
 
 مجازي محصوالت زراعی و باغی در ایرانبررسی راهبرد تجارت آب 

  
 2و مهدي باستانی*1نیانرگس صالح

 27/3/1396تاریخ پذیرش:        27/1/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
جـدي   ي کمبود آب با توجه به تغییرات اقلیمی و توزیع نامتوازن نزوالت جوي در اکثر مناطق و کشورها از جمله ایران، به یک نگرانیامروزه مسئله
ي ابزاري در جهت جلوگیري از خروج غیرضروري منابع آبی، شود. تجارت به مثابهترین مانع توسعه اقتصادي این کشورها محسوب میتبدیل شده و مهم

ي حاضر بررسـی  کند. هدف از مطالعهي اقتصادي کشورها ایفا مییابی به توسعهتواند نقش مهمی در دستبا تمرکز بر استراتژي تجارت آب مجازي، می
باشد. در این راستا، تالش شده است ابتدا صادرات و واردات هر یک محصوالت زراعـی  تجارت محصوالت باغی و زراعی به لحاظ رویکرد آب مجازي می

منابع آبـی کشـور ارایـه    ي مدیریت بهینه ، از دیدگاه نظریه تجارت آب مجازي تجزیه و تحلیل و سپس پیشنهادات راهبردي درباره1393و باغی در سال 
 35/9719بـا ورود محصـوالت بـه کشـور بـه میـزان        1393دهد کشور ایران با انجام تجارت در زیر بخش زراعت و باغبانی در سال شد. نتایج نشان می

تري ارزآوري کنـد.  ي بیشافزوده تواند با استفاده از آن در صنعت، با ارزشاست که میجویی کرده میلیون مترمکعب آب از منابع آب داخلی حفظ و صرفه
برداري که به دنبـال آن مصـرف غیربهینـه منـابع از     همچنین با توجه به سهم قابل توجه مبادالت کاالهاي کشاورزي از تجارت و سنتی بودن نظام بهره

راتژي راهبـردي، در جهـت بهبـود کـارایی آب و     عنـوان اسـت  ي تجارت بر مبناي آب مجازي بهشود به مسئلهجمله منبع آب را به دنبال دارد، پیشنهاد می
  جویی در منابع توجه شود.صرفه
 

  آب مجازي، تراز تجاري، صادرات، واردات    : هاي کلیدي واژه
 

   2 1  مقدمه 
کمبود آب شیرین و سالم به منظور تولید محصوالت کشـاورزي و  

دلیل تغییر شـرایط  هاي اخیر و بهتامین امنیت غذایی کشورها، در سال
نـامتوازن  آید. توزیع اقلیمی تهدیدي جدي براي کشورها به حساب می
تـرین دلیـل کمبـود    نزوالت جوي و منابع آبی در سـطح جهـان مهـم   

اي آب و متمرکز شدن کانون توجهات بـه مسـایل مربـوط بـه     منطقه
 United Nations Developmentمدیریت بهینه منابع آب اسـت ( 

Programme., 2006برداري ). در این میان، کشورهایی با نظام بهره
تر از سـایر کشـورهاي پیشـرفته دچـار     بیشسنتی و کشاورزي محور، 

هایی که . یکی از روش)Saouma., 1993شوند (بحران منابع آبی می
کشورها براي مواجه با بحران منابع آبی مورد اسـتفاده کشـورها قـرار    

چـه  ). بر این اساس، چنانEl-Sadek., 2010دهند، تجارت است (می
ارزش اقتصادي منابع آبی به نحو صـحیحی محاسـبه شـود، بـه طـور      
خودکار آب به یک عامل ارزشمند تولید تبـدیل خواهـد شـد. در ایـن     
                                                             

دانشـکده علـوم اداري و اقتصـادي،    استادیار، عضو هیات علمی، گروه اقتصـاد،   -1
  دانشگاه فردوسی مشهد

  دانشجوي دکتري اقتصادکشاورزي، سیاست و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران -2
  ):n.salehnia@um.ac.ir Emailنویسنده مسئول:                     -( * 

 هاي دیگر مدیریت منابع آبـی نقـش مکملـی داشـته و    صورت روش
تطبیـق   ي نسبیهاي هزینهمزیتخود را با  مبادالت داخلی و خارجی

ـ خواه بـدین ترتیـب،    .)Horlemann and Neubert., 2007( د دادن
ي بهینه و کارا از منابع و عوامل تولید هنگامی میسر است کـه  استفاده

ــان  ــورد اســتفاده بی ــع م ــدهارزش منب ــد کنن ــی آن باش ي ارزش حقیق
)Sadeghi et al., 2012گـذاري برخـی عوامـل از جملـه     ). اما ارزش

بـه آن از   منابع طبیعی همواره امري دشوار بـوده و محاسـبات مربـوط   
منظور رفع این مشـکل و  باشند. بنابراین بهخطاي باالیی برخوردار می

تکمیل روش مذکور، تجارت بر مبناي آب مجازي مبادله شـده انجـام   
  ).  Hoekstra., 2003شود (می

صـورت سـنتی انجـام    در ایران نیز بخش اعظمی از کشاورزي بـه 
) به این بخـش  درصد 80ترین حجم آب مصرفی (بیش از شده و بیش

؛ وزارت جهاد کشـاورزي جمهـوري   1393اختصاص دارد (شهرستانی، 
رو، مدیریت منـابع آبـی ایـران بـا روش     ). از این1392اسالمی ایران، 

عنوان راهبـرد سیاسـتی مکمـل در کنـار سـایر      تجارت آب مجازي به
سـازي منـابع آبـی نظیـر سدسـازي)      ي ذخیـره هاي پرهزینـه سیاست

 ,.Dinesh and Singhي توسعه پایدار باشد (نندهتواند تضمین ک می
2005.(  
 يهب مجازي مقدار آبی است که یـک کـاال و یـا یـک فـرآورد     آ

 یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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ـ     مصرف می ،کشاورزي طی فرآیند تولید تکامـل   يهکنـد تـا بـه مرحل
برسد و مقدار آن معادل جمـع کـل آب مصـرفی در مراحـل مختلـف      

. )El-Sadek., 2010( باشد میشروع تا پایان  يزنجیره تولید از لحظه
آب  يدان معنا است کـه بخـش عمـده   صفت مجازي در این تعریف ب

مصرف شده طی فرایند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی نـدارد  
عنوان آب واقعـی در بافـت   و بخش ناچیزي از آب مصرفی در پایان به

مفهوم تجارت آب مجازي بـر اسـاس ایـن     محصول باقی خواهد ماند.
فقیر از نظر آب، نیاز غذایی خود را بـه  نظر استوار است که کشورهاي 

اي از طریق واردات محصوالت از کشـورهاي غنـی از آب   طور فزاینده
). بـر ایـن   Haddadin., 2003; Renault., 2003کننـد (  تامین مـی 

انـد،  کمبـود منـابع آبـی مواجـه     رود کشورهایی که بااساس، انتظار می
بر و صـادرات محصـوالت دیـم و کـم     محصوالت آباقدام به واردات 

ي آب ي حاضر درصـدد اسـت از طریـق محاسـبه    بر کنند. مطالعهآب
ي وارداتی و صادراتی در بخـش کشـاورزي،   مجازي محصوالت عمده

جریان آب مجازي در تجارت این قبیل محصـوالت را مـورد بررسـی    
دیـدگاه، بـه   ي راهبردي بـر اسـاس ایـن    قرار دهد و سرانجام با ارایه

ي منابع آبی کشور کمک کنـد. در همـین راسـتا، ابتـدا     مدیریت بهینه
مقادیر صادرات هر یـک از انـواع محصـوالت زراعـی و بـاغی مـورد       

  بررسی قرار گرفت. 
  

  
 1393سهم محصوالت باغی عمده صادراتی ایران در سال  - 1شکل 

  (درصد از کل صادرات باغی)
  )www.irica.gov.irسایت اداره گمرك جمهوري اسالمی ایران (

  
از  1393سهم صادرات هر یک از محصوالت باغی ایران در سال 

اسـت. بـا   ارایـه شـده    1صادرات کل محصوالت باغی ایران در شکل 
الت تولیـد  توجه به اینکه در جریان تجارت آب مجازي، مقادیر محصو

شده اهمیت دارند، بنابراین سهم محاسباتی بر اساس مقادیر صـادرات  
-طور که مشـاهده مـی  هر یک از محصوالت بدست آمده است. همان

ترین سهم از صادرات محصوالت باغی % بیش46شود، هندوانه معادل 

دهد. پـس از هندوانـه، سـیب، پسـته، خرمـا،      را به خود اختصاص می
-هاي بعدي قـرار مـی  ر، آلو و هلو به ترتیب در ردهکشمش، کیوي، انا

  گیرند.
سهم صادرات هر یک از محصـوالت   2همچنین بر اساس شکل 

شـود. بـر   مشـخص مـی  1393زراعی از کل صادرات زراعـی در سـال   
تـرین  درصد بـیش  26فرنگی با سهمی معادل اساس این شکل، گوجه

نی، پیاز، خیـار،  زمیحجم صادراتی را به خود اختصاص داده است. سیب
کلم، بادمجان، کاهو، نخود رسمی، هویج و شلغم، فلفل فرنگـی، کـدو   

هـاي بعـدي قـرار    حلوایی و سایر محصوالت زراعی به ترتیـب در رده 
  گیرند.  می

  

  
 1393محصوالت زراعی عمده صادراتی ایران در سال  - 2شکل 

  )(درصد از کل صادرات زراعی
  )www.irica.gov.irسایت اداره گمرك جمهوري اسالمی ایران ( 

  
بندي مقادیر صادرات تمـامی محصـوالت   به منظور بررسی و رتبه

زارعی و باغی، الزم است که سهم هر یک از این محصـوالت از کـل   
ر یک سهم صادرات ه 1صادرات باغی و زراعی مشخص شود. جدول 

از محصوالت زراعی و باغی از کل صادرات زراعی و باغی را در سـال  
دهـد. بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در ایـن جـدول،        نشان می 1393

هـاي  زمینی، پیاز و خیار به ترتیـب در رده هندوانه، گوجه، سیب، سیب
 يگیرند. نکتهاول تا ششم صادرات محصوالت زراعی و باغی قرار می

ست که براساس اطالعات منتشر شده از سوي سازمان حایز تامل آن ا
فائو و هواشناسی کل کشور، پس از محاسبه نیاز آبـی محصـوالت بـا    

ها به کمک نـرم  ي آنتوجه به شرایط اقلیمی مناطق عمده تولیدکننده
، مشخص شد که به طـور متوسـط محصـوالت بـاال     Cropwatافزار 
 ). 3ترین نیاز آبی را در میان محصوالت زراعی دارند (شکل بیش
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  )1393سهم مقدار صادرات هر یک از محصوالت زراعی و باغی از کل صادرات زراعی و باغی ( - 1جدول 

  سهم (درصد)  محصول  سهم (درصد)  محصول  سهم (درصد)  محصول  سهم (درصد)  محصول  سهم (درصد) محصول
075/24  هندوانه 441/2 بادمجان  309/0 انگور تازه  021/0 گالبی  001/0 فندق   
521/12 گوجه 385/2 کیوي  273/0 مرکبات  021/0 نخود فرنگی  001/0 باقال   
154/11 سیب 311/2 کاهو  217/0 انجیر  010/0 برنج  001/0 فرنگیتوت   

894/10 زمینیسیب 947/0 نخود رسمی  150/0 آلبالو  010/0 کرفس  001/0 جو   
246/7 پیاز 848/0 هویج و شلغم  076/0 بادام  006/0 لوبیا  001/0 عدس   
386/6 خیار 586/0 فلفل فرنگی  072/0 لوبیا تازه  004/0 زعفران  000/0 ذرت   
700/4 پسته 577/0 آلو  070/0 گردو  004/0 عناب   

292/4 خرما   471/0 کدو حلوایی  049/0 زردآلو  003/0 به   
119/3 کلم   355/0 انار  033/0 قارچ  002/0 لپه   
003/3 کشمش   330/0 هلو  022/0 خرمالو  002/0 زرشک   
 منبع: وزارت جهاد کشاورزي  

  

  
  )متوسط نیاز آبی محصوالت زراعی و باغی (مترمکعب/ هکتار - 3شکل 

  )www.maj.ir؛ www.irimo.ir؛ 1393( سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزي جمهوري اسالمی ایران، 
  

اگر چه اختالف نیاز آبی برخی از محصـوالت زراعـی و بـاغی بـا     
برتـر  شود کـه آب یکدیگر بسیار زیاد است و به طور نسبی استنباط می

ود در هر یک از هستند، ولی به منظور محاسبه میزان آب مجازي موج
محصوالت، بایستی عملکرد این محصوالت در هکتار نیز مورد بررسی 
قرار گیرد. بدین ترتیب محصولی که عملکرد باالیی نسبت به نیاز آبی 

تري خواهد داشت. انتظـار بـر آن   در تولید داشته باشد، آب مجازي کم
 است که در کشوري مانند ایران که بـا محـدودیت منـابع آبـی روبـرو     

، با آب برآبتر صادر و محصوالت است، محصوالت با آب مجازي کم

مجازي باال وارد شوند. به بیان دیگر، این نوع تجـارت بـه محـدودیت    
-ها در تولید توجه مـی منابع آبی، شرایط اقلیمی کشورها و عملکرد آن

کند. در این راستا، اگر فرض شود که تراز تجاري آب مجـازي کشـور   
به عبارت دیگر، واردات مبتنی بر مبانی نظري و با توجه مثبت باشد یا 

به رویکرد تجارت آب مجازي انجام گرفته باشد، پژوهش حاضر بـراي  
  کند:زیر را دنبال می فرضیه، اهدافآزمون این 

تراز تجاري آب مجازي در میان محصـوالت زراعـی و    يمحاسبه
    1393باغی در سال 
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زراعـی و بـاغی از دیـدگاه    بررسی واردات و صادرات محصـوالت  
  1393تجارت آب مجازي 

ــه ــه    يارای ــارت بهین ــوص تج ــردي در خص ــنهادهایی راهب پیش
محصوالت زراعی و باغی بر اساس آب مجازي مبادلـه شـده در سـال    

  مورد مطالعه
 

  مبانی نظري
الملـل  هاي تجارت بـین مبانی نظري تجارت آب مجازي به نظریه

کنـد. اگـر   باشد، ارتبـاط پیـدا مـی   ي آن اصل مزیت نسبی میکه پایه
کشورها بر اساس اصل مزیت نسبی اقدام به تجارت نمایـد، نـه تنهـا    

). Salvatore., 2007یابـد ( رفاه هر کشور، بلکه رفاه کل افزایش مـی 
اگر مزیت نسبی مورد نظر در تولید محصـوالت کشـاورزي بـه لحـاظ     

کشـوري کـه   وري آب در نظر گرفته شود و میزان آب مصرفی یا بهره
-خالص آب مجازي باشـد، آن  يبا کمبود آب مواجه است، وارد کننده

تواند فشاري را که بر منابع آبـی همـان کشـور اسـت از میـان      گاه می
عنـوان منبعـی جـایگزین    تواند بهبردارد. بر این اساس، آب مجازي می

یـابی بـه امنیـت آب    براي آب در نظر گرفته شده و ابزاري براي دست
). اما در واقعیت انگیزه اصلی ایـن  Hoekstra., 2003اي باشد (منطقه

کشورها از واردات غذا (آب مجازي) به نـدرت پیگیـري اصـل مزیـت     
ي مواد غـذایی  کسري عرضه ي تامینانگیزه ها بانسبی است، زیرا آن

کنند. در ایـن  داخلی و نگهداري پایداري اجتماعی اقدام به واردات می
شده و تجارت آب به  "اصل مزیت نسبی"ایگزین ج "ناچاري"مواقع، 

 World waterشـود ( طور مجـازي بـین ایـن کشـورها مبادلـه مـی      
Council., 2004.(  

بحث در مورد آب مجازي اولین بار توسط آالن از دیدگاه سیاسـی  
توانـد  به طور جدي مطرح شد. از دیدگاه آالن، تجارت آب مجازي می

باشد و حتی از جنگ آب جلـوگیري   ابزاري در حل مسایل ژئوپالتیکی
کند. وي تجارت آب مجازي را به دلیل نامریی بـودن موفـق دانسـت    

)Allan., 2003تواند منجر به تعویق اصالحات الزم ). این ویژگی می
عنوان ذخایر تواند بهمداران شود. واردات آب مجازي میتوسط سیاست

). Warner., 2003مخفی آب در کوتاه مـدت نجـات دهنـده باشـد (    
عالوه بر این دیدگاه، وي از بعد اقتصادي نیز بـر مسـئله تجـارت آب    

). مبانی اقتصادي نهفتـه  Allan., 1983; 2003مجازي تاکید داشت (
در تجارت آب مجازي این است که با توجه بـه نظریـه تجـارت بـین    
الملل، کشورها باید محصوالتی را صادر کننـد کـه در آن محصـوالت    

سبی تولید دارند و در مقابل محصوالتی را وارد کنند که در آن مزیت ن
بر ایـن اسـاس، اگـر     ).Wichelns., 2001(فاقد مزیت نسبی هستند 

تجارت بر اسـاس آب مجـازي انجـام شـود، کـارایی آب در کشـورها       
یابد. به عبارت دیگر، تجـارت آب مجـازي میـان کشـورها     افزایش می

ارایی استفاده از آب در جهان باشـد. از  تواند ابزاري براي افزایش کمی
بـر  گیـرد کـه کاالهـاي آب   نقطه نظر اقتصادي این مفهوم شکل مـی 

بایستی در جهان در جاهایی تولید شوند کـه آب فـراوان در دسـترس    
باشد. در جاهایی که آب ارزان است، اثرات جانبی منفی استفاده از آب، 

ر واحد محصول مورد نیاز تري براي تولید هتر بوده و اغلب آب کمکم
  ).Hoekstra and Hung., 2002; 2003است (

نسـبی آب بـاال بـه     وريتجارت آب مجازي از کشـوري بـا بهـره   
آن است که ذخایر آب واقعـی در جهـان    يدهندهکشوري دیگر، نشان

ایجاد شده است. همچنین تجارت آب مجازي بین یـا درون کشـورها   
مناسـب بـراي انتقـال آب واقعـی      تواند به عنـوان یـک جـایگزین   می

محسوب شود. تجارت آب مجـازي بـراي کشـوري ماننـد چـین کـه       
هاي انتقال آب واقعی بزرگی را در نظر دارند (از جنوب به شمال برنامه

شـرقی بسـیار مناسـب و    آفریقاي جنوب يچین) و همچنین در منطقه
-مـی  قابل تحقق، پایدار و از نظر زیست محیطی سازگار يیک گزینه

کـاربرد   .)Earle and Turton., 2003; Meissner., 2003باشـد ( 
تواند به طور جدي به عمـل مـدیریت   می مجازيتجارت آب ي نظریه
). Nakayama., 2003المللی کمک کند (هاي بینهاي رودخانهحوزه

بدین ترتیب، عالوه بـر اینکـه ایجـاد مخـازن آب مصـنوعی یکـی از       
باشـد، ذخیـره آب بـه شـکل     کمبود آب می هايهاي غلبه بر دوره راه

توانـد کـاراتر و حتـی سـازگارتر بـا      مجازي و از طریق ذخیره غذا مـی 
  ).Renault., 2003محیط زیست باشد (

  
  هامواد و روش

ابتدا به منظـور آگـاهی از حجـم مقـداري و ارزشـی هـر یـک از        
محصوالت زراعی و باغی، باید انواع محصـوالت صـادراتی و وارداتـی    

باشند که بخش خص شوند. این کاالها آن دسته از محصوالتی میمش
اي از صادرات و واردات بخش کشاورزي را در زیر بخش زراعت عمده

و باغبانی به خود اختصاص دهند. سپس به منظور بررسی تراز تجاري 
ــان محصــوالت منتخــب کشــاورزي، بایســتی آب   آب مجــازي در می

د هـر کیلـو از محصـوالت منتخـب     مجازي مورد استفاده به ازاي تولی
ي آب مجـازي محصـوالت   هاي محاسـبه محاسبه شود. یکی از روش

 World water(وري آب اسـت  گیري از اصـل بهـره  کشاورزي، بهره
Council., 2004 .(    بـر اســاس ایــن اصـل، ابتــدا نیـاز آبــی گیــاهc 

)CWR1 بر حسب مترمکعب/ هکتار متناسب با شرایط اقلیمی، آب و (
حداکثر دما، حداقل دما، رطوبت، سرعت بـاد، متوسـط سـاعت    هوایی، 

آفتابی روز، متوسط انرژي بازتاب شده از سطح زمین و پتانسیل تبخیر 
و تعرق، ارتفاع از سطح دریـا، عـرض جغرافیـایی، طـول جغرافیـایی و      

بـا   1393ي این محصوالت در سـال  ي تولیدکنندهبراي مناطق عمده
ــزار   ــرم اف ــتفاده از ن ــد  Cropwat )FAO., 1992اس ــبه ش ) محاس

)Mekonnen and Hoekstra., 2001وري آب در این صورت ). بهره

                                                             
1- Crop water requirement 
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قابـل   CWR) بـر حسـب کیلـوگرم/ هکتـار بـر      Yبا تقسیم عملکرد (
ي محاسبه است. مقدار آب مجازي عکس این نسبت بـوده و از رابطـه  

 ,.Renault., 2003; World water Councilآیـد ( بدسـت مـی   1
2004:(  

)1(  SWD	(c)=
CWR(c)

Y
 

بدین ترتیب مقدار آب مجازي یا در اصطالح نیاز آبی مخصـوص  
آیـد. امـا بـراي    ) به ازاي مترمکعب در تـن بدسـت مـی   SWD1گیاه (

محاسبه جریان تجارت آب مجازي بایستی نیاز آبی مخصوص گیاه در 
مقادیر صادرات یا واردات بر حسب تـن ضـرب شـود. بـدین ترتیـب،      

و واردات بر حسب مترمکعب آب مجازي مبادله شـده   مقادیر صادرات
  ):2قابل مقایسه است (رابطه 

)2(  VWT(c,t)=CT(c,t)×SWD(c,t) 
بر  cو توسط گیاه  tتجارت آب مجازي در سال  VWT2که در آن

(صادرات شده  مبادلهمحصول  مقدارCT3 حسب مترمکعب در سال و 
. بر حسـب تـن در سـالمی باشـد     cو توسط گیاه  tدر سال یا واردات) 

بدین ترتیب، مقدار تراز تجـاري هـر یـک از محصـوالت زراعـی بـه       
تفکیک از محاسبه تفاضل مقدار آب مجازي وارد شـده و صـادر شـده    

  .باشدقابل محاسبه می
همچنین محاسبه تراز آب مجازي مجمـوع محصـوالت زراعـی و    

باشـد  محاسـبه مـی   قابل 5و  4، 3هاي باغی کشور با استفاده از رابطه
)Hoekstra., 2003:(  
)3(  GVWI(t)= VWT(

c

c,t) 
)4(  GVWE(t)= VWT(

c

c,t) 
)5(  NVWI(t)=GVWI(t)-GVWE(t) 

 

مجموع آب مجازي صـادر شـده تمـامی     GVWI4در روابط فوق 
مجموع آب مجـازي وارد   GVWE5محصوالت بر حسب مترمکعب، 

آب مجـازي   NVWI6شده تمامی محصوالت بر حسب مترمکعـب و  
وارد شده یا تراز تجاري مجموع محصوالت زراعی و بـاغی بـر   خالص 

  باشد.  حسب مترمکعب می
پس از بررسی تراز آب مجازي کشور در مورد محصوالت منتخب، 

بر و با تقسیم محصوالت صادراتی و وارداتی به تفکیک محصوالت آب
بر و با توجه به نیاز آبـی محصـوالت کشـاورزي، راهبـردي در     کم آب

  د تراز آب مجازي کشور ارایه شد. جهت بهبو
                                                             
1- Special Water demand 
2- Virtual water trade 
3- Crop traded 
4- Gross virtual water imported 
5- Gross virtual water exported 
6- Net virtual water imported 

  آوريي جمعاطالعات مورد نیاز و نحوه
ــه منظــور جمــع -1 ــه صــادرات و واردات  ب ــوط ب ــار مرب آوري آم

محصوالت کشاورزي ازاطالعـات منتشـر شـده توسـط اداره گمـرك      
شود. ایـن اطالعـات بـر اسـاس     استفاده می 7جمهوري اسالمی ایران

 24) بـوده و در ایـن مطالعـه    HSبندي هماهنگ شـده ( سیستم طبقه
فصل از کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات با کد چهار رقمی در 

  مورد استفاده قرار گرفت.   1393سال 
منظور بدسـت آوردن نیـاز آبـی محصـوالت کشـاورزي بـر       به -2

اساس شرایط آب و هوایی و آمار هواشناسی (حداکثر دما، حداقل دمـا،  
متوسط ساعت آفتابی روز، متوسط انـرژي بازتـاب   رطوبت، سرعت باد، 

شده از سطح زمین و پتانسیل تبخیر و تعـرق)، ارتفـاع از سـطح دریـا،     
ي ي تولیدکننـده عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی براي مناطق عمده

، متوسطی از نیاز آبی مناطق مختلف بـا  1393این محصوالت در سال 
  شود.ه میمحاسب Cropwatاستفاده از نرم افزار 

اطالعات مربوط به عملکرد محصوالت منتخب، از آمار مربوط  -3
در سـال   9و سـازمان فـائو   8به بانک زراعت وزارت جهـاد کشـاورزي  

  شود.تهیه می 1393
  

  نتایج و بحث
سهم ارزشی ریالی و دالري صادرات هر یک از محصوالت عمـده  

 5و  4هـاي  زراعی و باغی از کل صادرات ایـن محصـوالت در شـکل   
  است. نشان داده شده

  

  
سهم ارزش دالري صادرات هر یک از محصوالت زراعی و  -4شکل

 باغی از کل صادرات زراعت و باغبانی (درصد)
 هاي تحقیقماخذ: یافته

                                                             
7- www.irica.gov.ir/ 
8- www.maj.ir 
9- www.FAO.org 
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سهم ارزش ریالی هر یک از محصوالت زراعی و باغی از کل  -5شکل

 صادرات زراعی و باغی (درصد)
  ماخذ: یافته هاي تحقیق

 
 ،1و با توجه به ارقام مندرج در جـدول   5و  4هاي اساس شکلبر 

شود که اگر چه حجم مقدار صادرات کشمش، پسته چنین استنباط می
زمینـی اسـت، امـا    فرنگی و سیبتر از سیب، هندوانه، گوجهو خرما کم
تري نسبت به این محصوالت دارند. بنابراین اگر در نتـایج  ارزش بیش

محصوالت نیاز آبـی مخصـوص بـاالیی دارنـد،     مشخص شود که این 
  باشد.ها میها، ارزآوري باالي آنتنها توجیه صادرات آب مجازي آن
اگر چـه   )،8 و 7، 6 يهاشکلدهند (عالوه بر این، نتایج نشان می

ترین حجم واردات از نظر مقداري به ترتیب به گنـدم، ذرت، جـو،   بیش
حجـم ریـالی و دالري، گنـدم،     برنج و موز اختصاص دارد، اما به لحاظ

تـرین حجـم واردات را   عدس، ذرت، برنج، جو و چاي به ترتیب بـیش 
  دارند.  

  
سهم مقداري واردات هر یک از محصوالت زراعی و باغی از  - 6شکل 

 کل واردات زراعی و باغی (درصد)
  هاي تحقیقماخذ: یافته

 
 تـر از شود که ارزش عـدس بـیش  بر این اساس، چنین نتیجه می

تجارت آب مجازي  ينظریهباشد. البته با توجه به ذرت، جو و برنج می
بایستی خاطر نشان کرد که واردات محصوالت براي کشورهایی مانند 

اند، بهتر است از نظر میزان مصرف ایران که با کمبود منابع آبی مواجه
بري باال باشند. با ایـن وجـود ممکـن اسـت بـا      آب، محصوالتی با آب

نیاز داخلی کشور و استراتژیک بودن محصوالتی خـاص کـه    توجه به
 يدهند، اصل ناچـاري بـر نظریـه   قوت اصلی آن کشور را تشکیل می

تجارت آب مجازي غلبه کند. آمار مربوط بـه واردات حـاکی از حجـم    
ــرنج) و   ــدم و ب ــاالي واردات محصــوالت اســتراتژیک مصــرفی (گن ب

عد، بایسـتی نیـاز   ي بوهلهدر باشد. بنابراین اي (ذرت و جو) میواسطه
  آبی گیاهان بر اساس مترمکعب بر تن بدست آید.

 

  
سهم ارزش دالري واردات هر یک از محصوالت زراعی و  - 7شکل 

 باغی از کل واردات زراعت و باغبانی (درصد)
  هاي تحقیقماخذ: یافته

 

  
سهم ارزش ریالی واردات هر یک از محصوالت زراعی و  - 8شکل 

 کل واردات زراعت و باغبانی (درصد)باغی از 
  هاي تحقیقماخذ: یافته

 
مقادیر مربوط به نیاز آبی محصـوالت زارعـی و بـاغی بـر حسـب      

است. ایـن مقـادیر از تقسـیم    ، ارایه شده 2مترمکعب در تن در جدول 
نیاز آبی هر گیاه بر حسب مترمکعب در هکتار بر عملکـرد گیـاه مـورد    

 آمده است.نظر بدست 
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  )1393نیاز آبی (مترمکعب/هکتار) و عملکرد (کیلوگرم/ تن) محصوالت زراعی و باغی ( - 2 جدول

 محصول
  عملکرد 

  (کیلوگرم /هکتار)
نیاز آبی گیاه 

  عملکرد  محصول  رتبه  (مترمکعب/تن)
  (کیلوگرم /هکتار) 

نیاز آبی گیاه 
  رتبه  (مترمکعب/تن)

  31  420  31509  موز  1  925926  3  زعفران

آناناس , تازه  یا خشک    2  11670  757  پسته
  32  418  40468  کرده

  33  390  2718  جو  3  10517  701  عدس
  34  378  15867  سایر مرکبات  4  7837  1263  زرشک
  35  378  14645  پرتقال  5  7475  540  فندق
  36  378  19599  نارنگی  6  7200  1189  بادام
  37  344  18490  لیمو  7  6525  536  لپه

  38  314  7477  نخود فرنگی  8  4324  1864  گردو
  39  286  25942  گریپ فروت  9  3947  608  فلفل فرنگی

  40  272  13076  فرنگیتوت   10  2439  5495  خرما
  41  270  8147  انجیر  11  2409  1403  نخود رسمی

  42  252  15936  کدو حلوایی  12  1857  2316  زیتون
  43  208  31422  زمینی سیب  13  1775  1944  لوبیا
  44  208  29366  هندوانه  14  1325  5821  آلبالو
  45  197  23175  خیار  15  1282  3138  گندم
  46  181  39562  گوجه  16  1201  4354  برنج
  47  177  9807  لوبیا تازه  17  1014  6170  زردآلو

گالبی هندي، 
  48  168  11923  نارگیل  18  997  7521  انبه و ..

  49  160  23114  کرفس  19  906  3393  چاي
  50  148  10829  پاپایا تازه   20  859  7101  ذرت شیرین

  51  144  48643  ذرت  21  762  10623  به
  52  136  37747  پیاز  22  716  10381  آلو
  53  133  32771  هویج و شلغم  23  697  14509  انار

  54  105  29357  کیوي  24  683  10984  بادام هندي
  55  52  124731  بادمجان  25  647  12495  گالبی
  56  22  338829  کشمش  26  630  2290  عناب
  57  12  32842  کلم  27  559  14852  هلو

  58  10  33637  کاهو  28  504  17847  خرمالو
  59  7  205353  قارچ  29  487  5000  باقال
  60  4  1328741  انگور تازه  30  444  16789  سیب

  )1393(هاي تحقیق، وزارت جهاد کشاورزي جمهوري اسالمی ایران ماخذ: یافته
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شود با توجه بـه عملکـرد بسـیار پـایین     طور که مشاهده میهمان

مترمکعـب در   3000کیلوگرم در هکتار و نیاز آبـی   3زعفران در حدود 
مترمکب در تن بدسـت آمـد    925925هکتار، نیاز آبی خالص زعفران 

زراعی و باغی دارد. ایـن  ترین نیاز آبی را در میان محصوالت که بیش
 (Mohamadi et al., 2014)ي نتیجه با نتایج بدست آمده از مطالعه

خوانی دارد. پسته، عدس، زرشک، فندق، بادام، پس از زعفـران،  نیز هم
گیرند. در توضـیح ایـن   هاي بعدي نیاز آبی خالص گیاه قرار میدر رده

پسـته تولیـدي،    توان چنین نتیجه گرفت که به ازاي هر تـن ارقام می
تري نسبت به سایر محصوالت نیاز است. با این وجـود،  مقدار آب بیش

دلیل باال بودن نیاز آبی پسته، پایین بودن عملکرد نسبی این محصول 
است. سایر محصوالت زراعی و باغی از جمله انگور تازه، قارچ، کـاهو،  

دین معنا تري نیاز دارند؛ بکلم به ازاي هر تن محصول تولیدي، آب کم
باشـد، امـا بـا    که اگرچه نیاز آبی انگور تازه به ازاي هر هکتار باال مـی 

وري باالیی از مصرف نهاده آب از خود نشان عملکرد باالي خود، بهره
انتظـار بـر آن اسـت کـه      2دهد. با توجه به اعداد مندرج در جدول می

بهینـه از   يمحصوالتی با نیاز آبی باال مانند زعفران، به منظور استفاده
منابع آبی کشور، صادر نشوند. البته مالحظات مربوط به سـودآوري در  
مورد زعفران و پسته مانع از ممنوعیت صادرات این قبیل محصـوالت  

گیري در مورد صادرات محصـوالت بـا نیـاز    شود. همچنین تصمیممی
 هاخواهد بود که کشور در تولید آنپذیر توجیهآبی باال تنها در صورتی 

مزیت نسبی از لحاظ هزینه تولیدي داشـته باشـد، بـه طوریکـه ارزش     
ارزش  يکننده ارزش حقیقـی و مـنعکس کننـده   فروش محصول بیان

واقعی منابع مورد استفاده آن از جمله منبع آب باشد. پـس از محاسـبه   
بعد میـزان صـادرات و واردات هـر یـک از      يمرحلهنیاز آبی گیاه، در 

باغی محاسبه شده و بیالن آبی آن مورد ارزیـابی  محصوالت زارعی و 
به ترتیب سهم آب مجازي صادر شـده   10و  9هاي قرار گرفت. شکل

هر یک از محصوالت زراعی و باغی را از کل صادرات و  يشدهو وارد 
  دهند. واردات آب مجازي نشان می

تـرین آب  کـه بـیش  ) 10و  9هـاي  دهند(شـکل نتایج نشـان مـی  
ه به ترتیب بـه محصـوالت پسـته، خرمـا، کشـمش،      مجازي صادر شد

زمینـی،  فرنگـی، نخـود رسـمی، سـیب    هندوانه، سیب، زعفـران، فلفـل  
فرنگی، خیار، پیاز، بـادام و آلـو اختصـاص دارد. از سـوي دیگـر،       گوجه

تـرین  گندم، برنج، ذرت، جو، عدس، موز، چاي و زیتون به ترتیب بیش
مقـادیر مربـوط بـه     3. جـدول  انـد کـرده آب مجازي را به کشـور وارد  

هـر   يوارد شـده صادرات و واردات آب مجازي و آب مجازي خـالص  
 دهد.یک از محصوالت زراعی و باغی به کشور را نشان می

  

  
 صادرات آب مجازي محصوالت زراعی و باغی (مترمکعب) - 9شکل 

  هاي تحقیقماخذ: یافته
 

  
 ی (مترمکعب)واردات آب مجازي محصوالت زراعی و باغ - 10شکل 

  هاي تحقیقماخذ: یافته
 

دهد که محصوالت گندم، برنج، نشان می 3ارقام مندرج در جدول 
شـیرین،  ذرت، جو، عدس، موز، چاي، گالبی هندي، انبـه، لوبیـا، ذرت  

تـرین تـراز   هندي و پاپایا به ترتیب بـیش آناناس، نارگیل، زیتون، بادام
مقابل، بـراي سـایر محصـوالت    تجاري مثبت آب مجازي را دارند؛ در 
باشـد.  خالص آب مجازي می يهزراعی و باغی، کشور ایران صادرکنند

رو، بایستی در تولید و صادرات این قبیل محصوالت توجه جدي از این
کرد، چرا که صادرات محصوالتی مانند پسته، خرما، هندوانه، سـیب و  

د، مساوي با خروج زعفران که آب زیادي به ازاي هر تن تولید نیاز دارن

پسته
55%

خرما
10%

کشمش
7%

هندوانه
5%

سیب
5%

زعفران
4%

فلفل فرنگی
2%

نخود رسمی
2%

سیب زمینی
2%

گوجه
2% خیار

1%

پیاز
1%

بادام
1%

آلو
0%

گندم
70%

برنج
11%

ذرت
7%

جو
6%

عدس
5%

موز
1%

چاي
0%

زیتون
0%



  1396دي  - آذر ،  11، جلد  5، شماره نشریه آبیاري و زهکشی ایران      758

چنین نتیجه  11منابع آبی از کشور است. با این وجود با توجه به شکل 
 يشود که براي محصوالت زراعی و باغی، کشور ایران وارد کننـده می

  خالص آب مجازي بوده است.

  
  الص وارد شده به کشور به تفکیک هر یک از محصوالت زارعی و باغیمقادیر صادرات و واردات آب مجازي و آب مجازي خ - 3جدول 

 محصول
صادرات آب 

  مجازي 
  (متر مکعب)

واردات آب 
  مجازي 

  (متر مکعب)

تراز آب 
  مجازي 

  (متر مکعب)
  محصول  رتبه

صادرات آب 
  مجازي

  (متر مکعب)

واردات آب 
  مجازي 

(متر 
  مکعب)

تراز آب مجازي 
  رتبه  (متر مکعب)

  31  -665807  0  665807  زرشک  1  9523531892  9523531892  0  گندم
  32  -896430  0  896430  پرتقال  2  1449726668  1450195981  469313  برنج
  33  -937310  163  937473  کاهو  3  914832749  914833905  1157  ذرت
  34  - 1407612  0  1407612  کلم  4  749720983  749733541  12558  جو

  35  - 1438935  0  1438935  نارنگی  5  671727460  671936687  209227  عدس
  36  - 1511056  1445  1512501  لیمو  6  196812855  196812855  0  موز
  37  - 1955179  0  1955179  زردآلو  7  46131184  46131184  0  چاي

گالبی هندي، انبه 
  38  - 2282563  0  2282563  انجیر  8  12677154  12677154  0  و ..
  39  - 2547454  0  2547454  کشمش  9  5932648  6325883  393235  لوبیا

هویج و   10  5849990  6503046  653056  ذرت شیرین
  40  - 4409534  0  4409534  شلغم

آناناس , تازه  یا 
کدو   11  3790912  3790912  0  خشک  کرده

  41  - 4633637  0  4633637  حلوایی
  42  - 4974757  0  4974757  بادمجان  12  2721125  2721125  0  نارگیل
  43  - 7196467  0  7196467  هلو  13  366040  366040  0  زیتون

  44  - 7739722  0  7739722  آلبالو  14  82142  82142  0  بادام هندي
  45  - 9652234  0  9652234  انار  15  1764  1764  0  پاپایا تازه 

  46  - 9744765  0  9744765  کیوي  16  - 6831  0  6831  گریپ فروت
  47  -11716448  0  11716448  گردو  17  - 9178  0  9178  قارچ

  48  -16092448  0  16092448  آلو  18  -10612  0  10612  سایر مرکبات
  49  -21280706  0  21280706  بادام  19  -11585  0  11585  توت فرنگی

  50  -38362923  0  38362923  پیاز  20  -15536  8276  23812  باقال
  51  -49136248  0  49136248  خیار  21  -53056  0  53056  انگور تازه
نخود   22  -61863  0  61863  کرفس

  52  -57464976  31429515  88894491  رسمی

سیب   23  -86736  0  86736  عناب
  53  -88256925  271018  88527943  زمینی

  54  -88313685  0  88313685  گوجه  24  -101490  0  101490  به
فلفل   25  -252251  0  252251  نخود فرنگی

  55  -90164513  0  90164513  فرنگی
  56  -147031313  0  147031313  زعفران  26  -378203  0  378203  فندق
  57  -192906722  0  192906722  سیب  27  -433707  0  433707  خرمالو

  58  -195576971  0  195576971  هندوانه  28  -495222  0  495222  لوبیا تازه
  59  -408034312  0  408034312  خرما  29  -526129  0  526129  گالبی
  60  - 2137742628  330257  2138072885  پسته  30  -581395  0  581395  لپه

  هاي تحقیقماخذ: یافته
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  )تراز تجاري آب مجازي محصوالت زراعی و باغی کشور (میلیون مترمکعب - 11شکل 

  هاي تحقیقماخذ: یافته
  

بدین ترتیب کشور ایران با انجام تجارت در زیر بخـش زراعـت و   
ــزان   1393 باغبــانی در ســال ــه می ــا ورود محصــوالت بــه کشــور ب ب

میلیـــون مترمکعـــب آب از منـــابع آب داخلـــی حفـــظ و   9719.35
توانـد بـا اسـتفاده از آن در صـنعت، بـا      است که میجویی کرده  صرفه

  تري ارزآوري کند.ي بیشارزش افزوده
  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه
 مطالعه حاضر با هـدف بررسـی تجـارت هـر یـک از محصـوالت      
زراعی و باغی بر مبناي رویکرد جدیـد تجـارت آب مجـازي در سـال     

انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که کشور ایران در زیر  1393
بخش زراعت و باغبانی به میـزان قابـل تـوجهی از منـابع آب داخلـی      
حفاظت نموده است. با توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده پسـته، خرمـا و       

ادرات آب مجـازي را بـه خـود اختصـاص     ترین حجم صهندوانه بیش
دهد که گنـدم، بـرنج و ذرت، حجـم    اند. همچنین نتایج نشان میداده

کننـد. بنـابراین   قابل توجهی از آب را به طور مجازي به کشور وارد می
  گردد:با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، پیشنهاد می

شده به کشور بـه  اگرچه مثبت بودن تراز تجاري آب مجازي وارد 
باشد، اما بایسـتی  جویی و حفظ منابع آبی داخل کشور میمعناي صرفه

به این مسئله توجه شود که صرفا مثبت بودن خالص آب مجازي وارد 
مطلوبی نیست. چـرا کـه مسـایلی از جملـه وابسـتگی و      ي هشده نشان

ین تواند نتیجه واردات بیش از حد نیاز داخلی باشـد. بنـابرا  استعمار می
شود تا حد ممکن نیاز کشور در تامین کاالهاي اساسـی، بـا   توصیه می

هاي راهبـردي اقتصـاد   گرا که بیانگر سیاستزا و بروناستراتژي درون
 مقاومتی است، دنبال شود.  

صادرات محصوالتی مانند پسته، خرما، هندوانه، زعفـران و سـیب   
بایستی مـورد توجـه   که به آب زیادي به ازاي هر تن تولید نیاز دارند، 

گردد که تا حد امکان در تري قرارگیرند. در این راستا پیشنهاد میبیش

اي به عمل آید گذاري این قبیل محصوالت نهایت دقت به گونهارزش
که منعکس کننده ارزش منابع کمیـاب مـورد اسـتفاده در تولیـد ایـن      
محصوالت باشد. همچنین بـه منظـور افـزایش عملکـرد ایـن قبیـل       

گردد که ها، توصیه میوري آب در تولید آنصوالت و افزایش بهرهمح
هـاي پیشـرفته و   با آموزش و ترویج کشاورزان به استفاده از تکنولوژي

هاي تحت فشار، از کشاورزي به شـیوه مرسـوم سـنتی فاصـله     شبکه
 بگیرند.

تر به ازاي هر با توجه به مشخص شدن محصوالت با نیاز آبی کم
گـذاري در تولیـد ایـن قبیـل     امات الزم در جهت سرمایهتن تولید، اقد

محصوالت مانند کلم، کاهو، قارچ، انگور تازه و خشک شده، بادمجان، 
که بـا تولیـد   کیوي، پیاز، هویج و شلغم و ذرت صورت گیرد. به طوري

بندي مناسـب، در جهـت بازارپسـندي و ارزآوري    مازاد، از طریق بسته
 ها فراهم شود. صادرات آنتر، زمینه الزم براي بیش

جویی در منابع آبـی کشـور از طریـق رهیافـت تجـارت آب      صرفه
مجازي، اگر چه در نگاه اول مزایاي زیادي از جمله اسـتفاده کـاراتر و   

هاي استحصـال آب  جویی شده، جلوگیري از پروژهموثرتر از آب صرفه
اصـلی و آب  اي یا کوتاه مدت مواد غذایی ناپایدار و جبران کمبود دوره

اي و هـاي منطقـه  اسـتراتژي  يهرا دارد، اما در صورتی منجر به توسع
اي شود که به اصل جایگزینی توجه ویـژه تجارت و رشد اقتصادي می

شود. به عبارت دیگر، بر اساس اصل جـایگزینی تجـارت آب مجـازي    
-اي انجام شود که مشخص باشد در نهایت آب صرفهبایستی به گونه
کدام بخش اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته و ایجـاد   جویی شده در

کند. لزوما پیگیري این رهیافـت منجـر بـه مـدیریت     ارزش افزوده می
ریزي در خصوص مصرف و شود و نیاز به برنامهبهینه مصرف آب نمی

هاي اقتصـادي دارد. بـا ایـن    نگهداري آب ذخیره شده در سایر بخش
هاي همراه با این اسـتراتژي از  رانیها و نگوجود، عدم توجه به چالش

اي، نیازهـاي مـالی و اقتصـادي    ریزي دقیق توسـعه جمله وجود برنامه

کل صادرات آب 
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جهت پیگیري این رهیافت و عدم وجود اراده سیاسی قوي به دالیلـی  
از جمله عقیده حاکمیت غذا و اعتماد به تـامین آن، احتمـال از دسـت    

همچنـین مسـایلی از    دادن بازارهاي رقابتی و نیازهاي سیاسی آبـی و 
هـاي اجتمـاعی و   محیط يزمینههاي جذب اجتماعی در جمله ظرفیت

فرهنگی و بروز مسایلی از جمله بیکاري ناشی از پیگیري این تجـارت  
تواند مانعی جهت پیگیري این غذایی می هايعادتیا توجه نکردن به 
 نوع تجارت باشد.
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Abstract 

Nowadays, water scarcity due to the climate change and uneven distribution of rainfall in most regions and 
countries, including Iran, has become a serious concern and the most important obstacle to the country's 
economic development. Trade, as a means to avoid unnecessary water resources outflow, with a focus on virtual 
water trade strategy, can play a key role in achieving economic development.  This study aims at assessing the 
virtual water approach in terms of trade in agricultural and horticultural crops. In this regard, the export and the 
import of each horticultural and agricultural crops in 1393, has been analyzed from the point of virtual water 
trade theory; Then some strategic recommendations has been presented about optimal management of water 
resources. Results shows that, in 1393, Iran has traded in the horticultural and agricultural subsectors with crops 
importing; In essence of this issue it has saved the amount of  9719.35 million cubic meters of domestic water 
resources which can be used in industry and can make more added values. Moreover, according to the significant 
contribution of agricultural commodities exchanges in trade, and especially the traditional operating system 
which then leads to suboptimal use of resources like water, virtual water-based trade can be mentioned as a 
strategy with an effective role in improving water efficiency and saving resources.  
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