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چکیده
واردات محصوالت کشاورزی میتواند یکی از استراتژیهای کارآمد برای ذخیرۀ آب در ایران و عراق باشد .بنابراین ،تجاارت
آب مجازی به کاهش فشار بر منابع آب در این دو کشور منجر خواهد شد .در پژوهش حاضر دو استان االزیگ و دیاربکر کاه
سرچشمۀ رودهای مهم دجله و فرات در کشور ترکیه هستند ،به عنوان مبدأ تجارت آب مجاازی از ترکیاه باه ایاران و عاراق
انتخاب شده است .در مطالعۀ حاضر ،میزان تجارت آب مجازی از استان یادشده به روش جریان تجاارت کااال باه کشاورهای
ایران و عراق طی دورۀ  2211-2212بررسی شده است .پژوهش حاضر با ارائۀ شاخص راندمان ذخیارۀ آب نشاان داد واردات
گندم و عدس بهترتیب به طور متوسط  3/2و  2/1منابع آب در ایران و  3/1و  2/2منابع آب در عراق ذخیره میکناد .از ساوی
دیگر ،مصرف آب در باالدست حوضه برای تولید محصوالت کشاورزی به مشکالت زیساتمحیطای در پااییندسات حوضاه
منجر شده است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد گرچه واردات محصوالت از ترکیه به ایران و عراق موجاب ذخیارۀ مناابع
آب در این دو کشور خواهد شد ،با توجه به حوضۀ مشترک دجله و فرات ،سیاستهای تجاری باید براساس ذخیرهساازی آب
در کل حوضه شکل گیرند .رویکرد ارائهشده در مطالعۀ حاضر میتواند سبب بهبود سیاستهای تجاری در منطقه و توجاه باه
آثار این تجارتها بر منابع آب و محیط زیست شود و همچنین به شکلگیری سیاستهای تجاری براساس ذخیرهسازی مناابع
آب از طریق تبادل آب مجازی در جهان منجر شود.
کلیدواژگان :تجارت آب مجازی ،دجله و فرات ،شاخص راندمان ذخیرۀ آب.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
با افزایش جمعیت جهان ،فشار بر منااب ب ایرین افازایش
یافته است .کمبود ظرفیت سازگاری اجتماعی برای مقابلاه باا
کمبود ب  ،موقعیتهای بسیار جادی مناقشاه نااامنی را در
جهان ایجاد میکنناد [ .]1از ساوی دیگار ،ب عاما مهمای
برای توسعۀ پایدار است باید در کنار دیگر عوام محیطای
اجتماعی مانند دسترسی به زمین زیرساختهاای محلای در
سیاستگذاریهای منطقهای ملای ماورد توجاه قارار گیارد
[ .]2در دهههای اخیار ،ییای از اساتراتییهاای کشاورها باه
ضااعیت ب هااوایی د ااوار ،کاااهش تو یااد محصااو
کشا رزی بوده است ،که به استراتیی مشاتر اردا کاا ی
ب بر برای کاهش فشار بر مناب داخلی ب  ،منجر اده اسات
[ .]3در حا ی که کشا رزی بزرگترین تقاضا بارای منااب ب
را دارد ،بنااابراین امااری باادیهی اساات کااه افاازایش تو یاادا
کشا رزی سبب کمبود ب جهانی می ود [.]4
اثرگذاری غیار مساتقیب بار منااب ب در جهاان ،امار زه
بسیار قاب مشاهده است که کمتر به بن توجه مای اود .ایان
اثرگذاری غیر مستقیب از طریق تجاار جهاانی ر مایدهاد
[ .]5با توجه به اینیه تجار بینا مللی در دهاههاای گذ اته
به طور درخور توجهی در حال ر اد اسات ،بارای حااظات از
مناب ب  ،ساختارهای صنعتی سیاستهای تجاری بایاد باه
گونهای تنظیب وند که به بهبود بهرهبرداری از ب بینجامناد
[ .]6خو بختانه ،تجار ب مجازی 1به طور درخاور تاوجهی
میتواند بیثباتی در مناب ب را کاهش دهد [.]7
ارزیابی تأثیر تجار مواد غذایی بر مناب ب با در نظار
گرفتن مااهیب ب مجازی رد پای ب امیانپاذیر اسات.
 )1996( Allanبرای نخستینبار ماهاو «ب مجاازی» را
معرفی کرد ،که به عنوان مناب ب تعبیه ده در محصاول
تعریف ده است [ .]8این ماهو برای کشف جریاانهاای
ب اینا ملل ای ب مجااازی مربااوب بااه تجااار محصااو
کشااا رزی اسااتااده ااده اساات [ .]9بااه ایاان منظااور ،در
پی هش  Chapagainهمیاران ( )2006بیان اد کاه باا
تو ید محصو در مناطق با مناب ب غنای تجاار بن
به مناطق با مناب ب ضعیف ،میتوان حد د  6درصاد ب
استااده ده در بخش کشاا رزی را خخیاره کارد [ .]10در
حقیقت ،چون منااب ب در فرایناد تو یاد کا هاا مصار
می وند ،جریانهاای مجاازی منااب ب از طریاق تباادل
1. Virtual Water

محصو  ،جریاان ماییابناد [ .]11در نتیجاه ،توجاه باه
ماهو ب مجازی سبب ارتقاای فناا ری در سیساتبهاای
مناب ب می ود [ .]12بنابراین ،از بنجاا کاه تجاار ب
مجازی دامنۀ استااده از منااب ب منطقاهای را گساتر
میدهد ،میتواناد ناوعی انتخاا مهاب اساتراتییک بارای
استاادۀ پایدار از مناب ب با د [.]7
برای ارزیابی اثربخشی ب در زمینۀ تجار محصو
یا بهره ری جریان ب مجازی ،ماهو «صارفهجاویی در
ب » پیشنهاد د [ .]13جریان ب مجازی کاربماد اسات
اگر محصو از مناطق با بهره ری زیاد ب به منااطق باا
بهره ری کب ب فر خته وند ،در این صور صرفهجاویی
در ب مثبات کاربماد مای اود در غیار ایان صاور ،
جریان ب مجازی ناکاربمد خواهد بود به کااهش منااب
ب  ،منجاار ماای ااود [ .]13در اق ا  ،بااا اسااتخراع مناااب
طبیعی تجار محصاو تو ید اده از یاک کشاور باه
کشور دیگار ،فشاارهای زیساتمحیطای باه جاای کشاور
مصر کننده بر کشور تو یدکننده ارد مای اود [ .]14باا
این حال ،به د ی اینیه تجار محصو به طور کلای از
مناطقی با منااب ب غنای صاور مایگیارد ،نتیجاۀ بن
صرفهجویی ب در سطح جهانی است [.]15
تجااار ب مجااازی بهتاار اساات بااه منظااور تاار یج
صرفهجویی در مصر ب در کشورهای خشک مورد توجه
قرار گیرد [ .]16امنیات منااب ب در خا رمیاناه امال
بفریقا (منطقۀ منا) در حال حاضر به میزان درخور تاوجهی
به اردا ب از طریق اردا مواد غذایی دسترسای باه
بن از طریق تجار بستگی دارد [ .]17چا شهای فعلای
بینااده در ایاان منطق اه از خا رمیانااه ،بیشااتر مربااوب بااه
دسترسی به ب برای تو ید مواد غذایی به د ی نیااز زیااد
بخااش کشااا رزی اساات .بخااش کشااا رزی باازرگتاارین
مصاار کنناادۀ ب در ایاان منطقااه اساات [ .]17بااهرغااب
بهره ری کاب مصار ب در بخاش کشاا رزی ،مصار
تخصیص ب به بخش خانگی صنعت در منطقۀ یاد اده
نسبت به کشاا رزی بسایار کمتار اسات [ .]18در ضامن،
بیشترین پتانسای ببیااری زماینهاای کشاا رزی منطقاۀ
یاد ده ،ترکیه ،ایران عراق است [ .]17در منطقۀ یاد ده
مسئلۀ کمبود ب هنگا ی گیری سیاستهای اقتصادی
بهندر مورد توجه قرار میگیرد [ .]19تعیاین جریاان ب
مجازی میتواند گزینه ای برای ح کمباود ب در منطقاۀ
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خا رمیانه ایجاد کند [ .]20بناابراین ،تجاار مجاازی ب
میتواند به حاظ ر د اقتصادی مناطق در ن حوضه کمک
کند فشار کمبود ب را کاهش دهد.
حجب ب مجازی یک محصاول باه عناوان مجماو کا
مصر ب ام اجزای ب ببی سبز است [ .]21منااب ب
ببی ام ببخوانها ،دریاچهها سدها می ود ،در حاا ی کاه
مناب ب سبز رطوبت موجاود در خاا اسات کاه از طریاق
بار های جوی به جود میبید [ .]22با توجه به حجب باار
جود ر دخانههای مهب دجله فارا  ،کشاا رزی در ترکیاه
براساس ب ببی ب سبز بناا اده اسات .درخاور یاادب ری
است که مقدار ب ببی در یک حوضۀ ر دخانه ،توسط جریاان
ب سبز (ریاز هاای جاوی) در با دسات ر دخاناه تعیاین
می ود [ .]23مقدار استااده از ب سبز از طریق عملیردهاای
اکوسیستب استااده از ب مصرفی در کشا رزی دیاب تعیاین
می ود ،در اق تغییر در کاربری اراضی در با دسات ایان د
ر دخانه بر میزان جریان ب سبز همچنین بر موجودیت ب
ببی در پاییندست حوضه تأثیر گذا ته است [ .]24در منطقۀ
خا رمیانه ایران پس از مصر بازرگتارین اردکننادۀ ب سابز
است ،در حا ی که در همین منطقه ترکیاه حجاب زیاادی ب
مجازی (ب سبز ب ببی) صادر مایکناد .درخاور یاادب ری
است که ترکیه بزرگترین ساطح زیار کشات منطقاه را دارد،
بنابراین بزرگترین تو یدکننادۀ محصاو کشاا رزی اسات
[ .]17افازایش ظرفیات مهاار انتقاال ب در بخاش جنااو
رقی بناتو یا 1با عنوان پر ژۀ  ،GAP2توسط کشور ترکیاه باه
منظور تأمین ب مورد نیاز برای کشا رزی تو ید انرژی اجارا
ده است [ .]25به طاور کلای ،مهاار منااب ب در با دسات
حوضۀ ر دخانههای دجله فارا باا گساتر کشاا رزی در
ترکیه بهخصوص استانهای دیااربیر ا زیا  ،سابب ایجااد
مشااایز زیساااتمحیطااای کااااهش ب در کشاااورهای
پاییندست ده است .در اق  ،عاد مادیریت صاحیح منااب
ب هااای مشااتر بااین کشااورهای ایااران ،عااراق ترکیااه
همچنین نادیده گرفتن مسائ زیستمحیطی در توساعههاای
زیربنایی در ترکیه ،از د یا مهاب ای گیاری پدیادههاایی
همچون توفان گرد غبار هستند [ .]26بخش کشاا رزی ببای،
 75درصد از ک مصر ب در ترکیه را باه عهاده دارد [.]27
در منطق اۀ  ،GAPپنبااه گنااد د محصااول اصاالی زراع ای
1. Anatolia
2. The Southeastern Anatolia Project (Turkish: Güneydoğu
)Anadolu Projesi, GAP
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هسااتند .در منطقااۀ یاد ااده ،پنبااه معمااو ً در کشااا رزی
تککشت یا در تنا با گند ر د مایکناد [ .]28باه ایان
منظور ،در مطا عهای بیان ده است که با تیمی پر ژۀ GAP
در ترکیه ،تو ید گند  104درصد تو یاد پنباه  338درصاد
افزایش خواهد یافت [ .]29همچنین ،در مطا عهای میازان ب
مجازی گند در ترکیه برابر  1531مترمیعب بار تان بارب رد
ده است [ .]30از ساوی دیگار ،نتاایج مطا عاهای در یوناان
نشان داد هر جا پنبه تو ید می ود ،صادرا ب غا اب اسات
[ .]10در نتیجه ،کاهش تقاضا بارای تو یاد نسااجی باه طاور
درخور تاوجهی کااهش تقاضاای ب در جهاان در نتیجاه،
کاااهش رد پااای جهااانی ب را در پاای خواهااد دا اات [.]31
همچنین ،میزان ب مصرفی در فرایند تبدی داناههاای پنباه
به پارچه باس ،بسیار بیشتر از تو ید پنبه است [ .]32حجاب
تباد زیاد پو اا از ترکیاه باه کشاورهای دیگار ییای از
زنجیرههای مهب ارز در این کشور را ایجاد کرده است .ییای
از محصو مهب در صادرا ب مجازی از ترکیاه باه ایاران،
محصو تو ید ده از پنبه است.
از بنجا که اقتصاد ترکیه بر مبنای کشا رزی صادرا بن
به کشورهای منطقه از جمله ایاران عاراق بناا اده اسات،
بررساای جریااان ب مجااازی رد پااای ب در ایاان منطقااه
میتواند عام مؤثری بر ی گیاری ر اباط تجااری متاأثر از
مناااب ب با ااد .ر دخانااههااای دجلااه فاارا در منطقااۀ
خا رمیانااه ،از مهاابتاارین ر دخانااههااای دنیااا هسااتند کااه از
دیاربیر در ترکیاه سرچشامه مایگیرناد.
استانهای ا زی
اساتان ا زیا در بخااش پاایین ر دخانااۀ فارا قاارار دارد
ر دخانۀ دجله نیز از جنو استان ا زی سرچشمه گرفتاه
ارد استان دیاربیر ده اسات .در اساتانهاای یاد اده طای
سالهای اخیر با گستر پر ژۀ  GAPمناطق کشا رزی تحت
ببیاری به د توساعه یافتاه اسات [ .]27در مطا عاۀ حاضار
جریان ب مجازی از استانهای دیااربیر ا زیا در ترکیاه
که ر دخانههای فرا دجلاه از بنهاا سرچشامه مایگیرناد،
باارای محصااو کشااا رزی بااه کشااورهای ایااران عااراق
همچنین صادرا تو یدا نسااجی باه ایاران محاسابه اده
اسات .باه ایان منظاور ،در نظار گارفتن ماهاو ب مجاازی
میتواند ابزاری ماید در این منطقه با د ،زیارا باه تحلیلگاران
اجازه میدهد با توجه به مناب موجود ابزارهای مؤثر سیاسی
تصمیبگیری کنند [ .]19هد از تحقیق حاضر ،برب رد میزان
ب خخیره اده در کشاورهای ایاران عاراق باا ب هاوای
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خشک در تجار با کشور ترکیه است .مزیت پای هش حاضار
بر مطا عا پیشین ،ارائاۀ ااخص رانادمان خخیارۀ ب بارای
تعیین میازان خخیارهساازی ب بار اثار تجاار محصاو
کشااا رزی عمااده اردا ب مجااازی اساات .ایاان مطا عااه
میتواند به بهبود ا گوی تجاار در منطقاه همچناین ارائاۀ
ر ییردی برای تصمیبگیاری پیراماون سیاساتهاای تجااری
براساس ب مجازی کمک کند.
مواد و روش
چارچوب نظری تحقیق

ب نه تنهاا باه طاور مساتقیب در تو یاد برخای کا هاا
خدما مصر می اود ،بلیاه باه طاور غیار مساتقیب در
جریان تو ید سایر کا ها خدما به عنوان ب مجازی به
کار میر د [ .]2ب مجازی ام ک مقدار ب موجود در
یک محصول به همراه تما ب استااده اده طای زنجیارۀ
تو یااد بن اساات [ .]33ماهااو ب مجااازی رابطااۀ ب
کشا رزی تجار را بازتاا مایکناد موجاب در نظار
گرفتن جریان تجار های کشا رزی در احد ب مای اود
[ .]34ر تحقیق پی هش حاضار باه د بخاش تقسایب
می ود .در بخش نخست تحلی می ود که ایران عاراق
با اردا محصو کشا رزی به طور مستقیب چه میازان
ب طی د رۀ  2018-2015خخیره کردهاند .در بخاش د
نیز به محاسبۀ میزان تجار ب مجاازی از طریاق اردا
پو ا از ترکیه به ایران پرداخته خواهد د.
منطقۀ مطالعهشده

ترکیه ،عراق سوریه کشورهای حوضاۀ ر دخاناۀ فارا
همچنین ترکیه ،ایران ،عراق ساوریه ،کشاورهای حوضاۀ
ر دخانۀ دجله هستند .ر دخانه های دجله فارا پاس از
ارد اادن بااه عااراق ،در جنااو اارقی ایاان کشااور بااه
تااا هااای بااینا نهاارین در انتهااا بااه ااطا عاار ارد
می وند .ب ر دی به تا هاای باینا نهارین از جملاه
تا مشتر هورا هویزه (هورا عظیب) بین ایران عاراق،
در سااالهااای اخیاار بااه ااد کاااهش یافتااه اساات [.]35
خشیسا یهای پیدرپی عوام انسانی همچاون انحارا
ب توسط رژیب بعث عاراق ،احاداس سادهای عظایب ر ی
ر دهای منتهی به حوضۀ ببخیز بینا نهرین ابیههاای
ببیاااری زهیشاای در کشااورهای ترکیااه ،عااراق ایااران ،از
عوام تأثیرگذار بر کاهش سطح تا های منطقه هساتند
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[ .]36کاهش سطح تا ها متأثر از افازایش بردا ات ب
در با دست ر دخانه گستر منااطق کشاا رزی تحات
ببیاری است .د استان دیاربیر ا زی در کشاور ترکیاه
در بخااش جنااو اارق بناتو یااا اق ا اادهانااد .منطق اۀ
مطا عه ده در تحقیق حاضر در ی  1نشاان داده اده
هوای نیمهخشک (زمستان مرطو
است .این منطقه ب
تابستان خشک) دارد؛ توزی بارنادگی در یاک ساال از
سا ی به سال دیگار متغیار اسات .متوساط باار ساا نه
براساس میانگین بلندمد  491میلیمتر است کاه حاد د
 80درصد از ماه نوامبر تا می اتااق میافتاد [ .]28درخاور
دیااربیر
هوای استانهای ا زی
یادب ری است که ب
برای کشا رزی دیب مناساب اسات [ .]37ایان منطقاه باه
عنوان بخشی از پر ژۀ  GAPاست .تغییرا عمده در بخش
کشا رزی در این منطقاه ،اام گساتر تو یاد پنباه
ابستگی به تو ید محصو کشا رزی می ود [.]29
جمعآوری دادهها

براساس دادههای تهیه ده از دانشگاه دیااربیر همچناین
مرکز دادههای تجار جهانی ( ،]39[ )ITCجد ل  1ارائاه
ده است .محاسبا ب مجازی خارع ده از کشور ترکیه
مباد ه ده با کشاورهای ایاران عاراق طای ساالهاای
 2018-2015براساااس دادههااای ارائااه ااده در جااد ل 1
صور گرفته اسات .جاد ل  1نشاان مایدهاد باهترتیاب
عدس ،علوفه پنبه کشت غا ب این د استان است.
جدول  .8میانگین درصد تولید استانهای االزیگ و دیاربکر
نسبت به میانگین کشور در ترکیه []42
محصوالت
عدس
پنبه
گند
علوفه
خر
نخود
میوهها
سبزیجا
چغندر قند
برنج
مجمو

درصد تولید در دو استان نسبت به
میانگین کشوری
46/90
14/31
10/1
18/03
5/42
3/32
0/94
0/58
0/32
0
100
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شکل  .8موقعیت استانهای االزیگ و دیاربکر در منطقۀ آناتولیای ترکیه []91

آب مجازی (محاسبۀ آب مجازی محصوالت کشاورزی)

جریانهای ب مجازی بینا مللی از کشوری به کشور دیگر
به سیلۀ جریان تجار کا به صور بینا مللی محاسابه
می ود [ .]5جریان ب مجازی محصو کشا رزی باین
کشااور اردکننااده صااادرکننده بااا ماهااو رد پااای ب
محاسبه می اود [ .]41اصاطز ب مجاازی در ارزیاابی
مصر ب به جاای مطا عاا تجااری [ .]2ماهاو ب
مجازی با استااده از ر ابط  2 1محاسبه می ود:
()1

VVW  n e , ni ,c  CT  n e , n i ,c  CWU n e ,c

()2

CWUc  CGWUc  CBWUc

در ر ابط  :VVM 2 1حجب جریان ب مجازی 1باین
د منطقاااه ) : ne ،(m3کشاااور صاااادرکننده : ni ،کشاااور
اردکننده :c ،محصول کشا رزی  :CT ،  ton / year میزان
تجار محصول  cاز کشور صادرکننده به کشور اردکننده،
 :CWUحجب ب مصرفی محصول :CGWU ، (m3 / ton) c
ب مصر ادۀ سابز بارای تو یاد محصاول ، c  m3 / ton 
 :CBWUب مصاار
 c  m3 / ton هستند.

اادۀ بباای باارای تو یااد محصااول

ب مصرفی محصول ،2مجماو مصار ب ببای ب
سبز است کا تبخیار تعارق اقعای محصاول را نشاان
می دهد [ .]42مصر ب ک ) (m3 / tonبرای تو یاد هار
محصاول در هاار کشاور بااا ضار کااردن ساطح بردا اات
محصول (  ) ha / yrدر عمق ب مصر ده برای تو ید بن
1. Volume of Virtual Water
2. Consumptive Water Use

) محاساابه ماای ااود .در نهایاات ،ب
محصااول (
مجااازی هاار یااک از محصااو براباار بااا مجمااو ب
مصر ده ام اجزای ب سبز ب ببی است [ .]43در
مطا عۀ حاضر مساحت تحت ببیاری در منطقۀ مطا عه اده
ام مجمو ناحیاۀ زراعات ببای دیاب اسات .بناابراین،
حجب ب مصر ده برای تو ید محصاول از مجماو کا
مقدار ب مصر دۀ سبز 3ب مصر اده ببای 4ماورد
نیاز محاسبه می ود .مقدار ب سابز ببای مصار اده
برای تو ید هر یاک از محصاو باا اساتااده از دادههاای
تهیه ده از دانشگاه دیاربیر براساس مساحت تحت ببیاری،
مساحت تحت کشت ،میازان نیااز گیاهاان عماق باار
محاسبه ده است .نتایج نشان مایدهاد باه طاور درخاور
توجهی بیشتر از مصر ب ببی (استااده از ببیاری) اسات
[ .]21در تحقیق حاضر برای  10محصول عمدۀ تو ید اده
دیااربیر ترکیاه کاه در مجاا ر
در استان های ا زیا
دجله قرار دارند ،میزان تجاار
ر دخانههای بزرگ فرا
ب مجازی بین ترکیه عراق ایران براسااس میازان ب
ببی ب سبز که در تو ید ایان محصاو مصار اده
است ،با توجه به فرمول  1محاسبه د.
محاسبۀ میزان رد پای محصوالت حاصل از فرآوری پنبه

بهبود عملیرد زیستمحیطی زنجیرۀ تأمین پو اا بارای
پایداری اکوسیستبها جوام در درازمد حیااتی اسات.
همچنین ،ب منب طبیعی کلیادی بارای بخاش پو اا
اساات [ .]44مرحلااۀ پاارداز مرطااو پارچااه 5ییاای از
3. Consumptive Green Water Use
4. Consumptive Blue Water Use
5. Textile wet-processing
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فرایندها مقدار زیادی انرژی ،ب  ،مواد یمیایی /رنا
مصاار م ایکننااد [ .]47جااد ل  2متوسااط رد پااای ب
محصو فرب ری ده از پنبه را نشان میدهد.

مصر کنندگان بزرگ ب در تو ید است [ .]45فرایندهای
تو یدی که در صنای نساجی کار مایکنناد عمومااً اام
جم ب ری مواد ا یاه ،نا ،،بافنادگی ،خشاک کاردن نا،،
پارچه بافندگی فرایند تو ید بااس مای اود [ .]46ایان

را

جدول  .0متوسط رد پای آب جهانی فرآوری پنبه و پارچههای پنبهای []41
متوسط رد پای آب ()m3 / ton

محصوالت
پنبۀ حزجینشده
پنبۀ حزجی ده
تو ید پارچه از پنبه

ب ببی
2955
3067
3253

ب سبز
5163
3535
5383

محاسبۀ آب ذخیرهشده در ایران و عراق

در مطا عۀ حاضار میازان ب مجاازی بارای  10محصاول
ارداتی از ترکیه به ایران عراق بررسی ده است .در گا
بعد ،میزان ب خخیره ادۀ نا ای از ایان اردا محاسابه
ده سپس اخصی با عناوان رانادمان ب خخیاره اده
تعریف ده است .این اخص تعیین میکند که باا اردا
محصو یاد ده به ایران عراق چاه میازان ب خخیاره
ده است .برای تعیین میزان خخیرۀ ب در ایاران عاراق
در تجار با د استان ترکیه که سرچشمۀ ر دهای بازرگ
مهااب دجلااه فاارا در منطقااۀ خا رمیانااه هسااتند ،از
اخص راندمان خخیرۀ ب ( )WSE1استااده اده اسات.
هر چه این عدد از یک بزرگتر با د ،یعنای د کشاور ب
بیشتری خخیره کاردهاناد .بارای تعیاین ااخص رانادمان
خخیاارۀ ب  ،از نساابت ب مجااازی ارد ااده بااه میااانگین
جهانی ب مجازی محصو استااده ده است .در جد ل
 3میانگین رد پای ب  5محصول اصلی ارداتای از ترکیاه
به ایران عراق براسااس تحقیاق [ ]42ارائاه اده اسات.
همچنین ،اخص راندمان خخیرۀ ب از رابطۀ  3به دسات
میبید:
()3

VVWcimp
VVWcglobal

WSE 

 : VVWcglobalمیزان متوسط جهاانی حجاب ب مجاازی
محصو کشا رزی : VVWcimp  Mm3  ،میزان متوساط
حجااب ب مجااازی ارد ااده از د اسااتان ترکیااه باارای
محصول   Mm3  cاست.
1. water-saving efﬁciency

مجمو
9114
9460
9982

ب خاکستری
996
1034
1344

جدول  .9میانگین آب مجازی در جهان برای محصوالت []40
محصوالت
گند
عدس
پنبه
علوفه
عدس

میانگین آب مجازی در جهان برای تولید
()m3 / ton
1334
1575
3644
2853
909

مطا عۀ حاضر به منظور محاسبۀ میزان ب خخیاره اده
در ایران عراق به موجب تجار محصاو تو ید اده در
دیاربیر که سرچشمۀ د ر دخانۀ بزرگ
استانهای ا زی
مهب دجله فرا هستند ،صور گرفته است .مراح زیار
بهتاییک در بخشهای بعد توضیح داده دهاند.
 .Iابتاادا میاازان اردا  10محصااول از د اسااتان
یاد ده با توجه باه نسابت تو یادی د اساتان باه
تو ید ک کشور ترکیه طای د رۀ  2015تاا 2018
محاسبه ده است.
 .IIبمار میزان ب مصرفی محصو باه تاییاک ب
سبز ببی در د استان برای  10محصول یاد ده،
جم ب ری ده است.
 .IIIپس از تعیین میزان تجار از د اساتان یاد اده،
میزان تجار ب مجازی بین ترکیه باا کشاورهای
همسایۀ ایران عراق بهتاییاک بارای د رۀ 2015
تا  2018از رابطۀ  1محاسبه ده است.
 .IVسپس ،با توجاه باه جاد ل  ،2میازان ب مجاازی
ارداتی به ایران از ترکیه همچنین از استانهاای
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.V

دیااربیر باه اساطۀ تجاار محصاو
ا زی
تو ید ده از پنبه محاسبه ده است.
در مرحلۀ بعد ،میزان ب خخیاره اده در ایاران
عراق با استااده از رابطۀ  2محاسبه ده است.

بحث و نتایج
میزان واردات محصوالت اصلی از استان هاای دیااربکر و
االزیگ به ایران و عراق

دیاربیر با اساتااده از
میزان اردا از استانهای ا زی
نسبت تو یدا استانهای یاد ده به تو ید ک در ترکیه
همچنین نسبت اردا از ترکیه به ایران عاراق محاسابه
ده است .نتایج این محاسبا در ای هاای  3 2طای
سال های  2015تا  2018نشان داده ده است .با توجه به

8208

ی  ،2محصو عدس ،گناد پنباه بیشاترین ساهب
دیاااربیر بااه ایااران را دارنااد .ااایان
اردا از ا زیاا
یادب ری اسات کاه محصاو گناد  ،میاوه سابزیجا
بیشااترین اردا از کشااور ترکیااه بااه عااراق را بااه خااود
اختصاص میدهند؛ این در حا ی است کاه براسااس ای
 ،3برای کشاور عاراق ،محصاو گناد  ،عادس علوفاه
بیشاترین ساهب اردا از د اسااتان یاد اده باه عااراق را
دارند .همچنین ایان یادب ری است که حجب تجار پنبه
برنج به عراق بسیار کب است کمترین میزان اردا باه
میاوههاای
عراق را دارد .از سوی دیگر ،برنج ،سابزیجا
تو ید ده در استانهای یاد ده جزء محصو صادر اده
به ایران نیستند.

اف

شکل  .0میزان واردات به ایران :الف) میزان واردات از ترکیه به ایران ،ب) میزان واردات از استانهای االزیگ و دیاربکر به ایران

شکل  .9میزان واردات به عراق :الف) میزان واردات از ترکیه به عراق ،ب) میزان واردات از استانهای االزیگ و دیاربکر به عراق
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محاسبۀ میزان رد پای آب

جریان رد پای ب مجازی برای تو یاد محصاول در کشاور
صاادرکننده براسااس میاازان ب ببای ،سابز خاکسااتری
استااده ده ،محاسبه می ود [ .]48میزان ب سبز ببای
گنجانده ده در محصو کشاا رزی متااا اسات .ب
سبز از بار باران تأمین مای اود در منااطق خشاک
نیمهخشک میزان بن بسیار کب اسات در حقیقات بارای
کشا رزی ارز کمی دارد [ .]15جد ل  4میزان متوساط

حجااب ب مجااازی مصاارفی  10محصااول کشاات ااده در
دیاربیر را به تاییاک ب سابز ببای
استانهای ا زی
نشان میدهد .همچنین ،در ی  4نمودار میزان متوساط
رد پای ب بهتاییک ب سبز ب ببای نشاان داده اده
است .نتایج جد ل  4همچنین ای  4نشاان مایدهاد
گنااد  ،پنبااه عاادس بیشااترین میاازان مصاار ب را در
استانهای یاد ده دارند.

جدول  .4میزان متوسط رد پای آب مصرفی محصوالت کشاورزی در استانهای االزیگ و دیاربکر به تفکیک رد پای آب سبز و آب آبی

محصوالت

گند
عدس
پنبه
علوفه
خر
نخود
چغندرقند
برنج
میوهها
سبزیجا
مجمو

مصرف خالص از

مصرف خالص از

مصرف خالص آب

مصرف خالص آب

باران (رد پای آب

باران (رد پای

آبیاری (رد پای آب

آبیاری (رد پای

سبز)

آب سبز)

آبی)

آب آبی)

ha

mm

MCM

mm

MCM

mm

370066
75752
42776
9684
26662
6898
1070
1353
21000
11000
566263

362/5
450
190
150
65
415
300
200
300
150
2583

1341/5
341
81/3
14/5
17/3
29
3/2
2/7
63
16/5
1909/5

362/5
200
1000
1575
873
315
800
1850
300
550
7826

1341/5
151/5
428
152/5
233
22
8/5
25
63
60/5
2484/8

725
650
1190
1725
938
730
1100
2050
600
700
10408

مساحت زیر
کشت

مصرف

مصرف

آب

آب
MCM

2683
492/4
509
167
250
50/3
11/7
27/7
126
77
4934/4

شکل  .4میزان متوسط رد پای آب مصرفی محصوالت کشاورزی در استانهای االزیگ و دیاربکر به تفکیک آب سبز و آب آبی
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پااس از محاساابۀ مصاار ب در جااد ل  ،4حجااب ب
مجازی برای  10محصول کشت ده در استانهای ا زیا
دیاربیر صادر ده به ایران عراق ،با اساتااده از رابطاۀ
 1محاسبه ده در ای هاای  6 5ارائاه اده اسات.
نتایج ی  5نشان مایدهاد بیشاترین حجاب اردا ب
مجازی به ایران از محصو تو ید ده در ایان د اساتان
بهترتیب مربوب به محصو عدس ،گند  ،پنباه علوفاه
است .همچنین ،ی  6نشان میدهد بهترتیب محصو
گند  ،عدس علوفه بیشاترین ساهب اردا از د اساتان
یاد ده به عراق را دارند .در نتیجه ،با توجه به نتایج جد ل
 4ی های  4تا  6محصو تی که بیشاترین مصار ب
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در این د استان را دارند ،بیشترین سهب در تجار با عراق
ایران را نیز دارند .در نتیجاه ،ایاران عاراق باه اساطۀ
دیااربیر ،حجاب زیاادی ب
تجار با استانهای ا زیا
مجازی ارد میکنند .این حجب تباادل بارای صاادرا باه
ایران بهترتیب طی ساالهاای 2015ا  2018برابار ،51/1
 53/5 65/4 ،48/1میلیاااون مترمیعاااب باااوده اسااات.
همچنین ،این حجب تبادل برای صادرا به عراق بهترتیاب
طااای ساااالهاااای 2015ا  2018برابااار ،991/7 ،964/7
 1289/5 1317/4میلیون مترمیعب بوده است .بنابراین،
د استان یاد اده تاأثیر زیاادی بار صاادرا باه ایاران
بهخصوص عراق دارند.

شکل  .1میزان حجم آب مجازی وارداتی از استانهای االزیگ و دیاربکر به ایران از طریق محصوالت کشاورزی

شکل  .6میزان حجم آب مجازی وارداتی از استانهای االزیگ و دیاربکر به عراق از طریق محصوالت کشاورزی

متوسط حجم آب مجازی حاصل از پنبۀ وارداتی از ترکیه
به ایران

ارداتای از
با توجه به اینیه پنبه از مهابتارین محصاو
ترکیه به ایران است .از بنجا که پنباه ییای از محصاو تی
است که در فرب ری نیاز زیادی به ب دارد ،در ایان بخاش
ارداتای تو ید اده از
میزان حجب ب مجازی محصاو
باا
پنبه به ایران براساس اطزعا بهدستبمده از گمر
توجه به جد ل  2محاسبه ده در جاد ل  5ارائاه اده

است .براسااس نتاایج جاد ل  2طای د رۀ 2018 -2015
بهترتیب  186 335 ،134 ،85/8میلیاون مترمیعاب باه
صور مجازی با تجار پنبه از ترکیه به ایاران ارد اده
اساات .در ادامااه ،نساابت اردا کا هااایی کااه از پنبااه
فرب ری بن به دست بمادهاناد در اساتانهاای ا زیا
دیاربیر تو ید دهاند همچنین ،رد پای بنها در جاد ل 6
ارائه ده است .به این منظور براساس تجاار ایاران باا
دیاربیر کاه سرچشامۀ د ر د مهاب
استانهای ا زی

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 8931

8204

بن ارد ایران ده است .در نتیجه ،اردا پنبه مشتقا
بن از ترکیه به ایران ،تأثیر زیادی بر منااب ب در منطقاه
دا ته است.

باازرگ فاارا دجلااه در خا رمیانااه هسااتند ،در د رۀ
مطا عاااتی  2018 -2015بااهترتیااب 51/9 ،22 ،14/7
 39/9میلیون مترمیعب براساس تجار پنباه مشاتقا

جدول  .1میزان رد پای آب از واردات پنبه از ترکیه به ایران
0281
پنبۀ حزجینشده
پنبۀ حزجی ده
تو ید پارچه از پنبه
مجمو

0286

0281

0281

CT
)(ton

VVW
)(MCM

CT
)(ton

VVW
)(MCM

CT
)(ton

VVW
)(MCM

CT
)(ton

VVW
)(MCM

5149/8
4415/4
4811/7
12367/5

85/8
10/5
18/4

14701/3
659/7
2800/5
18161/4

134/0
6/2
28/0
168/2

36742/8
756/8
4078/2
41586/8

335/0
7/2
40/8
382/8

20407/4
205/1
1618/3
22230/8

186/0
1/9
16/2
204/1

441/7

جدول  .6میزان رد پای آب واردات پنبه از استانهای االزیگ و دیاربکر ترکیه به ایران
0281
پنبۀ حزجینشده
پنبۀ حزجی ده
تو ید پارچه از پنبه
مجمو

0286

0281

0281

CT
)(ton
1347/0

VVW
)(MCM
12/3

CT
)(ton
2103/7

VVW
)(MCM
19/2

CT
)(ton
5257/9

VVW
)(MCM
47/9

CT
)(ton
4208/2

VVW
)(MCM
38/4

93/0

0/9

55/3

0/5

63/4

0/6

17/2

0/2

154/7

1/5

234/7

2/3

342/6

3/4

135/7

1/4

1594/6

14/7

2393/8

22/0

5663/9

51/9

4361/0

39/9

محاسبۀ میزان آب ذخیرهشده در ایران و عراق براسااس
واردات محصوالت کشاورزی از ترکیه

تجار ب مجاازی باه عناوان یاک اقادا سیاسای بارای
مدیریت مناب ب به میزان درخور توجهی برای رسیدن به
صرفهجویی در ب پایداری محیط زیست مورد توجه قرار
گرفتااه اساات [ .]49براساااس رابط اۀ  ،2اااخص راناادمان
خخیرۀ ب در کشور ایران عراق محاسابه در جاد ل 7
ارائه ده اسات .محصاول پنباه بارای کشاورهای ایاران
عراق ،کمترین میازان ااخص رانادمان خخیارۀ ب  ،را در
بین  5محصول ارداتای دارد؛ کاه ایان امار نشااندهنادۀ
ناکاربمدی اردا پنبه نسبت به سایر محصو اسات .در
اق  ،پیشنهاد می ود ایاران عاراق محصاول پنباه را باا
توجه به مصر زیاد ب در حوضۀ مشتر دجله فارا ،
از حوضهها کشورهای دیگر که به حاظ مناب ببی به بنها
ابسته نیستند ،ارد کنند .با این حال ،باه حااظ ااخص
راندمان خخیرۀ ب اردا محصول گند عدس است که
به بیشترین خخیرۀ ب در این د کشور منجر اده اسات،
بنااابراین اردا گنااد عاادس ساابب خخیاارۀ ب در
کشورهای ایران عراق ده اردا این محصول کاربمد

است .در اق  ،اردا گناد عادس باهترتیاب باه طاور
 2/1منااب
3/ 2
متوسط
ب در ایران را با توجه به تجار ب مجازی با استانهاای
دیاربیر ا زی برای هار میلیاون مترمیعاب ب خخیاره
کند .براساس نتایج تحقیق حاضار بارای ایاران باهترتیاب
اردا گند  ،عدس ،خر  ،علوفاه پنباه کاربماد اسات
این در حا ی است که برای عراق باهترتیاب اردا گناد ،
عدس ،پنبه ،علوفه خر کارایی دارد .به ایان منظاور ،باا
توجه به نتایج پی هش حاضار ایاران عاراق باه اد در
اردا محصو اساسی مانند گند عادس از ترکیاه
بهخصوص استان های دیاربیر ا زی کاه ر دخاناههاای
مهب دجله فرا از بنها نشئت میگیرند ،ابسته است .باا
این حال ،توسعۀ کشا رزی در منطقۀ جنو رقی بناتو یا
به ایجاد مساائ زیساتمحیطای کااهش ب ر دی باه
عراق منجر ده اسات .از توجاه باه مسائله کاربمادی
اردا به ایران عراق از کشور ترکیه ایجاد این زنجیارۀ
تبادل کا مسائ زیستمحیطی ایجاد ده در منطقه در
دیپلماسی این کشورها ضر ری است.
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جدول  .1شاخص راندمان ذخیرۀ آب در ایران و عراق به واسطۀ تجارت با استانهای االزیگ و دیاربکر
ایران
VWFcglobal

VWFcimp

MCM / Year

MCM / Year

6/2
11/6
11/8
3/0
0/5

19/5
24/5
7/6
2/5
0/4

گند
عدس
پنبه
علوفه
خر

عراق
WSE

%WSE

3/2
2/1
0/6
0/8
0/9

نتیجهگیری
امر زه ،با توجه به کمبود ب در سطح جهاان ،اساتااده از
مناب ب مشتر به عنوان ییی از ا ویتهای کشاورهای
ساحلی این مناب مطر ده است .از سوی دیگر ،تجاار
ب مجازی بین ملاتهاا مایتواناد فشاار بار منااب ب را
کاهش دهد ،با توجه به اینیه حد د  90درصاد از ب هاای
خا رمیانه ،ب های مشتر بین د یا چندین کشور اسات
[ .]50توجه به تو یدا غذایی با اساتااده از ایان ب هاای
همچنین تجار این محصو در ایان منطقاه
مشتر
ضر ری است .به این منظور ،محاسبه تعیین میزان حجب
ب مجازی میتواند مورد توجه قرار گیارد سابب بهباود
ا گوی تجاری با توجه به میزان ب مباد ه خخیره ده در
این ناحیه ،ود .ییی از منااب مشاتر در غار بسایا
منطقۀ خا رمیانه ،تا های باینا نهارین از جملاه تاا
هورا هویزه (هورا عظیب) در مرز ایاران عاراق اسات .ایان
دجله تغذیه می وند.
تا ها از طریقر دخانههای فرا
در دهههای اخیر ،با توجه به کاهش چشمگیر ب ر دخانۀ
دجله میزان ب ر دی به این تاا هاا باه اد
فرا
کاسته ده است .مطا عۀ حاضر تز ی برای بررسی حجاب
تبادل ب مجازی محصو کشا رزی به منظور برقاراری
بهباود ارایط زیساتمحیطای در
تعادل استااده از ب
منطقۀ یاد ده است .در مطا عۀ حاضار میازان تجاار ب
مجازی برای  10محصول عمده بین استانهاای ا زیا
دیاربیر در ترکیه کشورهای ایران عاراق بررسای اده
است .دجله فرا از استانهای یاد ده در کشاور ترکیاه
سرچشمه میگیرند ،بنابراین مطا عۀ حاضر میازان تجاار
ب مجازی از د ر دخانۀ دجله فرا در کشور ترکیاه را
با د کشور مقصد تجار یعنی ایران عراق محاسبه کرده

315/7
210/6
64/3
82/1
91/6

VWFcglobal

VWFcimp

MCM / Year

MCM / Year

242/5
122/9
0/1
129/1
6/1

761/3
243/3
0/1
91/3
2/9

WSE

3/1
2/0
0/7
0/7
0/5

%WSE

313/9
197/9
71/5
70/7
47/0

است .همچنین ،پی هش حاضر اخصی با عناوان رانادمان
خخیرۀ ب بر اثر تجاار یاک محصاول مشاخص را ارائاه
میدهد؛ که نشاندهندۀ نسبت میزان رد پای ب ارد اده
به کشور مقصد میزان ب مجازی مورد نیاز بارای تو یاد
بن محصول در کشور مقصد براساس متوسط جهانی اسات.
اخص رانادمان خخیاره بارای
 5محصول عمدۀ انتخا
بنهااا محاساابه ااده اساات ،نتااایج نشااان ماایدهااد باارای
محصاو گناد عادس ،ااخص رانادمان خخیاارۀ ب
بیشتر از عدد یک بوده در اق تجاار ایان محصاو
کاربمد است .این در حا ی است که برای ساایر محصاو
این عدد کمتر از یک بارب رد اد .ایان امار نشااندهنادۀ
ناکاربمدی اردا سایر محصو از کشاور ترکیاه اسات.
نتااایج پاای هش حاضاار تصاادیق ماایکنااد ز ماااً اردا
محصو از کشور ترکیه به ایران عراق موجاب خخیارۀ
ب نخواهد د عز ه بر این ،محصو تی مانناد پنباه ناه
تنها جزء محصو با اردا کاربمد نیست بلیه با افزایش
سطح زیر کشت ایان محصاول در منطقاۀ یاد اده سابب
کاهش ر دی ب دجله فرا به تا های بینا نهرین
تخریب محیط زیست مانند پدیادۀ گرد غباار اده اسات.
بنابراین ،صرفاً اردا کا با توجه به حجب ب مجازی باه
معنااای خخیاارۀ ب نخواهااد بااود بایااد در سیاسااتهااای
تجاری محصو کشا رزی به تبادل محصو تی اقدا کرد
که در کشور مقصد ضریب خخیرۀ ب مجازی بیش از یاک
دا ته با اد .در نتیجاه ،نتاایج ر ییارد مطا عاۀ حاضار
میتواند به بهبود سیاستهای تجار در منطقه کمک کند
همچنین ،گامی به سوی تعادل محیط زیست در منطقاه
با د برای سایر مناطق در جهان استااده ود.
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