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چکیده
امنيت غذایی ،خشكسالی ،حفظ محيط زیست و توسعه صنعتی ،مدیریت كارآمد منابع آبی را ضروري كرده است.
مشكل كمبود منابع آب و بارش یك واقعيت مهم و غير قابل انكار در استان همدان محسوب میشود .مفهوم آب
مجازي از پتانسيل قابل توجهی براي كمك به بهبود مدیریت آب ،به خصوص در بخش كشاورزي برخوردار است .لذا
تحليل آب مجازي محصوالت اساسی بخش كشاورزي می تواند ما را در سياست گذاري و برنامه ریزي در مصرف بهينه
از منابع آبی یاري دهد .براي نيل به این هدف ميزان آب مجازي محصوالت كشاورزي اساسی و حجم مبادالت آب
مجازي استان همدان از طریق واردات و صادرات این محصوالت در سال  2931محاسبه شد .نتایج به دست آمده از این
پژوهش نشان داد كه محصوالتی نظير گندم ،جو ،یونجه و ذرت دانهاي جزء محصوالتی با بهرهوري پایين و آب مجازي
باال بوده و استان همدان در محصوالتی عمده نظير گندم ،سيب زمينی ،جو ،یونجه ،چغندر قند ،ذرت دانهاي و سير به
ترتيب به ميزان  90 , 93 ،99/8 ،91 ،933 ،99و  28/3ميليون متر مكعب صادر كننده آب مجازي است و حجم
صادرات آب مجازي این محصوالت در سال  2931جمعاً حدود  993ميليون متر مكعب برآورد شد .بنابراین به دليل
كمبود آب در استان همدان الزم است كه از كشت محصوالتی نظير سيبزمينی ،و چغندرقند كاسته و محصوالتی نظير
ذرت علوفه اي و سير كه به آب مجازي كمتري نياز دارند و با شرایط آب و هوایی این استان نيز سازگاري بهتري دارند
جایگزین شوند .همچنين انتظار میرود كه اهميت آب مجازي در امنيت غذایی ،پيوسته افزایش یابد و برنامهریزان براي
كاهش فشار وارده بر منابع محدود آب  ،بهره گيري بيشتر و مفيدتري از استراتژي مبادله آب مجازي داشته باشند.
کلمات کلیدی :امنیت غذایی ،کم آبی ،محصوالت استراتژیك ،منابع آب.

 2استادیار پژوهش بخش تحقيقات اقتصادي،اجتماعی وترویج كشاورزي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان همدان،
سازمان تحقيقات ،آموزش وترویج كشاورزي ،همدان،ایران .تلفن همراه Email: seyedan1969i@gmail.com ،03289291928

 1استادیار پژوهش بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،همدان ،ايران .تلفن همراه :* ،03288218231نویسنده مسئولEmail: :
aghadami@gmail.com
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مقدمه
با توجه به افزایش جمعيت و لزوم تأمين غذا و
حفظ محيط زیست ،اهميت توجه به بحران آب در
سالهاي منتهی به هزاره سوم و ابتداي قرن  12بيشتر
شده است .كاهش منابع آب هاي زیرزمينی و سطحی
و از بين رفتن محيط زیست و اكوسيستمهاي آبی از
نشانههاي بحران آب در سطح ایران و جهان است
(مكنونن و هوكسترا 1020،و واپ .)1003،نتایج
پژوهشها حاكی از آن است كه از سال  1000ميالدي،
ایران در فهرست كشورهاي با كمبود آب قرار گرفته و
تا سال  1090سرانه منابع آب تجدید پذیر كشور به
كمتر از  2300متر مكعب خواهد رسيد (یانك و
همكاران .)1009،از سویی ،تخصيص بيش از  30درصد
از منابع آب كشور به بخش كشاورزي نشانگر اهميت
این بخش در مصرف آب است .لذا ،ضروري است
مصرف آب در بخش كشاورزي تا رسيدن به سطح
پایداري از منابع آبی كاهش یابد (مولدن .)1008 ،در
سالهاي اخير تجارت آب مجازي به عنوان راهكاري
جهت سازگاري با بحران آب توسط متخصصان و
كارشناسان مرتبط با آب جهان مطرح شده است.
اصطالح آب مجازي 1اولين بار توسط تونی آلن در
سال  2339به عنوان راهكاري جهت مقابله با كمآبی
در كشورهاي خشك جهان پيشنهاد شد .به مجموع
آب مصرف شده براي توليد مقدار معينی از محصول
(اعم از كاال ،فرآورده هاي كشاورزي یا حتی خدمات)
را آب مجازي می نامند .آلن مقدار آب موجود در
غالت ،شير و محصوالت دامی را بر اساس مقدار آب
مورد نياز براي توليد آنها تفسير كرد .سپس ،این
مفهوم به عنوان یك ابزار اقتصادي براي كاهش
مشكالت كمبود آب درسطح اقتصادهاي ملی مطرح
گردید (آلن .)2338،محققان دیگر استدالل كردند كه
مناطقی كه دچار كمبود آب هستند میتوانند با وارد
كردن محصوالتی كه ميزان آب مجازي باالیی دارند و
صادر كردن محصوالتی كه ميزان آب مجازي بسيار
كمی دارند ،كارآیی مصرف آب در سطح جهانی را
افزایش دهند (آبابایی.)1021،
- Virtual Water
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كشاورزي بزرگترین مصرف كننده منابع آب در
جهان به شمار می آید .لذا ،تجارت محصوالت كشاورزي
اصلی ترین تجارت آب مجازي محسوب میشود.
محصوالت زراعی در حدود  98درصد از تجارت آب
مجازي و محصوالت دامی و صنعتی به ترتيب  19و 20
درصد از حجم مبادالت آب مجازي جهان را به خود
اختصاص دادهاند ( .تيان .)1029
پژوهش هاي متعددي در مورد تجارت آب مجازي
در ارتباط با محصوالت زراعی انجام شده است (انتوئلی
و سارتوري 1023،و تيان .)1029،در مطالعهي در سه
ایالت نيوجرسی ،مریلند و دل اویر كه بر اساس حجم
تجارت آب مجازي كاالهاي توليدي و مصرفی انجام
گرفت ،مشخص شد از طریق مدیریت تجارت آب
مجازي ،مصرف آب تا حدود  93درصد كاهش خواهد
یافت (وانگ و همكاري .)1023،نتایج مطالعات دیگر
نشان میدهد كه مدیریت تجارت آب مجازي در سطح
كشور و بهينه سازي سطح زیر كشت غالت با هدف
استفاده بهينه از منابع آب داخلی عالوه بر امنيت
غذایی ،حفظ منابع آبی را به دنبال خواهد داشت
(آبایایی و همكاران ،1021 ،فرامرزي و
همكاران.)1020،
روحانی و همكاران ( )2988نشان دادند كه گندم
با سهم  38/3درصدي در واردات آب مجازي بزرگترین
محصول وارداتی طی سالهاي  2991-2981بوده است
و ایران با وارد كردن  20/1ميليون تن گندم طی
سالهاي  2988-2981باعث ذخيره  22/9ميليارد متر
مكعبی آب در كشور شده است.
باغستانی و مهرابی بشر آبادي( )2989طی سال
هاي  2980-81نشان دادند كه واردات آب مجازي از
 289ميليارد مترمكعب در سال  2980به  218ميليارد
متر مكعب در سال  81كاهش یافته است .همچنين
صادرات آب مجازي از  23ميليارد متر مكعب در سال
 2980به  10/3ميليارد متر مكعب در سال 2981
افزایش یافته است.
تحقيقات انجام شده توسط هوكسترا و چاپاگين
( )1008نشان میدهد كه در سالهاي  2333تا 2333
ميزان متوسط ساالنه آب مجازي در حال
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جریان دنيا توسط تجارت برخی محصوالت
پرمصرف  2092كيلومترمكعب بوده است كه 933
كيلومترمكعب آن مربوط به تجارت محصوالت
كشاورزي و  999ميليارد متر مكعب آن مربوط به
تجارت دام و محصوالت مشتق شده از آن بوده است.
این محاسبه نشان می دهد كه  29درصد آب مصرف
شده براي توليد كاالهاي كشاورزي بصورت مجازي
وارد بازار تجارت شده است .اعداد و ارقام شبيه به این
و آمارهاي مختلف گواه این مطلب است كه كشورهاي
خشك و نيمه خشك میتوانند با واردات كاالي آب بر
 ،نظير مواد غذایی  ،آبی را كه براي آن نياز است را در
بخشهاي دیگر مصرف كنند.
چاپاگين و هوكسترا ( )1001در تحقيقی ميزان
متوسط آب مجازي در سطح جهانی براي گندم و ذرت
بهترتيب  2100و  330ليتر در هر كيلوگرم و این
مقدار را براي ایران در حدود  9000تا  1000ليتر در
هر كيلوگرم بيان نمود.
پور جعفري نژاد و همكاران ( )2939در پژوهشی
آب مجازي محصوالت كشاورزي استان كرمان در سال
 2988را گزارش نمود .این استان به واسطه توليد و
صادرات پسته و خرما ،صادر كننده مجازي آب بوده و
ميزان صادرات آب مجازي را بيش از  1/91ميليارد
متر مكعب برآورد نمودند.
پوران و همكاران ( )2933در پژوهشی به بررسی
ارزش اقتصادي آب مجازي با رویكرد حداكثرسازي
بهرهوري آب آبياري نشان داد كه ارزش اقتصادي
محتوي آب آبی (مجموع آبهاي سطحی و زیرزمينی)
محصوالت استانهاي آذربایجان غربی ،بوشهر ،اصفهان،
ایالم و سمنان با هدف حداكثر شدن بهرهوري آب
كشاورزي به ترتيب  1989 ،8110،10908 ،21923و
 93181ریال به ازاي هر مترمكعب آب آبی صرف شده
در امور كشاورزي است.
رنجبر و فتوكيان ( )1023در پژوهشی بيان
داشتند كه در سالهاي  1003تا  1022به دليل
مدیریت نادرست ،با توليد و صادر كردن محصوالت با
نياز آبی باال از ایران ،سهم صادرات آب مجازي افزایش
یافته از سوي دیگر با نادیده گرفتن سياست آب
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كاهش یافته است.
امروزه مدیریت تجارت آب مجازي به عنوان
سياستی در راستاي تأمين غذا ،حفظ و پایداري منابع
آب مطرح میباشد .از این شاخص به عنوان راهكاري
براي ذخيره سازي منابع آب هر كشور و دستيابی به
امنيت آبی در سطح ملی یاد میشود ( گرینز لينز و
همكاران .،1003 ،ليو و همكاران1008 ،و یانگ و
همكاران .)1009 ،رعایت این موضوع در مناطقی كه
با محدودیت آب مواجه هستند منجر به واردات
محصوالت پر مصرف (از نظر منابع آب) و از سویی
صادرات محصوالت كم مصرف میشود .از سویی دیگر
در مناطقی كه محدودیتی در آب ندارند منجر به
صادرات محصوالت پر مصرف آب خواهد شد .بنابر این
از این رهگذر سود اقتصادي چشمگيري را براي
كشورهاي صاحب منابع غنی آب شيرین به ارمغان
میآورد (مكنونن و هوكسترا .)1020،لذا تجارت آب
مجازي تجارتی پر سود براي هر دو طرف خواهد بود.

مواد و روش ها
آبی كه در مراحل مختلف توليدات كشاورزي و
دیگر كاالها استفاده می شود ،آب مجازي ذخيره شده
در آنها ناميده میشود .نياز ویژه آبی محصوالت
(ميزان آب مجازي) بر اساس متوسط نياز آبی و
متوسط عملكرد محصوالت از رابطه  2محاسبه گردیده
است :
CWR c
()2
CYC

CWDC 

در رابطه ( CWDc :)2نياز ویژه آبی گياه  Cیا
همان ميزان آب مجازي هر محصول (متر مكعب آب
در تن محصول) CWRC ،متوسط نياز خالص آبی
(صرف نظر از باران مؤثر) در سطح استان براي
محصول ( Cمتر مكعب در هكتار) و  CY cمتوسط
عملكرد محصول ( Cتن در هكتار) است.
ميزان سطح آبياري تحت فشار اجرا شده در استان
همدان حدود  293هزار هكتار است (آمار نامه جهاد
كشاورزي استان همدان .)2933 ،با توجه به سطح
هریك از سيستمهاي آبياري موجود در استان و در
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نظر گرفتن ميزان راندمان آبياري ،متوسط راندمان
آبياري بصورت وزنی براي هر شهرستان محاسبه شد.
سپس نياز ناخالص آبياري بر اساس ميزان راندمان
آبياري محاسباتی و نياز خالص آبياري محاسبه شد.
مبادله آب مجازي استان براي هر محصول ،كه
شامل واردات و صادرات می شود ،از حاصل ضرب
مقدار كمی واردات یا صادرات آن محصول در ميزان
آب مجازي مربوط به آن محاسبه میشود ،رابطه  1و
:9
()1

VWTi.c  CTi.c  CWDc

()9

VWTe.c  CTe.c  CWDc
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ناخالص آب مجازي (متر مكعب در سال) را نشان می-
دهد.
تراز خالص آب مجازي از اختالف بين كل واردات
و صادرات بر طبق رابطه  9محاسبه گردیده است:
()9

NVWI  GVWI  GVWE

در رابطه  NVWI 9تراز خالص آب مجازي استان
(متر مكعب در سال) است NVWI .می تواند مقداري
مثبت یا منفی باشد .اگر  NVWIمثبت باشد ،استان
وارد كننده آب مجازي و اگر منفی باشد استان صادر
كننده آب مجازي است.

نتایج و بحث:
در روابط  1و VWTi.c ، 9واردات آب مجازي
محصول ( cمتر مكعب در سال) VWTe.c ،صادرات
آب مجازي محصول ( cمتر مكعب در سال) CTi.c ،و
 CTe.cمقدار واردات و صادرات ساالنه محصول ( cتن
در هكتار) میباشد  i ، eو  cبه ترتيب شمارشگر
محصول صادراتی ،محصول وارداتی و نوع محصول
است.
واردات و صادرات ناخالص آب مجازي از حاصل
جمع واردات و صادرات محصوالت استان بر اساس
روابط زیر بدست آمده است :
n

()1

GVWI   VWTi.c

() 3

GVWE  VWTe.c

c 1
n

c 1

در رابط  1و  GVWI 3كل واردات ناخالص آب
مجازي (متر مكعب در سال) و  GVWEكل صادرات

در این پژوهش با استفاده از رابطه  2و در نظر
گرفتن عملكرد محصول ،ميزان آب مجازي محصوالت
عمده در سطح استان همدان و بر اساس آمار توليدات
بخش كشاورزي در سال  2931محاسبه شده است.
بدین ترتيب ميزان آب مجازي و بهرهوري مصرف آب
محاسبه و ارائه شد (جدول .)2
نتایج ارائه شده در جدول  2نشان میدهد كه
محصوالتی نظير گندم ،جو ،یونجه و ذرت دانهاي جزء
محصوالت با آب مجازي باال و محصوالتی نظير سير،
ذرت علوفه اي ،هندوانه ،چغندر قند و سيب زمينی با
آب مجازي پایين محسوب می شوند .نتایج بهرهوري
مصرف آب نيز نشان داد كه محصوالتی نظير ذرت
علوفهاي ،چغندرقند ،سير ،هندوانه و سيبزمينی به-
ترتيب باالترین بهره وري آب را داشته اند .در مقابل
محصوالتی نظير ذرت دانه اي ،جو ،یونجه و گندم
كمترین بهرهوري مصرف آب را به خود اختصاص
دادند.
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محصول

گندم
سيب زمينی
جو
یونجه
هندوانه
چغندر قند
ذرت دانه اي
سير
ذرت علوفه اي
ميانگين وزنی

استان
زراعی در
جدول  -7میزان آب مجازی و بهره وری آب محصوالت عمده
همدان بیست وهنم• پاییز
مشاره
شتم •
سال ه
ميزان آب مجازي
نياز خالص آبی
عملكرد
سطح زیر كشت
بهره وري آب6931
(هكتار)

(كيلوگرم در هكتار)

(متر مكعب در هكتار)

(متر مكعب در تن)

(كيلوگرم بر متر
مكعب)

93288
19218
12310
91908
2238
9239
1818
9810
3839

1321
98180
1120
22919
93313
38838
8991
21920
19380

1082
8183
9189
3923
3813
8033
9231
1100
1380

1099
110
2831
2812
931
901
2899
918
129
2383/9

0/3
1/9
0/31
0/31
1/8
9/9
0/38
1/3
1/8
2/03

مأخذ :یافته هاي تحقيق

ميانگين وزنی آب مجازي و بهرهوري آب كشاورزي
كل محصوالت عمده در استان همدان با توجه به سطح
زیر كشت این محصوالت بهترتيب  2383/9مترمكعب
در تن و  2/09كيلوگرم بر متر مكعب محاسبه شد.
متوسط آب مجازي این گروه از محصوالت در شكل
شماره  2ارائه شده است .با توجه به این شكل و در
صورتی كه ميزان آب مجازي  2000متر مكعب براي
هر تن محصول را در حد آستانه قرار دهيم (عربی و
همكاران ،)2988،محصوالت گندم ،جو ،یونجه و ذرت
دانهاي جزء محصوالت با ميزان آب مجازي باال می-
باشند .بطور كلی ،اگر محصوالتی كه داراي ميزان آب
مجازي بيش از  2000متر مكعب بر تن محصول باشند

به عنوان محصوالت پرمصرف فرض شوند بر این اساس
میتوان محصوالت گندم ،جو ،یونجه و ذرت دانهاي را
جزء محصوالت با آب مجازي باال و با بهرهوري پایين
نام برد .ميزان متوسط آب مجازي دو محصول گندم و
ذرت دانه اي بهترتيب  1099و  2899ليتر در هر
كيلوگرم محصول تعيين شد .چاپاگين و هوكسترا
( )1001ميزان متوسط آب مجازي در ایران را براي
گندم و ذرت بهترتيب در حدود  9000و  2100ليتر در
هر كيلوگرم بيان نمود .و سایر محصوالت این جدول
جزء محصوالت با ميزان آب مجازي كم محسوب
خواهند شد.

شکل  :7مقایسه میزان آب مجازی محصوالت عمده زراعی در استان همدان
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در جدول  1مصرف سرانه و كل مصرف محصوالت
عمده زراعی را در استان همدان نشان میدهد .در
جدول  9حجم واردات و صادرات محصوالت مختلف
زراعی استان همدان نشان داده شده است .ميزان توليد
بر اساس آمارنامه منتشره سازمان جهاد كشاورزي در
سال  2931ارائه شده است .كل مصرف استان از
محصوالت ذكر شده با توجه به ميزان مصرف سرانه
محصوالت كشاورزي و تعداد نفوس این استان محاسبه

شده است (مركز آمار ایران .)2931،به این ترتيب به
جزء محصول هندوانه ،در سایر محصوالت عمده زراعی،
استان همدان داراي مازاد توليد بوده و صادركننده آب
مجازي است ،پور جعفرينژاد و همكاران ( )2939در
استان كرمان به این نتيجه رسيدند كه استان كرمان با
صادرات پسته و خرما صادركننده آب مجازي به
ميزان 1/91ميليارد متر مكعب در سال است.

جدول  -2میزان مصرف سرانه محصوالت عمده زراعی در استان همدان
محصول
گندم
سيب زمينی
جو
یونجه
هندوانه
چغندرقند
ذرت دانهاي
سير
ذرت علوفهاي

مصرف سرانه
(كيلو گرم)

كل مصرف
(تن)

238/2
19
38/8
121/1
11/3
89/9
0/1
2/02
81

188300
80300
209100
989831
19811
213188
990
2880
218983

مأخذ :مركز آمار ایران2931 ،
جدول  -9میزان تولید ،مصرف محصوالت عمده زراعی در استان همدان
محصول
گندم
سيب زمينی
جو
یونجه
هندوانه
چغندر قند
ذرت دانه اي
سير
ذرت علوفه اي

ميزان توليد (تن)

ميزان مصرف(تن)

مازاد یا كمبود(تن)

131039
383188
289338
933191
113912
933809
99813
31331
130139

188300
80300
209100
989831
19811
213188
990
2880
218983

29239
838988
89238
28911
-2288
119919
91183
39281
201912

مأخذ :یافته هاي تحقيق

مبادالت آب مجازي با استفاده از روابط  9و  1براي
 3محصول مورد مطالعه محاسبه شده است .جدول 1
خالصه مبادله آب مجازي را در استان براي محصوالت
زراعی نشان میدهد .همانطور كه مالحظه میشود بجز
محصول هندوانه ،در سایر محصوالت ،این استان

صادركننده خالص آب است .در ميان این محصوالت،
دو محصول سيب زمينی و چغندقند به ترتيب با
 933/2و  98/8ميليون متر مكعب ،بيشترین صادرات
آب را از این استان به خود اختصاص دادهاند .صرفاً
محصول هندوانه با  -0/11ميليون متر مكعب ،وارد
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كننده آب در این استان است .در مجموع می توان
عنوان نمود كه استان همدان با  991/3ميليون متر
مكعب آب ،صادر كننده این عامل حياتی به سایر استان
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هنم• پاییز
آب و
بیست
شتم •
سال ه
برابر
مشارهاین ميزان
كشور است.
خارج از
ها و یا بعضاً به
6931
با  28برابر ذخيره سد اكباتان در استان همدان است.

جدول  -4خالص آب مجازی محصوالت عمده زراعی در استان همدان
محصول
گندم
سيب زمينی
جو
یونجه
هندوانه
چغندر قند
ذرت دانه اي
سير
ذرت علوفه اي
ميانگين وزنی

ميزان آب مجازي( ميليون متر مكعب)

ميزان مصرف( ميليون متر مكعب)

تراز خالص آب مجازي

338/3
190/9
891
818/8
23
208/1
99/3
23/2
39/9
1818/8

393/3
93/9
938
939/3
23/11
93/1
1/2
0/91
92/1
1081/1

99
933/2
91
99/8
-0/11
98/8
33/8
28/3
12/3
991/3

مأخذ :یافته هاي تحقيق

نتیجه گیری
بر اساس نتایج حاصله استان همدان صادر كننده
آب مجازي است و وابستگی استان به منابع آب خارجی
صفر درصد است .لذا میتوان گفت كه این استان صد
درصد در تأمين محصوالت عمده مورد نياز خود از
منابع آب داخلی استفاده میكند .با توجه به بررسی
صورت گرفته در این پژوهش استان همدان در
محصوالتی نظير سيب زمينی و چغندرقند داراي مازاد
توليد بوده و صادركننده آب مجازي است .بنابر این به
دليل كمبود آب در استان همدان الزم است كه از
كشت این محصوالت كاسته و محصوالتی كه به آب
مجازي كمتري نياز دارند مانند ذرت علوفهاي و سير كه
با شرایط آب و هوایی این استان نيز سازگاري بهتري

دارند جایگزین شوند .همچنين می توان از استراتژي
مبادله آب مجازي در واردات محصوالت آب بر به استان
استفاده نمود .لذا سياست گذاري ها باید به گونه اي
باشد كه هم بتوان چالش هاي محدودیت منابع آبی و
هم امنيت بلند مدت غذایی استان همدان را تأمين
كرد.

تقدیر و تشکر
بدین وسيله از مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و
منابع طبيعی استان همدان كه امكانات الزم جهت
انجام این پژوهش را فراهم آوردهاند تشكر و قدرانی می
نمایيم.
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Estimation of virtual water in major crop products
)Case Study Hamedan province(
Seyed Mohsen Seyedan1 Ali Ghadami Firouzabadi 2*

Abstract
Food security, drought, environmental protection and industrial development have made
Efficient management of water resources. The deficiency of water supplies and precipitation is a
major and undeniable fact in Hamadan province. The concept of virtual water has significant
potential to improve water management, particularly in the agricultural sector. Therefore, virtual
analysis of the basic agricultural products can help us in policy making and planning for the
optimal use of water resources. In order to achieve this goal, the virtual water volume of the
basic agricultural products and the volume of virtual water exchanges were calculated in
Hamedan province by importing and exporting these products in 2016. The results of this study
showed that products such as wheat, barley, alfalfa and corn were Products with low
productivity and high virtual water, and Hamedan province in major products such as wheat,
potato, barley, alfalfa, sugar beet, corn and garlic is a virtual water exporter respectively about
33, 395, 34, 33.8, 69, 60 and 18.5 million cubic meters. Virtual water export volume of these
products was approximately 665 million cubic meters in 2016. Therefore, because of water
scarcity in Hamedan province, it is necessary to reduce the cultivation of crops such as potato,
and sugar beet, And Products such as corn fodder and garlic, which require less virtual water
and are better adapted to the weather conditions in this province, be cultivated. It is also
expected that the importance of virtual water in food security will continuously increase and
planners will have more and more effective use of virtual water exchange strategies to reduce
the pressure on water resources.
Keywords: Food security, strategic products, Water scarcity, water resources.
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