
و تجارت آن  (Virtual Water)آب مجازی 

آب    گریشود. به عبارت د  ی محصول استفاده م   کی  د یتول   ند یکه در فرا  شودی گفته م   ی به مقدار آب  ی آب مجاز

تا به مرحله تکامل    کند ی مصرف م  د یتول   ند یفرا  ی ط  یفراورده کشاورز  ک ی  ایکاال    کی است که    یمقدار آب یمجاز

. باشد ی م  انیاز لحظه شروع تا پا  د یتول  رهیجدر مراحل مختلف زن  ی برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرف

بدان معناست   فیتعر نیدر ا یاست. صفت مجاز آب مصرف شده تریل ۱۳۰۰گندم  لوگرم یک  کی د یتول  یمثالً برا

بخش    قتی ندارد، و در حق  یک یزیوجود ف  ییمحصول نهادر    د،یتول  ند یفرا  یکه بخش عمده آب مصرف شده ط

نکه، یخواهد ماند. نکته مهم ا  ی در بافت محصول باق  یبه عنوان آب واقع   انیدر پا  ی از آب مصرف  ی زیناچ  اریبس

است..   مصرف شده   شتریاست که پ  ی آب  نیحجم راست  ،ی بلکه آب واقع  ست،ین  یواقع  ریغ  یبه معنا  ی صفت مجاز

آن   از مطرح شد.  ی الدیم ۱۹۹۰آلن در دهه   یپرفسور جان انتون ییایتانیگر برتوسط پژوهش  «ی بحث »آب مجاز

۲۰۰۸اند. به او در سال  قرار گرفته  استیاقتصاد و س  یها او مورد توجه فراوان بخش   یهازمان تا کنون، پژوهش 

دهم درصد آن، آب    کیتنها    ن یکره زم  یهامعتبر آب استکهلم اهداء شد . از مجموع آب   زهیرابطه جا  نیدر هم

آب   نیریش  کل  از  است.  انسان  در دسترس  ساالن  ییهاو  م  هکه  مصرف  بخش    ۷۰  شوند،ی در جهان  در  درصد 

ییجوفه صر  ب، یترت  نی. بد روند ی کار مبه   یمصارف خانگ   ی درصد برا  ۱۰درصد در بخش صنعت و فقط    ۲۰، یکشاورز

.ستین یآب حل مشکل کم   ی برا یسهم را دارد راه حل مناسب نیکه کمتر ی در بخش



 

 
به دلیل عدم توجه به این مفهوم در کشور ، با صادرات هندوانه هفت برابر ذخیره آب پشت سد کرخه ، آب مجازی  

  برگ   دو  دلیل   بدون  اگر   و   شودمی   مصرف  آب  لیتر  ۱۰,  کاغذ   برگ   یک   تولید   برای کنیم.به خارج از کشور صادر می 

 .لیتر آب پنهان است ۱۴۰لیتر آب هدرداده ایم و یا درهرفنجان قهوه  ۲۰یندازیم، در واقع ب دور   را سفید  کاغذ 

  ۶۰۰۰لیتر، خوک    ۱۰۴۰۰لیتر، گوسفند    ۱۵۴۰۰میانگین جهانی مصرف آب برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو  

شده در سراسر جهان  برای تولید گوشت گاو مصرف   ۲۰۰۵تا    ۱۹۹۶های  سال لیتر است. در طی    ۴۳۰۰لیتر و مرغ  

  ۴۰۰۰تا    ۲۰۰۰شرت حداقل  میلیارد متر مکعب آب مصرف شده است. برای کشت پنبه مورد نیاز یک تی   ۸۰۰

 شود لیتر )بستگی به منطقه تولید( آب مصرف می 

 

 



 .باشد  محصول بر حسب مترمکعب در هر تن میجدول زیر نشان دهنده متوسط میزان آب مجازی در هر 
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 تر از میزان آب مصرفی، نوع آن است مهم

کنند و توسط گیاهان  آب سبز : همان نزوالت آسمانی مانند برف، باران و تگرگ است که در خاک زمین نفوذ می 

یست است و در  شوند. چرخه آب سبز سازگارترین نوع چرخه آب با محیط زجذب و طی فرایند مصرف تبخیر می 

 .ویژه کشاورزی به روش دیم( دارای اهمیت زیادی استتولید محصوالت کشاورزی )به 

گردد. از آب آبی برای  ها بازنمیهای جاری در سطح و زیرزمین است که به رودها و دریاچه آب آبی : همان آب  

 .شود و مخازن آن در دنیا بسیار محدودند آبیاری مزارع استفاده می 

ها و  کش تری : پسماند آبی است که در کشاورزی و صنعت به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی، آفت آب خاکس

 .گردند شوند و به محیط بازمی مواد شیمیایی دیگر آلوده می 

https://books.google.com/books?id=Wbc_h0onmFsC&pg=PA39
https://books.google.com/books?id=Wbc_h0onmFsC&pg=PA39
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4020-5591-1


بر    های زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور، باید از کشت محصوالت پرآب با توجه به منفی بودن بیالن آب سفره 

در بخش کشاورزی خودداری شود. ضمن اینکه براساس اصول آمایشی، تولیدات صنعتی نظیر فوالد به مناطقی  

میلیون    ۶۰صفهان بالغ بر  ارای فوالد مبارکه  منتقل شود که منابع آب کافی در اختیار دارند. ) مصرف ساالنه آب ب

لیتر است. این حجم    ۳۰۰متر مکعب معادل یک سد است ( میانگین آب استفاده شده برای تولید هر کیلو هندوانه  

ترین حالت برای  شود که راندمان بخش کشاورزی در آنها باالست و درخوشبینانهآب در کشورهایی مصرف می

کنیم. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، ایران با تولید  لیتر آب مصرف می   ۵۰۰هندوانه در ایران،  تولید هر کیلو  

هزار تن هندوانه در رتبه چهارم جهان قرار دارد. این محصول در چهار فصل کشت    ۲۰۰میلیون و  ۲ساالنه بیش از  

شود. ما بر این باوریم  و کویت صادر می   ،ترکیههزار تن هندوانه به عراق، امارات متحده عربی  ۱۰۰و ساالنه بیش از  

شود.  میلیارد متر مکعب آب به خارج از کشور صادر می   ۵۰هزار تن هندوانه، ساالنه بیش از    ۱۰۰که با صادرات  

میلیمتر در سال است در مناطقی مثل    ۱۰۰تر بوده و  ها به فرض در یزد از متوسط کشوری پایینمیانگین بارش 

منطقه  که  خشک   یزد  می   ای  حساب  سرلوحه  به  باید  مجازی  آب  سیاست  میشود.  کاشت  هندوانه  االن  آید 

 . ها در هر ارگان قرار گیردسازیتصمیم 

 

 



 

 

 

 

سال پیش خطر خشکسالی   ۵در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های آمریکاست دانشمندان از 

ا احساس خطر کردند به کارواش ها و استخرها دستور داده شده  را پیش بینی کرده اند پس از این خبر همه نهاده

 که از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند.  



شهرداری استاندارد شیرهای دستشویی ها و حمام ها را عوض کرد و همه ساختمان ها موظف شدند از شیرآالتی  

ری از آب را از خود بیرون می کنند آب آپارتمان ها محاسبه هزینه اش بر اساس تعداد  استفاده کنند که حجم کمت

نفر شد، خانه هایی که اتومبیل یا چمن زیاد آب می دهند جریمه های سنگین می شدند. همه دانشگاه ها و ادارات  

حتی استانداردهای  دولتی موظف شدند از چشم های الکترونیک برای شیر دستشویی های خود استفاده کنند و  

حجم سیفون توالت ها هم تغییر کرد. شرکت های تحقیقاتی روی شیوه جدید آبیاری کشاورزی کار کردند و میزان  

درصد کمتر شد. خالصه همه چیز در جهت صرفه جویی آب امروز گفته می شود خطر   ۴۱آب مصرفی کشاورزی 

 قب تر می افتد کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت ها هفت سال ع

 ای دارد؟ دانستن این اطالعات چه فایده

چای   فنجان  یک  تهیه  برای  بدانیم  مثال  که  این  است.  خوبی  می   ۳۵سوال  مصرف  آب  سودی  لیتر  چه  شود 

عنوان مثال    مصرف آب است. به   مدیریت  برای   صحیح  ریزی برنامه   به  کمک  اطالعات  این   کاربرد  ترینبدیهی دارد.

آبی مواجه هستند )مانند کشور ایران( با دانستن میزان مصرف آب برای    در کشورهایی که با مشکل شدید کم 

ها توصیه کرد تا در پروسه تجارت )واردات و صادرات( به جای    توان به آن های مختلف می تولید کاالها و فراورده 

تری به آب دارند( به واردات آن محصوالت روی آورند در عوض این  هایی که نیاز بیش ن ویژه آتولید مواد غذایی )به 

 میزان آب را برای مصارف مفیدتر و تجارت پرسودتر استفاده کنند 

جا دهندگان ایده آب پنهان بر این باورند که با صادرات و واردات کاال و محصوالت، حجم زیادی آب جابه   توسعه 

منظور کاهش فشار  شود. در تئوری تجارت آب مجازی، به عنوان تجارت آب مجازی نام برده می ه شود که از آن بمی 

شود تا به جای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی، اقدام به  آب توصیه می مصرف بر منابع آب، به کشورهای کم 

فعالیت برای  را  داخلی  آب  منابع  و  کنند  غذایی  مواد  پرس واردات  تجاری  از  های  استفاده  دهند.  اختصاص  ود 

آبیاری، بهینه تکنیک  ترویج فرهنگ استفاده  های  بازمصرف آب(،  و  بازیافت  سازی مصرف آب در صنعت )شامل 

شرت و کفش چرمی که در باال ذکر  شود )مانند تی ها آب زیادی مصرف می تر از کاالهایی که برای تولید آن طوالنی

تغییر کار یا  استفاده مجدد  ... می شدند(،  و  از آب  استفاده درست  ترویج فرهنگ  این گونه کاالها،  به  کرد  تواند 

 .ریزی برای مصرف بهینه و پرسودتر آب کمک کند ها در برنامه دولت 
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