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مجازي براي محصوالت عمده کشاورزي در ایرانآبتجارت 
2، مهندس آزاده تعالی مقدم1دکتر حسین محمدي

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-1
دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد-2

چکیده
شونده به شمار تجدیدمنابعو هر چند یکی از اجتماعی محسوب شده_کاالیی اقتصادي آبدر نگرش جدید جهانی 

با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت و نیاز به تولیدات بیشتر و با کیفیت بهتر در . رود، اما مقدار آن محدود استمی
به روآبشونده از جمله تجدیدمنابعبخش کشاورزي، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی و مواردي از این قبیل سرانه 

همواره در ایران با آبو از طرفی عرضه کردهرا روز به روز بیشتر آباین عوامل مجموعا تقاضاي . باشدکاهش می
، 1335شونده که در سال تجدیدآبمنابعبا توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه . محدودیت هایی همراه بوده است

به حدود 1400شود که تا سال بینی میعب کاهش یافته و پیشمتر مک2000به 1375متر مکعب بوده، در سال 7000
است و این موضوع هشداري براي مصرف بهینه ) متر مکعب1000(یآبتر از مرز کم د که پایینآبمتر مکعب کاهش ی800
.استآبمنابعو لزوم سیاست گذاري و انجام تحقیقات در زمینه مدیریت صحیح آبمنابع

مجازي و تجارت آن از اهمیت آبدر کشورهاي مختلف جهان و از جمله ایران، موضوع آبحران کمبود باتوجه به تشدید ب
هم اکنون نیز با صادرات و واردات کاال و . در آینده برخوردار شده استآبگذاري کالن ریزي و سیاستاي در برنامهویژه

. آیدمجازي بعمل میآبشده یا صادر شده به عنوان واردآبمحصوالت بین کشورهاي مختلف جهان، محاسباتی از میزان 
، برخی و ایرانی در بسیاري از نقاط جهانآب، نیاز به غذا براي جمعیت در حال رشد و افزایش کم آبت بر سر آبافزایش رق

آبت اهمی. را حیاتی می سازندآبمنابعکه ضروت مدیریت جامع، یکپارچه و آینده نگر براي از دالیل مهمی هستند 
شود مجازي نهفته در غذایی که تجارت میآبراین انتقال آببن. اي افزایش یافته استمجازي در سطح دنیا به طرز گسترده

با . مطرح استآبویژه در نواحی کم اي و بهدر سطح جهانی و نیز در سطح منطقهآبعنوان جزئی مهم از مدیریت به
به کشورهایی که ) غذا و اجناس ساخته شده(کننده کاال از کشورهاي صادرآبز ویژه غذا جریانی مجازي اتجارت اجناس به

را صرف آبتوانند این کننده میبه جاي تولید این اجناس، کشورهاي وارد. آیدوجود میکنند بهاین کاالها را وارد می
کنند که نیاز به مقدار زیادي ا واردتوانند محصوالتی رمیآبکشورهاي کم . اهداف دیگر کنند که تولید آنها ضروري است

ی فرو آبمنابعواقعی شده و فشار بر آباین عمل باعث ذخیره . شوند دارندنسبت به حالتی که در منطقه تولید میآب
مجازي باعث می شود نسبت به آبدر نظرداشتن سیاست توسعه صادرات غیر نفتی به همراه مفهوم بحث .شودنشانده می

ت کشاورزي و هزینه فرصت ومنافع حاصل از تولید آنها دید واقع بینانه تري داشته باشیم و اهداف ملی را تولید محصوال
در . ملی حاصل گرددمنابعطوري تنظیم نماییم که حداکثر  منافع بلندمدت جامعه با لحاظ کارایی در تولید و مصرف 

.و ایران  در این تحقیق موارد زیر بررسی می گرددمجازي و تجارت آن در جهانآبمجموع با بررسی ماهیت و اهمیت 
مجازي و تجارت آن در سطح ملی و بین المللی آببررسی مفهوم  و اهمیت -1
مجازي و روشهاي اندازه گیري آن در محصوالت مختلف و عمده تولیدي بخش کشاورزي آببررسی میزان -2
زیرزمینی آبمنابعو اثر آن بر مجازي در تولید محصوالت کشاورزي آبتاثیر کاربرد تجارت -3

روش داده ستانده، حداکثر سازي سودمجازي، آب: واژگان کلیدي
و تعاریفمقدمه ) 1

مصرف شده آبمجموع ": به این صورت معرفی شد2میالدي توسط تونی آلن90، اولین بار در دهه 1مجازيآباصطالح 
".مجازي می نامندآبرا ) ورده هاي کشاورزي یا حتی خدماتاعم از کاال، فرآ(براي تولید مقدار معینی از محصول 

١ Virtual Water
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مورد آبمجازي، جمع کل آب": مجازي را به این شرح ارائه کردآبتعریف کاملتري از 3آرجن هوکسترا2003در سال 
".ی باشد، با توجه به شرایط اقلیمی، مکانی، زمان تولید و راندمان م)کاال(نیاز براي تولید مقدار معینی از محصول 

.کرداستفادهمجازيآبمحاسبهبرايزیررابطهازتوانفوق میتوضیحاتبهتوجهبا

باشد،مطرحخدماتوکاالهاصادراتواردات وطریقازمجازيآبتجارتهدف،کهزمانیباالخصمجازي،آبادبیاتدر
:استشدهپرداختهآنهاازبرخیتعریفزیر بهدرکهشودمیگرفتهکاربهاصطالحاتی

ومحصوالتکاالها،طریقازمجازي انتقالیآبحجمازعبارتکشور،دوبینمجازيآبجریان: 4مجازيآبجریان
.استتجارتیصورت مبادالتبهدیگر،کشوربهکشوریکازخدمات
رآببرآنمقدارواست،منطقهیاریک کشوازخدمات،یاکاالهاصدوربامرتبطمجازيآبازعبارت: 5مجازيآبصادرات

.باشدمیصادراتمنظوربهداخلیآبمنابعمحلازو خدماتکاالتولیدبراينیازموردآبحجمکلبا
.گویندرا میکشوریکداخلبهخدماتیاکاالباهمراهکهمجازيآب:6مجازيآبواردات

.نامندمدت مییکطیمجازيآبخالصناصادراتووارداتتفاضلمعادل:7مجازيآبتراز
تواندمیتولید،زمانونوعبهبا توجهخدمات،حتیوصنعتیهايکاالکشاورزي،محصوالتمجازيآبدقیقمحاسبه

چندینترکیبازنهاییمحصولاینکهیاوباشد،طوالنیبازاربهعرضهتولید وفرایندنانچهچ. باشدپیچیدهبسیارتاساده
معمولطوربهالبته.شدتر خواهدسختمراتببهمجازيآبدقیقمحاسبهصورتدرآنآید،دستبهکوچکترجزء

.استترسادهتولیداتسایربهنسبتکشاورزيویژه محصوالتبهترکیبی،غیرتولیداتمجازيآبمحاسبه
درومحاسبهجداگانهصورتبهول رامحصازجزءهرمجازيآبتوانمیترکیبیمحصوالتمجازيآبمحاسبهبراي

.آورددستبهراب مجازيآنهایی،ترکیبدرجزءهرنسبتبهنهایت
معموالًکهآید،میدستشدهمحصول تولیدکلبهگیاه،آنتولیدبرايشدهمصرفآبکلنسبتازگیاهیکمجازيآب

:می باشدزیرقراربهآنطهرابوشودمحاسبه میوگیرياندازهتندرمکعبمتربرحسب

.باشدنظر میمورد)سالدرتن(سال درمحصولعملکردTpومجازيآب8VWC: که
CWUومعین،مدتدرگیاهیکنمووبراي رشدشدهمصرفآبکلجمعازاستعبارت، که9استگیاهمصرفیآب

:استفاده کردزیرمعادلهازتوانمیآنمحاسبهبراي

.باشدمی10گیاهیآب، نیازCWRکه 
لآبقمجازيآبمقداردرتجاريوزن محصوالتکردنضربطریقازکشاورزيمحصوالتتجارتدرمجازيآبجریان

جهت رو،ایناز.داردبستگیآنتولیدنحوهومحلبهحیوانیکیامحصول کشاورزيیکمجازيآب. استمحاسبه
.شوندتولید میکنندهصادرکشورهماندرتمحصوالکهکردفرضتوانمیسهولت

٢ Tony Allen
٣ Arjen Hoekstra, ٢٠٠٣
٤ Virtual Water Flow
٥ Virtual Water Export
٦ Virtual Water Import (VWI)
٧ Virtual Water Balance
٨ Virtual Water Content
٩ Crop Water Use (CWU)
١٠ Crop Water Requirement (CWR)
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وگردد،محاسبهتواندمیزیرروشکننده بهواردکشوربهکنندهصادرکشورازکشاورزي،محصوالتمجازيآبجریان
.می باشدسالدرمکعبمترمعموالًآنواحد

:باشندمیزیرقراربهفوقمعادلهدرپارامترها
= VWFمجازي،آبجریان= eصادرکننده، کشور= iکننده، واردکشور= pکشاورزي، محصول= PTمحصولوزن
).سالدرتن(تجاري 
زمانی،دورهیکدرکشوریکمجازيآبجریانموازنهشناختودركبرايصادراتیووارداتیمجازيآبکلبررسی
آنازمجازيآبصدوربیانگرمنفی،موازنهوکشورآنبهمجازيآبدهنده ورودنشانمثبتموازنه. داردفراوانیاهمیت

.بودکشور خواهد

کشاورزيمحصوالتبراي) صادرات/ واردات(مجازيآبتجارتمحاسبههايگام_) 1(شکل 

غیره،وفرهنگیشرایطکاشت،روشفنی،مسائلجغرافیایی،اقلیمی، موقعیتشرایطبهتوجهباگیاهانمجازيآبمیزان
.استمتفاوتجهان،کشورهاي مختلفدر

اصلی تولیداحیهدر نیاز آبی محصولن

) (CWR
سطح زیر کشت در ناحیه اصلی تولید

)ha(A

نیاز آبی محصولمتوسط 

) (

عملکرد محصول
)(Y

مقدار آب مجازي 

)(

) واردات/ ادراتص(تجارت مواد غذایی 
)(

) واردات/ صادرات(تجارت آب مجازي 
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)کیلوگرمدرلیتر(کشورهابرخیدرکشاورزيمحصولچندمجازيآب_)2(شکل 
استبیشترمقایسهموردکشور12ازایراندرفرنگیگوجهوزمینیسیبگندم،مجازيآبشدهمطالعهمحصولششاز
بیشترآنمتوسط جهانیازایراندرپرتقالوزمینیسیبفرنگی،گوجهگندم،سیب،مجازيآب، برنجبجزکهاینبعالوهو

.است
شدهمقایسههمدیگرباومحاسبهفارسواردبیلقزوین، اصفهان،خوزستان،استانپنجدرگندموفرنگیگوجهمجازيآب

مجازيآبمقدارحالعیندروبیشترینخوزستاناناستدرگندممجازيآبکهدهدمیآمده نشانبدستنتایج. ستا
این موضوع می تواند به عنوان نکته اي مهم در تخصیص بهینه کاشت .داردرامقدارکمتریناستانایندرفرنگیگوجه

ی زیرزمینآبمنابعمحصوالت تولیدي مختلف در بین استانهاي متفاوت کشور باشد تا ضمن حداکثر شدن تولید، فشار بر 
. نیز حداقل گردد

کل برايمیالدي1997- 2001هايزمانی سالفاصلهدرالمللیبینتجارتدرمجازيآبحجممیزانمیانگینرطوبه
جهانکشورهايبینشدهمبادلهمجازيآبعمده.شودمیبرآوردمکعبمترمیلیارد1625حدودتولید شدهمحصوالت

آبکل مبادالتدرصد61حدود(سال درمکعبمترمیلیارد987معادلحجمیباکهکشاورزي استتولیداتبهمربوط
.داردقراراولرتبهدر)مجازي
میلیارد176حدود وارداتباواول،سال رتبهدرمکعبمترمیلیارد229حدودمیزانبهمجازيآبصدورباآمریکاکشور

14رتبهودوم صادراترتبهکاناداکشور. داراستمجازيآبوارداتدررتبه نخست رانیزسالدرمجازيبآمکعبمتر
دررامجازيآبدراتصاششمرتبهووارداتدومرتبهآلمان نیزکشور.استدادهاختصاصخودبهرامجازيآبواردات
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مجازي،آبمترمکعبلیاردمی19با وارداتو55رتبهدرمجازيآبمکعبمترمیلیارد5صادراتباایران.داراستجهان
.استداشتهمیالدي قرار2001لغایت 1997لهايساطیجهان19رتبهدر

)ناخالص(برترین هاي واردات )ناخالص(برترین هاي صادرات 
میلیارد متر مکعب در سالکشوررتبهمیلیارد متر مکعب در سالکشور
8/175آمریکا3/2291آمریکا
6/105انآلم3/952کانادا
2/98ژاپن5/783فرانسه
0/89ایتالیا734استرالیا
2/72فرانسه735چین 
8/68هلند5/706آلمان
2/64انگلیس8/677برزیل
1/63چین6/578هلند

1/50مکزیک6/509آرژانتین
1/47بلژیک7/4710روسیه
1/46روسیه9/4211تایلند
0/45یااسپان6/4212هند

2/39کره جنوبی2/4213بلژیک
4/35کانادا2/3814ایتالیا

4/30اندونزي1/3515ساحل عاج
2001لغایت 1997هايسالمجازي طیآبوارداتوصادراتزمینهدرپیشروکشورهاي:)1(جدول 

بدستکشورها،آنمجازيآبوارداتو صادراتمیزانبررسیباتوانمیرامختلفکشورهايمجازيآبجریانموازنه
این. آیدمیبدستکشورآنتجارت شدهخالصمجازيآبکشوریکبهو واردهصادرهمجازيآبمقداراختالفاز. آورد

یککلیطوربهیامنفی است،یامثبتکشوریکخروجیووروديمجازيآببیالنبدانیمتاکردکمک خواهدمحاسبه
.باشدمیمجازيآبکنندهصادریاکنندهواردکشور

مجازيآبمثبتبیالناز حیثجهانپنجمتااولهايرتبهترتیببهجنوبیکرهوآلمانانگلیس،ایتالیا،کشورهاي ژاپن،
میزان ازاینکهوجودباایران).روندمیشماربهمجازيآبکنندگانمذکور واردرهايکشودیگر،عبارتبه(دارند قرار

مجازي،آبناچیزصادراتواسطهولی بهاست،برخورداردیگرکشورهايازبسیاريبهنسبتکمتريمجازيآبرداتوا
کشورهشتمایران در رتبهترتیباینبهودهدمینشانراسالدرمکعبمترمیلیارد15رقمواردات،وصادراتتفاضل

.استداشتهقرارمیالدي2001لغایت1997هايلساطیمجازيآبکنندهواردهاي
جهانکشورهايسایرباصنعتیودامیمحصوالت کشاورزي،مبادالتمحلاز2001لغایت1997هايسالطیایران

مجازيآبمکعبمترمیلیارد19حدودمقدار،ایناز. استکردهجاآبجرامجازيآبمتر مکعبمیلیارد24حدودساالنه
محصوالت کشاورزيوارداتازحاصلمجازيآبایراندر. استشدهصادرمجازيآبمکعبمتردمیلیار5حدود ووارد،

درهمچنین. دارندقرارسومتااولهايرتبهدرترتیببهدرصد3حدودبادامیودرصد4صنعتی درصد،93حدودبا
تجارتدرنسبتهمینو،1به 5يکشاورزمحصوالتتجارتطریقازمجازيآبصادراتبهوارداتنسبتکشورمان

صدور کاالهايطریقازمجازيآبصادارتمتوسطمذکور،مدتطیدیگرطرفاز. است1به 5/1دامیمحصوالت
بخشدرومجازيآبکنندهوارددامیوبخش کشاورزيدرایران،ترتیببدین. استبودهآنوارداتازبیشصنعتی
مثبتو دامی،کشاورزيمحصوالتتجارتازحاصلمجازيآبترازنامهاینرآببن. باشدمجازي میآبکنندهصادرصنعت

.باشدمیمنفیصنعتیمحصوالتو
واردات بهنتیجهدروهستندمواجهآبمنابعبااليکمبودبالبنانوعمانبحرین، اردن،سعودي،عربستانقطر،کویت،
مواجه آبمنابعکمبودبااینکهبا وجودمصروایرانکشورهايلآبمقدرودباشنمیستهآبومجازيآبازباالییبسیار

آبمنابعبهستگیآبو وآبمنابعکمبودبینمستقیمیارتباط. خارجی ندارندآبمنابعبهشدیدستگیآبوولیهستند
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توان میجملهآنازکههستندارتأثیرگذفرایندایندردیگري نیزفاکتورهايقطعاًکهچراکردمشاهدهتواننمیخارجی
این ازموارديکشاورزي وهايیارانهمحصوالت،قیمتکشور،اقتصاديتوانملی،کالنهايارزان، سیاستنیروي کاربه

. کرداشارهقبیل
زابیشمیالدي2005سالدرتنمیلیون940حدوددروزنیباجهان،درکشاورزيمحصوالتصادراتازحاصلآمددر

دالرمیلیارد9/66صادراتباآمریکا.استجهانیتجارتدرآنسهمواهمیتدهندهنشانکهاستبودهدالرمیلیارد640
،2005سالدردالرمیلیارد2/2باایرانکشوردوم ورتبهدالر درمیلیارد4/52باهلنداول،رتبهدرکشاورزيمحصوالت

صورتآندرمجازي است،آبتجارتايگونهبهآنفیزیکیحرکتبدونآبجاییآبجیمبپذیراگر. داردقرار44رتبهدر
.می باشداهمیتحایزانتقالونقلایندرهستندمجازيآبزیادي حجمحاويکهکشاورزيمحصوالتستدودادنقش

بهامامی باشد،آبکمکشورهايآبمنابعبر فشارکاهشبهقادرتئوريصورتبهکشورهابینمجازيآبمبادلهچندهر
آنموفقیتبرايتضمینیحداقلتاگیردقرارکنکاشوتوجهموردبایدمیفنی آنواقتصاديسیاسی،مسائلحالهر

ازراخودنیازموردمواد غذاییمی شودتوصیهآبکمکشورهايبهمجازي،آبتجارتمدلدر. باشدوجود داشته
استفادهنیازهاسایروغذاییموادتولیدبرايمستقیماًخودمحدودآبمنابعازاینکهجايبهکنند،تأمینآبپرکشورهاي

.نمایند
بهداخلیآبمنابعازغذاییموادجاي تولیدبهکهشدهتوصیهآبکمکشورهايبه،آبمنابعبرفشارکاهشمنظوربه

.دهنداختصاصسودپرتجاريهايفعالیتبرايرایداخلآبمنابعوورزیدهمبادرتغذاییموادواردات
ه،آبمشکشاورزيمحصوالتمجازيآبکهاستشدهسببعواملسایرواقلیمکاشت،زمانگیاهان،ژنتیکیخصوصیات

هردرمجازيآبکمترین میزانحسببرمحصولهرنسبیمزیتچنانچه. باشدمتفاوتمختلف کشورمانمناطقدر
مجازي محصوالتآبمتوسطصورتآندرگردد،تنظیمنسبیمزیتبر حسبکشتالگويبرنامهوشودیشناسایمنطقه

مزیتنقشهمجازي،آبمقدارازآمدهبدستاطالعاتاستفاده ازباتوانمیبعالوه. یافتخواهدکاهشایراندرتولیدي
.کردترسیمکشوربرايرامحصوالت کشاورزينسبی
:دکرمحاسبهوزنیمیانگینروشازاستفادهبارا می توانکشورسطحدریآبنیازمتوسط،شاورزيکمحصوالتبراي

کشور برايسطحدریآبنیازمتوسطسال،واستانمحصول،شمارشگرهايترتیبهبjو c ،iآندرکه
.می باشد) ha(در تمام استان هاي تولیدکننده jدر سال cول سطح زیر کشت محصAc,i,j، )j)m٣ha-1در سال cمحصول 
ی به متوسط عملکرد آن آبیک محصول می تواند به صورت نسبتی از متوسط نیاز ) VWC("مجازيآبمیزان "متوسط 

:محصول محاسبه شود

در سال متوسط عملکرد محصول و) 1(در سال cمجازي محصول آبمیزان که 
.متوسط عملکرد محصول نیز از روش میانگین وزنی محاسبه شده است. می باشند) (

مجازي کشور براي هر محصول، که شامل واردات و صادرات می شود، از حاصل ضرب مقدار کمی واردات یا آبي مبادله
:مجازي مربوط به آن محاسبه شده استآبرات آن محصول در میزان صاد

، )m٣y-1(jدر سال cمجازي محصول آبصادرات ، )m٣y-1(در سال مجازي محصول آبواردات که 
می )m٣y-1(jدر سال cمحصول ي مقدار صادرات ساالنهو )j)m٣y-1در سال cي محصول مقدار واردات ساالنه

.باشد
:را می توان به صورت زیر نوشت) (مجازي آبر این مبادله خالص آببن
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.)m٣y-1(در سال مجازي محصول آبعبارت است از مبادله خالص که در آن 
:براي کشور به صورت زیر محاسبه می شوند) (مجازي آبو کل صادرات ) (مجازي آبکل واردات 

تعداد ،)m٣y-1(jمجازي در سال آبکل صادرات ، )m٣y-1(مجازي در سال آبکل واردات که 
.تعداد محصوالت غذایی صادر شده استمحصوالت وارد شده تحت بررسی و

: مجازي استآباختالف بین کل واردات و کل صادرات ) TNVWT(مجازي آبکل مبادله خالص 

.است) j)m٣y-1در سال cمجازي کشورآبعبارت از کل انتقال که در آن، 
می توان از مجازي آبو کل صادرات جهانی مجازي آبکل واردات جهانی همچنین براي تخمین

:زیر استفاده کردرابطهدو 

.تعداد محصوالت موردنظر می باشدCتعداد کشورها و Nکه در آن 
از دست رفته می باشد، به صورت ذخیره شده یا آبکه بیان کننده ي میزان مجازي آبکل تجارت خالص 

:ل محاسبه استآبزیر ق

,VWCمحصول m3kg-1CWP, kg m-٣CWR, m3ha-1

53/1109/07267پسته
72/1009/03962نخود
75/910/03980عدس

89/420/06221دانه هاي روغنی
22/331/015432خرما
16/332/05394لوبیا
85/235/07704گردو
58/239/04183جو

30/243/04208گندم
87/153/07800برنج

25/180/010321مرکبات
03/197/06535ذرت
84/019/17718انگور
57/075/18854سیب

31/021/36777سیب زمینی
31/027/39002چغندرقند

30/038/35248خیار
28/055/35916هندوانه

25/097/37350گوجه فرنگی
24/017/47571پیاز

19/038/516655نیشکر
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1378- 1382يهاسالدرکشاورزي در ایرانمحصوالت)VWC(مجازي آبو میزان)CWP(11آبوريبهره،)CWR(یآبنیازمتوسط_ )2(جدول 

.شوندمیاضافهکشورآبمنابعبهحقیقتدرمجازيآبوارداتمتوسطمقادیر
مجازي از طریق تجارت محصوالت کشاورزي آبه کشورهاي مدیترانه با در نظر نگرفتن فرانسه، وارد کننده خالص هم

زمانی منتج می شود که کشوري که به آبذخیره .در این گروه کشورها هستندآبایتالیا بزرگترین وارد کننده . هستند
باالتري نسبت به کشورهاي واردکننده آن محصوالت، برخوردار آبسایر کشورها محصوالتی را صادر می کند، از بهره وري 

مصرف شده در فرآیند آب.مجازي یک محصول به میزان زیادي به تکنولوژي و شرایط تولید بستگی داردآبمقدار . باشد
و آبل در براي تولید هر واحد محصو.سته استآبو هواي منطقه اي که در آن تولید صورت می گیرد نیز وآبتولید به 

. بیشتري نیاز استآبهواي خشک نسبت به نواحی مرطوب به 
آن مربوط به تجارت بین المللی % 61بود که yr109×1625/m٣،  1997- 2001مجازي در دوره آبجریان جهانی 

:بر طبق گفته هوکسترا.محصوالت کشاورزي می شده است
.سته استآبالت زراعی ومجازي به تجارت بین المللی محصوآبتجارت جهانی % 67
.سته استآبآن به تجارت دام و محصوالت دامی و% 23
. آن نیز به تجارت محصوالت صنعتی بستگی دارد% 10

)m3ton-1(مجازي آبمقدار محصول)m3ton-1(مجازي آبمقدار محصول
محصوالت زراعی

1268سیر1654گندم
144اسفناج2850)شالی(برنج 
415موز3702)سسبو(برنج 

364پرتقال1966جو
1812سیب1937ذرت
1287یبگآل3269ارزن

2424زردآلو4053ذرت خوشه اي
2532گیالس159نیشکر
1564هلو6652عدس

1907آلو4124دانه سویا
238انگور1597جو دوسر

362هندوانه901)گندم سیاه(چاودار
305آناناس213سیب زمینی

3030خرما8335)خشک(لوبیا 
296توت فرنگی9807کرچک

7002)سیاه(چاي 3040)خشک(نخود 
1804)سبز(چاي 180کلم

1556زردچوبه538)خشک(پیاز 
8333فلفل302گوجه فرنگی

1556زنجبیل100گل کلم
دام و محصوالت دامی

7531)پرنده(تخم مرغ 4119خوك

. استمكعبمتربركیلوگرممعموالً آنواحدوباشدميآبحجمواحدازشدهتولیدمحصولمقدارعبارت ازآبوريبھره١١
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5187گوشت بز3397گوسفند
6692گوشت گوسفند3018بز

7736گوشت مرغ6024)مرغ و خروس(ماکیان 
1997-2001مجازي تولیدات زراعی و دامی براي هند در دوره آبمقدار _)3(جدول

مجازيآبروشهاي مدلسازي ) 2
روش حداکثر سازي سود) الف

.بیشینه می شودآبمورد استفاده و محدودیت مربوط به آبنه ع سود با توجه به هزیآبدر روش حداکثرسازي سود، ت
بر این مبنا میزان . هاي زیر زمینی و سطحی تعیین می گرددآبنیز بر اساس میزان برداشت مجاز از سطح آبمحدودیت 

در آن سطح زیرکشت اختصاص یافته به محصوالت مختلف را می توان بدست آورد و با توجه به عملکرد محصول مورد نظر
منطقه و تقاضاي موجود براي آن، تولید مازاد بر نیاز جهت صادرات و یا کسري در تولید به عنوان مقدار واردات الزم جهت 

آببه عبارت دیگر تجارت (مجازي آباین صادرات یا واردات محصول با صدور یا ورود . تأمین تقاضاي موجود می باشد
.مبادله شده را به دست می دهدمجازي آبهمراه است و مقدار ) مجازي
ریزي ریاضی استفاده یاري از روش برنامهآببراي آبیافتن الگوي مطلوب تولید محصوالت با هدف کاهش مصرف براي 

وري استفاده در واقع هدف اصلی این است که بهره. گرددیاري حداکثر میآببراي این منظور سود خالص حاصل از . شودمی
در دسترس و تقاضا آبهاي زمین، ع هدف در این الگو حداکثرسازي سود کل با توجه به محدودیتآبت. دآبافزایش یآباز 

.براي محصوالت کشاورزي است
:ع هدف به صورت زیر استآبفرم ریاضی ت

ام در iقیمت سرمزرعه محصول Pijدر هر یک از مناطق تحت بررسی، ) x(سود خالص محصوالت کشاورزي TPکه در آن 
هزینه کشت محصول Ccijام،jام در ناحیه iعملکرد محصول Yijام، jام در ناحیه iسطح زیر کشت محصول Aij، امjحیه نا
i ام در ناحیهj ،امWcj در ناحیهآبهزینهj ام وWdijمورد نیاز براي محصول آبi ام در ناحیهjباشدام می.

:گرددهاي زیر بهینه میع با توجه به محدودیتآباین ت
: محدودیت زمین- الف

:   آبمحدودیت -ب

:         محدودیت تقاضا براي محصول-ج

TDتخصیص داده شده به کشاورزي و آبکل Waل کشت در مناطق مورد بررسی، آبمجموع زمینهاي قAaباال روابطدر 

. باشدکل تقاضاي محصوالت کشاورزي می
روش حداقل سازي هزینه) ب
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مورد آبمربوط به کشت محصول است و بخشی دیگر مربوط به کل تولید سازي هزینه، بخشی از هزینه در روش حداقل
نیز می باشد حداقل می آبع را با توجه به قیودي که حاوي محدودیت آبنیاز محصول جهت کشت می باشد، که این ت

ت را بدست آورده و با توجه به تفاوت آن با سطح زیر کشت حداقل کننده هزینه براي محصوالت متفاوترتیببه این .  کنیم
) مجازيآب(آبتقاضاي موجود از آن محصول در بازار، میزان واردات یا صادرات آن محصول و به تبع آن مقدار مبادله 

.حاصل می گردد

ام در iسطح زیر کشت محصول Aijدر هر یک از مناطق تحت بررسی، ) x(هزینه محصوالت کشاورزي Cفوقرابطهدر
ام و jدر ناحیه آبهزینه Wcjام، jام در ناحیهiهزینه کشت محصول Ccijام، jام در ناحیه iعملکرد محصول Yijام، jناحیه 
Wdijمورد نیاز براي محصول آبi ام در ناحیهjباشدام می.
:گرددهاي زیر بهینه میع با توجه به محدودیتآباین ت
: محدودیت زمین- الف

:   آبت محدودی-ب

:         محدودیت تقاضا براي محصول-ج

TDتخصیص داده شده به کشاورزي و آبکل Waل کشت در مناطق مورد بررسی، آبمجموع زمینهاي قAaباال روابطدر 

.باشدکل تقاضاي محصوالت کشاورزي می
مجازيآبستانده از -تحلیل داده) ج

آبمنابعبه عنوان یک استراتژي مفید وملموس در بهبود کارایی استفاده از مجازي بین کشورها می تواند آبتجارت 
مجازي بین آبی میزان جریان آببراي ارزی.باشدآبی در کشورها یا مناطق داراي کمبود آبجهانی و رسیدن به امنیت 

اما . مجازي هر واحد استآبدر مقدار کاالها ، ضرب مقادیر تجارت شده )2003هوکسترا و هانگ (کشورها، رهیافت پایه 
مجازي به آبمجازي به تولید غالت و فرآورده هاي دامی محدود شده و مطالعات مربوط به تجارت آبمطالعات مربوط به 

.تجارت مواد غذایی محدود شده است
استفاده ستانده- مجازي بین بخشهاي مختلف اقتصادي یا صنعتی می توان از مدل دادهآببراي تخمین میزان انتقال 

نتایج حاصل . مجازي استآبستانده در مطالعات –این کار از زمره اولین کارها در خصوص کاربرد تحلیل هاي داده . کرد
.حمل شده در کاالها آشکار می کندآبو تجارت آباز این تحلیل ها موضوع مهمی را در خصوص استفاده بهینه از 

مجازي، می توان از انجام کارهاي خسته کننده در خصوص برآورد آبراي تجارت ستانده ب-با استفاده از تحلیل هاي داده
یک محصول صنعتی یا یک محصول نهایی شامل دو بخش در نظر آبمقدار . کردابمحصوالت خاص اجتنآبحجم 

مورد بآمعادل میزان آبمصرف مستقیم . غیر مستقیمآبمستقیم و مصرف آبمصرف : گرفته می شود، که عبارتند از
اما تولید چنین محصولی عموماً مستلزم استفاده از مواد خام متعدد و سایر کاالها و خدمات .نیاز در تولید آن محصول است

میزان است که در محاسبه آباي خودش مستلزم مصرف ي واسطهدر مراحل مختلف فرآیند تولید است که تولید این نهاده
آباي می تواند تحت عنوان مصرف این نهاده هاي واسطهآبمقدار . نشده استمصرف شده در محصول نهایی وارد آب

.محصول نهایی استآبمستقیم تشکیل دهنده کل مقدار آبغیرمستقیم نامگذاري شود که جمع آن با مصرف 
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قیم کاالها را مستقیم و غیرمستآبستگی هاي درونی مقدار ابستانده اقتصادي به ما اجازه می دهد تا و–تحلیلهاي داده 
مجازي محصول نهایی بدون نیاز به آبمقدار اي را بهمجازي تمامی نهاده هاي واسطهآباین روش مقدار . تعیین نماییم

.  یند تولید نشان می دهدامراجعه به مراحل جزئی فر
گروه 5کشاورزي را در بخش هاي تولیدي در این روش . مجازي کاربرد داردآبستانده براي تحلیل تجارت _مدل داده

. استماهیگیري و کشت و زرع، جنگل، دام، کشاورزي: که شاملنماییمطبقه بندي می عمده 
:ماتریسی ارائه شودروابطستانده از یک اقتصاد ممکن است با - یک مدل داده 

ماتریس ضرایب فنی و واردات، صادرات، ی، تقاضاي داخلی نهای، )خروجی(بردار مقادیر محصولکه در آن 
.مانریس شناسایی هستند

:تغییرات کل محصول از صادرات و واردات نتیجه می گردد که به صورت زیر می باشد

همچنین  . الزم استصادرات به اندازه می باشد که براي کل محصول ، افزایش در که در آن  
تولید در داخل بخواهد واردات به اندازه میزان کل محصول اضافی مورد نظر است در حالیکه ، 

.شود
در بخش آبمجازي، ضریب استفاده مستقیم از هر واحد آبستانده براي تحلیل - به منظور منطقی کردن مدل داده

براي تولید توسط بخش اقتصادي تقسیم بر کل آبر با کل مصرف آباقتصادي را تعریف می کنیم، که این ضریب بر
.محصوالت تولید شده، می باشد

مقدار کل محصوالت تولید شده می مصرفی در تولید و آبکل ام، در بخش آباستفاده مستقیم از هر واحد که 
.بر اساس ارزش پولی محصول می باشد، ولی ممکن است بر اساس مقدار تولید بیان شودآبدر اینجا استفاده از . باشد

را آببا توجه به نهاده هاي واسطه اي مورد نیاز در فرآیند تولید توسط بخش اقتصادي، ضریب کل استفاده از هر واحد 
:معرفی می کنیم

ام و در بخش آبکل استفاده از هر واحد که در اینجا، 

و در در نظر گرفته شده استام بخشي تولیدي که به عنوان نهادهام نشان دهنده سهم نسبی محصول بخش رابطهاین 
.استتولید شده ام توسط بخشاست که ام ش نهاده بخمیزان آن 

نهاده واسطه اي یا مصرف غیر آبمقدار . هستند که در دسترس می باشندآبمقادیر سمت راست، مصرف مستقیم 
ستگی آبوان نهاده، وبه عنآببا توجه به مطالب بیان شده، مقادیر . ام معموالً مشخص نیستتوسط بخش آبمستقیم 

:باید ماتریس شناسایی را بدست آوریم. ی شودآببخس ش هاي مختلف اقتصادي ممکن است ارزیآبل بین مصرف آبمتق

ماتریس سهم نسبی نهاده ايو آببردار استفاده مستقیم از هر واحد ، آببردار کل استفاده از هر واحد 
آب، از استفاده مستقیم از آبستانده اي، تعداد واحد مورد استفاده از -با چنین فرمول سازي داده. واسطه اي می باشند

.ل تعیین می باشدآبق
ی را بدست می آوریم که اگر این صادرات و واردات را آبضرب می گردند، مازاد آبوقتی صادرات و واردات در کل مصرف 

.می کردیم مورد نیاز بودبه صورت محلی تولید
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ازیکیتواندباال مییآبنیازبامحصوالتیبادارندنیازکمتريآببهکهمحصوالتیکشتکردنجایگزینکلی،طوربه

است ربهتآبمصرفکارآییافزایشمنظوربه.در مناطق کم آب کشور باشدکشاورزيساختاراصالحبرايهاگزینه
ترتیببدینوشوندکاشتهدر مناطق مشخص کمترآبوريبهرهبامحصوالتجايبهبیشترآببهره وريبامحصوالتی

صادراتوتولیدافزایش. ذخیره گرددداخلی،ضروريمصارفسایروباالتراقتصاديارزشدارايبراي تولیداتآب
ده و از طرف دیگر ارزش اقتصادي ناچیزي در بازارهاي جهانی دارند و نیز تی که در تولید آنها نیاز به آب زیادي بومحصوال

وارد کردن محصوالت و کاالهایی که نیاز آبی کمی داشته و تولید آنها در داخل می تواند با بهره وري باال و مصرف آب 
ایرانمانندیآبکم ر کشوردغذاییموادبلندمدتامینتوآبمنابعآیندةبرايآوراندك صورت پذیرد، سیاستی زیان 

از این رو الزم است مسوالن بخش آب در زمینه یافتن مزیت هاي نسبی کشور در تولید محصوالت مختلف .بودخواهد
کشاورزي با در نظر داشتن محدودیت منابع آب زیرزمینی تالش نموده و در جهت صادرات و واردات بهینه و مطلوب کاالها 

عالوه بر این تعیین استانهایی که در . رین فشار بر منابع آب زیرزمینی وارد گردد اقدام نمایندو خدمات به نحوي که کمت
کشت محصوالت مختلف کشاورزي داراي مزیت نسبی بوده و مصرف آب مجازي در تولید محصوالت در آنها کمتر است 

موضوع . کشور را به همراه داشته باشدامري است که می تواند تخصیص بهینه کشت با توجه به محدودیت هاي هر استان و
آب مجازي در آینده اي نه چندان دور قطعا بیشتر اهمیت و نقش خود را در تجارت بین المللی بین کشورها ایفا خواهد 
نمود پس ضروري است از اکنون مطالعات و بررسیهاي بیشتري در خصوص این موضوع و سایر موضوعات مرتبط با منابع 

استفاده از .زمینی با هدف افزایش کارایی و ارتقاء بهره وري کاشت محصوالت و مصرف آب صورت پذیردزیرآب سطحی و 
مدلها و الگوهاي مختلف حداکثر سازي سود، حداقل سازي هزینه و مدلهاي داده ستانده می تواند در تعیین میزان مطلوب 

ي منابع از جمله محدودیت آب و در نظر داشتن موضوع صادرات و واردات کاالها و خدمات مختلف با توجه به محدودیت ها
.تجارت آب مجازي مورد استفاده قرار گیرد که الزم است روي آنها بررسی و تحقیق بیشتري صورت گیرد

مراجع
.یاري و زهکشی ایرانآبکمیته ملی ، "مجازيآبمقدمه اي بر ") 1387(.و برقی، ي. ، خالدي، ه.احسانی، م.١

.ادبیات جهانی و کاربرد در ایران: مجازيآبتجارت ") 1385(.ا.ر،یآبسهرو.ر،اردکانیان.٢
، مجله علوم و "مجازي در منطقه مرودشتآببررسی جنبه هاي محدودکننده تجارت ")1387. (و  بخشوده، م. ح،دهقانپور.٣

.صنایع کشاورزي ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزي
، مؤسسه پژوهشی مهندسی "یآبزاري براي تضمین امنیت غذایی و آب: مجازيآبت تجار") ؟. (ر.و عرب، د. رجبی هشجین، م.٤

.راهبرد دانش پویا
مجازي و مبادله محصوالت غذایی در ایران آب"، )1386. (ا.و امین سیچانی،س. ، افیونی، م.ف.، موسوي، س.، یانگ، ه.روحانی، ن.٥

یاري و زهکشی آبیاري وزهکشی اصفهان،کمیته ملی آباي مجموعه مقاالت دومین همایش کمیته منطقه"و استان اصفهان
.1-23آذر، 15اصفهان، 

.پایان نامه،")تربت جام-مطالعه موردي دشت فریمان(مجازيآبتعیین الگوي زراعی پایدار با تأکید بر ")1386. (محمدیان، ف.٦
٧. Allan, J.A. (٢٠٠٢) “Virtual water eliminates water wars? A case study from the Middle East” Virtual

water trade - proceedings of the international expert meeting on virtual water trade, ١٣-١٢ December,
Netherlands.

٨. Hoekstra, A.Y. (٢٠٠٢) “Virtual water: An introduction” Virtual water trade - proceedings of the
international expert meeting on virtual water trade, ١٣-١٢ December, Netherlands.

٩. Hoekstra, A.Y. and Hung, P.Q. (?) “Virtual water trade - A quantification of virtual water flows
between nations in relation to international crop trade” ?,?(?):?-?.

١٠. Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (٢٠٠٢) “Virtual water trade: A quantification of virtual water
flows between nations in relation to international trade of livestock and livestock products” Virtual
water trade - proceedings of the international expert meeting on virtual water trade, ١٣-١٢ December,
Netherlands.

١١. Ip,W.C.,Wong, H., Jun, X., Zhu, Y. and Shao, Q. (?) “Input-output analysis of virtual water trade
volume of Zhangye” ?,?(?):?-?.



١٥

١٢. Kumar, V. and K.Jain, S. (٢٠٠٧) “Status of virtual water trade from India” Current science, ٩٣
(٨):١٠٩٩-١٠٩٣.

١٣. Liu, J., Zehnder, A.J.B. and Yang, H. (٢٠٠٧) “Historical trends in china’s virtual water trade”
International water resources association, (١)٣٢: ٩٠-٧٨.

١٤. Montesinos, P., Camacho, E., Campos, B. and Rodríguez-Díaz, J. A. (٢٠١٠) “Analysis of virtual
irrigation water. Applicationto water resources management in a mediterranean river basin” Water
resour manage,?(?):?-?.

١٥. Renault, D. (٢٠٠٢) “Value of virtual water in food: Principles and virtues” Virtual water trade -
proceedings of the international expert meeting on virtual water trade, ١٣-١٢ December, Netherlands.

١٦. Roson, R. and Sartori, M. (٢٠١٠) “Water scarcity and virtual water trade in the Mediterranean.

١٧. ang, H., Wang, L., Abbaspour, K.C. and Zehnder, A.J.B. (٢٠٠٦) “Virtual water trade: an assessment of
water use efficiency in the international food trade ” Hydrology and earth system sciences, .: ٤٥٤-٤٤٣.


