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بیانی از مفهوم و کلیات موضوع-1

ارائه نتایج پژوهشی در خصوص الگوهای تولید و تجارت محصوالت کشاورزی در ایران-2

جمع بندی مباجث-3

(ردپای آب)انتظارات و کاربردهای آب مجازی و آبرانه-1

ا نتظارات در سیاست گذاری و راهکارها-2

کاربرد در اطالع رسانی، تحلیل و مدیریت ریسک-3

بیان موضوعاتی در خصوص تغییرات اقلیم و اثر آن بر وضعیت منابع آبی -1

بیان آثار تغییر اقلیم بر وضعیت تولید و عملکرد محصوالت کشاورزی-2

بیان موضوعاتی در خصوص اهمیت بهبود بهره وری در بهبود مدیریت منابع آبی-1

بیان قوانین و مقرراتی که با تأکید بر بهره وری تولید بهبود محتوی آب مجازی را تقویت -2

می کند
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پوشیدهآباززمینسطحدرصد70➢

انسانهابریاستفادهقابلزیرزمینیوسطحیآبهایبصورتدرصدیکازکمتر➢

جغرافیاییلحاظبهنامتناسبتوزیعومحدوددسترسی➢

آببرایبشرتقاضایکیفیتوکمیتافزایشوجمعیترشد➢

زیستمحیطوآبیهایاکوسیستمآلودگیوناپایداریواجتماعیتعارضاتافزایش➢

(انهاانسزندگیعمومیروندوکشاورزیمحصوالتکافیتولیدوسالمشربآبتامین)بآکمبود➢

(جهانیحتیوملیمقیاسدرآبازاستفادهبررسی)آبمنابعپایداری➢

تزیسمحیطوشربصنعت،کشاورزی،ازاعممختلفبخشهایبینمتفاوتاقتصادیارزشوسهم➢

آبیتقاضاوعرضهبینشکافافزایشبرتواناییبابالقوهپدیدهیکعنوانبهاقلیمتغییر➢

تجهدرابزاریعنوانبهآبازاستفادهضرورتوبهداشترعایتکهکرونانظیرپدیدههاییبروز➢
3بهداشتتأمین



لوژیکیهیدرووفیزیکیپدیدهیکازآبتقاضایوعرضهبینتعادلعدموشکافبودنفراتر➢

ه،توسعدراقتصادیونهادیابعاددرفراگیرشکافیکبهآببحرانریشهبودنمربوط➢

آبمنابعمدیریتوبرداریبهرهتخصیص،

بآبحرانحلومواجههبرایمناسباستراتژیانتخابدرآبکمیابیازبندیطبقهضرورت➢
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تقاضاکمبودفیزیکیمنابعآبیکهناشیازرشدجمعیتوبهدنبالآنمازاد
.باشدبرایآبنسبتبهمقدارعرضهآنمی

یابیآبوهایتطبیقوسازگاریباکمکمبوداقتصادیآبکهناشیازپتانسیل
نابعآبهایمربوطبهمدیریتممتأثرازشرایطتکنولوژیکی،اعتباری،سیاست

.باشدمیتخصیصبهینهوکاراییآباقتصادیهایوسیاست
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کمیابی آب 
ایران از چه 
نوعی است؟



تاسمجازیآبمفهوممیگیردقراراستفادهموردآبمنابعمدیریتزمینهدراخیراکهمفاهیمیازیکی.

استاقتصادیوکشاورزیمفهومدوازترکیبیمجازیآب.

اردداشارهکشاورزیمحصوالتتولیدبرایشدهاستفادهآبمقداربهکشاورزی،دیدگاهازواژهاینمفهوم.

درجایگزینمحصوالتتولید)آبدیگرکاربردهایارزشیعنیآبفرصتهزینهبهآناقتصادیمفهوم
.دارداشاره(مجددتولیدفعالیتهایدریامعادنوصنایع
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ذیلموارددررامجازیآبزمینهدرمختلفهایدیدگاهبهپرداختناهمیت

:نمودجستجومی توان

پدیدهایناهمیتشدنروشن❖

گیرانتصمیمتوسطتجارتبهمربوطسودمندهایاستراتژیانتخاب❖

افشاناهدبهدستیابیدرابزاراینبودنمفیدبرایالزمنیازهایپیشازآگاهی❖

(آبذخیرهآبی،منابعبرفشارکاهشغذایی،امنیتملی،امنیترفاه،)

بآتجارتبهمربوطهایسیاستاجرایمنتقدینبهپاسخگویینهایتدرو❖

مجازی
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درآبکاراییافزایشبرایراهکاریمجازیآبتجارتمکانیسمآیا➢

باشدمیجهانیسطح

محیطیزیستآثارچهبامجازیآبواردکنندهوصادرکنندهکشورهای➢

بودخواهندمواجه

امنیتبهدستیابیبرایراهکاریعنوانبهمجازیآببهمیتوانآیا➢

کردتکیهغذایی

مختلفسطوحدرآبمصرفکاراییارتقایبهمنجرمجازیآبتجارتآیا➢

(...وکشورمنطقه،مزرعه،)گرددمی

زمانیدورهچهبرایکاربردیمفهومیکمجازیآبتجارت➢

(بلندمدتومدتمیانمدت،کوتاه)استسیاستگذاری 8



دارد؟واردکنندهکشورهایمعیشتواشتغالوضعیتبرتاثیریچهمجازیآبتجارت➢

چیست؟کشوربرمجازیآبتجارتبکارگیریرفاهیآثار➢

گرد؟میآبیمنابعبرفشارکاهشوآبذخیرهباعثتنهاییبهمجازیآبتجارتراهکاراتخاذآیا➢

داد؟قرارتاثیرتحترامصرفالگویتوانمیمجازیآبمفهومبراستنادباچگونه➢

اعتمادماقلیتغییرمنفیاثراتبامقابلهبرایراهکاریعنوانبهمجازیآبتجارتبرتوانمیآیا➢

نمود؟

ارنسبیهایمزیتاصلازجزئیمیتوانمجازیآبتجارترویکردونگرشباآیا➢

نمود؟احصاءتجارتوتولیدفراینددر

هایفاکتوربامقایسهدرتجارت،وتولیدزمینهدرمجازیآبتجارتموضوعبهپرداختناهمیت➢

چیست؟کارنیرویوسرمایهزمین،نظیردیگر 9
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تجارتآبمجازیبرایبخشکشاورزیکشورمدلسازی

ارزیابیوضعیتتجارت
آبمجازیمربوطبه
محصوالتعمده
صادراتیووارداتی
بخشکشاورزی

لیدارایهالگویبهینهتو
وتجارتمحصوالت
عمدهکشاورزیدر
راستایحداکثرنمودن
ورفاهاجتماعی،اشتغال
پایداریمنابعآب

،بررسیآثاراقتصادی
اجتماعیوزیست
محیطیتجارتآب
مجازیدربخش

کشاورزی



محورهای 
پژوهش
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مطالعات مربوط به ارزش گذاری آب

مطالعات  اقتصادی  و  مدل  سازی 

طالعات مربوط به آثار اقتصادی، م
اجتماعی و زیست محیطی

ب مطالعات مربوط به محاسبه محتوی آ
مجازی
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متر میزان آب مجازی محصوالت باغی بر حسب متر مکعب بر تن و ارزش مصرف یک
(1394-1395)زراعیمکعب آب بر حسب تومان در سال 

ناحیه/محصول
/

گیالسخرمازرشکمرکباتسیبزیتونانگورپستهانارزردآلوچای

108620131361836589620191063910637561322169کلکشور

ارزشایجاد
شدهبهازای
هرمترمکعب

3193.624312970396136294012109399736169133892(تومان)آب
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محصول
مترمکعببهازای)آبمجازی

(میلیاردمترمکعب)ترازآب(تن)خالصصادرات(هرتن
7.99-3906800-2046گندم

1.1-653213-1693جو

3.9-1955266-2005برنج

0.43-182104-2403حبوبات

471178403.90.08سیبزمینی

368260026.50.09پیاز

321765791.40.24گوجهفرنگی

433601476.40.26جالیز

2.8-11278561.6-247(چغندرقند)شکرقندو

0.26-54732.3-4757پنبه

16.7-4264580-3907(دانههایروغنی)نباتیروغن

0.07-37398.3-1997ایذرتدانه

0.93-4003222-234ایذرتعلوفه

177212427.770.02یونجه

33.47---جمعکل
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(دالر)ارزشخالصصادارت (دالر)ارزشواردات (دالر)ارزشصادرات

-1.45E+09 1.47E+09 16103244.87 گندم

-2.35E+08 2.35E+08 86386.16 جو

-2.29E+09 2.29E+09 1552407.74 برنج

-1.89E+08 2.16E+08 26500448.17 حبوبات

4.38E+07 1792397 45619393.1 سیبزمینی

8.84E+07 0 88409011.02 پیاز

2.60E+08 18351.84 260387435.5 گوجهفرنگی

138339574.1
- 138339574.1

جالیز

-7.90E+08 7.9E+08 4913 قندوشکر

-1.38E+08 1.38E+08 0 پنبه

-2.99E+09 2.99E+09 528460.8 روغننباتی

-1.63E+07 17692121 1405513.5 ایذرتدانه

-1.52E+09 1.52E+09 0 ایذرتعلوفه

4101164.1
- 4101164.1

یونجه
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ار بر روزک-نیروی کار مجازی محصوالت زراعی بر حسب نفرمیزان 
(1394-1395)زراعیتن در سال 
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ترازنیرویکار(تن)خالصصادارتهنیرویکارویژمحصول
35942560-3906800-9.2گندم
5421668-653213-8.3جو
18770554-1955266-6.برنج

5317437-182104-29.2حبوبات
1.8178403.9321127.02سیبزمینی

2.2260026.5572058.3پیاز
2.2765791.41684741.1گوجهفرنگی

2.3601476.41383395.7جالیز
13534274-11278561.6-1.2قندوشکر

1308102-54732.3-23.9پنبه
37954762-4264580-8.9روغننباتی
112568.9-37398.3-3.01ایذرتدانه
1240999-4003222-0.31ایذرتعلوفه
4.212427.7752196.634یونجه
115589405.1---جمعکل 22



بر حسب میلیارد متر مکعب1395تراز آب مجازی محصوالت باغی در سال 

(میلیاردمترمکعب)ترازآب(تن)خالصصادرات(مترمکعببهازایهرتن)آبمجازی

0.04-35880.4-1086چای

20136480.0970.01زردآلو

136112181.770.02انار

83651248371.04پسته

8965456290.48انگور

0.0009-453.809-2019زیتون

1063183319.20.19سیب

91098309.590.09مرکبات

6374278.5530.001زرشک

6132143750.20.9خرما

1395139136.6050.2زعفران

216915969.610.03گیالس

2.9--جمعکل
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ارزشخالصصادرات (دالر)ارزشواردات (دالر)ارزشصادرات

-3E+08 3.25E+08 29583757 چای

6671218 2545315 9216533 زردآلو

11375693 - 11375693 انار

1.02E+09 14599 1.02E+09 پسته

4.32E+08 31570 4.32E+08 انگور

-571745 585567.8 13822.42 زیتون

96890986 11480982 1.08E+08 سیب

85812992 6777267 92590259 مرکبات

2125301 - 2125301 زرشک

2.16E+08 77737.33 2.16E+08 خرما

1.95E+08 - 1.95E+08 زعفران

19163530 - 19163530 گیالس

1785076769 346994998.1 2132071767 24کل



مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

فعالیت آبی26.4663015764633891.584-

فعالیت دیم058616585861658
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محصول
مترمکعب به ازای )آب مجازی 

(میلیاردمترمکعب)تراز آب(تن)خالص صادرات(هرتن
15.162-7409303-2046گندم

2.23-1318301-1693جو

4.135-2061878-2005برنج

1.069-445096-2403حبوبات

471547432.70.258سیب زمینی

368780079.50.287پیاز

32122975360.738گوجه فرنگی

43318044290.781جالیز

3.713-15175855-247قند و شکر

475700پنبه

11.071-2833202-3907روغن نباتی

199700ایذرت دانه

23400ایذرت علوفه

177200یونجه

35.348--جمع کل

عبمترمکمیلیاردبرحسبپیشنهادیمدلآبیزراعیمحصوالتمجازیآبتراز



مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

صادرات آب مجازی1.6835.52176.6

واردات آب مجازی0.1333054.237525.6

خالص صادرات آب 0.1-32218.6-35349
مجازی
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مترمکعببه)آبمجازی
(تن)خالصصادرات(ازایهرتن

میلیارد)ترازآب
(مترمکعب

0.068-62953.1-1086چای

0.045-22374.9-2013زردآلو

136131568.690.043انار

83651812891.516پسته

896742004.20.665انگور

20191645.550.003زیتون

1063316675.70.337سیب

9103014260.274مرکبات

63745330.50.034زرشک

613294334.450.578خرما

216942125.480.91گیالس

3.64--جمعکل

تراز آب مجازی محصوالت باغی آبی مدل پیشنهادی بر حسب میلیارد مترمکعب



مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

0.343018.44048.6
صادرات آب مجازی

3102.7407.9
واردات آب مجازی

0.242915.73640.7

خالص صادرات آب مجازی
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مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

صادرات نیروی کار1.64.512.12

واردات نیروی کار0.31115.8152.7
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مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

صادرات0.71.22

واردات2.90.090.36

خالص صادرات0.51.091.6
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مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

صادرات1.43.067.4

واردات0.3222.429.6

خالص صادرات0.14-19.3-22.2
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مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

صادرات نیروی کار0.7516.0328.17

واردات نیروی کار0.33117.9156.8

خالص صادرات نیروی کار0.26-101-128.6
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مدل پیشنهادیمدل پایهنرخ تغییرات

صادرات آب مجازی0.6138546225.3

واردات آب مجازی0.1433156.937933.5

خالص صادرات آب مجازی0.08-29303-31708.2



تغییرنرخ پایهپیشنهادیتوابع هدف

(المیلیون ری)میزان سود در بخش زراعت

232813000382800500-0.3

(ریالمیلیون)میزان سود در بخش باغبانی

909476300933403100-0.03

-نفر)میزان اشتغال در بخش کشاورزی
(روزکار

314863800332472800-0.05

میزان مصرف آب در بخش 
(میلیون متر مکعب)کشاورزی

61702.7376996.5510.25
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عملکردودبهبیاوکشتالگویتغییرجهاتدرتالش
آبیمنابعبرفشارکاهشبرتأکیذدبا

رفمصمیزانازذی نفغانوآگاه سازی کشاورزان
کاالهادرآب

توجه به ارزش ایجاد شده از مصرف یک متر مکعب 
آب

36

ناسب با طراحی و ترکیب الگوی کشت در هر منطقه مت
پایداری منابع آب در منطقه


