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 چكیده

 

 شیافزا همچنینو نیزم میاقل رییتغو ها یدر اثر بروز خشکسال اریاخ

به به وجود آمده است.  ازیمورد ن یآب و غذا نیتأمدر یجهان مشکالت تیجمع

 مهیخشک و ن میاقل یکه دارا رانیا ییمانندکشورهابحران آب درکه طوری

ی تر است. در واقع با توجه به منابع موجود و تقاضا یجد هستند، خشک

. لذا بودنخواهد ندگانیآ ازین نیتأم یمنابع آب موجود جوابگو ،کنونی

-وهیشجدیدترین از  یکیاست. یضرور اریآب بس نیتأم نینو یهاوهیتوجه به ش

و تجارت آب  محصوالتردپای آب و  ی، توجه به آب مجازبرای حل این مشکلها 

مرتبط با  میو مفاه ردپای آبو  یمجازمقاله مفهوم آب نیاست. در ا یمجاز

 یفیمصرف خانوار و تعار یالگو ر،یدپذیتجد آب، آب یورآن از جمله بهره

 نیو همچن یبه طور خالصه توضیح داده شدهو آب برگشت مصرفهمچون برداشت،

ها شکلو خالصه شده در جداول و  کیبه صورت شمات مینمفاهیشده تا ا تالش

ای از مطالعه ردپای آب در همچنین در انتها خالصه. نمایش داده شوند

 کالیفرنیا آورده شده است.

 
 آب مجازی ، تجارت آب،آب تجدید پذیر ها:كلید واژه

 

 

The role of footprint water and virtual water in countrieswater resource 

management:  

A review 

 
Abstract 
 

Recently, due to increase in water demand, population growth and available resources sustainabilityof water 

resources has not achieved. So, Water crisis in arid and semiarid climates such as Iran is criticalwhich 

necessitates a new approach in water resourcesmanagement. One of the new approaches in the worldis 

known as virtual water trade and water footprintconcept. In this study the concepts of virtual water and 

waterfootprint and related concepts such as water efficiency,renewable water, consumption patterns, 

consumptiveand non-consumptive use are described schematicallyin the form of tables and figure. Finally we 

reviewed problemsand challenges of virtual water calculation in California State. 
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 مقدمه

 تجارت آنآب مجازی و 

مجازی بیانگر حجم آب موردنیاز برای تولید کاال یا خدمات است آب 

(Haddadin, 2003 این مفهوم اولین بار توسط آلن در سال .)میالدی  1990

(.اگر Allan, 1993برای حل مشکل کمبود آب خاورمیانه شرقی مطرح شد)

چه انتقال آب به شکل فیزیکی بین کشورها رواج ندارد اما با درنظر 

شود که حجم زیادی از آب به شکل هوم آب مجازی، مشخص میگرفتن مف

(. 1387مجازی بین کشورها در حال جابجایی است )احسانی و همکاران، 

باشد که در فرآیند تولید یک کاالی خاص مثل آب مجازی میزان آبی می

شود و میزان آن برابر با مجموع کل آب محصوالت کشاورزی مصرف می

ف زنجیره تولید آن محصول است.البته مجازی مصرفی در مراحل مختل

بودن آب به معنای غیر واقعی بودن آن نبوده، بلکه بیانگر استفاده 

از آبدر مراحل مختلف تولید کاال یا محصول است )جعفری و زارعی، 

عنوان ابزاری برای محاسبه (. با استفاده از مفهوم آب مجازیبه1387

للی آب مجازی ناشی از صادرات و الممقدار آب مصرفی، مبادالت بین

واردات محصوالت کشاورزی در محاسیات وارد شده و به کمک آن و 

توان تقاضای واقعی آب را متناسب با محاسبه شاخص ردپای آب می

به این سوال پاسخ  الگوی مصرف مردم، از منابع آبی جهان تعیین و

ی آبی کشور داد که آیا منابع آبی کشور دارای ظرفیت  تامین نیازها

توان تشخیص داد در شرایط کنونی و آینده هستند یا خیر، همچنین می

که کشورها به چه میزان به منابع آب کشورهای صادر کننده کاال 

 وابسته اند. 

 

به منظور محاسبه میزان آب مجازی محصوالت مختلف، باید تمامی منابع 

ل دخالت داشته آبی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید محصو

 ( محاسبه شوند.1بر اساس رابطه )

کل حجم آب مورد نیاز برای تولید محصول (1)

کل محصول تولید شده
آب =

 مجازی

 

 تعیین اهداف و محدوده ارزیابی ردپای آب

 

باشد. ردپای آب شامل سه بخش ردپای آب سبز، آبی و خاکستری می

فرصت باالتری نسبت به تر و دارای هزینه منابع آب آبی معموال کمیاب

تواند دلیل تمرکز بر آن برای محاسبه طوری که میآب سبز است، به

های سطحی های زیرزمینی و آبردپای آب آبی به صورت جداگانه باشد.آب

دهند. آب آبی برای ها(، آب آبی را تشکیل میها و رودخانه)دریاچه

اده می شود. حجم محیطی و صنعت استفمصارف آبیاری مزارع، شرب، زیست

های انتقال آب تبخیر ها و کانالآبی که پشت مخازن سدها، دریاچه

(.در گذشته از Morera et al., 2016شود نیز جزء منابع آب آبی هستند )می

های سطحی( هم به عنوان منبع تأمین آب منابع آب آبی )معموال جریان

رو ردپای آب آبی کردند از اینو هم برای دفع مواد زائد استفاده می

بیانگر حجم برداشتی از کل جریان آب آبی به طور مؤثر می باشد. 

باشد و می تواند دلیلی محکم منابع آب سبز نیز محدود و کمیاب می
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جهت محاسبه ردپای آب سبز باشد. بنابراین برای دستیابی به نتیجه 

ود مطلوب در محاسبه ردپاها، محاسبه ردپای آبی و سبز باید انجام ش

(Falkenmark, 2003 ردپای آب سبز بیانگر استفاده انسان از رطوبت .)

شود و یا اغلب برای خاک که یا به صورت تبخیر از سطحخاک خارج می

 گیردپرورش محصوالت زراعی و جنگلی مورد استفاده قرار می

(Falkenmark, 2003; Obuobie et al., 2005 با شناخت منابع آب سبز و .)

ش منابع آب سبز در مناطق خشک و از منابع آب آبی، نقتفکیک آن 

(. عالوه بر ردپای آب Savenije, 2000ترشده است )نیمه خشک قابل لمس

آبی و سبز، ردپای دیگری با عنوان ردپای آب خاکستری نیز وجود 

 ,Hokestra and Chapgainپردازد )دارد که به تفسیر آلودگی منابع آب می

یت جذب مواد زاید استو به صورت حجم آب مورد ( و بیانگر ظرف2008

سازی مواد آالینده و رساندن کیفیت ها )رقیقنیاز برای جذب آالینده

مناطقی که آلودگی و  شود. درآب به استاندارد مطلوب( تعریف می

مسائل کیفیت آب به عنوان خطر جدی برای منابع آب سالم به شمار 

بیشتر به چشم خواهد خورد. ردپای آید، محاسبه ردپای آب خاکستری می

آب  مصارف مستقیم و غیر مستقیم آب را درنظر می گیرد، لذا اجزای 

سه گانه ردپای آب نیز هریک به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم 

بندی نمایش داده شده (. در شکل زیر این تقسیمHoekstra, 2009شوند )می

 است.

 
 ردپای آب دو دیدگاه تقسیم بندی –1شکل 

 سطوح زمانی و مکانی محاسبه ردپای آب

  1شود. در جدول ردپای آب در سطوح مختلف زمانی و مکانی ارزیابی می

 اند.این سطوح خالصه شده

 

 (.Hoekstra et al., 2011 . سطوح زمانی و مکانی محاسبه ردپای آب )1جدول 

 سطح
محدوده 

 مکانی

محدوده 

 زمانی

های مورد داده

 مصرف آبنیاز 
 کاربرد

سطح 

 یک

میانگین 

 جهانی
 ساالنه

منابع و پایگاه 

های موجود داده

از مصارف آب و 

آلودگی در 

فرآیند تولید 

 محصوالت

افزایش آگاهی عمومی، 

شناسایی تقریبی اجزای 

اصلی مؤثر در ردپای 

آب، توسعه دیدگاه 

جهانی نسبت به مصرف 

 آب

سطح 

 دو

کشور، 

 منطقه

حوضه 

 آبریز

ساالنه 

یا 

 ماهانه

استفاده از 

منابع سطح یک 

در مقیاس 

 کوچکتر

شناسایی تقریبی گسترش 

مکانی و تنوع آن برای 

شناسایی نقاط حساس و 

 اخذ تصمیمات تخصیص آب
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 (.Hoekstra et al., 2011 . سطوح زمانی و مکانی محاسبه ردپای آب )1جدول 

 سطح
محدوده 

 مکانی

محدوده 

 زمانی

های مورد داده

 مصرف آبنیاز 
 کاربرد

سطح 

 سه

زیر 

 هاحوضه

های بخش

 کوچک

ماهانه 

یا 

 روزانه

استفاده از 

های تجربی داده

و برآوردها در 

صورت عدم 

گیری اندازه

 مستقیم

پایگاه دانش برای 

ارزیابی پایداری 

ردپای آب، تدوین 

های استراتژی سیاست

برای کاهش ردپای آب و 

 اثرات محلی مرتبط

 

باشد. به های مختلف در حال تغییر میقابلیت دسترسی آب در طول سال

دنبال آن در طول زمان نیاز آبی و تقاضا نیز در حال تغییر است. 

های مورد ردپای آب، باید دوره زمانی دادهرو در مطالعات از این

های زمانی انتخاب شده بر استفاده مشخص و دقیق باشد زیرا دوره

نتایج به دست آمده موثر است. بهعنوان نمونه ردپای آب آبی محصوالت 

های زراعی بدلیل نیاز به آبیاری بیشتر در طول دوره خشکی در سال

 (.Hoekstra et al., 2011های مرطوب است )خشک  بیشتر از سال

 محاسبه ردپای آب

هر ساله به حجم مشخصی از آب برای مصارفشرب، کشاورزی و صنعتی 

نیاز است که نباید از مقدار آب تجدیدپذیر جهان بیشتر باشد. با 

توان میزان واقعی تخصیص از منابع آب قابل محاسبه ردپای آب، می

به عبارت دیگر، ردپای  دسترس را در بازه زمانی معین تعیین نمود

کند آب میزان تخصیص آب برای انسان را به صورت حجمی بیان می

(Hoekstra et al, 2011 ردپای آبی سبز و آبی به صورت زیر و برحسب .)

 (. Hoekstra et al., 2011شود )حجم آب در واحد زمان  محاسبه می

یر آب آبی )جریان غیر برگشتی(+)آب آبی رنگ موجود در فرآیند(+)تبخ

 رنگ(=ردپای آب آبی  یک محصول

)آب سبز گنجانده شده در محصول(+)تبخیر آب سبز رنگ(=ردپای آب سبز 

 یک محصول

از آنجا کهه بخهش عمهده مصهرف آب بهکشهاورزی اختصهاص دارد، لهذا 

نحهوه  2تولیدات کشاورزی دارای ردپای قابل توجهی هسهتند.در شهکل 

 مختلف خالصه شده است.های محاسبه ردپای آب در زمینه
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 روندنمای محاسبه ردپای آب کشورها -2شکل

 مطالعه موردی: ردپای آب کالیفرنیا

 بطری در روز برای مصارف 140متوسط مصرف آب در کالیفرنیا حدود 

وشو است. مصارف غیر مستقیم آبیا آب مجازی مستقیم مانند شرب، شست

است نشان داده که مقدار این ایالتکه شامل تولید کاال و خدمات 

زیادی از حجم آب که در محاسبه ردپای آب آن وارد شده، مربوط به 

شود به طوری که بر محصوالتی است که در خارج از این ایالتمصرف می

حدود نیمی از آب مجازی وارداتی همراه با  3اساس نتایج شکل 

 کا است.محصوالت وارداتی از این ایالت، مربوط به ایالت متحده آمری

 
منظور میزان آب مجازی مصرف شده در ایالت کالیفرنیا به -3شکل 

 تولیدکاالهای کشورهای مختلف

دهد که کل نتایج حاصل از محاسبه ردپای آب کالیفرنیا نشان می

فوت است که -ردپای آب سبز و آبی این ایالتشصت و سه میلیون اکر

 (.4بیشتر حجمآن شامل ردپای آب سبز است)شکل 
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 میزان ردپای آب سبز و آبی در ایالت کالیفرنیا -4شکل 

 

 گیری نتیجه
امروزه شمار استفاده از ردپای آبی در حال افزایش است. مطالعات 

ها ای، آبخیزی، محصوالت و شرکتمتعددی در سطوح جهانی، ملی، منطقه

(.این Hoekstra et al., 2011دز این زمینه تاکنون انجام شده است )

.انجام اندمطالعات کمتر به ارزیابی پایداری ردپای آب پرداخته

مطالعات مربوط به محاسبه ردپای آبی و استفاده از نتایج آن در 

تواند تصویری واقع ریزی و مدیریت منابع آب کشور میبرنامه

کننده و منابع آبی در آن کشور تری از نحوه ارتباط بین مصرفبینانه

ز عوامل مهم و تأثیرگذار در محاسبه ردپای آب، یکی ا را نشان دهد.

شود میزان تبادل اجتماعی و تصمیماتی است که باعث می –مسائل سیاسی

آب مجازی )واردات و صادرات کاال و خدمات( تحت تأثیر قرار گیرد. 

چونردپای آب شاخصی چند بعدی است که منابع آب مجازی را از طرفی 

تواند ردپای های منطقه میتعامل با کشورشود، لذا نوع نیز شامل می

عنوان نمونه مصارف در بهآبی هر کشور را بیشتر به خود وابسته کند.

اروپا بسیار وابسته به منابع آب خارجیاست. در اروپا فقط کشور 

کند.در آسیا فرانسه است که به صورت خالص آب مجازی صادر می

خودکفا هستند اما به  کشورهایی مثل چین و هند از لحاظ تأمین آب

دلیل افزایش نیاز برای غذا و افزایش کمبود آب در این دو کشور 

درحال توسعه، نیاز به واردات غذا و به دنبال آن وابستگی به 

(.  از اینرو این Hoekstra, 2008منابع آب خارجی افزایش یافته است )

ط کشورها برای فائق آمدن بر مشکالت کمبود غذا، باید در رواب

ای عمل کنند که اجتماعی و سیاسی خود با کشورهای جهان به گونه

بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند و از طرفی در حفظ منابع آب و 

توان گفت که طورکلی میهای مثبتی بردارند. بهمحیط زیست گام

 رسان باشد:تواند در موارد زیر یاریارزیابی ردپای آب می

  محیطی واستنتاج مدیریت راهبهردی و زیستارزیابی ابعاد اثرات

 ریسک مناسب در مسایل مرتبط با آب

  افزایش کهارایی مصهرف آب و بهینهه سهازی مصهرف آب در سهطوح

 تولید، فرآیند و سازمانی

 سازان در حوزه صهنعتی و سهازمانی در خصهوص آگاه ساختن تصمیم

عنوان نمههونهتغییر آنههها بههر منههابع آب بههه اثههرات بههالقوه

 گذاری جدید.ها یا طراحی مجدد کاال و ایجاد سرمایهاولویت
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  فراهم نمودن اطالعات علمی معتبربرای تحلیهل نتهایج حاصهل از

 ردپای آب. ارزیابی

 

 

   

 

   منابع فارسي

(. مبادله مجازی آب و نقش آن در سازگاری با 1387جعفری، ع؛ زارعی، ق. )

 .20،  5منابع طبیعی، کم آبی، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و 

(. ارزیابی ردپای آب محصوالت زراعی حوضه 1395رسولی مجد، ن؛ منتصری، م. )

آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم. ششمین کنفرانس ملی 

مدیریت منابع آب ایران با رویکرد: پیوند اکولوژیکی با چرخه آب برای 

 پایداری زمین. دانشگاه کردستان.
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