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النسبية  واألهمية ،قطاع اإلنتاج الحيوانينتاج واستهالك المياه االفتراضية في إ تقديرإلى  البحثهدف ي الملخص:
ويتضح أن واردات القطاع قد انخفضت مساهمتها في جملة االستهالك  ) مياه الري(.الزرقاء لمكونات المياه االفتراضية

 يداز تؤكده يوهو ما  ،اإلنتاج المحلي من هذه السلع ددياز إم، ويفسر ذلك 2013عام  ٪27إلى  م2009ام ع ٪39من 
خالل فترة  3مليار م 1‚4إلى  1‚1ادت الكمية المطلوبة من دز إاحتياجات اإلنتاج المحلي من مياه افتراضية، حيث 

لحيواني قد انخفضت نسبتها من اإلنتاج المحلي، أن صادرات المملكة من سلع قطاع اإلنتاج ا الدراسة. ولوحظ أيضا  
صادرات المملكة من تناقص م، صاحب هذا االنخفاض 2013عام  ٪42م و 2009عام  ٪63حيث بلغت هذه النسبة 
 .خالل فترة الدراسة 3مليون م 622إلى  3مليون م 705المياه االفتراضية من 

 هاتوفير  المياه الزرقاء المطلوبكمية متوسط  ألولى فيإن منتجات األلبان تحتل المرتبة ا ويتضح من النتائج
ارج، وبلغ إجمالي االستهالك /سنة تم تصديرها للخ3مليون م 600منها  ،/سنة3مليون م 1134 بمقدارنتاج المحلي لإل

 منتجات األلبان /سنة كواردات لسلع3مليون م 153/سنة كمياه زرقاء منها 3مليون م 687 منتجات األلبان لسلع
 فالضآن والماعز إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة ثم إنتاج لحوم األبقار، يليها توسط سنوي خالل فترة الدراسةكم

 مليون متر مكعب على الترتيب. 72، و 84و  93راضية بلغت تاه افيم باستخدام
 زرقاءراضية الوتوصي الدراسة بتخفيض صادرات منتجات األلبان والتي تستهلك نسبة كبيرة من المياه االفت

 تشجيع استهالك لحوم األسماك وتخفيض استهالك اللحوم الحمراء.كذلك و 
 

 المقدمة
إدارة المياه من المياه العذبة هو  العربية السعودية أحد أهم أدوات التخطيط الستغالل موارد المملكة

الزراعية يمثل اإلنتاج الزراعي المحلي، على أساس أن الطلب على المياه لألغراض المستخدمة في 
ألهمية تنمية الموارد  نظرا  و  ،من إجمالي الطلب على المياه ٪80أهم مصادر الطلب بنسبة تزيد عن 

التي تتناول إدارة  ،لزم إعادة النظر في المفاهيم التقليدية العربية السعوديةالمائية المحلية بالمملكة 
 والذي يعتمد على ،المغلق إلدارة المياهالنظام  علىمن المياه، وهي مفاهيم تعتمد  المتاح محليا  

وتوزيعها على االستخدامات المحلية لمورد المياه سواء كانت المياه  لعرضالمصادر المحلية 
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وهو األسلوب المستخدم إلدارة الموارد المائية في  ،استخدامات زراعية أو صناعية أو منزلية )بلدية(
إضافة مفهوم األسلوب يتطلب  اتطوير هذلو  ،بية السعوديةالعر  بالمملكةاالقتصادية كافة خطط التنمية 
دارة موارد المياه المياه االفتراضية في  .  وا 
ر أدوات اقتصادية ومؤشرات يمكن استخدامها في وضع فاتو في تتضح  بحثال اوأهمية هذ

ي قطاع للنشاط الزراعي بالمملكة، بحيث يتحقق ترشيد استخدام المياه العذبة ف مياه مناسبةسياسات 
حيث  ،قطاع اإلنتاج الحيوانينتاج واستهالك المياه االفتراضية في إ تقديرإلى  البحثهدف وي ،الزراعة

أهمية خاصة عند دراسة الطلب على المياه العذبة لألغراض  قطاع اإلنتاج الحيوانيتمثل مجموعة 
يلي  ،بالطن مقدرا   - يولتحقيق هذا الهدف يلزم عرض تطور اإلنتاج المحلي على أساس كم ،الزراعية

بما يسمح بتقدير  ،ذلك إعادة النظر في اإلنتاج المحلي وعالقته بالواردات والصادرات واالستهالك
  . الحبوبجملة االستهالك المحلي للسلع 

تتيح بيان مساهمة الواردات في هذا االستهالك، وبالتالي دراسة  ،دراسة االستهالك المحليإن 
الذى يتحقق نتيجة نشاط االستيراد. ولبيان دور الصادرات في زيادة الطلب  ،ضيةالمياه االفترا توفير

على الموارد المائية المحلية في المملكة، توضح الدراسة عالقة الصادرات باالستهالك المحلي من سلع 
كما سبق اإلشارة إلى أهمية إعادة النظر في التركيب المحصولي لإلنتاج الزراعي  ،إنتاج الحيواني

لغذائية إلى أهمية إعادة النظر في هيكل التجارة الخارجية للسلع الزراعية وا المحلي، تجدر اإلشارة أيضا  
ن يدعمان الهدف النهائي للدراسة بتوفير أدوات وآليات لرفع كفاءة ان السابقافي المملكة. كال اإلتجاه

 .إدارة الطلب على المياه العذبة بالمملكة

من المياه  جزءتعبر عن  (أحد مكونات المياه االفتراضية) لمياه الزرقاءأن ا وتجدر اإلشارة إلى
من المياه وبيان حصتها  النوع اإلى تناول هذ بحث أيضا  هدف اليو  ،السطحية والجوفية ومنها مياه الري 

. يتضح مما سبق أن األهمية النسبية للسلع الزراعية والغذائية ترتبط إنتاج الحيوانيفي إنتاج سلع 
 . خاصة لة المياه االفتراضية والمياه الزرقاءبجم

 مصادر البيانات والمنهج البحثي:
لإلنتاج المحلي والصادرات والواردات لتقدير تدفقات  تمد البحث على البيانات الثانوية المنشورةاع

والتخطيط، )وزارة االقتصاد  لمفهوم المياه اإلفتراضية التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية وفقا  
2014). 
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الفترة من لمتغيرات الدراسة في والكمي على التحليل اإلحصائي الوصفي  البحثيعتمد أسلوب 
 : يتضمن منهج البحث التقديرات التالية م، و 2013 -2009

وتم ،   Virtual Waterللمملكة باستخدام مفهوم المياه االفتراضية  المياه االفتراضيةتقدير  -أوالا 
 والمبنية على المعادالت التالية: Hoekstra (2010)  دراسةنتائج االستعانة ب

 /طن( :3تقدير المياه االفتراضي للمحصول )م -1

SWD[n , c] = CWR[n , c]/ CY [n , c]                                            (1) 

  و المحصولإلنتاج طن من السلعة أ تشير إلى كمية المياه االفتراضي المطلوب  SWDحيث أن
CWR[n,c] ( تشير إلى احتياجات المحصولc في الدولة )(n) تشير و  /هكتار(،3من المياه )مCY 

[n,c]    إلى متوسط إنتاج الهكتار من المحصول(c)  في الدولة(n). 
وم المياه تقدير تدفقات التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية )واردات وصادرات( وفقا لمفه -2

 االفتراضي

من المياه االفتراضية /سنة وذلك على  3سنة إلى متحويل تقديرات تجارة السلع من طن/يلزم 
 النحو التالي:

VWT[ne ,ni , c, t]=CT[ne ,ni , c, t] x SWD[ ne , c]                      (2)   
       

( عند استيراده cفتراضية نتيجة تجارة المحصول )تشير إلى كمية المياه اال VWT[ne,ni,c,t] حيث أن
إلي التجارة المحصول مقدرة  CT [.]( وتشيرt( في الفترة الزمنية )ne( أو تصديره للدولة )niمن الدولة )

ويتم تحويل هذه الكمية إلى المياه االفتراضية تعادل حاصل ضرب التجارة الخارجية للمحصول  .بالطن
في متوسط المياه االفتراضية المطلوبة إلنتاج الطن من هذا   [.]CTمقدر بالوزن )طن/سنة( 

   .[.]SWD المحصول
 الدراسات السابقة

فإن المياه التي استخدمت في إنتاجها  ،ألنها حينما يتم إنتاج السلعة بالفعلأن المياه تسمى إفتراضية 
ن المياه االفتراضية لها آثار أساسية في السياسة إ. (Mekonnenn, 2011) لم تعد موجودة في السلعة

. لقد فتح مفهوم المياه اإلفتراضية المجال إلى (Mekonnen and Hokestra, 2010) التجارية العالمية
للمياه على المستوى العالمي. ولقد تطرقت بحوث عديدة إلى دور هذا المفهوم  استخدامات أكثر إنتاجية

ي الشرق األوسط والتي كانت آنذاك من المناطق المرشحة لحروب المياه، الحديث في عملية السالم ف
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حيث يسهل هذا المفهوم صناع القرار وواضعي السياسات مجابهة قضايا شح المياه وتزايد السكان 
 .(Allan, 1998) والطلب على الغذاء

 فى مستخدمةال الكلية عن المياه العذبة عبارة ما خدمة أو ما سلعة أو ما منتج مياه بصمة
رقم يمثل حجم الماء العذب المستخدم في إنتاج  الخدمة. وهو او المنتج ذلك عرض سلسلة عبر إنتاجه

تقسم  .(Hoekstra, 2009)المحصول أو السلعة أو الخدمة في مجمل سلسلة عملية إلنتاج هذا المنتج 
ماء األزرق، وبصمة الماء فهناك بصمة ال ،م(2012، ةعرف) بصمة المياه ألي ُمنتج إلى ثالثة أقسام

 .األخضر، وبصمة الماء الرمادي
( باستخدام البصمة المائية للفرد في جمهورية مصر العربية، م2015 ،وآخرون  )الروبيقامت 
أثر بعض  تحديدأمكن و ، (Mekonnen and Hokestra, 2010)لدراسة  م وفقا  2005لعام األساس 

الطلب المحلي والطلب بوعالقة ذلك   ،اعة من المياهالسياسات، ومنها أثر تثبيت حصة قطاع الزر 
وهو ما يجب أخذه في االعتبار عند التخطيط إلدارة الطلب على  ،الخارجي على المياه االفتراضية
 المياه في جمهورية مصر العربية.

التعريف بالمياه االفتراضية في العالم  حول Zhan-Ming and Chen (2013) دراسةت كانولقد 
المياه من  بصمةتم احتساب و على أساس نموذج المدخالت والمخرجات متعدد المناطق. م 2004لعام 
وبينت . ةللمياه لمجاالت االستهالك الرئيس البصمة هيكلمنطقة على مستوى العالم، وتم تحليل  112

٪ من مجموع سحب 69أن في حين ٪ من المياه االفتراضية العالمية 35 الزراعة تشكل الدراسة أن
أكبر  منوالصين  المستوى الوطني تعتبر الهند والواليات المتحدةالمياه يرتبط بالقطاع الزراعي. على 

 مستهلكي المياه االفتراضية في العالم. 
 ,.Multsch et al) حاصيل الزراعية في مناطق المملكةتم تقدير البصمة المائية ألهم الم

حتياجات الرمادية الو  فتراضية الخضراء والزرقاءالمياه اال عا نو أ. كما فصلت الدراسة بين (2013
م 2008قدرت الدراسة البصمة المائية الكلية لقطاع الزراعة بالمملكة عام المحاصيل محل الدراسة. و 

من جملة بصمة مياه قطاع الزراعة.  ٪86/سنة، وبلغت نسبة المياه الزرقاء نحو 3مليار م 17بنحو 
 (Mekonnen and Hokestra, 2010)تقديرات مع  م2008ت لعام الدراسة التقديراهذه كذلك قارنت 
 .كذلك المتوسط العالمي الحتياجات كل محصول من مياه افتراضية، و م2005للمملكة عام 
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 دراسة بعنوان تجارة المياه االفتراضية كأداة إلدارة مصادر المياه في مصر  بينتولقد 

(Asfour, 2010)  نقص المياه  من المتوقع أن تعاني منأو  ،نقص المياهمن  فعال  المناطق التي تعاني
بتقدير بصمة المياه للقمح والقطن واألرز في  (Aldaya et al., 2010)كما قام  ط.مثل الشرق األوس

        .(، وتم حساب كل من االحتياجات المائية المحصوليةم2004 – 2000سيا خالل الفترة من )آوسط 
 .بصمة المياه لكل من المغرب العربي وهولندا (Hoekstra and Chabagain, 2006)وقدر 

الذي  لىعزيد يمن المياه االفتراضية  كبيرا   وبينت الدراسة أن كال من المغرب وهولندا تستوردان قدرا  
تحت قائمة الدول ذات التبعية المائية، وبينت  جعلهما تدرجانبتصديره إلى الخارج األمر الذي ي انتقوم

على المصادر المائية الخارجية بينما قدر ذلك  ٪14لمياه للمغرب أنها تعتمد بنسبة حسابات بصمة ا
، وهذا يعني أن التجارة الدولية يمكنها توفير المياه عندما يتم تصدير السلع كثيفة ٪95لهولندا بنحو 

 .االستخدام  للمياه من المناطق التي بها وفر مائي
 النتائج والمناقشة
م(، حيث تطور 2013-2009ى تطور اإلنتاج المحلي خالل فترة الدراسة ) ( إل1يشير الجدول )

خالل  ألف طن سنويا   86، بمتوسط ألف طن سنويا   103إلى  56إنتاج لحوم األبقار في المملكة من 
ألف طن  155إلى  187 اإلنتاج المحلي من لحوم الضأن والماعز من نخفضابينما فترة الدراسة. 

م للحوم الضأن من 2013و  2012الحظ انخفاض اإلنتاج المحلي بين عامي يو خالل فترة الدراسة، 
ألف طن، ويفسر ذلك انخفاض متوسط اإلنتاج المحلي من لحوم الضأن في المملكة  152إلى  224
. وتجدر اإلشارة إلى أن متابعة تطور اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ألف طن سنويا   198إلى 

ياجات إنتاج هذه اللحوم لألعالف الخضراء وبالتالي زيادة الطلب على المياه العذبة من احت تنبع أساسا  
لحوم ) الالزمة لري محاصيل األعالف. ويفسر ذلك بالتوصيات التي توجه بإحالل اللحوم البيضاء

محل اللحوم الحمراء لتوفير المياه العذبة، حيث يبلغ استهالك الطن من اللحوم  (الدواجن واألسماك
مطلوبة لزراعة األعالف الخضراء ال (Hokestra, 2003)من المياه العذبة  3م15000لحمراء نحو ا

 لتغذية الحيوانات.
 582إلى  567اد من دز إيتضح من الجدول أن اإلنتاج المحلي للمملكة من لحوم الدواجن 

ألف  222ى إل 191اج البيض من اد إنتدز إألف طن خالل فترة الدراسة. كما  575ألف طن بمتوسط 
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، ةكميمن حيث الوتأتي منتجات األلبان في مقدمة اإلنتاج المحلي لسلع قطاع اإلنتاج الحيواني  طن،
 .خالل فترة الدراسة مليون طن سنويا   3إلى  نحو  2,2 من اد مجموع سلع منتجات األلباندز إحيث 

 
خالل  باأللف طن السعودية نتاج المحلى من الثروة الحيوانية  للمملكة العربية(: تطور اإل 1جدول )

 .م2013 -2009الفترة 
جمالي لحوم إ السنة

 بقاراأل
جمالي لحوم إ

 الضأن
لحوم 
 الماعز

جمالي إ
 الدواجن

بيض طازج 
 خرى أو 

جمالي منتجات إ
 لباناأل

2009 56 181 6 567 191 2206 
2010 84 214 1 578 219 2828 
2011 86 220 2 577 218 2888 
2012 101 224 2 573 220 2977 
2013 103 152 3 582 222 2989 

 2777 214 575 3 198 86 المتوسط
 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر : 

 

بعد عرض تطور اإلنتاج المحلي من سلع قطاع اإلنتاج الحيواني في المملكة خالل فترة 
لتقدير استهالك  بكل من الواردات والصادرات هدفا  الدراسة، أصبح مراجعة هذه البيانات وعالقتها 

لبيان األهمية النسبية  المملكة السنوي من سلع قطاع اإلنتاج الحيواني. وسيتم عرض ذلك تفصيال  
للواردات من السلعة في إجمالي االستهالك، وكذلك بيان األهمية النسبية لصادرات المملكة من اإلنتاج 

كن إعادة النظر في الصادرات والواردات )التجارة الخارجية( بما يتفق مع المحلي للسلعة. وبالتالي يم
 سياسة إدارة موارد المياه العذبة بالمملكة.

للمقارنة بين سلع اإلنتاج الحيواني، تم تقدير متوسط مؤشرات اإلنتاج المحلي والواردات 
جمالي االستهالك لسلع القطاع خالل فترة الدراسة. ويشير ( إلى هذه 2الجدول ) والصادرات وا 

المؤشرات التي تسمح بعقد المقارنة بين هذه السلع. يوضح الجدول أن سلع منتجات األلبان تأتي في 
 ث الكميات بالطن، حيث بلغ اإلنتاج المحلييمقدمة سلع قطاع اإلنتاج الحيواني في المملكة من ح

منتجات األلبان بما نسبته  مليون طن، كما ساهمت واردات 0,6 صادرات القطاعمليون طن و  2,7
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من جملة اإلنتاج المحلي لسلع منتجات  ٪25في جملة االستهالك، بينما بلغت نسبة الصادرات  18٪
ألف طن،  214إجمالي اإلنتاج المحلي من بيض المائدة متوسط األلبان. ويتضح من ذات الجدول أن 

ألف طن، ويفسر ذلك زيادة  175الغ والبإجمالي استهالك المملكة من بيض المائدة متوسط يزيد عن 
ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة. وتعتبر سلعة لحوم األبقار  22صادرات المملكة من بيض المائدة إلى 

من جملة  ٪65على الواردات، حيث بلغت نسبة مشاركة الواردات من لحوم األبقار  عتمادا  إ األكثر 
 سة.استهالك المملكة لهذه السلعة لمتوسط فترة الدرا

وتجدر اإلشارة إلى أن واردات المملكة من لحوم األبقار والضأن والماعز تفوق اإلنتاج المحلي 
من جملة  ٪52من استهالك لحوم األبقار  ٪65 من هذه اللحوم، حيث تساهم الواردات بما نسبته

 ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة. 409البالغ  الضأن والماعز ماستهالك لحو 
لسلع قطاع  باأللف طن الصادراتواردات واالستهالك و المحلي وال اإلنتاجمتوسط نة مقار  (:2جدول )

 .م2013-2009لفترة خالل ااإلنتاج الحيواني 

 السلعة
اإلنتاج 

 محليال
 الواردات

 النسبية األهمية
من  للواردات

 ٪االستهالك
 الصادرات

 النسبية األهمية
 للصادرات من اإلنتاج

 ٪المحلي
 االستهالك

ألبقارلحوم ا  86 122 65 19 22 189 
لحوم الضأن 

 والماعز
198 214 52 3 2 409 

 1299 5 30 58 754 575 دجاج
 175 22 46 4 7 214 بيض
 2542 25 689 18 453 2778 ألبان

 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 

 
اني على أساس احتياجاتها من مياه سلع قطاع اإلنتاج الحيو تقدير ( 3يوضح الجدول )و 

افتراضية بالمليون متر مكعب، وليس على أساس كمي بالطن، ويتضح أن واردات القطاع قد 
م، ويفسر ذلك 2013عام  ٪27إلى  م2009عام  ٪39انخفضت مساهمتها في جملة االستهالك من 
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إلنتاج المحلي من مياه افتراضية، د احتياجات ايزاتوهو ما تؤكده  ،اإلنتاج المحلي من هذه السلع ياددز إ
أن  خالل فترة الدراسة. ولوحظ أيضا   3مليار م 1,4 إلى 1,1ادت الكمية المطلوبة من دز إحيث 

صادرات المملكة من سلع قطاع اإلنتاج الحيواني قد انخفضت نسبتها من اإلنتاج المحلي، حيث بلغت 
االنخفاض خفض في صادرات  م، صاحب هذا2013عام  ٪42م و 2009عام  ٪63هذه النسبة 

 .خالل فترة الدراسة 3مليون م 622إلى  3ممليون  705المملكة من المياه االفتراضية من 

 
لمفهوم المياه  المحلى من سلع قطاع اإلنتاج الحيواني وفقاا  (: تطور اإلنتاج واالستهالك3جدول )

 .(/سنة3مليون مم )2013 -2009زرقاء خالل الفترة االفتراضية ال

 لسنةا
اإلنتاج 

 الواردات محليال
 للواردات النسبية األهمية
 الصادرات ٪االستهالك من

للصادرات  النسبية األهمية
 االستهالك ٪ المحلي من اإلنتاج

2009 1114 267 39 705 63 676 
2010 1409 280 28 705 50 984 
2011 1440 308 30 715 50 1033 
2012 1486 333 28 647 44 1171 
2013 1466 315 27 622 42 1159 
 1005 50 679 31 301 1383 المتوسط

 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 

 
بعد تناول مجموعة سلع قطاع اإلنتاج الحيواني بالدراسة والتحليل، يتم اآلن تناول هذه السلع 

ع داخل المجموعة، كما يمكن التعرف على تباين على حدة، حيث تتباين األهمية النسبية لهذه السل لك
 .اتجاهات التغير لكل سلعة خالل فترة الدراسة

 :لحوم األبقار - أ
لواردات من لحوم األبقار في جملة االستهالك المحلي، حيث تناقصت لاألهمية النسبية  تتناقص

ذلك زيادة م، ويعني 2013عام  ٪58م إلى 2009عام  ٪75مساهمة الواردات في االستهالك من 
 103إلى  56يفسر ذلك بزيادة اإلنتاج المحلي من نتاج المحلي من لحوم األبقار، و االعتماد على اإل
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 14 بمقدار م2014و  م2009في عامي صادرات أدنى كمية لل وقد بلغتالفترة.  نفسألف طن خالل 
ادرات المملكة م. وبالطبع رافق ص2012ألف طن عام  31 كمية بمقدار، بينما حققت أقصى ألف طن

من لحوم األبقار صادرات للمياه االفتراضية التي استخدمت لري محاصيل األعالف المستخدمة في 
أن زيادة عدد سكان المملكة خالل فترة الدراسة صاحبه زيادة في  إنتاج هذه اللحوم. ويتضح أيضا  

م 2009ألف طن عام  169الطلب على لحوم األبقار، وهو ما فسر زيادة االستهالك لهذه اللحوم من 
القحطاني وآخرون، )ألف طن  189 م، بمتوسط استهالك سنوي بلغ2013ألف طن عام  212إلى

 .هـ(1438

سبق تناول األهمية النسبية الستهالك لحوم األبقار بالطن، اآلن أصبح التوجه لبيان ما يمثله 
ر، ر هذه الكميات من لحوم األبقاالتحليل الكمي من تحليل يتناول المياه االفتراضية المطلوبة لتوفي

. من المياه االفتراضية سنويا   متر مكعب( حيث يتم التقدير بالمليون 4ويعبر عن ذلك في الجدول )
 سنويا   3مليار م 2,7إلى  1,2 يشير الجدول إلى زيادة حاجة اإلنتاج المحلي من المياه االفتراضية من

األبقار. تمثل صادرات المملكة من لحوم األبقار نحو  نتاج المحلي من لحوملمواجهة الزيادة في اإل
م. 2013عام  3مليون م 340زادت إلى وهي قد . م2009من المياه االفتراضية عام  3مليون م 332

لواردات المملكة من لحوم األبقار، حيث و فرت الواردات نحو  ى يتضح من ذات الجدول األهمية الكبر 
من المياه االفتراضية في  3مليار م 2,5 بة لجملة االستهالك البالغمن المياه االفتراضية المطلو  65٪

عام في فقط  ٪41انخفضت نسبة مشاركة الواردات في جملة االستهالك الى بينما م. 2009عام 
اإلنتاج  ( أن نسبة الصادرات من4بخصوص الصادرات من لحوم األبقار، يوضح الجدول )م. و 2013

خالل فترة  ٪12إلى  ٪27على أساس مياه افتراضية قد تناقصت من المحلي للحوم األبقار مقومة 
 .(م2013-2009)الدراسة 

 على أساس المياه االفتراضية أهمية تقدير اإلنتاج المحلي واستهالك لحوم األبقار مقوما   مع
مكونات المياه االفتراضية تحت ظروف المملكة هي المياه الزرقاء التي تعبر عن احتياجات أهم  فإن

ري المحاصيل المستخدمة في تغذية األبقار، علما بأن مصدر مياه الري في المملكة هي المياه 
 .الجوفية العميقة غير المتجددة، وهو ما يفسر األهمية النسبية لهذا المورد من المياه
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 (./سنة3مليون من لحوم األبقار كمياه افتراضية )االستهالك المحلي متطور اإلنتاج و  :(4جدول )

 السنة
اإلنتاج 

 الواردات محليال
 النسبية األهمية

 الصادرات ٪من االستهالك للواردات
للصادرات من  النسبية األهمية

 االستهالك ٪المحلي اإلنتاج

2009 1232 1654 65 332 27 2555 
2010 2210 1694 48 392 18 3512 
2011 2300 1618 47 446 19 3472 
2012 2698 1883 49 751 28 3830 
2013 2752 1708 41 340 12 4120 
 1711 2238 المتوسط

 
452 

 
3498 

.2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر:    

 

( تطور إنتاج واستهالك لحوم األبقار وحاجة هذه اللحوم من مياه الري 5يوضح الجدول )
ل إلى أن اإلنتاج المحلي من لحوم األبقار قد . ويشير الجدو سنويا   3)مياه زرقاء( مقدرة بالمليون م

 84خالل فترة الدراسة بمتوسط  سنويا   3مليون م 103إلى  46تزايدت حاجته من مياه زرقاء من 
ساهمت بتصدير قد لحوم األبقار  نأن صادرات المملكة مذاته إلى ر الجدول يشيكما /سنة. 3مليون م
 م.2012م و 2009اء بين عامي من المياه الزرق 3مليون م 28و  12ما بين 

/ 3مليون م 61و  59الواردات من لحوم األبقار في توفير مياه زرقاء بلغت كميتها ساهمت 
الذي متجددة الر في كميات المياه الجوفية غير يوفتم. وهذا يعني 2013و  2009سنة بين عامي م

يوضح الجدول أن متوسط المياه كذلك رد المياه في المملكة. اإدارة مو من أهداف  ا  رئيسا  هدفيعد 
مليون  17منها  ،/سنة3مليون م 84الزرقاء المطلوبة لتوفير اإلنتاج المحلي لسلعة لحوم األبقار يمثل 

/سنة كمياه 3مليون م 128/سنة تم تصديرها للخارج، وبلغ إجمالي االستهالك لسلعة لحوم األبقار 3م
 .م األبقار كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسة/سنة كواردات لسلعة لحو 3مليون م 61زرقاء منها 
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، كمياه افتراضية زرقاء )مليون الستهالك المحلي من لحوم األبقارتطور اإلنتاج وا :( 5جدول ) 
 (/سنة3م

 السنة
اإلنتاج 

 محليال
 الواردات

 النسبية األهمية
 للواردات

 ٪من االستهالك
 الصادرات

 النسبية األهمية
للصادرات من 

 ٪المحلي اإلنتاج
 االستهالك

2009 46 59 64 12 27 92 
2010 83 60 47 15 18 128 
2011 86 58 46 17 19 127 
2012 101 67 48 28 28 140 
2013 103 61 40 13 12 151 
 128 21 17 49 61 84 المتوسط
.2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر:    

 :لحوم الضأن والماعز - ب
تمثل لحوم األغنام في المملكة أحد أهم اللحوم الحمراء وفقا للنمط الغذائي للمواطن السعودي، وخاصة 

قد ولادة االهتمام باإلنتاج المحلي من لحوم الضأن. ياللحوم الطازجة المحلية منها، وهو ما يفسر ز 
ألف طن  224 م إلى2009ام عف طن لأ 181من  والماعز اإلنتاج المحلي من لحوم الضأناد دز إ

م. ويتضح عدم قدرة اإلنتاج المحلي على 2013ف طن عام لأ 152م، ثم انخفض إلى 2012عام 
نتيجة زيادة عدد السكان بالمملكة، وهو ما يفسر  والماعز مواجهة الزيادة في الطلب على لحوم الضأن

سة، وتجدر ألف طن خالل فترة الدرا 235لى إ 198واردات المملكة من لحوم الضأن من  دياز ت
، ٪61على  ٪53من والماعز  اإلشارة إلى زيادة مساهمة الواردات في إجمالي استهالك لحوم الضأن

من اإلنتاج المحلي، وتفسر قلة  (٪3-2)تراوحت صادرات المملكة من لحوم الضأن  نفي حي
مي الصادرات بزيادة الطلب المحلي على لحوم الضأن. ويالحظ أن نقص اإلنتاج المحلي بين عا

من  والماعز م قد صاحبه نقص في إجمالي استهالك المملكة من لحوم الضأن2013م و 2012
 . هـ(1438) القحطاني وآخرون،  ألف طن 386إلى 452
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كمياه افتراضية  إعادة النظر إلنتاج واستهالك لحوم الضأن والماعز مقوما  من الضروري 
هذه وللرغبة في إدارة المياه المطلوبة لتوفير  ،ملكةباعتبارها أحد أهم سلع قطاع اإلنتاج الحيواني بالم

إجمالي االستهالك من مياه افتراضية، المصاحب لزيادة  رتفاع( إ6السلع. يتضح من الجدول )
م 2012عام  3مليار م 2,6م إلى 2009عام  3مليار م 2,2من  استهالك لحوم الضان والماعز

/سنة خالل فترة الدراسة، 3مليار م 1,1بنحو  لمحلياإلنتاج ا /سنة. شارك3مليار م 2,4بمتوسط بلغ 
/سنة كمتوسط لفترة الدراسة 3مليار م 1,3وساهمت واردات المملكة من لحوم الضأن والماعز بنحو 

تضح من ذات الجدول األهمية النسبية لواردات المملكة من لحوم الضأن والماعز، حيث يأيضا. و 
ه افتراضية مطلوبة لتوفير استهالك المملكة لهذا النوع من من ميا ٪55وفرت هذه الواردات ما نسبته 
 .اللحوم كمتوسط لفترة الدراسة

 ./سنة(3تطور استهالك لحوم الضأن و الماعز كمياه افتراضية ) مليون م :(6جدول )
اإلنتاج  السنة

 محليال
 للواردات النسبية األهمية الواردات

 ٪ من االستهالك
صادرات لل النسبية األهمية الصادرات

 ٪ المحلي من اإلنتاج
 االستهالك

2009 1111 1212 54 70 6 2253 
2010 1277 1246 51 66 5 2457 
2011 1270 1318 52 76 6 2512 
2012 1289 1434 54 73 6 2651 
2013 777 1425 65 20 3 2182 
 2411 5 61 55 1327 1145 المتوسط
 .2014صاد والتخطيط، وزارة االقت، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 

 

ا سلعة هيتضح مما سبق أن اهتمام المملكة بالمياه االفتراضية لتوفير سلع اللحوم الحمراء ومن
لحوم الضأن والماعز، يصاحبها زيادة في االهتمام بمكون المياه االفتراضية الزرقاء كأحد مكونات 

ياه زرقاء كما لمحلي واالستهالك من مالمياه االفتراضية، ولهذا السبب تم تناول احتياجات اإلنتاج ا
مليون  64(. لوحظ أن واردات المملكة من لحوم الضأن والماعز ساهمت بتوفير 7يوضح الجدول )

المطلوبة لتوفير استهالك هذا النوع من  من جملة المياه الزرقاء ٪49/سنة من مياه زرقاء تمثل نحو 3م
تطلب إنتاجه ياإلنتاج المحلي من لحوم الضأن والماعز أن  اللحوم كمتوسط لفترة الدراسة. لوحظ أيضا  
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/سنة لتصدير هذا النوع من اللحوم بما نسبته 3مليون م 4/سنة من المياه الزرقاء منها 3ممليون  72
 من اإلنتاج المحلي كمتوسط لفترة الدراسة. 5٪
 

 ./سنة(3مليون مالماعز كمياه زرقاء )تطور استهالك لحوم الضأن و  :(7جدول )
 اإلنتاج لسنةا

 محليال
 النسبية األهمية الواردات

 ٪من االستهالك للواردات
 للصادرات النسبية األهمية الصادرات

 ٪ المحلي من اإلنتاج
 االستهالك

2009 70 58 47 4 6 124 
2010 81 60 44 4 5 137 
2011 80 64 46 5 6 139 
2012 81 69 47 5 6 146 
2013 49 88 59 1 2 116 
 132 5 4 49 64 72 المتوسط
 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 

التي تشمل لحوم ) ت المملكة من سلع اللحوم الحمراءتجدر اإلشارة إلى أن مساهمة واردا
ويفسر ذلك بأن  .في توفير المياه االفتراضية الزرقاء تبدو محدودة نسبيا   (األبقار والضأن والماعز

دات المملكة من اللحوم الحمراء تأتي من دول ذات وفرة مائية وخاصة في المياه االفتراضية وار 
الخضراء التي تعبر عن مصادر مياه األمطار التي توفر المراعي الطبيعية المطلوبة لرعي الحيوانات، 

كس على وهو ما ينع نسبيا   ا  لذلك نجد أن نصيب هذه السلع من مياه افتراضية زرقاء يكون محدود
مساهمة واردات المملكة من اللحوم الحمراء وتوفيرها لمياه افتراضية زرقاء، وهذا ما يجب التنويه له 

 .عند تناول التحليل السابق

 :ةبيض المائدلحوم الدواجن و  -ج
تهدف السياسات الزراعية في المملكة إلى توفير مصادر للبروتين الحيواني بسعر مناسب للمواطن 

اد اإلنتاج المحلي دز إ، حيث ن نتيجة تطبيق هذه السياسات توفير لحوم الدواجن محليا  السعودي، وكا
ولضمان خفض سعر لحوم الدواجن ، م2013في عام ألف طن  582إلى م 2009عام  567من

بالسوق المحلي تم زيادة عرض هذا النوع من اللحوم بفتح باب استيراد الدجاج البرازيلي والفرنسي، 
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م، 2013ألف طن عام  885م إلى 2009آلف طن عام  599ة واردات المملكة من وفسر ذلك زياد
وهذه الزيادة في الواردات تعني زيادة مساهمة الواردات في إجمالي استهالك المملكة من لحوم 

نتاج اإل ارتفاعخالل فترة الدراسة رغم  ٪62إلى  ٪53ادت األهمية النسبية مندز إحيث  ،الدواجن
ألف  38. ويتضح أن صادرات المملكة من لحوم الدواجن قد تناقصت من شارة لهالمحلي السابق اإل

م، وبالتالي تصبح الزيادة في عدد سكان المملكة 2013ألف طن عام  31م إلى 2009طن عام 
لى لحوم الدواجن من أسباب زيادة إوتغير النمط االستهالكي التقليدي للمواطن من اللحوم الحمراء 

 .هـ(1438القحطاني وآخرون، )رغم تناقص الصادرات لدواجن محليا  الطلب على لحوم ا

صاحب ذلك زيادة و أدت الزيادة في عدد سكان المملكة إلى زيادة الطلب على بيض المائدة، 
 م، ونظرا  2013م و 2009ألف طن بين عامي  222إلى  191في اإلنتاج المحلي لبيض المائدة من
مشتقات بيض المائدة من مساحيق  ظ أن الواردات انحصرت فيألهمية توفر هذه السلعة طازجة، لوح

بالكامل.  إنتاجه محليا   تمتصنيع سلع أخرى، بينما بيض المائدة الطازج  تستخدم في ةلفتخمشتقات مو 
لهذا السبب انخفضت األهمية النسبية للواردات في إجمالي استهالك المملكة من بيض المائدة حيث و 

اإلنتاج المحلي من بيض المائدة صاحبه ارتفاع فقط. ويتضح أن  ٪7-2بين تراوحت هذه النسبية ما 
ادت دز إصادرات هذه السلعة وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي لقرب المسافات، حيث ارتفاع 

اد إجمالي استهالك المملكة من دز ا  ألف طن خالل فترة الدراسة، و  48إلى  44صادرات المملكة من 
 .ألف طن خالل ذات الفترة 187لى إ 152بيض المائدة من 

المائدة، كما يوضح الجدول  تشمل صناعة الدواجن في المملكة إنتاج لحوم الدواجن وبيض
بيض تهالك قطاع إنتاج لحوم الدواجن و ( احتياجات هذه الصناعة من مياه افتراضية. يالحظ أن اس8)

مليار  1,8إلى  1,4لدواجن قد زاد من المائدة في المملكة من مياه افتراضية مطلوبة لتوفير أعالف ل
/سنة. لوحظ من الجدول أن واردات 3مليار م 1,7م بمتوسط بلغ 2013و  2009/سنة بين عامي 3م

م، 2009الستهالك هذا القطاع عام  ةمن مياه افتراضية مطلوب ٪16المملكة قد وفرت ما نسبته 
لمملكة المحلي من لحوم إنتاج ام. كما لوحظ أن 2013عام  ٪23ادت هذه النسبة لتصل إلى دز إ

/سنة خالل 3مليار م 1,8إلى  1,6دت احتياجاته من مياه افتراضية من يزاتبيض المائدة قد الدواجن و 
كمياه افتراضية ما بين  بيض المائدة مقوما  صادرات المملكة من لحوم الدجاج و فترة الدراسة. وتراوحت 

 /سنة.3مليون م 403و  367
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 ./سنة(3بيض المائدة كمياه افتراضية ) مليون مهالك لحوم الدواجن و تطور است :(8جدول )
اإلنتاج  السنة

 محليال
 للواردات النسبية األهمية الواردات

 ٪من االستهالك
للصادرات  النسبية األهمية الصادرات

 ٪المحلي من اإلنتاج
 االستهالك

2009 1601 243 16 367 23 1477 
2010 1785 280 16 321 18 1744 
2011 1776 333 19 342 19 1767 
2012 1786 341 19 334 19 1793 
2013 1805 413 23 403 22 1814 
 1719 20 354 19 322 1751 المتوسط
 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 

االفتراضية كما سبق اإلشارة له، أن المياه االفتراضية الزرقاء تمثل أهم عناصر المياه 
( 9ألنها تمثل المياه من مصادر الري غير المتجددة، ويوضح الجدول ) المطلوبة لتوفير السلعة نظرا  

جمالي االستهالك من  أن استهالك  حيث يتضح ،زرقاءالفتراضية االمياه الاحتياجات اإلنتاج المحلي وا 
م 2013و  2009ء قد زاد بين عامي لحوم الدواجن وبيض المائدة في المملكة للمياه االفتراضية الزرقا

من المياه االفتراضية  3مليون م 93بينما يحتاج اإلنتاج المحلي إلى  /سنة،3مليون م 104إلى  83من 
 الزرقاء كمتوسط لفترة الدراسة.

 .(/سنة3مليون مدة كمياه افتراضية زرقاء )بيض المائتطور استهالك لحوم الدواجن و  :(9جدول )
 اإلنتاج السنة

 حليمال
 للواردات النسبية األهمية الواردات

 ٪من االستهالك
 من للصادرات النسبية األهمية الصادرات

 ٪المحلي اإلنتاج
 االستهالك

2009 85 17 21 20 23 83 
2010 95 20 20 17 18 98 
2011 95 24 24 18 19 100 
2012 95 24 24 18 19 102 
2013 96 29 28 22 22 104 
 97 20 19 23 23 93 المتوسط

 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 
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 :منتجات األلبان -د
 ،لبانزيادة الوعي الصحي ومستوى التعليم في المملكة إلى زيادة الطلب على سلع منتجات األ تأد 
كان بالمملكة. االستثمارات في مجال إنتاج هذه السلع لمواجهة زيادة عدد السأدى ذلك إلى زيادة و 

، م2013في عام  مليون طن 3 إلىم 2009في عام  2,2ويفسر ذلك زيادة اإلنتاج المحلي من 
 ٪17م إلى 2009عام  ٪20 ناألهمية النسبية لواردات المملكة من سلع منتجات األلبان م انخفضتو 

قد  لباناألات أن زيادة اإلنتاج المحلي من سلع منتجو زيادة اإلنتاج المحلي. لم نتيجة 2013عام 
ألف  745لىإ 646زيادة في صادرات المملكة من هذه السلع، حيث زادت هذه الصادرات من  هصاحب

لزيادة عدد السكان والوعي الصحي لمواطني المملكة، زاد إجمالي  طن خالل فترة الدراسة. ونظرا  
اني وآخرون، ) القحط م2013مليون طن عام  2,7م إلى 2009مليون طن عام  1,9االستهالك من 

  .هـ(1438
سلع منتجات األلبان يمثل أهمية  وعرض بيانات اإلنتاج المحلي والواردات والصادرات من

خاصة في إعادة النظر لهذا النشاط من وجهة نظر المياه االفتراضية، حيث أن توفير هذه السلع 
ليب، وهو ما يتطلب معه يتطلب توفير كميات كبيرة من األعالف الخضراء المطلوبة ألبقار إنتاج الح

 إعادة النظر في نشاط هذا القطاع الهام عند الرغية في ترشيد استخدام المياه بقطاع الزراعة.
لكون مجموعة سلع منتجات األلبان تأتي في مقدمة سلع قطاع اإلنتاج الحيواني في  نظرا  
الحتياجات إنتاج هذه السلع من  لزم إعادة النظرفإنه يلكميات اإلنتاج واالستهالك بالطن  المملكة وفقا  

استهالك المملكة من منتجات ارتفاع ن أ (. حيث يشير هذا الجدول إلى10جدول ) مياه افتراضية
كما في الكميات المطلوب توفيرها من مياه افتراضية خالل فترة الدراسة.  ارتفاعاأللبان يصاحبه 

 6,3إلى  4,3من منتجات األلبان من  الكلتوفير االسته ادت كمية المياه االفتراضية المطلوبةدز إ
لوحظ من الجدول حاجة اإلنتاج ولقد م. 2013م و 2009 لعامي / سنة خالل فترة الدراسة3مليار م

المحلي لكميات أكبر من مياه افتراضية، حيث بلغت كمية المياه االفتراضية المطلوبة لإلنتاج المحلي 
/سنة. ويفسر 3مليار م 8,1م لتصل إلى 2013عام  تاددز إ التي /سنة3مليار م 6م نحو 2009عام 
حاجة اإلنتاج المحلي من مياه افتراضية عن حاجة إجمالي استهالك المملكة من هذه السلع  ارتفاع

ويتضح  .بتطور صادرات المملكة من منتجات األلبان وبالتالي حاجة هذه الصادرات من مياه افتراضية
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مليار  4,2األلبان صاحبها صادرات مياه افتراضية بلغت أن صادرات المملكة من منتجات  أيضا  
 /سنة.3مليار م 4م بمتوسط بلغ نحو 2013/سنة عام 3مليار م 3,6نحو م و 2009/سنة عام 3م
 

 .(/سنة3تطور استهالك المملكة من منتجات األلبان كمياه افتراضية ) مليون م :(10جدول )
اإلنتاج  السنة

 محلي
 ةالنسبي األهمية الواردات

 ٪االستهالك من للواردات
للصادرات من  النسبية األهمية الصادرات

 ٪المحلي اإلنتاج
 االستهالك

2009 6082 1568 45 4194 69 3456 
2010 7667 1648 32 4198 55 5117 
2011 7859 1924 35 4215 54 5568 
2012 8053 2038 32 3630 45 6460 
2013 8117 1850 29 3662 45 6305 
 5381 54 3980 35 1805 7556 المتوسط
 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 

 
وسوف سبق اإلشارة إلى إجمالي المياه االفتراضية المطلوب توفرها لقطاع منتجات األلبان، 

ارتفاع ( 11يوضح الجدول )و  ،استهالك المملكة من منتجات األلبان كمياه افتراضية زرقاء يتم تناول
ذلك  ومع/سنة، 3مليار م 1,2إلى  0,9طلب اإلنتاج المحلي على المياه االفتراضية الزرقاء من 

رغم زيادة  خالل فترة الدراسة ٪45إلى  ٪69تناقصت أهميتها النسبية في صادرات المملكة من 
مليون  824إلى  414كمياه افتراضية زرقاء من  إجمالي االستهالك من منتجات األلبان مقوما  

/سنة كمتوسط لفترة 3م مليون  153أن مساهمة الواردات في جملة االستهالك لم تتعد علما  ب/سنة، 3م
 ا( في الدول التي تستورد منهرالفتراضية الخضراء )مياه المطالدراسة. ويفسر ذلك بوفرة المياه ا

 ة.لبان الجافلبان وأهمها األالمملكة احتياجاتها من عناصر صناعة منتجات األ
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 .(/سنة3مليون ماأللبان كمياه افتراضية زرقاء ) تطور استهالك المملكة من منتجات :(11جدول )
اإلنتاج  السنة

 محليال
 للواردات النسبية األهمية الواردات

 ٪من االستهالك
للصادرات من  النسبية األهمية الصادرات

 ٪المحلي اإلنتاج
 االستهالك

2009 913 133 32 632 69 414 
2010 1150 140 21 633 55 657 
2011 1179 163 23 636 54 706 
2012 1208 173 21 547 45 834 
2013 1218 157 19 551 45 824 
 687 54 600 23 153 1134 المتوسط

 .2014وزارة االقتصاد والتخطيط، ، 1438القحطاني وآخرون، المصدر: 
 

 التوصيات
خارجية )صادرات وواردات(، وفقا  لمتطلبات المياه االفتراضية تجارة الهيكل الوتقييم أهمية مراجعة  -1
، وبناء  على النتائج توصي الدراسة -ي تعتبر مياه جوفية غير متجددة خاصة المياه الزرقاء والت –
مليون متر مكعب  600تخفيض صادرات منتجات األلبان، حيث يمثل متوسط صادرات األلبان نحو ب

من إجمالي المياه االفتراضية  ٪54رقاء خالل فترة الدراسة، وهو يمثل حوالي من المياه االفتراضية الز 
 الزرقاء المطلوب توفيرها لمنتجات األلبان.

وتخفيض لحوم األسماك  استهالكأهمية تعديل النمط الغذائي التقليدي للمواطنين، بتشجيع  -2
أو نسبة لمتوسط فترة الدراسة ) متر مكعب مليون  5909استهالك اللحوم الحمراء، والتي تمثل حوالي 

من المياه االفتراضية المطلوبة لقطاع اإلنتاج الحيواني(، وذلك لحاجة اللحوم الحمراء لكميات  45٪
 كبيرة من المياه االفتراضية المطلوبة لتوفير األعالف الخضراء الالزمة لتغذية الحيوانات.

الزراعية المستقبلية، في تعديل الهيكل  تااالعتماد على نتائج هذا البحث في توجيه السياس -3
 زراعي والتجاري والنمط الغذائي.ال
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 الشكر والتقدير
يحتوي ، و 116-35 -لى دعم البحث رقم أ تيشكر الباحثون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ع

 .116 – 35 -هذا البحث على جزء من نتائج البحث رقم أ ت
 

 المراجع
إدارة الموارد المائية (. 2017) ي؛ صبحي إسماعيل وبدرالدين سفيانمد الهندأح ؛القحطاني، سفر -1

ك عبدالعزيز للعلوم لالم مدينة، في المملكة العربية السعودية في ظل تجارة المياه اإلفتراضية
 .116- 35-، مشروع رقم أت ةوالتقني

التجارة الخارجية في دراسة اقتصادية لدور  .(2015) أحمد الهنديو  عالء قطب ؛إيمان ،الروبي -2
لمفهوم المياه االفتراضية. المجلة المصرية  دارة الطلب على المياه في جمهورية مصر العربية وفقا  

 .232-219:(1)25لالقتصاد الزراعي، 

دراسة تحليلية اقتصادية لالستخدام األمثل للموارد المائية فى  .(2012 (عرفة، محمود عبد التواب -3
 ، قسم االقتصاد، جامعة القاهرة.لة دكتوراهرسا ،ظل تجارة المياه االفتراضية في مصر

إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي،  .(2014) وزارة الزراعة -4
 .الملكة العربية السعودية

مبادرة الملك عبد هللا لالستثمار الزراعي السعودي في الخارج. . (2009)وزارة التجارة والصناعة  -5
 بية السعودية.المملكة العر 

 . التقرير السنوي، المملكة العربية السعودية.(2013) وزارة المياه والكهرباء -6

. مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، المملكة العربية (2014) يطوزارة االقتصاد والتخط -7
 السعودية.

8- Allan, J.A. (1998). Virtual water: a strategic resource. Global solutions to regional 

deficits. Groundwater. 36(4):545-546. 

9- Asfour, M. H. (2010). Virtual water trade as a tool of managing water resources in 

Egypt. M.Sc. Thesis. Unpublished. University of Alexandria. Alexandria. 

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8.


 سفر حسين القحطاني، أحمد محمد الهندي، عالء أحمد قطب  20

 

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition, Vol. 12, No. 1&2;2018 

10- Aldaya, M.M.; Munoz, G. and Hoekstra, A.Y. (2010). Water Footprint of Cotton-

Wheat and Rice Production in Central Asia. Value of Water Research Report Series, 

UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands. 41(3):56-70. 

11- Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (2003). Virtual water flows between nations in 

relation to trade in livestock and livestock products. Value of Water research Report 

Series, UNESCO- IHE, Delft, the Netherlands, 13(12):64-88. Foot. 

12- Hoekstra, A. Y. (2009). Human appropriation of natural capital: A comparison of 

ecological footprint and water footprint analysis. Ecological Economics. 68 

(7):1963–1974. 

13- Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. (2006). The Water Footprints Of Morocco And 

The Netherlands. Value Of Water Research Report Series, UNESCO-IHE Institute 

for Water Education, Delft, the Netherlands. 21(1):49-65. 

14- Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010). A Global and high- resolution 

assessment of the green, blue and grey footprint of wheat. Value of Water Research 

Report Series, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands. 42(3):15-28. 

15- Multsch, S.; Al-Rumaikhani Y., Frede and Hand, B. (2013). A Site- specific 

agricultural water requirement and footprint estimator. Geoscientific Model 

Development. (6):-1043-1059. 

16- Zhan-Ming, C. and Chen, G. (2013). Virtual water accounting for the globalized 

world economy: National water footprint and international virtual water trade, 

Ecological indicators. 92(8):142-149. 



 21...         قطاع اإلنتاج الحيواني لاإلنتاج واالستهالك المحلي  تقدير المياه االفتراضية المستخدمة في         

 

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition, Vol. 12, No. 1&2;2018 

Estimation of the virtual water used in the production and consumption 

of the domestic livestock sector in Saudi Arabia 
 
Abstract: The research aims to estimating the virtual water in the production and consumption of the 

livestock sector, and the relative importance of the components of the blue virtual water (irrigation water). It 

is clear that the sector's imports decreased from 39% in 2009 to 27% in 2013. This is explained by the 

increase in domestic production of these commodities, which is confirmed by the increase in the needs of 

local production of virtual water. The required quantity increased from 1.1 to 1.4 billion M
3
 during the study 

period. It was also noted that the Kingdom's exports of livestock products decreased from 63% in 2009 to 

42% in 2013. Exports virtual water has decreased from 705 million cubic meters to 622 million cubic meters 

during the study period. 

The results indicate that dairy products ranked first in the average blue water required for local 

production, by 1134 million m3/year, of which 600 million m3/year were exported abroad, and the total 

average consumption of dairy products was 687 million m3/year as blue water, 153 Million m3/year as 

imports of dairy products during the period of study, followed by production of poultry meat and eggs, then 

beef, and goats and goats, with virtual water of 93, 84 and 72 million cubic meters, respectively. 

This study recommends reduction of dairy product exports, which consume high ratio of blue virtual 

water. In addition, fish consumption is recommended to be increased and red meat consumption to be 

decreased. 

 


