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 :مصرف آب در بخش صنعت

استفاده نفر کارکن حاصل از سرشماری مرکز آمار ایران  01اطالعات کارگاههای باالتر از  از در این تحلیل

 .شده است

 :کارگاههاتعداد 

 4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 واحد سنجش عنوان

 410111 410814 410484 410111 410313 410111 410143 فقره تعداد کارگاهها

 1.1- 1.4- 1.1- 1.1 4.4- 1.1 -- درصد رشد

  

با کاهش  0101 همانگونه که مشاهده می شود تعداد کارگاههای سرشماری شده توسط مرکز آمار ایران در سال

  .نیز وجود داشته است 0133و 0130چشم گیری روبرو بوده است، البته این روند کاهشی در سال 

 :اشتغال

 4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 واحد سنجش عنوان

 401110138 401130113 401140131 401110311 404110311 401140838 401140841 نفر اشتغال

 1.1- 1.8- 1.1- 41.1 1.1 1.1 -- درصد رشد

  

میزان کاهش اشتغال . گاهها را داردرتقریبا مشابه تعداد کا روند نیزنفر کارکن  01اشتغال کارگاههای باالتر از 

به مراتب کمتر از میزان کاهش تعداد کاگاهها می باشد که در تحلیل ابتدایی آن  0101و  0130طی سالهای 

کارگاه   110با توجه به تعطیلی  0130در سال  .میتوان به تعطیلی واحدهای صنعتی با اشتغال پایین تر اشاره کرد

 0565به طور متوسط . ستنفر اشتغال کاهش یافته ا 5555نفر کارکن فقط به میزان  01صنعتی با اشتغال بیشتر از 

 0130البته باید به این نکته نیز توجه داشت که طی سال . نفر به ازاء هر کارگاه اشتغال از دست رفته است

تعدادی نیز کارگاه به این جمع افزوده شده است، لذا تعداد کارگاه های تعطیل شده به مراتب می تواند بیشتر از 

 .این تعداد باشد
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 :مصرفیآب و مقدارارزش 

 4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 واحد سنجش عنوان

 10143 10411 40111 40841 113 111 111 میلیارد ریال مصرفارزش 

 1110111 401180113 404110111 1110481 1110131 401410114 1110141 هزارمترمکعب مصرف مقدار

 41.1 83.1 41.1 81.1 11.1 11.4 -- درصد رشدارزش  مصرف

 11.8- 18.1 43.1 4.1 1.3- 81.1 -- درصد رشد مقدار مصرف

 

همین روند . نفر کارکن طی سالهای گذشته صعودی بوده است 01ارزش آب مصرفی کارگاههای باالتر از  

کمتر از رشد  آب همواره نکته قابل تامل آنست که رشد میزان مصرف. برای میزان مصرف نیز صادق است

، با در نظر گرفتن شروع ارزش مصرف می باشد که این مربوط به افزایش قیمت آب طی این سالها می باشد

با توجه به . کاهش چشمگیر مصرف آب در صنعت مشهود است 0101قانون هدفمند سازی یارانه ها، در سال 

ه آب مصرفی نیز می باشیم که درصدی هزین 0.65درصدی مقدار مصرف آب در صنعت شاهد رشد  44کاهش 

 .این مسئله ناشی از اصالح قیمتها در این سال می باشد

 . در جدول زیر متوسط قیمت آب مصرفی صنعت بیان شده است

 4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 واحد سنجش عنوان

متوسط قیمت 

 هزارمتر مکعب
 1.1 4.8 4.8 4.1 4.1 1.1 1.1 میلیون ریال

 444.1 8.1- 4.1- 81.8 11.4 11.1 -- درصد قیمت رشد متوسط

 

متوسط آب بهای مصرفی در صنعت با  رشد قابل مالحظه ای  0101همانگونه که مشاهده می شود در سال 

متوسط قیمت  0135البته در سال . روبرو بوده است که می تواند حاصل اصالح قیمت حامل های انرژی باشد

با در نظر گرفتن میزان افزایش  .رشد قابل مالحظه ای روبرو بوده استآب بهای مصرفی بخش صنعت با 

و نیز کاهش چشمگیر میزان مصرف آب در صنایع، می توان تحلیل ابتدایی اصالح  0101ناگهانی قیمت در سال 

 .خواهیم پرداختدر بخش های بعدی بصورت جزئی تر به این مسئله . الگوی مصرف در صنایع را مطرح نمود
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 :سهم آب از ارزش ستانده 

 4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 واحد سنجش عنوان

 10143 10411 40111 40841 113 111 111 میلیارد ریال آب مصرفیارزش 

 101140111 401110341 401110111 404310411 1410118 1410188 1110148 میلیارد ریال ستانده

 1.41 1.44 1.41 1.44 1.44 1.41 1.11 درصد سهم آب از ستانده

  

قبل از شروع اصالح قیمت حامل های انرژی انتظار . باشد سهم ارزش آب مصرفی در صنایع تقریبا رقم ثابتی می

می رفت که سهم حامل های انرژی از ستانده صنعتی رشد قابل مالحظه ای داشته باشد ولی با توجه به ارقام سال 

البته باید به این نکته نیز . بوضوح دیده می شود که حداقل در مصرف آب این سهم کاهش داشته است 0101

در ادامه صنایع . کی از دالیل این کاهش می تواند مربوط به اصالح الگوی مصرف صنایع باشداشاره نمود که ی

 .و صنعت هایی که سهم ارزش آب مصرفی آنها سهم باالتری از ستانده را دارند، معرفی می نمائیمپر مصرف 
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 isicدر گروه های دو رقمی آب سرانه مصرف 

 

 

 کد
 

 (نفرهزار متر مکعب بر )سرانه مصرف آب 

4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 

 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 4.8 1.1 کل صنعت

 1.1 1.8 1.1 4.1 1.8 1.3 1.1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 41

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار 41

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 تولید منسوجات 41

43 
آوردن و رنگ کردن پوست  تولید پوشاك ـ عمل

 خزدار
1.4 1.1 1.4 1.1 1.4 1.4 1.4 

41 
آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان  دباغی و عمل

 و زین و یراق و تولید کفش
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 

11 
تولید چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ 

 مواد حصیري غیر از مبلمان ـ ساخت کاال از نی و
1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 

 1.1 8.3 1.3 1.1 4.1 1.1 1.1 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي 14

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تکثیر رسانه 11

18 
هاي نفت و  صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه

 اي هاي هسته سوخت
4.1 3.1 3.1 41.1 41.3 41.1 41.1 

 4.1 4.1 8.1 1.1 1.1 1.1 8.1 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 11

 1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 11

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي 11

 4.1 4.1 4.8 1.1 1.1 1.3 4.1 تولید فلزات اساسی 11

13 
آالت  تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین

 و تجهیزات
1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

11 
بندي نشده  آالت و تجهیزات طبقه تولید ماشین

 در جاي دیگر
1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1 

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 آالت اداري و حسابگر و محاسباتی تولید ماشین 81

84 
آالت مولد و انتقال برق و  ماشینتولید 

 بندي نشده در جاي دیگر هاي برقی طبقه دستگاه
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

81 
ها و وسایل  تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ارتباطی
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

88 
تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 انواع دیگر ساعتهاي مچی و  ساعت
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ي موتوري و تریلر و نیم تریلر تولید وسایل نقلیه 81

 1.1 1.1 1.1 1.8 1.1 1.4 1.1 تولید سایر وسایل حمل و نقل 81

81 
بندي نشده در  تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 جاي دیگر
1.1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.4 

 1.1 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 1.4 بازیافت 81
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با توجه به نتایج اولیه مشخص . سرانه مصرف میزان مصرف آب در هر گروه صنعت تقسیم بر شاغلین می باشد

، این گروه قعالیت طی سالیان گذشته می باشد 24است که بیشترین سرانه مصرف مربوط به کد فعالیت 

. کاهش چشمگیر سرانه مصرف را تجربه نموده است 0101نموده است ولی در سال روندهای متناوبی را طی 

رتبه بعدی را در اختیار دارد که روند قبلی خود را حفظ نموده  تولید کاغذ و محصوالت کاغذیگروه فعالیت 

( ای هسته های های نفت و سوخت صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه) 21نکته قابل تامل مربوط به فعالیت . است

این گروه فعالیت در طی سالهای اخیر همواره بعنوان رتبه اول در سرانه مصرف آب در بخش صنعت . می باشد 

ی روبه رو ه های صنعت مذکور با کاهش چشمگیرمعرفی می شده است ولی بعد از اجرای قانون هدفمندی یاران

. هزار متر مکعب به ازاء هر نفر رسیده است 060 هزار مترمکعب به ازاء هر نفر به  362بوده است بنحوی که از 

البته سرانه این صنعت طی چند سال اخیر روند نزولی داشته است ولی همانگونه که در جدول باال مشاهده می 

سرعت باالتری داشته است، استفاده از چاه های آب اختصاصی در کارگاه های  0101شود این روند در سال 

گروه فعالیت های )تقریبا در تمامی صنایع پر مصرف . ند یکی از دالیل این کاهش باشدتوا می 21گروه فعالیت 

 .عمدتا کاهش سرانه مصرف مشهود است( .2و  24، 21، 20، 05
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 isicرقمی  2سهم مصرف آب در گروه های فعالیت 

  

 (درصد)سهم آب مصرفی از کل صنعت 

4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 

 411.1 411.1 411.1 411.1 411.1 411.1 411.1 صنعتکل  کد

 11.1 81.1 1.8 11.1 81.1 84.1 43.1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 41

 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار 41

 4.1 4.4 4.8 4.8 1.3 1.1 4.1 تولید منسوجات 41

43 
آوردن و رنگ کردن پوست  عملتولید پوشاك ـ 

 خزدار
1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 

41 
آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان  دباغی و عمل

 و زین و یراق و تولید کفش
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 

11 
تولید چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ 

 غیر از مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصیري
1.4 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 

 1.1 1.1 1.1 4.1 8.1 8.4 1.1 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي 14

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تکثیر رسانه 11

18 
هاي نفت و  صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه

 اي هاي هسته سوخت
1.8 48.3 41.1 81.8 81.1 11.1 81.1 

 41.1 44.1 13.1 11.1 11.1 81.1 11.1 تولید مواد و محصوالت شیمیایی صنایع 11

 1.1 1.1 1.1 4.4 1.1 1.1 4.1 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 11

 1.4 8.1 1.1 1.1 1.1 8.3 1.3 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي 11

 44.1 3.3 44.1 1.1 1.1 1.1 41.3 تولید فلزات اساسی 11

13 
آالت  تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین

 و تجهیزات
4.8 1.1 1.3 4.1 4.4 1.3 4.8 

11 
بندي نشده  آالت و تجهیزات طبقه تولید ماشین

 در جاي دیگر
1.1 1.1 1.1 4.1 4.1 4.1 1.1 

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 آالت اداري و حسابگر و محاسباتی تولید ماشین 81

84 
آالت مولد و انتقال برق و  ماشینتولید 

 بندي نشده در جاي دیگر هاي برقی طبقه دستگاه
1.1 1.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 

81 
ها و وسایل  تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ارتباطی
1.4 1.1 1.1 1.4 1.4 1.1 1.4 

88 
تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 انواع دیگر ساعتهاي مچی و  ساعت
1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.4 

 4.3 1.1 4.4 4.1 1.1 1.1 4.8 ي موتوري و تریلر و نیم تریلر تولید وسایل نقلیه 81

 1.1 1.8 1.8 1.1 1.1 1.4 1.8 تولید سایر وسایل حمل و نقل 81

81 
بندي نشده در  تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 جاي دیگر
1.8 1.4 1.4 1.8 1.8 1.1 1.1 

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 بازیافت 81
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صنایع تولید مواد و باالترین سهم مصرف آب،  درمیان گروه های فعالیت صنعتی در بخش  0101در سال   

درصد  41تولید فلزات اساسی جمعا بیش از  و صنایع غذایی. می باشد( 24گروه فعالیت ) محصوالت شیمیایی

درصد آب صنعتی در کارگاه  31این سه گروه فعالیت تقریبا بیش از  .آب مصرفی صنعت را استفاده نموده اند

در طی سالهای اخیر بسیار  24رشد سهم گروه فعالیت  . نفر کار کن را استفاده می نمایند 01های باالتر از 

درصد از آب صنایع را مصرف می  0262این گروه فعالیت فقط  0134چشمگیر بوده است بنحوی که در سال 

رشد قابل  0135نموده است و در رتبه سوم پر مصرف ترین صنایع قرار داشته است، این در حالیست که در سال 

باز شاهد رشد بسیار زیاد مصرف این  0130در سال . درصد رسیده است 2365به  مالحظه ای داشته است و

این گروه فعالیت در . داشته است 24روندی معکوس نسبت به گروه فعالیت  21گروه فعالیت . صنعت هستیم

درصد از کل آب مصرفی بخش صنعت را استفاده نموده و در ادامه سهم مصرف این گروه  11تقریبا  0134سال 

را درصد سهم از آب بخش صنعت  0163 طفق 0130با روندی تقریبا کاهشی روبه رو بوده بنحوی که در سال 

درصد رسیده است، همانگونه که قبال ذکر شد یکی از دالیل این کاهش  561این سهم به  0101داشته و در سال 

در ادامه جدول زیر میزان مصرف  .می تواند استفاده از چاه های اختصاصی کارگاه های این گروه فعالیت باشد

 .آب گروه های پر مصرف ارائه شده است

 
 

 
 

 (متر مکعبهزار )نفر کارکن و بیشتر  41مقدار آب مصرفی کارگاههاي 

4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 

 1110141 401410114 1110131 1110481 404110111 401180113 1110111 کل صنعت کد

11 
تولید مواد و محصوالت صنایع 

 شیمیایی
8110111 1110131 1180181 1140111 1180131 4140813 110114 

 4180143 8310411 310134 1810113 1810118 1110148 4110141 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 41

 330881 310331 4110111 110441 110181 110313 4430131 تولید فلزات اساسی 11

 810118 810811 130131 180841 110114 110111 110114 سایر محصوالت کانی غیر فلزيتولید  11

 110111 110111 140181 440181 110111 110138 110111 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي 14

18 

صنایع تولید زغال کك ـ 

هاي  هاي نفت و سوخت پاالیشگاه

 اي هسته

130118 1110111 1110181 8810311 1110111 1110811 1110113 

11 
آالت و تجهیزات  تولید ماشین

 بندي نشده در جاي دیگر طبقه
810413 440114 410311 440111 410141 410143 410111 

 

در میان صنایع . درصد آب مصرفی بخش را استفاده نموده اند 02گروه های فعالیت فوق بیش از  0101در سال 

 . رشد چشمگیری در مصرف آب داشته است 0101در سال  20پر مصرف آب، گروه فعالیت 
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 :رقمی پر مصرف 4گروه فعالیت های 

  

  
 (متر مکعبهزار )نفر کارکن و بیشتر  41مقدار آب مصرفی کارگاههاي   

 4831 4831 4831 4831 4833 4831 4811 فعالیت

 1110141 401410114 1110131 1110481 404110111 401180113 1110111 کل صنعت کد 

1148 
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و  

 ساخت الستیك مصنوعی
4410411 4410111 4810111 4110413 4410114 110183 810111 

 110111 110111 110111 880113 110111 380414 4180114 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  1141

1144 
تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود  

 و ترکیبات ازت
110111 1110131 110811 810811 110111 480111 10111 

 810111 810113 110114 110111 110111 110118 310111 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  1141

 4440111 8110111 180411 4310111 8140111 1110181 110111 تولید قند و شکر 4111

1111 

کننده و لوازم  تولید صابون و مواد پاك 

بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم 

 آرایش

180813 10811 10111 80833 10181 10114 10113 

 113 111 188 10118 410411 110111 110131 تولید دوغ و آب معدنی  4111

 1110111 1110811 1110313 8810111 1110814 1110111 130111 هاي نفتی تصفیه شده تولید فراورده  1811

 110114 110111 110148 30138 110311 130114 130811 تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا  1414

 10381 10111 30111 480111 410113 180831 110148 تولید سیمان و آهك و گچ   1111

1111 
آوري مواد  آالت عمل تولید ماشین 

 غذایی و نوشابه و توتون و تنباکو
140441 181 111 411 111 141 111 

 10113 10118 30411 410113 30141 410111 410411 هاي لبنی تولید فراورده 4111

1118 

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد  

استفاده در پزشکی و محصوالت 

 گیاهی دارویی

410144 10181 80144 80814 10131 80488 10111 

 

 درصد آب صنعتی کل کشور در کارگاه  31رقمی تقریبا  4گروه فعالیت  041گروه فعالیت فوق در میان  01

درصد کل  0265به تنهایی  2401در این میان گروه فعالیت . مصرف نموده اندنفر کارکن را  01های باالتر از 

آب تولید قند و شکر می باشد، این  نکته قابل تامل کاهش چشمگیر مصرف.  آب صنعت را استفاده نموده است

میلیون متر مکعب مصرف آب داشته است این در حالیست که در سال  445،  0130گروه فعالیت طی سال 

تولید مواد .  میلیون مترمکعب مصرف داشته است 51با کاهش بسیار زیاد مصرف روبرو بوده و تقریبا  0101

به همین منوال با کاهش بسیار زیادی روبه رو بوده است، این نیز  شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت

رتبه سوم  0101بعنوان پر مصرف ترین صنعت معرفی شده است در حالیکه در سال  0130گروه فعالیت در سال 

 .پرمصرف ترین را بخود اختصاص داده است



11 
 

 ( عیتولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیك مصنو) 2401گروه فعالیت 

 

 4831 4831 4831 4831 4833 4831 4811 واحد سنجش

 31 33 11 413 11 411 11 فقره تعداد

 410414 410134 480813 410134 110111 110114 110113 نفر اشتغال

ارزش مصرف 

 آب
 810111 1410113 1310111 1180111 403110113 1110111 1130311 میلیون ریال

 مقدار مصرف آب
هزار 

 مترمکعب
4410411 4410111 4810111 4110413 4410114 110183 810111 

 1301110113 1408810311 1101110343 3408180181 3101310111 41804140181 41404110111 میلیون ریال ستانده

 4803110331 1104110181 8401110311 1101130113 8101130111 8101310143 1101110111 میلیون ریال ارزش افزوده

  

درصد از  165فقط  0101واحد فعال در سال  05این گروه فعالیت بعنوان پر مصرف ترین صنعت کشور با داشتن 

 561درصد و سهم از ستانده کل  262سهم اشتغال . نفر کارکن را تشکیل داده است 01کل کارگاه های باالتر از 

سهم ارزش آب خریداری شده از کل صنعت درصد و  0264سهم مصرف آب این صنعت . درصد می باشد

ناچیز  عتی این گروه از کل ستانده مقدارسهم ارزش آب خریداری شده توسط کارگاه های صن. می باشد 2562

 .درصد می باشد .116سهم ارزش افزوده از ستانده . درصد می باشد 164
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 فعاليت

 (متر مکعب)سرانه مصرف آب 

4811 4831 4833 4831 4831 4831 4831 

 111.1 113.1 313.1 111.1 118.1 40881.1 111.1 کل صنعت کد 

 131.1 118.1 181.1 80113.1 10841.1 30131.4 110311.8 تولید دوغ و آب معدنی 4111

 410311.3 410311.1 30811.1 40113.1 10131.8 10113.3 10111.1 تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا 1414

1141 
تولید کود شیمیایی و ترکیبات 

 ازت
10111.1 80111.3 10111.1 10111.1 410111.1 10111.1 10813.3 

1111 
آوري مواد  آالت عمل تولید ماشین

 غذایی و نوشابه و توتون و تنباکو
10331.1 11.8 31.4 14.1 11.1 11.3 11.1 

1144 
تولید مواد شیمیایی اساسی بجز 

 کود و ترکیبات ازت
10311.1 110113.1 10443.1 10443.1 10111.1 40141.4 341.4 

1148 
تولید مواد پالستیکی به شکل 

 اولیه و ساخت الستیك مصنوعی
10111.1 10111.1 10181.1 10441.8 30113.1 10841.1 80331.1 

 10111.1 410181.1 10311.1 10133.4 180818.1 110844.1 80118.8 تولید قند و شکر 4111

1111 

کننده و  صابون و مواد پاك تولید

لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و 

 لوازم آرایش

80111.1 111.4 411.1 111.3 111.4 418.4 433.1 

1114 

تولید سموم دفع آفات و سایر 

فراورده هاي شیمیایی مورد 

 استفاده درکشاورزي

10111.4 31.1 411.1 481.1 811.1 111.1 418.1 

1811 
نفتی تصفیه هاي  تولید فراورده

 شده
40111.1 30811.1 30113.1 410148.1 410111.8 410411.1 410111.1 

1111 
تولید محصوالت سرامیکی نسوز ـ 

 عایق حرارت
40143.1 114.1 411.4 31.1 811.1 184.1 11.4 

 40118.1 40311.1 40114.1 111.1 111.4 40181.1 40114.1 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد 1141

 10413.1 411.1 411.3 433.4 111.1 111.1 40413.1 تولید محصوالت اساسی مسی 1114

 11.1 11.3 411.4 11.1 11.1 13.1 311.8 چاپ 1114

 131.1 411.1 111.1 411.1 11.1 814.4 311.1 تولید ماشین ابزارها 1111

 

که دیده می شود سرانه مصرف تولید همانگونه . ه شده استئدر جدول فوق سرانه مصرف آب به ازاء هر نفر ارا

. دوغ و آب معدنی اختالف بسیار فاحشی با سایر صنایع دارد، که این می تواند مربوط به ذات این صنعت باشد

اشاره به این نکته ضرروی است که صنایع فوق باید در مناطقی احداث شوند که از لحاظ تامین آب به هیچ 

با توجه به روند های گذشته، با رشد بسیار باالی سرانه  2025گروه فعالیت  .عنوان با محدودیت روبه رو نباشند

 . بوده است ولی این صنعت بطور کلی جزء صنایع پر مصرف نمی باشد روبرو
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  7831و  7831شدت مصرف آب در سال های 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر مکعب میلیارد -میلیارد ریال -(منابع زیر زمینی و سدها) نسبت ارزش افزوده به میزان مصرف آب 

  

میزان 

مصرف 

 آب

ارزش 

افزوده به 

 قیمت جاري

نسبت ارزش افزوده 

 به مصرف آب

 (ریال به متر مکعب)

میزان 

 مصرف آب

ارزش افزوده 

به قیمت 

 جاري

نسبت ارزش افزوده 

 به مصرف آب

 (ریال به متر مکعب)
  4811سال   4831سال  عنوان

 1313 181313 14 1111 811141 11.8 کشاورزي

 883131 311111 1.1 411141 818111 1.1 صنعت

 - - 1.1 - - 1.3 شرب

وزارت نیرو: ماخذ  
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 سهم مصرف آب در مقایسه با سایر کشورهامقدار و وضعیت ایران در 

 .صنعت در ایران و سایر کشورها است و بخش کشاورزی دوجدول زیر نشان دهنده سهم میزان مصرف آب در 

 درصد است 03سهم مصرف بخش صنعت در میانگین جهانی حدود 

به خصوص  سهم باالی مصرف بخش کشاورزی و پایین بوده سهم بخش صنعت ایران به نسبت سایر کشورها

 .در این جدول مشهود است کشورهای صنعتی

 

 بخش کشاورزی بخش صنعت  

  2002 2007 2011 2002 2007 2011 

 0.3 0.3 2.9 83.9 83.9 83.3 آلمان

 2.7 2.7 2.7 79.0 79.0 79.0 اطریش

 3.1 3.1 2.2 72.2 72.2 80.0 فنالند

 12.4 12.4 14.9 69.3 69.3 67.2 فرانسه

 11.8 11.8 11.8 68.7 68.7 68.7 کانادا

 19.9 19.9 19.9 59.8 59.8 59.8 روسیه

 4.1 4.1 5.6 58.7 58.7 56.8 سوئد

 31.5 31.6 33.0 51.7 51.7 51.2 منطقه اروپا

 40.2 40.2 41.5 46.1 46.1 45.0 آمریکا

 28.8 28.8 32.7 42.9 42.9 33.3 نروژ

 34.2 34.2 60.2 36.3 36.3 21.9 مالزی

 44.1 44.1 44.1 35.9 35.9 35.9 ایتالیا

 9.9 9.9 8.4 33.0 33.0 46.1 انگلیس

 64.6 64.6 77.6 23.2 23.2 17.6 چین

 70.0 69.1 70.6 18.2 19.1 18.7 جهان

 63.1 63.1 63.1 17.6 17.6 17.6 ژاپن

 54.6 54.6 61.8 17.5 17.5 18.0 برزیل

 78.8 78.8 78.8 14.7 14.7 14.7 عراق

 62.0 62.0 62.0 12.0 12.0 12.0 کره

 73.8 73.8 75.0 10.7 10.7 9.8 ترکیه

 81.9 81.9 81.9 6.5 6.5 6.5 اندونزی

 86.4 86.4 86.4 5.9 5.9 5.9 مصر

 36.1 20.5 24.1 5.5 8.1 12.7 دانمارک

 88.0 88.0 90.0 3.0 3.0 1.1 عربستان

 90.4 91.5 91.5 2.2 1.6 1.6 هند

 92.2 92.2 93.4 1.2 1.2 1.1 ایران

بانک جهانی: منبع   
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 ( میلیارد متر مکعب)برداشت آب شیرین ساالنه 

  
 کشور  

2007 2011 

 مقدار مصرف
 کلسهم از 

 (درصد)
 مقدار مصرف

 سهم از کل
 (درصد)

 --  3893.8 --  3694.6 جهان  

 19.5 761 16.5 610.4 هند 1

 14.2 554.1 15.0 554.1 چین 2

 12.3 478.4 12.9 478.4 آمریکا 3

 4.7 183.5 4.7 172.6 پاکستان 4

 2.9 113.3 3.1 113.3 اندونزی 5

 2.4 93.3 2.5 93.3 ایران 6

 2.3 90.04 2.4 90.04 ژاپن 7

 2.1 82.03 2.2 82.03 ویتنام 8

 2.1 81.56 2.1 78.9 فیلیپین 9

 2.0 79.8 2.1 78.95 مکزیک 10

 1.8 68.3 1.8 68.3 مصر 11

 1.7 66.2 1.8 66.2 روسیه 12

 1.7 66 1.8 66 عراق 13

 1.5 58.07 1.6 58.07 برزیل 14

 1.5 57.31 1.6 57.31 تایلند 15

 1.4 56 1.5 56 ازبکستان 16

 1.2 45.97 1.2 45.97 کانادا 17

 1.2 45.41 1.2 45.41 ایتالیا 18

 1.0 40.1 1.1 40.1 ترکیه 19

 1.0 38.48 1.0 38.48 اوکراین 20

 1.0 37.14 1.0 37.14 سودان 21

 0.9 35.87 0.0   بنگالدش 22

 0.9 33.23 0.9 33.23 میانمار 23

 0.8 32.57 0.9 32.57 آرژانتین 24

 0.8 32.46 0.9 32.63 اسپانیا 25

 0.8 32.3 0.9 32.3 آلمان 26

 0.8 31.62 0.9 31.62 فرانسه 27

 0.7 27.95 0.8 27.95 ترکمنستان 28

 0.7 25.47 0.7 25.47 کره 29

 0.6 23.67 0.6 23.67 عربستان 30

بانک جهانی: منبع   
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 (میلیارد متر مکعب)کشورها کل منابع آب شیرین تجدیدپذیر 

 میزان منابع آب کشور ردیف میزان منابع آب کشور ردیف

 2813 چین 14 107 آلمان 1

 42370 جهان 15 55 اطریش 2

 430 ژاپن 16 107 فنالند 3

 5418 برزیل 17 200 فرانسه 4

 35 عراق 18 2850 کانادا 5

 65 کره 19 4313 روسیه 6

 227 ترکیه 20 171 سوئد 7

 2019 اندونزی 21 993 منطقه اروپا 8

 2 مصر 22 2818 آمریکا 9

 6 دانمارک 23 382 نروژ 10

 2 عربستان 24 580 مالزی 11

 1446 هند 25 183 ایتالیا 12

 129 ایران 26 145 انگلیس 13

 

 

 


