرآيند توليد، نيـاز   گيري آب مصرف د، مگر اينكه مبناي اندازهاست تاثيري بر تراز آب كشور ايران ندار
چـه بـراي    رود در عمـل آن  آبي در داخل كشور ايران باشد. پس هر چند عبارت واردات آب مجازي، به كار مي

  جويي در منابع آب به دنبال واردات كاالست. كند توجه به صرفه آب، كاربرد پيدا مي كشورهاي كم
توان گفت كه واردات كاال برابر واردات آب از كشورهاي مبدا اسـت؛ بهتـر اسـت     شور ايران نميپس براي ك

بر همـين اسـاس، در    جويي در مقدار مشخصي از منابع آب كشور است. گفته شود واردات كاال برابر با صرفه
ور ايـران مبنـاي   محاسبات مربوط به آب مصرفي كاالهاي وارداتي و صـادراتي، نيـاز آبـي ايـن كاالهـا در كشـ      

گيرد. دليل اين موضوع اين است كه در شرايط حاضـر، ايـران بـا برداشـت از ذخيـره ثابـت        محاسبات قرار مي
و براي مثال اقدام به دو كشـت پيـاپي در يـك     نمودهاش  هايش اقدام به برداشت بيش از حد منابع آبي آبخوان

شده در كشور صادركننده مواد غذايي فرقي به حال كشور ايـران   كند. پس قراردادن آب مصرف  سال زراعي مي
كـاربرد بحـث    از اين روندارد و مفيد نيست. چرا كه چالش اصلي كشور ايران، كمبود آب است نه تجارت آب. 

ايران اين است كه در صورت واردات كاال چه ميزان از منابع آبي اش را ذخيـره  تجارت آب مجازي براي كشور 
آبي است  چون ايران كشور كم رود. كند و به دنبال صادرات كاال، چه ميزان از منابع آبي كشور از دست مي مي

ت آب. آبي است نه رسيدن به تجار مراقبت از كم  و بهتر است همه چيز با اين محوريت سنجش شود؛ هدف،
مـورد   ،جويي در برداشت از منابع آب در شرايط واردات دادن آب در شرايط صادرات و صرفه يعني از دست

دهد. نظرگاه ويژه براي كشـور ايـران    چنين نگاهي به موضوع خيلي مهم است و به تحليل جهت مي نظر است.
  جويي در مصرف آب است. در ارتباط با واردات كاال، صرفه

مربوط به موضوع اخير اين است كه در محاسبات بيالن آب مجازي در سطح جهاني، اسـتفاده   نكته قابل بحث
اسـت. امـا در كشـورهايي كـه واردات كـاال       تـر  مناسـب از ارقام ميانگين جهاني براي برآورد نياز آبي گياهـان  

ر كشـورهاي  شـده د  ناپذير است و امكـان توليـد كـاال در داخـل كشـور را ندارنـد، ميـزان آب مصـرف         اجتناب
  ي است. چرا كه اين كشورها گزينه ديگري ندارند.تر مناسبصادركننده مبناي 

اي و محلي. در دستورالعمل حاضر، در سطح  آب مجازي در چهار سطح قابل بررسي است: جهاني، ملي، منطقه
ابرام بـر واردات   اي ملي، كشور ايران، در نظر گرفته شده است. البته در ادبيات تجارت آب مجازي به طور ويژه

آب مجازي در سطح ملي است. يعني ادبيات تجارت آب مجازي بـر تـاثير تجـارت خـارجي كاالهـا (بـه ويـژه        
  كاالهاي غذايي) بر بيالن منابع آب يك كشور ابرام دارد.

     تجارت آب مجازي در ارتباط با توليد كاالهاي صنعتي، خدمات و كشاورزي قابل بررسـي اسـت و موضـوع
چه بيش از ساير موارد برجسته است ارتباط كاالها با بيالن  دادن اين موارد به يكديگر است. آن اطمهم، ارتب

به طور كلي، طرح بحث تجارت آب مجازي در شعاع جغرافيايي كشور، بـا مفـاهيم نظـري آن     منابع آب است.
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تجـارت آب مجـازي    هاي كاربردي مفهوم سازگارتر است. در عين حال در اين دستورالعمل كوشش شده جنبه
هاي محاسباتي و مطالعاتي آن به طور عملي شناسايي  در سه محدوده جغرافيايي نام برده تعيين شود تا چالش

  شناسي مطالعات تجارت آب مجازي در نظر گرفته شود. و در روش
 وط به توليدات . براي مثال در محاسبات مربدر تمام محاسبات، منابع آب شيرين مورد بحث است نه منابع آب دريا

  .شود ميآبزيان، توليدات آبزيان از منابع آب داخلي در محاسبات در نظر گرفته 
 شـده كوشـش الزم بـراي     هاي خـارجي اسـت كـه در چهـارچوب ارائـه      سازي يافته نكته پاياني مربوط به بومي

ركيب مـواد غـذايي و   ها به عمل آمده است. افزون بر آن شايسته است در مراحل تعيين ت سازي اين يافته بومي
  هاي اوليه را فراهم كند.  داده ،نياز آبي محصوالت، دقت الزم توسط كاربر به عمل آيد و منطبق بر شرايط بومي

  نكته ديگر اينكه در بيالن متعارف منابع آب (تعادل بين مصارف و منابع)، تنها منابع و مصارف مربوط به منابع
اي از بـيالن متعـارف    ، نمونـه 1. از جهت يـادآوري، در پيوسـت   شود ميآب سطحي و زيرزميني در نظر گرفته 

 ارائـه هاي مطالعاتي الر و مينـاب در اسـتان فـارس)     ي جغرافيايي معين (محدوده منابع آب براي يك محدوده
  شده است. 

  ها جزييات و روابط مربوط به شناسايي انواع منابع آب و نحوه پيوند آن - 2- 2

  شرايط وجود تجارت آب مجازي، الزم است آب مجازي به عنوان منبعي مسـتقل و  براي محاسبه بيالن آب در
جداگانه در نظر گرفته شود و مقـادير ورودي و خروجـي بـه ايـن منبـع و تبـادالت آن بـا سـاير منـابع را در          

بايست منابع آب موجـود و فرآينـدهايي را    محاسبات در نظر گرفت. در محاسبه بيالن آب در يك محدوده مي
كننده آب بين اين منابع هستند شناسايي و از نظر كمي و كيفي تعيين و محاسبه كـرد. بـه همـين     مبادله كه

  دليل، مفاهيم و روابط زير در محاسبه بيالن يك محدوده قابل طرح و بررسي هستند:
 شناسايي و برآورد كمي منابع آب موجود  
 شده برآورد تغيير حجم منابع آب موجود در بازه زماني تعيين  
 كننده آب بين منابع موجود شناسايي فرايندهاي تبادل  
 برآورد كمي نرخ يا سرعت تبادل براي هر فرآيند  



 مجازيراهنماي نحوه ارتباط بيالن منابع آب كشور با تجارت آب     28/01/96  30

 

  منابع آب موجود -3- 2

ها به صورت مايع، جامد و يا  منابعي هستند كه آب در آن 1شناختي منابع آب موجود در يك محدوده از ديد صرفا آب
  هاي فيزيكي وجود داشته باشد. اين منابع شامل:  گيري با روش گاز به صورت قابل حس يا اندازه

 منابع آب سطحي  
 منابع آب زيرزميني  
 (جو) منابع آب اتمسفري  
 رطوبت خاك  

بودن محاسبه آب موجود در جو، منابع آب موجود در جو را جـزو منـابع آب    هستند كه به طور معمول به دليل سخت
حي و زيرزميني موجود در محدوده مورد مطالعه و آب سبز شامل هاي سط آورند. آب آبي شامل آب منطقه به حساب نمي

تواند توسط گياهان استفاده شود و باعث ايجاد توليدات گياهي شود.  رطوبت خاك است كه قابل استحصال نيست ولي مي
تفاده و يـا  هاي خاكستري نيز جزو منابع آبي هستند كه در محدوده مورد مطالعه وجود دارد. اين منابع، يـا قابـل اسـ    آب

هاي مختلف هستند باشد.  هايي كه داراي آلودگي توانند شامل پساب، منابع آب شور و آب غيرقابل استفاده هستند كه مي
هاي آبي، سـبز و خاكسـتري، جـزو منـابع موجـود در       توانند در كنار آب هاي مجازي نيز مي بندي، آب بر اساس اين طبقه

  بندي كرد: توان به صورت زير نيز طبقه هر محدوده جغرافيايي را ميمنطقه باشند. پس منابع آب موجود در 
 آب آبي  
 آب سبز  
 (كه مقادير فيزيكي محاسباتي آن شامل آب آبي و آب سبز هست) آب مجازي 

 هاي آلوده) هاي شور و آب خاكستري (پساب، آب  آب 

راي سـاخت و توليـد كاالهـا يـا آب     شده ب براي در نظر گرفتن آب مجازي در بيالن آب محدوده مورد نظر، آب مصرف
آيد. يعني مقـادير   كه به طور معمول از سه منبع ديگر به دست مي شود ميمجازي به عنوان يك منبع آب در نظر گرفته 

كـه   شـود  مـي آب آبي، آب سبز و آب خاكستري مصرفي براي يك كاال به منزله آب مجازي براي آن كاال در نظر گرفتـه  
  .شود ميتر آن همان مقدار آبرانه براي هر كاال محاسبه  تر و جامع البته در مفهوم كامل

گيري مستقيم وجود ندارد. يـا بـه عبـارتي     در منبع آب مجازي، آب به صورت فيزيكي و يا خالص و قابل تشخيص و اندازه
الها به عنوان آب مجازي در شده يا آب مصرف شده براي توليد آن كا ها از آب استفاده شدن آن كاالها يا موادي كه براي ساخته
. حجم شود ميشدن آن به عنوان حجم آن منبع آب مجازي در نظر گرفته  كار رفته براي ساخته نظر گرفته شده و حجم آب به

هاي موجود كه مقدار محتويات آب مصرفي براي توليد واحد جرم هر كاال را  ها و جدول ي دستورالعمل   منابع آب مجازي بر پايه

                                                      
1- Hydrologic 
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دهد قابل تعيين است. البته بايد يادآور شد كه مقدار آب مصرفي براي توليد واحد جرم يك كاال بسـتگي بـه شـرايط     نشان مي
نيز دارد. بنابراين بـراي واردكـردن حجـم آب مجـازي موجـود در محـدوده        شود مياي كه كاال در آن توليد  منطقه يا محدوده

نوع منـابع،   ارائهراي خود آن منطقه به دست آمده دسترسي داشت. پيش از بايد به جدول آب مصرفي براي توليد كاال كه ب مي
كه منابع آب آبي، سـبز،   شود مي) ديده 1- 2شده است. در  جدول ( ارائه) عاليم كوتاه مربوط به نوع منابع آب 1- 2در جدول (

  اند.  نشان داده شده Vو  Bl ،Gre ،Gryخاكستري و مجازي به ترتيب با نشانگرهاي 

  )2- 2شده در بند  ارائهعاليم كوتاه مربوط به نوع منابع آب (بر اساس مباني  - 1- 2 جدول
 رديف شرح *نشانه كوتاه

P بارش 1 

Ev تبخير 2 

Ro رواناب سطحي 3 

T تعرق 4 

F نفوذ 5 

D كوير-دريا 6 

Bl آب آبي 7 
Blg زيرزميني-يآب آب 8  
Bli ورودي آب آبي از مرزهاي كشور 10 

Blex خروجي آب آبي از مرزهاي كشور 11 

Gre آب سبز 12 

Gry آب خاكستري 13 

V  آب مجازي 14 

Vi آب مجازي كاالهاي وارداتي 15  
Vex آب مجازي كاالهاي صادراتي 16 

Vd آب مجازي كاالهاي توليد داخل 17 

Fp آبرانه 18 

Fpd آبرانه داخلي 19 

Fpe آبرانه خارجي 20 

Agri 21 كشاورزي (زراعي، باغي، دامي و آبزيان)توليدات 

Agro توليدات زراعي 22 

Ho توليدات باغي 23 

Fi (آبزيان) توليدات داخلي شيالت 24 

Ani توليدات دامي 25 

In توليدات صنعتي 26 

Ex صادرات كاال 27 

Exre صادرات دوباره كاال 28 

Im واردات كاال 29 

C مصرف از مواد غذايي 30 
  گيرد. ي نوع منبعي است كه آب مي دهنده  دهد و حرف بزرگ دوم نشان ي نوع منبعي است كه آب مي دهنده حرف بزرگ اول نشان *
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هـاي بعـد    چهار منبع اصلي آب وجود دارد كه به وسيله فرآيندهاي مختلف كه در قسمت شود مي) ديده 1- 2كه در شكل ( چنان
شدن تجارت آب مجـازي، بـيالن    كه به محض مطرح شود مي. در اين نگاره ديده شود ميها تبادل  توضيح داده خواهد شد آب بين آن

شـوند. در بـيالن    سايي تبادالت منابع آب در نظر گرفته مـي منابع آب فراتر از منابع آب آبي خواهد بود و سه منبع ديگر هم براي شنا
با تبـادالت منـابع آب بـين چهـار منبـع       تر بيشكه در اينجا   ي منابع آب روبرو هستيم. در حالي متعارف منابع آب آبي، با يك چرخه

 شـده  )، كـه تكميـل  2- 2بد. در شـكل ( يا روبرو هستيم. به طوري كه آب واقعي از منابع آب آبي و سبز به منابع آب مجازي انتقال مي
ي منـابع آب   هاي اين تبادالت برطرف خواهد شد. به طوري كه تبادالت داراي آغاز و پايان هستند و چرخه ) است كاستي1- 2شكل (

شـدن   كه سه منبع ديگـر بـه بسـته    شود ميبسته خواهد شد. حتي در همين وضعيت نيز اتكاي اصلي به منابع آب آبي است و ديده 
  .شود ميپذير  كنند و امكان تبيين وضعيت منابع آب مجازي در بيالن منابع آب امكان ي منابع آب كمك مي رخهچ

  
بر اساس  هاي داخلي و خارجي در يك محدوده جغرافيايي معينفرآيندبيالن منابع آب موجود به همراه منابع چهارگانه و  - 1- 2 شكل

  هاي گزارش يافته
  هست.) - كشور ايران-(كادر سبز رنگ پيرامون، بيانگر يك محدوده جغرافيايي ملي 

  ) Gre(سبز آب

- آب آبي (سطحي
  )Blزيرزميني) (

 آب خاكستري
)Gry(  

BlV 

BlGry 

GryBl 

BlGre 

PGre 

GreBl 

GreE 

 بارش تبخير

GryE PGry 

 بارش

 تبخير

VexEx 

ImVi 

PBl 

BlE 

BlBlex BliBl 

- آب مجازي (آبي
  ) V( سبز)

 بارش

)P( 

 

 صادرات

)Ex(  

 واردات

)Im(

 تبخير

)E(  

)Bli( هاي مرزيآب
هاي مرزي  خروج آب 

)Blex( 
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  تغيير حجم منابع آب موجود  سبهشناسايي و محا -
مـورد    گفـت در محـدوده   تـوان  مـي شان داده شـود،  ن Vبا اگر حجم هر يك از منابع موجود در محدوده مورد مطالعه 

آب )، حجـم  BlV() يزيرزمينـ سـطحي و  آبي (ي ها آبنياز به داشتن حجم هر يك از منابع  محاسبه بيالن، براي مطالعه
 جمـع ) خواهد بود. حجم كل آب موجـود برابـر بـا    VVحجم آب مجازي (و  )GryV( خاكستريحجم آب ، )GreV(سبز 

  است:) 1-2(  حجم اين منابع مطابق رابطه
)2 -1(  Bl Gre Gry VV V V V V     

كه در يك بازه توان محاسبه كرد  مي ) است.Vاز حجم كل مخزن، تغييرات حجم مخزن ( تر مهمدر محاسبه بيالن 
 آنمنفي است) و يا به حجـم  Vاز حجم مخزن مورد نظر كم شده (آيا  ؟حجم مخزن تغيير كرده استه اندازه زماني چ
آيا در طول دوره زماني از حجم منابع آب زيرزميني و سطحي كم شـده و يـا در    ؟مخزن مثبت) استVشده ( افزوده

  ) به حجم منـابع آب مجـازي افـزوده شـده    BlVزمان با كاهش حجم منابع آب زيرزميني و سطحي ( اين دوره هم
)VVدهنده اين است كـه در دوره   مجموع تغييرات اتفاق افتاده در منابع مختلف نشان ،براي يك منطقهپس  ست؟) ا

مورد نظر به طور خالص از منابع آب موجود منطقه كم شده و يا به آن افزوده شده است. مقدار تغييـر در كـل منـابع آب    
  :شود مي محاسبه )2-2( رابطه   منابع مختلف بر پايهموجود در منطقه از جمع جبري تغييرات 

)2 -2(  Bl Gre Gry VV V V V V       
  كه در آن:

GreVتغيير حجم منبع آب سبز :  

VVتغيير حجم منبع آب مجازي :  
GryVتغيير حجم منبع آب خاكستري :  

BlV :تغيير حجم منابع آب آبي (سطحي و زيرزميني) و  
V .اگر مقادير تغيير در منابع موجـود  : تغيير حجم كل منابع آب موجود در منطقه در يك دوره زماني خاص است

در محاسـبه   بع منطقه افزوده شـده اسـت.  افزايش يابد يعني از خارج از سامانه به حجم كل منا Vبه نحوي باشد كه
ي دارد. به اين دليل كه اين حجم تغيير يافته منـابع  تر بيشبيالن، تغيير در حجم منابع از مقدار كل حجم منابع اهميت 

  است كه در تبادالت آبي و بيالن اثر دارد.

  هافرآيندشناسايي  روشِ -
دهد كه منابع آب آبي و سبز براي توليـد كاالهـاي كشـاورزي و صـنعتي مصـرف       ) به طور ساده نشان مي2-2شكل (

بخش شهري و روسـتايي  . شود ميرسند و بخشي از آن نيز صادر  . اين توليدات به طور عمده به مصرف داخلي ميشود مي
ر بخش شهري و روستايي، كاالهاي خـوراكي و صـنعتي   دقرار گرفته است.  )2-2شكل (ي آب در  به واقع در پايان چرخه

بـراي   شـود  مي. منابع آب شهري و روستايي نيز كه به طور مستقيم از آب سطحي يا زيرزميني استحصال شود ميمصرف 
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بخشـي از آب  ) نشان داده شده است 2-2طور كه در شكل ( . همانشود ميمصرف شرب، شستشو، فضاي سبز و خدمات 
. بـه  شود ميبه عنوان آب خاكستري (پساب شهري يا روستايي) در چرخه آب در نظر گرفته  شود مي مصرفي كه آلوده

و ميزان پساب هـم   شود مياين ترتيب ميزان آب شهري و روستايي همان آب استحصالي است كه از آب آبي برداشت 
ين انرژي روزانه يا رشد جمعيـت  خوراكي براي تام كاالهاي درصدي از آب شهري و روستايي است كه آلوده شده است.

ي  روند كه بـه آن ضـايعات در مرحلـه    شوند. بخشي از توليدات خوراكي نيز در مرحله مصرف از بين مي انساني مصرف مي
شده براي آن هدر رفته است. اما جزو محاسـبات مربـوط بـه خروجـي      كه در عمل منابع آب مصرف شود ميمصرف گفته 

همان منابع آب آبي هستند كه منابع آب خاكستري ش مصرف در نظر گرفته شده است. بخش كشاورزي و ورودي به بخ
  شوند. شوند. گاهي اين منابع موجب آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني مي آلوده مي

كنند و باعث انتقال يا تبديل آب از يك منبـع بـه منبـع     فرآيندهاي موجود در چرخه، آب را بين منابع تبادل مي
توان به دو دسته تقسيم كرد: فرآيندهايي كـه آب را بـين منـابع داخـل و خـارج از       شوند. فرآيندها را مي يديگري م

كنند و دسته دوم فرآيندهايي كه آب را در بين منابعي كه صـرفا در داخـل محـدوده     محدوده مورد مطالعه منتقل مي
 :هسـتند  دسـته  دو شـامل كنند  هايي كه با خارج از محدوده مورد مطالعه تبادل ايجاد ميفرآيند كنند. هستند تبادل مي

 (Import, i)كننـد و بـه نـام واردات     هايي كه آب را از خارج از محدوده مورد مطالعه به داخل محدوده منتقل مـي فرآيند
هاي فرآينـد هـا   كننـد بـه آن   منتقـل مـي   آنهايي كه آب را از منابع داخل محدوده به خارج از فرآيندشوند و  شناخته مي

هاي صـادراتي و  فرآينـد ين تـر  مهم ،نشان داده شده است) 2-2شكل (كه در  طور همانگويند.  مي (Export, ex)صادراتي 
  شوند. انجام مي )يزيرزمينسطحي و آبي (آب و منابع  مجازي  بآمنابع وارداتي به 

و  Im(Agri)Vi(Bl)ميزان آب مجازي كاالهاي وارداتـي كشـاورزي و صـنعتي بـه ترتيـب بـا        فرآيند، )2-2شكل (در 
Im(In)Vi(Bl)   ــادراتي ــاي ص ــازي كااله ــزان آب مج ــب    و مي ــه ترتي ــنعتي ب ــاورزي و ص ــا Ex(Agri)Vex(Bl)كش  ب

Ex(In)Vex(Bl)  شوند با  منابع آب آبي كه به منابع آب سطحي كشور وارد مي. شود ميانجامBliBls منابع آب آبي كه  و
  .شود مينشان داده  BliBlgبا  شوند كشور وارد مي زيرزمينيبه منابع آب 
خـارج و يـا بـه آن داخـل      جغرافيـايي هستند كـه آب را از محـدوده    تبادالتي) نيز از جمله E) و تبخير (Pبارندگي (

بارنـدگي   فرآينـد شـوند.   مي جغرافياييآيند كه باعث تبادل آب با خارج از محدوده  كنند و جزو گروهي به حساب مي مي
و  PBl ،PGreنشـانگرهاي   به ترتيب بـا خاكستري و  )رطوبت خاكسبز (، )يزيرزمينسطحي و آبي (ورودي به منابع آب 

PGry  .و  )رطوبـت خـاك  سبز (، )يزيرزمينسطحي و آبي (منابع آب از تبخير يا تبادل آب به خارج نشان داده شده است
داده شده است. به عنوان مثال بارندگي مستقيم كـه بـراي    نشان GryEو  BlE ،GreEنشانگرهاي ا به ترتيب بخاكستري 

. ولـي  شـود  مـي در نظـر گرفتـه    سـبز كشت ديم و توليد گندم به كار گرفته شده به عنوان واردات بارندگي به منـابع آب  
معناست. بنابراين براي آن مقاديري  خير بيبارش يا تب ،براي منابع آب مجازي شود ميديده  )2-2شكل (در كه  طور همان

  در نظر گرفته نشده است.
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به منابع آب  آب از منابع سطحي انتقال فرآيندمانند  كنند. حدوده تبادل ميآب را بين منابع داخل م ،هابرخي فرآيند
هاي توليدي  به بخش ). يا فرآيند مربوط به تبادل منابع آب آبي (سطحي و زيرزميني)BlGry) و خاكستري (BlGreسبز (

نيـز منـابع آب سـبز بـراي توليـد در بخـش كشـاورزي را نشـان          GreAgri). فرآيند BlAgri+BlInكشاورزي و صنعتي (
يابنـد، شـامل    مجـازي انتقـال مـي   منـابع آب  شده در توليد كاالهـا بـه    منابع آب مصرف ،ي كه طي آندهد. فرآيندهاي مي

AgriVd+InVd  وAgriVex+InVex شوند.  ميAgriVd+InVd هاي كشـاورزي   شده در بخش مصرف  مربوط به منابع آب
 AgriVex+InVexكه  . در حالي شود ميها براي مصرف در داخل كشور استفاده  شوند كه توليدات اين بخش و صنعتي مي

در خارج  براي مصرفها  شوند كه توليدات اين بخش هاي كشاورزي و صنعتي مي شده در بخش مصرف  مربوط به منابع آب
هـاي توليـدي انتقـال     به اين ترتيب فرآيندهايي كه آب را از منابع آب آبي و سـبز بـه بخـش   . شود مي صادراز كشور 

هاي توليدي (كشاورزي و صـنعتي) انتقـال    دهند، فرآيندهايي هستند كه منابع آب واقعي (آبي يا سبز) را به بخش مي
توليدي به منابع آب مجازي و پس از آن بـه بخـش مصـرف انتقـال      هاي ولي فرآيندهايي كه آب را از بخشدهند.  مي
دهند با منابع آب مجازي سروكار دارند. پس منابع آب مجازي هم همان مقادير آب واقعي هستند كـه در فرآينـد    مي

  اند. توليد كاالهاي كشاورزي و صنعتي مصرف شده
) ارائه شده 4-2) تا (2-2هاي ( اند در جدول ج شده) استخرا2-2فهرست كامل تبادالت منابع آب كه بر اساس شكل (

آب است كه الزم است كاربران گرامي با   هرگونه رويداد در مقادير منابع چهارگانه  دهنده است. اين تبادالت به واقع، نشان
  اين فهرست به طور كامل آشنا باشند.
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 ي هاكسترا و شاپاگاين بيالن آب محدوده مورد مطالعه با در نظرگرفتن آب مجازي و آبرانه داخلي و خارجي بر اساس نظريه -2- 2شكل 
(Hoekstra and Chapagain, 2007) هاي گزارش و يافته  

  هست.) - كشور ايران-ي (كادر سبز رنگ پيرامون، بيانگر يك محدوده جغرافيايي مل

 

  هاي صادراتي و وارداتيفرآيندضريب تبديل حجم آب در  -
دهند همان حجم آبي كـه بـراي مثـال از     هاي داخلي كه آب را بين منابع داخلي انتقال ميفرآيندبايد يادآور شد كه در 

كه معادل آبي آن برابر با همان حجم آبي اسـت كـه از منبـع     شود ميباعث توليد كاال يا آب مجازي  شود ميخارج  Blمنبع 
Bl  .يعني طي فرآيندخارج شده استBlAgri   از منبعآبBl  ) به بخش توليدي كشاورزيAgri(  وارد شده و تغيير حجمي

در طي فرآيند رخ نداده است. ولي در واردات آب مجازي به صورت يك كاالي خاص ممكن اسـت ارزش حجـم آب ايـن    

  )Gre(آب سبز   

-آب آبي (سطحي
  )Bl( زيرزميني)

  )Gry( خاكستري آب

BlAgri+BlIn 

BlGry 

GryBl 

BlGre 

 بارش

)P( 

PGre 

GreBl 

 تبخير

)E(  

GreE 

  بارش تبخير
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تـر حجـم آب    در كشـور مبـدا، ارزش كـم    تر از كشور مقصد يا منطقه مورد مطالعه باشـد.  الي مجازي در كشور مبدا كمكا
هاي فرآينـد ي تبديل شده است. بنابراين طي تر بيشمجازي با گذر از مرز كشور و ورود به منطقه مورد مطالعه به ارزش آبي 

بايد مشخص كـرد   ،منطقه مبدا و مقصد داراي ارزش حجم آبي متفاوتي استصادرات و واردات آب مجازي يا كااليي كه در 
چون ديدگاه توليد در اينجـا مـورد   گفته،  كه آيا ديدگاه مصرف مورد نظر است يا ديدگاه توليد؟ با توجه به توضيحات پيش

مترمكعب آب در مصـارف   Mنظر است بنابراين در فرآيند ورود آب مجازي به صورت كاالها از يك كشور ديگر، به ميزان 
آشكار اسـت كـه بـراي    آيد.  كه به اين ترتيب مقدار حجم آب مجازي در ايران به دست مي شود ميجويي  آب كشور صرفه

  رود. مترمكعب آب از منابع آب كشور از دست مي Mمعكوس يعني صدور كاالها به خارج از كشور، به ميزان  فرآيند

  »هافرآيند«و  »تغييرات حجم منابع«ي پيوند (ارتباط)  اسبهروابط محاسباتي مورد نياز براي مح -2-3-1

  هافرآيندرابطه بين تغيير كل منابع آب محدوده و  -2-3-1-1
كاالهـا  هاي صـادرات و واردات  فرآيندشوند شامل  هايي كه باعث ورود و خروج آب به محدوده مورد مطالعه ميفرآيند
(Im, Ex)  (سطحي و زيرزمينـي) ورود و خروج منابع آب آبي ،)Bli  وBlex تبخيـر و  بارنـدگي ) و (P, E)    هسـتند. بـراي

iVمحاسبه تغيير حجم كل منابع موجود
( )

t




 استفاده كرد. )3-2رابطه ( از توان ميي مورد مطالعه  در محدوده  

)2 -3(  i i

ViV
Im Ex Pi Ei Bli Blex

t t


      

 
     

در خصوص صادرات و واردات كاال چون تنها با منابع آب آبي و سبز براي كاالهـاي   است كه i=Bl, Gre, Gryدر آن كه 
خواهد بود. ولي تبخيـر و بـارش    i=Bl, Greكشاورزي و منابع آب آبي براي كاالهاي صنعتي روبرو هستيم بنابراين مقدار 

  است.   i=Bl, Gre, Gryمربوط به منابع آب آبي، سبز و خاكستري است كه در آن 
)شده ي زماني در نظر گرفته دهد كه تغيير در حجم كل منابع در طول بازه نشان مي )3-2( رابطه t)     برابـر اسـت بـا

ي سـطحي و  هـا  آب، ورودي Imواردات كـاال يـا ورودي بـه منـابع آب مجـازي     هاي ورودي شـامل:  فرآينـد مجموع دبي 
)و بارندگي به منابع مختلف ) Bli( آب آبي ي مرزي به منابعزيرزمين Pi) از جمله: بارندگي به منابع آب آبيBl( P )

)Gre، بارندگي به منابع آب سبز  P ) و بارندگي به منابع آب خاكسـتريGry( P )    هاي فرآينـد . منهـاي مجمـوع دبـي
ي از مـرز كشـور  زيرزمينـ ي سـطحي و  ها آب، خروجي (Ex)خروجي شامل: صادرات كاال يا خروجي از منابع آب مجازي

(Blex)و تبخير از منابع مختلف( Ei) از جمله: تبخير از منابع آب آبيBl( E )بخير از منابع آب سبز، تGre( E )
)Gryو تبخير از منابع آب خاكستري E ).  
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  هافرآيندي بين تغيير حجم هر يك از منابع و  رابطه -2-3-1-2

iVبراي محاسبه بيالن يا تغيير حجم در هر يك از منابع داخلي 
( )

t




ي، منبـع آب  زيرزمينـ مانند منبع آب سطحي و 

ام، رابطـه بـيالن يـا    iدارند. بـراي منبـع   نقش  ،هاي داخلي هر دوفرآيندهاي صادراتي و وارداتي و فرآيند، همجازي و غير
  .شود ميمحاسبه  )4-2( ي زماني خاص به صورت رابطه تغيرات حجم مربوطه در بازه

)2 -4(  i i
Vi

ji ij IMi EXi Bli Blex Pi Ei
t


       

    

  كه در آن:
iنظر منبع مورد انديس  
jها به جز منبع مورد نظر انديس همه منبع  

ji كننده همه منابع  تبادل فرآيندطريق  مجموع دبي ورودي ازj  به منبع مورد نظرi  
ij  مجموع دبي خروجي از منبعi  به ساير منابعj  

IMi  دبي واردات به منبعi  
EXi دبي خروجي از طريق صادرات از منبعi  

Pi بارندگي ورودي به منبعi و  
Ei خروجي از منبع تبخيرi .است  

  1رابطه بيالن منابع آب با آبرانه -2-3-1-3
 3و آبرانـه خـارجي   (IFP) 2) به دو مولفه آبرانه داخلي5-2تواند بر اساس رابطه ( آبرانه يا مصرف آب در يك كشور مي

(EFP) :تقسيم شود  
)2 -5(  WFP IFP EFP   

  تعريف شود. )6-2(  د به صورت رابطهتوان ميآبرانه داخلي  4شده توسط هاكسترا و شاپاگاين ارائهتعريف   بر پايه
)2 -6(  i domW NWU VWE  

آن را بـا   تـوان  مـي شده از منابع داخلي براي توليد آب مجازي مصرفي اسـت كـه    ب مصرفآ NWUه كه در اين رابط
  بيان كرد: )7-2(  رابطه
)2 -7(  NWU jv  

  كه در آن:

                                                      
1-Waterfootprint 
2-Internal Footprint 
3-External Footprint 
4-Hoekstra and Chapagain, 2007 
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jv :كنند منابع داخلي به منبع آب مجازي وارد ميهايي هستند كه آب را از كليه فرآيند.  

domVWEنشان داد: )8-2(ي  توان آن را به صورت رابطه : صادرات آب مجازي توليدشده از منابع داخلي است كه مي  
)2 -8(  dom IFPVWE EXv  

  كه در آن:

IFPEXv3- 2زي حاصل از توليدات داخلي يا صادرات در ارتباط با آبرانه داخلي است كـه در شـكل (  ا: صادرات آب مج (
  نشان داده شده است.

  :شود مي) محاسبه 9-2رابطه ( همين مرجع به صورتهمچنين آبرانه خارجي در 
)2 -9(  e re exportW VWI VWE    

  كه در آن:

VWI IMv  
re export EFPVWE EXv   

EFPEXv.صادرات آب مجازي در رابطه با آبرانه خارجي است  
جـا  جغرافيايي معين كه آب مجازي با ديدگاه هاكسترا و شاپاگاين در الگوي بيالن كلي آب محدوده  )2-2شكل (در 

مـرتبط بـا آبرانـه     فرآينددر دو قسمت  (vu)تبادل آب از منبع آب مجازي به آب مصرفي  فرآينده شده است، مقادير داد
  در نظر گرفته شده است.EFPvuو مرتبط با آبرانه خارجي،IFPvuداخلي،

است كه تخمين حجم كل هـر يـك از    اين )5-1( شكلشده در  ارائهبايد يادآور شد كه تنها مشكل موجود در الگوي 
 را عمل كرد كه تغيير حجم مخزن در دوره مورد نظـر  اينگونه توان ميمنابع به آساني ممكن نيست. براي حل اين مشكل 

براي مثال تغيير حجم كل گندم انبارشده در منطقـه مـورد مطالعـه در دوره زمـاني     وان حجم منبع در نظر گرفت. به عن
بـدون احتسـاب حجـم     تـوان  ميتنها در مواردي مورد نظر را به عنوان حجم كل آب مجازي معادل گندم در نظر گرفت. 

ماني در نظر گرفته شود كـه تغييـرات كـل حجـم آب     براي منبع آب مجازي استفاده كرد كه براي محاسبه بيالن دوره ز
اگر تنها آب مجازي مورد نظر باشد، بايد مقادير دقيق ورودي آب به منبع مجـازي   تقريبا صفر باشد. ،مجازي در آن دوره

از منابع مختلف داخلي، نرخ مصرف داخلي آب مجازي، نرخ صادرات و واردات آب مجـازي، نـرخ    نرخ توليد آب مجازييا 
مقادير بارندگي و تبخير به كل منـابع و   ،ودي بارندگي به آب مجازي را تعيين كرد و براي تعيين بيالن آب كل منطقهور

  زيرزميني در نظر گرفته شود.صادرات و واردات آب به صورت مجازي يا آب سطحي و 

  منبـع در نظـر گرفتـه    پيوند تجارت آب مجازي به بيالن منابع آب (براي شرايطي كه آب مجازي بـه عنـوان يـك    -
  .)شود مين

در برخي مطالعات خارجي، آب مجازي در بيالن به عنوان منبعي با حجم مشخص در نظر گرفته نشـده و سـه مسـير    
  :شود مي. اين سه مسير به صورت زير بيان شود ميبراي مصرف منابع داخلي در نظر گرفته 
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  داخل كشور: مصرف آب از منابع داخلي براي مصرف كاال در 1مسير  –
  : مصرف آب از منابع داخلي براي صادرات كاال به خارج از كشور2مسير  –
  جويي در مصرف منابع آب داخل از طريق واردات كاال : صرفه3مسير  –

در اين است كـه اوال بـراي آب مجـازي، حجـم يـا منبعـي        )2-2شكل (اختالف اين ديدگاه با ديدگاه مطرح شده در 
اي متصل به هم در نظر گرفته شده كه در طـول آن ذخيـره آب در    رهاي خاص و پيوستهمشخص نشده است و ثانيا مسي

مصـارف كـاالي داخلـي     تامين، مصرف آب از منبع داخلي براي 1منبع خاصي ديده نشده است. به عنوان مثال در مسير 
براي توليد كـاال مصـرف    است. بايد يادآور شد كه در اين روش مورد مشترك در سه مسير اين است كه منابع آب داخلي

 شـود  مـي ) يا صـادر  1رسد (مسير  شده است و تفاوت اين سه مسير آن است كه كاالي توليد شده يا به مصرف داخل مي
رسـد (مسـير    جويي شده و در نهايت به مصرف داخل مي ) و يا با واردات آب مجازي، در مصرف آب داخلي صرفه2(مسير 

مختلفي تعيين شده و منبعي براي آب مجازي در نظر گرفته نشده ولـي بايـد خـاطر    ). در اين ديدگاه گرچه مسيرهاي 3
بايست با هم ارتباط داشته باشند. يعني آشكار است كـه ممكـن اسـت     نشان كرد كه اين سه مسير جداشده در جايي مي

 2در  1هم بشود و مسير از منابع داخلي غير از توليد كاال و آب مجازي و مصرف در داخل صادر  1ي مصرفي مسير ها آب
تركيب شود. از طرفي در واقعيت ممكن است كل آب مجازي توليد شده در بازه زماني مورد نظر به مصرف داخل نرسد و 

شده تبديل نشود و در جايي انبار شود. بنابراين براي آب مجازي موجود در واقـع بايـد حجـم مخـزن و يـا       به آب استفاده
  منبعي در نظر گرفته شود.

  چهار مرحله در ارزيابي آبرانه -
  ):3-2شكل يك ارزيابي كامل آبرانه شامل چهار مرحله جداگانه به شرح زير است (

 ها و دامنه تعيين هدف  
 محاسبه آبرانه  
 ارزيابي پايداري آبرانه  
 شده هاي تدوين ارزيابي راهبردها و سياست  

هاي مورد مطالعه در منطقه مورد نظر به صورت روشن مشخص شـوند. محاسـبه    در آغاز، براي تعيين آبرانه بايد هدف
ها ممكن است عالقمند به شناخت وابستگي خـود بـه منـابع آب     گيرد. براي مثال دولت آبرانه به داليل مختلفي انجام مي

واردات محصـوالت از آن جـا شـديد اسـت، باشـند. در مرحلـه        خارجي و يا به شناخت پايداري منابع آب در مناطقي كه
شـوند. دامنـه و سـطح جزييـات محاسـبات بـه        شده و محاسبات انجـام مـي   آوري هاي مورد نياز جمع محاسبه آبرانه، داده

از شده در مرحله پيش بستگي دارد. پس از آن، مرحله ارزيابي پايـداري آبرانـه اسـت كـه در آن، آبرانـه       تصميمات گرفته
هاي  . در مرحله نهايي، راهبردها و سياستشود ميمحيطي و همچنين ديدگاه اجتماعي و اقتصادي محاسبه  ديدگاه زيست

  شوند. شده ارزيابي مي تدوين
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  چهار مرحله در ارزيابي آبرانه - 3- 2 شكل

  دهد. هاي ديگر را نشان مي )، مثالي از بلوك ساختاري اصلي روند آبرانه با در نظر گرفتن تمامي آبرانه4-2شكل (

  
  هاي ديگر مثالي از بلوك ساختاري اصلي روند آبرانه با در نظرگرفتن تمامي آبرانه -4- 2شكل 

(به  ها آبرانه گروهي از توليدكننده
  عنوان مثال يك بخش)

ها (به عنوان كننده رفآبرانه گروهي از مص
 مثال يك كشور، استان، شهر)

(به عنوان مثال  آبرانه يك توليدكننده
 تجارت، شركت)

 كننده آبرانه يك مصرف

 هاي توليدي آبرانه

آبرانه درون محدوده جغرافيايي (به عنوان
 اي) ي رودخانه مثال كشور يا حوزه
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 ها روند آبرانه

 

     ارزيابي راهبردها و  آبرانه ارزيابي پايداري محاسبه آبرانه تعيين اهداف و دامنه
 سياست هاي تدوين شده

 4فاز  3فاز  2فاز 1فاز 
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  ها)فرآيندفهرست تبادالت منابع آب ( - 4- 2

مربوط به شناسايي انـواع منـابع آب هسـتند كـه بهتـر اسـت كـاربران گرامـي محتـواي           )4-2(تا  )2-2(هاي  جدول
نحوه تعيين مقادير  بخش سوم گزارش، هاي زير را به طور كامل مطالعه كرده و از آن اطالع كافي داشته باشند. در جدول

 شـود  مـي ديـده   )2-2(ه در جـدول  كـ  گونه همان شده است.  ارائه )4-2(تا  )2-2(هاي  انواع منابع آب يادشده در جدول
منابع آب خارجي شامل منابع آب وارداتي و صادراتي است. منابع آب وارداتي شـامل آب مجـازي، بـارش، آب آبـي و آب     

 Im(In)Vi(Bl) عالمـت كوتـاه    ي واردات كاالهاي كشاورزي است. دهنده نشان Im(Agri)Vi(Bl)سبز است. عالمت كوتاه 
  دهنـده  نشـان  BlgBlexنشان داده شده است.  PBlsرواناب سطحي از بارش با  هاي صنعتي است.واردات كاال  دهنده نشان

ي نـوع   دهنـده  ، حرف بـزرگ اول نشـان  2-2در جدول  .شود ميكه از مرزهاي كشور خارج  ي استزيرزمينمقدار منابع آب 
بنـابراين در مـواردي كـه    . »گيرد آب مي«ي نوع منبعي است كه  دهنده  و حرف بزرگ دوم نشان »دهد آب مي«منبعي است كه 

شود، عالمت منفي وجود نخواهد داشت و هر گونه تبـادل منـابع آب داراي مقـادير فيزيكـي      منابع آب از كشور خارج مي
مشخص بر حسب متر مكعب آب هست. آشكار هست كه در تهيه بيالن منابع آب با در نظر گرفتن تجـارت آب مجـازي،   

شـود. بـراي    ب مربوط به منابع چهارگانه آب برابر چهارچوب اين دستورالعمل، افزوده يا كاسته ميهرگونه تبادل مقادير آ
هـا (منـابع آب سـطحي) از     و آب آبي از رودخانـه  Ex(Agri)Vex(Bl)مثال آب آبي كاالهاي صادراتي كشاورزي با نشانگر 

  شود. نمايش داده مي BlsBlexمرزهاي كشور با نشانگر 

  )2- 2شده در بند  ارائهمنابع آب بيروني (بر اساس مباني  انواع -2- 2 جدول
  نشانه كوتاه فرآيند  فرآيند  نوع منبع

منابع آب بيروني 
  (وارداتي)

  آب آبي كاالي وارداتي
 Im(Agri)Vi(Bl) واردات كاالهاي كشاورزي

 Im(In)Vi(Bl) واردات كاالهاي صنعتي

 ImVex(Bl) كاالهاي وارداتي براي صادرات دوباره

  بارش
  PBls  رواناب سطحي از بارش

  PBlg   تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش

  PD   ها بارش بر سطح كوير، كوه، جنگل، مرتع و دشت

آب آبي وارداتي از مرزهاي 
  كشور

  BliBls  تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي وارداتي

  BliBlg  تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي وارداتي

  Im(Agri)Vi(Gre) واردات كاالهاي كشاورزي  آب سبز كاالهاي وارداتي

 ImVex(Gre) كاالهاي وارداتي براي صادرات دوباره

منابع آب بيروني 
  (صادراتي)

  آب آبي كاالي صادراتي
  Ex(Agri)Vex(Bl)  صادرات كاالهاي كشاورزي (توليد داخل)

  Ex(In)Vex(Bl)  داخل)صادرات كاالهاي صنعتي (توليد 

  ExVex(Bl)  صادرات دوباره كاالهاي وارداتي

  آب سبز كاالي صادراتي
  Ex(Agri)Vex(Gre)  صادرات كاالهاي كشاورزي (توليد داخل)

  ExVex(Gre)  صادرات دوباره كاالهاي كشاورزي وارداتي

آب آبي صادراتي از 
  مرزهاي كشور

 BlsBlex  كشورخروجي منابع آب سطحي از مرزهاي 

 BlgBlex  خروجي منابع آب زيرزميني از مرزهاي كشور
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ي ورود آب آبـي از مـرز    دهنـده  نشانBliBls نيز آمده است.  )3-2(، در جدول )2-2(مقادير يادشده در جدول برخي 
آب آبي از مرز خشكي كشـور از منـابع    خروج BlsBlexخشكي كشور به منابع آب سطحي داخلي است. به طريق مشابه، 

  است. آب سطحي داخلي
  )2- 2شده در بند  ارائهانواع منابع آب داخلي (بر اساس مباني  -3- 2 جدول

  نشانه كوتاه فرايند فرايند  نوع منبع

منابع آب 
آبي 

  (سطحي)

ورودي منابع آب 
  سطحي

 PBls  رواناب سطحي از بارش

 BliBls  وارداتيتغذيه منابع آب سطحي از آب آبي 

 BlgBls  زهكش از آب زيرزميني

 BlsBls  آب برگشتي از مصارف (استفاده دوباره از آب مصرفي)

 BlgBls  ها تغذيه منابع آب سطحي از تخليه چشمه

 GryBls  ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب سطحي

خروجي منابع آب 
  سطحي

 BlsD  درياانتقال آب سطحي داخلي به كوير و 
 BlsE  تبخير از منابع آب سطحي داخلي

 BlsBlex  خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب سطحي داخلي
شرب و -باغي- (زراعيبرداشت از منابع آب سطحي براي توليدات كشاورزي 

 BlsAgri به منظور مصرف داخليآبزيان)-سرويس بهداشتي دام

 BlsEx(Agri)  به منظور صادرات كاالهاي كشاورزيبرداشت از منابع آب سطحي

 BlsIn  برداشت از منابع آب سطحي براي توليدات صنعتي به منظور مصرف داخلي

 BlsEx(In)  برداشت از منابع آب سطحي به منظور صادرات كاالهاي صنعتي

 BlsBlg تغذيه منابع آبي زيرزميني از منابع آب آبي سطحي داخلي

 BlsC  شرب روستايي و شهريمصرف

 BlsGry  خاكستريبه منابع آب از منابع آب سطحيخروجي

منابع آب 
آبي 

  (زيرزميني)

ورودي منابع آب 
  زيرزميني

 PBlg تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش

 BliBlg تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي وارداتي

 BlsBlg داخليتغذيه منابع آب زيرزميني از آب سطحي 

 BlgBlg آب برگشتي از مصارف زيرزميني (استفاده دوباره از آب مصرفي)

 BlgAgri+BlgIn+BlgC ها برداشت از ذخيره ثابت آبخوان

 GryBlg ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب زيرزميني

خروجي منابع آب 
  زيرزميني

 BlgBlexيداخل ينيرزمياز مرز كشور از منابع آب زيخروج آب آب

 BlgAgri يبه منظور مصرف داخل يكشاورزداتيتوليبراينيرزمياز منابع آب زبرداشت

 BlgEx(Agri) يكشاورز يبه منظور صادرات كاالهاينيرزمياز منابع آب زبرداشت

 BlgIn يبه منظور مصرف داخل يصنعتداتيتوليبراينيرزمياز منابع آب زبرداشت

 BlgEx(In) يصنعت يبه منظور صادرات كاالهاينيرزمياز منابع آب زبرداشت

 BlgE ينيرزمياز آب زريزهكش و تبخ

 BlgBls ها چشمه هياز تخليمنابع آب سطحهيتغذ

 BlgC يو شهرييشرب روستامصرف

 BlgGry خاكستريبه منابع آب زيرزمينياز منابع آبخروجي

منابع آب 
  سبز

 PD  ها بارش بر سطح كوير و كوه، جنگل، مرتع و دشت  ورودي منابع آب سبز

 BlGry آبياز منابع آب سبزمنابع آبورودي به

  خروجي منابع آب سبز

 GreE تبخير

جنگل - باغداري-مصرف از منابع آب سبز داخلي براي توليدات كشاورزي (زراعت
  و مرتع) براي مصرف داخل 

GreAgri 

از منابع آب سبز داخلي براي توليدات كشاورزي به منظور صادرات مصرف
 كشاورزي

GreEx(Agri) 
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  )2- 2شده در بند  ارائهانواع منابع آب داخلي (بر اساس مباني  - 3-2 جدولي  ادامه
  نشانه كوتاه فرايند فرايند  نوع منبع

منابع آب 
  خاكستري

ورودي به منابع آب 
  خاكستري

 AgriGry يآلوده شده كشاورزيآب برگشت

 InGry ي(پساب) صنعتفاضالب

 CGry ييو روستاي(پساب) شهرفاضالب

 InGry صادراتي ي(پساب) كاالهاي صنعتفاضالب

خروجي از منابع آب
  خاكستري

 GryBls  ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب سطحي

 GryBlg زيرزميني ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب

  
دهد. توجه شـود كـه مصـرف مـواد غـذايي (از       منابع آب را نشان مي مصرف)، عنوان منابع مربوط به 4-2( جدولدر 

خروجـي منـابع آب از بخـش      دهنـده  نشان داده شده است كه هـم نشـان   Vd(Agri)Cبخش كشاورزي) با عالمت كوتاه 
  است.دهنده ورودي به بخش مصرف  كشاورزي و هم نشان

  )2- 2شده در بند  ارائهاز منابع آب (بر اساس مباني  مصرفانواع  -4- 2جدول 
  نشانه كوتاه فرايند  فرايند  نوع منبع

- (دام يكشاورز
-يباغدار-زراعت

جنگل و - انيآبز
  )مرتع

به بخش  يورود
  يكشاورز

  BlsAgri  برداشت از منابع آب آبي سطحي داخلي براي توليدات كشاورزي

  BlgAgri  منابع آب آبي زيرزميني داخلي براي توليدات كشاورزيبرداشت از

- باغداري-مصرف از منابع آب سبز داخلي براي توليدات كشاورزي (زراعت
  جنگل و مرتع)

GreAgri  

خروجي از بخش 
  كشاورزي

(معادل مجموع برداشت از آب يكشاورزيتوليد كاالآب مجازي ناشي از
 صادرات يزراعي، باغي، جنگل و مرتع منها داتيتول يبرا يسبز داخل و يآب

 كاالهاي كشاورزي)
AgriVd 

 AgriVeيكشاورز يصادراتآب مجازي ناشي از تولبد كاالهاي 

  AgriGry ناشي از آبياري در بخش كشاورزيشده)آلودهي(آب برگشتيآب خاكستر

  بخش صنعت

  ورودي به بخش صنعت
 BlsIn يبه منظور مصرف داخل يصنعتداتيتوليبرايبرداشت از منابع آب سطح

به منظور مصرف  يصنعت داتيتولياز منابع آب زيرزميني برابرداشت
 يداخل

BlgIn 

  خروجي از بخش صنعت

 ي(معادل مجموع برداشت از آب آبيصنعتيتوليد كاالآب مجازي ناشي از
 InVd  )يصنعت كاالهاي صادرات يمنها يصنعت داتيتول يبرا يداخل

 InVex يصنعتي صادراتآب مجازي ناشي از توليد كاالهاي 

 InGry  يصنعتناشي از فعاليت واحدهايشده)آلودهي(آب برگشتيخاكسترآب

  ورودي به بخش مصرف  بخش مصرف

مصرف كاالي كشاورزي (معادل مجموع برداشت از آب آبي و سبز داخلي 
  براي توليدات كشاورزي منهاي صادرات)

Vd(Agri)C 

مصرف كاالي صنعتي (معادل مجموع برداشت از آب آبي داخلي براي 
  توليدات صنعتي منهاي صادرات صنعتي)

Vd(In)C 

مصرف از محل كاالهاي وارداتي (معادل آب كاالهاي وارداتي كشاورزي و 
  صنعتي)

Vi(Agri+In)C 

 BlsC+BlgC  مصرف شرب روستايي و شهري

 CGry  ييو روستاي(پساب) شهرفاضالب خروجي بخش مصرف
  

 ) خواهد بود.5-2صورت جدول (  به آب  هاي باال براي پيوند انواع منابع چهارگانه چيدمان جدول
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نحوه ارتباط بيالن منابع آب با «) در چهارچوب يخاكستري و مجاز -سبز - تبادالت منابع چهارگانه آب (آبي دمانينحوه چ - 5- 2 جدول
  رانيكشور ا ييايدر محدوده جغراف »مجازيتجارت آب 

 منابع آب خارجي (صادراتي) -الف

ي)
درات

(صا
ي 

جاز
ب م

ا
 

 نشانه سهم مقدار شرح

 Ex(Agri)Vex(Bl) - - صادرات كاالهاي كشاورزي (توليد داخل) 

 Ex(In)Vex(Bl) - - صادرات كاالهاي صنعتي (توليد داخل) 

 ExVex(Bl) - - صادرات دوباره كاالهاي وارداتي *

 - - - جمع

تي
درا

 صا
الي

 كا
سبز

ب 
آ

 

 نشانه سهم مقدار شرح

 Ex(Agri)Vex(Gre) - - صادرات كاالهاي كشاورزي (توليد داخل) 

 Ex(In)Vex(Gre) - - صادرات كاالهاي صنعتي (توليد داخل) 

 ExVex(Gre) - - صادرات دوباره كاالهاي كشاورزي وارداتي *

 - - - جمع

 آب
تي

درا
 صا

آبي
 

 نشانه سهم مقدار شرح

 BlsBlex - - خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب سطحي داخلي 

 BlgBlex - - خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب زيرزميني داخلي *

 - - - جمع

  
 توليد و مصرف - ب

 ورودي به بخش كشاورزي

ي 
ورز

شا
ك

دام
)

-
عت

زرا
 -

ري
غدا

با
 -

ن)
زيا

آب
 

 خروجي از بخش كشاورزي

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

BA 

- - 
برداشت از منابع آب سطحي براي توليدات 

شرب و سرويس -باغي- كشاورزي (زراعي
آبزيان) به منظور مصرف - بهداشتي دام

 داخلي

مصرف كاالي كشاورزي (معادل
و  مجموع برداشت از آب آبي

سبز داخلي براي توليدات 
 كشاورزي منهاي صادرات)

- - 

AgriVd 

        

BA 

- - 
- برداشت  از منابع آب زيرزميني  (زراعي

آبزيان) -شرب و سرويس بهداشتي دام- باغي
براي توليدات كشاورزي به منظور مصرف 

 داخلي

 AgriVex - - صادرات كاالي كشاورزي 

    
آب خاكستري (آب برگشتي 

 AgriGry     آلوده شده) *

GA 
مصرف از منابع آب سبز داخلي براي  - -

جنگل و -باغداري-توليدات كشاورزي (زراعت
 مرتع)

- 
- - 

- 
        

- - - - - - - - 

 -     جمع جمع     -
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 توليد و مصرف-ب

 ورودي به بخش صنعت

عت
صن

 

 خروجي از بخش صنعت

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

BI - - 
برداشت از منابع آب آبي سطحي داخلي 

 براي توليدات صنعتي
(معادلتوليد كاالي كشاورزي

مجموع برداشت از آب آبي و سبز 
داخلي براي توليدات زراعي، باغي، 

 جنگل و مرتع منهاي صادرات)

- - 
ICI 

BI     
برداشت از منابع آب آبي زيرزميني داخلي 

 براي توليدات صنعتي
    

 IE - - صادرات كاالي صنعتي - - - -

-     - 
آب خاكستري (آب برگشتي آلوده

 شده) صنعتي
    IG 

- - - - - - - -

جمع جمع     -     - 

 ورودي به بخش مصرف
رف

مص
 

 خروجي از بخش مصرف

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

Vd(Agri)C 

مصرف كاالي كشاورزي (معادل  - -
مجموع برداشت از آب آبي و سبز 

توليدات كشاورزي داخلي براي 
 منهاي صادرات)

 CGry - - فاضالب (پساب) شهري و روستايي
    

Vd(In)C 

- - 
مصرف كاالي صنعتي (معادل 

مجموع برداشت از آب آبي داخلي 
براي توليدات صنعتي منهاي 

 صادرات صنعتي)

- - - - 

    

Vi(Agri+In)C 
مصرف از محل كاالهاي وارداتي  - -

(معادل آب كاالهاي وارداتي 
 كشاورزي و صنعتي)

- - - - 
    

BlsC+BlgC - - مصرف شرب روستايي و شهري - - - - 

جمع جمع     - - - - 

  
 منابع آب داخلي-ج

 ورودي منابع آب سطحي 

ي)
طح

(س
ي 
ب آب

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب سطحي

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

PBls - - انتقال آب سطحي داخلي به كوير و دريا رواناب سطحي از بارش - - BlsD 

BliBls - - 
تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي 

 وارداتي
 BlsE - - تبخير از منابع آب سطحي داخلي *

BlgBls - -  زهكش از آب زيرزميني 
خروج آب آبي از مرز خشكي كشور

 از منابع آب سطحي داخلي *
- - BlsBlex 

BlsBls 

- - 
آب برگشتي از مصارف (استفاده 

 دوباره از آب مصرفي)

برداشت از منابع آب سطحي براي
-باغي-توليدات كشاورزي (زراعي

- شرب و سرويس بهداشتي دام
 آبزيان) به منظور مصرف داخلي

- - 

BlsAgri 
- - - - 

BlgBls - - 
تغذيه منابع آب سطحي از تخليه 

 ها چشمه
برداشت از منابع آب سطحي به

 منظور صادرات كاالهاي كشاورزي
- - BlsEx(Agri) 
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 منابع آب داخلي-ج

 ورودي منابع آب سطحي 

ي)
طح

(س
ي 
ب آب

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب سطحي

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

GryBls - - 
ورودي از منابع آب خاكستري به 

 منابع آب سطحي*
برداشت از منابع آب سطحي براي 

 توليدات صنعتي به منظور مصرف داخلي
- - BlsIn 

- - - - - - 

- - - - 
برداشت از منابع آب سطحي به
 منظور صادرات كاالهاي صنعتي

- - BlsEx(In) 

- - - - 
تغذيه منابع آبي زيرزميني از منابع

 آب آبي سطحي داخلي
- - BlsBlg 

مصرف شرب روستايي و شهري - - - - - - BlsC 

- - - - 
خروجي از منابع آب سطحي به

 خاكستريمنابع آب
- - BlsGry 

جمع جمع - - - - - - 

 ورودي منابع آب زيرزميني

ي)
مين

يرز
 (ز
بي
ب آ

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب زيرزميني

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

PBlg - - 
تغذيه منابع آب زيرزميني از

 بارش
خروج آب آبي از مرز كشور از منابع

 آب زيرزميني داخلي
- - BlgBlex 

BliBlg - - 
تغذيه منابع آب زيرزميني از

 آب آبي وارداتي
برداشت از منابع آب زيرزميني براي 
توليدات كشاورزي به منظور مصرف 

 داخلي

- - 

BlgAgri 

BlsBlg - - 
تغذيه منابع آب زيرزميني از

 آب سطحي داخلي
- - 

BlgBlg 
آب برگشتي از مصارف  - -

زيرزميني و سطحي (استفاده 
 دوباره از آب مصرفي)

برداشت از منابع آب زيرزميني به 
 منظور صادرات كاالهاي كشاورزي

- - 
BlgEx(Agri) 

- - - - 

BlgAgri+Bl
gIn+BlgC - - 

برداشت از ذخيره ثابت
 ها آبخوان

برداشت از منابع آب زيرزميني براي 
توليدات صنعتي به منظور مصرف 

 داخلي

- - 

BlgIn 

GryBlg - - 
ورودي از منابع آب خاكستري 

 به منابع آب زيرزميني
- - 

برداشت از منابع آب زيرزميني به - - - -
 منظور صادرات كاالهاي صنعتي

- - 
BlgEx(In) 

- - - - - - 

مصرف شرب روستايي و شهري - - - - - - BlgE 

زهكش و تبخير از آب زيرزميني - - - - - - BlgBls 

- - - - 
تغذيه منابع آب سطحي از تخليه

 هاچشمه
- - BlgC 

- - - - 
خروجي از منابع آب زيرزميني به 

 منابع آب خاكستري
- - BlgGry 

جمع جمع - - - - - - 
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 منابع آب داخلي-ج

 ورودي منابع آب سبز

سبز
ب 

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب سبز

 نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار سهم نشانه

PD - - 
بارش بر سطح كوير، كوه،جنگل، 

 مرتع و دشت ها
 تبخير 

- - 
GreE 

- - 

- - - - 

مصرف از منابع آب سبز داخلي
براي توليدات كشاورزي براي 

- باغداري- مصرف داخل (زراعت
 جنگل و مرتع)

- - GreAgri 

- - - - 

مصرف از منابع آب سبز داخلي
براي توليدات كشاورزي به منظور 

 صادرات كشاورزي 

- - GreEx(Agri) 

 - - - جمع جمع 0 - -

 ورودي به منابع آب خاكستري

ري
ست

خاك
ب 

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب خاكستري

 نشانه
سه
 م

مق
 دار

 شرح شرح
مق
 دار

سه
 م

 نشانه

AgriGry - - آب برگشتي آلوده شده كشاورزي 
ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب

 سطحي*
- - GryBls 

InGry - -   فاضالب (پساب) صنعتي 
ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب

 زيرزميني*
- - GryBlg 

CGry - - فاضالب (پساب) شهري و روستايي - - - - 

InGry - - 
فاضالب (پساب) كاالهاي صنعتي  

 صادراتي
- - - - 

 - - - جمع جمع - - -

 

 منابع آب خارجي (وارداتي) - د

  منابع ورودي
ي 
دات
وار

ي 
كاال

ي 
ب آب

آ
 

 شرح مقدار سهم نشانه

VA - - واردات كاالهاي كشاورزي 

VI - - واردات كاالهاي صنعتي 

VEE - - *كاالهاي وارداتي براي صادرات دوباره 

 جمع - - -

 منابع ورودي

 
تي

ردا
ي وا

كاال
بز 

ب س
آ

 شرح مقدار سهم نشانه

Im(Agri)Vi(Gre) - - واردات كاالهاي كشاورزي 

ImVex(Gre) - - *كاالهاي وارداتي براي صادرات دوباره 

 جمع - - -
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 منابع آب خارجي (وارداتي)-د

 منابع ورودي

ش
بار

 

 شرح مقدار سهم نشانه

PBls - - رواناب سطحي از بارش
PBlg - - تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش
PD - - هاكوير، كوه، جنگل، مرتع و دشتبارش بر سطح
جمع - - -

 منابع ورودي

تي
ردا

ي وا
ب آب

آ
 

 شرح مقدار سهم نشانه

BxB - - تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي وارداتي
BxB - - * تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي وارداتي

جمع - - -
 نكات مربوط به رابطه بيالن با تجارت آب مجازي

 رديف نكات

مجازي) بر حسب متر مكعب است.-كليه تبادالت مربوط به مقدار آب (واقعي 1
2 شود. بخش كلي منابع خارجي،  منابع داخلي و فرايندها و محصوالت مي 3تبادالت شامل 

3 طرف كادر قرار گرفته است. بخش ورودي و خروجي است. تبادالت مربوط به منابع آب خارجي، در دو2تبادالت مربوط به هر منبع داراي
هاي آماري، دو طرف ورودي و خروجي مربوط بـه هـر منبـع، متـوازن      دار) و يا كاستي نبودن از برخي آمار (موردهاي ستاره به سب نبود يا مطمئن

 شود. نشده است. ضمن اين كه در برخي منابع به تنهايي، ذاتا توازن برقرار نمي
4 

تعيين رابطه آن با تجارت آب مجازي با محاسبات بيالن آب در يك محدوده متفاوت است و تبادالت  اساسا از هر دو جـنس  ماهيت تنظيم بيالن و 
 كااليي و منابع واقعي آب است.

5 

مقادير سهم بر حسب درصد هستند. 6
و برخي آمارها  1386است. هر چند برخي آمار براي سال  1384-85هاي باال مربوط  به سال  دوره بيالن منابع آب و تبادالت كااليي در چهارگوش

 ساله است. 20مربوط به ميانگين 
7 

 

 ضرايب مورد نياز در بيالن منابع آب -  ه

 رديف شرح مقدار

ضريب زهكش و تبخير از كل ورودي به منابع آب زيرزميني - 1
2 آب مصرفي)ضريب آب برگشتي از مصارف شرب و صنعت (استفاده دوباره از -
3 ضريب آب برگشتي از مصارف كشاورزي (استفاده دوباره از آب مصرفي) -
هاتغذيه منابع آب سطحي از تخليه چشمه - 4

 

 هاي كوتاه منابع چهارگانه آب نشانه-و

 رديف شرح نشانه كوتاه

P بارش 1
Ev تبخير 2
Ro رواناب سطحي 3
T تعرق 4
F نفوذ 5
D كوير-دريا 6

Bls سطحي-آب آبي 7
Blg زيرزميني-آب آبي 8
Bli ورودي آب آبي از مرزهاي كشور 9

Blex خروجي آب آبي از مرزهاي كشور 10
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 هاي كوتاه منابع چهارگانه آب نشانه-و

 رديف شرح نشانه كوتاه

Gre آب سبز 11
Gry آب خاكستري 12
Vi آب مجازي كاالهاي وارداتي 13

Vex كاالهاي صادراتيآب مجازي 14
Vd آب مجازي كاالهاي توليد داخل 15
Fp آبرانه 16
Fpd آبرانه داخلي 17
Fpe آبرانه خارجي 18
Agri (زراعي، باغي، دامي، آبزيان) توليدات كشاورزي 19
Agro توليدات زراعي 20
Ho توليدات باغي 21
Fi (آبزيان) توليدات داخلي شيالت 22

Ani داميتوليدات 23
In توليدات صنعتي 24
Ex صادرات كاال 25

Exre صادرات دوباره كاال 26
Im واردات كاال 27
C مصرف از مواد خوراكي 28

 گيرد. ي نوع منبعي است كه آب ميدهندهدهد و حرف بزرگ دوم نشاني نوع منبعي است كه آب مي دهنده حرف بزرگ اول نشان

 

 نياز براي تهيه بيالن منابع آب كشور در سال .......... اطالعات اوليه مورد - ز

عنوان ميزان (مترمكعب) رديف
 1 رواناب سطحي از بارش -

 2 تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش -

 3 تبخير از بارش -

 4 تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي وارداتي -

 5 تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي وارداتي -

 6 تغذيه منابع آب زيرزميني از آب سطحي داخلي -

 7 هابرداشت از ذخيره ثابت آبخوان -

 8 انتقال آب سطحي داخلي به كوير و دريا -

 9 تبخير از منابع آب سطحي داخلي -

 10 خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب سطحي داخلي -

 11 چاه عميق -

 12 عميقچاه نيمه -

 13 قنات -

 14 چشمه -

 15 خروج آب آبي از مرز كشور از منابع آب زيرزميني داخلي -

 16 آب برگشتي آلوده شده كشاورزي -

 17 هاتغذيه منابع آب سطحي از تخليه چشمه -
  

 هاي كليدي محاسبات بيالن منابع آب و آب مجازي چكيده يافته

  
  



 

  3فصل 3

تعيين مقادير (محتويات) منابع 
 - سبز-ي آب (آبي چهارگانه

  مجازي)-خاكستري
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  مجازي(-خاكستري -سبز-ي آب (آبي نهتعيين مقادير (محتويات) منابع چهارگا -سومفصل 

  كليات -1- 3

نوع منابع آب معلوم شد، در گام بعد الزم است محتويات انواع منابع آب تعيـين شـود. مقـادير (محتويـات)     اكنون كه 
رود. بخش مصرف از اين قاعـده جداسـت. چـون     ي آب براي توليد كاالهاي صنعتي و كشاورزي به كار مي منابع چهارگانه

براي هركدام از منابع چهارگانه و پيوند اين منـابع   تعيين منابع آب .شود ميتنها ميزان آب مصرفي در آن بخش محاسبه 
  ارائه شده است.» تجارت آب مجازي«افزار  ) در نرم2-2بر اساس مباني ارائه شده در شكل (

  تعيين مقادير (محتويات) منابع آب آبي -2- 3

ب مجازي مـورد  وارداتي يا صادراتي) در منبع آ -منابع آب آبي مجازي ناشي از كاالهاي كشاورزي و صنعتي (توليدي
ديده شد منـابع   )3-2(  كه در جدول طور هماننظر است. گيرد. در اينجا تنها، منابع آب آبي واقعي مورد  محاسبه قرار مي

  آب آبي شامل موردهاي زير بودند:
 منابع آب سطحي در داخل مرزهاي كشور  
 منابع آب سطحي ورودي يا خروجي از مزرهاي كشور  
 ل مرزهاي كشورمنابع آب زيرزميني در داخ  
 هاي كشوررزمنابع آب زيرزميني ورودي يا خروجي از م  

آيـد كـه الزم    ي از اطالعات ساليانه منابع آب كشور به دسـت مـي  زيرزمينبرخي مقادير مربوط به منابع آب سطحي و 
  است در بيالن منابع آب لحاظ شوند.

  بزستعيين مقادير (محتويات) منابع آب  -3- 3

وارداتي يا صادراتي) در منبع آب مجازي مـورد محاسـبه    -منابع آب سبز مجازي ناشي از كاالهاي كشاورزي (توليدي
گيرد. برخالف منابع آب آبي، هنگامي حجم منابع آب سبز قابل محاسبه و تعيين است كه رطوبت خاك در توليد  قرار مي

توان محاسبه و تعيين كـرد.   مي براي منبع آب سبز را نميمحصوالت زراعي و باغي مصرف شود. در غير اين صورت، حج
) كـه آب مجـازي ايـن    4-3شده در توليد كاالهاي كشاورزي، در بند ( به اين ترتيب، براي محاسبه منابع آب سبز مصرف

هاي جنگلـي و   شوند، مقدار آب سبز نيز محاسبه خواهد شد. بخش ديگر آب سبز مربوط به عرصه محصوالت محاسبه مي
  ) ارائه خواهد شد.4-3كه نحوه محاسبه آن در بند ( شود ميرتعي م
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  خاكستري تعيين مقادير (محتويات) منابع آب - 4- 3

  در اين دستورالعمل ورودي به منابع آب خاكستري عبارتند از:
  يشده كشاورز آلوده يآب برگشت –
  ي(پساب) صنعت فاضالب –
  ييو روستا ي(پساب) شهر فاضالب –
  صادراتي ي(پساب) كاالهاي صنعت فاضالب –

  خروجي از اين منابع نيز عبارتند از:
  ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب سطحي –
  ورودي از منابع آب خاكستري به منابع آب زيرزميني –

يـدات  شده در اين راهنما به دليل نبود آمار قابل استناد، برداشت از منابع آب خاكستري بـراي تول  در محاسبات انجام
هـايي كـه در    برداري از منـابع آب آبخـوان   كشاورزي اعم از مصرف منابع آب آلوده براي توليدات صيفي و سبزيجات، بهره

هاي شور كه براي توليـدات كشـاورزي    برداري از رودخانه طور هرگونه بهره اند و همين رويه شور شده برداري بي نتيجه بهره
  شده است.شوند، صفر در نظر گرفته  استفاده مي

گيرنـد دو شـيوه    از ديدگاه محاسباتي، براي بخشي از منابع آب خاكستري كـه در رديـف منـابع آب آلـوده قـرار مـي      
شـود.   گيري شود و به عنوان آب خاكستري محسوب  محاسباتي وجود دارد: يك شيوه اين است كه حجم اين منابع اندازه

زدايي اين منبع الزم است محاسبه شود و به عنوان معادل آب  ودگيتر اين است كه حجم آبي كه براي آل ولي شيوه دقيق
شود. در اين راهنما همان شيوه نخست براي محاسبه آب خاكسـتري اسـتفاده شـده اسـت ولـي واژه       خاكستري محاسبه 

  محيطي براي آن به كار برده شده است. معادل آب زيست

  )خاكستري -سبز - تعيين مقادير (محتويات) منابع آب مجازي (آبي -5- 3

هاي توليدي (كشاورزي  ديده شد، منابع آب واقعي (سبز يا آبي) پس از كاربرد در بخش )2-2شكل (كه در  طور همان
شـوند   اينكه به خارج از كشـور صـادر مـي   يا رسند و  شوند. چون كاالها يا به مصرف داخل مي عت) به كاال تبديل ميو صن

شده در فرآيند توليد كاالها را به عنوان آب مجازي در نظر گرفـت و   بع آب مصرفتوان مقادير منا جا مي بنابراين از همين
هاي كشـاورزي و صـنعتي را تعيـين كـرد. در      به منبع آب مجازي افزود. براي اين منظور الزم است آب مصرفي در بخش

  شده است. ارائهبندهاي پيش رو، نحوه تعيين محتويات آب مصرفي مربوط به محصوالت كشاورزي و صنعتي 
ي نسبت به مفهوم آب مجازي برخوردار است بنابراين آبرانه تر بيشچون مفهوم آبرانه (داخلي و خارجي)، از جامعيت 

ـ شده در فرآيند توليد كاالهاي كشاورزي و صنعتي اسـت. بنـابراين    آبي به معناي آب آبي مصرف راد از منـابع آب آبـي،   م
ند توليد كاال به مصرف رسيده است. براي مثـال در توليـد كاالهـاي كشـاورزي،     به طور كامل در فرآي مقدار آبي است كه
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كـه جـزو آبرانـه     شود مي، بخشي از آن آب آبي نيز تبخير شود ميافزون بر مقدار آبي كه براي تبخير و تعرق گياه مصرف 
بـراي تعيـين آب مجـازي در    از ديدگاه مفهوم آب مجازي، همان بخش تبخير و تعرق كه   آيد. در حالي آبي به حساب مي

بودن مفهوم آبرانه، از آن براي محاسبات محتويات مربوط به  . به اين ترتيب با توجه به جامعيت و كاملشود مينظر گرفته 
، 3-1 بنـد كه بنا به توضيحات  شود مييادآوري  .شود ميمنبع آب مجازي (به عنوان يكي از منابع چهارگانه آب) استفاده 

  ل شامل مجموع آبرانه آبي، سبز و خاكستري است.آبرانه هر محصو

  كشاورزي كاالهايخاكستري)  -سبز -آبرانه (آبيتعيين  -3-5-1
شده  تفاوتي بين توليدات اوليه (محصوالت)، توليدات فرآوري ]158[براي محاسبه محتويات آب مجازي، زيمر و رنالت 

فته (شامل توليدات حيـواني)، توليـدات جـانبي (ماننـد     يا (مانند شكر، روغن گياهي و آبجوي الكلي)، توليدات تغيير شكل
ي دانه پنبه)، توليدات مضاعف (مانند درخت نارگيل) و توليدات با مصـرف آب پـايين يـا بـدون مصـرف آب (ماننـد مـاه       

د يك محصول بـه عنـوان مقـدار حجـم     يتول يشده برا حجم آب مجازي ناشناخته يا شناختهاند.  دريايي) را در نظر گرفته
نـه تنهـا محصـوالت كشـاورزي حـاوي آب مجـازي هسـتند بلكـه          ].66[ شـود  مـي م در مراحل توليد محصول ناميده الز

زد در مورد آب مجازي  توان ميمحصوالت صنعتي و خدمات نيز حاوي آب مجازي هستند. مثالي كه در مورد آب مجازي 
هاي غالت است. برآورد شده است كه براي توليد يك كيلوگرم گندم در شرايط آبياري باراني و شـرايط آب و هـوايي    دانه

شـده در   كيلوگرم) الزم است. بـراي همـان مقـدار گنـدم كشـت      2000تا  1000آب (بين  مترمكعب 2مساعد در حدود 
تـا   3000در حـدود   ،وايي مساعد نباشد (درجه حرارت و تبخير و تعرق بـاال) كشورهاي خشك، جايي كه شرايط آب و ه

شـده در توليـد يـك محصـول اثـر       عوامل زيادي هسـتند كـه بـر مقـدار آب مصـرف     كيلوگرم آب نياز است. پس،  5000
  م كرد.ها را فراه نظر گرفت و آن در بايدكم  زدن و برآوردكردن عوامل زير را دست گذارند. در هنگام تخمين مي

 مكان و محدوده زماني (سال توليد) محصول –

شده، ميزان آب كاربردي (استحصـالي) از   گيري. براي مثال در صورت وجود محصول زراعي آبياري درجه اندازه –
 .شود ميآب مصرفي جدا 

روش توليد و كارآيي مصرف آب مربوطه. مادامي كه آب مصرفي بر پايه نياز خـالص آبيـاري در محاسـبات در     –
 .شود مينظر گرفته 

 شده) در صورت وجود به عنوان پساب آب كشاورزي (آب خاكستري) در نظر گرفته شوند. مقادير آب هدررفته (آلوده –

  يات آب مجازي در محصول نهاييچگونگي تعيين آب ورودي در محصوالت مياني و محتو –
برخي محصوالت كشاورزي، به طور مستقيم  شوند.  مي زراعي، باغي، دامي و آبزيانكاالهاي كشاورزي شامل كاالهاي 

رسد. برخي محصوالت نيز پس از فرآوري و برخي محصوالت كشاورزي به عنوان ماده خـام اوليـه در    به مصرف انسان مي
شده يا صنعتي در اختيار جمعيـت انسـاني    گيرد و به صورت كاالهاي خوراكي فرآوري ار ميبخش صنعت مورد استفاده قر

هـاي   هاي توليد و نسـبت  براي محاسبه آبرانه مربوط به محصول نهايي، الزم است اطالعات مربوط به نسبتگيرد.  قرار مي
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محصوالت) اوليه، محصول (محصوالت) مياني ارزشي در اختيار باشد تا بتوان آبرانه مربوط به هر مرحله را براي محصول (
  صول (محصوالت) نهايي محاسبه كرد.يا مح

دهد كه مقدار آبرانه براي هر مرحله يا هر اقدامي در فرآيند توليد يك محصول قابـل محاسـبه    )، نشان مي1-3شكل (
شامل آب مصـرفي در  آب مجازي مصرفي به طور معمول، مجموع  خود را دارد.ويژه آبرانه  ،كدام از مراحل هراست. يعني 

  در نظر گرفته شود: بايد آغازينگام  4در اين راستا . شود ميمصرف نهايي ي  مرحلهسطح مزرعه تا 
  بندي محصوالت مواد غذايي بر اساس حجم آب مجازي گروه –
  ي توليد تا مصرف  نقشه شار (شبكه) مواد غذايي از مرحله –
  تعيين مراحل توليد محصوالت –
  آب مجازي محصوالتتعيين  –

  
  نتيجه فرآيندهاي آبياري: ذخيره آب، حمل و نقل آب و آبياري مزرعه -1-3 شكل

، شيوه تعيين ميزان آبرانه در شرايط تهيه يك محصول از چند محصول ديگر مانند محصـول كالبـاس را   )2-3شكل (
 2يند شماره آمربوط به فر WFproc [2]) است. S=1( 1د شماره ميزان آبرانه مربوط به فراين WFproc [1]دهد.  نشان مي

)S=2( در ارتباط است كه در نهايت مجموع آبرانـه در   4يند آبا فر 3يند آدر ارتباط است و فر 2يند آبا فر 1يند آاست. فر
ن ميزان آبرانه را در ، شيوه تعيي)3-3شكل (. شود مي) تعيين S=Kيند، كل آبرانه در مراحل توليد محصول نهايي (آاين فر

دهد. هر مرحله توليد داراي يك ميزان آبرانه است  نشان مي روجي از چند محصول وروديخوضعيت توليد چند محصول 
  ها را تشريح كرد. توان ارتباط اين مرحله )، مي3-3( شكلو مطابق شرح 

آبرانه آبرانه آبرانه

 آبياري مزرعه حمل و نقل آب  ذخيره آب
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 آبرانه مربوط به هر فرآيند است) WF procتهيه يك محصول از چند محصول ديگر مثل: كالباس ( - 2-3شكل 

 
 آبرانه مربوط به هر مرحله از توليد است) WF procمحاسبه آبرانه در شرايطي چند محصول ورودي با چند محصول خروجي ( - 3-3شكل 

  آبرانه آب آبي -3-5-1-1
 )1-3(صـورت رابطـه   محاسبه ميزان آبرانه آبي براي مرحله توليد اوليـه محصـول كشـاورزي (پـيش از فـرآوري) بـه       

  :شود ميمحاسبه 
)3 -1(  proc,blueWF BWE BWI LRF    

  كه در آن:
proc,blueWFشده : ميزان آب آبي مصرف  

 i=1 توليدات ورودي

  i=2 توليدات ورودي

  i=n  توليدات ورودي

 توليدات خروجي  توليدات ورودي

 p=1 خروجي توليدات

 p=2 توليدات خروجي

 p=n  توليدات خروجي

WFproc [1]  WFproc [2] 

WFproc [3] WFproc [4] 

P[p]   S=k  فرآيند 

S=1 فرآيند  S=2فرآيند 

S=3 فرآيند S=4 فرآيند 

WFproc [k] 
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BWE : 1تبخير آب آبيميزان   
BWI2با گياه و محصول آب آبي (الحاق) : تركيب   
LRFاست. 3رفته : آب برگشتي از دست 

وارد  )چـه يـا دريـا   آبريز ديگـري (تخليـه بـه دريا    حوضهبه  منابع آب است كهبخشي از دهنده  ، نشانجريان برگشتي
. شـود  مـي از دسترس خارج آبريز  حوضهبراي استفاده دوباره در همان و يا دست كم براي يك مدت زمان مشابه  شود مي

ـ  ميواحد سنجش آبرانه برابر با حجم آب در واحد زمان (روز، ماه يا سال) است كه  واحـد   درد بـه صـورت حجـم آب    توان
  توليد نيز بيان شود.

  آبرانه آب سبز -3-5-1-2
باران موثر (آب باران مصرف شده) در توليـد محصـوالت كشـاورزي يـا      آبرانه آب سبز براي يك محصول برابر با حجم

ادغـام  كل مزارع و باغات) به همـراه آب  براي از بارندگي (ناشي كل تبخير و تعرق برابر با  رقم. اين جنگلي و مرتعي است
  :شود مي) محاسبه 2-3به صورت رابطه (برانه آب سبز است. آ شده با توليدات

)3 -2(  proc,greenWF GWE GWI   
  كه در آن:
proc,greenWF: آبرانه آب سبز  

GWE :4تبخير آب سبز   
GWIاست. 5: تركيب (الحاق) آب سبز با گياه و محصول  

  آبرانه آب خاكستري -3-5-1-3
. واژه شـود  مـي گيرد گفتـه   منابع آب آبي كه در معرض آلودگي قرار مي آب خاكستري براي يك منبع آبي به هر گونه

، همان آب خاكستري است. ولي شود ميپساب كه به منابع آب آبي آلوده شده به ويژه در فاضالب خانگي و صنعتي گفته 
شده از آب خاكسـتري در ايـن دسـتورالعمل، آب خاكسـتري      ارائهشده توسط هاكسترا و تعريف  بر پايه دستورالعمل ارائه 

شدن) مورد نياز است.  شده به وضعيت آغازينش (پيش از آلوده برابر با حجم آبي است كه براي بازگرداندن منبع آبي آلوده
ـ به جاي تعريفـي كـه هاكسـترا از آب خاكسـتري ارا     »محيطي آب زيستمعادل «ن اين دو ديدگاه، واژه براي يكي شد ه ئ

   شده است. كماكان، حجم منابع آب آبي آلوده راهنماو تعريف آب خاكستري در اين  شود ميدهد جايگزين  مي

                                                      
1- Blue Water Evaporation 
2- Blue Water Incorporation 
3- Lost Return Flow 
4- Green Water Evaporation 
5- Green Water Incorporation 
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بـه دبـي آب منطقـه و مقـدار غلظـت       براي اطالع از ديدگاه هاكسترا، محاسبه آب خاكستري بر پايه آن ديدگاه، نيـاز 
 شدن دارد. سپس با استفاده از رابطـه  كننده پس از آلوده كننده در آب موجود و دبي و غلظت ماده آلوده آغازين ماده آلوده

 آيـد.  ) به دست مـي (يا به وضعيت آب استاندارد شده به وضعيت اوليه آلودهمقدار دبي مورد نياز براي برگشت آب  )،3-3(
. البته شود مي 2  كننده است و وارد منبع شماره همان منبعي است كه حاوي ماده آلوده 1شماره   در اين رابطه منبع آلوده

  كننده است.  هم داراي غلظت مشخصي از ماده آلوده 2منبع شماره 

)3 -3(  r r S S

r s

Q C Q C ...
C

Q Q ...

   


   

  كه در آن:

rQ 1اره منبع آب شم: دبي  

sQ2منبع آب شماره  : دبي   

rC1  در منبع شمارهكننده  : غلظت ماده آلوده  

sC  :2منبع آبي شماره  كننده در ماده آلوده غلظت  
C :1پس از ورود منبع آبي شماره  2 كننده در منبع شماره غلظت ماده آلوده  

مقدار آب مـورد   توان مي ،و با در دست داشتن مقدار مجاز اين آلودگي در محيط Cمقداردست آوردن ه در نهايت با ب
  نياز براي تبديل آب آلوده موجود به آب با كيفيت استاندارد را به دست آورد.

 mgr/m3 ( 50برابر با m3/s (10، )اي با دبي ( ر غلظت اوليه آهن موجود در آب رودخانهبه عنوان مثال چنانچه مقدا
به اين رودخانه بريزد مقدار نهايي غلظت آهن  mgr/m3( 90و غلظت آهن m3/s( 8  )اي با دبي ( باشد و فاضالب كارخانه

  در اين آب برابر با:
 C (10 0.05) (8 0.09) / (10 8) 0.06777(mgr / Lit)       

منبـع  باشد ميزان دبي مورد نيـاز بـراي استانداردسـازي آب     mgr/Lit (55/0در آب برابر با (چنانچه مقدار آهن مجاز 
  برابر با: 2  شماره

s s s

3
s

0.055 [(10 0.05) (Q 0.09)] / (10 Q ) (0.035 Q 0.05)

Q 1.428(m / s)

       


  

 آبـي بـا دبـي   ، 2منبـع شـماره   يعني بايد بـه  است.  1منبع شماره به دست آمده در حقيقت دبي مجاز آب  sQميزان
)m3/s (571/6 شود تا آب به حالت استاندارد تبديل شود. افزودهاي از آهن  و بدون هيچ درصد آالينده  
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  مورد نياز ويژه در واحد نوع غالتمحاسبه مقدار آب  -
اسـتخراج   NETWATافزار كشـوري   در اين راهنما، محاسبه مقدار آب مورد نياز گياهان زراعي و باغي از اطالعات نرم

گيرد. ولي الزم است مباني محاسباتي كه به طور معمول براي محاسبه نياز آبي  ي نياز آبي گياهان قرار ميو مبنا شود مي
  شود. ارائه شود مياين گياهان بر اساس استانداردهاي موجود تعيين 

بـر   FAOدر واحد نوع غالت، متوسط آب ويژه مورد نياز به صورت جداگانه براي هر ملت خاص بـر اسـاس اطالعـات    
  )4-3( رابطه  روي نياز آبي محصوالت و بازده محصوالت است.

)3 -4(  CWR[n,c]
SWD[n,c]

CY[n,c]
  

  رابطه:اين  در
SWD ،گياه  نياز ويژه آبيc  در كشورn )در تن مترمكعب(  
CWR :در هكتار) مترمكعب( ميزان نياز آبي گياه در هكتار  

CY : است. )تن در هكتار(بازده محصول گياه  
ميلي متر در روز) ( cETدر هكتار) از روي مقدار تجمعي تبخير و تعرق گياه  مترمكعب(در واحد  CWRنياز آبي گياه 

در ضـريب گيـاهي   0ET ،تبخير و تعرق گياه مرجع ضرب حاصلاز cETتبخير و تعرق گياه  است.در تمام طول دوره رشد 

cK5-3( رابطه  آيد. به دست مي(  
)3 -5(  c cx 0ET K ET  

مفهوم تبخير و تعرق گياه مرجع به وسيله فائو حاصل شده است. براي مطالعه نياز تبخيري اتمسفر كه بـه نـوع محصـول،    
  ت. را تحـت تـاثير دارد پارامترهـاي آب و هـوايي اسـ      0ETعـاملي كـه  شرايط توسعه و مديريت توليـد وابسـتگي نـدارد تنهـا     

]؛ 33شـده محاسـبه شـده اسـت [      تبخير و تعرق گياه مرجع بر اساس معادالت فائو و با توجه به توضيحات گفته )6- 3(رابطه 
  ].115]؛ [34[

)3 -6(  n 2 a d

0
2

900
0.408 (R G) U (e e )

273ET
(1 0.34U )

    


   
  

نـام بـرده   است. در روش  كارآزمودگانمورد استفاده  0ETها براي تخمين از معتبرترين روش روش فائو به عنوان يكي
درصـد    23در آن  1البيدو متر و ضريب بازتاب تابش سانتي 12آن  گياه مرجع يك پوشش چمن فرضي است كه ارتفاع 

ثانيه بـر   30ها در برابر خروج آب در روش فائو از  روزنهايستادگي ). استدرصد  25ار است (در گياه چمن واقعي اين مقد
  هاي متغير است. ه بر متر در پوششثاني 150متر براي گياهان مناطق خشك تا 

0ET (ميلي متر در روز): تبخير و تعرق گياه مرجع  

                                                      
1- Elbedo 
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nR 2در سطح پوشش گياهي: تابش خالص 1(mjm d )   
T:  متري از سطح زمين 2متوسط دماي هوا در ارتفاع(i)  

2U 1متري از سطح زمين 2: سرعت باد در ارتفاع(ms )  

a de e :متري 2فشار بخار در ارتفاع  كمبود(kpa)  
0: شيب منحني فشار بخار 1(kpa c )  
0: ضريب رطوبتي 1(kpa c )  

G2: فشار گرما به داخل خاك 1(mjm d )   
. شـود  مـي فرضـي محاسـبه    مرجـع نسبت به گيـاه   ايزوديناميكيضريب گياه براي محصول واقعي با توجه به مقاومت 

  دهد. شخص و گياه مرجع را نشان ميبين گياه م فيزيولوژيكيضريب گياهي رابطه بين اختالفات فيزيكي و 

  )غذاييو غير غذاييعمده زراعي و باغي ( تخمين) آب مجازي محصوالت - تعيين (محاسبه -
اقدام به تخمين مقـدار آب مصـرفي    در آغازبراي محاسبه آب مجازي محصوالت عمده زراعي و باغي (خوراكي و غيرخوراكي) 

اين محصوالت شده است. موضوع اساسي اين است كه گياهان مورد بررسي تنها معـادل تبخيـر و تعـرق مـورد نيـاز آب مصـرف       
شوند: نياز آبياري و باران موثر. نياز آبياري به معناي ميزان آبي است كه از منـابع آب   تبخير و تعرق از دو محل تامين مي كنند. مي

مترمكعب باشد و باران مـوثر   4500. براي مثال اگر مقدار تبخير و تعرق يك محصول برابر شود ميزيرزميني و سطحي استحصال 
كـه بـه آن بـاران مـوثر گفتـه       شـود  ميه اين ترتيب بخشي از اين نياز از طريق آب باران تامين باشد، ب مترمكعب 1700نيز برابر 

. با توجه به نياز خالص آبياري و بازده آبياري، جمع آب آبي مصرفي سـاليانه هـر هكتـار (مترمكعـب) محصـوالت بـرآورد       شود مي
رفي از محل آبياري و آب برگشتي است. بخشي از آب . آب مصرفي ساليانه همان آب آبي است كه شامل دو بخش آب مصشود مي

شده در نظر گرفتـه   مصرفي نيز شامل آب تبخيرشده است. در اين محاسبات، آب برگشتي در بخش كشاورزي، به عنوان آب آلوده
آب سـبز   نشده است. در نهايت، آبرانه شامل مجموع آب آبي مصرف شده (آب مصرفي از محل آبياري و آب تبخيرشده) به اضـافه 

. بـه  شـود  ميده استفا NETWATافزار  نرمهاي مختلف از اطالعات  . براي تعيين نياز آبي گياهان در دشتشود ميمصرفي محصول 
هاي مختلف كشـور و سـطح زيركشـت هـر محصـول در       اين ترتيب كه با توجه به اطالعات نياز آبي محصوالت مختلف در دشت

هاي مختلف كشور، ميانگين وزني نياز آبي هر محصول محاسبه شود و به عنوان رقم نهايي نياز آب گياه در كشـور انتخـاب    دشت
برآورد كـل آب  ، )2- 3(دهد. جدول  نشان مي را كشور  يهر هكتار محصوالت زراع يآب مصرف، )1- 3(شوند. بر اين اساس جدول 

  دهد. را نشان مي كشور يمحصوالت زراع يمصرف
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  (مترمكعب) 1384- 85در سال كشور  يهر هكتار محصوالت زراع و آبرانه يمصرفآب  - 1- 3جدول 

  نام محصول
نياز خالص 

آبياري ساليانه 
  (مترمكعب)

بازده كل 
  (درصد)

آب استحصالي 
ساليانه هر 

هكتار 
  (مترمكعب)

آب برگشتي 
درصد آب  25(

  استحصالي)

آبرانه (مجموع   آب مرفي هر هكتار (مترمكعب)
آب مصرفي از 
محل آبياري، 
آب سبز و آب 

  تبخير شده)

آبرانه هر 
كيلوگرم 

 (مترمكعب)

آب 
سبز هر 
هكتار 
(باران 
  موثر)

  آب آبي
آب مصرفي از 

آبياري محل 
درصد آب  42(

  استحصالي)

آب 
تبخير 
  شده

جمع آب 
  آبي

غالت
  

  31/2  8630  7392 3253  4140 1237 2464 9856 40  3943  گندم
  26/2  7137  5956 2621  3335 1181 1985 7942 40  3177  جو

  60/1  6586  6586 2898  3688 0 2195 8781 40  3513  شلتوك
  57/1  11632  6/109 4799  6108 726 3635 14542 40  5817  اي ذرت دانه

حبوبات
  43/5  6379  5751 2530  3221 628 1917 7668 40  3067  نخود  

  89/4  10635  10528 4632  5896 107 3509 14038 40  5615  لوبيا
  30/5  6597  6027 2652  3375 570 2009 8036 40  3214  عدس

  41/4  6570  6000 2640  3360 570 2000 8000 40  3200 ساير حبوبات (ماش)

محصوالت صنعتي
  

  16/8  20106  20026 8811  11215 80 6675 26701 40  10681  پنبه
  84/7  13206  13125 5775  7350 81 4375 17500 40  7000  توتون و تنباكو
  20/0  7245  7163 3152  4011 82 2388 9550 40  3820  چغندر قند
  26/0  19208  19125 8415  10710 83 6375 25500 40  10200  نيشكر
  71/2  6647  6563 2888  3675 84 2188 8750 40  3500  سويا
  28/3  6648  6563 2888  3675 85 2188 8750 40  3500  كلزا

  47/7  10083  10018 4408  5610 65 3339 13358 40  5343  هاي روغنيدانه

سبزيجات
  51/0  13397  12778 5622  7156 619 4259 17037 40  6815  زمينيسيب  

  34/0  12275  11347 4993  6355 928 3782 15130 40  6052  پياز
  40/0  13912  13668 6014  7654 244 4556 18224 40  7290  فرنگيگوجه

  50/0  11870  11625 5115  6510 245 3875 15500 40  6200  ساير سبزيجات

محصوالت جاليزي
  80/0  14309  14301 6292  8008 9 4767 19068 40  7627  خربزه  

  42/0  11801  11655 5128  6527 146 3885 15540 40  6216  هندوانه
  36/0  8523  8222 3618  4604 301 2741 10963 40  4385  خيار

ساير محصوالت 
  53/0  8740  8438  3713  4725  302  2813  11250  40  4500  جاليزي

نباتات علوفه
اي 

  

  20/0  17569  16643  7323  9320  926  5548  22191  40  8876  يونجه

  50/0  15926  15000  6600  8400  926  5000  20000  40  8000 اي ساير نباتات علوفه

  15/0  10375  9375  4125  5250  1000  3125  12500  40  5000  ساير محصوالت زراعي

  گرفته منبع: سالنامه آماري كشاورزي و محاسبات انجام
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  مترمكعب) ونيليم - (هكتار 1384- 85سال در كشور  يمحصوالت زراع ي و آبرانهبرآورد كل آب مصرف -2- 3جدول 

  نام محصول
كل سطح 
زيركشت 
  (هكتار)

آبرانه (مجموع آب مصرفي   رفي هر هكتار (مترمكعب)صآب م
از محل آبياري، آب سبز و 

  آب تبخير شده)

آب سبز 
(باران 
  موثر)

  آب آبي
آب مصرفي از محل آبياري 

  درصد آب استحصالي) 42(
آب تبخير 

  شده
 جمع آب
  آبي

غالت
  

  23360  20011  8805  11206  3349 2706996  گندم
  4457  3720  1637  2083  738  624491  جو

  4028  4028  1772  2256  0  611597  شلتوك
  3394  3182  1400  1782  212  291763  اي ذرت دانه

حبوبات
  88  79  35  44  9  13743  نخود 

  989  979  431  548  10  92981  لوبيا
  88  81  35  45  8  13378  عدس

  173  158  70  89  15  26405  ساير حبوبات (ماش)

محصوالت صنعتي
 

  2279  2270  999  1271  9  113345  پنبه
  92  91  40  51  1  6945  توتون و تنباكو
  1347  1331  586  746  15  185888  چغندر قند
  1278  1273  560  713  6  66549  نيشكر
  406  401  176  225  5  61100  سويا
  492  486  214  272  6  74010  كلزا

  664  659  290  369  4  65822  هاي روغني دانه

سبزيجات
  2142  2043  899  1144  99  159875  زميني سيب  
  680  628  276  352  51  55367  پياز
  2043  2007  883  1124  36  146837  فرنگي گوجه

  1114  1091  480  611  23  93843  ساير سبزيجات

محصوالت جاليزي
 

  1086  1085  478  608  1  75899  خربزه
  1130  1116  491  625  14  95718  هندوانه
  695  671  295  376  25  81562  خيار

  344  332  146  186  12  39321  ساير محصوالت جاليزي

نباتات علوفه
  10230  9691  4264  5427  539  582263  يونجههاي

  4225  3979  1751  2229  246  265298  اي نباتات علوفه ساير

  859  777  342  435  83  82827  زراعيساير محصوالت 
  67682  62167  27354  34814  5514 6633823  جمع

  گرفته منبع: سالنامه آماري كشاورزي و محاسبات انجام
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  توليد براي هر محصول يا فرآورده نهايي مختلفمراحل سهم آبرانه مربوط به  -
هر چند در بند پيشين آبرانه مربوط به يك محصول كشاورزي ارائه شد، ولي بايـد توجـه كـرد كـه در تعيـين آبرانـه       

هـاي   هايي براي تعيين آبرانه در وضعيت محصوالت، بايد به زنجيره توليد محصوالت هم توجه كرد، بنابراين در ادامه مثال
. الزم به اشاره است كـه در خصـوص كـل محصـوالت، امكـان      ودش ميمختلف (توليد چند محصول از يك محصول) ارائه 

هاي زيـر   هاي مختلف در مراحل مختلف توليد محصوالت نهايي فراهم نيست و ارائه مثال جداكردن آبرانه مربوط به بخش
بـر  بودن آبرانه در هر مرحله از توليد اسـت كـه    نياز محاسباتي موردهاي زير، مشخص شدن مطلب است. پيش براي روشن
شده و پيوند منابع  هاي عملي ارائه هاي باال براي توليدات كشاورزي انجام گرفته است. به همين خاطر در مثال اساس يافته

ي آب كه در فصل پاياني به آن پرداخته شده است چون كليه منـابع آب خـارجي، داخلـي، توليـد و مصـرف در       چهارگانه
افـزون بـر آن، در محاسـبه آب    . شـود  مـي توليد تا مصرف ناديـده گرفتـه ن  اي از مراحل  نظرگرفته شده است، هيچ مرحله

به اين ترتيب ميـزان آب  مصرفي در فرايند توليد كاالهاي صنعتي از جمله صنايع غذايي، آب مصرفي محاسبه شده است. 
  شده در مراحل توليد كليه كاالهاي كشاورزي و صنعتي محاسبه شده است. مصرف

  اي از تعيين آبرانه در شرايط توليد چند فرآورده (محصول خروجي) از يك محصول ورودي نمونهتعيين آبرانه گندم؛  -
هاي حاصل از گندم  فرآوردهبايد محاسبات زير را انجام داد. هاي حاصل از مواد اوليه (گندم)  براي تعيين آبرانه فرآورده

  شامل محصوالت زير است:
 سبوس 

 نشاسته 

 آرد 

هـا بـه    نسبت ارزشي (قيمت) هركدام از اين فرآورده vfهاي باال به يكديگر و  نسبت توليد فرآورده Pf، )4-3(در شكل 
هاست. نسبت ارزشي، راهنمايي است براي تخصيص كاالي يادشده به مصارف مختلف. به ايـن ترتيـب    قيمت كل فرآورده

و چنانچه براي توليد نشاسته، اسـتفاده شـود    شود ميچنانچه گندم صرفا براي تهيه آرد مصرف شود ديگر نشاسته توليد ن
سـازي محصـوالت سـبوس، گلـوتن و نشاسـته توليـد        ديگر توليد آرد نخواهد داشت. به عبارت ديگر در كارخانه نشاسـته 

. در اين مثال فرض شده است كه بخشي از گندم بـراي  شود ميو در كارخانه آرد، محصوالت آرد و سبوس توليد  شود مي
. فرض بر اين است كه ميزان آب مورد استفاده بـراي  شود ميخش ديگري از آن براي توليد نشاسته استفاده توليد آرد و ب

 6000و  500، 3000ليتر است و قيمت يك كيلوگرم گنـدم، سـبوس و آرد بـه ترتيـب      2000توليد يك كيلوگرم گندم 
و نسبت توليـد آرد   15/0ه كل محصوالت ، نسبت توليد نشاسته ب05/0ريال است. نسبت توليد سبوس به كل محصوالت 

  ست:اهاي گندم برابر محاسبات زير  است. نسبت توليدي و نسبت ارزشي براي فرآورده 8/0به كل محصوالت 
  )Pf) = نسبت توليدي (iوزن كل محصوالت / وزن محصول (

50(gr) /1000(gr) 0.05   (سبوس) نسبت توليدي  
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150(gr) /1000(gr) 0.15  توليدي (نشاسته)  نسبت  
800(gr) /1000(gr) 0.8   (آرد) نسبت توليدي  

  )١Vf)) = نسبت ارزشي محصول (1iقيمت محصول () × 1i))/(وزن محصول (2iقيمت محصول () × 2i)+(وزن محصول (3iقيمت محصول () × 3i((وزن محصول ( 
(50(gr) 500(R))/(800(gr) 6000(R) 150(gr) 5000(R) 50(gr) 500(R)) 0.0044843        (سبوس) نسبت ارزشي  

(150(gr) 5000(R))/(800(gr) 6000(R) 150(gr) 5000(R) 50(gr) 500(R)) 0.13452915        (نشاسته) نسبت ارزشي  
(800(gr) 6000(R))/(800(gr) 6000(R) 150(gr) 5000(R) 50(gr) 500(R)) 0.86098655        (آرد) نسبت ارزشي  

  راي هر يك از محصوالت به شرح زير محاسبه كرد:گرفتن محاسبات باال، ميزان آبرانه را ب توان با در نظر حال مي
  i= آبرانه محصول ) i(* نسبت ارزشي محصول   (lit/kg)])/ (آبرانه ماده وروديi(نسبت توليدي محصول ([

[(2 (2000 / 0.05)] 0.0044843 179.380969 (lit / kg)   (سبوس) آبرانه  
[2 (2000 / 0.15)] 0.13452915 193.99105 (lit / kg)   (نشاسته) آبرانه  

[(2 (2000 / 0.8)] 0.86098655 2154.18835 (lit / kg)   (آرد) آبرانه  
(179.380 0.05) (193.991 0.15) (2154.188 0.8) 2001.42 (lit / kg)      آبرانه گندم  

عدد به دست آمده براي آبرانه گندم با ميزان اوليه آب مورد نياز براي تهيه يـك كيلـوگرم    شود ميطور كه ديده  همان
  گندم بسيار به هم نزديك است.

  
  هاي آن تعيين آبرانه گندم و فرآورده - 4-3شكل 

  اي از تعيين آبرانه در شرايط توليد چند فرآورده (محصول خروجي) از يك محصول ورودي تعيين آبرانه برنج؛ نمونه -

 آبرانه برنج  
هاي محلي در آبياري واقعي به تخمين آبرانه سبز، آبي و خاكستري برنج در سطح جهـاني پرداختـه    ه با استفاده از داد

هـاي توليـد داخلـي تخمـين زده      المللـي و داده  ا استفاده از تجارت بـين ببرنج و مصرف توليد براي  است. آبرانه مليشده 
 ،Hoekstra (2008) and Chapagainمطالعـات  اسـاس   بـرنج بـر   رانـه ارچوب محاسـبه تعيـين كميـت آب   چهـ . شـود  مـي 

Pf=0.15 
Vf=0.1345 

 نشاسته

 گندم

Pf=0.80 

Vf=0.8609 

 درآ سبوس

Pf=0.05 
Vf=0.0044843 
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Chapagain (2006)، وHoekstra et.al. (2009)  محصـوالت   برانـه محاسبه آ شده در اكثر مطالعات انجام .انجام شده است
كـه در آن از    Chapagain et.al. (2006).سـبز و آبـي)   آبرانـه اند (بـه عنـوان مثـال     گرفتهرا در نظر  تبخير مولفهتنها دو 

شده در مرحله آبياري محصول برنج استفاده شده است، كمـك   حجم آب آلودهبراي تعيين  نيتروژن (ازت) شاخص ميزان
شـويي   و در چنـين شـرايطي ميـزان آب    ، برنج به طور عمده در خاك رس رشد كـرده ها امانهدر اين سگرفته شده است. 

  .نيتروژن محدود است

 شده آبرانه برنج فرآوري  
ـ  داخلـي   شاسـته درصـد ن   69سـبوس و  درصـد   11 درصـد پوسـت بـرنج ،    20رنج از حـدود  به طور متوسط، ارقام ب

برنج ، دار عنوان آرد برنج شناخته شده است كه در كل شامل غالت سبوسبه اندوسپرم نيز  تشكيل شده است. (اندوسپرم)
بـرنج  . حـداكثر بازيـابي   گيرد انجاميك گام، دو يا چند گام به صورت د توان ميكردن برنج  است. آسياب دانه شكسته و سر

 70تـا   69 بسته به انواع برنجكه ) ي بيان شده استاز برنج، به صورت درصد وزن (كل آرد برنج به دست آمده شده آسياب
محصـوالت  ت به نسب رانه اوليه محصول برنجآب درصد است. 67تنها  شده بازيابي برنج آسياباست. ميانگين جهاني درصد 
و  Hoekstra؛ ٢٠٠۴ ،Hoekstraو  Chapagain(. شـود  مـي نسبت توليد و نسـبت ارزشـي تعيـين    شده بر اساس  فرآوري

، شماتيك توليد برنج كه مقادير نسبت توليدي و نسبت ارزشي در هر گام از فرآيند توليد )5-3شكل (). 2009 همكاران،
  دهد. برنج را نشان مي
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  شماتيك توليد برنج و مقادير نسبت توليدي و نسبت ارزشي در هر گام از فرآيند توليد برنج - 5-3شكل 

)Pf =  نسبت توليدي وVf =(نسبت ارزشي  

  نه مصرف برنج در يك كشورآبرا -
د با تقسيم بر دو بخش داخلي و خارجي به دست آيد. آبرانـه داخلـي مصـرف    توان ميآبرانه مصرف برنج در سطح ملي 

گونـه مصـرف از بخـش بـرنج      گـردد. هـر   برنج به مصرف و آلودگي منابع آب براي بخشي از توليد و مصرف داخلي بر مي

Pf=0.80 
Vf=0.95 

  برداريغالف

 استخراج

  برنجسبوس برنج، خرده

Pf=0.15 
Vf=0.1375 

Pf=0.18 
Vf=0.80 

Pf=0.95
Vf=1.00 

نشاسته داخلي (آسياب 
 كلي/برنج سفيد)

Pf=0.85 

Vf=0.8625 

 ايبرنج بدون غالف/برنج قهوه  پوسته

 آسياب كلي

Pf=0.20 
Vf=0.05 

 نشده) برنج (آسياب

 آرد برنج

 آسياب كردن آرد

 هاي روغنيدانه
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، ارزيابي آبرانه داخلـي و  )6-3شكل (. كند ميايجاد  شود مينقاطي كه از آن برنج وارد واردشده معادل آبرانه خارجي براي 
  دهد. خارجي برنج را نشان مي

  
  طرح محاسباتي براي ارزيابي آبرانه مصرف ملي محصول برنج - 6-3شكل 

  بندي كلي محصوالت زراعي و باغي براي مطالعات تجارت آب مجازي به شرح زير است: گروه
 محصوالت ساالنه  
 اي) گروه غالت (گندم، جو، برنج، ذرت دانه  
 و عدس) گروه حبوبات (نخود، لوبيا  
 كلزا) و گروه محصوالت زراعي صنعتي (پنبه، توتون، تنباكو، چغندرقند، نيشكر، سويا  
 (خربزه، هندوانه و خيار) گروه محصوالت جاليزي  
 فرنگي) زميني، پياز، گوجه گروه سبزيجات (سيب  
 اي (يونجه و شبدر) گروه نباتات علوفه  
 محصوالت دايمي (باغات) اساسي  
 ه، سيب و گالبي)دار (ب هاي دانه ميوه  
 دار (آلبالو، آلو، آلو قطره طال، زردآلو، شليل، گوجه، گالبي و هلو) هاي هسته ميوه  

واردات آب مجازي 
)m3/yr( 

آب مصرفي در 
توليد برنج از 

 داخلي منابع
)m3/yr(   آبرانه برنج)m3/t(  

مصرف برنج 
 )t/yr(وارداتي 

صادرات برنج 
 )(t/yrداخلي 

  توليد برنج ملي
(t/yr) 

صادرات دوباره 
برنج وارداتي 

  مصرف برنج 
 )(t/yrداخلي 

آبرانه محصوالت برنج در 
كشورهاي صادركننده 

(m3/t)  

واردات محصوالت برنج 
)t/yr(  

صادرات دوباره آب 
مجازي وارداتي 

(m3/yr) 

صادرات آب 
 مجازي

(m3/yr) 

آبرانه داخلي 
  (m3/yr)كشور 

آبرانه خارجي 
   (m3/yr)كشور 
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 ريز (انگور و توت درختي) هاي دانه ميوه  
 بادام، پسته، گردو، سنجد و فندق)هاي خشك ( ميوه  
 هاي سردسيري (زرشك، ازگيل، زالزالك و سماق) ميوه  
 انجير، پرتقال، خرما، خرمالو، زيتون، گريپ فروت، ليموترش، ليموشيرين، نـارنج  گرمسيري (انار،  هاي نيمه ميوه

  و نارنگي)
 ها (زعفران، عناب، غيرمثمر، توت نوغان، ازگيل ژاپني) ساير ميوه  

  محصوالت عمده جنگلي و مرتعيآبرانه (سبز) تعيين  -3-5-2
ت عمده جنگلي و مرتعي براي مطالعات بندي كلي محصوال گروهداراي آبرانه سبز هستند.  جنگلي و مرتعيمحصوالت 

  آب مجازي به شرح زير است:
 هاي جنگلي عرصه  
 مرتعيهاي  عرصه  

و  شـود  مـي به طور ساده براي هر هكتار جنگل، ميزان مشخصي باران موثر براي رشد گياهان جنگلي در نظـر گرفتـه   
اكم ميـزان مشخصـي آب سـبز در نظرگرفتـه     متـراكم و كـم تـر    براي مراتع نيز به طور جداگانه براي مراتع متراكم، نيمه

. چون تاكنون محاسباتي براي باران موثر (آب سبز) اراضي جنگلي و مرتعي انجام نگرفته است بنابراين با در نظـر  شود مي
توان مقـاديري را   هايي با محصوالت جنگلي و مرتعي دارند مي گرفتن معادل آب سبز محصوالت زراعي و باغي كه شباهت

ها از كل بارش بـر   وجه داشت كه ميزان آب سبز محاسباتي اين عرصهبايد تبراي آب سبز اين محصوالت در نظر گرفت. البته 
محاسبات الزم  شده در گزارش تكميلي (لوح فشرده پيوست)  ارائههاي   در جدول نباشد. تر بيشها و مراتع كشور  سطح جنگل

  شده است. ارائهدر اين رابطه 

  مترمكعب) ونيليم -مترمكعب( 1384ها و مراتع بر حسب استان در سال  برآورد آب سبز جنگل -
دهد. از آنجا كه براي هـر   را نشان مي 1384ها و مراتع  بر حسب استان در سال  برآورد آب سبز جنگل )،3-3(جدول 

شـده در   هاي جنگلي و مرتعي متفاوت است بنـابراين محاسـبات انجـام    استان، مقادير مربوط به آب سبز هر هكتار عرصه
هاي جنگلـي و   ميليارد مترمكعب آب سبز مصرفي عرصه 88ها انجام شده است. حدود  تفاوت)، با رعايت اين 3-3جدول (

 مرتعي كشور است.
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  )مترمكعب ونيليم - (مترمكعب 1384ها و مراتع  بر حسب استان در سال  برآورد آب سبز جنگل - 3- 3جدول 

رديف
استان  

 

ميزان آب سبز در هر هكتار جنگل (متر مكعب)
 

كل آب سبز در 
مناطق جنگلي (ميليون متر مكعب)

 

 مرتع

جمع كل آب سبز جنگل
 

ها و مراتع (ميليون متر مكعب)
 مرتع كم تراكم  مرتع نيمه متراكم  مرتع متراكم  

جمع كل آب سبز مراتع 
 

ميزان آب سبز در هر هكتار (متر مكعب)
ميزان كل آب سبز  (ميليون متر مكعب) 
 

ميزان آب سبز در هر هكتار
 

(متر مكعب)
ميزان كل آب سبز (ميليون متر مكعب) 
 

ميزان آب سبز در هر هكتار مرتع كم تراكم (متر مكعب)
 

كل ميزان آب سبز در مراتع كم تراكم (ميليون متر 
مكعب)

 

1 
آذربايجان 

 شرقي
4500316678050015001055593500975132571432552521525262525965604505763340950

1500830688000975103679160052544905350023165331002822283100 5000505750000آذربايجان غربي 2
10976931751413458175 5259633225 1500641859000975446200950 5000315765000 اردبيل 3
420237073074030219253803845619380 1200336084000780315110640 2000823694000 اصفهان 4
1944959340 420253988700661625340 780374234640 20001283334000120033402000 ايالم  5
1134246840 420354904200684618840 780319182240 120010532400 2000449628000 بوشهر 6
45515415764010800527401164574740 1300521714700845404180400 300084522000 تهران  7

8 
چهارمحال و 

 بختياري 
2000672876000 1200218778000780304841940 420140705460664325400 1337201400

9 
خراسان جنوبي 

)2( 
2000201053000013003958890008451814253870455186858490040787277706089257770

خراسان رضوي 10
)2( 

250010863775001300146399500845530021180 45537098334010474040202133781520

خراسان شمالي 11
)2( 

2500422310500013008039200 845534230970 455257060531031128754807335980480

200020401300001200685287600780105541488042023247924019731817204013311720 خوزستان12
1013324320 420197953140818218320 1200288530400780331734780 2000195106000 زنجان 13
420123277686019421178002879613800 1200252968400780456372540 2000937496000 سمنان14

سيستان و 15
 بلوچستان

200024403040001200260515200780708340620 420399977508049686309007408934900

7801353515280420232134210037441045808203180580 20004459076000120069247200 فارس16
 766612620 710296620 42071741460 1200303060000780335495160 200056316000 قزوين 17

 232015980 280191993480212103480 52018111600 8001998400 150019912500 قم 18

1474271800 727615800 42027064380 1200176228400780524323020 2000746656000 كردستان19
42039339552011835278402529233840 780720442320 20001345706000120069690000 كرمان20
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  )مترمكعب ونيليم -(مترمكعب 1384ها و مراتع  بر حسب استان در سال  برآورد آب سبز جنگل - 3- 3جدول ادامه 

رديف
استان  

 

ميزان آب سبز در هر هكتار جنگل (متر مكعب)
كل آب سبز در مناطق جنگلي (ميليون متر مكعب) 

 

 مرتع

جمع كل آب سبز جنگل
 

ها و مراتع (ميليون متر مكعب)
 مرتع كم تراكم  مرتع نيمه متراكم  مرتع متراكم  

جمع كل آب سبز مراتع 
 

ميزان آب سبز در هر هكتار (متر مكعب)
ميزان كل آب سبز  (ميليون متر مكعب) 
ميزان آب سبز در هر هكتار (متر مكعب) 
ميزان كل آب سبز (ميليون متر مكعب) 
 

ميزان آب سبز در هر هكتار مرتع كم تراكم (متر مكعب)
 

كل 
ميزان آب سبز در مراتع كم تراكم (ميليون متر 

مكعب)
 

1855772280 420230126400798758280 200010570140001200197222400780371409480 كرمانشاه 21

كهگيلويه و 22
 بويراحمد

20001748126000120076759200 780112646040 420113579760302985000 2051111000

10056163503137996350 52541801025 500021323800001500571975500975391839825 گلستان 23
3069637375 284247375 5257590975 500027853900001500148264500975128391900 گيالن 24
2385362850 545711850 31520298285 15001839651000900132171300585393242265 لرستان 25
15184983001545164300 42070048020 1200558964800780889485480 200026666000 مركزي 26
52515259755012817518754646016875 500033642650001500678327000975450827325 مازندران 27
1938977018 228883092210972663218 42389108208 650462800 900966313800 هرمزگان28
 643833760 634187760 42024479700 1200388206000780221502060 20009646000 همدان 29

420222582738032146750803582521080 1200109947600780878900100 2000367846000 يزد 30
2580411603623001232916880600080116835865638431211965622054720123384388361596143 كل كشور 31

 هاي مطالعه برگرفته از: يافته
 

  در مراحل مختلف توليد آبرانه چوبسهم  -
، قيمـت يـك   مترمكعـب  52/4چـوب برابـر    مترمكعـب فرض بر اين است كه ميزان آب مورد استفاده براي توليد يك 

ريال اسـت. نسـبت توليـد كاغـذ بـه كـل        384000الوار برابر  مترمكعبريال و قيمت يك  17500مترمكعب كاغذ برابر 
است. نسبت توليدي و نسبت ارزشـي بـراي    70/0و نسبت توليد الوار به كل محصوالت برابر  30/0محصوالت چوبي برابر 

  است. درستهاي حاصل از مواد اوليه  زير براي تمامي فرآورده روابط )7-3شكل (هاي چوب مطابق  فرآورده
(70gr) /100(gr) 0.7 (الوار) نسبت توليدي  
30(gr) /100(gr) 0.3 (كاغذ) نسبت توليدي 

(70(gr) 384000(R)) / (30(gr) 17500(R) 70(gr) 384000(R)) 0.980843     (الوار) نسبت ارزشي  
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(30(gr) 17500(R)) / (30(gr) 17500(R) 70(gr) 384000(R)) 0.019157     (كاغذ) نسبت ارزشي  
  با در نظرگيري محاسبات باال، ميزان آبرانه را براي هر يك از محصوالت محاسبه كرد.  توان ميحال 

3[(4.52 / 0.7)] 0.980843 6.333443 (m )  (الوار) آبرانه  
3[(4.52 / 0.3)] 0.019157 0.288632 (m )  (كاغذ) آبرانه  

36.333443 0.7 0.288632 0.3 4.52 (m )    آبرانه چوب  
آبرانه چوب با ميزان اوليـه آب مـورد نيـاز بـراي     دست آمده براي ه عدد ب شود ميديده  )7-3شكل ( كه در طور همان

  تهيه يك مترمكعب چوب با هم برابر است.

  
  تعيين آبرانه چوب - 7-3شكل 

  تعيين آبرانه محصوالت دامي -3-5-3
  بندي كلي محصوالت عمده دامي براي مطالعات آب مجازي به شرح زير است: گروه
 گوشت قرمز  
 (مرغ) گوشت سفيد  
 شير و مواد لبني  
 مرغ تخم  

  مجازي از حيوانات زنده)تعيين آب مجازي محصوالت دامي (محاسبه ميزان آب  -
ط شـاپاگاين و هاكسـتر   ها توس تاكنون يك ارزيابي كلي در خصوص تجارت جهاني در مورد حيوانات اهلي و محصوالت آن

هـا ارتبـاط دارد، از طريـق ضـرب      صورت گرفته است. تبادل آب مجازي كه با تجارت حيوانـات اهلـي و محصـوالت آن   ] 42[

tonهاي تجارت  حجم
( )

yr
در ميزان آب مجازي  

3m
( )
ton

كه ميزان آب مجازي يك حيوان زنده تعيين   آيد. به طوري به دست مي 

p(n. ابتدا انواع محصوالت شود ميهاي مختلف حيوان توزيع  و سپس در ميان فرآورده شود مي s(nكه از انواع  ( حيوان منشا  (

Pf=0.3 
Vf=0.019  

  كاغذ  الوار

Pf=0.7 
Vf=0.98 

 )52/4(چوب
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طـور سـاده،    آيد. بـه   . هر محصول غير قابل تقسيم فقط و فقط از يك نوع ويژه حيوان به وجود ميشود ميگيرد، شناسايي  مي
  هاي دامي صادرشده از يك كشور معين به طور كامل در داخل آن كشور توليد شده است. كه فرآورده شود ميفرض 

دهد. براي مثال محتويات  مي كنند كه سطوح مختلف توليد را نشان  هاي توليد كار مي ] با درخت42هاكسترا [شاپاگاين و 
آب مجازي در گوشت به محتويات آب مجازي در الشه حيوان بستگي دارد كه آن نيز به نوبه خود به محتويات آب مجازي در 

يوان زنده براي چرم نيز استفاده شود، محتويـات آب مجـازي حيـوان    حيوان زنده بستگي دارد. اگر افزون بر الشه، از پوست ح
. محتويات آب مجازي حيوان زنده به طور زيـادي بـه   شود ميزنده بر الشه و پوست نيز بر طبق نسبت ارزش اقتصادي تقسيم 

شـده در طـول    هشده در دوره زندگي حيوان بسـتگي دارد. افـزون بـر آن آب آشـاميد     محتويات آب مجازي مواد غذايي مصرف
  بايد در نظر گرفته شود. شده براي شستشوي آخور نيز  زندگي حيوان و نيازهاي آبي ديگر مربوطه مانند آب مصرف

  سه جزو اصلي ميزان آب مجازي از يك حيوان زنده -
حجم آبي است كه بـراي رشـد و تكـاملش از طريـق     اش شامل  ميزان آب مجازي از يك حيوان در پايان دوره زندگي

تميزكردن محل سكونتش و موارد مشابه مورد نياز است، محاسـبه   يآب مورد نياز براو  آب نوشيدنيمصرف مواد غذايي، 
  سه جزو اصلي براي ميزان آب مجازي يك حيوان زنده وجود دارد:). 7-3( رابطه  شود مي

)3 -7(  a feed drink servVWC [e,a] VW [e,a] VWC [e,a] VWC [e,a]   

  در آن: كه

aVWC [e,a] : ميزان آب مجازي حيوان(a)  در كشور صادركننده(e) آب در واحد تن حيوان زنده (مترمكعب(  

feedVWC: آب در واحد تن از حيوان زنده (مترمكعب ظرفيت آب مجازي از خوراك به طور نسبي(  

drinkVWC آب مجازي از نوشيدني به طور نسبي (مترمكعب آب در واحد تن از حيوان زنده): ظرفيت  

servVWC.ظرفيت آب مجازي از سرويس به طور نسبي (مترمكعب آب در واحد تن از حيوان زنده) است :  

  شده مصرف مواد غذاييميزان آب مجازي از  -
شده شامل دو قسمت اسـت: نخسـتين قسـمت آب واقعـي كـه       مصرف مواد غذاييميزان آب مجازي يك حيوان براي 

مختلـف خـوراك مصـرف شـده      يكردن خوراك دام الزم است و دومين قسمت، آب مجازي است كه در اجـزا  براي آماده
  :شود ميمحاسبه ) 8-3رابطه (اش برابر  است. ميزان آب مجازي از خوراك يك حيوان در پايان دوره زندگي

)3 -8(  

cslaughter n

mixing
c 1birth

feed
a

{q [e,a] SWD[e,a]*C[e,a,c]}dt

VWC [e,a]
W [e,a]







  

  رابطه:  در اين

feedVWC [e,a]:    آب در واحـد تـن    مترمكعـب (اش  ميزان آب مجازي از خوراك يك حيـوان در پايـان دوره زنـدگي
  )حيوان زنده
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mixingq [e,a]كردن مواد غذايي حيوان  : حجم آب مورد نياز براي مخلوطa  در كشور صادركنندهe  (مترمكعب در روز)  
C[e,a,c]: مقدار محصول كشاورزي(C)   در كشور صادركننده(e) )در واحد تن از محصول كشاورزي مترمكعب(  

aW [e,a]:  ميانگين وزن حيوان زنده(a)  در كشور صادركننده(e) .(تن) است  
  د:يآ يبه دست م) 9-3رابطه (ه يزنده بر پاميانگين وزن حيوان 

)3 -9(  CWR[e,c]
SWD[e,c]

cy[e,a]
  

  :رابطه  در اين
CWR[e,c] نياز آبي محصول از محصول كشاورزي در كشور :e )در هكتار) مترمكعب  

cy[e,c].تمركز محصول (تن در هكتار) است :  
كـه   شود ميتوسعه يافته، استفاده  FAOتوسط كه  CROPWAT آبي محصوالت كشاورزي، از مدلدر محاسبه احتياجات 

از  CLIMWATبر اساس آن، اطالعات آب و هوايي (اقليم) مورد نياز براي محاسبه احتياجات آبي محصوالت از بانك اطالعاتي 
FAO عنوان ساختاري شود. پارامترهاي ديگر محصوالت كشاورزي به  گرفته مي (in-built)  در مدلCROP WAT  گرفته شده

ET0,mm)براي محاسبه منبع تبخيـري محصـول كشـاورزي     spenmun – moteith FAOاست. از معادله  / day)   اسـتفاده
ET0,mm). تبخير مستقيم محصول كشاورزيشود مي / day)  براي هر نوع محصول با استفاده از ضريب آن محصـولC(K ) 

دوره كامل رشد براي به دست آوردن كل نياز آبـي محصـول    cETاز كند.  عمل مي CROPWATبه عنوان ساختاري در مدل 
  .شود ميگرفته  FAO STAT. اطالعات محصوالت كشاورزي از شود مياستفاده 

  ميزان آب مجازي از آب نوشيدني -
 .مجازي يك حيوان از نوشيدن برابر است با كل حجم آب نوشيدني مورد استفاده حيوان در طول دوره رشدميزان آب 

. ميـزان  شـود  ميدر كل دوره زندگي حيوان، ميزان آب مجازي بر حسب حجمي از آب در هر تن از حيوان زنده محاسبه 
  :شود ميمحاسبه ) 10-3رابطه (آب مجازي از نوشيدني از 

)3 -10(  

slaughter

d
birth

drink
a

q [e,a]dt

VWC [e,a]
W [e,a]




  

  :رابطه  در اين

drinkVWC [e,a] :  آب در واحـد تـن    مترمكعـب اش ( ميزان آب مجازي از نوشيدن يك حيوان تا پايـان دوره زنـدگي
  حيوان زنده)

dq [e,a] نياز آب نوشيدني روزمره حيوان :a  در كشور صادركنندهe (مترمكعب در روز)  

aW [e,a] (تن) است. اش پايان دوره زندگي در: وزن حيوان زنده  
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  انميزان آب مجازي براي نگهداري حيو -
شـده بـراي تميزكـردن محوطـه      نگهداري حيوان مساوي با كل حجم آب اسـتفاده  يميزان آب مجازي يك حيوان برا

دوره كامل زندگي حيوان اسـت. ميـزان آب    داري محيط در طيهاي الزم براي نگه مزرعه، شستن حيوان و ديگر سرويس
  :شود ميمحاسبه ) 11-3رابطه (مجازي مذكور توسط 

)3 -11(  

slaughter

serv
birth

serv
a

q [e,a]dt

VWC [e,a]
W [e,a]




  

servVWC [e,a]:  ميزان آب مجازي در كشور صادركنندهe )آب در تن حيوان زنده مترمكعب(  

aW [e,a]: حيوان   وزن زنده(a)  در كشور صادركننده(e) (تن)  

servq [e,a] : احتياجات روزانه آب مورد نياز جهت نگهداري حيوانa )است.بر روز)  مترمكعب  

  محاسبه ميزان آب مجازي از محصوالت حيوانات اهلي -

 سطوح محصول  
يك حيوان زنده از محصـوالت حيوانـات اهلـي (ماننـد      موضوع ديگر اين است كه مشخص شود چه ميزان آب مجازي

 يشـماري اسـت. بـرا    آيد. مشكل موجود در اين رابطه مشـكل دوبـاره   گوشت، شير، پنير، كره و چرم و غيره) به دست مي
مثال امكان محاسبه دوباره مقدار آب مجازي كه يك بار براي توليد شير محاسبه شده است، براي توليد گوشت يـك دام  

. پس محصـوالتي  شود ميگرفته  ، سطوحي از محصول در نظر سيستماتيكدارد. به همين خاطر در تحليل به روش  وجود
 شـوند. بـراي مثـال    كه به طور مستقيم از يك حيوان زنده منشا گرفته است، محصوالت حيوانات اهلي اوليـه ناميـده مـي   

كنند. بعضي از محصوالت اوليه حيوانات اهلـي   ت توليد ميهاس عنوان محصوالت اوليه آن گاوها، شير، الشه و پوست كه با 
شوند. مانند پنير و كره كه از محصول اوليه شير به دست  يابند كه محصوالت ثانويه ناميده مي تكامل مي تر بيشبه نسبت 

  آيد. محصول اوليه گوشت به دست ميآيند يا سوسيس كه از  مي

 ) وانات زنده)محصوالت اوليه از حينخستين سطح تكامل  
يافتـه   ميزان آب مجازي يك فرآورده شامل قسمتي از ميزان آب مجازي حيوان زنده به اضـافه آب مـورد نيـاز تكامـل    

  : شود ميمعلوم  )12-3(رابطه با كمك . نياز آب در مراحل بعدي در هر تن از حيوان زنده شود مي

)3 -12(     
 

PROC

A

Q e,a
PWR e,a

W e,a
  

  در اين رابطه:
 PWR e,a نياز آبي در مرحله فرآوري براي هر تن حيوان زنده :a    از محصول توليدي اوليه در كشـور صـادركنندهe 

  (مترمكعب بر تن)
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 PROCQ e,a حجم آب در مرحله فرآوري براي حيوان زنده :a  در كشور صادركنندهe (مترمكعب)  

aW [e,a]: حيوان   وزن زنده(a)  در كشور صادركننده(e) .(تن) است  
بـه طـور منطقـي بـه هـم       بايـد ) PWR) و نياز آبي در مرحله فرآوري (VWCa( حجم كل آب مجازي از حيوان زنده

  دو رابطه ديگر معرفي كرد: جزء توليد و جزء ارزشي بايد مرتبط شوند. براي انجام اين كار 
  آيد: دست مي به )13-3(جزء توليد از رابطه 

)3 -13(  P

a

W [e, P]
Pf [e, p]

W [e,a]
  

  رابطه:   در اين
Pf[e,p]: بخش توليدي محصول p  در كشور صادركنندهe آيد. دست ميه است كه از هر تن حيوان زنده ب  

pW [e, p] وزن فرآورده اوليه :(p)  به دست آمده از يك حيوان زنده(a)  در كشور صادركننده(e) (تن)  

aW [e,a]حيوان   : وزن زنده(a)  در كشور صادركننده(e) (تن) .است  
ست آيد، در اين صورت ه دبه هر حال اگر يك محصول در طي دوره زندگي يك حيوان ب fP به دسـت آمـده از   0,1

fVجزو ارزشي (باشد.  تر بيشد از يك توان ميها،  مرغ تخمشير و  [e,p]( ،) آيد: ) به دست مي14-3از رابطه  

)3 -14(  f
f

f

v[p]* P [e,p]
V [e,p] [ ]

(v[p]* P [e,p]



  

  منشا گرفته است. (a)اي است كه از اصل حيوان  هاي اوليه مخرج كسر فوق برابر مجموع كل تمام فرآورده
  در اين رابطه:

fV [e,p]هـاي حيـوان    هاي بازاري كليه فـرآورده  : نرخي از ارزش بازاري فرآورده حيوان است كه بيانگر مجموع ارزش
 است (ريال براي هر تن)

v[p]ازاري فرآورده   : ارزش بهp  .(واحد پولي در تن) استPf[e,p] جزء توليدي محصول :p   در كشور صـادركنندهe 

و بـر حسـب    (P)از محصـول اوليـه    (VWC)آيد. بنـابراين، ميـزان آب مجـازي     است كه از هر تن حيوان زنده بدست مي
3m

( )
ton

  آيد: به دست مي) 15-3(است كه از رابطه  

)3 -15(  f
p a

f

V [e,p]
VWC [e,p] (VWC [e,a] PWR[e,a]) *

P [e,p]
   

  در اين رابطه:
pVWC [e,p]:  ميزان آب مجازي از محصول اوليه(P) (مترمكعب بر تن)  

 (محصوالت ثانويه از محصوالت اوليه) سطح ثانويه از تكامل  
هاي اوليه نيز، به مقداري از آب نيازمندند. ميزان آب مجازي يك محصول ثانويه شامل قسمتي از  هاي ناشي از فرآورده فرآورده
عنوان   به ،pwr[e,p]شده در مراحل بعدي است. در اين حالت نياز آب تكميلي،  مجازي محصول پايه اوليه و آب مصرف ميزان آب
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. سهم فـرآورده  شود ميدر فرآيند توليد محصوالت ثانويه تعيين  (p)حجمي از آب مورد نياز براي تكميل يك تن از محصول اوليه 

fP [e, p]  با عنوان نرخي از وزن محصول ثانويه(p)  در هر تن از محصول اوليه در كشور صادركننده(e)  است. به طور مشابه مقدار
fVارزش  [e,p]آمـده از   هاي به دسـت  نرخي از ارزش بازار از يك فرآورده ثانويه براي كل ارزش بازاري از همه فرآورده عنوان  ، به

 (P)ليه است. بنابراين، ميزان آب مجازي از فرآورده ثانويه فرآورده او
3m

( )
ton

با استفاده از روابط مشابه محاسبات فرآورده اوليـه بـه    

آيد. به اين ترتيب ميزان آب مجازي فرآورده اوليه و احتياجات آب تكميلـي در فرآينـد توليـد فـرآورده ثانويـه، مبنـاي        دست مي
  ر نظر گرفته شده است. با روش مشابه، امكان محاسبه ميزان آب مجازي براي محصوالت ثالث نيز وجود دارد.محاسبات د

 سهم آبرانه مربوط به مراحل مختلف توليد براي هر محصول يا فرآورده نهايي؛ مورد گوشت مرغ  
است و قيمت يك  مترمكعب 8000گذار برابر  فرض بر اين است كه ميزان آب مورد استفاده براي توليد يك مرغ تخم

ريال اسـت و   500مرغ  ريال و قيمت يك تخم 11000ريال، قيمت يك كيلوگرم گوشت مرغ  24000مرغ زنده در ايران 
بـه كـل    پر مـرغ و نسبت توليد  05/0مرغ به كل محصوالت  ، نسبت توليد تخم8/0نسبت توليد گوشت به كل محصوالت 

 شـود  مـي هاي مرغ تخمگـذار بـه شـكل زيـر محاسـبه       بت توليد و نسبت ارزشي براي فرآوردهاست. نس 15/0محصوالت 
  هاي به دست آمده از مواد اوليه صادق است). هاي زير براي تمامي فرآورده (فرمول

  )/ وزن محصول (گوشت مرغ) =نسبت توليدي100وزن كل محصوالت (
80(gr) /100(gr) 0.8 (گوشت مرغ) نسبت توليدي  

5(gr) /100(gr) 0.05 مرغ) (تخم نسبت توليدي  
15(gr) /100(gr) 0.15 (پر مرغ) نسبت توليدي  

(80(gr) 11000(R)) / (80(gr) 11000(R) 5(gr) 450(R) 15(gr) 2000(R)) 0.96       (گوشت مرغ) نسبت ارزشي  
(5(gr) 450(R)) / (5(gr) 450(R) 80(gr) 11000(R) 15(gr) 2000(R)) 0.002       مرغ) نسبت ارزشي (تخم  

/ (15(gr) 2000(R)) / (15(gr) 2000(R) 5(gr) 450(R) 80(gr) 11000(R)) 0.03       (پرمرغ) نسبت ارزشي 

  با در نظرگيري محاسبات باال ميزان آبرانه را براي هر يك از محصوالت محاسبه كرد. توان ميحال 
  )i) =آبرانه محصول (iنسبت ارزشي محصول ( × ])iنسبت توليدي محصول (/ )3m( (آبرانه ماده ورودي[

3[(8000 / 0.8)] 0.96 9600 (m )  برانه (گوشت مرغ)آ  
3[(8000 / 0.05)] 0.002 320 (m )  مرغ) آبرانه (تخم  

3[(8000 / 0.15)] 0.03 1600 (m )  (پرمرغ) آبرانه  

  در كشور يو كل آب مورد نياز دام گاو گوشت مواد غذاييبرآورد مقدار  
بـرآورد مقـدار مـواد     )،5- 3(جدول و  در كشور يبرآورد مقدار مواد غذايي و كل آب مورد نياز دام گاو گوشت )،4- 3(جدول 

مقـدار مـواد    شـود  مـي ) ديده 4- 3طور كه در جدول ( دهد. همان را نشان مي غذايي مورد نياز دام و آب موجود در مواد غذايي
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غذايي براي هر واحد دامي بر حسب تن در سال به طور جداگانه براي گاو نر و ماده تعيين شده است و ميانگين خوراك بـراي  
اسبه شده است. ميزان نياز ويژه هركدام از محصوالت خوراكي براي هر تن محصـول خـوراكي از محاسـبات    دو نوع دام نيز مح

ضرب دو ستون مربوط به نياز آبـي هـر گيـاه و ميـانگين خـوراك       ي حاصل مربوط به بخش زراعت استخراج شده است. نتيجه
مترمكعب براي مجموع محصوالت  2681عدد  12ف است كه در ردي 11تا  1هاي  ها، ستون آخر جدول براي رديف مصرفي دام

، ضريبي با عنوان ضريب سن و بلوغ در نظرگرفته شده اسـت كـه بـر اسـاس منـابع      13در سال به دست آمده است. در رديف 
مترمكعب در   25/8043، عدد 13و  12 هاي  ضرب رديف است. نتيجه حاصل 3موجود در علوم دامي، براي دام گاو شيري برابر 

 16و  15هاي  ي كل آب مورد نياز براي مواد غذايي يك واحد دام گاو شيري در يك سال است. رديف دهنده است كه نشانتن 
دهند. با تقسيم مقـدار آب مـورد نيـاز بـراي       )، ميزان آب مورد نياز براي نوشيدن و سرويس بهداشتي را نشان مي5- 3جدول (

 13934/ تن)، آب مصرفي هر واحد دامي برابر 580ط به ميانگين وزني دام (خوراك، نوشيدن و سرويس بهداشتي بر عدد مربو
راس) در ميانگين وزني دام، معادل تعداد دام بر  400000آيد. در ادامه با ضرب تعداد دام ( براي هر تن به دست مي مترمكعب

عب در تن)، آب مصرف كل دام مترمك 13934آيد كه با ضرب عدد اخير در آب مصرف هر واحد دامي ( حسب تن به دست مي
  گاو شيري براي كشور در يك سال به دست آمده است.

 در كشور يو كل آب مورد نياز دام گاو گوشت مواد غذاييبرآورد مقدار  -4- 3جدول 

رديف 
 نياز آب آبياري گياه مقدار مواد خوراكي هر واحد دامي (تن/سال)

 (مترمكعب/تن)

كل آب موجود در مواد 
  واحد داميخوراكي هر 

 /سال)مترمكعب(
 گاو ماده گاو نر مواد خوراكي

ميانگين
خوراك مصرفي

 015/0004/0010/0755/26313/26 گندم 1
 164/0090/0127/0556/25143/319 جو دوسر2
 354/0043/0199/0556/25144/500 جو 3
 009/0003/0006/0159/19658/11 ديگر غالت 4
 9/101 087/0016/0052/0935/198 اي  دانهذرت 5
 009/0004/0007/0406/65216/45 نخود 6
 1/9 023/0002/0013/0854/699 خوراك سويا 7
 3/7 014/0008/0011/0128/667 خوراك كلزا 8
 3/787 520/1530/0020/1818/771 علف9
 6/639 020/1530/0780/0012/820 يونجه خشك 10
 0/232 640/0130/0380/0543/610 علف تازه11
 2681 آب در واحد تن)مترمكعبجمع آب مورد نياز جهت مواد خوراكي دام (12
 0/3ضريب سن و بلوغ دام13
 0/8042 آب در واحد تن) مترمكعبجمع آب مورد نياز جهت مواد خوراكي دام با احتساب ضريب سن و بلوغ دام (14
 1/7 آب در واحد تن)مترمكعبمورد نياز جهت سرويس دام (آب15
 6/32 آب در واحد تن)مترمكعبآب مورد نياز دام جهت نوشيدن (16
 580/0ميانگين وزني دام (تن)17
 13934در تن)مترمكعبآب مصرفي هر واحد دامي (18
 430000تعداد واحد دامي19
 249400معادل تعداد واحد دامي بر حسب تن20
 3475141750 / تن) بر حسب متر مكعب580واحد دامي با ميانگين وزن430000آب مصرفي كل واحدهاي دامي گاو گوشتي (21
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كه مقدار آب آبي و سبز براي توليدات گاو شيري چـه انـدازه اسـت. بـا ضـرب       شود ميمعلوم  )5-3(اكنون در جدول 
شـده   ) محاسـبه 5-3مصرف كل دام بر حسب كيلوگرم در ستون پنجم جـدول ( مقدار ميانگين مواد غذايي در تعداد دام، 

)) و نياز آبـي هـر گيـاه    4-3جدول ( 13است. با ضرب مقدار مصرف كل دام از هر محصول در ضريب سن و بلوغ (رديف 
ار هـر  داشـتن عملكـرد در هكتـ    آيـد. بـا در اختيـار    كل آب آبي هر گياه به دست مي ))، مقدار4-3(ستون ششم جدول (

به آساني معادل كل سطح زيركشت را محاسبه كرد. ميزان آب سبز مصرفي براي هر هكتار نيز در بخش  توان ميمحصول 
، معـادل  8شـده در سـتون    زراعت معلوم شد. در ستون آخر نيز كـل آب سـبز مصـرفي بـراي سـطح زيركشـت محاسـبه       

  مترمكعب به دست آمده است. 104345457

  خوراكيمورد نياز دام و آب موجود در مواد  مواد غذايير برآورد مقدا - 5- 3جدول 

رديف
شرح (مواد  

خوراكي 
 مصرفي)

مقدار مواد 
خوراكي مصرفي 
 (كيلوگرم/سال)

تعداد 
واحد دام 

 (راس)

مصرف كل دام
 (كيلوگرم)

 كل آب آبي
عملكرد در هكتار

 (كيلوگرم)

معادل 
كل 

سطح 
زيركشت
(هكتار)

ميزان آب 
مصرفي هر 
هكتار (آب 

 سبز)

كل آب سبز 

 0/10 گندم  1

430000

4300000 33949628 030/3745 1148 320/12371420676 

17290810/111319258160 54610000411959697410/3158 0/127 جو دوسر 2
27093183/118132001486 85570000645511651410/3158 0/199 جو  3
 183/1181682010 577 340/4468 15210330 2580000 0/6 ديگر غالت  4

 2186274 833/725 3012 22360000131405361420/7423 0/52 اي  ذرت دانه 5

 1607627 000/628 2560 820/1175 58888289 3010000 0/7 نخود  6

 191697 000/84 2282 490/2449 11736554 5590000 0/13خوراك سويا  7

 198471 000/85 2335 740/2025 9466549 4730000 0/11 خوراك كلزا  8

46799057 50525250/926 4386000001015558291800/8680 0/1020 علف 9
35787514 38637250/936 335400000825096370800/8680 0/780يونجه خشك 10
17434943 18823250/936 163400000299288030800/8680 0/380 علف تازه11
104345457 - - -3458070750 جمع12

  آبزيان محصوالتآبرانه (سبز) تعيين  -3-5-4
  بندي كلي محصوالت عمده دامي براي مطالعات آب مجازي به شرح زير است: گروه
  آبي، آبزيان سردآبي و ميگوي آب شيرين گرمآبزيان در مراكز پرورشي  
  سردآبيآبزيان در مراكز پرورشي  
  ميگوي آب شيرينآبزيان در مراكز پرورشي  

آبي و سـردآبي و ميگـوي آب شـيرين، ميـزان مشخصـي آب بـه صـورت تبخيـر يـا            براي توليد هركيلوگرم از ماهيان گرم
كـردن ميـزان آب    رود. به اين ترتيب با در اختيارداشتن آمار مربوط به ميزان توليـد مـاهي و بـا لحـاظ     شدن از دست مي آلوده
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شده را به آساني محاسبه كرد. ميـزان   توان مقدار آب مصرف شده، مي كيلوگرم محصول توليدشده به ازاي هر تبخيرشده و آلوده
مترمكعب اسـت. بـراي    5/0و  مترمكعب 1آبي و ميگوي آب شيرين به ترتيب برابر  تبخير به ازاي هركيلوگرم توليد ماهي گرم

آبي، سـردآبي و ميگـوي آب    . ميزان پساب به ازاي هركيلوگرم توليد ماهيان گرمشود ميماهيان سردآبي تبخير در نظر گرفته ن
هـاي يادشـده را بـا     توانند ضريب درنظر گرفته شده است. البته كاربران اين دستورالعمل مي 5/0و  1/0، 7/0شيرين به ترتيب 

ي  شده در لوح فشرده ارائهافزار  اب كنند. در نرمين ضريب را انتختر مناسبتوجه به منابع علمي يا مطالعات ميداني تغيير داده و 
  اي يادشده در نظر گرفته شده است.ه اي براي منظوركردن ضريب پيوست، منوي جداگانه

  85مزارع پرورش ماهيان گرم آبي كشور به تفكيك استان در سال  يآب مصرف زانيم -
كه درصـدي از آب آبـي را بـه عنـوان آب      شود ميآبي، به اين صورت عمل  براي محاسبه آب مجازي مراكز پرورشي گرم

شده (آب خاكستري) در نظرگرفته و به اين ترتيب ميـزان آبرانـه    تبخيرشده (آب آبي) و درصدي از آن را به عنوان آب آلوده
مزارع پرورش ماهيان گرم آبـي كشـور بـه تفكيـك      يآب مصرف زانيم، )6- 3(آيد. جدول  آبي براي اين محصول به دست مي

مترمكعـب و   54224800كه ميزان آبرانـه آبـي برابـر     شود ميدهد. ديده  را بر حسب مترمكعب نشان مي 85ان در سال است
  آبي در كشور است. تن ماهي گرم 77464مترمكعب براي توليد ساليانه  93956800ميزان آبرانه خاكستري برابر 

  )مترمكعب - تن( 85مزارع پرورش ماهيان گرم آبي كشور به تفكيك استان در سال  يآب مصرف زانيم -6- 3جدول 

 استان رديف

ميزان توليد
ماهي گرم 
 آبي (تن)

 مترمكعب به ازاي هر كيلوگرم) (مترمكعب)1/2ميزان آب مصرفي (

مترمكعب به ازاي هر كيلوگرم 0/7
 هامربوط به تبخير از سطح حوضچه

(نفوذ به مترمكعب پساب  0/5
 زمين به ازاي هر كيلوگرم)

 جمع

 146400 1228540061000 آذربايجان شرقي1
 745200 621434700310500 آذربايجان غربي 2
 321600 268187600134000 اردبيل3
 657600 548383600274000 اصفهان 4
 240000 200140000100000 ايالم5
 0 000 بوشهر6
 192000 16011200080000 تهران7
 1200 1700500 چهارمحال وبختياري8
 381600 318222600159000 خراسان رضوي9
 36000 302100015000 خراسان شمالي10
 133200 1117770055500 خراسان جنوبي11
 24310800 202591418130010129500 خوزستان12
 78000 654550032500 زنجان13
 64800 543780027000 سمنان14
 463200 386270200193000 سيستان وبلوچستان15
 344400 287200900143500 فارس16
 57600 483360024000 قزوين17
 165600 1389660069000 قم18
 30000 251750012500 كردستان19
 109200 916370045500 كرمان20
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  )مترمكعب - تن( 85مزارع پرورش ماهيان گرم آبي كشور به تفكيك استان در سال  يآب مصرف زانيم - 6- 3جدول ادامه 

 استان رديف

ميزان توليد
ماهي گرم 
 آبي (تن)

 مترمكعب به ازاي هر كيلوگرم) (مترمكعب) 1/2ميزان آب مصرفي (

مترمكعب به ازاي هر كيلوگرم 0/7
 ها مربوط به تبخير از سطح حوضچه

مترمكعب پساب (نفوذ به  0/5
 زمين به ازاي هر كيلوگرم)

 جمع

 372000 310217000155000 جيرفت و كهنوج21
 1201200 1001700700500500 كرمانشاه22
 0 000كهكيلويه و بويراحمد23
 9727200 810656742004053000 گلستان24
 23996400 19997139979009998500 گيالن25
 927600 773541100386500 لرستان26
 27550800 229591607130011479500 مازندران27
 106800 896230044500 مركزي28
 0 000 هرمزگان29
 325200 271189700135500 همدان30
 271200 226158200113000 يزد31
 92956800 774645422480038732000 جمع32

  سهامي شيالت ايران برگرفته از: شركت

  خاكستري) كاالهاي صنعتي -محتويات آب مجازي (آبيتعيين  - 6- 3

رود شـامل   آب مجازي كاالهاي صنعتي توليدي داخل كشور كه يا براي مصرف در كشور و يا براي صادرات به كار مي
الزم به اشاره اسـت كـه   . پيش از تعيين محتويات منابع آب مجازي كاالهاي صنعتي، شود ميمنابع آب آبي و خاكستري 

  ه شرح زير است:بندي كاالهاي صنعتي ب گروه
  و آشاميدني مواد غذاييصنايع مواد گروه  
 گروه منسوجات  
 گروه توليد پوشاك و كفش  
 گروه توليد چوب، محصوالت چوبي و كاغذي  
 گروه محصوالت پتروشيمي  
 گروه توليد محصوالت كاني غيرفلزي  
 گروه توليد فلزات اساسي  
 آالت ليد ماشينگروه تو  
 گروه صنايع الكترونيك  

بـراي هـر واحـد كـاال در بخـش       صنعتي كشور يقدار آب مصرفي واحدهااي از جزييات محاسباتي م )، نمونه7- 3در جدول (
هاي آمارگيري باال استفاده شده است. سپس با توجه  رقم مربوط به ميزان واحد آب مصرفي از يافتهشده است.  ارائهصنايع غذايي 

اطالعات مربوط به نوع كاالهاي توليدي و ميزان توليد هر كاال، آب مصرفي براي هر واحد كاالي صنعتي محاسبه شـده اسـت.    به
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شده اسـت و ميـزان آب    ارائهي پيوست محاسبه و  هاي لوح فشرده محاسبات مشابهي براي كل واحدهاي صنعتي كشور در گزارش
  شده است. ارائهه سبب حجم باالي صفحات گزارش صرفا در لوح فشرده مصرفي براي هر واحد كاال محاسبه شده كه ب

   صنايع غذايي -صنعتي كشور يقدار آب مصرفي واحدهااي از جداول محاسباتي م نمونه -
صـنايع غـذايي را نشـان     -صـنعتي كشـور   يقدار آب مصـرفي واحـدها  اي از جداول محاسباتي م نمونه )،7-3(جدول 

با توجه به كل ظرفيت واحدهاي توليدي (بـر حسـب تـن) و آب مصـرفي هـر واحـد        شود ميطور كه ديده  دهد. همان مي
)، آب مصرفي براي توليد هر واحد كاال، به دست آمده است. با ضرب رقم اخير در ظرفيـت هـر واحـد،    مترمكعبصنعتي (

  استان به دست آمده است. ميزان كل آب مصرفي واحد صنعتي براي هر

  صنايع غذايي (مترمكعب) -صنعتي كشور يقدار آب مصرفي واحدهااي از جداول محاسباتي م نمونه - 7- 3جدول 

واحد  تعداد
استان   ظرفيت  سنجش

ظرفيت هر   صنعت  توليدكننده
  واحد

آب مصرفي هر 
  واحد صنعتي

آب مصرفي براي 
توليد هر واحد از 

  كاال

كل آب 
مصرفي 
  صنعتي

 ايالم  500  تن 1

كشتارگاه انواع 
  ها دام

500 20779  42  20779  
  20779  119  20779 174 تهران  174  تن 1
  20779  1  20779 21600 چهار محال  21600  تن 1
          22274  تن 3
        سيستان  30000  راس 1
  41558  1  20779 15825 فارس  31650  راس 2
  41558  0  20779 270000 گيالن  540000  راس 2
  20779  0  20779 199500 همان  199500  راس 1
          801150  راس 6
  20779  0  20779 76800 تهران  76800  عدد 1
  20779  0  20779 30660000 قزوين 30660000  عدد 1
         30736800  عدد 2
  20779  0  20779 231000 ايالم  231000  قطعه 1
1   231000          
 مازندران  25000  تن 1

كشتارگاه از نوع 
  گاوي

25000 20779  1  20779  
          25000  تن 1
  20779  2  20779 11900 تهران  11900  دست 1
          11900  دست 1
  20779  1  20779 30000 اردبيل  30000  راس 1
  41558  0  20779 117000 تهران  234000  راس 2
  20779  0  20779 64000 خراسان  64000  راس 1
  20779  1  20779 28000 سيستان  28000  راس 1
  20779  1  20779 27000 كهكيلويه  27000  راس 1
  20779  1  20779 40000 يزد  40000  راس 1
          423000  راس 7
  20779  0  20779 883000 قزوين  883000  عدد 1
          883000  عدد 1
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  صنايع غذايي (مترمكعب) -صنعتي كشور يقدار آب مصرفي واحدهااي از جداول محاسباتي م نمونه - 7- 3جدول ادامه 

واحد  تعداد
استان   ظرفيت  سنجش

ظرفيت هر   صنعت  توليدكننده
  واحد

آب مصرفي 
هر واحد 
  صنعتي

آب مصرفي براي 
توليد هر واحد از 

  كاال

كل آب 
مصرفي 
  صنعتي

 مازندران 75000  تن 1

كشتارگاه از 
  نوع گوسفندي

75000 20779  0  20779  
         75000  تن 1
  20779  0  20779  119000 تهران 119000  دست 1
         119000  دست 1
  20779  0  20779 50000 اردبيل 50000  راس 1
  41558  0  20779  716500 تهران 1433000  راس 2
  20779  0  20779  1000000 خراسان 1000000  راس 1
  20779  0  20779  140000 سيستان 140000  راس 1
  20779  0  20779  430000 كهكيلويه 430000  راس 1
  20779  0  20779  500000 يزد 500000  راس 1
         3553000  راس 7
  20779  0  20779  722000 قزوين 722000  عدد 1
         722000  عدد 1

  )خدماتو شرب، شستشو، فضاي سبز ميزان آب مصرفي شهري و روستايي (تعيين  - 7- 3

قرار گرفته است. در  )2- 2شكل (آب در   تر گفته شد بخش شهري و روستايي به واقع در پايان چرخه طور كه پيش همان
. منابع آب شهري و روسـتايي نيـز كـه بـه طـور      شود ميبخش شهري و روستايي به واقع كاالهاي خوراكي و صنعتي مصرف 

طور  . همانشود ميرب، شستشو، فضاي سبز و خدمات مصرف براي ش شود ميمستقيم از آب سطحي يا زيرزميني استحصال 
به عنوان آب خاكستري (پساب شـهري يـا    شود مينشان داده شده است بخشي از آب مصرفي كه آلوده  )2- 2شكل (كه در 

 . به اين ترتيب ميزان آب شهري و روستايي همان آب استحصالي است كـه از شود ميآب در نظر گرفته   روستايي) در چرخه
  و ميزان پساب هم درصدي از آب شهري و روستايي است كه آلوده شده است. شود ميآب آبي برداشت 

شوند. بخشـي از توليـدات خـوراكي نيـز در      كاالهاي خوراكي براي تامين انرژي روزانه يا رشد جمعيت انساني مصرف مي
شده براي آن  كه در عمل منابع آب مصرف شود ميي مصرف گفته  روند كه به آن ضايعات در مرحله مرحله مصرف از بين مي

  هدررفته است. اما جزو محاسبات مربوط به خروجي بخش كشاورزي و ورودي به بخش مصرف در نظر گرفته شده است.

  1385آب شرب كشور در سال  تيالصه وضعخ -
درصد  15حدود دهند. خالص آب مصرفي  را نشان مي 1385آب شرب كشور در سال  تيالصه وضع، خ)8-3(جدول 

  ميليون مترمكعب) است. 5591درصد ( 85است و ميزان پساب نيز برابر 
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  )مترمكعب ونيليم( 1385آب شرب كشور در سال  تيالصه وضعخ - 8- 3جدول 

ف 
ردي

 

 جمع روستايي شهري

ميزان توليد 
 آب 

خالص آب 
 15مصرفي (

درصد كل حجم 
 آب توليدي) 

ميزان پساب 
(فاضالب) 
 توليدي 

 ميزان توليد 
 آب 

خالص آب
 15مصرفي (

درصد كل حجم 
 آب توليدي)

ميزان پساب 
(فاضالب) 
 توليدي 

 ميزان توليد 
 آب 

خالص آب 
 15مصرفي (

درصد كل حجم 
 آب توليدي)

ميزان پساب 
(فاضالب) 
 توليدي 

15319256089797888413 4521367676125946222718891933410705428936578718316986807747 5591910569 

  هاي مطالعه برگرفته: يافته

  ميزان آب مجازي كاالهاي صادراتي و وارداتيتعيين  - 8- 3
ي آب مجازي كاالهاي صادراتي و وارداتي نياز به اطالعاتي از ميزان كاالهاي صادارتي و ميزان آب براي  براي محاسبه

  براي آب مورد نياز اين كاالها ارائه شده است.اي از محاسبات  هر واحد (تن) اين كاالهاست. در زير نمونه

  ميزان آب مجازي كاالهاي صادراتي كشاورزي -
دهد كه در مجموع آبرانه اين  را نشان مي 1385سال ، ميزان آب مجازي كاالهاي صادراتي كشاورزي در )9-3(جدول 

  ميليون مترمكعب است.  2249محصوالت برابر 

 )مترمكعب ونيليم( 1385سال ميزان آب مجازي كاالهاي صادراتي كشاورزي در  -9- 3جدول 
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  آبرانه  آب آبي آب سبز
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  1263  9/8  6064  1221  6/8  5864 42 3/0 200 7/679 141566  پسته 1
  158  1/1  12104  157  1/1  12955 2 0/0 150 9/12314 148939  انگور 2
  365  4/3  18575  349  2/3  17727 17 2/0 848 4/5459 107408  خرما 3
  105  9/0  14586  104  9/0  14455 1 0/0 131 6/16349 117967  سيب 4
  66  4/0  11801  65  4/0  11655 1 0/0 146 8/28409 158000  هندوانه 5
  11  2/1  9402  10  1/1  8864 1 1/0 538 9/8020 9000  انجير 6
  42  5/1  18265  41  4/1  17727 1 0/0 538 4/12586 29278  انار 7
  2  6/1  6586 2  6/1  6586 0 0/0 0 6/4142 1118  برنج 8
  97  3/2  8630  83  0/3  7392 14 3/0 1237 0/3745 43006  گندم 9
  35  5/0  13397  33  5/0  12778 2 0/0 619 261968 67512  زميني سيب 10
  1  0/0  488 0  0/0  244 0 0/0 244 344348 43006  گوجه 11
  17  3/0  12275  16  3/0  11347 1 0/0 938 359968 50444  پياز 12
  11  8/0  14309  11  8/0  14301 0 0/0 9 9/17871 13761  خربزه 13
  67  2/1  13054  62  1/1  12136 5 1/0 917 6/11189 57076  مركبات 14
  10  5/0  12674 9  5/0  12136 0 0/0 538 3/23267 18000  كيوي 15
  2249  -   -   2163  -   - 86 - - - 1004081  جمع 16

  آب مصرفي هر هكتار محصوالت باغي كشور (مترمكعب)



 

  4فصل 4

هاي مربوط  كاربرد يافته  تعيين شيوه
  آب  به پيوند مقادير منابع چهارگانه
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  آب  هاي مربوط به پيوند مقادير منابع چهارگانه كاربرد يافته  تعيين شيوه -چهارم فصل 

  كليات - 4-1

ي منابع آب كمك گرفت. براي يافتن يك راهنماي كمي سياستگزارتوان در تصميمات  از اصول تجارت آب مجازي مي
تـوان هرگونـه    الزم است منابع چهارگانه متاثر از آن سياست را يافت و در محاسبات در نظر گرفت. بـه ايـن ترتيـب مـي    

هـاي   گيري كرد. بـه ايـن ترتيـب كاربردهـاي زيـر از يافتـه       ي را از ديدگاه تجارت آب مجازي سنجش و اندازهسياستگزار
  محاسباتي اين راهنما قابل دستيابي است:

           بررسي ارتباط تجارت آب مجازي با بـيالن منـابع آب (پيونـد منـابع آب مجـازي بـا منـابع آب آبـي، سـبز و
  خاكستري)

 تي براي هر سال از جمله:هاي محاسبا بررسي تاثير متغيرهاي مختلف بر بيالن منابع آب كشور و يافته 

 ي آبرانه كشور روش تعيين ميزان كمبود آب ملي، وابستگي آب، خودكفايي منابع آب و سرانه 

 تاثير تجارت آب مجازي بر ذخاير آبي يك محدوده جغرافيايي  
 ادغام بين بيالن تجارت آب مجازي و بيالن منابع تجديدپذير (آب و پوشش گياهي) در سطح ملي 

 جارت آب مجازي بر نيازهاي مواد غذايي جمعيت با توجه به وابستگي توليدات دامي به مراتع كشورنحوه تاثير ت  
  روش تعيين تبادل آب مجازي بين كشور با ساير كشورها 

 هاي توسعه منابع آب بر بيالن منابع آبي كشور تاثير اجراي پروژه 

  كشورتاثير واردات و صادرات ساليانه كشور بر بيالن منابع آبي  
 بررسي تاثير توليدات خوراكي و غيرخوراكي ساليانه كشور و تاثير آن بر بيالن منابع آبي كشور  
 هاي مختلف اقتصادي بر بيالن منابع آبي كشور هاي كشور در بخش بررسي تاثير اقدامات و برنامه 

 برداري از منابع آب زيرزميني بر بيالن منابع آب كشور بررسي تاثير بهره 

  هاي حفاظت جنگل بر مقادير منابع آب سبز تاثير برنامهبررسي 

 هاي توسعه آب و فاضالب بر مقادير منابع آب خاكستري بررسي تاثير برنامه 

 هاي الگوي كشت بر مقادير منابع چهارگانه آب بررسي تاثير برنامه 

 هاي توسعه منابع آب محيطي پروژه بررسي آثار زيست 

 جازي و موازنه تجارت جهاني آب مجازي محصوالت زراعيمحاسبه رقابت تجارت جهاني آب م  
 ارزيابي آب قابل در دسترس  
 تعيين شاخص اثر آبرانه  
 كردن جريان آب مجازي در ارتباط با امنيت غذايي در محدوده كشوري كمي 
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بررسي ارتباط تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب (پيوند منابع آب مجازي با منابع آب آبـي،   - 4-2
  تري)سبز و خاكس

جدول ي چيدمان جداول مربوط به منابع آب بيروني، منابع آب داخلي و مصارف و توليدات در  چهارچوب كلي و نحوه
نشـان داده   )2-2شـكل ( آب در   شده است. اين مثال عملي كه به واقع، بر اساس تبـادالت منـابع چهارگانـه    ارائه )4-1(

محدوده جغرافيايي كشور به بـيالن منـابع آب اسـت. روش كلـي بـراي      پيوند تجارت آب مجازي در   دهنده اند، نشان شده
و چيـدمان منـابع آب مطـابق ايـن     ) 1-4(ي جدول  بررسي موردهاي يادشده در باال، به اين صورت است كه پس از تهيه

ي است كه مقـدار  . اكنون براي بررسي هركدام از موردهاي باال، كافگيرد ميجدول، نتايج اوليه آن مورد واكاوي اوليه قرار 
(پس از تغيير  )1-4(در جدول اوليه آن تغيير كند و دوباره نتايج جدول  كند ميمنابع آب كه از تغيير مورد يادشده تغيير 

بـا تحليـل دوبـاره نتـايج، اثـرات آن تغييـر را بـر منـابع          توان ميمقايسه شود.  )1-4(مورد يادشده) با نتايج اوليه جدول 
خواهد واردات كاالهاي كشاورزي را افزايش دهد و تاثيرات  رد. براي مثال فرض كنيم دولت ميي آب مشخص ك چهارگانه

در جـدول   توان ميآن را بر منابع آب مجازي (آب آبي و سبز) و ساير منابع آب بررسي كند. آشكار است كه اين تغيير را 
 دهد كه واردات كاال چـه تـاثيراتي بـر    نشان ميهاي توليد و مصرف  ديد. مقايسه منابع آب بيروني، داخلي و بخش )4-1(

  مقادير منابع يادشده داشته است.
كاربر در آغاز بايد نتايج ساخت ي آب بررسي كرد.  نتايج ساخت يك سد را بر منابع چهارگانه توان ميبه همين ترتيب 

خت سد در يكي از مناطق كشور دست را تعيين كند. فرض كنيم سا سد بر مقدار منابع آب و توليدات كشاورزي در پايين
ي آب را تعيين كند. اين سد داراي ميزان مشخصي آب  خواهد تاثيرات آن بر منابع چهارگانه رسد و دولت مي به پايان مي

 5000شده در مخزن سد براي حـدود   ميليون مترمكعب از آب ذخيره 50براي مصارف كشاورزي است. براي مثال حدود 
ميليون مترمكعـب آب بـه منـابع     50غي در نظر گرفته شده است. اين مقادير به اين معناست كه هكتار اراضي زراعي و با

ي  و ميزان آب آبي و سبز مصرفي مربـوط بـه توليـدات زراعـي و بـاغي در محـدوده       شود ميآب آبي (استحصالي) افزوده 
منابع آب، مقادير مربوط بـه توليـدات    هكتار نيز به بخش توليد افزوده شود. به همين ترتيب در ارتباط بعدي بين 5000

محاسبات نهايي را انجام  »تجارت آب مجازي«افزار  شوند. البته توجه شود كه نرم كشاورزي در بخش مصرف هم لحاظ مي
هاي محاسباتي آن در بندهاي يادشده در بخش سوم گزارش  هايي كه نمونه دهد و كاربر تنها مقادير اوليه را در جدول مي

هـاي محاسـباتي    روابـط و فرمـول   ارائـه و  )1-4جـدول ( هـاي   در بندهاي پسين، با كمك يافتهكند.  ارائه شد، منظور مي
  شوند. ادشده در بند پيشين بررسي ميموردهاي يبرخي تكميلي، 
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  نتايج محاسبات مربوط به پيوند تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب در ايران - 4-2-1
، پيوند تجارت آب مجازي به بيالن منابع آب در محدوده جغرافيايي كشور نشان داده شده است. اين )1-4جدول (در 

است. نكات مهم مربوط به تعيين بيالن منابع آب و پيوند آن  »يتجارت آب مجاز«افزار  جدول به واقع خروجي نهايي نرم
  به ساير منابع آب به شرح زير است:

 مجازي) بر حسب ميليون مترمكعب است.-كليه تبادالت مربوط به مقدار آب (واقعي  
  شود ميبخش كلي منابع خارجي، منابع داخلي و توليدات و مصارف  3تبادالت شامل.  
 بخش ورودي و خروجي است. تبادالت مربوط به منابع آب بيروني، در دو  2منبع داراي  تبادالت مربوط به هر

  طرف پيرابند قرار گرفته است.
 هـاي آمـاري، دو طـرف ورودي و     دار) و يا كاسـتي  نبودن از برخي آمار (موردهاي ستاره به سب نبود يا مطمئن

برخي منابع بـه تنهـايي، ذاتـا تـوازن برقـرار      خروجي مربوط به هر منبع، متوازن نشده است. ضمن اين كه در 
  .شود مين

ماهيت تنظيم بيالن و تعيين رابطه آن با تجارت آب مجازي با محاسبات بيالن آب در يك محدوده متفـاوت اسـت و   
  تبادالت اساسا از هر دو جنس كااليي و منابع واقعي آب است.

  مقادير سهم بر حسب درصد هستند.
است. هر چند برخي آمارها براي  1384-85هاي باال مربوط به سال  تبادالت كااليي در پيرابنددوره بيالن منابع آب و 

 ساله است. 20و برخي آمارها مربوط به ميانگين  1386سال 

  ) به شرح زير است:1-4برخي نتايج كلي مربوط به تحليل جدول (
ميليـون   1656و  9480دهد كه ميزان آب آبي و آب سبز كاالهاي وارداتي (مجازي) بـه ترتيـب برابـر     نتايج نشان مي

درصـد آن مربـوط بـه واردات كاالهـاي      17درصد از آب آبي مربوط به واردات كاالهاي كشـاورزي و   83مترمكعب است. 
. يكي شود ميب از طريق صادرات كاال از كشور خارج آ مترمكعبميليون  5184صنعتي است. در طرف صادرات به ميزان 

ميليـون   82000ديگر از منابع آب آبي وارداتي، بارش است كه به نوبه خود شـامل روانـاب سـطحي از بـارش بـه ميـزان       
ميليون مترمكعب و بارش بر سطح كـوير، كـوه، جنگـل،     46000مترمكعب، تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش به ميزان 

ميليـون   6000ميليون مترمكعب است. بخشي از آب آبي وارداتي به كشور به ميـزان   284000ها به ميزان  دشت مرتع و
مصـرفي  -هـاي توليـدي   هاي مشابهي براي ساير منابع و بخـش  . تحليلشود ميمكعب صرف تغذيه منابع آب سطحي  متر
ميليون مترمكعـب   5866در كشور ايران به ميزان   ز)توان ارائه داد. به اين ترتيب ميزان واردات آب (مجموع آبي و سب مي

   از آب صادراتي است. تر بيش
 مترمكعبميليون  108272كشور برابر و خروجي )، مقادير منابع آب سطحي ورودي 1-4هاي جدول ( بر اساس يافته

بـه ايـن ترتيـب بـا توجـه بـه       اسـت.   مترمكعـب ميليون  86662منابع آب زيرزميني برابر و خروجي  است. ميزان ورودي
توان ميزان فشار بر منـابع آب   ) مربوط به ورودي و خروجي از منابع آب زيرزميني، مي1-4هاي يادشده در جدول ( رديف
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اي از  طور سهم ايـن منـابع در توليـدات خـوراكي را تعيـين كـرد و دامنـه        زيرزميني و يا ارتباط آن با ساير منابع و همين
  ي آب را مشخص كرد.  اي وضعيت منابع چهارگانههاي مناسب بر تحليل
هاي جنگل و  در زيربخش مترمكعبميليون  97706ميليون مترمكعب ورودي به منابع آب سبز به ميزان  284000از 

  .شود ميون مترمكعب آن نيز تبخير ميلي 186208و  شود ميمرتع و زراعت و باغ مصرف 
هاي توليـد و مصـرف بـه تفكيـك بـراي صـنعت و كشـاورزي         ه بخشطور ورودي و خروجي منابع آب مربوط ب همين

ي آب را مشـخص كـرد. در بخـش كشـاورزي بـه       توان وضعيت منابع چهارگانه ها مي مشخص شده است كه در اين بخش
هـاي   كه بيش از نيمي از آن مربوط به آب سبز مصرفي در عرصـه  شود ميآب مصرف  مترمكعبميليون  182363ميزان 

. به اين ترتيب منبع شود ميآب مصرف  مترمكعبميليون  5150عي كشور است. در بخش صنعت به ميزان جنگلي و مرت
ميليـون   5866آب مجازي در كشور شامل دو رقم اخير و ورودي به اين منبع از طريق خـالص واردات كـاال (بـه ميـزان     

آب  مترمكعبميليون  199719ميزان . در بخش مصرف به شود مي مترمكعبميليون  193379مترمكعب) است كه برابر 
ميليون مترمكعب آب به عنوان پساب به منـابع آب خاكسـتري منتقـل     5592كه تنها به ميزان   حالي در شود ميمصرف 

  ي آب در نظر گرفت. ي منابع چهارگانه توان پايان چرخه . بخش مصرف را ميشود مي
دهد كه وضعيت هر منبع و نحوه تبادالت آن منبـع بـا سـاير منـابع آب و      ) نشان مي1-4به اين ترتيب نتايج جدول (

توان تاثير هرگونه برنامه را بر منـابع   در اين است كه مي  ها هاي توليد و مصرف تعيين شده است. اهميت اين تحليل بخش
يالن متعارف منابع آب، تنها، منابع آب آبـي مـورد توجـه اسـت و در اينجـا      كه در ب  ي باال ارزيابي كرد. در حالي چهارگانه

تاثير منابع مختلف بر يكديگر تعيين شده است. براي مثال چنانچه دولت در نظر داشته باشد كـه از فشـار بـر منـابع آب     
اقدام به واردات مـواد غـذايي    تواند وزن اين منابع را در تامين آب براي توليدات كشاورزي بكاهد و يا زيرزميني بكاهد مي

طور چنانچه وزن محصوالت  ) مشاهد كند. همين1-4تواند تاثيرات اين برنامه را بر ساير منابع در جدول ( كند و كاربر مي
تـوان تـاثيرآن را در    ي آب مجـازي توليـدات كشـاورزي مـي     درنگ با محاسـبه  بر در الگوي كشت كاهش پيدا كند، بي آب

ي اشـتغال در   ها فرض گرفته شـود كـه دولـت سياسـت توسـعه      حي و زيرزميني ديد. افزون بر اينخروجي منابع آب سط
ي نتايج مربوط  كند و تاثيرات افزايش توليدات صنعتي را بر منابع آب ارزيابي كند كه با مشاهده بخش صنعت را دنبال مي

هاي مختلف، آثار آن را بر منـابع   ي و برنامهها به وضعيت منابع چهارگانه آب در دو وضعيت پيش و پس از اجراي سياست
هاي بخش آب هماهنگ بود، آن سياسـت اجـرا    كه نتابج به دست آمده با هدف مختلف بررسي و تحليل كرد و در صورتي

اگـر پايـداري در منـابع آب زيرزمينـي يكـي از        ها نيز از پيش در بخش آب تعيين شـده اسـت. بـراي مثـال،     شود. هدف
 مترمكعـب آب از  9171دهد كه برداشت ساليانه به ميزان  ) نشان مي1-4كشور باشد، نتايج جدول ( هاي بخش آب هدف
هـاي مناسـب (واردات مـواد     ها با اين هدف همخواني ندارد و بنابرابن دولت بايـد بـا اجـراي برنامـه     ي ثابت آبخوان ذخيره

ب سبز را در توليدات كشاورزي افزايش دهد ناچار است غذايي) از فشار بر اين منابع بكاهد. يا اينكه دولت بخواهد سهم آ
هـا در   ي توليد خود دارد و به محض گنجاندن آن ي در دورهتر بيشكه محصوالتي را انتخاب كند كه توان جذب آب سبز 

كرد.  ) پيدا1-4توان آثار آن را بر ساير منابع در جدول ( و مي شود ميالگوي كشت، از ظرفيت آب سبز در كشور استفاده 
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دهد و نتايج نهايي هر تغيير بـه طـور خودكـار در     را به آساني انجام ميهرگونه تغيير  »تجارت آب مجازي«افزار  البته نرم
هاي محاسـباتي   تواند يافته . مقايسه نتايج هر جدول با جدول پيش از آن، ميشود مي) ظاهر 1-4جدولي مشابه با جدول (

 دهد. ارائههاي مشابه باال  لالزم را به كاربر براي انجام تحلي

 »نحوه ارتباط بيالن منابع آب با تجارت آب مجازي«) در چهارچوب يخاكستري و مجاز - سبز -تبادالت منابع چهارگانه آب (آبي - 1- 4جدول 
  1384- 85 يدر دوره زمان رانيكشور ا ييايدر محدوده جغراف
 منابع آب خارجي (صادراتي) -الف

ي)
درات

(صا
ي 

جاز
ب م

ا
 

 نشانه سهم مقدار شرح

 Ex(Agri)Vex(Bl) 89/44 2327 صادرات كاالهاي كشاورزي (توليد داخل) 

 Ex(In)Vex(Bl) 11/55 2857 صادرات كاالهاي صنعتي (توليد داخل) 

 ExVex(Bl) 00/0 0 صادرات دوباره كاالهاي وارداتي *

 - 00/100 5184 جمع

تي
درا

 صا
الي

 كا
سبز

ب 
آ

 

 نشانه سهم مقدار شرح

 Ex(Agri)Vex(Gre) 00/100 86 صادرات كاالهاي كشاورزي (توليد داخل) 

 Ex(In)Vex(Gre) 00/0 0 صادرات كاالهاي صنعتي (توليد داخل) 

 ExVex(Gre) 00/0 0 صادرات دوباره كاالهاي كشاورزي وارداتي *

 - 00/100 86 جمع

تي
درا

 صا
آبي

ب 
آ

 

 نشانه سهم مقدار شرح

 BlsBlex 100 3000 خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب سطحي داخلي 

 BlgBlex 100 0 خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب زيرزميني داخلي *

 - 58 3000 جمع

  
 توليد و مصرف - ب

 ورودي به بخش كشاورزي

دام
ي (

ورز
شا

ك
-

عت
زرا

 -
ري

غدا
با

 -
ن)
زيا

آب
 

 خروجي از بخش كشاورزي

نشانه سهم سهم مقدار شرح شرح مقدار  نشانه

BA 14 25397 

برداشت  از منابع آب سطحي براي توليدات 
شرب و سرويس -باغي- كشاورزي (زراعي

آبزيان) به منظور مصرف داخلي- بهداشتي دام

مصرف كاالي كشاورزي (معادل مجموع 
برداشت از آب آبي سبز داخلي براي 
 توليدات كشاورزي منهاي صادرات)

180036 99 AgriVd 

BA 32 59260 

- باغي- برداشت  از منابع آب زيرزميني (زراعي
آبزيان) براي - شرب و سرويس بهداشتي دام

 توليدات كشاورزي به منظور مصرف داخلي

AgriVex 1 2327 صادرات كاالي كشاورزي 

آب خاكستري (آب برگشتي آلوده شده)* 0 0 AgriGry

GA 54 97706 
مصرف از منابع آب سبز داخلي براي توليدات 

 جنگل و مرتع)- باغداري- كشاورزي (زراعت
- - - - 

- 0 - - - - - - 

182363 جمع جمع 182363 100 - 100 - 
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  توليد و مصرف - ب
 ورودي به بخش صنعت

عت
صن

 

 خروجي از بخش صنعت

سهم نشانه مقدار مقدار شرح شرح سهم  نشانه

BI 30 1545 
برداشت از منابع آب آبي سطحي داخلي

 براي توليدات صنعتي
توليد كاالي كشاورزي (معادل مجموع برداشت از
آب آبي و سبز داخلي براي توليدات زراعي، باغي،

 جنگل و مرتع منهاي صادرات)

1969 38 ICI 

BI 70 3605 
برداشت از منابع آب آبي زيرزميني

 دات صنعتيداخلي براي تولي

2857 صادرات كاالي صنعتي - - - - 55 IE 

آب خاكستري (آب برگشتي آلوده شده) صنعتي  - - - - 324 6 IG 

- 0 - - - - - - 

5150 جمع جمع 5150 100 - 100 - 

 ورودي به بخش مصرف
رف

مص
 

 خروجي از بخش مصرف

سهم نشانه مقدار شرح شرح مقدار سهم  نشانه

Vd(Agri)C 90 180036
مصرف كاالي كشاورزي (معادل مجموع
برداشت از آب آبي و سبز داخلي براي 

 توليدات كشاورزي منهاي صادرات)

5592 فاضالب (پساب) شهري و روستايي 100 CGry 

Vd(In)C 1 1969 

مصرف كاالي صنعتي (معادل مجموع 
برداشت از آب آبي داخلي براي توليدات

 صنعتي منهاي صادرات صنعتي)

- - - - 

Vi(Agri+In)C 6 11136
مصرف از محل كاالهاي وارداتي (معادل

آب كاالهاي وارداتي كشاورزي و 
 صنعتي)

- - - - 

BlsC+BlgC 3 6579 مصرف شرب روستايي و شهري - - - - 

- 100 199719 5592 جمع جمع 100 - 
  

 منابع آب داخلي-ج

 ورودي منابع آب سطحي 

ي)
طح

(س
ي 
ب آب

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب سطحي

سهم نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار  نشانه

PBls 7/75 انتقال آب سطحي داخلي به كوير و دريا رواناب سطحي از بارش 82000  65000 0/60 BlsD 

BliBls 0/0 تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي وارداتي 0   BlsE 9/0 1000 تبخير از منابع آب سطحي داخلي *

BlgBls 4/0  زهكش از آب زيرزميني  430 
خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از

 منابع آب سطحي داخلي *
3000 8/2 BlsBlex 

BlsBls 4/7  8051 
  آب برگشتي از مصارف 

 (استفاده دوباره از آب مصرفي)

برداشت از منابع آب سطحي براي
شرب و-باغي-توليدات كشاورزي (زراعي

آبزيان) به منظور - سرويس بهداشتي دام
 مصرف داخلي

25397 0/4 BlsAgri 

BlgBls 4/16  17791 
تغذيه منابع آب سطحي از تخليه

 ها چشمه
برداشت از منابع آب سطحي به منظور

 صادرات كاالهاي كشاورزي
698 6/0 BlsEx(Agri)

GryBls 0/0  0 
ورودي از منابع آب خاكستري به منابع 

 آب سطحي*
برداشت از منابع آب سطحي براي 

توليدات صنعتي به منظور مصرف داخلي 639 0/4 BlsIn 
- - - - 
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 منابع آب داخلي  -ج

 ورودي منابع آب سطحي 

ي)
طح

(س
ي 
ب آب

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب سطحي

سهم نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار  نشانه

- 0/0  - - 
برداشت از منابع آب سطحي به منظور

 صادرات كاالهاي صنعتي
906 8/0 BlsEx(In) 

- 0/0  - - 
تغذيه منابع آبي زيرزميني از منابع آب

 آبي سطحي داخلي
9000 3/8 BlsBlg 

- 0/0  BlsC 4/2 2631 مصرف شرب روستايي و شهري - - 

- 0/0  - - 
خروجي از منابع آب سطحي به منابع

 آب خاكستري
    BlsGry 

108272 جمع جمع 108272 100 - 84 - 

 ورودي منابع آب زيرزميني
ي)

مين
يرز

 (ز
بي
ب آ

ع آ
مناب

 
 خروجي منابع آب زيرزميني

سهم نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار  نشانه

PBlg 53 46000 تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش 
خروج آب آبي از مرز كشور از منابع آب

 زيرزميني داخلي
0 0 BlgBlex 

BliBlg 0 0 
تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي 

 وارداتي
برداشت  از منابع آب زيرزميني براي 
توليدات كشاورزي به منظور مصرف 

 داخلي

59260 68 BlgAgri 

BlsBlg 10 9000 
تغذيه منابع آب زيرزميني از آب سطحي 

 داخلي

BlgBlg 26 22491 
آب برگشتي از مصارف زيرزميني و 

 سطحي (استفاده دوباره از آب مصرفي)

برداشت از منابع آب زيرزميني به منظور
 صادرات كاالهاي كشاورزي

1629 2 BlgEx(Agri)

BlgAgri+BlgIn+
BlgC 11 1971 برداشت از ذخيره ثابت آبخوان ها 

برداشت از منابع آب زيرزميني براي 
توليدات صنعتي به منظور مصرف داخلي 1492 2 BlgIn 

GryBlg 0 0 
ورودي از منابع آب خاكستري به منابع 

 آب زيرزميني

برداشت از منابع آب زيرزميني به منظور - - - -
 صادرات كاالهاي صنعتي

2113 2 BlgEx(In) 
- - - - 

 BlgE 5 3947 مصرف شرب روستايي و شهري - - 0 -

 BlgBls 0 430 زهكش و تبخير از آب زيرزميني  - - 0 -

- 0 - - 
تغذيه منابع آب سطحي از تخليه

 ها چشمه
17791 21 BlgC 

- 0 - - 
خروجي از منابع آب زيرزميني به منابع

 آب خاكستري
    BlgGry 

86662 جمع جمع 86662 100 - 100 - 
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 منابع آب داخلي  -ج

 ورودي منابع آب سبز

سبز
ب 

ع آ
مناب

 

 خروجي منابع آب سبز

سهم نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار  نشانه

PD 100 284000 
جنگل، مرتع  بارش بر سطح كوير، كوه،

 ها و دشت
186208 تبخير  6/56 GreE 

- 0 - - 

مصرف از منابع آب سبز داخلي براي
توليدات كشاورزي براي مصرف داخل 

 جنگل و مرتع) - باغداري - (زراعت

97706 4/34 GreAgri 

- 0 - - 

مصرف  از منابع آب سبز داخلي براي
توليدات كشاورزي به منظور صادرات 

 كشاورزي 

86 03/0 GreEx(Agri)

284000 جمع جمع 284000 100 - 100 - 

 ورودي به منابع آب خاكستري
ري

ست
خاك

ب 
ع آ

مناب
 

 خروجي منابع آب خاكستري

سهم نشانه سهم مقدار شرح شرح مقدار  نشانه

AgriGry 0 0 آب برگشتي آلوده شده كشاورزي 
ورودي از منابع آب خاكستري به

 منابع آب سطحي*
0 0/0 GryBls 

InGry 5 324 (پساب) صنعتي  فاضالب 
ورودي از منابع آب خاكستري به

 منابع آب زيرزميني*
0 0/0 GryBlg 

CGry 95 5592 فاضالب (پساب) شهري و روستايي - - - - 

InGry - - 
فاضالب (پساب) كاالهاي صنعتي

 صادراتي
- - - - 

 - 0 0 جمع جمع 5916 100 -

  
 منابع آب خارجي (وارداتي) - د

  منابع ورودي
ي 
دات
وار

ي 
كاال

ي 
ب آب

آ
 

 شرح مقدار سهم نشانه

VA 83 7823  واردات كاالهاي كشاورزي 

VI 17 1656 واردات كاالهاي صنعتي 

VEE 0 0 *كاالهاي وارداتي براي صادرات دوباره 

 جمع 9480 100 -

  منابع ورودي
تي

ردا
ي وا

كاال
بز 

ب س
آ

 شرح مقدار سهم نشانه

Im(Agri)Vi(Gre) 87 1656  واردات كاالهاي كشاورزي 

ImVex(Gre) 0 0 *كاالهاي وارداتي براي صادرات دوباره 

 جمع 1656 100 -
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  منابع آب خارجي (وارداتي) - د
 منابع ورودي

ش
بار

 

 شرح مقدار سهم نشانه

PBls 20 82000 رواناب سطحي از بارش 

PBlg 11 46000 تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش 

PD 69 284000 ها بارش بر سطح كوير، كوه، جنگل، مرتع و دشت 

 جمع 412000 100 -

 منابع ورودي

تي
ردا

ي وا
ب آب

آ
 

 شرح مقدار سهم نشانه

BxB 100 6000 تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي وارداتي 

BxB 0 00/0  تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي وارداتي * 

 جمع 6000 100 -

 نكات مربوط به رابطه بيالن با تجارت آب مجازي

 رديف نكات

 1 مجازي) بر حسب متر مكعب است. -كليه تبادالت مربوط به مقدار آب (واقعي

 2 شود. محصوالت ميبخش كلي منابع خارجي، منابع داخلي و فرايندها و  3تبادالت شامل 

 3 بخش ورودي و خروجي است. تبادالت مربوط به منابع آب خارجي، در دو طرف كادر قرار گرفته است. 2تبادالت مربوط به هر منبع داراي 

منبـع، متـوازن   هاي آماري، دو طرف ورودي و خروجي مربوط به هر  دار) و يا كاستي نبودن از برخي آمار (موردهاي ستاره به سب نبود يا مطمئن
 شود. نشده است. ضمن اين كه در برخي منابع به تنهايي، ذاتا توازن برقرار نمي

4 

اساسـا از هـر دو    ماهيت تنظيم بيالن و تعيين رابطه آن با تجارت آب مجازي با محاسبات بيالن آب در يك محدوده متفـاوت اسـت و تبـادالت   
 جنس كااليي و منابع واقعي آب است.

5 

 6 مقادير سهم بر حسب درصد هستند.

و برخـي   1386است. هر چند برخي آمـار بـراي سـال     1384-85هاي باال مربوط به سال  دوره بيالن منابع آب و تبادالت كااليي در چهارگوش
 ساله است. 20آمارها مربوط به ميانگين 

7 

 

 ضرايب مورد نياز در بيالن منابع آب -  ه

 رديف شرح مقدار

010/0  1 ضريب زهكش و تبخير از كل ورودي به منابع آب زيرزميني  

750/0  2 ضريب آب برگشتي از مصارف شرب و صنعت (استفاده دوباره از آب مصرفي) 

250/0  3 ضريب آب برگشتي از مصارف كشاورزي (استفاده دوباره از آب مصرفي) 

750/0  4 هاتغذيه منابع آب سطحي از تخليه چشمه 

 
 هاي كوتاه منابع چهارگانه آب  نشانه - و

 رديف شرح نشانه كوتاه

P 1 بارش 

Ev 2 تبخير 

Ro 3 رواناب سطحي 

T 4 تعرق 

F 5 نفوذ 
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 هاي كوتاه منابع چهارگانه آب  نشانه - و

 رديف شرح نشانه كوتاه

D 6 كوير-دريا 

Bls 7 سطحي-آب آبي 

Blg 8 زيرزميني-آب آبي 

Bli 9 ورودي آب آبي از مرزهاي كشور 

Blex 10 خروجي آب آبي از مرزهاي كشور 

Gre 11 سبزآب 

Gry 12 آب خاكستري 

Vi 13 آب مجازي كاالهاي وارداتي 

Vex 14 آب مجازي كاالهاي صادراتي 

Vd 15 آب مجازي كاالهاي توليد داخل 

Fp 16 آبرانه 

Fpd 17 آبرانه داخلي 

Fpe 18 آبرانه خارجي 

Agri (زراعي، باغي، دامي، آبزيان) 19 توليدات كشاورزي 

Agro 20 توليدات زراعي 

Ho 21 توليدات باغي 

Fi (آبزيان) 22 توليدات داخلي شيالت 

Ani 23 توليدات دامي 

In 24 توليدات صنعتي 

Ex 25 صادرات كاال 

Exre 26 صادرات دوباره كاال 

Im 27 واردات كاال 

C 28 مصرف از مواد خوراكي 

 گيرد. ي نوع منبعي است كه آب مي دهندهبزرگ دوم نشاندهد و حرفي نوع منبعي است كه آب مي دهنده حرف بزرگ اول نشان

 

 اطالعات اوليه مورد نياز براي تهيه بيالن منابع آب كشور در سال .......... - ز

 رديف عنوان ميزان (مترمكعب)

 1 رواناب سطحي از بارش 82000

 2 تغذيه منابع آب زيرزميني از بارش 46000

 3 تبخير از بارش 284000

 4 تغذيه منابع آب سطحي از آب آبي وارداتي 6000

 5 تغذيه منابع آب زيرزميني از آب آبي وارداتي 0

 6 زيرزميني از آب سطحي داخليتغذيه منابع آب 9000

 7 هابرداشت از ذخيره ثابت آبخوان 9171

 8 انتقال آب سطحي داخلي به كوير و دريا 65000

 9 تبخير از منابع آب سطحي داخلي 1000

 10 خروج آب آبي از مرز خشكي كشور از منابع آب سطحي داخلي 3000

 11 چاه عميق 35843

 12 عميقچاه نيمه 12777

 13 قنات 7527

 14 چشمه 23690
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 اطالعات اوليه مورد نياز براي تهيه بيالن منابع آب كشور در سال .......... - ز

 رديف عنوان ميزان (مترمكعب)

 15 خروج آب آبي از مرز كشور از منابع آب زيرزميني داخلي 0

 16 آب برگشتي آلوده شده كشاورزي 0

 17 هااز تخليه چشمهتغذيه منابع آب سطحي 17791

: 7هاي كارشناسي. رديـف  منابع آب و تخمينها و شركت مديريت  گزارشات استان :17و  10و  9و  8و  6و  5و  4و  3و  2و  1هاي  منبع: رديف
 روستايي: گزارشات آماربرداري منابع آب و گزارشات مصارف آبفا و آبفا 14و  13و  12و  11هاي  شركت مديريت منابع آب. رديف

  

 هاي كليدي محاسبات بيالن منابع آب و آب مجازي چكيده يافته

  از آب صادراتي است. تربيشميليون مترمكعب5866در كشور ايران به ميزانميزان واردات آب (مجموع آبي و سبز)
ميليون مترمكعب و بـارش بـر    46000زيرزميني از بارش به ميزان ميليون مترمكعب، تغذيه منابع آب  82000بارش شامل رواناب سطحي از بارش به ميزان 

  ميليون مترمكعب است. 284000ها به ميزان  سطح كوير، كوه، جنگل، مرتع و دشت
  ها بوده است. ميليون مترمكعب آن برداشت از ذخيره ثابت آبخوان 9171ميليون مترمكعب آب بوده است كه  86662ورودي و خروجي منابع آب زيرزميني برابر با 

هاي جنگلي و مرتعي  كه بيش از نيمي از آن مربوط به آب سبز مصرفي در عرصه شود ميآب مصرف  مترمكعبميليون  182363در بخش كشاورزي به ميزان 
آب بـه عنـوان   ميليـون مترمكعـب    5592به ميـزان   در حالي كه تنها شود ميميليون مترمكعب آب مصرف  199719كشور است. در بخش مصرف به ميزان 

ي آب در نظـــر گرفـــت.  ي منـــابع چهارگانـــه تـــوان پايـــان چرخـــه . بخـــش مصـــرف را مـــيشـــود مـــيپســـاب بـــه منـــابع آب خاكســـتري منتقـــل 
و  شـود  ميهاي جنگل و مرتع و زراعت و باغ مصرف  ميليون مترمكعب در زيربخش 99706ميليون مترمكعب ورودي به منابع آب سبز به ميزان  284000از 

  . شود ميميليون مترمكعب آن نيز تبخير  186208
ميليـون مترمكعـب آب از    9171دهد كه برداشت ساليانه به ميزان  هاي بخش آب كشور باشد، نتايج جدول نشان مي اگر پايداري در منابع آب زيرزميني يكي از هدف

) از فشـار بـر ايـن منـابع بكاهـد.      هـاي مناسـب (واردات مـواد خـوراكي     ها با اين هدف همخواني ندارد و بنابرابن دولـت بايـد بـا اجـراي برنامـه      ي ثابت آبخوان ذخيره
ي توليـد   ي در دورهتر بيشچنانچه دولت بخواهد سهم آب سبز را در توليدات كشاورزي افزايش دهد الزم است كه محصوالتي را انتخاب كند كه توان جذب آب سبز 

  توان آثار ان را بر ساير منابع در جدول پيدا كرد. و مي شود ميخود دارد و به محض گنجاندن آنها در الگوي كشت، از ظرفيت آب سبز در كشور استفاده 
  

وضعيت مصارف آب در كشور بر اساس آمار ، محاسبات داخلي مربوط به )2-4جدول ()، 1-4بر پايه اطالعات جدول (
) گرفتـه شـده اسـت و بـراي تـراز آب در      1-4) از جدول (2-4دهد. اطالعات جدول ( را نشان مي 1385و اطالعات سال 

  هاي مختلف آن استفاده شده است. ولجد

  1385وضعيت مصارف آب در كشور بر اساس آمار و اطالعات سال  -2- 4جدول 
سهم از كل آب 

  استحصالي (درصد)
ميزان (ميليون 

  رديف  شرح  مترمكعب)

26  26095 
شرب و سرويس - باغي- برداشت از منابع آب سطحي براي توليدات كشاورزي (زراعي

 آبزيان) به منظور مصرف داخلي و صادرات كشاورزي- دامبهداشتي 
1  

61 60889 
آبزيان) براي -شرب و سرويس بهداشتي دام-باغي-برداشت از منابع آب زيرزميني (زراعي

 توليدات كشاورزي به منظور مصرف داخلي و صادرات كشاورزي
2  

 3 جمع مصارف بخش كشاورزي 86984 87
 4 آب آبي سطحي داخلي براي توليدات صنعتيبرداشت از منابع 2451 2
 5 برداشت از منابع آب آبي زيرزميني داخلي براي توليدات صنعتي 3605 4
 6 جمع مصارف بخش صنعت 6056 6
 7 مصرف شرب روستايي و شهري 6579 7

 8 جمع كل 99618 100
  مطالعه يها برگرفته از: يافته
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  كشور   رانهآبمنابع آب و سرانه خودكفايي ، آب ملي، وابستگي آب كمبودتعيين ميزان  روش - 4-3

سـود از آب  بـه دسـت آوردن    آب بسيار زياد امكان كمبودبه طور منطقي ممكن است فرض شود كه در يك كشور با 
ازي ند از صـادرات آب بـه صـورت مجـ    توان ميخالص وارداتي وجود دارد. از سوي ديگر كشورهاي داراي منابع آبي فراوان 

براي ارزيابي موقعيت كشور از نظر خودكفايي و وابسـتگي بـه منـابع آب از يـك نمـودار موسـوم بـه         سود به دست آورند.
چهـار   كـالس يـا   چهـار بـه   وابستگي -يابي نمودار كم)، 1-4. بر اساس شكل (شود ميوابستگي استفاده  -ي كميابي جعبه

يابي منابع آب روبرو هستند و در عـين   ين كمتر بيشاست كه با  شامل كشورهايي ي چهار ناحيه تقسيم شده است. طبقه
يـابي منـابع آب روبـرو     شامل كشورهايي است كه با كـم سه طبقه  كه  در حاليحال، وابستگي كمي به واردات كاال دارند. 

  هستند اما واردكننده عمده كاال هستند.

  
  وابستگي آبي- يابي نواحي چهارگانه كم - 1- 4شكل 

ها بر خالف مسير  يابي باالي آبي با وابستگي پايين است. اين بخش يابي پايين آبي با وابستگي آبي باال و كم  خورده مربوط به كم (بخش سايه
  تجارت آب مجازي است.)

از نسبت ميزان كل آب مصرفي به ميـزان آب در   توان ميآب ملي  كمبودبه منظور دستيابي به يك شاخص از ميزان 
  دهد. ) نحوه محاسبه كمبود آب ملي را نشان مي1-4رابطه ( دسترس استفاده كرد.

)4 -1(  s
wu

W 100
wA

   

  :در اين رابطه

sW: آب ملي (%) كمبود شاخص  

uW :(مترمكعب بر سال) ميزان كل آب مصرفي كشور  

AW:  (مترمكعب بر سال) است.ميزان آب در دسترس ملي  

 

 
 

0 50 10

10

50

 كميابي آب

آب وابستگي

طبقه
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طبقه
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طبقه
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درصد است. امـا در   100اي بين صفر تا  آب داراي محدوده كمبود شاخصكه  شود ميبنابراين در اين رابطه مشخص 
  آب در دسـترس ملـي    شـاخص درصـد باشـد.    100د داراي مقاديري بـيش از  توان ميي) زيرزمينمثال آب  يمواردي (برا

)AW(  يرين تجديدشـونده در  ي داخلي تجديدشونده است كه برابر است با ميزان متوسط منابع آب شها آبهمان منابع
ط مطلوب شامل منـابع آبـي و   ي) در شراuWد. كل آب مصرفي (يآ يطول يك سال كه از بارش در يك كشور به دست م

ي در دسـترس  هـا  آبآبي به آب مصرفي به صورت نسبت آب مصرفي  كمبودسبز است. اما به دليل مشكالت محاسباتي، 
  .شود ميمصرفي محاسبه 

دهنـده   انعكـاس  بايـد يك شاخص مناسب براي وابستگي به واردات آب مجازي يا وابستگي آب نيز نياز است. شاخص 
W(يك ملت به منابع آب مجازي خارجي باشد. وابستگي بـه آب  وابستگي ميزان  D(        يـك ملـت بـه صـورت نسـبت آب

  :شود ميتخصيصي محاسبه  مجازي وارداتي خالص به ميزان كل آب

)4 -2(  u

NVWI
100 if NVWI 0

W NVWIWD

0 if NVWI 0

    
 

  

Wمقدار D  دهـد كـه آب مجـازي وارداتـي      درصد متغير باشد. مقدار صفر نشان مي 100است بين صفر تا آب ممكن
در حد انتهايي ديگـر اگـر   كه صادرات خالص آب مجازي وجود دارد.  ناخالص و صادرات آن در حالت تعادل است و يا اين

ن معناست كه آن ملت به طور تقريبي به صـورت كامـل بـر آب مجـازي     ه آدرصد برسد ب 100وابستگي آبي يك ملت به 
  :شود ميمعرفي  )3-4(وارداتي تكيه دارند. همانند درصد وابستگي آبي، درصد خودكفايي آبي نيز با كمك رابطه 

)4 -3(  
u

u

W
100 if NVWI 0

W NVWIWSS

100 if NVWI 0

    
 

  

  د: يآ يبه دست م )4-4( ي دكفايي آبي يك ملت در ارتباط با ميزان وابستگي آبي آن ملت از طريق رابطهخو
)4 -4(  W SS 100 W D   

آب مورد نياز براي توليد داخلي كاال و خـدمات   تامينتوان يك ملت براي دهنده  نشان (WSS)ميزان خودكفايي آبي
 100شود خودكفايي آبـي برابـر    تاميندر كشور است. اگر تمام آب مورد نياز در دسترس باشد و از درون مرزهاي كشور 

درصد است. ميزان خودكفايي آبي در صورتي برابر صفر درصد خواهد بود كه يك كشوري به طور كامل تكيـه بـر واردات   
  زي داشته باشد.آب مجا

  محاسبه خودكفايي آبي در ايران -
سـرانه   )5-4( جـدول  و درصد وابسـتگي و خودكفـايي آبـي    )،4-4( كمبود آب ملي، جدول شاخص )3-4( در جدول

  برانه كشور محاسبه شده است. نتايج و نحوه محاسبات در جداول منعكس شده است.آ
  



 مجازيراهنماي نحوه ارتباط بيالن منابع آب كشور با تجارت آب     28/01/96  100

 

  ميليون مترمكعب) -(درصد كمبود آب ملي شاخص -3- 4جدول 
 ميزان آب در دسترس ملي ميزان كل آب مصرفي كشور شاخص كمبود آب ملي (%) 

80 101928 128000 

  ميليون مترمكعب) - (درصد درصد وابستگي و خودكفايي آبي - 4- 4جدول 

  درصد خودكفايي آبي
WSS 

درصد وابستگي  به منابع 
 WDآب مجازي خارجي 

كل آب مصرفي در كشور 
TWU 

ميزان كل استفاده آب در 
كشور از منابع داخلي 

IWU

ميزان خالص آب مجازي 
 NVWIوارداتي كشور 

94 6 106009 100143 5866 

  ميليون مترمكعب) - (درصد سرانه آبرانه كشور -5- 4جدول 
سرانه آبرانه (مترمكعب 

 در سال)

كل جمعيت كشور 
 (نفر)

كل آب مصرفي در كشور 
TWU 

ميزان كل استفاده آب در 
 IWUكشور از منابع داخلي 

ميزان خالص آب مجازي 
 NVWIوارداتي كشور 

1413 75000000 106009 100143 5866 

  آب مجازي بين كشور با ساير كشورها   تبادلروش تعيين  -4-4

براي يك ناحيه كم آب، پذيرفتن يك سياست محصـوالت توليـدي و صـادراتي بـا نسـبت ميـزان كـم آب مجـازي و         
هستند، جالب است. حجم مشخصـي از ميـزان آب مجـازي وارداتـي بـه       تر بيشمحصوالت وارداتي كه حاوي آب مجازي 

هـاي كـارگر، زمـين و     نهـاده  كميـابي ن كند. افزون بر آ شان كمك ميستنظيم مقادير آب در دستر يآب برا هاي كم ملت
ثر اسـت.  وآن بر مسير توسعه تجاري اين كشورها مدنبال گذارد و به  سرمايه نيز بر مسير توسعه كشاورزي كشورها اثر مي

بـه حجـم آب مجـازي محصـوالت تجـاري و حجـم فيزيكـي تجـارت         بـين دو كشـور    به همين دليل تجارت آب مجازي
ـ  ميبه طور كلي براي هر كشور، مقدار آب مجازي ورودي يا خروجي  ].71] و [70[]؛ 144[ استمحصوالت وابسته  د توان

  ازي مربوط به خودشان محاسبه شود.هاي تجاري با ميزان آب مج بر اساس ضرب مقادير فرآورده

  محاسبه رقابت تجارت جهاني آب مجازي و موازنه تجارت جهاني آب مجازي محصوالت زراعي -
آيـد.   تجارت جهاني در مقدار آب مجازي موجود در آن به دست مـي ضرب ي آب مجازي به وسيله رقابت تجارت جهان

مورد دوم به نياز ويژه آبي گياه در كشور صادركننده آن محصول بستگي دارد. به اين ترتيب تجارت آب مجازي به صورت 
  .شود ميمحاسبه  )5-4رابطه (

)4 -5(  e i e i eVWT(n ,n ,c, t) CT[n ,n ,c, t] SWD[n ,c]  

  :كه در آن
WVT:  تجارت آب مجازي از  كشور صادركنندهen به كشور واردكنندهin در سالt و تجارت محصولc   

C T:  تجارت محصول از كشور صادركنندهen به كشور واردكنندهin در سالt براي محصولc (تن درسال)  
SWD :ميزان آب ويژه مورد نياز براي محصولc ) است. تن) در مترمكعبدر كشور صادركننده  
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 يكه اگر يك گياه مشخص از يك كشور مشخص صادر شود اين محصول به طـور واقعـ   شود ميدر معادالت باال فرض 
چـه   شده باشد). اگر ي(نه اين كه از كشور ديگري وارد شده باشد و يا به منظور صادرات فرآور شود ميدر آن كشور توليد 

تجارت جهاني آب مجازي يك كشـور   اما اين خطاها به طور اساسي بر روي كل موازنهدر اين روش خطاهايي وجود دارد 
  پذير نيست. اثر ندارد. در عين حال بررسي يا رديابي منشا تمامي محصوالت صادراتي امكان

  ي كشور  بر ذخاير آبكاالهاي صادراتي و وارداتي نحوه تعيين تاثير تجارت آب مجازي  -4-5

ابتدا مقدار آب مجازي يك گياه اوليه بر اساس مقدار آب الزم براي رشد گياه و مقدار آبي كه در مراحل فرآوري محصول 
هـاي   دادهكـه بـر مبنـاي    ]. 32[ شود مي. ميزان آب مورد نياز محصول از روش فائو محاسبه شود ميمورد نياز است محاسبه 

نيـز  . ميزان آب مجازي يك حيوان زنده گردد تعيين مينياز آبي محصول در كشور  هواشناسي كشور توليد كننده محصول و
خورد و همچنين مقدار آبـي كـه در طـول     بر حسب مقدار آب مجازي مورد نياز خوراك آن حيوان، مقدار آبي كه حيوان مي

] محاسـبه  FAO (2003) ]55روش   . نسـبت توليـد بـه   گـردد  ، محاسبه ميشود ميدوره حيات آن حيوان صرف خدمات آن 
3. ميزان آب ذخيره مليشود مي

nS (m / yr) از كشورin  در نتيجه تجارت محصولP است: )6- 4(صورت رابطه ه ب  
)4 -6(  n i i i i iS [n ,p] V[n ,p] I[n ,p] V[n ,p] E[n ,p]      

  :در اين معادله
V :از محصول  حجم آب مجازيP در كشورin  (مترمكعب در تن)  
I :مقدار محصول P در سال) وارد شده (تن  

E(تن در سال) است. : مقدار محصول صادر شده  
جـاي ذخيـره شـده     دهنده مقدار آب خالص از دسـت رفتـه بـه     تواند مقدار منفي شود كه نشان مي nSآشكار است كه

  است.
بـه  ) en( و صادرات آن از كشـور  P در سال) از طريق تجارت محصول مترمكعب( gSمقدار آب ذخيره شده جهاني

  ) است:7-4صورت رابطه ( ) به in(اردكننده وكشور 
)4 -7(  g e i e i i eDS [n , n , p] T[n , n , p] (V[n , p] V[n , p])    

T :سال)(تن در بين دو كشور  ميزان تجارت  

gSمقدار آب ذخيره شده جهاني از طريق تجارت محصول :P   و صـادرات آن از كشـور en   بـه كشـور واردكننـدهin 
  در سال) مترمكعب(

شـده   آيـد. تمـامي آب ذخيـره    ميميزان آب ذخيره شده جهاني از روي تفاوت آب محصوالت الگوي تجارتي به دست 
شـده جهـاني بـا     قابل محاسبه است. در عين حـال تمـامي آب ذخيـره    gSجهاني از روي مجموع تمامي تجارت جهاني

 برابر است. nSتمام كشورها  يشده جهان مجموع آب ذخيره
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  جه تجارت آب مجازيميزان آب ذخيره ملي در كشور در نتي -
 شـود  ميدهد. ديده  را نشان مي محاسبات ميزان آب ذخيره ملي در كشور در نتيجه تجارت آب مجازي )،6-4(جدول 

  است.  مترمكعبميليارد  7126ت برابر در نتيجه تجارت محصوالهاي ديگر كشور ميزان آب ذخيره ملي ازكه 

  محاسبات ميزان آب ذخيره ملي در كشور در نتيجه تجارت آب مجازي - 6- 4جدول 
ميزان آب ذخيره ملي از 

در نتيجه تجارت  nكشور 
  Pمحصول 

حجم آب مجازي وارداتي 
در كشور  Pاز محصول 

m3/ton) ni](V[ni,p  

حجم آب مجازي صادراتي
در كشور  Pمحصول 

m3/ton) ni] (V[ni,p 

وارد  Pمقدار محصول 
 ton/y] (I[ni,pشده (

مقدار محصول صادر شده 
)ton/y (E 

7126 12326  5200 53163023 22614217 

جمعيت با توجه بـه وابسـتگي توليـدات     مواد غذاييتجارت آب مجازي بر نيازهاي  تاثيرنحوه  -4-6
  دامي به مراتع كشور

. از نظـر  شـود  مـي هاي مرتعي و جنگلي تـامين   بخشي از نيازهاي خوراكي دام در كشور از طريق علوفه توليدي در عرصه
كه هر چنـد   شود ميها  تر از علوفه مراتع و جنگل برداري كم حفظ پوشش گياهي نيز، واردات علوفه مورد نياز دام موجب بهره

ر مستقيم بر بيالن منابع آب زيرزميني تاثير ندارد اما به طـور غيرمسـتقيم از   كاهش استفاده از علوفه مرتعي و جنگلي به طو
. در عمـل بـراي ارزيـابي ايـن موضـوع،      شود ميطريق حفظ پوشش گياهي از وابستگي توليدات دامي به مراتع كشور كاسته 

كـه بـه مصـرف خـوراك دام     جويي در منابع آب آبي و سبز ناشي از كاهش توليدات گياهي داخلـي (  كافي است ميزان صرفه
  رسد) را برآورد كرد و آثار آن را بر منابع آب داخلي، توليدات كشاورزي، مصرف و منابع آب بيروني بررسي كرد. مي

  ادغام بين بيالن تجارت آب مجازي و بيالن منابع تجديدپذير (آب و پوشش گياهي) در يك محدوده جغرافيايي -
تجارت آب مجازي و بيالن منابع تجديدپذير (آب و پوشش گياهي) در سطح ملـي بـه   شيوه مناسب براي ادغام بين بيالن 

هاي داخلي معلوم شود  ها و تاالب شدن درياچه اين صورت است كه اثر تجارت آب مجازي بر تراز منفي آب زيرزميني يا خشك
واردات علوفـه مـورد نيـاز دام موجـب     . از نظر حفظ پوشش گياهي نيز، شود مي ارائهكه در محاسبات مختلف بيالن منابع آب 

كه هر چند كاهش استفاده از علوفه مرتعي و جنگلي به طور مسـتقيم بـر    شود ميها  تر از علوفه مراتع و جنگل برداري كم بهره
بيالن منابع آب زيرزميني تاثير ندارد، اما به طور غيرمستقيم از طريق حفظ پوشش گياهي و كمك بـه ذخيـره آب زيرزمينـي    

ري از فرسايش خاك است. تواند بر حفظ محيط زيست موثر باشد. البته اثر اصلي پوشش گياهي بر حفظ آب سبز و جلوگي مي
  تواند به طور غيرمستقيم به حفظ محيط زيست كمك كند. به هر طريق واردات آب مجازي در بخش علوفه دام مي

محـيط  بر بيش از ظرفيت قابل تحمل منابع طبيعي در مواردي منجر به تاثيرات غير قابل برگشت و نامطلوبي كاربرد 
از وضعيت درياچه آرال نام بـرد كـه زمـاني چهـارمين     توان اثرات ناخوشايند مي زيست شده است. به عنوان نمونه از اين 
ز حجـم آب آن  درصد ا 80ز مساحت درياچه آرال و درصد ا  60، 2000تا  1960درياچه بزرگ جهان بوده است. از سال 

ا بـراي كاشـت پنبـه در    كاسته شده است. علت اصلي اين فاجعه اكولوژيك برداشت آب از دو رودخانه آمو دريا و سير دري
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هـايي كـه نيازمنـد آبيـاري      ز پنبه دنيا توسط زميندرصد ا 73ست. امروزه ا مناطق نيمه خشكي همچون آسياي مركزي
در مناطق مديترانه و ساير مناطقي كه از اقليم خشك برخوردار بوده و از ه عمدبه طور ها  . اين زمينشود ميهستند توليد 

چـين از جملـه ايـن    هـايي از   بخـش ر دارند. مناطقي مانند ازبكستان، شمال هند، پاكسـتان و  برند، قرا كمبود آب رنج مي
ها كاسـته   آنسطحي ي و زيرزميني ها آبتوليد پنبه از ميزان  فرآيندآب در كاربرد  ه روز به روز به دليلهستند كمناطق 

. شايد آگاهي از شود مياي انجام  بياري قطرهحجم كمي از توليد پنبه توسط آ ،. با وجود كمبود آب در اين مناطقشود مي
درياچه و پر از آب بوده است و يا ديدن تر محل  پيشهايي از حركت شتر در جايي كه  صحنهديدن شرايط درياچه آرال و 

  ي بشود.تر بيشمشابه، باعث شود كه به موضوع آب مجازي و اهميت آن توجه هاي   بوم-زيستشرايط 

  در محدوده كشوري امنيت غذاييكردن جريان آب مجازي در ارتباط با  كمي -4-7

هاي تجارت جهاني كه بـا   مزاياي موفقيتاندازد.  محدوديت منابع آب شيرين، پيش از هر پيامدي، امنيت غذايي را به خطر مي
منطقه است. بر اساس ايـن گفتمـان،    تفكرات سنتي مزيت نسبي انطباق دارد، تابعي از گفتمان غالب در ارتباط با وضعيت آب در

ريـزان   برنامـه   رغـم ايـن گفتمـان،    پذير است. علي امكان تر بيشتامين امنيت اقتصادهاي خاورميانه از طريق دستيابي به منابع آب 
ر كنند. ايـن د  بخش كشاورزي در اين كشورها بدون داشتن تعريف مشخصي، از خودكفايي در آب و توليد مواد غذايي حمايت مي

گذاري كه از نظر سياسي پر هزينه هستند، به ندرت در برابر آزمون يا ارزيـابي عمـومي قـرار     حالي است كه چنين اهداف سياست
كنـد كـه ادعـا     كم در اين است كه اين امكان را فراهم مي  گذاران اهميت آب مجازي دست اند. براي سياستمداران و سياست گرفته

ورشان از طريق واردات مواد غذايي حل شده است و كشورهاي آنان در آب و توليدات خوراكي با آبي در داخل كش كنند مسايل كم
هـاي مربـوط بـه واردات آب     كند تا تصـميم  مشكل روبرو نيستند. به طور كلي، نتايج مربوط به بحث امنيت مواد غذايي، كمك مي

يا صادرات و توليدات داخلي مواد غذايي به درستي گـزينش   مجازي با درنظرگرفتن مالحظات امنيت مواد غذايي و تاثير واردات و
رويه يك محصول خوراكي منجـر   شوند. چراكه در برخي موردها، افزايش واردات به طور عملي به بيماري مردم ناشي از مصرف بي

ي   ). براي تهيـه 7- 4(جدول هاي مختلفي است  ي سناريوها و گزينه هاي مربوط به امنيت غذايي نياز به تهيه . براي واكاويشود مي
  ) انجام شود. 11- 4) تا (8- 4هاي ( اين سناريوها الزم است محاسبات جدول
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  امنيت غذاييهاي مختلف  گزينهسناريوها و شرح  -7- 4جدول 

هاگزينهسناريو
جهت 

خودكفايي
 جهت

 مشخصات كلي گزينهوابستگي
 وضعيت واردات، صادرات و توليد مواد غذايي

صادرات واردات داخلي توليد

سناريو 
1 

1گزينه 

 
 

خودكفايي كامل (وابستگي صفر به
 واردات غذايي)

 0توليد فعلي + معادل واردات فعلي
وضع 
موجود

وابستگي به واردات غذايي به ميزان2گزينه 
 درصد وضع موجود30

درصد  70توليد فعلي + معادل 
 واردات فعلي

 درصد وضع موجود 30
وضع 
موجود

وابستگي به واردات غذايي به ميزان3گزينه 
 درصد وضع موجود70

درصد  30توليد فعلي + معادل 
 واردات فعلي

 درصد وضع موجود 70
وضع 
موجود

 واردات فعلي توليد فعلي  -  وضع موجود
وضع 
موجود

سناريو 
2 

1گزينه 
وابستگي به كل واردات غذايي موجود

 20به عالوه افزايش واردات به ميزان 
 درصد توليد موجود

 درصد توليد فعلي 80معادل  
كل واردات موجود+ معادل 

 درصد توليد فعلي 20
وضع 
موجود

2گزينه 
وابستگي به كل واردات غذايي موجود

 50به عالوه افزايش واردات به ميزان 
 درصد توليد موجود

 فعليدرصد توليد  50معادل  
كل واردات موجود+ معادل 

 درصد توليد فعلي 50
وضع 
موجود

  ي محاسبات مربوط به ارتباط امنيت غذايي با منابع آب نمونه -
امنيت غذايي در نظر گرفته شده است. جزييات مربوط بـه ايـن   محاسبات مربوط به  )11-4( تا )8-4(هاي  در جدول

ي پيوست ارائه شده است. به طـور كلـي در ايـن     ها در گزارش راهنماي لوح فشرده ي اين جدول ي تهيه محاسبات و نحوه
ـ      ها، امكان بررسي تاثيرات هركدام از سياست جدول ه ايـن  هاي امنيت غذايي بر منابع آب مختلـف قابـل ارزيـابي اسـت. ب

  . شود ميزمان امكان تعيين سياست امنيت غذايي و تاثيرات آب بر بيالن منابع آب فراهم  ترتيب هم

  هزار تن -  1 نهيگز 1 ويسنار-1385در سال  غذاييحاصل از توليد، مصرف موجود و مصرف استاندارد محصوالت  خوراكيعناصر  -8- 4جدول 
 شرح سال

گندم
 معمولي

محصوالتسبزيجات برنج
 جاليزي

هاي دانهحبوباتقند و شكر
 روغني

تخم جات ميوه
 مرغ

شير گوشت
 خام

توليد 
فعلي + 
معادل 
واردات 
 فعلي

230.0717.21624.0 1358.02447.3 677.9 15779.94814.113789.83759.09235.3 جمع توليد و واردات
1280 4 1 469470 1193037937702739208422 ربوهيدراتك

 24 115 27 3919 284728409 ربيچ
 123 122 29 23928 186236665230160 پروتئين

 0 0 541252041747510712959521165290356483042348778602130522735540 انرژي (گيگاكالري)

رف مص
موجود

 112 278 30 1902 0 42111817200 صادرات غذايي فعلي
 0 0 0 0 0 000000صفر درصد واردات غذايي فعلي

 0 13 0 0 0 00003610 موجودي انبار
1512 453 200 1358545 1573848131367235879596678 الص مصرف غذاييخ

1192 2 1 469105 1189837937682609567422 ربوهيدراتك
 23 72 24 3912 283728409 چربي

 115 77 25 2396 185736664220160 روتئينپ
 0 0 0 5398112417471048129279011120443703983423487786021305506378 نرژي (گيگا كالري)ا

مصرف 
استاندار

 د

2058530883216 7725789 77193216836383631158643 كل
2534 15 82 2661112 5836253413356061154400 ربوهيدراتك

 48 494 2429 22220 1394814809 ربيچ
 244 525 2573 13666 911244112500152 روتئينپ

 0 0 2228944342273253784140 2647715811675423224714525923944469468 انرژي (گيگا كالري)
  گرفته از: يافته هاي تحقيق                 توضيح: مصرف استاندارد با توجه به ميزان جمعيت و رقم سبد مطلوب غذايي استخراج شده است.بر
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در سال  »توليد از مصرف استاندارد« و »مصرف از مصرف استاندارد«، »توليد از مصرف«ي ها وضعيتدر  غذاييشكاف عناصر  -9- 4جدول 
  هزار تن -1 نهيگز 1 ويسنار -1385

 شرح
گندم 
 معمولي

 سبزيجات برنج
محصوالت 
 جاليزي

قند و 
 شكر

 حبوبات
هاي  دانه

 روغني
 جات ميوه

تخم 
 مرغ

 گوشت
شير 
 خام

 
ف 

صر
ز م

د ا
ولي

ت
ود 

وج
م

 

 112 265 30 1902 0 0 361- 172 118 1 42 كل

359- 12 2 1 32 ربوهيدراتك  0 0 365 0 1 88 

 2 42 4 7 0 0 0 0 0 0 1 ربيچ

 8 45 4 22 0 0 0 1 0 0 5 روتئينپ

1391530- 53246 3162 4058 144081 نرژي(گيگا كالريا  0 0 1767175 0 0 0 

رف
مص

 
 از 

جود
مو

رد 
اندا

ست
ف ا

صر
م

 

 1704- 2635- 20384- 5244- 586 35 8438 4775- 5309 1597 8019 كل

567- 1258 6062 وهيدراتكرب  -346  8413 22 202 -1007  -82  -13  -1343  

6- 24 144 چربي  -5  0 0 169 -18  -2405  -422  -26  

48- 121 946 پروتئين  -29  0 8 103 -60  -2548  -448  -130  

954354- 5795625 27503966 ژي(گيگا كالريانر  -1480350  32570366 119834 2598573 -4872036  0 0 0 

ف 
صر

ز م
د ا

ولي
ت

ارد
اند

ست
ا

 

 1592- 2371- 20355- 3342- 586 35 8077 4604- 5427 1598 8061 كل

565- 1259 6094 وهيدراتكرب  -334  8053 22 202 -642  -81  -12  -1255  

6- 24 145 چربي  -5  0 0 169 -12  -2402  -379  -24  

47- 121 951 پروتئين  -28  0 8 103 -38  -2544  -403  -121  

951193- 5799683 27648046 گيگا كالريانرژي(  -1427104  31178836 119834 2598573 -3104860  0 0 0 

  از: يافته هاي تحقيق      توضيح: مصرف استاندارد با توجه به ميزان جمعيت و رقم سبد مطلوب غذايي استخراج شده است. برگرفته

  1 نهيگز 1 ويسنار -  1385در سال  مواد غذايي تيامن يها شاخص - 10- 4 جدول

 شرحرديف
گندم
 معمولي

محصوالتسبزيجات برنج
 جاليزي

قند و 
 شكر

دانه هاي حبوبات
 روغني

تخم ميوه جات
شير گوشتمرغ

 خام

 07/1 15/158/1 49/4 00/1 00/1 96/0 05/1 00/101/1 00/1ضريب خودكفايي (نسبت توليد به مصرف) 1

 00/0 00/000/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/000/0 00/0ضريب وابستگي (نسبت واردات به مصرف) 2

45/21 84/242/6 73/7 26/19 12/13662/9 89/50 27/6894/193 25/223 مصرف سرانه مواد غذايي (كيلوگرم) 3

4 
ضريب قابليت صادراتي (نسبت صادرات به

 توليد)
00/0 00/001/0 05/0 00/0 00/0 00/0 78/0 13/039/0 07/0 

 98/2 42/032/1 50/40 49/2 25/1 97/16 91/6 84/833/25 99/28 سهم توليد از كل توليد (درصد) 5

 00/0 00/000/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/000/0 00/0 سهم واردات از كل واردات (درصد) 6

 12/147/1021/4 66/71 00/0 00/0 00/0 47/6 04/044/4 58/1 سهم صادرات از كل صادرات ((درصد) 7

هزار  1 نهيگز 1 ويسنار -1385در سال  غذاييآب معادل در توليد، مصرف موجود و مصرف استاندارد محصوالت  زانيم -11- 4 جدول
  مترمكعب

 سبزيجات برنجگندم معمولي شرحرديف
محصوالت
 جاليزي

 حبوبات قند و شكر
دانه هاي 
 روغني

 جمع كل شير خام گوشت تخم مرغميوه جات

1 
يد فعلي + معادل واردات تول

 فعلي
31178283 16025385813935 1951549 2101547 3151860 6038126 36360381805269 5646611 140183194203108952

130530235188172838 3562956 1572209 809838 6038126 3151860 2183581 1862377 16021665764204 31095286 ف موجودمصر 2
3432294860156616156975924311078277636101502995235 2991054 263485 4341568 10706843525745 15251902 مصرف استاندارد 3
 14936113 9652959 2083655 2826200233060 0 0 82034- 89173 49732 372 82996 توليد از مصرف موجود  4

5 
مصرف موجود از مصرف 

 استاندارد 
15843384 531482 2238459 -24791911920096 160806 2605832-7791728-159997550-20748122-147105866-314822397

299886283-137452907-18664467-159764490-4965527-2605832 160806 23900181838062- 2288190 531854 15926380 توليد از مصرف استاندارد 6
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  محيطي در محاسبه آبرانه در نظرگرفتن مالحظات زيست -4-8

در ديدگاه محيط زيست تالش بر اين است كه آب قابل دسترس را در محيط به دست آوريم. براي محاسبه آب قابـل  
  .شود ميمحاسبه  مازاد آب در سه سطح سبز، آبي و خاكستري به شرح زير ،دسترس

  ارزيابي آب قابل دسترس -1- 4-8

  1ارزيابي آب آبي قابل دسترس -
ـ   دسـت آوريـم.   ه براي محاسبه آب آبي قابل دسترس در محيط الزم است كه ابتدا مقدار آب مورد نياز در محـيط را ب

سال  10مدت حداقل هاي ماهانه يك رودخانه در محيط براي  ز متوسط دادها توان ميدست آوردن آب مورد نياز ه براي ب
ميزان آب آبي قابل دسترس را طبق  توان ميكرد. چنانچه ميزان رواناب در ماه مورد نظر را داشته باشيم  گذشته استفاده

  دست آورد:ه ب) 8-4رابطه (
)4 -8(  blueWA [x, t] R[x, t] EFR[x, t]   

  كه در آن:
 blueWA x, t: ماه در  ميزان آب آبي قابل دسترسt  و محدودهx 

R[x, t] :محدوده  ميزان رواناب در ماه مورد نظر وx  
EFR[x, t]: سال گذشته است. 10ر در حداقل ميزان آب مورد نياز محيط كه برابر با متوسط دبي ماه مورد نظ  

كمبود آبرانه آب آبي را در محـيط از   شاخص توان مي tو ماه  x در حوزه قابل دسترسآبي پس از محاسبه ميزان آب 
  ه دست آورد:ب )9-4رابطه (طريق 

)4 -9(  blue
blue

blue

WF [x, t]
WS [x, t]

WA [x, t]
   

  كه در آن:
 blueWA x, t: ماه در  ميزان آب آبي قابل دسترسt  و محدودهx 

blueWS [x, t] ماه : شاخص كمبود آب آبي درt  و محدودهx  
 blueWF x,t ماه : ميزان آبرانه آب آبي درt  و محدودهx  

برابر با صفر باشد يعني نياز آبي محيط و رواناب بـا   xو محدوده  tكمبود آب آبي در زمان  شده اگر گفته ي طبق رابطه
از  تـر  بـيش  ،از صفر باشد يعني آب مورد نيـاز در محـيط   تر كم xو محدوده  tكمبود آب آبي در زمان  اگر هم برابر بوده و

  :برابر است) 10-4بر اساس رابطه ( xه ضمبود متوسط آب آبي در كل حوميزان آب در دسترس است. ك
                                                      

پذير است، اما انجـام ايـن محاسـبات نيازمنـد دسترسـي بـه اطالعـات آبـدهي كليـه           هر چند محاسبه آب قابل دسترس در زمان و محدوده معين، امكان -1
  هاست. هاي هيدرومتري و بررسي اثر سدهاي مخزني و انحرافي بر روي رژيم رودخانه ايستگاه



  107  28/01/96    آب  چهارگانه منابع ريمقاد ونديپ به مربوط هاي يافته كاربرد  شيوه تعيين - چهارم فصل

 

)4 -10(  
12

bluet 1
blue,ave

WS [x, t]
WS [x]

12


  

  كه در آن:
blue,aveWS [x] ميانگين كمبود آب آبي در محدوده :x  

12
bluet 1

WS [x, t]
 مجموع كمبود آب آبي در زمان :t  و محدودهx  

  ارزيابي آب سبز قابل دسترس -
براي محاسبه آب سبز قابل دسترس در محيط الزم است كه ابتدا تبخير و تعرق پايه و اساسـي محـيط زيسـت را بـا     

-Eتبخيـر و تعـرق واقعـي (    ،هاي موجود محاسبه كنيم و با استفاده از دستگاه SEAWATيه افزارهايي شب استفاده از نرم

actمقدار تبخير و تعرق واقعـي را از تبخيـر و تعـرق پايـه كـم كنـيم آب سـبز قابـل          . چنانچه) محيط را به دست آوريم
باشـد يعنـي در محـيط     تـر  بـيش ميزان آب سبز قابل دسترس از تبخير پايه  چنانچه .آيد ميدست ه دسترس در محيط ب

greenWFاز تر آب در دسترس كم كمبود آب نداريم و برعكس اگر ميزان [x, t] يعني در منطقه بـا كمبـود آب سـبز     باشد
  )11-4( رابطه  هستيم.روبرو 

)4 -11(   
 

green
green

green

WF x, t
WS [x, t]

WA x, t
  

  كه در آن:
greenWS [x, t] ماه : شاخص كمبود آب سبز درt  و محدودهx  

 greenWF x, t ماه : ميزان آبرانه آب سبز درt  و محدودهx  
  greenWA x, t: ماه در  ميزان آب سبز قابل دسترسt  و محدودهx   

ها، كه به صـورت   برابر است با جمع كمبود آب در تمام سال تقسيم بر كل ماه xكمبود متوسط آب سبز در كل حوزه 
  :) است12-4رابطه (

)4 -12(  
12

greent 1
green,ave

WS [x, t]
WS [x]

12


  

  كه در آن:
greenWS [x, t] ماه : ميزان كمبود آب سبز درt  و محدودهx  

green,aveWS [x] ميانگين كمبود آب سبز در محدوده :x  

  ارزيابي آب خاكستري در محيط -
. سـطح آلـودگي   شـود  مـي ) تعريـف  WLPدرجه سـطح آلـودگي اسـتاندارد (   براي محاسبه آب خاكستري در محيط، 

كننـدگي   ي از قـدرت برطـرف  نسـبت يـا مقـدار    كنـد  مياستاندارد عبارت است از درجه آلودگي روانابي كه از محيط عبور 
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كننـدگي آب جـاري    باشد يعني قدرت پاكدرصد  100آلودگي   چنانچه لودگي از جريان سطحي كه مصرف شده است.آ
واحـد   200به عنوان مثال اگر حد آستانه آلودگي آب در كشـاورزي   كننده باشد. د پاكتوان ميمصرف شده و ديگر ن كامال

ــراي كشــاورزي داراي   ــه ميــزان د نيتــرات باشــد ايــن آبواحــ 20نيتــرات باشــد و آب مــورد اســتفاده ب درصــد  10 ب
كنندگي دارد. متوسط سطح آلـودگي   قدرت پاكدرصد  90 كنندگي خود را از دست داده و ) از توان پاك100×200/20(

  است:) 13-4رابطه (برابر  xاستاندارد در كل حوزه 

)4 -13(  grayWF [x, t]
WPL[x, t]

R[x, t]
  

  كه در آن:
 grayWF x, t ماه : ميزان آبرانه آب خاكستري درt  و محدودهx  

WPL[x, t]ماه در  سطح آلودگي استاندارد : شاخصt  و محدودهx  
R:  ميزان رواناب در ماهt  و محدودهx  

 ارزيابي آب خاكستري در محيطيك مثال براي  ارائه  
 80-79تـا   45-44ي  دوره مربـوط بـه  ميـانگين درازمـدت    باشد ميمريز رودخانه كر ، مربوط به حوزه چ)2-4شكل (

هاي مهر تا اسفند با توجه بـه ميـانگين دبـي درازمـدت و      كه در ماه شود ميديده  گرفته، انجام محاسباتبا توجه به  .است
 باشـد.  مـي از ميانگين دبي مـورد نيـاز محـيط     تر كممحيطي  يك سال آبي ميزان آب در دسترس زيستدر ميانگين دبي 

در  .رودخانه برداشـت كـرد  آب از حد مجاز از  تر بيشها با كمبود آب روبرو است و نبايد  بنابراين محيط زيست در اين ماه
دبـي   هاي فروردين تا شـهريور ميـانگين   ماه ارديبهشت مقدار دبي رودخانه تقريبا با ميانگين درازمدت برابر است و در ماه

و محـيط زيسـت بـا     نمـود ي برداشت تر بيشآب از رودخانه  توان ميرو  از اينست از ميانگين درازمدت ا تر بيشرودخانه 
 كمبود آب روبرو نيست.
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 محيطي آب آبي قابل دسترس از ديدگاه زيست -2- 4شكل 

  ها شاخص اثر آبرانه - 4-8-2
  .شود ميشاخص اثر تعريف  ،براي هر يك از سه آبرانه آب سبز، آبي و خاكستري

  شاخص اثر آبرانه آبي -
محدوده  كننده در بي هر چه ميزان آبرانه يك محصول، توليدكننده خاص و يا مصرفآدر بررسي شاخص اثر آبرانه آب 

x  و در ماهt  بـا تغييـر هـر يـك از ايـن      شود ميبه محيط وارد  آسيبين تر بيشزياد باشد و كمبود آب آبي نيز باال باشد .
  .كند ميتغيير ) 14-4بر اساس رابطه (پارامترها ميزان اين اثر نيز 

)4 -14(     blue blue blue
x t

WFII (WF x, t * WS x, t )  

  كه در آن:

blueWFIIشاخص اثر آبرانه آبي :  

blueWF آبرانه آبي در زمان :t  (محدوده) و مكانx  

blueWS ميزان كمبود آب آبي زمان :t  (محدوده) و مكانx .است  
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  شاخص اثر آب سبز -
 و شـود  مـي ين ضـربه وارد  تـر  بـيش در محيط مصرف آب سبز باال باشد و كمبود آب نيز باال باشد بـه محـيط    چنانچه

 .شـود  مـي ي وارد تـر  كـم  آسيبميزان مصرف در محيط پايين باشد به محيط  وليدر محيط باال باشد آب كمبود  چنانچه
  :شود مي) محاسبه 15-4به شرح رابطه ( شاخص اثر آب سبز

)4 -15(     green green green
x t

WFII (WF x, t * WS x, t )  

  كه در آن:
greenWFIIشاخص اثر آبرانه سبز :  

greenWFسبز در زمان  آب : آبرانهt  (محدوده) و مكانx  

greenWS ميزان كمبود آب سبز در زمان :t  (محدوده) و مكانx .است  

  شاخص اثر آبرانه خاكستري -
  :شود ميمحاسبه  )16-4(خاكستري به شرح رابطه شاخص اثر آبرانه 

)4 -16(     grey grey
x t

WFII (WF x, t * WPL x, t )  

  كه در آن:
greyWFII :شاخص اثر آبرانه خاكستري  

greyWF : در زمان آبرانه خاكستري يا ميزان آلودگيt  (محدوده) و مكانx  
 WPL x, t : در زمان سطح آلودگي استانداردt  (محدوده) و مكانx .است  
ميزان سطح آلودگي در منطقه باال بوده و ميزان آلـودگي نيـز    چنانچه آيد ميبه دست  )16-4(كه از رابطه  طور همان

  .گذارد ميو اثر زيادي بر محيط داشته ين مقدار را تر بيششاخص اثر آبرانه خاكستري زياد باشد 

  منابع آبي مشترك (مرزي) و تجارت آب مجازي (تحليلي و توصيفي) - 4-9

براي بازشناسي و يافتن پيوند منابع آب مشترك (مرزي) و تجارت آب مجازي شايسته است توجه كـرد كـه تجـارت آب    
صادرات كاال ارتباط دارد و منابع آبي مشترك (ورودي يا خروجي) بـه منـابع آب آبـي ارتبـاط دارد. از     مجازي به واردات و يا 

ديدگاه اين دستورالعمل، براي يافتن هر ارتباطي، شايسته است انـواع منـابع چهارگانـه آب را يافـت و سـپس در محاسـبات       
ي آب شيرين هسـت  هتنابعمشترك به طور معمول مقدار م گنجاند و اقدام به واكاوي آن كرد. در اين مورد خاص، منابع آبي

 شـده اي (آب آبي سطحي) و كمتر از آن جريانات زيرسطحي (آب آبي زيرزميني) از مرز خارج  كه از طريق جريانات رودخانه
ع منـابع آبـي از   توانـد انـوا   شود. در حالي كه منابع آبي كه در كاالهاي وارداتي يا صادراتي وجود دارد مي يا به كشور وارد مي
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جمله آب آبي و آب سبز را شامل شود. آشكار است كه اين ارتباط از طريق تاثير هر كدام از اين منابع بر كـل بـيالن آب بـه    
كنـد. بـا داشـتن     افزار تجارت آب مجازي به يافتن عدد يادشده كمك مي ست. نرماآساني و در اين چهارچوب قابل شناسايي 

هاي مشـترك   توان آثار هرگونه اقدام بر حجم منابع خروجي يا ورودي را واكاوي كرد. منابع آب يچهارچوب محاسباتي باال م
شـده شايسـته اسـت تـاثير      ي و روابط كشورها همراه هست. به همان طريـق گفتـه  سياستگزارهاي جديد در زمينه  با چالش

  اند: ر از اين جملهكشف و تعيين شود. برخي موارد زي ،هرگونه سياست بر روي مقادير منابع آب
بـراي   هـا  شـبكه هاي مرزي وارداتي بـه كشـور و يـا گسـترش      هاي آبياري و زهكشي براي استحصال آب توسعه شبكه

هـاي   تواند در اين رابطه مطرح باشد. براي مثال پاكسـتان اقـدام بـه سـاخت شـبكه      كشور مي ها از آبجلوگيري از خروج 
امكان مهار اين منابع براي ايـران   نموده است كه در نتيجه آندست و در مرزهاي داخلي خود  آبياري و زهكشي در پايين

و ميزان آبي كه در اثـر توليـدات از كشـور    توان معادل آب مجازي براي اين منابع را محاسبه كرد  از دست رفته است. مي
هاي مرزي (همانند هيرمنـد در منطقـه    ثالث مورد نياز است را به حساب نقش ويژه اين منابع گذاشت. منابع آب رودخانه

  كند. سيستان) پايداري كشاورزي را در اين مناطق تضمين مي
هـاي سـطحي    ي، به توان كشور براي مهـار آب پس مبناي اصلي پيوند مسايل منابع آبي مشترك به تجارت آب مجاز

نشـدن منـاطق    ها در توليدات غذايي از نظر امنيتي و خـالي از سـكنه   بستگي دارد. منابع آبي مرزي نيز عالوه بر نقش آن
هر عاملي كه بـه نگهداشـت منـابع آبـي مـرزي و       از اين روداراي اهميت خاصي هستند.  ،مرزي از جمعيت (امنيت ملي)

و كـاهش وابسـتگي بـه واردات غـذايي از     بـوده  اين منابع در توليدات غذايي كمك كند براي اين منظور مفيد  استفاده از
بـه واردات مـواد غـذايي (از راه افـزايش واردات مـواد      توانـد   ميناحيه توليدات غذايي با كمك منابع آب مرزي از اين سو 

  پيوند بخورد. ،غذايي)
، يافتن رابطه منابع آبي مشترك و تجارت آب مجازي و يافتن آثار ثانوي ايـن دو بـر   افزون بر مطالب يادشده، جنبه ديگر

تـوان يـك چهـارچوب     هـاي مـرزي، بـا دشـواري مـي      پردازي روابط جهاني براي آب ي نظريه مسايل امنيتي است. در گستره
از  ؛يك كشور مسـلط و برتـر وجـود دارد   اي،  ي رودخانه داد. براي مثال در خاورميانه، در هر حوضه ارائهبينانه  مشخص و واقع

ي رود اردن اشاره كـرد.   ي رود نيل و اسراييل در حوضه فرات، مصر در سامانه- ي رود دجله توان به تركيه در سامانه جمله مي
ترين مسايل مـورد بحـث بـين ايـران و      هاي اخير به يكي از مهم برداري از منابع آب رودخانه هيرمند در سال همچنين، بهره

ريزي قـدرت   تواند به قابليت هر كشور براي طرح گرايانه، روابط مرزي مي افغانستان تبديل شده است. در يك چهارچوب واقع
 ارائـه هـا   مناسـبي را بـراي ايـن بررسـي     اصـول گرايانـه،   هاي عمـل  هاي برخاسته از نظريه اي ربط داده شود و رهيافت منطقه
شـوند، در آن چـه كـه بـوزان آن را      د منـابع مشـترك آب شـيرين مطـرح مـي     كند. مسايلي كه به طـور پيـاپي در مـور    نمي

در مورد خاورميانه تشـريح   1ي بوزان سازي كه به خوبي به وسيله  ي امنيت نامد نيز وجود دارد. نظريه ي امنيت مي زيرمجموعه
كنـد. بـوزان،    مي ارائهگرايانه  عهاي واق هاي عادي جدا ساخته و در نهايت تحليل هاي امنيتي را از سياست شده است، سياست

                                                      
1-Buzan, Barry and Waever, Ole., 2003 
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اي به شدت امنيتي كه شامل سه زير سامانه است تعيين كرده است. بر اسـاس   خاورميانه و شمال آفريقا را به عنوان مجموعه
اي است و رقابـت اصـلي بـراي منـابع آب مربـوط بـه شـرق         اي حاشيه اين نظريه، در خليج فارس و شمال آفريقا، آب مساله

اي بحرانـي، جايگـاه آن تنهـا بـه      رغم اهميت آب به عنوان مساله سراييل، اردن و فلسطين) است. با اين حال، عليمديترانه (ا
ها شامل مسـايل سـنتي    جلسه تر بيشي اردن محدود شده است و دستورات اصلي  گفت و گو بين كشورهاي ساحلي حوضه

ها را با تجارت آب  نسبت آن ،را بر منابع چهارگانه آب يافت است. در هر حال، شايسته است آثار هر گونه سياست يا تغييرات
و پاسـخ مناسـبي يافـت. از ديـدگاه عملـي الزم اسـت بـه سـطوح          نمودمساله را از طريق كمي بررسي  ،مجازي واكاوي كرد

ها و  يك اثر برجسته كه تكامل مدل 1و سيمونويك لداالنانها بر سر منابع آب توجه داشت.  مختلف يا شعاع مكاني كشمكش
تاريخچـه   ارائـه انـد. در ايـن دسـتورالعمل، ضـمن      دهد براي يونسكو تهيه كرده تجارب مربوط به حل ناسازگاري را نشان مي

  ها، چهار مثال موردي زير مورد موشكافي قرار گرفته است: ها و مدل مربوط به تكامل نظريه
  توسعه انرژي برق آبي در كانادا –
 در اروپا 2از آب رودخانه دانوب هفاده چندمنظوراست –

 ناسازگاري جهاني بر سر منابع آب بين اياالت متحده امريكا و كانادا –

  درياچه آرال در آسيا –
هـاي   آبريز، منابع توليدكننده تعارضات به طور عمده كاستي ي حوضهو سيمونويك در سطح  ناندااللبر اساس ديدگاه 

ستند كه بر اين اساس چهار ابزار كلي براي كاهش كشمكش و ناسازگاري بر سر منابع آب حقوقي و مشكالت اقتصادي ه
  وجود دارد: ابزار نهادي، ابزار حقوقي، ابزار فني و ابزار اقتصادي.

ها و ناسازگاري بر سر منابع آبي مرزي (مشـترك)،   بنابراين از ديدگاه نقش تجارت آب مجازي در كاستن از كشمكش
يزان اهميت اين منابع را در هر كشور مشخص كرد. براي مثال، منابع آب رودخانه هيرمنـد بـراي كشـور    شايسته است، م

درصـد طـول آن در    95ست. اين رودخانه كه نزديك بـه  ا درياهاي آزاد ندارد بسيار مهم اافغانستان كه هيچگونه مرزي ب
هاي آبياري و زهكشي زير پوشش آن، بخـش قابـل    و گسترش شبكه »كجكي«كشور افغانستان قرار دارد و با احداث سد 

محيطي و تامين منابع آب شهرهاي زابل  كشور افغانستان را به خود اختصاص داده است، از ناحيه زيست  توجهي از حقابه
ب اين رودخانـه  ست كه منابع آاست. به طور تقريبي نزديك به نيم قرن او زاهدان نيز براي ايران داراي اهميت راهبردي 

هاي سياسي دوجانبه مساله حقابه ايـران از   براي دو كشور ايران و افغانستان مورد منازعات بوده و به طور معمول با رايزني
اين رودخانه تا حدودي حل شده و دست كم در حد تامين منابع آب مخازن طبيعي آب در داخل مرز ايران كـه موسـوم   

كنند، تامين شـده   د و آب شهري و روستايي به ويژه شهرهاي زابل و زاهدان را تامين ميهستن »4تا  1هاي  نيمه چاه«به 
هاي آغازين را به سمت توسعه برداشته است و به دنبال آن با  هاي اخير، كشور افغانستان گام است. در همين حال در سال

                                                      
1- Nandalal, K. D. W. and Simonovic, Slobodan P., 2003 
2- Danub River 
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اي مصـارف آب شـهري و روسـتايي    رشد احتمالي جمعيت روبرو خواهد شد و حتي براي جمعيت موجـود آن، تقاضـا بـر   
ي ادامـه دارد  تر بيشنوشيدن و ..) افزايش خواهد يافت. همين وضعيت در ايران با شتاب -شستشو -فضاي سبز-(بهداشت

ي  و شهر زاهدان با سرعت به يك كالنشهر در جنوب شرق كشور تبديل شده است كه توسعه ظرفيت انتقال آب به وسيله
ست. بنابراين با توجـه بـه افـزايش تقاضـا     اها پي در پي در دستور كار مديران اين كالنشهر  مهني خطوط انتقال آب از چاه

ي كشـمكش و   رود دامنـه  ، انتظار مـي و افغانستان براي منابع آب به ويژه مصارف شهري و روستايي در هر دو كشور ايران
توانـد در   چه نقشـي مـي  «كه تجارت آب مجازي،  ناسازگاري بر سر منابع آب رودخانه هيرمند افزايش يابد. اكنون ببينيم

  »كاستن از دامنه كشمكش بر سر منابع آب رودخانه هيرمند داشته باشد؟
گفته شد كه عمده مصارف آب رودخانه هيرمند در ايـران بـراي مصـارف شـهري و روسـتايي و در كشـور افغانسـتان        

هري و روستايي نيز موجب انتقال تابع تقاضاي آب بـه  رود مصارف ش اكنون براي مصارف كشاورزي است كه انتظار مي هم
سمت راست و باال شود. چون براي كاهش كشمكش و ناسازگاري الزم است بازيگران را تعيين كرد، در يك نگاه كالن، دو 

ي دستگاه وزارت امور خارجه، مامور كـاهش كشـمكش و    طرفين كشمكش هستند كه به واسطهو افغانستان كشور ايران 
زگاري خواهند بود كه از كارشناسان فني وزارت نيرو نيز كمك خواهند گرفت. در سطح جغرافيايي هر كشور نيز بايد ناسا
نفعان محلي از جمله كشاورزان و شركتهاي آب و فاضالب و همتايان آن در كشور افغانسـتان را شناسـايي كـرد و در     ذي

د دخالت داد. بـه طـور معمـول، در خـالل گفتگوهـا، جايگـاه       فرايند گفتگو براي كاهش كشمكش بر سر منابع آب هيرمن
هاي يادشده آشكار خواهد شد. منظور اين است كه تا زماني كـه مسـايل    تجارت آب مجازي در كاستن از دامنه كشمكش

مـدخل محلـي بازشناسـي نشـوند      نفـع و ذي  هاي آبشناختي و بدون حضور عوامـل ذي  بر سر منابع آب در محدوده عرصه
هـايي   ست. ولي از ديدگاه نقش تجارت آب مجازي در اين حـل ايـن مسـاله، راهكارهـا همـان     اشمكش ناممكن كاهش ك

رود. از جمله اينكه واردات مواد غذايي توسـط كشـور افغانسـتان و در     هستند كه از ظرفيت تجارت آب مجازي انتظار مي
كشاورزان افغاني كه از منابع آب رودخانه هيرمند  انديشي براي افزايش اشتغال و معيشت جايگزين براي همان حال، چاره

تواند به آزادشدن بخشي از حقابه رسمي و قانوني ايران از اين رودخانه كمك كند.  داراي حقابه هستند به طور معمول مي
كـه از  سازي براي كاستن از مصـارف آب شهرنشـينان و روسـتائياني     هاي فرهنگ ها و پروژه در طرف ايراني، اجراي برنامه

درصـد   50تـا   30كنند به كاهش مصرف آب شهري و روسـتايي دسـت كـم بـه ميـزان       ها استفاده مي نيمه منابع آب چاه
پوشي از حقابه ايران از هيرمنـد نيسـت    مصرف موجود كمك شگرفي خواهد كرد. البته اين كاهش مصرف به منزله چشم

تـوان   كنـد و كماكـان مـي    ياسي بين دو كشـور كمـك مـي   فشارهاي سآن بلكه به كاهش فشارهاي اجتماعي و به دنبال 
شـود همچنـان كـه     . راهكار اخير براي طرف ايران، لزوما به تجارت آب مجـازي مربـوط نمـي   نمودكشمكش را بهتر اداره 

واردات آب به صورت فيزيكي از رودخانه هيرمند به ايران نيز برابر با واردات آب مجازي به كشور نيسـت چـون در عمـل    
ه صورت فيزيكـي وارد كشـور   بيي وارد كشور نشده است كه معادل آب مجازي آن محاسبه شود. بلكه تنها منابع آب كاال

شـوند و بـه طـور مسـتقيم بـه منـابع آب        شود كه در تحليل منابع چهارگانه آب، جزو منابع آب آبي قلمداد مـي  ايران مي
كنـد. پـس، بـراي اسـتفاده از ظرفيـت تجـارت آب        يدا نميمجازي (از جمله آب مجازي آبي يا آب مجازي سبز) ارتباط پ
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مجازي براي كاهش كشمكش بر سر منابع آب مرزي مشترك (آب آبي)، الزم است منابع چهارگانه آب را شناخت و آگـاه  
ترين نقشي كه تجارت آب مجـازي بـراي    ريزي براي كاهش كشمكش كجاست. اساسي بود كه جايگاه اين منابع در برنامه

تواند داشته باشد اين است كه با اهرم واردات يا صاردات كاال، فشـار   از دامنه كشمكش بر سر منابع آب مرزي ميكاستن 
بر روي منابع آب در مصارف مختلف شـهري، روسـتايي، صـنعت و كشـاورزي كاسـته شـود و بـه ايـن ترتيـب بـا انجـام            

  هاي تكميلي از ظرف تجارت آب مجازي نيز كمك گرفت. سياست

هـا در ارتبـاط بـا     ها و همكاري امنيتي، پتانسيل اختالفات، منازعات، صلح-اي سياسيه جنبه -4-10
  تجارت آب مجازي

توان ارتبـاط آن   هر جايي كه اختالفات بر سر منابع آب مشترك در سطح مرزي و بين كشورها وجود داشته باشد مي
كشف تاثير تجارت آب مجازي بر افـزايش يـا    را با تجارت آب مجازي يافت كه در بند پيشين توضيح داده شد. ولي براي

  كاهش اختالفات و منازعات بر سر منابع آب در محدوده داخل كشور به دو نكته بايد توجه كرد:
شود نه در محدوده بين دو استان. منظور اين است كه براي  يكم اينكه تجارت آب مجازي در محدوده ملي تعريف مي

و يا نقش تجارت آب مجازي در كاهش منازعات و اختالفات بر سر منابع آب حتمـا   هاي سياسي و امنيتي شناسايي جنبه
در قلمروهـاي بـين    تـر  بـيش بايد به مباني تجارت آب مجازي توجه كرد. به اين معني كه اختالفـات بـر سـر منـابع آب،     

كـه ريشـه كشـمكش و    المللي است. دوم اينكه بايـد ديـد    اي در سطح بين اي هست ولي تجارت آب مجازي مقوله حوضه
ناسازگاري بر سر منابع آب چيست تا بتوان نقش تجارت آب مجازي را بر آن يافت. همچنين براي اينكه ريشه كشـمكش  

درصـد از   92بر سر منابع آب را يافت بايد ديد كه اين منابع به طور عمده در چه نوعي از مصرف قرار دارد. چون بيش از 
شود. اطالعات اخير كمك  درصد از منابع آب زيرزميني مصرف مي 92درصد از از اين  60منابع آب در بخش كشاورزي و 

  كند تا تاثير منابع آب آبي و سبز ناشي از تجارت آب مجازي بر نياز داخلي كشور به منابع آب آبي يا سبز را يافت. مي
ايتي و كشـمكش در  براي مثال، فرض كنيم كه پساب منابع آب يك منطقـه شـهري (آب خاكسـتري) موجـب نارضـ     

تواند بر كاهش آن تاثير داشته باشد يا خير؟ چون منابع  دست شود و پرسش اين باشد كه آيا تجارت آب مجازي مي پايين
گذارد بنابراين در اين مورد خاص، واردات  آب آبي و سبز ناشي از واردات كاالها بر مصرف آب شهري (آب آبي) تاثير نمي

از واردات آب مجازي) بر كاهش كشمكش و ناسازگاري بر سر منابع آب خاكستري تاثير نـدارد  كاال (آب آبي و سبز ناشي 
كند. اگرچه بايد توجه كرد كه همان كاالها، حجم قابل توجهي  و واردات آب مجازي كمكي به كاهش اين ناسازگاري نمي

شده توسط همـان   ناشي از كاالهاي مصرفكنند كه به صورت آب آبي و آب سبز   از منابع آب مجازي را به كشور وارد مي
شود. ولي اين منابع توسط خانوارها مصرف شده و تنها سطح مصرف آب شهري را به خـاطر   خانوارهاي شهري برآورد مي

پوشـي كـرد. البتـه چنانچـه      تـوان از آن چشـم   دهد كه مي شستشو يا توليد فاضالب خانگي، به ميزان ناچيزي افزايش مي
هـاي   توان بخشي از پساب خانه اد خوراكي ساكنان يك شهر از واردات كاال به دست بيايد آنگاه ميبخش عمده مصرف مو
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شود محاسبه كرد و آنگاه به اين نتيجه رسيد كه  شهري را كه مربوط به مصرف و شستشوي اين ميزان كاالي وارداتي مي
ه گرفت كه واردات آب مجازي بر افزايش كشمكش واردات آب مجازي در توليد پساب خانگي تاثير داشته و در ادامه نتيج

  و ناسازگاري بر سر پساب شهر يادشده تاثير داشته است.
به طور چنانچه واردات آب مجازي از طريق واردات مواد غذايي موجب كاهش فشار بر منابع آب زيرزميني شود  همين

تـوان انتظـار داشـت بـا      ي بكاهد و پس از آن، مـي تواند از فشار بر منابع آب براي تامين در بخش كشاورز مي خودي خود
آبريز و تخصيص مناسـب منـابع آب در سـطح     حوضهريزي يكپارچه منابع آب در سطح  هاي تكميلي يا برنامه ريزي برنامه

  موثر باشد. ،كشاورزي نيست حوضه آبريز بين مصارف مختلف، واردات مواد غذايي براي كشوري همانند ايران كه كشور
توان تاثير تجارت آب مجازي را بر كاهش كشمكش و  در گام بعدي همچون شيوه كلي يافتن منابع چهارگانه آب، مي

ست كه بتـوان مسـير فشـار بـر     اگيري  شود اين تاثير زماني قابل اندازه اختالفات بر سر منابع آب يافت. البته يادآوري مي
ن مقادير منابع چهارگانـه آب برآمـده از تجـارت آب مجـازي بـر كـاهش       توا گيري كرد. يعني زماني مي منابع آب را اندازه

بـا توجـه بـه    گيـري كـرد.    گيري كرد كه تاثير آن بر مصارف آب در كشاورزي را اندازه كشمكش بر سر منابع آب را اندازه
كاهش سطح زيركشت كاستن از فشار بر منابع آب ناشي از است و محاسبه تاثير گيري تا حدودي دشوار  اين اندازهكه  آن

محاسبه تاثير تجارت آب مجـازي بـر    )،ستابر  به واقع حذف اراضي كشاورزي امري زمان(اراضي كشاورزي، آسان نيست 
  كاهش كشمكش آسان نيست.

توان بين تجارت آب مجازي و كاهش كشمكش بـر سـر منـابع آب پيونـد مناسـبي يافـت. مطالـب         به اين ترتيب مي
توان براي آشنايي بـا دامنـه بحـث كمـك      ها مي آورده شده است. از اين يافته 3بطه در پيوست تكميلي ديگري در اين را

هاي سياسي و امنيتي و اختالفات بـر سـر منـابع آب بـا تجـارت آب       گرفت. ولي كليات چهارچوب يافتن پيوند بين جنبه
  مجازي همان است كه گفته شد.

(تحليلـي و   شـت محصـوالت كشـاورزي   مصارف آب در بخش كشاورزي در ارتباط با الگوي ك -4-11
  توصيفي)

درنگ الزم است تاثيري كه الگوي كشت بر منـابع   شود بي از ديدگاه كمي، هنگامي كه از الگوي كشت سخن گفته مي
گذارد تعيين شود. پس از آن، چون تغييـرات الگـوي كشـت امكـان دارد بـه تـراز تجـاري         آب آبي، سبز  و خاكستري مي

تبط شود و براي مثال كاهش سطح زيركشت يك محصول در داخـل كشـور، نيـاز كشـور بـه آن      محصوالت كشاورزي مر
محصول را تامين نكند و در نتيجه واردات آن محصول ضروري شود، بنابراين مقاديري از منابع آب آبي و سـبز بـه ميـان    

خـورد و   نابع آب مجازي پيونـد مـي  شود. بنابراين الگوي كشت از اين جا به م آيد كه به واردات آب مجازي مربوط مي مي
توان تاثيرات الگوي كشت و آب مجازي را در شرايطي بررسي كرد كه تغييرات الگوي كشـت بـه واردات يـا صـادرات      مي
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تـوان و   محصوالت كشاورزي بينجامد. وگرنه در شرايطي كه تغييرات الگوي كشت بر منابع آب مجازي تاثير نگذارد، نمـي 
  دي بين اين دو يافت. نياز هم نيست كه پيون

تـوان ورودي منـابع    در همين راستا، چنانچه در نظر باشد تا تاثير تجارت آب مجازي بر الگوي كشت تعيين شود، مـي 
آب مجازي (اعم از منابع آب آبي يا سبز ناشي از واردات آب مجازي) را بر بيالن تعيين كرد و معادل منابع آبي و سـبز را  

گذارد. اگرچه همه اينها يك محاسبه ساده منـابع آب   ريزان  شت تغيير ايجاد كند در اختيار برنامهتواند در الگوي ك كه مي
آبي و سبز ناشي از وادرات يا صادرات آب مجازي است ولي چون اين محاسبات تنها بر پايـه تعيـين منـابع آب ناشـي از     

هـاي آن را   توان يافته كند مي ن منابع آب عمل ميواردات يا صادرات آب مجازي نيست بلكه در يك سامانه مبتني بر بيال
  در چهارچوب مشخص تراز منابع آب و تاثيرات آن بر يكديگر تعيين كرد.
كردن فشار روي منابع آب است. بهتر است به اين  از ديدگاه كيفي، كاربرد تجارت آب مجازي به عنوان روشي براي كم

نواحي كه قيمت آب خيلي زياد است و صادرات محصوالتي كـه نيـاز    موضوع توجه داشت كه واردات محصوالت پر آب به
تواند به عنوان يك اصل در نظر گرفته شود. در ارتباط با تقاضاي آب بايد گفـت كـه فشـار     به مقدار آب زيادي ندارند مي

و صادركننده بـين   روي منابع آب به ويژه در نواحي داراي كمبود آب بايد كاسته شود. اگر چه تمام كشورهاي واردكننده
منابع با ارزش هستند. ولي از نظر اقتصادي بايد گفـت كـه كشـورهايي كـه داراي آب كمـي هسـتند بايـد واردكننـده و         

خشك در خاورميانه مشكالتشـان را بـه    كشورهاي داراي منابع آب عظيم بايد صادركننده باشند، خيلي از كشورهاي نيمه
اند. برخي از اين كشورها  هاي مبتني بر اين مسايل (آب مجازي) مرتفع كرده تژيهاي امنيت غذايي و استرا وسيله سياست

اند  مثل اسراييل، صادرات و توليد محصوالت پرآب (منظور محصوالتي است كه احتياج به آب زيادي دارند) را كاهش داده
  كنند. گونه محصوالت را وارد مي كشورها در عوض اين  و اين

توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف كـرد، وضـعيت    ي كه به شكل ساده ميكارايي مصرف آب كشاورز
باشـد. ايـن در    كيلوگرم بر مترمكعب مـي  7/0كند و در حال حاضر در كشور  استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص مي

كيلـو   6/1د كارايي مصرف آب به بايد عد 1400حالي است كه براي تامين مواد غذايي جمعيت رو به رشد كشور در سال 
توان به كاهش تلفات  افزايش يابد. در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي مترمكعبگرم بر 

آب از طريق كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي اشاره كرد. با در نظر گرفتن ايـن كـه   
ميليـون   10، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بـر  شود مياز كل توليدات كشاورزي كشور ضايع درصد  15كم  دست

كيلـوگرم بـر مترمكعـب)، مقـدار      63/0كردن مقدار كارايي مصرف آب محصوالت توليدي (يعني رقم  . با لحاظشود ميتن 
  .شود ميميليارد مترمكعب  15ضايعات آب از طريق ضايعات محصول بيش از 
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هاي  هاي تخصيص آب و تدوين طرح هاي مديريت و برنامه نقش آب مجازي در اصالح سياست -4-12
  توسعه منابع آب در سطح ملي و محلي

در اين رابطه نيز بايد تاثير منابع چهارگانه منابع آب را ناشي از تاثيرات تجارت آب مجازي پيدا كرد. بـر ايـن اسـاس    
هاي توسعه منابع آب را يافت و پـس از   هاي تخصيص منابع آب و برنامه برنامههاي مديريت و  بايد در آغاز مفهوم سياست

ها يافت. تجارت آب مجازي بـه طـور معمـول بـا واردات آب مجـازي همـراه هسـت.         آن تاثير تجارت آب مجازي را بر آن
آب كـه بـه بهانـه گسـترش      هاي توسعه منـابع  بنابراين بايد ديد كه اگر كشور اقدام به واردات مواد غذايي كند آنگاه طرح

برداري از منابع آب زيرزميني كاسته خواهد  شوند ديگر توجيه نخواهند داشت و يا اينكه بهره اراضي كشاورزي، توجيه مي
  گيري شود. ها اندازه كند تا تاثير تجارت آب مجازي بر اين طرح شد. همين چهارچوب كمك مي

هاي پي در پي و تغييرات جوي، امنيت غذايي  توان گفت كه به دليل خشكسالي با اين چهارچوب و به صورت كلي مي
درصـد توليـدات كشـاورزي     80كه در دهه هفتاد حدود   اي به كشاورزي آبي وابسته است. در حالي كشور به طور فزاينده

درصد مواد خـام زراعـي و بـاغي از كشـاورزي آبـي بـه دسـت         90اكنون بيش از  آمد. هم ايران از اراضي آبي به دست مي
درصد محصـوالت كشـاورزي در    60كه حدود   ). در حالي2005زاده  درصد است (علي 40آيد. اين وابستگي در جهان  مي

(حيـدري   شـود  مـي درصد از مواد خام زراعي در اراضي ديـم توليـد    8آيد در ايران فقط  جهان از اراضي ديم به دست مي
). آمار يادشده بيانگر وابستگي شديد توليدات كشاورزي به منابع آب اسـت. بـا توجـه بـه محـدوديت شـديد آب و       1388
وري و كارآيي مصـرف آب   هاي مناسب، افزايش توليد كشاورزي در ايران بايستي به طور عمده از طريق افزايش بهره زمين

در بسياري از مناطق كشور  تر بيشكه امكان دسترسي به آب به ويژه در بخش كشاورزي به دست آيد. الزم به ذكر است 
محيطي آب در حال افزايش است.  كه مصارف صنعتي، كشاورزي، شهري و روستايي و زيست رو به كاهش است. در حالي 

ميليـارد مترمكعـب در سـال     116كـل آب مصـرفي در ايـران بـه      1400بيني جاماب در سـال   به طوري كه مطابق پيش
). از طـرف  2006ميليارد مترمكعـب اسـت (جامـاب     130ه بسيار نزديك به ميزان آب تجديدپذير كشور يعني رسد ك مي

هاي زيرزمينـي افـزايش    هاي چند ساله اخير براي خودكفايي مواد غذايي، فشار بر منابع آب به ويژه منابع آب ديگر تالش
ين واردكننـدگان گنـدم در جهـان بـود، در     تـر  بـزرگ ه ايران در زمر 2008و  2000هاي  كه در سال يافته است. درحالي 

اي بـر منـابع آب وارد    كشور در زمينه توليد گندم به خودكفايي نسبي رسيد و اين فشار فزاينده 1386و  1385هاي  سال
هايي براي بهبود مديريت منابع آب در دست مطالعه و اجراست، ولـي   ). گرچه در حال حاضر اقدام1388ساخت (موسوي 

شده هنوز مديريت منطقي و استفاده از آب نياز به برنامـه و اقـدامات اساسـي دارد. بـا توجـه بـه        هاي انجام  تمام تالشبا 
رسد كه دو رويكرد مكمل جهت كاهش فشار بر منـابع   هايي كه فراروي مديريت آب كشاورزي قرار دارد به نظر مي چالش

  آب كشور وجود دارد كه عبارتند از:
  و كارآيي مصرف آب به ويژه در بخش كشاورزي افزايش بهروري –
  سازي الگوي تجارت خارجي محصوالت كشاورزي (واردات آب مجازي) بهينه –
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وري آب حتي در مـورد   رويكرد اول در درجه اول اهميت قرار دارد. زيرا ناكارآيي مصرف آب كشاورزي به كاهش بهره
توان از نظر فيزيكـي بـا    خواهد شد. كارآيي مصرف آب را ميمحصوالتي كه داراي كارآيي باالي مصرف آب هستند منجر 

كـارآيي اقتصـادي   كاهش مصرف آب در واحد محصول توليدي افزايش داد. افزون بر آن، در شرايط خاص امكـان بهبـود   
وري اقتصادي كمتري دارند به محصوالتي كـه ارزش   بر كه بهره تخصيص دوباره آب از محصوالت آبمصرف آب از طريق 

صادي باالتري دارند وجود دارد. به عنوان مثال به جاي كشت محصوالتي مانند علوفه، محصـوالت بـا ارزشـتري ماننـد     اقت
  ميوه و سبزي كاشته شود.

  تجارت آب مجازي از طريق بهبود الگوي تجارت خارجي محصوالت كشاورزي
نه (كارآيي اقتصـادي مصـرف آب) در سـه    برداري بهي براي كشور ايران آب به عنوان كاالي اقتصادي است. مساله بهره

سطح مطرح است: سطح محلي (مزرعه و خانوار)، سطح حوضه و سطح جهـاني. كـارآيي مصـرف آب در سـطح مزرعـه را      
اندرز و سـاير ابزارهـاي مـديريتي افـزايش داد. در      هاي آب آوري گذاري آب، استفاده از فن توان از طريق سياست قيمت مي

هاي كالن اقتصادي قرار دارد. در سطح  تحت تاثير سياست تر بيشمصارف رقيب مطرح بوده و سطح حوضه ارزش آب در 
آب جهـان افـزايش    توان به وسيله تجارت آب مجازي بين مناطق پر آب و كم الملل) كارآيي مصرف آب را مي  جهاني (بين

تي كه نياز آبي كمتري دارنـد در داخـل و   سازي الگوي تجارت خارجي كشور توليد محصوال رود كه با بهينه داد. انتظار مي
ي دارند مورد توجه قرار گيرد. زيرا پيروي از چنين سياستي به منزله وارد تر بيشواردات بخشي از محصوالتي كه نياز آبي 

  براي رويارويي با كمبود آب به شمار آيد. تواند راهكاري  كردن آب مجازي است كه مي
ين درآمد را از تر بيشمبود آب روبروست (مانند ايران) بايد محصوالتي توليد كند كه از نظر اقتصادي، كشوري كه با ك

ي نياز داشـته و يـا بـازده كمتـري در واحـد آب      تر بيشهر واحد آب مصرفي ايجاد كند و در مقابل محصوالتي كه به آب 
هـاي   ي و همچنـين در تـدوين سياسـت   ريزي به منظور خودكفاي تر وارد كند. در برنامه كنند از كشورهاي پر آب توليد مي

  توسعه منابع آب و سياست بازرگاني، توجه به اين حقيقت حايز اهميت بسيار است.
الزم به ذكر است كه فوايد رويارويي با كمبود آب از طريق سياسـت واردات آب مجـازي را بايسـتي بـا اثـرات منفـي       

د روستايي و امنيت غذايي مقايسه كرد. به طور كلي به دليل بر بر اقتصا احتمالي ناشي از واردات محصوالت كشاورزي آب
وري آب بـه عنـوان يكـي از راهكارهـاي ايـن       بودن وضعيت منابع آب كشور افزايش بهـره  تشديد محدوديت آب و بحراني

زي وري در مقياس كالن، تجارت آب مجـا  هاي افزايش بهره گونه كه اشاره شد يكي از راه مشكل شناخته شده است. همان
خشك جهان با افزايش جمعيت و تشديد بحران منابع آبي  هاي اخير در بسياري از كشورهاي خشك و نيمه است. در سال

سياست تجارت آب مجازي به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در تامين امنيت موادخوراكي اين جوامع مطرح شده اسـت.  
بر آبي را كه براي توليـد آن نيـاز    تواند با واردات كاالهاي آب ميخشك قرار دارد  كشور ما نيز كه در منطقه خشك و نيمه

كند حفظ كنـد و از ايـن طريـق نيـاز      ها كه بازده باالتري به ازاي آب مصرفي توليد مي است براي استفاده در ساير بخش
در بسياري  تر بيشمين آب كه تا  اي در بر دارد خواهد شد. به ويژه آن تري به توسعه منابع آب كشور كه هزينه فزاينده كم

  .شود ميتر  از مناطق كشور روز به روز مشكل



  119  28/01/96    آب  چهارگانه منابع ريمقاد ونديپ به مربوط هاي يافته كاربرد  شيوه تعيين - چهارم فصل

 

افزون بر لزوم بررسي تاثير اين سياست بر اقتصاد روستايي، وابستگي مواد غذايي و ميزان اعتماد به بازار جهاني مـواد  
ين زمينه روابـط حـاكم بـر    غذايي نيز بايستي در تدوين سياست بازرگاني محصوالت كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. در ا

هايي است كه بايد در نظـر گرفتـه    ها، قيمت يارانه مواد غذايي از جمله چالش  هاي كشاورزي و تعرفه تجارت جهاني، يارانه
اي آب و كاهش اثـرات   تواند جايگزين مناسبي به جاي انتقال بين حوضه شود. ولي اين حقيقت كه تجارت آب مجازي مي

اي كه به تعقيب سياسـت خودكفـايي بـر      مار آيد شكي وجود ندارد. از سوي ديگر به فشار فزايندهمحيطي آن به ش  زيست
. براي كشوري كـه منـابع   شود مياي است كه روز به روز حادتر  منابع آبي كشور وارد كرده (به ويژه آب زيرزميني) مساله

تواند امنيت غذايي را تضمين  سياست خودكفايي نمي بر در اختيار دارد ادامه ارزي كافي براي واردات برخي محصوالت آب
  هاي زيرزميني منجر خواهد شد. كند. چرا كه اين سياست در نهايت به نابودي ارزشمندترين منابع آب كشور يعني آب

 اي هاي سازه تر اشاره شد، راهبرد تجارت آب مجازي به عنوان يك اقدام مكمل همراه با ساير اقدام گونه كه پيش همان
تواند بـه عنـوان تنهـا راهكـار      اي منابع آب كشور راهكار مناسبي است. ولي اين راهبرد نمي اي در مديريت پايه و غيرسازه

  وري آب و بهبود مديريت مصرف آب كشور تلقي شود. جايگزين براي افزايش بهره

  هاي آمايش سرزمين و طرح مجازيتجارت آب  -4-13

ها و منابع  اجتماعي در پهنه سرزمين نسبت به قابليت-هاي اقتصادي عاليتتوزيع متوازن و هماهنگ جغرافياي كليه ف
يفيـت و  ، كنگـري  جـامع  ،گويند. از مهمترين خصوصيات برنامه آمـايش سـرزمين   طبيعي و انساني را آمايش سرزمين مي

 "طبيعي و محيطيمنابع "و  "سرمايه"، "جمعيت"سازماندهي فضايي آن است. پايدارترين آرايشي كه به سه مولفه مهم 
شناسي، برهان بنيادين اينكه  ود. از ديدگاه آسيبش برنامه آمايش سرزمين ناميده مي، شود يك منطقه يا سرزمين ختم مي

اي از كشـور   هاي كاغـذ مانـده و هيچگـاه در هـيچ منطقـه      ريزي آمايش سرزمين تنها روي برگه سال برنامه 60نزديك به 
خواسـته بـه طـور يكچانبـه اعمـال       گردد به اينكـه دولـت مـي    فراهم نشده است بازميسازي آمايش سرزمين  امكان پياده

حكمراني كند. در تجارت آب مجازي، سر و كار با منابع چهارگانه آب هست. از ديدگاه عملياتي همواره بايد رد پاي منابع 
العمل عمل كرد. بحث آمايش سـرزمين  آب را در اين منابع چهارگانه دنبال كرد و در همان حال بر پايه مباني اين دستور

 حوضـه هاي يك دشت، يـك   اي و از ديدگاه آبشناختي با عرصه كه موضوعي است كه پيوندهايي با سطوح محلي، منطقه
آبريز فرعي و يك حوضه آبريز اصلي دارد. راهنماي حاضر، تعيين رابطه تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب را در دستور 

هاي آمايش سرزمين بـه   گاه پيوند تجارت آب مجازي به مبحث آمايش سرزمين، به طور مشخص،  برنامهكار دارد. از ديد
  شود.  مقوله تجارت آب مجازي در ادامه شرح داده مي

شود. به اين ترتيب هنگامي كـه   ريزي براي حفاظت از محيط زيست در قلمرو آمايش سرزمين انجام مي هرگونه برنامه
هـاي آمـايش سـرزمين     برداري از منابع آب زيرزميني مغايرت شديد با طـرح  بدانند كه براي مثال بهرهريزان كشور  برنامه

شود. منظور اين است كه خاستگاه آغازين بين دو مقوله آمايش سرزمين و  دارد، ورود به بحث تجارت آب مجازي آغاز مي
وله جنبه داخلي دارد. در حالي كه تجـارت آب  ريزي آمايش سرزمين هست. چون اين مق تجارت آب مجازي، همان برنامه
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تجـارت  "بايـد   شود. به طور اصولي نمي مجازي جنبه بيروني دارد و به واردات و صادرات كاال از مرزهاي كشور مربوط مي
شده در فرايند توليد كـاال   معادل دانست. بلكه ميزان آب مصرف "شده در فرايند كاال ميزان آب مصرف"را با  "آب مجازي

 "آب مجـازي ". مقولـه تجـارت آب مجـازي، فراتـر از     تر بيشهمان آب مجازي (اعم از آب آبي و سبز) هست و نه چيزي 
شـده در فراينـد توليـد     در عمل همان آب (آبي و سـبز) مصـرف   "تجارت"بدون مفهوم عملياتي "آب مجازي"است. بلكه 

گذارد. مفهوم تجـارت نيـز    ، بر آمايش سرزمين تاثير ميكاالهاست. واردات كاال كه به معناي واردات آب آبي و سبز هست
ريزي باشـد   تواند داراي ويژگي برنامه در عمل زماني كه واردات و صادرات موثر بين دو محدوده جغرافيايي برقرار باشد مي

سياسـي بـه   پذير باشد. در كشورهايي كه شيوه مديريتي كشور بر پايه حكومت متمركز هست، تقسيمات  به عبارتي برنامه
  صورت استاني است كه با شيوه مديريتي كشور از نوع فدرال به طور كامل متفاوت هست.

براي مثال، در ايران، گندم توليدي در استان فارس، مربوط به يك بازار يكپارچـه در كـل كشـور هسـت. ايـن گنـدم       
يابد و بـراي مصـارف سـاليانه     نتقال ميهاي كشور از جمله استان سيستان و بلوچستان ا توليدي به سيلوهاي ساير استان

شود. براي كشور ايران، اين جابجايي، از ديدگاه تجارت آب مجازي، صفر بوده و هيچگونه منابع آبي جابجا نشـده   انبار مي
ع ريـزي منـاب   تواند در برنامه است ولي در كشور آلمان و يا آمريكا (با نظام مديريتي فدرال) اين جابجايي بين دو ايالت مي

مقادير قابل تـوجهي آب آبـي و سـبز      "آب مجازي"آب از طريق تاثير بر الگوي كشت موثر باشد. در هر حال، از ديدگاه 
هـاي تجـارت آب مجـازي بـراي      توان اين دو بحث را به يكديگر پيوند زد و از ظرفيـت  جابجا شده است. پس هنگامي مي

  هاي عملي مقوله تجارت آب مجازي توجه شود.  جنبهريزي آمايش سرزمين كمك گرفت كه به مباني و  برنامه
شـود در حـالي كـه آمـايش      ريزي منابع آب در سطح ملي مربوط مـي  كاربرد اصلي بحث تجارت آب مجازي به برنامه

هاي هيدرولوژيك يك جنبه آن هست كه چون  شود و جنبه اي مربوط مي هاي محلي و منطقه در مقياس تر بيشسرزمين 
ريـزي تجـارت آب    گيرنـد. برنامـه   مرزهاي سياسي هماهنگ نيستند بنابرايد لزوما در يك اولويت قرار نميمرزهاي آبي با 

گيرد مربـوط بـه    وري منابع آب در سطح يك كشور مورد استفاده قرار مي مجازي كه به طور مشخص با هدف بهبود بهره
ين به كارايي و پايـداري انـواع منـابع توليـد و     ريزي آمايش سرزم آبريز. ولي برنامه حوضهسطوح كالن هست و نه سطوح 

ريزي تجـارت آب مجـازي دارد.    ي نسبت به برنامهتر بيشهاي بسيار  انجامد و پيچيدگي دستيابي به يك توسعه پايدار مي
ريزي آمايش سـرزمين در   توان كرد پيوند خاصيت تجارت آب مجازي در سطح كالن به برنامه ترين كمكي كه مي برجسته
ريزي آمايش سرزمين كوچكتر شود خاصـيت آن در موفقيـت و    ه يك دشت است و هر چه مقياس عمل در برنامهمحدود

هاي كوچكتر وارد شـويم از خاصـيت بحـث تجـارت آب مجـازي كاسـته        شود. ولي هر چه به مقياس تر مي در عمل افزون
شويم از  چه به محدوده دشت نزديك مي گردد كه هر شود. اين ويژگي به همان ويژگي بحث تجارت آب مجازي بر مي مي

هاي آمـايش سـرزمين افـزوده     شود و به ويژگي بحث در بحث تجارت آب مجازي كاسته مي "تجاري"ويژگي و معناداري 
شود و در محـدوده   شود. در كاربرد تجارت آب مجازي براي ايران، در محدوده كوچكتر، اطالعات تجارت محدودتر مي مي

ريـزي   شود. به همين ترتيب در مقايسه بين كاربرد تجارت آب مجازي در برنامه بشناختي دشوارتر مي، اطالعات آتر بزرگ
دهـد. بـراي مثـال، چنانچـه تجـارت آب       آمايش سرزمين همين ويژگي در جايگاه يك مانع عملياتي خودش را نشان مـي 
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و  85000فهان كـه بـه ترتيـب بـا شـمار      هاي فـارس و اصـ   هايي همانند استان بر در استان مجازي به كاهش توليدات آب
ريـزي   ها داراي كاربري كشاورزي هستند كمك كند اين پيامد به نوبه خود بـا برنامـه   حلقه چاه آب كه عمده آن 65000

  آمايش سرزمين نزديك و هماهنگ هست. 
ديگر پيونـد زد. بـا رعايـت    هايي با يكديگر دارند را به يكـ  توان دو مقوله كه تنها نزديكي اكنون بايد ديد كه چگونه مي

ريزي آمـايش سـرزمين كمـك گرفـت. بـراي       هاي تجارت آب مجازي براي برنامه توان از ظرفيت نكات يادشده در باال، مي
رسيدن به اين هدف، شايسته است نقاط مشترك دو مقوله را يافت و سپس در حد امكان از ظرفيت تجـارت آب مجـازي   

  آب مجازي به شرح زير هست:كمك گرفت. پس مراحل پيوند تجارت 
ريزي بايد از توانش و  گيرد. در هنگامه اين برنامه ريزي آمايش سرزمين براي هر منطقه انجام مي در آغاز برنامه –

  ظرفيت تجارت آب مجازي در سطح ملي آگاه بود.
  ريزي آمايش سرزمين يك فهرست عملياتي تهيه شود. از كمك تجارت آب مجازي به برنامه –

ريـزي در سـطح    ريزي در سطح ملي است. آمـايش سـرزمين يـك برنامـه     ساس، تجارت آب مجازي يك برنامهبر اين ا
داري بين اين دو برقرار سازد. مثال ديگر  ريزي آمايش سرزمين اين است كه پيوند منطقي و معني محلي است. هنر برنامه
كه براي مثال از توليدات آبي استان فارس به ميزان  هاي صادرات و واردات كشور اعالم شود ريزي اينكه چنانچه در برنامه

هكتار بايد كاسته شود، مساله بعد اين است كه از ديدگاه عملياتي اين تصميم بايد بر پايه يك توافق محلي بـا   200000
آنان نداشتن  هاي آمايش سرزمين همان نبود مشاركت ذينفعان و نقش هاي كشاورزي باشد. به واقع گره اصلي طرح تشكل

ريزي بر پايه آمايش سرزمين نشان بدهد كه بـر پايـه توافـق و     هاي مديريتي است. هنگامي كه نتايج برنامه ريزي در برنامه
توان از ظرفيت تجارت  برداري از منابع آب آبخوان مشخص شده باشد پس از آن مي همكاري دولت و ذينفعان، ميزان بهره

اي كمـك گرفـت. بنـابراين تجـارت آب مجـازي در صـورتي كـاربرد         ي منطقـه آب مجازي براي رسيدن به توسعه پايـدار 
اي به نتايج مورد نظر برسند و آنگاه از توانش تجارت آب مجازي كمـك   هاي منطقه ريزي كند كه برنامه اي پيدا مي منطقه

اي كمك گرفـت. چـون    هاي منطقه ريزي توان از ظرفيت تجارت آب مجازي براي برنامه گرفته شود و به طور مستقيم نمي
ريـزي آمـايش    طور كه گفته شد در كشور ايران، خاستگاه تجارت آب مجازي در سطح ملي است و خاستگاه برنامـه  همان

ريزي دولـت هسـت كـه در آن     هاي برنامه اي و محلي دارد. يا اينكه واردات برنج يكي از اهرم سرزمين نيز خاستگاه منطقه
ر مناطق گرم كشت اثر بگذارد. ولي چون سـازوكار آن در سـطح ملـي هسـت در     كند بر كاهش كشت برنج د كوشش مي

بينند در همان حال، برنجكاران شمالي و كامفيروزي مرودشـت هـم از    حالي كه برنجكاران در مناطق گرم كشور زيان مي
بحث تجارت آب مجـازي  برداري از  بينند. با اين گفته بايد توجه شود در سطوح استاني امكان بهره اين سياست آسيب مي

هاي اين بحث استفاده كرد. ولي اين گفتـه بـه ايـن معنـا نيسـت كـه        توان از ظرفيت وجود ندارد و تنها در سطح ملي مي
ريزي براي الگوي كشت  تجارت آب مجازي پيوندي با مزرعه ندارد. اتفاقا دارد؛ منتها اين پيوند پس از اين هست كه برنامه

يدات مزرعه با توجه به شرايط كم آبي سنجيده شود و پس از آن با اهرم هاي صـادرات و واردات  گرفته شود و جايگاه تول
  هاي توليدات داخلي را برطرف كرد.  تعديل الزم را به عمل آورد و كاستي
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شود. اگر از ديـدگاه آمـايش    مثال ديگر مربوط به ساماندهي شبكه آبياري و زهكشي در محدوده دشت كوار فارس مي
هكتار اراضي زراعي و باغي در اين دشت با آمـايش   10000توسعه شبكه آبياري و زهكشي در « سرزمين بررسي شود كه

سرزمين سازگار هست و زيركشت بردن اين توليدات مغايرتي با پايداري منابع آب و خاك ندارد و در همان حـال كمـك   
پـذير هسـت ايـن     لت اگر صادرات كشاورزي از دشت امكـان ، در اين حا»بخش كشاورزي به اشتغال، نيز مورد تاييد است

توليدات به صادرات آب مجازي خواهد انجاميد. بر خالف اين، چنانچه گسترش شبكه آبياري و زهكشي در ايـن دشـت و   
توانـد از طريـق واردات    گسترش اراضي كشاورزي مغاير با پايداري منابع آب و خاك باشد با آنگاه تجارت آب مجازي مـي 

  اي كمك كند.  هاي توسعه منطقه شدن اثرات منفي اين سياست بر برنامه صوالت كشاورزي به كممح
شايد مثال ديگري مساله را روشنتر كند: تمركز اصلي صنايع فوالد در كشور در استان اصفهان هست كه ايـن اسـتان   
در قلب فالت مركزي كشور قرار دارد. از ديدگاه آمايش سرزمين شايسته است كـه ايـن صـنايع در يـك منطقـه حاشـيه       

حلقه چاه آب كشـاورزي داراي رتبـه دوم تعـداد     65000 شدند نه در يك استان كه با دارابودن ساحلي درياها مستقر مي
هاي آن استان ضربه زده است و احتمال تخليه استان هم دور از ذهـن   هاي آب هست و همين مساله بر پيكره آبخوان چاه

ه دهد كـ  نيست. پس توسعه صنايع فوالد در استان اصفهان بر پايه آمايش سرزمين نبوده است. اكنون اين مثال نشان مي
بـود كـه ايـن     كنـد بنـابراين بهتـر مـي     اگر در كشور سنگ آهن كافي، ساخت و احداث كارخانجات فـوالد را توجيـه مـي   

كارخانجات در كنار سواحل خليج فارس يا درياي عمان يا يـك رودخانـه پـرآب در محـل ورد بـه درياهـاي آزاد سـاخته        
گاه براي زماني هست كه توليـد فـوالد در كشـور داراي توجيـه     شدند تا اين صنايع به آبخوان نياز نداشته باشند. اين ن مي

اقتصادي باشد. هنگامي كه توليد فوالد توجيه ندارد كه مساله از اساس حل اسـت. حـال در همـين شـرايط، تجـارت آب      
يـز  شدن صنايع يادشده بـه صـنايع يادشـده ن    تواند از طريق واردات فوالد به حل مساله كمك كند و با تعطيل مجازي مي

كمك شود و بر اين مساله تاثير بگذارد. از ديدگاه تجارت آب مجازي، واردات فوالد در عمل به معناي كاهش مصـرف آب  
توان تاسيسات صنايع فوالد را در مكان مناسب برقـرار كـرد كـه در     در بخش صنعت فوالد هست. اگرچه گفته شد كه مي
  جارت آب مجازي نخواهد بود. آن حالت، ديگر نيازي به حل مساله از راه سياست ت

بنابراين هوشمندي در پيوند اين دو بحث آنجاست كه به خاستگاه اين دو بحث توجه شود و آنجايي كـه تجـارت آب   
اي، ايـن دو بحـث بـه يكـديگر      هاي محلي و منطقـه  كند و آمايش سرزمين بر پايه ظرفيت مجازي در سطح ملي عمل مي

هـاي يكـديگر را پوشـش     ريزي متمركز، كاسـتي  توانند در نظام برنامه اين دو مقوله ميگرايي،  كمك كنند. از ديدگاه عمل
ريـزي در زمينـه تجـارت  آب     ي و برنامـه سياسـتگزار دهند. بدون اينكه به اصول اوليه هر كدام آسيب وارد شود. چراكـه  

هـاي كشـور    بـين اسـتان  ريزي بي اثر و ناممكن هست و همـان طـور كـه گفتـه شـد       مجازي در سطح محلي، يك برنامه
توان از مفاهيم صادره و وارده كمك گرفت نه صـادرات و واردات.   اختياراتي براي صادرات و واردات وجود ندارد و تنها مي

كنـد كـه ايـن گنـدم از      به اين ترتيب كه گندم خروجي از استان فارس، از ديدگاه تجارت آب مجازي زماني معنا پيدا مي
ركات ثبت شده و از كشور خارج شود و معادل آب آبي و سبز آن محاسبه شود و در تراز تجارت ايران خارج شود و در گم

آب مجازي منظور شود. اگر نظام مديريت كشور به صورت فدرال باشد آنگاه اين بحث در سـطح هـر فـدرال معنـي پيـدا      
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لوگيري كنند. ولي مسـوولين اسـتان   توانند از صادرات محصوالت آب بر از يك فدرال ج كند و مسوولين هر فدرال مي مي
ريـزي   هاي كشور كه نياز دارند صادر نكنند. مگـر اينكـه بـر پايـه برنامـه      توانند گندم توليدي را به ساير استان فارس نمي

پوشـي كننـد كـه در حالـت اخيـر،       آمايش سرزمين كه مورد موافقت مسولين كشور قرار گرفته است از توليد گندم چشم
شود كه خاستگاه آن ارتباطي با تجارت آب مجازي ندارد. بنابراين گندم توليـدي در   آمايش سرزمين ميبحث وارد مقوله 

شود و آنگاه كشاورزان به طور معمول گندم را  ريزي مي هر استان در سطح كشوري و شوراي اقتصاد براي خريد آن برنامه
گيرد. به همين خاطر است  هايي كه كمبود دارند قرار مي اندهند و دوباره در بوته انتقال به است به مراكز خريد تحويل مي

ريـزي دارد. چراكـه ابزارهـاي صـادرات و      شود بحث تجارت آب مجازي در سطح ملي قابليت اجرايي و برنامه كه گفته مي
شـوند. در   ريزي مي هاي گمركي به طور ملي برنامه شود و سياست ريزي مي واردات در ايران در سطح ملي و متمركز برنامه

گيرنـد و در عمـل مفهـوم     ها در بازار محصوالت كشاورزي در سطح ملي قرار مي همان حال توليدات در هركدام از استان
رود. چـرا كـه كـل بـازار محصـوالت كشـاورزي در كشـور، يـك بـازار يكپارچـه هسـت كـه              صادرات و واردات از بين مي

معناست و همينكه مفهوم واردات و صـادرات   آب مجازي) در آن بيسازوكارهاي واردات و صادرات (بازوهاي اصلي تجارت 
شود. چرا كه ديگر امكان استفاده از  خاصيت مي داراي مفهوم حقوقي بين دو استان نباشد در عمل، تجارت آب مجازي بي

  رود.  هاي واردات و صادرات براي كنترل الگوي كشت از بين مي اهرم
سـازي   هاي دولت در هر استان، برنامه آمايش سرزمين مناسبي پيـاده  كردن سياست توان با لحاظ بنابراين در عمل مي

ها را با اهرم تجارت آب مجازي تراز كرد. سياست تجارت آب مجازي، بسيار ساده است.  كرد و پس از آن خروجي سياست
سـازگار بـا تـوان    هـاي   بر در يك كشـور خشـك بايـد خـودداري شـود و كشـت       به اين ترتيب كه از كشت محصوالت آب

وري آب بااليي برخوردار هستند را در اولويت كشت قرار داد. برنامه آمايش سـرزمين نيـز بـه ايـن      شناختي كه از بهره بوم
كند. بنابراين بهتر است كه در برنامه آمايش سرزمين تصميمات گرفتـه شـود و سـپس بـا تجـارت آب       ها توجه مي مولفه

بر، با اصول آمايش سـرزمين نيـز تعارضـي     بر و واردات محصوالت آب حصوالت كم آبمجازي تراز شود. اگرچه صادرات م
هـاي   توانند بـا اهـرم   دهد. پس مديران در سطوح استاني نمي ندارد كه نزديكي و كاربرد عملي اين دو مقوله را افزايش مي

  شوند.  ريزي مي ها در سطح ملي برنامه ريزي الگوي كشت و مديريت آب كنند و اين اهرم صادرات و واردات اقدام به برنامه

  تنظيم صادرات و واردات محصوالت كشاورزي و شناسايي نسبت آن با الگوي كشت محصوالت كشاورزي -
كشاورزي ايران در يك سده اخير از يك كشاورزي معيشتي به يك كشاورزي تجاري تبديل شده است. الگوي كشـت  

شده است كه تنظيم الگوي كشت در قلمرو وظايف وزارت  و تاكنون تصور مي امري است كه در قلمرو حكمراني بازار است
جهاد كشاورزي است؛ به واقع وزارت جهاد كشاورزي با دستكاري در قيمت محصوالت كشاورزي در تعيين الگوي كشـت  

از طريـق   هـا  شود. بلكه دولـت  محصوالت موثر است. در هيچ كجاي جهان هم الگوي كشت، به صورت اجباري تعيين نمي
گذارند. تجربه در عرصه نشـان داده اسـت    گيري كشاورزان براي كشت محصوالت تاثير مي ي بر رفتار و تصميمسياستگزار

به عنوان مهمترين متغير در گزينش الگـوي كشـت مـوثر اسـت. بـه       »بيني كشاورزان از قيمت فروش محصول پيش«كه 
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درصد است و سهم عامل قيمـت   10حظات ديگر كشت كمتر از طوري كه سهم هرگونه عامل مربوط به آب و خاك و مال
هاي سياستي كـه بـر    درصد است. از سوي ديگر، مادامي كه كشاورزان در تنظيم بسته 90در تعيين الگوي كشت بيش از 
شـود در   گذارند، نقشي نداشته باشند، آنگاه هرآنچه به تنهايي توسـط دولـت تعيـين مـي     عامل قيمت محصوالت تاثير مي

بر هسـت را توصـيه كنـد     آب گذارد. معناي روشن اين گفته اين است كه چنانچه دولت محصوالتي كه كم عرصه تاثير نمي
كنند. پـس   كشاورزان دوباره با توجه به ارزيابي كه از قيمت محصول دارند اقدام به تعيين الگوي كشت مورد نظر خود مي

توان با دشواري ولي در عمل و بـا رعايـت زمـان تـدريجي،      اورزان ميبا تمركز بر عامل قيمت و در هماهنگي كامل با كش
بـر و تـدريجي    آبي را در عرصه پياده كرد. فراموش نشود كه تغيير الگوي كشـت امـري زمـان    الگوهاي كشت سازگار با كم

در چنـد سـالي   ي كشت گندم جالب است.  برداران در زمينه هاي زودهنگام نيست. توجه به واكنش بهره است و جزو اقدام
ديدند ولـي آن را   ريال بود، كشاورزان با وجودي كه از كشت اين محصول زيان مي 4000كه قيمت تضميني گندم حدود 

دادند. به واقع كشاورزان به خاطر احساس امنيتي كه از دريافت بهاي گندم داشـتند و بخشـي از    در الگوي كشت قرار مي
را در الگوي كشت قرار دادند. به اين ترتيب با كشت تابستانه (محصوالت جاليز  داده آن شان را پوشش مي نقدينگي مزرعه

رسند و يا شايد زيان ببينند. به واقع قيمت تضميني گندم، ستوني براي كشاورزان اسـت   و صيفي) يا به سود هنگفتي مي
ي افتادنـد بتواننـد رهـايي پيـدا     كنند تا چنانچه در دام منحني تار عنكبوتي محصوالت صيفي و جاليز كه به آن تكيه مي

شود كه كشاورزان تا چه اندازه هوشمندانه و عقالني و در همين حال با نگاه تجاري به توليد عمل  كنند. بنابراين ديده مي
  گزينند. كنند و الگوي كشت را بر مي مي

دارد. موفقيت هر  »آبي كم الگوي كشت سازگار با«سازي راهكار تجارت آب مجازي، پيوند ناگسستني با سياست  پياده
تواننـد   هـاي تعـاوني توليـد روسـتايي مـي      اكنون اتحاديه شركت دوي اين راهكارها بستگي به مذاكره با كشاورزان كه هم

هـاي اجـراي    بسـت  رفـت از بـن   پذير است. بنابراين تا زماني كه بـرون  نمايندگي اين جامعه را بر عهده داشته باشند امكان
سـازي نيسـت. يـادآوري     سازي نشود، راهكار تجارت آب مجازي هم قابـل پيـاده   پياده »آبي ر با كمالگوهاي كشت سازگا«

شود هرگونه دخالت دولت در واردات و صادرات محصوالت كشاورزي و تعيين قيمت تضـميني محصـوالت كشـاورزي     مي
اجـازه رفتـار درسـت اقتصـادي و      انجامـد و  به اختالل در بازار محصوالت مـي  تر بيشبدون هماهنگي با جامعه كشاورزي 
  كند.  آبي را از كشاورزان سلب مي گزينش الگوي كشت سازگار با كم

  پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از تغيير ساختارها در نتيجه توسعه تجارت آب مجازي - 4-14

اري را كنـد و شُـم   سازي هرگونه سياست، بـه طـور معمـول  شُـماري را خوشـبخت مـي       ي، پيادهسياستگزاردر حوزه 
ي تجارت آب مجازي نيز همينطور هست و به طور معمول با خطاهايي همراه هست كه شايسته است سياستگزاردرمانده. 

اين خطاها گرفته شود. براي مثال واردات محصوالت كشاورزي در صورتي كه به انتقال منحني عرضه به سـمت راسـت و   
شـود و ايـن مسـاله بـه زيـان جـدي        انـد مـي   ي كـه وارد شـده  هـاي محصـوالت   باال بينجامد موجب كاهش ناگهاني قيمت

هـاي   هاي كـالن تجـارت آب مجـازي بـا سياسـت      توليدكنندگانĤن محصوالت خواهد انجاميد. پس شايسته است سياست
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تـوان   اي تراز شوند تا از پيامدهاي منفي اجتماعي آن كاسته شود. البته با دشواري مي مشخص در سطوح محلي و منطقه
ديدگان از ناحيه آسيب اقتصادي كه  جارت آب مجازي را به مسايل فرهنگي پيوند زد؛ مگر اينكه گفته شود زيانسياست ت

گذارد اين پيامد منفي بـه حسـاب    هاي آموزشي و فرهنگي خانوار كشاورزان بر جا مي بينند و تاثير منفي كه بر بودجه مي
رود به دنبال اجراي سياست تجارت آب مجازي كـه موجـب    سياست تجارت آب مجازي گذاشته شود. هر چند انتظار مي

شـود، پيامـدهاي اجتمـاعي پـيش بيايـد، ولـي        كاهش سطح فعاليت كشاورزي و كاهش اشتغال در بخش كشاورزي مـي 
بيني الزم براي جايگزيني اشتغال در بخش كشاورزي شود. به  ديدگان، پيش توان با گسترش فعاليت صنعتي براي زيان مي

توان فهرستي از پيامدهاي اجراي هرگونه واردات و صادرات محصوالت كشاورزي را تهيه كرد و نسـبت بـه    ب مياين ترتي
  اثر اقدام كرد. ها را خنثي يا كم اعتباري) آن-هاي فني هاي اجرايي (حمايت هاي تكميلي و بسته تهيه برنامه
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بيالن متعارف منابع آب اي از  نمونه
(آبي) در يك محدوده جغرافيايي 

هاي مطالعاتي الر و   (محدوده
  استان فارس)-ميناب
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   محدوده جغرافيايياي از بـيالن متعـارف منـابع آب (آبـي) در يـك       نمونه - 1پيوسـت  

  
 چرخه آب زيرزميني در محدوده مطالعاتي الر به عنوان نمونه در يك سال آبي معين -1-1شكل پ.

  57/75حجم بارندگي محدوده مطالعاتي:              

 آبخوان آهكي

  آبخوان آبرفتي
  تخليه  تغذيه

09/39تبخير و تعرق:    

25/45بارندگي ارتفاعات: 

 69/3نفوذ:            

90/0جريان سطحي: 46/2جريان سطحي:

 52/28تبخير و تعرق:

32/30بارندگي دشت:   

 90/0نفوذ:            

%1/94 

%0/3 

%0/3 %4/5 

%4/86

%2/8 

جريان سطحي از 
 هاي آهكي: برداشت چاه 55/2 ارتفاعات غير موثر: 

 تغذيه آبخوان آبرفتي:
 ها: آبدهي چشمه

 آبدهي قنوات:
 تغذيه از حوضه مجاور:

ذخيره در ارتفاعات يا خروج از حوضه:

24/3 
45/0 
0 
0

0
0/0

 08/14جريان سطحي مازاد:   

090/0هاي سطحي در آب انبار: مصرف آب

41/1ها:ها و قناتتبخير از جريان سطحي، مانداب

خروجي از 
 68/12حوضه 

مصرف شرب و صنعت از
هاي سطحي و  آب

  660/3زيرزميني 

هاي  مصرف آب
  82/9زيرزميني 

  مصرف كشاورزي
39/9  

  مصرفمازاد 
00/0  

  تغيير حجم ذخيره
62/4  

74/15ها:   هاي سطحي و چشمهمجموع جريان

جريان سطحي از 
حوضه مجاور (گراش):

 73/4جريان سطحي از دشت مجاور: 

35/1 از ارتفاعات و نفوذ از سطح آبخوان:
00/0 ورودي از محدوده مجاور:

56/1 هاي سطحي:از جريان
28/5 برگشتي از مصارف:

20/8 جمع:

  خروجي زيرزميني: 

 تبخير از آب زيرزميني:   0

3  
  0  زهكشي: 
82/9  تخريه چاه، چشمه و ... : 
82/12  جمع: 
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  نمودار چرخه آب محدوده مطالعاتي -
رسـد بخشـي تبخيـر و     آب در طبيعت مسير چرخشي دارد. از ميزان آبي كه توسط نزوالت جوي به سطح زمـين مـي  

، شـود  مـي مانده بخشي توسط گياهان به صورت تبخير و تعرق از دسـترس خـارج    . از ميزان باقيگردد ميه جو بر بدوباره 
. بـا اسـتفاده از چرخـه آب    شـود  مـي هاي زيرزميني و سطحي از محـدوده خـارج    ماند به صورت جريان آنچه كه باقي مي

هاي  آب در واقع ابزاري است براي كنترل دوباره مولفهتوان همه عوامل ورودي و خروجي را بررسي كرد. نمودار چرخه  مي
كننـدگان   كه يك مدل مفهومي از وضعيت تبادل آب در يك محدوده براي استفاده طوري  مطالعاتي، به بيالن در محدوده

 )2-1.پ(شـكل   ميناب،مطالعاتي بيالن آب در محدوده ي تصوير روشني از  ارائهنمايد. به منظور  ريزان ترسيم مي و برنامه
  . است  تهيه شدهچرخه آب در اين محدوده 

باشـد كـه    مـي  مترمكعـب   ميليـون  39/125مطالعـاتي   دهد كه ميزان بارندگي در سطح محـدوده  مينشان  شكلاين 
از  مترمكعـب   ميليـون  86/39. شـود  مـي در ارتفاعـات نـازل    مترمكعـب   ميليون 7/64مترمكعب در دشت،  ميليون 69/60

. بنـابراين مجمـوع توليـد آب در ايـن     شـود  مياز بارندگي در ارتفاعات تبخير  ميليون مترمكعب 91/35بارندگي دشت و 
و ارتفاعـات   مترمكعـب   ميليـون  83/20باشد كه از مجموع بارنـدگي مفيـد دشـت     مي ميليون مترمكعب 62/49محدوده 

-هاي رودان و جغين ورود آب سطحي از محدودهب با توجه به ين ترتيه ااست. ب  آمده دسته ب مترمكعب  ميليون 79/28
تخـت، كـل ميـزان    -مكعـب) از محـدوده شـميل    ميليون متـر  3/6( مكعب) و آب زيرزميني متر  ميليون 8/252( توكهور

حجـم آب خروجـي و    باشـد.  مـي  مترمكعب  ميليون 72/308مجموع در ها  شده در محدوده و حجم ورودي  هاي توليد آب
هاي سطحي و  است كه شامل مصرف خالص از آب  برآورد شده مترمكعب  ميليون 09/317لص از اين محدوده، مصرف خا
مكعـب، تبخيـر از آب زيرزمينـي     متر  ميليون 56/17تبخير از سطح آزاد آب برابر با  ،مترمكعب  ميليون 09/84زيرزميني 

هاي زيرزميني خروجي و انتقالي برابـر بـا    و جريان بمترمكع  ميليون 64/214هاي سطحي خروجي و انتقالي  ، جريان8/0
  است.   شدهدر نظر گرفته  مترمكعب  ميليون 4/51باشد. حجم آب برگشتي از مصارف در حدود  صفر مي
 37/8مطالعـاتي سـاالنه   ها از ذخاير ثابت اين محـدوده   ها و خروجي ه براي برقراري توازن ميان وروديديد كتوان  مي
  كه بايستي براي كنترل آن تمهيدات مديريتي الزم انديشيده شود. شود ميبرداشت  مترمكعب  ميليون
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  چرخه آب در محدوده مطالعاتي ميناب- 2-1.پ شكل

  

  حجم بارش متوسط بر سطح محدوده
39/125 

 بارش بر سطح ارتفاعات
70/64

  بارش بر سطح دشت
69/60 

تبخير و تعرق
 91/35 واقعي

 بارش مفيد
79/28 

  بارش مفيد
83/20 

تعرق تبخير و
 86/39 واقعي

  مجموع توليد آب در محدوده
62/49 

 جريان سطحي ورودي و انتقالي
80/252 

 جريان زيرزميني ورودي و انتقالي
30/6 

72/308ها  مجموع آب توليد شده و ورودي

هاي  مصارف از آب
  سطحي و زيرزميني

49/135 

ها ومصارف از درياچه
  ها كفه
56/17 

از آبمصارف
  زيرزميني

80 

جريان سطحي 
 خروجي و انتقالي

64/214 

جريان زيرزميني 
 خروجي و انتقالي

00/0 

آب برگشتي از مصارف
40/51 

 مصرف خالص
09/84 

  هاجمع مصارف و خروجي
09/317 

 ها ها و خروجيتفاوت بين ورودي
37/8-

  موازنهاضافه برداشت از ذخاير ثابت براي برقراري 
37/8-

 ذخاير ثابت مخازن آب سطحي
00/0

  از ذخيره ثابت آبخوان
37/8- 

(ارقام بر حسب ميليون مترمكعب)
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نكات ويژه پيرامون محاسبات آب 
  مصرفي واحدهاي صنعتي كشور
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  نكات ويژه پيرامون محاسبات آب مصرفي واحدهاي صنعتي كشور -2پيوست 

  كليات -1-2پ.

شـده در طـرح    رائـه ابر پايه اطالعات  (محاسبات آب مصرفي كاالهاي صنعتي)، فايل پشتيبانشده در  ارائههاي  جدول
است. كليـه آمارهـا از مركـز     »1382هاي صنعتي كشور در سال  حيطي و مصارف آب كارگاهم يستزاطالعات «آمارگيري 

گرفته توسـط كميتـه كارشناسـي تـدوين راهنمـاي حاضـر، برخـي         ي انجامها بررسيآمار ايران گرفته شده است. بر پايه 
شـده از سـوي    رقم كلـي مصـارف آب بـه ارقـام اعـالم      ولي. رسد ميت به نظر نه شده در اين آمارگيري درسئهاي ارا يافته

  به شرح زير است: نام بردههاي مختلف طرح آمارگيري  ، نزديك است. بخشبخش آب نهادهاي متولي
بر حسب مساحت كل اراضي كارگاه، مساحت فضاي سبز كارگاه و  تر بيشو   نفر كاركن 10هاي صنعتي  كارگاه –

  فعاليت
  ي آب، درصد و فعاليت بر حسب منابع تامين كننده تر بيشو   نفر كاركن 10هاي صنعتي  كارگاه –
  بر حسب موارد مصرف آب، درصد و فعاليت تر بيشو   نفر كاركن 10هاي صنعتي  كارگاه –
بر حسب مقدار كل آب مصرفي كارگاه، مقدار فاضـالب صـنعتي و    تر بيشو   نفر كاركن 10هاي صنعتي  كارگاه –

  عاليتف
 محيطي و فعاليت برحسب اطالعات زيست تر بيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي  كارگاه –

 داراي فاضالب صنعتي، درصد و فعاليت تر بيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي  كارگاه –

 برحسب محل دفع فاضالب صنعتي، درصد و فعاليت تر بيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي  كارگاه –

 ي فاضالب صنعتي، درصد و فعاليت برحسب نوع سيستم تصفيه تر بيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي  كارگاه –

هاي موجود  برحسـب سيستم آزمايش فاضـالب صنعتي، شاخص تر بيشنفر كـاركن و  10هاي صنـعتي  كارگاه –
 در فاضالب صنعتي و فعاليت

  ي آب، درصد و استان كننده بع تامينبرحسب منا تر بيشو   نفر كاركن 10هاي صنعتي  كارگاه –
 تعاريف و مفاهيم مربوط به اين آمارگيري به شرح زير است:

  كارگاه صنعتي  -2-2پ.

اي از سرمايه و نيروي كار به منظور توليد يك يـا چنـد محصـول     كارگاه صنعتي مكان ثابتي است كه در آن مجموعه
  صنعتي به كار گرفته شده است.

  تر بيشنفركاركن و  10كارگاه صنعتي  -3-2پ.

. در ايـن آمـارگيري آمـار و اطالعـات مربـوط از      باشد مي  تر بيشنفر و  10كارگاهي است كه متوسط تعداد كاركنانش 
  آوري شده است. جمع تر بيشنفر كاركن و  10هاي صنعتي مستقل و متبوع (واحد اقتصادي)  كارگاه
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  كارگاه صنعتي مستقل -4-2پ.

  ارائـه معمول اين حسـاب در محـل كارگـاه قابـل     به طور ارگاهي است كه داراي حساب مالي مستقل است و منظور ك
  .باشد مي

 متبوعكارگاه صنعتي  -5-2پ.

منظور كارگاهي است كه حساب مالي مستقل ندارد و اين حساب با حساب مالي يك يا چنـد كارگـاه ديگـر (كارگـاه     
  .باشد مي  ارائهمين كارگاه قابل تابع) به صورت غير قابل تفكيك، در ه

  منبع تامين آب مصرفي   -6-2پ.

ي شهري  كند كه شامل رودخانه، چشمه، قنات، شبكه مي كارگاه جهت تامين آب مورد نياز از منبع يا منابعي استفاده 
ورت فيزيكـي و  ي آن كرده كه ممكن است به دو ص ي مطلوب از آب، اقدام به تصفيه و چاه است و احتماال جهت استفاده

ي فيزيكي آب، حذف مواد معلق در آن و رساندن كدورت آب به حد قابل استفاده اسـت.   شيميايي باشد. منظور از تصفيه
هاي ظاهري آب (مثل مواد معلق) به كـار   . بلكه براي رفع آلودگيشود ميدر اين نوع تصفيه تغييري در كيفيت آب داده ن

هـاي   يميايي آب، عملياتي است كه منجر به رسيدن مواد و عناصر داخل آب به نسـبت ي ش . منظور از تصفيهشود مي برده 
ي  هـاي تصـفيه   تـرين روش  و در آن امكان تغيير تركيـب شـيميايي آب وجـود دارد. مهـم     شود مي استاندارد براي مصرف 

هـاي   تفاده از روشي اسـتفاده از آهـك و كربنـات كلسـيم يـا اسـ       شيميايي اصالح تركيب آب از نظـر امـالح بـه وسـيله    
  .باشد مي زدايي، حذف آهن و منگنز  نمك

  فاضالب صنعتي -7-2پ.

شدن،  ) يا شيميايي (اسيدي…هاي مختلف از نظر مشخصات فيزيكي (رنگ، شفافيت، بو، مزه و  آبي است كه در اثر استفاده
  زيست مستلزم تصفيه باشد.ي آن در محيط  ي دوباره يا تخليه ) به حالتي درآيد كه استفاده…شدن و قليايي

  ي فاضالب صنعتي تصفيه -8-2پ.

باشد. ايـن   مي ها از آب آلوده  ي فاضالب صنعتي، به دست آوردن آب پاكيزه از طريق جداسازي آالينده هدف از تصفيه
ي شـيميايي   ) يـا تصـفيه  …گيـري و   چربـي  –شناورسـازي   –گيـري  دانـه  –گيري ي فيزيكي (آشغال تصفيه شامل تصفيه

) يـا  …ي فلزات سنگين، اكسـايش، دفـع نيتـروژن و فسـفر و     ، تصفيهPHهاي شيميايي مانند كنترل  تفاده از واكنش(اس
كردن  سازي فاضالب صنعتي، كم باشد.  منظور از خنثي مي  ي بي هوازي) و... تصفيه– ي هوازي ي بيولوژيكي (تصفيه تصفيه



  137  28/01/96    كشور يصنعت يواحدها يمصرف آب محاسبات رامونيپ ژهيو نكات - 2 پيوست

 

هايي است كه در آزمايشـگاه بـر روي    ايش فاضالب صنعتي، فعاليتي قليايي يا اسيدي اين مواد است. منظور از آزم درجه
ي آن پـي   دهنـده  هاي فيزيكي و شيميايي به مواد تشـكيل  ي فاضالب به روش گيرد و با تجزيه مي فاضالب صنعتي صورت 

  برده تا با شناخت تركيبات آن در جهت بازيافت يا دفع آن تصميم مناسب را اتخاذ كنند.
BODوژيكي مورد نياز: اكسيژن بيول  
CODاكسيژن شيميايي مورد نياز :  

DO : ميزان اكسيژن مورد نياز  
TDSتعداد ذرات معلق مايع در مايع :  
TSSتعداد ذرات معلق جامد در مايع :  

  مواد زايد و زباله  -9-2پ.

آيـد و از نظـر    مـي   هاي مختلف اعم از صنعتي، معدني و... بـه صـورت مـاده زايـد در     موادي هستند كه پس از فعاليت
. مانند مواد شيميايي و دارويي، روغـن سـوخته، پالسـتيك و السـتيك و...     شود مي توليدكننده بال استفاده تشخيص داده 

  باشند. مي  و گاز  هاي جامد، مايع موادي زايد به حالت

  نحوه و محل دفع مواد زايد    -10-2پ.

تواند در محل كارگاه يا در خـارج از   مي صنعتي كند، محل دفع اين مواد چه كارگاه اقدام به دفع مواد زايد جامد  چنان
ي دفع شامل: دفن  ها انجام پذيرد. نحوه ها و يا ساير مكان تواند در محل دفع شهرداري مي كارگاه صورت گيرد كه اين امر 

بالـه سـوز)، بازيافـت (جـداكردن     (قراردادن مواد زايد جامد در اعماق خاك)، سوزاندن (در فضاي آزاد يا توسط دسـتگاه ز 
  ي مجدد). بخشي از مواد زايد به منظور استفاده

  تجهيزات كنترل آلودگي هوا -11-2پ.

توان بـه الكتروفيلتـر،    مي  ها كند. ازجمله اين دستگاه مي كارگاه براي كنترل آلودگي هوا از وسايل و تجهيزاتي استفاده 
  فيلتر و سيكلون اشاره كرد. اسكرابر، بگ

  ي الكترواستاتيك)   دهنده الكتروفيلتر (رسوب -12-2.پ

هاي صنعتي و در مواردي كه بخواهند ذرات را از حجـم زيـاد گـاز     دستگاهي است جهت كنترل آلودگي هوا دركارگاه
گيـرد. در ايـن روش ابتـدا ذرات بـر اثـر       مـي  هاي مختلف كارگـاه خـارج كننـد مـورد اسـتفاده قـرار        توليدشده در بخش

شـوند (الكتـرود    مـي   شوند، باردار يا شـارژ  مي هايي كه از يك الكترود با ولتاژ زياد به طرف الكترود ديگري هدايت  الكترون
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چسـبند   مـي   ي لوله باشند. در اثر باردارشدن، اين ذرات به بدنه مي ها داراي بار منفي  مثبت). بايد توجه داشت كه الكترون
ها داراي هيچ گونه قطعه متحرك نبـوده   شوند. اين دستگاه مي وله از سيستم خارج ي ل زدن به بدنه كه هرچند گاه با ضربه
  كنند و ازاين رو ارزان بوده وكاربرد زيادي دارند. مي  و تنها با الكتريسيته كار

  اسكرابر   -13-2پ.

  50بـاالي  كردن ذرات بـزرگ (تقريبـا    هاي صنعتي كه براي جمع دستگاهي است جهت كنترل آلودگي هوا در كارگاه
ي خروجي گاز به صورت در هم پاشيده شده  . نوع موثر آن حالتي است كه آب، نزديك به دهانهشود مي ميكرون) استفاده 

باشـند، عمـل جداسـازي ذرات بهتـر صـورت       تـر  بـزرگ هـا   ي قطرات آب و حباب كند و هر چه اندازه مي و با گاز برخورد 
  .گيرد مي 

  فيلتر پاكتي) –اي  بگ فيلتر (فيلتر كيسه -14-2پ.

كنـد. بـدين    مـي  هاي جارو برقي عمل  هاي صنعتي كه نظير كيسه دستگاهي است جهت كنترل آلودگي هوا در كارگاه
شـوند. چنـين    مـي   و در نتيجه ذرات كوچك و بزرگ توسط آن جذب شود مي ترتيب كه هوا يا گاز آلوده از آن عبور داده  

خالي و تميز شوند. اين نوع فيلترها در صنعت كـاربرد بسـيار دارنـد، ولـي در مقابـل      بار  فيلترهايي بايد هر چند وقت يك
  حرارت و رطوبت بسيار حساس هستند.

  ها) دهنده سيكلون (چرخش -15-2پ.

هاي صنعتي كه جهت جداسازي ذرات بزرگ بسيار متداول اسـت.   دستگاهي است جهت كنترل آلودگي هوا در كارگاه
نسبت به خط محور و مركزي دستگاه با شدت تمام به داخل سـيلندري مخروطـي شـكل وزيـده      اي هواي آلوده با فاصله

اي هوا در داخل بدنه مخروطي شكل شده و در نتيجه ذرات  ، اين عمل باعث ايجاد يك حركت چرخشي يا گردابهشود مي 
شـوند. در   مـي   پـايين مخـروط جمـع   نشاند كه در نهايت در قسـمت   مي ي سيلندر  تر) را به ديواره (سنگين تر بزرگجامد 
  .گيرند مي هاي صنعتي به طور معمول چند سيكلون در كنار هم قرار  سامانه
  
  



 

 3پيوست 2

امنيتي، پتانسيل  - هاي سياسي جنبه
ها و  اختالفات، منازعات، صلح

ها در ارتباط با تجارت آب  همكاري
  مجازي (مطالب تكميلي)
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ــه - 3پيوســت  ــات، -هــاي سياســي جنب ــي، پتانســيل اختالف امنيت   ها  ... يها و همكار منازعات، صلح

امنيتي است و تجارت آب مجازي ظرفيت سياسي مناسـبي  -هاي مختلف سياسي برداري از منابع آب داراي جنبه بهره
طور كه در مقدمه گزارش گفته شد منطقه خاورميانه و جنوب آفريقـا   مانكند. ه كردن منازعات فراهم مي را براي برطرف

گسـترش  در لبه بحران منابع آب شيرين در سطح جهاني هستند. كشور ايران نيز در منطقه خاورميانه واقع شـده اسـت.   
امنيـت  «ي به نـام  ريزان كشورهاي مختلف قرار داده است. فرصت تهديداتي را فراروي برنامه ها و تجارت آب مجازي فرصت

 مـواد غـذايي  گيري از تجارت آب مجـازي   . كشورهاي زيادي با بهره»مواد غذاييسلطه «و تهديدي با عنوان » مواد غذايي
توانند موجب  خواهند و يا نمي ها نمي در حالي كه برخي از حكومتكرد كافي مورد نياز مردمشان را تهيه و فراهم خواهند 

كشورها مانند چين و هند به علت جمعيت بسـيار زيادشـان   از طرفي برخي  جهاني شوند. وابستگي كشور خود به تجارت
  از ناحيه واردات آب مجازي تكيه كنند. كامل مواد غذاييمين اتوانند به ت نمي

متـر)   ميلـي  252( اي كه متوسط بارنـدگي كشـور   ترين مناطق جهان قرار گرفته به گونه كشور ايران در يكي از خشك
دليـل پتانسـيل بـاالي    درصد) آن بـه   71متر ( ميلي 179 يك سوم متوسط جهان بوده و اين در شرايطي است كه برابر با

درصـد از كـل آب مصـرفي     93از طـرف ديگـر    .شود ميو از دسترس خارج شده طور مستقيم تبخير ه تبخير در كشور، ب
درصد است. با كمي  70در حالي است كه متوسط سهم آب كشاورزي در دنيا . شود ميدر بخش كشاورزي استفاده كشور 

) و ديگر موارد مصرف آب، از كل تر بيشيابيم كه سهم صنعت (با ارزش افزوده باالتر)، شرب (با درجه اهميت  دقت در مي
از اراضي به زيركشت  يتر بيشطلبد كه سطح  مي مواد غذاييبه  آنافزايش جمعيت و نياز است.  درصد 7آب كشور تنها 

از سـويي ديگـر تقاضـاي آب در     .به كشاورزي اسـت  تر بيشمحصوالت كشاورزي برود كه اين خود نيازمند تخصيص آب 
تـر شـدن    همچنـين صـنعتي   .بخش شرب به دليل افزايش جمعيت و ترويج زندگي شهرنشيني رو به افزايش خواهد بـود 

مسـلم بـا توجـه بـه     به طور از جمله آب كافي، خيالي بيهوده خواهد بود.  ها مين زيرساختاجوامع از جمله ايران، بدون ت
مين آب شرب و ارزش آب براي صنعت، بازنده اين رقابت بخش كشاورزي خواهد بود، البته ناگفته پيداست كـه  ااهميت ت
هـا و   از داشـته  بيني با توجه به شرايط و نحوه اسـتفاده بـا هنجارهـاي فعلـي اسـت و اال بايـد بـا درك صـحيح         اين پيش
تـا  كنـيم.  هايمان نسبت به اصالح و بهبود الگوهاي مصرف آب چه در كشاورزي و چه در شـرب و صـنعت اقـدام     ظرفيت
ريـزان ملـي، بتـوانيم از افـزايش رانـدمان آب       گيري از فرصت تجارت آب مجازي با استفاده از ذكاوت برنامه بر بهره افزون

  جانبه داشته باشيم. شرفتي متوازن و همهمند شده و رشد و پي موجود خود بهره
ـ  واسـطه عمـق مفهـوم آن از    ه با توجه به تشديد بحران كمبود آب در كشورهاي مختلف جهان، موضوع آب مجازي ب

گذاري كالن آب در آينده برخوردار خواهـد شـد. هـم اكنـون نيـز بـا صـادرات و         ريزي و سياست اي در برنامه اهميت ويژه
ت بين كشورهاي مختلف جهان، محاسباتي نيز از ميزان آب وارد شده يا صادر شده بـه عنـوان آب   واردات كاال و محصوال

  آيد. عمل ميه مجازي ب
در  مترمكعـب كيلو 1600المللي،  حجم جهاني آب مجازي مبادله شده توسط كاالها در معامالت بيندر سطح جهاني نيز 

خاورميانـه،   .شود ميكشاورزي و بقيه به محصوالت صنعتي مربوط درصد به محصوالت  80سال است كه از اين مقدار حدود 
ي جهان از نظر منابع آب هسـت. بنـابراين آب    ترين منطقه خاك، پرچالش- با دارابودن آب شيرين اندك و ميزان ناچيزي آب
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ب منجـر بـه وقـوع    بـود آ  بينانه و نيز بـاور عمـومي، كـم    هاي واقع در منطقه يك منبع طبيعي استراتژيك بوده و طبق نظريه
ي شـمالي اردن   ي كوچك در دره هاي آب خواهد شد. برخالف تقاضاي رو به رشد آب در خاورميانه، به جز چند حادثه جنگ

كـاري   اي از آشكارشدن جنگ بر سر آب ديده نشده است. برعكس، شواهد بسياري از هـم  ، هيچ نشانه1960ي  در اوايل دهه
آبـي را دارد، وجـود دارد.    ين كـم تـر  بيشي رود اردن كه از نظر آب شيرين  يژه در حوضهبراي منابع محدود آب منطقه، به و

كـاري و يـا جنـگ روبـرو اسـت.       قدر داراي اهميت است كه همواره با دو وضعيت سـازش و هـم   واقعيت اين است كه آب آن
توليد مـواد غـذايي اسـتفاده كننـد. در      هاي آب شيرين و منابع زيرزميني براي بسياري از اقتصادهاي خاورميانه بايد از سفره

درصد از آب مصرفي مورد نياز براي توليد مواد غذايي، به طـور طبيعـي از آب موجـود     90حالي كه در مناطق معتدل حدود 
- خاك وجود دارد. آب - گويند. در سطح جهاني، مازاد منابع آب خاك مي- آيد كه به آن آب در اليه بااليي خاك به دست مي

تواند براي توليد محصوالت زراعي مورد استفاده قرار گيرد. امـا آب   ب شيرين متفاوت است و در كشاورزي، تنها ميخاك با آ
هاي خانگي، صنعتي و كشاورزي مصرف شود، قابل پمپ، انتقال و استحصـال اسـت و در    ي بخش تواند براي كليه شيرين مي

توانـد   طور فيزيكي در محل مصرف شده و يا مـي   تواند به تنها مي خاك - داد و ستدهاي تجاري داراي ارزش بااليي است. آب
آب خاورميانـه، ايـن    از طريق توليد و تجارت محصوالت كشاورزي منتقل و صادر شود. خوشبختانه در مورد اقتصـادهاي كـم  

ر سـال كشـاورزان و   تواند از طريق تجارت در قالب كاالهايي مانند غالت قابل دسترس باشد. به عنوان مثال، ه خاك مي- آب
درصد كل آب شيرين در دسترس  25بازرگانان خاورميانه از طريق تجارت كاال، برابر جريان ورودي آب رود نيل به مصر و يا 

  ها آن است كه نشان دهد: آورند. هدف اين تحليل منطقه را به گردش در مي
 آبي خاورميانه تنها بر  ين دليل كه كمميزان درك و شناخت از منابع آب خاورميانه محدود است؛ دست كم به ا

  .شود ميگيري  ي دسترسي به منابع آب شيرين اندازه پايه
 چنان پابرجا است، اين است كه برخي اشتباهات آشـكار در مـورد كارآمـدي     انداز موجود هم علت آن كه چشم

  ظر برسند.شده به ن اقتصاد سياسي جهاني موجب شده تا مسايل منابع آب منطقه نيز به ظاهر حل
        توجه به تاثير اقتصاد سياسي جهاني بر منطقه كه در وضعيت نـامطلوبي قـرار دارد نيـز مهـم اسـت. در واقـع

تر  ي تجارت جهاني، سرعت حركت به سوي اصالح سياست آب را كاهش داده و روابط جهاني را پيچيده سامانه
  ت.كرده و منابع آب شيرين مشترك را در معرض مناقشه قرار داده اس

برانگيـز   ي خاورميانه، اخـتالف  ها موردي است كه با وجود نزديكي اقتصاد سياسي كشورهاي منطقه آب تنها يكي از ده
، مربـوط بـه   1994ي صلح  ي اختالف بين اردن و اسراييل پيش از بستن توافقنامه هاي عمده است. به عنوان مثال، مساله

المقدس، مرز زمين، اقامـت،   ن، پنج بحث مورد اختالف وجود دارد: بيتزمين و آب بوده است. در مورد اسراييل و فلسطي
هـا در گفـت و گوهـا     دادن آن هاي زيادي بر روي ميز گفت و گو وجـود دارد، از ارتبـاط   جا كه بحث ها و آب. از آن اردوگاه

دن وضـعيت  كـر  توان خودداري كرد. بـا ايـن حـال، اهميـت نمـادين برخـي از مسـايل قابـل طـرح، ماننـد مشـخص            نمي
هـاي مهـم اقتصـادي (ماننـد      ي مرزها و دستيابي به صلح نهايي، به خودي خـود سـاير اخـتالف    المقدس، حل مساله بيت

دهد. به  الجيشي عميق باشند تحت تاثير قرار مي هر چند از نظر سوق -مديريت جامع آب و حق بازگشت آوارگان) را نيز 
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گيري روند صلح و  اردن و اسراييل، دستاوردهاي نمادين و پرهزينه مانند پيبين  1994ي صلح  عنوان مثال، در توافقنامه
  هاي مربوط به آب براي اردن به دست آمد. رفتن شرط دستيابي به مرزهاي كشوري، به قيمت از دست

 ي ها و مديريت جامع منابع مشترك آب شيرين، بر پايه ي اردن، شامل گرفتن تصميم در واقع، سياست آبي در حوضه
آبـي   اي، مشكل كم گذاران به طور آگاهانه هاي متمايل به امنيت منابع آبي است. سياست اي و يا نتيجه ديدگاه دانش سازه

خطـر ماننـد توسـعه منـابع آب از طريـق       هاي بـه ظـاهر بـي    دهد و با گرفتن سياست اهميت جلوه مي كشورهايشان را كم
كنند. آن چه اين مسـايل را همچنـان پيچيـده     آبي را بيان مي ران كمنشدني مربوط به بح اي، مسايل حل راهكارهاي سازه

ي تجـارت جهـاني و دسترسـي بـه آب      دارد، تصورهاي ايجادشده پيرامون امنيت آبي است كـه بـه دور از سـامانه    نگه مي
سـوي  هـاي غيرپايـدار تخصـيص آب، از     هاي خاورميانه به دليل اجراي سياسـت  سال گذشته، دولت 50مجازي است. در 

هـاي تجـارت    گـرفتن از ظرفيـت   گذاران به جاي كمك اند. با اين حال، اين سياست اقتصاد سياسي جهاني تحت فشار بوده
ي واردات آب مجـازي در قالـب غـالت و كاالهـاي      آبـي منطقـه خاورميانـه، گزينـه     ي كم جهاني براي حل مشكل فزاينده

هـا در گفتگوهـاي علنـي، بـه طـور       اند. در حقيقت آن ت برشمردهخوراكي را از نظر اقتصادي پنهان و از نظر سياسي ساك
  اند. آبي را دروغ شمرده هاي واقعي خود پيرامون كم عميقي ديدگاه

اي، موارد زيادي نيز مذاكره پيرامون آب  رغم هشدارهاي زياد در ارتباط با خطرهاي بحران آب منطقه با اين حال، علي
توان دريافت كه تالش كشورهاي مرزي براي  زا مي به سبب وجود برخي اقدامات تشنجرا تحت تاثير منفي قرار داده است. 

اي  پرهيز از گفت و گو پيرامون منابع عمومي آب بر گرايش به گفت و گو فزوني دارد. در عين حـال مـوارد اميدواركننـده   
برداري  تمركز گفت و گوها بر بهره و گوهاي اسراييل  فلسطين، هنگامي كه  نيز ديده شده است. از جمله اين كه در گفت

برداري برابر، هميشه در اجرا دشوار است، اما ايـن   اي پديد آمد؛ بهره ي عطف قابل مالحظه از منابع آب متمركز شد، نقطه
  كند. حسن را دارد كه فرآيندهاي اقتصادي ملي و جهاني را براي دستيابي به توافق نهايي همگرا مي

المللـي، بسـيار گونـاگون     هـاي بـين   ي اردن كه از نظر سياست بين كشورهاي ساحلي حوضه ي اردن، روابط در حوضه
هاي نمادين  هاي موجود بر سر آب، تابعي از مساله است، همچنان با بحث ما در ارتباط است. ثابت شده است كه كشمكش

رهاي ساحلي ايـن حوضـه همگـي    المقدس، مرزها، ساكنين و بازگشت آوارگان است. كشو و حاكميتي از قبيل صلح، بيت
كـه   1980دادن موضـع جديـد در اواسـط     رغم نشـان  تابع گفتمان مورد تاييد در مورد آب هستند. حتي اسراييل نيز علي

، بـه سياسـت متفـاوتي روي    1992كرد، از آغاز گفت و گوهاي صـلح در   هاي آب را رد مي فرضيات رايج پيرامون سياست
رسد سياست آب دولت، از گفتمان مصـوب فاصـله    در وضعيتي تجاري بوده و به نظر ميآورده است. در حال حاضر اردن 

هـاي اصـولي توسـط     كـردن نـوآوري   رنـگ  اي از چگونگي كم ي اردن نمونه گرفته باشد. در مجموع، سياست آب در حوضه
  اقدامات سياسي است.

به صورت وضعيتي پرتنش و برخي اوقات ي دوم قرن بيستم  تاريخچه مسايل سياست آبي در خاورميانه در طول نيمه
، اقتصادهاي منطقه از نظر امنيت آبي، تامين بـوده و آب كـافي   1940ي  . در اواخر دههشود مينظامي و دشمنانه ارزيابي 

براي تامين نيازهاي خانگي، صنعتي و نيز توليد مواد غذايي در اختيار داشتند. اما پس از آن، جمعيت حوضه از حدود سه 
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ميليون نفر در حال حاضر افزايش يافته است. به دنبال آن، مصرف آب شيرين در عرض نيم قـرن،   50ن به بيش از ميليو
هـاي   حدود شش برابر افزايش يافت. در حالي كه ميزان آب منطقه ثابت باقي مانـده اسـت، تقاضـاي آب در سـاير بخـش     

ي بازيافت آب شهري در اسراييل نيـز بـه    تي برنامهافزايش يافته كه موجب تغيير سطح و الگوي مصرف آب شده است. ح
ي اردن بـه طـور بسـيار     خوبي نتوانسته منابع آب در دسترس را افزايش دهد. به اين ترتيب منابع آب كشـورهاي حوضـه  

هاي بسيار انـدكي بـر سـر آب وجـود      درگيري  رغم اين كمبودها، بود روبرو شده است. نكته جالب اين كه علي جدي با كم
هاي مختلف و اثرات مثبت واردات آب مجازي است.  ي اردن مورد مناسبي براي ارزيابي جنبه د. به همين خاطر، حوضهدار

همان اثراتي كه از نظر اقتصادي پنهان و از نظر سياسي خاموش است. آب مجـازي بـه طـور اصـولي از طريـق بازارهـاي       
ميليـارد مترمكعـب آب بـراي     15ني حوضـه، بـه حـدود    ماندن جمعيت كنو جهاني غالت در دسترس است. با فرض ثابت

خاك در شمال حوضه كـه حـدود يـك تـا دو ميليـارد مترمكعـب        -خودكفايي نياز است. با اين حال، بدون احتساب آب 
تـا   10بود (سـاالنه برابـر    تر از سه ميليارد آب شيرين قابل دسترس وجود دارد. تاكنون، اين كم ، ساالنه كمشود ميبرآورد 

وجود داشته، مورد بحث عمومي قرار نگرفته است. حقيقت ايـن اسـت كـه اسـراييل،      1950ميليارد مترمكعب) كه از  12
توانند تنها بر پايه وابستگي به منابع آب شيرين داخلي، نيازهاي مواد غذايي خود را تامين كنند. در  فلسطين و اردن نمي

  كنند. ب در آينده مييافتن منابع آ گذاران صحبت از پايان عوض، سياست
دست آخر اين كه گفت و گوهاي قابل توجهي پيرامون مسايل آب وجود ندارد. زمان تنها توافق ايجادشده نيـز پايـان   

ي صلحي را با مسايلي به ويژه پيرامون آب به امضا رساندند. در اين مورد  ، اردن و اسراييل توافقنامه1994يافته است. در 
مناسبي براي مطالعه است، چرا كه گفت و گوها پيرامون آب كه به طـور قـوي بـا سـاير مسـايل      ي اردن مورد  نيز حوضه

  آبي، به تازگي نيز مورد توجه قرار گرفته است. هاي مديد از وقوع كم شدن مدت رغم سپري سياسي مربوط است، علي
تواند در طـول يـك    بيستم ميي اردن در نيمه دوم قرن  شناسي سياسي منابع و مديريت آب در كشورهاي حوضه بوم

هـاي   هاي اجتماعي و سياسي بوده اسـت. حاميـان نظريـه    اي پر از شكست ، دوره1940ي  دهه مورد توجه قرار گيرد. دهه
ي اردن، روابـط   پذيرند. در حوضه زيست و از جمله منابع آب، از مديريت تاثير مي شناسي سياسي ادعا دارند كه محيط بوم

رغـم نداشـتن    ، اسراييل از نظر نظامي به موقعيتي برتـر تبـديل شـده اسـت. در ضـمن علـي      1984قدرت آشكار است. از 
ي  ي اراضي و برتـري نظـامي، بـر منـابع آب در حوضـه      شفافيت الزم براي مهار منابع آب حوضه، اسراييل به دليل توسعه

دانش براي تقويت موقعيـت كشـورهاي    هاي منابع طبيعي، ايجاد ي اصلي در سياست بااليي رود اردن حاكميت دارد. نكته
اي براي ايجاد دانش در مورد منـابع آبـي وجـود دارد.     ي اردن، سنت ديرينه قدرتمندتر ساحلي است. در كشورهاي حوضه

ي  ي نويسندگان بيش از سـي كتـاب پيرامـون آب حوضـه     شناسي سياسي، راهكارهاي پيشنهادشده به وسيله ي بوم نظريه
اي تاييـد   ، به روشني ادعاي يهوديان را در مورد منـابع آب منطقـه  1944ي لودرميلك در  . مطالعهكند اردن را تشريح مي

ي پايدار از منابع محدود آب براي اهداف اقتصادي و اجتماعي الهام  ي استفاده از رابطه 1953ي يونيدز در  كند. مطالعه مي
ن باور وجود دارد كه منـابع آب، بـر كـارآيي اقتصـادي و     ي اردن، مانند هر جاي ديگر گرايش به اي گرفته است. در حوضه

اي غيرقابل اجتنـاب   هاي نظامي، گزينه درگيري شود ميبيني  حتي روابط كشورهاي ساحلي تاثير قابل توجهي دارد. پيش
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 ي اردن ايـن  هـاي اقتصـادي حوضـه    در روابط كشورهاي ساحلي باشد. با اين حال، با نزديك شدن به پايان قـرن، تجربـه  
اقتصادي نبـوده و بـرعكس، ايـن    -ي اجتماعي ي توسعه دهد كه منابع طبيعي مانند آب، تعيين كننده موضوع را نشان مي

  كند. هاي مديريت آب را تعيين مي اقتصادي است كه گزينه -ي اجتماعي توسعه
سي آب را در تمـام  هاي سيا اي كه معتقد است آب محلي بايد براساس امنيت اقتصادي و اجتماعي باشد، بحث فرضيه

اند، زيرا تشخيص چنـين   آبي واقعي در حال افزايش غفلت كرده ريزي كرده است. اين كشورها از كم كشورهاي ساحلي پي
آبـي   هايي از نظر سياسي بسيار پر خطر است. آگاهي از واردات رو به رشد غالت كه شـاهد عينـي تشـديد كـم     محدوديت
شده در واردات مواد غذايي، به طور نـامرئي   يد از سياست آبي باشد. چرا كه آب پنهاناي غيرقابل ترد تواند نشانه است، مي

ي غالت به اسراييل (شـامل فلسـطين) و اردن بـالغ بـر پـنج       ، واردات ساالنه2000. تا سال شود ميو خاموش وارد كشور 
ه توليد غالت تخصيص يافته بود ميليون تن بوده است. در حالي كه تمام منبع آب شيرين در دسترس در سه كشور كه ب

  به توليد حدود سه ميليون تن غله انجاميد.
ي  اي ويژه در اقتصاد سياسي است. اما بـه هـيچ وجـه يـك سـامانه      پذير بوده و پديده بازار جهاني غالت، بسيار انعطاف

ي اردن از  ست. كشورهاي حوضـه باشد. در واقع، كاركردهاي آن از نظر اقتصادي بسيار نامعقول و مبهم ا بازاري بهينه نمي
ي مستقيم پرداخـت يارانـه بـه بخـش كشـاورزي در كشـورهاي اروپـايي و         هاي جهاني غالت كه نتيجه بودن قيمت پايين

هـاي   داننـد، امـا سياسـت    شوند. با وجود اينكه اقتصاددانان ايـن را امـري نـامطلوب مـي     آمريكاي شمالي است، منتقع مي
هاي خاورميانه  اي، دولت تر، صادرات غالت يارانه مند است. از اين مهم ياسي گسترده بهرههاي س كشاورزي غرب از حمايت

ها به طور جدي ادامـه خواهنـد    آبي چنان به شعار گفتمان غالب بپردازند. اين به آن معني است كه كم سازد هم را قادر مي
هاي سياسي كنار گذارده شـدند و فوريـت    بحث هاي فزاينده در طول چهار دهه گذشته، به طور مشخصي از آبي يافت. كم

  آبي فزاينده در منطقه نيز به فراخور آن اهميت خود را از دست داد. كم
افتـد. علـت    ها اتفاق مي كه بين كشورها باشد، در داخل آن زني بيش از آن گاهي در هنگام گفت و گوي كشورها، چانه

اي از اين كه تا چه اندازه مورد توجه داخل كشـور باشـد، بـه ناچـار     هاي جهاني، جد اين مساله روشن و ساده است: توافق
هـا ابـرام دارنـد كـه      موقـع  تر بيشكنندگان با تجربه،  گو و   هاي داخل كشورها دارند. گفت اثرات متفاوتي را بر منافع گروه

هـاي صـاحب    هـاي گـروه   شان، داد و ستد و تعامل با طرف خارجي نيست، بلكه پرداختن به مساله دشوارترين بخش شغل
بـين   1994هاي صلح سپتامبر  هاي موافقتنامه نفع، تشريفات، ديوان ساالري و جلب نظر سياستمداران داخلي است. ماده

ميليـون مترمكعـب آب در    200هـا را نشـان داد. اردن بـه ظـاهر سـاالنه       اسراييل و اردن، به روش سنتي، اهميت رابطـه 
كند. دو نوبت نخست، تا حدودي اسراييل را در مورد دادن آب به اردن دچار  افت ميميليون مترمكعبي دري 50هاي  نوبت

شـده، بـه    ها را در اردن با مشكل روبرو كرد. دو نوبت انتقال بعدي توافق گذاري ترديد كرد. نوبت سوم نيز برخي از سرمايه
د. به طوري كه رفع تعليق از آن بسـيار  گذاري مشترك قرار گرفت و به حالت تعليق درآم طور شديدي تحت تاثير سرمايه

  ها با كمبود منابع مالي روبرو شده بودند. گذاري در زيرساخت دشوار شد؛ زيرا اردن و اسراييل براي سرمايه
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هـاي مناسـب    اسراييل، نبـود شـاخص   -بود در بندهاي مربوط به آب در قرارداد صلح اردن  ترين كم با اين حال، جدي
سـالي،   ي اردن حتمـي اسـت. در صـورت بـروز خشـك      سالي دوباره در حوضـه  بود. وقوع خشكسالي  براي شرايط خشك

دسترسي به منابع آب شيرين بايد به طور شفاف مورد گفت و گو قرار گيـرد و منـابع آب قابـل دسترسـي از منـابع غيـر       
وقـوع يـا عـدم وقـوع      نظـر از  هايي هستند كه هـر سـاله صـرف    مطمئن به روشني جدا شوند. منابع قابل دسترس آب آن

سالي در دسترس هستند كه شامل منابع آب سطحي و زيرزميني است و بهتر است به طور پايدار مـديريت شـوند.    خشك
اند. گفت و گو كننـدگان همـواره وضـعيت را بـه ايـن       هاي غيرخشك در دسترس منابع غير قابل اتكاي آب، تنها در سال

كنند تمام منابع آبـي از نـوع قابـل اتكـا هسـتند. امـا در چهـار سـال          رض ميكنند كه به طور آزمايشي ف طريق ساده مي
سالي جدي اين فرض نامطمئن را به چالش كشاند. ناكامي اسراييل در انتقال مقـدار   ، وقوع يك خشك1994ي  توافقنامه

بـه شـاه اردن و اعضـاي    حل، مساله با سـرعت   چنان پرهزينه شد كه براي يافتن راه شده، از نظر سياسي آن هاي توافق آب
، مبنـايي بـراي سـنجش امكـان     1990ي  شد. به هر حال، مديريت آب در طـول دهـه   ارائهي اسراييل  ي كابينه رتبه عالي

برداري از اين منابع مهم است. افزون بر آن موجب كسب اطمينان از اين مساله است كه آب از سـپتامبر   مشاركت در بهره
  هاي اجتماعي و امنيتي، در اولويت رابطه فلسطين و اسراييل قرار گرفته است. له، در مقايسه با ساير مسا2000

  ي قرن بيست و يكم منابع آب در خاورميانه -

ها به اسراييل و رشد طبيعي جمعيت در اردن، غزه و سوريه، جمعيـت   ، به سبب رشد برخي از مهاجرت2000تا سال 
  ميليون نفر افزايش يافت. منابع آب شيرين از ساالنه سه ميليارد مترمكعب آب شيرين در دسترس، 50حوضه به بيش از 

رود. آشكار است در حـال   امروزي و آينده به شمار نمي  امعهميزان مطمئني براي پاسخگويي به تقاضاهاي غيركشاورزي ج
خاك بخش ناچيزي در تعـادل آب ايـن   -نياز دارند و آب تر بيشهاي حوضه به سه تا چهار برابر آب شيرين  حاضر، جامعه

كشـورهاي   رود. بنابراين مقدار قابل توجه آب شيرين براي برآوردن نيازهاي روز افـزون مـواد غـذايي    مناطق به شمار مي
  تواند تنها از طريق تجارت جهاني آب مجازي قابل دستيابي باشد. حوضه مي

درصد كل آب الزم براي خودكفايي مواد غذايي است كـه   10تنها  -مقدار آب مورد نياز براي مصرف داخلي و صنعتي
تـامين كـافي تقاضـاي آب     زدايي، قابليت زيـادي بـراي   آوري نمك تر از سطح مورد چالش است. در حقيقت، فن بسيار كم

زدايـي خـود را متوقـف كـرده و معتقـد اسـت        هاي نمـك  . اسراييل اجراي برنامهشود ميهاي غيركشاورزي را شامل  بخش
باشـد. بـا ايـن حـال، بـا بدترشـدن        اي پس از توافق صلح با فلسطين، بهترين شرايط براي پرداختن به اين برنامه مي دوره

سالي، اسراييل اين برنامه را به پيش برده و  و  وقوع خشك 2000كمپ ديويد در جوالي روابط با فلسطين پس از نشست 
ي دوم  ميليون مترمكعب اعالم كرد. خبر اجـراي برنامـه   50اش را به ظرفيت ساالنه  خبر نخستين برنامه 2001در نوامبر 

ي  هـا بخشـي از برنامـه    كنـد. ايـن   يـي مـي  زدا ميليون مترمكعب ديگر را نمك 50اعالم شد كه ساالنه برابر  2002در بهار 
آغـاز   2002مترمكعب در سـال، در سـال    100چهارصد ميليون مترمكعبي است. طراحي دو برنامه براي توليد مقدار كل 

ميليـون مترمكعـب    800ي قرن بيست و يك، تـا   نهاد كرد كه اسراييل در نخستين دهه پيش 1998شد. اريل شارون در 
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ميليارد مترمكعب  5/1بين يك تا  2020ي اردن، به احتمال تا سال  زدايي كند. اقتصادهاي حوضه آب را در هر سال نمك
درصـد   50زدايي خواهد كرد. اين مقدار آب با كيفيت، سـطح كنـوني آب شـيرين در دسـترس را بـه ميـزان        آب را نمك

تر از معامله و  شده، آسان زدايي آب نمك اند كه دستيابي به افزايش خواهد داد. بسياري از متخصصين آب اسراييل دريافته
  راه است. ي همتر بيشتر و امنيت  تبادل آب است. در حقيقت توليد آب با اين شيوه با مشكالت كم

كـه آب بتوانـد بـه آسـاني بـه يـك        شـود  ميهاي تخصيصي موجب  تغييرات سريع در مديريت آب اسراييل و سياست
ييراتي در سياست ملي، تاثير عميقي بر وضـعيت تجـارت كشـورهاي درگيـر     ي مهم سياسي تبديل شود. چنين تغ مساله

هـاي سياسـي بـه     تواند تنها ناشي از مساله ي خاورميانه مي دارد. هرگونه برداشتي از آب در سطح ملي و جهاني در منطقه
  آوري و مسايل اقتصادي قابل درك باشد. زيست، فن محيط ي در ارتباط با  ويژه

هـاي آبـي كشـورهاي سـاحلي      هاي مهمي را بـراي سياسـت   ي تجارت جهاني است كه ديدگاه سامانه با اين حال، اين
ها را به آرامي و  سازد كه مشكالت آن آبي را قادر مي دهد. آب مجازي اقتصادهاي به شدت دچار كم مي ارائهي اردن  حوضه

ياسي خاورميانه را قادر ساخته كه بـه دركـي   تر، تجارت جهاني، اقتصادهاي س ي سياسي حل كند. از آن مهم بدون هزينه
هـاي تخصـيص آبـي را كـه از نظـر سياسـي        غلط و در عين حال مطمئن از نظر تامين آب برساند. افزون بر آن، سياسـت 

سـازي آب   اند، تقويت كرده است. نقـش مهـم بهينـه    تر از حد بهينه محيطي بسيار كم مناسب اما از نظر اقتصادي و زيست
كند. از انجام بررسي و  تر مي هاي نياز آبي را آهسته ت كه دسترسي به آن، اصالحات مورد نياز در به سياستواقعي اين اس

كنـد و   هاي ضروري اما از لحاظ سياسي دشوار، به ويژه اصالحاتي كـه تخصـيص كارآمـدتر آب را ممكـن مـي      گيري اندازه
هـاي   . نخستين دههشود ميها، خودداري  هاي سياسي آن نهها شود، به دليل هزي دارايي تر بيشتواند موجب سودآوري  مي

هاي آبـي اكنـون و وضـعيت مبـادالت، ماننـد نـيم قـرن         ي سياست هاي به وجود آورنده قرن بيست و يكم نيز از نظر ايده
هـاي آبـي و وضـعيت مبـادالت، ماننـد نـيم قـرن گذشـته خواهـد بـود. همچنـين             گذشته خواهد بود. همچنين سياست

شـوند،   المللـي مـي   هـاي مشـترك بـين    هاي آب اقتصادهاي سياسي مستقل و آب شدن بخش ي كه باعث چيرههاي سياست
  ها را قادر سازد: ها با اطالعات و ابزاري تا آن استمرار خواهند داشت. تدارك دولت

 املي جـويي و عـ   گيري از تجارت آب مجازي به عنوان يك راه موثر در افزايش صـرفه  ي بهره انتخاب هوشيارانه
  محيطي و امنيت غذايي در سطوح ملي و منطقه اي آب هاي زيست سازي سياست براي يكپارچه

 گيري از ابزارهاي مناسـب بـراي دسـتيابي بـه      آبي در بهره  هايي براي كشورهاي تحت فشار كم توسعه مكانيزم
  تبادالت خارجي و بازارهاي جهاني در تامين نياز مواد غذايي خود.

هاي خاص ژئوپلتيك است و به نوعي سبب وابستگي كشـورها   ، تجارت آب مجازي داراي پيچيدگيپس در سطح جهاني
تواند علتي براي همكاري و صلح بين كشورها و يا دليلي براي منازعه باشـد. خاورميانـه از نظـر     به يكديگر است. بنابراين، مي

هـاي شـهري    بـراي نيازهـاي اسـتراتژيك در بخـش    برخورداري از منابع آب شيرين، بسيار فقير اسـت؛ منـابع آبـي منطقـه     
بود شديد منـابع آب   رغم كم به وضعيت بحراني رسيد. بر خالف انتظار و علي 1970(روستايي)، صنعتي و كشاورزي در سال 

كه با فزوني تقاضاي آب (ناشي از رشد جمعيت) همراه شده است تنش بين اين كشورها در ارتباط با آب كاهش يافته است. 
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رسد يكي از داليل اصلي آن، دسترسي به منابع آب از طريق واردات آب مجازي بوده است؛ زيـرا اقتصـادهايي كـه     نظر ميبه 
ياب آب شيرين خود را براي توليد داخلي گنـدم استحصـال كننـد.     شوند منابع كم قادر به واردات غالت هستند، مجبور نمي

كردند، كه اين اقدام موجب دسترسي  ميليون تن غالت وارد مي 50ساالنه  ،2000ي خاورميانه و شمال آفريقا تا سال  منطقه
زدايي آب دريا شد. بـه طـور كلـي اقتصـاد سياسـي       هاي شرب، خانگي و صنعتي از طريق نمك ي براي مصرفتر بيشبه آب 

ي جهـاني رونـد    انهجهاني مصرف و تجارت آب، تاثير بااليي بر نوع روش تامين آب خاورميانـه داشـته اسـت. بدبختانـه سـام     
نامطلوبي را طي كرده است. زيرا در برخي كشورها دسترسي آسان به منابع آب مجازي موجب شده تا تالش و انگيـزه كـافي   

  تر شود. اي كم براي دستيابي به كارآيي مصرف آب در سطح منطقه
هـزار   5از هم اكنـون  . كنندوارد صورت آب مجازي ه تر آن است كه اين كشورها آب مورد نياز خود را ب صرفه به مقرون

 20مترمكعـب آن (معـادل   يك هزار ميليارد شود مي تصرف توليد محصوال ميليارد مترمكعب آبي كه در بخش كشاورزي
كشـورهاي آمريكـا،   است. (صادرات و واردات) كه همان تجارت آب مجازي  شود ميدرصد) بين كشورهاي مختلف جابجا 
تـرين   ين صـادركنندگان و كشـورهاي ژاپـن، سـريالنكا و ايتاليـا از عمـده      تـر  بـزرگ كانادا، استراليا، آرژانتـين و تايلنـد از   

ـ   Daniel Zimmer زيمر  اعالم دانيل  به بناهستند.  واردكنندگان آب مجازي طـور  ه مدير شوراي جهاني آب مردم آسـيا، ب
كنند، در حالي كه اروپاييان و مردم شـمال آمريكـا روزانـه در حـدود      ي در روز استفاده ميليتر آب مجاز 1400ميانگين 

  .كنند ليتر آب مجازي مصرف مي 4000
  
  



 

 4پيوست 1
با راهنماي آن براي » تجارت آب مجازي«افزار كاربردوست  نرم

بيالن منابع آب پيوند تجارت آب مجازي و «محاسبه گام به گام 
  »در محدوده جغرافيايي معين (كشور)





  151  28/01/96    ... گام به گام محاسبه يبرا آن يراهنما با »مجازي آب تجارت« كاربردوست افزار نرم - 4 پيوست

 

  با راهنماي آن براي محاسبه گام به گام ...» تجارت آب مجازي«افزار كاربردوست  نرم -4پيوست 

در ايـن   .اسـت افـزار تهيـه شـده     در قالـب يـك نـرم   مندرج در اين ضابطه هاي  كليه اطالعات مورد استفاده در تحليل
ي اطالعاتي است كه كاربر بايد وارد كند. خروجي  دهنده كه منوهاي سمت راست نشان شود ميافزار، چندين منو ديده  نرم
هـاي الزم را برابـر    سازد تا واكـاوي  شد و كاربران را قادر مي ارائه ضابطه) است كه در اين 1-4افزار هم مشابه جدول ( نرم

  خش پاياني اين گزارش انجام دهند.شده در ب ارائهي   شيوه

  ي جغرافيايي معين ي پيوند تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب در يك محدوده نحوه -1-4پ.

  شناسه -1-1-4پ.

كه بـه طـور كوتـاه    » ي جغرافيايي معين ي پيوند تجارت آب مجازي با بيالن منابع آب در يك محدوده نحوه«افزار  نرم
نحوه ارتباط بـيالن منـابع   «راهنماي هاي  شناسي و يافته شود، برگرفته از روش شناخته مي» ازيتجارت آب مج«افزار  نرم

  است. نرم افزار شامل چهار بخش كلي زير است:» يبا تجارت آب مجاز آب كشور
  محاسبه محتويات –
  ها گزارش –
  هاي محاسباتي دوره –
  امكانات –

  نصب تا گرفتن خروجي محاسباتي ارائه شده است.افزار از آغاز  ، چگونگي استفاده از نرمراهنمادر اين 

  افزار نصب نرم -2-1-4پ.

  شود: هاي زير ديده مي افزار، فايل به آساني قابل نصب است. در پوشه نرم windowsافزار در محيط  اين نرم

  
افـزار، نشـانه ويـژه     شود. پس از نصب نرم عمليات نصب آغاز مي setupبا دوبار كليلك بر روي فايل 

افـزار اجـرا    شود كه با دوبار كليلك بر روي آن، در عمـل نـرم   رايانه آشكار مي desktopافزار بر روي  نرم
گيـرد. ورودي   قـرار مـي  » تجـارت آب مجـازي  «افزار  شود. از اين مرحله به بعد، كاربر در محيط نرم مي
  شود. زير ديده ميشود كه كادر  آغاز مي» افزار مدير نرم«افزار با دوبار كليك روي كادر  نرم
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  ، رمز واردشده و محيط زير ديده خواهد شد.1خواهد كه با عدد  رمز ورودي را مي

  
  كند.  نرم افزار درخواست تعريف يك دوره را مي» هاي محاسباتي دوره«سپس با كليلك بر روي عبارت 
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  كرد.  واردها را  توان داده شويم كه شامل چهار بخش است و با كليك روي هر بخش مي سپس وارد برنامه مي

  محاسبه محتويات –
  ها گزارش –
  هاي محاسباتي دوره –
  امكانات –

  دوره زير: همانند محاسباتي را تعيين كرد.  پيش از ورود به هر بخش، ابتدا بايد دوره
  1385تا  1384

طور قلمرو جغرافيايي كه اقالم محتويات محاسـباتي بـراي آن    شود و همين زراعي (آبي) تعيين ميبه اين ترتيب سال 
  شود. شود مشخص مي تعيين مي
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تـوان   ، محتويات آب مجازي اقالم زير را تعيين كرد. از آيكون زير ميمحاسبه محتوياتسپس با كليك بر روي گزينه 

ا هرگونه اطالعات ديگر در محاسبات استفاده كـرد كـه در سـتون سـمت چـپ      براي افزودن، ويرايش يا حذف محصول ي
  شوند: افزار به صورت زير ديده مي نرم

  
امكـان  دامـي و ....)   -بـاغي  -شود بـراي كاالهـاي مختلـف (زراعـي     طور كه در سمت راست تصوير زير ديده مي همان

  محاسبه محتويات آب مجازي فراهم هست.
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توان  هر سبد (گروه) كااليي همانند گروه محصوالت زراعي، به محض كليك روي هر كاال، ميبراي محاسبه محتويات 

چندين محصول (گندم، جو، ذرت و ...) كه در آن گروه كااليي وجود دارد را به سبد كااليي افزود. اطالعاتي كه بايـد وارد  
  شود.  در سمت چپ باز ميشود كه به محض كليلك روي آن رديف، يك جدول  شود در يك رديف ديده مي

  
جدول يادشده در سمت چپ تصوير زير، دقيقا همان اطالعاتي است كه براي محاسبه آب سبز، آب آبـي و آبرانـه هـر    

هـاي   شود و اطالعـات همـين رديـف    افزار محاسبه مي هاي سبزرنگ در اين جدول به وسيله نرم محصول الزم است. رديف
هـاي   شـود. ايـن رديـف    افـزار) اسـتافده مـي    بخش امكانات نـرم  -(گزارش نهايي سبز رنگ، در جدول خروجي آب مجازي
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افـزار داده   ها به نرم سبزرنگ براي ساير محصوالت نيز وجود دارد. بنابراين كافي هست اطالعات درخواستي در اين جدول
  شود. صول انجام ميافزار براي هر مح شود. به دنيال آن محاسبات مربوط به منابع آب چهارگانه به وسيله نرم

  

  
به صورت كه در پيوست ارايه شده است.  هستندهركدام از اقالم باال داراي يك روند محاسباتي از نظر توضيح بيشتر، 

شود و نتايج به صورت كادرهاي آبي، خاكستري و سبز بـه ترتيـب بـه     كلي، اينكه كادرهاي خالي توسط كاربر تكميل مي
شود. سمت چپ داراي يك نوار هست كه مربـوط   آبي، آب خاكستري و آب سبز محسوب ميعنوان نتيجه محاسبات آب 

كردن محصول بعدي، اصالح همان محصول و حذف محصول است. اين نوار در رابطه با ساير اقالم مربوط به بسته  به اضافه
ا اضافه كرد و به محض كليك توان يك محصول ر محتويات آب مجازي هم وجود دارد. با كليك بر روي عالمت اضافه، مي

  شود: روي آن، يك كادر با مشخصات زير باز مي
  نام محصول زراعي –
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  سطح زيركشت (هكتار) –
  نياز خالص آبياري (مترمكعب در هكتار) –
  بازده آبياري (درصد) –
  آب سبز هر هكتار (باران موثر) (مترمكعب) –
  كل آب سبز (مترمكعب) –
  كل آب مصرفي آبياري (مترمكعب) –
  صرفي آبياري (درصد)ضريب آب م –
  آب مصرفي گياه از محل آبياري (مترمكعب) –
  ضريب آب برگشتي (درصد) –
  آب برگشتي (مترمكعب) –
  آب تبخيرشده (مترمكعب) –
  كل آب آبي (مترمكعب) –
  آبرانه (مترمكعب) –
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ار افـز  شـود و نـرم   سپس اطالعات به صورت يك نوار اطالعاتي براي يك محصول در گروه محصواللت زراعي درج مـي 

  آمادگي دارد تا محصول بعدي افزوده شود.
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هاي ورودي همانند ساير  تصويرهاي بعدي مربوط به محاسبات آب مجازي محصوالت دامي است. چگونگي داده
افزار درخواست مقادير و ضرايبي را دارد كه با توجه به راهنماي تجارت آب  هاي محصوالت است. افزون بر ان، نرم گروه

افزار تعريف  اند كه براي نرم ن اين ضرايب را در كادر مربوطه وارد كرد. برخي ضرايب اعداد ثابتي بودهتوا مجازي، مي
 اند.  شده
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تهيه بيالن و پيوند منابع چهارگانه به شرح جدول سمت چپ تصوير زير هاي تكميلي، اطالعات مورد نياز براي  در گام

 گيرد. افزار قرار مي در اختيار نرم
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توانـد بـه تـدريج و بـا چنـدين       به اين ترتيب، كاربر با مطالعات دستورالعمل تجارت آب مجازي و راهنماي حاضر مـي 

  بيني شده است استفاده كند.  هايي كه در دستورالعمل پيش افزار براي كليه هدف تمرين، به خوبي از اين نرم
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  چهـل  از بـيش  گذشـت  بـا  كشـور، برنامه و بودجـه  امور نظام فني و اجرايي سازمان 
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فني، -تخصصي نشريه  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي
 ياد موارد راستاي در حاضر است. ضابطه كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

شـود.   بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده
  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير هاي سال در شده منتشر فهرست نشريات
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Abstract 

Virtual water is defined as the volume of water required to produce a commodity or service. A water-
scarce country might wish to import products that require a lot of water in their production (water-
intensive products) and export products or services that require less water (water extensive products). 
This implies net import of ‘virtual water’ (as opposed to import of real water, which is generally too 
expensive) and will relieve the pressure on the nation’s own water resources. 

Virtual water is one of the four resources of water, three resources of which are actual, including: Blue 
water (is water that has been sourced from surface or groundwater resources), green water (is water from 
precipitation that is stored in the root zone of the soil and evaporated, transpired or incorporated by 
plants) and grey water (waste, salty and polluted water). In traditional water balance calculations, main 
water resources are blue and gray water resources, and two other resources (virtual and green water) are 
not considered in the water cycle process. 

The explanation of relation between actual and virtual water resources represents the relation between 
virtual water trade and water resources balance. Moreover, the traditional water resources balance, are a 
closed cycle, but by linking with virtual water resources, the cycle is no longer closed and we faced by 
water resources processes and relations between four water resources mentioned above. 

Based on the findings of this manual, general stages for determining the relationship between water 
resources balance and virtual water trade is described in four chapters.  

Finally based on the methodology of this study, user-friendly software for determining virtual water 
components has been prepared with its application guide. 
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  اين ضابطه

با هدف تبيين جزييات مفهوم آب مجازي و 
 آب منـابع  بيالن رابطه نيتعي كلي مراحل ارائه

ــور ــا كش ــارت ب ــازي، آب تج ــام دو در مج  گ
 و آب ي چهارگانــه منــابع تعيــين و شناســايي«

 مقـــادير تعيـــين« و »هـــا آن پيونـــد ي نحـــوه
تهيه گرديده  »آب ي چهارگانه منابع) محتويات(

  است.


