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Objectives
Water scarcity has always been a major challenge for Iran's economic and social development.
In this regard, in order to manage water in the agricultural sector, it has been suggested to reduce
the export of irrigated agricultural crops as an effective solution. Meanwhile, the huge losses of
water caused by wastage of agricultural crops at different stages of production, processing,
distribution and consumption is a neglected reality from the perspective of planners. In this regard,
the aim of the present study is to estimate the amount of wastage of 22 crops in the wholesale fruit
and vegetable markets of Tehran city, in the second midyear of 2017, and the amount of virtual
water losses and the economic losses, by completing some questionnaires at these markets and
comparing it with Water is exported via these crops. From this point of view, the expor of
agricultural crops in these conditions is not only irrational, but also makes it important and
necessary to pay attention to the issue that, wastage of crops as a factor which is exacerbating the
water crisis.
Methods
In order to determine the amount of wastage of oranges, tangerines, lemons, grapefruit, kiwi,
pomegranates, watermelons, apples, pears, grapes, cucumbers, tomatoes, eggplants, squash, onions,
potatoes, green beans, beets, lettuce, Cabbage, celery and vegetables, some questionnaires were
completed in the central &18 main wet markets in Tehran in the second midyear 2017. By
examining the questionnaires, the percentage of wastage of selected crops was extracted. Finally,
the amount of waste crops was calculated by multiplying of the percentage of wastage and the
amount of inputed crops to these markets. After calculating that, the amount of wastage selected
crops at the level wholesale fruit and vegetable of Tehran was calculated. In this study, the virtual
water was determined from the division of net irrigation water to the efficiency of warter
multiplying by yield of the crops and finally the amount of virtual water waste (wastage water due
to wastage of crops) was calculated. After calculating the total virtual water of the wastage crops in
the central wholesale fruit and vegetable markets of Tehran in the second mid year of 2017, the
opportunity cost of water losses of these crops was considered.
Results
the results of the present study showed that, the highest percentage of wastage of crops in
Tehran's central wholesale fruit and vegetable is for vegetables, celery and tomatoes with 30, 30
and 15 percent. Kiwi, grapefruit and sour lemon have almost no wastage. At the level of Tehran's
wholesale fruit and vegetable, the highest amount of wastage is related to lettuce, oranges,
vegetables and grapes, with 50, 43, 40 and 40 percent, respectively. The lowest amount of wastage
is for watermelon and kiwi with 10%. Also, most of the virtual water wastage is for tomato, potato,
watermelon, onion and apple with the amounts of 55824, 39345, 34927, 30432 and 29684 thousand
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cubic meters. The lowest amount of virtual water losses is for kiwi, beet and cabbage with 109, 144
and 151 thousand cubic meters.
Discussion
According to the results, the amount of wastage of water due to wastage of selected crops in
wholesale fruit and vegetable markets of Tehran for the six months of 2017 which is compared to
the virtual exported water of these crops, is a significant number. It is important to note that
although the export of these crops has led to the outflow of water from the country, but it has
created significant currency especially according to country's dependence on oil revenues and the
current state of the economy and significant growth in the exchange rate. However, the amount of
water losses from wastage of crops will not only generate income, but will also because the losses
of the water resources. Also in this article, only the financial value of the cost of water resource
losses is shown, while the value of the ecosystem that creates water resources conservation is much
larger than the financial value. It should be noted that policy-making in this sector, instead of
paying exaggerated attention to the losses by the export of virtual water, should be changed to
operational measures to reduce agricultural wastage, especially in the distribution sector, and
Individuals should be informed about the amount of this wastage and the losses of the country's
resources, especially water resources, to reduce wastage.
Keywords: Vitual water, Export, Waste, Agricultural crops, Tehran city

رفیعی و همکاران :برآورد ضايعات آب مجازي ناشی از هدر رفت محصوالت در میادين..

231

برآورد ضایعات آب مجازی ناشی از هدر رفت محصوالت در میادین میوه و ترهبار؛
مطالعه موردی شهر تهران
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چکیده
کمیابی آب چالش اساسی برای توسعه اقتصادی کشور ایران به شمار میرود .در این
راستا به منظور مدیریت آب ،کاهش صادرات محصوالت کشاورزی آببر بهعنوان راهکار
مؤثر پیشنهاد شده است .این درحالی است که ضایعات محصوالت کشاورزی در بخشهای
مختلف تولید ،توزیع و مصرف سبب هد ررفت آب مصرفی در جریان تولید این محصوالت
می گردد .با وجود این واقعیت ،بیش از آنکه در کشور ،آب مجازی ناشی از این هدر رفت
محاسبه و تحلیل شود ،صادرات آب مجازی و آسیبهای آن نقد و بررسی شده است .هدف
این پژوهش بررسی میزان ضایعات محصوالت پرتقال ،نارنگی ،لیموترش ،گریپفروت،
کیوی ،انار ،هندوانه ،سیب ،به ،انگور ،خیار ،گوجهفرنگی ،بادمجان ،کدو ،پیاز ،سیبزمینی،
لوبیاسبز ،چغندر ،کاهو ،کلم ،کرفس و سبزیجات و محاسبه هدررفت آب ناشی از آن در
سطح میدان ترهبار مرکزی و  18ترهبار اصلی شهر تهران در سال  1395است .ضایعات آب
مجازی محصوالت مذکور از ضرب درصد ضایعات این محصوالت در آب مجازی محاسبه
شده و با آب مجازی صادراتی مقایسه شده است .با توجه به نتایج به دست آمده ،میزان
ضایعات آب مجازی محصوالت فوق در بخش توزیع ترهبارهای اصلی شهر تهران 296270
مترمکعب محاسبه شد که  16درصد آب مجازی صادراتی این محصوالت است .با توجه به
درصد باالی ضایعات آب مجازی در بخش توزیع ،پیشنهاد میشود سیاستگزاریها در این
بخش به جای توجه اغراقآمیز به زیانهای ناشی از صادرات آب مجازی ،به اقدامات عملیاتی
جهت کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی بویژه در بخش توزیع تغییر یابد.
واژههای کلیدی :آب مجازی ،صادرات ،ضایعات ،محصوالت کشاورزی ،شهر تهران

مقدمه
امروزه بحران آب موضوعی مهم در جهان بشمار
میرود ( )Grafton & Hussey, 2011و کمیابی آب به
دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا ،از مسائل مهم در جهان
است ( .)Schoengold &Peterson, 2008در اين شرايط

بحرانی تغییر اقلیم و کاهش کیفیت آب ،وضعیت منابع
آب را وخیمتر کرده است ( ;Chartres & Varma, 2010
 .)Emelko et al, 2011; Qu et al; 2013براساس پیش-
بینیها تا سال  ،2050تقريباً  60درصد از جمعیت
جهان با کمبود آب آبی 36 ،درصد با کمبود آب سبز و
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آبی مواجه خواهند بود ( .)Rockström et 1al, 2009در
کشور ايران نیز با توجه به ريزشهاي جوي ناکافی،
شدت باالي تبخیر و تعرق و نامناسب بودن زمانی و
مکانی بارشها ،کمیابی آب از مسائل مهم و بحرانی است
( .)Khaledi & Al Yassin, 2000بخش کشاورزي
بهمنظور تولید غذا 93/2 ،درصد مصرف آب کشور را به
خود اختصاص داده است (.)Panahi and Moradi, 2011
از سويی ديگر محصوالت کشاورزي بعد از نفت مهمترين
کاالي صادراتی محسوب میشود بطوريکه سهم 13
درصدي از صادرات غیرنفتی کشور را در سال 1395
داشتهاند .اگر چه محصوالت کشاورزي آببر از جمله
اقالم عمده صادراتیاند و موجب خروج آب از کشور می-
شود ،اما توجه بیش از حد به مسأله صادرات محصوالت
کشاورزي آببر در شرايط هدر رفت بخش قابل توجهی
از آب در اثر ضايعات ،غیرمنطقی است .ضايعات
محصوالت کشاورزي موجب خارج شدن بخش قابل
توجهی از تولیدات کشاورزي از چرخه تولید تا مصرف و
در نتیجه اتالف بخش قابل توجهی منابع تولید از جمله
آب است .مطابق برآوردهاي انجام شده حدود  30تا 50
درصد مواد غذايی در اثر ضايعات از بین میروند
( .)Lipinski, 2013اين میزان ضايعات معادل يک سوم
غذاي تولید شده براي مصرف انسانها است ( FAO,
 .)2011در ايران نیز میزان ضايعات محصوالت کشاورزي
 30درصد تولید را شامل میشود (.)Rahmani, 2006
که اين میزان ضايعات تنها شامل بخش تولید (کاشت،
داشت و برداشت) است .ضايعات حاصل شده در مرحله
عملیات کشاورزي در نتیجه عملکرد نامناسب ماشینها
و ادوات کشاورزي و يا عملیات نامناسب برداشت اعم از
کمباين خرمنکوبی يا میوهچینی ،دستهبندي نامناسب
محصول پس از برداشت و غیره میباشد .ضايعات در
مرحله پس از برداشت و نگهداري ناشی از جداسازي
 . 1در چرخه هیدرولوژیکی ،منابع آب به دو دسته آب آبی و آب سبز تقسیم-
بندی میشود .کل آب زیرزمینی و آبهای سطحی ،آب آبی را تشکیل میدهند که
می تواند برای آبیاری و دیگر مصارف انسان برداشت شود .آب باران بعد از نفوذ در
خاک و قبل از اینکه به منطقه اشباع برسد ،آب سبز را تشکیل میدهد .براساس
تعریف آب سبز ،آب نگهداشته شده در بخشهای غیر اشباع خاک است که توسط
بارش تأمین میشود و قابل دس ترس برای گیاه بوده و در نهایت توسط تبخسر و
تعرق از دسترس خارج میشود.

نامناسب و فساد محصول در طول پروسه نگهداري و
حمل و نقل از مزرعه تا مراکز توزيع است .مرحله
فرآوري حاصل جداسازي نامناسب و فساد محصول در
طول مرحله فرآوري صنعتی يا غیرصنعتی مانند آب -
میوهگیري ،کنسروسازي و پخت نان است .ضايعات در
اين مرحله زمانی رخ میدهد که محصول در هر يک از
عملیات فرآوري شامل شستشو ،پوستکنی ،برش و
پخت مناسب تشخیص داده نشده و عمداً يا سهواً از روند
فرآوري خارج و دور ريخته شود .در مرحله توزيع نیز
ضايعات و دورريز غذا و محصوالت کشاورزي در سیستم
بازار بوجود میآيد که شامل عمده يا خردهفروشی است
و نهايت ًا در مرحله مصرف شامل ضايعات و دورريز
محصوالت کشاورزي در سطح مصرفکننده خانگی است.
هدف مطالعه حاضر برآورد ضايعات محصوالت کشاورزي
از نظر آب اتالف شده و مقايسه آن با آب صادراتی است.
از اين ديدگاه صادرات محصوالت کشاورزي در اين
شرايط نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه توجه به مسأله
ضايعات را به عنوان عامل تشديدکننده بحران آب امري
مهم و ضروري جلوه میدهد .بنابراين جهت دستیابی
هدف مطالعه ،به برآورد ضايعات محصوالت کشاورزي و
محاسبه آب پنهان ضايعات در مرحله توزيع از میادين
میوه و ترهبار شهر تهران تا مرحله مصرف پرداخته شده
است .تجارت آب مجازي 2به عنوان راهکار مقابله با
بحران آب براي اولین بار توسط  )1993( Allanمطرح
شد .وي آب مجازي را به معناي آب محاط شده در کاالها
تعريف کرد .به عبارت ديگر ،آب مجازي کل آبی است که
مصرف شده تا يک واحد کاال و خدمات (اعم از کشاورزي
و غیرکشاورزي) تولید شود )1997( Allan .تجارت آب
مجازي را به عنوان راهکاري براي مقابله با بحران کمآبی
در کشورهاي خشک و نیمه خشک خاورمیانه پیشنهاد
کرد .به نظر  ،)2003( Hung & Hoekstraآب مجازي
يک ابزار ضروري در محاسبه آب واقعی استفاده شده در
يک کشور است .اين مفهوم معادل کل آب داخلی مورد
استفاده به عالوه آب مجازي وارداتی ،منهاي آب مجازي
صادراتی يک کشور است که اصطالحاً به آن ،آب مصرفی
پايه گفته میشود .آب مصرفی پايه هر کشور يک شاخص
2.Virtual water trade
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مفید تقاضاي آب است و معادل کل آب مجازي محاط
شده در محصوالت ،کاالها و خدمات مصرفی است .اين دو
محقق حجم آب مجازي را که بین کشورها مبادله می-
شود ،براي دوره زمانی  1995-1999بر اساس رهیافت
پايهاي ،محاسبه کردند .بدين منظور ،آنان از حاصلضرب
کل تجارت بینالمللی محصوالت کشاورزي (تن در سال)
در محتواي آب مجازي آنها (مترمکعب بر تن) کل آب
مجازي را که بین کشورها مبادله میشود ،تخمین زدند.
براساس يافتههاي آنان طی دوره مورد مطالعه ،سالیانه
حدود  695میلیارد مت مکعب آب مجازي بین کشورها
مبادله شده است .براساس يافتههاي & Hoekstra
 ،)2001( Hungبراي تولید کل محصوالت کشاورزي در
جهان سالیانه  5400میلیارد مترمکعب آب مصرف می-
شود .با توجه به اين رقم ،حدود  13درصد از کل آب
مورد استفاده براي تولید محصوالت کشاورزي در جهان
جهت مصارف داخلی نیست ،بلکه براي صادرات به صورت
مجازي است .طی دوره مورد مطالعه Hoekstra & Hung
کشورهاي آمريکا ،کانادا ،تايلند ،آرژانتین و هند جزء
صادرکنندگان خالص آب مجازي و در مقابل کشورهاي
سريالنکا ،ژاپن ،هلند ،کرهجنوبی و چین جزء
واردکنندگان خالص آب مجازي بودهاندChapagain .
&  ،)2003(Hoekstraبراي اولین بار و بر مبناي رهیافت
پايهاي محاسبه آب مجازي ،روشی را براي اندازهگیري
آب مجازي دام و محصوالت دامی ابداع و استفاده کرده-
اند .نتايج مطالعات آنها نشان داد که در بین سالهاي
 1995تا  1999تجارت آب مجازي بین کشورهاي
مختلف بیش از 1040میلیارد متر مکعب بوده است .اين
مطالعات بر اساس مبنا قرار دادن کشور مبدأ يعنی
صادرکننده بوده است که به مفهوم اين است که با همان
شرايط تولید و تکنولوژي کشور صادرکننده در حد فاصل
اين سالها میزان  1040میلیارد مکعب آب در پايداري
منابع آب جهان و امنیت غذايی از کشور صادرکننده به
کشور واردکننده انتقال داده شده است .همچنین &
 ،)2004( Hoekstra Chapagainبه بررسی اثر تجارت
جهانی غالت در صرفهجويی آب پرداختند .بهعبارت
ديگر ،آنها به نقش تجارت بینالمللی آب مجازي و اثر آن
روي صرفهجويی در مصرف آب در جهان توجه کردند.
براساس يافتههاي آنان ،به دلیل آن که بهرهوري آب در
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محصوالت کشاورزي بین کشورهاي صادرکننده متفاوت
است ،لذا تجارت غالت موجب صرفهجويی در مصرف
جهانی آب به میزان  164میلیارد متر مکعب میشود
(اين رقم شامل بارندگی مؤثر و آب آبیاري است) که از
اين مقدار 112میلیارد متر مکعب مربوط به آبیاري است.
اين ارقام بهطور ضمنی به اين مسئله اشاره میکنند که
درحالت نبود تجارت بینالمللی ،مصرف جهانی آب براي
تولید اين محصوالت حدود  6درصد و آب آبیاري خالص
به میزان  11درصد بايد افزايش يابد .بهنظر آنان
مالحظات سیاسی و اقتصادي ،استفاده از تجارت مجازي
آب را بهعنوان ابزاري مناسب براي مقابله با کمبود آب
محدود کرده است،)2004( Hoekstra & Chapagain .
در مطالعه ديگري به بررسی ردپاي آب 1پرداختند.
مطابق مطالعه آنها ردپاي آب به مقدار مصرف (بسته به
درآمد سرانه ناخالص داخلی) ،الگوي مصرف (میزان و
ترکیب مصرف فرآوردههاي کشاورزي و دامی) ،اقلیم
(شرايط بیولوژيکی رشد و تولید کشاورزي و دامپروري) و
تکنولوژي کشت و بهرهوري کشاورزي در استفاده از منابع
آب بستگی دارد .طبق اين پژوهش متوسط میزان ردپاي
آب در جهان  1640متر مکعب در سال به ازاي هر نفر
است که در اين میان میزان ردپاي آب ايران  1240متر
مکعب در سال به ازاي هر نفر بوده است .همچنین اياالت
متحده با  2480متر مکعب در سال به ازاي هر نفر
بیشترين و چین با  700متر مکعب در سال به ازاي هر
نفر کمترين متوسط ردپاي آب در جهان را دارا هستند.
 )2010( Aldaya & et alبه بررسی اهمیت آب سبز در
تجارت آب مجازي در طی سالهاي  2000تا 2004
پرداختند .نتايج مطالعه نشان داد که بیشترين سهم از
آب مجازي گندم ،ذرت و سويا مربوط به آب سبز است
که بهطور ديم کشت و از اياالت متحده ،کانادا ،استرالیا و
آرژانتین صادر میشوند .مطابق با تحقیق اين پژوهشگران
1. water footprint
 . 2رد پای آب مقدار کل آب شیرین است که برای تولید کاالها و خدمات که
مصرف میشود مورد استفاده قرار میگیرد .یا به عبارتی دیگر میزان استفاده از آب
را نسبت به میزان مصرف مردم نشان میدهد.
 .3آب باران بعد از نفوذ در خاک و قبل از اینکه به منطقه اشباع برسد ،آب سبز را
تشکیل میدهد .براساس تعریف آب سبز ،آب نگهداشته شده در بخشهای غیر
اشباع خاک است که توسط بارش تأمین میشود و قابل دسترس برای گیاه بوده و
در نهایت توسط تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشود.
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آب سبز در تأمین امنیت غذايی و کاهش تنش و بحران
آبی در جهان بیشترين سهم را داراستSchuwarez & .
 )2015( et alدر مطالعهاي با استفاده از تجارت آب
مجازي به آنالیز رابطه بین آب مجازي با تجارت غذا و
محصوالت کشاورزي پرداختند .نتايج تحقیق آنها نشان
داد که در طول زمان حجم تجارت با سرعت بیشتري
نسبت به حجم آب مجازي افزايش داشته است .شاهد
اين ادعا چهار برابر شدن جريان تجارت آب مجازي در
آفريقا و آمريکاي جنوبی از سال  1986تا  2014بیان
نمودند .در ضمن آنها بیان داشتند که کارايی اقتصادي
از سال  2000در همه نواحی رو به افزايش بوده و
کشورهاي کم درآمد تمايل به صادرات بار ارزش باال و
میزان پايین آب مجازي مرتبط با آن را دارندSpiess .
) (2014وضعیت ردپاي آب و آب مجازي را در تولید غذا
و فرآوري آن مورد بررسی قرار دادند .نتايج تحقیق
ايشان نشان داد که  70درصد از مصرف آب جهانی به
بخش کشاورزي اختصاص دارد و اساس ًا به تولید غذا
مربوط میشود و فرآوري غذا و ديگر مراحل موجود در
زنجیره غذا سهم کوچکی از اين آب را در بر میگیرد.
 (2012) Hoekstra & Macnonبه ارزيابی ردپاي آب
محصوالت زراعی با استفاده از مدل رشد و بکارگیري
 2005-1996در سطح جهان پرداختند .اين مطالعه با
تفکیک آب سبز ،آبی و خاکستري محصوالت انجام شد
و نتايج تحقیقات آنها نشان داد که ارتقاي بهرهوري
مصرف نقش مهمی در کاهش محتوي آب مجازي
محصوالت دارد .همچنین آنها يادآور شدند که کاهش
محتوي آب مجازي محصوالت به میزان  25و  10درصد
تولید کنونی جهان ،باعث ذخیره آب به میزان  39و 52
درصد خواهد شد (2013) Ming & chen .شرايط آب
مجازي را در جهان براي سال  2004مورد بررسی قرار
دادند .آنها ردپاي آب را براي  112کشور در سطح ملی
محاسبه نمودند و اجزاي ردپاي آب را براي مصرف-
کنندگان اصلی مورد تجزيه و تحلیل قرار دادند .يافتهها
نشان داد که کمتر از  35درصد از استرداد کل آب به
بخش کشاورزي ارتباط دارد ،اين تفاوت حاکی از آن
است که بخش عمدهاي از محصوالت کشاورزي به جاي
اينکه به مصرف نهاي برسد به عنوان کاالهی واسطهاي
براي بخش صنعت غذا و صنايع ديگر مصرف میشود.

نتايج تحقیق آنها در سطح ملی نشان داد که کشورهاي
آمريکا ،هند و چین بزرگترين مصرفکنندگان آبی جهان
هستند .سرانه مصرف ردپاي آب از  30مترمکعب براي
بخشهايی از جنوب آفريقاي مرکزي تا  3290مترمکعب
براي لوگزامبورگ متفاوت است .براساس يافتههاي آنها
تجارت آب مجازي يکی از مهمترين تعیینکنندههاي
ردپاي کشورها میباشد و تا  30درصد در استرداد
مستقیم آب در سطح جهان نقش دارد .همچنین يافته-
هاي اين تحقیق نشان میدهد که  57درصد از تجارت
آب مجازي در سطح بینالمللی در تجارت مواد
غیرغذايی وجود دارد که تأکیدکننده اين امر است که در
هنگام بودجهبندي آب نه تنها به مواد غذايی و
محصوالت کشاورزي بلکه به مواد غیرغذايی نیز بايد
توجه شود (2014) Mohammadi et al .در مطالعهاي با
عنوان " تجارت آب مجازي ،استراتژي براي مديريت
منابع آب در ايران" به بررسی وضعیت تجارت آب
مجازي محصوالت عمده صادراتی و وارداتی کشور براي
بازه  2001تا  2008پرداختند .براي محاسبه محتواي
آب مجازي محصوالت از روش پیشنهادي & Hoekstra
 (2007) Chaoaginاستفاده شده است .نتايج مطالعه آنها
نشان داد که در بازه زمانی مذکور ايران يک واردکننده
خالص آب مجازي بوده و معادل  12/7بیلیون مترمکعب
بطور میانگین آب وارد کرده است و در حقیقت معادل
اين مقدار در قبال محصوالت واردشده آب در کشور
ذخیره شده است .از اينرو تجارت آب مجازي میتواند به
عنوان يکی از استراتژيهاي مديريت منابع آب مورد
استفاده قرار گیردFatholahzadeh & Montaseri .
)(2014در مطالعهاي با عنوان "ارايه راهکاري براي
جلوگیري از بحران آب ،آب مجازي و کالري محصوالت"
به محاسبه محتواي آب مجازي محصوالت در شهر
ارومیه پرداختند .براي اين منظور از نرمافزار NETWAT
استفاده نمودند .نتايج مطالعه آنها نشان داد که
محصوالتی نظیر پسته ،بادام ،گردو ،توتفرنگی و هلو
مصرف آبی بااليی دارند و بايد سطح زيرکشت آنها
کاهش يابد .ضمناً براي تأمین نیازها و بهینهسازي
کشاورزي بايد تجارت آب مجازي تکیه کرد.
 )2016( Reynolds & et alکل ضايعات موادغذايی
خانوارها و صنايع نیوزلند را به ترتیب  224000و
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 103000تن برآورد کردند .همچنین از کل ضايعات 7
درصد مربوط به مواد غذايی تازه و  93درصد شامل
بخش فرآوري مواد غذايی است .ارزش ضايعات غذايی
نیوزلند نیز حدود  131دالر براي هر فرد تخمین زده
شده است .عالوه بر آن ،اين میزان ضايعات در حدود
 163×109کالري و در حدود  4/7× 109متر مکعب آب
در بردارد .در ايران مطالعات زيادي در زمینه بررسی
ضايعات محصوالت کشاورزي انجام شده است که از آن
جمله  )1997( Hamidnezhad & et alبه تعیین میزان
و ارزيابی اقتصادي ضايعات گندم در زمان برداشت و
خرمنکوبی در استان يزد پرداختندKhosravani & .
 )2005( Rahimiبه برآورد مقدار ضايعات گندم و
شناسايی عؤامل موثر بر آن در استان فارس پرداختند.
در يک طرح نمونهگیري چند مرحلهاي ،تعداد مزرعه در
حین برداشت محصول با کمباين ،در سه شهرستان
مرودشت ،اقلید و داراب در استان فارس به طور تصادفی
انتخاب و بررسی شد .در اين تحقیق ،اثر عؤاملی چون
مشخصات مزرعه ،زمین ،کمباين ،راننده ،و کشاورز در
تلفات در قسمتهاي مختلف کمباين شامل :تلفات
دماغه ،تلفات کوبنده ،تلفات الک و غربال ،و تلفات
طبیعی بررسی شد .نتايج نشان داد که میانگین کل
ضايعات گندم در مرحله برداشت در استان
فارس  4/8درصد تولید است .بیشترين مقدار اين
ضايعات مربوط به افت دماغه کمباين (  68درصد) و بعد
از آن به ترتیب افت طبیعی ،افت الک و غربال ،افت
کوبنده و افت کیفی است .از جمله عؤامل موثر بر
ضايعات کل گندم در مرحله برداشت را میتوان زمان
کاشت گندم ،تعدد قطعات زمین ،آشنايی کشاورز با کار
کمباين ،فرسوده بودن کمباينها ،نوع کشت ،میزان
عملکرد محصول نامناسب بودن سرعت دورانی چرخ
فلک با سرعت پیشروي کمباين ،ارتفاع شانهبرش ،سواد
راننده کمباين ،نامناسب بودن کمباينهاي موجود براي
ارقام پر محصول ،ايجاد پشته در مزرعه جهت آبیاري
کرتی ،و آموزش ناکافی کشاورز و راننده کمباين دانست.
 )2010( Isfahaniبا استفاده از اطالعات پرسشنامهاي
جمعآوري شده از استانهاي گیالن و مازندران عؤامل
ايجاد کننده ضايعات در مراحل کاشت ،داشت و برداشت
برنج و تأثیر بهبود عملیات زراعی بر کاهش ضايعات
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براي دو گروه از شالیکاران (تولیدکنندگان ارقام بومی و
تولیدکنندگان ارقام اصالح شده پر محصول) محاسبه
کردند .تجزيه و تحلیل اطالعات نشان داد که ضايعات
مربوط به مراحل قبل از کاشت تا برداشت و خرمنکوبی
ارقام بومی برنج  31/2درصد و ارقام اصالح شده
برنج  23/6درصد میباشد .میانگین کل ضايعات وارده بر
ارقام بومی و اصالح شده نیز  27/4درصد بوده است.
نتايج بدست آمده نشان داد که از بین مرحله اصلی
خشکاندن ،پوستکنی و سفیدکنی ،خشکاندن شلتوک
بیشترين تأثیر را بر میزان ضايعات (درصد خرد) برنج
دارد )2007( Shadan .مقدار و زيان اقتصادي ضايعات
محصوالتی مانند گندم ،لوبیا ،گوجهفرنگی ،پسته ،سیب،
انار ،مرغ گوشتی و شیالت برآورد کرد .وي دو مشکل
عمده در بخش کشاورزي را شامل مشکالت هزينههاي
سنگین مبادله (شکاف قیمتی زياد بین قیمت سرخرمن
و قیمت خردهفروشی) و عدم فقدان امکانات بازاريابی
(انبار ،بستهبندي ،تجهیزات حمل و نقل ،جاده ،خدمات
و تسهیالت بازاريابی و غیره) بیان کرده است و در اين
خصوص ضروري میداند ،دولت تدابیر و تمهیداتی را در
جهت حل دو مشکل ياد شده و نیز افزايش سطح
آموزش بهرهبرداران و ارائه امکانات تولید در قالب
تسهیالت کم بهره بانکی بکار بگیرد)2014( Abedi .
منافع از دست رفته اقتصادي ناشی از ايجاد ضايعات
محصوالت کشاورزي  17/51درصد برآورد کرد .که
بیانگر هدررفت حدود  2میلیون هکتار از زمینهاي
مستعد کشاورزي و  13040میلیون مترمکعب از آب
است (2016) Madankan et al .معادل آب مجازي
ضايعات سبزي مصرفی خانوارهاي منطقه محمدشهر
کرج را محاسبه کردند .اين مطالعه با هدف اطالعرسانی
به جامعهي مصرفکننده براي کاهش ضايعات
محصوالت کشاورزي معادل آب مجازي آب ضايعات
محصوالت کشاورزي محاسبه شده استKeshavarz & .
 )2016( et alضمن برآورد مقدار ضايعات محصوالت
کشاورزي (زراعی و باغی) در سال  ،1392-93میزان آب
تلف شده و ارزش اقتصادي آن را محاسبه کردند .برآورد
ضايعات براساس تعريف سازمان خواروبار کشاورزي ملل
متحد ( )FAOدر سال  2011انجام شده است .ابتدا با
استفاده از منابع موجود و نظرات کارشناسی ،مقادير
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ضايعات محصوالت کشاورزي از مرحله برداشت تا عرضه
در بازار و قبل از مصرف براي محصول مهم و عمده
زراعی و محصول عمدهي باغی که بیشترين آب را به
خود اختصاص دادهاند ،تعیین و سپس به کل تولیدات
آبی زراعی و باغی کشور تعمیم داده شد .براساس
محاسبات انجام شده مقدار آب تلف شده ناشی از
ضايعات محصوالت کشاورزي به میزان  9/3میلیارد متر
مکعب معادل حدود  45درصد حجم ذخیره شده آب
سدها در سال آبی  1392-93بوده و زيان اقتصادي آب
هدر رفته ناشی از اين ضايعات  1/92297میلیارد ريال
است .بررسی مطالعات انجام شده نشان داد تا تاکنون
پژوهشی در تعیین مقدار ضايعات محصوالت کشاورزي
در مرحله توزيع در سطح میادين میوه و تره بار انجام
نشده است .مطالعات Esfahani ،)2003( Asadi & et al
 )2011( Qlynzhad ،)2010( & et alو & Yazdanifar
 )2015( el alو  (2016) Madankan & et alنیز صرف ًا
به برآورد کمی مقدار ضايعات و آب هدر رفته ناشی از
آن در سطح مزرعه پرداختهاند و مقايسهاي با میزان آب
صادراتی انجام ندادهاند .بنابراين با توجه به نقش قابل
توجه هدررفت آب ناشی از ضايعات محصوالت کشاورزي
و ضرورت ارزآوري محصوالت کشاورزي از صادرات،
مطالعه حاضر به برآورد ضايعات محصوالت کشاورزي از
نظر آب اتالف شده و مقايسه آن با آب صادراتی می-

پردازد .تا از اين طريق توجه به مسأله ضايعات را به
عنوان عامل تشديدکننده بحران آب در مقايسه با
صادرات محصوالت کشاورزي مهمتر و حیاتی معرفی
نمايد.
روش تحقیق
ضايعات محصوالت کشاورزي در بخشهاي مختلف
تولید ،توزيع و مصرف صورت میگیرد .از طرفی با اتالف
اين محصوالت در واقع آب مصرفی جهت تولید آنها نیز
هدر میرود .با وجود اين واقعیت ،بیش از آنکه در کشور،
آب مجازي ناشی از اين هدر رفت محاسبه و تحلیل
شود ،صادرات آب مجازي و آسیبهاي آن نقد و بررسی
شده است .هدف اين پژوهش بررسی میزان ضايعات و
محاسبه آب هدررفته ناشی از اين ضايعات براي
محصوالت پرتقال ،نارنگی ،لیموترش ،گريپفروت،
کیوي ،انار ،هندوانه ،سیب ،به ،انگور ،خیار ،گوجهفرنگی،
بادمجان ،کدو ،پیاز ،سیبزمینی ،لوبیاسبز ،چغندر ،کاهو،
کلم ،کرفس و سبزيجات در سطح میدان تره بار مرکزي
و  18تره بار اصلی شهر تهران در شش ماهه سال 1395
و لزوم توجه به ضايعات آب مجازي به جاي اغراق آمیز
جلوه دادن صادرات آب مجازي است .در شکل 1
چارچوب کلی روش تحقیق نشان داده شده است:
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شکل .1چارچوب کلی روش تحقیق

در ادامه نحوة محاسبة ضايعات محصوالت منتخب
در بخش توزيع ترهبارهاي اصلی شهر تهران و آب
مجازي هدررفتة ناشی از آن بیان میشود.
محاسبة میزان ضايعات محصوالت منتخب دربخش
توزيع میادين میوه و ترهبار مرکزي و اصلی:
به منظور تعیین میزان ضايعات محصوالت منتخب
در سطح میدان ترهبار مرکزي و هجده ترهبار اصلی شهر
تهران در سال  ،1395به تکمیل پرسشنامه در سطح اين
میادين در طول شش ماه ( مهرماه تا اسفند ماه)
پرداخته شد .با بررسی پرسشنامههاي تکمیل شده
درصد ضايعات محصوالت منتخب در سطح ترهبار
مرکزي تهران و هجده ترهبار اصلی شهر تهران استخراج
گرديد .سپس میزان ضايعات در سطح ترهبار مرکزي
تهران با استفاده از رابطة  1محاسبه میشود:
()1
Z ij   i  M ij
که در آن  ، iدرصد ضايعات محصول ( )iدر سطح
ترهبار مرکزي تهران ، M ij ،میزان ورودي محصول ()i
از استان ( )jبه تهران و  ، Z ijمیزان ضايعات محصول ()i
ورودي از استان( )jدر ترهبار مرکزي تهران است .در
مرحلة بعد میزان محصول خروجی از ترهبار مرکزي به -
ترهبارهاي اصلی تهران از رابطة  2محاسبه میشود:
()2
M *  M Z
ij

ij

ij

که در آن * ، M ijخروجی از ترهبار مرکزي پس از
حذف ضايعات است .پس از محاسبة ضايعات تره بار
مرکزي ،به محاسبة میزان ضايعات محصوالت منتخب
در سطح ترهبارهاي اصلی شهر تهران با استفاده از رابطة
 3پرداخته میشود:
()3
* Z *   M
i

ij

ij

که در آن  ، iمیانگین درصد ضايعات محصول ()i
*

در سطح ترهبارهاي اصلی تهران M ij ،میزان ورودي
محصول ( )iاز استان ( )jبه ترهبارهاي اصلی تهران پس
از حذف ضايعات ترهبار مرکزي تهران و * Z ijمیزان
ضايعات محصول ( )iورودي از استان ( )jدر ترهبارهاي
اصلی تهران است .در نهايت مجموع ضايعات ترهبار
مرکزي و ترهبارهاي اصلی تهران به عنوان میزان ضايعات
در اين مطالعه در نظر گرفته شده است .پس از تعیین
میزان ضايعات به محاسبة میزان آب اتالف شده ناشی از
اين ضايعات پرداخته شده که در ادامه نحوة محاسبة آن
بیان میگردد.
محاسبة آب مجازي و ضايعات آب مجازي
محصوالت بر حسب استان مبدأ:
اصطالح آب مجازي ،اولین بار در دهه میالدي
توسط  Allenتعريف شد Hoekstra .تعريف کاملتري از
آب مجازي را به اين شرح ارائه کرد " :آب مجازي ،جمع
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کل آب مورد نیاز براي تولید مقدار معینی از محصول
(کاال) ،با توجه به شرايط اقلیمی ،مکانی ،زمان تولید و
راندمان میباشد ".مفهوم آب مجازي براي توجه
سیاستگزاران به منابع آب به خصوص در بخش
کشاورزي مناطق کمآب براي امنیت غذايی و توسعه
پايدار با واردات محصوالت آببر ايجاد شد.
در اين مطالعه به منظور محاسبه آب مجازي
محصوالت منتخب در استانهاي کشور ،از رابطة 4
استفاده شده است:
()4

NW ij

در استان ( )jاست .نیاز خالص آبیاري محصوالت منتخب
در هر يک از دشتهاي استانهاي کشور از نرم افزار
 NETWATاستخراج شد .میانگین اعداد دشتهاي هر
استان ،نیاز خالص آبیاري محصول مورد نظر در آن
استان در نظر گرفته شد .اعداد به دست آمده نیاز خالص
آبیاري محصوالت در هر هکتار میباشد ،بنابراين به
منظور تبديل به نیاز خالص آبیاري براي هر کیلوگرم
محصول ،اعداد بر عملکرد محصوالت در هکتار تقسیم
شده است .الزم به ذکر است که اعداد به دست آمده نیاز
خالص آبیاري هستند ولی در محاسبه آب مجازي کل
آب مصرف شده در تولید هر واحد از محصول مد نظر
است ،لذا اعداد بر راندمان آبیاري نیز تقسیم شدهاند .در
نهايت اعداد محاسبه شده نیاز ناخالص آبیاري براي
تولید هرکیلوگرم از محصوالت و در واقع آب مجازي
محصوالت در هر يک از استانها میباشد .با محاسبة
میزان آب مجازي هر يک از محصوالت منتخب در
استانهاي کشور با استفاده از رابطة  5میزان ضايعات
آب مجازي (آب هدر رفته ناشی از ضايعات) نیز محاسبه
میشود:
()5
VWZ  (Z *  Z ) VWC
ij

( )iمبدأ از استان ( )jاست .در نهايت به منظور محاسبه
ضايعات آب مجازي محصول( )iمجموع اعداد استانها
براي آن محصول با استفاده از رابطة  6محاسبه خواهد
شد:
31
()6

VWZ  VWZ ij
j 1

همچنین کل ضايعات آب مجازي محصوالت منتخب
از رابطة  7به دست میآيد:
n
()7

V WZ  V WZ i

V WC ij 

R Y ij
که در آن  V W C ijآب مجازي محصول ( )iدر
استان ( NW ij ،)jنیاز خالص آبیاري محصول ( )iدر
استان ( R )jراندمان آبیاري و  Y ijعملکرد محصول ()i

ij

که در آن  ،V WZ ijضايعات آب مجازي محصول

ij

ij

i 1

محاسبة صادرات آب مجازي:
با توجه به اينکه يکی از اهداف مطالعة حاضر مقايسة
آب مجازي ضايعات با آب مجازي صادراتی است در
ادامه نحوة محاسبة آب مجازي صادراتی با استفاده از
رابطة  8شرح داده میشود:
V WE i  A V WC i  EX i
()8
که در آن  AVWC iمیانگین وزنی آب مجازي
محصول ( )iدر استانهاي کشور و  EX iمیزان
صادرات محصول ( )iدر سال  1395و  V WE iمیزان
آب مجازي صادراتی محصول ( )iاست .الزم به ذکر است
که میانگین وزنی آب مجازي محصول مورد نظر از
مجموع حاصلضرب آب مجازي محصول در استان ( )jدر
سهم آن استان از میزان تولید محصول در کل کشور به
دست میآيد.
() 9
Pr od ij
Pr od i

A V W C i  V W C ij 
j

که در آن  AVWC iمیانگین وزنی آب مجازي
محصول ( )iدر استانهاي کشور و  V W C ijمیزان آب
مجازي محصول ( )iدر استان ( )jو  Pr od jمیزان
تولید محصول ( )iدر استان ( )jو  Pr od iمیزان
تولید محصل ( )iدر کل کشور است.
محاسبة هزينة فرصت ضايعات آب مجازي بر حسب
تولید محصوالت منتخب:
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در نهايت پس از محاسبة کل ضايعات آب مجازي
محصوالت گفته شده در سطح میدان ترهبار مرکزي و
هجده تره بار اصلی شهر تهران در شش ماهه دوم سال
 ،1395به بررسی هزينة فرصت آب هدررفت ناشی از
اين ضايعات بر حسب میزان تولید هر يک از اين
محصوالت ،با استفاده از رابطة  10پرداخته میشود:
VWZ
()10
Qi 
AVWCi
که در آن  Q iمیزان تولید از دست رفته محصول
( )iاست ،که از تقسیم میزان کل ضايعات آب مجازي
محاسبه شده بر میانگین وزنی آب مجازي آن محصول
به دست میآيد .بنابراين هزينه فرصت از دست رفته
ضايعات آب مجازي محاسبه شده بر حسب تولید از اين
روش محاسبه خواهد شد.
جمعآوري دادهها و اطالعات:
مطابق آمار و اطالعات سازمان میادين میوه و ترهبار
شهر تهران ،داراي  18میدان ترهبار اصلی است که هر
يک نیز شامل چندين زيرمجموعه میباشد .اين میادين
وظیفه عرضه میوه و سبزيجات تازه و همچنین ديگر
محصوالت کشاورزي به مصرفکنندگان را دارند .در اين
پژوهش میزان ضايعات محصوالت منتخب با تکمیل
پرسشنامه از غرفهداران میدان ترهبار مرکزي و میادين
اصلی در سطح شهر تهران جمعآوري شده است.
همچنین عملکرد و میزان صادرات محصوالت منتخب از
آمارنامه وزارت جهاد کشارزي و سايت اتاق بازرگانی در
سال  1395استخراج شده است.
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یافتهها و بحث
در اين بخش نتايج مربوط به محاسبه آب مجازي
ضايعات محصوالت منتخب در میدان ترهبار مرکزي و
ترهبارهاي اصلی تهران در شش ماهه دوم سال  1395و
همچنین آب مجازي صادرات اين محصوالت آورده شده
است .شکل  2میانگین آب مجازي محاسبه شده هريک
از محصوالت مذکور را در کشور نشان میدهد .مطابق
محاسبات انجام شده به ترتیب بیشترين و کمترين آب
مجازي به محصوالت به با  2941و بادمجان با  157لیتر
به کیلوگرم اختصاص دارد.
جدول ( )1درصد ضايعات محصوالت منتخب را در
میدان ترهبار مرکزي و میادين اصلی میوه و ترهبار تهران
نشان میدهد .بیشترين درصد ضايعات در میدان ترهبار
مرکزي مربوط به سبزيجات و کرفس و گوجهفرنگی به
میزان  30 ،30و  15درصد است .همچنین محصوالت
کیوي ،گريپ فروت و لیموترش ضايعات نداشتهاند .در
سطح ترهبارهاي اصلی تهران نیز بیشترين میزان
ضايعات مربوط به کاهو ،پرتقال ،سبزيجات و انگور به
ترتیب به میزان  40 ،43 ،50و  40درصد است .کمترين
میزان ضايعات مربوط به هندوانه و کیوي به میزان 10
درصد است .الزم به ذکر است که در سطح ترهبارهاي
اصلی تهران میوه و ترهبار به دو صورت دستچین و درهم
به فروش میرسد .اطالعات پرسشنامههاي تکمیل شده
نشان میدهد که درصد ضايعات دستچین بیشتر از
درهم است ولی از آنجايی که در فروش درهم ضايعات به
بخش مصرف نهايی انتقال میيابد ،از میانگین درصد
ضايعات فروش دستچین به عنوان ضريب ضايعات
محصوالت کشاورزي منتخب استفاده شده است.

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،2

240

شکل  -2میانگین آب مجازي محصوالت کشاورزي ايران ()1395
جدول -1درصد ضايعات محصوالت کشاورزي منتخب در میادين میوه و تره بار مرکزي و  18تره بار اصلی تهران
محصول

میادين میوه و ترهبار
مرکزي

میادين  18گانه میوه و
ترهبار تهران

محصول

میادين میوه و تره-
بار مرکزي

میادين  18گانه میوه و
ترهبار تهران

انار

4

18

کاهو

4

50

انگور

5

40

کدو

15

20

بادمجان

15

22

کرفس

30

30

به

3

14

کلم

3

25

پرتقال

15

43

کیوي

-

10

پیاز

2

33

گريپفروت

-

25

خیار

3

29

گوجهفرنگی

20

32

چغندر

3

30

لوبیاسبز

15

25

سبزيجات

30

40

لیموترش

-

24

سیب

5

35

نارنگی

5

30

سیبزمینی

4

30

هندوانه

10

10

مأخذ :يافتههاي پژوهش
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جدول -2میزان واردات محصوالت منتخب به مقصد تهران سال 1395
محصول

میزان واردات (تن)

محصول

میزان واردات (تن)

انار

31521

کاهو

12219

انگور

34279

کدو

5934

بادنجان

16536

کرفس

2165

به

887

کلم

5300

پرتقال

27201

کیوي

4186

پیاز

115477

گريپ فروت

336809

خیار

726

گوجه فرنگی

1433

چغندر

60514

لوبیا سبز

48340

سبزيجات

65303

لیمو ترش

151327

سیب

234516

نارنگی

8438

سیبزمینی

59612

هندوانه

377950

مأخذ :يافتههاي پژوهش

جدول( )2مقادير واردات محصوالت منتخب را از
ساير استانها به شهر تهران در سال  1395نشان می-
دهد .در اين پژوهش به منظور محاسبه ضايعات
محصوالت مذکور ،میزان کل واردات اين محصوالت از
هر يک از استانهاي کشور به شهر تهران آورده شده
است.
جدول( )3میزان اتالف آب ناشی از ضايعات
محصوالت منتخب در سطح میدان ترهبار مرکزي و 18
تره بار اصلی شهر تهران و کل ضايعات آب مجازي را در

شش ماهه دوم سال  1395نشان میدهد .همانطور که
مالحظه میشود ،بیشترين ضايعات آب مجازي به ترتیب
مربوط به محصوالت گوجه فرنگی ،سیب زمینی،
هندوانه ،پیاز و سیب با مقادير ،39345 ،55824
 30432 ،34927و  29684هزار مترمکعب و کمترين
میزان ضايعات آب مجازي به ترتیب مربوط به
محصوالت کیوي ،چغندر و کلم با مقادير  144 ،109و
 151هزار مترمکعب است.
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جدول -3اتالف آب ناشی از ضايعات محصوالت کشاورزي منتخب در سطح میادين میوه و تره بار مرکزي و  18گانه شهر
تهران سال 1395
محصول

اتالف آب ناشی از ضايعات در میوه و
ترهبار مرکزي تهران (هزار متر مکعب)

اتالف آب ناشی از ضايعات در میوه و ترهبار
 18گانه تهران (هزار متر مکعب)

کل اتالف آب ناشی از
ضايعات (هزار متر مکعب)

2342
2727
167
69
1839
1739
2068
13
3056
3880
4798
999
661
376
28
24484
94
227
612747

10119
20728
208
312
15024
28693
19995
130
2852
25803
34547
4667
750
263
124
109
2212
31340
133
12475
1292
16544

12461
23456
375
382
16863
30432
22064
144
5908
29684
39345
5665
1411
639
151
109
2212
55824
226
12475
1519
34927

انار
انگور
بادمجان
به
پرتقال
پیاز
خیار
چغندر
سبزيجات
سیب
سیب
کاهو
زمینی
کدو
کرفس
کلم
کیوي
گريپ
گوجه
فروت
سبز
لوبیا
فرنگی
لیمو
نارنگی
ترش
هندوانه
مأخذ :يافتههاي پژوهش

در جدول ( ) 4میزان ارزش آب مجازي صادراتی و
همچنین زيان اتالف آب ناشی از ضايعات محصوالت
کشاورزي بر حسب هزار دالر براي محصوالت منتخب در
شش ماهه سال  1395نشان داده شده است .ارزش آب
مجازي صادراتی از تقسیم ارزش کل صادرات محصول بر
میانگین وزنی آب مجازي آن ،بر اساس سهم از تولید

محصول در کشور ،محاسبه شده است .که از اين اعداد
در محاسبه زيان اتالف آب ناشی از ضايعات محصوالت
کشاورزي استفاده شده است .همانطور که در جدول
( )5مالحظه میشود ،مجموع زيان اتالف آب ناشی از
ضايعات محصوالت منتخب برابر با  136794هزار دالر
است.
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جدول  -4آب مجازي صادراتی و برآورد زيان اتالف آب محصوالت کشاورزي در سطح میادين میوه و تره بار مرکزي و 18
گانه شهر تهران

محصول

ارزش آب صادراتی
(دالر بر
مترمکعب)
میانگین وزنی از
تولید

زيان اتالف
آب
(هزار دالر)

محصول

ارزش آب صادراتی
(دالر بر مترمکعب)
میانگین وزنی از
تولید

زيان اتالف
آب
(هزار دالر)

انار

0/4

4704

کاهو

0/8

4653

انگور

0/5

11998

کدو

0/9

1208

بادمجان

1/8

667

کرفس

0/9

568

به

0/3

129

کلم

0/8

127

پرتقال

0/4

6450

کیوي

2/8

301

پیاز

0/5

14540

خیار

0/6

13304

گريپ-
فروت
گوجه-

0/2

362

0/6

32613

چغندر

0/6

80

فرنگی
لوبیاسبز

0/7

159

سبزيجات برگی

1/1

6235

سیب

0/2

7366

لیموتر
ش
نارنگی

0/3

3377

2/4

3635

سیبزمینی

0/3

12184

هندوانه

0/3

12135

مأخذ :يافتههاي پژوهش

در جدول ( )5میزان صادرات آب مجازي  ،ضايعات
آب مجازي  ،نسبت ضايعات به صادرات آب مجازي و
هزينه فرصت از دست رفته ناشی از اين ضايعات بر
حسب تولید محصوالت منتخب آورده شده است .همان
طور که مالحظه میشود ضايعات آب مجازي براي
محصوالت انگور ،به ،پرتقال ،چغندر ،سبزيجات برگی،
سیبزمینی،کرفس،گريپفروت ،لیمو ترش و نارنگی

چندين برابر صادرات آب مجازي اين محصوالت است.
اين مقادير بیانگر لزوم توجه به ضايعات اين محصوالت و
برنامهريزي براي کاهش آنهاست .با توجه به جدول ()5
میزان ضايعات آب مجازي به دست آمده در اين مطالعه
با در نظر گرفتن محصول هندوانه  16درصد و بدون در
نظر گرفتن هندوانه  17درصد آب مجازي صادراتی اين
محصوالت است.
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جدول  . 5نسبت آب ضايعات از آب صادراتی و هزينه فرصت از دست رفته ضايعات محصوالت کشاورزي در میادين میوه و ترهبار
مرکزي و  18گانه شهر تهران
محصول
انار
انگور
بادمجان
به
پرتقال
پیاز
خیار
چغندر
سبزيجات برگی
سیب
سیبزمینی
کاهو
کدو
کرفس
کلم
کیوي
گريپفروت
گوجهفرنگی
لوبیاسبز
لیموترش
نارنگی
هندوانه
مجموع با هندوانه
مجموع بدون هندوانه
مأخذ :يافتههاي پژوهش

صادرات آب مجازي
(هزار مترمکعب)

ضايعات آب مجازي
(هزارمترمکعب)

نسبت ضايعات به صادرات آب مجازي
بر اساس میانگین وزنی تولید (درصد)

هزينه فرصت از دست رفته
ضايعات (هزار تن)

20576
29148
15392
58
2887
142589
189402
3965
8639
445084
354405
34215
11772
424
27285
17904
18
237232
1851
2939
1019
356187
1902992
1546805

12461
23456
375
382
16863
30432
22064
144
5908
29684
39345
5665
1411
639
151
109
2212
55824
226
12475
1519
34927
296270
261344

61
80
2
656
584
21
12
4
68
7
11
17
12
151
1
1
12420
24
12
424
149
10
16
17

172
281
1960
146
308
713
481
738
968
236
541
981
781
981
981
1572
144
668
640
225
1972
603
-

با توجه به نتايج مطالعه ،ذکر چند نکته در اينجا
ضروري است .اول اينکه ضايعات محاسبه شده محدود به
شهر تهران ،ترهبار مرکزي و ترهبارهاي اصلی شهر تهران
و محصوالت منتخب (با توجه به فصل تکمیل
پرسشنامه ،محصوالت موجود در فصل پايیز و زمستان)
است .دوم اينکه اين میزان ضايعات با کل صادرات اين
محصوالت در کشور مقايسه شده است و سوم اينکه
محصوالت صادر شده ارزآوري براي کشور داشته است
در حالی ضايعات محصوالت نه تنها درآمدي ايجاد نکرده
است بلکه باعث هدررفت بخش زيادي از منابع کشور به
خصوص اب شده است .به منظور تبیین هر چه بهتر
هدر رفت اين منابع در جدول ( )5هزينه فرصت آب از

دست رفته در اثر اين ضايعات محاسبه شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،با اتالف آب ناشی از اين
ضايعات ،امکان تولید  172هزارتن انار 281 ،هزار تن
انگور و  ....از دست رفته است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

مطابق آنچه که در بخش نتايج بیان شد ،میزان آب
تلف شده ناشی از ضايعات محصوالت پرتقال ،نارنگی،
لیموترش ،گريپفروت ،کیوي ،گوجهفرنگی ،انار،
هندوانه ،سیب ،به ،انگور ،خیار ،بادمجان ،کدو ،پیاز،
سیبزمینی ،لوبیاسبز ،چغندر ،کاهو ،کلم ،کرفس و
سبزيجات (در شش ماهه دوم سال  )1395در سطح
میادين اصلی میوه و ترهبار شهر تهران نسبت به آب

245

.. برآورد ضايعات آب مجازي ناشی از هدر رفت محصوالت در میادين:رفیعی و همکاران

 که در،ترهبارهاي شهر تهران در نظر گرفته شده است
مطالعات آتی میتوان با لحاظ ضايعات کل محصوالت
-کشاورزي در سراسر کشور و همچنین لحاظ ديگر زيان
هاي محیطزيستی ناشی از ضايعات محصوالت
 به اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به کنترل،کشاورزي
.ضايعات پی برد
با توجه به حجم قابل توجه ضايعات محصوالت
 پیشنهاد میشود،منتخب در میادين میوه و ترهبار
سیاستگزاريها در اين بخش به جاي توجه اغراقآمیز
به زيانهاي ناشی از صادرات آب مجازي به اقدامات
عملیاتی جهت کاهش ضايعات تولیدات کشاورزي بويژه
.در بخش توزيع تغییر يابد

- مجازي صادراتی اين محصوالت عدد قابل مالحظهاي
 ذکر اين نکته بسیار مهم است که صادرات.است
-محصوالت مذکور اگر چه سبب خروج آب از کشور می
شود اما ارزآوري قابل توجهی را با توجه به شرايط کنونی
- ايجاد می،اقتصاد کشور و رشد قابل مالحظه نرخ دالر
 در حالیکه ضايعات محصوالت کشاورزي نه تنها.نمايد
درآمدي ايجاد نمیکند بلکه موجب از دست رفتن منابع
 همچنین در اين مطالعه تنها زيان.آبی کشور خواهد شد
-مالی ناشی از تلفات آب نشان داده شده است در حالی
که زيان اکوسیستمی ناشی از برداشت منابع آب و هدر
 بسیار،رفت آن از طريق ضايعات محصوالت کشاورزي
 در اين مطالعه.بزرگتر از زيان مالی محاسبه شده است
تنها ضايعات بخشی از محصوالت کشاورزي در سطح
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