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 14/10/1397تاریخ ارسال:
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 نامه مقطع کارشناسی ارشدبرگرفته از پایان پژوهشی، مقاله 

 چکیده
ای ب در کشورهای مختلف و از جمله ایران، موضوع آب مجازی و تجارت آن از اهمیت ویژهآ کمیابیباتوجه به تشدید 

-95های طی سال گذاری کالن آب در آینده برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شدهریزی و سیاستدر برنامه

 تبرای محصوال مقادیر آب مجازی خروجی و ارزش هر متر مکعب آب مجازی صادر شدههای صادراتی، مزیت 1371

بررسی  های صادراتیمزیتارتباط صادرات آب مجازی با برآورد و  سیب( و پسته، خرما، زعفران، کیویاصلی )صادراتی 

نتایج نشان داد که بطور متوسط طی دوره مورد بررسی، صادرات آب مجازی و ارزش آن برای محصول پسته به  گردد.

متقارن و شاخص مزیت نسبی آشکار شده  مترمکعبدالر به ازای هر  149/0میلیارد مترمکعب و  9/4ترتیب معادل ساالنه 

این در حالی است که ضریب همبستگی بیانگر ارتباط  باشد.در همین دوره می پسته صادراتی بیانگر وجود مزیتنیز 

دهنده عدم تطابق الگوی صادرات آب دار بین ارزش صادرات آب مجازی و مزیت صادراتی بوده که نشانمنفی و معنی

مشابه پسته بیانگر عدم تطابق نفی، م ارتباطدر مورد محصول زعفران نیز این مجازی با مزیت رقابتی پسته خواهد بود. 

دار بین ارزش هر عدم وجود رابطه معنینیز خرما در مورد محصول الگوهای تجاری و ارزش آب مجازی بوده و ین ب

این در حالی است که کاراترین نماید. نیز این عدم تطابق را تأئید می مترمکعب آب مجازی صادراتی و مزیت صادراتی

های های تجاری و سیاستهمسویی سیاستاساس براینوضعیت مربوط به صادرات محصوالتی کیوی و سیب بوده است. 

 حفاظت از منابع آبی در شرایط فعلی کشور و بحران منابع آبی بیش از پیش ضرورت خواهد داشت.  
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 مقدمه
افزایش رقابت بر سر آب، نیاز به غذا برای جمعیت 

در حال رشد و افزایش کم آبی در بسیاری از نقاط جهان 

و ایران، برخی از دالیل مهمی هستند که ضرورت 

مدیریت جامع، یکپارچه و آینده نگر برای منابع آب را 

با توجه به تشدید بحران کمبود آب  سازند.حیاتی می

مختلف جهان و از جمله ایران، موضوع در کشورهای 

آب مجازی و تجارت آن از اهمیت ویژه ای در برنامه 

ریزی و سیاست گذاری کالن آب در آینده برخوردار 

بنابراین انتقال آب مجازی نهفته در غذایی  شده است.

که تجارت می شود به عنوان جزیی مهم از مدیریت آب 

و به ویژه در  در سطح جهانی و نیز در سطح منطقه ای

به ویژه غذا  کاالنواحی کم آب مطرح است. با تجارت 

جریانی مجازی از آب از کشور های صادر کننده به 

کشورهایی که این کاال را وارد می کنند به وجود 

آید.کشورهای وارد کننده به جای تولید این اجناس می

 تر دیگری نمایندمی توانند این آب را صرف اهداف مهم

 .(1390ی و تعالی مقدم،)محمد

سال اخیر به طور  40تجارت آب مجازی در طی 

ب درصد آ 15در حدود  دائم در حال افزایش بوده است.

مورد مصرف در جهان بصورت آب مجازی در حال 

صادرات می باشد.از آنجایی که در سطح جهانی 

کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی از لحاظ مصرف آب 

ارت محصوالت کشاورزی جزء می باشد، بنابراین تج

 اصلی تجارت آب مجازی است.

این تجارت با در نظر گرفتن مزیت نسبی کشورهای 

صادر کننده در تولید محصوالت غذایی صورت می گیرد 

از اینرو کشوری به صادرات مواد غذایی می پردازد که 

از نظر منابع و عوامل تولید شرایط بهتری در تولید 

  رهای وارد کننده داشته باشدمحصوالت نسبت به کشو

 .(1388)موسوی و همکاران، 

پیش از پرداختن به بحث صادرات آب مجازی، الزم 

است تا تعریف مشخصی از آن ارائه شود. اصطالح آب 

میالدی توسط تونی آلن  90مجازی اولین بار در دهه 

مجموع آب مصرف شده برای تولید مقدار "به صورت 

 2003گردید و در سال تعریف  "معینی از محصول

آرجن هوکسترا تعریف کاملتری از آب مجازی ارائه 

نمود. در این تعریف، آب مجازی کل آب مورد نیاز برای 

تولید مقدار معینی از محصول )کاال(، باتوجه به شرایط 

باشد )دهقانی اقلیمی، مکانی، زمان تولید و راندمان می

جازی بر (. مفهوم تجارت آب م1392سانیج و سهراب، 

این نظریه استوار است که کشورهای در حال توسعه که 

عمدتاً از حیث منابع آبی فقیر هستند، درصدد اعمال 

سیاست برآیند که واردات مواد غذایی و کاالها را در 

کنند از فرایند تولیدشان حجم زیادی آب مصرف می

کشورهای پرآب افزایش دهند و به این طریق منابع آبی 

وری باالتر مورد را در جایی دیگر با بهره محدود خود

وری و درآمد استفاده قرار دهند و از آب موجودشان بهره

بیشتری حاصل نمایند )دهقانی سانیج و سهراب، 

با توجه به اینکه توسعه صادرات، بی تردید  (.1392

دارای اهمیت استراتژیک برای اقتصاد کشور می باشد، 

از بخش های مهم  صادرات محصوالت کشاورزی یکی

مین منابع ارزی می باشد که سهم عمده ای از صادرات أت

ایران با توجه  غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

تواند در برخی از به اقلیمهای متنوعی که دارد می

 محصوالت کشاورزی مزیت صادرات داشته باشد. 

با توجه به اهمیت صادرات همچنین اهمیت آب 

مطالعات  مورداین در ت کشاورزی مجازی محصوال

سهرابی  و اردکانیان مختلفی صورت گرفته است.

 ایران در را مجازی آب کاربرد تجارت و ضرورت (1385)

 که داد نشان تحقیق این دادند نتایج قرار مطالعه مورد

 آبی، های سیاست در آب مجازی تجارت دادن دخالت با

 آب منابع به کشور میزان دسترسی که این بر عالوه

 محدود منابع بر فشار از افزایش یابد، می افزایش جهانی

    .شود می کاسته نیز داخلی

 مجازی آب ( به بررسی1388) موسوی و همکاران

 در آب بحران با مقابله جهت راهکاری عنوان به

دچار خشکسالی پرداختند و نتایج نشان داد  کشورهای

 تجارت هدف با هنوز ایران در غذایی مواد که واردات

 با توان می که در صورتی گیرد نمی صورت مجازی آب

 جایگاه ارزیابی جهت جدید الگوهای از گیری بهره

 کشاورزی تولید محصوالت در نسبی مزیت نظر از کشور
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 با غذایی مواد صادرات و واردات هایسیاست تغییر و

 در را آن حاصل از منافع ،غذایی امنیت اصول رعایت

 کشور در آب بحران با و کرد گذاری سرمایه بخشها دیگر

 پرداخت. مقابله به خشکسالی دچار های

( در مطالعه خود نشان 1397رفیعی و همکاران )

مقدار کل ضایعات در سطح میادین اصلی و دادند که 

هزار تن  41324و  164گانه استان تهران به ترتیب  18

 29627و همچنین آب تلف شده ناشی از این ضایعات 

هزار متر مکعب بوده است. همچنین، با توجه به ارزش 

صادراتی هر یک از محصوالت، ارزش آب تلف شده ناشی 

میلیون دالر برآورد شده است. در  137از این ضایعات 

شود که صادرات آب مجازی با این مطالعه تأکید می

ارزآوری به کشورهمراه است اما ضایعات آب مجازی نه 

شور ننموده بلکه موجب از دست تنها درآمدی عاید ک

 رفتن منابع آبی کشور خواهد شد.

کنند که ( عنوان می1966چنری و استروت )

صادرات محصوالت کشاورزی به تنهایی برای رشد 

درآمد های حاصل از  با این حال، اقتصاد کافی نیست.

صادرات محصوالت کشاورزی می تواند محدودیت ارز 

ای و ت کاالهای سرمایهخارجی را کاهش داده و واردا

 واسطه ای را تسهیل کند.

 آب جریان تجارت به (،2004) راجرز و رامیرز 

مطالعه  این در .پرداخته اند تجارت آزادسازی و مجازی

 برای مجازی آب واردات خالص که است آمده

 95/20×109معادل  کشاورزی ایران محصوالت

 ژاپن،کشورهای  کنار در که بوده،مترمکعب در سال 

 واردکننده کشور ششمین مصر، کره، روسیه، مکزیک،

 است. بوده بررسی مورد سال در آب مجازی

 کشور برزیل به عنوان  در( 2016سیلوا و همکاران )

به تعیین ردپای آب ملی ، کشور صادر کننده آب مجازی

مصرف مواد غذایی برزیل، ارتباط جریان آب مجازی با 

تجارت جهانی در کاالهای اصلی کشاورزی ، کمبود آب، 

خودکفایی آب و وابستگی آب در هر منطقه برزیل 

پرداختند که نتایج نشان داد که به طور متوسط رد پای 

در سال مترمکعب  1619آب مصرف مواد غذایی برزیل 

 برای هر فرد می باشد.

( نشان داده شد که 2016در مطالعه ژو و همکاران )

سرانه رد پای آب مربوط به مصرف مواد غذایی در تمام 

سناریوها در این مطالعه کاهش یافته است. تغییر رژیم 

غذایی در راستای استفاده از رژیم غذایی کم گوشت 

ا تا تواند کاهش در رد پای آب مصرف مواد غذایی رمی

 درصد را محقق سازد. 44، تا 2050سال 

به بررسی عالوه بر اینکه این مطالعه برای اولین بار 

ادرات این صادرات آب مجازی و ارزش هر مترمکعب ص

پردازد، به آب برای محصوالت اصلی صادراتی ایران می

عب کبررسی ارتباط بین مزیت صادراتی و ارزش هر مترم

 آب مجازی خواهد پرداخت. 

 

 روش تحقیق
 شاخص برآورد آب مجازی

 شده مصرف آب کل نسبت از گیاه یک مجازی آب

 به دست شده تولید محصول کل به گیاه، آن تولید برای

 ( خواهد بود:1که بصورت رابطه ) آید می

(1)      product     is j""      
Yield

NW
V

j

j

wj  

در این رابطه، 
wjV  میزان آب مجازی هر واحد تولید از

 و  j محصول
jNW  میزان مصرف آب محصول مورد نظر

باشد. برای بدست آوردن این میزان در هر هکتار می

مصرف آب، نیاز آبی گیاه در منطقه مورد نظر و راندمان 

نیز  jYieldآب در همان منطقه مورد نظر خواهد بود. 

بیانگر عملکرد محصول در منطقه مورد نظر خواهد بود.  

هر کیلوگرم آب مجازی از معادل در ادامه نیز ارزش 

 بدست خواهد آمد: (2)طریق رابطه 
 

(2) product     is j""      
V

EX
VOV

wj

j

wj 
 

 

که در آن 
wjVOV ارزش هر متر مکعب آب مجازی صادر ،

شده و 
jEX  نیز درآمد صادراتی به هر یک از کشورهای

 هدف خواهد بود. 
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 های مزیت صادراتیشاخص

تمام عوامل مؤثر  4(RCA)شاخص مزیت صادراتی 

در مزیت نسبی از جمله عوامل تولید، عوامل عرضه و 

های ها و دخالتگیرد و از سیاستتقاضا را در بر می

دولت تأثیر پذیری کمتری دارد. شاخص مزیت نسبی 

گیری معیاری مناسب برای اندازه 5والراسآشکار شده 

باشد. در شاخص تولیدات می یمزیت نسبی صادرات

مزیت نسبی آشکار شده والراس اطالعات مربوط به همه 

رقبا و کاالها منعکس گردیده تا به این طریق مزیت 

ه شود. معیار والراس تعمیم نسبی جهانی در نظر گرفت

باشد. می 6باالسایافته رابطه مزیت نسبی آشکار شده 

 (3)معیار مزیت نسبی آشکار شده والراس از رابطه 

 (.1998آید )باالسا، بدست می
(3) )//()/( w

t

w

i

j

t

j

i

j

i xxxxRCA    

jدر رابطه فوق،

ix  ارزش صادرات کاالیi  توسط کشور

j ،j

tx ارزش کل صادرات کشورj ،w

kx  ارزش کل

wدر سطح جهان و  iصادرات کاالی 

tx  ارزش کل

باشد. شاخص مزیت نسبی آشکار صادرات جهانی می

نهایت را به خود اختصاص شده مقادیری بین صفر و بی

-شاخص مذکور نشان میدهد. مقدار بزرگتر از یک می

دهد که کشور صادرکننده این محصول دارای مزیت 

نسبی صادراتی بوده و به سوی تخصصی شدن تولید 

حرکت کرده است. مقادیر کمتر از یک این شاخص، نبود 

مزیت نسبی را در صادرات کاالی مورد نظر به بازارهای 

دهد. بنابراین مقادیر شاخص مزیت جهانی را نشان می

تواند آشکار شده برای هر کاالی صادراتی مینسبی 

وضعیت مزیت نسبی آن کاال را در بازارهای جهانی و یا 

ای نشان دهد. افزون بر این تغییرات شاخص یاد منطقه

شده در طی زمان نیز به عنوان تغییر در جایگاه مزیت 

شود. نامتقارن بودن شاخص نسبی یک کاال تلقی می

(، یکی از نقاط ضعف RCAمزیت نسبی آشکار شده )

آید. بدین معنا که نبود مزیت این شاخص به شمار می

نسبی یک محصول در محدوده صفر تا یک نشان داده 

                                                           
4 Revealed Comparative Advantage 

5 Vallrath  
6 Balassa 

شود، در حالی که وجود مزیت نسبی در محدوده یک می

(. برای رفع 1998، 7الئورسنگردد )نهایت بیان میتا بی

 مشکل نامتقارن بودن شاخص مزیت نسبی آشکار شده،

ارائه  (4رابطه )شکل متقارنی از این شاخص به صورت 

 (:2000، 8براسیلی و همکارانشده است )

(4) 
 

 1

1






ij

ij

ij
RCA

RCA
RSCA 

 -1شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن، مقادیر بین 

+ را در بر دارد. مقادیر مثبت این شاخص وجود 1تا 

مزیت نسبی در صادرات را نشان داده در حالی که 

 مقادیر منفی حاکی از عدم وجود مزیت نسبی است.

محصول پسته، خرما، زعفران، کیوی  5برای  بادر نهایت 

و سیب این روابط برآورد شده و مشخص خواهد شد که 

آیا محصوالت حائز مزیت صادراتی ایران لزوماٌ آب 

مجازی صادراتی بیشتری دارند و به ازای صادرات این 

هر مترمکعب آب ایجاد  محصوالت چه ارزشی معادل

خواهد شد و آیا محصوالت دارای مزیت نسبی در 

تری نیز به ازای هر صادرات، لزوماً ارزش مناسب

مترمکعب آب مجازی صادراتی نصیب کشور خواهد 

این مطالعه از اتاق بازرگانی،  اصلی در نمود؟ اطالعات

از سامانه ( و 1396) ایران کشاورزیصنایع، معادن و 
9)2017(ITC  .دریافت شده است  

 

 نتایج و بحث
در این مطالعه محصوالت پسته، خرما، زعفران، 

کیوی و سیب به عنوان محصوالت اصلی صادرات بخش 

کشاورزی ایران بررسی شده است. الزم به ذکر است که 

ادراتی بخش کشاورزی از ارزش ص محصول 5سهم این 

صادرات درصد و از  34حدود  1395ایران در سال 

درصد بوده است )وزارت امور  4/71بخش باغبانی 

 وضعیت صادرات ،(1)ول جد (.1396اقتصادی و دارایی، 

 محصول اصلی صادرات بخش کشاورزی ایران را 5 این

دهد ساله در کل کشور را نشان می 25برای یک دوره 

 حداقل، که در آن برای هر محصول مقدار میانگین،

7  Laursen 
8  Brasili and et al. 
9 International Trade Center 
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مجازی که به کشورهای هدف حداکثر وزن، میزان آب 

صادر شده، ارزش هر متر مکعب آب و قیمت هر 

بطوریکه مشخص  کیلوگرم محصول محاسبه شده است.

 محصول مربوط بهآب مجازی  صادرات است، بیشترین

خرما بوده و این در حالی است که ارزش هر متر مکعب 

آب صادراتی ناشی از صادرات خرما کمترین مقدار خود 

را در بین سایر محصوالت داشته است. لذا بیشترین آب 

 شود.ترین شکل صادر میصادراتی ایران به ارزان

بیشترین ارزش صادراتی به ازای هر متر مکعب آب 

ات زعفران بوده که بطور صادراتی مربوط به صادر

دالر  176های مورد بررسی حدود میانگین در طی سال

به ازای هر مترمکعب عایدی برای کشور به همراه داشته 

است. این در حالی است که بیشترین مقدار ارزش ایجاد 

 دالر بوده است.  520شده به ازای هر مترمکعب حدود 

 خرما، زعفرانپسته، ات محصوالتی مانند در مورد صادر

دهد که بررسی ضریب نوسان نشان میسیب، و 

های مقدار آب مجازی صادراتی، در سالبیشترین نوسان 

مورد بررسی، مربوط به صادرات کیوی بوده است و 

ارزش صادراتی به ازای هر مترمکعب بیشترین نوسان 

و بعد از آن مربوط به سیب بوده  زعفرانمربوط به  نیز

است. بطور کلی نوسان ارزش صادراتی آب مجازی 

بیشتر از نوسان مثادیر صادراتی بوده است )جز در مورد 

تواند وضعیت مطلوبی برای که نمیصادرات کیوی( 

در واقع این نتیجه نشان صادرات آب مجازی ایران باشد. 

گوی صادراتی توان بیان نمود که در الدهد که نمیمی

ها، به ارز آوری ناشی محصوالت اصلی ایران در این سال

از صادرات هر متر مکعب آب مجازی صادراتی نیز توجه 

شده است. 
 

 (1371-95در ایران )دوره صادرات محصوالت و صادرات آب مجازی  وضعیت (:1)جدول 

 دالر-ارزش هر متر مکعب مترمکعب-شدهمیزان آب مجازی صادر  کیلو گرم -وزن  توضیحات محصوالت

 0.149 4884096162 131602456.4 میانگین پسته
 0.084 2149987321 57931622 حداقل
 0.248 7527129230 202819245 حداکثر

 0.064 1129216090 30426839.74 انحراف معیار
 0.431 0.2312 0.2312 ضریب نوسان

 0.095 858263358 117610600.7 میانگین خرما
 0.030 432669694 59290126 حداقل
 0.193 1221039571 209269667 حداکثر

 0.058 255355259.3 34992156.13 انحراف معیار
 0.611 0.2975 0.2975 ضریب نوسان

 176.111 571544 97284.12 میانگین زعفران
 58.496 185327 31545 حداقل
 520.070 1078298 183540 حداکثر

 160.088 267816.1429 45585.73 انحراف معیار
 0.909 0.4686 0.4686 ضریب نوسان

 0.206 112765264 43963065.94 میانگین کیوی
 0.097 22388446 8728439 حداقل
 0.361 243654400 94991969 حداکثر

 0.090 78234503.82 30500781.21 انحراف معیار
 0.438 0.6938 0.6938 ضریب نوسان

 0.153 474153831.6 214549245.1 میانگین 

 0.045 131676644.3 59582192 حداقل 

 0.402 960074032.2 434422639 حداکثر سیب

 0.119 230936375.3 104496097.4 انحراف معیار 

 0.780 0.4870 0.4870 ضریب نوسان 

 های مطالعهمأخذ: یافته
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ت صادرات محصوال (،8)تا  (2)با توجه به جداول 

های اخیر در سال پسته، خرما، زعفران، کیوی و سیب

در خصوص  است. ضمن اینکهحائز مزیت بوده عمدتاً 

روند مزیت صادراتی نوسانی  زعفران و کیویمحصوالت 

های همچنین بیشترین و کمترین مزیت در سال بوده و

بوده  سیبو  پستهاخیر به ترتیب مربوط به محصوالت 

به ترتیب است. بیشترین و کمترین رشد مزیت صادراتی 

این در بوده است.  زعفرانو  کیویمختص محصوالت 

 بیشترین رشد ارزش هر متر مکعب آبحالی است که 

بوده و پس  زعفرانمربوط به محصول  مجازی صادراتی

در همین اص می یابد. اختص سیببه محصول آن از 

های صادراتی و نتایج مشخص است که ارتباط مزیت

ارزش هر متر مکعب آب مجازی صادراتی منفی بوده و 

روند همسویی بین این دو پارامتر وجود ندارد. همچنین 

پسته و  ارزش هر متر مکعب آب صادراتی برای محصول

خرما روندی صعودی مالیمی داشته، هرچند که در 

 مورد خرما در سال اخیر این روندی نزولی بوده است. 

نوسانی  بطور مشخصی محصوالت رونداما در مورد سایر 

ها و مقادیر که این روند به دلیل تغییر بیشتر قیمتبوده 

صادراتی برای این محصوالت نسبت به پسته و خرما  

  است.بوده 

در نهایت ارتباط بین مزیت صادراتی و ارزش هر 

کیوی، مترمکعب آب مجازی صادراتی برای محصوالت 

معنی دار به ترتیب در سطح پنج و یک مثبت و  و سیب

منفی ، خرما و زعفران پستهبرای محصوالت درصد و 

بطوریکه برای محصول پسته، این ارتباط بوده است. 

زعفران در سطح ده فی در سطح یک درصد، برای من

دار درصد و برای کیوی نیز در سطح پنج درصد معنی

بوده است. در مورد خرما نیز ارتباط منفی بین مزیت 

صادراتی و ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادراتی در 

این نتیجه نشان باشد. دار نمیسطح مناسبی معنی

پسته،  رای محصوالتدهد که بهبود مزیت صادراتی بمی

با افت ارزش هر مترمکعب آب مجازی و برای زعفران و 

این بهبود مزیت با تقویت  و سیبکیوی محصوالت 

در  ارزش هر متر مکعب آب مجازی همراه بوده است.

هایی واقع در مورد محصوالت پسته و زعفران، در سال

( در روش 3های صادراتی )براساس رابطه )که مزیت

وجود داشته، این مزیت با افزایش مقادیر تحقیق( 

های صادراتی( بدست آمده صادراتی )و نه بهبود قیمت

است و لذا ارزش معادل هر مترمکعب آب مجازی 

صادراتی در مورد این محصوالت با افزایش مزیت 

لذا در مورد محصوالت صادراتی، کاهش یافته است. 

آب  پسته و زعفران عدم وجود تطابق الگوی صادرات

های صادراتی کامالً محسوس مجازی بر مبنای مزیت

بوده و همچنین در مورد خرما نیز عدم ارتباط معنی 

دار، خود بیانگر نوعی عدم تطابق الگوی صادراتی و 

ب مجازی خواهد بود.آارزش صادرات 
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 (1371-95مقایسه ارزش هر متر مکعب آب صادر شده و مزیت صادراتی نسبی پسته در ایران )دوره  (:2)جدول 

 ماخذ: نتایج مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت مزیت نسبی اشکار شده متقارن اولویت دالر -ارزش هر متر مکعب سال
1371 0.097 16 0.994 1 
1372 0.100 15 0.993 2 
1373 0.095 17 0.992 5 
1374 0.093 18 0.993 3 
1375 0.092 19 0.993 4 
1376 0.092 20 0.991 8 
1377 0.090 21 0.992 6 
1378 0.084 23 0.991 9 
1379 0.084 24 0.991 10 
1380 0.084 25 0.991 11 
1381 0.088 22 0.991 12 
1382 0.104 14 0.991 13 
1383 0.108 13 0.992 7 
1384 0.155 12 0.988 17 
1385 0.167 11 0.988 18 
1386 0.168 10 0.987 19 
1387 0.185 9 0.987 20 
1388 0.211 7 0.986 21 
1389 0.203 8 0.978 23 
1390 0.212 6 0.982 22 
1391 0.239 5 0.975 24 
1392 0.242 4 0.956 25 
1393 0.250 1 0.990 15 
1394 0.248 2 0.991 14 
1395 0.248 3 0.989 16 

 -0.017 4.418 میانگین رشد ساالنه
سطح احتمال ضریب 

 هبستگی

 -595/0 ضریب همبستگی 002/0
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 (1371-95مقایسه ارزش هر متر مکعب آب صادر شده و مزیت صادراتی نسبی خرما در ایران )دوره  (:3)جدول 

 اولویت مزیت نسبی اشکار شده متقارن اولویت دالر -ارزش هر متر مکعب سال
1371 0.066 14 0.975 3 
1372 0.069 13 0.974 4 
1373 0.063 15 0.976 2 
1374 0.061 16 0.963 9 
1375 0.046 18 0.980 1 
1376 0.034 20 0.941 22 
1377 0.030 25 0.920 24 
1378 0.031 24 0.943 21 
1379 0.033 22 0.952 16 
1380 0.033 23 0.955 15 
1381 0.034 21 0.947 18 
1382 0.041 19 0.945 19 
1383 0.055 17 0.960 10 
1384 0.085 12 0.960 11 
1385 0.089 11 0.965 6 
1386 0.110 10 0.949 17 
1387 0.117 9 0.960 12 
1388 0.135 8 0.964 7 
1389 0.170 6 0.944 20 
1390 0.193 1 0.960 13 
1391 0.180 4 0.921 23 
1392 0.180 5 0.915 25 
1393    0.185 3 0.956 14 
1394 0.186 2 0.964 8 
1395 0.136 7 0.966 5 

 -0.021 4.647 میانگین رشد ساالنه
 -137/0 ضریب همبستگی 513/0 سطح احتمال ضریب هبستگی

 ماخذ: نتایج مطالعه
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 (1380-95مقایسه ارزش هر متر مکعب آب صادر شده و مزیت صادراتی نسبی زعفران در ایران )دوره  (:4)جدول 

 اولویت مزیت نسبی اشکار شده متقارن اولویت دالر -ارزش هر متر مکعب سال
1380 71.864 16 0.992 2 
1381 77.219 15 0.992 3 
1382 81.849 14 0.991 4 
1383 90.743 11 0.993 1 
1384 88.246 13 0.991 5 
1385 90.341 12 0.989 8 
1386 111.829 10 0.991 6 
1387 222.960 9 0.987 11 
1388 466.529 4 0.988 10 
1389 520.070 1 0.986 13 
1390 510.100 3 0.991 7 
1391 510.551 2 0.989 9 
1392 249.425 6 0.987 12 
1393 244.236 7 0.985 16 
1394 224.293 8 0.986 14 
1395 259.336 5 0.986 15 

 -0.040 14.681 میانگین رشد ساالنه
 -448/0 ضریب همبستگی 082/0 سطح احتمال ضریب هبستگی

 ماخذ: نتایج مطالعه

 (1378-95مقایسه ارزش هر متر مکعب آب صادر شده و مزیت صادراتی نسبی کیوی در ایران )دوره  (:5)جدول 

 اولویت مزیت نسبی اشکار متقارن شده اولویت دالر -متر مکعبارزش هر  سال
1378 0.10 16 0.382 11 
1379 0.10 17 0.281 15 
1380 0.10 18 0.143 17 
1381 0.11 15 0.121 18 
1382 0.12 14 0.217 16 
1383 0.17 13 0.584 7 
1384 0.19 8 0.317 13 
1385 0.19 9 0.361 12 
1386 0.19 10 0.314 14 
1387 0.30 5 0.541 8 
1388 0.34 2 0.426 10 
1389 0.34 3 0.638 6 
1390 0.36 1 0.835 4 
1391 0.33 4 0.511 9 
1392 0.22 6 0.732 5 
1393 0.18 12 0.847 2 
1394 

1395 

0.19 11 0.841 3 
1395 0.20 7 0.871 1 

 15.727 5.918 میانگین رشد ساالنه
 495/0 ضریب همبستگی 035/0 هبستگیسطح احتمال ضریب 

 ماخذ: نتایج مطالعه
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 (1371-95مقایسه ارزش هر متر مکعب آب صادر شده و مزیت صادراتی نسبی سیب در ایران )دوره  (:6)جدول 

 اولویت مزیت نسبی اشکار شده متقارن اولویت دالر -ارزش هر متر مکعب آب سال
1371 0.047 21 0.438 17 
1372 0.048 19 0.630 7 
1373 0.045 22 0.471 16 
1374 0.045 23 0.606 8 
1375 0.045 24 0.597 9 
1376 0.045 25 0.381 20 
1377 0.051 18 0.496 15 
1378 0.048 20 0.421 19 
1379 0.056 17 0.427 18 
1380 0.068 16 0.353 21 
1381 0.072 15 0.279 23 
1382 0.088 14 0.309 22 
1383 0.153 12 0.525 13 
1384 0.161 11 0.593 10 
1385 0.164 10 0.659 4 
1386 0.169 9 0.645 5 
1387 0.233 6 0.726 3 
1388 0.352 4 0.756 2 
1389 0.402 1 0.835 1 
1390 0.384 2 0.637 6 
1391 0.377 3 0.585 11 
1392 0.245 5 0.399 25 
1393 0.196 

 

7 0.212 24 
1394 0.186 8 0.532 12 
1395 0.141 13 0.511 14 

 6.417 6.92 میانگین رشد ساالنه
سطح احتمال ضریب 

 هبستگی

 529/0 ضریب همبستگی 007/0
 ماخذ: نتایج مطالعه

 
 

بررسی روند ارزش هر متر مکعب آب مجازی 

آن است که ارزش هر متر مکعب آب صادراتی بیانگر 

صادراتی برای محصوالت پسته و خرما هرچند مجازی 

کیوی در  و نسبت به محصوالتی مانند زعفران، سیب

روند این ارزش در مورد این اما  ها کمتر بودهبیشتر سال

این نتیجه نیز به دلیل دو محصول صعودی بوده است. 

های صادراتی پسته و خرما در مقایسه با بهبود قیمت

این نتیجه باشد. هدف می سایر محصوالت در کشورهای

الی است که این روند برای محصوالت زعفران، در ح

های اخیر نزولی بوده و می کیوی بویژه در سالو  سیب

های اخیر و توان چنین استنباط نمود که در سال

آب )با ادامه روند موجود( های آتی همچنین در سال

افت ارزش قابل  ،مجازی صادراتی برای این محصوالت

وجهی یافته و صادرات آب مجازی برای ایران در ت

 خواهد یافت.تر تحقق بازارهای جهانی ارزان
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 در مورد محصول زعفران محور ارزش در سمت چپ مشخص شده است -ارزش هر متر مکعب آب مجازی برآوردی روند (:1)نمودار 

 
 شده متقارنروند مزیت نسبی آشکار  (:2)نمودار 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
مقادیر همانگونه که نتایج این مطالعه نشان داد، اوالً 

های مختلف متفاوت صادرات آب مجازی ایران طی سال

های کسب شده به ازای بوده و مهمتر از آن نوسان ارزش

 است. همچنینهر مترمکعب آب مجازی نیز قابل توجه 

ناشی از  به ازای هر مترمکعب آب صادراتی زشار

صادرات آب مجازی به کشورهای هدف، روند نوسانی 

داشته که بویژه در مورد زعفران، سیب و کیوی این 

وضعیت قابل مشاهده است. این نتیجه بیانگر آن است 

که بویژه در این سه محصول، توجه به درامدهای ارزی 

ازی ضرورت داشته کسب شده بر مبنای صادرات آب مج

های صادراتی ایران در بازارهای و ثبات و رشد قیمت

با توجه به اهمیت خواهد داشت. در واقع هدف اهمیت 

برنامه عمل  ،مدیریت صادرات آب مجازی الزم است

صادرات محصوالت کشاورزی نه با هدف محدود نمودن 

، بلکه در جهت ثبات بخشی به این محصوالتصادرات 

تا در  های صادراتی تبیین و تدوین شودارزشمقادیر و 

های کسب شده در نتیجه صادرات آب نهایت ارزش

 مجازی نیز از ثبات الزم برخوردار گردد. 
اما مهمترین نتیجه این مطالعه آن بوده است که در 

 صادراتی ایران یعنی پسته تخصوص مهمترین محصوال
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ین مزیت ، ارتباط کامالً منفی و معنی داری بو زعفران

صادراتی و ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادراتی 

به معنی آن است که در  نتیجه شود. اینمالحظه می

که مزیت صادراتی  هاییدر سال، تمورد این محصوال

ارزش هر  ،ایجاد شده صادراتتری برای مناسب

تی کاهش یافته و از کشور مترمکعب آب مجازی صادرا

 ،صادر شده است و برعکس تر به کشورهای دیگرارزانآب 

که مزیت صادراتی ایران در بازارهای  هاییدر سال

تری صادراتی کاهش یافته، آب مجازی با قیمت مناسب

بطوریکه در مورد پسته، در سال صادر شده است. 

، ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادراتی ایران 1371

قرار داشته در حالیکه به لحاظ مزیت  16در جایگاه 

ترین جایگاه را داشته تی ایران در این سال مناسبصادرا

نیز هرچند به لحاظ مزیت  1395است و در سال 

را در این سال داشته اما  16صادراتی ایران جایگاه نازل 

به لحاظ ارزش صادرات آب مجازی جایگاه سوم در این 

سال نصیب ایران شده است. در مورد زعفران نیز ایران 

رین مزیت صادراتی را داشته که تمناسب 1383در سال 

در این سال به لحاظ جایگاه ارزش صادرات آب مجازی 

نیز  1389قرار گرفته و در سال  11در رتبه نازل 

ترین ارزش صادرات آب مجازی برای زعفران در مناسب

در مزیت صادراتی برای  13ایران تجربه شده که با رتبه 

ن نتیجه بیانگر ایصادرکنندگان ایرانی همراه بوده است. 

های مدیریت تجاری ایران با سیاست الگویعدم تناسب 

در واقع مزیت صادراتی مصارف آبی خواهد بود. منابع و 

با افزایش مقادیر صادراتی به کشورهای هدف، به 

تر برای محصوالت پسته و زعفران های پایینقیمت

و در نهایت ارزش معادل برای هر مترمکعب منجر شده 

ی صادراتی برای پسته و زعفران ایرانی با مزیت آب مجاز

صادراتی ایران در این بازارها رابطه معکوس داشته است. 

دار در مورد محصول خرما نیز عدم وجود رابطه معنی

بین ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادراتی و مزیت 

صادراتی، دستیابی به این همسویی را همچنان تأکید 

است که در مورد صادرات نماید. این در حالی می

های مزیت محصوالت سیب و کیوی، بهبود شاخص

تر آب مجازی صادراتی های مناسبصادراتی به ارزش

در کسب الزم است منجر شده است. در نتیجه 

های صادراتی در بازارهای جهانی و توسعه سهم مزیت

بازار در کشورهای هدف، به بهبود ارزش صادرات آب 

ان و خرمای ایرانی نیز توجه شود تا مجازی پسته، زعفر

منابع محدود آبی در کشور با قیمت ارزان )با صادرات 

 محصوالت کشاورزی( از ایران خارج نشود. 
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Investigating the Conformity of Virtual Water Export Pattern with 

Iran's Competitive Advantages  
Farzaneh Amiri1, Hamed Rafiee2, Abolfazl Mahmoodi3 

 

Abstract 

 Given the water scarcity in various countries of the world, including Iran, the issue of virtual 

water and its trade has particular importance in future water planning and policy making. In this 

research will be estimated advantages for export, virtual water quantity and virtual water value 

per cubic meter for the main export products (pistachio, dates, saffron, kiwi and apples) and 

relationship between virtual water exports and export advantages during the years 1992-2016. 

The results showed, on average, the export of virtual water and its value for pistachio are 4.9 

billion cubic meters per year and 0.149 dollars per cubic meter respectively and symmetric 

revealed comparative advantage index during the same period for pistachio showed the existence 

of an export advantage. However, the correlation coefficient shows a significant and negative 

correlation between the value of virtual water exports and the export advantage of this product, 

which indicates that the pattern of virtual water exports is incompatible with the competitive 

advantage of pistachios. Negative effect on the product of saffron, similar to pistachio shows the 

mismatch between trade patterns and virtual water value. In date product, the lack of a significant 

relationship between the value of each cubic meter of virtual export water and the export 

advantage also confirms this mismatch. While the most effective condition was for the export of 

kiwifruit and apples. Therefore, the alignment of business policies and water conservation policies 

in the current state of the country and the crisis of water resources will be more urgent. 
 

Keywords: Virtual Water, Virtual Water Export Value, Commercial Model, Competitive 

Advantage 
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Investigating the Conformity of Virtual Water Export Pattern with 

Iran's Competitive Advantages 

Farzaneh Amiri1, Hamed Rafiee2, Abolfazl Mahmoodi3 

 
Introduction 

The term virtual water was first defined in the 1990s by Allen as "the sum of water used to 

produce a certain amount of product", and in 2003 Hoekstra provided a more complete definition 

of virtual water. In this definition, virtual water is the total water required to produce a certain 

amount of product (goods), according to climatic conditions, location, time of production and 

efficiency (Dehghani Sanich and Sohrab, 2013). For the first time, in addition to examining the 

export of virtual water and its value of each cubic meter for Iran's main export products, this study 

will examine the relationship between the export advantage and the value of each cubic meter of 

virtual water. 

 

Methodology 

The virtual water of a plant is obtained from the ratio of the total water used to produce that 

plant to the total product produced, which will be in relation (1): 

 

)1(                      product     is j""      
Yield

NW
V

j

j

wj  

In this equation, 
wjV  is amount of virtual water per unit of production in product j, 

jNW , is amount 

of water use per hectare. To obtain this amount of water consumption, water needs and water 

efficiency in the same area will be required. Also jYield  indicates the yield of the product in the 

area. In the following, the equivalent value per kilogram of virtual water will be obtained through 

Equation (2): 
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In this equation, 
wjVOV  is the virtual water value per exported cubic meter and 

jEX  is export 

revenue to each of the target countries. 

Also, the revealed comparative advantage index is a suitable criterion for measuring the 

comparative advantage of the exports. The index of comparative advantage criterion is derived 

from Equation (3) (Balassa, 1998): 
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In the equation (3), j

ix  is the value of export of goods i by country j. also j

tx  is total value of 

exports in country j, w

kx  and w

tx are the world exports value of the goods i and total value of global 
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exports respectively.   To solve the problem of asymmetry of the RCA index, the symmetric form 

of this index is presented as Equation (4) (Brasili et al., 2000): 

(4) 
 

 1

1
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RCA
RSCA 

The symmetric RCA index is between -1 and +1. Positive values of this index indicate the 

existence of a comparative advantage in exports, while negative values indicate the absence of a 

comparative advantage. 

Finally, these relations are estimated for 5 products of pistachio, date, saffron, kiwi and apple and 

it will be determined whether the products with export advantage necessarily have more export 

virtual water and what value will be equal to each cubic meter of water for the export. The main 

data in this study was obtained from the Iranian Chamber of Commerce, Industry, Mining, 

Commerce and Agriculture (2017) and from the ITC site.  

 

Discussion and Conclusion 

The results of this study showed that firstly, the amount of virtual water exports in Iran is 

different during different years and more importantly, the fluctuation of the values obtained per 

cubic meter of virtual water is significant. Also, the value per cubic meter of virtual water export 

to the target countries has a fluctuating trend, which can be seen especially in the case of saffron, 

apples and kiwis. 

But the most important result of this study has been that in the case of the most important export 

products of Iran, namely pistachios and saffron, there is a completely negative and significant 

relationship between the export advantage and the value of each cubic meter of export virtual 

water. 

In fact, whenever a more suitable export advantage was created for export, the value of each cubic 

meter of export virtual water decreased and water was exported cheaper to other countries. In the 

years when Iran's export advantage in export markets decreased, virtual water was exported at a 

more reasonable price. 

This result will indicate the incompatibility of Iran's business model with water management 

policies. In the case of the date crop, the lack of a significant relationship between the value of 

each cubic meter of virtual water and the export advantage, continues to emphasize the attention 

to water management policies in trade programs. However, in the case of apple and kiwi products, 

the improvement of export advantage indicators has led to more appropriate values of export 

virtual water. As a result, in order to gain export advantages in world markets and develop market 

share in target countries, it is necessary to pay attention to improving the value of virtual water 

exports of Iranian pistachios, saffron and dates so that limited water resources in the country are 

not exported cheaply. 
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