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چکیده

The concept of virtual water trade refers to transact of the
water consumed for production of goods and agricultural
products through international trade. The Anthony Allan
introduced this concept to improve global water used efficiency. In this paper, the original theory of Allen has been
investigated through incorporating virtual water as a factor
of production in Heckscher-Ohlin international trade model. The results indicate that contrary to Allen's initial optimistic forecasts, virtual water trade increased the pressure on
water resources in some countries. This pattern may be the
consequence of the following causes: (1) the imbalance of
production factors relative to one another (especially water
to land) in the agricultural sector (2) the inefficient agricultural water pricing, (3) government's agricultural incentive
policies, and (4) barriers to free trade. Then, we have investigated the experiences of using the virtual water concept
from the perspective of policy making on sustainable water
resources management in the framework of similar countries to Iran and also, the parallel policy options.

 به داد و ستد آب مرصف شده برای تولید1مفهوم تجارت آبمجازی
کاالها و محصوالت کشاورزی از طریق مبادله آنها بین کشورها
 تونی آلن با طرح این مفهوم بر کارایی آن جهت بهبود.اشاره دارد
 در این مقاله با بررسی.مسأله توزیع نابرابر آب در جهان تأکید کرد
ابعاد تجارت آب مجازی از منظر مدل تجارت بینامللل هکرش
 نظریهی اولیه آلن بررسی و بر خالف پیشبینی خوشبینانه،2اولین
اولیه مشخص شد که تجارت آب مجازی حتی در برخی کشورهای
 این.کمآب ممکن است موجب تشدید فشار بر منابع آب شود
) نامتوزان بودن1( الگو ممکن است به دالیل مختلفی از جمله
،نسبت عوامل تولید (مخصوصاً آب به زمین) در بخش کشاورزی
) سیاستهای تشویقی3( ،) قیمتگذاری نادرست آب کشاوزی2(
 در ادامهی مقاله.) موانع تجارت آزاد مشاهده شود4( دولت و
تجارب استفاده از مفهوم آب مجازی از منظر سیاستگذاری در
مدیریت پایدار منابع آب در قالب تجارب کشورهای مشابه ایران
مورد بررسی قرار گرفت و گزینههای سیاستی موازی نیز طرح و
.بررسی شد

Keywords: virtual water, international trade, water shad-

، ارزش سایه آب، تجارت بینامللل، آب مجازی:واژههای كلیدی
.سیاستگذاری منابع آب

ow price, policy making of the water resources.
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مقدمه

رسیده است .منودار نشاندهندهی کاهش رسانه منابع آب در دنیا
است که علّت اصلی آن را میتوان رشد جمعیت دانست .از میان
دالیل دیگر میتوان به از دست دادن منابع آب شیرین به خاطر مسائل
تغییر اقلیم نیز اشاره کرد .سه منودار دیگر در این شکل نیز نابرابری
توزیع آب را نشا ن میدهد .شکل ( -1ب) نشاندهندهی افزایش
نابرابری با معیار رضیب تغییرات است .شکل ( -1ج) نشاندهندهی
افزایش رضیب جینی توزیع رسانه آب بین کشورها و درنتیجه افزایش
نابرابری است .معیار دیگر چولگی توزیع است (شکل -1د) ،منودار
نشان میدهد که چولگی توزیع آب بین کشورهای مختلف نیز بیشرت
شده است .بنابراین در عین اینکه منابع آب دنیا در حال کاهش است،
درجه نابرابری توزیع این منابع نیز در حال افزایش است.

توزیع نابرابر منابع آب تجدیدپذیر در جهان مسئلهای است که توجه
محققین رشتههای مختلف را به خود جلب منوده است .این توزیع
نابرابرعلیالخصوصزمانیبحرانیترمیشودکهدرکنارتصویرتوزیع
جمعیت مورد توجه قرار بگیرد .رسانه جهانی آب  6000مرت معکب و
در ایران حدود  1600مرتمکعب به ازای هر نفر است .نگاهی دقیقتر
به آمارهای توزیع رسانه آب بین کشورهای مختلف و در طول  4دهه
از حیث درجه نابرابری در توزیع مؤید افزایش این نابرابری در محور
زمان است (شکل  .)1شکل (-1الف) نشاندهندهی متوسط رسانه آب
در دنیا است که از حدود  13000به عددی حدود 6هزار مرتمکعب

شکل ( -1الف) منودار رسانهی آب در طول  4دهه (ب) رضیب تغییرات توزیع رسانه آب (ج) رضیب جینی (د) چولگی.
هر چهار منودار نشاندهندهی افزایش نابرابری توزیع در طول زمان است.

پدیده دوم موضوعی بدیهی نیست ،چرا که این کاهش میتوانست
برای همه کشورها یکنواخت باشد ،در حالی که در طول زمان
نابرابری بدتر شده است .نتیجتاً راهحلهایی راهگشا هستند که
نهتنها کارایی را در استفاده از منابع آب زیاد کند بلکه به نوعی این
نابرابری توزیع را هم مرتفع سازد .مفهوم «آب مجازی» از مفاهیم
نظری است که در پاسخ به این نگرانی معرفی شد.
مفهوم آبمجازی اولین بار توسط تونی آلن 3در مجموعه ای از مقاالت
منترش شده در سالهای  93الی  97میالدی پیشنهاد شد .تحلیل اصلی
آلن بیشتر معطوف به تحلیل تنشهای سیاسی ناشی از کمبود آب
در منطقهی خاورمیانه و شامل آفریقا بود .این نظریه مدعی است
در صورتی که موانع تجارت بین کشورهای کمآب و کشورهای پرآب
رفع شود ،آب مورد نیاز کشورهای کم آب میتواند به صورت پنهان
درمحصوالتتجاریعلیالخصوصمحصوالتکشاورزیبینکشورها
مبادله شود .به زبان اقتصادی با اینکه توزیع منابع آب به صورت
پیشینی 4ممکن است نابرابر باشد ولی با اجازه دادن به تجارت
نرشیه آب و توسعه پایدار

محصوالت (و نه لزوماً تجارت خود آب) توزیع پسینی« 5مرصف» آب
در کشورهای مختف ممکن است به برابری نزدیک شود.
در این مقاله قصد داریم تا با رویکرد اقتصادی از سه منظر مفهوم
آب مجازی را مورد بررسی انتقادی قرار دهیم:
( )1منظر اثباتگرایانه :6آیا این مفهوم میتواند الگوی تجارت بینامللل
(علیالخصوص محصوالت کشاورزی) را توضیح دهد؟ به عبارت دیگر
آیا آب را میتوان مانند سایر نهادههایی نظیر کار ،رسمایه و  ...به
عنوان عامل مزیت نسبی بین کشورها به حساب آورد؟
( )2منظر هنجاری :7پیامد رفاهی آب مجازی چیست؟ آیا توجه به
مفهوم آب مجازی در رفاه موثر است؟ و وجه تفارق آب با سایر
نهادهها چیست؟
()3منظرسیاستگذاری:سیاستکشاورزیدولتهاچگونهمیتواند
با در نظر گرفنت تجارت آبمجازی به توزیع بهرت آب کمک کند؟
قیمتگذاری محلی آب باید از چه سیاستهایی پیروی کند تا کارایی
سود به حداکرث خود برسد؟
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بنابراین این مقاله در نهایت با تأکید بر رویکرد سوم (رویکرد
سیاستگذاری) به دنبال یافنت پاسخ پرسشهای فوق است .برای
این منظور با  3عنوان مرور پیشینه و ادبیات موضوع ،تجارت آب

مجازی از منظر مدل اقتصاد بینامللل و سیاستگذاری منابع آب و
تجارت آب مجازی به بحث در این موضوع میپردازد.

مرور پیشینه و ادبیات موضوع

اردن و فرات ،احتامل وقوع جنگ در ادبیات سیاسی آن پُررنگ بود.
ب مجازی بررسی تأثیر تجارت آزاد
در واقع هدف از طرح مفهوم آ 
بر شدت تنش در اقتصاد سیاسی آب است.
تجارت آب مجازی عمدتاً مربوط به محصوالت کشاورزی و دامی
است .این رقم در حدود  700تا  1100کیلومرتمکعب است؛ در حالی
که مرصف کشاورزی آب جهان حدود  5400کیلومرتمکعب میباشد
( 15الی  )% 20و بنابراین سهم بزرگی ندارد .از منظر اقتصاد دو اثر
قابل رویت است )1( ،هموارسازی نابرابری ( )2کارایی ناشی از تجارت.
تخمینها گویای رصفهجویی حدود 500کیلومرتمکعب در اثر تجارت
آب مجازی در دنیا است (  8الی .)%10بنابراین آمار نشاندهندهی آن
است که این مفهوم در عمل هم کارایی سود دارد و هم به توزیع بهرت
کمکمیکند.

آلن طی سالهای  93تا  97میالدی ،نقدی بر دیدگاهی که پیشبین ی
میکرد جنگهای آینده جنگ آب است ،وارد منود .او معتقد بود
این نگاهی کوتهبینانه و بیش از حد بدبینانه است .او تجارت
محصوالت نهایی کشاورزی را راهحلی برای رفع توزیع نابرابر منابع
آب میدانست .عمده دلیل این موضوع ارزانتر بودن تجارت
محصول نهایی بین هزار تا ده هزار برابر در مقابل تجارت فیزیکی
آب است .بنابراین کشورهای کمآب با تجارت محصوالت نهایی
میتوانند منابع آب محدود خود را رصف فعالیتهای باارزشتر
منایند .طرح این مفهوم در ابتدا ناظر به منطقه خاورمیانه و شامل
افریقا بود؛ منطقهای که به علّت مناقشات آبی در حوزه رودخانه

شکل  -2رسانه منابع آب و خالص واردات آب مجازی؛ تنها زیر آستانهی بحرانی  Cرابطهی معناداری
بین منابع آب و واردات غالت دیده میشود ( Yangو )2007 ،Zehnder

بر اساس نظریه آب مجازی اگر منابع آب یک کشور کمرت باشد باید
واردات آب مجازی آن کشور بیشرت باشد تا هموارسازی در کمیابی
آب اتفاق بیفتد .شکل ( )2در محور افقی رسانه منابع آب و در محور
غلت (آب مجازی) را نشان میدهد .تنها
عمودی خالص واردات ّ
زیر یک آستانه بحرانی در محور افقی (رسانه منابع آب) این رابطه
قابل مشاهده است .به عنوان مثال این رابطه برای کشورهایی مثل
عربستان و امارات با برخورداری از منابع آب کم مشاهده میشود.
سمت دیگر پیشبینی نظریه تجارت آبمجازی این است که چنانچه
کشوری از منابع آب زیاد برخوردار باشد صادرکننده خالص آب خواهد
بود .شکل ( )3که منابع آب و صادرات آبمجازی را نشا ن میدهد
بیانگر وجود رابطه آماری کوچکی (رضیب رگرسیون کوچک) است.
تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاستگزاری
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شکل  -3رابطه منابع آب تجدیدپذیر با خالص
صادرات آب مجازی ()2010 ،Wichelns
قدوسی ،ح .و داوری ،ح.

در شکل ( )4متغیر زمین قابل کشت جایگزین آب شده است .این
منودار رابطهی بهرتی را میان صادرات آب مجازی و زمین نشان
میدهد .لذا پیشفرض اولیه که کشورهای پرآب به کشورهای ک مآب،
آب صادر خواهند کرد برقرار نیست .این مسأله را این چنین میتوان
توضیح داد که کشورها برای صادرات آب مجازی در قالب محصوالت
کشاورزی و دامپروری باید نسبت متوازنی از آب ،نیروی کار و زمین
را در اختیار داشته باشند .در نتیجه برخورداری از منابع آب به تنهایی
منیتواند به تولید و صادرات محصوالت دارای آبمجازی بیانجامد.

در تحقیق  Debaereرابطهی برخورداری از منابع آب و تولیدات و
محصوالت آببر مورد بررسی قرار گرفته است .مطابق شکل (،)5
رابطهی  5دهک باالی کشورهای پرآب (با رسانه بیش از 4924
مرتمکعب) با صادرات محصوالت آب بر به ازای هر دهک به تصویر
کشیده شده است ( .)2014 ،Debaereمشاهده میشود با حرکت
به سمت محصوالت با نیاز آبی باالتر ،سهم کشورهای پرآب در تولید
جهانی آن محصول زیادتر میشود .بنابراین کشورهای پرآب در سطح
یک محصول بیشتر به سمت تولید محصوالت آببر متامیل هستند،
ولی وقتی آب موجود در همه محصوالت را تجمیع کنیم لزوماً چنین
نتیجهای را در سطح کالن مشاهده منیکنیم.

شکل  -4رابطه زمین قابل کشت و خالص صادرات
آب مجازی)2010 ،Wichelns( ،

شکل  – 5کشورهای پرآب و سهم آنها در صادرات
محصوالت آببر ()2014 ،Debaere

نقدهای اقتصادی به مفهوم آب مجازی
طرح مفهوم آبمجازی به عنوان عاملی جهت آگاهسازی مردم و
سیاستگذاران به منظور اطالعرسانیِ تأثیر الگوی مرصف بر منابع
آب اثربخش بوده است .با این وجود سه نکتهی مهم در رابطه با
تأثیر تصمیم مرصفکننده بر آب رصفهجویی شده از مرصفنکردن
محصوالت با ردپای باال وجود دارد .اولین نکته شائبهای است که اعالم
اعداد ردپای آب در جداولی مانند جداول ( )1و ( )2در مرصفکننده
ایجاد میکند .محتوای آب مجازی یک کیلوگرم گوشت گاو حدود
 13/5مرتمکعب آب اعالم میشود .این عدد به هیچ عنوان بیانگر

میزان آب رصفهجویی شده حاصل از نخوردن یک کیلوگرم گوشت
در کشور محل مرصف (ایران) نیست ،چرا که ارزش کمیابی یا ارزش
سایه آب 8در محل مرصف با محل تولید آن برابر منیباشد .به عنوان
مثال نخوردن گوشت در ایران به طور غیرمستقیم موجب کاهش
مرصف آب در فرایند کشاورزی و فرآوری گوشت در برزیل میشود
و بر منابع آب ایران تأثیری ندارد .عالوه بر آن اهمیت و ارزش
رصفهجویی یک لیرت آب در منطقه میانی ایران با مث ًال جنگلهای
آمازون یکسان نیست .در نتیجه با توجه به الگوی مرصف و مکان
تولید و مرصف هر محصول و منایه آبی مربوط به آن بایستی ردپای
محصوالت غذایی محاسبه و اطالعرسانی شود.

جدول  -1آب مجازی موجود در محصوالت دامی و
کشاورزی اساسی ( Zimmerو )2003 ،Renault

جدول  -2سناریوهای تأثیر الگوی غذایی بر ردپای
آب ( Renaultو )2000،Wallender

محصوالت دامی
و کشاورزی
گوشت گاو
مرغ
دانه سویا
تخم مرغ
برنج
گندم
شیر
نرشیه آب و توسعه پایدار

آب مجازی مورد استفاده
سناریوهایتأثیرالگویغذاییبرردپایآب (مرتمکعب بر نفر بر روز)
5/4
بدون رژیم
4/6
 25درصد کاهش فرآورده های دامی
4/8
جایگزینی 50درصد گوشت گاو با مرغ
4/4
جایگزینی 50درصدگوشتقرمزباسبزیجات
3/4
 50درصد کاهش فرآورده های دامی
2/6
رژیم سبزیجات
1
حداقلرژیمغذاییبرایبقایزیستی

آب مجازی موجود در هر
محصول (مرت مکعب بر تن)
13500
4100
2750
2700
1400
1160
790
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نکتهی دوم ثابت نبودن ردپای آب است .باید توجه داشت که
ردپای آب اعالم شده در جداولی نظیر جدول ( )1میانگین ردپای
تولید محصوالت در جهان است و این عدد با توجه به منایهی آبی،
بهرهوری زمین و فناوری تولید در هر مکان متفاوت است .در نتیجه
باید بین مفهوم آب مجازی نهایی 9و متوسط تفاوت گذاشت.
این اعداد بیانگر متوسط ردپای آب است و به معنی ردپای آخرین
واحد تولید شده نیست .به طور مثال رقم13هزار برای یک تن گوشت
گاو متوسط کل تکنولوژیهای تولید دنیا است ،ولی آخرین واحد
گوشتی که تولید شده ممکن است با  40هزار لیرت آب تولید شده
باشد؛ به این دلیل که تولید همیشه از واحدهای کارا حرکت کرده و
به سمت ناکارا میرود .در نتیجه برای اطالعرسانی عموم مردم از تأثیر
نحوهی مرصف بر ردپای آب بایستی ردپای آخرین واحد تولید شده را
اعالم منود .با استناد به مطالعات انجام شده این عدد به طور تقریبی
دو برابر میانگین است.

نکته سوم این است که در کشاورزی بهرهوری و هزینه تولید مدام در
هر حال تغییر است و میزان آب مجازی مشاهده شده ماحصل یک
تعادل عمومی در تولید کالن کشاورزی دنیا است که ممکن است در
نتیجه تغییر تولید و مرصف سایر محصوالت دستخوش تغییر شود.
در نهایت به منظور آگاهیرسانی بهرت به مرصفکنندگان باید تأثیر
تغییر رژیم غذایی بر میزان استفاده از منابع آب را با در نظر گرفنت
موارد زیر انجام داد.
 -1تفکیک مفاهیم ردپای آب محصوالت و میزان آب رصفهجویی
شده در صورت تغییر مرصف
 -2تفکیک محصوالت بر اساس مکان تولید و مرصف و میزان آب
رصفهجویی شده در محل مرصف
 -3تفکیک محصوالت بر اساس منبع آب تولیدی (آب سبز یا آب آبی)
 -4اطالعرسانی میزان آب رصفهجویی بر اساس آخرین واحد تولید
شده.

آب مجازی در ایران
ایران با برخورداری از رسانه آب  1600مرتمکعب جزء کشورهای
خشک و نیمهخشک دستهبندی میشود؛ بنابراین با اتکا بر پیشبینی
آقای آلن ایران میبایست واردکنندهی خالص آبمجازی باشد .بررسی
آمار صادرات و واردات بر خالف انتظار نشاندهندهی صادرات آب
مجازی در ایران است .با توجه به شکل (( )6تراز تجاری آب مجازی)
ایران نهتنها صادرکننده آبمجازی است بلکه تقریباً متامی این آب را
از منابع کمیابش تأمین میکند )2013( Vanham .در تحقیقی به
رضورت تفکیک آب آبی و آب سبز در ردپای آب مجازی و تجارت
آن اشاره کرده است .در شکل ( )7کشورهای صادرکنندهی آبمجازی
دیده میشوند که تقریباً متامی آب مورد استفاده در محصوالت
صادراتیشان از منابع آب سبز 10تأمین شده است .شکل ( )8نیز
نشاندهندهی منابع ردپای محصوالت تجاری ایران به تفکیک آبهای
سبز ،آبی و خاکسرتی است .بر خالف انتظار مشاهد ه میشود که ایران
خالص صادرات آب آبی و واردات آب سبز دارد .این بدان معنی است
که ایران منابع آب ارزشمند خود را صادر میکند و منابع کمارزشتر
آب سبز را از سایر کشورها وارد میکند.

شکل  -7صادرات آب مجازی به تفکیک آب سبز
و آبی Yang ( ،و )2008 ،Zehnder
تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاستگزاری

شکل  -6تراز تجاری آب مجازی به تفکیک منابع
کمیاب و کل ( Lenzenو همکاران)2013 ،

شکل  -8تجارت آب مجازی ایران به تفکیک آب سبز ،آبی
و خاکسرتی ( Mekonnenو )2011 ،Hoekstra
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مد لهای اقتصاد بینامللل

جابهجایی به شامر میروند.
این مدل با طرح مفهوم مخروط تولید اشاره دارد به اینکه اگر
محصول کشاورزی اول و دوم در هر دو کشور بر روی یک خط
تکنولوژی تولیدشوند ،آنگاه ترکیب آب و زمین در هر دو کشور
برای هر دو محصول برابر خواهد بود و در نتیجه هر کشوری
متناسب با ترکیب آب و زمین ،ترکیب خطی متفاوتی از تولید کاالی
اول و دوم را دارا خواهد بود .به این معنی که در دو کشور هر
دو کاال تولید میشود ،ولی تعدادی که تولید میشود با یکدیگر
متفاوت است .در این حالت کمیابیها با هم برابر میشوند .ولی
حالت غیرنرمال در این رویکرد زمانی رخ میدهد که کشوری از
یکی از منابع بسیار و از دیگری کم داشته باشد؛ مث ًال آب فراوان
و زمین اندک یا بالعکس .در این حالت قاعده برابریهای نسبیِ
کمیابی نقض میشود.
با در نظر گرفنت عوامل آب و زمین به عنوان عوامل تولید در تولیدات
کشاورزی ،صحت و سقم پیشبینی مدل  HOرا در مورد تجارت
آبمجازی بررسی میکنیم .نسبت برخورداری از آب و زمین را
میتوان در شکل ( )9به تصویر کشید.

مدل ریکاردین 11با مطرح منودن مفهوم مزیتنسبی در نهادههای
تولید نظیر کار و رسمایه و همچنین فناوری تولید محصوالت،
پیشبینی میکند با آغاز تجارت بین دو کشور ،آنها تنها به تولید
محصوالتی میپردازند که در آن دارای مزیت نسبی هستند .در
مدلی سادهسازی شده میتوان دو کشور ،دو کاال و دو عامل
تولید را در نظر آورد .کشوری که در تولید کاالی  1دارای مزیت
نسبی است صادرکنندهی آن کاال و دیگری واردکنندهی آن خواهد
بود .مفهوم مزیت نسبی نیز با مقایسه هزینه-فرصت بهرهبرداری
از عامل  1در کاالی  1بین دو کشور بیان میشود.
مدل Heckscher-Ohlinا( )HOدر مقابل پیشبینی میکند
ت نسبی میان کشورها نیست که وضعیت تولیدات
که تنها مز ّی 
را مشخص میکند بلکه نسبت برخورداری از عوامل تولید کشور
نیز بر وضعیت تولیدات در آن کشور موثر است .برای مقایسه
این دو مدل (با فرضهای؛ دو کشور ،دو کاال و دو عامل) ،مدل
ریکاردین نتیج ه میگیرد کشور ( 1دارای مزیت نسبی در عامل کار)
تنها محصوالت کاربر و کشور  ( 2دارای مزیت نسبی در عامل
رسمایه) تنها محصوالت رسمایهبر تولید کند .با این وجود مدل HO
امکان تولید هر دو محصول (کاربر و رسمایهبر) را در هر دو کشور
پیشبینی میکند؛ ولی کشور ( 1دارای مزیتنسبی در عامل کار) را
صادرکنندهی خالص محصوالت کاربر و کشور ( 2دارای مزیت نسبی
در عامل رسمایه) را صادرکنندهی خالص محصوالت رسمایهبر توصیه
میکند .در مورد مسأله آبمجازی ،مدل  HOپیشبینی میکند که
کشور برخوردار از منابع فراوان آب بایست صادرکننده محصوالت
آببر و در نتیجه آبمجازی باشد و کشور کمآب نیز وارد کنندهی
آب مجازی باشد.
بدیهی است که جابهجایی عوامل تولید نظیر کار و رسمایه بین
کشورها  -در صورت رفع موانع جابهجایی عوامل -موجب توزیع
بهینه آنها میان کشورها ،متناسب با بازده کار یا رسمایه شود و
در نتیجه کمیابی نسبی این عوامل در نقاط مختلف یکسان گردد.
یکی دیگر از نتایج مدل  HOاین است که جابهجایی محصول
نهایی و تجارت آن ،بدون جابهجایی خود عوامل موجود در آن،
به برابرشدن قیمت نهادهها در دو کشور میانجامد .در نتیجه
مدل  HOپیشبینی میکند تجارت آبمجازی بین دو کشور منجر
به برابرشدن کمیابی نسبی عوامل تولید آن (آب و زمین) خواهد
شد .ضمناً باید ترصیح کرد که آب و زمین دو عامل تقریباً غیرقابل

نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  -9رابطهی برخورداری از نهادههای آب و زمین

با بررسی دادههای زمین قابل کشت و منابع آب میتوان کشورها را
در سه دسته طبقهبندی منود .دستهی اول (شکل  )9که بخش اعظم
کشورها را در خود جای داده کشورهایی با برخورداری از نسبتی
متوازن از آب و زمیناند .دو دستهی دیگر کشورهایی هستند که به
نسبت یا زمین زیاد و آب بسیار کم (شکل  )10و یا آب بسیار زیاد
و زمین کم (شکل  )11دارند .بنابراین دو دستهی اخیر را میتوان
ناقض پیشبینی مدل  HOدر مورد تأثیر تجارت آب مجازی بر
برابرشدن کمیابی نسبی عوامل یعنی آب و زمین دانست.
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شکل  -10کشور خارج از مخروط با آب فراوان و زمین کم مانند ژاپن

شکل  -11کشور خارج از مخروط با آب کم و زمین فراوان مانند اسرتالیا

مشاهدهیدیگرخالفپیشبینیمدلHOایناستکهبرخیکشورهای
کمآب صادرکنند ه و برخی کشورهای پرآب واردکنندهی آب مجازیاند.
کشورهای کمآب نظیر چاد ،سوریه و ایران ،کشورهای صادرکنندهی آب
مجازی و کشورهای پرآب نظیر نروژ ،ژاپن ،کانادا و سوئیس واردکنندهی
آب مجازیاند .سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشورها و
تعامل آن با سایر بخشهای اقتصاد دلیل عمدهی این مشاهده است.

کشورهایپرآباشارهشدهدرباال،باسهمبزرگبخشصنعتوخدمات
در مقابل بخش کشاورزی در این بخشها به مزیّت دستیافتهاند و
سایر عوامل تولید (رسمایه ،کار وغیره) خود به خود به این بخشها
جذب شدهاند .در حالیکه در سوریه آب با وجود کمبود یکی از معدود
عوامل قابل عرضه و به کارگیری در تجارت است .بنابراین این کشور
صادرکنندهیآبمجازیاست.

سیاستگذاری منابع آب و تجارت آب مجازی

وجود اینکه میتواند بالقوه صادرکننده آب مجازی باشد ،واردکننده
آب مجازی است .سیاستگذاران این کشور با در نظر گرفنت عوامل
دیگری نظیر امنیت ملی ،امنیت غذایی ،رشد اقتصادی و کیفیت
زندگی شهروندان به عنوان عوامل تأثیرگذار ،سیاست واردات آب
مجازی را انتخاب کردهاند ( El Fadelو.)2003 ، Maroun
تجارت آب مجازی به منظور سیاستگذاری هم در بعد بیناملللی و
هم در بعد داخلی قابل بررسی است .کشورهایی نظیر ایران ،چاد و
سوریه با وجود کمآبی مطلق و کشورهایی با منابع تحت تنش نظیر
افغانستان ،ماالوی ،هند و تایلند (میزان دسرتسی به منابع آب تجدید
شونده زیر  3000مرتمکعب در سال به ازای هر نفر) صادرکننده آب
مجازیاند؛ از طرفی کشورهای پرآبی مثل ژاپن ،پرتغال و اندونزی با
برخورداری از  7718 ،3390و  13708مرتمکعب در سال به ازای هر
ش از این
نفر واردکنندهی آب مجازیاند .بنابراین هامنطور که پی 
اشاره شد ،پیشبینی مدل  HOبر اساس فاکتور برخورداری از منابع
آب صحیح نیست و عمده دالیل آن لحاظ نشدن فاکتورهای دسرتسی
به زمین زراعی ،دانش ،مزیت نسبی کشورها در بهرهوری تولید
محصوالت ،سیاستهای حامیتی دولتها ،یارانه صادرات ،تعرفهی
واردات و به طور کلی موانع تجارت است ( Kumarو .)2005 ،Singh
در بعد داخلی کشورها نیز تجربهی کشورهایی نظیر هند ،چین و
ایران نشاندهندهی صادرات خالص آب مجازی از استانها و مناطق
کمآب و برخوردار از زمین به استانها و مناطق پرآب است .در هند،
 Vermaو همکاران ( )2009با بررسی امکان جایگزینی پروژهی انتقال
آب با تجارت آب مجازی ،به این نتیجه رسیدهاند که جریان آب مجازی
وضعیت پایداری منابع آب را بدتر میکند و عوامل توضیحدهندهی

در این بخش به این سواالت پاسخ میدهیم که:
( )1آیا آب مجازی به تنهایی میتواند به عنوان ابزاری سیاستی
جهت مدیریت منابع آب قلمداد شود؟
( )2آیا مفهوم آب مجازی حاوی اطالعات مفیدی برای سیاستگذاری
است؟
( )3تأثیر سیاستهای گذشته بر جریان تجارت آب مجازی چگونه
است؟
( )4سهم تجارت آب مجازی در مدیریت پایدار منابع آب چیست؟
 -1آب مجازی به عنوان ابزار سیاستگذاری
مفهوم آب مجازی هر چند به آگاهی مردم از تأثیر الگوی مرصف بر
منابع آب کمک کرده است امّا منیتواند به تنهایی راهحل سیاستی
باشد؛ با این وجود باید به عنوان یک جزء اصلی در مجموعهی
ابزار مدیریت منابع آب در نظر گرفته شود ( Antonelliو ،Sartori
 .)2015استفاده از تجارت آب مجازی به عنوان تنها راه حل کمبود
منابع آب موجب وابستگی بیش از حد به واردات محصوالت
کشاورزی و غذایی شده که این وابستگی به نوبهی خود افزایش
ک تجاری (نوسانات جهانی قیمت محصوالت کشاورزی عمده
ریس 
نظیر غالت) و ریسک امنیتی را به دنبال دارد)2010( Wichelns .
تأکید کرده است که ابزار سیاستی تجارت آب مجازی بایستی ابعادی
از قبیل امنیت ملّی ،حامیت از رشد اقتصادی ،اشتغا لزایی و کاهش
فقر را نیز لحاظ کند ( .)2010 ،Wichelnsبه عنوان مثال ،لبنان با
تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاستگزاری
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آن را برخورداری از زمین (رسانه سطح زیرکشت منطقه) و دسرتسی
به بازار امن دانستهاند .دسرتسی به بازارهای امن حاصل سیاستهای
غذایی و کشاورزی دولت در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و
اعطای یارانه به نهادهها تعریف شده است.
 Zhuoو همکاران ( )2016نیز در پژوهشی با بررسی تولید ،مرصف
و تجارت منطقهای محصوالت کشاورزی در چین به محاسبهی
ردپای آب مجازی پرداختهاند .چین رتبهی اول ردپای آب مجازی
مرصف محصوالت کشاورزی و رتبهی دوم ردپای آب مجازی در
تولید محصوالت کشاورزی در جهان را داراست .افزایش 31
درصدی سطح زیرکشت این کشور در سالهای مطالعه (-1978
 ،)2008بیشرت (معادل  )%77در مناطق کم آب شاملی بوده است.
این مناطق تنها از  %19منابع آب آبی برخوردارند؛ لکن  %51زمین
قابل کشت را دارند .به دلیل متفاوت بودن ردپای تولید محصوالت
کشاورزی در مناطق با وجود تراز مثبت ردپای آب ،چین در کل
با تراز منفی ردپای آب آبی روبروست .میزان آب آبی از دست
رفته حاصل از تجارت آبمجازی در سال  1978معادل  13درصد
ردپای آب آبی ( 20میلیارد مرت مکعب) و در سال  2008معادل 6
درصد ردپای آب آبی ( 9میلیارد مرت مکعب) بوده است .این کاهش

عمدتاً به دلیل افزایش بهرهوری استفاده از منابع آب آبی است.
مشکالت کم آبی در مناطق شاملی منجر به برنامهریزی دولت
برای تخصیص  600میلیارد دالر به منظور بهبود زیرساختهای
آبرسانی ،ساخت منابع ،لولهکشی ،اجرای پروژههای انتقال آب بین
حوزههای آبریز و افزایش بهرهوری آب بوده است .آنها پیشبینی
کردهاند که برنامهی دولت جهت انتقال آب از جنوب به شامل
باعث افزایش کشاورزی با آب آبی (از طریق آبیاری) میشود و
صادرات آب آبی را از مناطق کمآب شامل به جنوب بیش از پیش
میکند؛ چرا که نتیجهی این برنامه بیشرت از این که باعث کاهش
فشار بر منابع آب در شامل شود ،باعث رونق گرفنت کشاورزی و
به تبع آن افزایش مرصف آب آبی میشود .پیشنهادات دیگری نظیر
افزایش بهرهوری محصوالت (که در گذشت ه هم باعث کاهش ردپای
آب محصوالت کشاورزی شده است) با در نظر گرفنت موقعیت
اکولوژیک و ویژگیهای منطقهای ارایه شده است .عالوه بر این
تالش جهت تغییر ترجیحات غذایی مردم از محصوالت دامی و
لبنی نیز پیشنهاد شده است .البته  Kumarو  )2005( Singhامکان
افزایش بهرهوری زمین در مناطق خشک و نیمهخشک را بیشرت
دانستهاند که سیاست انتقال فیزیکی آب را تقویت میکند.

 -2آب مجازی و سیاستگذاری در ایران
در ایران نیز بخش کشاورزی بیش از  %90مرصف منابع آب را به
خود اختصاص داده و کمبود منابع آب چارهای جز افزایش راندمان
آن باقی نگذاشته است .میانگین راندمان آب در سطح ملی %36
است و در برخی استانها به  %15نیز میرسد .برنامههای بهبود
بهرهوری آب در سطح گیاه و زمین به انجام رسیده است ولی این
برنامهها ناکافی بوده است؛ چرا که وضع در برخی مناطق بدتر
شده است .نگاهی به وضعیت صادرات و واردات آب مجازی،
اهمیت بخش کشاورزی را در مقایسه با سایر بخشها روشن

میکند .در شکل ( )12عالوه بر تفکیک بخشهای کشاورزی ،دامی
و صنعتی ،ردپای آب به تفکیک آب آبی ،سبز و خاکسرتی گزارش
شده است .در این شکل مشاهده میشود که نتیجهی مبادالت
ایران صادرات آب آبی با هزینه فرصت باال و واردات آب سبز با
هزینهی فرصت اندک است؛ هامنطور که در بخشهای پیشین
آمد الگوی مبادالت سایر کشورها نشاندهندهی آن است که متامی
صادرات آب مجازی از منبع آب سبز است .شکل ( )13ضمن تأیید
این نکته نشاندهندهی مرصف حدود  24درصدی آب مجازی از
طریق محصوالت کشاورزی وارداتی است.
۱۸،۰۰۰

واردات آب ﻣﺠﺎزی اﯾﺮان

۱۶،۰۰۰

ﺻﺎدرات آب ﻣﺠﺎزی اﯾﺮان

۱۲،۰۰۰
۱۰،۰۰۰
۸،۰۰۰
۶،۰۰۰
۴،۰۰۰

آب ﻣﺠﺎزی ) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل(

۱۴،۰۰۰

۲،۰۰۰
ﺧﺎﮐﺴﱰی
ﺻﻨﻌﺘﯽ

آﺑﯽ

ﺧﺎﮐﺴﱰی

آﺑﯽ

ﺳﺒﺰ

داﻣﯽ

ﺧﺎﮐﺴﱰی

آﺑﯽ

ﺳﺒﺰ

۰،

ﮐﺸﺎورزی

ﺻﺎدرات و واردات آب ﻣﺠﺎزی

شکل  – 12منودار صادرات و واردات آب مجازی در ایران به تفکیک بخش (کشاورزی ،دامی،
صنعتی) و نوع آب (آبی ،سبز ،خاکسرتی) ( Mekonnenو )2011 ،Hoekstra
نرشیه آب و توسعه پایدار
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۷۰۰
۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
ﺧﺎﮐﺴﱰی

آﺑﯽ

ﺳﺒﺰ

ﺧﺎﮐﺴﱰی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ

آﺑﯽ

ﺳﺒﺰ

۰

آب ﻣﺠﺎزی در ﻣﴫف ﻣﺤﺼﻮﻻت )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ(

۸۰۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ

شکل  –13ردپای مرصف محصوالت کشاورزی در ایران به تفکیک محل تأمین (داخلی ،خارجی) و
تفکیک منبع آب (آبی ،سبز ،خاکسرتی) ( Mekonnenو )2011 ،Hoekstra

دولت ایران (وزارت نیرو) تاکنون عمدتاً سیاستهای رسمایهگذاری
در پروژههای آبی ،بهرهبرداری از منابع آب جدید و بررسی تغییر
الگوی کشت را دنبال کرده است؛ این سیاستها در عمل به صورت
ت سدها ،پروژههای انتقال آب و ساخت شبکههای آبیاری
ساخ 
اجرا شده است Faramarzi .و همکاران ( )2010در پژوهشی با
حل مسأله برنامهریزی خطی ،سطح زیرکشت بهینه را با توجه به
محدودیتهای آب و تقاضای محصوالت کشاورزی (گندم ،جو،
ذرت و برنج) در استانهای مختلف ایران محاسبه منودهاند .در
سناریوهای  5گانهی این پژوهش ،در صورت تغییر الگوی کشت،
استانهای پرآب میتوانند به استانهای کمآب گندم صادر کنند و
از  %31تا  %100کمبود گندم این استانها را تأمین کنند .این مقدار
معادل  3/5میلیارد مرت مکعب تا  5/5میلیارد مرت مکعب آب مجازی
است .سناریوهای مورد بررسی شامل؛ ( )1ادامهی وضعیت موجود
( )2استفاده  10استان پرآب تا مرز  %70منابع آب تجدیدپذیر ()3
غلت
عدم وجود محدودیت استفاده از منابع آب ( )4عدم تولید ّ
در  7استان کمآب کشور ( )5افزایش راندمان آب از  %36به %70
است .در سناریوهای 1و  2به ترتیب فاصله از مرز خودکفایی %10
و  %8خواهد بود .در سناریو  3در سالهای پرآب کمی بیشرت و در
سالهای کمآب کمی کمرت از خودکفایی تولید خواهد شد .باید
توجه داشت که سناریو  3پایداری منابع آب را در نظر منیگیرد و
منیتواند در بلندمدت دوام بیاورد .تولید در سناریو  4نیز  %40کمرت
از حد خود کفایی خواهد بود .نتایج سناریو  5نیز نشاندهندهی
حل مسأله کمبود آب به رشط تغییر الگوی کشت است.
ایران تا دههی  1960از لحاظ غذایی خودکفا بوده است؛ لکن
با رشوع واردات محصوالت غذایی در خالل دههی  70میالدی
روند وابستگی به واردات آغاز شده است .در سال  1979با اتخاذ
ت خودکفایی سیاستهای اقتصادی مشوّق کشاورزی شامل:
سیاس 
اعطای یارانه ،معافیتهای مالیاتی و اعطای وامهای کمبهره را در
تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاستگزاری

پیشگرفت؛ با این وجود تنها در سال  2004خودکفایی گندم به
وقوع پیوست .این سیاست موجب رونق کشاورزی شده و افزایش
فشار بر منابع سطحی و زیرزمینی آب را به دنبال داشته است.
ش از
این روند با تغییر اقلیم و الگوی بارش و افزایش جمعیت بی 
پیش پایداری منابع آب را تهدید میکند .سیاستگذاری پایدار منابع
ت خودکفایی غذایی در تعارض است .کشورهای
آب عموماً با سیاس 
زیادی به دلیل نگرانی از مواجهه با کمبود آب در بخشهای دیگر
از سیاستهای خودکفایی غذایی دست کشیدهاند (Kajenthira
 Grindleو همکاران2015 ،؛  Kumarو  .)2005 ،Singhبنابراین
هامهنگی سیاستهای امنیتغذایی و پایداری منابع آب و
سیاستگذاری براساس چارچوبی که بتواند جوانب فوق را در نظر
بگیرد رضورت دارد Gupta .و  )2008( van der Zaagمعیار انتخاب
ت بهینه مدیریت منابع آب را برخورداری از  5ویژگی زیر
سیاس 
پیشنهاد کردهاند )1( :محاسبه تراز آب واقعی و اسمی در مناطق
( )2ایجاد حکمرانی خوب آب ( )3حفاظت از حقوق مالکیت آب
( )4در نظر گرفنت پشتوانه علمی (هیدرولوژی ،اکولوژی و اجتامعی-
اقتصادی) ( )5تضمین پایداری .با توجه به پیشینه تحقیق و تجربهی
کشورها در تأمین امنیت غذایی در کنار حفظ پایداری منابع آب 6
دسته سیاست زیر را میتوان برشمرد:
ت هیدرولوژیک و
 -1تغییر الگوی کشت با توجه به موقعی 
اکولوژیک مناطق
ت فرارسزمینی)
 -2رسمایهگذاری مستقیم خارجی (کش 
 -3تجارت آب مجازی
-4افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی (علیالخصوص آب آبی)
 -5انتقال فیزیکی آب درون و بیرون از کشور
 -6مدیریت مرصف (تغییر الگوی غذایی)
از این میان دو سیاست افزایش بهرهوری آب و تغییرالگوی
کشت به عنوان اهداف راهربدی و بلندمدت باید همواره مدّنظر
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قدوسی ،ح .و داوری ،ح.

ممکن است تصمیامت مهم تغییر سیستمهای سیاسی ،اقتصادی
و اکولوژیکی را به تأخیر بیاندازد ( Antonelliو .)2015 ،Sartori
هر یک از سیاستهای ذکر شده نقاط مثبت و منفی دارند که
در جدول ( )3اشاره میشود.

سیاستگذاران قرار گیرد .سه سیاست دیگر میتوانند به عنوان
راهکاری کوتاه مدت به صورت موازی همراه با سیاستهای
راهربدی دنبال شوند .علیالخصوص تجارت آب میتواند تنها
به عنوان ابزاری کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد ،چرا که

جدول  –3مقایسهی اجاملی سیاستهای مدیریت منابع آب
سیاست
ردیف
رسمایهگذاری
مستقیمخارجی
1
(کشت فرارسزمینی)

مطالعات انجام شده
 Kajenthira Grindleو
همکاران ()2015
2013 ،Larson؛ 2013 ،Vanham؛
2010 ،Wichelns؛  El Fadelو
2003 ،Maroun؛ Antonelliو
2015 ،Sartori؛  Kumarو ،Singh
2005؛  Mubakoو همکاران،
2013؛  Vermaو همکاران2009 ،

2

تجارت آب مجازی

3

انتقال فیزیکی آب

 Zhuoو همکاران2016 ،؛
 Vermaو همکاران2009 ،

۴

مدیریت مرصف

 Renaultو 2000 ،Wallender؛
 Gephartو همکاران2016 ،؛
 Donatiو همکاران2016 ،؛
 Mekonnenو 2011 ،Hoekstra؛
1997 ،Goodland؛ 2015 ،Hess

فایده

هزینه
ریسک سیاسی
کاهش فشار اکولوژیک و پایداری منابع
بلندمدت
تعهد
بازتوزیع منابع آب
تهدید اشتغال در بخش کشاورزی
ریسک تجاری
کاهش فشار اکولوژیک و پایداری منابع
سیاسی
ریسک
بازتوزیع منابع آب
تهدید اشتغال در بخش کشاورزی
هزینههایاکولوژیک
رسمایهگذاری در پروژههای آب
منازعات منطقهای (داخلی ،خارجی)
-

 کشت فرارسزمینییکی از سیاستهای تأمین توأم اهداف پایداری منابع آب و امنیت
غذایی ،کشت فرارسزمینی است .در این نوع از رسمایهگذاری
مستقیم خارجی ،کشور رسمایهگذار با خرید و یا اجاره بلندمدت
زمین ( 25تا  40سال ) عمدتاً با قصد کشاورزی و بهرهبرداری از
امتیازات منابع طبیعی کشور رسمایهپذیر (نظیر منابع آب ،خاک
حاصلخیز و آبوهوای مناسب و بهرهوری تولید) رسمایهگذاری
ت متامشده محصول (با احتساب هزینهی
میکند .تفاوت قیم 
حمل) بین دو کشور و همچنین وضعیت ثبات سیاسی در
کشور رسمایهپذیر از معیارهای کلیدی تصمیمگیری در این نوع
رسمایهگذاری است .ریسک سیاسی ناشی از وضعیت ثبات داخلی
کشورهای رسمایهپذیر و همچنین چگونگی روابط بین دو کشور بر
امنیت غذایی کشور رسمایهگذار تأثیرگذار است 5 .کشور آمریکا،
مالزی ،سنگاپور ،انگلستان و امارات متحدهی عربی رتبههای اول تا
پنجم رسمایهگذاری و  5کشور پاپوآ نو ،روسیه ،اندونزی ،جمهوری
دموکراتیک کنگو و برزیل نیز رتبههای اول تا پنجم رسمایهپذیری
را دارند .متأسفانه آمارهای متناقض از میزان سطح زیرکشت
فرارسزمینی ایران گزارش شده است؛ با این وجود در منبع مورد
استفاده در این مقاله تنها کشت فرارسزمینی ایران در کشور اتیوپی

کاهش فشار اکولوژیک و پایداری منابع

با سطح  2000هکتار است( .)2016 ،LAND MATRIXآمارهای
کشت فرارسزمینی که عموماً با قصد کشاورزی و سوخت زیستی
توسط کشورهای رسمایهگذار در منطقهی خاورمیانه انجام شده
است در شکل ( )14آمده است.
۲۵۰۰،۰۰۰
۲۰۰۰،۰۰۰
۱۵۰۰،۰۰۰
۱۰۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰

ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﻗﺮارداد  -ﻫﮑﺘﺎر

نرشیه آب و توسعه پایدار

اشتغا لزایی در مناطق مقصد
بازتوریع منابع آب

۰،

شکل  -14سطح زمین مورد معامله و یا اجاره بلندمدت به تفکیک
کشورهای رسمایهگذار خاورمیانه (هکتار) ()2016 ،LAND MATRIX

از نگاه اقتصادی این رسمایهگذاری بهمثابه جابهجایی نهادههای
زمین و آب است .بررسی عایدی کارایی این تجارت و همچنین
آب رصفهجویی شده حاصل از آن میتواند موضوع پژوهشی
دیگری باشد.
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 مدیریت مرصفتأثیر کاهش مرصف آب از طریق تغییر الگوی مرصف (علی الخصوص
الگوی غذایی) در تحقیقات متعدّدی مطرح شده است ( Renaultو
2000 ،Wallender؛ 1997 ،Goodland؛  Hessو همکاران .)2015 ،در
اینتحقیقاتعموماًمناطقمختلفحسبترجیحاتغذاییتفکیک
شده و الگوهای مختلف غذایی با کاسنت از گوشت و محصوالت
غذایی دامی پیشنهاد میشود .نهایتاً برای هر منطقه و الگوی غذایی،
ردپای آب مجازی و آب ذخیره شده از تغییر الگوی غذایی محاسبه
ب در صورت
میشود .ونهام و همکاران کاهش  41درصدی ردپای آ 
تغییر الگوی غذایی مردم منطقهی جنوب اروپا از وضعیت کنونی به
سبزیخواری را محاسبه کردهاند ( Hessو همکاران .)2015 ،در دسته
تحقیقاتی دیگر مسأله برنامهریزی خطی برای کمینه منودن تبعات
زیستمحیطی(آب،زمین،نیرتوژنوکربن)بامحدودیتهاینیازهای
غذایی و بودجهای حل شده است؛ نتایج آنها کاسنت از محصوالت
گوشتی و دامی را پیشنهاد میکند ( Gephartو همکاران2016 ،؛

 Donatiو همکاران .)2016 ،همچنین  )1997( Goodlandبا تأکید بر
تأثیراتزیستمحیطیمرصفمحصوالتگوشتیودامی،نظامیبرای
آب آنها پیشنهاد
مالیاتبندی بر محصوالت غذایی متناسب با ردپای ِ
میکند .او همچنین برای محصوالتی نظیر تنباکو و اقالمی که به قصد
تبدیل به الکل خوراکی کشت میشوند نیز مالیات باال توصیه میکند.
با این وجود ،هامنطور که در بخشهای پیشین اشاره شد ،رعایت
نکات زیر در مورد اطالعرسانی آب ذخیره شده حاصل از نخوردن
اقالم غذایی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد:
 -1تفکیک مفاهیم ردپای آب محصوالت و میزان آب رصفهجویی
شده در صورت تغییر مرصف
 -2تفکیک محصوالت بر اساس مکان تولید و مرصف و میزان آب
رصفهجویی شده در محل مرصف (قیمت سایه)
 -3تفکیک محصوالت بر اساس منبع آب تولیدی (آب سبز یا آب آبی)
 -4اطالعرسانی میزان آب رصفهجویی بر اساس آخرین واحد تولید
شده.

نتیجهگیری و پیشنهاد مطالعات آتی

نگاهی ویژه به ایران بررسی شد و نقش سیاستهای بلندمدت و
کوتاهمدت مدیریت منابع آب با یکدیگر مقایسه گردید.
پیشنهادات زیر میتواند موضوع پژوهشهای آتی باشد:
( )1بررسی کشت فرارسزمینی از نگاه اقتصاد بینامللل،
( )2تحلیل حساسیّت کاهش یارانههای کشاورزی بر اشتغال ،ارزش
افزوده و ردپای آب این بخش،
( )3محاسبهی ردپای آب در انواع محصوالت غذایی و قیمت سایه
آن طبق نکات توصیه شده در مطالعهی حارض،
( )4بررسی تأثیر سناریوهای الگوی غذایی بر ردپای آب مجازی در
ایران

در این مطالعه به بررسی تأثیر تجارت آب مجازی بر چگونگی توزیع
آب در جهان در قالب مدل تجارت بینامللل HOپرداختیم .مشاهدات
جهانی نشا ن میدهد که این تجارت نهتنها لزوماً موجب بهبود منابع
آب در برخی کشورهای کمآب نشده بلکه در مواردی فشار بیشرتی بر
منابع آنها تحمیل کرده است .این عمدتاً به دالیل ( )1نامتوزان بودن
عوامل تولید در بخش کشاورزی )2( ،قیمتگذاری نادرست آب)3( ،
سیاستهای دولت و ( )4موانع تجارت است .در قدم بعدی رابطهی
تجارت آب مجازی و سیاستگذاری مدیریت منابع آب در جهان با
پینوشت

7- Normative
8- Shadow Value
9- Marginal
 -10آب سبز رطوبت خاک است که تنها میتوان از آن جهت
کشاورزی استفاده کرد و هزینهی فرصت آن در مقابل آبآبی (آب
روان شامل آبهای سطحی و زیرزمینی) ناچیز است (Kajenthira
 Grindleو همکاران.) 2015 ،
11- Ricardian Model

1- Virtual Water
2- Heckscher-Ohlin
3- Tony Allan
4- Ex-Ante
5- Ex-Post
6- Positive
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