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 چکیده

یکی از ابزارهایی که در دهه اخیر مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است، تجارت آب مجازی است. این ابزار به این 

شود چقدر منابع آب استفاده شده است. براساس این مفهوم،  پردازد که به ازای کاالهایی که تولید یا مصرف می موضوع می

اند که بدانند در تجارت کاالهای  ورها به این موضوع عالقمند شدهبحث تجارت آب مجازی اهمیت پیدا کرده و کش

کنند؟ همچنین چقدر در تأمین امنیت  دهند چه میزان آب صادر و یا چه میزان آب وارد می کشاورزی و صنعتی که انجام می

در پاسخ به سؤاالت های داخل کشورشان متکی هستند؟ بنابراین،  غذایی و تولید کاالهای مورد نیاز داخلی خود به آب

عنوان یکی از رویکردهای مدیریت منابع آب مورد پذیرش قرار گرفت و مطالعات کشورها  مذکور، تجارت آب مجازی به

به سمت محاسبه ردپای آب مجازی کاالهای تجارت شده سوق پیدا کرد. اما حد انتظار از رویکرد آب مجازی برای 

د و چه ساز و کاری برای کاربست این رویکرد و استفاده مناسب از آن وجود مدیریت منابع اب کشور چه اندازه می باش

 دارد؟ هدف مقاله حاضر بررسی ادبیات موضوع برای پاسخ به این موارد است.

 

 مقدمه

محصوالت کشاورزی و روند  کافی برای تأمین آب شرب سالم، تولیدزیادی را آب مشکالت  امروزه محدودیت منابع

حداقل نیمی میالدی،  2025شود تا سال  بینی می پیشاالمللی،  طبق آمارهای بینوجود آورده است.  ها به انعمومی زندگی انس

این شرایط برای کشورهای واقع شده در نواحی خشک  آبی مواجه شوند. مردم جهان با تنش آب و مشکالت ناشی از کم از

سوم بارش سالیانه و حدود سه  تر است. کشور ایران در مقایسه با متوسط جهانی، حدود یک خشک مانند ایران وخیم و نیمه

انطباق الزم دهد و  ها در مناطق کوهستانی رخ می برابر تبخیر دارد. همچنین توزیع بارش بسیار ناهمگون بوده و عمدتاً ریزش

رو، الزم است از طریق  ها نیز وجود ندارد. ازاین های تولید محصوالت کشاورزی در دشت های بارندگی با دوره بین دوره

 ابزارهای مختلف برای جلوگیری و تشدید بحران در منایع آب کشور اقدام شود. 

های  ش نهاده آب در تولید، اصالحاتی در ترکیب فعالیتتوان با به کارگیری مفهوم آب مجازی و با توجه به نق در این راستا می

وجود آورد که به کاهش اتالف منابع آب و افزایش راندمان  ها و محصوالت به کننده آب و نحوه تخصیص آب بین فعالیت مصرف

دی نو در تواند سرآغاز رون آب منجر شود. بدین ترتیب مفهوم آب مجازی و به کارگیری اصول اقتصادی در تجارت آن می
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آبی و خشکسالی در جهت  های کم های اقتصادی دولت برای تخصیص این منبع کمیاب و مدیریت شوک دهی سیاست شکل

الملل دو طرف تجارت با به کارگیری اصل مزیت  های تجارت بین استفاده پایدار از آب با توجه به ظرفیت کشور باشد. طبق نظریه

ای دارای مزیت نسبی  توان از این اصل بهره جست. چنانچه ناحیه . در مورد نهاده آب نیز میتوانند از تجارت منتفع شوند نسبی می

بپردازد و با ناحیه دیگر که از این مزیت نسبی برخوردار نیست، مبادله انجام  1بر –تواند به تولید محصوالت آب  منابع آبی است، می

 دهد. 

برخی معتقدند وجود دارد. در کشور های متناقضی ب مجازی دیدگاهاما نکته قابل توجه این است که درخصوص تجارت آ

توان به جای  جای انتقال آب در مناطق و کشورها باشد. بر این اساس، می تواند جایگزین مناسبی به تجارت آب مجازی می که

گذاری در  تر از سرمایه انصورت مجازی وارد یا صادر کرد که این روش ارز گذاری برای انتقال فیزیکی آب، آن را به سرمایه

کاهش فشار بر منابع آب، به  برایدر تئوری تجارت آب مجازی،  ای آب است. های بزرگ مقیاس انتقال بین حوضه پروژه

آب توصیه شده که به جای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی، به واردات مواد غذایی مبادرت ورزیده و  کشورهای کم

اما برخی دیگر که عمدتاً کارشناسان و مدیران بخش های تجاری پر سود اختصاص دهند.  ای فعالیتمنابع آب داخلی را بر

را در صورتی مجاز می شمارند که به تجارت آب مجازی را هدف اصلی می دانند و امنیت غذایی  کشاورزی کشور هستند

که تجارت آب مجازی وضعیت اقتصادی آتی کشاورزان را نادیده  این افراد اعتقاد دارند .امنیت غذایی لطمه ای وارد نکند

کند. ازسوی دیگر، مشکالت به وجود آمده ناشی از بیکار  گرفته و وابستگی درآمدی زارعین به کشاورزی را لحاظ نمی

ار تجارت آب شدن بخشی از جامعه بیشتر از منافع حاصل از تجارت آب مجازی است. بنابراین، از الزامات استفاده از ابز

های نامبرده توجه شود. برای مثال، اگر براساس رویکرد اول  مجازی برای مدیریت منابع آب آن است که به هر دوی دیدگاه

قرار است برای یک محصول مشخص، واردات جایگزین تولید شود، حتماً برای ایجاد اشتغال جایگزین و یا پیشنهاد یک 

 ریزی شده باشد.  برنامهمحصول جایگزین با مصرف آب پایین، 

با توجه به مطالب بیان شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده  داخلی و تجربیات کشورهای دیگر 

انجام شد تا نقش تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب را بررسی کند. همچنین مشخص شود که چه حجمی از منابع 

عبارت دیگر، تجارت آب مجازی چقدر در  شود. به صورت مجازی انتقال داده می به آب کشورها از طریق تجارت و

 توان از آن داشت؟ مدیریت منابع آب نقش دارد و چه انتظاری می

 

 حد انتظار از رويکرد آب مجازي

م بسیار نتایج بررسی مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در گزارش حاضر نشان داد که حجم تجارت شده آب مجازی سه

                                                 
1  . Water Intensive 
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های  نگری که دارند، درصد خودکفایی از آب زیادی از کل منابع آب تجدیدپذیر ندارد، ولی برخی کشورها بر اساس آینده

های مختلفی میزان  اند. در این ارتباط، پژوهش بر کشاورزی رو آورده داخلی را کاهش و به واردات محصوالت آب

اند. از جمله این  الت کشاورزی و صنعتی توسط ایران را گزارش کردهجویی در منابع آب از طریق واردات محصو صرفه

طی محصوالت کشاورزی براساس آن ایران از طریق واردات اشاره کرد که  (2004چاپگین )توان به مطالعه  مطالعات می

نیز  این رقم را ( 2003کسترا )اده است. پژوهش هکرجویی  میلیارد متر مکعب آب صرفه 19، حدود 2001-1997دوره زمانی 

های پژوهش  یافته در مطالعات داخلی نیز، .محاسبه نموده استمیلیارد متر مکعب  1/29 حدود 1999-1995برای دوره زمانی 

 8/12حدود  1383-1375های  طول سالدهد که خالص واردات آب مجازی ایران در  نشان می( 1386جعفری و زارعی )

طول دوره ایران در دهد که  نشان می (1391محمدی کانی گلزار)ر این، نتایج مطالعه ب . عالوهمترمکعب بوده استمیلیارد 

انه آب یمیلیارد متر مکعب سال 7/13واردکننده خالص آب مجازی بوده و  محصول عمده کشاورزی، 32برای  1380-1388

جویی در منایع آب از طریق تجارت آب  توان نتیجه گرفت که میزان صرفه بنابراین، می از این مبادالت ذخیره کرده است.

درصد کل منابع تجدیدپذیر سالیانه بوده است. همچنین طبق پژوهشی که توسط چاپگین و  20مجازی در ایران حدود 

میلیارد  1625حدود  2001تا  1997المللی آب مجازی در طول دوره  ( انجام شده است، متوسط جریان بین2004هاکسترا )

درصد و سهم محصوالت  78بوده است که از این میزان، سهم محصوالت کشاورزی و دامی حددو  متر مکعب در سال

کل آب مصرف شده در درصد  16بر این، این میزان آب مجازی تجارت شده، تقریباً معادل  درصد است. عالوه 22صنعتی 

 بوده است.  جهان

تواند در مدیریت  عنوان یک ابزار سودمند می دهد که مفهوم آب مجازی به ات انجام شده نشان میبندی مطالع جمع

هایی است که در مطالعات برای بهبود تراز تجاری آب  های منابع آب مطرح باشد و موارد زیر ازجمله مهمترین توصیه چالش

 ائل مبتال به آن، بر آن تأکید شده است:مجازی و کمک به مدیریت منابع آب با حفظ جوانب امنیت غذایی و مس

در راستای حفظ منایع آب داخلی. با توجه به اینکه سبد کاالهای تجاری  های اقتصادی سازی ترکیب فعالیت بهینه -1

افزوده و محتوای آب مجازی متفاوتی هستند، این امکان وجود دارد که از  در هر بخش اقتصادی دارای ارزش

افزوده حاصل از تجارت، اتکای به منابع  ها، ضمن حفظ و یا حتی افزایش ارزش فعالیتسازی ترکیب  طریق بهینه

آب داخلی را کاهش داد. در واقع این اقدام از طریق تغییر مبدأ و حجم تولید کاالهای قابل تجارت، تغییر شرکای 

 تجاری و تغییر زمان تجارت امکانپذیر است.

 نیاز کمتری آب به که محصوالتی کشت کردن تولید از طریق جایگزین ای یکی از گزینه های اصالح نظام منطقه -2

 برای باشد.آب می کم مناطق در کشاورزی ساختار اصالح برای باال بویژه آبی نیاز با محصوالتی با دارند،

 آب وری بهره با محصوالت جای به بیشتر آب وری بهره با است محصوالتی بهتر آب مصرف کارآیی افزایش
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 سایر و باالتر اقتصادی ارزش دارای تولیدات برای ترتیب آب بدین و شوند کاشته مشخص مناطق در کمتر

 شود. ذخیره داخلی، ضروری مصارف

 آنها تولید در که صادرات محصوالتی و تولید اصالح ترکیب صادرات محصوالت کشاورزی از طریق کاهش -3

جایگزین کردن  و دارند جهانی بازارهای در ناچیزی اقتصادی ارزش دیگر طرف از و بوده زیادی آب به نیاز

 آنها از طریق واردات کاالهای مشابه.

ویژه در بخش صنعت به نحوی که صنایعی در افق توسعه هر استان مد نظر قرار گیرند  اصالح اسناد توسعه بخشی به -4

ی آنها به منابع آب در دسترس بند های استان و اصول مزیت نسبی، در تعیین و اولویت که ضمن انطباق با پتانسیل

استان و همچنین محتوای آب مجازی تولیدات نیز توجه شود. تا از این طریق در بلندمدت، تراز تجاری آب 

 مجازی کشور در بخش صنعت بهبود پیدا کند.

اصالح الگوهای کشت محصوالت کشاورزی مناطق مختلف کشور به این صورت که الگوهایی مدنظر قرار گیرند  -5

 تولید در مجازی آب مصرف و بوده نسبی مزیت دارای در آن منطقه مورد نظر مختلف محصوالت کشت که

 منطقه آب هر های محدودیت به توجه با کشت بهینه تخصیص باشد تا از این طریق کمتر آنها در محصوالت

 ایجاد شود.

 

 جمع بندي و پیشنهاد

اینکه رویکرد آب مجازی بتواند وارد معادالت آب، کشاورزی و امنیت های بیان شده، برای  با توجه به راهکارها و توصیه

عنوان مسیر ورود این ابزار  عنوان یک ابزار در مدیریت منابع آب اثرگذار باشد، الزم است چندین اقدام به غذایی شود و به

 وارد زیر اشاره کرد:توان به م ریزی های کشور مد نظر قرار گیرد. ازجمله مهمترین این اقدامات می در برنامه

افزوده باالتر در صادرات محصوالت کشاورزی و  بر هدف کسب ارزش الف ـ توجه به محتوای آب مجازی عالوه

 صنعتی،

بر هدف پوشش خألهای تولید و مصرف در واردات محصوالت  ب ـ توجه به محتوای آب مجازی عالوه

 کشاورزی و صنعتی،

 ریزی کشت فراسرزمینی، بر هدف تأمین نیازهای غذایی در برنامه ج ـ توجه به محتوای آب مجازی عالوه

 بر هدف خودکفایی در پیشنهاد الگوهای کشت محصوالت مناطق مختلف. د ـ توجه به محتوای آب مجازی عالوه

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که موضوع آب مجازی ماهیت چندوجهی داشته و نهادهای مختلفی در آن 

شود ضوابط و الزامات  . از طرفی در زمینه کاربرد این ابزار در کشور خالء قانونی وجود دارد. لذا، پیشنهاد میدخالت دارند
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ای مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به نحوی این الزامات قانونی و  قانونی مورد نیاز برای استفاده مناسب از این ابزار در مطالعه

اهیت فرادستگاهی داشته و برای تمام ذینفعان و ذیمدخالن قابل اجرا و پیگیری باشد تا اجرای آن مورد توجه قرار گیرد که م

  ترین نتیجه در راستای اهداف کالن کشور و افزایش منافع جامعه صورت پذیرد. مناسب
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