
 

  آیا استفاده از آب نامریی گوشت گاو می تواند راهکار حل بحران آب باشد؟
 

  ) عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي(1اکبر شیري سید
  

  :هچکید
خشکسالی  رچاد يهارکشو ی گوشت گاو و محصوالت دامی در حل بحران آب درآب نامرئ تاثیر سیربرمنظور هب مطالعه ینا

عنوان معیاري براي تصمیم گیري واردات و هل بمحصو یک زيمجانامرئی یا  آب انمیز از مطالعه ینا در. شده استانجام 
 از نهاآ رداريبرخو به توجه با مختلف يهارکشو ايبر ییاغذ ادمو واردات بهینه انمیز. گرددمیصادرات محصوالت استفاده 

 بنابراین .ستا وتمتفا رکشو هریی اغذ منیتا يهاسیاست همچنین و تولید منابع سایر و ورزيکشا ينهامیز آب، منابع
 بخشها همه ريهمکا و نسبی مزیت يمبنا برنامرئی  آب رتتجا توسعه جهت در آب منابع مدیریت يسیاستها در ينگرزبا

باعث محدودیت  مستقیماً آن انفقد ،باشد میزیادي نیاز  آب دامی به محصوالتتولید براي  که نجاآ از .باشدمی وريضر
 يهاحساسیت سطهوا به اما .دشو انجبر ییاغذ ادمو واردات طریق از ندامیتو مرا ینا لحا ینا با .شودمی میزان تولید

با وجود اینکه در سالیان اخیر موفقیت در تولید داخلی غالت  .شدباعث اجتناب از واردات مواد غذایی خواهد  ،سیاسی
 نشاننتایج  .باشدحفظ روند گذشته مقرون به صرفه نمی آب، منابع کاهش روز افزون به توجه با ماا ده استبو چشمگیر

اما باتوجه به شرایط . نامرئی انجام نمی پذیرد آب رتتجا فهد با انیرا در گوشت گاو و محصوالت دامی واردات که هددمی
محصوالت کشاورزي و دامی از جمله گوشت گاو با درنظر  نابع آب و سیاست واردات و صادراتاقلیمی ناچار به مدیرت م

با تغییر رژیم غذایی از گوشت خواري به  گرددمشاهده میهمچنین . گرفتن میزان آب نامرئی هر محصول می باشیم
کم آن این ها و مصرف  ربا صرفه جویی آب مصرفی خانوا چنینهم. شودمی نابع آبگیاهخواري کمک شایانی به مدیریت م
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  مقدمه

 70 تخصیصنشانگر  که جهانی میانگین فبرخال ماا ،باشد می آب هکنند فمصر گترینربز انیراو  نجها در ورزيکشا بخش
 صددر93 ،خشکمنطقه  در رکشو گرفتن ارقر دجوو با و انیرا در ،ستا ورزيکشا بخش به مصرفی آب منابع کل از صددر
محصوالت براي تولید ). 1388ي و همکاران، موسو(میباشد رکشو ورزيکشا آب فمصر يلگوا در هشتباا لیناو ینا .باشدمی

). Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y,. 2012(باشدمیدامی در مقایسه با مواد غذایی با منشاء گیاهی نیاز به آب بیشتري 
 LIU .J,H. Yang, H. and(دهد امروزه آب مجازي تولیدات دامی یک سوم آب مجازي تولیدات کشاورزي را تشکیل می

Savenije, H. G., 2008 .( معموالً بیشتر از حد مورد نیاز است و مصرف سرانه  ینئپروت، مصرف فتهپیشردر کشورهاي
 Gerbens-Leenes(گوشت و دیگر محصوالت دامی با افزایش در آمد سرانه تا به یک سطح رضایت بخش افزایش می یابد 

,P.W, S. Nonhebel, M.S., Krol.2010 .(رزیل با رشد اقتصاديرود در کشورهاي در حال توسعه، مانند چین و بمی انتظار، 
پیش بینی می شود از این رو         ). Fao ,2011و Bruisma.J (Ed.). Earthscan, London., 2003(جمعیت افزایش یابد 

 ,.Mekonnen, M.M( منجر می شودشتري یتقاضا براي محصوالت دامی افزایش یابد که این به تولید گوشت و آب ب

Hoekstra, A.Y., 2012.( هاي اخیر صنعت طیور با افزایش تقاضا گوشت و تخم مرغ ایمن بصورت فشرده تولید  در دهه
درصد  1.5درصد در گوشت خوك و  3درصد رشد داشته در مقایسه با  5کرده و در سه دهه گذشته بخش طیور بیشتر از 

درصد در حال حاضر  30درصد در سه دهه گذشته به بیش از  15سهم طیور در تولید گوشت جهان از . براي گوشت گاو
  ).Gerber.P., Opio.C and Steinfeld.H(افزایش داشته است

درصد  20در بخش کشاورزي،  )1388موسوي و همکاران، ( درصد 70شود،  هایی که ساالنه در جهان مصرف می از کل آب
بخشی که کمترین سهم یی در جو بدین ترتیب، صرفه. رود کار می درصد براي مصارف خانگی به 10در بخش صنعت و فقط 

و می بایستی تمرکز روي آب کشاورزي و انواع آن صورت  .باشدمیآبی ن مناسبی براي حل مشکل کم راه حل است،را دار
از این حیث خوب است انواع . پذیرد تا به یک راه حل مناسبی براي غلبه بر خشک سالیهاي متوالی و بحران آب نایل آییم

 طی ورزيکشا آوردهفر یک یاو  کاال یک بوسیله که ستا بیآ )نامرئی( زيمجا آب ،تعریف به بنا. آب کشاورزي را بشنایم
 هنجیرز مختلف حلامر در مصرفی آب کل جمع دلمعا آن ارمقد و برسد تکامل مرحله به تا شودمی فمصر ،تولید یندافر

 1990آلن در دهه  پرفسور جان انتونیگر بریتانیایی  آب مجازي توسط پژوهش .باشد می نپایا تا وعشر لحظه از تولید
زیرا آب مجازي . شودمیذخایر موجود مدیریت  ،ازيدر آب مج جویی تنها با صرفه وي معتقد است که. میالدي مطرح شد

هر یک از محصوالت کشاورزي و دامی داراي آب مجازي خاصی می  .در بسیاري از محصوالت مصرفی روزانه پنهان است
لیتر،  15400یانگین جهانی مصرف آب براي تولید یک کیلوگرم گوشت گاو م. آورده شده است 1باشد که در جدول 

براي تولید گوشت گاو  2005تا  1996هاي  طی سال. لیتر است 4300لیتر و مرغ  6000لیتر، خوك  10400گوسفند 
سبز یا (تر از میزان آب مصرفی، نوع آن  مهم. میلیارد متر مکعب آب مصرف شده است 800شده در سراسر جهان  مصرف

شده براي تولید  بخش اعظم آب مصرفدر مجموع . دارد) خوراك صنعتیچرا در مرتع یا (است که بستگی به تغذیه ) آبی
  .مراجعه گردد 1براي سایر مواد به جدول  .این مسئله در مورد تولید پنبه متفاوت است .است» آب سبز«گوشت گاو 

 خواري خواري و گوشت آب پنهان در رژیم گیاه .1-1

یونسکو، نشریه شماره (آورد صرف گوشت بدست میرا هر فرد در طول زندگی خود از طریق م یبیشترین میزان آب مصرف
در ایاالت . شود ظروف یا نوشیدن استفاده می ،که براي استحمام، شسشتوي لباس است بیشتر از آبی که این مقدار آب ).12



 

وان آب مصرف 15یا  مکعب متر 5وار به طور متوسط روزانه حدود خ امریکا و اروپا، براي رژیم یک فرد گوشته متحد
بنابراین براي . شودوان آب مصرف می 8حدود  خوار روزانه غیرگوشت در رژیم و). Arjen Hoekstra., 2010( شود می

 Arjen( شودکنند، مقدار بسیار زیادي از این نوع  آب مصرف می غربی زندگی می که در جوامعها نفر انسان  میلیون

Hoekstra., 2010.(  

 ردپاي آب .1-2

 و شی آب یونسکو در هلند انجام دادتحقیقاتی را براي انستیتوي آموز ،مدیریت آب در آغاز قرن حاضر استادآرین هوکسترا، 
محاسبه ، ه توسط یک کشور، موسسه یا فردتمامی آب مصرف شد ،ردپاي آب در .شده استمطرح ، »ردپاي آب«اصطالح 

 .است شدهارائه آن که اطالعات مربوطه به مصرف آب براي تولید هر محصول با جزئیات  این است آناصلی گی ویژ. شود می
کننده و  تواند همزمان مورد استفاده مصرف این اطالعات می ؟به عنوان مثال چه میزان آب مصرف، تبخیر یا آلوده شده است

اي بین  ترازنامه این است که در مورد مصرف آب مجازي» دپاي آبر«هدف . رفته شودکننده قرار گ منطقه جغرافیایی تولید
پرهیز داده باید از صادرات آب مجازي  ،آبی کشورهاي درگیر مشکالت کم است کهاین ،طرح آنهدف . شودکشورها تدوین 

. باشنددر گیر میکشت قهوه، برنج، پنبه و دیگر محصوالتی که به آب فراوان نیاز دارند   همین کشورها در زمینه که. شوند
براي تولید محصوالت صادراتی به کشورهاي صنعتی  ،در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه، میزان زیادي آب همچنین

  .خواهند داشتداخلی به آن نیاز مبرم آبی که در نهایت ساکنان محلی و کشاورزي  .شود مصرف می

 هاي آسمانی ، بارش»آب سبز«. باشدهاي بعدي مفید  گذاري تواند براي ارزش هاي مجزا می شده در دسته تفکیک آب مصرف
که سازگارترین روش با محیط زیست و براي  شود، امري است که در خاك نفوذ کرده و توسط گیاهان جذب و تبخیر می

ها باز  زمینی است که به رودها و دریاچه هاي سطحی و زیر ، آب»آب آبی«. کشاورزي داراي اهمیت استتولید محصوالت 
ست  ا نیز آبی» آب خاکستري«. رود و ذخایر آن در سطح جهان محدود است گردد، براي تولید و آبیاري مزارع به کار می نمی

هاي دیگر در صنعت آلوده   ها در کشاورزي و به شیوه کش که در روند تولید، مانند استفاده از کودهاي شیمیایی و آفت
  .)388به نقل از موسوي و همکاران، (شود می

به همین دلیل . شود است که از ذخایر بسیار محدود زمین استفاده می» آبی«، میزان آب یتر از حجم آب مصرف مهم
به عنوان مثال در  .کمتري دارد) ري مصنوعیآبیا(محصوالت کشاورزي بهتر است از مناطقی تهیه شود که سهم آب آبی 

آب «طور نیز سهم  همین. شود استفاده می» آب آبی«مراکش و پاکستان از ذخایر   تولید برنج تایلند و هند کمتر از برنج
هاي این کشورها به طور مصنوعی آبیاري  ست، چون تاکستانا در تولید شراب فرانسه، اتریش یا آلمان بسیار باال» سبز

زمینی  هاي زیر اما براي تولید شراب کشورهاي استرالیا، کالیفرنیا یا آفریقاي جنوبی، میزان باالیی از ذخایر آب. شوند مین
  ).Arjen Y. Hoekstra., 2012( گیرد برداري قرار می مورد بهره

  ؟مخوری روزي چند تانکر آب می .1-3

درصد کل آب 12به عبارت دیگر، . متر مکعب آب نیاز داردمیلیارد 790تولید گندم مورد نیاز ساکنان زمین هر سال حدود 
میلیارد متر مکعب آب 1350مزارع برنج دنیا ساالنه به  .شود هاي گندم ریخته می مصرفی کشاورزي در دنیا پاي خوشه

.  دشو لیتر آب مصرف می 90براي هر لقمه نان و پنیر حدود  و .احتیاج دارند  )درصد کل آب کشاورزي جهان21معادل (



 

هاي  کشد تا مرغ هفته طول می10معموال   هاي صنعتی، مرغ در مرغداري) گرم 300(تکه سینه    براي هرآب  لیتر  1170
 30  کیلو دانه و3/3هر مرغ در این مدت به . آید کیلو گوشت سفید به دست می7/1از هر مرغ حدود . گوشتی بزرگ شوند

 .شود متر مکعب آب مصرف می9/3ین ترتیب براي تولید هر کیلو گوشت مرغ، بد. یتر آب براي آشامیدن و نظافت نیاز داردل

  آب لیتر 200، )گرم60(مرغ براي هردانه تخم .1-4

ها مربوط  آن به تغذیه مرغ  شود که عمده متر مکعب آب مصرف می3300مرغ،  تن تخم متوسط براي تولید هر طور به
 .شود می

   آبی با کاهش مصرف گوشت مقابله با کم .1-5

اي کاهش هرسد یکی از راه بنظر می. لیتر آب نیاز دارد که اصالً دیده نمی شود 15500هرکیلو گوشت گاو حدود  تولید
 .موارد زیر پیشنهاد می شود در این خصوص کاهش مصرف گوشت باشد که ،مصرف آب جهت حل بحران آب

 .گردد اعالم» بدون گوشت« در هفته بعنوان روز یک روز -1
 اصالح الگوي مصرف  -2
در خانه براي نوشیدن،  که را بخش عمده آبی. بخش مرئی و نامرئی تقسیم کنیم دوتوانیم به  می مصرفی روزانه را آب -3

لیتر آب 137حدود  آن مصرف روزانه و کنیم، متعلق به قسمت مرئی است شو و غیره استفاده می و  پز، شست و پخت
درصد براي لباسشویی، 20پز و نوشیدن،  براي پخت ودرصد  10تمیزکاري،  درصد براي 5که شامل .برآورد شده است

هم » آب مجازي«بخش نامرئی که به .درصد براي روشویی و حمام است 35درصد براي سرویس بهداشتی و  30
شود از قبیل  شود؛ قسمت اول، مربوط به تولید محصوالت صنعتی می قسمت تقسیم می دوبه خود معروف است، 

قسمت دوم، مربوط به . شود لیتر آب در روز برآورد می 167براي این قسمت حدود  . کاغذ، پارچه، لباس، و غیره
عبارت دیگر،  به. لیتر در روز برآورد شده است 3496آب مورد نیاز براي این قسمت حدود . تولید مواد غذایی است

استفاده درست از مواد که با  .کنیم، نامرئی و در غذا مخفی است درصد آبی را که ما هر روز مصرف می 92 حدود
 .غذایی و کاهش ضایعات آن بزرگترین خدمت را به ذخیره منابع آبی نموده ایم

 براي مثال، گوشت گاو را در .قدر آب مورد نیاز استه مکند تا درك کنیم که چ عبارت آب مجازي به ما کمک می -4
استخوان رشد  دون کیلوگرم گوشت ب 200اي براي تولید  گوساله ،سال 3 طیدر یک دامداري صنعتی، . نظر بگیرید

کیلوگرم علوفه  7200و حدود  کیلوگرم غالت 1300 ، یک رأس گاو حدودمدت در طول این. و ذبح شود یابد
 3عالوه یک گاو در مدت  به. شده است مصرفهزار لیتر آب  600میلیون و  3خورد که براي تولید آنها بیش از  می

بنابراین . نظر بگیرید هزار لیتر آب هم براي بهداشت و سالخی در 7میزان . نوشد میهزار لیتر آب  24سال، حدود 
لیتر آب نیاز داریم؛ یعنی براي تولید هر کیلوگرم گوشت،  3091000کیلوگرم گوشت گوساله به  200براي تولید 

 .!ن شده استبله این میزان آب فقط در یک تکه یک کیلوگرمی گوشت نها. لیتر آب مورد نیاز است 15400
توانند  ها و کمبود شدید آب در کشور، راهکارها چه می این است که با این آمار و واقعیت مطرح می شود سؤالی که -5

 300مصرف گوشت از حد استانداردش که حداکثر به میزان. تغییر الگوي مصرف جامعه است ،باشند؟ نخستین جواب
باعث  که باید کاهش یابد وگرنه رسد گرم در هفته می 900گرم در هفته است فراتر رفته و به میزان 600تا 

تنها براي  پس مصرف بیش از حد گوشت، نه. شود هاي خطرناکی همچون سرطان روده بزرگ و کوچک می بیماري



 

این چنین است که بسیاري از کارشناسان به حق هشدارهاي  .سته زا نیز آور است، بلکه سرطان زیست زیان محیط
 ي از آنهاهاي زیادي از مردم دنیا مصرف گوشت خود را کم کرده و بسیار گروه اند و متعاقباً به آن دادهفراوانی نسبت 

شویم حداقل براي سالمتی خود و ذخیره آب، مصرف گوشت را کاهش  پس اگر گیاهخوار نمی. اند خوار شده گیاه کامالً
  .دهیم

  نتایج و بحث - 2
 ,Mekonnen, M. M -(درصد گوشت جهان تولید می شود 10و  9،54مخلوط و صنعتی بترتیب  در سیستم مرتعی،

Hoekstra, A.Y.,  2010( .سه فاکتور اصلی در آب . وسیله خوراك حیوان تعیین می شودهآب مجازي هر نوع گوشت ب
که در آن راندمان از . اولین فاکتور، ضریب تبدیل غذایی است. مشاهده می شود مجازي گوشت طیور، خوك و گوشت گاو

این فاکتور باعث کاهش آب مجازي گوشت از سیستم مرتعی به . استسیستم مرتعی به مخلوط و صنعتی در حال افزایش 
افزایشی در بخش  یک. دومین فاکتور، ترکیب خوراك است بویژه نسبت کنسانتره به علوفه. مخلوط و صنعتی می شود

. آب مجازي بیشتري از علوفه دارد ،کنسانتره بطورکلی. کنسانتره خوراك حیوانات از سیستم مرتعی به صنعتی وجود داشت
  .اثرکلی این سه فاکتور بستگی به اهمیت نسبی  هریک از فاکتورها دارد. سومین فاکتور، منشاء خوراك است

گوشت گاو آب مجازي بیشتري از طیور و . رتعی و مخلوط به صنعتی کاهش می یابدبراي گوشت گاو آب مجازي سبز از سیستم م
در سیستم هاي ) گاو، گوسفند و طیور(در هر نوع گوشت) سبز، آبی و خاکستري(در کشورهاي مختلف آب مجازي. خوك دارد

با  گوشت نولید مجازي  کاهش آب تفاوت میان کشورها نشان داد که احتمال  . )7(متفاوت است) مرتعی، مخلوط و صنعتی(مختلف
 ,.Gerbens-Leenes ,-P.W(برقراري نسبت متعادل بین ترکیب خوراك و راندمان باالي ضریب تبدیل غدایی وجود دارد

Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., 2011.(   نشان داده شده است ان آب نامریی براي محصوالت مختلفمیز 1در جدول 
Arjen Hoekstra., 2010)        .(  

  .آب واقعی براي تولید مقدار مشخصی از محصوالت: 1جدول

متوسط آب   )لیتر(واحد  کاال
متوسط آب   )لیتر(واحد کاال )لیتر( مجازي 

 )لیتر( مجازي 
  3400 کیلو گرم 1  برنج  60000500  - مسکن ساختن یک خانه

 200 شیر یک لیوان
  لیتر میلی

  1300 کیلو گرم 1  نان گندم 200
 125 قهوه یک فنجان

  لیتر میلی
  240 کیلو گرم 1 خیار 140

  900 کیلو گرم 1 ذرت 70  گرمی 100 سیب یک عدد
  4800 کیلو گرم 1  گوشت خوك 25  گرمی 100 زمینی سیب یک عدد

 250یک لیوان  شیر 4100  - یک پیراهن نخی در اندازه متوسط
  250 میلی لیتر

  4600 کیلو گرم 1 پودر شیر 4A 10 یک کاغذ
 500پیراهن   پنبه

 گرمی
  5000 کیلو گرم 1  پنیر  2700

 60یک  دانه   تخم مرغ  8000   یک جفت کفش با چرم گاو
 200  گرمی

  3900 کیلو گرم 1  گوشت مرغ 2400  گرمی 250 همبرگر ساندویچ
  6000 کیلو گرم 1  گوشت بره 860  کیلو گرم 1  موز

  4000 کیلو گرم 1  گوشت بز  24000 کیلو گرم 1 شکالت
  15500 کیلو گرم 1  گاو گوشت  3000 کیلو گرم 1  خرما

  17000 کیلو گرم 1  چرم گاو  4400 کیلو گرم 1  زیتون



 

 نتیجه گیري -3

در گاو گوشتی آب مجازي سبز از سیستم مرتعی به سیستم صنعتی کاهش می یابد ولی در جوجه هاي گوشتی با استفاده 
 مقایسه با گاو گوشتی بیشتر می شودزیاد از کنسانتره در خوراك در همه سیستم ها آب مجازي آبی و خاکستري در 

)Gerbens-Leenes , P.W., Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., 2011.( نداریم بلکه باید منابع آب کمبود آب ما  در ایران
یم غذایی از گوشتخواري به ژتغییر ر .مدیریت شوند تا بحران آب حل شود که براي حصول به این مهم باید موارد ذیل انجام شود

گوشت گاو و گوسفند، واردات محصوالت دامی که آب  باگیاهخواري، کاهش مصرف گوشت گاو تولید داخل، جایگزینی گوشت مرغ 
نامریی باالیی دارند مثل گوشت گاو، جلوگیري از تولید و صادرات محصوالتی که آب نامریی باالیی دارند همچنین طبقه بندي کشور 

  . با انجام موارد فوق منابع آب بهتر مدیریت خواهد شد. اساس میزان بارندگی و ذخایر آبیولید انواع گوشتها و محصوالت بربراي ت
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Abstract: 
In order to study the effect of invisible water, beef and animal products to solve the water 
crisis in the countries affected by drought has been done. In this study, the amount of water 
or virtual invisibility of a product into account as a criterion for deciding to import and 
export products in throughput. The optimal amount of food imports for various countries 
according to their enjoyment of water resources, agricultural lands and other resources, as 
well as food security policies of each country is different. The policies for the management 
of water resources in the development of invisible water trade based on comparative 
advantage and is the necessary cooperation of all sectors. Because a lot of water is needed 
for the production of livestock products, lack of directly limiting the production rate occurs. 
However, it would be compensated through food imports. But due to political sensitivity, it 
will avoid food imports. Though domestic production of cereals in recent years has been 
remarkable success in growing but due to the reduction of water resources, preservation of 
the past-is not cost-effective. The results show that imports of beef and livestock products 
in Iran with the aim of trade do not assume the invisible water. But due to the climatic 
conditions and water resources management policy had to import and export of agricultural 
and livestock products such as beef with regard to the amount of water we are invisible to 
each product. It also is seen by changing the diet of carnivorous to a vegetarian helps to 
manage water resources exist. In addition to household water-saving and low consumption 
of this crisis, It is not management. 
Keywords: drought, water shortages, water is invisible, beef, Animal products  

 
 


