
 

 

 
 

 

 

 

 1پیشگفتار
 

ميزان آبي  .ناپذير و ضروري است ه بسياري از خدمات و توليدات ديگر اجتنابئمصرف آب براي توليد محصوالت كشاورزي، صنعتي و ارا
. ايران جزء كشورهايي است كه در 2شود مي  ناميدهآب مجازي  ، اصطالحاًباشد كه براي توليد يك محصول، كاال يا خدمات مورد نياز مي

تبادالت خود با ساير كشورها بيشتر وارد كننده آب مجازي است و نه صادر كننده آن. در سالهاي اخير بر اساس آمار مراكز تحقيقاتي 
باشد كه عمده آن در قالب واردات  ميليارد متر مكعب در سال مي 51ته به يونسكو، خالص واردات آب مجازي به ايران حدود وابس

محصوالت كشاورزي از جمله گندم و برنج بوده است. يكي از داليل اين موضوع، قرار گرفتن ايران در منطقه خشك و نيمه خشك 
باشد. با توجه به اينكه در سالهاي آتي وضعيت اقليم  پايين استفاده از آب در كشاورزي و صنايع ميخاورميانه است و دليل ديگر، راندمان 

كند. در يك ديد ملي نيز با توجه به اينكه توزيع  رود، توجه به مفهوم آب مجازي اهميت بسزايي پيدا مي ايران به سمت خشكي بيشتر مي
( بيشتري دارند، Footprintرا كه ردپاي آبي )  آتي بايد توليد محصوالت كشاورزي بارش و جمعيت در كشور همگن نيستند، در سالهاي

در سالهاي آتي در توليد محصوالتي كه نياز به آب مجازي بيشتري كمتر كنيم و تا حد امكان وارد كننده آن باشيم. در واقع الزم است 
و  در داخل كشور براي حفظ بازار كار يابي مجدد قرار دهيم و متقابالًآنها را مورد ارزات دارند احتياط بيشتري را معمول داريم و وارد

محصوالتي با ارزش افزوده برتر و مصرف آب كمتر مورد بررسي و  ايده توليد نمايد، كاهش فشاري كه واردات بر اين بازار تحميل مي
وري بهينه از  ي نيز ارزيابي شود و راهكارهاي بهرهمؤلفه آب مجاز ،طور خالصه در مديريت منابع آبه ب .نظر بيشتري قرار گيرد توجه

همچنين توازني بين امنيت غذايي كشور از يك طرف و حفظ محيط زيست از طرف ديگر برقرار شود.  د.ناين منابع بهبود و ارتقاء ياب
هاي آب زيرزميني جلوگيري  آب(، از افت سفره موجودي -مصرفمديريت مؤثر منابع آب )با توجه به آب مجازي و معادالت ترازمندي 

هاي داخلي كه در تهديد هستند، كمك خواهد كرد. در واقع با اعمال اين سياست، از كشت محصوالت  كند و به حفظ تاالبها و درياچه مي
 شوند.  وري بيشتر سوق داده مي شود و كشاورزان به سمت توليد محصوالت با بهره بر و با ارزش افزوده كم جلوگيري مي آب

توجه به اهميت موضوع آب مجازي، مجله تحقيقات منابع آب ايران از چاپ مقاالتي كه به اقتصاد آب و به طور مشخص به چگونگي  با
 نمايد. استقبال ميصميمانه مديريت آب مجازي در كشور بپردازند، 

 
 

 

 

 

 

 

ديگر اعضاي هيأت تحريريه ويرايش و تكميل  سردبير و از سويمتن اوليه اين پيشگفتار توسط آقاي دكتر مهدي ضرغامي تهيه شده است و  -5
 شده است.

به آدرس  2152توانيد به فايل ارائه آقاي دكتر رضا مكنون در همايش تدكس  براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي -2
222q=node/http://sustainability.aut.ac.ir/? .مراجعه نماييد 
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