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ABSTRACT 

In this study, the trend of agricultural water consumption was investigated for 22 years (1989-2011) in Iran, 

considering crop and livestock requirements per capita. Crop and livestock products were categorized into 

nine groups so that, each group has its particular subgroups. The results of this study showed that the trend of 

water consumption per capita was ascending over the proposed period with regard to the diet variations. 

Wheat in cereal crops and meat in livestock products had the largest water consumption values. The average 

capita water consumption was estimated about 1420 m3 during 1989-2011 which the maximum and minimum 

amount of water consumption corresponded to the year of 1389 and 2007, respectively. The volume of virtual 

water consumed by crops and livestock has been increased from 61 billion m3 in 1368 up to 120 billion m3 in 

1390. The portion of imported virtual water through agricultural and livestocks products has been 11-27 

billion m3 with an average of 17.6 billion m3 in the proposed period. Rainfed productions with average 

consumption of 17.3 billion m3 of water by rainfall provide a part of annual water consumption. Therefore, 

the portion of renewable water resources in agriculture was estimated to be varied from 63 (2008) to 81 

(2011) billion m3. According to the water resources assessment indices, Iran was faced to water crisis during 

the proposed period in which population growth and diet changes may be effective.  Regulation of Proper diet 

such as reducing creal and meat consumption, establishing a dynamic market for selling agricultural products, 

recycling waste products, importing particular food products and increasing water productive could be 

effective in prevention of water management crises. 
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 سرانه مصرف آب در ايران براساس رژيم غذايی دو دهه گذشته  بررسی روند

 4و رسول قادرپور 3، علی رسول زاده2، عبدالمجيد لياقت*1ياسر حمدی احمدآباد

 . دانشجوی دکترای، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران1

 کرج، ایران. استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، 2

 . دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران3

 ، مهاباد، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد مهاباد4

 (16/2/1397تاریخ تصویب:  -10/1/1397تاریخ بازنگری:  -1396/ 10/ 3)تاریخ دریافت: 

 چکيده

تا  1368در این پژوهش روند سرانه مصرف آب کشاورزی با توجه به سرانه مصرف محصوالت کشاورزی و دامی از سال 

بندی شدند که هر گروه دارای گروه طبقه 9برای ایران مورد بررسی قرار گرفت. محصوالت کشاورزی و دامی در  1390

ساله یاد شده، روند مصرف آب با توجه به  تغییرات  22نتایج نشان داد در دوره باشند. های مختص به خود میزیر گروه

رژیم غذایی، روند صعودی داشته است. گندم از گروه غالت و گوشت از تولیدات دامی بیشترین مصرف آب را شامل 

که بیشینه و کمینه  متر مکعب برآورد شد 1420برابر با  1390تا  1368های بودند.میانگین سرانه مصرف آب در سال

بود. حجم آب مجازی از طریق مصرف محصوالت کشاورزی و دامی از  1386و  1368های مقدار آن به ترتیب برای سال

افزایش یافته است. سهم آب وارداتی از  1390میلیارد متر مکعب در سال  120به  1368میلیارد متر مکعب در سال  61

میلیارد متر مکعب بوده است.  60/17با میانگین  27تا  11ساله، حدود  22دوره طریق محصوالت کشاورزی و دامی برای 

-میلیارد متر مکعب آب از طریق بارش، بخشی از مصرف ساالنه را تأمین می 30/17محصوالت دیم با متوسط مصرف 

 81( تا 1387) 63 کنند. با کسر این آب و واردات آب مجازی، سهم آب مصرفی از منابع تجدید پذیر کشور در محدوده

های مورد مطالعه های ارزیابی منابع آب، کشور ایران در سال( میلیارد متر مکعب برآورد شد. با توجه به شاخص1390)

( در شرایط بحران آبی قرار داشته که افزایش جمعیت و تغییر رژیم غذایی مردم نسبت به گذشته ممکن 1390تا  1383)

اشند. تنظیم رژیم غذایی مناسب از قبیل کنترل مصرف غالت و گوشت قرمز، ایجاد بازار است در این امر تاثیر داشته ب

وری مناسب فروش محصوالت کشاورزی، فرآوری کردن محصوالت تلف شده، واردات محصوالت غذایی و افزایش بهره

 تواند در جلوگیری از بحران منابع آب کشور مؤثر باشد.می

 ، منابع آب، محصوالت کشاورزی، جمعیتروند مصرف آب های کليدی: واژه

 

 *مقدمه
ترین منابع موردنیاز جامعه بشری و در عین حال آب یکی از مهم

تواند های قرن حاضر است که میترین چالشیکی از بزرگ

سرمنشأ بسیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار گیرد. عدم 

تواند بحران آفرین باشد. انطباق بین تأمین و تقاضای آب، می

زمانی که میزان اختالف بین عرضه و تقاضای آب با مجموعه 

کارهای مدیریتی قابل رفع یا قابل کاهش نباشد، زبان مفاهمه راه

تواند در بعد این بحران می به زبان مخاصمه تبدیل خواهد شد.

ای، ملی و حتی در بعد جهانی اتفاق افتد. عدم محلی، منطقه

تواند ناشی از چرخه هیدرولوژی و تعادل در بخش منابع آب می

های بشری نظیر محدودیت طبیعی منابع آب و نیز فعالیت

                                                                                             
  aliaghat@ut.ac.irنویسنده مسئول:  *

رویه از منابع و آلوده کردن منابع آب باشد. مطالعات استفاده بی

وجود دارد که خطرات ناشی از کمبود آب و مختلفی 

ای و جهانی مورد پذیری منابع آب را در مقیاس منطقه آسیب

) & Cosgrove & Rijsberman, 2014; Okiاندبررسی قرار داده

), 2000et al, 1996; Vörösmarty et alKanae, 2004; Postel  .

رین ها بیشتدر اکثر کشورها، بخش کشاورزی در بین سایر بخش

میزان مصرف آب را دارد. در این کشورها امکان افزایش سطح 

زیر کشت وجود ندارد، بهبود مدیریت منابع آب در دسترس، 

های تولید محصول ارتقای کارایی مصرف آب و توسعه استراتژی

تواند تا حدودی جوابگوی نیازهای روزافزون مواد غذایی باشد می

(., 2007et alQadir رشد روزافز .) ون جمعیت و به تبع آن

بشر  افزایش نیاز به تولیدات کشاورزی از مسائل مهمی است که

سال دهد که در امروزه با آن مواجه است. مطالعات نشان می
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 20کشور در جهان با جمعیتی در حدود  12تعداد  1950

سال این  40اند. با گذشت میلیون نفر با کمبود آب مواجه بوده

میلیون نفر افزایش  300معیتی در حدود کشور با ج 26رقم به 

کشور  65تعداد  2050شود در سال بینی میپیدا کرد و پیش

میلیارد نفر با کمبود آب مواجه  7جهان با جمعیتی بیش از 

میلیون نفر در جهان در شرایط  840گردند. جمعیتی در حدود 

برند که عمده این جمعیت یعنی کمبود مواد غذایی به سر می

میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه  800در حدود رقمی 

کنند و ایران جزء کشورهایی خواهد بود که طی زندگی می

قرن آتی از تنش آبی رنج خواهد برد. در ایران نیز رشد سریع  یمن

یدشونده کشور تجدترین عامل کاهش سرانه آب جمعیت مهم

(. 02Ehsani and Khaledi, 20سال گذشته بوده است ) 60طی 

گزارش سازمان ملل، ایران هفدهمین کشور پرجمعیت  بر اساس

شده توسط سازمان  بینی یشپدنیاست و با نرخ رشد جمعیت 

یت پرجمعکشور اول  10جز  2050ملل متحد، ایران تا سال 

جهان خواهد بود. میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور در سال 

ل حاضر مترمکعب در سال بوده و در حا 13000حدود  1300

بینی مترمکعب در سال رسیده است و پیش 1700به کمتر از 

مترمکعب در سال  1000به کمتر از  1400شود در سال می

 (.Ahmadauli, 2013برسد )
درصد آب در دنیا در بخش  85در حال حاضر بیش از 

شود که با افزایش روزافزون تقاضا برای کشاورزی مصرف می

یافته آب به این  یصتخصم مصارف آب شهری و صنعتی، سه

 ;van Schilfgaarde, 1994بخش به سرعت رو به کاهش است )

Kirda, 2002 لذا استفاده بهینه از منابع آب در سرلوحه ،)

های اغلب کشورها قرار گرفته است. عالوه بر عوامل فعالیت

در تولید محصوالت، رژیم غذایی  کاررفته بهاقلیمی و تکنولوژی 

زیادی در میزان آب مصرفی یک کشور دارد. به  یرتأثمردم نیز 

عنوان مثال اگر رژیم غذایی در همه جهان مشابه رژیم غذایی 

( باشد، جهت تأمین نیاز غذایی پرگوشتمردم غرب )رژیم 

درصد آب بیشتری در جهان نیاز خواهد بود  75موردنیاز به 

(Zimmer & Renault, 2003 تغییر الگوی مصرف مواد غذایی .)

مردم کشور )ایران( از غالت به مواد گوشتی و لبنی طی چند 

دهه گذشته، مصرف آب را چندین برابر افزایش داده است. از 

سوی دیگر بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش 

آب در کشور باید ضمن رقابت سرسختانه و مستمر  کننده مصرف

له صنعت، شرب و خانگی به ارزش آب جمها منبا سایر بخش

توجه بیشتری نماید چرا که تنها در سایه تولید بیشتر به ازای 

یر است پذ امکانواحد آب مصرفی این تداوم مصرف 

(Sepaskhah and Tavakoli, 2006.) 

Tantawi (2004) ای به منظور بررسی توانمندیمطالعه-

 80تا  70رد که های بالقوه آب کشاورزی انجام داد و عنوان ک

درصد از مصرف آب جهانی به تولیدات غذا و کشاورزی 

اختصاص یافته است و آب و مسائل آن را به عنوان محدودکننده 

 های اقتصادی عنوان نمود.توسعه سایر بخش

De Fraiture et al, (2004)  تأثیر مبادله جهانی غالت را

دند که در ها نشان دااند. آنبر مصرف جهانی آب تحلیل کرده

میلیون تن غله  215مجموع همه واردات، شامل  1995سال 

بوده است که در صورت عدم واردات این مقدار غله، کشورهای 

کیلومترمکعب بارندگی مؤثر و  433واردکننده مجبور بودند 

کیلومترمکعب آب آبیاری را از منابع آب داخلی به مصرف  178

اند را کشوری به شمار آورده ایران et al Yang (2003) ,.برسانند.

میالدی وارد فهرست کشورهای دارای  2000که بعد از سال 

منابع آب تجدیدپذیر کمتر از  2030کسری آب شده و تا سال 

  Smakhtinمترمکعب برای هر نفر در سال خواهد داشت. 1500

(2004)  et al  تنش آبی را به صورت استفاده انسان از منابع آب

محیطی از کل منابع  عد از کسر نیازهای زیستتجدیدپذیر )ب

کنند و ایران را به عنوان یک کشور دارای تنش آب( تعریف می

 اند.آبی زیاد معرفی نموده

 Alizadeh & Keshavarz (2005)  اعالم داشتند تولید

مواد غذایی موردنیاز صرفاً تحت شرایط دیم برای برآورده کردن 

نیست. از این رو، گسترش آبیاری برای های مردم ایران کافی نیاز

درصد  90تغذیه جمعیت رو به افزایش زیاد شده است. بیش از 

که این  شوداز کل مواد خام کشاورزی از اراضی فاریاب تولید می

توجهی از منابع آب سطحی و  امر منجر به برداشت قابل

 زیرزمینی شده است.

, (2010)et alFaramarzi  ید غالت در سازی تول به بهینه

های این مطالعه سطح زیر کشور پرداختند. قیود و محدودیت

درصد  100تا  30کشت، میزان آب و تولید بود. نتایج نشان داد 

ها تأمین توان از دیگر استانها را مینیاز گندم برخی از استان

های ها به استانکرد همچنین با صادرات گندم از برخی استان

مبادله شده در سناریوهای مختلف بین دیگر حجم آب مجازی 

 میلیارد مترمکعب خواهد بود. 5/5تا  5/3

, (2012)et alArabi   به بررسی ردپای اکولوژیک آب بر

 1385های واردات و صادرات مواد غذایی در سال مبنای داده

پرداختند. نتایج نشان داد که رد پای اکولوژیک آب کشور در 

رمکعب بود و کشور با واردات میلیارد مت 104سال یادشده 

خالص آب مجازی و کسر صادرات آب مجازی بدون در نظر 

میلیارد  20درصد  60و بر مبنای راندمان  12گرفتن راندمان، 

مترمکعب از منابع آب داخلی خود را ذخیره کرده که اگر قرار 
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 112بود این مقدار محصول در داخل کشور تهیه شود الزم بود 

ب آب در کشاورزی مصرف شود که چنین میلیارد مترمکع

 باشد.مقداری در دسترس نمی

, (2009)et alRouhani    به ارزیابی مبادله محصوالت

غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران 

محصول غذایی بررسی  21پرداختند. نتایج نشان داد از میان 

اساس میزان  بر های روغنیشده، غالت، حبوبات، خشکبار و دانه

ها، محصوالتی پرمصرف هستند. در آب مجازی برآورد شده آن

باشند. مصرف می که میوه، سبزی و محصوالت صنعتی کمحالی

اما مبادله آب مجازی در ایران طی دو دهه گذشته، با در نظر 

وری تقریباً ناآگاهانه صورت گرفته گرفتن میزان مصرف و بهره

رود که با توجه به روند رو به افزایش یاست. بنابراین انتظار م

آبی در ایران، اهمیت آب مجازی در امنیت غذایی  جمعیت و کم

شبکه  15پیوسته افزایش یابد. مطالعات در مورد آب مجازی در 

، کمترین 1381-1385های آبیاری در کشور نشان داد طی سال

مترمکعب بر  17/2آب مجازی در شبکه آبیاری سفیدرود با 

 04/17وگرم و بیشترین آن در شبکه آبیاری نکوآباد با کیل

(. با توجه به Montazar, 2009باشد )مترمکعب بر کیلوگرم می

مطالب ذکرشده، اکثر تحقیقات در ایران و جهان بر روی مبادله 

و صادرات آب مجازی بوده است و بر روی سرانه مصرف آب با 

قیقاتی انجام توجه به مصرف مواد غذایی طی گذشت زمان، تح

 باشد:نشده است. در این راستا اهداف زیر مدنظر می

بررسی روند تغییرات سرانه آب مصرفی با توجه به مصرف 

 1390تا  1368محصوالت غذایی از سال 

تعیین حجم آب مصرفی از طریق مصرف مواد غذایی و با 

احتساب حجم آب وارداتی از طریق واردات مواد غذایی و حجم 

 ت دیمآب محصوال

بررسی وضعیت منابع آبی کشور با توجه به منابع آب 

-های مختلف و ارائه راهتجدیدشونده و سرانه مصرف در سال

 .کارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت منابع آبی کشور

 ها مواد و روش
این تحقیق با هدف بررسی روند سرانه مصرف آب در محصوالت 

در سطح ملی از سال  کشاورزی و دامی با توجه به رشد جمعیت

انجام گرفت. برای تعیین سرانه مصرف  1390تا  1368

-1390غذایی ایران ) محصوالت کشاورزی و دامی از ترازنامه

شده است استفاده شد  ارائه( که توسط جهاد کشاورزی 1368

(Ebadi and Saeednia, 2009; Norouzi and Samimi, 2002; 

Ebadi, 2016در  پرمصرفرزی و دامی (. اغلب محصوالت کشاو

این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفتند. این محصوالت در نه گروه 

 بندی شدند:دسته

 غالت: گندم، ذرت، جو و برنج

 حبوبات: نخود، لوبیا، عدس، لپه و سایر حبوبات

جات و سبزیجات: نارگیل، هندوانه، خربزه، طالبی، میوه

لبالو، گیالس، هلو، آلو، مرکبات، سیب، موز، گالبی، به، زردآلو، آ

ها، انبه، کیوی، انار، انجیر، ی، انگور، زالزالک، سایر توتفرنگ توت

زمینی،  یبسی، خیار، پیاز، فرنگ گوجههای تازه، زیتون، سایر میوه

 های تازهکدو، سبزی و سایر سبزی

خشکبار و خرما: بادام، گردو، پسته، فندق، خرما و سایر 

 مغزها

 گوسفند، شتر، بز، ماهی، دل و جگرگوشت: مرغ، گاو، 

 شیر: گاو، گوسفند و بز

های روغنی و چربی: سویا، آفتابگردان، پنبه، چربی دانه

 حیوانی، نباتی و کره

 قند و شکر و چایی

 مرغ تخم

آمار مربوط به سرانه مصرف و مقدار تلفات برای هر 

 های یادشده اخذمحصولی که به بازار عرضه شده بود از ترازنامه

(، کل 1گردید. با توجه به آمار جمعیت در هر سال )جدول 

های سرانه مصرف محصوالت به ازای کل جمعیت برای سال

مختلف محاسبه گردید. برای تعیین آب مجازی محصوالت، از 

 ;Chapagain and Hoekstra, 2004آمار و نتایج مطالعات 

rei and ., 2014; Zaet al., 2009; jafari nejad et alRouhani 

Dehghanpur and ., 2014; et alJafari, 2016; jafari nejad 

Bakhshoodeh, 2008; Mohammadian et al., 2007  استفاده

انجام  1390تا  1368که مطالعات از سال شد. با توجه به این

های گردیده است برای هر محصول در سطح کشور و سال

موردمطالعه، میانگین آب مجازی در نظر گرفته شد. سرانه 

مصرف آب برای هر فرد، از مجموع ضرب آب مجازی محصوالت 

مورد مصرف در سرانه مصرف همان محصوالت به دست آمده 

های داخلی تأمین نشده از طرفی تمام آب مصرفی از آباست. 

ی دیگر است و ساالنه مقداری از محصوالت غذایی از کشورها

اند. بنابراین برای هر سال حجم آب وارداتی از وارد کشور شده

طریق واردات مواد غذایی محاسبه شد و از حجم آب مصرفی 

)منابع تجدید پذیر و نزوالت جوی( در آن سال کسر گردید. 

 هایی که آمار و )سال 1390تا  1383های همچنین برای سال
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 کشاورزی دیم برای هر  اطالعات مشخص بود(، تولید محصوالت

ی جهاد کشاورزی استخراج ها آمارنامهسال و هر محصول از 

گردید و آب مصرفی محصوالت دیم محاسبه شد و از منابع 

ب مصرفی از تجدیدپذیر و نزوالت جوی کسر گردید تا حجم آ

 منابع تجدیدپذیر به دست آید.

 نتايج و بحث

با توجه به سرانه  روند سرانه مصرف محصوالت غذايی و آب مصرفی

 مصرف محصوالت در ايران

با توجه به تعدد محصوالت کشاورزی، میانگین سرانه مصرف 

محصوالت کشاورزی برای هر گروه از محصوالت مورد بررسی 

 شده است. ارائه( 2در جدول ) 1390تا  1368های طی سال

 

 (1368-1390)ترازنامه غذايی جمهوری اسالمی ايران،  1390تا  1368سال  آمار جمعيت ايران از -1جدول 

 جمعیت )نفر( سال جمعیت )نفر( سال

1368 53185939 1379 62816928 

1369 54495055 1380 63861815 

1370 55837163 1381 64906702 

1371 56655577 1382 66300418 

1372 57486453 1383 67314814 

1373 58329984 1384 68344731 

1374 59186372 1385 69390405 

1375 60055488 1386 70495782 

1376 60939744 1387 71532063 

1377 61842213 1388 72266000 

1378 62816928 
1389 73196000 

1390 74157000 

 

 1390تا  1368يلوگرم در سال( از سال کسرانه مصرف گروه محصوالت موردمطالعه ) -2جدول 

 خشکبار شیر مرغ تخم قند و شکر و چای های روغنیدانه حبوبات میوه و سبزی گوشت غالت سال

1368 196 22 156 4 12 22 5 80 12 

1369 188 24 163 5 13 25 6 76 11 

1370 190 27 208 10 12 24 6 81 12 

1371 207 28 248 9 11 32 7 75 11 

1372 198 30 247 8 14 25 7 77 13 

1373 179 29 238 9 14 26 8 74 13 

1374 214 30 238 10 14 29 8 74 15 

1375 215 30 271 9 16 28 8 74 16 

1376 209 31 273 7 15 30 7 76 15 

1377 228 30 294 7 19 27 8 78 18 

1378 208 30 292 6 18 34 8 83 14 

1379 178 31 292 7 19 27 8 83 16 

1380 207 31 279 5 18 27 8 83 14 

1381 219 32 333 7 18 26 8 84 15 

1382 195 34 351 7 20 27 8 91 16 

1383 201 36 349 7 19 21 9 94 15 

1384 199 36 380 7 21 27 10 98 17 

1385 184 39 365 10 16 44 9 105 16 

1386 204 42 412 10 28 33 10 115 6 

1387 178 41 324 6 22 24 9 120 6 

1388 172 43 348 6 29 25 10 130 6 

1389 166 47 366 7 28 36 10 134 7 

1390 167 48 371 7 27 31 9 140 8 
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در این تحقیق با استفاده از میانگین آب مجازی 
و سرانه مصرف محصوالت غذایی مقدار سرانه  شده محاسبه

( تا 1) یهامصرف آب به ازای هر دسته از محصوالت در شکل
نشان داده شده است. با توجه به  1390تا  1368( از سال 5)

( سرانه مصرف آب برای دسته محصوالت شیر، گوشت 1شکل )
روند صعودی داشته  1390تا  1368و میوه و سبزیجات از سال 

مترمکعب در سال به  80این روند برای شیر از حدود است، 
درصد افزایش(، برای گوشت از  75مترمکعب در سال ) 140
درصد افزایش( و برای  70مترمکعب در سال ) 450به  265

 118مترمکعب در سال ) 240به  110میوه و سبزیجات از 
درصد افزایش( رسیده است. با توجه به نتایج به دست آمده از 

محصوالت شیر، گوشت و میوه و سبزیجات، بیشترین بین 
به محصوالت  1390تا  1368تغییرات )روند صعودی( از سال 
دهد روند مصرف ( نشان می2گوشت اختصاص داشت. جدول )

میوه و سبزیجات به نسبت شیر و گوشت بیشتر است ولی آب 
شود، سبب مجازی که به ازای هر کیلوگرم گوشت مصرف می

م عمده سرانه آب از بین سه گروه مواد غذایی به شده است سه
مواد غذایی گوشتی، بیشترین  در گروهگوشت اختصاص یابد. 

که بیشترین مصرف گوشتی مربوط به گوشت مرغ بود در حالی
سرانه مصرف آب، به دلیل زیاد بودن آب مجازی گوشت قرمز 

لیتر به ازای هر کیلو گوشت(،  3900نسبت به گوشت مرغ )
ط به گوشت گاو و گوسفند است و به ازای تغییرات اندک مربو

-در مقدار مصرف گوشت قرمز، سرانه مصرف آب تغییرات چشم

( تغییرات سرانه مصرف آب 2دهد. شکل )گیری را نشان می
را نشان  1390تا  1368برای مواد غذایی گروه گوشت از سال 

ش دهد. تغییر ناگهانی منحنی گوشت گاو به دلیل افزایمی
به بعد بوده است به  1385مصرف این ماده غذایی از سال 

کیلوگرم به  1/6به  1368در سال  9/5طوری که مصرف آن از 
مصرف آن  1386رسید ولی از سال  1385ازای هر نفر در سال 

کیلوگرم به ازای هر نفر در سال  7/14و در نهایت به  7/12به 
 (.2افزایش یافت. )شکل  1390

ه مصرف آب دسته محصوالت شير، گوشت، ميوه و سبزيجات سران -1شکل 

 1390تا  1368از سال 

 1390تا  1368تغييرات سرانه مصرف آب برای گروه گوشت از سال  -2شکل 

 

های (، سرانه مصرف آب برای گروه3با توجه به شکل )

های روغنی و خشکبار روند صعودی را نشان داد. سرانه دانه

 70به  1368مترمکعب در سال  35خشکبار از مصرف آب برای 

 42های روغنی و چربی از و برای دانه 1390مترمکعب در سال 

 1390مترمکعب در سال  150به  1368مترمکعب در سال 

دست آمده حاکی از مصرف زیاد روغن و رسیده است. نتایج به

 257سال،  22چربی به نسبت گذشته است. به طوری که طی 

سرانه مصرف آب به ازای مصرف روغن و چربی  درصد افزایش

های موردمطالعه ثابت در نظر گرفته شد( )آب مجازی طی سال

 مشاهده گردید.
های مواد غذایی، بیشترین سرانه مصرف آب در بین گروه

برای غالت بود. این گروه از مواد غذایی روند منظم و ثابتی 

دادند. مصرف نداشته و پیوسته نوسانات غیر منظمی را نشان 

به بعد روند کامالً نزولی داشته به طوری که  1386غالت از سال 

 1368مترمکعب در سال  570سرانه مصرف آب گروه غالت از 

رسیده است. در بین گروه  1390مترمکعب در سال  470به 

(، بیشترین سهم سرانه آب مصرفی را 3غالت با توجه به شکل )

سرانه مصرف برای برنج، جو گندم به خود اختصاص داده است. 

های و ذرت تقریباً روند یکسانی را نشان داد. طی سال

موردمطالعه سرانه مصرف آب این دو محصول تغییرات چندانی 

نداشت که بیانگر مصرف یکسان برنج از گذشته تا به امروز بوده 

است و مصرف این ماده غذایی طی گذشت زمان در ایران 

در رژیم غذایی مردم تقریباً به حالت  تغییرات زیادی نداشته و

پایدار و ثابتی رسیده است. سهم سرانه مصرف آب برای برنج 

مترمکعب در سال  116به حدود  1368مترمکعب در سال  115

رسیده است. با توجه به مصرف زیاد نان در کشور، سهم  1390
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سرانه مصرف آب به ازای مصرف گندم بیشترین مقدار بوده است 

 450ی که میانگین سرانه آب برای این ماده غذایی به طور

مترمکعب در سال بوده است. روند کاهشی سرانه مصرف آب در 

به بعد به دلیل کاهش در سرانه  1386گروه غالت از سال 

باشد. به عبارتی دیگر، افزایش کیفیت و مصرف آب گندم می

ماده یز  آن منجر به کاهش تلفات این دوررقیمت نان و کاهش 

غذایی به مرور زمان گردید و همین امر سبب شد سرانه مصرف 

به بعد روند کاهشی داشته باشد. به  1386آب غالت از سال 

درصد کاهش سرانه  22، 1390 تا 1387های طوری که در سال

مشاهده گردید. با توجه  1386مصرف آب گندم نسبت به سال 

ای موردمطالعه هبه نتایج، میانگین سرانه مصرف آب طی سال

مترمکعب بوده، در  1420برای تمام محصوالت غذایی یاد شده 

مترمکعب از این سرانه مربوط به گندم است،  450حالی که 

 32توان نتیجه گرفت که گندم به تنهایی حدود بنابراین می

درصد از سرانه مصرف آب ساالنه را به  40درصد و گروه غالت 

الخصوص نان کنترل غالت علی دهد. بنابراینخود اختصاص می

تواند سهم بسیار زیادی را در کنترل سرانه مصرف آب ساالنه می

 داشته باشد.

سرانه مصرف آب دسته محصوالت خشکبار و خرما، غالت و  -3شکل 

 1390تا  1368های روغنی و چربی از سال  دانه

 

 1390تا  1368سرانه مصرف آب برای گروه غالت از سال  -4شکل 

های حبوبات، شکر و چای و سرانه مصرف آب برای گروه

( ارائه شده است. سرانه مصرف آب برای 5مرغ در شکل )تخم

 31به  17مرغ روندی صعودی نشان داد. به طوری که از تخم

مترمکعب در سال رسیده است. اما حبوبات و شکر و چای روند 

و  منظمی نشان ندادند. در کل سرانه مصرف آب شکر و چای

باشد. بیشترین و کمترین سرانه حبوبات دارای روند نزولی می

 74با  1371های مصرف شکر و چای به ترتیب برای سال

باشد. به عبارتی دیگر با مترمکعب می 16با  1388مترمکعب و 

های دیگر چای )قهوه، نسکافه و ...( گذشت زمان و جایگزین

ت. سرانه مصرف مصرف این گروه از مواد غذایی کمتر شده اس

حبوبات همانند گروه شکر و چای روند نامظمی دارد و از سال 

های قبل به بعد این گروه کمترین مقدار را به نسبت سال 1386

های دارد. بیشترین سرانه مصرف آب گروه حبوبات در سال

مترمکعب و کمترین سرانه مصرف آب در  59با  1385و  1373

 16تا  12)در حدود  1390تا  1387و  1368های سال

 مترمکعب( بوده است.

 
مرغ از سال سرانه مصرف آب دسته شکر و چای، حبوبات و تخم -5شکل 

 1390تا  1368

 تلفات آب با توجه به ضايعات محصوالت

شده و ضایعات  با استفاده از میانگین آب مجازی محاسبه

(، سرانه 1368-1390غذایی ایران  محصوالت غذایی )ترازنامه

( و 6های )شده به ازای هر دسته از محصوالت در شکل ب تلفآ

ها، ارائه شده است. مطابق این شکل 1390تا  1368( از سال 7)

سرانه تلفات آب برای غالت و میوه و سبزیجات بیشترین مقدار 

مترمکعب در سال  74را دارد، تلفات آب برای گروه غالت از 

یافته است. با  کاهش 1390مترمکعب در سال  24به  1368

( روند تلفات آب برای غالت روند کاهشی 6توجه به شکل )

گونه که قبالً بیان شد افزایش کیفیت است. دلیل این امر، همان

های پخت نان و در نتیجه کاهش دورریز نان و نیز باال و فناوری

باشد. سرانه رفتن فرهنگ مردم در استفاده درست از نان می

ه و سبزیجات مانند گروه غالت نبوده و با تلفات آب برای میو

گذشت زمان حالت افزایشی داشته است. افزایش تولید و فقدان 
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بازار مناسب برای فروش محصوالت، مکانیزه نبودن سیستم 

بندی و داشت و برداشت محصوالت باغی، نبود صنابع بسته

ها احتماالً دلیل این انبارداری مدرن و همچنین کیفیت سردخانه

وضوع باشد. سرانه تلفات آب برای گروه میوه و سبزیجات از م

 1390مترمکعب در سال  50به  1368مترمکعب در سال  34

توان به زمان نگهداری کم رسیده است. از دالیل این افزایش می

که از زمان عرضه به بازار تا خراب سبزیجات اشاره کرد به طوری

 ها زمان کمی وجود دارد.شدن آن

سرانه تلفات آب برای دسته محصوالت غالت و ميوه و سبزيجات از  -6شکل 

 1390تا  1368سال 
 

مرغ و شیر روند ثابتی سرانه تلفات آب برای گروه تخم

داشته و از گذشته تا به امروز تغییرات چندانی  نداشته است.، 

به دلیل نبود آمار تلفات  1386الزم به ذکر است که  در سال 

سرانه تلفات صفر فرض شده است. گروه حبوبات  مرغ،برای تخم

 1390تا  1374روند صعودی و از سال  1373تا  1368از سال 

روند نزولی داشت. این تلفات برای گروه حبوبات، در مرحله 

-برداشت اتفاق افتاده است. زمانی که حبوبات هنوز خشک نشده

وبات اند به دلیل کمبود امکانات در گذشته مقدار زیادی از حب

اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و ؛ شدند یمتلف 

و ادوات دیگر این مشکل برطرف شده و  کن خشکی ها دستگاه

حجم تلفات و در نتیجه آن سرانه تلفات آب برای این گروه از 

مواد غذایی کاهش یافته است. نوسانات گروه خشکبار و خرما 

مترمکعب در  12 به 1368مترمکعب در سال  9زیاد بوده و از 

 رسیده است. 1390سال 

، شير، مرغ تخمسرانه تلفات آب برای دسته محصوالت حبوبات،  -7شکل 

 1390تا  1368خرما و خشکبار از سال 

 1390تا  1368سرانه مصرف آب )کل محصوالت غذايی( از سال 

سرانه مصرف آب و میانگین آن با توجه به مصرف محصوالت 

شده است.  ارائه( 8رد مطالعه، در شکل )های موغذایی در سال

سرانه مصرف  1382تا  1368دهد از سال ( نشان می8شکل )

تا  1382( و از سال 1377سال  جز بهآب کمتر از میانگین )

باشد. افزایش مصرف گوشت توسط بیشتر از میانگین می 1390

مردم، افزایش استفاده از میوه و سبزیجات و استفاده زیاد از نان 

ها سبب شده است سرانه مصرف آب با گذشت زمان چربی و

( بیانگر کاهش تلفات سرانه آب از 9افزایش یابد. از طرفی شکل )

باشد. با توجه به وجود نوسانات در می 1390الی  1376سال 

های مورد مطالعه، روند تغییرات نزولی است. پیشرفت سال

)مخصوصاً در  هاتکنولوژی و فرهنگ مردم، هدفمند شدن یارانه

که سرانه تلفات مصرف نان( از عوامل این کاهش است، به طوری

به  1377مترمکعب در سال  162آب برای هر شخص در سال از 

 کاهش یافته است. 1390مترمکعب در سال  80

 
 1390تا  1368سرانه مصرف آب برای کل مواد غذايی از سال  -8شکل 

 

 
 1390تا  1368مواد غذايی از سال سرانه تلفات آب برای کل  -9شکل 

 

با توجه به رژیم غذایی مناسب و تأمین کالری موردنیاز 

روزانه برای هر شخص، سرانه مصرف آب برآورد گردید. در این 

کالری در روز در  2000برآورد برای هر شخص به طور متوسط 

نظر گرفته شد و با توجه به این موضوع، میانگین سرانه مصرف 

 850کالری در روز  2000های مختلف برای تأمین آب در سال
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مترمکعب در سال با  850مترمکعب در سال برآورد گردید. 

 1420های مورد مطالعه )میانگین سرانه مصرف آب در سال

مترمکعب در سال( اختالف بسیار زیادی دارد و الزم است رژیم 

غذایی مناسب با سرانه مصرف آب کمتری برای مردم تعریف 

 .شود
و نتایج به دست آمده از  شده انجامبا توجه به محاسبات 

سرانه مصرف آب برای هر شخص در سال و همچنین آمار 
های مختلف، حجم آب مصرفی محصوالت جمعیت در سال

که تمام آب محاسبه گردید. با توجه به این شده مصرفغذایی 
 های داخلی تأمین نشده است و ساالنه مقداری ازمصرفی از آب

محصوالت غذایی کشور از طریق واردات تأمین شده است. برای 
هر سال حجم آب وارداتی از طریق واردات مواد غذایی محاسبه 

به  1368(. با توجه به افزایش جمعیت از سال 10شد )شکل 
، حجم آب مصرفی تقریباً روند صعودی را نشان داد 1390

عب در میلیارد مترمک 8/61(. حجم آب مصرفی از 10)شکل 
میلیارد مترمکعب در سال  120)کمترین حجم( به  1386سال 

-)بیشترین حجم( رسیده است. شایان ذکر است در سال 1390

 1600به  1200های موردمطالعه سرانه مصرف آب از حدود 
 73میلیون نفر به  53مترمکعب رسیده است. افزایش جمعیت از 

دید حجم آب میلیون نفر در بازه زمانی موردمطالعه سبب گر
، 1368نسبت به سال  1390مصرفی برای کل جمعیت در سال 

برابر افزایش یابد. حجم آب وارداتی از طریق واردات  2به حدود 
های موردمطالعه تغییرات چندانی نداشته مواد غذایی طی سال

به طوری که کمترین و بیشترین حجم آن به ترتیب در حدود 
است که نسبت به حجم آب میلیارد مترمکعب بوده  27و  11

(. 10آید )شکل می حساب بهمصرفی در سال، حجم پایینی 
حجم آب مصرفی داخلی، اختالف حجم آب مصرفی و آب 
وارداتی است. به عبارتی دیگر، آبی که از منابع آب داخلی برای 

گردد. آب مصرفی داخلی برای کل تأمین مواد غذایی مصرف می
یلیارد مترمکعب در دوره مورد م 93تا  43جمعیت در سال از 

که کمترین و بیشترین حجم مطالعه متغیر بوده است به طوری
 اتفاق افتاده است. 1390و  1368های آن در سال

 

 
های حجم آب مصرفی، وارداتی و داخلی برای کل جمعيت در سال -10شکل 

 موردمطالعه

های تمام محصوالت غذایی مورد بررسی از طریق کشت

اند و کشت دیم هم درصدی از این مواد غذایی تأمین نشدهآبی 

را تأمین کرده است. بنابراین برای بررسی میزان آب مصرفی از 

منابع آب تجدید پذیر کشور باید حجم آب مربوط به محصوالت 

دیم از آب مصرفی داخلی کم شود. به همین منظور از سال 

شخص بود(، هایی که آمار و اطالعات م)سال 1390تا  1383

تولید محصوالت کشاورزی دیم برای هر سال و هر محصول از 

های جهاد کشاورزی استخراج گردید )آمارنامه جهاد آمارنامه

(، سپس حجم آب ناشی از بارش برای 1390-1383کشاورزی، 

 (.3جدول محصوالت دیم در هر سال برآورد گردید )

 
 کشورپذير حجم آب مصرفی از منابع تجديد -11شکل 

 

میزان آب مصرفی از منابع تجدیدپذیر کشور با کسر آب 

( ارائه 11محصوالت دیم و واردات محصوالت غذایی در شکل )

به دلیل فقدان آمار تولیدات  1382تا  1368شده است. از سال 

دیم، میزان آب مورد استفاده بدون کسر آب محصوالت دیم 

منابع آب  آب مصرفی از 1390تا  1383بوده، ولی از سال 

دست برای محصوالت دیم به شده مصرفتجدیدپذیر با کسر آب 

برای تأمین محصوالت غذایی  مورداستفادهآمد. میزان آب 

میلیارد مترمکعب  68موردمطالعه از منابع آب تجدید پذیر، از 

رسیده  1390میلیارد مترمکعب در سال  81به  1383در سال 

ز منابع تجدیدپذیر، است. دلیل افزایش میزان آب مصرفی ا

کاهش تولیدات دیم )احتماالً به خاطر خشکسالی(، افزایش 

جمعیت و محدودیت در واردات محصوالت غذایی است. با توجه 

های تجدید پذیر و حجم آب میلیارد مترمکعب آب 130به 

شود بینی میبرای محصوالت غذایی مذکور، پیش شده استفاده

بهداشت، صنعت و بقیه با در نظر گرفتن سرانه شرب و 

اند(، کشور محصوالت غذایی )محصوالتی که در نظر گرفته نشده

( بیالن آبی برآورد 3با بحران شدید آب مواجه گردد. جدول )

را نشان  1390تا  1383شده و وضعیت منابع آبی کشور از سال 

دهد. برای منابع آب تجدیدپذیر کشور از ارقام موجود در می

y = 2.4398x - 3272.3 

R² = 0.9539 
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( استفاده شد. با توجه به جدول 1394عفری )مقاله زارعی و ج

شاخص  بر اساس( و درصد آب مصرفی از منابع تجدیدپذیر، 3)

المللی مدیریت آب و سازمان ملل، کشور ایران در مؤسسه بین

( 1383-1390های موردمطالعه )بحران شدید منابع آب در سال

 (. 200et alEhsani and Khaledi, 2002; Alcamo ,0دارد )قرار 

 

 1390الی  1383سال  ( ازبيالن آبی برآورد شده و وضعيت منابع آبی کشور )ميليارد مترمکعب -3جدول 

 سال

میزان آب 

مصرفی از 

 دیم() نزوالت

میزان آب مورداستفاده 

 از منابع تجدید پذیر

منابع آب 

تجدید پذیر 

 *کشور

درصد آب مصرفی 

جدید از منابع ت

 پذیر

 شاخص

المللی مدیریت  مؤسسه بین

 آب
 سازمان ملل

1383 50/19 30/68 130 53 

 
 

 بحران شدید

 

 

 

 بحران شدید

 

1384 50/21 70/71 130 55 

1385 50/8 90/69 130 54 

1386 40/16 90/73 130 57 

1387 60/17 0/63 130 48 

1388 00/16 10/73 130 56 

1389 40/17 70/75 130 58 

1390 30/12 0/81 130 62 

 (1394برگرفته از زارعی و جعفری ) *

 

 ها گيری و پيشنهادنتيجه
آب در کشور، بخش کشاورزی است؛ به  کننده مصرفترین عمده

از طریق مصرف محصوالت غذایی  مورداستفادهکه آب طوری

میلیارد مترمکعب در  61عمده مورد بررسی در این مطالعه، از 

رسیده  1390میلیارد مترمکعب در سال  120به  1368سال 

است. با احتساب تولیدات دیم و واردات محصوالت غذایی، آب 

 81میلیارد مترمکعب به  120مصرفی از منابع تجدیذیر کشور از 

کاهش یافت. افزایش جمعیت  1390مکعب در سال میلیارد متر

و تغییر رژیم غذایی مردم نسبت به گذشته تأثیر زیادی در 

های افزایش مصرف آب داشت. بیشترین آب مصرفی در سال

برای غالت،  شده مصرفموردمطالعه از طریق محصوالت غذایی 

ها، که از بین این گروهگوشت، میوه و سبزیجات بوده، به طوری

شت قرمز و گندم بیشترین سهم آب مصرفی را به خود گو

اند. بنابراین به عنوان پیشنهاد، کنترل مصرف اختصاص داده

گوشت قرمز و جایگزین کردن گوشت مرغ در رژیم غذایی مردم، 

زمینی  یبسالخصوص نان )استفاده از  یعلکنترل مصرف غالت 

تواند در میی باال( ور بهرهی نان به دلیل جا بهدر رژیم غذایی 

یرگذار باشد. همچنین کاهش تلفات تأثبهبود آب مصرفی 

محصوالت غذایی در هنگام عرضه به بازار و ایجاد بازار مناسب 

تواند از تلفات شده می فروش، فرآوری کردن محصوالت تلف

میلیارد مترمکعبی منابع آب کشور جلوگیری کند به طوری که 

مترمکعب آب  1420انگین سال دوره موردمطالعه، از می 22در 

میلیارد مترمکعب در سال(، حدود  92برای هر نفر در سال )

میلیارد مترمکعب( به دلیل تلفات محصوالت  8مترمکعب ) 130

اند. واردات محصوالت غذایی، غذایی از دسترس خارج شده

های دیگر  یشنهادپتواند از وری، کنترل جمعیت میافزایش بهره

آب تجدید پذیر کشور برای جلوگیری از  در جهت کنترل منابع

 بحران شدیدتر باشد.
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